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 احلٛمد هلل وطمده، واًمّمالة واًمًالم قمغم ُمـ ٓ ٟمٌل سمٕمده، وسمٕمد:

أذرقمٝم٤م اًمتنميٕمٞم٦م ُمـ اًم٤ًمئد أن شمتقمم اًمدوًم٦م ُمـ ظمالل  - وٓ يزال - وم٘مد يم٤من

ُمٕم٤مجل٦م اطمتٞم٤مضم٤مت اعمجتٛمع احل٘مقىمٞم٦م، وشمٜمٔمٞمؿ قمالىم٦م خمتٚمػ أـمراومف وومؼ ُم٤م شم٘متْمٞمف 

اعمّمٚمح٦م واًمٕمداًم٦م، وذًمؽ ُمـ ظمالل آًمٞم٦م إصدار شم٘مٜمٞمٜم٤مت وشمٜمٔمٞمامت وًمقائح 

 عمٕم٤مجل٦م شمٚمؽ آطمتٞم٤مضم٤مت.

إٓ أن اًمتٓمقرات واعمتٖمػمات اعمت٤ًمرقم٦م اًمتل شمٗمروٝم٤م احلٞم٤مة اعمٕم٤مسة، وشمِم٤مسمؽ 

ٕمالىم٤مت وشمٕم٘مده٤م، سمّمقرة همػم ُمًٌقىم٦م ذم هقمتٝم٤م وشمٜمقع أـمراومٝم٤م، ضمٕمؾ ُمـ اًم

اًمّمٕمقسم٦م سمٛمٙم٤من أن شمتؿ ُمٕم٤مجلتٝم٤م احل٘مقىمٞم٦م ُمـ ىمٌؾ اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م سمٜمٗمس 

إدوات وأًمٞم٤مت اًمت٘مٚمٞمدي٦م، ٕؾم٤ٌمب يمثػمة سمٕمْمٝم٤م يٕمقد إمم آًمٞم٦م قمٛمؾ شمٚمؽ 

ظمتالف إطمزاب اًمًٚمٓم٤مت، وسمٕمْمٝم٤م يٕمقد إمم اًمتٜم٤مزع وآظمتالف اًمٜم٤مشم٩م قمـ ا

 اعمِمٙمٚم٦م ًمٚمٛمج٤مًمس اًمٜمٞم٤مسمٞم٦م، وهمػم ذًمؽ ُمـ إؾم٤ٌمب.

وُمـ هٜم٤م ضم٤مءت احل٤مضم٦م إمم اًمتٗمٙمػم ذم أدوات ضمديدة وهمػم شم٘مٚمٞمدي٦م، يٛمٙمـ هل٤م 

أن شم٘مدم سمدياًل ُم٤ًمقمًدا وُمٙمٛماًل ًمٚمتنميٕم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م، وشمٗمتح آوم٤مىًم٤م أرطم٥م 

 ًمالؾمتج٤مسم٦م ًمتٚمؽ اعمتٖمػمات.

شمٗمٕمٞمؾ ٟمٛمقذج اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت واًمتنميٕم٤مت همػم وذم هذا اإلـم٤مر يٛمٙمـ اًمتٗمٙمػم ذم 

اًمرؾمٛمٞم٦م، وشمِمجٞمع أصح٤مب اعم٤ٌمدرات ُمـ جمٛمققم٤مت اًمٕمٛمؾ، وهٞمئ٤مت اعمح٤مُملم، 

واًم٘مْم٤مة، وأؾم٤مشمذة احل٘مقق، وأصح٤مب اعمّم٤مًمح وهمػمهؿ، ًمٚم٘مٞم٤مم سم٤مىمؽماح ُم٤م حي٘مؼ 
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اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م، ُمـ ظمالل ُم٤ٌمدرات وُم٘مؽمطم٤مت ًمت٘مٜمٞمٜم٤مت وُمدوٟم٤مت طم٘مقىمٞم٦م همػم 

 رؾمٛمٞم٦م.

ذا اًمٌح٨م ؾمٜمح٤مول إًم٘م٤مء اًمْمقء قمغم سمٕمض اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت واًمتنميٕم٤مت همػم وذم ه

اًمرؾمٛمٞم٦م، اًمتل ٟم٤مًم٧م درضم٦م يمٌػمة ُمـ اعمّمداىمٞم٦م واًمت٘مدير ذم اًمٌٞمئ٦م اًمٕمدًمٞم٦م، وصٚم٧م 

ذم سمٕمض إطمٞم٤من إمم شمٌٜمٞمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ اًمًٚمٓم٤مت اًمتنميٕمٞم٦م أو اًم٘مْم٤مئٞم٦م، دون أن 

ْمٗمل قمٚمٞمٝم٤م اًمدوًم٦م ُم٤م شمْمٗمٞمف شمٙمقن ص٤مدرة قمـ اعمنمقملم ذم اًمؼمعم٤من، وُمـ همػم أن شم

 قمغم ىمقاٟمٞمٜمٝم٤م اًمقـمٜمٞم٦م.

 حدود الدراشة:

ؾمٞمٙمقن اًمٌح٨م ُمريمًزا قمغم اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت واًمتنميٕم٤مت همػم اًمرؾمٛمٞم٦م، ذم اًمتٓمٌٞم٘م٤مت 

اًمٖمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة، ُمـ ظمالل اؾمتٕمراض واطمدة ُمـ اًمتج٤مرب اًمدوًمٞم٦م، وأظمرى قمغم 

ة اًمزُمٜمٞم٦م اعمٛمتدة ظمالل اعمًتقى إورويب، وصم٤مًمث٦م قمغم اعمًتقى إُمريٙمل، ذم اعمد

 ."اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص"اعم٤مئ٦م ؾمٜم٦م إظمػمة، ذم طمدود إـم٤مر ُم٤م يٕمرف سمـ

وأُم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمتٓمٌٞمؼ اًمت٤مرخيل ًمٚمنميٕم٦م ًمدى اعمًٚمٛملم، وُم٤م يٛمٙمـ اقمت٤ٌمره 

اُمتداًدا هلذا اًمتٓمٌٞمؼ ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م اًمٞمقم، ومٛمـ اعمٕمٚمقم واعمجزوم سمف 

يم٤من ظم٤مرج طمدود حتٙمؿ اًمدوًم٦م  "اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص"ًمٞمقم سمـأن اعم٘م٤مسمؾ عم٤م يٕمرف ا

وؾمٞمٓمرهت٤م، إذ يم٤مٟم٧م ىمقاقمد اًمنميٕم٦م هل اعمٓمٌ٘م٦م، وهل هبذا آقمت٤ٌمر شمنميٕم٤مت همػم 

رؾمٛمٞم٦م، ًمٕمدم وضمقد شمدظمؾ ُمـ اًمدوًم٦م أو أطمد أذرقمٝم٤م ذم حتديد ُم٤مهٞمتٝم٤م أو شمٖمٞمػم 

 ىمقاقمده٤م، مم٤م جيٕمٚمٝم٤م سمٛمٜمزًم٦م أقمغم ُمـ ُمٜمزًم٦م اًمتنميٕم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م.

سم٤مإلو٤موم٦م إمم اعمٕمٜمٞملم سم٤مًمدراؾم٤مت  - ذم هذا اإلـم٤مر ومًٞمًتٗمٞمد ُمـ هذه اًمدراؾم٦مو

 ومئت٤من ُمـ اعمٝمتٛملم: - اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اعم٘م٤مرٟم٦م وومٚمًٗم٦م اًمتنميع
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اًمٗمئ٦م إومم: أوًمئؽ اًم٤ًمقمقن إمم شم٘مري٥م ىمقاٟملم سمالدهؿ ُمـ اًمنميٕم٦م 

اخل٤مص، اإلؾمالُمٞم٦م، وشمْمٛمٞمٜمٝم٤م ىمقاقمد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم أطمد ضمقاٟم٥م اًم٘م٤مٟمقن 

وشم٘مديؿ طمٚمقل شمٓمٌٞمؼ اًمنميٕم٦م سمّمقرة قمٛمٚمٞم٦م ُمـ ظمالل اًمتنميٕم٤مت همػم اًمرؾمٛمٞم٦م، 

واًمتل يرضمك أن دمد ـمري٘مٝم٤م ًمالقمتامد ُمع اًمقىم٧م، ٟمٔمًرا جلقدة ىمقاقمده٤م، ومت٤مؾمؽ 

 ُمٜمٓم٘مٝم٤م وحت٘مٞم٘مٝم٤م ًمٚمٕمدل.

اًمٗمئ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: أوًمئؽ اعمٝمتٛمقن سمتٓمقير اًمٌٞمئ٦م احل٘مقىمٞم٦م، واىمؽماح سمٕمض اعمٙمٛمالت 

ُمـ ظمالل ومتح أوم٤مق وشمقضمٞمف إٟمٔم٤مر إمم آًمٞم٦م اًمتنميٕم٤مت همػم  اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م،

اًمرؾمٛمٞم٦م، ذم إـم٤مر اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م، وىمقاقمد اعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م، ذم اًمٌٚمدان اًمتل 

 شمٓمٌؼ اًمنميٕم٦م.

وىمد اٟمتٔمؿ هذا اًمٌح٨م سمٕمد هذه اعم٘مدُم٦م قمغم متٝمٞمد وُمٌحثلم وظم٤ممت٦م. أؾم٠مل اهلل 

 أن يٜمٗمع سمف يم٤مشمٌف وىم٤مرئف.
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طم٘مؾ اًمدراؾم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ذم اًمٖمرب سم٤مومؽماو٤مت يم٤مٟم٧م إمم قمٝمد ىمري٥م ذم حيٗمؾ 

طمٙمؿ اعمًٚمامت، ومٛمـ هذه آومؽماو٤مت اعمٜمتنمة واًم٤ًمئدة اومؽماض أن اًمتنميع 

وإصدار اًم٘مقاٟملم ٓ سمد أن يٙمقن ُمـ ظمالل اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م، اًمتل هل أطمد 

 "اإلًمزام"٤م ُمـ أن ؾمٚمٓم٤مت اًمدوًم٦م وأطمد أوضمف هٞمٛمٜمتٝم٤م قمغم اعمج٤مل اًمٕم٤مم، اٟمٓمالىمً 

ُمـ أهؿ ظمّم٤مئص اًم٘م٤مقمدة اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، وٓ يتّمقر أن شمٙمقن اًم٘م٤مقمدة اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ُمٚمزُم٦م 

إٓ إذا يم٤مٟم٧م ص٤مدرة ُمـ اًمًٚمٓم٦م اعمخقًم٦م، سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ُمدى ُمٜمٓم٘مٞمتٝم٤م أو 

اح أو أىمْمٞم٦م اًم٘مْم٤مة، وم٢من  قمداًمتٝم٤م. وذًمؽ سمخالف ُم٤م يّمدر ُمـ يمت٤مسم٤مت اًمنم 

٦م يٕمتٛمد سمدرضم٦م أؾم٤مؾمٞم٦م قمغم ُم٤م حتتقيف شمٚمؽ ٟمّمٞمٌٝم٤م ُمـ اعمنموقمٞم٦م واعمّمداىمٞم

اًمٙمت٤مسم٤مت أو إىمْمٞم٦م ُمـ شمٕمٚمٞمالت ُم٘مٌقًم٦م وشمًٌٞم٤ٌمت ُمتامؾمٙم٦م وأىمٞم٦ًم صحٞمح٦م، 

 .(1)ويمقهن٤م شمٕم٤مًم٩م همٛمقًو٤م أو شمًد ٟم٘مًّم٤م ذم اًمتنميٕم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م

٤ًٌم ُم٤م ي٘مؽمن سم٤مٕول، أٓ وهق  وطمتك شمتْمح اًمّمقرة وم٢من صمؿ  اومؽماًو٤م آظمر هم٤مًم

سمؾ  ،(2)ٞمع اًم٘مقاٟملم وذقمٞمتٝم٤م إٟمام شمًتٛمد ُمـ اًمدوًم٦م وم٘مطاومؽماض أن صالطمٞم٦م مج

يٙم٤مد حيٍم ُمنموقمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقن  Hans Kelsenإن ومٞمٚمًقوًم٤م ؿمٝمػًما ُمثؾ ه٤مٟمز يمٞمٚمًـ 

                                           

(1)  Alexy, The Argument from Injustice Reply to Legal Positivism. p95; Jansen, The Making 

of Legal Authority. p1. 

(2)  Michaels, “The Re - State - Ment of Non - State Law: The State, Choice of Law, and the 

Challenge From Global Legal Pluralism.” P1245. 
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 .(1)اًمقوٕمل ذم ُمٌدأ وطمٞمد أٓ وهق يمقٟمف ص٤مدًرا ُمـ ؾمٚمٓم٦م ذات ؾمٞم٤مدة )اًمدوًم٦م(

دوًم٦م آومؽماض اًمث٤مًم٨م وصمٞمؼ اًمّمٚم٦م سمام ىمٌٚمف، وهق اومؽماض أن ىمٞم٤مدات اًم

اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، واحلٙمقُم٤مت، واًمؼمعم٤مٟم٤مت قم٤مدة ُم٤م شمٕمٚمـ إرادهت٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م قمؼم شمنميٕم٤مت 

ُمٚمزُم٦م، وشمٙمقن وفمٞمٗم٦م اًم٘مْم٤مء اًمرئٞم٦ًم هل شمٜمٗمٞمذ شمٚمؽ اًم٘مقاٟملم، يمام يتقىمع ُمـ 

أؾم٤مشمذة اًم٘م٤مٟمقن اًمتٕمٌػم قمـ آرائٝمؿ وشمٗمًػماهتؿ ًمتٚمؽ اًم٘مقاٟملم ُمـ ظمالل اًمٙمت٥م 

٤مٟم٧م ومٙمرة اًمت٘مٜملم ُمٜمذ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم اجل٤مُمٕمٞم٦م واًمنموح واًمتٕمٚمٞم٘م٤مت. وىمد يم

اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م: اًم٘مٞمٛم٦م إومم: أن  اًم٘مٞمؿ ُمـ اصمٜمتلم وصمٞمؼ ُمع اشمّم٤مل اعمٞمالدي قمغم

اًم٘م٤مٟمقن يٜمٌٖمل أن يٙمقن ُمت٤مطًم٤م ًمٚمجٛمٞمع ذم صقرة شمنميٕم٤مت ُمٙمتقسم٦م. واًم٘مٞمٛم٦م 

 .(2)اًمث٤مٟمٞم٦م: أن يٙمقن اًم٘م٤مٟمقن ُمٕمؼًما قمـ إرادة اًمٜم٤مس اًمًٞم٤مؾمٞم٦م

ا ُمـ هذه اًمٗمروٞم٤مت أصٌح٧م اًمٞمقم حمؾ ٟم٘م٤مش وُمقوع ضمدل همػم أن يمثػمً 

ًمدى يمثػم ُمـ قمٚمامء اًم٘م٤مٟمقن اعم٘م٤مرن وومٚمًٗم٦م اًم٘م٤مٟمقن، ومٛمٜمٔمِّرو ُمدرؾم٦م اًم٘م٤مٟمقن 

جي٤مدًمقن سم٠من آراء اعمدرؾم٦م اًمقوٕمٞم٦م  the Common Law Traditionاًمٕم٤مم 

Legal Positivism  ذم اًمٗمّمؾ سملم اًمتنميع وصٜم٤مقم٦م اًم٘م٤مٟمقن ُمـ ضمٝم٦م، وسملم

٘م٤مهت٤م ُمـ ظمالل اًم٘مْم٤مء ُمـ ضمٝم٦م أظمرى، ٓ شمٕمؼم سمِمٙمؾ يم٤مٍف قمـ ـمٌٞمٕم٦م شمٓمٌٞم

، ظمّمقًص٤م إذا ُٟمٔمِر إمم اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم ًمٞمس سم٤مقمت٤ٌمره ٟمٔم٤مًُم٤م ُمًتٛمًدا "اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم"

ُمـ اًمًقاسمؼ اًم٘مْم٤مئٞم٦م، وإٟمام ٟمٔم٤مم ُمٌٜمل قمغم إقمراف واًمتٕمٚمٞمالت اعمٜمٓم٘مٞم٦م اًمتل يتؿ 

 .(3)ايمتِم٤مومٝم٤م سمقاؾمٓم٦م اًم٘مْم٤مة

ٟمٗمًف وم٢مٟمف سم٤مت ُمـ اًمقاوح أن اًم٘مٞمؿ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اعمتّمٚم٦م سم٤مًمت٘مٜملم وذم اًمقىم٧م 

                                           

(1)  Kelsen, Pure Theory of Law. P195-199. 

(2)  Jansen, The Making of Legal Authority. P3. 

(3)  Postema, “Philosophy of the Common Law.” P590. 
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)شمنميٕم٤مت واوح٦م ُمٙمتقسم٦م ُمت٤مطم٦م ًمٚمجٛمٞمع، وُمٕمؼمة قمـ إرادهتؿ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م( مل 

، ومال اًم٘م٤مٟمقن أصٌح ُمت٤مطًم٤م ًمٚمٕم٤مُمل سمّمقرة  ًٓ شمتح٘مؼ قمغم أرض اًمقاىمع يمام يم٤من ُم٠مُمق

وم٤مًم٘م٤مٟمقن مل يٙمـ ُمٕمؼًما وُمـ ضمٝم٦م أظمرى،  يًتٖمٜمل هب٤م قمـ اعمختّملم، هذا ُمـ ضمٝم٦م،

قمـ إرادة اًمٜم٤مس ُمـ ظمالل ممثٚمٞمٝمؿ ذم اًمؼمعم٤من، وم٤معمدوٟم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م مل يٙمتٌٝم٤م ممثٚمق 

اًمِمٕم٥م ذم اًمؼمعم٤من، وإٟمام يمتٌتٝم٤م جل٤من ُمـ اعمختّملم وقمٚمامء اًم٘م٤مٟمقن، مم٤م جيٕمؾ ومٙمرة 

أن اعمدوٟم٤مت اًمّم٤مدرة ُمـ اًمؼمعم٤من شمٕمؼم قمـ شمنميٕم٤مت ديٛم٘مراـمٞم٦م ادقم٤مء همػم 

 .(1)دىمٞمؼ

سم٤مإلو٤موم٦م إمم أٟمف ٓ صٕمقد اًمدوًم٦م اًم٘مقُمٞم٦م وٓ اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت اًمّم٤مدرة قمٜمٝم٤م همػمت 

سمّمقرة طم٘مٞم٘مٞم٦م هٞمٙمؾ آؾمتدٓل وآضمتٝم٤مد اًم٘م٤مٟمقين وـمري٘متف، وم٤معمدوٟم٤مت 

اًمّم٤مدرة قمـ اًمؼمعم٤من مل شمٙمـ سمٛمٜم٠مى قمـ اًمتٕمديالت واًمتٖمٞمػمات اًمالطم٘م٦م سمٜم٤مء قمغم 

ُمر اًمذي جيٕمؾ ُمٌدأ اًمٗمّمؾ سملم ُمٚمحقفم٤مت إيم٤مديٛمٞملم واٟمت٘م٤مدات اًم٘مْم٤مة. إ

اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م )ؾمٚمٓم٦م ؾمـ اًم٘مقاٟملم وشمٗمًػمه٤م( وؾمٚمٓم٦م شمٓمٌٞم٘مٝم٤م أُمًرا واوًح٤م 

٤م، وًمٙمـ ُمـ اًمّمٕمقسم٦م شمّمقره ذم اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م  .(2)ٟمٔمري 

ذم هذا اًمٌح٨م ؾمٜمح٤مول إًم٘م٤مء اًمْمقء قمغم سمٕمض اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت واًمتنميٕم٤مت همػم 

ّمداىمٞم٦م واعمقصمقىمٞم٦م ذم اًمتٓمٌٞمؼ احل٘مقىمل دون اًمرؾمٛمٞم٦م، اًمتل ٟم٤مًم٧م درضم٦م يمٌػمة ُمـ اعم

أن شمٙمقن ص٤مدرة قمـ اعمنمقملم ذم اًمؼمعم٤من، وُمـ همػم أن شمّمٌغ قمٚمٞمٝم٤م اًمدوًم٦م ُم٤م 

 شمّمٌٖمٝم٤م قمغم ىمقاٟمٞمٜمٝم٤م اًمقـمٜمٞم٦م.

                                           

(1)  Jansen and Michaels, “Private Law and the State: Comparative Perceptions and Historical 

Observations.” P 380; Smits, “European Private Law and Democracy: A Misunderstood 

Relationship.” 

(2)  Alexander and Sherwin, “Judges as Rule Makers.” P28); Jansen, The Making of Legal 

Authority. P 5. 
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 اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت"رسمام يّمػ سمٕمض أؾم٤مشمذة اًم٘م٤مٟمقن هذا اًمٜمقع ُمـ اعمدوٟم٤مت سمـ 

سم٤مقمت٤ٌمره٤م يمت٧ٌم ُمـ أؿمخ٤مص أو ضمٝم٤مت همػم رؾمٛمٞم٦م، وًمٞمس اعم٘مّمقد  "اخل٤مص٦م

يمقن ه١مٓء ُمًت٘مٚملم سمّمقرة يم٤مُمٚم٦م قمـ دوهلؿ، سمؾ اًمٖم٤مًم٥م أن ه١مٓء يِمٖمٚمقن 

وفم٤مئػ رؾمٛمٞم٦م، أو يٕمٛمٚمقن وٛمـ ُم١مؾم٤ًمت اعمجتٛمع ويٜمتٛمقن إًمٞمف، وهؿ قمغم يمؾ 

ُمّم٤مًمح ٓ يٕمٛمٚمقن حلامي٦م ُمّم٤محلٝمؿ اخل٤مص٦م، أو  - وهذا هق إهؿ - طم٤مل

سمؾ يٕمٛمٚمقن عم٤م  "شم٘مٜمٞمٜم٤مت ظم٤مص٦م"جمٛمققم٤مت وٖمط ُمٕمٞمٜم٦م يمام ىمد يت٤ٌمدر ُمـ وؾمؿ 

٤ًٌم جمتٛمٕمٞم ٤م. وٕهمراض هذا اًمٌح٨م ؾمٞمتؿ اؾمتخدام  يروٟمف ُمّمٚمح٦م قم٤مُم٦م وواضم

اعمدوٟم٤مت همػم /اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت همػم اًمتنميٕمٞم٦م/اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت همػم اًمرؾمٛمٞم٦م "ُمّمٓمٚمح 

 .(1)سمّمقرة شمرادومٞم٦م "اًمتنميٕم٤مت همػم اًمرؾمٛمٞم٦م/اًمتنميٕمٞم٦م

وحتٗمؾ اًمدراؾم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م سمذيمر مجٚم٦م ُمـ اًمٜمامذج اًمت٤مرخيٞم٦م واعمٕم٤مسة 

هلذا اًمٜمقع ُمـ اًمتنميٕم٤مت، اًمتل مل شمّمدر ُمـ اعمنمقملم ذم اًمؼمعم٤من، ومل شمٙمـ ُمـ 

إٟمت٤مج اًمدوًم٦م أو ؾمٚمٓمتٝم٤م اًمتنميٕمٞم٦م، وُمع ذًمؽ ٟم٤مًم٧م ُمرشم٦ٌم اإلًمزام سمدرضم٦م ُم١مصمرة ذم 

 اخلٓم٤مب اًم٘م٤مٟمقين.

                                           

(1)  Jansen, The Making of Legal Authority.p7. 
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 :التارخيقة األمثؾة فؿن

اعم٤ٌمدئ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًم٤ًمئدة ذم أوروسم٤م اعمًتٛمدة ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمروُم٤مين سمداي٦م  .1

 (.ius communen) اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم

 Survey of“ أو ”Saxon Mirrorُمدوٟم٦م إقمراف إعم٤مٟمٞم٦م اعمِمٝمقرة سمـ  .2

Saxon Law” ( واؾمتٛمر اًمٕمٛمؾ هب٤م يم٘م٤مٟمقن 1220اًمّم٤مدرة قم٤مم )م

 م(.1990ًمٚمقٓي٤مت إعم٤مٟمٞم٦م طمتك )

( اًمّم٤مدر the Decretum Gratiniىم٤مٟمقن اًمٙمٜمٞم٦ًم اًمٙم٤مصمقًمٞمؽ اًمروُم٤مٟمٞم٦م ) .3

 م(.1918سمداي٦م اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم اعمٞمالدي، واؾمتٛمر اًمٕمٛمؾ هب٤م طمتك قم٤مم )

 ومن أبرز األمثؾة ادعارصة لؾترشيعات غر الرشؿقة:

 Principles ofقمغم اعمًتقى اًمدوزم: ُم٤ٌمدئ اًمٕم٘مقد اًمتج٤مري٦م اًمدوًمٞم٦م  (1

International Commercial Contracts  اًمّم٤مدرة قمـ اجلٛمٕمٞم٦م اًمدوًمٞم٦م

 UNIDROITThe International Institute for theًمتقطمٞمد اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص

Unification of Private Law) 

قمد ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقد إورويب قمغم اعمًتقى إورويب: ىمقا إُمثٚم٦موُمـ  (2

(Principles of European Contract Law  ( )PECL اًمّم٤مدرة قمـ )

 Commission on Europeanمجٕمٞم٦م ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقد إورويب )

Contract Lawيمٌػم إصمر ذم شمقطمٞمد  (، وىمد يم٤من هلذه اجلٛمٕمٞم٦م وٓ يزال

 اعم٤ميض.ىمقاقمد اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص قمغم اعمًتقى إورويب ظمالل اًمٕم٘مد 

 قمغم اعمًتقى إُمريٙمل: إصدارات مجٕمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقن إُمريٙمل إُمثٚم٦موُمـ  (3

(the American Law Institutes اعمٕمرووم٦م سمـ ) (Restatement of 
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the Law واًمتل أصٌح٧م قمٜمًٍما راؾمًخ٤م وقمالُم٦م وم٤مرىم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمٕمدزم )

 .(1)إُمريٙمل

اعمًتقى إُمريٙمل أو  يمؾ اًمٜمّمقص واعمدوٟم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ؾمقاء قمغم

إورويب أو اًمدوزم شمِمٌف شمٚمؽ اعمدوٟم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م اًمّم٤مدرة ُمـ اًمؼمعم٤من، وًمٙمٜمٝم٤م 

شمٗمت٘مد وم٘مط ؾمٚمٓم٦م اًمدوًم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م. ووضمقد شمٚمؽ اًمتنميٕم٤مت وفمٝمقره٤م يدومٕمٜم٤م 

إلًم٘م٤مء اًمْمقء قمغم قمالىم٦م اًمًٚمٓم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، وسمّمقرة ظم٤مص٦م 

 ص وسملم اًمدوًم٦م.اًمٕمالىم٦م سملم اًم٘م٤مٟمقن اخل٤م

مل يٕمرف اًمت٤مريخ حم٤موٓت ًمٚمًٞمٓمرة قمغم اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص واًمتدظمؾ ومٞمف يمام 

أهن٤م "قمرومٝم٤م ذم قمٍم اًمدوًم٦م احلديث٦م، هذه اًمدوًم٦م اًمتل ٟمٕمٞمِمٝم٤م اًمٞمقم، وٟمٗمٝمٛمٝم٤م قمغم 

ؿمخص اقمت٤ٌمري هيٞمٛمـ قمغم ؿمٕم٥م ُمٕملم ذم ُمٙم٤من ضمٖمراذم "، أو "يمٞم٤من ىم٤مٟمقين جمرد

ديث٦م أٟمتج٧م إدارة واؾمٕم٦م، ُمٕم٘مدة، حتتٙمر اًم٘مقة ، اًمدوًم٦م احل(2)"حمدد ُمـ اًمٕم٤ممل

واًمًٚمٓم٦م، ومتتٚمؽ حتٙماًم ُم٤ٌمًذا قمغم رقم٤مي٤مه٤م، وهبذا آقمت٤ٌمر ومٚمٞم٧ًم اجلٛمٝمقري٦م 

اًمروُم٤مٟمٞم٦م، وٓ اًمدوًم٦م إُمقي٦م واًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م، وٓ اإلُمؼماـمقري٤مت ذم اًمٕمٍم إورويب 

 ًٓ  هبذا اعمٕمٜمك اًمقؾمٞمط، وٓ اعمٚمٙمٞم٤مت ذم إٟمجٚمؽما وص٘مٚمٞم٦م وومرٟم٤ًم وإؾم٤ٌمٟمٞم٤م، دو

وآقمت٤ٌمر. اًمدوًم٦م هبذا اعمٕمٜمك هل ذم احل٘مٞم٘م٦م إٟمت٤مج أومٙم٤مر ويمت٤مسم٤مت أُمث٤مل شمقُم٤مس 

ذم اًمٗمؽمة اًمتل أقم٘م٧ٌم  Jean Bodinوضملم سمقدن  Thomas Hobbes هقسمز

احلروب اًمديٜمٞم٦م ذم اًم٘مرن اًم٤ًمدس قمنم واًم٤ًمسمع قمنم اعمٞمالدي، طمٞم٨م حتقًم٧م 

                                           

 هلذه اًمٜمامذج اعمٕم٤مسة وشم٠مصمػمه٤م ذم اًمٌٞمئ٦م اًمتنميٕمٞم٦م. ؾمٞم٠ميت ُمزيد شمٗمّمٞمؾ (1)

(2)  Van Creveld, The Rise and Decline of the State. P 1. 
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 .(1)ٕوروسمٞم٦ماعمٚمٙمٞم٤مت اًمت٘مٚمٞمدي٦م إمم اًمدول اًم٘مقُمٞم٦م ا

صحٞمح أن صمٛم٦م حم٤موٓت ىمديٛم٦م ًمٚمتحٙمؿ وإدارة اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص ىمٌؾ فمٝمقر 

اًمدوًم٦م احلديث٦م، ؾمقاء ُمـ ىمٌؾ أسم٤مـمرة اًمروُم٤من، أو ُمـ ىمٌؾ سم٤مسم٤موات اًمٙمٜمٞم٦ًم 

اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م، أو ُمـ ىمٌؾ إدارات احلٙمؿ اعمحكم ذم اعمدن إوروسمٞم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمغم 

٤م ُمـ شمٚمؽ اعمح٤موٓت ٓ شمّمؾ سمؾ اًمٌحر إسمٞمض إسم٤من اًم٘مرن احل٤مدي قمنم.  ًمٙمـ أي 

وٓ شم٘مؽمب مم٤م طمّمؾ سمٕمد فمٝمقر اًمدوًم٦م احلديث٦م ُمـ اًمتحٙمؿ اًمت٤مم ًمٚمًٚمٓم٦م ذم 

 .(2)اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص سمِمٙمؾ مل يًٌؼ ًمف ُمثٞمؾ

ُمٜمذ اًمٌداي٦م يم٤مٟم٧م ومٙمرة حتٙمؿ اًمدوًم٦م ذات اًمًٞم٤مدة ذم اًم٘م٤مٟمقن ُمرشمٌٓم٦م سمِمٙمؾ 

ٓ يزال طمٞم ٤م طمتك اًمٞمقم، ومٛمع وصمٞمؼ ُمع ومٙمرة اًمت٘مٜملم، وهذا آرشم٤ٌمط اًمٗمٙمري 

ت طمريم٦م اًمت٘مٜملم سم٠مهن٤م شمٕمٌػم  أواظمر اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم وسمداي٦م اًم٘مرن اًمٕمنميـ وُمنِّ

قمـ إرادة اًمدوًم٦م ورهمٌتٝم٤م ذم شمقطمٞمد اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص واهلٞمٛمٜم٦م قمٚمٞمف. يمام 

ت سم٠مهن٤م شمٕمؼم قمـ ومٚمًٗم٦م اًمًٚمٓم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م دم٤مه اًم٘م٤مٟمقن  - ُمـ ضمٝم٦م أظمرى - وُمنِّ

وًمذًمؽ يم٤مٟم٧م يمؾ دم٤مرب اًمت٘مٜملم مت٧م وٟمجح٧م ذم فمؾ حتقل  ًمدوًم٦م.اعمٓمٌؼ ذم ا

م(، 1757م(، سم٤موم٤مري٤م )1734ؾمٞم٤مد ودوًم٦م ىمقي٦م، ُمـ إُمثٚم٦م: اًمت٘مٜملم اًمًقيدي )

 .(3)م(1900-1896م(، إعم٤مين )1804م(، اًمت٘مٜملم اًمٗمرٟمز )1794سمروؾمٞم٤م )

ٟمت٤مج ُم٤م شمًٜمّف  - ذم هم٤مًمٌٝم٤م - هذه اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت وُم٤م شماله٤م ُمـ ُمدوٟم٤مت ىم٤مٟمقٟمٞم٦م يم٤مٟم٧م

اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م، شمٚمؽ اًمًٚمٓم٦م اًمتل اقمتؼمت واطمدة ُمـ أذرع اًمدوًم٦م، وصم٤مًم٨م 

                                           

(1)  Harding, Medieval Law and the Foundations of the State. P295 

(2)  Jansen, The Making of Legal Authority. P13. 

(3)  Jansen. P14. 
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شم٤مريخ اًمت٘مٜملم هق شم٤مريخ اًمًٚمٓم٦م "ؾمٚمٓم٤مهت٤م، إُمر اًمذي ي١ميمد ُم٘مقًم٦م أن 

. ومٛمـ ظمالل شمٚمؽ اًمًٚمٓم٦م شمؿ شمٓمقير جم٤مُمٞمع اًم٘مقاٟملم اًم٤ًمسم٘م٦م وصٞم٤مهمتٝم٤م "اًمتنميٕمٞم٦م

 اًمًٚمٓم٦م ًمٜمٗمًٝم٤م.شمٜمًٌٝم٤م شمٚمؽ  "ىمقاٟملم ووٕمٞم٦م"ذم صقرة 

هذا اًمتٓمقر وصؾ إمم ُمرطمٚم٦م ص٤مر ُمـ اعم٘مٌقل ومٞمٝم٤م وسمّمقرة واؾمٕم٦م أن يٙمقن 

(، سمؾ يمذًمؽ Natural Lawاًم٘م٤مٟمقن ًمٞمس هق ُم٤م يٙمتِمػ وم٘مط )اًم٘م٤مٟمقن اًمٓمٌٞمٕمل 

(، هذا اًمٕمٜمٍم اجلديد فمٝمر ُمع فمٝمقر Positive Lawُم٤م يّمٜمع )اًم٘م٤مٟمقن اًمقوٕمل 

م. ويمٜمتٞمج٦م ًمذًمؽ وم٢من اعمدوٟم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م أوائؾ اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت احلديث٦م واؾمتٛمر إمم اًمٞمق

اًمّم٤مدرة ُمـ اًمدوًم٦م ٓ شمًتٛمد ؾمٚمٓمتٝم٤م وُمنموقمٞمتٝم٤م ُمـ اًمًقاسمؼ اًم٘مْم٤مئٞم٦م 

)اًمٙم٤مؿمٗم٦م قمـ إقمراف اعمتٌٕم٦م( وم٘مط، وٓ ُمـ اًمٜم٘م٤مؿم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإيم٤مديٛمٞم٦م، وٓ 

 "اًمقوٕمٞم٦م"ُمـ اإلطم٤مًم٦م قمغم ُمّم٤مدر أظمرى ًمٚم٘م٤مٟمقن، ومٛمع ٟمِمقء هذا اًمِمٙمؾ ُمـ 

Positivism  وم٢من اعمدوٟم٦م )اًمت٘مٜملم( ٟمٗمًٝم٤م أصٌح٧م ُمّمدًرا ًمٚم٘م٤مٟمقن: ٕن اعمنمع

ـ  ذًمؽ، واقمتؼمه ىم٤مٟمقًٟم٤م .(1)اعمختص ؾم
 

وسم٤مًمرهمؿ ُمـ يمقن اًمت٘مٜملم يٛمٙمـ أن ي٘مدم أداة ُمث٤مًمٞم٦م ًمتحٙمؿ اًمدوًم٦م ذم اًمتنميع، 

إٓ أن طمريم٦م اًمت٘مٜملم ذم اًم٘م٤مرة إوروسمٞم٦م أفمٝمرت سمقوقح أن شمٖمٞمػم ىمقاقمد اًم٘م٤مٟمقن 

٤م اخل٤مص أو ُم ٤ٌمدئف مل يٙمـ هدوًم٤م ُم٤ٌمًذا ًمٚمدوًم٦م، يمام مل يٙمـ ذًمؽ اًمتٖمٞمػم أُمًرا ُمريمزي 

قمغم أضمٜمدة اًمًٚمٓم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل ىم٤مُم٧م سم٤مًمت٘مٜملم، هذا ُمـ ضمٝم٦م، وُمـ ضمٝم٦م أظمرى 

وم٢من اعم٤ٌمدئ واًم٘مقاقمد اًمتل اؾمتٛمد ُمٜمٝم٤م اًمت٘مٜملم وسمٜمل قمٚمٞمٝم٤م ؾمٌؼ أن يمت٧ٌم ذم هم٤مًمٌٝم٤م 

ٛمٞملم وأىمْمٞم٦م اًم٘مْم٤مة. وسم٤مًمرهمؿ ُمـ ٟم٘م٤مش ظم٤مرج اًمؼمعم٤من ٟمتٞمج٦م ٟم٘م٤مؿم٤مت إيم٤مدي

٤م قمغم ُم٤م يمت٥م ذم  اًم٘م٤مٟمقن ذم اًمؼمعم٤من وم٢من شمٚمؽ اًمٜم٘م٤مؿم٤مت مل شمْمػ ؿمٞمًئ٤م ضمقهري 

                                           

(1)  Weiss, ‘The Enchantment of Codification’, p 456. 
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اعمًقدات اعمٕمدة ُمـ ىمٌؾ إيم٤مديٛمٞملم ظم٤مرضمف، وإٟمام يم٤مٟم٧م ذم هم٤مًمٌٝم٤م ُمريمزة قمغم 

 .(1)اًمّمٞم٤مهم٤مت وشمٗمْمٞمؾ مجٚم٦م قمغم أظمرى

                                           

(1)  Jansen, The Making of Legal Authority. P17-18. 
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يمام ؾمٌؼ اًم٘مقل أٟمف ُمع ىمٞم٤مم اًمدوًم٦م احلديث٦م، وشمقؾمٕمٝم٤م ذم اًمًٞمٓمرة قمغم اعمج٤مل 

اًمٕم٤مم، وُمٜمف اًمًٞمٓمرة قمغم اًمتنميع ُمـ ظمالل أذرقمٝم٤م اًمتنميٕمٞم٦م، طمتك وصؾ ًمدى 

، وسم٤مًمت٤مزم ومٚمٞمس (1)"سم٠مهن٤م ُمـ حتتٙمر اًم٘مقة واًمتنميع"اًمٌٕمض إمم شمٕمريػ اًمدوًم٦م 

٤ًٌم أن يٙمقن اعمت٤ٌمدر  ًمدى اًمٙمثػم ُمـ اعمختّملم ومْماًل قمـ همػمهؿ أن اًمتنميع همري

وإصدار اًم٘مقاٟملم هق ُمـ ظمّم٤مئص اًمدوًم٦م ُمـ ظمالل ؾمٚمٓمتٝم٤م اًمتنميٕمٞم٦م، وأن 

صالطمٞم٦م أي شم٘مٜملم يتقىمػ قمغم اقمت٤ٌمر اًمدوًم٦م ًمف، وه١مٓء ٓ يتّمقرون إُمٙم٤مٟمٞم٦م 

 وضمقد شم٘مٜمٞمٜم٤مت همػم رؾمٛمٞم٦م، ىمد دمد ـمري٘مٝم٤م ذم اعمج٤مل احل٘مقىمل اًمٕم٤مم، وحتّمؾ قمغم

آقمت٤ٌمر اًمذي جيٕمٚمٝم٤م ذم ُمرشم٦ٌم ُمقازي٦م ًمتٚمؽ اًمّم٤مدرة ُمـ اجلٝم٤مت اًمتنميٕمٞم٦م ذم 

 اًمدوًم٦م.

وومٞمام يكم اؾمتٕمراض ًمٌٕمض ُمـ أؿمٝمر اًمٜمامذج اعمٕم٤مسة ًمٚمت٘مٜمٞمٜم٤مت همػم اًمرؾمٛمٞم٦م، 

روقمل ومٞمٝم٤م شمٜمققمٝم٤م اجلٖمراذم وجم٤مل اظمتّم٤مصٝم٤م اًم٘مْم٤مئل، سمدًءا ُمـ اًمقٓي٤مت 

 ٤مء سم٤معمًتقى اًمدوزم.اعمتحدة، صمؿ آحت٤مد إورويب، واٟمتٝم

                                           

(1)  Hallaq, The Impossible State. P 30. 
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 .انزشزٚؼبد غٛز انزطًٛخ فٙ انٕالٚبد انًزحذح األيزٚكٛخ: انًطهت األٔل

م(، وم٢من اًمقٓي٤مت 1776سم٤مًمرهمؿ ُمـ آؾمت٘مالل قمـ اًمت٤مج اًمؼميٓم٤مين ُمٜمذ قم٤مم )

اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م فمٚم٧م وومٞم ٦م ًمتٚمؽ اًمت٘م٤مًمٞمد اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل ضمٚمٌٝم٤م أوائؾ اعمٝم٤مضمريـ 

اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين اًم٤ًمئد ذم مجٞمع اًمقٓي٤مت )ُم٤م قمدا وٓي٦م  ُمـ إٟمجٚمؽما. ومال يزال

ومل شمٜمجح أي ُمـ حم٤موٓت  ،the Common Law "اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم"واطمدة( هق 

 ذم ُمدوٟم٤مت يمتٚمؽ اًمتل ٟمجده٤م ذم اًم٘م٤مرة إوروسمٞم٦م. "اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم"شم٘مٜملم 

 ذم ُمثؾ هذه اًمٌٞمئ٦م يم٤من ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن يتْمخؿ طمجؿ إىمْمٞم٦م واًمًقاسمؼ اًمتل

٤م طم٘مٞم٘مٞم ٤م  متثؾ أطمد أهؿ ُمّم٤مدر اًم٘م٤مٟمقن إمم درضم٦م دمٕمؾ ُمـ آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م حتدي 

ًمٚمٛمح٤مُملم واًم٘مْم٤مة قمغم طمد ؾمقاء. وم٘مد وصؾ اعمدون ُمـ إىمْمٞم٦م ًمدى اعمريمز 

( قمنمة آٓف 10,000م( قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل امم )1919اًمقـمٜمل ًمٚمقصم٤مئؼ ذم اًمٕم٤مم )

 .(1)م(1923 اًمٕم٤مم )( صمامٟمٞم٦م قمنم أًمػ جمٚمد ذم18,000جمٚمد، وإمم )

اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم، ؿمٕمر اجلٛمٞمع  "شم٘مٜملم"ذم هذه اًمٌٞمئ٦م وذم فمؾ ومِمؾ ُمنموقم٤مت 

ُم٤م، رسمام سمٓمري٘م٦م خمتٚمٗم٦م هن٤مئٞم ٤م، ويم٤مٟم٧م اًمٓمري٘م٦م هل اًمتٗمٙمػم  سم٤محل٤مضم٦م ًمٕمٛمؾ رء

م( اضمتٛمع أيمثر ُمـ 1923ظم٤مرج صٜمدوق اًمدوًم٦م وأذرقمٝم٤م اًمتنميٕمٞم٦م، ومٗمل قم٤مم )

ٛمل ذم اًمٕم٤مصٛم٦م واؿمٜمٓمـ، ًمتدارس ووع اًم٘م٤مٟمقن صمالصمامئ٦م ىم٤مٍض وحم٤مٍم وأيم٤مدي

 إُمريٙمل وُم٤م آل إًمٞمف.

ُم٧م سمف اًمٚمجٜم٦م اًمت٠مؾمٞمًٞم٦م )هلذا اًمتجٛمع( اعمٙمقٟم٦م ُمـ مخ٦ًم  وسمٜم٤مء قمغم شم٘مرير شم٘مد 

وصمالصملم ُمـ أسمرز اًم٘مْم٤مة واعمح٤مُملم وإيم٤مديٛمٞملم إُمريٙمٞملم، شمقصٚم٧م هذه 

اًمٕمدزم إُمريٙمل، مه٤م: قمدم  اًمٚمجٜم٦م ذم شم٘مريره٤م إمم أن صمٛم٦م قمٞمٌلم رئٞمًلم ذم اًمٜمٔم٤مم

                                           

(1)  Lang, Codification in the British Empire and America. 
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 .(1)"ؿمٕمقر قم٤مم سمٕمدم اًمرو٤م قمـ اًمٌٞمئ٦م اًمٕمدًمٞم٦م "اًمقوقح، واًمتٕم٘مٞمد. مم٤م أدى إمم

ووومً٘م٤م ًمٚمت٘مرير ٟمٗمًف وم٢من اعمح٤مُملم يِمٕمرون سم٤مًمْمٞم٤مع أيمثر وم٠ميمثر ذم هم٤مسم٦م يمثٞمٗم٦م 

أصٌح ُمٕم٘مًدا  the Common Lawُمـ إىمْمٞم٦م اعمٜمِمقرة، يمام أن اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم

جيٕمؾ ُمّمداىمٞمتف ُمٝمددة سمّمقرة ضمدي٦م، وإن شمزايد اًمتنميٕم٤مت  وهمػم واوح، مم٤م

 .(2)اعمتْم٤مرسم٦م وهمػم اعمٜمٔمٛم٦م أدت سمّمقرة رئٞمًٞم٦م إمم هذا اًمقوع

يمام أؿم٤مر اًمت٘مرير إمم اجلٝمقد اًم٤ًمسم٘م٦م ُمـ ىمٌؾ إيم٤مديٛمٞملم واعمح٤مُملم ًمٕمالج هذه 

إلقم٤مدة اعمِمٙمالت، وؾم٥ٌم إظمٗم٤مىمٝم٤م ذم حت٘مٞمؼ ٟمت٤مئ٩م ُمٚمٛمقؾم٦م، وأن إومٙم٤مر اعم٘مؽمطم٦م 

صٞم٤مهم٦م اًم٘م٤مٟمقن إُمريٙمل إٟمام ضم٤مءت ٟمتٞمج٦م ًمٗمِمؾ حم٤موٓت اًمت٘مٜملم ذم اًمقٓي٤مت 

 اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م.

إمم قمدم  - ذم ضمزء يمٌػم ُمٜمف - ووومً٘م٤م ًمٚمجٜم٦م وم٢من قمدم ووقح اًم٘م٤مٟمقن راضمع

، سمٞمٜمام شم٥ًٌم the Common Lawوضمقد ُم٤ٌمدئ أؾم٤مؾمٞم٦م قم٤مُم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم 

 .(3)٦م ذم اًمقٓي٤مت اعمختٚمٗم٦م إمم إجي٤مد طم٤مًم٦م ُمـ اًمتٕم٘مٞمداظمتالف اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًم٘مْم٤مئٞم

ويم٤مٟم٧م شمقصٞم٦م هذه اًمٚمجٜم٦م هق إٟمِم٤مء هٞمئ٦م أو ُمٜمٔمٛم٦م أو مجٕمٞم٦م، ُمًت٘مٚم٦م وهمػم 

طمٙمقُمٞم٦م، ًمٖمرض شمٓمقير اًم٘م٤مٟمقن وسمٞمئ٦م اًمٕمداًم٦م وحتًٞمٜمٝمام. هذه اًمتقصٞم٦م أدت إمم 

٤مٟم٧م ، ويمthe American Law Institute ALIإٟمِم٤مء مجٕمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقن إُمريٙمل 

اًمٕمٛمؾ قمغم شمقوٞمح وشمًٌٞمط "يمام ذم ُمٞمث٤مق اًمت٠مؾمٞمس  (ALI)ُمٝمٛم٦م ورؾم٤مًم٦م 

٤ًٌم ًمالطمتٞم٤مضم٤مت آضمتامقمٞم٦م سمِمٙمؾ أومْمؾ، وشمقومػم سمٞمئ٦م قمدًمٞم٦م  اًم٘م٤مٟمقن، وضمٕمٚمف ُمقايم

                                           

(1)  ALI, “Creation - The American Law Institute.” 

(2)  Jansen, The Making of Legal Authority. P 51. 

(3)  ALI, “Creation - The American Law Institute.” 
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 .(1)"أومْمؾ، وشمِمجٞمع اًمدراؾم٤مت واًمٌحقث اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م

ُم٧م  (ALI)وسم٤مًمٗمٕمؾ وم٘مد سمدأت هذه اجلٛمٕمٞم٦م  سمتٜمٗمٞمذ شمٓمٚمٕم٤مت ُم١مؾمًٞمٝم٤م، وىمد 

ًمؽ اًمت٤مريخ مجٚم٦م ُمـ اعمٜمتج٤مت واعمِم٤مريع، شمٕمتؼم سمحؼ قمالُم٦م وم٤مرىم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم ُمـ ذ

اًمٕمدزم إُمريٙمل، يٛمٙمـ إمج٤مهل٤م سمح٥ًم شمّمٜمٞمػ اجلٛمٕمٞم٦م إمم صمالصم٦م أصٜم٤مف 

اًم٘مقاٟملم  .3 ،(Restatementإقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م ) .2 ،اعم٤ٌمدئ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م .1رئٞمًٞم٦م: 

 .(2)اًمٜمٛمقذضمٞم٦م

 وومٞمام يكم قمرض ُمقضمز ًمتٚمؽ إقمامل:

 :ادبادئ الؼاكوكقة 

ُمٝمتٛم٦م وُمِمٖمقًم٦م سمٗمحص  (ALI)ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤معم٤ٌمدئ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م وم٢من اجلٛمٕمٞم٦م 

وحتٚمٞمؾ اعمج٤مٓت اًمتل شمرى أهن٤م سمح٤مضم٦م إمم أيمثر ُمـ جمرد حترير )وإقم٤مدة صٞم٤مهم٦م(، 

سمؾ سمح٤مضم٦م إمم إصالح ودمديد، هذا اًمٜمقع ُمـ اًمدراؾم٦م قم٤مدة ُم٤م يتقج سمتقصٞم٤مت 

ؿم٤مُمٚم٦م سمتٕمديؾ اًم٘م٤مٟمقن احل٤مزم، أو اىمؽماح ىم٤مٟمقن ضمديد يمٚمٞم ٤م. وهذه اعمنموقم٤مت 

هذا  .(Principles of the Lawٞمػ ُم٤ٌمدئ ىم٤مٟمقٟمٞم٦م )شُمّمدر وشمٜمنم حت٧م شمّمٜم

                                           

(1)  ALI. 

(2)  ALI, “Institute Projects - The American Law Institute.” 

وىمد ومرىّم٧م اجلٛمٕمٞم٦م سملم اًمتحرير واعم٤ٌمدئ، سم٠من )اًمتحرير( ُمقضمٝم٦م ذم اعم٘م٤مم إول ًمٚم٘مْم٤مة واعمح٤ميمؿ. 

وقمٜم٤مسه٤م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واظمتالوم٤مهت٤م،  common lawوم٤مًمتحرير هيدف إمم شمقوٞمح شمِمٙمالت اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم 

 ٤مول أن يّمقر ويٕمٙمس اًم٘م٤مٟمقن يمام هق قمٚمٞمف ذم اًمقاىمع، أو ُم٤م يٜمٌٖمل أن شم٠مظمذ سمف اعمحٙمٛم٦م.وحي

سمٞمٜمام )اعم٤ٌمدئ( ُمقضمٝم٦م ذم اعم٘م٤مم إول إمم اعمج٤مًمس اًمتنميٕمٞم٦م، واهلٞمئ٤مت اإلداري٦م، يمام يٛمٙمـ أن شمًتٗمٞمد 

 ٟمقٟمٞم٦م ًمتٖمٓمٞمتٝم٤م. اٟمٔمر:ُمٜمٝم٤م اعمح٤ميمؿ ذم اعمقاوع واعمج٤مٓت اجلديدة اًمتل ٓ دمد ُم٤م يٙمٗمل ُمـ اعمقاد اًم٘م٤م

ALI, “Publication Frequently Asked Questions.” 
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اعمنموع شمٜم٤مول ُمقوققم٤مت ُمتٕمددة ُمٜمٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: اًمدقمقى اجلامقمٞم٦م، 

طمقيمٛم٦م اًمنميم٤مت، اًمٓمالق وإهن٤مء إهة، قم٘مقد اًمؼمجمٞم٤مت، اإلومالس قمغم 

اعمًتقى اًمقـمٜمل، اعمٚمٙمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م. وهذا اًمٜمقع ُمـ أقمامل اجلٛمٕمٞم٦م هق إىمؾ ؿمٝمرة 

 .(1)٠مصمػًماوشم

 ( إعادة الصقاغةRestatement) 

ذم جم٤مل إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م  (ALI)يٛمٙمـ اقمت٤ٌمر ُم٤م أٟمتجتف مجٕمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقن إُمريٙمل 

ُمـ  the American Restatements of the Lawاًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم إُمريٙمل 

أقمٔمؿ إٟمج٤مزات اجلٛمٕمٞم٦م قمغم اإلـمالق، يمام يٛمٙمـ اقمت٤ٌمره٤م ُمع اًم٘مقاٟملم اًمٜمٛمقذضمٞم٦م 

درهت٤م اجلٛمٕمٞم٦م ُمـ أهؿ اًمٜمّمقص واًمتنميٕم٤مت همػم اًمرؾمٛمٞم٦م، ًمٞمس قمغم اًمتل أص

 ُمًتقى اًمقٓي٤مت اعمتحدة وطم٥ًم، سمؾ وقمغم ُمًتقى اًمٕم٤ممل.

وم٘مد يم٤مٟم٧م ُمِم٤مريع )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م( ضمقاسًم٤م ًمٚمٛمِمٙمالت اخل٤مص٦م اًمتل يٕم٤مٟمٞمٝم٤م 

اًمٜمٔم٤مم اًمٕمدزم إُمريٙمل ذم سمداي٦م اًم٘مرن اًمٕمنميـ، طمٞم٨م أصٌح٧م قمٜمًٍما راؾمًخ٤م 

وم٤مرىم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمٕمدزم إُمريٙمل، طمتك ذه٧ٌم سمٕمض اًمقٓي٤مت إمم اقمت٤ٌمر  وقمالُم٦م

ُم٤م صدر قمـ هذه اجلٛمٕمٞم٦م ىم٤مٟمقًٟم٤م ُُمٕمتَٛمًدا قمٜمد قمدم وضمقد ىم٤مٟمقن ص٤مدر ُمـ اًمؼمعم٤من "

 .(2)"أو ؾم٤مسم٘م٦م ىمْم٤مئٞم٦م

وىمد شمؿ شمّمٛمٞمؿ آًمٞم٦م اًمٕمٛمؾ ذم إقم٤مدة صٞم٤مهم٦م اًم٘م٤مٟمقن إُمريٙمل سمٓمري٘م٦م متٙمـ ُمـ 

اًمٕمٞمقب ذم اًمٜمٔم٤مم اًمٕمدزم إُمريٙمل، وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف دم٤موز هذه اعمِمٙمالت و

وم٘مد رأى  ،the Common Lawحت٤مومظ قمغم اعمروٟم٦م اًمتل يتٛمٞمز هب٤م اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم 

                                           

(1)  ALI, “Creation - The American Law Institute.” 

(2)  Frank, “The American Law Institute, (1923) - (1998).” P 638). 
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أن ُمِم٤مريع )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م( يٜمٌٖمل  (ALI)اًم٘م٤مئٛمقن قمغم ومٙمرة شم٠مؾمٞمس اجلٛمٕمٞم٦م 

ٞمج٥م أن شمٙمقن حتٚمٞمٚمٞم٦م، ٟم٘مدي٦م، اؾمتدًٓمٞم٦م ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف. وًمٚمقصقل إمم ذًمؽ وم

أن شمرشم٥م )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م( سمٓمري٘م٦م ذيمٞم٦م دمٕمؾ اًمقصقل إًمٞمٝم٤م ؾمٝماًل، وًمٙمـ ذم 

اًمقىم٧م ٟمٗمًف جي٥م أٓ شمٙمقن ضم٤مُمدة يمام ذم اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت إوروسمٞم٦م، وذم هذا اًمّمدد 

وم٢من )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م( يٜمٌٖمل أن متثؾ ٟمٛمقذضًم٤م ُمْم٤مًدا ًمٜمٛمقذج اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت 

 .(1)إوروسمٞم٦م

اًم٘م٤مٟمقن جي٥م أن يٙمقن ُمًت٘مًرا، "اًمِمٕمقر سم٠من يم٤من سمرٟم٤مُم٩م اجلٛمٕمٞم٦م ُمٌٜمٞم ٤م قمغم 

 .(2)"وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن ضم٤مُمًدا

ُمٍميـ قمغم وضمٝم٦م  (ALI)يمام يم٤من اعم١مؾمًقن ًمٚمجٛمٕمٞم٦م إُمريٙمٞم٦م ًمٚم٘م٤مٟمقن 

اًمٜمٔمر اًم٘م٤مئٚم٦م سم٠من )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م( يٜمٌٖمل أٓ يتؿ شمٌٜمٞمف أو إصداره ذم صقرة 

ًمٙمقٟمجرس(، وم٢مقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م هتدف شمنميٕم٤مت ص٤مدرة ُمـ اجلٝم٤مت اًمتنميٕمٞم٦م )ا

 .(3)إمم شمقوٞمح وشمرشمٞم٥م اًم٘م٤مٟمقن، وًمٞمس إمم حتجره وشمّمٚمٌف

وسم٤مًمت٤مزم ومال يتقىمع رؾمٛمٞم ٤م إًمزام اًم٘مْم٤مة سمام يٜمت٩م ُمـ )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م(، سمؾ إهنؿ 

                                           

(1)  ALI, “Report of the Committee Proposing the Establishment of ALI.” P14, 28; Jansen, 

The Making of Legal Authority. 53. 

(2)  Cardozo, The Growth of the Law. 

(3)  ALI, “Report of the Committee Proposing the Establishment of ALI.” P19. 

ُمـ رومْمف أن يتؿ شمٌٜمل ُمقـم٠مه ُمـ ىمٌؾ  - رمحف اهلل - ىم٤مرن هذا اًمتقضمف ُمع ُم٤م يٜم٥ًم إمم اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ

 غم اًمٜم٤مس سم٘مقة اًمًٚمٓم٤من.اخلٚمٞمٗم٦م، وشمٕمٛمٞمٛمف قم

  .(11/660شم٤مريخ اًمٓمؼمي )اٟمٔمر: صٚم٦م 

 . 25ص  ، ٓسمـ قم٤ًميمرومْمؾ اعمقـم٠م يمِمػ اعمٖمٓمك ذم

 .30اظمتّم٤مر قمٚمقم احلدي٨م ٓسمـ يمثػم ص
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سم٤مخلٞم٤مر سملم إظمذ سمام ذم )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م( ذم اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕمروو٦م أُم٤مُمٝمؿ، يمام هلؿ 

هذه  . the Common Law ُم٤م يروٟمف أىمرب ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم يم٤مُمؾ احلؼ ذم شمريمف إمم

اًمٓمري٘م٦م ؾمتجٕمؾ )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م( أيمثر شمٗمّمٞماًل، وأؿمد إطمٙم٤مًُم٤م ُمـ اعمدوٟم٤مت 

 .(1)إوروسمٞم٦م.

سم٤مإلو٤موم٦م إمم ذًمؽ وم٢من )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م( صٛمٛم٧م ُمـ اًمٌداي٦م ًمتٙمقن ٟمّمقًص٤م 

رؾمٛمل، صحٞمح إهن٤م  ُمٕمتٛمدة حتٔمك سم٤معمنموقمٞم٦م سمحد ذاهت٤م، ُمـ همػم طم٤مضم٦م إمم شم٠ميٞمد

ؾمتٙمقن أىمؾ ُمـ اًمتنميٕم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م ًمٗم٘مده٤م ظم٤مصٞم٦م اإلًمزام، وًمٙمٜمٝم٤م طمتاًم 

ؾمتحٔمك سمٛمنموقمٞم٦م ٟم٤مسمٕم٦م ُمـ ضمقدهت٤م اًمذاشمٞم٦م، إُمر اًمذي ؾمٞمٛمٜمحٝم٤م ىمدًرا ُمـ 

 .(2)اًمٜمٗمقذ واعمقصمقىمٞم٦م اًمتل دمٕمٚمٝم٤م ُم٘مٌقًم٦م أُم٤مم أقمغم حم٤ميمؿ اًمقٓي٦م

ؼ ٟمج٤مطًم٤م ٓومًت٤م، ذم يمقٟمف ُمّمدًرا وسم٤مًمٗمٕمؾ وم٢من سمرٟم٤مُم٩م )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م( ىمد طم٘م

م( أفمٝمرت إطمّم٤مءات مجٕمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقن إُمريٙمٞم٦م 1934ُمقصمقىًم٤م ًمٚم٘م٤مٟمقن، ومٛمع قم٤مم )

(ALI)  أٟمف ىمد شمؿ اؾمتخدام إصدارات )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م( يمٛمّم٤مدر أؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚم٘م٤مٟمقن

 .(3)ُمـ ىمٌؾ اعمح٤ميمؿ إُمريٙمٞم٦م ذم ُمئ٤مت اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕمروو٦م قمٚمٞمٝمؿ

ًم٦م اًمتل ٟم٤مًمتٝم٤م ُمِم٤مريع )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م( ًمدى اًم٘مْم٤مء، وسم٤مإلو٤موم٦م إمم شمٚمؽ اعمٜمز

وم٘مد ٟم٤مًم٧م يمذًمؽ ىمدًرا يمٌػًما ُمـ آطمؽمام ذم إوؾم٤مط إيم٤مديٛمٞم٦م، وم٤ٌمإلو٤موم٦م إمم 

ُمِم٤مريم٦م قمدد ُمـ أسمرز إيم٤مديٛمٞملم ذم قمٛمٚمٞم٦م إقمداد )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م(، وم٢من 

ؿ ٟمّمقصٝم٤م أصٌح٧م مم٤م يدرس ذم اجل٤مُمٕم٤مت إُمريٙمٞم٦م، سمج٤مٟم٥م أىمْمٞم٦م اعمح٤ميم

                                           

(1)  Jansen, The Making of Legal Authority. P 53. 

(2)  ALI, “Report of the Committee Proposing the Establishment of ALI.” P10), 16; Cardozo, 

The Growth of the Law. P9). 

(3)  Jansen, The Making of Legal Authority. P54. 



 

 انزمُُٛبد ٔانزشزٚؼبد غٛز انزطًٛخ

 نًؼبصزحدراطخ نجؼض انزجبرة ا

 
 

 321 

واًمتنميٕم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م، سمح٤ًٌمهن٤م شمٕمٌػًما دىمٞمً٘م٤م قمـ اًم٘م٤مٟمقن إُمريٙمل. سمؾ إٟمف ىمد 

٧م  أصٌح ُمـ اًمِم٤مئع اًمٞمقم إمم طمد يمٌػم ذم اًمٜم٘م٤مؿم٤مت احل٘مقىمٞم٦م إُمريٙمٞم٦م أٟمف إذا ٟمّم 

)إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م( قمغم ىم٤مقمدة وم٢من هذا حيًؿ اجلدل اًم٘م٤مٟمقين، ُمـ همػم طم٤مضم٦م إمم 

اعمقاوع اًمتل مل شمتٛمٙمـ )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م( ُمـ  . وطمتك ذم(1)ُمزيد اؾمتدٓل قمٚمٞمٝم٤م

شمقطمٞمد اًم٘م٤مٟمقن سمِمٙمؾ ضمقهري، وم٢مهن٤م ىمٓمٕم٧م ؿمقـًم٤م يمٌػًما ذم شم٘مري٥م ؿم٘م٦م 

 .(2)آظمتالف

وذم احل٘مٞم٘م٦م وم٢من ٟمّمقص )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م( أصٌح٧م إمم طمد يمٌػم يم٤مًمٕمٛمقد 

اًمٗم٘مري عم٤م يٛمٙمـ ختٞمٚمف قمغم أٟمف )اًم٘م٤مٟمقن اًمقـمٜمل ًمٚمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م(، 

٤م، وقمٛمٚمٞم ٤م وم٢من )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م( شم٘مقم سمِمٙمؾ ُمًتٛمر سمتقطمٞمد آظمتالوم٤مت ذم  ٟمٔمري 

 اًم٘مقاٟملم إُمريٙمٞم٦م ودجمٝم٤م.

٤م: هؾ  (ALI)وُمٜمذ اًمٌداي٦م واضمٝم٧م مجٕمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقن إُمريٙمل  ًٓ ُمريمزي  ؾم١ما

)إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م( جمرد اؾمتٙمِم٤مف ًمٚم٘م٤مٟمقن اعمقضمقد وإقم٤مدة وصٗمف سمٚمٖم٦م أيمثر 

هق اًمٌح٨م قمـ أومْمؾ احلٚمقل أو ُم٤م يٜمٌٖمل أن يٙمقن قمٚمٞمف  ووقطًم٤م؟ أو أن اهلدف

 اًم٘م٤مٟمقن؟

اًمذي يم٤من واوًح٤م ُمٜمذ اًمٌداي٦م أن اجلٛمٕمٞم٦م ىمد طمًٛم٧م أُمره٤م ًمت٘مقم سم٤مًمدور 

 the Commonاًمقصٗمل ٓيمتِم٤مف ُم٤م هق اًم٘م٤مٟمقن اعمقضمقد ومٕماًل ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم 

Law مل شمتقاَن قمـ  صمؿ إقم٤مدة صٞم٤مهمتف ومح٥ًم. أُم٤م ذم إُمقر اعمًتجدة وم٢من اجلٛمٕمٞم٦م

                                           

(1)  Rheinstein, “Leader Groups in American Law.” P 692; Beale, A Treatise on the Conflict 

of Laws or, Private International Law. P 43; Snyder, “Private Lawmaking.” P 381). 

(2)  Frank, “The American Law Institute, (1923) - (1998)”; Rheinstein, “Leader Groups in 

American Law.” 
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 .(1)اىمؽماح ُم٤م شمراه أىمرب عم٤م يٜمٌٖمل أن يٙمقن قمٚمٞمف اًم٘م٤مٟمقن

 الؼواكني الـؿوذجقة: 

اًمٕمٛمؾ قمغم إصدار ىمقاٟملم (ALI) ُمـ أسمرز أقمامل مجٕمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقن إُمريٙمل

ٟمٛمقذضمٞم٦م شمٜم٤موًم٧م قمدة جم٤مٓت، يم٤من ُمـ أسمرزه٤م: اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمقطمد 

(UCC)، وومٞمام يكم اؾمتٕمراض (2)وىم٤مٟمقن اإلصم٤ٌمت اًمٗمٞمدرازم، وىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت .

ٕطمد أهؿ وأؿمٝمر ُم٤م صدر قمـ اجلٛمٕمٞم٦م وٛمـ أقمامل اًم٘مقاٟملم اًمٜمٛمقذضمٞم٦م، أٓ 

 وهق:

 الؼاكون األمريؽي التجاري ادوحد:

 The Uniform Commercial Code UCC يٕمد اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمقطمد

ٜم٤مت همػم اًمرؾمٛمٞم٦م، وواطمدة ُمـ أيمثره٤م ٟمج٤مطًم٤م وشم٠مصمػًما أطمد أسمرز إُمثٚم٦م قمغم اًمت٘مٜمٞم

قمـ ىم٤مٟمقن ٟمٛمقذضمل يْمؿ  ذم اًمٜمٔم٤مم اًمٕمدزم إُمريٙمل. وهق سم٤مظمتّم٤مر قم٤ٌمرة

 جمٛمققم٦م ُمـ اًم٘مقاقمد اعم٘مؽمطم٦م شمٖمٓمل أيمثر ضمقاٟم٥م اعمٕم٤مُمالت اًمتج٤مري٦م.

وىمد يم٤من اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمقطمد قم٤ٌمرة قمـ ُمنموع ُمِمؽمك سملم مجٕمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقن 

 Nationalواعم١ممتر اًمقـمٜمل ًمٚمج٤من شمقطمٞمد ىمقاٟملم اًمقٓي٤مت  (ALI)٦م إُمريٙمٞم

Conference of Commissioners on Uniform State Laws 

(NCCUSL)  هيدف إمم مجع اًم٘مقاٟملم اعم٘مؽمطم٦م اًمتل شمٖمٓمل اجلقاٟم٥م اعمتٕمددة اًمتل

حتت٤مضمٝم٤م قمٛمٚمٞم٤مت اًمت٤ٌمدل اًمتج٤مري. وىمد يم٤من إُمؾ أن شمتٌٜم٤مه يمؾ وٓي٦م يمتنميع 

 ٤م، وسم٤مًمت٤مزم يتح٘مؼ شمقطمٞمد اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري ذم مجٞمع وٓي٤مت اًمدوًم٦م.هل

                                           

(1)  Jansen, The Making of Legal Authority.p57. 

(2)  ALI, “Institute Projects - The American Law Institute.” 
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، وذم قم٤مم (م1951صدرت اعمًقدة إومم ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمقطمد قم٤مم )

م( صدرت اًمٜمًخ٦م اعمٜم٘مح٦م واعمٕمدًم٦م، ويم٤مٟم٧م وٓيت٤م ُم٤مؾم٤مشمِمقؾِمْتس 1956)

ويمٜمت٤ميمل أول وٓيتلم يتٌٜمٞم٤من اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمقطمد يمتنميع ًمٚمقٓي٦م، صمؿ شمت٤مسمع 

آقمؽماف سمف طمتك ص٤مر اًمٞمقم ُمٕمؽموًم٤م سمف يمٚمٞم ٤م أو ضمزئٞم ٤م ُمـ ىمٌؾ مجٞمع اًمقٓي٤مت 

٤ًٌم.  شم٘مري

إدظم٤مل مجٚم٦م ُمـ اًمتٕمديالت واإلو٤موم٤مت، وىمد  وُمٜمذ صدور اعمدوٟم٦م أول ُمرة شمؿ

م( حتقي شمًٕم٦م ومّمقل )يمت٥م( يمؾ ومّمؾ قم٤مًم٩م سمّمقرة 1987يم٤مٟم٧م طمتك قم٤مم )

ُمٜمٗمّمٚم٦م قمـ سم٘مٞم٦م اًمٗمّمقل ُمقوققًم٤م حمدًدا ُمـ ُمقوققم٤مت اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري. 

 وهل يم٤مٔيت:

 وشمٜم٤مول اًمتٕمريٗم٤مت، وىمقاقمد اًمتٗمًػم. "اعم٤ٌمدئ اًمٕم٤مُم٦م" الػصل األول:

َص ًمٚم٘مقاقمد اعمتٕمٚم٘م٦م سمٌٞمع اًمٌْم٤مئع )اعمٜم٘مقٓت(،  "اًمٌٞمع" الػصل الثاين: وظُمّمِّ

وآًمتزاُم٤مت اًمٕم٤مُم٦م، وسمٜم٤مء اًمٕم٘مد، وظمرق اًمتزاُم٤مت اًمٕم٘مد، واإلقمٗم٤مء ُمـ اًمٕم٘مد 

 )اإلىم٤مًم٦م(.

َص ًمٚم٘مقاقمد اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕوراق  "إوراق اًمتج٤مري٦م" الػصل الثالث: وظُمّمِّ

ٌٞم٤مٓت، واًمًٜمدات، واًمِمٞمٙم٤مت اًمتج٤مري٦م اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمتداول، ُمثؾ اًمِمٞمٙم٤مت، واًمٙمٛم

 اًمًٞم٤مطمٞم٦م، وؿمٝم٤مدات اإليداع.

ويٜمٔمؿ اخلالوم٤مت سملم اًمٌٜمؽ  "اًمقدائع واًمًحقسم٤مت اًمٌٜمٙمٞم٦م" الػصل الرابع:

 وقمٛمالئف، واًم٘مقاقمد اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمًحقسم٤مت واإليداقم٤مت.

ويٜمٔمؿ اًمٕمالىم٦م سملم أـمراف ظمٓم٤مب  "ظمٓم٤مسم٤مت آقمتامد" الػصل اخلامس:

ر، واًمْمامٟم٤مت اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ ظمٓم٤مب آقمتامد، وُمٕم٤مجل٤مت آقمتامد، واًمتزاُم٤مت اعمّمد
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 اعمِم٤ميمؾ اًمٜم٤مؿمئ٦م أصمٜم٤مء أو سمٕمد إصدار اخلٓم٤مب.

وشمٜمٔمؿ اًمتزاُم٤مت اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي،  "ُمٌٞمٕم٤مت اجلٛمٚم٦م" الػصل السادس:

 واعمزادات، وشمّمٗمٞم٦م إصقل.

يٕم٤مًم٩م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٢ميّم٤مٓت اعمًتقدقم٤مت، ووصم٤مئؼ )سمقاًمص(  الػصل السابع:

 ٤م ُمـ اًمقصم٤مئؼ اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمٚمٙمٞم٦م اًمٌْم٤مئع وٟم٘مٚمٝم٤م.اًمِمحـ، وهمػمه

ويِمٛمؾ ىمقاقمد إصدار إوراق  "آؾمتثامر ذم إوراق اعم٤مًمٞم٦م" الػصل الثامن:

 اعم٤مًمٞم٦م، وشمداوهل٤م، وشمًجٞمٚمٝم٤م، يمام يِمٛمؾ اًمتزاُم٤مت اًمقؾمٓم٤مء.

وشمٖمٓمل أٟمقاع اًمرهقٟم٤مت، واعم٤ٌمدٓت  "اًمْمامٟم٤مت واًمرهقٟم٤مت" الػصل التاشع:

٤م سم٤مًمرهقٟم٤مت، وهي٤من اًمْمامٟم٤مت اعمٛمت٤مزة، وُمقوققم٤مت اًمتل يٛمٙمـ شمٖمٓمٞمتٝم

 اًمت٘مّمػم، وطمؼ إـمراف إظمرى ذم اًمْمامٟم٤مت.

سم٤مإلو٤موم٦م إمم هذه اًمٗمّمقل اًمتًٕم٦م وُم٤م شمؿ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ شمٕمديالت، وم٘مد شمؿ إدظم٤مل 

 ومّمٚملم ضمديديـ:

( ويٕمٜمك سم٢مجي٤مر اًمٕم٘م٤مرات اًمِمخّمٞم٦م م1989وىمد أضمٞمز قم٤مم ) الػصل الثاين )أ(

 عمٙم٤مشم٥م(.)دون اًمتج٤مري٦م وا

م( ويٕمٜمك سمتٜمٔمٞمؿ إصدار احلقآت 1989وأوٞمػ قم٤مم ) الػصل الرابع )أ(

 اعم٤مًمٞم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م وىمٌقهل٤م.

م( أدظمٚم٧م شمٕمديالت قمغم اًمٗمّمؾ إول طمتك يتًؼ ُمع ُم٤م شمؿ 2001وذم قم٤مم )

شمٕمديٚمف ذم سم٘مٞم٦م اًمٗمّمقل، يمام ظمْمع اًمٗمّمؾ اًمث٤مين اعمتٕمٚمؼ سمٌٞمع اًمٌْم٤مئع ًمتٕمديالت 

م(، وُمـ أسمرز ُم٤م أدظمؾ قمٚمٞمف 2003قم٘مًدا يم٤مُماًل، اٟمتٝم٧م قم٤مم )وحتًٞمٜم٤مت اؾمتٛمرت 

م( أدظمٚم٧م شمٕمديالت قمغم اًمٗمّمؾ 2010ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمتج٤مرة اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م. وذم قم٤مم )
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 م( أدظمٚم٧م شمٕمديالت قمغم اًمٗمّمؾ اًمراسمع )أ(.2012اًمت٤مؾمع، وأظمػًما ذم )

ًمـ يٙمقن ًمف أصمر  (UCC)ويم٠مي ىم٤مٟمقن ٟمٛمقذضمل، وم٢من اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمقطمد 

ىم٤مٟمقين ُمٚمزم طمتك يّمدر شمنميع ُمـ اًمقٓي٦م سم٢مٟمٗم٤مذه، وطم٤مًمًٞم٤م وم٘مد شمؿ اقمتامده يمٚمٞم ٤م أو 

٤ًٌم ضمزئٞم ٤م )ذم سمٕمض إسمقاب( ذم مجٞمع اًمقٓي٤مت  .(1)شم٘مري

وؿمٝمرشمف سمذًمؽ، وم٢من صمٛم٦م ومروىًم٤م code "ُمدوٟم٦م"أو  "ىم٤مٟمقن"وسم٤مًمرهمؿ ُمـ شمًٛمٞمتف 

ذي يٖمٚم٥م قمٚمٞمف اًمت٠مصمر قمديدة سمٞمٜمف وسملم ُم٤م هق ُمتٕم٤مرف قمٚمٞمف ذم قم٤معمٜم٤م اًمٕمريب اًم

 سم٤مًمٜمٛمقذج اًم٘م٤مٟمقين اًمالشمٞمٜمل اًم٘م٤مدم ُمـ أوروسم٤م اًم٘م٤مرّي٦م. ُمـ أسمرز هذه اًمٗمروق:

  أن اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمقطمد(UCC)  يٖمٓمل مجٞمع ضمقاٟم٥م اًم٘م٤مٟمقن ٓ

اًمتج٤مري، ومل يًَع إمم ذًمؽ سمٓمري٘م٦م يمتٚمؽ اًمتل ٟمجده٤م ذم اًم٘مقاٟملم 

 اًمتج٤مري٦م إوروسمٞم٦م.

 قطمدأن اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعم (UCC)  يدقمل أٟمف هق اًم٘م٤مٟمقن اًمقطمٞمد ٓ

 اًمذي حيٙمؿ حمؾ اًم٘م٤مقمدة، سمؾ ىمد حيٞمؾ إمم ُمّم٤مدر أظمرى أطمٞم٤مًٟم٤م.

  يمام خيتٚمػ ذم اًمِمٙمؾ وـمري٘م٦م اًمٙمت٤مسم٦م قمـ اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت إوروسمٞم٦م، وم٤مًم٘م٤مٟمقن

ىمد سُمٜمل سمٓمري٘م٦م طمقاري٦م، ُمرٟم٦م، وسمٜمّمقص  (UCC)اًمتج٤مري اعمقطمد 

 .ُمٗمتقطم٦م، ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٕمديالت اعمًت٘مٌٚمٞم٦م

  أن اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمقطمد(UCC)  هيدف إمم إًمٖم٤مء مجٞمع اًم٘مقاٟملم ٓ

 .(2)اًم٤ًمسم٘م٦م ًمف

وُمع اظمتالف هذه اًمٗمروىم٤مت ذم أمهٞمتٝم٤م، وشمٗم٤موهت٤م سملم ُم٤م هق ؿمٙمكم، وُم٤م هق 

                                           

(1)  Weiss, ‘The Enchantment of Codification’, P 521. 

(2)  Ibid , p522-523. 
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أن هذا اًم٘م٤مٟمقن يٗمت٘مر  - وهق ُم٤م يٕمٜمٞمٜم٤م ذم دراؾمتٜم٤م - ُمقوققمل، إٓ أن أهؿ اًمٗمروق

ٕهؿ قمٜمٍم يتٛمتع سمف ؿمٌٞمٝمف إورويب أو اًمٕمريب أٓ هق اومت٘م٤مره إمم قمٜمٍم اإلًمزام 

اًمذي شمتٛمتع سمف شمٚمؽ اًم٘مقاٟملم اًمرؾمٛمٞم٦م اًمّم٤مدرة قمـ اًمدوًم٦م ُمـ ظمالل ؾمٚمٓمتٝم٤م 

ٓ يٛمٚمؽ اعمنموقمٞم٦م سمذاشمف، ومٝمق مل  (UCC)اًمتنميٕمٞم٦م. وم٤مًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمقطمد 

نميٕمٞم٦م، وٓ هق ُمـ قمٛمؾ اعمنمقملم ذم اًمؼمعم٤من يّمدر قمـ اًمًٚمٓم٦م اًمت

)اًمٙمقٟمٖمرس(، وإٟمام هق إٟمت٤مج مجٕمٞم٦م ظم٤مص٦م همػم رؾمٛمٞم٦م ٓ متٚمؽ ؾمٚمٓم٦م اًمتنميع وٓ 

اإلًمزام. وسم٤مًمرهمؿ ُمـ اومت٘م٤مده هلذا اًمٕمٜمٍم اعمٝمؿ وم٢مٟمف ىمد طمّمؾ قمغم ُمٙم٤مٟم٦م رومٞمٕم٦م ذم 

 :اًمٌٞمئ٦م اًمٕمدًمٞم٦م إُمريٙمٞم٦م، هذه اعمٙم٤مٟم٦م ايمتًٌٝم٤م ٕؾم٤ٌمب يمثػمة ُمٜمٝم٤م

اومت٘م٤مد اًمٜمٔم٤مم إُمريٙمل عمدوٟم٦م دمٛمع ؿمت٤مت اًم٘مقاقمد اًمتل حتٙمؿ  أواًل:

 اًمتج٤مرة وقمٛمٚمٞم٤مهت٤م.

ضمقدة اًم٘م٤مٟمقن ٟمٗمًف وُمٜمٓم٘مٞم٦م ىمقاقمده، وؾمالُم٦م اؾمتٛمداده ُمـ اًمًقاسمؼ  ثاكًقا:

 .the Common Lawاًم٘مْم٤مئٞم٦م وُمـ اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم 

٤مُمٚم٧م وىمد أفمٝمرت سمٕمض اًمدراؾم٤مت اإلطمّم٤مئٞم٦م أن اعمح٤ميمؿ إُمريٙمٞم٦م ىمد شمٕم

ُمع اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمقطمد سمّمقرة ىمري٦ٌم ُمـ اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م اًمّم٤مدرة ُمـ 

 اجلٝم٤مت اًمتنميٕمٞم٦م، طمتك وإن مل يٛمٚمؽ ظم٤مصٞم٦م اإلًمزام.

قمـ دور  Mark Rosenومٗمل دراؾم٦م إطمّم٤مئٞم٦م ىم٤مم هب٤م اًم٤ٌمطم٨م ُم٤مرك روزن 

 Federal Rules، واًم٘مقاقمد اًمٗمٞمدراًمٞم٦م ًمإلصم٤ٌمت (UCC)اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمقطمد 

of Evidence  ذم اعمح٤ميمؿ إُمريٙمٞم٦م، اؿمتٛمٚم٧م قمغم آراء قمٞمٜم٦م قمِمقائٞم٦م ُمٙمقٟم٦م ُمـ

ُم٤مئتل ؿمخص ُمـ اًم٘مْم٤مة واعمدقملم اًمٕم٤مُملم اًمذيـ هلؿ قمالىم٦م سمتٓمٌٞمؼ اًم٘م٤مٟمقٟملم حمؾ 

اًمدراؾم٦م وشمٗمًػممه٤م. وىمد ىم٤مم اًم٤ٌمطم٨م سمت٘مًٞمؿ اًمٕمٞمٜم٦م إمم ىمًٛملم: ٟمّمػ ذًمؽ 

واًمٜمّمػ أظمر ُمـ ٟمّمٞم٥م اًمٕمدد يم٤من ُمـ ٟمّمٞم٥م اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمقطمد، 
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اًم٘مقاقمد اًمٗمٞمدراًمٞم٦م ًمإلصم٤ٌمت. وُمـ طمٞم٨م اًمزُم٤من ىمًؿ اًمٕمٞمٜم٦م إمم ىمًٛملم: ٟمّمػ 

احل٤مٓت يم٤مٟم٧م ذم اًمًٜمقات إومم ًمّمدور اًم٘م٤مٟمقن، واًمٜمّمػ أظمر يم٤من أىمرب 

 م(.1994ًمزُمـ يمت٤مسم٦م اًمٌح٨م )قم٤مم 

ٟمتٞمجت٤من وظمٚمص اًم٤ٌمطم٨م ذم شمٚمؽ اًمدراؾم٦م إمم ٟمت٤مئ٩م يمثػمة هيٛمٜم٤م ذم دراؾمتٜم٤م هذه 

 رئٞمًت٤من:

اًمتل شمٖمٓمٞمٝم٤م ُمقاد  - %( ُمـ احل٤مٓت82أن اصمٜملم وصمامٟملم ذم اعم٤مئ٦م ) األوىل:

 (UCC)مت٧م ُمٕم٤مجل٦م اًم٘مْمٞم٦م قمٜمد ٟمٔمره٤م سم٤مؾمتخدام ٟمّمقص اًم٘م٤مٟمقن  - اًم٘م٤مٟمقن

 يمٛمّمدر رئٞمس ٓؾمتٛمداد اًم٘م٤مقمدة اعمٓمٌ٘م٦م.

 شم٘مدم ارشمٗم٤مع ٟم٦ًٌم اؾمتخدام اعمدوٟم٦م واًمرضمقع إًمٞمٝم٤م ُمع اًمزُمـ، ومٙمٚمام الثاكقة:

يمٛمّمدر رئٞمس ٓؾمتٛمداد اًم٘م٤مقمدة  (UCC)اًمزُمـ زادت ٟم٦ًٌم اؾمتخدام اعمدوٟم٦م 

 .(1)اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م

                                           

(1)  Rosen, “WHAT HAS HAPPENED TO THE COMMON LAW?” pp1143-1161. 
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 .انزشزٚؼبد غٛز انزطًٛخ فٙ أٔرٔثب: انًطهت انثبَٙ

قمٜمد احلدي٨م قمـ اًمتنميٕم٤مت همػم اًمرؾمٛمٞم٦م ذم أوروسم٤م، ومٜمحـ سمّمدد اًمدظمقل إمم 

اًمذي يٕمد ىمٚمٕم٦م اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت  the Civil Law Traditionُمدرؾم٦م اًم٘م٤مٟمقن اًمالشمٞمٜمل 

اًمرؾمٛمٞم٦م، وُمّمدرهي٤م إمم اًمٕم٤ممل أمجع، شم٤مرخيٞم ٤م، وواىمٕمٞم ٤م. وهذا مم٤م جيٕمؾ احلدي٨م قمـ 

 شمنميٕم٤مت همػم رؾمٛمٞم٦م ذم اعمج٤مل إورويب ذا أمهٞم٦م ظم٤مص٦م.

 "يم٤مٟم٧م اًمٌداي٦م ُمـ آحت٤مد إورويب، اًمذي يم٤من ُمـ وٛمـ أهداف شم٠مؾمٞمًف 

ُم٤ًمطم٦م "، اًمذي قُمّرف سم٠مٟمف "اًمًقق اعمِمؽميم٦محت٘مٞمؼ اًمتٙم٤مُمؾ سملم أقمْم٤مئف ُمـ ظمالل 

سمال طمدود داظمٚمٞم٦م، يتؿ ومٞمٝم٤م وامن طمريم٦م إؿمخ٤مص، واًمًٚمع، واخلدُم٤مت، ورأس 

 .(1)"اعم٤مل

٤م يمٌػًما أُم٤مم صٜم٤مع اًم٘مقاٟملم واًمًٞم٤مؾم٤مت ذم  إٓ أن هذه احلري٦م وضمدت حتدي 

٤م آحت٤مد إورويب. ويمٛمث٤مل قمغم ذًمؽ وم٢من طمري٦م احلريم٦م هذه رسمام أوضمدت شمٜم٤م ًً وم

همػم صحل، ُمـ ظمالل شمٜم٤مزل سمٕمض اًمدول إقمْم٤مء قمـ ُمٕم٤ميػم اًمًالُم٦م أو احلٗم٤مظ 

قمغم اًمٌٞمئ٦م، رهم٦ٌم ذم ضمذب آؾمتثامرات وشم٘مٚمٞمؾ اًمتٙم٤مًمٞمػ قمغم ذيم٤مهت٤م، ًمتّمٌح 

 ىم٤مدرة قمغم اعمٜم٤موم٦ًم ذم إؾمقاق إظمرى.

وُمـ ضمٝم٦م أظمرى ومحجؿ اًمتج٤مرة اًمْمخؿ سملم اًمدول إقمْم٤مء ذات اًم٘مقاٟملم 

ًمٕمدًمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م، ؾمٞمقضمد إؿمٙم٤مٓت يمٌػمة قمغم ُمًتقى اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم وإٟمٔمٛم٦م ا

اخل٤مص. ومٗمل يمؾ ُمرة يتؿ ومٞمٝم٤م اًمتٕم٤مىمد سملم ـمروملم ُمـ دوًمتلم خمتٚمٗمتلم ُمـ دول 

آحت٤مد جي٥م حتديد اًم٘م٤مٟمقن احل٤ميمؿ، ظمّمقًص٤م إذا يم٤من إـمراف يمٚمٝمؿ دم٤مًرا، 

ٚمد اًم٤ٌمئع، أو سمٚمد وأُم٤مُمٝمؿ ظمٞم٤مرات ُمتٕمددة ٓظمتٞم٤مر اًم٘م٤مٟمقن احل٤ميمؿ، ىم٤مٟمقن سم

                                           

(1)  Article (26) (2) of the TFEU, The Treaty on the Functioning of the European Union. 
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اعمِمؽمي، أو سمٚمد صم٤مًم٨م، أو طمتك ىمقاٟملم وُمٕم٤مهدات دوًمٞم٦م، وم٢مذا مل حيدد إـمراف 

اًم٘م٤مٟمقن احل٤ميمؿ، أو يم٤من اظمتٞم٤مرهؿ سم٤مـماًل، ومٝمٜم٤م ؾمٞمجد إـمراف أٟمٗمًٝمؿ أُم٤مم 

 .(1)ىمقاقمد اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم اخل٤مص، اًمذي ؾمٞمقضمد هلؿ ُمِمٙمالت همػم ُمتٜم٤مهٞم٦م

٤من إجي٤مد آٟمًج٤مم سملم ىمقاٟملم اًمٕم٘مقد ذم دول اٟمٓمالىًم٤م ُمـ هذه اخلٚمٗمٞم٦م وم٘مد يم

آحت٤مد ومٙمرة ُمث٤مًمٞم٦م. وُمـ هٜم٤م ذع آحت٤مد إورويب ذم سمرٟم٤مُم٩م وخؿ هيدف 

ًمٚمٛمقاءُم٦م سملم ىمقاٟملم اًمدول إقمْم٤مء، وشم٘مري٥م اًمتٗم٤موت سملم اًم٘مقاٟملم اًمقـمٜمٞم٦م 

 ًمدول آحت٤مد.

جم٤مٓت ُمثؾ:  قمٓمل آحت٤مد صالطمٞم٤مت واوح٦م عمت٤مسمٕم٦م اًمتٜمًٞمؼ اًم٘م٤مٟمقين ذمأُ وىمد 

مح٤مي٦م اًمٌٞمئ٦م، احلريم٦م احلرة ًمٚمخدُم٤مت، إٟمِم٤مء اًمٙمٞم٤مٟم٤مت اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وآقمت٤ٌمري٦م 

 .(2)ًمألؿمخ٤مص اًمٕم٤مُمٚملم حل٤ًمهبؿ اخل٤مص، طمري٦م شمٜم٘مؾ اعمقفمٗملم

وـمٜمٞم٦م،  اًمتزاُم٤مت أي قمـ جلٜم٦م ُمًت٘مٚم٦م م( شمؿ شم٠مؾمٞمس1980وسمحٚمقل قم٤مم )

ؿ ُمـ إيم٤مديٛمٞملم، ُمٙمقٟم٦م ُمـ ظمؼماء شمؿ اظمتٞم٤مرهؿ ُمـ خمتٚمػ دول آحت٤مد، أهمٚمٌٝم

 وقمٝمد إًمٞمٝمؿ صٞم٤مهم٦م ىم٤مٟمقن أورويب ًمٚمٕم٘مقد.

 اوزم سمرئ٤مؾم٦م م(1982) قم٤مم ذم اًمٕمٛمؾ إورويب( اًمٕم٘مقد ىم٤مٟمقن )جلٜم٦م سمدأت

 ُمـ قمْمًقا (22) وقمْمقي٦م. اًمدٟمامرك ُمـ وأؾمت٤مذ حم٤مم وهق ،Ole Landoٟٓمدو 

إورويب، وىم٤مُم٧م هذه اًمٚمجٜم٦م سمدراؾم٦م ُمًتٗمٞمْم٦م  آحت٤مد ذم إقمْم٤مء اًمدول مجٞمع

                                           

(1)  Emmert, "The Draft Common Frame of Reference (DCFR) - The Most Interesting 

Development in Contract Law Since the Code Civil and the BGB", P 3-4. 

(2)  Articles 46, 50, 59, 192 of the TFEU, The Treaty on the Functioning of the European 

Union. 
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ًم٘مقاٟملم اًمدول إقمْم٤مء، واًمقصم٤مئؼ اًمدوًمٞم٦م، ُمثؾ وصمٞم٘م٦م إُمؿ اعمتحدة ًمٚمٌٞمع اًمدوزم 

، UCC)وصمٞم٘م٦م ضمٜمٞمػ(، واًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري إُمريٙمل اعمقطمد  CISGًمٚمٌْم٤مئع 

م( ُمـ إصدار اجلزء إول ُمـ )ُم٤ٌمدئ ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقد 1995طمتك اٟمتٝم٧م ذم قم٤مم )

أشمٌع  ،The Principles of European Contract Law (PECL)ورويب( إ

 م(.2002م(، واًمث٤مًم٨م قم٤مم )1999سم٤مجلزء اًمث٤مين قم٤مم )

وم٧م اًمٚمجٜم٦م هذه اعم٤ٌمدئ سم٠مهن٤م:   شمؿ اًمتل اًمٕم٤مُم٦م اًم٘مقاقمد ُمـ جمٛمققم٦م"وىمد قمر 

 ذم اعمًت٘مٌكم اًمتٓمقر اؾمتٞمٕم٤مب وسم٤مًمت٤مزم اعمروٟم٦م، ُمـ ىمدر أىمَم ًمتقومػم شمّمٛمٞمٛمٝم٤م

 .(1)"اًمٕم٘مقد ىم٤مٟمقن جم٤مل ذم اًم٘م٤مٟمقين اًمٗمٙمر

ًمت٘مدم قمغم أهن٤م ىم٤مٟمقن ُمٚمزم، ُمثؾ  "اعم٤ٌمدئ" مل شمٙمـ هذه اؾمٛمٝم٤م، يقطمل ويمام

سمؾ إهن٤م ووٕم٧م سمٓمري٘م٦م يٛمٙمـ اًمٜم٩ًم  اعمدوٟم٤مت اًمّم٤مدرة ُمـ اجلٝم٤مت اًمتنميٕمٞم٦م.

قمغم ُمٜمقاهل٤م قمٜمد إرادة شمٌٜمٞمٝم٤م ذم صقرة شمنميٕم٤مت وـمٜمٞم٦م. وسم٤مًمرهمؿ ُمـ قمدم شمٌٜمٞمٝم٤م 

ًٓ ٓومًت٤م رؾمٛم ٞم ٤م ُمـ ىمٌؾ أي دوًم٦م يم٘م٤مٟمقن وـمٜمل، إٓ أن هذه اعم٤ٌمدئ ىمد ٓىم٧م ىمٌق

. ورسمام (2)واٟمتِم٤مًرا واؾمًٕم٤م ًمدى قمٚمامء اًم٘م٤مٟمقن اعم٘م٤مرن، وًمدى اعمح٤مُملم اًمدوًمٞملم

 يرضمع هذا اًم٘مٌقل ًمًٌٌلم:

أن اًمٗمريؼ اًمذي أقمد شمٚمؽ اعم٤ٌمدئ يم٤من ُم١مًمًٗم٤م سمؼماقم٦م ًمٞمٕمٙمس  السبب األول:

٤مٟمقٟمٞم٦م ًمٚمدول إقمْم٤مء، مم٤م ُمٜمح هذا اعمٜمت٩م دقماًم واؾمًٕم٤م ذم يمؾ آدم٤مه٤مت اًم٘م

 اًمدول.

                                           

(1)  Lando, Beale, and Commission on European Contract Law, Principles of European 

Contract Law. Parts I and II. 

(2)  Zimmermann and Reimann, The Oxford Handbook of Comparative Law; Jansen, The 

Making of Legal Authority. 
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: شمٚمؽ اًمٚمٖم٦م إٟمٞم٘م٦م واًمًٌٞمٓم٦م واعمٕمؼمة اًمتل  - ورسمام هق إهؿ - السبب الثاين

صٞمٖم٧م هب٤م شمٚمؽ اعم٤ٌمدئ، مم٤م ضمٕمٚمٝم٤م أؾمٝمؾ ومٝماًم ُم٘م٤مرٟم٦م سمٖمػمه٤م ُمـ ىمقاٟملم اًمٕم٘مقد 

 .(1)طمقل اًمٕم٤ممل

( وم٢مٟمف ُمـ اًمقاوح أن شم٘مدير ٟمج٤مح أي PECLوومٞمام يتٕمٚمؼ سمت٘مٞمٞمؿ هذه )اعم٤ٌمدئ 

وم٢من يم٤مٟم٧م اًمتقىمٕم٤مت قم٤مًمٞم٦م يم٠من شمّمٌح سمّمقرة  دمرسم٦م يٕمتٛمد قمغم طمجؿ اًمتقىمٕم٤مت،

ُمٕمت٤مدة هل اًم٘م٤مٟمقن واضم٥م اًمتٓمٌٞمؼ ذم اعمٕم٤مُمالت اًمتج٤مري٦م سملم دول آحت٤مد، ومٛمـ 

شمّمٌح هذه اعم٤ٌمدئ أداة ٟم٤مقمٛم٦م،  همػم اعمتقىمع طمّمقل ذًمؽ. أُم٤م إن يم٤من اعمتقىمع أن

همػم ُمدقمقُم٦م سمت٠ميٞمد اًمًٚمٓم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، وشم٘مدم ذاهت٤م قمغم أهن٤م ٟمّمقص ُمرضمٕمٞم٦م 

 وطم٥ًم، وم٢من هذا اًمتقىمع هق احل٤مصؾ اًمٞمقم.

( ضم٤مءت PECLوُمـ اعمٝمؿ اًمتذيمػم هٜم٤م أن )ُم٤ٌمدئ ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقد إورويب 

ٟم٤مت ظم٤مص٦م وشم٘م٤مًمٞمد يم٢مو٤موم٦م داظمؾ أٟمٔمٛم٦م قمدًمٞم٦م ُمًت٘مرة، ذم دول ىمقُمٞم٦م ًمدهي٤م ُمدو

طم٘مقىمٞم٦م راؾمخ٦م، ُمدقمقُم٦م سمٛمٝمٜمٞملم وطم٘مقىمٞملم وـمٜمٞملم، إُمر اًمذي رسمام أدى إمم 

قمغم أهن٤م شمدظمؾ ظم٤مرضمل،  - ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر داظمٚمٞم٦م ىمقُمٞم٦م - اًمٜمٔمر إمم شمٚمؽ )اعم٤ٌمدئ(

مم٤م جيٕمؾ اًمٓمٛمقح إمم شمقطمٞمد اًم٘مقاٟملم إوروسمٞم٦م سمٛمثؾ )ُم٤ٌمدئ ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقد 

اعمٜم٤مل. وقمٚمٞمف وم٢من أي شم٠مصمػم ًمتٚمؽ )اعم٤ٌمدئ( قمغم ىمقاٟملم  ( أُمًرا سمٕمٞمدPECLإورويب 

 .(2)أو شمٓمٌٞم٘م٤مت أي دوًم٦م ؾمٞمٕمتؼم ٟمج٤مطًم٤م حمًقسًم٤م

وسم٤مًمرهمؿ ُمـ ذًمؽ آؾمتٌٕم٤مد قمغم اعمًتقى اًمرؾمٛمل، وم٢من إُمر سمخالف ذًمؽ 

قمغم اعمًتقى إيم٤مديٛمل واًمتٓمٌٞم٘مل، وم٢من هٜم٤مك ؿمٕمقًرا يتٜم٤مُمك سملم اعمختّملم سم٠ممهٞم٦م 

                                           

(1)  Emmert, “The Draft Common Frame of Reference.” 

(2)  Jansen, The Making of Legal Authority. P 61. 
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همػم شمنميٕمٞم٦م )همػم رؾمٛمٞم٦م(. سمؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من إُمر  وضمقد ٟمّمقص ُمرضمٕمٞم٦م

دم٤موز جمرد اًمِمٕمقر سم٤مٕمهٞم٦م إمم آطمتٗم٤مء هبذه اعم٤ٌمدئ قمغم اعمًتقيلم إيم٤مديٛمل 

واًم٘مْم٤مئل، وم٘مد شمؿ اقمت٤ٌمره٤م ُمـ ىمٌؾ اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء ُمّمدًرا ًمٚم٘م٤مٟمقن سمٛمٕمٜم٤مه 

اعمح٤ميمؿ  اًمقاؾمع، يمام أن إُمر ىمد ظمٓم٤م ظمٓمقات ُمت٘مدُم٦م طملم اؾمتخدُم٧م سمٕمض

إوًمٞم٦م واًمٕمٚمٞم٤م ذم إؾم٤ٌمٟمٞم٤م هذه )اعم٤ٌمدئ( يمٜمّمقص ُمٕمتٛمدة وُمقصمقىم٦م، ووؾمٞمٚم٦م 

 .(1)ًمتحدي٨م وشمٓمقير ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقد

واًمٞمقم مل يٕمد يٜمٔمر إمم هذه )اعم٤ٌمدئ( قمغم أهن٤م ٟمتٞمج٦م سمحقث أيم٤مديٛمٞم٦م ودراؾم٤مت 

ُم٘م٤مرٟم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن إورويب وطم٥ًم، سمؾ إهن٤م أصٌح٧م هل سمذاهت٤م حمال  ًمٚمدراؾم٦م 

ًٓ ًمٚمٌح٨م، وأصٌح٧م ٟمّمقصٝم٤م ُمرضمًٕم٤م أوًمٞم ٤م ًمٚمدراؾم٤مت احل٘مقىمٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمره٤م  وجم٤م

٤م ًمٚم٘م٤مٟمقن ًً  .(2)ُمّمدًرا رئٞم

ُمـ أؾم٤ٌمب هذا اًمٜمج٤مح شمٜم٤مُمل اًمِمٕمقر سمٕمدم اًمرو٤م قمـ حم٤موٓت اًمتِم٨ٌم سمـ 

اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص ذم أوروسم٤م. وم٤مًمٖم٤مًم٥م أن ىمقاقمد اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص  "شمقـملم"

قمـ هقي٦م اعمجتٛمع وأىمؾ شم٠مصمًرا سم٤مًمْمٖمقط اًمًٞم٤مؾمٞم٦م،  وُمدوٟم٤مشمف احلديث٦م أيمثر شمٕمٌػًما

وُمـ هٜم٤م وم٢مٟمف ٓ يٛمٙمـ شمٗمًػم آظمتالف سملم ىمقاٟملم اًمٕم٘مقد ذم أوروسم٤م ُمثاًل 

سم٤مًمْمٖمقط اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، أو اهلقي٦م اعمجتٛمٕمٞم٦م، سمؾ اًمٖم٤مًم٥م أن هذه آظمتالوم٤مت هل 

ا ُمـ ىمٌؾ ٟمت٤مج قمقاُمؾ شم٤مرخيٞم٦م سمحت٦م مل شمٕمد ىم٤مئٛم٦م اًمٞمقم. سمؾ إن هٜم٤مك ؿمٕمقًرا ُمتزايدً 

سمٕمض اعمح٤مُملم اًم٤ٌمرزيـ واًم٘مْم٤مة اعمِمٝمقريـ ذم أوروسم٤م سم٠من ىمقاقمد ُمدوٟم٤مهتؿ 

                                           

(1)  Jansen. P62.  

(2)  Busch, The Principles of European Contract Law and Dutch Law; MacQueen and 

Zimmermann, European Contract Law. 
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 .(1)اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم واًمٕمنميـ "زٟم٤مزيـ"اًمقـمٜمٞم٦م ٓ زاًم٧م طمٌٞم٦ًم 

وُمـ هٜم٤م وم٢من اًمتنميٕم٤مت همػم اًمرؾمٛمٞم٦م هل اعمرؿمح٦م ًمتٕمٛمؾ سمٙمٗم٤مءة قمغم دمًػم 

قصقل هلذه اًمٜمتٞمج٦م قمـ اًمٗمجقة اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ هذه آظمتالوم٤مت، سمخالف حم٤موًم٦م اًم

ـمريؼ اًمتنميٕم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م. إذ إن اعمالطمظ أن اعمنمقملم ذم يمؾ دوًم٦م ؾمٞمٙمقٟمقن أىمؾ 

طم٤ًمؾمٞم٦م قمٜمد اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ُمدوٟم٤مت همػم رؾمٛمٞم٦م، ايمت٧ًٌم اعمّمداىمٞم٦م اًمذاشمٞم٦م ُمـ 

ُمٜمٓم٘مٞم٦م ىمقاقمده٤م، دون أن شمٜم٥ًم ًمدوًم٦م حمددة أو ىمرار ؾمٞم٤مد همػم وـمٜمل، 

داد اعمدوٟم٤مت اًمقـمٜمٞم٦م. وهذا ُم٤م يٌدو أٟمف ىمد وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م يمٛمًقدات قمٜمد إقم

م(، ويمام يٌدو أٟمف 2001طمّمؾ ومٕماًل قمٜمد يمت٤مسم٦م ىم٤مٟمقن آًمتزاُم٤مت إعم٤مين قم٤مم )

 .(2)حيّمؾ أن ذم دمديد يمت٤مسم٦م اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اًمٗمرٟمز

( ٓ يٛمٙمـ PECLوُمع يمؾ ذًمؽ وم٢من اعمٙم٤مٟم٦م اًمتل حتّمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م شمٚمؽ )اعم٤ٌمدئ 

ف )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م( ذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م، وًمٙمـ ُم٘م٤مرٟمتٝم٤م سمام حتّمٚم٧م قمٚمٞم

اًمتٓمقرات احل٤مًمٞم٦م شمِمػم إمم أن ُمنموقمٞم٦م اعمدوٟم٤مت همػم اًمرؾمٛمٞم٦م ذم أوروسم٤م رسمام 

 .(3)شمزداد ذم اعمًت٘مٌؾ

( واًم٘مٌقل اًمذي PECLيم٤من هذا اًمٜمج٤مح ًمـ)ُم٤ٌمدئ ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقد إورويب 

شمقؾمٞمع هذا اًمٜمج٤مح، وشمٕمٛمٞمٛمف قمغم أومرع ًم٘مٞمف، داومًٕم٤م ًمٚمٛمٗمقوٞم٦م إوروسمٞم٦م عمح٤موًم٦م 

أظمرى ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص، ومٌٕمد ُمِم٤مورات ُمقؾمٕم٦م ُمع احلٙمقُم٤مت، واعم١مؾم٤ًمت 

 أصح٤مب ُمـ وهمػمهؿ اعمًتٝمٚمٙملم، وُمٜمٔمامت اًم٘م٤مٟمقٟمٞملم، اخل٤مص٦م، واعمٝمٜمٞملم

                                           

(1)  Jansen, The Making of Legal Authority. 

(2)  Jansen. P63. 

(3)  Jansen. P64. 
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م( قمـ ومٙمرة 2003) ًمٕم٤مم اًمٕمٛمؾ ظمٓم٦م ذم إوروسمٞم٦م، اعمٗمقوٞم٦م أقمٚمٜم٧م اعمّمٚمح٦م،

اًمذي  Common Frame of Reference (CFR)د( )اإلـم٤مر اعمرضمٕمل اعمقطم

ومٞمام يتٕمٚمؼ سمـ: اًمتٕمريٗم٤مت، واعمّمٓمٚمح٤مت،  "أومْمؾ احلٚمقل"هيدف إمم مجع 

 واًم٘مقاقمد اعمقوققمٞم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن إورويب اخل٤مص.

وهلذا اًمٖمرض وم٘مد شمؿ شمِمٙمٞمؾ جمٛمققم٤مت أيم٤مديٛمٞم٦م ُمتٜمققم٦م، سم٤مًمتٕم٤مون ُمع جلٜم٦م 

م( إمم إصدار )ُمًقدة اإلـم٤مر 2009اًمٕمٛمؾ اًم٤ًمسم٘م٦م، وشمقصٚمقا ُمًٕم٤م ذم قم٤مم )

 Draft of a Common Frame of Reference (DCFR)اعمرضمٕمل اعمقطمد( 

٤م يٛمٙمـ اؾمتخداُمف يم٠مؾم٤مس ُمـ ىمٌؾ ُم١مؾم٤ًمت آحت٤مد إورويب  ًمٞمٙمقن ٟمّم 

إلصدار ىمقاٟملم ُمِمؽميم٦م ذم اعمًت٘مٌؾ. اطمتقت )ُمًقدة اإلـم٤مر اعمرضمٕمل اعمقطمد 

DCFRٚمٗم٦م ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص، سمام ذم ذًمؽ ( قمغم قمنمة يمت٥م شمٖمٓمل ضمقاٟم٥م خمت

اًمٕم٘مقد، وآًمتزاُم٤مت، وقم٘مقد اخلدُم٤مت، واًمقيم٤مٓت اًمتج٤مري٦م، واإلصمراء همػم 

 .(1)اعمنموع، وهمػم ًمؽ

                                           

(1)  Bar et al., Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. 
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 .انزشزٚؼبد غٛز انزطًٛخ ػهٗ انًظزٕٖ انذٔنٙ: انًطهت انثبنث

ٓ يٛمٙمـ ايمتامل صقرة اًمتنميٕم٤مت همػم اًمرؾمٛمٞم٦م ُمـ همػم اإلؿم٤مرة إمم )ُم٤ٌمدئ 

 Principles of International Commercial ًمتج٤مري٦م اًمدوًمٞم٦م(اًمٕم٘مقد ا

Contracts (PICC ) اًمّم٤مدرة قمـ اجلٛمٕمٞم٦م اًمدوًمٞم٦م ًمتقطمٞمد اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مصThe 

International Institute for the Unification of Private Law 

(UNIDROIT) ( واعمٜم٘مح٦م واعمقؾمٕم٦م قم٤مم 1994واعمٜمِمقرة أول ُمرة قم٤مم ،)م

ذم )إقم٤مدة  (ALI)م(. وإذا يم٤مٟم٧م ضمٝمقد مجٕمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقن إُمريٙمل 2004)

اًمّمٞم٤مهم٦م( وضمٝمقد اعمٗمقوٞم٦م إوروسمٞم٦م ذم )ُم٤ٌمدئ ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقد إورويب( 

(PECL) هتدف إمم أن شمٙمقن ٟمّمقًص٤م ُمرضمٕمٞم٦م ُمٕمتٛمدة، متثؾ اًم٘م٤مٟمقن ذم ضمزء )

 (UNIDROIT)ُمـ اًمٕم٤ممل، وم٢من اجلٛمٕمٞم٦م اًمدوًمٞم٦م ًمتقطمٞمد اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص حمدد 

ُمرضمًٕم٤م قم٤معمٞم ٤م ( PICC) هتدف إمم أن شمٙمقن )ُم٤ٌمدئ اًمٕم٘مقد اًمتج٤مري٦م اًمدوًمٞم٦م(

ُمٕمتٛمًدا قمغم اعمًتقى اًمدوزم، أو قمغم إىمؾ ُمٕمتٛمًدا ًمدى ومئ٦م حمددة ذم اًمٕم٤ممل، وهؿ 

 .(1)هٜم٤م اعمتٕم٤مُمٚمقن ذم اًمتج٤مرة اًمدوًمٞم٦م

قم٤مم  (UNIDROIT)اجلٛمٕمٞم٦م اًمدوًمٞم٦م ًمتقطمٞمد اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص  شم٠مؾم٧ًم

م( يمٛمٜمٔمٛم٦م طمٙمقُمٞم٦م شم٤مسمٕم٦م ًمـ)قمّم٦ٌم إُمؿ(، صمؿ أقمٞمد شم٠مؾمٞمًٝم٤م سمٕمد ذًمؽ 1929)

قمغم أؾم٤مس اشمٗم٤مىمٞم٤مت ُمتٕمددة إـمراف. وأن شمْمؿ صمالصًم٤م وؾمتلم دوًم٦م ُمـ خمتٚمػ 

ٚمس ُمٜم٤مـمؼ اًمٕم٤ممل، يٛمثٚمقن ذم اجلٛمٕمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م. وُمـ أهؿ جل٤من اجلٛمٕمٞم٦م جم

اعمديريـ اًمذي يٕمد إداة اًمٗم٤مقمٚم٦م ومٞمام يّمدر قمـ اجلٛمٕمٞم٦م ُمـ وصم٤مئؼ وُمًقدات 

                                           

(1)  UNIDROIT, “STATUTE OF UNIDROIT.” 
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ىمقاٟملم. يت٠مًمػ جمٚمس اعمديريـ ُمـ رئٞمس، وممثؾ ُمـ حمٙمٛم٦م اًمٕمدل اًمدوًمٞم٦م، ومخ٦ًم 

 .(1)وقمنميـ قمْمًقا ُمـ اًم٘مْم٤مة وإيم٤مديٛمٞملم وهمػمهؿ ُمـ ذوي آهتامم

ت وُمٗم٤موو٤مت سملم ممثكم اًمدول وعم٤م شمتٓمٚمٌف ُمقاوم٘م٦م اجلٛمٕمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمـ ُمٜم٤مىمِم٤م

إقمْم٤مء قمٜمد اقمتامد أي وصمٞم٘م٦م أو ىم٤مٟمقن ٟمٛمقذضمل، وعم٤م يتٓمٚم٥م ذًمؽ ُمـ ضمٝمد 

ووىم٧م ىمد يٓمقل دون اًمقصقل ٓشمٗم٤مق، وم٘مد رأى جمٚمس اعمديريـ أن يٚمج٠م ًمٓمري٘م٦م 

، يم٤مٟم٧م اًمٓمري٘م٦م اعمٗمْمٚم٦م (PICC)أظمرى إلٟمج٤مز )ُم٤ٌمدئ اًمٕم٘مقد اًمتج٤مري٦م اًمدوًمٞم٦م( 

قص اعمرضمٕمٞم٦م همػم اًمرؾمٛمٞم٦م، )اعمدوٟم٤مت همػم اًمرؾمٛمٞم٦م( شم٠مصمًرا هل اًمٚمجقء خلٞم٤مر اًمٜمّم

ذم )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م(،  (ALI)سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمتل ؾم٤مرت قمٚمٞمٝم٤م مجٕمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقن إُمريٙمٞم٦م 

ظمّمقًص٤م أٟمف ُمـ همػم اعمتقىمع أن شمٙمقن هذه اعم٤ٌمدئ ُمٕمتٛمدة سمٙم٤مُمٚمٝم٤م ُمـ أي دوًم٦م 

ؾمتٙمقن قمرو٦م  - عمٞم٦مٟمٔمًرا ًمٓمٌٞمٕم٦م اًمتج٤مرة اًمٕم٤م - ُمـ اًمدول إقمْم٤مء، يمام أهن٤م

 ًمٚمتحديث٤مت اعمًتٛمرة.

وُمـ هٜم٤م سمدأت حم٤موًم٦م صٞم٤مهم٦م هذه )اعم٤ٌمدئ( قمغم وقء ىمقاٟملم اًمٕم٘مقد ذم اًمدول 

اًمٙمؼمى، وقمغم وقء آشمٗم٤مىمٞم٤مت واعمٕم٤مهدات اًمدوًمٞم٦م ذم جم٤مل اًمٕم٘مقد، ُمثؾ وصمٞم٘م٦م 

. سمدأ اًمٕمٛمؾ سمٛمنموع (CISG)إُمؿ اعمتحدة ًمٚمٌٞمع اًمدوزم ًمٚمٌْم٤مئع )وصمٞم٘م٦م ضمٜمٞمػ( 

م(، ويم٤من اًمت٘مدم سمٓمٞمًئ٤م طمتك شمؿ شم٠مؾمٞمس جمٛمققم٦م قمٛمؾ ظم٤مص٦م 1968ًمقصمٞم٘م٦م قم٤مم )ا

م( ُمـ قمٚمامء اًم٘م٤مٟمقن اعم٘م٤مرن يٛمثٚمقن خمتٚمػ إٟمٔمٛم٦م 1980سم٤معمنموع قم٤مم )

واعمدارس اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، وقمٛمٚم٧م هذه اعمجٛمققم٦م سم٤مؾمت٘مالل قمـ اعمٜمٔمٛم٦م، ومل شمًٛمح 

 .(2)سمٛمِم٤مريم٦م أي ُمـ ممثكم طمٙمقُم٤مت اًمدول إقمْم٤مء

                                           

(1)  Vogenauer and Kleinheisterkamp, Commentary on (PICC). 

(2)  Jansen, The Making of Legal Authority; Vogenauer and Kleinheisterkamp, Commentary = 
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هلذا آؾمت٘مالل ذم إقمداد )اًمقصمٞم٘م٦م( ؿمٕمر اعمجٚمس أٟمف ُمـ همػم اعمٜم٤مؾم٥م  ويمٜمتٞمج٦م

ًٓ قمـ ذًمؽ ىمرر اعمجٚمس ذم ُم٤ميق ُمـ قم٤مم  أن يتٌٜمك هذا اًمٕمٛمؾ يمقصمٞم٘م٦م ظم٤مص٦م سمف، سمد

أٓ يٕمتٛمد شمٚمؽ )اعم٤ٌمدئ( سمِمٙمؾ  - وذم وقء آظمتالف سملم أقمْم٤مئف - م(1994)

سمتِمجٞمع شمٓمٌٞم٘مٝم٤م  رؾمٛمل، وًمٙمـ ؾمقف يًٛمح سمٜمنمه٤م، يمام أوص اعمجٚمس ٟمٗمًف

 .(1)سم٠موؾمع ٟمٓم٤مق

 PICC وهذا ُم٤م شمؿ سم٤مًمٗمٕمؾ، وم٘مد ـمٌٕم٧م )ُم٤ٌمدئ اًمٕم٘مقد اًمتج٤مري٦م اًمدوًمٞم٦م(

، وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ٓ يٛمٙمـ (UNIDROIT)وٟمنمت رؾمٛمٞم ٤م حت٧م اؾمؿ اعمٜمٔمٛم٦م 

اقمت٤ٌمره٤م وصمٞم٘م٦م رؾمٛمٞم٦م ُمـ وصم٤مئ٘مٝم٤م، ًمٙمقهن٤م شمٗمت٘مر ًمالقمتامد واًمدقمؿ اًمًٞم٤مد ُمـ 

 عمٜمٔمٛم٦م.ىمٌؾ اًمدول إقمْم٤مء ذم ا

إن قمدم آقمتامد اًمرؾمٛمل ًمتٚمؽ اعم٤ٌمدئ يتقاومؼ ُمع ادقم٤مء جمٚمس اعمديريـ سم٠من 

(PICC) "ُمـ ؾمٚمٓم٦م اإلًمزام ًٓ . وٓ ؿمؽ أن هذا (2)"متٚمؽ ؾمٚمٓم٦م اإلىمٜم٤مع سمد

آدقم٤مء ؾمٞمٙمقن ظم٤موًٕم٤م ًمتحدي٤مت قمًػمة، ومٝمق وإن يم٤من يتقاومؼ ُمع ادقم٤مء مجٕمٞم٦م 

ومال ؿمؽ أٟمف يقاضمف سمٞمئ٦م أيمثر ، (PECL)، وادقم٤مءات (ALI)اًم٘م٤مٟمقن إُمريٙمل 

صٞم٤مهم٦م ُم٤ٌمدئ ًمٚمٛمجتٛمٕم٤مت إوروسمٞم٦م، اًمتل  (PECL) صٕمقسم٦م. ومٌٞمٜمام حت٤مول

سم٤مًمرهمؿ ُمـ اظمتالف ًمٖم٤مهت٤م واظمتالف ُمّم٤محلٝم٤م اًمقـمٜمٞم٦م، إٓ أهن٤م شمٕمتؼم ُمت٘م٤مرسم٦م 

٤م، وم٢من  يم٤مٟم٧م هتدف ؾم٤مسمً٘م٤م إمم مجع اًمرأؾمامًمٞم٦م ُمع  (PICC)صم٘م٤مومٞم ٤م وؾمٞم٤مؾمٞم ٤م واىمتّم٤مدي 

آؿمؽمايمٞم٦م، واًمٞمقم يٜمٌٖمل قمٚمٞمٝم٤م، ويٜمتٔمر ُمٜمٝم٤م أن شم٘مدم ىمقاقمد وُم٤ٌمدئ ُم٘مٌقًم٦م 

ًمٚمٖمرب ؤؾمٞم٤م، وًمٚمتج٤مرة اًمت٘مٚمٞمدي٦م وشمٚمؽ اعمٚمتزُم٦م سم٤مًمْمقاسمط اإلؾمالُمٞم٦م، يمام 

=
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

on (PICC). 

(1)  Jansen, The Making of Legal Authority. 

(2)  Jansen. p69. 
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يٓمٚم٥م ُمٜمٝم٤م أن شمراقمل اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م واعمت٘مدُم٦م، وُمٓم٤مًم٦ٌم سم٠من شمًتجٞم٥م ٓطمتٞم٤مضم٤مت 

 اًمتج٤مرة اًمدوًمٞم٦م سمِمٙمؾ أيمثر يمٗم٤مءة ُمـ اًم٘مقاٟملم اًمقـمٜمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م.

يمؾ هذه اًمتقىمٕم٤مت اًمٙمٌػمة ضمٕمؾ شم٘مقيؿ أدائٝم٤م، وُمدى ٟمج٤مطمٝم٤م حمؾ ضمدل يمٌػم 

اًمٜمج٤مح  (UNIDROIT)سملم اًم٤ٌمطمثلم، ومٌٞمٜمام يّمػ جمٚمس اعمديريـ ًمـٛمٜمٔمٛم٦م 

،  (PICC)اًمتٓمٌٞم٘مل ًم٘مقاقمد وُم٤ٌمدئ  ًٓ وم٢من سمٕمض سم٠مٟمف وم٤مق أومْمؾ اًمتقىمٕم٤مت شمٗم٤مؤ

اعمٕمٚم٘ملم اعمح٤ميديـ يتحٗمظ قمغم هذا اًمتٗم٤مؤل، ويرى أن اًمنميم٤مت ورضم٤مل إقمامل 

، يمام أن أهمٚم٥م اعمح٤مُملم اًمقـمٜمٞملم ٓ يزاًمقن (PICC)واعمح٤مُملم سمٓمٞمئقن ذم شمٌٜمل 

همػم ُمتٛمرؾملم ُمع شمٚمؽ اعم٤ٌمدئ. سم٤مإلو٤موم٦م إمم أٟمف ٓ شمزال يمثػم ُمـ إٟمٔمٛم٦م اًمقـمٜمٞم٦م 

يم٘م٤مٟمقن طم٤ميمؿ: ٕن سمٕمض ىمقاقمده ٓ شمًتجٞم٥م  (PICC)ٓ شمًٛمح سم٤مظمتٞم٤مر ُم٤ٌمدئ 

 .(1)عمتٓمٚم٤ٌمت اًم٘م٤مٟمقن اًمقـمٜمل ًمٚمدوًم٦م

أصٌح٧م  (PICC)وسم٤مًمرهمؿ ُمـ هذه اعمامٟمٕم٦م ُمـ ىمٌؾ اعمامرؾملم احل٘مقىمٞملم، وم٢من 

اًمٞمقم وسمِمٙمؾ ُمتزايد وصمٞم٘م٦م ُمٕمؽموًم٤م هب٤م ذم اًمتحٙمٞمؿ اًمدوزم. ومٝمل ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر 

حمدصم٦م أيمثر ُمـ أي وصمٞم٘م٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م أظمرى، اعمحٙمٛملم اًمدوًمٞملم وصمٞم٘م٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ؿم٤مُمٚم٦م و

ا ًمٌٜم٤مء طمٙمؿ اًمتحٙمٞمؿ اؾمتٜم٤مًدا إًمٞمٝم٤م، ُمتك ُم٤م يم٤مٟم٧م أـمراف  ومٝمل سم٤مًمت٤مزم ُمٜم٤مؾم٦ٌم ضمد 

اًمٜمزاع ٓ مت٤مٟمع ُمـ ذًمؽ. سم٤مإلو٤موم٦م إمم ذًمؽ ومٝمٜم٤مك شمٓمٌٞم٘م٤مت ىمْم٤مئٞم٦م يمثػمة جلٚم٤ًمت 

ٟمقن قمغم أهن٤م متثؾ ىمقاقمد اًم٘م٤م (PICC)اًمتحٙمٞمؿ وًمٚمٛمح٤ميمؿ اًمقـمٜمٞم٦م أظمذت ىمقاقمد 

دون حتديد.  "اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م"اًمدوزم ُمتك اظمت٤مر اعمتٕم٤مىمدون ذًمؽ، أو أؿم٤مروا إمم 

يم٘م٤مٟمقن اومؽمايض  (PICC)يمام أن سمٕمض اعمحٙمٛملم وهمرف اًمتحٙمٞمؿ شمٓمٌؼ ىمقاقمد 

                                           

(1)  Vogenauer and Kleinheisterkamp, Commentary on (PICC; Jansen, The Making of Legal 

Authority. 
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قمٜمد قمدم اًمٜمص قمغم اًم٘م٤مٟمقن اعمخت٤مر حلؾ اًمٜمزاع، أو إلمت٤مم اًمٜم٘مص وؾمد اًمٗمراغ ذم 

 .(1)اًم٘م٤مٟمقن اعمخت٤مر حلؾ اًمٜمزاع

                                           

(1)  Jansen, The Making of Legal Authority. 
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ُمـ ظمالل اؾمتٕمراض سمٕمض دم٤مرب اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت همػم اًمرؾمٛمٞم٦م يتْمح أٟمف سم٤مًمرهمؿ 

أٓ وهق ظم٤مصٞم٦م  "اًم٘م٤مٟمقن"ُمـ اومت٘م٤مد شمٚمؽ اًمتنميٕم٤مت ٕطمد أهؿ ظمّم٤مئص 

، إٓ أن هذا مل يٛمٜمع ُمـ أن شمتٌقأ شمٚمؽ اًمتج٤مرب ُمٙم٤مٟم٦م ظم٤مص٦م ذم اًمٌٞمئ٦م "اإلًمزام"

قٓي٤مت، يمام ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمدًمٞم٦م، طمتك ص٤مر سمٕمْمٝم٤م هق اًم٘م٤مٟمقن اعمٕمتٛمد ذم سمٕمض اًم

. سمؾ إٟمف يم٤من ُمـ اًمقاوح أن وم٘مدان شمٚمؽ اخل٤مصٞم٦م اعمٝمٛم٦م (UCC)اًمتج٤مري اعمقطمد 

ىمد شمؿ شمٕمقيْمف ذم اًمتنميٕم٤مت همػم اًمرؾمٛمٞم٦م سمجقدة اًم٘مقاقمد وُمٜمٓم٘مٞمتٝم٤م، وُمقايمٌتٝم٤م 

 ًمٚمٛمتٖمػمات سمّمقرة أيمثر يمٗم٤مءة ُمـ اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م.

اًمٕمٛمؾ همػم اًمرؾمٛمٞم٦م، ُمـ حم٤مُملم هذه اًمدراؾم٦م أيمدت أٟمف سم٢مُمٙم٤من جمٛمققم٤مت 

قمٜمد اًمِمٕمقر سم٤محل٤مضم٦م وهمٚم٦ٌم  - وىمْم٤مة وأؾم٤مشمذة ضم٤مُمٕم٤مت وُمًتِم٤مريـ طم٘مقىمٞملم

أن ي٤ًممهقا ُمـ ظمالل  - اًمٔمـ أن طمٚمٝم٤م ًمـ يٙمقن ُمـ ظمالل اًمتنميٕم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م

ىمٜمقات اًمٕمٛمؾ همػم اًمرؾمٛمٞم٦م ذم ؾمدِّ سمٕمض اًمٗمجقات اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م، وشم٘مديؿ سمٕمض 

د ـمري٘مٝم٤م ًمٚمتٓمٌٞمؼ، وؾمتٙمقن قمقًٟم٤م ًمٚمجٝم٤مت احلٚمقل اًمتنميٕمٞم٦م، واًمتل ؾمتج

اًمرؾمٛمٞم٦م واعمج٤مًمس اًمتنميٕمٞم٦م ًمالؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م، ورسمام اًمٌٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م، اقمتامًدا قمغم 

 ضمقدة سمٜم٤مء ىمقاقمده٤م ومت٤مؾمؽ ُمٜمٓم٘مٝم٤م وحت٘مٞم٘مٝم٤م ًمٚمٛمّمٚمح٦م واًمٕمداًم٦م.

  واهلل أقمٚمؿ وأطمٙمؿ، وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد.
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