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 -)*(-(1)منهجية انتعهيق عهى انقرارات واالحكاو انقضائية

 د. سحر حيال غامن       
 مدرس انقانىن املدني    

 كهية احلقىق/ جامعة املىصم
 ةـقدمامل

ًٛ لُ اٍنٔ٘ نبريٗ يف البياٛ الكاىْىٕ ألصْل  الكطاضات ّاالحهاو الكطأٜ٘ تعس جع
تباع ميَجٔ٘ إطٓعٔ٘، ّتلو االٍنٔ٘ تفطض البخح نْىُ ٓعس ازباىب التطبٔكٕ لليصْص التؿ
للْصْل اىل الفهطٗ املكصْزٗ مً متتابع٘ معٔي٘ تكْو علٙ عسٗ خطْات متجل مطاحل 

 .علٙ الكطاض اّ اسبهه الكطاٜٕ الصٖ ٓؿهل ٍسف اليؿاط االجطاٜٕ للدصْوالتعلٔل 
 مفَْو ميَجٔ٘ التعلٔل علٙ الكطاض اّ اسبهه الكطاٜٕ

طاض اّ اسبهه الكطاٜٕ، املياقؿ٘ ّالتخلٔل التطبٔكٕ ٓكصس بالتعلٔل علٙ الك
ًٛ مً عنل الكاضٕ الصٖ ميجل الكٔاؽ امليطكٕ بني الكاعسٗ  ملػأل٘ قاىْىٔ٘ ناىت جع
الكاىْىٔ٘ اليت ذبهه اليعاع املعطّض امامُ ّبني العياصط الْاقعٔ٘ لصلو اليعاع لٔفطٕ 

 بعسٍا اىل ىتٔج٘ ضبسزٗ ٍّٕ اسبهه.
 لٔل علٙ الكطاض اّ اسبهه الكطاٜٕمطنٌْ ميَجٔ٘ التع

ٓيصب التعلٔل بْجُ عاو علٙ الكطاضات اّ اسبهه الكطاٜٕ الصازض مً احملانه 
العلٔا، فَٕ املطجع لبكٔ٘ احملانه، ّال مييع شلو مً اعتناز قطاض ّحهه صازض مً احملانه 

متُ االخطٚ باختالف زضجاتَا، ّتتطنً فهطٗ التعلٔل ٍصِ علٙ مياقؿ٘ اسبل الصٖ قس
احملهن٘ جملنْع٘ مً الْقاٜع مع اليعط فٔنا اشا ناىت تتعاضض مع اليصْص الكاىْىٔ٘ مً 
عسمُ، ّمسٚ تْافل اسبل مع اجتَازات احملانه الػابك٘، اّ تكاطعَنا بالتطابل اّ التعاضض 

 مع ضأٖ الفكُ الػاٜس.
 
 

                                                      

 .2002مصطفى عبد الباقي، الحكم القضائي في قاعدة االحكام القضائية )الظطهذج(، ( 1)

 .الطهضهع مقال مراجعة)*( 
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 مطاحل ميَجٔ٘ التعلٔل علٙ الكطاض اّ اسبهه الكطاٜٕ
 رياّال: مطحل٘ التخط

ٍصِ املطحل٘ متجل االزّات االغاغٔ٘ اليت ٓعتنسٍا الباحح يف الْصْل اىل اليتٔج٘ 
 اليَأٜ٘ املطلْب٘ مً التعلٔل ّتلو االزّات ٍٕ:

 اغلْب الباحح .1
ٓلعو اٌ ٓهٌْ اغلْب الباحح يف ىطام الجكاف٘ الكاىْىٔ٘ املرتانن٘ لسُٓ مع مطاعاٗ 

ن٘ الكاىْىٔ٘ املطلْب٘ مً التعلٔل، ّنصلو جيب الْضْح يف اغتعنال العباضات اليت ذبكل الكٔ
جياظ معتنسا علٙ املصطلخات الكاىْىٔ٘ ّٓتنٔع باإل اٌ ٓهٌْ اغلْب الباحح ُمطنعا

 الصخٔخ٘ مبتعسا عً املطازفات الفاضغ٘ املعيٙ ّاملبيٙ.
 لػ٘ الباحح .2

ٓلعو اٌ ٓتنتع الباحح بلػ٘ قاىْىٔ٘ تتْافل مع قْاعس اللػ٘ العطبٔ٘ مع مطاعاٗ 
ابتعازِ عً التعّٓس ّاملبالػ٘ ّٓعاجل مْضْعُ بؿهل اىػٔابٕ يف ططٓك٘ الهتاب٘ ّتػلػلَا 
ّصْال اىل الفهطٗ املكصْزٗ اليت متجل تطبٔكا صخٔخا للنعاضف املػبك٘ اليت انتػبَا 

جطاٛات اليعطٓ٘ لسُٓ ّنصلو االملاو باإل الباحح ٍّٕ تعتنس علٙ املدعٌّ مً املازٗ
 صسّض الكطاض اّ اسبهه الكطاٜٕ.الكاىْىٔ٘ الالظم٘ ل

 اختٔاض الكطاض اّ اسبهه مً قبل الباحح .3
اختٔاض الكطاض اّ اسبهه ٓعتنس علٙ مسٚ اٍنٔتُ يف التطبٔل العنلٕ نْىُ ميجل 
اجتَاز ممٔع مً الكطاٛ املدتص اّ ميجل ضطّضٗ ٓكتطَٔا مْضْع البخح الصٖ ٓتياّلُ 

حهاو الكطأٜ٘ يف ىطاقَا مهاىا ْٓض  ازباىب الباحح بالسضاغ٘ فٔهٌْ لتلو الكطاضات اّ اال
 اليعطٖ فَٔا ّميجل آطا احسٚ ّغاٜل اثطاٛ السضاغ٘ اليعطٓ٘ اليت ٓكسمَا.

 ثاىٔا: مطحل٘ التخلٔل
ٍصِ املطحل٘ متجل ازباىب املْضْعٕ يف التعلٔل ّٓهٌْ عً ططٓل تفهٔو الكطاض 

و العياصط مع التطبٔكات اّ اسبهه الكطاٜٕ اىل عياصطِ االّلٔ٘ ّمً ثه مكاضى٘ تل
ّاالجتَازات االخطٚ، ّتبسأ مً مكسم٘ اسبهه املتطني٘ ازبَ٘ الكطأٜ٘ اليت اصسضت اسبهه 
ّحٔجٔاتُ ّاغبابُ ّمً ثه ميطْم اسبهه باملبازئ اليت احتْاٍا، مً خالل قطاٛٗ الكطاض اّ 

الكاىْىٔ٘ اسبهه الكطاٜٕ مطات عسٓسٗ بَسّٛ للْقْف علٙ ّقاٜع الكطٔ٘ ّميَا اليكط٘ 



 (22) ( ، السنة77( ، العدد )22مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (22), No. (77), Year (24) 

181 

املجاضٗ يف الكطاض اّ اسبهه ّاالغباب اليت اعتنستَا احملهن٘ ّالرتنٔع علٙ زالالت ّمفأٍه 
بعطا مً املصطلخات الْاضزٗ فُٔ، لٔته بعسٍا ذبسٓس ازبنل الطٜٔػٔ٘ ّاالغاغٔ٘ الغتيباط 

 اّ اسبهه.املبازئ الكاىْىٔ٘ ّفَنَا يف ضْٛ التكلٔل الكاىْىٕ ّاالغباب اليت اعتنسٍا الكطاض 
 ثالجا: مطحل٘ التعلٔل

ٍصِ املطحل٘ متجل ازباىب الؿهلٕ يف امليَجٔ٘ ّتهٌْ بؿهل ذبطٓطٖ ّفل خط٘ 
خاص٘ بالتعلٔل دبعل ميَا مكال اّ حبح مصػط اشا ناٌ ضبْض التعلٔل جاٛ مػتكال ميجل 
زضاغ٘ تطبٔكٔ٘، اّ ناٌ شلو التعلٔل جعٛ مً زضاغ٘ مْضْعٔ٘ حبجٔ٘ يف اختصاص معني 

 تطنً االتٕ:ّت
 ىْع اسبهه فٔنا اشا ناٌ املكصْز التعلٔل بؿأىُ مْضْعٔا او اجطأٜا. .1
 الكاىٌْ املدتص. .2
 احملهن٘ املدتص٘ بالكطاض اّ اسبهه الكطاٜٕ. .3
 الْقاٜع اليت متجل االؾهالٔ٘ الكاىْىٔ٘ يف الكطاض أّ اسبهه الكطاٜٕ. .4
 املبسأ الكاىْىٕ الصٖ تطنيُ الكطاض أّ اسبهه الكطاٜٕ. .5
ْافل بني اليصْص الكاىْىٔ٘ ّاالجتَازات الكطأٜ٘ ّاآلضاٛ الفكَٔ٘ ّبني مطنٌْ الت .6

 الكطاض اّ اسبهه الكطاٜٕ.
 خالص٘ الفهطٗ املػتْحاٗ ّالطأٖ املػتدلص مً ميطْم الكطاض اّ اسبهه الكطاٜٕ. .7

 مجال تطبٔكٕ مليَجٔ٘ التعلٔل علٙ الكطاض اّ اسبهه الكطاٜٕ
 طاٜٕاّال: ىص الكطاض اّ اسبهه الك

علْمات العاملٔ٘، علٙ ميؿْض يف مْقع صبلؼ الكطاٛ االعلٙ العطاقٕ، يف ؾبه٘ امل
ّالصازض  2017/ اهلٔٝ٘ االغتٝيافٔ٘/ عكاض/ 57/58، ىْع اسبهه مسىٕ ضقه اسبهه الطابط
 .20/8/2017بتاضٓذ 

 ىص اسبهه:
اىْىٔ٘ لسٚ التسقٔل ّاملساّل٘ لْحغ باٌ الطعيني التنٔٔعٓني مكسماٌ يف مستَنا الك

قطض قبْهلنا ؾهال ّلتعلكَا مبْضْع ّاحس قطض تْحٔسٍنا ّلسٚ عطف اليعط علٙ اسبهه 
املنٔع ّجس باٌ املسعٕ قس طلب بعطٓط٘ زعْاِ اسبهه لُ بإبطال الكٔس العكاضٖ للساض 
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الطباط الهبري ّاملػجل٘ باغه املسعٙ علُٔ الجاىٕ ّقس اغتيس بسعْاِ  2084/612املطقن٘ 
الساض مً قبل املسعٙ علُٔ الجاىٕ ّقس قطضت ضبهن٘ البساٛٗ ابطال قٔس علٙ عسو اؾػال 

ّقس مت تأٓٔس  177صبلس  2015/ / آلْل4ط الهبري املػجل بالعسز الطبا 2084/612العكاض 
اسبهه البساٜٕ ٍصا مً قبل ضبهن٘ االغتٝياف ّلسٚ التأمل ّامعاٌ اليعط يف مػتيسات 

ًٛ نْىُ السعْٚ ّضباضط ضبطَا لْحغ باٌ املس عٙ قس ؾػل الساض مْضْع٘ السعْٚ ابتسا
اقصاُٜ عً ّظٔفتُ يف ؾطن٘ ىفط ازبيْب  2003احس مْظفٕ ؾطن٘ ىفط ازبيْب ّبعس غي٘ 

ًٛ تػلٔه ٍصِ الساض اىل ؾطن٘ ىفط  ّاىكطعت عالقتُ بالْظٔف٘ العام٘ مما ناٌ علُٔ ابتسا
اىْىٕ هلصا االؾػال ٍْ الػصب ازبيْب اال اىُ بكٙ ؾاغال هلصِ الساض ّدباّظا ّالتهٔٔف الك

بعٔيُ ّالػصب ال ٓهٌْ ىعن٘ للنلو اّ غببا لُ ّامنا تػطٓه نْىُ غاصبا للساض حبهه قطاٜٕ 
ٓعترب ناؾف سبال٘ الػصب ّلٔؼ ميؿٝا هلا ّاما خبصْص املسعٙ علُٔ الجاىٕ ّلهْىُ 

 2010لػي٘  4احس مْظفٕ ؾطن٘ ىفط ازبيْب مت ربصٔص الساض لُ مبْجب احملطط ضقه 
ّضغه عسو اؾػالُ للساض مت اغتكطاع بسالت االجياض عيُ ّبعس غيْات مت بٔع الساض لُ مبْجب 

ّمببلؼ قسضِ ماٜ٘ ّمثاىٔ٘ ّاضبعٌْ ملٌْٔ ّثالمثاٜ٘  5/4/2015عكس البٔع ّالؿطاٛ املؤضر 
ّعؿطٌّ الف زٓياض ّقس مت البٔع بسٌّ معآسٗ علئ٘ اغتيازا اىل االغتجياٛ الْاضز يف قاىٌْ 
بٔع ّاجياض امْال السّل٘ ّمت تػجٔل ٍصا العكس بالرتاضٕ يف زاٜطٗ التػجٔل العكاضٖ 
املدتص٘ ّانتػب ٍصا التػجٔل ؾهلُ اليَاٜٕ ّغجالت التػجٔل العكاضٖ ّغيساتَا حج٘ 
علٙ الياؽ ناف٘ مبا زٌّ فَٔا ّال جيْظ الطعً بَا اال بالتعّٓط اغتيازا لصطاح٘ ىص املازٗ 

ػجٔل العكاضٖ اما خبصْص مْضْع عسو اؾػال املسعٙ علُٔ ّعسو مً قاىٌْ الت 10/1
ذبكل ٍصا الؿطط ّما ٓرتتب علٙ شلو الٌ التنلٔو قس حصل خالفا للطْابط املعنْل بَا 
ّاليت تْجب اؾػال الساض ٍّصا ما اغتيست الُٔ ضبهن٘ البساٛٗ ّمً بعسٍا ضبهن٘ 

 صخٔ  ّضبل ىعط الٌ عسو تْافط االغتٝياف بإبطال الكٔس العكاضٖ فاٌ ٍصا االدباِ غري
ؾطط االؾػال مً قبل املؿرتٖ يف عكس البٔع ال ٓعين بطالىُ الٌ عكس البٔع ال ٓهٌْ باطال 
اال يف حاالت ربلف احس اضناىُ االغاغٔ٘ ٍّٕ االزاضٗ اّ احملل اّ الػبب يف العكاض ضنً 

صطف باطال مطلكا الؿهلٔ٘ فاشا ربلف احس ٍصِ االضناٌ ّؾابُ عٔب االبطال فٔهٌْ الت
ّٓتنػو بَصا البطالٌ املتعاقس ّالػري ما ٓيتج عً شلو بطالٌ الكٔس العكاضٖ أٖ اٌ حكٔك٘ 
ابطال الكٔس العكاضٖ ما ٍْ اال بطالٌ عكس البٔع الصٖ مت تػجٔلُ يف زاٜطٗ التػجٔل العكاضٖ 

املسعٙ املدتص٘ ّالٌ ؾطط االؾػال )ٍّْ ؾطط ّلٔؼ ضنً( يف عكس البٔع املربو ما بني 
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علُٔ االّل ّالجاىٕ اضاف٘ لْظٔفتُ ّعسو ذبككُ ال ٓعين بطالٌ العكس بطالىا مطلكا بل ٓعترب 
ٍصا البطالٌ بطالىا ىػبٔا ّال جيْظ للػري التنػو بُ ألىُ لٔؼ ططفا يف العالق٘ التعاقسٓ٘ ما 

س بَصا بني الباٜع ّاملؿرتٖ الٌ ٍصِ العالق٘ ٍٕ اليت ذبهه اخالل اّ عسو اخالل املتعاق
الؿطط ّتيخصط اثاض االخالل علَٔا فكط ّال جيْظ للنسعٙ باعتباضِ مً الػري التنػو بَصا 
الؿطط ّال غٔنا اٌ عسو اؾػال املسعٙ علُٔ االّل للساض ناٌ بػبب مً املسعٕ ببكاُٜ 

املؿطّع ال ٓطتس علٙ ؾاغال للساض دباّظا بعس اىكطاع عالقتُ بالْظٔف٘ ٍّصا الفعل غري 
 2016/ب/429املسعٙ علُٔ االّل غٔنا ّاىُ اقاو زعْٚ ميع املعاضض٘ ّاعازٗ عكاضِ بالعسز 

ّاملتأخطٗ سبني حػه ٍصِ السعْٚ ّصفْٗ الكْل مما غلف شنطِ ّبٔاىُ اٌ عكس البٔع 
ّالؿطاٛ مً قبل املسعٙ علُٔ االّل قس تْافطت فُٔ ناف٘ اضناٌ عكس البٔع الصخٔ  ّال 
ميهً الئل مً ٍصا العكس مع صخ٘ ٍصِ االضناٌ ّاٌ عسو تْافط ؾطط االؾػال مل ٓتنػو بُ 
املسعٙ علُٔ الجاىٕ اضاف٘ لْظٔفتُ ّال جيْظ للػري التنػو ّتهٌْ زعْٚ املسعٕ بإبطال 
الكٔس العكاضٖ ال اغاؽ هلا مً الكاىٌْ ّملا ناٌ اسبهه املنٔع قس جاٛ علٙ خالف ما تكسو 

ّتأغٔػا علٙ ما تكسو قطضت احملهن٘ ىكض اسبهه املنٔع ّاعازٗ االضباضٗ اىل شنطِ ّبٔاىُ 
ضبهنتَا للػري فَٔا ّفكا للنيْال املتكسو علٙ اٌ ٓبكٙ ضغه التنٔٔع تابعا لليتٔج٘ ّصسض 

ٍـ، 1438/شٖ الكعسٗ/ 28مً قاىٌْ املطافعات املسىٔ٘ يف  210/3الكطاض باالتفام ّفل املازٗ 
 .و20/8/2017املْافل 

 ثاىٔا: التعلٔل علٙ الكطاض اّ اسبهه الكطاٜٕ
 ىتياّل التعلٔل علٙ الكطاض اّ اسبهه الكطاٜٕ املؿاض الُٔ اىفا يف صْضتني:

 الصْضٗ االّىل: التعلٔل يف ضبتْٚ مْضْع معني
قطاض اسبهه الصازض عً ضبهن٘ التنٔٔع االذبازٓ٘ مطنْىُ العكس الباطل ّلْ 

ل بيعطٓ٘ العكس مما ٓعين مً مكتطٔاتُ اٌ ٓتياّل افرتضيا اٌ البخح مْضْعُ ٓتعل
الباحح اقػاو العكْز ّمً بٔيَا العكس الباطل ّتأغِّٔا اىل مْقف املؿطع العطاقٕ يف ىص 

( مً الكاىٌْ املسىٕ العطاقٕ فٔهٌْ العكس الباطل ٍْ ما ال ٓص  اصال باعتباض 137املازٗ )
الٌ عنْما حٔح مل ٓأخص املؿطع شاتُ أّ ّصفا باعتباض بعض اّصافُ ٍّصا ٍْ البط

العطاقٕ بيعطٓ٘ تسضج البطالٌ مما ٓعين اٌ اسبهه الصازض مبا تطنيُ مً مبسأ ٓهٌْ 
متعاضضا مع مْقف الؿطح ّٓهٌْ التعلٔل ضنً ضبتْٚ املؿطع اشباص بصلو ّفل فطضٔ٘ 

 املْضْع اعالِ ّٓسضج بالؿهل االتٕ:
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س الباطل فاىُ تعطض لُ يف ىص اما باليػب٘ اىل مْقف املؿطع العطاقٕ مً العك
املعسل حٔح عطفُ يف الفكطٗ  1951( لػي٘ 40( مً الكاىٌْ املسىٕ العطاقٕ ضقه )137املازٗ )

( باىُ "العكس الباطل ٍْ ما ال ٓص  اصال باعتباض شاتُ اّ ّصفا باعتباض بعض اّصافُ 1)
 متجل بطالٌ العكس، ( ميَا بعطا مً التطبٔكات اليت3( ّ)2اشباضجٔ٘"، ّبني يف الفكطتني )

ّجاٛ مْقف املؿطع العطاقٕ طبالفا ما تبياِ املؿطع املصطٖ يف الكاىٌْ املسىٕ ضقه 
املعسل، حٔح جعل البطالٌ ّاحسا ّمل ٓعتس بيعطٓ٘ التسضج بني املطلل  1948( لػي٘ 131)

ْقف ، اال اٌ الكطاٛ العطاقٕ ّيف م(1)ّاليػيب ّآس املْقف شاتُ الفكُ الكاىْىٕ العطاقٕ
يف قطاض  (2)حسٓح لُ جاٛ مبا ٓتعاضض مع تلو الفهطٗ حٔح تبيت ضبهن٘ التنٔٔع االذبازٓ٘

هلا مبسأ جسٓسا اخصت بفهطٗ تسضج بطالٌ العكس جاٛ فُٔ "عسو ذبكل االؾػال مً قبل 
ػبٔا ّال املؿرتٖ يف عكس البٔع املربو ال ٓعين بطالٌ العكس بطالىا مطلكا بل ٓعترب بطالىا ى

 ىُ لٔؼ ططفا يف العالق٘ التعاقسٓ٘ بني الباٜع ّاملؿرتٖ".ري التنػو بُ ألجيْظ للػ
ّٓالحغ مً خالل مْقف الكطاٛ العطاقٕ باىُ جاٛ طبالفا ملْقف الكاىٌْ املسىٕ 
العطاقٕ اليافص ّمل ٓتطنً يف حٔجٔاتُ ّأغبابُ الػيس الكاىْىٕ للكْل بتسضج بطالٌ العكس 

اخطٚ خالف فهطٗ السفع بالبطالٌ نْىُ مً اليعاو باٌ ٓهٌْ مطلكا ّىػبٔا، ّمً جَ٘ 
 العاو ّمً حل أٖ ططف لُ مصلخ٘ بإثاضتُ اماو احملهن٘ املدتص٘.

 
 
 
 
 

                                                      

، د. عبد 111، ص1790لتزام، مطبعة العاني، بغداد، د. حسن علي الذنهن، اصهل اال( 1)
، وزارة 1الطجيد الحكيم واخرون، الهجيز في نظرية االلتزام في القانهن الطدني العراقي، ج

 .120، ص1799التعليم العالي والبحث العلطي، بغداد، 

 2019ر/ / الهيئة االستئظافية/ عقا19/19قرار محكطة التطييز االتحادية العراقية رقم ( 2)
، القرار مظشهر في شبكة الطعلهمات العالطية على الرابط   20/9/2019بتاريخ 

www.hjc.iq 2/1/2021، تاريخ الزيارة. 
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 الصْضٗ الجاىٔ٘: التعلٔل علٙ الكطاض اّ اسبهه الكطاٜٕ اجملطز عً البخح يف مْضْع معني
ا البخح ٓتخكل ٍصا اليْع ّفل ميَجٔ٘ ُتعتنس ألغطاض اخطٚ غري تلو اليت ٓكتطَٔ

 يف مْضْع معني ّتهٌْ ّفل االتٕ:
 : مْضْعٕاليْع

 املعسل. 1951( لػي٘ 40: الكاىٌْ املسىٕ العطاقٕ ضقه )الكاىٌْ
 اهلٔٝ٘ االغتٝيافٔ٘ –ضبهن٘ التنٔٔع االذبازٓ٘ العطاقٔ٘  احملهن٘ املدتص٘:

 الْقاٜع اليت متجل االؾهالٔ٘ الكاىْىٔ٘
 ْٚاططاف السع 

املباع بسٌّ معآسٗ علئ٘ ّاملػجل يف زاٜطٗ التػجٔل العكاضٖ ؾاغل العكاض  –املسعـٕ 
 املدتص٘ باغه املؿرتٖ ّفل الكاىٌْ.

 –املسعٙ علَٔنا 
 ازبَ٘ اسبهْمٔ٘ اليت باعت العكاض للنؿرتٖ بسٌّ معآسٗ علئ٘ ّفل الكاىٌْ. .1
 املؿرتٖ املػجل بامسُ العكاض املباع بسٌّ معآسٗ علئ٘ ّفل الكاىٌْ . .2
 مْضْع السع ْٚ 

املسعٕ ناٌ ؾاغل العكاض اسبهْمٕ مْضْع السعْٚ دباّظا نْىُ ال ميلو اسبل 
ببكاُٜ يف تلو الساض لألغباب اليت بٔيَا اسبهه، ّضغه عسو تطنُ للعكاض فكس مت ربصٔصُ 
للنسعٙ علُٔ الجاىٕ ّمً ثه بٔعُ لُ بسٌّ معآسٗ علئ٘ ّفل قاىٌْ بٔع ّاجياض امْال السّل٘ 

املعسل ّغجل العكاض قٔسا يف غجالت زاٜطٗ التػجٔل العكاضٖ  2013( لػي٘ 21ضقه )
املدتص٘، ّلعسو قياع٘ املسعٕ بصلو البٔع اقاو زعْاِ اماو احملهن٘ املدتص٘ طالبا ابطال 
قٔس العكاض نٌْ عكس البٔع باطال ّالػبب الصٖ اغتيس الُٔ يف زعْاِ اٌ املسعٙ علُٔ مل ٓهً 

 عس ؾططا إلمتاو شلو العكس ّاجطاٛاتُ.ؾاغل العكاض عيس بٔعُ لُ ٍّصا ٓ
 قطاض ضبهن٘ املْضْع 

صسّض اسبهه بإبطال قٔس العكاض مً ضبهن٘ البساٛٗ املدتص٘ ّأّٓس اسبهه قطاٛ  
 ضبهن٘ االغتٝياف لألغباب اليت ّضزت فُٔ.

 ٘ٓقطاض ضبهن٘ التنٔٔع االذباز 
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ٔس العكاض صسض اسبهه بيكض الكطاض الصازض عً ضبهن٘ االغتٝياف بؿأٌ ابطال ق 
ّتبيٙ االجتَاز الكطاٜٕ فُٔ فهطٗ عسو ذبكل ؾطط االؾػال الصٖ ٓفطضُ قاىٌْ بٔع 
ّاجياض امْال السّل٘ العطاقٕ ال جيعل العكس باطل بطالىًا مطلكا امنا ٓهٌْ بطالىُ ىػبٔا ٍّصا 
ما مييع املسعٕ نْىُ مً الػري اٌ ٓتنػو بَصا اليْع مً البطالٌ ّمً ثه زعْاِ ال اغاؽ 

 ا مً الكاىٌْ.هل
 املبسأ الكاىْىٕ الصٖ تطنيُ اسبهه

"ؾطط االؾػال يف عكس بٔع العكاض ّتػجٔلُ باغه املؿرتٖ ّفل قاىٌْ بٔع ّاجياض 
ػبٔا ّال جيْظ للػري امْال السّل٘ ال ٓعين بطالٌ العكس بطالىا مطلكا، بل ٓعترب ٍصا البطالٌ ى

 بني الباٜع ّاملؿرتٖ". ىُ لٔؼ ططفا يف العالق٘ التعاقسٓ٘ ماالتنػو بُ أل
 التْافل بني ميطْم اسبهه ّمْقف الكاىٌْ ّالفكُ

( لػي٘ 40ميطْم اسبهه ٓتعاضض مع مْقف املؿطع العطاقٕ يف الكاىٌْ املسىٕ ضقه ) .1
 املعسل حٔح اىُ مل ٓأخص مببسأ تسضج البطالٌ. 1951

ل ؾططا ميطْم اسبهه ٓتعاضض مع حٔجٔاتُ ّاغبابُ، اش أؾاض اىل اٌ ّاقع٘ االؾػا .2
ّلٔؼ ضنيا إلقطاض البٔع ّالتػجٔل ّمً ثه صختُ مما ٓعين عسو امهاىٔ٘ االعتساز 
بفهطٗ البطالٌ اصال يف مطنٌْ اسبهه الصازض ّال ميهً الكْل بالبطالٌ اليػيب لطز 
زعْٚ املسعٕ ّخبالف شلو ال ميهً قبْل املبسأ الصٖ تبيتُ احملهن٘ باىُ مً الػري 

الٌ الٌ شلو ٓتعاضض مع مْقف املؿطع العطاقٕ يف الكاىٌْ ّال حيل لُ التنػو بالبط
 املسىٕ مً حٔح ىعطٓ٘ البطالٌ بْجُ عاو.

ميطْم اسبهه ٓتعاضض مع مْقف الفكُ العطاقٕ ّؾطاح الكاىٌْ املسىٕ الصًٓ عازبْا  .3
اىْاع العكْز مً حٔح صختَا ّاعتنسّا يف ؾطّحاتَه مْقف املؿطع يف ٍصا االدباِ 

 بتسضج البطالٌ. ٍّٕ عسو االعتساز
ميطْم اسبهه ٓتعاضض مع مْاقف غابك٘ ألحهاو صسضت عً ضبهن٘ التنٔٔع  .4

 االذبازٓ٘ العطاقٔ٘ مل تتعطض لفهطٗ التسضج يف بطالٌ العكس.
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املعسل لٔؼ  1951( لػي٘ 40بطالٌ العكْز يف الكاىٌْ املسىٕ العطاقٕ ضقه ) اشبالص٘:
يف ٓعطا مً التؿطٓعات البطالٌ املطلل،  مطاتب متسضج٘، ٍّْ بطالٌ ّاحس ٓياظط ما ٓػنٙ

 اما البطالٌ اليػيب فاملؿطع العطاقٕ ال ٓكبلُ نْىُ ال ٓيػجه مع صيع٘ الفكُ االغالمٕ.
 


