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 الوحدة التعميمية األولى
  تحديد مفهوم القانون

 القاعدة القانونية -1
 
 

 الكممات المفتاحية:
 .المؤيد المدني –المؤيد الجزائي  –القاعدة القانونية 

 
 الممخص:

تعتبر القاعدة القانونية الخمية األساسية التي يتألف منيا القانون، وىي خطاٌب موجو إلى 
وتتصف ىذه  األشخاص، عامة ومجردة، وال تخص شخصًا معينًا بالذات أو تتعمق بحادثة معينة،

األثر الذي يترتب عمى مخالفة  القاعدة بالصيغة اإللزامية أي أن يكون ليا مؤيد )أو جزاء( وىو
 .القاعدة القانونية

 
 األهداف التعميمية:

 :في نياية ىذا الجزء، يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى
 تعريف القاعدة القانونية. 
 معرفة صفات القاعدة القانونية. 
  المؤيد الجزائي والمؤيد المدنيالتمييز بين. 
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 مقدمة

تيدف دراسة المدخل إلى عمم القانون إلى اإللمام بالمبادئ واألصول العامة التي تكون 
اإلطار الشامل لعمم القانون والحق، لذلك فإنيا تتخذ من القانون والحق برمتو موضوعًا ليا، 
وتيدف إلى إلقاء الضوء وتوطئة السبيل لمساعدة  المبتدئ عمى اإللمام باألصول والمبادئ 

العامة التي يرتكز عمييا القانون والحق في جممتو، ولذلك وبالرغم من أن أغمب  األساسية
مضمون ىذه الدراسة قد ورد ضمن القانون المدني وخاصة الباب التمييدي منو، فإن المدخل إلى 
عمم القانون ال يرتبط من حيث المبدأ بفرع معين من فروع القانون وال بفئة محددة من قواعده، 

 تبط بنوع أو فئة محددة من الحقوق. مثمما ر ير 

ولما كانت تمك ىي غاية الدراسة، فإننا سنحرص عمى إبراز األصول الكمية والمبادئ 
العامة األساسية وترسيخيا في ذىن كل مبتدئ في عمم القانون، دون دخول في تفصيالت فرعية 

عالميا، إذ كثيرُا ما تتوارى أو جزئية إال ما اقتضتو ضرورة لترسخ مبدأ أو لتوضيح فكرة وتحديد م
تمك األصول والمبادئ وتطمس معالميا أمام اإلغراق في التفصيالت. ورائدنا في ذلك تزويد 
المبتدئ بالقدر المقبول والمعقول من المعمومات واألفكار، دون إسراف وتفصيل ممل أو تقتير 

يجاز مخل.   وا 

حين يقتضي األمر دراسة أحكام والمّعول عميو في ىذه الدراسة ىو القانون السوري، 
القانون أو اإلشارة إلى نصوصو، دون قطع السبيل أمام إجراء دراسة متقابمة مع القوانين األخرى 

 كمما اقتضى الحال ذلك بغية تدعيم ىذه الدراسة بالمفيد.

وألجل ذلك سنجعل ىذه الدراسة في قسمين: نخصص األول لنظرية القانون، ونخصص 
 لحق، ذلك عمى الشكل التالي:الثاني لنظرية ا

 النظرية العامة لمقانون. -
 النظرية العامة لمحق.  -
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 القانــون والحق
 

القانون والحق مفيومان مترابطان متالزمان بحيث ال يذكر أحدىما إال ويتبادر إلى الذىن  
كما أن القانون يتمثل عمميًا  ،المفيوم اآلخر. فيمكن القول بأن الحق ىو ثمرة القانون ونتيجتو

 حين تطبيقو بما ينجم عنو من حقوق.

ودراستنا في المدخل إلى العموم القانونية تتناول في الواقع: دراسة نظرية القانون من جية ونظرية 
 الحق من جية ثانية ولذا سنبدأ بتعريف كل من القانون والحق.

 القانون:

يقصد بو مجموعة القواعد التي تطبق عمى األشخاص في عالقاتيم االجتماعية ويفرض  
 .1عمييم احتراميا ومراعاتيا في سموكيم بغية تحقيق النظام في المجتمع

فالقانون إذًا يعبر عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حياة المجتمع وسموك األشخاص فيو 
أيًا كان مصدر ىذه القواعد سواء  ،نية أو تجارية أو جزائية أو غيرىاوىذه القواعد تنظم أمورًا مد

 كان مصدرىا التشريع أو غيره من المصادر األخرى.

فيذه القواعد القانونية بصرف النظر عن مصدرىا أو موضوعيا تشكل اإلطار الذي يتكون منو 
 القانون بمعناه العام الذي بيناه بالتعريف.

خاص شائع االستعمال ويقصد بو القواعد الصادرة عن  من جية أخرى ىناك معنى
ن كانت تحتل الجزء  .السمطة التشريعية المختصة ) الممثمة بمجمس الشعب ( وىذه القواعد وا 

 األكبر من القواعد القانونية في عصرنا إال أنيا ال تشمميا جميعيا.

بمعناه العام وىو من أي أن القانون بمعناه الخاص ىذا ليس سوى مصدر من مصادر القانون 
 أىم مصادره في عصرنا الحالي ولكنو ليس المصدر الوحيد.

وخالل دراستنا سنقتصر في استعمالنا لكممة القانون عمى المعنى العام ) مجموعة القواعد 
 القانونية (. وسنطمق عمى القانون بالمعنى الخاص اسم التشريع المرادف لو.

                                                
 .6ص  ،2004-2003/ جامعة دمشق / المدخل إلى علم القانون /هشام القاسم - 1
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 الحق:

كانية أو االمتياز التي يمنحيا القانون لمشخص تمكينًا لو ويقصد بالحق السمطة أو اإلم
 .1من تحقيق مصمحة مشروعة يعترف لو بيا ويحمييا

نما بما تقره ىذه القواعد لألشخاص  فالحق بيذا المعنى ال يتمثل إذن بالقواعد القانونية نفسيا وا 
 وما تمنحيم من سمطات ومكنات وميزات.

 ،نونية التي تمنح الحق لممستأجر في سكنى العقار المأجورفعمى سبيل المثال القاعدة القا 
فيذه القواعد تدخل في ،والقاعدة التي تمنح الحق لمبائع في استيفاء ثمن المبيع من المشتري...الخ

أما ما ينشأ عن ىذه القواعد من سمطات وميزات يتمتع بيا المستأجر أو البائع  ،نطاق القانون
 بيا القانون ليؤالء األشخاص ويمنحيم إياىا.فإنما تعتبر حقوقًا يعترف 

 

 العالقة بين القانون والحق:

فال ينشأ  ،من خالل تعريف كل من القانون والحق يتبين لنا أن ىناك ترابطًا تامًا واتصااًل وثيقاً 
 الحق إال إذا أقرتو واعترفت بو قاعدة من قواعد القانون.

يد الحقوق وبيان مداىا وكيفية اكتسابيا وانقضائيا. كما أن القانون ييدف بصورة أساسية إلى تحد
كما أن القانون يتمثل عمميًا حين  ،و بعبارة أخرى يمكن القول بأن الحق ىو ثمرة القانون ونتيجتو

 .2تطبيقو بما ينجم عنو من حقوق

 

 

 

 

 

                                                
 .6ص  ،2004-2003المدخل إلى علم القانون /هشام القاسم / جامعة دمشق / - 1
 .14ص  ،1893-1892-المدخل إلى العلوم القانونية أو النظرية العامة للقانون /محمد محمود عبد هللا/ جامعة دمشق  2
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 ونـــــــــانــــالق
 بابين وىما:سنتناول في ىذا القسم دراسة النظرية العامة لمقانون وذلك في 

 مفيوم القانون  -
 مصادر القانون     -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

5 



 مفهوم القانون

 تحديد مفهوم القانون

لتحديد مفيوم القانون ال بد من دراسة طبيعة القاعدة القانونية التي تعتبر الخمية  
ودور القانون من في التنظيم االجتماعي الذي يعتبر ىدف  ،األساسية في تكوين القانون من جية

ومن ثم ينبغي عمينا أن نمقي الضوء عمى نوعين ىامين من أنواع  ،القانون وغايتو من جية أخرى
ونخصص فرعا أخيرا لمقارنة  ،القواعد القانونية وىما القواعد اآلمرة والقواعد التكميمية أو المفسرة

 ذي يشاركو في ميمة التنظيم االجتماعي.القانون بعمم األخالق ال

 وسنتناول ذلك وفق ما يمي:  

 القاعدة القانونية. -1
 دور القانون في التنظيم االجتماعي.  -2
 القواعد اآلمرة والقواعد التكميمية أو المفسرة. -3
 القانون واألخالق. -4
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 القاعدة القانونية

 القانون بمعناه العام.القاعدة القانونية ىي الخمية األساسية التي يتألف منيا 

وقد عرفيا الدكتور سميمان مرقس بأنيا خطاب موجو إلى األشخاص في صيغة عامة لو قوة 
 اإللزام.

 :1من ىذا التعريف نجد أن

 القاعدة القانونية خطاب موجه إلى األشخاص: - أ

أو نييًا عن  ،وىذا الخطاب الموجو إلى األشخاص إما أن يتضمن أمرًا ليم بالقيام بفعل معين
 أو مجرد إباحة ىذا الفعل دون أمر بو أو نيي عنو. ،القيام بو

تنص عمى أنو )) يجب عمى المستأجر ( من القانون المدني:  554فعمى سبيل المثال المادة )  
 أن يقوم بوفاء األجرة في المواعيد المتفق عمييا ((.

 لى المؤجر.فيذه القاعدة تتضمن األمر بفعل معين ىو أداء األجرة إ

( من قانون التجارة بالنسبة لمشركات المغفمة تنص عمى أنو: )) ال  185و المادة  )
 يجوز الجمع بين عضوية مجمس اإلدارة وأية وظيفة عامة ((.

فيذه المادة تتضمن النيي عن فعل معين ىو الجمع بين عضوية مجمس اإلدارة في الشركة 
 المغفمة والوظيفة العامة.

تنص عمى أنو )) يجوز لممستأجر ( من القانون المدني التي  545لمادة ) ولو أخذنا ا
أن يضع بالعين المؤجرة أجيزة لتوصيل المياه والنور الكيربائي والتمفون والراديو وما إلى ذلك ((. 

 لوجدناىا تتضمن إباحة فعل معين والترخيص بو دون أمر وال نيي.

ية أن تأتي بصيغة األمر أو النيي أو اإلباحة والترخيص ونالحظ أنو ال يشترط في القاعدة القانون
ألنيا قد تأتي عمى شكل إنذار موجو إلى األشخاص بترتيب أثر ما عمى واقعة معينة فيستنتج 

 من ىذا اإلنذار ما تريد القاعدة أن تأمر بو.

                                                
المدخل إلى العلوم القانونية أو النظرية العامة للقانون /محمد ،اجعللتوسع في تعريف القاعدة القانونية وخصائصها ر - 1

و المدخل  إلى علم القانون /عدنان جاموس / جامعة دمشق / ،16-4ص  1893-1892-محمود عبد هللا/ جامعة دمشق 

 .21-15ص ،2004 -2003و المدخل إلى علم القانون /هشام القاسم / جامعة دمشق / ،9ص 1895-1896
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 ( من قانون العقوبات التي تنص عمى أنه: 333فالمادة ) 

أمن الدولة ولم ينبئ بيا السمطة العامة في الحال عوقب بالحبس )) كل سوري عمم بجناية عمى 
 من سنة إلى ثالث سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية ((.

نما نجد فييا إنذارًا إلى من يتوانى عن إخبار السمطة  ،فيذه القاعدة ال نجد فييا صيغة األمر وا 
 العامة عن الجنايات الماسة بأمن الدولة.

 ة يجب أن تكون عامة ومجردة:القاعدة القانوني - ب

ال يكفي أن يكون ىناك خطاب موجو إلى األشخاص سواء أكان أمرًا أو نييًا أو مجرد إباحة 
بل يجب أن يكون ىذا الخطاب أو يجب أن تكون ىذه  ،وترخيص ليعتبر أن ىناك قاعدة قانونية

 .1القاعدة عامة ومجردة

 ،شخصًا معينًا بالذات أو تتعمق بحادثة معينةومعنى ذلك أن القاعدة القانونية يجب أال تخص 
بل يجب أن تكون قابمة لمتطبيق عمى كل من يمكن أن تتوافر فييم الصفات والشروط التي تنص 

 عمييا.

مكانية التطبيق في الحاالت والظروف  ،وفي الواقع فإن مفيوم القاعدة نفسو يفترض االطراد وا 
عمى أشخاص معينين أو حاالت محددة بالذات فإنيا ال  أما األحكام التي ال تطبق إال ،المماثمة

 تكون قواعد قانونية بالمعنى الصحيح. 

 مثال: 

 ـ يحرم الطالب الذي يرتكب عممية الغش في االمتحان من متابعة امتحانو. 1

 ـ يحال الموظف الذي يبمغ سن الستين عمى التقاعد. 2

القانونية ألنيما ال يخصان طالبًا أو موظفًا إن كال المثالين يمكن إدراجيما في عداد القواعد 
نما ىما عبارة عن نصين عامين يمكن تطبيقيما عمى كل طالب يرتكب عمميو  معين بذاتو وا 

 الغش في االمتحان وعمى كل موظف يبمغ سن الستين.

 
                                                

( 2003لبنان:منشورات الحلبي الحقوقية)-محمد حسين منصور/بيروت-إلى القانون/رمضان محمد أبو السعود مدخلال1

 20ص 
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 أما المثالين اآلتين:

 ـ يحرم الطالب ) فالن ( من متابعة امتحانو الرتكابو عممية الغش. 1

 ـ يحال الموظف ) فالن ( عمى التقاعد لبموغو سن الستين. 2

فال يمكن اعتبارىما بمثابة قاعدتين قانونيتين ألن الحكمين المذين يتضمنانيما يقتصر تطبيقيما 
 عمى الطالب أو الموظف المعينين فييما دون أن يتجاوزىما إلى غيرىما.

ول في حكميا عددًا كبيرًا من من جية أخرى ال يشترط في القاعدة القانونية أن تتنا
 األشخاص أو أن تشمل المواطنين جميعًا ليعتبر أنو قد توافرت فييا صيغة العموم.

فكثرة األشخاص الذين تطبق عمييم القاعدة أو قمتيم ليس ليا اعتبار ولكن المعتبر في القاعدة 
ع األشخاص الذين تنطبق بل أن يعم حكميا جمي ،القانونية ىو أال تتناول أشخاصًا معينين بذاتيم

 عمييم الصفات والشروط المحددة فييا.

لذلك فقد تتناول القواعد القانونية في أحكاميا فئات من الناس ال يكون عدد أفرادىا كبيرًا 
 كالقواعد المتعمقة بالتجار أو الموظفين أو أساتذة الجامعة أو غيرىم.

كالقواعد التي تتضمن تحديد صالحيات وأحيانًا قد تتناول القاعدة بحكميا شخصًا واحدًا 
واختصاصات رئيس الجميورية مثاًل فيذه القواعد تعتبر قواعد قانونية عمى الرغم من أن تطبيقيا 
يتعمق برئيس الجميورية وحده. ذلك ألن األحكام التي تتضمنيا ذات صفة عامة بحيث يمكن 

ست خاصة برئيس معين بشخصو تطبيقيا بالنسبة إلى أي رئيس لمجميورية يجري انتخابو ولي
 وذاتو.

       :القاعدة القانونية يجب أن تتصف بالصيغة اإللزامية -ج

بحيث يجبر األشخاص عمى  ،يقصد بذلك أن يكون لمقاعدة القانونية مؤيد أو جزاء
 إتباعيا ويفرض عمييم احتراميا ولو بالقوة عند االقتضاء. 

 عمى مخالفة القاعدة القانونية.والمؤيد أو الجزاء ىو األثر الذي يترتب 

واألثر الذي  ،فمثاًل األثر الذي يترتب عمى مخالفة القاعدة التي تأمر بعدم السرقة ىو الحبس
 يترتب عمى مخالفة القاعدة التي تأمر بالوفاء بالديون ىو التنفيذ الجبري... 
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لتي تممك وحدىا وسائل فيي ا ،والمؤيدات القانونية تعود في الدول المتمدنة إلى الدولة وحدىا
 إجبار األشخاص عمى احترام القاعدة القانونية وىي التي ترتب اآلثار الناجمة عن مخالفتيا.

أي أننا نقصد بقولنا أن القاعدة القانونية تتصف بالصبغة اإللزامية ىو أن تكون مؤيدة من قبل 
 الدولة.

عية واألخالقية ) كقواعد األخالق ( التي وىذا ما يميز القاعدة القانونية عن سائر القواعد االجتما
 تفتقر إلى المؤيد من قبل الدولة.

 بحيث ال يمكن لمدولة أن تعاقب الفرد عمى عدم المطف ) كقاعدة أخالقية (.

بالمقابل ليس من الضروري أن يكون احترام الناس لمقاعدة القانونية وتطبيقيا من قبميم 
بل قد يطبقونيا من تمقاء أنفسيم ألنيم يعتقدون أنيا  ،ياىاناجمًا عن تأييد الدولة ليا وفرضيا إ

 واجبة التطبيق ولو لم تكن مفروضة عمييم من الدولة ومؤيدة من قبميا.

والمؤيد الذي تضعو الدولة لمقاعدة ليكفل احتراميا وتطبيقيا من قبل األشخاص يكون عمى 
 :1نوعين

ويكون ذلك بإيقاع العقوبة بالمخالف لمقاعدة القانونية  ،ويقصد بو الزجر ـ المؤيد الجزائي: 1
 ردعًا لو ولغيره عن مخالفتيا.

زالة الخمل الذي  ،ويقصد بو الجبر ـ المؤيد المدني: 2 يكون ذلك بإعادة األمور إلى نصابيا وا 
 أحدثتو مخالفة القاعدة القانونية أو إصالحو عمى قدر اإلمكان.

وقد يكون عبارة عن غرامة  ،سم الشخص ) كالسجن أو اإلعدام (والمؤيد الجزائي قد يقع عمى ج
 يعاقب بدفعيا.

 :2أما المؤيد المدني فيكون عمى أنواع

ـ فيو إما أن يكون تنفيذًا عينيًا وذلك بتنفيذ ذات االلتزام ) كإجبار البائع مثاًل عمى تسميم  1
 المبيع لممشتري (.

                                                
( 2003لبنان:منشورات الحلبي الحقوقية)-محمد حسين منصور/بيروت-المدخل إلى القانون/رمضان محمد أبو السعود 1

 21ص 
 21ص  2004-2003/إلى علم القانون /هشام القاسم / جامعة دمشق  2
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يق التعويض ) كإجبار من سبب بعممو غير ـ أو أن يكون تنفيذًا بمقابل وذلك عن طر  2
 المشروع ضررًا لمغير عمى دفع تعويض لو عنو (.

كبطالن االتفاق الواقع عمى بيع  ،ـ أو أن يكون ببطالن االتفاق المخالف لمقاعدة القانونية 3
 المخدرات.

 ولمتميز بين المؤيد الجزائي والمؤيد المدني نطرح المثال التالي:

يقود سيارتو مخالفًا قواعد المرور قد صدم شجرة واقتمعيا فحكم عميو بغرامة  لو فرضنا أن شخصاً 
 من جية وبالتعويض عن الشجرة من جية ثانية.

 فالمقصود من الغرامة ليس إصالح الضرر بل معاقبتو لمخالفتو قواعد المرور ) مؤيد جزائي (.

نما إلزالة الضرر الذي  ألحقو بمالك الشجرة من جراء أما التعويض فال ييدف إلى معاقبتو وا 
 عممو غير المشروع ) مؤيد مدني (.

 أي أن المؤيد الجزائي والمؤيد المدني إنما يترتب عمى مخالفة القاعدة القانونية.

بينما ال يقصد بالمؤيد المدني سوى إعادة األمور إلى  ،ولكن المؤيد الجزائي يقصد بو المعاقبة
 نصابيا.
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 تمارين:

 :أنواع المؤيد أو الجزاء الذي تضعو الدولة ليكفل احترام القاعدة القانونيةواًل. حدد أ
 

  ب:الجوا
يكون المؤيد الذي تضعو الدولة لمقاعدة ليكفل احتراميا وتطبيقيا من قبل األشخاص عمى     

 :نوعين
ردعًا لو المؤيد الجزائي: يقصد بو الزجر، ويكون ذلك بإيقاع العقوبة بالمخالف لمقاعدة القانونية  .1

 .ولغيره عن مخالفتيا
زالة الخمل الذي أحدثتو  .2 المؤيد المدني: يقصد بو الجبر، يكون ذلك بإعادة األمور إلى نصابيا وا 

 .مخالفة القاعدة القانونية أو إصالحو عمى قدر اإلمكان
  

 :ثانيًا. أشر إلى الجمل الصحيحة فيما يمي
 

 :الجواب
  ،بينما ال يقصد بالمؤيد المدني سوى إعادة األمور إلى نصابيايقصد بالمؤيد الجزائي المعاقبة. 
  المؤيد الجزائي قد يقع عمى جسم الشخص )كالسجن أو اإلعدام(، وقد يكون عبارة عن غرامة

 .يعاقب بدفعيا
  المؤيد المدني يكون عمى أنواع: فيو إما أن يكون تنفيذًا عينيًا وذلك بتنفيذ ذات االلتزام، أو أن

ًا بمقابل وذلك عن طريق التعويض، أو أن يكون ببطالن االتفاق المخالف لمقاعدة يكون تنفيذ
 .القانونية
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 الوحدة التعميمية الثانية
 تحديد مفهوم القانون

 دور القانون في التنظيم االجتماعي -2
 الكممات المفتاحية:

 .المذىب اإلشتراكي أو مذىب التدخل -المذىب الفردي أو المذىب الحر - القانون والحياة

 الممخص:

الفصل عمى دور القانون في التنظيم اإلجتماعي الذي يعتبر ىدف القانون سنتعرف في ىذا 
فالقانون ال يمكن أن ينشأ دون المجتمع ليتولى  وغايتو، من خالل معرفة صمة القانون والحياة،

تنظيمو وال يمكن تصور مجتمع دون نظام صالح يبنى عميو، إضافة إلى الدور الذي يؤديو 
عالقاتيم المختمفة، من خالل مذىبين رئيسين ىما: المذىب الفردي القانون لتنظيم االفراد و 

 (.)الحر(، والمذىب االشتراكي )التدخمي

 

 األهداف التعميمية:
 :في نياية ىذا الجزء، يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى

 
 .معرفة الصمة بين القانون والحياة .1
 .تعريف المذىب الفردي أو المذىب الحر .2
 .راكي أو مذىب التدخلتعريف المذىب االشت .3
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 صمة القانون بالحياة االجتماعية

 إن بين القانون والحياة داخل المجتمع صمة وثيقة العرى وارتباطًا عمى جانب من األىمية.

فالقانون ال يمكن أن ينشأ إال حيث يكون ىناك مجتمع يتولى تنظيمو وتحديد القواعد التي يجب 
فيو. وال يمكن أن نتصور قيام مجتمع دون نظام صالح يبنى عميو أن تقوم عمييا عالقات األفراد 

 ويتولى القانون أمر تحديده وفرضو.

وما دام القانون يتولى تنظيم المجتمع وعالقات األفراد فيو، فمن الطبيعي لنا أن نتساءل عن 
 الدور الصحيح الذي يؤديو ىذا السبيل والحد الذي يقف عنده في تدخمو في شؤون األفراد

 وعالقاتيم المختمفة,
الجواب عمى ىذا السؤال يختمف في الواقع باختالف وجيات النظر التي تتولى معالجتو والرد 
عميو، ونستطيع أن نميز خالل وجيات النظر ىذه بين مذىبين رئيسين ىما: المذىب الفردي أو 

 الحر من جية، والمذىب االشتراكي أو التدخمي من جية ثانية.
 

 الفردي أو المذهب الحرالمذهب  - أ
يقوم ىذا المذىب الذي ساد أواخر القرن الثامن عشر والقسم األكبر من القرن التاسع عشر، عمى 
تقديس حرية الفرد تقديسًا كاماًل واعتبارىا حقًا أساسيًا من واجب المجتمع أن يبذل قصارى جيده 

بالقدر الضروري جدًا الذي ال غنى لممحافظة عمييا، ومن واجب القانون أال يتدخل لمحد منيا إال 
 .1عنو

ففي ظل المذىب الفردي أو الحر نجد إذن أن نطاق القانون يضيق إلى حد كبير ىو ىذا الذي 
 يقتضيو تأمين إقامة الحرية لمجميع، ومنع الناس من التجاوز بعضيم عمى بعض.

 
 المذهب االشتراكي أو مذهب التدخل: - ب

ما يقتضيو من مثل عميا ودعوى مخمصة إلى تقديس حرية إن المذىب الفردي أو الحر، عمى 
الذي ظيرت بوادره في منتصف القرن  األخيربسبب التطور االجتماعي  ،الفرد واحتراميا، قد بدا

                                                
توفيق حسن فرج/ بيروت لبنان:/الدار \مدخل للعلوم القانونية: )النظرية العامة للقانون.والنظرية العامة للحق(ال - 1

 81( ص1811الجامعية )
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التاسع عشر وال يزال مستمرًا حتى يمنا ىذا غير كاف إلقامة نظام صالح يؤمن العدل والطمأنينة 
 جتمع.واالستقرار لجميع المواطنين في الم

وعمى ىذا قامت النظريات االشتراكية الحديثة تدعو الدولة إلى التدخل في شؤون األفراد لحماية 
الضعفاء من تسمط األقوياء وسيطرتيم فالقانون  بحسب ىذه النظريات ال يجيب انم تقتصر 
 ميمتو عمى دور سمبي بل يجب أن يؤدي دورًا إيجابيًا فيتولى بنفسو تنظيم عالقات األفراد

 .1وشؤونيم حين يخفق ىؤالء في تنظيميا عمى أساس عادل صحيح

ففي ظل المذىب االشتراكي أو مذىب التدخل نجد أن لمقانون مجاالت أوسع واعم من المجال 
الذي يريده أن يدور فيو المذىب الفردي ألن دور القانون في الواقع ال يقتصر عمى تأمين الحرية 

نما ىو يقوم أيضًا عمى التدخل في أعماليم وشؤونيم لتنظيميا لمجميع وتركيم يعممون بأنفسيم و  ا 
عندما تقتضي الضرورة أو المصمحة ذلك ومن ىنا كان مبعث االتساع الحالي لنطاق  عمم 

 القانون.

 
  

                                                
 28( ص 1881لبنان:دار الشمال)-نجا/طرابلسالمدخل إلى علم القانون/مهاب  1
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 تمارين:
 :شر إلى الجمل الصحيحة فيما يميا

   .يمكن أن نتصور قيام مجتمع دون نظام صالح يبنى عميو .1
  .الفردي عمى تقديس حرية الفرد تقديسًا كامالً يقوم المذىب  .2
 .يتسع نطاق القانون في ظل المذىب الفردي، لمنع الناس من تجاوز بعضيم عمى بعض .3
 .النظريات االشتراكية الحديثة تدعو الدولة إلى التدخل في شؤون األفراد .4

 
 .4، 2الصحيحة:  اإلجابة

 

16 



 الوحدة التعميمية الثالثة

 تحديد مفهوم القانون

 القواعد اآلمرة والقواعد التكميمية أو المفسرة -3
 

 الكممات المفتاحية:

 .القواعد التكميمية أو المفسرة -القواعد اآلمرة  

 

 الممخص:

في ىذا الجزأ سنمقي الضوء عمى نوعين ىامين من أنواع القواعد القانونية وىما القواعد اآلمرة 
التكميمية أو المفسرة، واألحكام التي تتبع تنظيم النشاط اإلنساني والعالقات بين األفراد والقواعد 

  في المجتمع، سواء كانت أحكام اتفاقية أو تعاقدية، أحكام تتضمنيا القواعد المفسرة أو التكميمية،
األسس التي  أحكام تتضمنيا القواعد اآلمرة، وأخيرًا سنتعرف عمى مفيوم النظام العام، إضافة إلى

 .تؤلف النظام الحيوي لممجتمع

 

 األهداف التعميمية:
 في نياية ىذا الجزء، يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:

 التمييز بين القواعد اآلمرة والقواعد التكميمية. .1
 إدراك القوة اإللزامية لمقواعد التكميمية أو المفسرة. .2
 إدراك مفيوم النظام العام. .3
 التي تؤلف النظام الحيوي لممجتمع.التعرف عمى األسس  .4
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 .2القواعد القانونية إلى قواعد آمرة وقواعد تكميمية أو مفسرة قسمت

أما القواعد اآلمرة: ) القواعد الناىية (: فيي تيدف إلى حماية مصالح المجتمع األساسية ولذلك 
يجرونو من عقود أو تصرفات ال يسمح لألفراد باستبعاد أحكاميا وتبني أحكام غيرىا فيما 

 قانونية.

 أما القواعد التكميمية أو المفسرة ) قواعد معمنة (:

نما تتعمق مباشرة  ،فيي خالفًا لمقواعد اآلمرة ال تيدف إلى حماية مصالح المجتمع األساسية وا 
ىا ولذا يسمح ليؤالء األفراد باستبعاد أحكاميا إذا شاءوا واألخذ بأحكام غير  ،بمصالح األفراد

 يختارونيا بأنفسيم ألنيم األولى بتقدير مصالحيم وطرق تحقيقيا.

 

ونستطيع القول بوجود ثالثة أنواع من األحكام التي تتبع في تنظيم النشاط اإلنساني 
 والعالقات بين األفراد في المجتمع:

 ـ األحكام االتفاقية أو التعاقدية. 1

 التكميمية.ـ األحكام التي تتضمنيا القواعد المفسرة أو  2

 ـ األحكام التي تتضمنيا القواعد اآلمرة. 3

 ونضرب المثال اآلتي عمى ىذه األحكام:

إذا اتفق البائع والمشتري عمى أن يبيع األول لمثاني عقارًا يممكو وأن يدفع الثاني إلى األول لقاء 
ع المشتري لمبائع وأنيما اتفقا في عقد البيع عمى أن يدف ،ىذا العقار مبمغ خمسين ألف ليرة سورية

 نصف ثمن العقار حين تسميمو إياه وأن يدفع النصف اآلخر بعد ذلك عمى قسطين مثاًل.

 كما اتفقا أيضًا عمى أن يدفع المشتري ثمن العقار بالعممة الذىبية.

فاتفاق كل من البائع والمشتري عمى دفع مبمغ خمسين ألف ليرة سورية لقاء ثمن العقار وىو حكم 
 يخالف بو قاعدة قانونية سابقة ) لعدم وجود قاعدة تحدد ثمن العقار بالنسبة إلييما (.اتفاقي لم 
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نما يتم دفعو عمى أقساط فيذا االتفاق  واتفاقيما عمى أن الثمن ال يدفع كمو حين تسميم المبيع وا 
( ق. م التي تقضي بأن  425يخالف الحكم الذي تنص عميو قاعدة قانونية في المادة ) 

 ون )) مستحق الوفاء في الوقت الذي يسمم فيو الثمن يك
( نصت عمى أن الحكم الوارد فييا  425المبيع (( إال أن ىذه المخالفة جائزة ألن المادة ) 

يمكن لممتبايعين االتفاق عمى خالفو. أي أن ىذه القاعدة ىي قاعدة تكميمية أو مفسرة ألنو 
 يجوز االتفاق عمى خالفيا.

ئع والمشتري عمى أن يدفع المشتري ثمن العقار بالعممة الذىبية. فيو يخالف أما اتفاق كل من البا
 الحكم الذي تقرره قاعدة قانونية واردة في نص تشريعي يقضي بمنع التداول بالعممة الذىبية.

وىذه المخالفة غير جائزة ألن القاعدة القانونية الواردة في النص المشار إليو ىي قاعدة آمرة ال 
 اق عمى خالفيا وأي اتفاق من ىذا القبيل يعتبر باطاًل.يجوز االتف

 ،ننظر إلى عبارة النص الذي وردت فيو ،و لمعرفة القاعدة القانونية فيما إذا كانت آمرة أم تكميمية
فإذا وجدنا فييا ما يشير إلى أنو من غير الجائز مخالفة الحكم الذي تنص عميو ) يعتبر باطاًل 

 الرغم من كل اتفاق مخالف ( كانت القاعدة آمرة.كل اتفاق مخالف ( أو ) ب

أما إذا وجدنا عبارة ) إال إذا اتفق المتعاقدان عمى خالف ذلك ( أو ) ما لم يكن ىناك اتفاق 
 مخالف ( كانت القاعدة تكميمية أو مفسرة.

أما إذا لم يتبين نوعيا من عبارة النص نمجأ إلى تقدير مدى صمة القاعدة بمصالح المجتمع 
ساسية أو بمصالح األفراد ثم تحديد نوعيا عمى ىذا األساس فإذا كانت تتعمق بمصالح األ

ذا تعمقت بمصالح األفراد كانت قواعد تكميمية أو مفسرة  .1المجتمع تكون قواعد آمرة. وا 

وتعود تسمية القواعد اآلمرة بيذا االسم إلى أن األحكام التي تفرضيا ىذه القواعد عمى 
 مطمقة ال يجوز ليم مخالفتيا أبدًا. األشخاص ىي أحكام

أما القواعد التكميمية أو المفسرة فقد سميت كذلك ألن األفراد قد ال يحددون في عقودىم أو 
اتفاقاتيم جميع األمور والمسائل التفصيمية التي يمكن أن تنشأ عنيا وال يبينون أحكاميا فتكون 
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وليذا تأتي القواعد التكميمية أو المفسرة لتكمل إرادتيم غير ظاىرة أو جمية بالنسبة ليذه األمور. 
 إرادة ىؤالء األفراد وتفسر ما خفي منيا.

فيي تكميمية ألنيا تكمل إرادة األفراد بالنسبة لألمور التي لم يتعرضوا لذكرىا في عقودىم ومفسرة 
 ألنيا تفسر ىذه اإلرادة حين ال يبينيا األفراد بأنفسيم.

 لتكميمية أو المفسرة القوة اإللزامية لمقواعد ا

يجب أن ال نتوىم بأن القاعدة القانونية اآلمرة ىي وحدىا التي تعتبر ممزمة والتي تحظى بتأييد 
وأن القاعدة التكميمية أو المفسرة ليست ممزمة لألفراد وال تستطيع الدولة فرضيا عمييم  ،الدولة

 بالقوة عند االقتضاء.

وىي قواعد مؤيدة بقوة الدولة وسمطانيا  ،ىي قواعد ممزمة ،األن القواعد القانونية أيًا كان نوعي
وبدون ىذا الشرط ال يمكن أن تعتبر قواعد  ،ومن الممكن فرض احتراميا عمى الناس فرضاً 

 .1بل ىي تعتبر حينئذ مجرد قواعد أخالقية أو مجاممة أو نحو ذلك ،قانونية بالمعنى الصحيح

ميمية أو المفسرة ينحصر في أن القواعد اآلمرة ال يمكن أي أن الفرق بين القواعد اآلمرة والتك
لألشخاص أن يتفقوا عمى خالفيا في عقودىم. بينما يمكن ليم ذلك بالنسبة لمقواعد التكميمية 

 أو المفسرة.

 

فإذا اتفق ىؤالء األشخاص عمى أحكام تختمف عن األحكام التي تتضمنيا القواعد التكميمية أو 
ذا لم يحدث بينيم مثل ىذا المفسرة في عقودىم طبق ت عمييم ىذه األحكام التي اتفقوا عمييا. وا 

 االتفاق طبقت عمييم األحكام التي تتضمنيا القواعد التكميمية أو المفسرة.

واعتبرت ىذه القواعد بالنسبة إلييم حينئذ ممزمة ال يمكنيم التنصل من تطبيق أحكاميا بل 
 األمر.يرغمون عمى ذلك بقوة الدولة إذا اقتضى 

 مفهوم النظام العام:

ىو مجموعة األسس االجتماعية واالقتصادية والخمقية والسياسية والدينية التي يقوم عمييا 
 مجتمع من المجتمعات.
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وبذلك يختمف مفيوم النظام العام من مجتمع إلى آخر بل ويتغير مفيومو ضمن المجتمع نفسو 
 .2من زمان إلى آخر فيو ذو مفيوم نسبي متغير

ن القواعد القانونية اآلمرة يطمق عمييا أيضًا اسم القواعد المتعمقة بالنظام العام فيي آمرة ال  وا 
يجوز لألفراد مخالفتيا أو الخروج عنيا ألن المساس بيا يشكل في الوقت نفسو مساسًا بيذا 

 النظام العام الذي تسعى إلى تحقيقو وحمايتو.

حماية مصالح المجتمع األساسية التي ال يسمح لألفراد ونحن نعمم أن القواعد اآلمرة تيدف إلى 
 بمخالفتيا.

والقانون حين يجعل طائفة  ،فمفيوم النظام العام إذًا تتمثل فيو ىذه المصالح األساسية لممجتمع
من قواعده آمرة ال يجوز ألحد مخالفتيا فيو إنما يفعل ذلك ألن ىذه القواعد تيدف إلى حماية 

 تمع وبالتالي حماية المصالح األساسية ليذا المجتمع.النظام العام في المج

ولكن ما هي األسس التي تؤلف النظام الحيوي لممجتمع ؟ أو ما هي المصالح األساسية التي 
 يسعى المجتمع إلى تحقيقها ؟

إن المصالح األساسية لممجتمع تتجمى عادة بالنسبة لمقانون المعاصر باألمور 
 :1التالية

 في كل ما يتصل بحياتو وسالمة أمنو وحريتو.ـ حماية الفرد  1

مثاًل: القاعدة التي تقضي بتحريم الرق تعتبر قاعدة آمرة من النظام العام ألنيا تيدف إلى حماية 
 حرية اإلنسان.

 ـ حماية الدولة ومؤسساتيا القانونية ونظام الحكم فييا: 2

ت التي تكون الدولة طرفًا فييا قواعد وعمى ىذا فإن جميع قواعد القانون العام التي تنظم العالقا
 آمرة من النظام العام.

                                                
 39( . ص 5893المدخل إلى القانون/حسن كيرة/اإلسكندرية مصر:منشأة المعارف) - 2
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قامتيا عمى أساس سميم 3 فالقواعد التي تنظم أمور العائمة ىي قواعد آمرة من  ،ـ حماية العائمة وا 
 النظام العام.

ـ حماية األخالق واآلداب العامة: أي أن كل اتفاق يمس ىذه األخالق يعتبر باطاًل ألنو يمس  4
 الوقت النظام العام في المجتمع. في نفس

كما في قواعد  ،ـ حماية بعض المصالح االقتصادية واالجتماعية: وسن القواعد اآلمرة لحمايتيا 5
 قانون العمل التي تنظم عالقات أرباب العمل بالعمال.

مثال إن تعدد الزوجات في سورية ىو من النظام العام فال يستطيع أحد أن يتفق عمى تحريم 
 دد )تعدد الزوجات في سوريا قاعدة آمرة(.التع

أما في فرنسا تحريم تعدد الزوجات ىو من النظام العام ال يستطيع أحد أن يتفق عمى التعدد 
 )تحريم تعدد الزوجات في فرنسا قاعدة آمرة(.
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 تمارين:
  :حدد التعريف الصحيح من بين التعاريف ااّلتية

حماية مصالح المجتمع األساسية ولذلك ال يسمح القواعد اآلمرة: ىي قواعد تيدف إلى  .1
  .لألفراد باستبعاد أحكاميا وتبني أحكام غيرىا فيما يجرونو من عقود أو تصرفات قانونية

   
القواعد التكميمية: ىي القواعد التي تتعمق مباشرة بمصالح األفراد وال تيدف إلى حماية  .2

  .اد باستبعاد أحكاميا واألخذ بأحكام غيرىامصالح المجتمع األساسية، وال يسمح ليؤالء األفر 
    

مفيوم النظام العام: ىو مجموعة األسس االجتماعية واالقتصادية والخمقية والسياسية والدينية  .3
 .التي تقوم عمييا كل المجتمعات

 
 .الجواب الصحيح هو التعريف األول
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 الوحدة التعميمية الرابعة

 تحديد مفهوم القانون

 القانون واألخالق -4
 

 الكممات المفتاحية:

 .قواعد األخالق –قواعد القانون 

 

 الممخص:

سنبحث في ىذا الجزأ العالقة بين القانون وعمم األخالق وكيف يشارك عمم األخالق القانون في 
القانونية واألخالقية من حيث نطاق ميمة التنظيم االجتماعي، وذلك بتحديد الفوارق بين القواعد 

التطبيق، من حيث الشدة، ومن حيث المؤيد أو الجزاء، حيث تتميز القواعد القانونية بأنيا مؤيدة 
من قبل الدولة، أما القواعد األخالقية فإن الذي يفرضيا عمى المرء ىو ضميره ووجدانو أو 

 .الضمير العام في المجتمع ولكن دون تدخل الدولة

 

 داف التعميمية:األه
 :في نياية ىذا الجزء، يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى

 تعريف قواعد القانون. 
 تعريف قواعد األخالق. 
 تحديد الفوارق بين القواعد القانونية واألخالقية. 
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 مقارنة القانون باألخالق:

الناس في المجتمع  تقوم بجانب قواعد القانون قواعد أخالقية تمعب دورًا كبيرًا في تنظيم عالقات
وتحدد سبل سيرىم وسموكيم. ولكن التفريق بين القواعد القانونية والقواعد األخالقية لم يحدد 
بصورة عممية واضحة إال في العصور الحديثة وخاصة في القرن الثامن العشر أما في العصور 

 السابقة فقد كان التداخل بينيم كبيرًا لحد يصعب التفريق معو بينيما.

عرف الرومان نوعًا ما ىذا التفريق حيث قال الفقيو )بول(: إن ما يسمح بو القانون ال يكون  دولق
 .1دائمًا موافقًا لألخالق وىو يعني بذلك وجود فرق بين القانون واألخالق

وفي العصور القديمة كان الدين ىو المسيطر بين أغمب الشعوب وكان ما يأمر بو الدين 
 لألخالق وواجب اإلتباع من الجية القانونية. افقاً مو يعتبر في الوقت ذاتو 

وفي عصرنا الحاضر وبالرغم من التداخل الكبير بين القانون واألخالق حيث أن قواعد القانون 
في أغمبيا مستمدة من قواعد األخالق )فالقواعد التي تأمر بعدم السرقة ىي قواعد أخالقية 

 وقانونية في ذات الوقت(.

لقرن الثامن عشر وبخاصة )توماسيوس( و)كانت( بيان بعض الفوارق وىي فقد حاول فقياء ا
 .2فوارق يؤدي إلييا اختالف الغاية واليدف بالنسبة إلييما

 فاألخالق تيدف إلى تحقيق الطمأنينة والسالمة الداخمية لإلنسان وبموغ الكمال الفردي.

 رجية وتأمين النظام في المجتمع.والقانون ييدف إلى تحقيق الطمأنينة والسالمة العامة أو الخا

 وعمى ما تقدم تبدو الفوارق بين القواعد القانونية واألخالقية فيما يمي:

 اختالف القانون واألخالق من حيث النطاق: - أ

ذلك أن القانون إنما ييتم فقط بقسم من  ،إن نطاق القانون في الواقع أقل سعة من نطاق األخالق
 أفعال اإلنسان وتصرفاتو وىذا القسم يتضمن التصرفات التي تدخل في نطاق سموكو االجتماعي.
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بينما تشمل القواعد األخالقية ىذا النوع من تصرفات اإلنسان وتصرفاتو الخاصة التي تدخل في 
 عالقاتو باآلخرين.نطاق سموكو الفردي حتى ولو لم يكن ليا أثر عمى 

 : 1وعمى هذا نستطيع أن نميز بين ثالثة مناطق بين القانون واألخالق من حيث النطاق

 أ ـ منطقة مشتركة بين القانون واألخالق:

وىي تمك التي تتعمق بتصرفات اإلنسان في المجتمع وصالتو بالغير كالقواعد المتعمقة باحترام 
 جرائم فيي قواعد يفرضيا القانون واألخالق معًا.حقوق وممكيات اآلخرين ومنع ارتكاب ال

 ب ـ منطقة خاصة باألخالق دون القانون:

 وىي التي تتعمق بسموك اإلنسان وتصرفاتو الفردية التي ال تأثير ليا عمى صالتو باآلخرين.

فيي عبارة عن قواعد تفرضيا األخالق وحدىا دون القانون.  ،كالحث عمى الصدق والشجاعة
 ؤثر عمى صالتو باآلخرين وعمى حياتو االجتماعية.ألنيا ال ت

وعمى ىذا فإن القاعدة تظل تعتبر أخالقية ال قانونية طالما أنيا تتعمق بالفرد وحده دون أن تؤثر 
 أما إذا امتد تأثيرىا إلى ىؤالء فتصبح قاعدة أخالقية قانونية معًا. ،عمى اآلخرين في المجتمع

عادي الذي ال ينجم عنو ضرر لمغير ولكن القانون ال يعاقب فاألخالق مثاًل تستنكر الكذب ال
فال يكون منع ىذا الكذب  ،أما إذا نجم عن ىذا الكذب ضررًا لمغير كما في شيادة الزور ،عميو

قاعدة أخالقية فقط بل قاعدة أخالقية وقانونية معًا. وكذلك األمر بالنسبة لألفعال األخالقية 
 ى ذلك.األخرى كالجبن والفرار وما إل

 ج ـ منطقة خاصة بالقانون دون األخالق:

كما في القواعد المتعمقة بتنظيم السير التي يفرضيا القانون لتأمين النظام وتجنب الصدمات 
 والحوادث.
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 اختالف القانون واألخالق من حيث الشدة: - ب

وىي تمك التي تتعمق بتصرفات اإلنسان  ،إذا كانت ىنالك منطقة مشتركة بين القانون واألخالق
فإن القواعد القانونية قد تختمف  ،ذات الصمة بحياتو االجتماعية وعالقتو باآلخرين في المجتمع

في بعض األحيان عن القواعد األخالقية في ىذا المجال وتكون أقل شدة منيا وأكثر تساىاًل 
 بسبب مقتضيات المصمحة والضرورة.

التالي: لماذا تختمف قواعد القانون عن قواعد األخالق في حقل التنظيم وىنا يثور التساؤل 
 االجتماعي ؟

ألن األخالق تيدف دومًا إلى اإلصالح التام والكمال المطمق بينما يحرص القانون عمى مراعاة 
 اعتبارات أخرى كالمصمحة والنفع إلى جانب المثل األخالقية التي يحاول تحقيقيا.

أو زمن الدين من مدة ترض أن يمتنع إنسان عن وفاء دينو ميما مر عمى ىذا  فاألخالق مثاًل ال
أما القانون فإنو يبيح ليذا اإلنسان أن يمتنع عن وفاء دينو بعد  ،دون المطالبة بو من صاحبو

فترة معينة من الزمن إذا لم يطالبو بو صاحبو خالل ىذه الفترة وىذا ما يسمى بالتقادم ألنو يعتبر 
 أن المصمحة تقتضي بأال تظل المنازعات القانونية قائمة دومًا ومستمرة.

 ،غبن البائع المشتري غبنًا فاحشًا في ثمن ما يشتريو منووكذلك قد يعتبر منافيًا لألخالق أن ي
حرصًا عمى المصمحة التي  ،ولكن القانون قد ال يمانع ىذا الغبن إال في ظروف خاصة

 .1تقضي باستقرار المعامالت وعدم إفساح المجال إلبطال العقود بصورة واسعة

 وقد أشار الفقيو الفرنسي بورتاليس إلى ىذا المعنى حيث قال:

ولكن ليس كل ما ىو مطابق لمقوانين يكون شريفًا  ،" ما ال يكون مخالفًا لمقوانين فيو مشروع
ألن القوانين إنما تيتم بالمصمحة السياسية لممجتمع أكثر من اىتماميا بالكمال الخمقي  ،دوماً 

 “.لإلنسان 
                                                

1
 وقد أشار الفقيو الفرنسي بورتاليس إلى ىذا المعنى حيث قال : - 

ألن القوانين إنما تيتم بالمصمحة  ،ولكن ليس كل ما ىو مطابق لمقوانين يكون شريفًا دوماً  ،" ما ال يكون مخالفًا لمقوانين فيو مشروع
. ص 2004-2003إلى علن القاًوى /هشام القاسن / جاهعة دهشق /دخل  ،السياسية لممجتمع أكثر من اىتماميا بالكمال الخمقي لإلنسان "
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 اختالف القانون واألخالق من حيث المؤيد أو الجزاء: -ج

أما القواعد  ،القانونية تتميز بأنيا مؤيدة من قبل الدولة التي تستطيع فرضيا بالقوةإن القواعد 
األخالقية فإن الذي يفرضيا عمى المرء ىو ضميره ووجدانو أو الضمير العام في المجتمع ولكن 

 فاإلنسان يمتنع عن الكذب ألنو يكرىو أو خشية احتقار الناس لو. ،بدون تدخل الدولة

ذلك ألن  ،م من الفوارق بين األخالق والقانون فالصمة بينيما قوية جداً ولكن عمى الرغ
القاعدة األخالقية تحاول دومًا أن تصبح قاعدة قانونية والقواعد القانونية مستمدة في أغمبيا من 

 األخالق مما يمكننا من القول أن القانون ليس سوى األخالق حين ترتدي صبغة إلزامية.
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 تمارين:
 األخالق، القانون عابير المتناسبة معلتا: 

األخالق: تحقيق الطمأنينة والسالمة الداخمية لإلنسان وبموغ الكمال الفردي المطمق، اإلصالح 
 .التام
   

القانون: تحقيق الطمأنينة والسالمة العامة أو الخارجية وتأمين النظام في المجتمع، يحرص عمى 
 .المثل األخالقية التي يحاول تحقيقيامراعاة اعتبارات أخرى، إلى جانب 
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 الوحدة التعميمية الخامسة
  س القانــــونــــــأس

 المذاهب الشكمية -1
 الكممات المفتاحية:

 .الدولة –القواعد القانونية  –المذىب الشكمي 
 الممخص: 

إلى القانون كمجموعة سنحاول في ىذا الفصل إعطاء لمحة حول المذاىب الشكمية وكيف تنظر 
قواعد تقرىا السمطة العامة أو الدولة فتعالجيا عمى ىذا األساس دون أن تحاول التغمغل إلى ما 

 .وراء ىذه القواعد لمبحث في أسباب وعوامل نشوء تمك القواعد عمى ىذا النحو

 األهداف التعميمية: 
 :لمقصود منفي نياية ىذا الجزء، يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى تحديد ا

 النظرية الشكمية. 
 تقدير النظرية. 
 السمطة العامة أو الدولة. 

 

 
  

اعطاء لمحة موجزة عن أىم المذاىب والمددارس التدي تولدت البحدث  الجزءسنحاول في ىذا 
 :في أسس القانون وعرض آرائيا ونظرياتيا المختمفة عرضا سريعا وفقا لما يمي

 
 المذاىب الشكمية -
 الطبيعيمدرسة القانون  -
 المدرسة التاريخية -
 مذىب التضامن االجتماعي -
 مذىب العمم والصياغة -
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 المذاهب الشكمية
 عرض النظرية  - أ

ىذه المذاىب ال تبحث عن األسس الخفية التي يقوم عمييدا القدانون والعوامدل العميقدة التدي 
السدمطة العامددة تدؤرر فدي وجدوده بدل تنظدر فقدط إلدى القددانون بوجيدو الظداىر كمجموعدة قواعدد تقرىدا 

أو الدولة فتعالجيا عمى ىذا األسداس دون أن تحداول التغمغدل إلدى مدا وراء ىدذه القواعدد لمبحدث فدي 
 .أسباب وعوامل نشوء تمك القواعد عمى ىذا النحو

والقواعدددد القانونيدددة وفقدددًا ليدددذه المدددذاىب ىدددي التدددي تتبناىدددا الدولدددة فعدددً  وتفرضددديا  وتسدددمى بالقواعدددد 
ذا أراد الباحددددث أن يبحددددث بيددددا فعميددددو أن يبحددددث دون أن يتعددددداىا إلددددى مددددا القانونيددددة الوضددددعية  ( وا 

 .1ورائيا

وىدددذا القواعدددد جددداءت موافقدددة  رادة المشدددرع الممرمدددة  رادة الدولدددة فالدولدددة ىدددي المصددددر الحقيقدددي 
وكدددل مدددا تعتبدددر الدولدددة مدددن زمدددرة القدددانون يددددخل فدددي نطاقدددو  ,لمقواعدددد القانونيدددة وىدددي أساسددديا األول

ن مددا ىددو إال مشدديئة الييئددة الحاكمددة أو الدولددة وال حاجددة لمبحددث عددن أسددس أخددر  فيمددا عدددا فالقددانو 
 .ىذه المشيئة

 :2وأىم ف سفة ىذا المذىب

   .الفقيو ا نكميزي "أوستن" الذي يستمد مذىبو من نظريات الفيمسوف "ىوبز"

 .الفيمسوف ىيجل األلماني

 .الفقيو النمساوي كيمسن

 أنصار النظرية الوضعية وخاصة  ده مالبر د فالين(.بعض الفقياء الفرنسيين 

 تقدير النظرية   - ب

عمى الرغم من أن المذاىب الشدكمية تتضدمن نصديبًا مدن الصدحة ولكنيدا فدي نفدس الوقدت يمكدن أن 
 :تعتبر خطرة وغير كافية

   :أما أنيا تعد صحيحة

                                                
 -22( .ص 1691سوريا:جامعة حلب)-للتوسع في هذه المذاهب راجع  المدخل للعلوم القانونية/أنطوان قسيس/حلب - 1

04. 
مصر:لجنة -القاهرةاحمد حشمت أبو ستيت/ -أصول القانون أو المدخل لدراسة القانون/عبد الرزاق احمد السنهوري  - 2

 20( . ص 1601التأليف والترجمة)
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مدن زمدرة القدانون كدل  ألن القانون مرتبط بالدولة ومتصل بيا كل الصمة وعمى ىدذا يجدب أن تعتبدر
مددا تعتبدددره الدولددة كدددذلك وأن يعتبددر خارجدددًا عنيدددا كددل مدددا ال ترضددى الدولدددة أن تعتبددره فتبن دددي الدولدددة 

 .لمقواعد القانونية أو إقرارىا إياىا ىو المعيار األكيد المباشر الذي يدلنا عمى صحة ىذه القاعدة

 :أم أنيا تعد خطرة

د يؤدي إلدى تبريدر اسدتبداد الدولدة وسديطرتيا المطمقدة أو إذا ألن المغاالة في األخذ بيذه المذاىب ق
كان القانون ىدو مشديئة الدولدة فقدط فد  مجدال بعدئدذ إلدى الشدك فدي قيمدة ىدذا القدانون ومناقشدتو مدا 

 .دام قد صدر عن الدولة ذات السمطان المطمق وصاحبة الكممة األولى واألخيرة في ىذا الشأن

خاصة المتطرفة منيا كالمدذاىب األلمانيدة د ىدي كدل شديء وكدل مدا فالدولة بحسب ىذه المذاىب د و 
يصددر عنيددا مدن قواعددد قانونيددة ال سدبيل إلددى الطعددن فيدو وىددذا ممدا يددؤدي أحيانددًا إلدى تبريددر بعددض 

 .القواعد الصادرة عن الدولة التي قد ال تحقق العدل تمامًا أو ال تحقق المصمحة العامة

 ؟كافية لتفسير أسس القانونية غير لماذا تعتبر المذاهب الشكم

ذلك لتوقفيا حين البحث عن ىذه األسس عند إرادة الدولة فقط واعتبار إياىا األساس الوحيدد الدذي 
يبندى عميدو ىددذا القدانون دون أن تحداول التعمددق إلدى مدا وراءىددا والبحدث عدن العوامددل الحقيقيدة التددي 

 .تؤدي إلى نشوء القانون واألسس البعيدة التي يبنى عمييا

فمددن الميددم أن نعددرف مددا ىددي  ,فدداذا كانددت الدولددة ىددي األسدداس المباشددر الددذي يبنددى عميددو القددانون
ألن الدولدة  ,االعتبارات والعوامدل التدي تدؤرر عمدى إرادة الدولدة نفسديا حدين انتقائيدا لمقواعدد القانونيدة

نما ىي تقيميا عمى أسس ترتكز إلييا وتبررىا  .ال تضع ىذه القواعد اعتباطًا وا 

ىنددا يتبددين لنددا عدددم إمكددان االكتفدداء بالمددذاىب الشددكمية وضددرورة البحددث فيمددا وراء إرادة الدولددة  ومددن
 .عن األسس العميقة التي يبنى عمييا القانون
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 :تمارين
 :حدد المفاىيم الصحيحة مما يمي

المذاىب الشكمية ال تبحث عن األسس الخفية التي يقوم عمييا القانون والعوامل المؤررة في  .1
   .وجوده

 .تعتبر المذاىب الشكمية كافية لتفسير أسس القانون .2
 .تنظرالمذاىب الشكمية إلى القانون بوجيو الظاىر كمجموعة قواعد تقرىا السمطة العامة أو الدولة .3
 .إرادة الدولة ىي األساس الوحيد والمباشر الذي يبنى عميو ىذا القانون .4

 
 .3 ، 1 اإلجابات الصحيحة 
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 الوحدة التعميمية السادسة
 القانونأسس 

 مدرسة القانون الطبيعي -2
 الكممات المفتاحية:

 .مبادئ القانون الطبيعي –نظرية القانون الطبيعي 

 
 الممخص:

تعتبر نظرية القانون الطبيعي إحدى أوم نظريات البحث في أساس القانون، فالقانون المدني يأخذ 
القانونية، يمجأ إليه القاضي لمحكم بموجبه حين فقدان القانون الطبيعي كمصدر أخير لمقواعد 

المصادر األخرى، وبالتالي فإن لمبادئ القانون الطبيعي فائدة عممية خاصة من حيث إمكان 
تطبيقىا مباشرة من قبل القاضي باإلضافة إلى فائدتىا األصمية كأسس مثالية ترتكز عميىا القواعد 

 .القانونية الوضعية

 

 يمية:األهداف التعم
 :في نىاية وذا الجزأ يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى التعرف عمى

 .نظرية القانون الطبيعي .1
 (.تقدير النظرية )ميزاتىا، وعيوبىا .2
 .تطور النظرية .3
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   :عرض النظرية - أ

تعتبررر وررذن النظريررة مررن أوررم النظريررات الترري وجرردت لمبحررث فرري أسرراس القررانون فقررد اعتبررر قانوننررا 
الطبيعررري مصررردرًا أخيررررًا لمقواعرررد القانونيرررة يمجرررأ إليررره القاضررري لمحكرررم بموجبررره حرررين المررردني القرررانون 

فقررردان المصرررادر األخررررى وبالترررالي فرررإن لمبرررادئ القرررانون الطبيعررري فائررردة عمميرررة خاصرررة مرررن حيرررث 
إمكان تطبيقىا مباشرة من قبل القاضي باإلضرافة إلرى فائردتىا األصرمية كأسرس مثاليرة ترتكرز عميىرا 

 .ونية الوضعيةالقواعد القان

ويرجع تاريخ ورذن النظريرة إلرى عىرد بعيرد فقرد عرفىرا اليونران والرومران وعرفىرا القرانون الكنسري فري 
وقرد نررادى بىرا عرردد كبيررر  ,القررون الوسررطى ولكنىرا اكتسرربت شرركمىا العممري فرري القررن السررابع عشررر

 .1من الفقىاء والفالسفة وعمى رأسىم الىولندي غروسيوس

 ادئىررا،وررذن النظريررة وانتشرراروا أن الثررورة الفرنسررية قررد تبنتىررا وأخررذت بىررا فرري مبوممررا زاد فرري أوميررة 
 :2التاليةوذن النظرية في النقاط  صوتتمخ

تعتقد وذن النظرية أن ونالك إلرى جانرب القواعرد القانونيرة الوضرعية المطبقرة فعراًل قواعرد مثاليرة  -1
سرىا بالنسربة لعالقرة البشرر فيمرا عادلة تسمو عمى القواعد الوضعية وتفرضىا طبيعة األشرياء نف

 بينىم ومن ونا سميت النظرية القانون الطبيعي. 

 وذن القواعد التي تفرضىا الطبيعة نفسىا إنما يدلنا عميىا ويكتشفىا العقل السميم. -2

ب وواحررردة ورررذن القواعرررد مطمقرررة ثابترررة ز تتفيرررر وز ترررزول فىررري عامرررة بالنسررربة لجميرررع الشرررعو   -3
 بالنسبة لجميع األزمنة.

إن وررررذن القواعررررد ورررري الترررري يجررررب أن تفرررررع نفسررررىا وتىرررريمن عمررررى القواعررررد الوضررررعية فىرررري   -4
األسررراس الرررذي يجرررب أن تسرررتند إليررره القواعرررد الوضرررعية لكررري تكرررون واجبرررة ازحتررررام عميىرررا أز 

 تخالف مبادئ القانون الطبيعي وتحرص عمى تطبيقىا.

 :الطبيعيونعرع لبعع األمثمة التي تعتبر من مبادئ وقواعد القانون   

 ر احترام الحرية والممكية والسالمة اإلنسانية. 1

 ر احترام المواثيق والعىود والوفاء بىا. 2

 .ر فرع تعويع عادل عن األضرار التي يمحقىا شخص بآخر بدون حق 3

                                                
مصر:لجنة -احمد حشمت أبو ستيت/ القاهرة-السنهوريأصول القانون أو المدخل لدراسة القانون/عبد الرزاق احمد    - 1

 45( .ص 1941التأليف والترجمة)
 . 48ص  ( 1967سوريا:جامعة حلب)-خل للعلوم القانونية/أنطوان قسيس/حلب - 2
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وورررذن األمرررور تعتبرررر طبيعيرررة ألن العقرررل يرشررردنا عمرررى صرررحتىا حترررى ولرررو لرررم ترررنص عميىرررا القواعرررد 
 القانونية الوضعية.

وتررؤمن وررذن النظريررة بررأن ونرراك حقوقررًا أساسررية فطريررة ل نسرران يسررتمدوا مررن طبيعترره ذاتىررا كانسرران 
 :أومىا

الحق في الحرية الذي تعتبرن حقًا مقدسًا ز يجروز النيرل منره أو التجراوز عميره حترى مرن قبرل الدولرة 
 نفسىا.

الفررردي الررذي يررردعو  وبالتررالي فررإن ونرراك صررمة قويررة تررربط بررين مررذوب القررانون الطبيعرري والمررذوب
 أيضًا إلى تقديس الحرية.

   :تقدير النظرية   - ب

 ـ ميزاتها: 1

إن نظريررة القررانون الطبيعرري نظريررة ذات طررابع إنسرراني أو مثررالي وقررد سرراعدت كثيرررًا عمررى مقاومررة 
 الطفيان وازستبداد.

إذ تعتبرررر أن ونالررك مبرررادئ وقواعررد عادلرررة تفرضرررىا  ,وورري عمرررى نقرريع المرررذاوب الشرركمية
طبيعرة األشررياء ويكتشررفىا العقررل السررميم وز تتفيررر فرري الزمرران أو المكرران تحرراول أن تجعررل مررن فكرررة 

برررل وررري تحررراول أن تحرررد مرررن إرادة  ,العدالرررة مرررثاًل أعمرررى منفصررراًل عرررن إرادة الدولرررة ز منبعثرررًا عنىرررا
ميىا أن تستمىم في قواعدوا القانونية التري تضرعىا مبرادئ الدولة نفسىا ومن سمطانىا حين توجب ع

 .1القانون الطبيعي المثالية العادلة وأز تخالفىا في حال من األحوال

 ـ عيوبها: 2

إن ازعتقاد بوجود مبادئ مثالية مطمقة ثابتة فري الزمران والمكران ورو أمرر فيره الكثيرر مرن اإلغرراق 
ع يدلنا عمى أن وذن المبادئ نسبية ز مطمقرة, فمرا نعتبررن قانونرًا في التفاؤل والبعد عن الواقع. فالواق

طبيعيًا في عصر من العصور أو بالنسبة لشعب من الشرعوب قرد ز يعتبرر كرذلك فري عصرر غيررن 
 أو بالنسبة لشعب آخر.

فنظام الرق مثاًل الذي نعتبرن اليوم مرن أشرد األنظمرة مخالفرة لمبرادئ القرانون الطبيعري قرد سراد زمنرًا 
طروياًل بالنسربة ألغمرب شرعوب العرالم دون أن يسرتنكرن العقرل البشرري آنرذاك أو يأبران وفري ورذا دليررل 
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واضح عمى أن المبرادئ التري نسرميىا بمبرادئ القرانون الطبيعري وري أقررب مرا تكرون فري الواقرع إلرى 
 .معتقداتنا وآرائنا الشخصية التي نؤمن بىا منىا إلى مثل عميا ثابتة ز تتفير

 

   :النظرية تطور -ج

 .القانون الطبيعي ذو المضمون المتفير والتي يعتبر أكبر مؤسسيىا الفيمسوف األلماني ستاممر

ون الطبيعرري ولكررن دون أن تعتبرررر أن حاولررت النظريررة الجديرردة أن تبقرري عمررى فكرررة وجررود القرران   
دئ المبرررادئ التررري يتضرررمنىا بمثابرررة وررري مبرررادئ ثابترررة مطمقرررة, برررل اعترفرررت بنسررربية ورررذن المبرررا

مكانية تطوروا  .1وا 

لكرن ورذا التطروير الررذي طررأ عميىرا كراد أن يبعررد النظريرة عرن وردفىا األصررمي الرذي ترمري إليرره وأن 
يفقدوا الكثير من أوميتىا إذ أن وردف النظريرة ورو إقامرة أسرس ثابترة ومبرادئ مثمرى مطمقرة لمقواعرد 

 .ابميتىا لمتفييرالقانونية الوضعية أما أنصار التطوير فقد نادوا بنسبية األسس وق

ومىما يكن من أمر ورذن ازنتقرادات فرإن نظريرة القرانون الطبيعري يظرل لىرا الفضرل األكبرر فري أنىرا 
نبىرررت األذوررران إلرررى ضررررورة التمسرررك بمبرررادئ مثمرررى تخضرررع لىرررا القواعرررد القانونيرررة الوضرررعية وورررذن 

 .2المبادئ والمثل إنما تدور كمىا حول فكرة العدالة ذاتىا وتنصىر فيىا
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 تمارين:
 :المفىوم الصحيح من ما يمي حدد 

  .قواعد القانون الطبيعي متفيرة وليست عامة بالنسبة لجميع الشعوب ومختمفة بالنسبة لألزمنة .1
   

تعتقد وذن النظرية أن ونالك إلى جانب القواعد القانونية الوضعية المطبقة فعاًل قواعد مثالية  .2
طبيعة األشياء نفسىا بالنسبة لعالقة البشر فيما  عادلة تسمو عمى القواعد الوضعية وتفرضىا

 .بينىم ومن ونا سميت النظرية القانون الطبيعي
   

القواعد الوضعية وي التي يجب أن تفرع نفسىا وتىيمن عمى القواعد الطبيعية فىي األساس  .3
بادئ الذي يجب أن تستند إليه القواعد الطبيعية لكي تكون واجبة ازحترام عميىا أز تخالف م

 .القانون الوضعي وتحرص عمى تطبيقىا
 

 .2رقم  اإلجابة الصحيحة
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 الوحدة التعميمية السابعة
 القانونأسس 

 المدرسة التاريخية -3
 

 الكممات المفتاحية:

 .العرف –النظرية التاريخية 

 

 الممخص:

القانون الطبيعي، بوجود أسس ثابتة يدل عميها ال تؤمن النظرية التاريخية، المعارضة لنظرية 
العقل ويرتكز إليها القانون الوضعي بل ترى أن القانون ينشأ عفويًا بفعل القوى الداخمية الكامنة 

 .في المجتمع

 

 األهداف التعميمية:

 :يتعرف الطالب من خالل هذا الجزء عمى
 النظرية التاريخية. 
  ،(.وعيوبهاتقدير النظرية التاريخية )ميزاتها 
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 عرض النظرية  - أ

اشتتتهرت هتتذن النظريتتة فتتي مطمتتع القتترن التاستتع عشتتر وجتتاءت كتترد فعتتل لنظريتتة القتتانون الطبيعتتي 
 التي تبنتها الثورة الفرنسية ولحركة التشريع الواسعة التي أخذت بالتزايد واالنتشار في ذلك الوقت.

  أخذ بهذن النظرية عدد كبير من الفقهاء األلمان وعمى رأستهم ستافيني والتذي أوضتا مباديت  فتي
رستتالة شتتهيرة رد فيهتتا عمتتى الفقيتت  تيبتتو التتذي كتتان يتتدعو إلتتى تبنتتي قتتانون متتدني ألمتتاني شتتبي  

 .بالفرنسي

 مجتمتتع وتقتتوم هتتذن النظريتتة عمتتى االعتقتتاد بتتأن القتتانون متتن  تتنع التتزمن ويتطتتور وفقتتًا لتطتتور ال
نمتا هنالتك  وحاجات  وأن  ال توجتد قواعتد ثابتتة عامتة بالنستبة لجميتع الشتعوب وجميتع الع تور واك
نظتتم قانونيتتة مختمفتتة يختتتا كتتل منهتتا بأمتتة متتن األمتتم وهتتو يت تتل بتاريخهتتا وماضتتيها ويتطتتور 

 .1معها كما تتطور المغة والتقاليد وساير العالقات االجتماعية

 ظريتتتة القتتانون الطبيعتتتي وال تتتؤمن بوجتتتود أستتس ثابتتتتة يتتدل عميهتتتا فالنظريتتة التاريخيتتتة تعتتار  ن
العقتتل ويرتكتتتز إليهتتا القتتتانون الوضتتتعي بتتل تتتترى بتتتأن القتتانون ينشتتتأ عفويتتتًا بفعتتل القتتتوى الداخميتتتة 

 .الكامنة في المجتمع

   .فالشعب عمى مر الع ور هو الذي ينشأ قواعدن القانونية تبعًا لحاجات 

 .2إنما هو ع ارة ماضيها ووليد تراثها التاريخيوالنظام القانوني في كل أمة 

 تقدير النظرية  - ب

 ـ ميزاتها:1

إن النظريتتة التاريخيتتة تتضتتمن جانتتب كبيتتر متتن ال تتحة متتن حيتتث أنهتتا تبتتين أثتتر المجتمتتع 
 في تكوين النظم القانونية وتطورها ومدى اختالف هذن النظم باختالف األزمنة.

 :3ـ عيوبها 2

 :وجهت لمنظرية التاريخيةمن أهم االنتقادات التي 

إن النظرية التاريخية إذ تعتبر أن النظم القانونية تنشأ وتتطور ب تورة عفويتة بفعتل القتوى  - أ
الداخمية الكامنة في المجتمع إنما تنكر في الوقتت نفست  أثتر ادرادة ادنستانية الواعيتة فتي 
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دومتتتًا متتن تمقتتتاء  إنشتتاء هتتذن التتتنظم وتطورهتتا وفتتتي الواقتتع يقتتتول أيهتترن  أن التطتتتور ال يتتتم
كمتا أن أةمتب المبتادئ القانونيتة  ,نفس  ولكن بعد  تراع عنيتف ستعيًا وراء ةايتة مرستومة

السايدة في ع ترنا كللغتاء الترث متثاًل لتم يتتم اكتستابها عفويتًا ولكتن بعتد  تراع مريتر متن 
 .فادنسان يمعب دورًا إيجابيًا في إيجاد القانون وتطورن ,أجمها

ية أن خير م در لمقواعتد القانونيتة هتو العترف التذي يتبتع المجتمتع تعتبر النظرية التاريخ - ب
وهتتي تنظتتر نظتترة المرتتتاب إلتتى التشتتريع ألنتت  بتتلقرارن قواعتتد ثابتتتة  ,فتتي تطتتورن ويخضتتع لتت 

يحتتد متتن التطتتور الطبيعتتي لمقتتانون ويعيتتث تقدمتت  كمتتا تتترى أن دور التشتتريع يجتتب أن ال 
 .يتعدى إقرار ما تقضي ب  األعراف وتبني 

متتن المغتتاالة اعتبتتار التشتتريع يعيتتث دومتتًا تطتتور القتتانون وخا تتة فتتي ع تترنا التتذي  ولكتتن
أ تتتبا متتتن الستتتهل فيتتت  إ تتتدار التشتتتريعات المختمفتتتة فتتتي شتتتتى المناستتتبات ووفقتتتًا لتطتتتور 
الحاجتتات االجتماعيتتة كمتتا أنتت  متتن الخطتتأ القتتول أن التشتتريع يجتتب أن يقت تتر فقتتط عمتتى 

د أن التشريع يأتي ليعدل في هتذن األعترف أو ليمغيهتا إقرار األعراف وتبنيها إذ كثيرًا ما نج
 .1حين يجد المشرع أنها لم تعد تناسب م محة المجتمع

 

إن النظرية التاريخية تؤكتد أن هنالتك لكتل أمتة نظامتًا قانونيتًا خا تًا بهتا يخضتع لمؤثراتهتا  - ت
انيتتة الداخميتتة وهتتو الوحيتتد التتذي ياليمهتتا ويفتتي بحاجاتهتتا وهتتي فتتي الوقتتت نفستت  تنفتتي إمك

 .اقتباس األمم بعضها من بع  بالنسبة لهذن النظم

فلذا كانت النظم القانونية تتأثر بالبييتة فتلن هتذا التتأثير لتيس كبيترًا إلتى الحتد التذي ي تعب 
 مع  كل تقارب أو اقتباس بينها.

بتل إن التجتارب قتد أثبتتت أنت  متن الممكتن فتي كثيتر متن األحيتان أن تتبنتى أمتة متن األمتتم 
ةيرهتتا وأن تطبقهتتا لتتديها وتستتتفيد ممتتا تتضتتمن  متتن مبتتادئ وقواعتتد كمتتا فعمتتت قتتوانين أمتتة 

بالدنتتتا عنتتتتدما استتتتتمدت التشتتتريعات المدنيتتتتة والتجاريتتتتة والجزاييتتتة الحديثتتتتة متتتتن التشتتتتريعات 
 .األجنبية

  

                                                
 .وهذا ما سنبين  الحقا عند دراستنا لمتشريع والعرف في بحث م ادر القانون من هذا الكتاب.- 1
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 تمارين:
 تحدث عن عيوب المدرسة التاريخية
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 الوحدة التعميمية الثامنة

 القانونأسس 

 مذهب التضامن االجتماعي -4
 

 الكممات المفتاحية:

 .مبدأ ديجي -التضامن االجتماعي 

 

 الممخص:

حاولت مدرسة التضامن االجتماعي أن تتبنى دراسة العموم االجتماعية ومن بينيا عمم القانون، 
عمى المالحظة والتجربة، والقواعد الطريقة العممية المتبعة في دراسة العموم الطبيعية القائمة 

القانونية توجد وتتطور لتحقق التضامن االجتماعي في أحسن صوره وكل ما من شأنو تحسين 
 .ىذا التضامن يجب عمى القواعد القانونية أن تتبناه

 

 األهداف التعميمية:

 في نياية ىذا الجزأ يجب عمى الطالب أن يكون قادرًا عمى:
 جتماعي.معرفة مذىب التضامن اال .1
 المقارنة بين نظريتي التضامن االجتماعي والقانون الطبيعي. .2
 معرفة مبدأ ديجي. .3
 تقدير نظرية التضامن االجتماعي )ميزاتيا، عيوبيا(. .4
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عرض النظرية  -أ

إن صاحب ىذه النظرية ىو الفقيو الفرنسي ديجي الذي يعد من أنصار المدرسة الوضعية العممية 
  .أوغست كونتالتي يتزعميا الفيمسوف 

وقد حاولت ىذه المدرسة أن تتبنى في دراسة العموم االجتماعية ومن بينيا عمم القانون الطريقة 
وقد حاول ديجي في  ,العممية المتبعة في دراسة العموم الطبيعية القائمة عمى المالحظة والتجربة
صل إلى تقرير بعض دراستو لمعوامل التي تؤدي إلى نشوء القواعد القانونية وتطورىا أن يتو 

 .1الحقائق العممية ليستنتج منيا نظريتو عن التضامن االجتماعي

 :الحقائق األولية التي بنى عميها ديجي نظريته 

ىي وجود مجتمع بشري ال يمكن لإلنسان أن يعيش منعزاًل عنو من جية ووجود تضامن بين 
 جية ثانية وىذا التضامن ىو: أفراد المجتمع الواحد تفرضو عمييم طبيعة الحياة المشتركة من

 .تضامن بسبب التقسيم في العمل -

 .تضامن بسبب التشابو في الحاجات -

فتشابو حاجات الناس وتعددىا وتوزيع العمل فيما بينيم لتأمين الحاجات التي ال يستطيع 
 كل منيم أن يؤمنيا بمفرده ىما السبب في تعاونيم عمى العيش المشترك وتضامنيم الذي يفرضو

 .عمييم نمط حياتيم

 :ومن ىنا وصل ديجي إلى النتيجة التالية

 القواعد القانونية توجد وتتطور لتحقق التضامن االجتماعي في أحسن صوره وكل 
 .ما من شأنو تحسين ىذا التضامن يجب عمى القواعد القانونية أن تتبناه

 :نتيجة أساسية في نظرية التضامن االجتماعي

عي ىي األساس الصحيح الذي يجب أن تبنى عميو القواعد فكرة التضامن االجتما
 القانونية. 

                                                
 96 -;8( .ص :9>1سوريا:جامعة حلب)-المدخل للعلوم القانونية/أنطوان قسيس/حلب - 1

44 



وحسب ىذه النظرية إن ما يرينا مدى مالءمة القواعد القانونية ليذه النظرية )ىو البحث في 
ضمير أفراد المجتمع الذي توضع من أجمو فإذا تأكد لدينا شعور ىؤالء األفراد بضرورتيا لدعم 

 .اىا قاعدة قانونية واجبة التطبيق(التضامن االجتماعي اعتبرن

فال يتم التأكد من مطابقة قاعدة قانونية لمفيوم التضامن االجتماعي بمقارنتيا بمبادئ ومثل 
 نفرضيا ونسمم بيا.

 مقارنة بين نظريتي التضامن االجتماعي والقانون الطبيعي:

نظرية القانون الطبيعي تؤمن بوجود مبادئ وقواعد طبيعية ثابتة أىميا الحقوق الفطرية   - 
 الفردية لإلنسان مثل الحرية والممكية التي من الواجب تقديسيا والمحافظة عمييا 

الحقوق الفردية كسائر الحقوق التي تقرىا القاعدة  :بالنسبة لنظرية التضامن االجتماعي -
يمكن أن تبنى عمى مبادئ القانون الطبيعي والتي ىي عبارة عن مبادئ مفترضة القانونية ال 

نما تبنى عمى فكرة التضامن االجتماعي التي ىي عبارة عن  وال تقوم عمى أساس عممي وا 
 .حقيقة واقعة يؤكد البحث العممي وجودىا

  :نقاط هامة في النظرية

إال بالقدر الذي تحقق فيو المزيد من  الحقوق الفردية حسب مبدأ ديجي ال يمكن أن تحترم -
أما إذا تعارضت معو فإنيا ال تستدعي االحترام ويجب  ,التضامن االجتماعي وال تتعارض معو

 .الحد منيا وفقًا لمقتضيات الضرورة االجتماعية

الحق الفردي حسب نظرية ديجي أقرب ما يكون إلى وظيفة اجتماعية تساىم في تدعيم  -
 ي منو إلى حق طبيعي مقدس تغمب عميو الصبغة الفردية.التضامن االجتماع
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 تقدير النظرية   - ب

 :1ـ ميزاتها1

 :تمتاز نظرية ديجي في ناحيتين ىما

أ ـ أظيرت أىمية المجوء إلى الطريقة العممية في دراسة الوقائع والظواىر القانونية والكشف عن 
 .أسباب نشوئيا وتطورىا

االجتماعي الغاية األساسية التي يجب أن تستند إلييا القاعدة ب ـ جعمت من فكرة التضامن 
 القانونية الوضعية وتسعى إلى تحقيقيا.

 .كما أنيا تصمح أن تكون مستندًا قويًا تعتمده المذاىب االشتراكية

 :1ـ عيوبها1

االنتقادات التي وجيت إلى نظرية التضامن االجتماعي أو االنتقادات التي وجيت إلى مذىب 
 :ديجي

االقتصار عمى طريقة العموم الطبيعية في دراسة الظواىر االجتماعية فيو الكثير من  - أ
مغاالة عمى اعتبار أن العموم الطبيعية تدرس ما ىو كائن أما العموم االجتماعية ومن 
نما ال نكتفي في دراستنا لعمم القانون  بينيا عمم القانون تدرس ما ىو كائن أيضًا وا 

تحكم عالقات األفراد في المجتمع ولكننا نرمي أيضًا إلى تحديد  بإظيار القواعد التي
لى جانب معرفة الوقائع التي يدلنا عمييا  القواعد التي يجب أن تسود ىذا المجتمع وا 

 .العمم ال بد لنا من التمسك بمثل أعمى يرشدنا إليو العقل

ًا مبنيًا عمى وديجي ال ينكر وجود مثل ىذه المثل لكنو ال يفترض ىذه المثل افتراض
نما يستنتجو استنتاجًا بالطريقة العممية التي تقوم عمى مالحظة الوقائع وتفسيرىا  العقل وا 

 .والمثل الذي تدل عميو ىذه الوقائع ىو التضامن االجتماعي بحسب نظرية ديجي

                                                
مصر:لجنة -احمد حشمت أبو ستيت/ القاهرة-أصول  القانون أو المدخل لدراسة القانون/عبد الرزاق احمد السنهوري- 1

 . >8( . ص 91>1التأليف والترجمة)
توفيق حسن فرج/ بيروت لبنان:/الدار \المدخل للعلوم القانونية: )النظرية العامة للقانون.والنظرية العامة للحق( - 1

 . 121( ص ;;>1الجامعية )
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الحقائق التي يحاول أن يثبتيا ديجي بالطريقة العممية وبالرغم من صحتيا ليست ىي  - ب
نا عميو مالحظة الوقائع االجتماعية فعمى الرغم من كون اإلنسان كائن كل شيء تدل

اجتماعي إال أنو يحتفظ بشيء من الكيان الذاتي والشخصية المستقمة وعمى الرغم من 
 .قوة عامل التضامن االجتماعي فيو ليس الوحيد بالنسبة ليم

ذا كان د يجي قد اختار عامل فإلى جانبو ىناك عوامل التنافس وتنازع البقاء مثاًل وا 
التضامن ليبني عميو نظريتو فيو لم يقم بذلك استنادًا إلى دراسة الواقع فحسب ألن 
الوقائع تكشف لنا عن عوامل أخرى غيره وىو يثبت بيذا أنو ال يستطيع أن يستغني عن 

وفيما بعد كان ديجي قد أضاف إلى فكرة التضامن  ،2استميام العقل إضافة لدراسة الواقع
 .االجتماعي فكرة العدالة

اعتماد ديجي عمى معرفة شعور األفراد إزاء مالءمة القاعدة القانونية لفكرة التضامن  - ت
االجتماعي عرضو لمنقد خاصة من الفقيو البمجيكي )دابان( الذي يرى عدم ثبوت 

كثير من األحيان يكون الشعور الشعبي  اتجاىات الشعور الشعبي وعدم تميزىا ففي
ذا وجد فقد يكون اتجاىات متعارضة  ليس لو رأي معين اتجاه بعض األمور القانونية وا 

 .ال يمكن استجالء مفيوم واضح منيا
  

                                                
 .العدالةوفيما بعد كان ديجي قد أضاف إلى فكرة التضامن االجتماعي فكرة  - 2
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 تمارين:
 

  .....نظرية القانون الطبيعي: تؤمن بوجود مبادئ وقواعد طبيعية ثابتة
 

أن الحقوق الفردية كسائر الحقوق التي تقرىا القاعدة  نظرية التضامن االجتماعي: تنص عمى
 ......القانونية
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 الوحدة التعميمية التاسعة

 القانونأسس 

 مذهب العمم والصياغة -5
 الكممات المفتاحية:

 .أسس القانوف -السياسة القانونية  -الحقائؽ  -مذىب العمـ والصياغة 

 الممخص:

يقوـ مذىب العمـ والصياغة بحسب األستاذ جيني عمى استخالص وجمع النقاط الصحيحة التي 
استنادًا إلى العمـ ليقدـ لنا الحقائؽ التي تصمح أف تكوف ينادي بيا كؿ مذىب مف المذاىب، 

لى صياغة ىذه القواعد القانونية بشكؿ معيف يجعميا  أساسًا الختيار القواعد القانونية المالئمة، وا 
 .صالحة لمتطبيؽ العممي

 األهداف التعميمية:

 :يتوجب عمى الطالب معرفة ما يمي مف خالؿ ىذا الجزء
  والصياغةمذىب العمـ. 
 (.تقدير النظرية )ميزاتيا، عيوبيا 
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 عرض النظرية: - أ

حاوؿ فقياء القػرف العشػريف وفػي مقػدمتيـ األسػتاذ جينػي اسػتخالص وجمػع النقػاط الصػحيحة التػي 
ويػر  األسػتاذ جينػي  ،1ينادي بيا كؿ مذىب مف المذاىب وأطمؽ عميو اسـ مذىب العمـ والصػياغة

 :أف عمـ القانوف عمـ معقد وأنو يقوـ عمى عنصريف رئيسيف ىما

 .ػ عنصر العمـ 1

 ػ عنصر الصياغة. 2

أمػػا عنصػػر العمػػـ فيػػو الػػذي يقػػدـ لنػػا الحقػػائؽ التػػي تصػػمح أف تكػػوف أساسػػًا الختيػػار القواعػػد   -
 القانونية المالئمة.

ىػػػذه القواعػػػد القانونيػػػة بشػػػكؿ معػػػيف يجعميػػػا وعنصػػػر الصػػػياغة ىػػػو الػػػذي يتػػػيح لنػػػا أف نصػػػوغ  -
 .2صالحة لمتطبيؽ العممي

يػر  جينػي أف عنصػر العمػـ يتأػمف أربعػة حقػائؽ مسػتمدة مػف أحػد المػذاىب المعروفػة فػي تحديػػد 
أسػس القػانوف حيػث تعتبػر ىػػذه الحقػائؽ بماابػة عوامػؿ تػيار فػػي تكػويف القواعػد القانونيػة أي أسػػس 

   .تبنى عمييا ىذه القواعد

 :ا الحقائؽ التي عددىا جينيأم

 .ػ الحقائؽ الواقعية 1

 ػ الحقائؽ التاريخية. 2

 .ػ الحقائؽ العقمية 3

 .ػ الحقائؽ الماالية 4

 

 
                                                             

 91( . ص 1691سورٌا:جامعة حلب)-المدخل  للعلوم القانونٌة/أنطوان قسٌس/حلب -  1
القانون الذي نحن بصدده اآلن ولذلك سنلقً الضوء فقط على عنصر إن عنصر الصٌاغة ال عالقة له بموضوع أسس  - 2

 العلم .

50 



 :ـ الحقائق الواقعية 1

المعنوية( التػي تحػيط بنػا كػاألحواؿ الويزيولوجيػة واالقتصػادية  ,الطبيعية ,تتأمف الظروؼ )المادية
 وىي أمور يجب مراعاتيا حيف وأع قاعدة قانونية  ,واالجتماعية والدينية

 ـ الحقائق التاريخية:  2

 التطورات التي مرت بيا القواعد والميسسات القانونية. 

 :ـ الحقائق العقمية 3

 وىي المبادئ التي يوحي لنا بيا العقؿ ويدلنا عمى صحتيا.

 :ـ الحقائق المثالية 4

 .ويعمؿ عمى تحقيقياوىي األىداؼ التي يطمح إلييا كؿ مجتمع 

 :وعمى سبيؿ المااؿ لتوأيح الحقائؽ

 أحكاـ الزواج:

إلػػى أف نذخػػذ بعػػيف االعتبػػار بعػػف األمػػور الويزيولوجيػػة كػػاختالؼ تركيػػب  :يػػدفعنا عامػػؿ الواقعيػػة
 .بنية الرجؿ والمرأة أو اشتراط البموغ وما إلى ذلؾ

لدراسة التطور التاريخي لمعائمة ومعرفػة المراحػؿ التػي مػرت بيػا  :يدفعنا عامؿ الحقائؽ التاريخية -
 .حتى اكتسبت صورتيا الحالية

يػػػدفعنا عامػػػؿ الحقػػػائؽ العقميػػػة: إلػػػى االسػػػتدالؿ عػػػف طريػػػؽ العقػػػؿ بػػػذف الػػػزواج يجػػػب أف يكػػػوف  -
يجاد االستقرار.  طريقة إلنشاء أسرة وا 

البعيػػدة التػػي يرمػػي إلييػػا المجتمػػع الػػذي  إلػػى اسػػتجالء األىػػداؼ :يػػدفعنا عامػػؿ الحقػػائؽ المااليػػة -
 .توأع ألجمو القواعد القانونية

 :ومف خالؿ دراسة طريقة جيني في وأع نظريتو نستنتج ما يمي أف جيني استمد

 .عامؿ الحقائؽ الواقعية مف المدرسة الوأعية العممية -
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 .عامؿ الحقائؽ التاريخية مف المدرسة التاريخية -

 .ية مف مدرسة القانوف الطبيعيعامؿ الحقائؽ العمم -

 .عامؿ الحقائؽ الماالية مف مذىب اييرنج -

 :  1تقدير النظرية -ب

 :ميزاتها -1

تمتػػاز بعػػدـ الم ػػاالة واالعتػػداؿ ومحاولػػة االسػػتوادة مػػف وجيػػة نظػػر مػػف سػػبقيا )بطريقػػة صػػحيحة( 
 العوامؿ(.استطاع جيني أف يتحرر مف خطذ مف سبقو )الذيف تبنوا عامؿ واحد مف ىذه 

 عيوبها -2

   :النقد الذي وجو إلى النظرية

 جمعػػت ىػػذه النظريػػة تحػػت لػػواء العمػػـ عػػددًا مػػف الحقػػائؽ التػػي ال  :نقػػدىا األسػػتاذ روبيػػو بقولػػو
تندرج جميعيا تحتو فالحقائؽ الواقعية والتاريخيػة صػحيح أنيػا مػف قبػؿ الحقػائؽ العمميػة أو الحقػائؽ 

 .الماالية والعقمية إال أنيا أقرب إلى السياسة القانونية التي تعتمد العقؿ أكار مف الحقائؽ العممية

 
  

                                                             
توفٌق حسن فرج/ بٌروت لبنان:/الدار \للعلوم القانونٌة: )النظرٌة العامة للقانون.والنظرٌة العامة للحق( المدخل - 1

 . 132( . ص 1611الجامعٌة )
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 تمارين:

 :اإلجابات الصحيحة
الحقائؽ الواقعية: تتأمف الظروؼ )المادية، الطبيعية، المعنوية( التي تحيط بنا  -

كاألحواؿ الويزيولوجية واالقتصادية واالجتماعية والدينية، وىي أمور يجب مراعاتيا حيف 
 .وأع قاعدة قانونية

 .انونيةالحقائؽ التاريخية: التطورات التي مرت بيا القواعد والميسسات الق -
 .الحقائؽ العقمية: ىي المبادئ التي يوحي لنا بيا العقؿ ويدلنا عمى صحتيا -
 .الحقائؽ الماالية: ىي األىداؼ التي يطمح إلييا كؿ مجتمع ويعمؿ عمى تحقيقيا -
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 العاشرةالوحدة التعميمية 

 أقسام القانون

 القانون العام والقانون الخاص -1
 

 الكممات المفتاحية:
أطراف العالقة  -المصمحة الخاصة  -المصمحة العامة  -القانون الخاص  -القانون العام 

 .القانونية

 
 الممخص:

يقسم القانون إلى زمرتين رئيسيتين ىما زمرة القانون العام الذي ينظم العالقات التي تكون الدولة 
بصفتيا صاحبة السيادة طرفًا فييا فيو ينظم أجيزة الحكم وعالقة الدولة مع غيرىا من الدول 
واألفراد، وزمرة القانون الخاص الذي ينظم العالقات التي ال تكون الدولة بصفتيا صاحبة السيادة 

ين ال تدخل والسمطان طرفًا فييا وىي عالقات األفراد فيما بينيم وأحيانًا عالقتيم مع الدولة أي ح
 .الدولة بصفتيا صاحبة السيادة بل كأي فرد عادي

 
 األهداف التعميمية:

 :في نياية ىذا الجزء، يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى تحديد المقصود من
 .القانون العام

 .القانون الخاص
 .معيار التفرقة بين القانون العام والخاص

 .المفيوم المالي
 .المصمحة العامة والخاصة
 .أطراف العالقة القانونية
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زمرة القانون العام وزمرة القانون الخاص.  يقسم القانون إلى زمرتين رئيسيتين وىما:
ثم اعطاء لمحة موجزة عن  ،وسنحاول التعريف بالقانون العام والقانون الخاص والمقارنة بينيما

 مختمف فروعيما. وذلك وفقا لما يمي:

  القانون العام والقانون الخاص 
 فروع القانون العام 
 فروع القانون الخاص  
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 القانون العام والقانون الخاص

 

 :1تعريف القانون العام

ىو القانون الذي ينظم العالقات التي تكون الدولة بصفتيا صاحبة السيادة طرفًا فييا فيو ينظم 
 أجيزة الحكم وعالقة الدولة مع غيرىا من الدول واألفراد. 

 

 تعريف القانون الخاص:

ىو القانون الذي ينظم العالقات التي ال تكون الدولة بصفتيا صاحبة السيادة والسمطان طرفًا فييا 
وىي عالقات األفراد فيما بينيم وأحيانًا عالقتيم مع الدولة أي حين ال تدخل الدولة بصفتيا 

 صاحبة السيادة بل كأي فرد عادي.

ذا نظرنا ألي مجتمع من المجتمعات من السيل عمينا مالحظة وجود فئتين في ىذا المجتمع:   وا 

 .فئة حاكمة تتمثل بالدولة ومؤسساتيا وأجيزة الحكم فييا 

 .فئة محكومة تتمثل باألشخاص العاديين من طبيعيين أو اعتباريين 

ونالحظ أيضًا أن الفئة الحاكمة الممثمة بالدولة تتمتع ببعض االمتيازات الخاصة التي تقتضييا 
 طبيعتيا كييئة حاكمة ومنيا:

 عالقة الدولة مع موظفييا. ،جباية الضرائب ،تنظيم جياز الحكم 

 اد من قواعد قانونية تنظم عالقاتيم فيما بينيم:أما ما يتعمق باألفر 

 كقواعد الزواج والطالق والبيع والشراء واإليجار والتجارة.... فيعتبر من قواعد القانون الخاص.

 (:1مثال )

                                                
األردن:مكتبة دار  -النظرية العامة للحق/عبد القادر الفار/عمان-لدراسة العلوم القانونية:مبادئ القانونالمدخل  - 1

 .33( ص 1994الثقافة)
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إذا أرادت الدولة أن تشق سكة حديد وىذه السكة سوف تمر بأراضي الغير في ىذه الحالة ال  
مع أصحاب ىذه األراضي: ألن الدولة دخمت في ىذه العالقة  يأتي ممثل عن الدولة ويتفاوض

بوصفيا صاحبة السيادة والسمطان أي: تممك امتيازات ال يممكيا األفراد وذلك يعني أن ىذا 
 التصرف يدخل ضمن نطاق القانون العام.

 (:2مثال )

 ء الذي يممكو.شخص لديو بناء وأرادت إحدى الوزارات أن تتخذه مقرًا ليا وطمبت استئجار البنا

ألن الدولة دخمت في  ،ىل يستطيع ىذا الشخص أن يرفض ىذا العرض ؟ في ىذه الحالة نعم
ىذه العالقة بوصفيا شخصًا عاديًا وليس بوصفيا صاحبة السيادة وليذا يستطيع الشخص 

 الرفض إن أراد.

يف القانون ونالحظ أن ىذه العالقة تدخل ضمن نطاق القانون الخاص.كما و حاول الفقياء تصن
إلى مكتوب وغير مكتوب والمقصود بالكتابة: يجب أن تكون صادرة عن سمطة تشريعية بشكل 

فإن جمع عدة أعراف وكتابتيا ال يعني أنيا  كتابي كالدستور مثاًل ثم يجب أن يتم نشرىا.وبالتالي
 أصبحت قانون مكتوب.

 

 معيار التفريق بين القانون الخاص والعام:

إلى عام وخاص يعود إلى عيد بعيد فقد عرف عند الرومان حيث اعتبروا من  إن تقسيم القانون
 القانون الخاص كل ما يتعمق بمصالح األفراد.

وقد حاول رجال القانون إيجاد معيار أو ضابط دقيق بين القانون العام والخاص لضبط القواعد 
 القانونية لكنيم فشموا في أغمب محاوالتيم.
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 :1نصيبًا في الصحة والصوابأما المعايير األكثر 

 ـ المفهوم المالي: 1

إن أكثر القواعد المنظمة لمعالقات المالية )بيع ـ شراء( ىي من القانون الخاص أما القواعد التي 
 تنظم العالقات األخرى كتنظيم جياز الدولة ىي من القانون العام.

 

ذا أمعنا النظر نجد أن ىذا المعيار غير صحيح إذ أن كثيراً  من القواعد التي تنظم أمورًا ال أثر  وا 
لممفيوم المالي فييا تعتبر من القانون الخاص ال العام )كالقواعد الرامية إلى تنظيم العالقات 
العائمية مثاًل( وىناك أمورًا مالية كثيرة ليا عالقة مباشرة بالقانون العام )كالضرائب واألمالك 

 العامة(.

 

 الخاصة:ـ المصمحة العامة والمصمحة  2

أصحاب ىذا المعيار برأييم: القانون الخاص ىدفو الرئيسي حماية المصمحة الخاصة لألفراد 
بينما ىدف القانون العام حماية المصمحة العامة لممجتمع وىذا المعيار انتشر كثيرًا بين رجال 

بين ما  القانون إال أنو بعيد عن الصحة والصواب فميس ىناك حدودًا واضحة تمكننا من التمييز
تحققو القواعد القانونية من مصمحة عامة ومصمحة خاصة وىناك عدد كبير من القواعد في 

 القانون الخاص تغمب فييا المصمحة العامة بحيث نعتبرىا قواعد آمرة.

 مثال:

أمور العمل والعائمة تيدف إلى تحقيق المصمحة العامة وحمايتيا وتصنف ضمن القانون 
 الخاص.
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 لعالقة القانونية: ـ صفة أطراف ا 3

إذا كانت الدولة بصفتيا صاحبة السيادة والسمطان ىي أحد أطراف ىذه العالقة اعتبرنا ىذه 
ذا كانت الدولة بمثابة الفرد العادي بدون سمطة متدخمة كانت ىذه  القواعد من القانون العام. وا 

 القواعد من القانون الخاص.

 ويظير أن ىذا المعيار أفضل المعايير.

 

 صعوبة التفريق بين القانون العام والقانون الخاص:

ليس من السيولة التفريق بين الزمرتين حتى أن العمماء اختمفوا في تصنيف بعض فروع القانون 
 وتحديد الزمرة التي تنتسب إلييا كالقانون الجزائي وأصول المحاكمات المدنية والتجارية.

 القانون الجزائي:

من فروع القانون العام " باعتبار المجتمع ىو المتضرر األول من يعتبر لدى معظم العمماء 
الجريمة في حين " يصنفو البعض في زمرة القانون الخاص باعتبار أن القانون الجزائي يتعمق 
بحماية األفراد في حياتيم وأعراضيم وأمواليم كذلك أصول المحاكمات المدنية والتجارية يرى 

ورة تصنيفيا في زمرة القانون العام بينما ىي في زمرة القانون الكثير من الفقياء حاليًا ضر 
 الخاص باعتبار أنيا تتعمق بتنظيم وتحديد عمل سمطة من أىم سمطات الدولة.

وىي السمطة القضائية لذلك نرى صعوبة التفريق بين ىاتين الزمرتين لذلك رأى بعض الفقياء أن 
 .1ن الخاص ىي زمرة القانون المختمطىنالك زمرة ثالثة بين القانون العام والقانو 

 

 التداخل والتأثير المتبادل بين القانون العام والقانون الخاص:

إن تقسيم القانون إلى عام وخاص ىو تقسيم مصطنع بعض الشيء وال يوجد انفصال تام بين 
ير ىاتين الزمرتين أو اختالف كبير بين قواعدىما بل عمى العكس ىناك نوع من التداخل والتأث
 المتبادل بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص وبين أنواع العالقات في كل منيما.

                                                
( 2003لبنان:منشورات الحلبي الحقوقية)-محمد حسين منصور/بيروت-المدخل إلى القانون/رمضان محمد أبو السعود - 1

 .23ص 

59 



 مثال:

ىناك الكثير من المبادئ والقواعد التي تطبق في نطاق القانون العام مستمدة إلى حد كبير من 
اإلدارية التي قواعد ومبادئ القانون الخاص )كالقواعد المنظمة لمعقود اإلدارية أو لممسؤولية 

تعتبر من قواعد القانون العام وىي مستمدة من قواعد نظرتي العقد والمسؤولية في القانون المدني 
 الذي ىو أبرز فروع القانون الخاص(.

 

وىناك الكثير من قواعد القانون الخاص تفسح لمدولة مجااًل كبيرًا لإلشراف عمييا والتدخل بيا 
 عض أنواع الشركات.مثل أمور العمل أو مراقبتيا لب

 ومن أبرز الصور لمتداخل بين القانونين الشركات والمشاريع المؤممة.

كالمشاريع التي كان يممكيا أفراد تحولت إلى ممكية الدولة بعد الحرب العالمية الثانية مما اعتبره 
 بعض الفقياء دلياًل عمى توسع القانون العام.

تفقد األساليب والطرائق التي كانت تمارس بيا فعالياتيا بينما اعتبر آخرون بأن ىذه المشاريع لم 
في الماضي وىي أساليب تنظميا قواعد القانون الخاص )ميزانية ىذه المشاريع وتنظيم عالقاتيا 

 بعماليا وعالقاتيا بالمستيمكين( مما تقدم نالحظ صعوبة الفصل بين القانونين.
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 تمارين

 :اختر العبارات الصحيحة مما يمي
القـانون العــام ىـو الــذي يـنظم العالقــات التـي تكــون الدولـة بصــفتيا صـاحبة الســيادة طرفـًا فييــا فيــو  .1

  .يــــــــــــــــنظم أجيــــــــــــــــزة الحكــــــــــــــــم وعالقــــــــــــــــة الدولــــــــــــــــة مــــــــــــــــع غيرىــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الــــــــــــــــدول واألفــــــــــــــــراد
      

إن أكثــــر القواعــــد المنظمــــة لمعالقــــات الماليــــة ىــــي مــــن القــــانون الخــــاص أمــــا القواعــــد التــــي تــــنظم  .2
ــــــــــــــــــات األخــــــــــــــــــرى كت ــــــــــــــــــة ىــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــانون العــــــــــــــــــامالعالق   .نظــــــــــــــــــيم جيــــــــــــــــــاز الدول

     
القانون الخاص: ىو الذي ينظم العالقـات التـي ال تكـون الدولـة بصـفتيا صـاحبة السـيادة والسـمطان  .3

طرفــًا فييــا وىــي عالقــات األفــراد فيمــا بيــنيم وأحيانــًا عالقــتيم مــع الدولــة أي حــين ال تــدخل الدولــة 
 .يبصفتيا صاحبة السيادة بل كأي فرد عاد

 .3، 1العبارات الصحيحة:  
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  القانونسام أق
 فروع القانون الخاص -3

 
 الكممات المفتاحية:

 .قانون الزراعة -قانون العمل  -القانون الدولي الخاص  -القانون التجاري  -القانون المدني 

 
 الممخص:

يضم قسم القانون الخاص فروع القانون المدني بما في ذلك قانون األسرة والعائمة، القانون 
التجاري، أصول المحاكمات المدنية والتجارية، القانون الدولي الخاص، وبعض الفروع المستحدثة 

 .مثل قانوني العمل والزراعة

 
 األهداف التعميمية:

 في نياية ىذا الجزء، يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى تحديد المقصود من:

 فروع القانون الخاص.

 المحاكم الصمحية.

 المحاكم البدائية.

 المحاكم االستئنافية.

 محكمة النقض.

 محكمة األساس.
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الوحدة التعلیمیة الحادي عشر



 يضم قسم القانون الخاص الفروع التالية:

 ـ القانون المدني بما في ذلك قانون األسرة والعائمة. 1

 ـ القانون التجاري. 2

 ـ أصول المحاكمات المدنية والتجارية. 3

 ـ القانون الدولي الخاص. 4

 قانوني العمل والزراعة.ـ بعض الفروع المستحدثة مثل  5
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 :1القانون المدني

: القواعد التي تنظم عالقات األفراد فيما بينيم إال ما يتناولو بالتنظيم فرع آخر من فروع تعريفه
 القانون الخاص.

 

 العالقات التي تقوم بين األفراد تقسم إلى نوعين:

 ـ عالقات عائمية: 1

ما في الدول العربية فميا فرع مستقل نظرًا لتعدد األديان يعود تنظيميا إلى القانون المدني غالبًا أ
 وضرورة خضوع كل طائفة إلى قواعدىا الدينية الخاصة بيا في مجال أمور العائمة.

العالقات المالية بين األفراد انفصمت بشكل تدريجي عن القانون المدني وأصبحت ليا فروعًا  -2
 لتجارية والعمالية.خاصة كقانون التجارة الذي ينظم العالقات ا

 لذلك يقتصر القانون المدني في بالدنا العربية عمى تنظيم العالقات المالية.

 وبالرغم مما تقدم فإن لمقانون المدني أىمية بالغة تبدو في األمور التالية:

 ـ القانون المدني ىو األصل الذي تفرعت عنو بقية فروع القانون " تجارة وعمل "  1

 ني ال يختص بفئة معينة بل يطبق عمى جميع المواطنين دون استثناء ـ القانون المد 2

 ـ عند عدم وجود قواعد في فروع القانون األخرى فعودتيا دائمًا إلى القانون المدني. 3

 تطور القانون المدني في بالدنا:

مور ظمت الدول العربية بما فييا سوريا لقرون طويمة تعمل بموجب الشريعة اإلسالمية في كل األ
تستقى من المذاىب المختمفة وتعتمد عمى: الكتاب ـ والسنة ـ واإلجماع ـ واالجتياد إال أن الدولة 

 العثمانية أحدثت قانون التجارة والجزاء وتشريع األحكام العدلية واألمور المتعمقة بالعقارات.

دىا من ىـ وأخذت قواع 1293وعمى سبيل المثال مجمة األحكام العدلية التي صدرت سنة  
 المذىب الحنفي.

ومجمة األحكام العدلية ىي من أىم األعمال التي صاغت األحكام حيث بقيت سورية تطبق ما 
ورد في مجمة األحكام العدلية حتى بعد زوال الحكم العثماني وأجري في عيد االنتداب الفرنسي 
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قرار رقم  1930ر سنة تعدياًل فرنسيًا لبعض النواحي المدنية " قانون الممكية العقارية الصاد
3339 . 

 أما بعد استقالل سورية فمقد ألغت التشريعات الصادرة عن كل من:

 1949أيار  18،وصدر بتاريخ 3339الدولتين العثمانية والفرنسية كمجمة األحكام العدلية والقرار 
 .84المرسوم التشريعي رقم 

القانون المدني المصري، المستمد بدوره عن والقانون المدني الحالي الذي أخذ بكاممو تقريبًا عن 
الغرب أما الخالف الطفيف ما بين القانون المدني السوري والمصري ويتمثل باألحكام العقارية 

 .1948إلى  1936.وقد استغرق اثني عشر عامًا لصدروه من عام 3339المأخوذ عن القرار 

 المدني السوري فيي:أما مصادر القانون المدني المصري المأخوذ عنو القانون 

التشريع المدني المصري المستمد من التشريع المدني الفرنسي مع بعض التعديالت. إذ طبقت -
 القانون المدني الفرنسي. 1876مصر منذ عام 

غنائيا بالحمول العممية  - اجتياد القضاء المصري في تطبيق نصوص ذلك التشريع وتفسيرىا وا 
 عية.المالئمة لتطور الحاجات االجتما

 التشريعات اإلسالمية وىي من أىم المصادر التي اعتمد عمييا القانون.  -

التشريعات أو التقنيات األجنبية الحديثة. وفي مقدمتيا القانون الفرنسي واأللماني والسويسري  -
 التي استفاد التشريع السوري منيا واستقى أفضل ما فييا.

 :1قانون األسرة والعائمة

 17/9/1953النسبة لممسممين في سورية قانون األحوال الشخصية صدر بتاريخ وينظميا حاليًا ب
وىو مستمد من الشريعة اإلسالمية ويتضمن أحكام الزواج، والطالق، والنسب واألىمية والنيابة 

 الشرعية، والوصية والميراث ونحو ذلك.

لمادة األخيرة من ىذا أما بالنسبة لغير المسممين من الطوائف المسيحية والييودية: فقد نصت ا
القانون عمى تطبيق ما لدى كل طائفة من أحكام دينية تتعمق بـ )خطبة ـ زواج ـ نفقة زوجية ـ نفقة 
صغير ـ بطالن زواج ـ حمو ـ رباطو ـ البائنة )الدوطة( ـ الحضانة(. كما نصت المادة قبل األخيرة 

 من القانون عمى بعض األحكام الخاصة بالطائفة الدرزية.
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 :1لقانون التجاريا

 يتضمن القواعد التي تطبق بالنسبة لمتجار وعمى األعمال واألمور التجارية.

ويعود سبب انفصالو عن القانون المدني إلى ما يمتاز بو من معامالت تجارية تقوم عمى  
 التبسيط والمرونة والسرعة والثقة.

 

 والقانون التجاري يقسم إلى قسمين ىما:

 ي البري.ـ القانون التجار  1

 ـ القانون التجاري البحري. 2

 يضاف إلييا قسم جديد يختص بالتجارة الجوية.

 

وقد صدر  22/6/1191 أما القانون التجاري البري فينظمو في سوريا القانون الصادر بتاريخ
 ويبحث بشكل عام في:  2002قانون جديد في عام 

عمال التجارية ـ العقود التجارية ـ األسناد )التجار ـ المؤسسات التجارية ـ الشركات التجارية ـ األ
 التجارية ـ األسناد القابمة لمتداول ـ الصمح الواقي واإلفالس..(. 

 

 وأما القانون التجاري البحري:

ويبحث  28/11/2006تاريخ  46وينظمو حاليًا القانون رقم  12/3/1950فقد صدر بتاريخ 
إيجار السفن ـ عقود النقل البحري ـ األخطار البحرية في: )السفن وممكيتيا ـ عقود العمل البحري ـ 

 وضمانيا(.

 

 :2أصول المحاكمات المدنية والتجارية

يتضمن القواعد التي تبين اإلجراءات الواجب عمى المحاكم تطبيقيا وعمى األفراد اتباعيا في 
األحكام الصادرة  الدعاوى التي يقيميا ىؤالء فيما يتعمق بأمورىم المدنية والتجارية، وأصول تنفيذ

 بشأنيا.
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فحدد اختصاص كل نوع من المحاكم بالنسبة  28/9/1953وقد صدر قانون أصول المحاكمات 
جراء المحاكمة وتنظيم األحكام وطرق  لمدعاوى التي يجوز عرضيا عميو، وكيفية رفع الدعوى وا 

ظم الوسائل التي . وىي قواعد تن10/6/1947الطعن ممحقًا بيا قانون البينات الصادر بتاريخ 
 يجب إتباعيا واعتمادىا إلثبات الحقوق المدعى بيا.

 

 : 1وىنا نرى أنو من الضروري إلقاء الضوء عمى التنظيم القضائي الحالي في سورية 

إضافة لتنظيمات المحاكم المدنية والتجارية يوجد القضاء اإلداري الذي يتمثل في مجمس الدولة 
 ويتألف من قسمين وىما: 

 لقسم القضائي.ـ ا 1

 ـ والقسم االستشاري لمفتوى والتشريع. 2

 ويتألف القسم القضائي من:

المحاكم اإلدارية ـ محكمة القضاء اإلداري ـ المحكمة اإلدارية العميا و تقوم إلى جانبيا ىيئة 
 مفوضي الدولة حيث تحضر الدعوى وتييئيا لممرافعة.

 يي:أما المحاكم التي يتألف منيا القضاء العادي ف

 أ ـ محكمة النقض )التمييز سابقًا(.

 ب ـ محاكم االستئناف.

 جـ ـ المحاكم البدائية.

 د ـ المحاكم الصمحية.

يضاف إلى ىذه المحاكم )الشرعية ـ الطائفية ـ المذىبية والتي تختص بالفصل في أمور األحوال 
يا وتمثيل المجتمع الشخصية( ومحاكم استثنائية خاصة ميمتيا إقامة الدعوى الجزائية ومباشرت

 لدى المحاكم ثم تنفيذ األحكام الجزائية بعد اكتسابيا الدرجة القطعية.

 المحاكم الصمحية:
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يتألف كل منيا من قاض منفرد وتفصل في المنازعات المدنية والتجارية البسيطة، والجرائم 
 لسنة(.البسيطة )جميع المخالفات والجنح التي ال تتجاوز عقوبة الحبس فييا أكثر من ا

 المحاكم البدائية: 

 يتألف كل منيا من قاض منفرد: تفصل في سائر المنازعات المدنية والتجارية والجنح. 

 محاكم االستئناف:

وتتألف من رئيس وأعضاء يسمون مستشارين، ويوزعون عمى عدد من الغرف المدنية والجزائية، 
 محية.وتستأنف إلييا أحكام المحاكم البدائية وبعض األحكام الص

 )ومن بعض مستشاري االستئناف تشكل محاكم جنايات تنظر في القضايا الجنائية(. 

 محكمة النقض:

وتوزع أيضًا إلى غرف متعددة، وىي المرجع األعمى الذي يعود إليو أمر مراقبة أحكام ىذه 
المحاكم والنظر في مدى صحتيا ومطابقتيا لمقانون واألصول، والمحاكم األدنى من محكمة 

نقض تسمى محاكم األساس أو الموضوع ألنيا تنظر في أساس الدعوى ووقائعيا بعكس ال
محكمة النقض التي تسير فقط عمى حسن تطبيق القانون من قبل المحاكم األخرى، فيي بذلك 

 تسمى محكمة القانون.

 

 :1القانون الدولي الخاص

يكون فييا عنصر أجنبي، ما إذا ويتضمن القواعد التي تبين، بالنسبة لكل نوع من القضايا التي 
 .2كانت محاكم الدولة مختصة لمنظر فيو أم ال، كما تحدد القانون الذي يجب تطبيقو عميو

 مثال:

باع سوري مقيم في فرنسا عقار إلى مواطن ألماني في إيطاليا وحدث فيما بعد نزاع فالقانون 
ر بالنزاع ثم يحدد القانون الدولي الخاص يحدد ما إذا كانت المحاكم السورية مختصة لمنظ

 الواجب التطبيق ِمن القوانين األربعة.

وال توجد قواعد محددة تسير عمييا جميع الدول فيما يتعمق بمسائل ىذا القانون، ولكل دولة 
 قواعدىا بيذا الشأن.
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وىذه القواعد ال يضميا في الجميورية العربية السورية تشريع موحد بل ىي موزعة عمى عدة 
 . تشريعات

 

 

 بعض الفروع المستحدثة في نطاق القانون الخاص:

من أىميا: قانون العمل ـ القانون الزراعي ـ وقد أخذت تنفصل عن القانون المدني وتتدخل الدولة 
في تنظيميا ومراقبتيا, وقواعدىا آمرة من النظام العام ألن ىذه القوانين تنظم العالقات التي تؤثر 

 ة واالقتصادية لمدولة.مباشرة بالمصالح االجتماعي
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 تمارين

 :حدد المفاىيم الصحيحة مما يمي

القانون المدني يتضمن القواعد التي تنظم عالقات األفراد فيما بينيم إال ما يتناولو بالتنظيم فرع  .1

  .آخر من فروع القانون الخاص

االستئناف والنظر محاكم األساس ىي المرجع األعمى الذي يعود إليو أمر مراقبة أحكام محاكم  .2

  .في مدى صحتيا ومطابقتيا لمقانون واألصول

  .القانون التجاري يتضمن القواعد التي تطبق بالنسبة لمتجار وعمى األعمال واألمور التجارية .3

  .محاكم االستئناف، تستأنف إلييا أحكام المحاكم البدائية وبعض األحكام الصمحية .4

ائعيا بعكس محكمة النقض التي تسير فقط عمى محكمة النقض تنظر في أساس الدعوى ووق .5

 .حسن تطبيق القانون من قبل المحاكم األخرى، فيي بذلك تسمى محكمة القانون
 

 .4، 3، 1المفاىيم الصحيحة ىي: 
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 مصادر القانونول ح

 

 الكممات المفتاحية:
 .الفقه -االجتهاد القضائي  -التشريع، العرف  -المصدر المادي  -المصدر الرسمي 

 
 الممخص: 

ال تكتمل القاعدة القانونية إال إذا توفر لها عنصران: مادتها أو موضوعها، وصيغتها الرسمية. 
لمقانون تأخذ بهما جميع الدول هما، التشريع، العرف، ويضاف إليهما في بعض وهنالك مصدران 

  .البالد: القواعد الدينية من جهة ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة من جهة

يتصل بالمصادر الرسمية لمقانون مصدران آخران يعتبران بمثابة مصدرين تفسيريين، وهما 
 .االجتهاد القضائي والفقه

 
 دهدا  التعميمية:األ

 :في هذا التمهيد يجب أن يتعرف الطالب عمى

 المصدر الرسمي، المصدر المادي. 

 التشريع، العرف. 

 أوجه االختالف بين المصادر الرسمية واالجتهاد القضائي والفقه. 
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 حول مصادر القانون

 

 المصدر المادي:

أو موضاوعها. أأي إن الككام الاذي تتضامنه هو المصدر الذي تستمد منه القاعدة القانونية مادتهاا 
 القاعدة هو الذي يكون موضوعها ومادتها(.

 المصدر الرسمي:

ن القوة اإللزامياة التاي تتمتاع بهاا  هو المصدر الذي يوفر لها قوتها اإللزامية أو صبغتها الرسمية أوا 
 القاعدة هي التي تضفي عميها الصبغة الرسمية(.

ة إال إذا تللو ر ل للا دهلذان العنصللران معللا : مادت للا مو مو للوع ا مللن و ال تكتملل القاعللدة القانونيلل
 .1وصيغت ا الرسمية من ج ة ،ج ة

ألن المصااادر المادياااة كمهااا إذا كانااات تاااوفر لمقاعاادة مادتهاااا ومضااامونها وفكواهااا ال تكفاااي لجعمهاااا 
 ،ميااةقاعاادة قانونيااة باال ال بااد لمقاعاادة فااي نفااس الوقاات ماان مصاادر رساامي يضاافي عميهااا القااوة اإللزا

نماا الاذي يرشادنا  فالمصادر المادية ال تكشف لنا إذًا عن وجود القواعد القانونياة أو عادم وجودهاا وا 
 إلى ذلك هو المصادر الرسمية.

 فاا ن المصااادر الرساامية لمقواعااد القانونيااة هااي وكاادها التااي تعنينااا فااي مصااادر القااانون  ،وعمااى هااذا
ية هااو الشااريعة اإلسااالمية، والمصاادر المااادي فمااثاًل إن المصاادر المااادي لقااانون األكااوال الشخصاا

 لمقانون المدني هو القانون المدني المصري أو القانون المدني الفرنسي.

 تعداد المصادر الرسمية وبيان أهميتها:

 هنالك مصدران رئيسيان رسميان لمقانون تأخذ بهما جميع الدول هما:

 ا التشريع. 1

 ا العرف. 2

بعاض الابالد مصادران آخاران أو أكادهما وهماا: القواعاد الدينياة  ويضاف إلى هذين المصادرين فاي
 من جهة ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة من جهة.
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وهماااا  ،ويتصااال بالمصاااادر الرسااامية لمقاااانون مصااادران آخاااران يعتباااران بمثاباااة مصااادرين تفسااايريين
 االجتهاد القضائي والفقه.

 ت اد الق ائي والفقه؟موجه االختال  بين المصادر الرسمية واالج 

إن االجتهاد القضائي والفقه ال يؤديان إلى إيجاد قواعد قانونية عاماة قابماة لمتطبياص بصاورة إلزامياة 
بال إن دورهمااا  ،كماا هاو األمار بالنساابة لممصاادر الرسامية ،ومطاردة عماى جمياع الكااالت المتماثمااة

الرسامية دون أن  نبثقاة عان المصاادر يقتصر عمى تفسير وبياان كيفياة تطبياص القواعاد القانونياة الم
 التالية: 1يكون لما ينتج عنهما صفة القواعد القانونية اإللزامية. وهنا البد من إبراز المالكظات

: ال تطبص المصادر الرسمية لمقواعد القانونية جميعها دوماًا فاي مختماف األكاوال والظاروف بال موال  
إن هنااك بعاض األماور ا كااألمور الجزائياة ماثاًل ا ال يمكان أن يطباص فيهاا ساود مصادر واكاد هاو 

عمااى أنااه: أال جريمااة وال  التشااريع كيااث أنااه ماان أهاام مبااادئ القااانون الجزائااي المباادأ الااذي ياان  
وبة إال بن  قانوني(. والقاانون هناا هاو التشاريع وذلاك ألن األككاام الجزائياة إنماا تتعماص باأروا  عق

الناس وكرياتهم وساالمتهم ومان الواجاب تنظيمهاا عان طرياص التشاريع وعادم تارك أماور النااس فيهاا 
 عرضة ألهواء القضاة وتقديراتهم الشخصية.

 مثال: 

وبالتاالي  ،دم تطوعاه إلنقااذ شاخ  معارض لمخطارال يوجد ن  تشاريعي يعاقاب اإلنساان عماى عا
فاا ن القاضاااي ال يسااتطيع أن يفااارض عمياااه عقوبااة ماااا اسااتنادًا إلاااى ماااا قااد يااارا  ماان مباااادئ القاااانون 

 الطبيعي أو قواعد العدالة مثاًل ألن المصدر الوكيد في األمور الجزائية هو التشريع. 

 مثال:

ة ف ن القاضي ال يستطيع أن يفارض عقوباة ريرهاا إذا كدد التشريع لجريمة من الجرائم عقوبة معين
 يقدرها بنفسه استنادًا إلى األعراف مثاًل أو ريرها.

 

بال  : ليس لمقاضي كرية االختيار بين هاذ  المصاادر وتطبياص ماا يارا  مناسابًا منهاا دون ريار  ثانيا  
ولاااى ماان القاااانون هناااك ترتيبااًا وتسمسااااًل معااين بينهاااا يماازم القاضاااي ب تباعااه وذلااك كساااب المااادة األ

 المدني التي تن :

ا تساري النصاو  التشاريعية عماى جمياع المساائل التاي تتناولهاا هاذ  النصاو  فاي لفظهاا أو  1أ 
 فكواها.
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 ،ككام القاضاي بمقتضاى مباادئ الشاريعة اإلساالمية ،ا ف ذا لام يوجاد نا  تشاريعي يمكان تطبيقاه 2
 ادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة(.ف ذا لم يوجد فبمقتضى مب ،ف ذا لم توجد فبمقتضى العرف

وفااي كااال عاادم وجااود ناا   ،فبكسااب هااذ  المااادة يعتباار التشااريع المصاادر األول لمقواعااد القانونيااة
يمكااان تطبيقااااه ماااان التشااااريع يعمااااد القاضااااي إلاااى الككاااام بمقتضااااى مبااااادئ الشااااريعة اإلسااااالمية ثاااام 

 بمقتضى العرف وأخيرا بمقتضى القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

 مثال:

إذا عرضت عمى القاضي قضية تتعمص بالقرض مع الفائدة مع العمام أن مباادئ الشاريعة اإلساالمية 
 ذا النوع من القرض؟ تكرم ه

القاضااي مماازم بااأن يككاام أواًل بموجااب النصااو  التشااريعية المتعمقااة بالموضااوع الااذي يطمااب إليااه 
الككااااام فياااااه وال يساااااتطيع أن يطباااااص مباااااادئ الشاااااريعة اإلساااااالمية إال فاااااي كاااااال عااااادم وجاااااود هاااااذ  

ص وبالنسااابة لمقااارض ماااع الفائااادة هنالاااك نصاااو  تشاااريعية تجياااز  فاااال يمكااان إذن تطبيااا ،النصاااو 
 قواعد ريرها....

 

 مثال: 

عرضاات عمااى القاضااي مسااألة ينطبااص عميهااا التشااريع ا الشااريعة ا العاارف فماااذا يطبااص فااي هااذ  
 الكالة؟ القاضي ممزم ب تباع الترتيب المنصو  عميه في المادة األولى من القانون المدني. 

 مثال:

 فعااال التااي قااام بهااا عرضاات عمااى القاضااي الجزائااي قضااية جزائيااة ولاام يجااد لهااا ناا  تشااريعي باأل
 ما العمل في مثل هذ  الكالة؟ ،المدعى عميه

يككاام القاضااي فااي هااذ  الكالااة بااالبراءة أو عاادم المسااؤولية كيااث أن هناااك مصاادر وكيااد ل مااور  
 الجزائية هو التشريع.

 

: اعتباار الفقااه واالجتهاااد القضااائي فااي كثياار ماان الشاارائع فيمااا مضااى ماان المصااادر الرساامية ثالثللا  
د القانونية وفي الواقع لم يقتصر دور االجتهاد القضائي والفقاه فاي كثيار مان الشارائع القديماة لمقواع

أكالشااريعة الرومانيااة( عمااى تفسااير القواعااد القانونيااة وتطبيقهااا باال كااان لهمااا األثاار البااال  فااي إيجاااد 
 الكثير من القواعد. 
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الاابالد كاا نكمترا كيااث تعتبااار  وال ياازال االجتهاااد القضااائي يعتباار ماان المصااادر الرسااامية فااي بعااض
 األككام القضائية بمثابة سوابص ممزمة ومن الواجب إتباعها في القضايا المماثمة.

 

: إن االجتهااد القضاائي بصاورة خاصاة لاه مان الوجهاة العممياة تاأثير كبيار فاي تطاوير القواعاد رابعا  
 ،صاادر التفسايرية ال الرساميةالقانونية وتعديمها عمى الاررم مان اعتباار  مان الوجهاة النظرياة مان الم

واعتبار  رير ممازم إال بالنسابة لمقضاايا نفساها التاي فصامت فيهاا هاذ  األككاام دون أن تكاون واجباة 
 التطبيص في القضايا المماثمة وذلك ألن:

القضاة يعمدون إلى شيء من التوساع أو التصارف فاي تفساير القواعاد القانونياة لجعال هاذ  القواعاد 
 لمقتضيات التطور والبيئة.أكثر مالءمة 

 

: إن هنااااك نااااوع ماااان التاااداخل والتقااااارب بااااين المصااااادر الرسااامية والتفساااايرية فهااااي ليساااات خامسللللا   
منفصااامة عااان بعضاااها كااال االنفصاااال... كياااث: يساااتمد التشاااريع كثيااارًا مااان قواعاااد  مااان األعاااراف 

األعاااراف الساااائدة... واالجتهااااد القضاااائي مااان شاااأنه أن يوضاااو التشاااريع ويجماااي رموضاااه ويظهااار 
عطائهاا صااورتها  ،ويثبتهاا إذًا تسااهم هاذ  المصااادر مشاتركة فااي إيجااد القواعااد القانونياة وتطويرهااا وا 

 األخيرة التي تجعمها صالكة لمتطبيص العممي.

 

نماا ظهارت عماى  ،: إن المصادر المختمفة لمقانون لم تظهر جميعًا دفعة واكدة في التااري سادسا   وا 
 المدنية وتقدمها وهي عمى الترتيب التالي:مراكل متتالية تبعًا لتطور 

 ا العرف. 1

 ا قواعد الدين ومبادئ القانون الطبيعي. 2

 ا االجتهاد. 3

 ا التشريع. 4
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  التشريــــع
 تعريف التشريع وسنه -1

 
 الكممات المفتاحية:

 .سن التشريع - المرسوم التشريعي -السمطة التشريعية  -التشريع 

  

 الممخص:
التشريع ىو القواعد القانونية الصادرة عن السمطة التشريعية المختصة في نصوص مكتوبة ووفقًا 

صدوره عن السمطة التشريعية المختصة،حيث يصدر عنيا ألصول معينة. أىم ما يميز التشريع، 
المرسوم التشريعي، إتباعو أصواًل معينة في تكوينو ال يتم بدونيا وجوده واعتباره، والتي ىي 

 .مراحل أربعة، االقتراح، اإلقرار، اإلصدار والنشر

 

 األهداف التعميمية:
 :في نياية ىذا الجزأ يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى

  يف التشريعتعر. 

 معرفة أىمية التشريع ميزاتو واالنتقادات الموجية إليو. 

 معرفة الجية التي تسن التشريع ومراحل سنو. 
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لدراسة التشريع، وىو المصدر األول من  انخصصيه الوحدة التعميمية التي سنحاول في ىذ
مصادر القانون وأكثرىا أىمية وانتشارًا، أن نستعرض تعريف التشريع وأىميتو وكيفية سنو ومراحل 
تكوينو المختمفة، ثم نتحدث عن بعض النصوص القانونية األخرى التي تتصل بالتشريع وتتشابو 

ياه وىي الدستور واألنظمة مبينين صمة كل منيما ، دستورية التشريعبو ودور القضاء في رقابة  وا 
لغاءه.  ثم نتناول بعد ذلك تفسير التشريع، وتطبيقو من حيث الزمان والمكان وا 
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 تعريف التشريع وسنه
 

 1أواًل: تعريف التشريع
يطمق  اسقم التشققريع عمقى القواعققد القانونيقة الصقادرة عققن السقمطة التشققريعية المختصقة فققي  

 وبة ووفقًا ألصول معينة.نصوص مكت

 نستنتج من ىذا التعريف أن أىم ما يميز التشريع ىو:

 ق صدوره عن السمطة التشريعية المختصة. 1

 ق إتباعو أصواًل معينة في تكوينو ال يتم بدونيا وجوده واعتباره. 2

 

 أىمية التشريع ومزاياه:

ىقققو مقققن أكثقققر مصقققادر الققققانون أىميقققة وأوسقققعيا انتشقققارًا ويعتبقققره بعقققض الفقيقققاء المصقققدر األوحقققد 
 لمقواعد القانونية. 

 :1ويعود السبب في ىذه األىمية الخاصة لمتشريع إلى ما يتمتع بو من مزايا عديدة أىميا

ع كممققا سققيولة سققنو مققن قبققل السققمطة التشققريعية المختصققة وسققيولة إلغاسققو فيققذه السققمطة تسققتطي -1
دعققت الضققرورة أو المصققمحة أن تسققن مققا تشققاء مققن التشققريعات الصققالحة وأن تمغققي مققا يظيققر 

 ليا فساده أو عدم صالحو.

أمقا العققرف فيقو ينشققل ويقزول بصققورة بطيسقة ومققن الصقعب تغييققره أو تعديمقو بسققرعة لعقدم وجققود 
 ىيسة مختصة بذلك.

 ،إذ أنقو يصققدر فقي نصقوص مكتوبققة ،سقيولة معرفتقو والرجقوع إليققو وتحديقد زمقن ابتداسققو وزوالقو -2
بحيث يكون من السيل الرجوع إلقى الوثقاس  والمسقتندات التقي تتضقمن ىقذه النصقوص لمعرفتقو 

 وتحديد تاريخو.

                                                
( .ص 1554مصر:دار المعارف)-القانونٌة:مدخل إلى دراسة القانون الوضعً/تألٌف محمد طه بدوي/القاهرةالقاعدة  – 1
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أما العرف فال بد فيو من إثبقات التعامقل الجقاري بقين النقاس والعقادات السقارية فقييم لمتلكقد مقن 
 شار العرف أو لزوالو.كما ال يمكننا تحديد تاريخ دقي  لبدء انت ،وجوده

وىقو  ،فيقو يحقدد حققوقيم وواجبقاتيم ،التشريع يساعد عمى حماية حريات األفقراد وحفقظ حققوقيم -3
يعتبققر ضققابطًا صققحيحًا يسققير بموجبققو القضققاة أنفسققيم باإلضققافة لخضققوع النققاس لمتشققريع ألنققو 

 مستمد من رغباتيم ومحق  لحاجاتيم.

في البمد الواحد ووضع قواعقد قانونيقة عامقة تطبق   التشريع يساعد عمى توحيد النظام القانوني  -4
عمققققى المققققواطنين جميعققققًا فققققي مختمققققف منققققاطقيم وأنحققققاسيم وذلققققك خالفققققًا لمعققققرف أو االجتيققققاد 
 القضاسي المذان يؤديان إليجاد قواعد قانونية تختمف في بعض المناط  عن بعضيا اآلخر. 

 وقد وجهت المدرسة التاريخية االنتقاد التالي لمتشريع:

وذلقك يعرققل التطقور الطبيعقي ليققذه  ،أن التشقريع يضقع القواعقد القانونيقة فقي نصقوص ثابتقة مسقتقرة
ليسقاعد عمقى تحقيق   ،فقي حقين أن العقرف يخضقع لتقلثير المجتمقع المباشقر ،القواعقد ويعيق  تققدميا

 ىذا التطور في أحسن صوره ويجعل القواعد القانونية أكثر مالسمة لحاجات المجتمع.

 شار التشريع:انت 1عوامل

مما أدى إلى أن تجمع الدولة فقي يقدىا سقمطة التشقريع وأن تسقن  ،توطد سمطة الدولة وتمركزىا -1
 القواعد القانونية لجميع أنحاء البالد.

قيقققام سققققمطة مختصققققة تتققققولى أمقققر التشققققريع فققققي الققققنظم الديمقراطيقققة التققققي أخققققذت بمبققققدأ فصققققل  -2
 مما ساعد عمى أن تنصرف ىذه السمطة إلى عمميا في سن التشريعات.  ،السمطات

انتشار النزعة االشتراكية في عصرنا الحاضقر التقي تقدعو إلقى تقدخل الدولقة فقي شقؤون األفقراد  -3
 وتولييا أمر تنظيميا عندما تقضي بذلك الضرورة ومصمحة المجتمع. 

 ثانيًا:سن التشريع 
 عود إليها سن التشريع:السمطة التشريعية المختصة التي ي

ففققي النظققام الققدكتاتوري االسقققتبدادي  ،يختمققف النظققر إلققى ىققذه السققمطة بققاختالف القققنظم فققي الققبالد
ليقو يعقود أمقر التشقريع وسقن القواعقد القانونيقة التقي  يعتبر الحاكم نفسو صقاحب السقمطان المطمق  وا 

رادتو يممييا عمقى شقعبو ويفقرض عميقو احتراميقا.   ،أمقا فقي النظقام القديمقراطيليست سوى مشيستو وا 
 فالشعب عمى العكس ىو الذي يعتبر مصدر السمطات جميعيا ومن بينيا السمطات التشريعية. 

                                                
( 2003لبنان:منشورات الحلبً الحقوقٌة)-محمد حسٌن منصور/بٌروت-إلى القانون/رمضان محمد أبو السعود المدخل - 1
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واألصقل أن يتقولى أمقر التشقريعات ومناقشقتيا والتصقويت عمييقا أفقراد الشقعب أنفسقيم مباشقرة ولكققن 
حيقث مقن  ،ات السويسقرية ىذه الطريقة كانت تطب  في بعض البالد قميمة العقدد ككمقا فقي المقاطعق

 .1المستحيل لمعظم الدول جمع أفراد الشعب وجعميم يصوتون عمى تشريع تريد إقراره

وليققذا يعيققد بققلمر التشققريع فققي األنظمققة الديمقراطيققة إلققى مجمققس خققاص يتققواله باسققم الشققعب ونيابققة 
 عنو ويطم  عميو اسم مجمس الشعب أو المجمس النيابي أو مجمس األمة. 

لى رسققققيس الجميوريققققة فققققي بعققققض الحققققاالت االسققققتثناسية أمققققر التشققققريع أيضققققًا فيسققققن عمققققى أن يتققققو 
 التشريعات التي يطم  عمييا حينسٍذ المراسيم التشريعية. 

 التشريعي:المرسوم 

 ىو تشريع يسنو رسيس الجميورية في بعض األحوال التي يتولى فييا سمطة التشريع.

ورسيس الجميورية ال يصدر المرسوم التشقريعي بصقفتو رسيسقًا لمسقمطة التنفيذيقة بقل باعتبقاره يمقارس 
 في بعض األحوال االستثناسية التي نص عمييا الدستور ميام السمطة التشريعية. 

ولققذلك ال يعتبققر المرسققوم التشققريعي عمققاًل تنفيققذيًا بققل ىققو عمققل تشققريعي بحققت وال يختمققف المرسققوم 
عقققن التشقققريع فقققي شقققيء إال فقققي صقققدوره عقققن رسقققيس الجميوريقققة حقققين يمقققارس السقققمطة  التشقققريعي

 .2التشريعية بداًل عن مجمس الشعب

 في الحاالت الثالث التالية: 3بحسب دستورنا الحالي ،ويتولى رسيس الجميورية سمطة التشريع

أي خققالل الفتققرة الواقعققة بققين انتيققاء واليققة مجمقققس  ،ق فققي المققدة الفاصققمة بققين واليتقققي مجمسققين 1
 الشعب الساب  وبدء والية مجمس الشعب الجديد.

أي خقالل الفتقرات التقي يكقون فييقا مجمقس الشقعب موجقودًا  ،ق خارج دورات انعقاد مجمس الشعب 2
 ولكنو غير منعقد. 

ى المتعمققة بمصقال  ق فقي أثنقاء انعققاد دورات مجمقس الشقعب إذا اسقتدعت ذلقك الضقرورة القصقو  3
 البالد القومية أو بمقتضيات األمن القومي.

ال يمقارس مجمقس الشقعب ميمقة التشقريع ولقذلك ال بقد أن يعيقد بيقذا  ،ففقي الحقالتين األولقى والثانيقة
أمققا فققي الحالققة الثالثققة  ،األمققر إلققى رسققيس الجميوريققة حتققى ال تتوقققف حركققة التشققريع فققي الققبالد

                                                
توفٌق حسن فرج/ بٌروت لبنان:/الدار \لعامة للقانون.والنظرٌة العامة للحق(للعلوم القانونٌة: )النظرٌة ا المدخل - 1

 205( . ص 1555الجامعٌة )
 124ص  -123 ص 2004-2003إلى علم القانون /هشام القاسم / جامعة دمشق / - 2
 من الدستور السوري . 111المادة  - 3
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كنشقوب حقرب أىميقة أو  ،ولكن ىنالك ظروف اسقتثناسية ،ومنعقداً فيكون مجمس الشعب موجودًا 
 حدوث أزمة اقتصادية عنيفة.

ويشترط عدد من الدساتير أن يكون ىنالك تفويض مقن مجمقس الشقعب لقرسيس الجميوريقة إلصقدار 
المراسقققيم التشققققريعية فققققي ىقققذه الحالققققة الثالثققققة ولققققذا يطمققق  رجققققال القققققانون عمقققى ىققققذه المراسققققيم اسققققم 

لتفققققويض بينمققققا يطمقققققون عمققققى المراسققققيم فققققي الحققققالتين األولققققى والثانيققققة اسققققم تشققققريعات تشققققريعات ا
 الضرورة.

 

وقققد نقققص دسققتورنا عمقققى أن المراسققيم التشقققريعية التقققي تصققدر خقققارج انعقققاد دورات مجمقققس الشقققعب 
كمققا أن المراسققيم التشققريعية التققي تصققدر  ،يجققب أن تعققرض عمققى المجمققس فققي أول دورة انعقققاد لققو

د دورات المجمقققس بسقققبب حالقققة الضقققرورة القصقققوى المتعمققققة بمصقققال  القققبالد القوميقققة أو أثنقققاء انعققققا
ولمجمقققس  ،بمقتضقققيات األمقققن الققققومي يجقققب أن تعقققرض عمقققى المجمقققس أيضقققًا فقققي أول جمسقققة لقققو

الشعب الح  في إلغقاء المراسقيم التشقريعية المعروضقة عميقو فقي ىقاتين الحقالتين أو تعقديميا، وذلقك 
المسققجمين لحضققور الجمسققة عمققى أن ال تقققل عققن أكثريققة أعضققاسو المطمقققة. بلكثريققة ثمثققي أعضققاسو 

أمقققا المراسقققيم التشقققريعية التقققي تصقققدر فقققي الفتقققرة الفاصقققمة بقققين واليتقققي مجمسقققين فقققال تعقققرض عمقققى 
 ولكن يمكن أن تعدل أو تمغى كما تعدل أو تمغى التشريعات عادة. ،مجمس الشعب فيما بعد

 

 مراحل سن التشريع:

 :1لكي يتم وجوده من مراحل أربعة ال بد لمتشريع

 ق االقتراح. 1

 ق اإلقرار. 2

 ق اإلصدار. 3

 ق النشر. 4
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 االقتراح: -1

إن مرحمققة اقتققراح التشققريع ىققي المرحمققة األولققى التققي يبققدأ فييققا التشققريع بلخققذ طريقققو إلققى الظيققور 
التنفيذيققة مققن والوجققود. ويعققود حقق  اقتققراح التشققريعات إلققى رسققيس الجميوريققة بصققفتو ممققثاًل لمسققمطة 

لقى كقل عضقو مقن أعضقاء مجمقس الشقعب مقن جيقة ثانيقة ،جية ويسقمى االقتقراح الصقادر عقن  ،وا 
رسققيس الجميوريققة فققي ىققذا الشققلن مشققروع قققانون أمققا االقتققراح الصققادر عققن أحققد األعضققاء فيسققمى 

 اقتراحًا بقانون.

 اإلقرار: -2

مرحمقة مقن مراحقل تكونقو عمقى يعود إقرار التشريع أو التصويت عميو إلى مجمقس الشقعب وىقو أىقم 
قققراره مققن قبققل  اإلطققال  ألنققو ىققو الققذي يققؤدي إلققى إيجققاده فعققاًل. إال أن التصققويت عمققى التشققريع وا 
مجمقققس الشقققعب ال يكفقققي وحقققده لجعمقققو نافقققذًا وممزمقققًا مقققن الوجيقققة القانونيقققة فقققال بقققد لقققو مقققن المقققرور 

 بمرحمتين:

 فيذ.ق إصداره من قبل رسيس الجميورية ليصب  قاباًل لمتن 1

 ق ونشره في الجريدة الرسمية ليصب  ممزمًا. 2

 اإلصدار: -3

أو كما يققول بعقض الفقيقاء بلنقو بمثابقة  ،ىو العمل الذي يتم بو إثبات وجود التشريع بصورة رسمية
شققققيادة المققققيالد التققققي تعطققققى لمتشققققريع مققققن قبققققل رسققققيس السققققمطة التنفيذيققققة وىققققو فققققي بالدنققققا رسققققيس 

 قبل رسيس الجميورية فاسدتان:الجميورية. وإلصدار التشريع من 

بقلن  ،تمكن رسيس الجميورية من إصدار أمره إلى السقمطة التنفيذيقة التقي يعتبقر رسيسقًا ليقا  - أ
تطبققق  التشقققريع القققذي أقرتقققو السقققمطة التشقققريعية وبقققذلك تكقققون السقققمطة التنفيذيقققة ققققد تمققققت 

لحقد كبيقر مقع أوامرىا من رسيسيا مباشرة وليس من قبل السمطة التشقريعية وىقذا مقا ينسقجم 
 مبدأ الفصل بين السمطات.

يمكقققن لقققرسيس الجميوريقققة أن يراققققب التشقققريعات الصقققادرة عقققن مجمقققس الشقققعب ويتقققي  لقققو   - ب
 إذا رأى أن الضرورة تدعو لذلك. ،المجال ألن يردىا إليو

وال يسققتطيع رسققيس الجميوريققة تعطيققل التشققريعات التققي ترسققل إليققو إلصققدارىا بققل يحققدد لققو الدسققتور 
يتوجققب عميققو خالليققا إصققدار التشققريع أو إعادتققو إلققى مجمققس الشققعب ليعيققد النظققر عققادة ميمققة 
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وحققين يصققر مجمققس الشققعب عمققى التشققريع ويقققره مققرة ثانيققة بلغمبيققة معينققة فقق ن مققن واجققب  ،فيققو
 .1رسيس الجميورية إصداره

 النشر: -4

جميقققع ىقققو المرحمقققة األخيقققرة التقققي يمقققر بيقققا التشقققريع فيصقققب  بعقققدىا نافقققذًا وواجقققب التطبيققق  عمقققى 
األشققخاص الققذين تتنققاوليم أحكامققو. ولكنققو ال ينفققذ مققن حيققث المبققدأ إال بعققد إعالنققو لمنققاس ويكققون 

وال يغنققي عققن النشققر فققي الجريققدة الرسققمية أي وسققيمة أخققرى مققن  ،ذلققك بنشققره فققي الجريققدة الرسققمية
النشقر  كالنشر فقي الصقحف العاديقة أو اإلذاعقة أو التمفزيقون. وال يغنقي أيضقًا عقن ،وساسل اإلعالم

فقي الجريقدة الرسقمية العمقم الشخصققي بالتشقريع فق ن كقان التشقريع لققم ينشقر بعقد ف نقو ال يطبق  حتققى 
 عمى األشخاص الذين يعممون عممًا أكيدًا بوجوده. 

عمى أن التشريع بعقد نشقره ومقرور الفتقرة المحقدودة لنفقاذه يكقون واجقب التطبيق  ولقو لقم يعمقم النقاس 
نما اتاحة الفرصة لمعمم بوفميس الميم إذًا الع ،بوجوده ولوال ذلقك لكقان ب مكقان  ،2مم بالتشريع فعاًل وا 

الكثيرين من النقاس مخالفقة التشقريع ثقم التيقرب مقن توقيقع الجقزاء عمقييم ب دعقاسيم جيميقم إيقاه ومقن 
 ىنا جاءت القاعدة القانونية التي تقضي:

 .  " الجهل بالقانون ال يعتبر عذرًا "
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 :تمارين
 

 :التشريع ىي بالترتيبمراحل سن 

  .االقتراح .1

  .اإلقرار .2

  .اإلصدار .3

 .النشر .4

 

اإلجابة الصحيحة: المرحلة األولى االقتراح، المرحلة الثانية اإلقرار، المرحلة الثالثة اإلصدار، المرحلة 

 .الرابعة النشر
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 التشريع والدستور واألنظمة -2 

 

 الكممات المفتاحية:
 .دستورية التشريع –الرقابة القضائية  –األنظمة  –الدستور  –التشريع 

 الممخص: 
إلى جانب التشريع الذي ىو النص المكتوب الصادر عن السمطة التشريعية متضمنًا القواعد 

آخران من النصوص التي تتضمن مثل ىذه القواعد وىما: الدستور من القانونية, يوجد نوعان 
جية واألنظمة من جية ثانية. لذا ال بد لنا من مقارنة التشريع بالدستور واألنظمة من خالل 
تحديد موقع الدستور بينيما، ومقارنة الدستور بالتشريع واألنظمة بالتشريع. كما البد من تحقيق 

 .التشريع وقانونية األنظمةرقابة القضاء لدستورية 

 األهداف التعميمية:
 في نياية ىذا الجزء يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:

 التشريع بالدستور واألنظمة.  المقارنة بين

 تحديد موقع التشريع بين الدستور واألنظمة.

 مقارنة الدستور واألنظمة بالتشريع.

 األنظمة.أىمية رقابة القضاء لدستورية التشريع وقانونية 
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 ،إلى جانب التشريع وىو النص المكتوب الصادر عنن السنمطة التشنريعية متضنمنًا القواعند القانونينة
الدسنننتور منننن جينننة  :يوجننند نوعنننان آخنننران منننن النصنننوص التننني تتضنننمن مثنننل ىنننذه القواعننند وىمنننا

 .واألنظمة من جية ثانية

 مقارنة التشريع بالدستور واألنظمة - أولا 

 :بين الدستور واألنظمةموقع التشريع  -1

فالدسننننتور ىننننو أعمننننى ىننننذه  ،ىنننننان بننننين الدسننننتور والتشننننريع واألنظمننننة نننننوع مننننن التسمسننننل والتنننندرج
 ،وىننذا يعننني أن التشننريع يحتننل الموقننع الوسننط .النصننوص ثننت ينندتي بعننده التشننريع ثننت تميننو األنظمننة

أال تخننالو كنناًل ومنن واجننب التشننريع أال يخننالو الدسننتور فنني أحكامننو كمننا أنننو مننن واجننب األنظمننة 
 .1من الدستور والتشريع في أحكاميا

 :مقارنة الدستور بالتشريع -2

ىننو مجموعننة القواعنند القانونيننة الصننادرة عننن سننمطة خاصننة تسننمى بالسننمطة التدسيسننية  :الدستتتور
 .والتي تتضمن النظات األساسي لمدولة والمبادئ العامة التي يقوت عمييا أسموب الحكت فييا

 :2كاًل من الدستور والتشريع يختمو عن اآلخروبذلن نالحظ أن $

 من حيث الشكل: -أ  

أمنننا التشنننريع فيننو منننن عمنننل  ،إن الدسننتور يوضنننع مننن قبنننل سنننمطة خاصننة ىننني السنننمطة التدسيسننية
وقد ال تختمنو السنمطة التدسيسنية فني كثينر منن األحينان عنن السنمطة التشنريعية  ،السمطة التشريعية

وننوع الميمننة المعينود بيننا  ولكنيننا تختمنو منع ذلننن منن حيننث التسنمية .تشنكيميامنن حينث تركيبيننا و 
 ىي وضع دستور لمبالد ال سن التشريعات العادية.إلييا 

 :من ناحية الموضوع  -ب

إن الدسنتور يتضننمن النظنات األساسنني لمدولنة والمبننادئ العامنة التنني يقنوت عمييننا أسنموب الحكننت فييننا 
شيء من ذلن بل تقتصر ميمتو عمنى تنظنيت عالقنات الدولنة وأمنور في حين ال يرمي التشريع إلى 

 األفراد ضمن حدود الدستور ونطاقو.
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الدستور ىو النطاق العات الذي تدخل ضمنو التشريعات فينو النذي يرسنت لينا الحندود التني  أنأي $
 .يجب عدت تجاوزىا

 :مقارنة األنظمة بالتشريع -3

 :تعريف األنظمة

عننننن السننننمطة التنضيذيننننة متضننننمنة القواعنننند التنننني تضصننننل أحكننننات  ىنننني عبننننارة عننننن نصننننوص تصنننندر
 .1التشريعات وتوضحيا وتبين كيضية تنضيذىا وتطبيقيا

واألنظمة إما أن تصدر عن رئيس الجميورية أو الوزراء المختصنين أو اددارات العامنة والمجنالس 
بينمنا يطمنق  ،تنظيمينةويطمق عمى األنظمنة الصنادرة عنن رئنيس الجميورينة اسنت المراسنيت ال ،البمدية

 عمى األنظمة الصادرة عن بقية السمطات است القرارات التنظيمية.

وتستمد السمطة التنضيذية صالحيتيا في إصدار المراسيت والقرارات التنظيمينة إمنا منن التشنريع نضسنو 
فني  الذي تصدر ألجمو ىذه المراسنيت والقنرارات أو منن المبندأ العنات النذي يعتنرو لينا بموجبنو بحقينا

 .و لت يضوض أمر ذلن إلييا بنص خاصول ،إصدار األنظمة الالزمة لتنضيذ التشريعات

 :بين التشريع من جية وبين المرسوت أو القرار التنظيمي من جية ةقارنم

 :من حيث الشكل -أ

يختمننننو القننننرار التنظيمنننني عننننن التشننننريع فنننني أنننننو يصنننندر عننننن السننننمطة التنضيذيننننة ال عننننن السننننمطة 
   .التشريعية

 :من ناحية الموضوع -ب

يختمننو القننرار التنظيمنني عننن التشننريع فنني أنننو ال يتطننرق إلننى األمننور التنني يعالجيننا بصننورة رئيسننية 
مخالضننة ىننذه $أصننمية ولكننن بصننورة تبعيننة بريننة تضسننير التشننريع وتضصننيل أحكامننو دون أن يسننتطيع 

 .فييااألحكات أو تعطيميا أو التعديل 

إذ أن المرسنوت التشنريعي وبنالرمت منن صندوره  ،التنظيمني ويختمو المرسوت التشنريعي عنن المرسنوت
مقامننو وىننو $عننن رئننيس الجميوريننة كالمرسننوت التنظيمنني إال انننو يعتبننر بمثابننة التشننريع نضسننو ويقننوت 
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التضريننق والبنند مننن   .خننالو أحكامننو أو يمرييننا أو يعنندليابننذلن ال يخضننع لمتشننريع بننل يسننتطيع أن ي
 :عن السمطة التنضيذية فيي عمى نوعين بين المراسيت والقرارات التي تصدر

 وىي التي ذكرناىا سابقًا  :2أ ت المراسيم والقرارات التنظيمية

 :ت المراسيم والقرارات العادية أو الفردية ب

وىنني تختمننو عننن النننوع األول فنني أنيننا ال تتضننمن قواعنند قانونيننة عامننة بننل ىنني عبننارة عننن أحكننات 
بواقعة أو وقنائع محنددة كمنا فني قنرار تعينين موظنو فردية خاصة بشخص أو أشخاص معينين أو 

 مثاًل أو إمالق مقيى.

 :رقابة القضاء لدستورية التشريع وقانونية األنظمة- ثانياا 

 :رقابة القضاء لدستورية التشريع -1

 :سوو نمخص ىذا بالسؤال التالي

المبننادئ المقننررة ىننل يسننتطيع القاضنني أن يمتنننع عننن تطبيننق التشننريع إذا وجنند أن أحكامننو تخننالو 
أت أن منن واجبنو تطبينق التشنريع دومنًا سنواء أكنان موافقنًا لمدسنتور أت  ،في الدستور وتتعارض معيا

 مخالضًا لو؟

 :1لقد ظير حول ىذا الموضوع اتجاىان متعاكسان

   :فأصحاب التجاه األول يرون

تشننريع كمننا ىننو إذا بننل عميننو أن يطبننق ال ،أنننو ال حننق لمقضنناء فنني مناقشننة مسنندلة دسننتورية التشننريع
وحجنة أصنحاب ىنذا النرأي  ،ولو خالو في أحكامو مبنادئ الدسنتور ،كان مستوفيًا لشرائطو الشكمية

أن السماح لمقضاء بمراقبة دستورية التشريع سنيؤدي حتمنًا إلنى تندخل السنمطة القضنائية فني أعمنال 
 .مما يتعارض مع مبدأ الضصل بين السمطات ،السمطة التشريعية
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 :التجاه الثاني أما أصحاب

وعمننى رأسنننيت ديجننني وىوريننو فينننرون أن لمقضننناء الحننق فننني مراقبنننة دسننتورية التشنننريع وأن عمينننو أن 
 .دستور الذي يتوجب عميو التقيد بويمتنع عن تطبيق التشريع حين يتدكد من مخالضة أحكامو لم

 :وىت يوردون لذلن حججًا عديدة أىميا

ألنننننا لنننو رفضننننا ىنننذا  ،إن مراقبنننة القضننناء لدسنننتورية التشنننريع أمنننر تحتمنننو الضنننرورة والمنطنننق  -أ 
 .السمطة التشريعية مخالضة الدستور عمى ىواىا دون أن يمكن منعيا الستطاعتالحق $

إن مراقبننة القضنناء لدسننتورية التشننريع أمننر ينندخل فنني حنندود ميامننو واختصاصننو ألن القضنناء   -ب
تطبينق النننص $لدسنتور والتشنريع وحنين وجنود تعنارض بنين أحكاميمنا عمنى القاضني ممنزت بناحترات ا
 .وترن التشريع لمخالضتو إياه الدستور وعميو بذلن تطبيق ،األعمى مرتبة

إن رقابننة القضنناء لدسننتورية التشننريع لننيس فييننا مننا يتعننارض مننع مبنندأ الضصننل بننين السننمطات   -ج
فننن ذا خالضنننت السنننمطة التشننننريعية  ،ان بنننناحترات الدسنننتورألن السنننمطتين التشنننريعية والقضنننائية ممتزمتننن

شنؤون الدستور وامتنعت السمطة القضائية عنن ذلنن فمعننى ذلنن أن السنمطة التشنريعية تندخمت فني 
 .السمطة القضائية وليس العكس

إال أن القضنناء فنني كثيننر مننن الننبالد لننت تمنحننو  ،وبننالرمت مننن أن ىننذا الننرأي الثنناني يبنندو أقننو  حجننة
وقنند أخننذ بننالرأي األول ورفننض أن يعتننرو لنضسننو بصننالحية  ، صننراحة مثننل ىننذا الحننقدسنناتيرىا $
أمننا فنني بالدنننا فننيالحظ أن القضنناء العننادي يننرفض بصننورة عامننة أن  .مراقبننة دسننتورية التشننريعات$

وأمنا القضناء ادداري فيستشنعر منن بعنض قراراتنو أننو  ،نضسو بحق مراقبنة دسنتورية التشنريعيعترو ل
 ذا الحق يعترو لنضسو بي

 :رقابة القضاء لقانونية األنظمة -2

وىنذه الرقابنة قند أخنذت  ،إن رقابة القضاء القانونية األنظمة تعني في نضس الوقت رقابتو لدستوريتيا
وىني ال تقتصنر فقنط عمنى المراسنيت والقنرارات التنظيمينة بنل  ،بيا معظت الدول المتمدنة فني عصنرنا

فجميننع مننا يصنندر عننن السننمطة التنضيذيننة مننن مراسننيت أو  ،عاديننةتتننناول أيضننًا القننرارات والمراسننيت ال
 ..قرارات يمكن الطعن فييا أمات القضاء إذا خالضت في أحكاميا الدستور أو التشريع
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 تمارين

 :العبارات الصحيحة

الدستور: ىو مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن سمطة خاصة تسمى بالسمطة التدسيسية 
 .النظات األساسي لمدولة والمبادئ العامة التي يقوت عمييا أسموب الحكت فيياوالتي تتضمن 

التشريع: ىو النص المكتوب الصادر عن السمطة التشريعية متضمنًا القواعد القانونية, يوجد 
نوعان آخران من النصوص التي تتضمن مثل ىذه القواعد وىما: الدستور من جية واألنظمة من 

 .جية ثانية
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 التشريع

 تفسير التشريع -3

 :الكممات المفتاحية
-التفسير اإلداري  -التفسير الفقيي  -التفسير القضائي  -التفسير التشريعي  -التفسير 

 أو .المدرسة العممية -المدرسة التاريخية  -المدرسة التقميدية مدرسة الشرح عمى المتوف  

 

 الممخص: 
يضاحو, واستنتاج الحكـ التفسير ىو بياف  المعنى الحقيقي الذي تدؿ عميو القاعدة التشريعية وا 

الذي تنص عميو ليمكف تطبيقو تطبيقًا صحيحًا. لو عدة أنواع منيا التفسير التشريعي، القضائي، 
الفقيي، والتفسير اإلداري. وسنتعرؼ في ىذا الجزأ عمى المدارس التي بحثت في التفسير 

 .ة أو مدرسة الشرح عمى المتوف، المدرسة التاريخية، والمدرسة العمميةكالمدرسة التقميدي

 

 األهداف التعميمية:
 :يتعرؼ الطالب في ىذا الجزء عمى

 تعريؼ التفسير ضرورتو. 

 أنواع التفسير، حاالتو وعيوبو. 

 المدارس التي بحثت في التفسير. 
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 ضرورة التفسير:

يتػػفلؼ التشػػري  مػػف عواعػػد عامػػة ومجػػردة توضػػ  مػػف عبػػؿ المشػػرع. فػػ ذا عرضػػت عضػػية مػػا عمػػى 
عاٍض يكوف مف واجب ىذا القاضي البحث في نصػوص التشػري  أواًل عػف القاعػدة الممكػف تطبيقيػا 
عمى القضية ثـ يصدر حكمو بمقتضى ىذه القاعدة بعد أف يتثبت مف صحة انطبػاؽ القاعػدة عمػى 

 القضية. 

عمؿ القاضي ليس بيذه السيولة إذ عميو أف يتثبػت مػف مضػموف القاعػدة التشػريعية ويفسػرىا ولكف 
 ويوضح معناىا ويستخمص الحكـ المطموب تطبيقو عمى القضية.

 

 تعريف التفسير:

يضػاحو واسػتنتاج الحكػـ الػذي تػنص  ،ىو بياف المعنى الحقيقي الذي تدؿ عميو القاعدة التشػريعية وا 
تطبيقػػًا صػػحيحًا. وال مجػػاؿ لمتفسػػير إال حيػػث يكػػوف ىنالػػؾ نػػص يػػراد التعػػرؼ عميػػو لػػيمكف تطبيقػػو 

أمػػا العػػرؼ ومبػػادن القػػانوف  ،لمضػػمونو ولػػذلؾ ال يفسػػر إال التشػػري  ونصػػوص الشػػريعة اإلسػػ مية
 .1الطبيعي وعواعد العدالة ف  مجاؿ لتفسير عواعدىما لعدـ ورودىا في نصوص مكتوبة

 أنواع التفسير:

عد يصدر عف المشرع نفسو الذي سنو أو عف القضػاة الػذيف يتولػوف أمػر تطبيقػو أو  تفسير التشري 
 لمتفسير: 2الفقياء الذيف يعكفوف عمى دراستو وبذلؾ يكوف لدينا ث ث أنواع

 ـ التفسير التشريعي: 1

يصدر عادة عف المشرع الذي سف التشري  األصمي تشػريعًا خخػر لتفسػيره يسػمى بالقػانوف التفسػيري 
 رى أف الضرورة تدعو لذلؾ. حيف ي

ويعتبػػر القػػانوف التفسػػيري الصػػادر عػػف المشػػرع بمنزلػػة التشػػري  نفسػػو الػػذي يػػراد تفسػػيره ولػػذلؾ فػػ ف 
 ىذا التفسير مف أىـ أنواع التفسير وأعواىا مف الوجية القانونية. 

نمػػػا منػػػذ صػػػدور التشػػػري   والقػػػانوف التفسػػػيري الػػػذي يصػػػدره المشػػػرع ال يطبػػػؽ فقػػػط منػػػذ صػػػدوره وا 
نمػػػا إيضػػػاح لتشػػػري   األصػػػمي الػػػذي جػػػاء ليفسػػػره ألف القػػػانوف التفسػػػيري ال يعتبػػػر تشػػػريعًا جديػػػدًا وا 

 سابؽ.
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 التفسير القضائي: -2

وىو مف أكثر أنواع التفسير شيوعًا وأشدىا أىمية مف الوجيػة العمميػة ومػف مزايػا التفسػير القضػائي 
عضػية أو عضػايا معينػة يطمػب إليػو الحكػـ  أنو ذو طاب  عممي ألف القاضي إنما يعمد إليػو بمناسػبة

 ،فيحػػػاوؿ جيػػػده أف يفسػػػر التشػػػري  فػػػي ضػػػوء ظػػػروؼ ىػػػذه القضػػػية أو القضػػػايا وم بسػػػاتيا ،فييػػػا
 ويكوف تفسيره أشد صمة بالحياة العممية وأكثر م ئمة لضرورات الواع  مف أي تفسير غيره.

ية التي صدر مػف أجميػا ومعنػى ذلػؾ لكف ليس لمتفسير القضائي أية صفة إلزامية إال بالنسبة لمقض
أف التفسػػػير الػػػذي يصػػػدره المشػػػرع حػػػوؿ عاعػػػدة مػػػا يجػػػب أف يراعػػػى بالنسػػػبة لجميػػػ  القضػػػايا التػػػي 
تطبؽ فييا ىذه القاعدة أما التفسػير الػذي تصػدره المحكمػة فيػو ال يمػـز إال فػي القضػية التػي فصػؿ 

 فييا ومف الجائز مخالفتو وتبني تفسير معاكس.

 لفقهي:التفسير ا -3

 وىو التفسير الذي يصدر عف الفقياء وذوي االختصاص في القانوف. 

نمػػا ىػػو عبػػارة عػػف مجػػرد رأي يصػػدره فقيػػو أو  ،ومػػف أبػػرز صػػفاتو أنػػو ال يتمتػػ  بفيػػة عػػوة إلزاميػػة وا 
 وعد يفخذ بو أو ييمؿ. ،رجؿ عانوف

 التفسير اإلداري: -4

اإلدارات العامػػة المختصػػة إلػػى موظفييػػا وىػػو يتمثػػؿ عػػادة فػػي الب غػػات والتعميمػػات التػػي تصػػدرىا 
 لتفسر ليـ فييا أحكاـ التشريعات التي يكمفوف بتطبيقيا وتبيف كيفية ىذا التطبيؽ.

 حاالت التفسير وأسبابو:

 :1إف أىـ العيوب التي تطرأ عمى النصوص التشريعية فتجعميا بحاجة إلى التفسير ىي

 الخطأ المادي: - أ

نص  إذا كانػػت العبػػارة التػػي ورد بيػػا ىػػذا الػػنص تتضػػمف خطػػف يعتبػػر أف ىنػػاؾ خطػػف ماديػػًا فػػي الػػ
وىػذا النػوع مػف العيػوب ىػو  ،فادحًا في بعض ألفاظيا بحيث ال يستقيـ معنى النص إال بتصحيحيا

نما تصحيحو فقط.  أبسطيا وأعميا شفنًا ألنو في الواع  ال يستوجب تفسير النص المعيب وا 
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 الغموض أو اإلبهام: - ب

غامضًا أو مبيمًا إذا كانت عباراتػو غيػر واضػحة كػؿ الوضػوح بحيػث تحتمػؿ التفسػير يعتبر النص 
أو التفويػػػؿ وبحيػػػث يمكػػػف أف نسػػػتنتم منيػػػا أكثػػػر مػػػف معنػػػى واحػػػد وميمػػػة القاضػػػي فػػػي مثػػػؿ ىػػػذه 

 الحالة ىي أف يختار مف بيف المعاني المختمفة التي يحتمميا النص المعنى األكثر صحة.

 :مثمةأ

ي الفرنسػػي عمػػى أف: ع بيػػ  ممػػؾ ال.يػػر باطػػؿ...ع فيػػذه المػػادة تقضػػي بػػبط ف يػػنص القػػانوف المػػدن
البي  الذي يجريو البائ  عمى شيء ال يممكو ولكف في القػانوف الفرنسػي نػوعيف مػف الػبط ف بينيمػا 

ومػػف أبػػرز  ،اخػػت ؼ كبيػػر فػػي األحكػػاـ المترتبػػة عمييمػػا وىمػػا: الػػبط ف المطمػػؽ والػػبط ف النسػػبي
بينيمػػا أف العقػػد الباطػػؿ بطػػ ف مطمػػؽ يمكػػف أف يػػدعي ببط نػػو كػػؿ ذي مصػػمحة نقػػاط االخػػت ؼ 

أمػػا العقػػد الباطػػؿ  ،كمػػا يمكػػف أف تقضػػي المحكمػػة ببط نػػو ،وبصػػورة خاصػػة كػػؿ مػػف المتعاعػػديف
 بط ف نسبي ف  يستطي  أف يطالب ببط نو إال المتعاعد الذي تقرر اإلبطاؿ لمصمحتو.

 النقص أو السكوت: - ت

الػػػؾ نقصػػػًا فػػػي الػػػنص إذا جػػػاءت عبارتػػػو خاليػػػة مػػػف بعػػػض األلفػػػاظ التػػػي ال يسػػػتقيـ ويعتبػػػر أف ىن
 الحكـ إال بيا أو إذا أغفؿ التعرض لبعض الحاالت التي كانت يفترض أف ينص عمييا.

 مثاؿ:

( مػػػف القػػانوف المػػدني المصػػػري القػػديـ أنػػو: ع كػػؿ فعػػػؿ نشػػف عنػػو ضػػػرر 151لقػػد ورد فػػي المػػادة  
فيذه المادة عد يفيـ منيػا أف كػؿ فعػؿ لانسػاف أيػًا  ،فاعمو بتعويض الضرر علم.ير يوجب ممزومية 

كاف نوعػو يسػتوجب إلػزاـ ىػذا اإلنسػاف بػالتعويض عمػا ينشػف عنػو مػف ضػرر لاخػريف ولكػف الواعػ  
 ،أف المػػرء ال يمػػـز بػػالتعويض إال عػػف األضػػرار التػػي تػػنجـ عػػف أفعالػػو غيػػر المشػػروعة أو الخاطئػػة

عة التي ال يتعػدى فييػا عمػى غيػره ف نػو ال يسػفؿ التعػويض عنيػا ولػو سػببت ليػذا أما أفعالو المشرو 
 ال.ير بعض األضرار.فنجد أف نص المادة يجب أف يكوف عمى النحو التالي:

 ع كؿ فعؿ غير مشروع نشف عنو ضرر لم.ير... ع. 

 التناعض أو التعارض: - ث

ذي يػػدؿ عميػو أحػدىما يخػالؼ تمامػػًا يكػوف ىنالػؾ تناعضػًا أو تعارضػًا بػػيف نصػيف إذا كػاف الحكػـ الػ
الحكػػـ الػػذي يمكػػف أف يسػػتنتم مػػف ااخػػر وميمػػة القاضػػي فػػي ىػػذه الحالػػة ىػػي أف يحػػاوؿ التوفيػػؽ 

 بقدر اإلمكاف بيف النصيف فيسعى إلى أف يطبؽ كً  منيما في زمرة معينة مف الحاالت.

 مثاؿ:
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تصػػػرؼ المجنػػػوف أو المعتػػػوه إذا  ع مػػػف القػػػانوف المػػػدني أنػػػو: ع يقػػػ  بػػػاط ً  115ورد فػػػي المػػػادة ع 
 صدر التصرؼ بعد شير عرار الحجر ع. 

( مػػػػف عػػػػانوف األحػػػػواؿ الشخصػػػػية عمػػػػى أف: ع المجنػػػػوف والمعتػػػػوه محجػػػػوراف 222وتػػػػنص المػػػػادة  
فالمػػػادة األولػػػى تشػػػترط العتبػػػار تصػػػرفات المجنػػػوف  ،لػػػذاتيما ويقػػػاـ عمػػػى كػػػؿ منيمػػػا عػػػيـ بوثيقػػػة ع

 ر عمييما.والمعتوه باطمة صدور عرار بالحج

وبالتالي فػ ف تصػرفاتيما تعتبػر باطمػة لمجػرد الجنػوف  ،وتعتبر المادة الثانية أنيما محجوريف لذاتيما
 أو العتو حتى لو لـ يصدر عرار بذلؾ.

 مدارس التفسير المختمفة:

 المدرسة التقميدية أو مدرسة الشرح عمى المتون:-أوال

يػا تقػوـ عمػى التقيػد بنصػوص التشػري  تقيػدًا تامػًا نستطي  أف نجمؿ مبػادن المدرسػة التقميديػة فػي أن
 .1وعدـ الخروج عنيا مطمقًا وعد ظيرت ىذه المدرسة في فرنسا

وسػبب انتشػار ىػػذه المدرسػة ىػو صػػدور عػدد مػف التشػػريعات فػي فرنسػا مطمػػ  القػرف التاسػ  عشػػر 
 وبخاصة صدور القانوف المدني الفرنسي في عيد نابميوف.

 يا ىذه المدرسة في تفسير التشري  فيمكف إيجازىا:أما المبادن التي نادت ب

ػ عمى القاضي أف يستمد أحكامو كميا مف نصػوص التشػري  ألف التشػري  يتضػمف كػؿ مػا تػدعو  1
 الحاجة إليو مف القواعد القانونية. 

ػ لػػيس عمػػى القاضػػي أف يتوعػػؼ فػػي تفسػػيره لمتشػػري  عنػػد ألفاظػػو بػػؿ عميػػو أف يبحػػث عػػف نيػػة  2
 بدو مف خ ؿ عباراتو.المشرع التي ت

ػ ىػػذه النيػة عمػى القاضػػي أف يبحػث عنيػا لػػدى المشػرع الػػذي أصػدر التشػري  وفػػي الػزمف الػػذي  3
ذا لـ يكف ىذا ممكنًا فعمى القاضي أف يفترض ىذه النية افتراضًا.  أصدره فيو وا 

وال شػػػؾ أف المدرسػػػة التقميديػػػة فػػػي تفسػػػير التشػػػري  تػػػحدي إلػػػى وضػػػ  ضػػػوابط صػػػحيحة وواضػػػحة 
ومحػػددة ليػػذا التفسػػير فتبعػػد بػػذلؾ احتمػػاؿ كػػؿ تفسػػير اعتبػػاطي أو كيفػػي مػػف عبػػؿ القضػػاة وتػػحمف 

 وجود نوع مف االستقرار في المعام ت القانونية.
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 المدرسة التاريخية:-ثانيا  

إف الفكػػرة الرئيسػػية التػػي تقػػوـ عمييػػا ىػػذه المدرسػػة ىػػي ضػػرورة تفسػػير ىػػذا التشػػري  تفسػػيرًا جريئػػًا 
بػػؿ تراعػى فيػػو ضػػرورات  ،فػػ  تتبػػ  بالنسػبة إليػػو دومػػًا إرادة المشػرع نفسػػو الػػذي صػدر عنػػو ،واسػعاً 

نمػا عمييػػا  ،المجتمػ  والتطػور الحػالي ألف النصػوص يجػب أال تجمػػد عنػد إرادة واضػعيا األصػمي وا 
 .2أف تتب  الزمف في تطوره وسيره

تصػػبح ذات وجػػود مسػػتقؿ وتعتبػػر ىػػذه المدرسػػة أف النصػػوص القانونيػػة بعػػد صػػدورىا عػػف المشػػرع 
عػائـ بذاتػػو منفصػػؿ عػف إرادة المشػػرع نفسػػو بحيػث يمكػػف تكييفيػػا وتفسػيرىا وفقػػًا لمتطػػورات المختمفػػة 
التػػي تطػػرأ عمػػى المجتمػػ ، وبحسػػب ىػػذه النظريػػة فػػ ف الػػنص التشػػريعي ال يفسػػر بحسػػب مػػا أراده 

نمػػا بحسػػب مػػا يمكػػف أف تكػػوف عميػػو نيػػة المشػػرع حاليػػاً  حػػيف تطبيػػؽ ىػػذا  المشػػرع فػػي الماضػػي وا 
 وىذا ما يعبر عنو بفنو ال يبحث عف النية المفترضة لممشرع بؿ عف النية المحتممة. ،النص

 المدرسة العممية:-ثالثا

 :1لقد أسسيا الفقيو جيني ومف أىـ مبادئيا

وىػذا  ،عمى القاضػي أف يتمسػؾ أواًل بالنصػوص وأف يفسػرىا وفقػًا إلرادة المشػرع الػذي صػدرت عنػو
 ؽ إلى حد بعيد م  وجية نظر المدرسة التقميدية.المبدأ يتف

ولكػف البحػػث عػػف إرادة المشػػرع الػػذي وضػػ  التشػري  ال يمكػػف أف يسػػتمر بصػػورة مطمقػػة بػػؿ ىنالػػؾ 
 ،ظػػروؼ وحاجػػات متجػػددة ال بػػد مػػف االعتػػراؼ معيػػا بػػفف نيػػة المشػػرع غيػػر معمومػػة بالنسػػبة إلييػػا

نمػػا  وعندئػػذ لػػيس عمػػى القاضػػي أف يجيػػد نفسػػو فػػي البحػػث عػػف ىػػذه النيػػة وأف يفترضػػيا افتراضػػًا وا 
 يطبؽ عمى ىذه الحاالت الجديدة الحكـ الذي يراه أدعى لممصمحة والصواب.

ف القاضػػػي إذا كػػػاف حػػػرًا فػػػي انتقػػػاء الحمػػػوؿ الم ئمػػػة لمحػػػاالت الجديػػػدة فانتقػػػاحه يجػػػب أف يكػػػوف  وا 
 عمميًا وتسمى طريقتو بالبحث العممي الحر.

 طرؽ التفسير ووسائمو:

وأنػػو لػيس عمػى القاضػي بالنسػبة إليػو إال أف يطبقػػو  ،الػنص الصػريح والواضػح ال مجػاؿ لتفسػيرهإف 
وعمػػى ىػػذا يقػػاؿ: ع ال  ،بحػػذافيره دوف أف يحػػاوؿ ت.ييػػر معنػػاه أو مخالفػػة الحكػػـ الػػذي يػػنص عميػػو
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يضػاح معنػاه واسػتنتاج  ،مساغ ل جتياد في مورد نص ع ولكػف فػي سػبيؿ معرفػة مضػموف الػنص وا 
 :2بد لمقاضي مف إتباع عدد مف الطرؽ لتفسير النصوص الحكـ ال

 أواًل: طرؽ التفسير الداخمية:

وتقػػوـ ىػػذه الطػػرؽ عمػػى تحميػػؿ الػػنص تحمػػيً  منطقيػػًا واسػػتنتاج الحكػػـ المطمػػوب منػػو مباشػػرة دوف 
 :3المجوء إليضاحو إلى وسائؿ ومستندات أخرى خارجة عنو ومف أىـ ىذه الطرؽ

 س:االستنتاج بطريؽ القيا -1

يمجف إليو لتطبيؽ حكػـ وارد بشػفف حالػة معينػة عمػى حالػة أخػرى لػـ يػنص عمييػا فػي التشػري  وذلػؾ 
 لوجود الشبو األكيد بيف الحالتيف أو لوجود ما يسمى باالتحاد بينيما في السبب أو العمة.

 مثاؿ:

الػوارث الػذي جاء في أحد األحاديث النبوية الشريفة أف عاتؿ مورثو ال يرث فالحكـ ىنا ىػو حرمػاف 
يقتػػؿ مورثػػو مػػف نصػػيبو فػػي اإلرث والسػػبب ىػػو عتمػػو لممػػورث وعيسػػت ىػػذه الحالػػة عمػػى حالػػة ثانيػػة 
تتعمػػؽ بالموصػػى لػػو الػػذي يقتػػؿ الموصػػي فيطبػػؽ عميػػو نفػػس الحكػػـ ويحػػـر مػػف حقػػو فػػي الوصػػية 

 لتشابو الحالتيف واتحادىما بالعمة.

 االستنتاج مف باب أولى: -2

رد بشػػفف حالػػة معينػػة عمػػى حالػػة أخػػرى لػػـ يػػنص عمييػػا بالتشػػري  ال ألف يمجػػف إليػػو لتطبيػػؽ حكػػـ وا
عمة الحكـ في الحالة األولى أو سببو متوافراف في الحالة الثانية فحسػب بػؿ ألنيمػا أكثػر تػوافرًا فػي 

 الحالة الثانية مف األولى.

 مثاؿ:

ؿ ليمػا أؼ وال تنيرىمػا  فمف ااية الكريمة التي تفمر اإلنساف بحسف معاممة أبويو نسػتنتم:   ال تقػ
 أنو مف باب أولى أف مف واجبو أيضًا عدـ ضربيما.

 االستنتاج بمفيوـ المخالفة: -3

يمجػػف إليػػػو لتطبيػػؽ عكػػػس الحكػػـ الػػػوارد بشػػفف حالػػػة معينػػػة عمػػى حالػػػة أخػػرى لػػػـ يػػنص عمييػػػا فػػػي 
ألف ىػػػذه الحالػػػة الثانيػػػة تختمػػػؼ كػػػؿ االخػػػت ؼ عػػػف األولػػػى بحيػػػث تعتبػػػر معاكسػػػة ليػػػا  ،التشػػػري 
 تمامًا.
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 فطريقة االستنتاج بمفيوـ المخالفة ىي عكس االستنتاج بطريقة القياس.

ففػػػي االسػػػتنتاج بمفيػػػوـ المخالفػػػة تكػػػوف الحالػػػة ال.يػػػر المنصػػػوص عمييػػػا بػػػنص تشػػػريعي معاكسػػػة 
 ص وليذا ف ف مف الضروري أف تطبؽ عمييا حكمًا معاكسًا.لمحالة المنصوص عمييا بذلؾ الن

 مثاؿ:

ع مػػف القػػانوف المػػدني تػػنص عمػػى: ع إذا ىمػؾ المبيػػ  عبػػؿ التسػػميـ... انفسػػ  البيػػ   425إف المػادة ع 
مػف الممكػف أف نسػتنتم بمفيػوـ المخالفػة أنػو إذا ىمػؾ المبيػ  بعػد التسػميـ  ،واسترد المشتري الػثمف ع

 المبي  وال يكوف لممشتري الحؽ في استرداد الثمف.ال عبمو ف  ينفس  

 ثانيًا: طرؽ التفسير الخارجية:

ونعني بذلؾ مجموعة األدلة والوثػائؽ والوسػائؿ التػي يسػتعيف بيػا القاضػي لتفسػير الػنص التشػريعي 
 :1وبياف معناه. وأىـ ىذه الطرؽ

 حكمة التشري  وغايتو: -1

نمػػػا ىػػػو إف المشػػرع حػػػيف يضػػ  نصػػػًا مػػف النصػػػوص ال يف عػػؿ ذلػػػؾ بصػػورة عفويػػػة أو اعتباطيػػة وا 
يختػػار ىػػذا الػػنص سػػعيًا وراء غايػػة يحػػرص عمييػػا أو تحقيقػػًا لحكمػػة يراىػػا والحكمػػة التػػي يتضػػمنيا 

 تساعد إذف عمى تفسير ىذا النص حيف غموضو وعمى استنتاج الحكـ الصحيح منو.

 ع ف ننػا نسػػتطي  أف نفسػػر ىػػذه وعمػى ىػػذا مػػثً  حػيف يشػػدد التشػػري  العقوبػػة فػي حالػػة ع السػػرعة لػػي ً 
العبارة بفنيا السػرعة التػي تقػ  أثنػاء الظػ ـ ولػيس لػيً  بػالمعنى الفمكػي الػذي يمتػد مػف ال.ػروب إلػى 
الشػػػروؽ إذ أف المشػػػػرع ال يقصػػػػد فػػػػي الواعػػػ  أف يشػػػػدد العقوبػػػػة بجريمػػػػة السػػػرعة التػػػػي تقػػػػ  خػػػػ ؿ 

نما خ ؿ ظروؼ معينة وىي وجود الظ ـ.  ساعات معينة وا 

 األعماؿ التحضيرية: -2

تشػمؿ األعمػػاؿ التحضػػيرية جميػػ  األعمػػاؿ التػػي سػبقت صػػدور التشػػري  عػػف السػػمطة التشػػريعية أو 
 رافقتو.

 وأىـ الوثائؽ التي تتضمنيا ىذه األعماؿ التحضيرية:

أ ػ المػػذكرة اإليضػاحية أو الئحػػة األسػػباب الموجبػػة التػػي ترفػػؽ عػػادة بالتشػػري  بيػػاف األسػػباب التػػي 
 ى إصداره وال.اية المتوخاة منو وأىـ ما يتضمنو مف عواعد عانونية بارزة.دعت إل
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 ب ػ الدراسات التي تقوـ بيا المجاف التشريعية المختصة حوؿ ىذا التشري  بعد إحالتو إلييا.

مناعشػػات أعضػػاء مجمػػس الشػػعب المتعمقػػة بيػػذا التشػػري  حػػيف عرضػػو عمػػييـ لمتصػػويت عميػػو  -ج
عراره واإليضاحات التي  يدلى بيا حولو. وا 

 المصادر أو السوابؽ التاريخية: -ج

فالتشػػريعات األجنبيػػة تعتبػػر  ،ىػػي المصػػادر التػػي أخػػذ عنيػػا التشػػري  عواعػػده واسػػتمد منيػػا أحكامػػو
 بمثابة مصادر تشريعية ألغمب تشريعاتنا. 

 كما أف الشريعة اإلس مية تعتبر أيضًا المصدر التاريخي لقانوف األحواؿ الشخصية.

ا يجػػد القاضػػي نفسػػو أمػػاـ نػػص تشػػريعي غػػامض ب مكانػػو أف يرجػػ  إلػػى المصػػدر األصػػمي فعنػػدم
 الذي استمد منو ىذا التشري  أحكامو وأف يفسر النص في ضوئو.
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 تمارين:

 :العبارات الصحيحة

ال.موض أو اإلبياـ: إذا كانت العبارة التي ورد بيا ىذا النص تتضمف خطف فادحًا في بعض 
 .يستقيـ معنى النص إال بتصحيحياألفاظيا بحيث ال 

الخطف المادي: إذا كانت عباراتو غير واضحة كؿ الوضوح بحيث تحتمؿ التفسير أو التفويؿ 
 .وبحيث يمكف أف نستنتم منيا أكثر مف معنى واحد

التناعض أو التعارض: إذا جاءت عبارة النص خالية مف بعض األلفاظ التي ال يستقيـ الحكـ إال 
 .فؿ التعرض لبعض الحاالت التي كانت يفترض أف ينص عمييابيا أو إذا أغ

النقص أو السكوت: إذا دؿ الحكـ بيف نصيف عمى أحدىما يخالؼ تمامًا الحكـ الذي يمكف أف 
 .يستنتم مف ااخر
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 التشريع

 تطبيق التشريع من حيث الزمان والمكان أو تنازع القوانين -4
  

 الكممات المفتاحية:
النظرية  -المبدأ العام  -تطبيق التشريع من حيث المكان  -تطبيق التشريع من حيث الزمان 

 .النظرية الحديثة -التقميدية 

 
 الممخص: 

في بعض عناصرىا حدود الدولة الواحدة وتمتد إلى دول متعددة، قد تحدث وقائع قانونية تجاوز 
ومن الميم أن نحدد مدى إمكانية تطبيق تشريعات ىذه الدول المختمفة عمييا، ىذا ما نعبر عنو 
بتطبيق التشريع من حيث المكان. وقد تصدر في فترات متعاقبة تشريعات ضمن حدود الدولة 

أيضًا أن نحدد مدى إمكانية تطبيق  ض اآلخر، ومن الميمالواحدة يخالف بعضيا أو يناقض البع
كل من ىذه التشريعات عمى الوقائع القانونية، ىذا ما نعبر عنو بتطبيق التشريع من حيث 

  .الزمان

وفي كمتا الحالتين يكون ىناك تشريعان يتنازعان الواقعة أو القضية الواحدة ويحاول كل منيا أن 
نما يقع يشمميا بحكمو. والتنازع سوا ء من حيث المكان أو الزمان ال يقع بين التشريعات وحدىا وا 

 .بين القواعد القانونية المختمفة أيًا كان مصدرىا
 

 األهداف التعميمية:
 في نياية ىذا الجزء يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:

  .تطبيق التشريع من حيث الزمان بكافة نظرياتو ومبادئو والحمول المتبعة في نظامنا
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 تطبيق التشريع من حيث المكان بكافة نظرياتو ومبادئو والحمول المتبعة في نظامنا.

 ،قد تحدث وقائع قانونية تجاوز في بعض عناصرىا حدود الدولة الواحدة وتمتد إلى دول متعددة
دد مدى إمكانية تطبيق كل من تشريعات ىذه الدول نحومن الميم في ىذه الحالة أيضًا أن 

 .وىذا ما نعبر عنو بتطبيق التشريع من حيث المكان ،المختمفة عمييا

وقد تصدر في فترات متعاقبة تشريعات ضمن حدود الدولة الواحدة يخالف بعضيا أو يناقض 
البعض اآلخر، ومن الميم في ىذه الحالة أيضًا أن نحدد مدى إمكانية تطبيق كل من ىذه 

ي تحدث في فترات متعاقبة، وىذا ما نعبر عنو بتطبيق التشريعات عمى الوقائع القانونية الت
 التشريع من حيث الزمان.

 منيا$الواحدة ويحاول كل وفي كمتا الحالتين يكون ىناك تشريعات يتنازعان الواقعة أو القضية   
 .أن يشمميا بحكمو

وأما إن  ،مانفإذا كان التنازع بين تشريعات متعاقبة ضمن الدولة الواحدة كان تنازعًا من حيث الز 
 .كان بين تشريعات دول متعددة فيو تنازع من حيث المكان

نما يقع بين القواعد  والتنازع سواء من حيث المكان أو الزمان ال يقع بين التشريعات وحدىا وا 
 .القانونية المختمفة أيًا كان مصدرىا

 تطبيق التشريع من حيث المكان  -أولا 

 المبدأ العام - 1

 :عرض المبدأ

فالتشريع يطبق منذ  :المبدأ الذي يتبع في ىذا الموضوع يبدو سيبًل ومنطقيًا في نفس الوقت
صدوره ونفاذه لحين إلغائو فيو ال يسري عمى ما تم من أفعال وتصرفات قبل نفاذه وىو ال يتناول 

نما ينحصر تأثيره ومفعولو فيما ب ين في حكمو ما ينشأ عن ىذه األفعال والتصرفات بعد زوالو وا 
 .1ىاتين النقطتين نقطة مبدأه ونقطة منتياه

وينتج عن ىذا أن التشريع الجديد يطبق فورًا منذ نفاذه بالنسبة لممستقبل ولكنو ال يسري عمى 
 .الماضي

أما عدم سريانو عمى الماضي فيسمى  ،ويسمى التطبيق الفوري لمتشريع باألثر المباشر لمتشريع
 .بعدم رجعية التشريع
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 :عمى فكرتين فالمبدأ يقوم

 :األثر المباشر لمتشريع -أ

 .وىذا يقتضي تطبيق التشريع الجديد فورًا ووقف العمل بالتشريع السابق

 

  :عدم رجعية التشريع -ب

وىذا يقتضي عدم سريان التشريع الجديد عمى الماضي بل تطبيق التشريع القديم عمى ما تم من 
 .1أفعال وتصرفات قبل نفاذ التشريع الجديد

 :لمثا

لو صدر تشريع يمنع تيريب الذىب خارج الببلد فإنو يطبق فورًا بالنسبة لجميع األفعال التي 
 .ترتكب بعد نفاذه

 :مثال

فإن كل ىبة عقار  ،لو فرضنا أن تشريعًا جديدًا يشترط لصحة ىبة العقار أن تكون بسند رسمي
بينما تعتبر كل ىبة تمت قبل نفاذ  ،ال تتم بسند رسمي بعد نفاذ التشريع الجديد تعتبر باطمة

 .التشريع صحيحة

 :ضرورة ىذا المبدأ

إن ضرورة تطبيق التشريع الجديد فورًا ال تحتاج إلى تبرير ألن التشريع الجديد يصدر ليمغي 
 .التشريع القديم ويحل محمو

تند إلى أما ضرورة عدم سريان التشريع الجديد عمى الماضي أو عدم رجعية التشريع فمبدأ ىام يس
 .مبررات كثيرة من المنطق والعدل والمصمحة

 :صعوبة تطبيق ىذا المبدأ

في الواقع ىنالك حاالت ال يثير فييا تطبيق ىذا المبدأ أية صعوبة كما في األمثمة التي ذكرناىا 
 .سابقاً 
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د ونبلحظ أن أي حادثة حاولنا أن نطبق التشريع عمييا تكون قد تمت إما بعد نفاذ التشريع الجدي
 .)وعندىا يطبق التشريع الجديد عمييا( أو قبل نفاذه )عندىا تخضع لحكم التشريع القديم(

نما ىي تمتد فترة من  ولكن ىنالك حاالت كثيرة ال تنقضي فييا الوقائع والتصرفات دفعة واحدة وا 
 .الزمن بحيث تبدأ في ظل التشريع القديم ثم تستمر إلى ما بعد نفاذ التشريع الجديد

 (:1مثال )

ثم صدر بعد ذلك  ،أوصى بثمث مالو في ظل تشريع يجيز الوصية بثمث المال فمو أن شخصاً $
 فأي التشريعين يطبق بالنسبة لموصية ؟ ،تشريع يحرم الوصية بأكثر من الربع

 (:2مثال )

ثم بعد بموغو سن  ،سنة 18شخص بمغ سن األىمية في ظل تشريع يعتبر سن األىمية وأيضًا 
 .سنة 21صدر تشريع يجعل سن األىمية األىمية بعام 

 ىل يعتبر ىذا الشخص ناقص األىمية أم كامل األىمية ؟

 :ولئلجابة عن ىذه األمثمة ال بدل لنا من دراسة النظريتين التاليتين

 :النظرية التقميدية والنظرية الحديثة- 2

 :النظرية التقميدية - أ

 :عرض النظرية

 ،لمتفريق بين الحاالت التي يمتنع فييا تطبيق التشريع الجديدإن المعيار الذي تتخذه ىذه النظرية 
يقوم عمى التمييز بين ما تسميو بالحق المكتسب ومجرد  ،والحاالت التي يجب فييا تطبيقو

 .1األمل

 ،وترى ىذه النظرية ضرورة تطبيق التشريع القديم ال الجديد إذا كان األمر يتعمق بحق مكتسب
عمى الحق المكتسب يؤدي إلى إعطائو مفعواًل رجعيًا وىذا غير جائز  ألن تطبيق التشريع الجديد

نما بمجرد أمل فميس في  ،بحسب مبدأ عدم رجعية التشريع أما إذا كان ال يتعمق بحق مكتسب وا 
 .تطبيق التشريع الجديد في ىذه الحالة ما يمس بمبدأ عدم رجعية التشريع

 من أىم األمثمة عمى ذلك:
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بثمث تركتو في ظل تشريع يجيز الوصية بالثمث ثم صدر بعد ذلك تشريعًا  لو أن إنسانًا أوصى
 :جديدًا يحرم الوصية بأكثر من الربع فإذًا عمينا التفريق بين الحالتين

فإن الموصى لو بمجرد وفاة الموصي  ،أ ـ إذا كان الموصي قد توفي قبل صدور التشريع الجديد
وعمى ىذا ال يجوز أن  ،ممكية ما أوصي لو بويصبح ذا حق مكتسب في الوصية وتؤول إليو 

 ،ألن تطبيقو يؤدي إلى المساس بحق الموصى لو ،يطبق التشريع الجديد عمى ىذه الوصية
 .وىو حق مكتسب

ب ـ أما إذا كان الموصي لم يمت بعد حين صدور التشريع الجديد فإن ىذا التشريع يجب أن 
 . بمقدار ربع التركة فقطيطبق فورًا عمى الوصية المذكورة فبل تجوز إال

والسبب في تطبيق التشريع الجديد في ىذه الحالة ىو أن تطبيقو ال يؤدي إلى المساس بحق 
نما لو  ،مكتسب ألن الموصى لو ليس لو حق مكتسب في الوصية قبل موت الموصي وا 

 .مجرد أمل فييا إذ أن الموصي يستطيع أن يرجع عن وصيتو في أي وقت يشاء

 :1من القاعدة التي تقرىا النظرية التقميديةاالستثناءات 

ألن مبدأ عدم رجعية  ،إذا نص التشريع الجديد صراحة عمى سريان أحكامو عمى الماضي -أ
نما يقيد القاضي فقط  .التشريع ال يقيد المشرع وا 

ومعنى ذلك أن القاضي ال يستطيع أن يجعل لمتشريع مفعواًل رجعيًا بحيث يطبقو بالنسبة 
رجعية  معد . إذن فمبدأفي حين يستطيع المشرع فعل ذلك ،المكتسبة السابقة لصدورهلمحقوق $

 التشريع يقيد القاضي وال يقيد المشرع

 :إذا كان التشريع الجديد يتعمق بالنظام العام -ب

فالتشريع الجديد إذا كان من التشريعات التي تتعمق بالنظام العام قد ُيسمح في كثير من األحيان 
 .مفعواًل رجعيًا وتطبيقو بالنسبة لمماضيبإعطائو 

 :مثال

وىذا يعتبر من التشريعات التي تتعمق بالنظام العام فإنو  ،صدر تشريع يمنع التعامل بالذىب
فبل يجوز الدفع بالذىب بعد صدور ىذا  .يطبق عمى العقود الجارية بعد إصداره وقبل صدوره

 .التشريع حتى ولو تم االتفاق عمى ذلك قبل صدور ،التشريع
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فإنو يطبق اعتبارًا من تاريخ التشريع الذي جاء  ،إذا كان التشريع الجديد تشريعًا تفسيرياً  -ج
 .لتفسيره وليس من تاريخ صدوره فقط

 

إذا كان التشريع الجديد من التشريعات الجزائية التي تمغي عقوبة سابقة أو تضمن عقوبة  -د
 .أخف لممتيم

ع الجديد ما دام قد ألغى العقوبة أو خفف منيا فمن الضروري أن والسبب في ذلك ىو أن التشري
يستفيد المتيم منو ألنو أرحم بالنسبة إليو وأعدل حيث أن التشريع الجديد ال يقضي بإلغاء العقوبة 
أو تخفيفيا إال لشعوره بشدة وقساوة العقوبة السابقة وذلك بخبلف لو كان التشريع الجديد يعاقب 

 .عاقب عميو سابقًا أو يتضمن عقوبة أشد من العقوبة المقررةعمى فعل لم يكن م

فعندىا يطبق التشريع القديم ألنو ليس من العدل أن نفرض عقوبة عمى إنسان بسبب فعل لم يكن 
 .معاقبًا عميو أو نعاقبو بأشد من العقوبة التي كانت مقررة حين ارتكاب الفعل

 

 :نقد النظرية التقميدية

لى معيارىا في التفريق بين الحق يمكننا أن نمخص  النقد الذي وجو إلى النظرية التقميدية وا 
 :1المكتسب ومجرد األمل في النقطتين التاليتين

 :غموض ىذا المعيار -أ

إذ يصعب التفريق في الواقع بين ما يجب أن يعتبر حقًا مكتسبًا فبل يطبق عميو التشريع الجديد 
 .عأو مجرد أمل فيطبق عميو ىذا التشري

 :وقد حاولت ىذه النظرية التفريق بين الحق المكتسب ومجرد األمل فقالت

 :الحق المكتسب

ىو ما يدخل في ذمتنا وثروتنا بصورة نيائية ويصبح جزءًا منيا بحيث ال يمكن انتزاعو بدون 
 .إرادتنا

 :أما مجرد األمل
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 .فيو عبارة عن أمنية أو احتمال قد يتحقق أو ال يتحقق

 

 :ذا المعيار في بعض األحيانعدم صحة ى -ب

إذ يبلحظ أن ىنالك بعض الحاالت التي تتعمق بحق مكتسب ال بمجرد أمل ومع ذلك يطبق 
وفي بعض الحاالت تتعمق بمجرد أمل ومع ذلك يطبق عمييا  ،عمييا التشريع الجديد ال القديم

 .التشريع القديم

 

 :ومن أمثمة ذلك مثال الوصية الذي طرحناه

نما ىي عبارة حيث عممنا أن  الوصية ال تنشئ حقًا مكتسبًا لمموصى لو في حال حياة الموصي وا 
 .عن مجرد أمل ال يصبح حق مكتسب إال بوفاة الموصي

نما  ،ولكن لو أن تشريعًا جديدًا صدر في حال حياة الموصي ال ليعدل من حدود الوصية وا 
ليضف بعض الشروط عمييا ـ كشرط إنشائيا بسند رسمي عند كاتب العدل ـ فإن ىذا التشريع ال 

فالوصية  ،يطبق عمى الوصية السابقة لصدوره حتى ولو كان الموصي ال يزال عمى قيد الحياة
وال يطبق عمييا التشريع  ،وفي ىذه الحالة تظل صحيحة استنادًا إلى التشريع الذي نشأت في ظم
نما بمجرد أمل   .الجديد بالرغم من أن تطبيقو ال يتعمق بحق مكتسب وا 

 

 :النظرية الحديثة - ب

 

تفرق ىذه النظرية بين ما يسمى بطريق إنشاء أو زوال الوضع القانوني من جية وبين آثار ذلك 
 .الوضع أو المركز القانوني من جية ثانية

القانوني لمدائن أو الموصي( إنما ينشأ ويزول بطرق مختمفة ىي فكل وضع قانوني )كالوضع 
عبارة عن وقائع وتصرفات قانونية كما أن كل وضع قانوني تنتج عنو بعض اآلثار )كاآلثار التي 

 .1تترتب عمى الممكية أو الوصية أو حق الدائن(
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قانونية أو زواليا يجب وترى ىذه النظرية أن الوقائع والتصرفات التي تؤدي إلى إنشاء األوضاع ال
 .أن تتم وفقًا لشروط التشريع الذي تمت في ظمو

فإن ىذا التشريع ال يطبق عمى الوقائع التي تمت  ،فمو غير تشريع من شروط تكوين واقعة ما
  .قبل صدوره إال إذا نص المشرع عمى خبلف ذلك

دي إلنشاء وضع قانوني أما لو كان التشريع الجديد ال يعدل من شروط أو صحة الوقائع التي تؤ 
نما يعدل من آثار ىذا الوضع فيجب التفريق بين حالتين  :1وا 

بالنسبة لآلثار التي نجمت سابقًا عن ىذا الوضع القانوني فينا ال يمكن تطبيق التشريع الجديد  -أ
 .إال إذا نص المشرع عمى خبلف ذلك عمبًل بمبدأ عدم رجعية التشريع ،عمييا

فإن ىذا  ،لآلثار التي ستنجم عن ىذا الوضع القانوني في ظل التشريع الجديدأما بالنسبة  -ب
 .التشريع ىو الذي يطبق عمييا عمبًل بمبدأ األثر المباشر

 

 :مقارنة بين النظرية التقميدية والنظرية الحديثة

 :سنقارن بين ىاتين النظريتين من خبلل مثال الوصية الذي شرحناه سابقاً 

وبحسب النظرية الحديثة يجب أن يكون ىذا  ،تنشأ وضعًا قانونيًا لمموصى لوإن الوصية التي 
وعمى ذلك فالتشريع الجديد الذي يعدل  ،التصرف موافقًا من حيث تكوينو وصحتو لقواعد التشريع

نما يطبق  عمييا $من شروط صحة الوصية ال يطبق عمى الوصية التي أجريت قبل صدوره وا 
 .التشريع الجديد بعد وفاة الموصي أو في حياتو صدرسواء  ،التشريع القديم

ن اآلثار الناجمة عن الوصية ال تترتب بالنسبة لمموصى لو إال بعد وفاة الموصي وعمى ىذا  ،وا 
ففي حالة الوصية بثمث التركة في ظل تشريع يجيز ذلك ثم صدور تشريع جديد ال يجيز الوصية 

 .لموصي قد توفي قبل صدور التشريع أو بعدهبأكثر من الربع فإننا نفرق بين ما إذا كان ا

 إذا كان الموصي قد توفي قبل صدور التشريع الجديد:  -أ

ال استنادًا لوجود حق مكتسب كما في النظرية التقميدية  ،ال يسري ىذا التشريع عمى تمك الوصية
  .ولكن ألن أثر الوصية قد ترتب قبل نفاذ التشريع الجديد

  :نفاذ التشريع الجديد إذا توفي الموصي بعد -ب
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فإن التشريع الجديد يجب أن يطبق عمى تمك الوصية بحيث ال تنفذ إال في حدود ربع تركة 
الموصى لو ليس لو سوى مجرد أمل قبل وفاة الموصي حسب النظرية -ال ألن  ،الموصي$

 .التقميدية ولكن ألن أثر الوصية قد ترتب في ظل التشريع الجديد

ويمكن ان نبلحظ عمى  .ار النظرية الحديثة أدق من معيار النظرية التقميديةوبذلك نبلحظ أن معي
 سبيل المثال أن الوصية تنشئ وضعًا قانونيًا بحسب  النظرية الحديثة 

 :بعد أن درسنا النظرية التقميدية والنظرية الحديثة ننتقل لندرس

 :الحمول المتبعة في نظامنا القانوني-3

من حيث الزمان مسألة معقدة وعمى حد كبير من الصعوبة وسنحاول إن مسألة تطبيق التشريع 
 .أن نبين بعض الحمول المتبعة في نظامنا القانوني

 :في القانون الجزائي

 :1بالنسبة لمقانون الجزائي يجب التفريق بين حالتين

ديد أن يتضمن التشريع الجديد إحداث عقوبة لفعل لم يكن يعاقب عميو التشريع السابق أو تش .أ
 .العقوبة التي كان يحددىا ذلك التشريع ألحد األفعال

أن يتضمن التشريع الجديد إلغاء العقوبة التي كان يقضي بيا التشريع السابق بالنسبة لفعل  .ب
 .من األفعال أو تخفيفيا

 :في أصول المحاكمات المدنية والتجارية

ى أحكام تنازع قوانين األصول من نصت المادتان األولى والثانية من قانون أصول المحاكمات عم
حيث الزمان ومنيا نستنتج أن قوانين األصول تطبق فورًا " عمى ما لم يكن قد فصل فيو من 

فمو صدر تشريع جديد يجعل أمر النظر  .الدعاوى أو تم من اإلجراءات قبل تاريخ العمل بيا "
تي كانت تعرض عمييا في نوع معين من الدعاوى من اختصاص محكمة جديدة غير المحكمة ال

 .ىذه القضايا

 .فإن التشريع الجديد يطبق فورًا وتحال القضايا من المحكمة السابقة لممحكمة الجديدة

 :2ويستثنى من ىذه القاعدة
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التشريعات المعدلة لبلختصاص ال تطبق إذا كان تاريخ العمل بيا يبدأ بعد تاريخ ختام  -أ
 .المرافعة في الدعوى

المعدلة لممواعيد ال تطبق إذا كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بيا بل يطبق التشريعات  -ب
 .التشريع القديم الذي بدأ في ظمو

 :مثال

( يوم ثم صدر تشريع جديد 15لو صدر حكم عن المحكمة البدائية وكانت مدة االستئناف فيو )
( يوم وفقًا لمتشريع القديم وذلك 15فإن مدة االستئناف تظل ) ،( أيام11يجعل مدة االستئناف )

( أيام 11خبلفًا فيما لو صدر الحكم بعد صدور التشريع الجديد فعندىا تصبح مدة االستئناف )
 .وفقًا لمتشريع الجديد

 

 :في القانون المدني

 :االت وىينص القانون المدني عمى كيفية تطبيق التشريع من حيث الزمان بالنسبة لثبلث ح

 :األىمية -أ

 :نصت المادة السابعة من القانون المدني عمى

" النصوص المتعمقة باألىمية تسري عمى جميع األشخاص الذين تنطبق عمييم الشروط المقررة 
ذا عاد شخص توافرت فيو األىمية بحسب نصوص قديمة ،في ىذه النصوص ناقص األىمية  ،وا 

  .ي تصرفاتو السابقة "بحسب نصوص جديدة فإن ذلك ال يؤثر ف

( سنة ثم صدر تشريع جديد 18فمو أن شخصًا بمغ في ظل تشريع قديم سن األىمية الكاممة )
( عام فإن التشريع الجديد يطبق فوريًا ويعود ىذا الشخص ناقص 21يحدد سن األىمية الكاممة بـ )

 .( عاماً 21األىمية حتى يتم سن )

ذا الشخص )كاليبة مثبًل( فيي صحيحة في ظل أما بالنسبة لمتصرفات التي تصدر عن ى
أما لو صدرت عنو بعد صدور التشريع  ،التشريع القديم ألنيا صدرت عن شخص كامل األىمية
 .الجديد فيي باطمة لصدورىا عن شخص ناقص األىمية

 :التقادم -ب
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 :1يجب التفريق بالنسبة لمتقادم بين نوعين من الحاالت

 :الحالة األولى

 .الجديد مدة لمتقادم أطول من المدة التي يقررىا النص القديم أن يقرر النص

 :الحالة الثانية

 أن تكون مدة التقادم التي يقررىا النص الجديد أقصر من المدة التي يقررىا النص القديم.

 :ففي الحالة األولى

جديد ( سنة ثم صدر تشريع 15لنفرض أن مدة التقادم بالنسبة لحق ما كانت بحسب تشريع قديم )
( عام 14فمو أن تقادمًا بدأ في ظل تشريع قديم وكانت قد انقضت منو ) ،( سنة21يجعل المدة )

حين صدور التشريع الجديد فإن ىذا التشريع يطبق فورًا ويجب عندىا الكتمال ىذا التقادم أن 
( سنة 15أما في حال أن التقادم أكمل ) ،يبمغ السنين العشرين التي ينص عمييا التشريع الجديد

 .قبل صدور التشريع الجديد فإن ىذا التقادم يعتبر مكتمبًل ويطبق عميو التشريع القديم

 :أما في الحالة الثانية

( 5( سنة ثم أصبحت بحسب تشريع جديد )15لنفرض أن مدة التقادم بحسب تشريع قديم )
در التشريع الجديد ( سنوات ثم ص3سنوات فمو أن تقادمًا بدأ في ظل التشريع القديم واستمر مدة )

فإن التشريع الجديد ىو الذي يطبق منذ صدوره شريطة أن تبدأ مدة التقادم اعتبارًا من صدور 
التشريع الجديد ال من بدء التقادم السابق أي تطبق مدة السنوات الخمس إضافة لمدة الثبلث 

 .سنوات التي مرت من التقادم السابق

دم السابق أقل من المدة التي يقررىا التشريع الجديد فإن التقادم أما إذا كانت المدة الباقية من التقا
 .يكتمل بانتياء ىذه المدة الباقية وال حاجة لتطبيق مدة التقادم الجديد

نما يكتفى بإتمام 5( سنة فإنو ال تطبق عميو مدة )13فمو أتم التقادم السابق فرضًا ) ( سنوات وا 
  .السنتين المتبقيتين

 :مثال

( سنوات 6( سنة وصدر تشريع جديد حددىا بمدة )17لتقادم ضمن تشريع قديم )كانت مدة ا
  .( سنوات في ظل التشريع القديم  يعتبر التقادم مكتمبلً 11وكان التقادم قد استمر مدة )
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 :األدلة التي تعد مسبقاً  -ج

 :نصت المادة العاشرة من القانون المدني عمى ما يمي

 ،مقدمًا النصوص المعمول بيا في الوقت الذي أعد فيو الدليل " تسري في شأن األدلة التي تعد
  .أو في الوقت الذي كان ينبغي فيو إعداده "

ليرة سورية وكان يجوز إثبات التعاقد بشيادة الشيود ثم  111فمو أن شخصين تعاقدا عمى مبمغ 
ل.س فاذا  51وز صدر بعد ذلك تشريع ال يجيز إثبات التعاقد بشيادة الشيود إال عمى ما ال يتجا

فإنو من الممكن إثبات العقد السابق بشيادة  ،تجاوز العقد ىذا المبمغ فيجب إثباتو بسند خطي
ألنو في ذلك الوقت الذي تم فيو العقد لم  ،الشيود بالرغم من أن التشريع الجديد ال يجيز ذلك

 .يكن ىنالك حاجة إلعداد دليل خطي

 :العقود

التشريع الذي جرت في ظمو سواء فيما يتعمق بشروط انعقادىا أو يطبق بالنسبة لمعقود دومًا 
 .صحتيا أو فيما يتعمق بآثارىا

عمى أن التشريع الجديد يطبق عمى الغالب بالنسبة لآلثار التي تنجم بعد نفاذه عن العقود السابقة 
 .1إذا كان ىذا التشريع من النظام العام

 .شروط انعقاد أو صحة العقود السابقة لصدوره ونفاذهفالتشريع الجديد ال يستطيع أن يعدل من 

وكذلك ال يطبق التشريع الجديد عمى اآلثار التي سبق أن ترتبت عمى العقود قبل نفاذه وال اآلثار 
بل يطبق بالنسبة ليذه اآلثار التشريع القديم الذي أجريت العقود في  ،التي ستترتب عمييا بعد ذلك

 .ظمو

 

 من حيث المكان تطبيق التشريع-ثانيا 

 

مسألة تطبيق التشريع من حيث المكان تفترض وجود تنازع بين تشريعات مختمفة صادرة عن 
دول متعددة فيكون من الواجب انتقاء أحد ىذه التشريعات لتطبيقو عمى القضايا التي يراد الحكم 

 .فييا
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مبدآن متناقضان لبيان كيفية تطبيق التشريعات ومدى شموليا من حيث المكان  - ظيرولقد $
 :واألشخاص ىما

  .مبدأ إقميمية القوانين  

 .ومبدأ شخصية القوانين 

 :مبدأ إقميمية القوانين

صاحبة السمطان المطمق والسيادة التامة في حدود  ،تعتبر الدولة بحسب مبدأ إقميمية القوانين
تكون جميع التشريعات الصادرة عن الدولة تطبق ضمن حدود اإلقميم عمى إقميميا وبذلك 

 .األشخاص الذين يقيمون فيو

 :1ويقوم ىذا المبدأ عمى فكرتين

ـ تطبق تشريعات الدولة ضمن حدود إقميميا عمى جميع من يقيمون فيو سواء أكانوا مواطنين  1
 .أو أجانب

الدول األخرى بالنسبة لمواطني الدولة التي ـ ال تطبق ىذه التشريعات ضمن حدود أقاليم  2
بل يخضع ىؤالء المواطنون لتشريعات الدول صاحبة السيادة عمى األقاليم التي  ،صدرت عنيا
 .يقيمون فييا

 :مبدأ شخصية القوانين

 :2يقوم عمييما المبدأ السابق وىما المتينويقوم ىذا المبدأ عمى فكرتين تناقض تمامًا الفكرتين $

سواء أكانوا يقيمون ضمن  ،تشريعات الدولة عمى جميع المواطنين الذين ينتسبون إلييا ـ تطبق 1
 .حدود إقميميا أم خارج ىذا اإلقميم

بل  ،ـ ال تطبق ىذه التشريعات عمى األجانب الذين يقيمون ضمن إقميم الدولة الصادرة عنيا 2
 .يخضع ىؤالء لتشريعاتيم الوطنية

 

 :مبررات كل من المبدأين

 .مبدأ إقميمية القوانين ينسجم إلى حد كبير مع فكرة سيادة الدولة وسمطانيا ضمن حدود إقميمياإن 

                                                
 230( . ص 1967سوريا:جامعة حلب)-س/حلبللعلوم القانونية/أنطوان قسي - 1
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إال أن مبدأ إقميمية القوانين ال يشجع كثيرًا عمى نمو العبلقات بين أفراد الدول المختمفة ألن 
شريعات األجنبي تدفعو تجارتو أو مينتو لمعيش في بمد غريب قد يكون حريصًا عمى أال يخضع لت

 .ىذا البمد كميا

وتبدو أىمية مبدأ شخصية القوانين بصورة خاصة بالنسبة ألمور األحوال الشخصية من زواج أو 
... إذ أن أغمب الناس حريصون بالنسبة ليذه األمور عمى أن تطبق عمييم تشريعاتيم .طبلق

 .الوطنية ألنيا أقرب إلى طبائعيم وعاداتيم وتقاليدىم

 

  :حيث المكان بحسب نظامنا القانوني تطبيق التشريع من

 ،إن أغمب النظم في عصرنا الحاضر ومن بينيا النظام المطبق في ببلدنا تأخذ بالمبدأين معاً 
 .فيي تطبق كل منيما بحسب نوع العبلقات التي يراد تطبيق التشريع عمييا

 .نا القانونيولكننا نستطيع القول بأن مبدأ إقميمية القوانين ىو الغالب بالنسبة لنظام

 :األمور التي يطبق بالنسبة إلييا المبدآن معاً 

 ،األمور الجزائية حيث يطبق بالنسبة إلييا مبدأ إقميمية القوانين ،تدخل في ىذه الزمرة في الواقع
 .كما يطبق مبدأ شخصية القوانين

سواء ارتكبيا  وذلك ألن التشريعات السورية تطبق بالنسبة لجميع الجرائم التي ترتكب عمى إقميميا
سوري أو أجنبي مبدأ )إقميمية القوانين( وتطبق بالنسبة لمجرائم التي يرتكبيا المواطنون السوريون 

 خارج اإلقميم )األرض السورية( مبدأ )شخصية القوانين(.

والسبب في ذلك ىو حرص الدولة عمى معاقبة كل من يرتكب جريمة عمى أرضيا تيدد سبلمتيا 
معاقبة المجرمين من أبنائيا وفقًا لقواعدىا ولو ارتكبوا جرائميم خارج وتحرص عمى  ،وأمنيا

 .أرضيا ألنيا ال ترضى ليم اقتراف الجرائم

 :األمور التي تطبق بالنسبة إلييا مبدأ إقميمية القوانين

 :ومن أىم ىذه األمور

 ت...األمور المتعمقة بالضابطة )البوليس( كتنظيم المرور ومراقبة األسواق والمحبل - 1

 .القواعد المتعمقة باألشياء من عقارات أو أموال منقولة وبما يترتب عمييا من حقوق عينية -2

 .القواعد المتعمقة بااللتزامات غير التعاقدية -3
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جراءات المحاكمة -4  .القواعد المتعمقة باالختصاص القضائي وا 

 .القواعد المتعمقة بالنظام العام واآلداب العامة -5

 

 :التي تطبق بالنسبة إلييا مبدأ شخصية القوانيناألمور 

 (.12الحالة المدنية لؤلشخاص وأىميتيم )المادة  -1

 (.14( وآثار الزواج )المادة 13الشروط الموضوعية لصحة الزواج )المادة  -2

 .(14الطبلق )المادة   -3

 .(16االلتزام بالنفقة فيما بين األقارب )المادة   -4

عية الخاصة بالوالية والوصاية والقوامة وغيرىا من النظم التي تحمي المسائل الموضو   -5
 .(17المحجورين والغائبين )المادة 

 .(18الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت )المادة  -6

 :1تطبيق التشريع من حيث المكان بالنسبة لمعقود

فإذا  ،لمدني يطبق التشريع الذي يختاره المتعاقدانمن القانون ا 21بالنسبة لمعقود وحسب المادة 
فإذا لم يكن ليما موطن  ،لم يتفقا عمى تشريع معين يطبق التشريع النافذ في موطنيما المشترك

  .مشترك يطبق التشريع في الدولة التي تم فييا العقد

 .أما العقود التي تتعمق بعقار ما فيطبق عمييا تشريع موقع ىذا العقار
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 تمارين

ص القانون المدني عمى كيفية تطبيق التشريع من حيث الزمان بالنسبة لثبلث حاالت اشرح ىذه ن
 .الحاالت
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 التشريع

 التشريع إلغاء -5 

 
 الكممات المفتاحية:

 .اإللغاء الضمني -اإللغاء الصريح  -إلغاء التشريع 

 
 الممخص: 

نياء العمل بو, فكما أن المشرع يستطيع أن يسن ما يشاء من  إلغاء التشريع يعني زوالو وا 
التشريعات التي يرى أنيا لم تعد مالئمة. التشريعات حين تدعو الضرورة فإنو يستطيع إلغاء 
 .سنتعرف في ىذا الجزء عمى إلغاء التشريع وأنواعو

 
 األهداف التعميمية:

 في ىذا الجزء يجب أن يكون الطالب مممًا بـ:

 .إلغاء التشريع  
   

 .أنواع إلغاء التشريع 
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 اإللغاءتعريف أواًل:

نياء العمل بو فكما أن المشرع يستطيع أن يسن ما يشاء من  ,إلغاء التشريع يعني زوالو وا 
 .2التشريعات حين تدعو الضرورة فإنو يستطيع إلغاء التشريعات التي يرى أنيا لم تعد مالئمة

وذلك كأغمب  ,والتشريع إما أن يمغى دون أن يعقبو تشريع جديد يحل محمو في التطبيق
لحرب ـ والتي تمغى بانتياء ىذه التشريعات التي تصدر خالل الظروف االستثنائية ـ كظروف ا

 .الظروف

ما أن يستبدل بالتشريع الممغى تشريع جديد يحل محمو في التطبيق  .وا 

أو جزئيًا بحيث يقتصر  ,واإللغاء إما أن يكون عامًا بحيث يشمل جميع أحكام التشريع السابق
 .عمى بعض ىذه األحكام دون بعضيا اآلخر

 

 مطة التي تممك حق إلغاء التشريع السثانيًا:

إللغاء نص تشريعي يجب أن يكون النص الجديد الذي يتضمن ىذا اإللغاء صادرًا عن السمطة 
 .نفسيا التي أصدرت النص السابق أو عن سمطة أعمى منيا

فينالك تسمسل بين أنواع النصوص التي تتضمن القواعد القانونية وتسمسل بين السمطات التي 
 .ىذه النصوص تصدر عنيا

ثم يميو التشريع  ,وعممنا أن الدستور الصادر عن السمطة التأسيسية ىو أعمى ىذه النصوص
 .الصادر عن السمطة التشريعية ثم المراسيم والقرارات الصادرة عن السمطة التنفيذية

فكل نص من ىذه النصوص يمغى بنص مماثل أو بنص أعمى منو ولكنو ال يمكن أن يمغى 
 .1وبنص أقل من

 :مثال
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فالنص التشريعي يمكن أن يمغى بنص تشريعي آخر أو بنص دستوري ولكنو ال يمغى بقرار 
 .إداري

فعدم االستعمال إنما  ,وبحسب الرأي الراجح اليعتبر النص التشريعي ممغى بسبب عدم االستعمال
والعرف المخالف لمنص التشريعي ال يؤدي  ,يعني في الواقع وجود عرف مخالف ليذا النص

 .إللغائو

 :وبحسب المادة الثانية من القانون المدني

 .. ".." ال يجوز إلغاء نص تشريعي إال بتشريع الحق

 .فالنص التشريعي يمكن االحتجاج بو وطمب تطبيقو ما دام المشرع لم يعمد إلى إلغائو

 

  2ثالثًا:أنواع اإللغاء

 :من القانون المدني عمى ما يمينصت المادة الثانية 

أو يشتمل عمى نص  ," ال يجوز إلغاء نص تشريعي إال بتشريع الحق ينص صراحة عمى اإللغاء
أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك  ,يتعارض مع النص التشريعي القديم

  .التشريع "

 اإللغاء الصريح:  -1

من التشريع الجديد نصًا يقضي بإلغاء التشريع السابق أو ويكون ىنالك إلغاء صريح حين يتض
 .بإلغاء بعض مواده

 .وىذا اإللغاء ىو أبسط أنواع اإللغاء

 :اإللغاء الضمني-2

 :ويقع اإللغاء الضمني في إحدى الحالتين التاليتين

                                                
( 2003لبنان:منشورات الحلبي الحقوقية)-محمد حسين منصور/بيروت-إلى القانون/رمضان محمد أبو السعود المدخل - 2

 .543ص 
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 .أ ـ أن يشمل التشريع الالحق عمى نص يتعارض مع نص التشريع القديم

 .الالحق من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده التشريع القديمب ـ أن ينظم التشريع 

 :الحالة األولى

فيعتبر أن النص الالحق قد ألغى  ,إذا تعذر تطبيق النصين في آن واحد والعمل بيما كمييما
 .ضمنًا النص القديم

نما يطبق كل  أما إذا أمكن التوفيق بين النصين فال يعتبر أن النص الالحق قد ألغى السابق وا 
 .منيما بالنسبة لمحاالت التي تناوليا في أحكامو

 

 :الحالة الثانية

ن لم ينص صراحة  يعتبر التشريع الالحق في ىذه الحالة قد حل محل التشريع القديم وألغاه وا 
 .عمى ىذا اإللغاء

فيو بالرغم من  1551ومن أمثمة ىذا النوع من اإللغاء حالة الدستور السوري الذي صدر عام 
أنو لم ينص صراحة عمى إلغاء الدستور السابق لو فانو يعتبر قد ألغاه ضمنًا حتى بالنسبة لما 

 .يتضمنو من أحكام ال تتعارض مع أحكامو

ويالحظ في أغمب األحيان أن التشريع الالحق الذي يصدر لينظم من جديد الموضوع يتضمن 
 .عادة نصًا صريحًا بإلغاء التشريع القديم
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 تمارين

 :العبارات الصحيحة

تتضمن الظروف )المادية، الطبيعية، المعنوية( التي تحيط بنا كاألحوال  الحقائق الواقعية: 
الفيزيولوجية واالقتصادية واالجتماعية والدينية، وىي أمور يجب مراعاتيا حين وضع قاعدة 

 .قانونية

 .قانونيةالتطورات التي مرت بيا القواعد والمؤسسات ال الحقائق التاريخية:

 .الحقائق العقمية: ىي المبادئ التي يوحي لنا بيا العقل ويدلنا عمى صحتيا

 .ىي األىداف التي يطمح إلييا كل مجتمع ويعمل عمى تحقيقيا الحقائق المثالية:
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 المصادر غير التشريعية
 الشريعة اإلسالمية -1

 
 الكممات المفتاحية:

 .الشريعة اإلسالمية –الدين اإلسالمي  –الدين المسيحي  –الدين 
 

 الممخص:
الدين ىو )وحي من عند اهلل ينزل عمى نبي من أنبياءه إلرشاد الناس في معاشيم وفي معادىم( 

القوة غير المنظورة وينسب إلييا( وتحدد األديان لإلنسان واجبو أو ىو )كل ما يستمد من وحي 
نحو ربو، واجبو نحو نفسو، وواجبو نحو مجتمعو، سندرس في ىذا الفصل مراحل التطور 

 .التاريخي لمشريعة اإلسالمية، وأثر الشريعة اإلسالمية في نظامنا الحالي
 

 األهداف التعميمية:
 يتعرف الطالب في ىذا الجزء عمى:

 .أثر الدين المسيحي 
 .أثر الدين اإلسالمي 
 .مراحل التطور التاريخي لمشريعة اإلسالمية 
 .أثر الشريعة اإلسالمية كمصدر لمقواعد القانونية في نظامنا الحالي 
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عشرة



ىذا ونخصص  ،تحدثنا في الفصل السابق عن التشريع وىو المصدر األول من المصادر الرسمية
 العرفو  سواء منيا المصادر الرسمية وىي الشريعة اإلسالمية المصادرالفصل لدراسة بقية 

  .أو المصدران التفسيريان وىما االجتياد القضائي والفقو ،ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة

  وعمى ىذا فإن الفصل الحالي يتضمن الفروع التالية:

 الشريعة اإلسالميةالفرع األول: 

 العرفالفرع الثاني: 

 العدالة. وقواعدالفرع الثالث: مبادئ القانون الطبيعي 

 الفرع الرابع: االجتياد القضائي والفقو
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 الشريعة اإلسالمية

  :أثر الدين كمصدر لمقواعد القانونية

)وحدي مدن عندد اهلل يندزل عمدى نبدي مدن أنبيداءه إلرشداد النداس فدي معاشديم وفدي  :يعرف الددين بنندو
 معادىم(.

 )كل ما يستمد من وحي القوة غير المنظورة وينسب إلييا(. :أو

 :وتحدد األديان لإلنسان ثالث أنواع من الواجبات وىي

 .د واجبو نحو ربو 1

 .د واجبو نحو نفسو 2

 .د واجبو نحو مجتمعو 3

 :أثر الدين المسيحي

يجداد نستطيع القول أن المسيحية لدم تحداول حدين نشدنتيا تنظديم العالقدات االجتماعيدة بد ين النداس واي
نظددام قددانوني ليددم ولكنيددا اكتفددت بدددعوتيم لمتمسددك بالمثددل العميددا وحددثيم عمددى الفضدديمة والسددبب فددي 

الدذين أندزل عمدييم الددين المسديحي كاندت ليدم قواعدد قانونيدة يتبعونيدا وىدي مسدتمدة  كدونذلك يعود 
تنظديم  عمدىمن الديانة الييودية أو من الشريعة الرومانية ولقد حرصت الكنيسة منذ اشدتداد نفوذىدا 

كدن الكثير من العالقات القانونية بين الناس لذلك يوجد قواعد قانونية تتضدمنيا الدياندة المسديحية ول
نما ىي من وضع رجال الكنيسدة وليدذا يطمدق  ىذه القواعد لم تعرفيا المسيحية منذ نشنتيا األولى واي

 .1عمييا القانون الكنسي

 

 :أثر الدين اإلسالمي

نما جداء ناظمداأل ألمدور الددنيا وا خدرة معداأل   ،لم يقتصر اإلسالم عمى الدعوة إلى عبادة اهلل وطاعتو واي
 .2جتماعي شامل يتبعو الناس في معاممتيم وأمورىموحاول إقامة نظام قانوني وا

ويختمف اإلسالم عن المسيحية بدنن حركدة التشدريع فيدو رافقدت الدولدة اإلسدالمية مندذ نشدوئيا ولديس 
فدي حدين تعتبدر القواعدد القانونيدة المسديحية مدن  ،عمل الصدحابة والفقيداء سدوم امتدداد ليدذا الحركدة

 .عمل رجال وفقياء الكنيسة
                                                

 230 -222. ص 2004-2003دمشق /لمدخل إلى علم القانون /هشام القاسم / جامعة ا – 1
ص  1224األردن:مكتبة دار الثقافة) -النظرية العامة للحق/عبد القادر الفار/عمان-لدراسة العلوم القانونية:مبادئ القانون 2
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 :موجزة عن التطور التاريخي لمشريعةلمحة 

 :يقسم ىذا التطور إلى عدة مراحل

 (:صمعم) ـ عصر الرسول 1

جميع أمور الدولدة اإلسدالمية التدي أنشدنىا مدن دينيدة أو دنيويدة وكاندت تعدود  (صمعم) تولى الرسول
 .إليو ميمة التشريع والقضاء وبيان القواعد القانونية التي يجب عمى الناس إتباعيا

 .والقواعد القانونية اإلسالمية في ىذا العصر كان ليا مصدران وىما القرآن والسنة

 :عصر التوسع واالزدهار -2

وىو يمتدد حتدى القدرن الخدامس لميجدرة ونشدطت فيدو الحركدة الفقييدة وانصدرف العممداء والفقيداء إلدى 
 :استنباط األحكام الشرعية وتدوينيا وأىم خصائص ىذا العصر

عدددداأل صددددحيحاأل وحدددداول الكثيددددرين مددددن الفقيدددداء جمددددع السددددنة واعتبددددر القددددرآن والسددددنة جمددددع القددددرآن جم
 .المصدرين الرئيسين لمشريعة اإلسالمية

لجددن الفقيددداء باإلضددافة إلدددى ىدددذين المصدددرين إلدددى مصدددرين آخدددرين ىمدددا اإلجمدداع والقيددداس وذلدددك 
 .الفتوحات اإلسالمية أوجدتيالظيور عالقات اجتماعية جديدة 

الحنفددددي والمددددالكي  :العصددددر مددددذاىب فقييددددة ومنيددددا المددددذاىب األربعددددة المعروفددددةوظيددددرت فددددي ىددددذا 
 .أما القضاء فكان يتواله كبار الفقياء ويجرونو وفقاأل لمذاىبيموالشافعي والحنبمي، 

 :عصر الركود والجمود -3

فددي ىددذا العصدددر اشددتد التقيدددد بالمددذاىب والتعصدددب ليددا وضدددعفت الحركددة الفقييدددة والفكريددة وتوقدددف 
 .االجتياد وصار الفقياء يكتفون بدراسة المذاىب السابقة وشرحيا

 :عصر الحكم العثماني -4

 لمعصددددددر السدددددددابق ولكددددددن بددددددددت فيددددددو ظاىرتدددددددان تجعددددددالن مدددددددن الضددددددرور  ذكدددددددره  امتدددددددداداأل يعتبددددددر 
 :وىما

أ د محاولدددة تقندددين الفقدددو اإلسدددالمي عمدددى األسدددموب الحدددديث وذلدددك ألن األحكدددام الفقييدددة لدددم تكدددن 
ل تشددريعات ذات مددواد متسمسددمة إنمددا كانددت منثددورة فددي الكتددب الفقييددة وكددان ال بددد موضددوعة بشددك

لمقاضددي الددذ  يريددد أن يرجددع إلددى ىددذه الكتددب ويسددتخمص األحكددام منيددا أن يواجددو رجوعدداأل صدددعباأل 
 .وبحثاأل عسيراأل فييا وذلك لكثرة ا راء المتضاربة فييا
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ة ىو مجمدة األحكدام العدليدة التدي تضدمنت وأضخم عمل قام في ىذا الشنن في عيد الدولة العثماني
األحكام والقواعدد القانونيدة المتعمقدة بدنمور المعدامالت الدينيدة وفقداأل لممدذىب الحنفدي والتدي كاندت 

 .تعتبر بمثابة قانون مدني لمدولة العثمانية

ب د محاولددة وضددع تشددريعات حديثددة مسددتمدة مددن التشددريعات األجنبيددة ويعتبددر ىددذا االتجدداه نقطددة 
 .بارزة في تاريخ الشريعة اإلسالمية تحول

 .المدنيةوقد قامت ىذه المحاوالت بسبب تطور 

 وتعقد أساليب الحياة من جية وازدياد العالقات والصالت مع البالد األجنبية من جية ثانية 

 :أثر الشريعة اإلسالمية كمصدر لمقواعد القانونية في نظامنا الحالي

حاليدداأل كمصدددر لمقددانون الوضددعي فددي الجميوريددة العربيددة السددورية ينحصددر أثددر الشددريعة اإلسددالمية 
 :في الناحيتين التاليتين

أ د الشدريعة اإلسدالمية ىدي وحددىا المطبقدة بالنسدبة لممسدممين فدي األمدور واألحدوال الشخصدية مدن 
 ... الخ.زواج وطالق ونسب

ويصدعب االستعاضدة عدن  .كما أنيا تطبق بالنسبة لغير المسممين فدي بعدا األمدور كداإلرث مدثالأل 
األحكام المتعمقة بداألحوال الشخصدية بنحكدام مسدتمدة مدن تشدريعات أجنبيدة ألن ىدذه القضدايا 

 .تعتبر ذات صمة بعادات األمة وتقاليدىا ومعتقداتيا الدينية

اإلسالمية بمثابة مصدر ثداني مدن مصدادر القدانون بعدد  الشريعةد يعتبر القانون المدني السور   ب
وذلدددك يعندددي أن الشدددريعة اإلسدددالمية لدددم تعدددد المصددددر الرئيسدددي لمقواعددددد  ،شدددريعنصدددوص الت

ولكنيددا تعتبدددر كمصددددر مكمددل أو مدددتمم لمتشدددريع ويرجددع إلييدددا بمختمدددف  ،القانونيددة فدددي بالدندددا
 .مذاىبيا ال إلى مذىب واحد منيا

انون الكثيددر ىددذا القدد اسدتمدتعتبدر الشددريعة اإلسددالمية مدن المصددادر التاريخيددة لمقدانون المدددني حيددث 
 .من أحكامو منيا ومعظم أحكامو األخرم ال تتعارا مع مبادئيا وقواعدىا
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 تمارين

 :أشر إلى الجمل الصحيحة مما يمي

  .الشريعة اإلسالمية ىي وحدىا المطبقة بالنسبة لممسممين في األمور واألحوال الشخصية .1

   

  .مصدر أول من مصادر القانونيعتبر القانون المدني السور  الشريعة اإلسالمية بمثابة  .2

   

 .تطبق الشريعة اإلسالمية بالنسبة لغير المسممين في األمور واألحوال الشخصية .3

 

.1اإلجابة الصحيحة رقم   
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 غير التشريعيةالمصادر 
 رفـــــالع -2

 

 الكممات المفتاحية:
 .التشريع –القواعد العرفية  –العنصر المعنوي  –العنصر المادي  –العرف 

 

 الممخص:
يأتي العرف بالنسبة ألغمب الشرائع بعد التشريع مباشرة في المكانة والمنزلة واألهميةة. والعةرف هةو 

لمةةم مةةو الوامةةة القانونيةةة. لةةي مسةةاوس عديةةدة تعةةاكس مةةا يتمتةةع بةةي عةةادة يشةةعر النةةاس بأنمةةا ممزمةةة 
التشريع مو مزايةا  سةندرس فةي هةلا الاصةر العةرف وعناصةر   لنةر  بالنسةبة لم تمةف فةروع القةانوو  

 .ودور القضاء بالنسبة لمعرف وصمتي بالتشريع

 

 األهداف التعميمية:
 يتعرف الطالب في هلا الازء عمى:

 لبقية المصادر. مكانة العرف بالنسبة -
 عناصر العرف  مزايا  ومساوئي. -
 دور القضاء بالنسبة لمعرف. -
 صمة العرف بالتشريع. -
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عشرة التاسعةالوحدة التعميمية  

 



 

                               

 

 :مكانة العرف بالنسبة لبقية المصادر

يعتبةةةر القةةةانوو المةةةةدني السةةةوري العةةةرف بمنابةةةةة مصةةةدر نالةةةةث مةةةو مصةةةادر القةةةةانوو بعةةةد التشةةةةريع 
   .والشريعة اإلسالمية

فقةةد مةدم العةةرف عمةةى مبةادس الشةةريعة اإلسةةالمية معتبةرًا  يةةا  المصةةدر لمةا القةةانوو المةدني المصةةري 
 .الناني

 .وكللك فإو العرف يأتي بالنسبة ألغمب الشرائع بعد التشريع مباشرة في المكانة والمنزلة واألهمية

فاةي الةدور المتمدنةة  , و العرف يعتبر متأ رًا في المرتبة عو التشريع بالنسبة ألغمب الشرائع حالياً 
هناك هيئات وماالس م تصة تعود  ليما مممة التشريع وسو القواعةد القانونيةة التةي تصةدر بشةكر 

   .تشريعات والتي تعتبر المصدر األور في القانوو

   .يعتبر العرف لشد مدمًا مو التشريع مو الوامة القانونية

 :مزايا العرف ومساؤ 

ي بسةةبب نشةةأتي ال اصةةة عةةو طريةةب التعامةةر بةةيو النةةاس فيعتبةةر لهةةم ميةةزة يتمتةةع بمةةا العةةرف هةةي لنةة
منبنقةةةًا عةةةو الماتمةةةع ناسةةةي وهةةةو يبةةةدو بالتةةةالي لشةةةد المصةةةادر مالئمةةةة لرغبةةةات الماتمةةةع وحااتةةةي 

كما لو ال ضوع لمعرف يعتبر لكنر سةمولة مةو ال ضةوع  لةى  .ولكنرها تمشيًا معي في سير  وتطور 
 .1غير  مو المصادر

نمةةا هةةم الةةليو ي مقونةةي  ألو العةةرف ي ياةةر  عمةةى النةةاس فرضةةًا مةةو مبةةر هيئةةات  اراةةة عةةنمم وال
و يكةةو يعتبةةر صةةادر عةةو األمةةة فمةةو مةةو الوامةةة  بأناسةةمم ويتبعونةةي بمحةة   رادتمةةم عفالتشةةريع وال
العممية يبدو لألفراد وكأني مارو  عميمم مو مبر الميئةات التةي تصةدر   الفةًا لمعةرف الةلي يعتبةر 

 م(.صادر عو األفراد لناسم

 :2وأن لمعرف مساوئ عديدة تعاكس ما يتمتع به التشريع من مزايا وأهمها

 .ة بطؤ  في اينتشار وصعوبة تغيير  فالعرف يتطمب فترة مو الزمو رينما يستقر وينبت 1

                                                
 94ص  ( .1991لبنان:دار الشمال)-نجا/طرابلسالمدخل إلى علم القانون/مهاب  - 1
 53( .ص 1991األردن:مكتبة دار الثقافة) -جورج حزبون/عمان-المدخل إلى علم القانون/تأليف عباس الصراف - 2
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 .ومتى نبت يصعب انتزاعي واستبدار غير  بي مما يعيب تطور الماتمع

نباتةي وتحديةةد تاري ةي فةةالع 2 رف ي يواةد نصةةوك مكتوبةة يمكةةو الراةوع  ليمةةا ة صةعوبة معرفتةةي وال
كمةةا يصةةعب بصةةورة  اصةةة تحديةةد  .لمتأكةةد مةةو مواعةةد  ومعرفةةة تةةاريل بةةدء العمةةر بمةةا لو زوالةةي

 .تاريل صحيح لموعد بدء العمر بمل  القواعد لو انتماؤ 

نمةا ينشةأ  3 عةو ة ا تالف لعراف الدولة الواحدة فالعرف ي يصدر عو هيئة واحدة تضع مواعةد  وال
تعامر الناس وهلا التعامةر ي تمةف بةا تالف الائةات التةي يصةدر عنمةا لو المنةاطب التةي يطبةب 

 .فيما مما يؤدي  لى ا تالف القواعد القانونية وتعددها في الدولة

وبةةالرغم مةةو هةةل  المسةةاوس التةةي تضةةعف مةةو ميمةةة العةةرف وتةةدعو لتقةةديم التشةةريع عميةةي فةةال تةةزار 
القانوو ألو التشةريع ي يسةتطيع لو يحةوي اميةع القواعةد القانونيةة لمعرف لهمية كبرى بيو مصادر 

 .الالزمة ومو المصمحة ليضًا ترك بع  األمور لمعرف لينظمما ويواد القواعد المالئمة لما

 :تعريف العرف وعناصر 

   .هو عادة يشعر الناس بأنما ممزمة لمم مو الوامة القانونية :العرف

 .مادي ومعنوي :عنصريويبدو لمعرف مو التعريف 

 .لما العنصر المادي فمو واود عادة لو تعامر بيو الناس عمى واي م صوك

لمةةةا العنصةةةر المعنةةةوي فمةةةو شةةةعور النةةةاس بةةةأو هةةةل  العةةةادة لو هةةةلا التعامةةةر ممةةةزم لمةةةم مةةةو الوامةةةة 
   .القانونية

 أواًل:العنصر المادي 

 :دة الشروط التاليةلكي ينشأ العنصر المادي في العرف ياب لو تتوافر في العا

ة ياةةب لو تكةةوو هةةل  العةةادة عامةةة لي تطبقمةةا فئةةة كبيةةرة مةةو النةةاس ولةةيس ضةةروريًا لو تكةةوو  1
نما يكاي لو تطبقما فئة منمم  .شاممة لاميع المواطنيو وال

ة ياةةب لو تكةةوو العةةادة مديمةةة مسةةتقرة لةةيمكو التأكةةد مةةو لو النةةاس مةةد دراةةوا عميمةةا ولنمةةا مةةد  2
 .ت لمرًا عارضاً استقرت بينمم وليس
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ة ياب لو تكوو العادة نابتةة مسةتقرة بحيةث تتبةع بصةورة مسةتقرة ي متقطعةة ويتأكةد تعامةر النةاس  3
 .بما و ضوعمم لما

 :ونضيف الشرط التالي

 .ة لو تكوو العادة غير م الاة لمنظام العام واآلداب العامة 4

األمةةر يسةةتحب لو يعتبةةر عةةادة وهةل  الشةةروط عبةةارة عةةو لمةةور موضةةوعية يقةدرها القاضةةي ليةةرى لو 
وتقةةدير القاضةةي فةةي هةةلا الماةةار مطمةةب وي ماةةار لمرمابةةة عميةةي  ل لةةيس هنةةاك حةةدود معينةةة  ,لم ي

 .علمقدم وايستقرار مناًل( عميي لو يتقيد بما

 ثانيًا:العنصر المعنوي 

شةةعور ي بةةد لكةةي تعتبةةر العةةادة عرفةةًا بةةالمعنى الصةةحيح مةةو لو يتةةوافر فيمةةا عنصةةر معنةةوي وهةةو 
وبمةةلا ت تمةةف العةةادة عةةو العةةرف فةةالعرف هةةو عبةةارة  ,النةةاس بأنمةةا ممزمةةة لمةةم مةةو الوامةةة القانونيةةة

   .عو عادة يشعر الناس بأنما ممزمة لمم مو الوامة القانونية

 .لما  لا  مت العادة مو العنصر المعنوي فإنما تكوو مارد عادة ي عرفاً 

 .عرفومو لمنمة العادات التي لم تبمغ مرحمة ال

 .عادة تقديم المدايا في األفراح

كعةةادة دفةةع اإلكراميةةة فةةي  .والعةةادة كنيةةرًا مةةا تنقمةةب  لةةى العةةرف عنةةدما يتةةوافر لمةةا العنصةةر المعنةةوي
فمةةي تعتبةةةر فةةةي كنيةةةر مةةو الةةةبالد بمنابةةةة عةةرف لشةةةعور النةةةاس بةةةأنمم  ,المطةةاعم لو الانةةةادب العامةةةة

 .ممزميو بللك

 .دميب يصعب تحديد  و التمييز بيو العادة والعرف لمر 

ةةة ومةةو العسةةير اةةدًا معرفةةة مرحمةةة انقةةالب العةةادة  لةةى ماعةةدة عرفيةةة ولكةةو فكةةرة التمييةةز بةةيو العةةادة 
والعةةةرف تبنةةةى عمةةةى فكةةةرة لو العةةةرف يعتبةةةر لحةةةد مصةةةادر القواعةةةد القانونيةةةة بينمةةةا ي تعتبةةةر العةةةادة 

 .كللك
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  :أثر العرف بالنسبة لمختمف فروع القانون

بةر التشةريع هةو  ,ع القانوو كالقانوو الازائي مناًل ي ماةار لتطبيةب العةرف لبةداً فبالنسبة لبع  فرو 
 .1وحد  وااب التطبيب  ل ي اريمة وي عقوبة بدوو نك تشريعي

 ل لو األعةةراف الدوليةةة تعتبةةر  ,وبالنسةةبة لمقةةانوو الةةدولي العةةام فمنالةةك ماةةار كبيةةر لتطبيةةب العةةرف
 .مو لهم مصادر القانوو الدولي العام

وتبةدو لهميتةي  اصةة فةي القةانوو التاةاري  ,فإو لنر العرف موي ليضاً  ,لما بالنسبة لمقانوو ال اك
لكنةةر منمةةا فةةي القةةانوو المةةدني ألو القةةانوو التاةةاري يتطمةةب شةةيئًا مةةو المرونةةة وهةةو يتةةرك مةةا ينشةةأ 

 .مو لمور   لى ما ينشأ بيو التاار مو لعراف

 

 :مستند القوة اإللزامية لمعرف

 يعطي العرف موتي اإللزامية ويدعو  لى اعتبار  مصدرًا مو مصادر القانوو ؟ ما اللي

 :لقد ا تمات اآلراء حور هلا الموضوع ونامر لهمما فيما يمي

 :الرلي األور

العةةرف يسةةتمد موتةةي اإللزاميةةة مةةو ناسةةي باعتبةةار  صةةادرًا عةةو األمةةة مباشةةرة ألو األمةةة هةةي صةةاحبة 
 .الحب األصمي في التشريع

العةةةرف واسةةةتقرار  هةةةو دليةةةر عمةةةى رضةةةا األفةةةراد بمةةةلا العةةةرف وهةةةلا الرضةةةا هةةةو لسةةةاس موتةةةي ونشةةةوء 
 .اإللزامية

 :الرلي الناني

ألو المشةةرع هةةو صةةاحب الحةةب  , و العةةرف يسةةتمد موتةةي مةةو  رادة المشةةرع الصةةريحة لو الضةةمنية
بناسةةما  ي الوحيةد بالتشةريع نيابةة عةو األمةةة ومةد حصةر هةلا الحةب بةةي فةال ياةوز لألمةة لو تمارسةي 

 .برضا 
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وواي اي تالف بيو الرلييو هو لو األمة بحسب الةرلي األور تنشةم مةا تشةاء مةو القواعةد القانونيةة 
 .عو طريب األعراف ألنما صاحبة الحب األصمي في التشريع

لمةةا لصةةحاب الةةرلي النةةاني فيعتبةةروو لو األمةةة مةةد ت مةةت عةةو هةةلا الحةةب لمميئةةات الم تصةةة التةةي 
بةةر ينحصةةر حةةب  مةةرار القواعةةد القانونيةةة  ,ي ياةةوز لمةةا لو تعةةود لممارسةةتي بناسةةماتمارسةةي باسةةمما و 

 .الالزمة بالمشرع ناسي وي تعتبر القواعد العرفية بمنابة مواعد مانونية  ي  لا لمرها المشرع

 :دور القضاء بالنسبة لمعرف

د تظةةةر مبممةةةة وغيةةةر القواعةةةد العرفيةةةة عبةةةارة عةةةو مواعةةةد تنشةةةأ عةةةو العةةةادات والتعامةةةر وهةةةل  القواعةةة
 .محددة تمامًا  لى لو تتبناها المحاكم وتأ ل بما وتطبقما

وحسب بع  الاقماء فإو تطبيب القضاء لألعةراف هةو الةلي يسةبغ عميمةا صةاتما اإللزاميةة ويعتبةر 
فالقواعةةد العرفيةةة بحسةةب هةةلا الةةرلي ي تعتبةةر مواعةةد مانونيةةة بةةالمعنى الصةةحيح  ي بعةةد  .مسةةتندًا لمةةا
والةةرلي األكنةةر  .حةةاكم لمةةا وتبنيمةةا  ياهةةا ألنمةةا منةةل للةةك الحةةيو فقةةط تعتبةةر مواعةةد ممزمةةةتطبيةةب الم

 .صوابًا هو لو القواعد العرفية تعتبر مواعد مانونية ممزمة مبر لو تطبقما المحاكم

 :صمة العرف بالتشريع 

 :1وتقوم هل  الصمة عمى حالتيو

 :توافب العرف مع التشريع -ل

 :العرف والتشريع في حالتيو وهمايبدو هلا التوافب بيو 

 .الحالة التي يستمد فيما التشريع مواعد  مو العرف والحالة التي يكمر العرف فيما لحكام التشريع

 :الحالة األولى

فالمشةةةرع حةةةيو يعمةةةد  لةةةى سةةةو  , و الكنيةةةر مةةةو القواعةةةد التشةةةريعية مسةةةتمدة فةةةي الوامةةةع مةةةو العةةةرف
يتبنى األعةراف السةائدة التةي لنبةت التطبيةب صةالحما تشريعاتي يحرك في لغمب األحياو عمى لو 
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فتنقمةب القواعةد التةي تتضةمنما هةل  األعةراف مةةو عرفيةة  لةى تشةريعية ويسةتمر النةاس عمةى  تباعمةةا 
ألنمم للاوها مو امة وألو التشةريع مةد تبناهةا مةو امةة نانيةة ويكةوو التوافةب بةللك تامةًا بةيو العةرف 

 .والتشريع

 :الحالة النانية

 ,شريع ي يستطيع لو يتضمو اميع األحكام التي يحتاج  ليما النةاس فةي لمةورهم ومعةامالتمم و الت
بةةر  و الكنيةةر مةةو المسةةائر التاصةةيمية مةةد يتةةرك لمةةر تنظيممةةا لمعةةرف الةةلي يكمةةر التشةةريع فةةي هةةل  

 .الحالة ويسد النقك فيي

وم مقةام القواعةد التشةريعية والتشريع ناسي يعترف لمعرف بمل  السةمطة ويعتبةر لو القواعةد العرفيةة تقة
 .حيو فقدانما

والتشةريع حةيو يحيةةر  لةى العةةرف كأنمةا هةو يتبنةةى مواعةد  ويقرهةةا وبةللك ناةد لو التوافةةب تةام بينممةةا 
في هل  الحالة ألو تطبيب العرف هنةا مةا هةو فةي الوامةع  ي عبةارة عةو تطبيةب لمتشةريع ناسةي الةلي 

 .يحير عميي

 :تعار  العرف مع التشريع-ب

نشأ عةرف م ةالف لقاعةدة مةو القواعةد التةي نةك عميمةا التشةريع فمةا الةلي ياةب األ ةل بةي فةي مد ي
 القاعدة التشريعية لم العرف ؟ :هل  الحالة

في الحالة التي يقضي فيما التشريع ناسي بترايح العرف الم الف لحكةم القاعةدة التةي يتبناهةا عمةى 
 .هلا الحكم

 . لى نك التشريع ناسي فال شك لو العرف هو اللي يتبع استناداً 

 منار:

" ناقةات تسةمم المبيةع عمةى المشةتري مةا لةم يواةد عةرف  :( مةو القةانوو المةدني432ورد في المةادة ع
 .لو اتااب يقضي بغير للك "

فالقاعدة تقضي بتحمر المشتري ناقات تسمم المبيع ولكو لو واد عرف سةائد يقضةي بتحمةر البةائع 
 .بع حكم العرف وبممر حكم القاعدة األصميةوالمشتري ناقات تسمم المبيع فيت
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فمنةا ياةدر  ,لما لةو كةاو العةرف ي ةالف ماعةدة تشةريعية دوو لو يةنك التشةريع ناسةي عمةى ترايحةي
 :التاريب بيو حالتيو

 :الحالة األولى

وفةي  .لو تكوو القاعدة التشريعية التي ي الاما العرف مةو القواعةد اآلمةرة التةي تتعمةب بالنظةام العةام
همةةار العةةرف ألو  هةةل  الحالةةة يكةةوو اإلامةةاع منعقةةدًا بةةيو الاقمةةاء عمةةى ضةةرورة تطبيةةب القاعةةدة وال
القواعد التي تتعمب بالنظام العام تةؤنر عمةى الماتمةع تةأنيرًا مباشةرًا وي ياةوز الحةد منمةا عةو طريةب 

 .األعراف لو غيرها

 :الحالة النانية

 عندئةةل العةةرف مةةو القواعةةد التكميميةةة لو الماسةةرة واةةب لو تكةةوو القاعةةدة التشةةريعية التةةي ي الامةةا$
همةار القاعةدة التشةريعية   مو حيث المبدل القاعدة األ ل وفةي هةل  الحالةة ياةب التاريةب  ,بالعرف وال

 .فيما  لا كانت م الاة العرف لمقاعدة التشريعية وامعة في األمور التاارية لو األمور المدنية

ف العةرف القاعةدة التشةريعية التكميميةة لو الماسةرة اسةتنادًا  لةى نةك  لا  ةال :ففي األمـور التااريـة
" عمةةةى القاضةةةي عنةةةد تحديةةةد  نةةةار العمةةةر  :المةةةادة الرابعةةةة مةةةو مةةةانوو التاةةةارة السةةةوري التةةةي تةةةنك

التاةةاري لو يطبةةةب العةةةرف المتوطةةد  ي  لا ظمةةةر لو المتعامةةةديو مصةةدوا م الاةةةة لحكةةةام العةةةرف لو 
   .وك التشريعية اإللزامية "كاو العرف متعارضًا مع النص

 ,ونستنتج بماموم الم الاة مو للك  لا لةم يكةو العةرف متعارضةًا مةع النصةوك التشةريعية اإللزاميةة
نما كاو متعارضًا مع النصوك التشريعية التكميمية لو الماسرة  .فإو مو الوااب تطبيقي ,وال

 هناك رلياو  :لما في األمور المدنية

 :الرلي األور

وللةةك ألو  .العةةرف الم ةةالف لمقاعةةدة التشةةريعية التكميميةة لو الماسةةرة عمةةى هةةل  القاعةةدةوفيةي يةةراح 
القاعةةدة الماسةةرة  نمةةا تطبةةب ألنةةي ياتةةر  لو المتعامةةديو مةةد لراداهةةا ولكةةو مةةا دام مةةد واةةد العةةرف 
الم ةةالف فمةةو األصةةح لو نعتبةةر لو  رادتممةةا مةةد انصةةرفت  ليةةي وعندئةةل يطبةةب العةةرف ألنةةي لصةةدب 

 .عو  رادة المتعامديوتعبيرًا 
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 :الرلي الناني

وفيي تةراح القاعةدة التشةريعية التكميميةة لو الماسةرة عمةى العةرف الةلي ي الامةا وحاةة لصةحاب هةلا 
ألو العةةرف ي ياةةوز تطبيقةةي  ي فةةي حالةةة عةةدم واةةود  ,الةةرلي لو نةةك التشةةريع مقةةدم عمةةى العةةرف

 .نك تشريعي

 .التشريعي هو اللي يطبب لويً  لما  لا واد نك تشريعي وعرف م الف فإو النك

ويضيف لصحاب هلا الرلي حاة ل ةرى وهةي لنةي  لا اةاز لنةا لو نممةر القاعةدة التشةريعية ونطبةب 
العةةرف الم ةةالف لمةةا فةةإو هةةلا يعتبةةر  لغةةاء لمقاعةةدة التشةةريعية بةةالعرف الم ةةالف وهةةو ينةةام  نةةك 

   . ي بتشريع يحب " " ي ياوز  لغاء نك تشريعي :المادة النانية مو القانوو المدني

 :منار

" لو ياةري األعمةةار الالزمةة لألسةةطح  :( مةةو القةانوو المةدني لو عمةةى المةؤار535نصةت المةادة ع
 مو تاصيك لو بيا  ولو يقوم بنزح اآلبار والمراحي  ومصارف الميا  ". 

   .وهل  القاعدة ليست مو النظام العام بر هي تكميمية لو ماسرة

بةأو تقةع ناقةات تاصةيك وبيةا  األسةطح عمةى عةاتب المسةتأار ي ولنار  واود عرف يقضةي 
 .المؤار

 يطبب العرف  ل ياتر  لو المتعامديو مد لرادا تبنيي عندما تعامدا. :بحسب الرأي األول

ياةةب تطبيةب القاعةةدة التشةةريعية ي العةةرف  ل ي ماةار لتطبيةةب العةةرف مةةع  :وبحســب الــرأي الثــاني
 .و للك يعتبر نوع مو  لغاء التشريع بالعرف الم الفأل ,واود نك تشريعي حور الموضوع
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 تمارين

 

 :العبارات الصحيحة

 .العنصر المادي: هو واود عادة لو تعامر بيو الناس عمى واي م صوك

 .العنصر المعنوي: هو شعور الناس بأو هل  العادة لو هلا التعامر ممزم لمم مو الوامة القانونية
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 غير التشريعيةالمصادر 
 مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة -3

 
 الكممات المفتاحية:

 –القانون الطبيعي الثانوي  –القانون الطبيعي المبدئي  –القواعد العادلة  –القانون الطبيعي 
 .القواعد التشريعية –القاضي  –المشرع 

 
 الممخص: 

عمى مفيوم القانون الطبيعي وقواعد العدالة، حيث أن مدرسة سنمقي الضوء في ىذا الفصل 
القانون الطبيعي تقول بوجود مبادئ وقواعد قانونية مثالية ثابتة تفرضيا طبيعة األشياء ويكتشفيا 
المنطق والعقل السميم وىي التي يجب أن تبنى عمييا القواعد القانونية الوضعية وأن تستمد منيا 

واع القانون الطبيعي، وأثر مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة بالنسبة أحكاميا. إضافة إلى أن
 .لممشرع وبالنسبة لمقاضي

 
 األهداف التعميمية:

 يتعرف الطالب في ىذا الجزء عمى:

 مفيوم القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

 أنواع القانون الطبيعي.

 لممشرع وبالنسبة لمقاضي.أثر مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة بالنسبة 

 صمة العرف بالتشريع.
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 :مفهوم القانون الطبيعي وقواعد العدالة

رأينا أن مدرسة القانون الطبيعي تقول بوجود مبادئ وقواعد قانونية مثالية ثابتة تفرضيا طبيعة 
الوضعية األشياء ويكتشفيا المنطق والعقل السميم وىي التي يجب أن تبنى عمييا القواعد القانونية 

 .وأن تستمد منيا أحكاميا

وىذه القواعد سواء أكانت ثابتة كما تراىا نظرية القانون الطبيعي األصمية أم متغيرة كما تراىا 
ىي تمك التي أراد المشرع أن يحيل القاضي إلييا  ,نظرية القانون الطبيعي ذي المضمون المتغير

عتبارىا كمصدر أخير من مصادر القانون حين نص في المادة األولى من القانون المدني عمى ا
 .1يمجأ إليو القاضي لمحكم بموجبو عند عدم كفاية المصادر األخرى

 :ويرى بعض الفقياء أن ىنالك نوعين من القانون الطبيعي

  .ويشمل مجموعة قميمة من المبادئ األساسية العامة :القانون الطبيعي المبدئي

قواعد التفصيمية التي يفرعيا العقل عمى تمك المبادئ ويشمل ال :والقانون الطبيعي الثانوي
لتحقيق العدالة وىذه المبادئ التي تشكل القانون الطبيعي الثانوي يسمييا القانون المدني قواعد 

 .العدالة

 :أثر مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة بالنسبة لممشرع وبالنسبة لمقاضي

وقواعد العدالة ال يتناول فقط المشرع حين وضعو لمقواعد إن أثر مبادئ القانون الطبيعي 
بل يشمل أيضًا القاضي الذي يستطيع أن يستند عمييا مباشرة وأن يقضي بموجبيا  ,التشريعية

 .عند فقدان المصادر األخرى

مجال التشريع ومجال  :فمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة يمكن أن يستفاد منيا في مجالين
 .القضاء

فميمتيا أن ترشد المشرع  إلى القواعد العادلة التي يتوجب عميو أن  :أما في مجال التشريع
 .يتبناىا في تشريعاتو

فميمتيا أن تميم القاضي الحمول المالئمة التي يتوجب عميو أن يطبقيا  :وأما في مجال القضاء
 .في أحكامو عند عدم وجود حمول أخرى يعتمد عمييا
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اح لمقاضي بأن يستند في أحكامو إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة وال شك في أن السم
 وأن يقضي بموجبيا من شأنو أن يخولو سمطة كبيرة في االجتياد 

 .والحكم

 .ولكن القاضي ال يستطيع أن يمجأ ليذه المبادئ إال حين استنفاذه البحث في المصادر األخرى

 :القانون الطبيعي وقواعد العدالةتطبيق القضاء في بالدنا لمبادئ 

لقد أصبحت ىذه القواعد تعتبر بمثابة قواعد تشريعية بعد أن كانت عبارة عن مجرد تطبيقات 
 .قضائية لمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة

وىذا يدلنا عمى أن تطبيق القضاء ليذه المبادئ والقواعد قد يؤثر أحيانًا عمى المشرع نفسو إذ 
 .إلى تبنييا واألخذ بيا في تشريعاتو يؤدي بو
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 تمارين

 
 :العبارات الصحيحة

 .القانون الطبيعي المبدئي: يشمل مجموعة قميمة من المبادئ األساسية العامة

القانون الطبيعي الثانوي: يشمل القواعد التفصيمية التي يفرعيا العقل عمى تمك المبادئ لتحقيق 
 .لقانون الطبيعي الثانوي يسمييا القانون المدني قواعد العدالةالعدالة وىذه المبادئ التي تشكل ا
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 المصادر غير التشريعية
 االجتهاد القضائي والفقه -4

 
 الكممات المفتاحية:

 –المحاكم  –القواعد القانونية  –المصادر التفسيرية  –االجتهاد الفقهي  –االجتهاد القضائي 
 .القاضي –المشرع  –الفقـه  –محكمة النقض 

 
 الممخص:

سنتعرف في هذا الفصل عمى االجتهاد القضائي الذي هو إعمال الرأي أو بذل الجهد العقمي 
لمتعرف عمى الحكم، أنواعه، سبب اعتبار االجتهاد القضائي من المصادر التفسيرية، أهمية 

 .االجتهاد القضائي من الوجهة العممية، وأخيرًا الفقه

 
 ألهداف التعميمية:

 الجزء سيكون الطالب قادرًا عمى معرفة:في نهاية هذا 

 .االجتهاد القضائي وأنواعه 
 .سبب اعتبار االجتهاد القضائي من المصادر التفسيرية 
 .أهمية االجتهاد القضائي من الوجهة العممية 
 .الفرق بين االجتهاد القضائي والفقـه 
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الواحدة والعشرونالوحدة التعميمية 



ألغمـب التي ذكرناها سابقًا يوجد هنالك مصدران آخـران يعتبـران حاليـًا بالنسـبة إلى جانب المصادر 
 االجتهاد القضائي والفقه. :وهما تفسيريينالنظم القانونية بمثابة مصدرين 

 

 أواًل:االجتهاد القضائي 

فـذذا كـان هـذا  ,ماالجتهـاد بصـورة عامـة هـو إعمـال الـرأي أو بـذل الجهـد العقمـي لمتعـرف عمـى الحكـ
أمــا إذا كـــان يمــارس مــن قبــل القضــاة فهـــو  ,االجتهــاد يمــارس مــن قبــل الفقهـــاء فهــو اجتهــاد فقهــي

 .اجتهاد قضائي

األثــر  ,وكـان لججتهـاد القضـائي فـي بعـض الشـرائي القديمـة وبصـورة خاصـة فـي الشـريعة الرومانيـة
كمـا أن االجتهـاد القضـائي ال يـزال يتمتـي حتـى ا ن  ,الكبير في إيجـاد الكثيـر مـن القواعـد القانونيـة

حيــــث تعتبــــر األحكــــام  ,بأهميــــة باليــــة فــــي الشــــريعة اسنكميزيــــة كمصــــدر رســــمي لمقواعــــد القانونيــــة
 .القضائية فيها بمثابة قواعد واجبة التطبيق في القضايا المماثمة

يعتبــر االجتهــاد القضــائي إال أن أغمــب الــنظم فــي العصــر الحاضــر ومــن بينهــا نظامنــا القــانوني ال 
نما هي عبارة عن تطبيق عممي لمقواعـد القانونيـة الموجـودة ولـيس  ,من المصادر الرسمية لمقانون وا 

 .1لها أية صفة إلزامية إال بالنسبة لمقضايا التي تفصل فيها

 

   :سبب اعتبار االجتهاد القضائي من المصادر التفسيرية

در التفســيرية هــو مــن نتــائل مبــدأ الفصــل بــين الســمطات إن اعتبــار االجتهــاد القضــائي مــن المصــا
الذي اعتبـر  رجـال الثـورة الفرنسـية وبصـورة خاصـة الفصـل بـين السـمطتين التشـريعية والقضـائية مـن 

 .المبادئ الرئيسية التي يقوم عميها نظامهم الجديد

إلــى شــيء وال شــك فــي أن عــدم الســما  لمقضــاة بذصــدار قواعــد قانونيــة عامــة مــن شــأنه أن يــؤدي 
إذ يكــون النــاس عمــى ثقــة بنتــائل أعمــالهم ومعرفــة  ,مــن الطمأنينــة واالســتقرار فــي الحيــاة القانونيــة

بالقواعــد التــي تطبــق عمــيهم دون أن يكــون هنالــك مجــال لمجــابهتهم بقواعــد ال يعممونهــا يتــرك أمــر 
 .تقديرها إلى القضاء
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مكــن بحــال مــن األحــوال أن يقتصــر القاضــي فــي عممــه عمــى تطبيــق القواعــد القانونيــة لــيس مــن الم
 تطبيقًا آليًا بل ال بد له من أن يمعب دورًا إيجابيًا هامًا في إنماء القانون وتطوير .

فاالجتهــاد القضــائي هــو الــذي يفســر التشــريي ويحــدد معنــا  وهــو يــؤدي مــن خــجل تفســير  لنصــو  
لــى تعـديل معنــا  األصــمي أحيانـًا بحيــث يصـب  أكثــر مجئمــة التشـريي إلــى التوسـي  فــي تطبيقــه بـل وا 

 .لظروف البيئة وتطور المجتمي

ويتمتي هذا االجتهاد القضائي من الوجهة العممية بقوة إلزامية ال تكاد تقل شـأنًا وأثـرًا عـن تمـك القـوة 
ر ممزمـًا مـن الوجهـة النظريـة عمـى الـرغم مـن أنـه ال يعتبـ ,التي تتمتي بها المصادر الرسـمية لمقـانون

 .إال بالنسبة لمقضايا التي يفصل فيها

 :ويعود السبب في هذ  القوة اسلزامية من الوجهة العممية إلى عاممين رئيسيين

وأن تتجنـب تعـديل هـذا  ,حر  المحاكم عمى أن تمتزم في القضايا المماثمة نفـس االجتهـاد :أولهما
 .التردد وعدم االستقرار بل وبالتحيز في بعض األحياناالجتهاد بصورة مستمرة لئج توصم ب

وجود تسمسل بين أنواع المحاكم ووجود محكمة النقض بصـورة خاصـة التـي تتـولى توحيـد  :ثانيهما
االجتهـاد فــي البمــد الواحــد ممــا يـدفي ســائر المحــاكم عمــى مختمــف أنواعهـا إلــى أن تتقيــد بمــا يصــدر 
عــن محكمــة الــنقض هــذ  مـــن اجتهــادات وأن تتوافــق معهــا فــي أحكامهـــا لــئج تكــون هــذ  األحكـــام 

 .لردعرضة لمنقض وا

 

 ثانيًا:الفقـــــــه 

بـل هـو ال  ,يختمف الفقه عن االجتهاد القضائي في أنـه ال يصـدر عـن هيئـات رسـمية هـي المحـاكم
   .يعدو أن يكون مجرد آراء شخصية تصدر عن رجال القانون

ن لمفقـــه أثـــر كبيـــر ألن المشـــرع والقاضـــي كميهمـــا يسترشـــدان فـــي أغمـــب األحيـــان بـــ راء الفقهـــاء  وا 
القــانون ويحــاوالن تبنيهــا ســواء فيمــا يضــعه األول مــن قواعــد تشــريعية أو مــا يصــدر  الثــاني ورجــال 

 .1من أحكام واجتهادات
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 :أهمية االجتهاد القضائي من الوجهة العممية



 

 تمارين

 :لعبارات الصحيحةا

 .االجتهاد الفقهي: يمارس من قبل الفقهاء

 .االجتهاد القضائي: يمارس من قبل القضاة
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