
 المحاضرة الثالثة : القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة 

لماا ااانال القااعادة القاانونياة ى ادا الا اقااماة الق ااس قىحقيو اعداااااااااااااا قرا  قال اد      
المج مع  أنه جميع ذلك ع يمكن اداااااااااا ي ااه اع اذا اىيااااااااااع  كم ا لي اااااااااام  جميع ما  

قال جرياد فااااااااااااااا اار م   م اار  اال جرياد  ىواج اه من  رق   قااال اال   اأناه ال مومياة  
ي  لو االار  الذي ى ضاااااااااااامقه القاعدة القانونية قال مومية ى  لو   لذيو الحك  الذي  

  ىذ ه القاعدة علا الار 

اما ل مومية    ق  ار القاعدة القانونية ىصاااب اصاايعة ى مي  ىياا وعم   ا ما ىواج ه  
  االذار شااااااانصاااااااا م يقا اادااااااامه من  رق  ق اعت غير م قاهية  اي ان ا ع ى قاق 

ق    محددا  ذاىه قمع ذلك قد ىكور القاعدة عامه قار اق صااارت علا  طة فا اة من  
قاال ال   أنه م ا اععما  مث  القواعد ال   ىق   مما داااااااااااااة م قة اللم اق المحاماة  

انصارا  ك  القاعدة الا جميع اعشاناا ا قالا  طة مق   ا قالا اشاناا قصادى   
 ع  ذاى       عامة. اصااى  

اما اذا ى لو الحك  ا اااااان  م ين ااعداااااا    قا ع ىيااااااما قاعدة قانونية انما ىيااااااما 
 قرا  اق امر .

ققد ي نذ هذا اعمر اق القرا  ال اااااك  ال  اااااري   ال  س لصااااادق  القاعدة القانونية قهو  
صاااااااار  فاااااااادق ل من اليااااااااللة ال  ااااااااري ية اع انه ع ييااااااااما قاعدة قانونية ع  قا ها ل ق

 ال مومية  ييما  يقذا اال م  ال  ري   .

الارققاات الم رىذاة علا الارب  ين القااعادة القاانونياة قاين اعقامر قالقرا ات اق اع كااس 
: 



ى ميز القاعدة القانونية اال مومية اي دااااااااااريار  كم ا    الحا  ق   اعداااااااااا قذا   -1
لو ااشااااااااااااناا علا عدد غير محصااااااااااااو  من اعشااااااااااااناا اما القرا  قغيرل   و ي  

 محددين  ذقاى   اق  وقا ع خافة .

علا اعشااناا اق الوقا ع  القاعدة القانونية ع ىياا قاذ قوى ا اذا فذقل مرة قا دة  -2
قانمااا ي كر  ال ماا    ااا م ا مااا ىوا رت شاااااااااااااارقف ااا امااا القرا ات قاعقامر   قااد قوى ااا  

   ا.امجرد ىلذيق ا علا اعشناا المحددين قع يمكن ار ي جدد ال م  

القاعدة القانونية ى  ذر ادااااااداااااا لما يصاااااد  من قرا ات قا كاس اس القرا  اق اعمر   -3
  و ادااااااا ثقاق من القاعدة ال امة  القرا  الصااااااااد  ا ز  موا  يصاااااااد  ادااااااا قادا الا  

 قانور الندمة المدنية .

اما ال جريد : قهو الصاااااة الم  مة لل مومية اق داااامو  ك  القاعدة علا ال اضااااي ت  
ل رقا الر ييااااااااااااة الم اااااااااااا راة قعليه   ا الق ر عن الارقب الثانونية قاخذها ااقغضاااااااااااا 

ال مومية قال جريد فااااااااااا ار م   م ار ع دااااااااااذي  لاصاااااااااال ما قم ا ما جاقت القاعدة 
القانونية اصاااااة مجردة مك راة اال وا الجوهرية  حياااام امكن انصااااراا  كم ا الا  

 مجموعة من الوقا ع قاعشناا .  

 قي رىم علا عمومية القاعدة قىجريدها اارار 

ؤها علا م قا الق اس الذي ى ااااااااي ه    المج مع الذي يق ضاااااااا  ار ييااااااااير  انلوا -1
 قيااااو م ماا  قملرد قيقصااااد ااعفراد هو ال كرا  المياااا مر    ال لذيو قالق اس يقذع  

 من عمومية القاعدة قىجريدها .

دا القانور علا ىحقيو ال د  دقر ار فااة ال موس قال جريد ىقضا  الا قصار ه -2
ىحقيو ال ادالاة اع اذا  ادا القاانور    فااااااااااااااو ة دين قالحو ار ا  من ال اد  قال ادالاة  



يقوس علا مذدأ المياااقاة  ين القاا اع ار المياااقاة ال   ىقوس علي ا  كرة ال د  مياااقاة 
 مجردة ى  د االوضع العالم دقر اك راث   ااقت ال رقا النافة االقاا .

قااال اال  يمكن القو  اناه اذا ااار    قدااااااااااااااع القاانور ىحقيو ال اد  اع اناه ي جر عن 
 ىحقيو ال دالة ليذذين :

ار قواعدة ىوضع ل يري علا جميع الحاعت القا مة قالمي قذلية قمن المي حي  ار  -ا
ذلة ل جزها عن ال قذؤ اما دااااااااايجد     ىيااااااااا وعم قواعدل جميع الارق  قالحاعت المق

 .المي قذ  

ار اعك راث اال رقا النافاااة قجميع المياااا   الجز ية امر ي  ا   قما يرم   -2
القاانور الا ىحقيقاه من ن ااس قىجاان     المج مع قذلاك عر اقرا  الق ااس قاشاااااااااااااااعاة  
 ال جان  ي حققار عن فريو الموا نة  ين المصالح الم ضا اة قالحريات الم صادمة .


