القواعد القانونية العامة الواردة يف القوانني املدنية العربية
 ال مساغ لالجتهاد في َم ْو ِرد النص .وتفسيره وتأويلِه وداللتِه إلى قواع ِد أصول الفقه اإلسالمي.
ُرجع في فهم النصّ
 ي َِ
ضرر وال ضِ رار والضر ُر يُزال.
 الَ
 االضطرار ال يُبطِ ل َّحق الغير.
 دَرْ ُء المضا ّر أَ ْولى من كسب المنافع. يُد َفع الضرر العام بالضرر الخاص واألشد باألخف. األص ُل براءة الذمة.ك.
 اليقين ال يزو ُل بالش ّ األصل بقا ُء ما كان على ما كان كما أنّ األصل في األمور العارضة ال َعدَم. ما ثبُت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خالفه. الظاهر يصلح حجة للدفع ال لالستحقاق. البين ُة على من ادعى واليمين على من أنكر. البيّن ُة إلثبات خالف الظاهر واليمين إلبقاء االصل. الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متع ّدية واإلقرار حجةقاصرة على ال ُم ِق ّر.
غرم عنه ُت َر ّد.
غنم للشاهد أو دفع َم ٍ
 ك ُّل شهاد ٍة تضمّنت جرَّ َم ٍغيره.
 ُتقبل اليمين ممّن يؤديها في براءة نفسِ ه ال في إلزام ِ ال يُن َسب إلى ساك ٍت قول ولكنّ السكوت في معرض الحاجة بيان ويُعتبر قبوالا.
 -يجب أن يكون لك ّل عقد محل يُضاف إليه.

 األصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزماه في التعاقد. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني. األصل في الكالم الحقيقة فال يجوز حمل اللفظ على المجاز ّإال إذا ّتعذر حمله على
معناه الحقيقي.
-

ال عِ بْرة بالداللة في مقابلة التصريح.

 إعمال الكالم أولى من إهماله لكن إذا ّتعذر إعمال الكالم يهمل.
ِذ ْك ُر بعض ما ال يتجزأ ك ِذ ْك ِره كلّه.
 المُطلَق َيجري على إطالقه إذا لم َيقُم دليل التقييد نصا ا أو داللة.الوصف في الحاضر لَ ْغو ،وفي الغائب مُعت َبر.
 العادة مح ّكمة عامة كانت او خاصةُ .تترك الحقيقة بداللة العادة. ما ثبت على خالف القياس فغيرُه ال يقاس عليه. الضرورات ُتبيح ال َمحْ ظورات.ا
حقيقة.
 المُمتنِع عاد اة كالمُمتنع المعروف عُرفا ا كالمشروط شرطا ا. المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. التعيين بالعرف كالتعيين بال ّنص. إذا تعارض المانع والمقتضى يُق َّدم المانع.ُفرد بالحكم.
 التابع تابع وال ي َ إذا سقط األصل سقط الفرع. الساقط ال يعود كما أن المعدوم ال يعود. -إذا بط َل الشيء بط َل ما في ضمنه.

 إذا بط َل األصل يُصار إلى ال َبدل. التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. السؤال مُعاد في الجواب. ال ُغرْ م بال ُغ ْنم. األمر بالتصرُّ ف في ملك الغير باطل. من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقب ِبحرْ مانه. من سعى في نقض ما ت ّم من جهته فسعيه مردود عليه.ك في مصلحة المدين.
 يُفسَّر الش ّ اإلقالة في حق العاقدين فسخ ،وفي حق الغير عقد جديد.إضرار بالغير ي َ
ُلزم فاعله ولو غير مميِّز بضمان الضرر.
 ك ّلٍ
 إذا اجتمع المباشر والمتسبّب يضاف الحكم إلى المباشر.ضمِن الضرر المتر ِّتب على ذلك ال َغ َرر.
آخر َ
 إذا َغرَّ أح ٌد َ على اليد ما أخذت حتى تؤديه.ب حُكم ُه حُك ُم الغاصب.
 غاصبُ الغاص ِ استعمال الحق العام مقي ٌد بسالم ِة الغير فمن أستعمل حقّ ُه العام أضرَّ بالغير ضرراايُمكن التحرُّ ز منه كان ضامنا ا.
 المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط. َيلزم مراعاة الشرط بقدر اإلمكان.غيره فيما وُ ِّك َل به كله أو بعضه ّإال إذا كان مأذونا ا من قبل
 ليس للوكيل أن يو ِّك َل َالمو ِّكل أو مصرَّ حا ا له بالعمل برأيه ويُعت َبر الوكيل الثاني وكيالا عن المو ِّكل
األصلي.

 ال ي َك أح ٍد بال سب ٍ
ب شرعي.
ُنزع مُل ُ
َ -منْ أحرز منقوالا مباحا ا ال مالك له ِبن ِّي ِة ت َملُّ ِك ِه َملَ َك ُه.

