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  املدخل لدراسة القانون: املادة 

 االوىل : املرحلة 

 الدراسة الصباحية واملسائية/ القانون : القسم 

  9102/9191العام الدراسي

 رياض احمد عبد الغفور. م.أ: املادة أستاذ

 

 :احملاضرة األوىل
 متهید وعرض حماور املقرر املتعلق مبادة املدخل لدراسة القانون

  تمهيد: أواًل 

بمثاب ة البواب ة ال  ي ل دخل منا ا اال ن الق انون المب  د  إل    يه , مادة المدخل لدراسة القانونإن  
وان الادف من هذه الدراسة هو  الئة االن السنة األول  إل  الدراسة الم خصص ة , عالم القانون

 ,رافقجفي القانون وه و ف ي بدال ة خاوا  ج اليام ل ة, لل   رف عص   المص اصنان القانونل ة ال  ي س  
كذلك س  الج ه ذه الم ادة و , سواء أثناء دراس ج اليام لة او ب د  خريج عند مزاولة عمصج القانوني

فكرة ومصخصًا عن يملع فروع القانون بقسملج القانون الخاص والقانون ال ام والمواد ال ي  نضوي 
ام   ة لصق   انون وألض   ا س   لاصع الاال   ن م   ن خ   لل ه   ذه الم   ادة عص     المب   اد  والقواع   د ال ,  ن ام   ا

ه ذه المب اد   ,بأن الماصون منج للس النف   ع ن  ا ر قص ن لكي لدرك الاالنوعلق اا بالواقع, 
نم ا عصل ج أن ل ص م من ذ البدال ة بأن ج   ل درس ه ذه  والن رلان الاام ة ف ي الق انون ل  رن الني ا , واع

ل  ل  فل ج والقواع د  المباد  لذا اا ب لدًا عن الواقع الن ي, ب ل لدرس اا م فاعص ة م ع المي م ع ال ذي
ال   ي  نكم  ج بالف   ل, فلك   ون الاال  ن اق  رن إل     الواق  ع دون انفص  ال ع   ن اليان  ن الن   ري ال   ذي 

 .ل  بر أساس كل دراسة أو  خصص
م  ن خ  لل ه  ذه الم  ادة عص    بن  اء وص  قل شخص  لة الاال  ن  -ان ش  اء اه –كم  ا س  ننرص ألض  ا 

ثراء ثقاف ج القانونلة بالم صومان  .ال ي سلن اياا في نلا ج ال صملة وال مصلة القانونلة و نملة واع
 

 :مادة املدخل لدراسة القانون: أهمية

إن دراس  ة ه  ذه الم  ادة لا  ا أهمل  ة بال   ة ن   را لم  ا  ش  كصج بالنس  بة لصاال  ن اليدل  د ال  ذي ل  دخل ألول  
ذهنل ة الاال ن لصدراس ة  ,الم ادة هال   ه ذنل     .ال خص ص ف ي الق انون هار لاليام ة واخ ال  مرة 

الواس   ة ال    ي  ن     ره الص  ة أرب   ع س   نوان, ل   ذلك   ب  د أن لك   ون هن   اك  ق  ارن بلن   ج وب   لن الق   انون 
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لصوص  ول إل    , بص  ورة عام  ة ن     ل   مكن م  ن الس  لر إل    األم  ام وبخا    ثاب   ة وواض  نة وواثق  ة
 ك ولن ص نلف ف ي  وه ي اك س ان, ال الة األساسلة من دراسة هذه المادة وغلرها م ن م واد الق انون

 .و نملة و اولر ثقافة الاالن في ش   فروع القانون, وبناء شخصلة قانونلة م ملزة, ال خصص
ون  دعوه إل    الموا ب  ة عص    نض  ور  واق ل  اً  عص     ويل  ج الاال  ن  ويلا  اً م  ن البدال  ة ل  ذا س  ننرص  

ع  رن  نص  ص المناض  ران واألعم  ال ال ويلال  ة والمش  اركة ف  ي إث  راء مواض  ل اا عن  د ناال  ة ك  ل
ب  نذن  - ل  ج  ّبدن     ل نق  ن اان ف  اع النقلق  ي م  ن ه  ذه الدراس  ة عب  ر ه  ذا المقل  اس الا  ام ال  ذي س  ل  

لن  ال الرض  ا وا س نس  ان م   ن , و الارل  ن انم  ن والمض  مون نن   و مس   قبل أفض  ل ل  ج ولبص   ده -اه
 .قانونلة وأنسن  ابلقااال والقواعد وادمالإذا أنسن فام , اليملع

فس وف , أن من لم لفام أساسلان القانون ومبادئ ج وفروع ج وقواع ده من ذ البدال ة, فمما   شك فلج 
فا م , لن ل رف  ابلقا ا ف ي الناال ة ب  د ال خ رو, وه و م ا   نرض اه و  نقبص ج عص   اصب ن ا األع زاء

خ لص وعص   ونم ل رال ة الق انون بأمان ة و ,  ول عصلج اليملع في بناء البصد مس قبلً اليلل الذي ل   اع
ل ذا . و كمص ة مس لرة م ن س بقام ف ي ه ذا المي ال وال خص ص ان ش اء اه, م ن المس لوللة قدر عال  

 .وأن م أهل لذلك, نوصلكم بان  كونوا عص  قدر هذه المسلوللة والثقة ال ي مننناا اليملع لكم
اس   للن بش   كل ع   ام ف   ي فص   صلن در ( الم   دخل لدراس   ة الق   انون) إن س    لنا م   ن خ   لل دراس   ة م   ادة  

ه   و بمثاب   ة ال مال   د لصدراس   ة القانونل   ة م   ن ش   أنج  زول   د , (ن رل   ة الق   انون ون رل   ة الن   ن) ك   امصلن
الاال  ن وه  و لخا  و إللا  ا خاوا   ج األول    بالق  در الك  افي م  ن المب  اد  األساس  لة لصق  انون وفاما  ا 

بر ن لواص ل رنص  ج الدراس لة بص وم رفة مواق اا ف ي المي م ع ال ذي ل  ل  فل ج ن    ل  مكن م ن أ
 .ومثابرة

, ه و ذل ك ال ذي ني ف و ي اوز عقب ة بناء و دعلم أساس ج الق انونيفاالن ال د الذي نأمل في  إذن 
الس  نة األول    وواص  ل دراس   ج ف  ي س  نوان ال   درو , ف  نذا م  ا واي  ج  فص  لل اا ف  ي فروعا  ا القانونل  ة 

فا ي األس اس ال ذي  ,لا ذه الدراس ة ال مالدل ةهنا  برز األهملة و . المخ صفة فسوف لن َلضل السبلل
ف  ي أساس  ج  وقول  اً  , و  ب  د م  ن أن لك  ون ه  ذا البن  اء ص  نلناً عصل  ج البن  اء الدراس  ي ف  ي الق  انون لق  وم

درانج  . وسصلمًا وم نكمًا في سقفج, وَصِصبًا في موارده وم ماسكًا في ي 
 وبق  در ص  لبة ه  ذا األس  اس و ماس  كج لك  ون البن  اء قول  ًا راس  خًا, وم  ن الابل   ي أن ل ص  م الاال  ن
من وي هذا األساس الذي نويز عرن أهم مواضل ج ف ي   ل المف اهلم اليدل دة لصمب اد  والقواع د 

 :القانونلة, وذلك وفقًا لخاة دراسة مثب ة عبر عدة فصول  نن ال ناولن ال اللة
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 (خطة الدراسة )  عرض املحاور: ثانيا 

, (ن رل ة الق انون)  :ف ي الفص ل األولن ن اول ,   وزع دراس نا لمادة المدخل لدراسة القانون عص  فصصلن
  .شاء اه إن( ن رلة النن) : ي الفصل الثانين ناول فسو 

 :هي, (ن رلة القانون) وأهم مناور الفصل األول 
 املحور األول

المقارنة بلن قواعد القانون وغلرها من  ومن ثمالقانون وبلان خصائص قواعده,  ن ناول فلج   رلف
ن  كصم فل ج ع ن الص صة ب لن الق انون  ث م, كقواعد ال دلن واألخ لن وال دال ة قواعد السصوك ا ي ماعي
 .وال صوم ا ي ماعلة األخرى

 املحور الثاني

ا خ    لف بلنام   ا والن    ائ   أوي   ج ن    رنو ,  قس   لمان ف   روع الق   انون إل     ع   ام وخ   اصنب   لن فل   ج 
ك  ذلك ن ا  ي فك  رة م  ويزة ع  ن ك  ل م  ادة  نض  وي  ن  ن ه  ذلن الف  رعلن وبل  ان , الم ر ب  ة عص    ذل  ك

 .أهمل اا ومواضل اا ومصادرها

 املحور الثالث

قواعد إل    قسلمان القواعد القانونلة من نل  قو اا المصزمة -ان شاء اه –سنوضف مع األمثصة 
 .اامكمصة وميال  ابلقاا وارن ال مللز بلنوقواعد  ,آمرة وميال  ابلقاا

 المحور الرابع
 04نسن ما ياء في نص المادة ا ول  من القانون المدني ال راقي رقم , ل ناول مصادر القانون

, مب   اد  الش   رل ة ااس   لملة, ال    رف, ال ش   رلع: و ش   مل, وه   ي المص   ادر الرس   ملة, 1591لس   نة 
 .القضاء والفقج: و شمل, والمصادر ال فسلرلة, ال دالة

ن رل ة ) والم  صق ة ب  , لصيزء األول من ك ان الم دخل لدراس ة الق انون, هذه هي أهم مفردان المقرر
مف ردان الي زء الث اني م ن ه ذا , وسن ناول في الفصل الث اني, وهو موضوع الفصل األول( القانون
 .إن شاء اه( ن رلة النن )  الم  صقة ب, الك ان

 .والسداد للجميعوالنجاح نسأل اهلل تعاىل التوفيق 
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 املدخل لدراسة القانون : املادة 

 االوىل : املرحلة 

 الدراسة الصباحية واملسائية/ القانون : القسم 

  9102/9191: العام الدراسي

 رياض احمد عبد الغفور. م.أ: أستاذ املادة

 :احملاضرة الثانية
 وتطورها القانون أة فكرةنش

 يا أتررراإلنسررركا نك نرررك اات كطيرررك، ب بيعترررلع ش ي ننرررل انعررريي  ررر   نعررر   طرررا ا  ررر يا  ررر   يعتبررر  
 عصرر ة   لةرب بكنعك ةربسروا  نكنرم  ا وطرب    ع  هو طكدة يعيي وسر   ا وطرب بير يبع احتيكاكتل

 .نب  طددا، وه  ان ات عأأو    ظ   ا وطب ع األس ةأو 
سرروا  نكنررم طاترركم ع  رر  طاترركم  عهررم م طةيررل أا يررد  وطييررل  رر  وسرر  هرروع ان ا وطرركم حررت  

 .طاتكم اات كطيبأو  عأس يب
وحرررر  انت ةرررر   عون ررررك نكنررررم  بيعررررب انررررنلد انبيرررر يب تتسررررم نرررردت انركنبيررررب بكألنكنيررررب وحرررر  انرررروام

 ررا ان بيعرر  أا نرركا   عواشسررتحواو وا ررع األ رروا  وتللرري   صررةحتهك ان كصررب و ب ررك انعدوانيررب
انتنرركح  برريا إنرر    صرركنو وتتصرركدم انح يرركمع وهررو  ررك أدتتتنرركتا ان يررو  وان  برركم وتتصررك   ان

 نرون  بر  م  نر ةع   رك اعةهرم  هردديا بركشن  ااع  ي رك بيرنهم اشتتتك  حدإن   انوي يص األ  اد 
نرركا شبررد  ررا انتلنيرر   رر  وسررك   تنظرريم و انبحررع طررا انحةررو  اننليةررب نولررع حررد نهرروع انظرركه ة ع 

واحتر ام  عان ل  رب و ير  ان نلرب بنةحرد  را انح يركم  عان ات رع اشس ة ودا ر  حيكة األ  اد دا  
تارركع بعلررهم انرربعا  رر   عررك اتهمع حيررع ي نررع  يرر ك ح رروا انريرر ع وونرر  بلررب  سررةو  األ

ان سررركد بسرررا ب أاسررركدهم و  تةنررركتهم بررركننه  واأل ررر   رررا تبررر  يررر   نرررل   نررر   رررك   ررر  
تعتر   نهرك انا كطرب بسرة ب األ ر   ع رعهي رب  عينرب نهرك  نكنتهرك ان كصرب دا ر  ان اتأو  ان ات ع

ع نولع حد نعدم اشست  ا  انوي سكد ان ات عكم ان تنركح ة ع ن ة اندونبإن   انت  تحونم  ي ك بعد
 ررا  ررا  تيرركم األ يرر ة أي اندونررب بولررع ان رروانيا انترر  تررنظم يرربوا أ  ادهررك وطاتررتهم ببعلررهم 

أا يةتر م بكنسرةو  ان نلرب   ر  تصر  كتل  طةر  انلر د دا ر  ان ات رع ا     ر نرون ع وطاتتهم  عهك
 را  را  ع  عنويرب نهرمأو  انل ديب و عك اتل  رع أ ر اد ان ات رع حتر  ش يسرب  أيرب ألر ا   كديرب

وسرريةب نتنظرريم انعاترركم اشات كطيررب وحسررم ان ا رركم وانن اطرركم برريا أ رر اد  انترر  أصرربحم ان رروانيا
 .ان ات ع ونل ا األ ا واشست  ا 
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 هواستخدامات ( القانون )مصطلح ي لاألصل التاريخ

 .و ا أيا اك ( ان كنوا)  ا تةلم نة ب انل ل حو  تأصي   ص ةو
 .أانب  انل  ص ةووانبعا ا    تك  ع ط ب   ص ةو  كنبعا تك  أنل

وتعنر  تتبرع أ برك  ع (ترا) ا نلظ   يتا  ص ةو أنلتكنوا ع ط ب  انل  ص ةوإن   وانويا وهبوا
أي بررو    يرردا،  ررا اناهررد  رر  ت حرري  (  رركطو ) وهرر  طةرر  و ا ع انيرر   نا عرركا  رر   ع  تررل

 .  اني   و ع  تل
ع  تةلرروا  ي ررك بيررنهم  رر  تحديررد أصررةلأيلررك اع ( يرر  ط برر )أانبرر   انررل  صرر ةوإنرر   و ررا وهرر 

عنرر  يو  ع(Kanun)  صر ةو ررا ( انيونكنيرب) انةررب اإل  ي يررب   را إنرر  أنرل  ررأ وو  روه  بعلرهم
 وت  رر  اشسررت ك بع انلررب  وان رروةإنرر   حيررع ت  رر  انعصررك( انعصررك ان سررت ي ب)أو  ان كطرردة وانتنظرريم

انيونرركن   بأصررةل انت رر  هرروا ان صرر ةولررم  عانعدانررب وهرر  طنكصرر  و  و رركم ان كطرردة ان كنونيرربإنرر  
(Kanun)   انةرب انع بيبإن. 

صردوا وي ع وتعنر  انننيسرب( Canon)  صر ةوشتين   يتا  را  أصةلوتك  انبعا ا    إا 
وتررك   (.Canon Law) طةرر  ان رركنوا انننسرر   وأ رروع اشناةيرر  وأ ة رروع. بررون  ترر ا ام انننيسررب
 .وآ  وا تكنوا أنل نة ب طب يبع  يتا  ا انةرب انلك سيب( ان كنوا) آ  وا إا  ص ةو 

 رر ا اسررت دا ل ظرر  بعيرردا، طررا  اررك  تنظرريم ع يررك، ط بيررك، أو أانبع وأيررك نرركا أصرر   صرر ةو ان رركنوا
هررررو ان صرررر ةو ( انيرررر يعب)  ررررد نرررركا  صرررر ةو ع انعاترررركم وانرررر واب  ان كنونيررررب حترررر  طهررررد ت يرررر 

ع اي  رر   اررك  تنظرريم انعاترركم وانرر واب  ان كنونيرربع ان سررت دم وان تررداو  وانرردا ذ  رر  هرروا ان اررك 
 .نيب      تة  ح ونهك و  وطهكوي  ةا طة   ا وطب ان واطد انت  تحنم انحيكة ان كنو 

 رر  دا رر ة تنظرريم انعاترركم ( انيرر يعب)ا، طررا  صرر ةو يبررد( ان رركنوا) ونررم يسررت دم  صرر ةو 
 وونر  بعرد اا. إش    بعد  نتص  ان  ا انتكسرع طير ع وان واب  ان كنونيب    ان ات عكم انع بيب

انت  نكنم ت با أحنكم اني يعب اإلسا يب طة  و ا ع بدأ انلع  يصي  أ نكا اندونب انعل كنيب
  ررد أتررد م اندونررب انعل كنيررب  رر  أوا رر  طهرردهك إنرر  سررا  ا وطررب  ررا . ان رروه  انحنلرر  تحديرردا، 

ع انلرع  انسيكسر   ر  اندونرب انعل كنيرب نهرك ع  د وطرب إنر  ونر  بردوا ع يرت ( ان وانيا انولرعيب)
 إنيهررك األانبيرربونلرر ة ترردوم اناكنيرركم ع  رر  انتررد    رر  يرربونهك طةيهررك األو بيررب يرركدة لررر  انرردو  و 

ع و ارر   حن رركم طل رركنييا تررأل وا بكنل ك ررب انر بيرربع و  كنبررب دونهررم اا ت بررا طةرريهم ترروانيا بةرردانهم
ان ررركنوا انل نسررر   أحنررركمانررروي أتررردم طةررر  اتتبررركد نليررر   رررا ع أ لرررك   ح رررد طةررر  بكيرررك  ررر   صررر 

ظن ررك،  ررنهم اا أحنرركم انيرر يعب اإلسررا يب نررم تعررد ع وت بي هررك طةرر  انبةررداا ان كلررعب نسرري  ة دونتررل
 ك تلعرررم  ع رررا تبررر  وارررودةنرررم تنرررا   ونيرررك كم رررا حكاررركم  ادنك يرررب ووا يرررب نبحك رررب ب رررك اسرررت

 .ةاألصوام ان نكديب بل و ة  وانبب  وح انعص  ن سكي ة هوع انت و ام اناديد
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ان يررركم بح نرررب إحيرررك  واسرررعب  أ رررك: احرررد  ررر ي يا تتح رررا إش بسرررةو ة ونرررم تنرررا هررروع ان سررركي  
نرررم طةررر  أحنك هرررك إابعرررد ع نةيررر يعب اإلسرررا يب إنررر   اشتاررركعوأ رررك . بررركنا ود وان صرررو  - و ا،  -ح 

 .انر   شتتبكد  ك ولع  ا تواطد تكنونيب حديلب ت  ل  حكاكم انعص  ون طكتل و  كنبل
ح رر  أطبررك    ررا برردش، ع انرردو  انع بيررب ان  يررا انلرركن  تعارريا، بكإلصرراح ان نيررود أنلرر وتررد سررةنم 

. انيرر يعب اإلسررا يب  ررا اهررود ا ررب و ت ةبرركم نليرر ة إحيررك  ررك تت ةبررل ح نررب  أ رركم األو ان  يررا 
ع طة  حسك  اني يعب اإلسرا يب ت دادتني   يهك و وسا ان وانيا انولعيب  كبتدأم ح نب انتي يع 

نركد أا ي تصرر  طةر   سررك    عحرد نبيرر إنرر    رر  انع ر  إن ا هركاأل يرر ة ولركا ن رركا   ت اارع دو 
 .اندو  انع بيب أنل اني صيب و سك   ان عك ام ان كنيب     األحوا 

ع بعد نلوذ انلنر  وانل رل ان ركنون   ر  انردو  انع بيربع (ان كنوا)لم ا داد وتوسع است دام  ص ةو 
وا ديكد ح نب تي يع ان وانيا ع نيب انت  است د م هوا ان ص ةووا دهك  ح نب تأني  اننت  ان كنو 

واتتصر  اسرت دا ل ع وت اارع اسرت دا ل( انير يعب ) إو انحسر   صر ةو . انولعيب    هروع انردو 
 .        اك  انتي يع وانل ل اإلسا  

 
 :اصطالحًامعنى القانون 

تد د   إن  ح   انر واب  ان كنونيرب  ر   ات عنرك انع بر   نرو  نتصر  ( ان كنوا)نكا  ص ةو  اوا
إش انررل نررم ينلرر د ب عنرر  واحررد أو يت ررو صررو ة . و سررو ويررك  اسررتع كنل  نو رروع ان رر ا انتكسررع طيرر 

 . عن   ك  و عن  طكمع ب  ظ  يعن   عنييا اص احك، ع واحدة
انسررة ب ان  تصررب  رر  ( تيرر طهك) ان واطررد انترر  تسررنهكيعنرر   ا وطررب : القااانون عمعناااخ ال ااا  

ع  ي رك   رلا تركنوا ان ر و . نتنظريم أ ر   عريا( وه   كنبك انسرة ب انتير يعيب اي انب ن ركا)اندونب 
نسربب إنر  ( انتير يع)ير اد   صر ةو ع و ص ةو ان ركنوا هنرك ب لهو رل ان رك . أو تكنوا انت كطد

 .ان كنوا انوي تسنل انسة ب انتي يعيب
  :لقانون عمعناخ العاما

وانتررر  يةتررر م ع وان نظ رررب نةعاتررركم اشات كطيرررب  يرررلع يعنررر   ا وطرررب ان واطرررد ان  طيرررب  ررر   ات رررع  رررك
تبكطهك ي ك األ ش تع لواع بكحت ا هك وا  وهروع ان واطرد ترد . انار ا  انروي تل لرل انسرة ب انعك ربإنر   وا 

 ررا أو   را انعدانربأو   يعب اإلسرا يب را انيرأو   را انعرر  أو  عتنروا  سرت دة  را انسرة ب انتير يعيب
 ي رك   رلا، اا ان ركنوا ان ردن  انع اتر   صركد  أحنك رل ان سر يب .  ا ا يعهركأو  ع ا انل لأو  ان لك 

 .و ا انعدانب عو ا  بكدئ اني يعب اإلسا يبع و ا انع  ع  أ ووة  ا انسة ب انتي يعيب
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 :مصطلحات قانونية مرادفة
 :مصطلح الشريعة

 ر   ات رع أو  ع ا وطب ان بكدئ واننظ يكم وان واطرد واألحنركم ان تبعرب  ر  دونرب  عينرب اني يعب تعن  
حيرع تسرت د تةر  انردو  . ط ك دي  تاركندأو  اتاكع  ن يأو  يلم دوش،  تعددة تا عهك  واب   يت نب

  .تتبن  نهاهك وتسي  طة    كهكهك  ا اني يعب انت  تب ا بهك و أحنكم توانين
انيرررر يعب ع انيررر يعب اناتينيررربع انيررر يعب اإلسرررا يب: نعرررر  أه هررركع وهنكنررر  طررردة يررر ا ع ط  تهرررك انبيررر يب

ون  ي يعب  ا هوع انير ا ع تح ر   نر ا، ونهارك، . اني يعب انبةيليبع اني يعب انا  كنيبع اشناةوسنسونيب
 .ت د أحنك هك  نهكوهو  ك ينعند طة   بيعب ان وانيا انت  تسع وتت و  كبعك  كصك، بهكع  عينك، 
وأحنك هرررك  سرررت دة  بكند ارررب األسررركد  رررا ان ررر اا اننررر يم وانسرررنب اننبويرررب : انيررر يعب اإلسرررا يب -1

وانترر  سيد سررهك  كنرر  ان رركنوا بصررو ة ع إلررك ب إنرر  أدنررب األحنرركم انيرر طيب اش رر تع انيرر يلب
  انل ررل و رركدة أصررو ع  لصررةب  رر   رركدة ان ررد   ند اسررب انيرر يعب اإلسررا يب  رر  ان  حةررب اشونرر 

ن ررك سررند د  صك صررهك  رر   والرريع  تل تررب  رر   رركدة ان ررد   ند اسررب .  رر  ان  حةررب ان ابعررب
 .اا يك  اهللع ان كنوا

وهررر  يررر يعب تسرررود نليررر ل  رررا انررردو  اناتينيرررب  لررر    نسرررك ودو  أ  ينرررك : انيررر يعب اناتينيرررب  -2
وت ترك  بأطت كدهرك ع  اي اوو هك تعود إن  ان كنوا ان و ركنع وتت ي  أصةهك ان و كن ع انانوبيب

وتةرب اطت كدهرك طةر  ع اي انتي يع انروي يصرد  طرا انسرة ب انتير يعيبع طة  ان كنوا ان نتو 
 .اشط ا 

 لرررر  ب ي كنيررررك ع وهرررر  يرررر يعب تسررررود ان ات ررررع اشناةوسنسررررون : انيرررر يعب اشناةوسنسررررونيب  -3
نب ي ركن   لرر  ن ررك ش  انرم   ب رب طةرر  دو  نكنرم  حتةرب  ررا اشسرتع ك  اع وأ  ينرك واسرت انيك

ن ك تت ير  بكطت كدهرك طةر  األطر ا  ع وتت ي  هوع اني يعب ب ةب تأل هك بكن كنوا ان و كن . انهند
ان بركدئ ان كنونيرب انتر  تنيرأ  را تنر ا  األ رو ) وب صرد بكنسروابا ان لرك يب. وانسوابا ان لك يب
 (.بحنم تلك   سكبا

وت تررك  ع د ا  كنيررب ا رر ت  لرر  انن سرركوبررا أن كنيرركوهرر  يرر يعب ت بررا  رر  : انيرر يعب انا  كنيررب -4
 .وتأل هك إن  حد  عيا بكن كنوا ان و كن ع بن طتهك ان كديب ان أس كنيب

وهررر  انيررر يعب انتررر  تسرررود انررردو  انتررر  ترررب ا بكنع يررردة انيررريوطيب ويسرررودهك : انيررر يعب انبةيرررليب -5
نعك رب طةر  وتوال توانينهك طركدة يروه  إنر  ترةير  ان صرةحب اع  ل   وسيكع اننظكم اشيت ان 
 .ان صةحب ان كصب
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 :الوضعيمصطلح القانون 

ع  ي ك   لا ان كنوا انولع  بل  عا    بةد  ك و   وتم  عيا ان كنوا انسك د أي ان ع و يعن  
تعبيررر ا، طرررا ان ررركنوا انسرررك د  رر  انعررر اا  ررر  انوترررم انحكلررر  أي ان ررركنوا انسرررك ي ع انع اترر  انحررركن 

 .انع ات     انوتم انحكن ان لعو  انوي يحنم ان ات ع 
 

 .القانون األجنبيمصطلح القانون الوطني و

ان ركنوا انسرك د  ر  دونرب  عينرب ع انروي يعبر  طرا ان ركنوا انولرع  نبةرد  :ي صد بكن ركنوا انرو ن  
 . عيا

 .ي صد بل ان كنوا انسك د    دونب أانبيب وهو ان كنوا انولع  نبةد أانب  :ان كنوا األانب  
 

 :التقنني مصطلح
يعنرر  ترردويا ان واطررد ان كنونيررب انترر  تعرركنل ح ررا  ررا ح ررو  انحيرركة ان كنونيررب وا عهررك  رر  : انت نرريا

  ررلا ي ررك  . يسرره  ان اررو  انيهرركع بصررو ة  تسةسررةب و نظ رربع اي  رر  نتررك  واحرردع  دونررب واحرردة
 سرك   ان دنيرب بريا ويعن   دونبل  ا و ل بهرك ا يرع ان واطرد ان كنونيرب انتر  ترنظم انع انت نيا ان دن 

ويعنر   دونربل  ا رو ل بهرك ا يرع ان واطرد ان كنونيرب انتر  ترنظم ع وب ك   لا انت نيا انتارك يع اش  اد
 .ان سك   واألط ك  انتاك يب و ك يتعةا بكنتكا   ا أحنكم

 :مصطلح النظام القانوني

وت بررا ع ين رر  بعلررهك بعلررك، ع ان ت يرر ة بكنت كسرر  وانتوا ررا  ي ررك بينهرركع ان واطررد ان كنونيررب  ا وطررب
 لرك  طةر  . وهرد   يرت   تح يا  كيرب واحردةإن   وتهد  هوع ان واطدع طة  نحو لكبم و ست  

ع ين رر  بعلررهك بعلررك، ع يلررم  ا وطررب تواطررد وأحنرركم  توا  ررب  ي ررك بينهرركانرروي ع ونرر  نظرركم انرر واذ
 .س ةاأل  وه  انحلكظ طة  نيكا ع تح يا  كيب واحدةإن   وتهد 

 .العالقة عني القانون والحق 

 هرر  انسرة كم وانصرراحيكم واش تيرك ام انترر  يعتر   بهررك ان ركنوا نيرر    عريا تح ي ررك، : انح روا
و  كب  هوع انح روا هنرك  واابركم يل لرهك ان ركنوا طةر  نر  ير   يتعك ر  . حب  ي وطبةن ص

حررا اشنتلررك  ع طنررد ك ي رر   ان رركنوا نةيرر   ان سررتأا ع  لرر  ط ررد اإلياررك  . ررع صرركح  انحررا
  كبر  أار ة يرد عهك نة ربا عإلا يلر ا طةر  ان ربا  اا ي نرا ان سرتأا   را اشنتلرك  ع بكن أاو 
 .نه ك وبهوا انين    نهك تح يل نتح يا  صةحب  ي وطبع بكن أاو 
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ع ألا انح روا ا انصةب ولي ب بيا انحا وان كنوا نون   ع إا انحا ت   ع ان كطدة ان كنونيب وتح يل 
تتونررد طررا ان رركنوا انرروي ي سررم إ ك هررك ويبرريا حرردودهكع  كن رركنوا وانحررا أيرربل بررواه  ط ةررب واحرردة 

 . حس  وص  بعا طة ك  ان كنوا
اا ان رركنوا وانحرراع   ررم انصررةب بينه ررك ع إش اا ننرر   نه ررك  دنونررل  رر  اصرر اح انةرررب انع بيررب ع 

إوا تةنرك بأنرل ي صرد بكن ركنوا تةر  ان كطردة انتر  ت ر   وارود .  تةلكا    انةلظ و ان عن  كننة تكا ت
اش تيررك ام ان  رر  ة نصرركح  أو  انصرراحيكمأو  أ ررك انحررا  رر  واتررل ع  هررو تةرر  انسررة كمانحرراع 

 ةهك نلظ واحرد  droit: أ ك    اشص اح انل نس  ع   ا نة ب . انحا نتح يا  صةحب  ي وطب 
انصاحيكم وان  ايك انت  وانحا  ا حيع انسة كم و ع ان كنواتع   نةتعبي  طا ن   ا ونننهك تس

 عان ةر  بينه رك بحنرم اشيرت ا   ر  انةلرظ انواحردإن   تنيأ طا هوع ان واطدع   ك يبدي    انظكه 
 .طة   ا  ون    ا انةرب انع بيب انرنيب ب ل داتهك ت ي  بينه ك بنة تيا ه ك ان كنوا وانحا

نةتعبيررر  طرررا ( right)نةتعبيررر  طرررا ان ررركنوا ونة رررب (  law)  رررك انةررررب اإلناةي يرررب   نهرررك ت صررر  نة رررب ا
 .انحاع وه  تت كبا ت ك ك،  ع انةرب انع بيب انت  ت ي  بيا اص اح ان كنوا وانح وا

ن رك إا انح روا  تنوطربع . ونن      توانيا تنلوي تحتلع طكم و ك  أسكسييانة كنوا   طيا اا طة ك،  
 .اا يك  اهلل تبكطك، سنتنكونل ع  ك  بل ونن  حا  حةلع ونن   ا ان كنوا وانحا  ص  د اس 

 :اني يعب

 :تعريف القاعدة القانونية

ة ترنظم سرةو  أ ر اد تكطرد: تع يلك، يتل ا  صك صرهك ان  ير ة ون رو  بأنهركع ي نا تع ي  ان كطدة ان كنونيب 
تصررد  طررا انسررة ب ان  تصررب  رر  ع وهرر  تكطرردة طك ررب و ارر دةع ان ات ررع وانعاترركم وانرر واب  ان كنونيررب

 .وتنوا  ة  ب و  ت نب با ا   كدي تل لل انسة ب انعك ب طة   ا ي كنلهكع اندونب
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  املدخل لدراسة القانون: املادة 

 االوىل : املرحلة 

 الدراسة الصباحية واملسائية/ القانون : القسم 

  9102/9191العام الدراسي

 رياض احمد عبد الغفور. م.أ: املادة أستاذ

 

 :احملاضرة األوىل
 متهید وعرض حماور املقرر املتعلق مبادة املدخل لدراسة القانون

  تمهيد: أواًل 

بمثاب ة البواب ة ال  ي ل دخل منا ا اال ن الق انون المب  د  إل    يه , مادة المدخل لدراسة القانونإن  
وان الادف من هذه الدراسة هو  الئة االن السنة األول  إل  الدراسة الم خصص ة , عالم القانون

 ,رافقجفي القانون وه و ف ي بدال ة خاوا  ج اليام ل ة, لل   رف عص   المص اصنان القانونل ة ال  ي س  
كذلك س  الج ه ذه الم ادة و , سواء أثناء دراس ج اليام لة او ب د  خريج عند مزاولة عمصج القانوني

فكرة ومصخصًا عن يملع فروع القانون بقسملج القانون الخاص والقانون ال ام والمواد ال ي  نضوي 
ام   ة لصق   انون وألض   ا س   لاصع الاال   ن م   ن خ   لل ه   ذه الم   ادة عص     المب   اد  والقواع   د ال ,  ن ام   ا

ه ذه المب اد   ,بأن الماصون منج للس النف   ع ن  ا ر قص ن لكي لدرك الاالنوعلق اا بالواقع, 
نم ا عصل ج أن ل ص م من ذ البدال ة بأن ج   ل درس ه ذه  والن رلان الاام ة ف ي الق انون ل  رن الني ا , واع

ل  ل  فل ج والقواع د  المباد  لذا اا ب لدًا عن الواقع الن ي, ب ل لدرس اا م فاعص ة م ع المي م ع ال ذي
ال   ي  نكم  ج بالف   ل, فلك   ون الاال  ن اق  رن إل     الواق  ع دون انفص  ال ع   ن اليان  ن الن   ري ال   ذي 

 .ل  بر أساس كل دراسة أو  خصص
م  ن خ  لل ه  ذه الم  ادة عص    بن  اء وص  قل شخص  لة الاال  ن  -ان ش  اء اه –كم  ا س  ننرص ألض  ا 

ثراء ثقاف ج القانونلة بالم صومان  .ال ي سلن اياا في نلا ج ال صملة وال مصلة القانونلة و نملة واع
 

 :مادة املدخل لدراسة القانون: أهمية

إن دراس  ة ه  ذه الم  ادة لا  ا أهمل  ة بال   ة ن   را لم  ا  ش  كصج بالنس  بة لصاال  ن اليدل  د ال  ذي ل  دخل ألول  
ذهنل ة الاال ن لصدراس ة  ,الم ادة هال   ه ذنل     .ال خص ص ف ي الق انون هار لاليام ة واخ ال  مرة 

الواس   ة ال    ي  ن     ره الص  ة أرب   ع س   نوان, ل   ذلك   ب  د أن لك   ون هن   اك  ق  ارن بلن   ج وب   لن الق   انون 
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لصوص  ول إل    , بص  ورة عام  ة ن     ل   مكن م  ن الس  لر إل    األم  ام وبخا    ثاب   ة وواض  نة وواثق  ة
 ك ولن ص نلف ف ي  وه ي اك س ان, ال الة األساسلة من دراسة هذه المادة وغلرها م ن م واد الق انون

 .و نملة و اولر ثقافة الاالن في ش   فروع القانون, وبناء شخصلة قانونلة م ملزة, ال خصص
ون  دعوه إل    الموا ب  ة عص    نض  ور  واق ل  اً  عص     ويل  ج الاال  ن  ويلا  اً م  ن البدال  ة ل  ذا س  ننرص  

ع  رن  نص  ص المناض  ران واألعم  ال ال ويلال  ة والمش  اركة ف  ي إث  راء مواض  ل اا عن  د ناال  ة ك  ل
ب  نذن  - ل  ج  ّبدن     ل نق  ن اان ف  اع النقلق  ي م  ن ه  ذه الدراس  ة عب  ر ه  ذا المقل  اس الا  ام ال  ذي س  ل  

لن  ال الرض  ا وا س نس  ان م   ن , و الارل  ن انم  ن والمض  مون نن   و مس   قبل أفض  ل ل  ج ولبص   ده -اه
 .قانونلة وأنسن  ابلقااال والقواعد وادمالإذا أنسن فام , اليملع

فس وف , أن من لم لفام أساسلان القانون ومبادئ ج وفروع ج وقواع ده من ذ البدال ة, فمما   شك فلج 
فا م , لن ل رف  ابلقا ا ف ي الناال ة ب  د ال خ رو, وه و م ا   نرض اه و  نقبص ج عص   اصب ن ا األع زاء

خ لص وعص   ونم ل رال ة الق انون بأمان ة و ,  ول عصلج اليملع في بناء البصد مس قبلً اليلل الذي ل   اع
ل ذا . و كمص ة مس لرة م ن س بقام ف ي ه ذا المي ال وال خص ص ان ش اء اه, م ن المس لوللة قدر عال  

 .وأن م أهل لذلك, نوصلكم بان  كونوا عص  قدر هذه المسلوللة والثقة ال ي مننناا اليملع لكم
اس   للن بش   كل ع   ام ف   ي فص   صلن در ( الم   دخل لدراس   ة الق   انون) إن س    لنا م   ن خ   لل دراس   ة م   ادة  

ه   و بمثاب   ة ال مال   د لصدراس   ة القانونل   ة م   ن ش   أنج  زول   د , (ن رل   ة الق   انون ون رل   ة الن   ن) ك   امصلن
الاال  ن وه  و لخا  و إللا  ا خاوا   ج األول    بالق  در الك  افي م  ن المب  اد  األساس  لة لصق  انون وفاما  ا 

بر ن لواص ل رنص  ج الدراس لة بص وم رفة مواق اا ف ي المي م ع ال ذي ل  ل  فل ج ن    ل  مكن م ن أ
 .ومثابرة

, ه و ذل ك ال ذي ني ف و ي اوز عقب ة بناء و دعلم أساس ج الق انونيفاالن ال د الذي نأمل في  إذن 
الس  نة األول    وواص  ل دراس   ج ف  ي س  نوان ال   درو , ف  نذا م  ا واي  ج  فص  لل اا ف  ي فروعا  ا القانونل  ة 

فا ي األس اس ال ذي  ,لا ذه الدراس ة ال مالدل ةهنا  برز األهملة و . المخ صفة فسوف لن َلضل السبلل
ف  ي أساس  ج  وقول  اً  , و  ب  د م  ن أن لك  ون ه  ذا البن  اء ص  نلناً عصل  ج البن  اء الدراس  ي ف  ي الق  انون لق  وم

درانج  . وسصلمًا وم نكمًا في سقفج, وَصِصبًا في موارده وم ماسكًا في ي 
 وبق  در ص  لبة ه  ذا األس  اس و ماس  كج لك  ون البن  اء قول  ًا راس  خًا, وم  ن الابل   ي أن ل ص  م الاال  ن
من وي هذا األساس الذي نويز عرن أهم مواضل ج ف ي   ل المف اهلم اليدل دة لصمب اد  والقواع د 

 :القانونلة, وذلك وفقًا لخاة دراسة مثب ة عبر عدة فصول  نن ال ناولن ال اللة
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 (خطة الدراسة )  عرض املحاور: ثانيا 

, (ن رل ة الق انون)  :ف ي الفص ل األولن ن اول ,   وزع دراس نا لمادة المدخل لدراسة القانون عص  فصصلن
  .شاء اه إن( ن رلة النن) : ي الفصل الثانين ناول فسو 

 :هي, (ن رلة القانون) وأهم مناور الفصل األول 
 املحور األول

المقارنة بلن قواعد القانون وغلرها من  ومن ثمالقانون وبلان خصائص قواعده,  ن ناول فلج   رلف
ن  كصم فل ج ع ن الص صة ب لن الق انون  ث م, كقواعد ال دلن واألخ لن وال دال ة قواعد السصوك ا ي ماعي
 .وال صوم ا ي ماعلة األخرى

 املحور الثاني

ا خ    لف بلنام   ا والن    ائ   أوي   ج ن    رنو ,  قس   لمان ف   روع الق   انون إل     ع   ام وخ   اصنب   لن فل   ج 
ك  ذلك ن ا  ي فك  رة م  ويزة ع  ن ك  ل م  ادة  نض  وي  ن  ن ه  ذلن الف  رعلن وبل  ان , الم ر ب  ة عص    ذل  ك

 .أهمل اا ومواضل اا ومصادرها

 املحور الثالث

قواعد إل    قسلمان القواعد القانونلة من نل  قو اا المصزمة -ان شاء اه –سنوضف مع األمثصة 
 .اامكمصة وميال  ابلقاا وارن ال مللز بلنوقواعد  ,آمرة وميال  ابلقاا

 المحور الرابع
 04نسن ما ياء في نص المادة ا ول  من القانون المدني ال راقي رقم , ل ناول مصادر القانون

, مب   اد  الش   رل ة ااس   لملة, ال    رف, ال ش   رلع: و ش   مل, وه   ي المص   ادر الرس   ملة, 1591لس   نة 
 .القضاء والفقج: و شمل, والمصادر ال فسلرلة, ال دالة

ن رل ة ) والم  صق ة ب  , لصيزء األول من ك ان الم دخل لدراس ة الق انون, هذه هي أهم مفردان المقرر
مف ردان الي زء الث اني م ن ه ذا , وسن ناول في الفصل الث اني, وهو موضوع الفصل األول( القانون
 .إن شاء اه( ن رلة النن )  الم  صقة ب, الك ان

 .والسداد للجميعوالنجاح نسأل اهلل تعاىل التوفيق 
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 املدخل لدراسة القانون : املادة 

 االوىل : املرحلة 

 الدراسة الصباحية واملسائية/ القانون : القسم 

  9102/9191: العام الدراسي

 رياض احمد عبد الغفور. م.أ: أستاذ املادة

 :احملاضرة الثانية
 وتطورها القانون أة فكرةنش

 يا أتررراإلنسررركا نك نرررك اات كطيرررك، ب بيعترررلع ش ي ننرررل انعررريي  ررر   نعررر   طرررا ا  ررر يا  ررر   يعتبررر  
 عصرر ة   لةرب بكنعك ةربسروا  نكنرم  ا وطرب    ع  هو طكدة يعيي وسر   ا وطرب بير يبع احتيكاكتل

 .نب  طددا، وه  ان ات عأأو    ظ   ا وطب ع األس ةأو 
سرروا  نكنررم طاترركم ع  رر  طاترركم  عهررم م طةيررل أا يررد  وطييررل  رر  وسرر  هرروع ان ا وطرركم حررت  

 .طاتكم اات كطيبأو  عأس يب
وحرررر  انت ةرررر   عون ررررك نكنررررم  بيعررررب انررررنلد انبيرررر يب تتسررررم نرررردت انركنبيررررب بكألنكنيررررب وحرررر  انرررروام

 ررا ان بيعرر  أا نرركا   عواشسررتحواو وا ررع األ رروا  وتللرري   صررةحتهك ان كصررب و ب ررك انعدوانيررب
انتنرركح  برريا إنرر    صرركنو وتتصرركدم انح يرركمع وهررو  ررك أدتتتنرركتا ان يررو  وان  برركم وتتصررك   ان

 نرون  بر  م  نر ةع   رك اعةهرم  هردديا بركشن  ااع  ي رك بيرنهم اشتتتك  حدإن   انوي يص األ  اد 
نرركا شبررد  ررا انتلنيرر   رر  وسررك   تنظرريم و انبحررع طررا انحةررو  اننليةررب نولررع حررد نهرروع انظرركه ة ع 

واحتر ام  عان ل  رب و ير  ان نلرب بنةحرد  را انح يركم  عان ات رع اشس ة ودا ر  حيكة األ  اد دا  
تارركع بعلررهم انرربعا  رر   عررك اتهمع حيررع ي نررع  يرر ك ح رروا انريرر ع وونرر  بلررب  سررةو  األ

ان سررركد بسرررا ب أاسررركدهم و  تةنررركتهم بررركننه  واأل ررر   رررا تبررر  يررر   نرررل   نررر   رررك   ررر  
تعتر   نهرك انا كطرب بسرة ب األ ر   ع رعهي رب  عينرب نهرك  نكنتهرك ان كصرب دا ر  ان اتأو  ان ات ع

ع نولع حد نعدم اشست  ا  انوي سكد ان ات عكم ان تنركح ة ع ن ة اندونبإن   انت  تحونم  ي ك بعد
 ررا  ررا  تيرركم األ يرر ة أي اندونررب بولررع ان رروانيا انترر  تررنظم يرربوا أ  ادهررك وطاتررتهم ببعلررهم 

أا يةتر م بكنسرةو  ان نلرب   ر  تصر  كتل  طةر  انلر د دا ر  ان ات رع ا     ر نرون ع وطاتتهم  عهك
 را  را  ع  عنويرب نهرمأو  انل ديب و عك اتل  رع أ ر اد ان ات رع حتر  ش يسرب  أيرب ألر ا   كديرب

وسرريةب نتنظرريم انعاترركم اشات كطيررب وحسررم ان ا رركم وانن اطرركم برريا أ رر اد  انترر  أصرربحم ان رروانيا
 .ان ات ع ونل ا األ ا واشست  ا 
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 هواستخدامات ( القانون )مصطلح ي لاألصل التاريخ

 .و ا أيا اك ( ان كنوا)  ا تةلم نة ب انل ل حو  تأصي   ص ةو
 .أانب  انل  ص ةووانبعا ا    تك  ع ط ب   ص ةو  كنبعا تك  أنل

وتعنر  تتبرع أ برك  ع (ترا) ا نلظ   يتا  ص ةو أنلتكنوا ع ط ب  انل  ص ةوإن   وانويا وهبوا
أي بررو    يرردا،  ررا اناهررد  رر  ت حرري  (  رركطو ) وهرر  طةرر  و ا ع انيرر   نا عرركا  رر   ع  تررل

 .  اني   و ع  تل
ع  تةلرروا  ي ررك بيررنهم  رر  تحديررد أصررةلأيلررك اع ( يرر  ط برر )أانبرر   انررل  صرر ةوإنرر   و ررا وهرر 

عنرر  يو  ع(Kanun)  صر ةو ررا ( انيونكنيرب) انةررب اإل  ي يررب   را إنرر  أنرل  ررأ وو  روه  بعلرهم
 وت  رر  اشسررت ك بع انلررب  وان رروةإنرر   حيررع ت  رر  انعصررك( انعصررك ان سررت ي ب)أو  ان كطرردة وانتنظرريم

انيونرركن   بأصررةل انت رر  هرروا ان صرر ةولررم  عانعدانررب وهرر  طنكصرر  و  و رركم ان كطرردة ان كنونيرربإنرر  
(Kanun)   انةرب انع بيبإن. 

صردوا وي ع وتعنر  انننيسرب( Canon)  صر ةوشتين   يتا  را  أصةلوتك  انبعا ا    إا 
وتررك   (.Canon Law) طةرر  ان رركنوا انننسرر   وأ رروع اشناةيرر  وأ ة رروع. بررون  ترر ا ام انننيسررب
 .وآ  وا تكنوا أنل نة ب طب يبع  يتا  ا انةرب انلك سيب( ان كنوا) آ  وا إا  ص ةو 

 رر ا اسررت دا ل ظرر  بعيرردا، طررا  اررك  تنظرريم ع يررك، ط بيررك، أو أانبع وأيررك نرركا أصرر   صرر ةو ان رركنوا
هررررو ان صرررر ةو ( انيرررر يعب)  ررررد نرررركا  صرررر ةو ع انعاترررركم وانرررر واب  ان كنونيررررب حترررر  طهررررد ت يرررر 

ع اي  رر   اررك  تنظرريم انعاترركم وانرر واب  ان كنونيرربع ان سررت دم وان تررداو  وانرردا ذ  رر  هرروا ان اررك 
 .نيب      تة  ح ونهك و  وطهكوي  ةا طة   ا وطب ان واطد انت  تحنم انحيكة ان كنو 

 رر  دا رر ة تنظرريم انعاترركم ( انيرر يعب)ا، طررا  صرر ةو يبررد( ان رركنوا) ونررم يسررت دم  صرر ةو 
 وونر  بعرد اا. إش    بعد  نتص  ان  ا انتكسرع طير ع وان واب  ان كنونيب    ان ات عكم انع بيب

انت  نكنم ت با أحنكم اني يعب اإلسا يب طة  و ا ع بدأ انلع  يصي  أ نكا اندونب انعل كنيب
  ررد أتررد م اندونررب انعل كنيررب  رر  أوا رر  طهرردهك إنرر  سررا  ا وطررب  ررا . ان رروه  انحنلرر  تحديرردا، 

ع انلرع  انسيكسر   ر  اندونرب انعل كنيرب نهرك ع  د وطرب إنر  ونر  بردوا ع يرت ( ان وانيا انولرعيب)
 إنيهررك األانبيرربونلرر ة ترردوم اناكنيرركم ع  رر  انتررد    رر  يرربونهك طةيهررك األو بيررب يرركدة لررر  انرردو  و 

ع و ارر   حن رركم طل رركنييا تررأل وا بكنل ك ررب انر بيرربع و  كنبررب دونهررم اا ت بررا طةرريهم ترروانيا بةرردانهم
ان ررركنوا انل نسررر   أحنررركمانررروي أتررردم طةررر  اتتبررركد نليررر   رررا ع أ لرررك   ح رررد طةررر  بكيرررك  ررر   صررر 

ظن ررك،  ررنهم اا أحنرركم انيرر يعب اإلسررا يب نررم تعررد ع وت بي هررك طةرر  انبةررداا ان كلررعب نسرري  ة دونتررل
 ك تلعرررم  ع رررا تبررر  وارررودةنرررم تنرررا   ونيرررك كم رررا حكاررركم  ادنك يرررب ووا يرررب نبحك رررب ب رررك اسرررت

 .ةاألصوام ان نكديب بل و ة  وانبب  وح انعص  ن سكي ة هوع انت و ام اناديد
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ان يررركم بح نرررب إحيرررك  واسرررعب  أ رررك: احرررد  ررر ي يا تتح رررا إش بسرررةو ة ونرررم تنرررا هررروع ان سررركي  
نرررم طةررر  أحنك هرررك إابعرررد ع نةيررر يعب اإلسرررا يب إنررر   اشتاررركعوأ رررك . بررركنا ود وان صرررو  - و ا،  -ح 

 .انر   شتتبكد  ك ولع  ا تواطد تكنونيب حديلب ت  ل  حكاكم انعص  ون طكتل و  كنبل
ح رر  أطبررك    ررا برردش، ع انرردو  انع بيررب ان  يررا انلرركن  تعارريا، بكإلصرراح ان نيررود أنلرر وتررد سررةنم 

. انيرر يعب اإلسررا يب  ررا اهررود ا ررب و ت ةبرركم نليرر ة إحيررك  ررك تت ةبررل ح نررب  أ رركم األو ان  يررا 
ع طة  حسك  اني يعب اإلسرا يب ت دادتني   يهك و وسا ان وانيا انولعيب  كبتدأم ح نب انتي يع 

نركد أا ي تصرر  طةر   سررك    عحرد نبيرر إنرر    رر  انع ر  إن ا هركاأل يرر ة ولركا ن رركا   ت اارع دو 
 .اندو  انع بيب أنل اني صيب و سك   ان عك ام ان كنيب     األحوا 

ع بعد نلوذ انلنر  وانل رل ان ركنون   ر  انردو  انع بيربع (ان كنوا)لم ا داد وتوسع است دام  ص ةو 
وا ديكد ح نب تي يع ان وانيا ع نيب انت  است د م هوا ان ص ةووا دهك  ح نب تأني  اننت  ان كنو 

واتتصر  اسرت دا ل ع وت اارع اسرت دا ل( انير يعب ) إو انحسر   صر ةو . انولعيب    هروع انردو 
 .        اك  انتي يع وانل ل اإلسا  

 
 :اصطالحًامعنى القانون 

تد د   إن  ح   انر واب  ان كنونيرب  ر   ات عنرك انع بر   نرو  نتصر  ( ان كنوا)نكا  ص ةو  اوا
إش انررل نررم ينلرر د ب عنرر  واحررد أو يت ررو صررو ة . و سررو ويررك  اسررتع كنل  نو رروع ان رر ا انتكسررع طيرر 

 . عن   ك  و عن  طكمع ب  ظ  يعن   عنييا اص احك، ع واحدة
انسررة ب ان  تصررب  رر  ( تيرر طهك) ان واطررد انترر  تسررنهكيعنرر   ا وطررب : القااانون عمعناااخ ال ااا  

ع  ي رك   رلا تركنوا ان ر و . نتنظريم أ ر   عريا( وه   كنبك انسرة ب انتير يعيب اي انب ن ركا)اندونب 
نسربب إنر  ( انتير يع)ير اد   صر ةو ع و ص ةو ان ركنوا هنرك ب لهو رل ان رك . أو تكنوا انت كطد

 .ان كنوا انوي تسنل انسة ب انتي يعيب
  :لقانون عمعناخ العاما

وانتررر  يةتررر م ع وان نظ رررب نةعاتررركم اشات كطيرررب  يرررلع يعنررر   ا وطرررب ان واطرررد ان  طيرررب  ررر   ات رررع  رررك
تبكطهك ي ك األ ش تع لواع بكحت ا هك وا  وهروع ان واطرد ترد . انار ا  انروي تل لرل انسرة ب انعك ربإنر   وا 

 ررا أو   را انعدانربأو   يعب اإلسرا يب را انيرأو   را انعرر  أو  عتنروا  سرت دة  را انسرة ب انتير يعيب
 ي رك   رلا، اا ان ركنوا ان ردن  انع اتر   صركد  أحنك رل ان سر يب .  ا ا يعهركأو  ع ا انل لأو  ان لك 

 .و ا انعدانب عو ا  بكدئ اني يعب اإلسا يبع و ا انع  ع  أ ووة  ا انسة ب انتي يعيب
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 :مصطلحات قانونية مرادفة
 :مصطلح الشريعة

 ر   ات رع أو  ع ا وطب ان بكدئ واننظ يكم وان واطرد واألحنركم ان تبعرب  ر  دونرب  عينرب اني يعب تعن  
حيرع تسرت د تةر  انردو  . ط ك دي  تاركندأو  اتاكع  ن يأو  يلم دوش،  تعددة تا عهك  واب   يت نب

  .تتبن  نهاهك وتسي  طة    كهكهك  ا اني يعب انت  تب ا بهك و أحنكم توانين
انيرررر يعب ع انيررر يعب اناتينيررربع انيررر يعب اإلسرررا يب: نعرررر  أه هررركع وهنكنررر  طررردة يررر ا ع ط  تهرررك انبيررر يب

ون  ي يعب  ا هوع انير ا ع تح ر   نر ا، ونهارك، . اني يعب انبةيليبع اني يعب انا  كنيبع اشناةوسنسونيب
 .ت د أحنك هك  نهكوهو  ك ينعند طة   بيعب ان وانيا انت  تسع وتت و  كبعك  كصك، بهكع  عينك، 
وأحنك هرررك  سرررت دة  بكند ارررب األسررركد  رررا ان ررر اا اننررر يم وانسرررنب اننبويرررب : انيررر يعب اإلسرررا يب -1

وانترر  سيد سررهك  كنرر  ان رركنوا بصررو ة ع إلررك ب إنرر  أدنررب األحنرركم انيرر طيب اش رر تع انيرر يلب
  انل ررل و رركدة أصررو ع  لصررةب  رر   رركدة ان ررد   ند اسررب انيرر يعب اإلسررا يب  رر  ان  حةررب اشونرر 

ن ررك سررند د  صك صررهك  رر   والرريع  تل تررب  رر   رركدة ان ررد   ند اسررب .  رر  ان  حةررب ان ابعررب
 .اا يك  اهللع ان كنوا

وهررر  يررر يعب تسرررود نليررر ل  رررا انررردو  اناتينيرررب  لررر    نسرررك ودو  أ  ينرررك : انيررر يعب اناتينيرررب  -2
وت ترك  بأطت كدهرك ع  اي اوو هك تعود إن  ان كنوا ان و ركنع وتت ي  أصةهك ان و كن ع انانوبيب

وتةرب اطت كدهرك طةر  ع اي انتي يع انروي يصرد  طرا انسرة ب انتير يعيبع طة  ان كنوا ان نتو 
 .اشط ا 

 لرررر  ب ي كنيررررك ع وهرررر  يرررر يعب تسررررود ان ات ررررع اشناةوسنسررررون : انيرررر يعب اشناةوسنسررررونيب  -3
نب ي ركن   لرر  ن ررك ش  انرم   ب رب طةرر  دو  نكنرم  حتةرب  ررا اشسرتع ك  اع وأ  ينرك واسرت انيك

ن ك تت ير  بكطت كدهرك طةر  األطر ا  ع وتت ي  هوع اني يعب ب ةب تأل هك بكن كنوا ان و كن . انهند
ان بركدئ ان كنونيرب انتر  تنيرأ  را تنر ا  األ رو ) وب صرد بكنسروابا ان لرك يب. وانسوابا ان لك يب
 (.بحنم تلك   سكبا

وت تررك  ع د ا  كنيررب ا رر ت  لرر  انن سرركوبررا أن كنيرركوهرر  يرر يعب ت بررا  رر  : انيرر يعب انا  كنيررب -4
 .وتأل هك إن  حد  عيا بكن كنوا ان و كن ع بن طتهك ان كديب ان أس كنيب

وهررر  انيررر يعب انتررر  تسرررود انررردو  انتررر  ترررب ا بكنع يررردة انيررريوطيب ويسرررودهك : انيررر يعب انبةيرررليب -5
نعك رب طةر  وتوال توانينهك طركدة يروه  إنر  ترةير  ان صرةحب اع  ل   وسيكع اننظكم اشيت ان 
 .ان صةحب ان كصب
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 :الوضعيمصطلح القانون 

ع  ي ك   لا ان كنوا انولع  بل  عا    بةد  ك و   وتم  عيا ان كنوا انسك د أي ان ع و يعن  
تعبيررر ا، طرررا ان ررركنوا انسرررك د  رر  انعررر اا  ررر  انوترررم انحكلررر  أي ان ررركنوا انسرررك ي ع انع اترر  انحررركن 

 .انع ات     انوتم انحكن ان لعو  انوي يحنم ان ات ع 
 

 .القانون األجنبيمصطلح القانون الوطني و

ان ركنوا انسرك د  ر  دونرب  عينرب ع انروي يعبر  طرا ان ركنوا انولرع  نبةرد  :ي صد بكن ركنوا انرو ن  
 . عيا

 .ي صد بل ان كنوا انسك د    دونب أانبيب وهو ان كنوا انولع  نبةد أانب  :ان كنوا األانب  
 

 :التقنني مصطلح
يعنرر  ترردويا ان واطررد ان كنونيررب انترر  تعرركنل ح ررا  ررا ح ررو  انحيرركة ان كنونيررب وا عهررك  رر  : انت نرريا

  ررلا ي ررك  . يسرره  ان اررو  انيهرركع بصررو ة  تسةسررةب و نظ رربع اي  رر  نتررك  واحرردع  دونررب واحرردة
 سرك   ان دنيرب بريا ويعن   دونبل  ا و ل بهرك ا يرع ان واطرد ان كنونيرب انتر  ترنظم انع انت نيا ان دن 

ويعنر   دونربل  ا رو ل بهرك ا يرع ان واطرد ان كنونيرب انتر  ترنظم ع وب ك   لا انت نيا انتارك يع اش  اد
 .ان سك   واألط ك  انتاك يب و ك يتعةا بكنتكا   ا أحنكم

 :مصطلح النظام القانوني

وت بررا ع ين رر  بعلررهك بعلررك، ع ان ت يرر ة بكنت كسرر  وانتوا ررا  ي ررك بينهرركع ان واطررد ان كنونيررب  ا وطررب
 لرك  طةر  . وهرد   يرت   تح يا  كيرب واحردةإن   وتهد  هوع ان واطدع طة  نحو لكبم و ست  

ع ين رر  بعلررهك بعلررك، ع يلررم  ا وطررب تواطررد وأحنرركم  توا  ررب  ي ررك بينهرركانرروي ع ونرر  نظرركم انرر واذ
 .س ةاأل  وه  انحلكظ طة  نيكا ع تح يا  كيب واحدةإن   وتهد 

 .العالقة عني القانون والحق 

 هرر  انسرة كم وانصرراحيكم واش تيرك ام انترر  يعتر   بهررك ان ركنوا نيرر    عريا تح ي ررك، : انح روا
و  كب  هوع انح روا هنرك  واابركم يل لرهك ان ركنوا طةر  نر  ير   يتعك ر  . حب  ي وطبةن ص

حررا اشنتلررك  ع طنررد ك ي رر   ان رركنوا نةيرر   ان سررتأا ع  لرر  ط ررد اإلياررك  . ررع صرركح  انحررا
  كبر  أار ة يرد عهك نة ربا عإلا يلر ا طةر  ان ربا  اا ي نرا ان سرتأا   را اشنتلرك  ع بكن أاو 
 .نه ك وبهوا انين    نهك تح يل نتح يا  صةحب  ي وطبع بكن أاو 



 

6 
 

ع ألا انح روا ا انصةب ولي ب بيا انحا وان كنوا نون   ع إا انحا ت   ع ان كطدة ان كنونيب وتح يل 
تتونررد طررا ان رركنوا انرروي ي سررم إ ك هررك ويبرريا حرردودهكع  كن رركنوا وانحررا أيرربل بررواه  ط ةررب واحرردة 

 . حس  وص  بعا طة ك  ان كنوا
اا ان رركنوا وانحرراع   ررم انصررةب بينه ررك ع إش اا ننرر   نه ررك  دنونررل  رر  اصرر اح انةرررب انع بيررب ع 

إوا تةنرك بأنرل ي صرد بكن ركنوا تةر  ان كطردة انتر  ت ر   وارود .  تةلكا    انةلظ و ان عن  كننة تكا ت
اش تيررك ام ان  رر  ة نصرركح  أو  انصرراحيكمأو  أ ررك انحررا  رر  واتررل ع  هررو تةرر  انسررة كمانحرراع 

 ةهك نلظ واحرد  droit: أ ك    اشص اح انل نس  ع   ا نة ب . انحا نتح يا  صةحب  ي وطب 
انصاحيكم وان  ايك انت  وانحا  ا حيع انسة كم و ع ان كنواتع   نةتعبي  طا ن   ا ونننهك تس

 عان ةر  بينه رك بحنرم اشيرت ا   ر  انةلرظ انواحردإن   تنيأ طا هوع ان واطدع   ك يبدي    انظكه 
 .طة   ا  ون    ا انةرب انع بيب انرنيب ب ل داتهك ت ي  بينه ك بنة تيا ه ك ان كنوا وانحا

نةتعبيررر  طرررا ( right)نةتعبيررر  طرررا ان ررركنوا ونة رررب (  law)  رررك انةررررب اإلناةي يرررب   نهرررك ت صررر  نة رررب ا
 .انحاع وه  تت كبا ت ك ك،  ع انةرب انع بيب انت  ت ي  بيا اص اح ان كنوا وانح وا

ن رك إا انح روا  تنوطربع . ونن      توانيا تنلوي تحتلع طكم و ك  أسكسييانة كنوا   طيا اا طة ك،  
 .اا يك  اهلل تبكطك، سنتنكونل ع  ك  بل ونن  حا  حةلع ونن   ا ان كنوا وانحا  ص  د اس 

 :اني يعب

 :تعريف القاعدة القانونية

ة ترنظم سرةو  أ ر اد تكطرد: تع يلك، يتل ا  صك صرهك ان  ير ة ون رو  بأنهركع ي نا تع ي  ان كطدة ان كنونيب 
تصررد  طررا انسررة ب ان  تصررب  رر  ع وهرر  تكطرردة طك ررب و ارر دةع ان ات ررع وانعاترركم وانرر واب  ان كنونيررب

 .وتنوا  ة  ب و  ت نب با ا   كدي تل لل انسة ب انعك ب طة   ا ي كنلهكع اندونب
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  املدخل لدراسة القانون: املادة 

  0202/0202: العام الدراسي/ الدراسة الصباحية واملسائية/ القانون : القسم / االوىل : املرحلة 

 رياض احمد عبد الغفور .د. م.أ: املادة أستاذ

 :احملاضرة الثالثة
 :وبيان خصائصها ,تعريف القاعدة القانونية

 :تعريف القاعدة القانونية: اوال

ق اننان رنن لو  نن    : ريفيفنن ي يرنننمت صه  هننم  عدممينن ن   ةنن      منن , يمكننت ريفيننق عدة اننان عدة    ينن  
رهناف انت عد ن ط  عدمصرهن  ,  هن  ق انان ا من   مجنفان, أففعا عدمجرمع  عديالق ت  عدف ع ط عدة    ين 

 . رك ت م  م   مةرف    ج عء م اي رففنه عد  ط  عدي م  ا ى مت يص دفم , ف  عدا د 

 الخصائص املميزة للقاعدة القانونية

,  ق عاننا عدننايت, فم  دنن  ق عاننا عديننفق, ر نن ا فنن  كنن  مجرمننع ق عاننا اايننان رنن لو  نن    أفننفعا عدمجرمننع
 . ك  مت هذه عدة عاا ررمي   صه  ص أ   ي  رجي م  ررمي  ات عالصفى,  ق عاا عألصالق

ت منننت هنننذه عدصهننن  ص مننن ال ر فنننفا  نننه عدة انننان عدة    يننن       ننن  ركننن فكم  فينننه  ننن  ف عدة عانننا , حننناه  ع 
غينننف أت منننت هنننذه عدصهننن  ص مننن  . عالجرم ايننن  عالصنننفى فننن  نننن ط  ننن    عألكنننص ص فننن  عدمجرمنننع

ررهق  ه عدة اان عدة    ي   حاه   ررمي   ه ات غيفه  مت عدة عاا عالجرم اي   ه  عإلدن عو عد ن  ع منت 
إذعي  , نه عد ن ط  عدي من   رففننه ا نى منت يص دفمن عدج عء عدم اي عدذي رةرفت  ه عدة اان عدة    ي   رمناا 

 .ه    دنف فن ق اان ق    ي , ديس ك  ق اان ر لو      أففعا عدمجرمع
ق اننان رنن لو  نن    أفننفعا عدمجرمننع  ) :أي إ منن ,  مننت صننال  افننن   عدريفيننق عد نن  ق د ة اننان عدة    ينن  

, رهنناف اننت عد نن ط  عدمصرهنن  فنن  عدا دنن ,  هنن  ق اننان ا منن   مجننفان,  عديالقنن ت  عدننف ع ط عدة    ينن 
  ركنننق منننت هنننذع , ( ركننن ت م  مننن   مةرف ننن   جننن عء مننن اي رففننننه عد ننن ط  عدي مننن  ا نننى منننت يص دفمننن 

 : عدريفيق عت عدصه  ص عأل   ي  د ة اان عدة    ي  ررمث    آلر
 .أففعا عدمجرمع  عديالق ت  عدف ع ط عدة    ي ر لو      ع م  ق اان  -1
 .ع م  ق اان ا م    مجفان -2
 .صط ب م جه ألكص ص عدة   ت در ليو االق رمو  ف ع طمو إ م  -3
 .مةرف    ج عء م اي رففنه عد  ط  عدي م  ا ى مت يص دفم , ق اان م  م  إ م  -4

 :على النحو اآلتي, هذه الخصائص -تباعًا -وسوف نتناول
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 .انها قاعدة تنظم سلوك أفراد املجتمع والعالقات والروابط القانونية: أواًل

يير ف عدةن   ت ننف فن عجرم اين   هن  منفر ط   د ي ن  عالجرم اين  دكن  مجرمنع,  هن   هنف  ا من  ييرنا  
دم نع عالارنناعء ا ننى , ننن ط  نن    عألفنفعا فنن  عدمجرمننع دننذد  يمنناق عدنى,   د ن    عدصنن فج  د كنصص

دك  كصص م ده منت حةن ق  من  ا ينه منت  عدة   ت  يحاا ,عآلصفيت  حم ي  أف عحمو  أم عدمو  حة قمو
 .مت أففعا عدمجرمع غيفهو رج ه ,  عج  ت ع  عدر عم ت رج ه عدا د 

إال إذع  جنننا مجرمنننع , رلمنننف ديمننن  ال   مننن  ق انننان عجرم ايننن  ألت عدح جننن  إ,  ر هنننق عدة انننان عدة    يننن 
مننت ,  ينناص  ت مننع  ينننمو فنن  االقنن ت  ف ع ننط كننر  ,يم نن ت  يصر طنن ت  ميننفهوي, ييننيف فيننه عد نن س

إال إذع   فمن  إذعي ال ر كن. فيمن   ين مو عج  ر ليو عدحين ن فينه انت طفينق نن ط عد لن و  رحةينق عال  نج و
 . جا عدمجرمع أي  ك ت كك ه

ذع  ك  ننت عدا دنن  هنن  عدكننك  عد ي  نن  دمجرمي نن  عدمي هننف, فننتت ذدنن  ال يي نن  عفر نن ط  جنن ا عدة اننان   ع 
فنن   ,فةننا اففرمن  عدمجرمينن ت عدةايمن , ف دة اننان عدة    ين  أقنناو منت عدا دنن   جن اعي . عدة    ين    جنن ا عدا دن 

ف عدا دنن   ملمفهنن   ننفن أ  ق ي نن  أ  ماي نن  ق نن  أت ي كنن  عدمجرمننع عدمنن لو ر ليمنن   ي  نني   رلمننكننك  ع  
 .اففم  عدمجرمع عدةايو ف  ه فن افق أ  ايت ق    ج ا عدا د    ف   عدركفيع  قا. عدحايث

 
 :ويرتتب على وصف القاعدة القانونية انها قاعدة اجتماعية أمران

.. عده   عد ثةى  يت عدة   ت   يت  ن  ف عدي ن و فن  عدمجرمنعل ك د ي  ن   عالقرهن ا  عدطنب عدن  :أولهما
 ق عاناه  ,   ألت كال مت هذه عدي  و  ديا عدحي ن عالجرم اين ,  كن  م من  ينفثف فن  عآلصنف  يرن ثف  نهذد

 . ررك    مت حيث عدمفض إدى ماى مييت , ينم  مت حيث عد ط قمع جميي  رراعص  
ه  ذدن  ألت عدةن   ت فن   كن  . عت عدة اان عدة    ي  رر ثف   د من ت    دمكن ت عدنذي ر كن  فن  ل نه :وثانيها

 . ف  رط فه ي رجيب دلف ق عدمجرمع  ح ج ره,  ييكس أ ن اه  أفك فه
ر     أحك و عدة   ت   دريناي   عدرميينف أمنفعي  ه حدذد  أه ح دك  مجرمع ق   ت  ني  يصرص  ه,  أ

 . ال مفف م ه ا ا رميف عألفك ف  عدلف ق عالجرم اي   ر  يت عأل ن ع ا ف عديه ف
 ن  ا نى  ن ي  , رفجن ال رر جه  ه إدى عألكص ص ا ى   ي  عد هنح  عد م  رحااه عدة اان مت      

,  رك ق عد  س  تر  اه ا ت أت رناع ألحنا حفين  مص دفرنه, فم  رففض      مييت. عألمف أ  عدرك يق
 ه  ف  ذد  رصر ق ات ق عاا عألصالق عدر  ي ط ي  ينم  ا ى م  ي  م  ا ى عإل   ت عدرح ن   نه 

 .عد ف   ا ى   ي  عدرفني   عد هح  عدرفغيبمت قيو رماق إدى عد م  
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 .اختياريًا ًاوالتكليف الذي تفرضه القاعدة على األشخاص يكون تكليفا مطلقًا ال تكليف

  ننيت رحمنن   - ننيت عدط انن   عدننذي ال يرننف  د كننصص عدم ك رننق صينن فعي عدرك يننق هنن   :والتكليففف املطلفف  
فم  ال ررف  د كنصص صين فعي  نيت , عدج عء, فمثال عدة اان عدر  رحاا اة    عد فق  ررنمت رك يف  مط ة ي 

د  أاطي ن  د كنصص  أل ه  يت عدحق ف  عفرك ب جفيم  عد فق   رحم  عدج عء,  -عالمر  ع ات عد فق  
حرفعممنن     درنن د   ننيك ت أمننف إ اننان عدة    ينن  ف ننت ركر ننب عدة, عدمك ننق حفينن  عالصرينن ف  ننيت هننذع  ذع 

 عت كننن ء , إت كننن ء  فنننذ, ر فينننذه  مفهننن ت  حفيننن  عصريننن ف عدكنننصص عدمك نننق  صطننن ب عدة انننان عدة    يننن 
 .ص دق

 :فتنيئتتوزع على طا, املجتمع أفرادلضبط سلوك , تحملها القاعدة القانونية يوالواجبات الت

 .ايجابية واجباتالثانية و ,االوىل واجبات سلبية 

فرففنه عدة عاا عدر  رففض ا نى عألكنص ص  عجنب عالمر ن ع انت أفين   ر حنق  :أما الواجب السلبي
, أ  ريفقن   كن طه  ر نمى   دة عانا عدم  ين  أ  عد عقين  ك دة عانا عدرن  رحنفو كنالي منت عدةرن    دميف نففعي 

 .عد   ء ا ى مةف   مت م   عدج ف عدر  رم ع أ 
, عألفننفعا ا ننى عدرنننحي  دمهنن ح  عآلصننفيت رففنننه عدة عاننا مننت صننال  حننثر : الواجففب االيجففابي أمففا 

,  رحف هو دإل م و ف  رمكيت عدميف مت كق طفية  ف  عدحي ن ع رم ء رحةينق عدرن ع ت  عد  ن و عالجرمن ا 
 عدة عاننا عدرنن  رفننفض عدنننفع ب ا ننى عدنناص  , ك دة اننان عدرنن  رفننفض ا ننى عال ننت عإل فنن ق ا ننى أ ننفره

 ر ننمى هننذه عدة عانننا عدرنن  أصننذ انننااه    دركنن ثف  ا فهنن    دريننن لو فنن  عدمجرمنننع ,  دننن دركنن يت منن فاع د ا
 .عدمي هف  فن  ر  م  عد ا  عالجرم ا    دة عاا عدح ف ن

رحركفهننن  ق عانننا  ق انننان  ننن    عجرم ايننن  هنننف  ال    مننن أت  هنننق عدة انننان عدة    يننن   , جنننايف   دنننذكف
ألت عدة عانا : عألصنفى كة عانا عدنايت  ق عانا عألصنالق عدة   ت    ر هق  م  جميع عدة عاا عالجرم اي 

 ميي نن ي  رفننفض ا ننى عد نن س  نن  ك ي   ي يننعالجرم اينن  ك فنن   ديننان عدحينن ن فنن  عدمجرمننع دهننية   ننه,  أل منن  جمي
 . رح    ف  ففنم  رة يمه

 ية قاعدة عامة جمردةنالقاعدة القانو: ثانيا
فنتت ذدن  , دم  ك  ت عدة اان عدة    ين  رمناق إدنى إق من  عد لن و  رحةينق عال نرةفعف  عدينا  فن  عدمجرمنع 

 دي نننر اب فننن  , إال إذع عر نننع حكممننن  ديكنننم  جمينننع مننن  ر عجمنننه منننت حننن الت إدينننهال يمكنننت عد هننن   
 دكنن  . عدرط ينق مصر ننق عدحن الت عدففاينن  عدرن  ي ننرحي  حهننفه   عدرن  ر جننا فن  عدحنن    فن  عدم ننرة  

 عديم مين   عدرجفينا هنفر ت مرال مرن ت,  ن  . رك ت كذد  ي  م  أت رك ت عدة عاا عدة    ي  ا م  مجنفان
 .هم   جم ت دص ه   عحان
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عت عدة اننان عدة    ينن  رهنن ة  هننيم  عدريمننيو ر ننر اب  منن  منن  ر عجمننه مننت فننف ض  :العموميففة تعنففي
 نن  رحنناا منن  يجننب , ال فيننال محننااعي  ذعرننه حنن الت غيننف مر  هينن , فننال رص طننب كصهنن  ميي نن ي    ننمه   

رحةةننه مننت هننف  فنن  عدكننصص درط ننق ا يننه  منن  يجننب ع ننريف فه مننت كننف ط فنن  عدفينن  دي ننفي ا يننه 
فم  ال ر رماق ف  عدرط يق كصه   يي ه أ  فيال  ذعره  ن  ر ط نق ا نى كن  منت رن عففت , منم  م 

 .م ق   طفيه كف ط ع
أي رص ط نننه  هنننفره , طنننب عألكنننص ص  هنننف رمو ال    نننم  مورص  عدة انننان عدة    يننن   ي ننن فن عصنننفى عت 

. عدن  فنال رص طنب كنصص    نمه عدكصهن ..مي نو ع  ق نن  ع  م ر نب ع  منايف ع    ينف  ط دب ع 
مثن   ذدن  عدة انان عدرن  رن ص . ا ى ك  مت رر عفف فيه هنذه عدهنف  دك  ي ط ق حكمم ,  ع م   هفره 

)  عدة اننان عدرنن  رةننفف حنن س . ر ط ننق ا ننى كنن  ط دننب مننفقت قينناه( قينن اهو عدط  نن  عدمفق نن ) إانن انا ننى 
 عدة اننان عدرننن  رنن لو عدمنننف ف فنن  عدطنننفق , ا مننن  ر ط ننق ا نننى كنن   ننن فق هنن  ق انننان ق    ينن ( عد نن فق

عدي م   عدة اان عدر  رحاا عدر عمن ت عد ن  ع  عدمكنرفي فن  اةنا عد ينع ق عانا ا من  ال هنفعق حكممن  إدنى 
 .ف ات عدج س  عال و  عدمفك عدك ف   هفق عد ل

غينف أت ام مينن  عدة انان ال رةرننن   جنن ب  نفي ت حكممنن  فن  حننق عد نن س جميين , ألت عدي ننفن دي ننت  
ت .  ينناا مننت رر جننه إديننه عدة اننان  صط  منن   ع  منن   هننف  مننت ر هننفق إديننه فةننا ركنن ت عدة اننان ا منن   ع 
   ريي نت  مجم ان  أ هن ق عقرهفت ف  عدرط يق ا ى ف   مت عألكص ص أ  ا ى ط  ف  منت عألامن

ف دة عاننا عدرنن  رنن لو مم ف نن  مم نن  عدطننب أ  عدمح منن ن أ  عدرنن  رنن لو كننف ت عدمنن   أ  عدرنن  . أ  كننف ط
ت ع ط ةنت ا نى ف ن  منت عألكنص ص, ر في ا نى عدط  ن  أ  عدي نكفييت أ  عدرجن ف , ر ينا ق عانا ا من   ع 

ف  عدط ينب أ  عدمحن م  أ  م  اعمت هذه عدف   محناان   د هنق فمن  ر نفي ا نى كن  منت عرهنق  هن
. عدي مننن  أ  عدط دنننب أ  عدي نننكفي أ  عدرننن جف, ا ت أت رر جنننه  ننن درك يق إدنننى أكنننص ص ميي نننيت   دنننذعت

أ  عدرنن  رحكننو حنن عاث , عت عدة عاننا عدرنن  رحكننو عدرينن يض اننت عهنن   ت عديمنن , د ر نننيح آصننفمثنن   
ت ع هنن ت ا ننى ط  فنن  مننت عألامنن  , م اعمننت , عدنناهس هننذه عألامنن   دننو رحنناا رير ننف ق عاننا ا منن   ع 

 . يي م   ع  م   مجم ا  كف ط رط  ت عدة اان ر عففه  د في ت حكمم  فرحةةت فيم 
 منننع ذدننن  رير نننف ق انننان ا مننن , مرنننى ص ط نننت هنننذع ,  قنننا ال ر ط نننق عدة انننان إال ا نننى كنننصص  عحنننا 

ت مث   ا ى ذدن  عدة انان عدرن  رحناا حةن ق ف نيس عدجمم فين  أ  هنالحي , عدكصص  هفره ال  ت مه
ت  نفت ا نى كنصص  عحنا, أل من  دنو رص ط نه    نمه عدكصهن  , ف يس عدج مي  رير نف ق انان ا من   ع 

 .    هفره عد ليفي , أي ع م  رط ق ا ى ك  كصص ير دى هذع عدم هب  يرهق  مذه عدهف 
يرننح ممنن  رةناو أت عدة اننان ركن ت ا منن  مرن  ع هننفق حكممن  إدننى جمينع عألكننص ص فن  عدمجرمننع أ  

 .مرى ر ففت فيمو كف ط ع ط  قم   ص ط رمو  هفرمو ال    م  مو إدى ف   م مو
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أم  إذع ري ق حكو عدة اان  كصص مييت    مه أ  عصرو  ح د  ميي ن  ا ت  ن عه , فنتت هنف  عديم مين  
ر رف   م م , فال رير ف ق اان ق    ي   ن   ال يهنح عار  فهن  ق انانل ألت عديم مين  منت هنف ت عدة انان 

فةنا ر نمى قننفعفع أ  .  ,  ع  منن  رط نق ا يمن  ر ننمي ت أصنفى رصر نق  ن صرالق مهنن افه أين  ك  نت ط ييرمن
أ  (  ننذكف ع ننمه) أمننفع  غيفهنن  مننت عدر ننمي ت كنن دةفعف عدهنن اف مننت عد نن ط  عدمصرهنن   فهنن  م لننق

 ننذكف ) ,   كنن المف عدهنن اف مننت مج ننس   نناي  منناو جنناعف  منن عطت ( ننذكف ع ننمم ) ريطينن  هننحيف  
(  نذكف ع نمه)  ك دحكو عدةن    عدهن اف منت محكمن   نتد عو كنصص مينيت ا ى  ك  عد ة ط,( ع مه

 . افع ري يض دكصص آصف أدحق  ه نففعي 

 :والحكم فروق ثالثةاوبني األمر أو القرار  ,وتقوم بني القاعدة القانونية

فننن  ) عت عدة انننان عدة    يننن  رر نننو   ديم ميننن  أي   نننفي ت حكممننن  فننن  عدحننن    فننن  عال نننرة   :  أولهفففا 
ا ى ااا غيف محاا منت عألكنص ص  عدحن الت عدنذيت ررن عفف فنيمو من  رحنااه منت هنف ت أ  ( م رة  عد

, أم   عألمف  عدةفعف  أكن  هه فت نه صن ص   كنص ص ميي نيت  نذ عرمو أ    قن  ع محناان    نم  م . كف ط
ج مين    ينفع ع  ف ي ن ي د( ك م  محما ح نت) ك ت يهاف قفعف  ريييت , مم  يجفاه  مت هف  عديم مي 

فننالت ع ننت )  كنن دةفعف عدةننن    عدننذي يهنناف  حننق عدمننرمو , ع  مننايفعي ا منن ي ع  م لفنن ي فنن  عحنناى عدننا ع ف
 . الفرك  ه جفيم  ميي  ( فالت

أت عدة اننان عدة    ين  ال رن ننر فذ ق رمنن  إذع ط ةنت مننفن ا ننى كننصص من  أ  ا ننى  عقينن  ميي نن ,  :وثانيهففا 
 ي ننفي مفي دمنن  , كننف ط رط يةمنن  فنن  عدحنن    فنن  عدم ننرة    ع  منن  يركننفف عديمنن   منن  ا منن  مرننى رنن عففت

 .ا ى جميع عدح الت عدمرم ث   م اعمت ق  م    فذن دو ر مى أ  ر يا 
أم  عدةفعفعت  عأل عمف  أك  هم  فر نر فذ ق رمن   مجنفا رط يةمن  منفن  عحنان ا نى منت عقرهنف ا ينه حكممن  

 . ال يمكت أت يرجاا عديم   م ,  عأ  ا ى م  ع هب ا يه مفي دم  مت عد ق , مت عألكص ص

 هنذه عدةنفعفعت ع  عالحكن و , أت عدة اان عدة    ي  رير ف أ    ي دم  يهناف منت قنفعفعت أ  أحكن و :وثالثها 
إدى ق   ت عدصامن  عدما ين   ف دةفعف عده اف  ي   م لق يهاف ع ر  اعي , رير ف ف  عدم دب رط ية ت دم 

عدهن اف منت عدةنن ء يجن ء رط يةن  دة عانا عدةن   ت عدمنا   أ  قن   ت أ  إدى غينفه منت عدةن ع يت,  عدحكنو 
 .عدية   ت ع  دميفهم  مت ق عاا عدة   ت

 

رحنفف  ص ن  هن  :  ينض عدفةمن ء  لنففن    مي ن ه, ديم مين هنف  عم  عدهنف  عدمال من  دف :أما التجريد
 ت نمه أ   نييم  دحم ين   ننع  ااو إيث فهن  كصهن ي ميي ن ي  ,صط ب عدة اان عدة    ي  مت عدمي   عدم ى

 .عأله عءعدة اان عدة    ي  مت عدرميي   عال حفعق  عدرحكو  ح ب  إل ي امييت, 
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 غننم  عد لنف انت , ع ري ا حكنو عدة انان انت عدرف هني  عدج  ين :   ت عدرجفيا ه  آصف ت يفى فةم ء  
  عدمكننرفك   ننيت مجم انن   عارنناعاه  فةننط  نن دلف ق  عالار نن فعت عدف ي نن, عدفننف ق عدث   ينن  فنن  عدلننف ق

 .مت عد ق  ع ک  رط ق ا يم  جميي 
هننن  أت عدة انننان عدة    يننن  رص طنننب أكنننص ص ال حهنننف ,  عد ننن ب فننن  جيننن  عدة انننان عدة    يننن  مجنننفان 

عدننذي يةرننن  أت ي ننر اب حكممنن  فف ننن ي  عألمننف رحكننو حنن الت غيننف مر  هينن  فنن  رينناعاه , , ديننااهو
 عء منن  كنن ت م من  ق  منن   قننت هننا فه  أ  من  ي ننرجا م منن  فنن   نن, حرمن الت ال رة نن  عدحهننف  عدرحايناع  

 هنننذع أمنننف ال  ننن ي  إدنننى ننننم  ه إال إذع أصنننذت عدة انننان   د ننننع عدم دنننب ديمننن و عدحننن الت , عدم نننرةي 
 .عدذي رص ط مو  عألكص ص

,  عد نننننع عدم دننننب هنننن  عدلننننف ق عدمكننننرفك   ننننيت مجم انننن  ال حهننننف دمنننن  مننننت عألكننننص ص  عد قنننن  ع 
 ننننق  يمنننن و عدهننننف  مننننت لننننف ق   عار نننن فعت ا ت عالكرننننفعث  نننن دلف ق عدرفهنننني ي   عالهرمنننن و  منننن  يري

 . عالار  فعت عدص ه   كصص مييت  ذعره أ    عقي   يي م 
 ت   جم ت دص ه   عحاه مت صه  ص عدة انان عدة    ين  ر عدحق أت عدرجفيا  عديم مي  هفر ت مرال م

يننننن  يجنننننب أت ركننننن ت مجنننننفان ال ري ننننن  ذدننننن  ألت عدة انننننان عدة    , ال  ننننن ي  إدنننننى فهننننن م  انننننت  ينننننض
أل منننن  مرننننى جنننن ءت مجننننفان مكرفثنننن  .   درفهننننيالت  ال ر نننن   إدننننى اقنننن  ق عدلننننف ق دكنننن  ركنننن ت ا منننن 

أمكننت ع هننفعق حكممنن  إدننى مجم انن  مننت عد قنن  ع  عألكننص ص فنن  عدحنن   ,  ن دلف ق عدج هفينن  فح ننب
 .  ف  عال رة   

غرم  هني غ  مجنفان رمنرو  ن دلف ق عدف ي ن   عد عقع أت رن عفف هنف  عديم مين  فن  عدة انان يرط نب هني 
ألت رط يةمننن  ا نننى مجم اننن  مرم ث ننن  منننت عدحننن الت  ا نننى ط  فننن  منننت عألكنننص ص رركننن  ه . ال عدج  يننن 

لننف فمو, يةرننن  أال ري نن  عدة اننان إال  نن دج هف مننت عدلننف ق    أل نن س مننت عالار نن فعت عدرنن  رحننيط 
أمن  عدلنف ق عدث   ين    عدحن الت عدج  ين  .     مت ي في ا يمو حكمم   عدر  رةرن  رفرب عألثف عدة  

 عالار ننن فعت غينننف عدف ي ننن  عدرننن  ر نننو   ألكنننص ص  عدرننن  ال رنننفثف ا نننى عد رننن    عدة    يننن  عدمرفر ننن  ا نننى 
ألت عهرم ممنن   منن  يةرننن   نننع . في  منن  أت ال ركرننفث عدة اننان  منن  دكنن  ر هننق   ديم مينن , عد قنن  ع

 دكن  لف فنه عدث   ين  عدص هن  , عألكنص ص ال يركن  م ت فيمن  من  اعو, ق اان آمفن دكن  ح دن  ا نى حنان
  . ه

 :دها أثرانيويرتتب على عمومية القاعدة القانونية وجتر
 .ع ط عفه  ا ى مي ى عد ل و عدذي ركييه ف  عدمجرمع: أ دمم  
 .رحةيق عدياعد  اج ه ات   ,عقره ف هاق عدة   ت ا ى رحةيق عديا :  ث  يمم  
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عد ننيف  مي ننى عت , ةطننع فنن  عدرط يننق   مركننفف غيننف مثنن معد ننيف ا ننى   ننق مر: أمففا النظففام فيعنففي 
ةطنننع م اعمنننت ق  مننن    فنننذن ا ت  غينننف م ث  نننت ا نننى  حننن يكننن ت , عدة    يننن   رط يةمننن  مةرننننى عدة انننان 

 .عال حفعق ات حكمم 

 نن  إدنى قهنف هناق عدةن   ت ا نى رحةينق عدينا ةفمن  أت هنف  عديمن و  عدرجفينا ر :أما ثاني األثرين
(justise )  ا ت رحةينننق عدياعدننن(equite), ف دننننايت يمننناق عدننننى . إال إذع  نننناع عدةننن   ت فنننن  هننن فن اينننت

 .رحةيق عديا   عدياعد 
ن  يت عد  س, إال أت عدم   عن عدر  رةن و ا يمن  ع عدحق أت كال مت عديا   عدياعد  ية و ا ى م اأ عدم     

ا ت عكرننفعث  رفنن  ت عدلننف ق عدص هنن    د نن س م نن  عن مجننفان ريرننا   د نننع عدم دننب هنن  فكننفن عديننا  
م نن  عن منن  أمنن  عدم نن  عن عدرنن  رةنن و ا يمنن  فكننفن عدياعدنن  ف ,  نن صرالق عدج  ينن ت فنن  عدحنن الت عدمرم ث نن 

 كنن  كننصص   كنن   ج ي نن ت عدم نن     عدلننف ق عدرفهنني ي  عدص هنن  مفعانن ن عقيينن  رةنن و ا ننى أ نن س 
 .ح د 

 عإل هن ق يي ن   ,ففكفن عديا  ري   عدم   عن عدمجفان أم  فكنفن عدياعدن  فر طن ي ا نى مي نى عإل هن ق 
في  م  ا ننننى عألكننننص ص  درط يةمنننن  ا ننننى عدحنننن الت مننننع مفعانننن ن عد  عاننننث عدص هنننن   نننن نننننع عدح نننن   د

 . عالهرم و  اق  ق عدلف ق  ج  ي ت عدم    

 :يعجز عن تحقي  العدالة لسببنيوإذا كان يف وسع القانون تحقي  العدل إال أنه  

أت ق عاننناه ر ننننع در نننفي ا نننى جمينننع عدحننن الت عدة  مننن   عدم نننرة  ي ,  منننت عدم نننرحي  أت : أولهمفففا 
  من , ديج   عنيم  ات عدر  نف  ي  رة ر ر اب ق عااه عدي م  عدمجفان جميع عدفف ض  عالحرم الت عدم

 .قيقف  عدم رة   مت لف ق ص ه  أ  ج  ي ت ا ى  ح  ا  ي رجا

من  يفمن  عدةن   ت منع كرفعث   دلف ق عدص ه   جميع عدم     عدج  ي  أمف يري فض أت عإل :وثانيهما 
حةةنن ت اننت ير  رحةيننق عال ننرةفعف ذدنن  ألت إقننفعف عد لنن و .فنن  عدمجرمننع ع ننرةفعفإدننى رحةيةننه مننت  لنن و   

طفيننق عدم ع  نن   ننيت عدمهنن دح عدمرننن ف    عدحفينن ت عدمرهنن ام   عالارنناعا   د نننع عدم دننب فنن  عدحينن ن 
فت  ن   ن حر ف فن  هننذه ,  دن  فعانى عدمكنفع كن  لننفق  كن  ج ي ين  دكن  ح دن  ا ننى حنان, عالجرم اين  

  ن ق ,  ا   عحناع   درن د   ن ق رريناا عدةن ع يت عدرن  رين د  م نن, عدح د  إدى  نع ق   ت دك  ح د 
 كنذد   ن يط  مجن الي درمنفب ,  هذع يفاي إدنى عدف ننى, رصر ق عألحك و  ررياا  ررن فب فيم   ي م 

ت حكنننو عدة انننان عدة    يننن  عد  فنننذن ال ,  حجننن  إت لففنننه مصر نننق, عدننن يض منننت حكنننو عدة انننان عدة    يننن   ع 
 .ر ط ق ا ى ح دره
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  املدخل لدراسة القانون: املادة 

  0202/0202: العام الدراسي/ الدراسة الصباحية واملسائية/ القانون : القسم / االوىل : املرحلة 

 رياض احمد عبد الغفور .د. م.أ: املادة أستاذ

 تكملة خصائص القاعدة القانونية/ احملاضرة الرابعة 
خطاب موجه ألشخاص القانون لتنظيم عالقاتهم  هي, إن القاعدة القانونية: ثالثا

 .وروابطهم
أن شححو ن,نإتضححلنا حح نبححأن اححسننأنجت احح أنجعتبحح مجناعايححشنفححجنبعتبححدنجيححج نفجححشنبححدننفحح ج نع اححش  وج 

أن شوئه نجحتمنوعو ن وجمح نتتوالاح ناح ات  جم,نجايال  تنجالعتب مجةننب نالا نب ش أنن وجمح  ن,نوج  بختلفحةننوج 
نوجألخحححال نوجألمححح جيتعحححينفحححجنبعححح بته ن وجمححح نجاعححح  وأنو وجمححح نجاححح جأن,نبحححأنجاعوجمححح نتتفلحححتنات  جبهححح 

ن.وجاي جاة
بححححأنن حححوجعنجاعوجمحححح نجاتحححجنم جححححتنات  حححجمنجاحححح وجاعننوملجحححشنفححححدأن وجمححح نجاعحححح  وأنالنتيححح وننأنتتححححوأن ومححح  ن
أنا تنفجنو ت  نجاح ض ننابه ننث ج  .جالعتب مجةنوج 

جايال ححةنجا حح ا تنجاتححجنت شحح ناححجأن,نونجايال ححةنجالعتب مجححةنجاتححجنجهححتمنجاعحح  وأنات  جبهحح وجعصحح نا ا جاعححةنن
أنتح جححححح نبححححح نجخضحححححدناحتحححححمنجاعححححح  وأنبحححححأن وجاحححححع.نجألشحححححخ انفحححححجنجابعتبحححححد جعتضحححححج  ننأن ححححح ت نن,وج 

 :جابالح  تنجآلتجة
نتعح  ووجعاحشنن,(جاياح  جت)نن ححون احشنشبأنجاوجعاح ت,نواحجنوجعاحنن وجعجتحبسنجت ا أنفجنحج تشنثالثةن -1

 .ووجعاشنتع  نغج  ن,(ت اتب بشناصحتشنوت بجةن   جتشنجافت جة)نن فاش

واححجنوجعاححةنتعحح  نغجحح  نببححأنجحح خسن,نوجعاحح  نوجححح ج نبححأناحح  نجاوجعاحح تنإالوالنتت حح وسنجاعوجمحح نجاع  و جححةنن
ج امنفجنمال  تنجعتب مجة,ننب نوجعبنجاف  ن حون اشنفتتتفحسناحتبحشن وجمح نجاح جأ جافح  ننونبح نوجعحب,نوج 

 حححون فاححشنبححأنصحح  نجا جححةنو عحح  نجااحح ج تنومفححةنجافتحح نوجاحح فدنفتتتفححسناحتبهحح ن وجمحح نجاحح جأنو وجمحح ن
 .جألخال 

النجياحححح نجاعحححح  وأنات  حححححجمنمال ححححةنجت اححححح أنا اعبحححح  ننونجاحجححححوجأ,نألأنجاعححححح  وأنالنجحححح  منإالنجايال ححححح تن -2
ا حح ثنثبححةن وجمحح نتاحح ونفححجنجالعتب مجححةنواححجنجايال حح تنجاتححجنت شحح ناححجأننمضحح  نجابعتبححد,نوج  جنت  ححتن

  ا احح نوت  هحح نتحح  منجايال ححةناحح احجوجأ,نت اع محح تنجاتححجنتاححح منصححج نجاحجححوجأنفححجنبواححمنبيححجأ,ننونفححجن
ب ععححةنبيج ححةننونجاع محح تنجاتححجنت هححةنمححأنجاعاححوتنفححجنبي بلتححش,نإالنن هحح نفححجنحعجعتهحح نتحح  منجايال ححةناححجأن

واححجأن,نتوعهححتنإاجححشنجاع مح تناخع اهحح فهححجنتحتحمنجايال ححةناححجأنبحأن,نجألشحخ انواححجنمال حةنجعتب مجححة
غج  نبأنجألشخ انببأنجت  ىنفجنشيو  نإ جنموبسنجاحجوجأناعاوتننونجض  نفحجنتاحاشنوبحو  ن   حشن

 .إ جنجاتب نجاصج نخالف ناحتمنجاع م تنوتي ضنجاحجوجأناال ع جض
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عنفجححشننأنجتححوأنفححدأناحح جنجا جحح نالنجاشححت نن,إ جنت  ححتنجاع محح تنجاع  و جححةنتي حح نات  ححجمنجاحح وجاعنبححدنجا جحح  -3
ألأنجايال حةنجالعتب مجححةنجاتحجنجتحوا نجاعحح  وأنحتبهح ناحجنجايال ححةننوج  بح نجعحبننأنجتححوأنشخصح  ننإ اح    ن

وعحح ج نا احح ت ,ننأنجاشخصححجةناجاححتنب ج فححةنام بجححةنفحح آل بجنن.اححجأنجألشححخ انفححجنجابعتبححدنجااشحح  
ن.جعا تنملجشنب نجاشخانفهونتسنبأنت أنص اح ناثاوتنجاحعو ناشنوت تبنجاونن,اونجت ا أ

:نجاث  جحةونن.واحمنجااشح نجأجألشحخ انجاعاجيجحاحمن:نجالواح ,نونشخ انجاع  وأنج عاحبوأنملح نبعبحومتجأ
,نتجحح أنبي ححو نجتبتححدنا اشخصححجةنجاع  و جححةناتحعجحح نغحح ضنبيححجأ,نجألشححخ انجابي وجححةنوجعصحح ناهححماححمن

تجح أن شح  نتؤاحدنتنجألبحوجسبعبومةنبأنجألشحخ انجاعاجيجحجأنجونبعبومحةنبحأننجتتوأنبأنجعتب عن
فثاححححتناححححشنجاحعححححو نوتت تححححبنملجححححشنجاوجعاحححح تن,نبي ححححو نبيححححجأنجيتحححح يناححححشنجاعحححح  وأنا اشخصححححجةنجاع  و جححححة

نشحححخ انبي وجحححةنم بحححةنبثحححسنجا واحححةن:نملححح ن حححومجأنجواححح,نتححح  جعنجمتححح جينجاعححح  وأناحححشوجالات جبححح تنبحححأن
ؤااحححح تنونشححححخ انبي وجححححةنخ صححححةنبثححححسنجاشحححح ت تنوجاعبيجحححح تنوجاب,نوجاححححو ج جتنوجاحححح وجئ نجات ايححححةناهحححح 

 .وجابص  ي

جأن وجم نجاع  وأنته ينجا نضاعنجاالوثنجاخ  عجنالشخان وأنجتتح ج نابح نجتبحأنفحجن جخلحشن:ن جاي 
بحححأننح احححجدنو وججححح نبححح ناحححمنتاححح  نإاححح نجاوعحححو نوتتخححح نب هححح جنخ  عجححح  ننونجححح سنملجهححح نفحححجنجأل حححسن اجحححسن

والن,نبح ن حسنفحجنحجح نجاضحبج نفب نجاحتع نفحجنجاح فدنبحأننح احجدنو وججح نالنشح أنالعح  وأناحش.نخ  عج
جت خسنجاع  وأنإالنإ جنخ عتنتوجبأنجا فدنإا نجايح امنجاخح  عجنمحأنع جح نجتفصح انم هح ناب هح نجون

واتحأنجح خله نفحجنجمتاح   ن,نألأنجاع  وأنالنجحفسنا ا جةنجابع  تناوح ا ,نتص ينخ  عجنتعوسننونفيسن
اححمنجح اححاشن,ن تححسنغجحح  نوات ححشناححمنجعتححس ححوشنشححخاننإ جفبححثال ن.نحج بحح نجحح  مناححلوثنصحح حاه نجاخحح  عج

جاحتمنجاعح  وأننوج  ج.ننواتأنجح ااشنإ جننفصلنمأناح  نجا جحةناتصح ينخح  عجنوو حدنجاعتحسنفيحال,نجاع  وأ
جيتا احح نع جبححةنفححجنححح ن جتهحح نوج  بحح ناجيحح ا نم صحح جنبححأنم  صحح نجاع جبححةنجاتححجنجتخحح تنالننفد ححش,نا ا جححة
بةنجاعتسنجمتا ن  تالنبحدناحا نجتصح ج نومو حبنا تمح جمنفبأناّجتنجا جةن اسنو وعنع ج,نخ  عج نب ه ج ن

ن.وبأنتوجف تنا جشنجا جةنو تنج تت اه نجمتا ن  تالنمب جنومو بنا ااعأننونجاحاد
نإ جنت  تن وجم نجاع  وأنالنتتت  نا ا وجج نب ن جبتنت ب ةنفجنجا فدنفد ه نالنتاحتعجدنتح اثنجأ:نخ با 

,نوجتيحح  نملجهحح نت تجححبنعحح ج نملحح نبححأنجخ افهحح ن,وجأل اجححةت حح دنفححجن فححودنجا حح دنايححضنجاعححجمنجا وحجححةن
فعوجمحح نجاعححح  وأنفحححجنجابعتبححدنجابي صححح نالنتلححح منجألشححخ اناححح اتحلجناحححايضنجاعححجمنجاخلعجحححةنبحححأنصححح  ن

إالنإ جنتاحححابن احححثنفحححجن,نشحححه بةنووفححح  نوالنتفححح ضنجاعححح ج نملححح نبحححأنتعححح  نب هححح شحححع مةنونوبححح و تنون
ن حححشنجتصحححيناهححح  نجاصحححفةجأنجاع مححح تنجاع  و جحححةنالنتي  حححبنجال اححح أنجاتححح  بنألنفبحححثال ن.نضححح ج ناححح ا ج جت

تبي  احححةنشححح ا نجاححح و نجاححح  نج اححح نن,وات هححح نتي  احححشنج جنتاحححابنت احححشنفحححجنجاحححح  نجاضحح  ناححح ا ج ,نجااححجئة
 . نجاض  ناش اشه  تنت  اةنض نشخانوتاابنا اح
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ا اثنف  هح نتتح ث نابح ناحوناح ئ نو ج  نفحجن,نتنجااجئةنجالعتب مجةاب نجأنجاع م تنجاع  و جةناجنواج :نا  ا 
وناحح  ناحح  نجا  محح تنجافت جححةنجاتححجنتليححبن و ج نا بحح نفححجنتح جحح ن,نجابعتبححدنبححأنتجحح  جتننون  محح تنفت جححة

ن.و جفةنجاع  وأنو ع  شن  مت أنتتاج جأنجافت نجابي ص ,ناب نجا  مةنجاف  جةنوجا  مةنجالشت جتجة
بعبومحةن,ندنا ا  مةنجاف  جةنض  تن جئ تنجاع  وأنوخ عتنمأن ع  نت  جبحشنوحتبحشفد جنتشادنجابعتبن

ألأنبهبححةنجاعحح  وأنفححجنجابعتبيحح تنجا ناححب اجةنتعححينم حح نححح و نإ حح ج ن,نتاجحح تنبححأنجايال حح تنجالعتب مجححة
إتاحدن,ننبح نإ جنتاحّج تنجا  محةنجالشحت جتجةنبعتبيح  نبح .نجألبأنوحف نجاتج أنوب دنجالمتح ج نملح نجاحعحو 

 عحح  نجاعحح  وأنوااححعتن وجمحح  ناححلع  ه نملحح ننتاحح ن حح  نببتححأنبححأنجاحح وجاعنجالعتب مجححة,نألأنو جفححةن
جاع  وأنم  ئ نالنتعتص نمل نبهبتشنفجن سنجا  مةنجاف  جةناسنتع و اح ,ناجتحوأنجاعح  وأنع جعح نالخ بحةن

ن.جاي بةنوواجلةناتحعج نجاي سنجالعتب مجنون جتنا اوخنجاتض بأنوجاوئ منجالعتب مججأ
نأنجاع محح تنجاع  و جححةنفححجنحتبهحح نالحح وجاعنجالعتب مجححةنالنتحح  منجون,نجفهححمنبحح نتعحح مناج  ححشنبححأنبالح حح تن

فد هح نتيعح نمحأنحتبهحح ن,نتحتحمنإالنجاح وجاعناحجأنجألشحخ انفحجنجابعتبحدنوج  هحح ننات  جبهح ناح  نجاح وجاع
ع ئفححةنبححأنجاعحححجمنون,نتححسنبححأنجا وججحح نجابعحح  تنجات ب حححةنفححجنجاحح فد,نإ نتخحح  نمححأن جئحح تناحححلع  ه ,نعبجيحح  ن

لعجححةنجاتححجنجصححيبنملجهحح نإاحح جمنجا حح دناحح اتحلجناهحح  تحح اثن,نابحح نج عححو نملجححشن اححثنبححأنححح  نوضححج ,نجاخا
جخ  نمأنالع  ه نبعبومةنجا وجاعنوجايال  تنوجابوجضجدنجاتجنت ا نجا  مةنجاف  جةنخضحومه نااحلع أن

ن.جاع  وأ
ن

ن

ن

ن

ن
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  املدخل لدراسة القانون: املادة 

  0202/0202: العام الدراسي/ الدراسة الصباحية واملسائية/ القانون : القسم / االوىل : املرحلة 

 رياض احمد عبد الغفور .د. م.أ: املادة أستاذ

 تكملة خصائص القاعدة القانونية/ احملاضرة اخلامسة 
 .السلطة العامة تقرتن جبزاء مادي تفرضه قاعدة ملزمة, ان القاعدة القانونية: رابعا

الغرررمن وررر  لقرررل  الانوررر ت الانالايرررف  الررريع ال يرررنت طرررن الوق وررر  وررر   ميررر   ررر   الالرررنع ل  ايررر  
قمام الع ل طيه، للون كن  و ول  الانو ت الانالايف ي ر   ليالرل ور  سرل ف الوررس ليمسرع  االاسقنع لا 

كنات ورنلفرف ذر ا الانور ت اورمات و ر و  لورن للارن  ور  له ون يقلز له و  سللك لون يو ا  وليه، للون 
إما ت  وكررا ع ورر  االا ررين  ل كررع الانورر ت  ل و ررينا ن طررل  الغررمن وا ررن لرر  يرر مك لاالو  ررنل ل ررن لرر  
ي و  إال إ ا اا لت ولى وا م اإلق رنم الورن ا القورنون ليعارن  لرك    يكفرل الوق ور  ا  ماو رن 

ي ول رع ولرى إ  نو رن لل ر ا  ل را الانور ت الانالايرف  عا رن قنور ت و   مي  إق نم ون ا يلزع الارن  ل 
 .ولزوف

 .وإلزام القاعدة القانونية يمكن تحليله إىل عناصر ثالثة

 ارره يا غررن ولررى ااورررنس ا  ماو ررن مقوررن وررا ع لقسررما ال    ي ررمك ا  ماو ررن لو ررن مق رر  ع :  لل ررن
ما   ع  .لا 
ُي ررررو  إال إ ا اق ماررررت  قررررزا  وررررن ا  يفررررمن ولررررى    قسررررم ااورررررنس ولررررى ا  نو ررررن ال :  ناي وررررن

 .ورنلف  ن اا ن لل رلت و  القزا  الون ا ا  ت وقم   ولت  ل ا ي ف
ل كفلرت ،     ون  ا  ماو ن و   مي  القزا  الون ا ال ي  ار  إال إ ا  ر رلت السرل ف العنورف:  نل  ن
للرر لك يكررل  ، ف سينسرريف وع ررما   ررنذيئرر، لالسررل ف العنوررف   كررع  لسررع الوق ورر  ل و لررك وانليرر ذن،  رره

 .  رل ن لاق ن ووملونت 
لاق ما  الانو ت الانالايف  نلقزا  الورن ا الر ا  فم ره السرل ف العنورف ولرى ورنلفي رن ذرل الل را الر ا 

 . افم   ه ل  ويز  ه و  قيمذن و  الالاو  ال ن  عان  مسع السللك االق ونون كالاو  االر  

 :بيعتهمعنى الجزاء القانوني وط

إ  ورر  ي سرر  وورر  ُيقررزإ  ريررم لا   ورر  يسررن  : ال ررلاو لالعاررنو، طياررنل: يا رر   ررنلقزا  لغررف ل ياررنت 
 . ون طن و  لح الانال  طل  القزا  يعان العانو ل  ا.  اعنت ُيقزى   م  
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 ررلمت   ى وررن ا وررالع ي م ررو ولررى ورنلفررف   كررنع الانورر ت الانالايررف  فم رره ، لي ررر  القررزا  الاررنالان
، ل  يكرل  واير ا لل ميرف كنلسرق ، طا  يكل    اين كنإلور اع. ف العنوف لزقم الورنلا لم   قيماالسل 

 .لق  يكل  ونلين كنلغماوف
، لوليرره طررل  الوكنطررعت لقيمذررن ورر   ررلم ال ررلاو ال  ع  ررم قررزا  قنالايررن اا ررن ال   رر ل طررن  ررلمت   ى 

اوررن  عرر    ررما ي م ررو ولررى ا  ررن  الانورر ت ال وان ررن ي م ررو  ولررى ورنلف  ررن لاا ررن ال  كفررن لقعررل الانورر ت لا 
ير   الكنطرف ل كو رن ا  غرن    اير  الالرنع الوا رل  ور  ل رع ن ور   مير  زقرم الوررنلا، ، ولزوف

 .ون اع الان    ماما طن ا  نو ن إ  مق لا ال لاو ا  علذن لا   زذ لا طيه وزطلا وا ن، لم   قيما

نه جزاء قانوني ينبغي توافر شروط ثالثة فيه، لكي يوصف الجزاء بأ: شروط الجزاء القانوني

 :وطبيعته وهي  نستنتجها من معناه

لاا ى ذرل االررع  ل ،    يكرل  طرن  رلمت   ى لررنذم ُي ر    ره ورر  يررنلا  كرع الانورر ت الانالايرف:  لال
لاا ى اللنذم ذل ون ا ر  ول ما رنمقيرن طع رنو اإلاسرن  طرن قسروه  ل ونلره  ل  مي ره : الوعلم  ه

 .  االق  نم ولى الوونوم لال ويم ل 
   يكررل  ُوالوررنت  ا وعياررنت  قاسرره لوارر اما سررلا   عرري  طررن الانورر ت افسرر ن  ل   نلررت  عييارره إلررى :  نايررن

قنو ت  رمإ سن اف طل ا ا ت السل ف العنوف القو رلم ور  ام كرنو طعرل وعري  لذر  ت وم ك ره  نلعارنو 
للررع  وررم إلررى قنورر ت قنالايررف ، ا القررزا  قاسررن لوار امات  رر ل  ذرر ، للكا رن لررع   رر   طيوررن   رر م ه ور  ا ررن

 .قنالاينت  طل  ون ذ  ت  لل نقه ال يع  م قزا ت ، يوك     ي  العانو طن  لئ ن
. ط ن ال ن     ا ل      ه ل ل اره  نلوررنلا:    يكل  طمن العانو ولکلال إلى السل ف العنوف:  نل ن

للرر لك طررل  . افسرره  ل اسرر يفن   ارره  ررنلالت وارر  االق  ررن سررنل ف ورر  الوع رر ى وليرره ال رر  طررن االا اررنع ل
 ل  رررن و الو قرررم إلرررى وسررر ر ويه ال  ع  رررم قلاوررر  قنالايرررف ،االاورررم ال رررن ي ررر مذن ااو إلرررى ا اررره

اس نو ك يمت وا رن    القرزا  الر ا ي عرمن لره ورنلف رن لري  قرزا  قنالايرن، ا  السرل ف العنورف ليسرت 
 . ذن ال ن طم  ه ل للت    ياه

إال    ، لوررر       رررم طرررمن القرررزا  الارررنالان  نلسرررل ف العنورررف  ورررم وسرررلع  ررره طرررن الوق وررر  ال ررر ي 
ي ر ل الفرم  طي رن لكعاره ورنزال ي ر فل   اره ، الومائ  الوعن رمت  قرمت اسر  انئي  يرم ا  ولرى ذر ا اا رل

، ل ونيرف  اررهالار يع طرن إقنورف الع الرف لافسره، طي رل افسره و رل السرل ف العنورف طرن  م  االو ر ا  وليره 
 :طن  نل ي  ا ا ي 

لذل    ال طن  الومون ليعان  ر  الفرم  طرن م  االو ر ا  ،طيم  طن  ائمت قنال  العال نت :  ون  لل ون 
الرر ا ي رر  ا طررن ال يررنت  ل الوررنل  ر ررم قسرريع  ررنل  ررنلالت وارر  االق  ررن   ل   رر رل ورر  ق ررل السررل ف 

إال إ ا كررن  الر ررم الرر ا ، ل الفررم  اللقررل  إليررهط ررل  رر  ال يرررل . العنوررف، لطرر  وررمل   رر  ذن الاررنال 
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، ي   ا قسيونت ل  نالت  ل ولى لوك اللقل    ير  يسر  يل وليره االل قرن  إلرى السرل ف العنورف ل وني ره
ط ررل  رر لك ي رر ا إلررى افرر  وررن يموررن إلررى   ايارره الررنع الا ررن  العررنع لي ررللى وررن كررن  يقررو    ي ررلالا 

لون اع ااوم ك لك، طرل  الفرم  وار ون يورنم  ذر ا ال ر  يعرنل  .  ال طن  و   م  االو  ا  ل ونيف ال 
 .السل ف العنوف طن وكنط ف االو  ا  ل ونيف ال ال 

ليا ر   ره  ر  . ط ل    ال    الو ان الر ا يرم  طرن  ائرمت الوعرنو ت الو ايرف:  ون االس  ان  ال نان 
ى كرن  الر ائ  ال يرلطن ورن  م رو   و ره و ر، طرن االو ارن  ور  اللطرن   ره، الو ي  ال ا ال زع  رع ا  ورن 

 .ال ن يو ا  الوو ما و   ط   وا ن، ك   ال نئ  طن     ال  نوف. و  ال زاع  قنا الو ي  

 :اوصاف الجزاء القانوني

 :ذون  سنسي ي ي  ا القزا  الانالان   ف ي  
قرزا  قلاورر  لذررل  ر لك ير لرا ورر  ، ط رل لررنذم لو سرل  و ر   قاسررن لوار اما،  اره قرزا  وررن ا -1

يل م طن  لما سر  الوق و  لافرلما ور  الوررس الور رد لقر  ، اار   ال ن ي  ل قزاؤذن وعالينت 
 .ي  ل طن  لمت  عايو ال ويم

 ناي ررن  ارره قررزا   ايررلا،  ا اارره يلقرر  طررن ال يررنت الرر اين وررن  واررن اورر م  إان ررف طم رره  نلسررل ف العنوررف 
 لك ير لا القزا  الارنالان ور  قرزا  ورنلفرف قلاور  الر ي  ل رليل  اميما لال كع   لقيعه للا ن  لطن 

ال ا يكل  قزا  يلقعه اهلل  عنلى ولى و  رنلف ن طرن ال يرنت ارررمت، لقر  يكرل  القرزا  الر يان وز لقرنت 
إ ا  ايرر ت ال للررف  ع كررنع الرر ي  ل لزوررت الاررن   ن  ررن  قلاورر ا لطم ررت السررل ف ،  ا طررن الرر اين لاالرررمت

 .  ورنلف  ن لي  ل ال ي  وا ئ   يان لقنالاينت وعنت العنوف القزا  وا

 :أنواع الجزاء القانوني

للقررزا  الاررنالان  اررلا  و عرر  ت و  نياررف لا   قوع  ررن طكررمت إ ررفن  الاررلت الولزوررف ولررى قلاورر  الاررنال  طررن 
الرر  ا ، ل ااسع القزا ات ور   ير    يع  رن ولرى    رف  ارلا .  لمت إكماا ون ا ل ون  ا  ماو ن

ل ناي رررن القرررزا  ،  لل رررن القرررزا  القارررنئن،  يعرررف الالاوررر  الانالايرررف لاا ونئ رررن إلرررى طرررمل  الارررنال  الور لفرررف 
 .ل نل  ن القزا  ال ع ي ن، الو ان

طيفرمن طرن  .ذرل قرزا  ي م رو ولرى ورنلفرف قلاور  الارنال  القارنئن  ل العال رنت :الجزاء الجنائي: اوال
كورن  ر لرا ور  ، الر  ا   يعف القميوف لو ى ر لم  ن  لمت وال ف   فنلت و   ي  و   ن   عن

لقر   كرل  ونليرف ، طا   كل    ايف  ا رو ولرى قسر  اإلاسرن  كنإلور اع،  ا ون  م  وليه،  ي  و ل ن
لالعال ررف قررزا  . لقرر   فررمن ولررى  ميررف اإلاسررن  ط اييرر ذن كررنل    لالسررق ،  ررم  ولررى الوررنل كنلغماوررف

الررنع طرن الوق ورر  ليفرمن الو  ررنمات و علارف  نلالررنع لاالسرر امام يفم ره الاررنال  ولرى ورر  يسر را  نل
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طر   فرمن العال رف لل عرلين ور   رمم ل ر   وررس ، القونون لل سنو و رل ف الوق ور   عسرما 
اوررررن ل ونيررررف الالررررنع االق وررررنون لمونيررررف  وعرررري  لال لوقررررم  إ رررر ق  ررررمم رررررنس ل رررر   نلقونوررررف لا 

 .الو ل ف العنوف
ال ررف ولررى الان ررل لا   لررع يكرر  للا يررل  سررمت    ررمم  ول رره،  ل  ررع الا ررل للرر لك طررل  الاررنال  يفررمن و 

 م ررن  الا يررل ل وررما  ل وفررن  للا الا يررل ورر  الان ررل،  ل ام كررو الان ررل قميو رره  رر اط  ورر  الم طررف ولررى 
الا يررل كررع  يكررل  الا يررل ومي ررن  وررمن و ررنل ال يمقررى وررفنؤا وارره لكررن  الان ررل  قررمو الاررن  إليرره 

 .ه و فن  لف ل ك مذع ولي
ط رررن   ررر ا إلرررى ال مذيرررو لالرررم   كورررن   ررر ا إلرررى . لقررر  ونمسرررت العال رررف لليفرررف وز لقرررف واررر  الاررر يع

 لررك اا ررن  مذررو الاررن  ل لاررن الرررلا طررن افلسرر ع ورر  ال عررمن ل ررن إ ا ام ك ررلا ، ال ع يررو لالا ررنس
 كفيرمات ور   ا ره لذرن  رؤ و القرنان ل ار س واره ، اف  الورنلفف ط م و ع و  ام كنو القمائع القانئيرف

لورر   ررع طررل  اال وررن  . للرر لك طلا ررن  ع  ررم  اررنت للوق ورر  لليسررت  اررنت للوقاررن وليرره، طررن  رر  الوق ورر 
لالو نل ررف  فررمن ، العررنع  ل الاين ررف العنوررف ذررع ورر  ي ررللى  لقيرره الرر ولى وارر  ام كررنو القميوررف القانئيررف

 .العال ف ولى القنان  لسع الوق و 

يم  رف الارنال  ولرى ورنلفرف قلاور ا، ط رل قرزا   -ور ا العال رف-عارن كرل قرزا  لي، الجزاء املددني : ثانيًا
الو رررل ف  يوررر  االو ررر ا  للرررع يكررر   لرررك ،يفم ررره الارررنال  واررر  االو ررر ا  ولرررى  ررر  ررررنس  ل إاكرررنما

ل ا  ررم و وررف ذرر ا القرزا  ولررى   نوررن ال ررمم الرر ا يارر   ورر   .العنورف  ل يرررل  نلالررنع االق وررنون
ط ررل إ    رر  رررنس ي اررمم . ال رره  ل إ رر  ه  عرر    ل رره طررن  ررلمت  عررلين ل إز ، ورنلفررف الانورر ت

ل ررنلح ورر  ل ارره ال ررمم ورر  ااورررنس لورر   ررع طررل  للو  ررمم    ي نلررو طررن  وررلى و ايررف  ل    
ي ارر ع  نلرر ولى الو ايررف للا ررن  القاررنئن   عررن للرر ولى القانئيررف و ررى  م ررو ولررى القميوررف القانئيررف ال ررن 

 .ا  ولى    رنس رلت  نلالنع العنع او  

، لذل قزا  ي م و ولى و  يررنلا الالاور  الانالايرف ال رن   كرع اللليفرف العنورف :ثالثا الجزاء التأديبي
 .لالعزل وا ن، لالف ل و  اللليفف، لالر ع و  الوم و، لال ل يخ، لاإلا ام، كعال ف لفت الالم

يئررف الووررمطف ولررى وونمسررف الو اررف للوللررا الورررنلا لال  اإل امالذرر ا القررزا  يفررمن ورر  ق ررل الررمئي  
 .اإل امالو  ق ل الا ن  

 



1 
 

 املدخل لدراسة القانون : املادة 

  0202/0202: العام الدراسي/ الدراسة الصباحية واملسائية/ القانون : القسم / االوىل : املرحلة 

 رياض احمد عبد الغفور. د. م.أ: أستاذ املادة

  احملاضرة السادسة

 التمييز بني القاعدة القانونية وبني غريها من القواعد االجتماعية: الثالث الفصل

 :تمهيد وتقسيم

ممييييد تبيييي،  ب دليييين  ج  عةبييييدلت  مهمتخييييا إتعخيييي، تتتهيييين ب  دب ييييد  ةيييي  ع  يييي د   يييي   تبيييي  
عةمهتمييييت تتتتيييييم  يييي  اييييم   عةت ييييدط عههتمدخ ييييا ةتبطيييي  طيييي  دت د خ يييي  جي يييي   تعب  ييييد 

إدما لظد  عهتمدخ   تمظده هد  .عبتغدء تلظ   عةط تك تع 
طي تك ع  ي ع،  ي  عةمهتميت تع   تضيب  كي  تمت ذةك  إ  إتعخ، عةبدلت  ه تتتك  تتي،هد ت   

 ضيييب ب  يييت  ج ضيييدهدلب يييد إتعخييي، عهتمدخ يييا ج ييي   ت   بيييم تتهييي،  ةييي تتاييي،  عةمب،مييياكدلييي  
 .تإتعخ، عةع،عةا كبتعخ، عة،   تإتعخ، ع  الق تإتعخ، ع خ عف  عةط تك عههتمدخ 

 جتهييينعةبتعخييي، عههتمدخ يييا  ، عك  جليييتع ت ييي  ضيييتء ميييد تبييي،   لبغييي  عةتم  ييي  بييي   م ت يييف 
عةتم  يي  بيي    جتهلبيي   تطييتف . تةب ييد  ميي،  عةايي ا عةتيي  ت ب  ييد بييبع   عه ييتالف ب ل ييد

خييي، بييي   عةبدخييي،ط عةبدلتل يييا تبييي   عةبتع تمييي  نييي  لم ييي بدلتل يييا تبييي   عةبدخييي،ط عة، ل يييا  عةبدخييي،ط عة
 .ب   عةبدخ،ط عةبدلتل ا تب   إتعخ، عةع،عةاتبع،هد لم   ع  الإ ا  

 التمييز بني القاعدة القانونية والقاعدة الدينية: أوال

 :معنى الدين وأنواعه

  مهمتخييا عةعبد يي، تع تكييد  عةمطييتم،ط ميي  تتيي  إييتط طييدم ا ي يي  ملظييت ط :  عيي  ف عةيي،   ب ليين
طعد، عةمهتمت ت ،ف  . ة      ع لطد     عةت دط عة،ل د تعآل  ط تع 

لع  ه ج  ع ، د  ه تب،ت هم  تبغ ضي د   د تتي ن   ب عت يد بماي، هدميد م   ب عا تعتي،ط  تع 
 .عةمبد   عةذي  ت،، ل دإ د م  ت ث عةتلظ  
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 ا خ يي    تيي    همييد ع ، ييد  عةطييمدت ا تع ، ييد  ي يي  عةطييد   لبطيي   يي  ميي  ت ييث مايي، هد ت
هيييت مهمتخيييا عةعبد ييي، : دةييي،   عةطيييمدتيب ت  باييي، .مطييي مت فب يييدء عةتهيييت تبطييي    يكييي، خ  ييين عة

عةيييتت  خ ييي  لبييي  عاييي فد  مييي  بييي    تعيييدة  ب   يييقطيييبتدلن تع تكيييد  عةتييي  تل ةييي  مييي  ع  
دتي   ييت مييد عطييتم،  مجمييد عةيي،   ي يي  عةطيي. تعةمطيي ت  تع طييالم  كدةيي،   عة  ييت،ي  نبيي  

كدةييي،   عةبيييتذي   لظيييت ط ة طييي  هييي  عةيييذع  ع ة  يييامي ييي   يييد مييي  إيييتط خ  تجتكدمييينخبد ييي،  
طيي  عةيي،   ي يي  إعةطييمدتي خليي، عةمطيي م    ب ي يي عيي ف عةيي،      ت   تعةمهتطيي  تع ، ييد  عةتنل ييا

 : ع ة   جت ي   عةم َل  م
 : د فت    همد خ    تتبط  ع ، د  م  ت ث ي ض د عةمبد   تل دإ د

 .ةهمدخ اع ، د  عةف ، ا تع ، د  ع
تلظيي   تعهبييد  عةفيي ، تهييد   بيين تتهييد  لفطيين  ،ت   تييتة   ييت عةيي،   عةييذي   :جمييد عةيي،   عةفيي ،ي

لظييي   ة  يييد مييي  كيييد   د متضيييتخ د  تع   ميييبتلظييي   عةعالإيييد  عههتمدخ يييا تلظ   يييت  كن ييي عج   
 ب يا بت ك ي،  خ ي  عةاي،ق  ي  عةتعدميم تعةت يدء بدةع ي، تعةطيمت خ ي  ع تبيد، تعةلم ميا  عت يا    

 . ات دمتعة،   عةبتذي م  ع ، د  ي   عةط  تعةعلف  کدة،   عةمط ت  م  ع ، د  عةطمدت ا
   دد متضيتخميبتلظي   عةعالإيد  عههتمدخ يا تلظ   يت عة،   عةهمدخ     ت عة،   عةيذي   جمد 

تعةيي،   عةكتلفت  تطيي  ميي  ع ، ييد  ي يي    کدةيي،   ع طييالم  تعة  ييت،ي ميي  ع ، ييد  عةطييمدت ا
 .عةطمدت ا

  تكييي  م ت يييف مهيييده  عةت يييدط عههتمدخ ييياعةتلظييي   عةيييذي   :ت باييي، بيييدةتلظ   عةمتضيييتخ  
عةبتعخيييي، عةعدمييييا  ميييي   ييييالم تتلظيييي   عةيييي تعب  بيييي   ع  يييي د   يييي  عةمهتمييييت تلظ مييييد ،إ بييييد  

 فع يييين  ةمييييد م ييييدب د  ت بيييي،ت عةتلظيييي   عةمتضييييتخ   يييي  عةيييي،   عةهمييييدخ  . تع تكييييد  عةتفايييي   ا
 .لظ  عةمظده  د م لن  تك  عةط ع   ک  جتطت م  عةبدلت  ل دإد  هت عة،        هعةبدلت   

تييييين   يييي  اييييفتن عههتمدخ ييييا       يييين ته خ بييييد  عيييي، ت   تهيييي،   بدةييييذك   ج    ، ييييا عةيييي،   ه
 ييذ ب يي،   يي  عةطييمت بييدةمهتمت  تت ييد تع  تهيي هم ع ييد هييدء   ييي ع  عهتمدخ ييا   ع ، ييد 

 .   ق عةتب،  تعةاالح
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عةضييي ت ط عههتمدخ يييا عةتييي  عإتضييي  لييي تم عةييي،    هييي  عةتييي  تتييي،، ي ضييين تت طييي   ةكييي  
ج الإ ييد تتتييتع     يين  يي  عا طيي  ما تتكيي   ل دإيين   ييإذع ليي م عةيي،    يي  مهتمييت   ييكت تت ييال  

خ يي  عةبييي   ع  الإ يييا ة طييمت بيييدةمهتمت عةتت يييم  ميكييي،ع  خالإدتيين عههتمدخ يييا هيييدء ، لييد   ، يييد 
 تح عةفضيي  ا  يي  عةعالإييد  عههتمدخ ييا  بييثب ة ذ  ييا  مكتف ييد  عههتمييدخ  تعةتيي ،ي  يي  بييي  ع

     عة يي  عا عةبد مييا   يين تفيي  ب ييذع عةتلظيي   تهييذع هييت  يي   متضييتخ د   ،ت  تلظ م ييد تلظ مييد  
عةيي،   عةمطيي ت  عةييذي ليي م  يي  مهتمييت تكمتيين  يي  عتد  همييد  عة يي  عا عة تمدل ييا عةتضييع ا 

 .تعة   عا عة  ت، ا ع ة  ا
تتفکگيد عهتمدخ يد   هيدء عةي،   عةمطي ت   ع ي ع بيدةب    ال  هتميت كيد    يكت تت ي ه ج  هيذع عةم

عةتت يم عةتي  تدةيا  يذ ب ي، عةمهتميت مي    تح عةفضي  ا  ي  عةي تعب  عههتمدخ يا ة  بدند  عة  ب ا 
جمييد  ذع ليي م عةيي،    يي  مهتمييت  لبايين عةتمدطييك عههتمييدخ  تعةبييدلت  عةتضييع   . عيي ف    ييد

ت يلظ   يت  عةيي تعب   عةعالإيد  تكي  م ت ييف  همدخ يد   ةبيت    هييدء ، ليد  ع تعةي،   عةطي   عةطي    
 .  ت،يعة  د تذةك     كم م  عة،   ع طالم  تعة،  تلظ مد متضتخ

 :صلة الدين بالقانون

تبتيي   ميي  إتعخيي، ع  ييالق ميي  ةكل ييد   ،ع يي ط عةبييدلت   خييتبتعيي، إتعخيي، ع ، ييد  عةف ، ييا كن يي ع 
ته . ت ث عةغ   تعةل دق   ل يد ت كي  عهتمدم يد خ ي  تكي  تعهبيد  عةفي ، تهيد  لفطين ت بين

هيدء   إي، -كميد ذك ليد -هم عيد عل  ذةك جل د ه تكت ث بدة تعب  عههتمدخ يا     ع ، يد  
عةتفدت يد  ع  ب ي،  هي  ت تفي   ة  يدت   هد، ا  ة  ايالح عةمهتميت عةب ي ي   ي ع  عهتمدخ ا

ب يد  عةبتعخي، عةتي  تيلظ  هيذ  عةي تعب   تلدتم بدةتفاي م،ت  ج  ت  ب تكت  م   عت ا ج الإ ا 
 .متضتخ د   تلظ مد  

ت لب ي    جمد عة،   عةهمدخ    ت عة،   عةذي   د ك عةبيدلت   ي  تلظي   عةي تعب  عههتمدخ يا 
مييا عةلييدى خ يي  عة ضييت   ذع جهبيي   عةطيي  ا عةعد   يي  ل ييدق مييد  لظميين  يياإدلتلعةيي  إتعخيي، 
 .  عةه عء عةمد،ي خل، م دةفتنض تكدمن ت   

 
 



4 
 

 :الشبه بني قواعد القانون وقواعد الدين أوجه
 :عة بن تلا  خ   عة اد   عآلت ا جتهنهم ا م    تبت  ب   هدت   عة د فت   م  عةبتعخ، 

     هي،ف عةبيدلت  ي يي  عةمبد ي  تيي   عةي،   تعتيي، ذةيك. عةلت هيياتمدن  يد مي  ت يث : جته
طعد،ه عةمهتمتعةف ، ت  االح  كالهمد   م   ة    .مدعةب  ي تع 

 خ ي تكم يد   بيقل   خدمياإتعخي، تتاف إتعخي، عةبيدلت  تإتعخي، ع ، يد  هم عيد ب ل يد : ندل د
كييم ميي  عتاييف باييفا مع لييا ميي  ع  يي د  جت تييتع      يين  يي ت  متيي،،ط ميي  ع  عييدم 

 .ب د تك  عةبدخ،ط تع ق
 ضييب إتعخيي، طيي تك عهتمدخ ييا ت يي،ف  ةيي   ب ل ييد  تتم يي  إتعخيي، عةبييدلت  تإتعخيي، ع ، ييد : ندةنييد

 .م  بد ه ع ت د  د ن   ضد   تتبت من ت  ضن خ  عةمهتمتط تك عةف ،    
 . تبدخ دإتعخ، م  ما تبت   به عء  تمم عةلدى خ    ب ل دتتاف هم ع د :  عبعد

إتعخي،هد عةغميت   ل يد متي،،ط عةمفيده      يت  ال    هم ع د بدةتضتح تعهطتب ع تتم   :  دمطد
 .ت ط م عةتع ف خ   د بدة هت   ة  عةم،تلد  تي  هد م  عةمتع   عةت  تهمت إتعخ،هد

 االختالف بني قواعد القانون وقواعد األديان أوجه

 :لته  ب دل د   مد     ، ،طع تالف خ جتهن  تل   ب   هدت   عةف ت   م  عةبتعخ، 
   ييييذ د ، ييييد  كد ييييا    ، ييييا جت همدخ ييييا ت .ع تال  ييييد ميييي  ت ييييث ع اييييم جت عةمايييي، : جته

 بيي،   ع ، ييد  بييد تالفهييذ  عةبييتط عةع  ييد  ع ت فيي ي يي  ملظييت ط  تع     ييدجتكدم ييد ميي  إييتط خ 
 ميي   ت جمييد إتعخيي، عةبييدلت   تيي. تإيي، تكييت  ي يي  طييمدت ا  دت ا هيي  عةييذع  ع ة  ييامتكييت  طيي

تإيييي، تعتميييي، عةطيييي  ا . د  ف  هييييدعييييطييييل د جت مهتمتعت ه  ييييا   يييي ،ع  طييييتعء كييييد    تضييييت عةب يييي 
كميييد هيييت   جي تهع  يييد إدخييي،ط إدلتل يييا  عةت ييي  ع ا جتكيييد  ، ل يييا ةتلظييي   مطيييد م مع ليييا تتبل ل يييد

عةيذي عطيتم،  عةطي  ا عةت ي  ع ا   م عة  اي ا عةع عإي  عةلد يذعةتدم    جتكد  إدلت  ع تيتع
  عةكيي    تعةطييلا عةلبت ييا عة يي  فا تجتكييد  عةفبيين ع طييالم  ،ت  عةتب يي، عةبيي  معظيي  جتكدميين ميي  

 .بمذه  مع  
 يي،ف  د ، ييد  كد يا   ، ييا جت همدخ ييا ت. عةغد ييا عةمبد يي طعةتطيد م ت ع تال  ييد ميي  ت ييث : ندل يد

طييى عةفضيي  ا ع لطييد  لتييت عةكمييدم عةييذعت  تت ميي   ةيي   إدمييا عةمهتمييت خ يي  ع  عةيي    اييدم 
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تطي  ت  هي  ضيب  طي تك ع  ي ع،جمد إتعخ، عةبدلت   ت ي،ف  ةي  يد يا لفع يا . ةاتعة    تعةع،ع
 .خ   جطدى عةع،م ج كدلن تإتعخ،  عةتلظ   عههتمدخ  تع  طد ن

 ذ  بي،ت عةمب يدى  ي  ،ع ي ط عةبيدلت   .م  ت ث مب يدى عةتكي  خ ي  عةتاي  د  ع تال  د: ندةند
  تدطيي  خ يي  عةلتع ييد عةكدملييا  يي    كيي  خ يي  عةتايي ف عة ييد ه  ته جي ع  عةبييدلت .  د ه ييد  

 ييإذع كييد  .    ال ييد ةمب ييدى عةتكيي   يي  ع ، ييد مييد ةيي  تبتيي   بتايي ف  ييد ه   عةلفييتى  بيي 
ييي جت ،ع   يييد   مب يييدى عةتكييي    ييين بد ل يييد    كيييت  د   يييعةييي،     ،  ةييي  جخميييدق عةيييلفى   لييي م  د   ا 

 مب دطيييد   : ذع كيييد  عةييي،   همدخ يييد كيييد  عةمب يييدى   ييين م ،تهيييد  ميييد جت ك يييف خييي  مبداييي،هد  
 عتميييي، خ  يييين عةتطييييد   بد ل ييييد   تمب دطييييد     عييييتم خ  يييين عةتطييييد  عةبضييييد   عةيييي،ل تي د   ييييظده  

 .ع   تي
 ه بتلظيييي   عةيييي تعب    ييييت ذةييييك    إتعخيييي، عةبييييدلت  ه ت. ميييي  ت ييييث عةل ييييدق ع تال  ييييد:  عبعييييد

ذع  يإ. جميد ع ، يد   تتفيدت  مي  ت يث عةل يدق. عههتمدخ ا ته تتك   ه   ا مي  هيذ  عةي تعب 
هيد  لفطين ته تتكي  تعهبيد  ع لطيد  لتيت  دةبين ت    كي  عهتمدمين خ ي لين  إد  كد  عة،     ،

ب ييد ميي   عت ييا عةت ك يي، خ يي   عهييت تع     د د متضييتخميي كتيي ث بتلظيي   عةيي تعب  عههتمدخ ييا تلظ 
 .عةب   ع  الإ ا   دخا عة    تعةفض  ا    عةمهتمت

 لين كميد   يد ك عةبيدلت      ل يدق عةبيدلت جتطيت ميعةي،   همدخ يد تم ي  بل يدق   ذع كد عمد  
كيييذةك بتكييي  تعهبيييد  عةفييي ،   يييت    إلييين  د   متضيييتخ د  مييي ييي  تلظييي   عةعالإيييد  عههتمدخ يييا تلظ 

 .لفطن تهد تهد   بن ت 
  (خبيييد )ذةيييك    عةهييي عء عةبيييدلتل   بييي،ت  ييي  ايييت ط  .ع تال  يييد مييي  ت يييث عةهييي عء:  دمطيييد

تف ضييين   هلطيييد  تمبييي،ع ع   ملظميييد    جذ  ظيييده ع    ييي  اييت طت تاييف ب لييين هييي عء ميييد،ي ت كيييت  
تعيدة  طيبتدلن ت     تإعين ع  ميد،    (خبدبيد جت نتعبيد)جميد عةهي عء عةي، ل    كيت  . عةط  ا عةعدما

 كييت  عةهيي عء م ،تهييد ،ل ت ييد مد، ييد  يي  اييت ط إيي،  يي  عةت ييدط عآل يي ط  ذع كييد  عةيي،     ، ييد  ت 
 .  عةهمدخ اخبد  جت نتع     ع ، د طتج  تي    ات    خبد 

ذع كييد  عةهيي عء عةيي، ل  عةيي،ل تي ب ييدبن عةهيي عء عةبييدلتل  ميي  ت ييث  ب عتيين تاييفدتن   ه جليين   تع 
 .  ت ف خلن م  ت ث   ت ن تات   تعةغ   ملنإ، 
 



 املدخل لدراسة القانون : املادة 

  0202/0202: العام الدراسي/ الدراسة الصباحية واملسائية/ القانون : القسم / االوىل : املرحلة 

 رياض احمد عبد الغفور. د. م.أ: أستاذ املادة

 احملاضرة السابعة

 املبحث الثاني
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 :تمهيد
هل تماحييب اييامت    تقييي   ع   يييقتضييي ا تمتميييين ايييع تمقاقييدن تمقا ق ييي  قتمقاقييدن ت  ا

تم اقيييي  ايييييع  اا ييييد   ايييييعثيييي   رممييييينت ق  قلييييق تمقاقييييدن ت  اقييييي ر م  يييي  قم يييياد ت  
ا مييقلييق تم ييل  تمتييه ت ا ه  قيي ق  رتال ييتا  اي همييا  قجيي   يي   قلييقم ت رتمقاقييدتيع

 (.ققتقد ت  اق فه دتئ ن تمقا قعقتمته تكش  قع مدى تأثي  ر م ا

 :تعريف قواعد األخالق ومصادرها

ع انميق ر مكياع ميامجمقق  ماادئ تمته ي تا  ا تم اس فه : ت    ققتقد ت  اق اأ ها
فيييه  يييات  ايييدتفن ميييع تمشييي ق  تمييياتته قتمييي    تم يييائد رقتجاييي  تاتايييا ققتقيييد  يييلق   رميييا

ال ت  ض م امفها إمق     رتممكاع تق تمنماع  .تآل  يعتممجتمن قتند تء  قت 
ع   ييق تمتم ي  قي رام فس تماش ي   حق تممثل تم لياتم مق ا قتهد   اه تمققتقد إمق 

م يي  تا  يا ي   قامي  تحقيقيا   راامفضائل قتج ب تم اتئل فه إقامي  تمي قتا  تالجتماقيي 
 .ق  ادن تممجتمن

تمييييديع قمقتضييييييا  تمحييييييان قتم   ييييييا  : ققتقيييييد ت  ييييياق مييييع م ييييياد  ثاثييييي  ؤ يييياقت
قتم ييمق اهييا   اقييي  تهييد  إمييق تهييايب تميي فس   حكامييافا دييياع كافيي  تضيي  . تمتأملييي 

 قتم ايلييي  قت هييي د قبتم ييياس قليييق تم يييي  فيييي  قتحيييدد  بتحيييقت  ييي    ييييق تمفضييييل  ق 
 .هاتم اس قع  لقك

 رققتقيد ت  ياقمهميا ت اين م ي   ا  ي اققي رتع تا  يتممجتمن    ق قمقتضيا  تمحيان ق  
قد ال يق ي  كيام  فيه مجتمين أ ي   ق  رما ق  تق  مجتمن ماا ي تا   ايل  فه مف



فه مكاع ت ي  قد ي د  ايل   رفه نمع ما قمكاع ما  د فضيل قما ي  . فه ق   الحق
 تايي  تال  اي مييا ر ايليي  مح ميي  فييه تمشيي ي   تا ييامي   ييدمييثا ي فام اييا. أ يي تق نمييع 

ق هيييا فيييه تمشييي ي   تا يييامي  إال  ع  قتمكييياب  ايلييي  م هيييه  . مجتمييين أ ييي كيييام  فيييه 
 .ي اتمم ا   مع ق ائل تاقاع قتمدق فه تممجتمن ده تما ضتمكاب تما ي  ي 

 خصائص قواعد األخالق

 :تت   ققتقد ت  اق اام  ائص تآلتي  
 رحيييهتمقيييقي  قتمضيييمي  تم مثيييل  قليييق مل يييلق  اليييق هيييد  إميييق تت هيييا ققتقيييد  يييلق  ( ۱
 .اام فس تا  ا ي   حق تمكمال قم مت   ق تمققت
  هيييا ت ميييل فيييه دتئييي ن قتجيييب تا  ييياع  حيييق  اييي  ققتجاييي  حييييال  ف ييي  ققتجاييي  تجييياه ( ۲

 .غي ه
 ا مي قمه.  ها تف ض قلق تا  اع فه دتئي ن  قتا ي  مين غيي ه  يققيع ميع تمقتجايا ت( 3

يييي ييييلاه قتجييييب   .قلييييق تالمت ييييا  قييييع تالقتييييدتء قلييييق حقييييقق تم ييييي  هامييييع  ييييال    
   قتمتضيحي  فيه  يايل إ ي اد  ي يعتآلإيجيااه يفي ض قليي  م ياقدن قتجب  :قثا يهما

 .قت  ا ايد  
 . فإمق تم اس كا مقجها   تتضمع   ااا     ها :  ها ققتقد قام ( 4
يت ي ض مي  م امفهيار  يق تند تء تممجتمين  م  يق   ها ققتقد ملنم  القت ت هيا اجينتء ( 5

 .قتأ يب تمضمي 
امييي   ع ا ضيييها قيييد . (ت تلييي  ميييع نمييياع قمكييياع إميييق أ ييي )    هيييا ققتقيييد   ييياي ( 6

فت تلي   كثي  ققتقيد ت  ياق ايا تا  . يق ي  ايام لقدر إال  ع م  مهيا غيي  ثااي 
 .نمعقتتاايع اتاايع تم رقما ي قد ا مع  فكا  قم تقدت  ق  ق  تممجتم ا 

ي يييهل  قتحيييد فيييه ميييق ع ت يييتق قال  رضييي  ما ثييي ن ي قن يييا تمقضيييق   هيييا ققتقيييد غام( ۷
ت ييا  تاحا يي  يفييه ضييمي  تمجماقيي  في  يي  تييدقي ها ق كع اميي    هييا ت يي رتم جييق  إمييي 

 .اها



 أوجه االختالف بني قواعد القانون وبني قواعد األخالق

تآلتيييي   تمفييي قق راشييي نت شيييأ قيييع ت يييتا  تمقيييا قع قيييع ت  ييياق ميييع حييييب تم ايييي  تمما
 :اي هما

اميي   ع مقييياس تمحكيي  قلييق . ت تافهييا مييع حيييب مقييياس تمحكيي  قلييق تمت يي فا ( ۱
تقغييييل فييييه  يييي تئ  تميييي فس فييييه دتئيييي ن ت  يييياق مقييييياس دت لييييه  ق اييييا  ه ي ا تمت يييي ف

ال اام مييل فييه  رفييام ا ن اام ييي  دتئمييا فييه   يي  ت  يياق. دقتفن تم فييي قيكشيي  قييع تميي
 ميا مقيياس تمحكي  قلييق تمت ي   فيه دتئي ن تمقيا قع فمقيياس  ييا     ق . م هي ه قأثيا ه

اام ييي  تممجيي دن     أ ييافامقييا قع ال ي. تم ييا جه ملشيي ص ي كيين قلييق تم ييلق  ييا جه 
 .تمته ال تا ن إمق تم ام  تم ا جه  ق ال يدل قليها دميل ماد 

فققتقيييييد ت  ييييياق تتميييييين ا مقضيييييها  .ت تافهيييييا ميييييع حييييييب تمقضيييييق  قتال يييييتق ت ( ۲
فهيييه غيييي  قتضيييح  تمم يييام  ق يييه غيييي  م يييتق ن م يييد  قجيييقد ميييق ع يجمييين  رتهاتقاتشييي

 مييا ققتقييد تمقييا قع فققتقييد قتضييح  م ييتق ن فهييه . ققتقييد ا   هييا تكمييع فييه تمضييمائ 
ق ييه م ييتق ن فييه مييقت ع ي يييهل . قتضييح    هييا مقيي  ن فييه تم امييب فييه  ييي  محييددن

 .ا  قتمتش ي ا  كامتق ي رقت ايقها ق حكمهاقل إميها ملت   تم جق  
: فيه  ياحيتيع  قال ميا  ه قت تافها مع حيب تمجنتء ي. تءت تافها مع حيب تمجن ( ۳

 . مع حيب مع يتقمق تققي  : قثا يهما. مع حيب  اي   تمجنتء
غييي   (م  ييق ) مييا مييع حيييب  اي يي  تمجيينتء فجيينتء م امفيي  ققتقييد ت  يياق جيينتء  داييه 

تمضييمي  ق يي    تق تأ يييب قيياتب :اي تيي  ملت فيييا تمميياد  قياييدق فييه  ييق تيعقااييل ا 
يايييدق فيييه  يييق ن  اى  مادييييا   ت  جييينتء م امفييي  ققتقيييد تمقيييا قع يكيييقع جييينتء تميييا. تممجتمييين

 . تتقدما ق  ج   ا   محدد
يقق ييي   ع جييينتء م امفييي  ققتقيييد ت  ييياقفييي  رتمجييينتء إيقيييا  ميييا ميييع حييييب ميييع يتيييقمق  

قضييمي  تمجماقيي  فييه  ييق ن  رتأ يييب تمضييمي فييه  ييق ن  شيي ص تمم  يي ضييمي  تم
 .     ق تشمئنتن



يلتيين  تم يياس  رتم ييل   تم اميي  قتقق يي  مؤ  ييا  قضييائي  فتف ضيي  مييا تمجيينتء تمقييا ق ه  
 .ا ت د ه مع  حكا مانقاته  قليها مح مها ق اقتها فيا  ض م 

ع حيييب ميي:  مييا قال. يعتقت تافهييا  ييات ياييدق فييه  يياحي.  تافهييا مييع حيييب تم  يياقت( ٤
مييع حيييب مييدى مييا تت اقميي  : قثا يهمييا را تمقاقييدتاع اييامحك  ييت ييقت  تمقتجاييا  تمتييه تتقال

 .تمقاقدتاع اامت  ي  مع تم قتا  تاجتماقي 
في ع ققتقيد ت  ياق تحكي   رحكمهياتمقاقدتاع  قمقتمقتجاا  تمته تت   قت  ما مع حيب 

 تجيياهم تليي  تمقتجاييا  تمتييه يتحملهييا تمفيي د فييه حياتيي   قتجايي   حييق  ايي  ق حييق  ف يي  ق 
ميييام  فييي ع ققتقيييد  .د  حيييق غيييي همققتقيييد تمقيييا قع تمتيييه تحكييي  قتجيييب تمفييي   ا  فييي ا رغيييي ه

 .فه  اه تم احي تمقا قع ققتقد مع   اقا  ت  اق تادق  ق ن 
اقدتاع اامت  ي  مع تمي قتا  تالجتماقيي     قتجايا  تمفي د ق ما مع حيب ما تت اقم  تمق

 حق غي ه فيا يمكيع تمق ين ايأع  ييا ميع تمقاقيدتيع  ق ين ميع ت  ي ى   اقيار فقيد تايدق 
قل اييامحك  قتجاييا  ال تمتييد ققتقييد ت  يياق  ق يين   اقييا مييع ققتقييد تمقييا قع   هييا تت ييا

ع فيه دتئي ن قتجااتي   حيق تم يي  ام   ع ت  اق تف ض قلق تا  يا. د تمقا قعيإميها 
غيييييي ه   ييييياقدن  إميييييق متيييييادقق قامييييي  ر ميييييع تمقتجايييييا   ميييييا تمقتجيييييب تايجيييييااه يييييققيع 

قتمقتجب تم لاه تما  يفي ض قليي  تالمت يا  قيع  رقتمتضحي  فه  ايل إ  اد تآل  يع
 .تالقتدتء قلق تم ي 

ايجااييي  اييا ض تمقتجاييا  ت هييت  مييا تمقييا قع ف  يي  يفيي ض تمقتجاييا  تم ييلاي  كأ ييل قي 
ات كيياع تمقييا قع يشييا   ت  يياق فييه حكيي  تمقتجاييا   .  تم فقيي  قدفيين تمضيي تئبكأحكييا قت 

  هييا تحكيي  تمت يي   فييه  ييا  ه  ر  يياق تاييدق  ق يين م يي    اقييا كييام تم ييلاي  فيي ع ت
اام قتيييا إال إات دل قليهييا  أيحفييل إال ا ييا   تمت يي   قال ي ايي قاا  يي   مييا تمقييا قع فييا

 . ا جهف ل 
 :ا مع تمقا قع فه حامتيعقققد تادق ت  اق  ضيق   ا 

 ع ققتقيييد ت  ييياق تقت ييي  فيييه   ااهيييا قليييق تق يييي  تمقتجايييا  دقع إ شييياء .  قال ميييا
قمييد حقييا م ييام  تتمفيي د فتفيي ض قلييي  تمقتجييب دقع  ع تمحقييقق فهييه ت ا ييب ضييمي  

 . ما تمقا قع فيق   تمحققق إمق جا ب ف ض تمقتجاا .     أ  



ال شيأع مخ ياق اهيا ق يدما ييد ل  إع ققتقد تمقا قع قد تت اقل اامت  ي   مق ت   :ثا يتها 
مييين قت  يييي  اميي   ع ضيييا  تم  يييا  فييه تممجت. تمقييا قع م يييلح  تمجماقيي  فيييه تقتايييا ه

. ت  يياقققتقييد  ميي  ت امجهيياتضييه مييع تمقييا قع ت  ييي  م ييائل قيتمحيييان تالجتماقييي  قييد 
 .تاثاا  قققتقد قا قع تمم تف ا قا قع كققتقد 

 :الدائمة بني القانون وبني األخالق الصلة مظاهر

امي  الع ر ققتقيد ت  ياق تتااي ياع ميع حييب تم ايي  تممااشي نإات كا   ققتقد تمقيا قع ق 
 تميار ققتقد ت  اق غايتها مثامي  تهد  إمق تنكي  تم فس تماشي ي  قتال تقياء اهيا قامييا  

ققتقيد إال تع . ققتقد تمقا قع ف ايتها ت  يمي  قغاماا ميا ت جين قيع تحقييق تممثيل تم لييا
قييي ت  تهيييد  جمي يييا إميييق  ييي ادن تممجت قتمقيييا قع قققتقيييد ت  يييا مييين قح يييع ت  يمييي  قت 

اي هميا فيه م يا   تم يل  تميقثقق  تميا  يمثيل يق  فه  ات تمجا يبقتماثلها  رتم دل في 
 :قتمته   قجن ا فيما يله رجمين تممجتم ا  قا  تمتا يخ

مجييال فييه تم تممشيي   ق ييد قضيين   ييقص تمقييا قعلهيي   قلييق ي   ت تايي  ت  يياق مييثا  ( ۱
اييي ن دق   رإح ييياس تممجتمييين ق ضييي  ققيييي  مييياا  ميييقكل .تميييا  يشيييت كاع فيييه ت  يمييي 

ضيييا  فيييه  مييين ق ا ييي    ييي ى احييييب ت يييه  رت  ييياق فيييه تكيييقيع تمقاقيييدن تمقا ق يييي 
 .ايع ت ف تد تم  ا  قت تق ت  تمم اما 

  ي  كثيي   إا رتمقا ق يي  تقاس ا   ام  تمت  فا  ت  اق مقيا ا  ققتقد ت تا  ( ۲
 .مآلدتب تم ام  ا  م امف تق ت    يكقع قلق ا اع كل تتفاق تش ي ا مع تم

  يضيا ف  هيا رفه تكقيع تمقاقدن تمقا ق ي   اما   إات كا   ماادئ ت  اق تل ب دق ت  ( ۳
تمتشييي ي ه قاقيييي   فيييه حامييي  تفتقييياد تمييي ص رق يييد إ يييدت  ت حكيييا  ملحق يييا   تل يييب دق ت  

تمقاضييه فييه إيجيياد  -تآلدتب تم اميي  ق  اقيييا  تممجتميين -تا ت لهيي  ر م يياد  تمقييا قع
ق ييييد قييييد  قجييييقد تمحكيييي  فييييه ر حييييل ملقضييييي  تمم  قضيييي   ماميييي  فييييه ا ييييض تمم ييييائل

 .ش ي هقتكقع   ا قد  ا م  فه  د مقضن تم قص تمتر تمم اد  تال  ى
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 احملاضرة الثامنة

 املبحث الثالث

 التمييز بني قواعد القانون وقواعد العدالة 

 :تمهيد 
التمييز بين قواعد القانون وبين قواعد العدالة، تعريف قواعدد العدالدة وتيلدي   يقتضينا

الرددب  وا خددتيف بينهددا وبددين خلددائ  القاعدددى  الوجدد خلائلددها الو ، واارددارى  لدد  
 .القانونية ثانيا، والتعرف عل  مدى للة القانون بها الخيرا

 معنى قواعد العدالة

الردددعور بالماددداواى الواقعيدددة   المجدددردى، و ددد  لمدددا تاندددا العدالدددة تعنددد  التعبيدددر عدددن 
، (ياا ف  ت  حالة وبالنابة لت  ردخ المااواى القائمة عل  مراعاى الظروف والجزئ

تعندد  الرددعور باانلددداف، و ددو رددعور تددامن فددد   :العدالددة فدد ن فدد  واددعنا القدددو  الن
الدددنيم يمليددد  الضدددمير النقددد  والعقددد  الادددلي  ويدددوح  بحلدددو  تادددر  علددد  ا ردددخا  

تدد      عطددا  ادفددة  لدد    ،تيالددي مراعيددة دقددائظ الظددروف وال ،المرددابهة الحددا او 
 .حظ حق 

يمليدد  الضددمير الماددتنير وتطمددئن لدد  الددنيم ،  دد   حاددام الخيقدد ، العدالددة بولدديها ميهومددا  عامددا  و
، يمتدددن الن يادددتلهما المردددره عندددد ادددني  للنلدددو  التردددريعية، ويتردددف عنددد  العقددد  المجدددرد، النقيدددة

عطددا  تدد  ، والمتعاقددد عنددد  برامدد  العقددد، نددد  لدددارح الحتدد والقاضدد  ع و دد  تددوح  بحلددو  منلددية وا 
 .(1)عل  نحٍو متزن،    حظ حق  بي  فراٍط الو تيريط

                                                           

اطروحة دتتوراح ، درااة ف  قاعدية العدالة ودور ا ف  العقود المدنية، العدالة العقدية، رياض احمد عبد الغيور: ينظر ((1
 .47  ، جامعة النهرين، قا  القانون الخا ، ف  فلاية القانون



يادتهدف تحقيدظ الماداواى بدين ا فدراد، علد  نحدو يتقدي  التدوازن ، فجو ر العدالة بولدي  ميهومدا  عامدا  
     مجدا  لضضدرار بدالغير،  ،    علد  مدا يادتحق بين الملالح المتعارضدة، فدي يحلد  اانادان

 .حظو   ثرا  عل  حااب  دون وج  

 : خصائص قواعد العدالة

 :تتميز قواعد العدالة بالخلائ  اآلتية
، موجهدة  فدراد المجتمد  ردننها ردنن اليدة قاعددى هد  عامدةف .النها عامدة اجتماعيدة: الو 

.  اتهاو   لدد  الفعددا  محددددى بدد ناددمائه نرددخا  محددددين بحلددر ب ن الحتامهددا   تن
 ددددو و مددددن مبدددداد  الحيدددداى ا جتماعيددددة،  مبدددددالعددددن  تعبددددرو دددد  اجتماعيددددة،  ن العدالددددة 

لعيقاا بدين والمااواى قاعدى من قواعد التنظي  ا جتماع  تهدف  ل  را  ا. المااواى
 .ا رخا  ف  المجتم 

ية ولدديا المجتمدد  بمددا  لدد  خيددر ااناددان يهدددف  النهددا تلدددر عددن مثدد  اعلدد: ثانيددا  
لدزو  تدوخ  اانلداف  رره ف  ترريع ، وعل  القاض  ف  قراراتد ، مدنملي  عل  المت يت 

 .ا حتا ف  وض  
 ،اقبد  التغييدر بطبيعتهدتالعدالة قواعد  ن . النها قواعد متغيرى   تولف بالثباا: ثالثا

 .بتياوا الزمان والمتان ومقتضياا الظروف والحاجاا
ن ،  تررد  ل  حلو  قاطعة ثابتةالنها : رابعا فهد   ،باانلداف ا تمد  الدنيم ردعورا  موا 

ن ،ثابتددا   دقيقددا   لهدد  القاضدد  معيددارا  و  تت  قاطعددا     تملدد  علدد  المرددره حتمددا   ا يتجلدد  مددوا 
عطا  ت  الثر ا ف  التخييف من لرامة ا حتا   والموازنة بين الملالح المتعارضة وا 

 .   حظ حق 
، فهد  ليادا واضدحة المعدال  والمددلو ، ايروبها الغمدوض والتردت النها قواعد: خاماا

تمددددا الن قواعددددد ا   . باددددبا تغدددداير ميا يمهددددا وحدددددود ا بتغدددداير الظددددروف والحاجدددداا
باانلدداف  علدد  يلهدد  الددنيم رددعورا  مثدد  المددن  نهددا تاددتمد  ،تاددتقر فدد  مددوطن واحددد

 .اليا  بنحتامهاواالما   ابا ما تقد ، يتع ر التعرف بدقة عل    ح القواعدبو 



   الن جزا  دددا لددديم مدددن . النهدددا قواعدددد ملزمدددة  قترانهدددا بجدددزا  يلحدددظ مخاليهدددا: اادادددا
نما يختلف باختيفط دور ا ف  الحياى القانونية فقد تقترن بجدزا  مداد   بيعة واحدى، وا 

فدد  الحددا ا التدد   (معنويددا) ويتددون جزاا ددا الدبيددا ،ا للقددانون[رادد  ملدددرا   متد  اعتبددرا
 .فيها ف  عداد ملادر القانون الرامية  تدخ  

بددين قواعددد القددانون وبددين  لدد لي يلددح القددو  النهددا تقددف مددن حيددة القددوى الملزمددة واددطا  
قواعددد ا خدديظ فهدد  الضددعف قددوى مددن قواعددد القددانون والقددوى مددن القاعدددى الخلقيددة،  لددي 

تبد  ة تت و ن القاعددى ا خيقيد ،علد  مدن يخاليهداجدزا  مداد  ب ن قواعد القدانون تقتدرن 
ويتدون جزاا دا الدبيدا فد  لدورى  ،بمحض اختيار ا فدراد وبدداف  مدن  حاااده  بجددوا ا

 .الو اخط المجتم  وارمئزازحالضمير  تننيا
وجدددا علددد  القاضددد  الرجدددوه  ليهدددا فددد  ت  ا  ،جدددزا  مددداد برن تدددالمدددا قواعدددد العدالدددة فتق 

 علدد  القاضدد  فيهددا لددز فدد  الحددا ا التدد    ي (معنويددا) جزاا ددا الدبيددا ويکددون ،حتمدد 
وم   لي ف ن الدداف   لد  اتباعهدا يبددو القدوى مدن الحدافز ا خيقد ،  ن .  ليها الرجوه

رددددعور المجتمدددد  بجدددددوا ا لتحقيددددظ النظددددا  واللددددالح العددددا  يتددددون الرددددد مددددن  حاددددام 
 .م  بجدوى التقيد بقواعد ا خيظالمجت

 أوجه الشبه واالختالف بني قواعد القانون وقواعد العدالة

 لددي  نهددا قواعددد عامددة، . اب  قواعددد العدالددة قواعددد القددانون فدد  بعددض الخلددائ تردد
تادددائر القواعدددد  جتماعيدددةو نهدددا تتميدددز بلددديغتها ا . تقواعدددد القدددانون وادددائر القواعدددد

القددانون،  تقواعدددفقواعددد العدالددة ترتددز ا تمامهددا علد  التنظددي  ا جتمدداع  . ا جتماعيدة
ا مددبدين قواعددد العدالدة نددوجز  تر دا فيقواعدد القددانون و    الن ثمدة فروقدا  امددة تقدو  بددين 

 : ينت
فقواعدددد القدددانون تهددددف  لددد  حادددن التنظدددي  . اختيفهدددا مدددن حيدددة الغايدددة المباردددرى: الو 

ا جتمدداع  عددن طريددظ ضددبط النظددا  وااددتقرار المعدداميا وتقريددر العددد ، المددا قواعددد 
ن تان الخيدر الد   تحقيظ العدالة فتقو  عل  فترى  الخير رننها رنن قواعد ا خيظ وا 

 (خيددر اليددرد)  ددو الخيددر ا جتمدداع  ولدديم الخيددر المطلددظالعدالددة ترمدد   لدد  تحقيقدد  
 .تهدف قواعد ا خيظ  ل   دراک  ال  



 لددي  ن قواعددد القددانون تقتددرن بجددزا  مدداد  تيرضدد  . اختيفهددا مددن حيددة الجددزا : ثانيددا
يوقعددد   (ا  معنويددد) ا  دبيدددال قدددد يتدددون جدددزا ا   نددد    قواعدددد العدالدددة فالمدددا جدددزا. العامدددة الادددلطة

تيرضدد  الاددلطة العامددة  عندددما ماديددا   ا  يتددون جددزا قددد و . ضددمير المجتمدد  وضددمير اليددرد
 .راميا للقانون عندما تعد قواعد العدالة ملدرا  

 ،عدد القدانون قواعدد واضدحة المعدال فقوا. ها مدن حيدة الوضدوا وا ادتقرارفاختي: ثالثا
ياده  الرجدوه  ليهدا واالمدا  بمضدمونها، المدا  معدروفتادتقر فد  مدواطن  ،ندة الحددوديي ب

فدي مدوطن يجمعهدا . قواعد العدالة فيتتنيها الغموض وياود ا الترتا ويعوز دا الثبداا
 بددداينبت  نهدددا تتدددنثر ،دى لهدددا ياددده  التعدددرف عليهددداو  معدددال  محدددد.  ليددد يتيادددر الرجدددوه 

 .نثر بعامل  الزمان والمتانتتو الظروف وا وضاه والحاجاا 
تررددد قواعددد القددانون القاضدد   لدد  حلددو  قاطعددة ياددتييد مددن نلولددها مبارددرى : رابعددا

عنددد وضددوحها وبلددورى ايددر مبارددرى ال  مددن طريددظ التياددير عنددد اموضددها الو نقدد  
 ،حتامدا قاطعددةالمددا قواعدد العدالددة فدي تملدد  علد  ال  مددن المردره والقاضدد  ال ،الحتامهدا

نهددا تمدد  نيادديهما برددعور يددوح  با حتددا  والقددراراا المنلددية فدد  ومدددى اانلدداف . وا 
ثر تقددددديرح بددددالظروف وا وضدددداه والحاجدددداا والقددددي  نيتدددد المددددر   ، دددد ح ا حتددددا  والقددددراراا

 .ا جتماعية
تولف قواعد القانون بالتجرد ماداما تعند  بدالظروف الجو ريدة وا عتبداراا : خاماا

تهددددف  لددد  تحقيدددظ العدددد  وتعتدددد فددد   ادون دقدددائظ الظدددروف وجزئياتهدددا،  نهددد الرئيادددية
ولمددا تانددا قواعددد العدالددة تتددوخ  تحقيددظ اانلدداف الدد   . الحتامهددا بالوضدد  الغالددا

يقتض  ا  تما  بالظروف الخالة وا عتبداراا الثانويدة فد ن لدية التجريدد فيهدا تبددو 
 .با تة

 صلة القانون بقواعد العدالة

 :نبينها ف  المرين ،وثقیللة قانون وبين قواعد العدالة ال تقو  بين
الولها، الن دائرى قواعد العدالة تمث  الحيانا مرحلة واط  تمدر بهدا قواعدد ا خديظ فد   

 لددي  ن نضددو الددوع  ا جتمدداع  واددمو  حاددام . طريددظ تحولهددا  لدد  دائددرى القددانون



 ،تيض   ل  تحو    ح القي   ل  قواعدد قدانون ،الجماعة بجدوى بعض القي  ا خيقية
نمدددا يختلدددف  ،واحدددد فددد  جميددد  المجتمعددداا ردددت    الن  ددد ا التحدددري   يبددددو علددد   وا 

 .باختيف النماط تطور ا
. ويبدددو تنثير ددا فدد  اتجددا ين. الن قواعددد العدالددة تدداثر تثيددرا فدد  الحيدداى القانونيددة: ثانيهددا
 لدي  ن المردره، مدا دا  . فد  نطداظ القضدا  تنثير ا ف  دائرى التردري ، وتنثير دا:  ما

 ددو الحيدديظ علدد  اللددالح العددا  والاددا ر علدد  تحقيددظ العددد  وا خدد  بيددد المجتمدد  فدد  
مددد  والادددمو ، ومادامدددا قواعدددد العدالدددة تادددتهدف خيدددر المجتواالدددياطريدددظ التقدددد  

 .الحتام  منها نخ ن يال  الن ياتلهمها و يلعبالتنظي  ا جتماع ، ف
تلمددا اقتددرا ، قانونيددة مددن نلددو  رددرع ا يمددروا اانلدداف في المرددرهمددا ااددتله  وتل

 .ا مبقانون  من مرتبة الت
الن يرج   ل  قواعدد العدالدة لياادم حتمد  عليهدا متد   ف ن علي ، اما بالنابة للقاض 

افتقدددد الدددن  القدددانون  وعجدددز عدددن اادددتنباط الحتددد  فددد  قضدددية بنظر دددا مدددن الملدددادر 
الرامية ا خرى للقانون وقد اللزمت  طائية مدن القدوانين الوضدعية الحديثدة بد لي، ومنهدا 

لثانيدة مدن المدادى فد  اليقدرى ا ند  الد  ، 1591لادنة  74رق   القانون المدن  العراق 
طبيقدد ، حتمددا المحتمددة يمتددن ت (ترددريع ) فدد  ا لدد  يوجددد ندد  ) :علدد  مددايل ا ولدد  

 ميئمددة، فدد  ا لدد  يوجددد فبمقتضدد  مبدداد  الرددريعة ااادديمية ا تثددر فبمقتضدد  العددر 
لنلددددو   دددد ا القددددانون دون التقيددددد بمدددد  ا معددددين، فدددد  ا لدددد  يوجددددد فبمقتضدددد  قواعددددد 

 (.العدالة
العراقدد  وايددرح مددن المرددرعين، قطعددوا بهدد ا الددن  علدد  القاضدد  وواضددح، الن المرددره 

طريددظ ا متندداه عددن  لدددار الحتدد  فدد  قضددية معروضددة عليدد  بحجددة افتقدداد الملددادر 
الرامية المعروفة للقانون، و لي ب لزام  بالرجوه  ل  قواعد العدالة الدار حتم  فد  

 .ملادر الرامية الت  تعلو ا منزلةت  حالة ييتقد فيها ال
،    الن علد  القاضد  الن يجتهدد براليد   لة لياا واضحة المدلو وم  الن قواعد العدا 

مدددن تقريدددر  باانلدددافليحاددد  القضدددية المنظدددورى مدددن قبلددد  وفدددظ مدددا يقتضدددي  الردددعور 
اجتهددادح  دما ياددتوح  حتمدد  منهددا، الن يلدددرالعدالددة بددين النددام، وعلدد  القاضدد  عندد



فدي يحدظ لد  الن ياادم . رخلد دح الاعتباراا موضدوعية ولديم عدن اعتقدا بنا  عل 
و دو المدر    وا   اللدبح القاضد  مردرعا   ،والفتارح الخالدة وتوجه حتم  عل  عقيدت  

نمددددددا عليدددددد  الن يتددددددنثر با عتبدددددداراا ويخدددددد  بمبدددددددال اليلدددددد  بددددددين الاددددددلطاا يجددددددوز ، وا 
مجتمعدد ، والن ياتررددد بالمبدداد  العامددة للقددانون التدد  تاددتنبط  تاددودالموضددوعية التدد  

ردددريعاا دولتددد  الو تقانونيدددة تقدددو  عليهدددا   عدددد التيلددديلية، ادددوا  تاندددا مبدددادقوامنهدددا ال
 .قانونية مرترتة بين قوانين ا م   مباد
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 احملاضرة التاسعة 

 املبحث الرابع

 صلة القانون بسائر العلوم االجتماعية 

 .يقصد بالعلم االجتماعي، العلم الذي يهتم بدراسة اإلنسان باعتباره عضوا في المجتمع 

القممممانون تممممما تبممممين لنمممما، جممممو ا ممممد العلمممموم االجتماعيممممة،  نمممم  يضممممم  واعممممد سمممملو   وعلممممم 
وممادام القمانون يسمتقر فمي . اجتماعية ت كم تصرفات الفرد وتنظم عال ات  مع أبنما  جنسم 

دائممرا العلمموم االجتماعيممة، فالبممد مممن وجممود صمملة و يقممة بينمم  وبممين سممائر جممذه العلمموم، كعلممم 
  وصممملت  بهممما تبمممدو فمممي صمممورا، ع والتممماريا والفلسمممفة، و يرجممماالسياسمممة واال تصممماد واالجتمممما

 .تأ ره بها وتأ يره فيها

فتتضح  ين يتولى القانون تنظيم الكيان السياسمي للدولمة، م مددا   أما عالقته بعلم السياسة
يممممممنظم عممممممم  وصممممممال يات ، و ...(ملكممممممي او رئاسممممممي او برلممممممماني ) شممممممك  نظممممممام ال كممممممم 

ايضمما  ، منظممما  (التشممريعية والتنفيذيممة والقضممائية) خاصممة السمملتات القائمممة فيمم واختصمما  
 .من جهة  انية او المواتن وبينها وبين الشعب، العال ات بين جذه السلتات من جهة

و ذل   ن على المشرع عندما يتمولى جمذا التنظميم، أن يكمون   ي ميت علمما  بالنظريمات ملمما  
لكممي تكممون القواعممد ، جهممة أخممر ة فممي دولتمم  مممن يوبالمظمماجر السياسمم، السياسممية مممن جهممة

وفممي ضمو  االتجمماه السياسممي ، ترجممة للفكممر السياسممي فمي مجتمعمم  ،(يشممرعها) هاالتمي يسممن  
 .الذي ي كم مجتمع  وفلسفة نظام ال كم في 
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ايمممرادات ونفقمممات ) للدولمممة  تتجلمممى فمممي دائمممرا المعمممامالت الماليمممة، وصللللته بعللللم االقتصلللاد 
فهممو اذا اتجمم  الممى تنظمميم عال ممة الفممرد ب يممره مممن . فممراداو المعممامالت الماليممة لال( وميزانيممة

علمممم اسمممتعان بالمممما ، جمممذا الشمممخ  علمممى و قممموو وواجبمممات  يمممل المممما  وت ديمممد سممملتة 
 .اال تصاد ليأخذ من  ال لو 

ذا كان علم اال تصاد يب ل في انتما  ال مروا وتوزيعهما  ، وتمرو ت صميلها وأوجم  انفا هما وا 
كيممة ومممن  ممم بممما يقممرره مممن  واعممد للمل، مممن جممذه الجوانممبفمم ن القممانون يتممولم تنظمميم ك يممر 

 .تنظيم لتداو  ا موا 

تلعمب االعتبمارات اال تصمادية  يال مظ ان، من جانب اخر للعال ة بين القانون واال تصماد 
مضمممون جممذه القاعممدا يتممأ ر دائممما بالسياسممة اذ أن . ممما  فممي نشممو  القاعممدا القانونيممةدورا  جا

 .الفكر اال تصادي الذي يسودجااال تصادية للدولة وب

تنظميم واجبمات الفمرد و قو م  القمانون فيظهمر  ينمما يتنماو  ,  بعلم االجتماع صلة القانونوأما 
، كما يظهر جليا في دائرا ا  موا  الشخصمية عنمدما يتنماو  بمالتنظيم عال مة اآلخرين تجاه

 .الفرد بأسرت 

االجتماعيمممة ومتابعمممة سممملو  الفمممرد فمممي علمممم االجتمممماع يهمممتم بدراسمممة الظمممواجر ولمممما كمممان  
علممم االجتمممماع ) ممد تفمممرع منمم  فمممي الو ممت ال اضمممر فممرع يتلمممو عليمم  اسمممم  نممم  الجماعممة، ف

مممن  ،الممذي يركممز اجتماممم  علممى دراسممة سمملو  الشممخ  تجمماه القواعممد القانونيممة( القممانوني
وممد   خال  استخال  النتائج االجتماعية المترتبة علمى سمن تشمريع أو تعديلم  أو ال ائم 

وممممد  مقبوليمممة جمممذه ، ع ظمممروط وتبيعمممة المجتممممع المممي ت كمممم توافمممو القاعمممدا القانونيمممة مممم
القاعمممدا القانونيمممة ممممن  بممم  افمممراد المجتممممع وممممد  امكانيمممة تتبيقهممما علممميهم معرفمممة معو مممات 

ك  ذلم  تأخمذه السملتة التشمريعية بنظمر االعتبمار عنمدما تريمد سمن  اعمدا  انونيمة ، تتبيقها
او عنمممدما تريمممد ال ائهممما او تعمممديلها لجعلهممما تمممتالئم ممممع ، ظممماجرا معينمممةتعمممالج موضممموع او 

 .تبيعة المجتمع في الو ت الراجن
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، ممن جهمة فمي البلمد موجهما  للسياسمة التشمريعية (علم االجتماع القانوني)  يعتبر جذا العلمو 
 .ودليال على نجا ها أو فشلها من نا ية أخر 

فهو الذي ي فز المشرع علمى سمن  اعمدا تعمالج وضمعا اجتماعيما ينمذر بمالختر، أو علمى  
ال مما   اعممدا ا بممت علممم االجتممماع القممانوني أنهمما ولممدت ميتممة او لممم تعممد تممتالئم مممع الظممرط 
القائم، أو علمى تعمدي   اعمدا كشمط جمذا العلمم عمن عجزجما و صمورجا عمن ت قيمو ال مر  

 .المرجو منها

ال سبي  الى انكارجا  ن الدراسة التاريخية تلقي الضمو  علمى القواعمد  ،ريخوصلته بعلم التأ
ا هما والو موط علمى ممواتن نج، السمابقة فمي مجما  القمانون ا مموتجارب القانونية القديمة 

ومعو ممات تتبيقهمما علممى ار   او معرفممة أسممباب فشمملها، فممي  مم  او تنظمميم مسممألة معينممة
ذلمم  بنظممر االعتبممار عنممد تشممريع   اعممدا  انونيممة تعممالج  ليأخممذ المشممرع كمم ، لتالفيهمما الوا ممع

 .المسألة نفسها في و ت  ال الي

فهممي بممما تقدممم  مممن معلومممات تكفمم  للمشممرع نهجمما  سممليما فممي تشممريع  في ممدد مممن خاللهمما  
وجممي تسمماعد رجمم  القممانون فممي تفهممم القواعممد . مو فمم  مممن القواعممد القديمممة مممن نبممذ أو ابقمما 

فمممي ضمممو  اإللممممام بمممالظروط الم يتمممة بهممما و مممت  السمممه  ادراكهممما االقائممممة التمممي  مممد ال ي
مممن خممال  اتالعمم  علممى تجممارب ماضممية تسممهم فممي ا امممة ال اضممر علممى أسمم  ، نشمموئها

 . انونية متينة

( تعتمي)اذ . وبكل مل  عللم الل فع وعللم امل  ل       وللقانون صلة وثيقة بالدراسات الفلسفية
علف   سماعدوي. علمى الب مل القمانوني ا صمالة والعممو وسمعة اإل اتمة الفلسفف تضفي او 

علمى ن مو ينسمجم ممع ، صميا ةالو  ضممونن  يمل المفي وضع القاعدا القانونية مم النفس
فممي ت ديممد مضمممون القاعممدا  علفف  الطن فف ويسمماعد ، الر بممات الكامنممة فممي نفممو  الجماعممة

 .القانونية وتبريرجا وتفسيرجا

د تممممداخال  واضمممم ا  وتممممأ يرا  متبممممادال  بممممين القممممانون وسممممائر العلمممموم أننمممما نجمممم وخالصللللة القللللو 
ذا  لنا أن  واعد القانون تعتبر تنظيما د يقما لمما يسمتخل  ممن جمذه . االجتماعية االخر  وا 
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العلممموم، توجمممب علينممما القمممو  أن  واعمممد القمممانون جمممي التمممي ترسمممم  مممدود العلممموم االجتماعيمممة 
. ا ممع ال يمماا وتتممولى مضمممونها تعممديال وتهممذيباا خممر  وت ممدد نصمميبها مممن التتبيممو فممي و 

ولمممذل  ف ننممما اذا تلبنممما ممممن رجممم  القمممانون اإللممممام بقسمممت ممممن المعرفمممة فمممي مختلمممط العلممموم 
االجتماعيمممة في سممممن بنممما أن نتلممممب ممممن كمممم  متخصممم  فممممي أي علمممم اجتممممماعي اإللمممممام 

 .بالمبادئ ا ساسية التي ت دد اإلتار القانوني الم يت بتنظيم المجتمع

مجموعمة ممن  سبب جذا التداخ  والتأ ير المتباد  نظر البما  ين المى العلموم االجتماعيمةوب 
وأتلقممموا عليهممما اسمممم مجموعمممة العلممموم ، ال قافممات تتمممابع دراسمممة سممملو  اإلنسمممان زمانممما ومكانممما

 .اإلنسانية
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 املحاضرة العاشرة

 مصادر القانون

 :معنى املصدر

 .أو الينبوع الذي ينبع منه ,األصل الذي يرجع إليه الشيء :ُيقصد بالمصدر من الناحية اللغوية
وقصىىدوا بىىه , وعلىىه اىىذا المانىىه اللغىىوي راىىا رجىىال القىىانون ااممىىامال اىىي بحىى  مصىىادر القىىانون 

 .األصل الذي اخذ منه المشرع او القاضي حال مسألة ماينة: اصطالحا  
صىىادر المىىي يىىمل بح اىىا اىىي ولاىىل ابىىرا صىىور الم ,واىىذا األصىىل اخملوىىف أوصىىااه وماىىددف صىىور  

 :مجال القانون اي
: ايقىال مى ال ,أحاىال مشىرياه, ويقصىد بىه المرجىع الىذي أخىذ منىه المشىرع: املصدر التأريخي :أول  

 الشىىرياة االسىىالميةامىىا  مىىاريخيينإن المشىىرع الاراقىىي اسىىممد أحاىىال القىىانون المىىدني مىىن مصىىدرين 
 .والقانون المدني المصري

د القاعىىدا القانونيىىة او  واىىو المصىىدر الىىذي ُيىى ,املوضددوعيأو دي أو الحقيقددي املصدددر املددا  : انيىىا  
المىىىا راف الواقايىىىة والواريىىىة المىىىي ملىىىل والاوامىىىل و جميىىىع الفىىىرو   شىىىملوي. بمضىىىموناا أي بمادماىىىا

 الجمماعيىةالفىرو   م ىل, ومىا ر اىي ماىوين وصىيالة القاعىدا القانونيىة ,اىي امىن مىا بمجممع ما
والم ل الاليا المىي مسىود مجممىع  واألااار والسياسية والقمصادية والقيل األخالقية والدين واألعرا 

د طبياة ونطاق ومضمون القاعدا حد  وبالمالي اإن اذا المصدر يُ  .ط بأاراد المجممعوالمي محي, ما
 . القانونية المي محال اذا المجممع وأاراد 

أو الوسيلة المي مخرج , قاعداوياني الطريق الذي منوذ منه ال: الشكلي أواملصدر الرسمي  : ال ا  
أي اىو المصىدر الىذي ياسىق القاعىدا . لمصبح قاعدا رسمية واجبة المطبيق ,إله حيا الوجود باا

ان مصىدران للقواعىد اىد  نقىول أن المشىريع والاىر  يُ  امى ال  . ومصىبح نااىذا  القانونية صىوماا الملامىة
 رسىىىميان مىىىن مصىىىادر القىىىانون اىىىف بامىىىا السىىىلطة المخمصىىىة اىىىي الدولىىىة امصىىىدراناعمر  ,القانونيىىىة

 .الواجبة المطبيق
ويانىىي المرجىىع الىىذي ُيسىىماان بىىه الاالىىة الغمىىو  الىىذي قىىد يشىىوق  :املصدددر التفسدد ي  :راباىىا  

, أحااماىا امرييقد وماملة النقص الذي , المصطلحاف والاباراف المي وردف اي القاعدا القانونية



اال إن الوقىه  :م ال عله ذلى . واحدا   ة الماار  بين أحاال عدد من القواعد المي ماالج موضوعا  وا 
 .اد ان من المصادر الموسيرية اي أا ر األنفمة القانونية المااصراوالقضاء يُ 

بشىىىال  للقاعىىىدا القانونيىىىة موضىىىوعيةالمصىىىادر الماديىىىة أو المنىىىاول إلىىىه  اىىىذا الامىىىاقمطىىىرق ولىىىل ي
المىىىدخل )  أصىىىول القىىىانونمىىىادا  اسىىىمبادمه أللىىىق اليىىىاف القىىىانون مىىىن منىىىااج دراسىىىةامىىىا  ,موصىىىل

وألن , إن اذا الموضوع واسىع وممشىاق مناا مقديرا   ,الذي يدرس اي السنة األوله( لدراسة القانون
 .االلمال به يصاق عله طالق القانون اي المرحلة الدراسية األوله

أسىىاس علىىه  ,علىىه المصىىادر الرسىىمية للقىىانون ,انونبحىى  مصىىادر القىىاىىي  ااممامنىىا رااسىىنلىىذل  
 .صوة االلاال اي المطبيق من خاللهسق القاعدا مام  الطريق الذي  أناا
ااىي بىال أدنىه , لمصىادر الرسىميةلصىلماا الىو قه با ,المصىادر الموسىيرية للقىانون وسنمناول اىذل  

نواىا مىىن يام أو مىا لمىىو اىين رجىل القىىانون اىي موضىيح مىا يشىىوق القاعىدا القانونيىة مىن مُ  ,شى 
 .من القواعد القانونية من ماار  بيناا وبين ليراا حصلأو ما ي ,نقص

رجع المشرع إله آراء الوقااء وأحاىال القضىاء وامىا مصىدران موسىيريان اىي فىل أللىق ي وا يرا ما 
قضىية لماديه اله الحل اي ال ,ا القاضيماما يرجع إليا ,قانونه أحاالالقوانين ليسممد مناا با  

 .الماروضة أمامه
  من حيث األهمية مصادر القانون ترتيب

ماىان النفىر  ,المااصىراو  القديمىة االلمىال بواقىع الحيىاا القانونيىة ,يقمضينا اسمقراء الماريخ البشري وا 
 .أاميمااومواوف , وبقية الفرو  المي أ رف اي نشوئاا اي طبياة الحياا الجمماعية

الىىه أن مصىىادر القىىانون اىىي مخملىى  الشىىرائع واألنفمىىة القانونيىىة  ,القىىانون اقاىىاءويىىذاق باىى   
الاىىر  والىىدين والمشىىريع والوقىىه والقضىىاء : يماىىن حصىىراا اىىي سىىمة مصىىادر اىىي, علىىه مىىر المىىأريخ
 .وقواعد الادالة

الشىىباع حاجىىة األاىىراد  الجمماعيىىة والاالقىىاف نشىىوء الىىروابط ,البشىىري اقىىد اقمضىىي وجىىود المجممىىع 
ونشىوء النىىااع , مصىىادماا ا يىرا  إلىه  ,ل اىذ  الاالقىىاف والمصىالحقيىا وأاضىىه ,ايىداوممطلبىامال المما 

مىىىن خىىىالل وسىىىيلة مضىىىبط السىىىلو  , وضىىىع حىىىد لاىىىذ  النااعىىىاف المماايىىىداااىىىان لبىىىد مىىىن , بسىىىبباا
 .ومواق بين المصالح المماارضة, االنساني

وضىىع قواعىىد مىىنفل حقوقىىه مىىن خىىالل , دوقىىد حا ىىل االنسىىان عقلىىة واىىدا  موايىىر  إلىىه الحىىل المنشىىو  
ومىىع  ,اىىي بىادأل األمىىر اخمياريىىا واىىان إمبىىاع اىذ  القواعىىد. مىع الخىىرين ومضىبط سىىلواه ومصىىراامه

 اىذ  القواعىد بأاميمىه البشىرية شارف الجماعةو  ,وواجبا   ضروريا  أضحه اللماال باا  ,مرور الوقف
 السىىمقرارمحقيىىق الحيىىاا و لسىىممرار  وسىىيلة مامىىةو , وااعليماىىا اىىي الحوىىاف علىىه حيىىامال وأمىىوالال

 .داخل المجممع



واقمرنىىف  ,ودرج النىىاس علىىه امباعاىىا مىىوامر الامىىل باىىا عرايىىة ملامىىةقواعىىد  نشىىأف علىىه ا ىىر ذلىى ا 
 ىىل بىىرا , مصىىدر للقىىانون اىىي المجممىىع البىىدائيااىىان الاىىر  أول , بجىااء يوىىر  علىىه مىىن يخالواىىا

فارف األديان اي المجممااف   ل ,القديمةالقضاء امصدر يطبق وينشئ األحاال اي المجممااف 
االنسىىانية , مسىىماداة السىىمو بىىالنوس امىىا منالىىف األديىىان السىىماوية, لماىىذق قواعىىد الاىىر البدائيىىة 

 ىىىل فاىىىر المشىىىريع امصىىىدر آخىىىر عنىىىدما دخىىىل المجممىىىع دور  .خيىىىر الجماعىىىة وراميىىىة إلىىىه محقيىىىق
ة يىىدين لاىىا األاىىراد اف ايىىه سىىلطوبىىر , وأصىىبح لاىىل جماعىىة بشىىرية ايىىان مسىىمقل, المنفىىيل السياسىىي

 .بواجق الولء
الرسىمية  إذ اانىف آراء الوقاىاء مىن مصىادر القىانون, للقىانوناما برا دور الوقه القانوني امصىدر 

أو مطبقاىا اىي باى  , االىدول المىي مطبىق أحاىال الشىرياة االسىالمية مى ال, اي با  المجممااف
 (موسىيريا  )وقد ياد الوقىه مصىدرا . دول االسالميةالمجالف اما اي قانون األحوال الشخصية اي ال

امىا اىو الحىال بالنسىبة لىدور الوقىه اىي القىانون المىدني الاراقىي , مجالف اخىرى أواي دول اخرى 
 . النااذ
مىا عىالج القضىاء جمىود القىانون  ا  اا يىر , من مصىادر القىانون المىدني عمبرف الادالة مصدرا  اُ  أيضا  

, للمخويىى  مىىن حىىدا وشىىدا أحاامىىه ,بىىاللجوء إلىىه قواعىىد الادالىىة ,أو لموضىىه الوضىىاي أو نقصىىه
ضواء با  المرونة عليه  .وسد النقص ايه وموسير نصوصه الغامضة, وا 

ن اانف بمجموعاا مااد ماىون واحىدا اىي جميىع المجمماىاف إل أن محديىد مىا , ومصادر القانون وا 
, ألاميماىىا مباىىا  , امبىىر مصىىدرا  موسىىيرا  ومىىا ي ,(يجىىق الرجىىوع إليىىه  ملامىىا  ) ا  يياىىد مناىىا مصىىدرا رسىىم

ول يشىىىذ عىىىن ذلىىى  سىىىوى  ,ويمبىىىاين بموىىىاوف الامىىىان, لفروااىىىا يخملىىى  بىىىاخمال  الجماعىىىاف واقىىىا
امىىا مصىىدرين رسىىميين قىىديماا وحىىدي اا علىىه اعمبار , المشىىريع والاىىر  اللىىذين أجماىىف المجمماىىاف

 .ا القانونيةدوراما اي الحيااان انال  مواوف بيناما من حي   وان, للقانون
اىي باى  الومىراف , اقد اان الدين ,ينف أاميماا بحسق الماان والامانأما بقية المصادر اقد مبا 

 دور  مراجىعولاىن  المصىادر الرسىمية للقىانونقائمىة قمىة يمربىع علىه , واي المجممع االسالمي م ال
رسىىما أصىىليا اىىي نطىىاق ضىىيق  اىىي وقمنىىا الحاضىىر اىىي ا يىىر مىىن الىىدول االسىىالمية ليامبىىر مصىىدرا  

 .مارا أخرى اي مجالف اخرى ومصدرا احمياطيا  , مارا
ليىر أن الوقىه , والوقه والقضاء ممماا بمنالة سامية بين المصىادر الرسىمية اىي باى  المجمماىاف 

اإنىه ل  القضاءاما  .اي اللق األنفمة القانونية المااصرا يقبع اآلن اي دائرا المصادر الموسيرية
م ىىىل  إل اىىىي مجمماىىىاف قليلىىىة الاىىىدد ,اىىىي الاصىىىر الحىىىدي  إلىىىه مرمبىىىة المصىىىادر الرسىىىمية يرقىىىه

 .المجممع النالوساسوني
 



 مصادر القانون املدني العراقي

, ( 3, 2, 1) اىي اقراماىا , 1591لسنة ( 04)من القانون المدني الاراقي رقل  (1)دف المادا حد  
 .الاراقي المصادر الرسمية والموسيرية للقانون المدني

 .إله المصادر الموسيرية (3)وأشارف اقرماا , المصادر الرسمية (2, 1)دف اقرماا د  اقد ح 
 :نصف اذ  المادا عله ما يأمي إذ 
  النصىوص اىي لوفاىا مسىري النصىوص المشىرياية علىه جميىع المسىائل المىي ممناولاىا اىذ  – 1) 

 .او اي احوااا
اىإذا لىل يوجىد  ,قىه حامىف المحامىة بمقمضىه الاىر اإذا لىل يوجىد نىص مشىرياي يماىن مطبي  – 2

ابمقمضىىىه مبىىىادأل الشىىىرياة االسىىىالمية األا ىىىر مالئمىىىة لنصىىىوص اىىىذا القىىىانون دون المقيىىىد بمىىىذاق 
 (. اإذا لل يوجد ابمقمضه قواعد الادالة ,ماين

 اىا القضىاء والوقىه اىي الاىراق  ىل اىي الىبالدقر  أمىي ومسمرشد المحاال اي ال ذلى  باألحاىال ال  – 3
 .(األخرى المي ممقارق قوانيناا مع القوانين الاراقية

مىىىن القىىىانون المىىىدني ( 1)مىىىن المىىىادا  (2, 1) نىىىص الوقىىىرا  االماىىىان اىىىي خىىىالل مىىىن لنىىىا يمضىىىحو 
بحسىىق دوراىىا اىىي  مرمبىىة أرباىىة مصىىادر ,أن المصىىادر الرسىىمية للقىىانون المىىدني الاراقىىي, الاراقىىي

لشىىرياة االسىىىالمية األا ىىىر المشىىىريع والاىىر  ومبىىىادأل ا: واىىي, الحيىىاا القانونيىىىة للماىىامالف المدنيىىىة
 .وقواعد الادالة, بمذاق ماين دون المقيد لنصوص القانون المدنيمالئمة 

القضىىاء أحاىال اممم ىىل ب, مىىن القىانون المىدني( 3)أمىا المصىادر الموسىىيرية ااىي طبقىا لىىنص الوقىرا  
 .قوانيناا مع القوانين الاراقية ل اي البالد األخرى المي ممقارق من و , والوقه اي الاراق

المرميىىق الىىىذي اىىي ضىىىوء , المىىدني الاراقىىىي موضىىىوع مصىىادر القىىىانون اىىي اىىىذا الامىىاق وسىىنمناول 
انقسىل اىذا , (1591لسىنة  04القىانون المىدني الاراقىي رقىل ) القانون النااىذ من ( 1)المادا  حددمه

ا مصىادر  مىونمنىاول اىي  انيا ,نونالمصادر الرسمية للقىا عننمالل اي أولاما  مبح ينالوصل إله 
ذا انا نلمال اي مسلسل البح  بمىا حىدد  القىانون المىدني الاراقىي مىن مصىادر رسىمية . الموسيرية وا 

إل أننىا لىن نقصىر نفرمنىا علىه القىانون الاراقىي وحىد  بىل سىنبح   ,ومصادر موسيرية وبمرميبه لاا
مخملىى  المجمماىىاف عبىىر الاصىىور  لناشىى  عىىن مىىدى أاميماىىا اىىي عامىىا   اىىي اىىذ  المصىىادر بح ىىا  

 .ومدى مأ يراا اي مطور القانون
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 املدخل لدراسة القانون : املادة

  0202/0202: العام الدراسي/ الدراسة الصباحية واملسائية/ القانون : القسم / االوىل : املرحلة 

 رياض احمد عبد الغفور. د. م.أ: أستاذ املادة

 مصادر القانون املدني العراقي (22)املحاضرة رقم 
 ,دت في فقرتها األولى والثانيةقد حد  , من القانون المدني العراقي( 1)المادة رقم  ذكرنا ان

 .المصادر التفسيرية: فقد ذكرت, أما الفقرة الثالثة, المصادر الرسمية
وأوجا  الرجاو  , التاي ناع يليهاا الم ار هاي  :للقاانون المادني العراقاي المصادر الرسمية –أ 

 :وت مل. تجاوزه ال يجوز, إليها وفق ترتي  معين
قوايااد , مبااادا ال ااريعة ايسااألمية األكثاار مألصمااة لنصااوع القااانون الماادني, العاار , الت ااري 
 .العدالة

وأجااز , التي نع يليها الم ر هي  :للقانون المدني العراقي (غير الرسمية )المصادر التفسيرية 
 :وت مل, ضةفي الوصول إلى حكم المسألة المعرو, لألستر اد بها, الرجو  إليها
هااا القضاااق والفقاار فااي العااراق ثاام فااي الاابألد األاااره التااي تتقااار  قوانينهااا ماا   األحكااام التااي أقر 

 .القوانين العراقية
الرسامية , 1591لسانة  04وسنتولى في هاذا الكتاا  بحاص مصاادر القاانون المادني العراقاي رقام 

 .ونبدأ بالمصادر الرسمية, وغير الرسمية
 

 للقاعدة القانونية المصادر الرسمية أو الشكلية
 

او الوساايلة التااي تااارا بهااا القاياادة إلااى حيااز  ةالطريقاا: ان المصاادر الرساامي يعنااي  ذكرنااا سااابقا  
 أي هو المصدر الذي ُيكسا  القايادة صافتها. رسمية واجبة التطبيق قانونية لتصبح قايدة, الوجود
 .وتصبح قايدة نافذة ,الملزمة القانونية

فإناار يكااون قااد أضاافى يليهااا الصاافة الرساامية والقااوة الملزمااة فااي , يناادما ياانع يليهاااالم اار  و
وبالتالي فإنار يتوجا  الرجاو  الاى هاذه المصاادر وفاق الترتيا  الاذي , التطبيق يلى ارض الواق 

 .وضعر الم ر 
ة لمعرفااة حكاام القايااد إليهااايااادة ترتياا  معااين للمصااادر التااي يتوجاا  الرجااو  يضاا   الم اار ف

والمنزلاة مان  األهمياةوياتل  ترتيا  هاذه المصاادر مان حياص . القانونية يلى المسالة المعروضة
دااال الدولاة الواحادة مان قاانون , كما قد ياتلا  هاذا الترتيا ,لى آارومن زمن ا آارمجتم  الى 
 .الذي تتناولر القايدة القانونية الموضو حس  طبيعة , الى آار

 

 العراقي ملدنياملصادر الرسمية للقانون ا
, 1591لسانة  04العراقاي رقام مان القاانون المادني  (1)الثانياة مان الماادة األولاى و دت الفقرةحد  

 .مصادر القانون العراقي الرسمية وذكرتها حس  تسلسل أهميتها
فإذا لم يجد القاضي  ,منزلة وايتبرتر المصدر األصلي أيألها (الت ري )  فجعلت النع الت ريعي

ويتقادم  ,هاي بمثاباة مصاادر احتياطياة ,يطبقر تحتم يلير الرجو  إلى مصادر رسامية أااره ا  نص
 قاانونلنصاوع ال مألصماةاألكثار  مبادا ال ريعة ايساألميةتلير  ,هذه المصادر االحتياطية العر 

 .المدني دون التقيد بمذه  معين
مان مباادا ال اريعة ايساألمية  ايأو مبدأ  اري يةيرف نع ت ريعي او قايدةفإن لم يجد القاضي  

وهاو  ,ليستلهم منهاا حكمار قوايد العدالةإلى حينصذ  فعلير أن يرج  ,يحكم القضية المعروضة أمامر
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ايتبارات موضويية بناق يلى  غير أن يلير أن يصدر اجتهاده ,يجتهد برأيرفإنر في رجوير إليها 
, الطرفين ويعطي كل ذي حق حقارمصلحة ن يوازن بين أوذلك ب, ين أهواق ومواق   اصيةال 

 .أو لكل طر  جزاقه الذي يستحقر
الثانياة مان االولاى ووترتيباا فاي الفقارة  ا  اسامن ما تاولى الم ار  العراقاي تحدياده بأ ,ونكرر القول

 .هي المصادر الرسمية للقانون المدني ,الم ار إليها (1)المادة 
تتضاااقل أو  تلااك المصااادر أهميااة بعااض فااإن ,بقيااة القااوانين االااارهمصااادر أمااا بالنساابة إلااى  

 .وقد تبرز إلى جانبها مصادر رسمية أاره ,تتأل ى
فااإن  ,وإذا كااان الت ااري  يحماال منزلااة سااامية بااين المصااادر الرساامية فااي ماتلاا  فاارو  القااانون 

 .بل يتفاوت نصيبها من األهمية بتفاوت فرو  القانون ,نزلةمال تحمل نفس القد المصادر األاره 
قواياد لل انالت ري  والعر  مصادريعد و ,وباتلقانون العق وحيدالت ري  هو المصدر اليعد  فمثأل 

 قاانونالت ري  ومبادا ال اريعة ايساألمية هماا المصادران الرساميان الوحيادان ليعد و ,الدستورية
 .األحوال ال اصية

ات والعار  ن التجااري والمادني واالتفاقياالقاانولقانون التجااري مصاادر رسامية هاي نصاوع ول
 . التجاري

لذا فإننا سو  نركز بحثناا فاي , المدني هو يماد القانون الااع بماتل  فرويرولما كان القانون 
 :اآلتييلى النحو , هذا الكتا  يلى مصادره الرسمية وغير الرسمية

 

 املصدر األول
 التشريع 

 : تعريف التشريع
 :تفيد كلمة الت ري  معنيين

النصاوع بوضا   -وهاي غالباا  السالطة الت اريعية  - يامة ماتصة في الدولاةقيام سلطة : أولهما 
 . قوة ايلزام وإيطاصهامكتوبة قوايد قانونية في صورة  الت ريعية
, فااي الدولااة ت ااريعرالساالطة العامااة الماتصااة ب ياانالااذي يصاادر  الت ااريعي ذاتاار الاانع :وثانيهمااا

 . قايدة قانونية صيغت صياغة فنية مكتوبةويكون في صورة 
 

 :خصائص التشريع
 ۔: يتميز الت ري  بالاصاصع اآلتية 

 .وهي في الغال  السلطة الت ريعية, قيام سلطة يامة ماتصة بوضعر -1
 ,قايدة تتوافر فيها جمي  اصاصع القايدة القانونياة مان يمومياة وتجريادالنع الت ري  يتضمن   -2

 .وجزاق يفرض يلى من ياالفها, وإلزام وتنظيم سلوك األ ااع في المجتم 
 .في صيغة مكتوبة في الت ري تكون القايدة التي تسنها السلطة الماتصة  -3

 

 :مزايا التشريع وعيوبه
تتمثال , مان المصاادر الرسامية للقاانون التي يتميز بها ين غيره ,الت ري  بجملة من المزايا ت يتم 

 :باآلتي
لغاة بعيادة يان وذلك ألن وضعر في نصوع مكتوبة وصياغتر صاياغة فنياة دقيقاة : وضوحر( 1

 .يوامل تضفي يلير الدقة والتحديد في المضمون والوضوح في المعنى,هام ايبسليمة من  ,التعقيد
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وقاادرة الدولااة يلااى  ,ذلااك ألن وضااعر ماان قباال ساالطة يامااة: سااريانر يلااى إقلاايم الدولااة برمتاار( ۲
ونفاذه في كل إقليم  ,ر, تجعل من السهل إصداره ليعم مفعولر الدولة في جمي  أرجاصهاان طايتمض

وتقوياة  ,وإلى توحياد النظاام وتوثياق الاروابط باين فصاات ال اع  ,الدولة يقضي إلى تبسيط التعامل
 مهمااا ماان يواماال يااامأل الت ااري  وبااذلك يكااون. األواصاار بااين أفااراد الدولااة فااي ماتلاا  أرجاصهااا

 .وحدة القانونية في الدولة تحقيق ال
قياساا بمصاادر اااره , يتطلا  لسان رالوقات الاذي  ربقصايتمياز الت اري  : ر وتعديلارسرية سن  ( ۳

 ويؤدي, لبي حاجة المجتم ي يلى نحو, مما يؤدي إلى سرية في اينتاا القانوني ,وااصة العر 
 .جديد في أوضاير ومتطلباتر جداست اكلمهو قاصم منها  إلى إن اق قوايد جديدة أو إلى تعديل ما

ذلاك ألن وضاعر مان قبال سالطة : مواكباة التطاورات التاي تحصال فاي المجتما أثره الهاام فاي ( 0
يواماال تجعاال مناار أداة هامااة  ,وإسااهام ايرادة العاقلااة الواييااة فااي تكويناار ,رماتصااة وساارية ساان

ت التااي تحاادص فااي ومواكبااة التطااورا, يصااألح المجتماا  واألاااذ بيااده فااي طريااق التطااور السااري 
 .المجتم 

, إال انر قد وجهت إلير بعض المألحظات, التي يتمت  بها الت ري يلى الرغم من هذه المزايا لكن و
 أهمها ما يلي

قيل أنر قد ياؤدي إلاى جماود القاانون وقعاوده يان االساتجابة لمتطلباات المجتما  ومقتضايات  -1
 .التطور

بطريقاة , ذاتية وأهواق  اصية للطبقة الحاكمةقد يصدر الت ري  معبرا  ين مصالح  قيل انر -2
فاي  ف الوقاد يهاد  الم ار  إلاى تحقياق مصالحة المجتما  ولكنار ي, ال تتفق والصاالح العاام

تسهم فاي تكاوين  االستجابة لها؛ ألنر لم يستلهم العوامل االجتمايية الماتلفة التي فيت ريعر 
 .يرا وأدين ظرو  سياسية واجتمايية واقتصادية والقايدة من 

وقد يفوتر , فيغل  يامل السرية يامل الدقة في الصياغة, قيل إن الم ر  قد يتعجل في سن ر -3
ا أو يباامل االجتمايياة فياأتي ت اريعر معاستلهام جمي  المصادر الحقيقية للقايدة, السيما العو

 .قاصرا او متعارضا م  غيره من الت ريعات التي اطمأن لها الناس في روابطهم
 : هي, ساصلوثألص من األل  هذه العيو إن من اليسير تألفي وم  ذلك ف

 . ومراياة الدقة في ذلك, إحكام صياغة النصوع الت ريعية  -1
 (من أصحا  الكفاقة والنزاهة والحرع يلى مصلحة البلد وال اع )  إسهام ممثلي ال ع  -2

ويقلل إلى  ,لمصلحتها الااصة رضعدون تحكم السلطة في ووبذلك نحول , في سن الت ري 
ال سن ت ريعات ال تتفق م  أوضاا  المجتما  وحاجاتار وال تتجااو  ما  ماحتمن حد كبير 

 .إحساسر ومثلر وآمالر
كلما تطلبت ذلك حاجاة  إجراق التعديألت الألزمة للنصوع التي تحتاا إلى تعديل او إلغاق  -3

وان يكاون  ,الت اري يناد سان   ب ارط أن يتاأنى الم ار  ,المجتم  وتطاور أوضااير وقيمار
فاي  واالقتصادية والسياسيةاالجتمايية  الظرو  مراييا  بجوان  نقع الت ري  القاصم,  ملما  

يلااى نحااو يربااك اسااتقرار قصاايرة  كثاارة التعااديألت اااألل فتااراتن يتجناا  وأ ,المجتماا 
 .نقع من هيبة القانونوي المعامألت

 

 :أهمية التشريع وتفوقه على غريه من املصادر الرسمية للقانون
ل الت ااري  فااي المجتمعااات المعاصاارة منزلااة الصاادارة بااين مصااادر القااانون ويعتباار المصاادر تاايح

 .األصلي العام للقانون
للوصاول إلاى  ,ايلاى القاضاي الرجاو  إليار ابتاداق جا المرج  الاذي ي :ويقصد بالمصدر األصلي

 .ويستنبط من مضمونها حكمر ,المعروض امامر القايدة التي يطبقها يلى النزا 
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لحسم ما يعارض أمامار مان  ضي أن يرج  إلير أوال  القاللقانون فعلى  امصدرا أصلييعد والت ري   
أو , إذا لم يجد قايادة ت اريعية إال, من المصادر الرسميةما يلير إلى  جو وال يجوز لر الر ,قضايا

 .ستنبط منر حكمريأحال النع الت ريعي القاضي إلى مصدر آار 
  

 :التشريع في المجتمع المعاصر إلى السببين اآلتيينفوق تعود سبب وي
 

, ذكرناهااأما ييوبر فمان الميساور تألفيهاا بالوسااصل التاي  ,ما يتمت  بر من مزايا أ رنا إليها: أولها
 .وهي يلى العموم قليلة األهمية إذا ما قورنت بكثرة مزاياه

وجعلات منار أداة  , اأن الت اري  من فكار رفعتفي المجتم  المعاصر من قيم وأ ظهر ما: ثانيهما 
 :نحاول حصرها فيما يأتي ,لتحقيق مفاهيمها

ذلااك ألن القاايم الديمقراطيااة تعنااي اييمااان بساايادة ال ااع  : يمهاااققيااام الديمقراطيااة واسااتقرار ( ۱
هااو الصااورة  (الت ااري )  ن ذلااك يقتضااي أن يكااون القااانون المكتااو فااإ ,والتمسااك بحقااوق أفااراده 

 .لينع فير يلى حقوق ال ع  وضمان حرياتر ,الغالبة للقانون
والقايم اال اتراكية . مفاهيمهاا فاي كثيار مان المجتمعاات المعاصارة سيطرةرسوخ اال تراكية و( ۲

تاادال الدولااة فااي  وتهااد  الااى ,تحقيااق الصااالح العااام وتغليباار يلااى المصااالح الااصااةتهااد  إلااى 
 .مجاالت وتفاصيل الحياة من األل النصوع الت ريعيةماتل  

الت اري  يعاد و ,الن ااط  أوجارالمعاامألت وتزاياد دد وتعقاد تعا وما صااحبر مانتطور المجتم  ( ۳
لما يتميز بر مان دقاة ووضاوح  ,المتألحق والمتزايد لتطورهذا  مواجهةفي مصادر القانون  أسر 

 . وثبات وسرية في اين اق والتعديل
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 املدخل لدراسة القانون : املادة 

  0202/0202: العام الدراسي/ الدراسة الصباحية واملسائية/ القانون : القسم / االوىل : املرحلة 

 رياض احمد عبد الغفور. د. م.أ: أستاذ املادة

 (21)احملاضرة 
ها 

ّ
 أنواع التشريعات وطرق سن

, تتفااوت مان حياث قوتهاا المزمماع, التشريعات من حيث قوتهاا المزمماع ىزاال ة ةاع عناوا  تنقسم

 :وهي

 ) القانون األساسي) التشريع الدستوري  

 ( يالتشريع الرئيس) التشريع العادي  

 التشريع الفرعي 

زياا  حياث  ويزيا  التشاريع العااد  ااي المرتةاع الةانياع مان, ويحتل التشريع الدساتور  المرتةاع العي

 عما التشريع الفرىي ايحتل المرتةع الةالةع, القوة

ةمعنال عن , (تدرج القواىد القانونيع)عو مةدع , (ىزويع القوانين)وتخضع هذه التشريعات إلال مةدع 

والقاىادة األدناال يجان عن   , القاىدة األىزال تسمو ىزال جميع القواىاد القانونياع األقال منهاا قاوة

 .اتخالف القاىدة التي تعزوه

 .وسنتكزم ةإيجام اي هذه األنوا  الة ةع محددين معانيها مةنين طرق سنها

 .التشريع الدستور  عو الدستور -عو 

ويحادد طريقاع ممارساع , هو التشريع الذ  يضع األساس الذ  يقوم ىزي  نظام الحكام ااي الدولاع

 .ويرسم سياسع الدولع الداخزيع والخارجيع ايها, الحكام السزطع ايها

وياانظم , اهااو يحاادد شااكل الحكاام اااي الدولااع ويحاادد الساازطات العامااع ايهااا واخت ااا  كاال منهااا 

ويحدد ما لزمواطنين من حريات ىاماع وحقاوق تجااه , ى قات ةعضها ةةعض وى قاتها ةاألاراد

 .وواجةاتهم تجاهها, الدولع

كاي وهاو القاانون وقد ىرف التشريع الدستور  اي العراق ةإسم القانون األساسي ااي العهاد المز
وقااد , وىاارف ةإساام الدسااتور اااي العهااد الجمهااور  ,(2211آذار  12) األساسااي ال ااادر اااي 

 .1001آخرها دستور ىام ,  درت اي العهد الجمهور  سةعع دساتير
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 ( الدستور )سن التشريع الدستوري 

القاانوني الاذ  ةحسان طةيعاع النظاام , تختزف طرق سّن عو وضع الدساتير من دولاع إلاال عخار 

 :هي, وي در الدستور ىادة ةواحدة من عرةع طرق, وةاخت ف األوضا  السياسيع ايها, يحكمها

 .قد ي در اي  ورة ِمنحع من الحكام اي الدولع إلال الشعن - 1 

 .قد ي در اي  ورة ىقد ةين الشعن وةين  احن السزطع -1

 .)الةرلمان) قد تسن  جمعيع تأسيسيع منتخةع من الشعن  -3

 (.ا ستفتاء الشعةي)قد يسن  الشعن مةاشرة ىن طريق ا ستفتاء -4

التاي تتأساس ( حكام الشاعن) وةالنسةع لزطريقع األولال والةانيع   تتفقان مع المةااد  الديمقراطياع
وان الشعن هو م در السزطات وهاو الاذ  يضاع القاوانين التاي تانظم , ىزال اكرة سيادة الشعن

  يسااهم الشاعن مسااهمع اعزياع ااي , الاذ  ي ادر مان خا ل هاذين الطاريقين االدساتور, حيات 
وسادت هاتين الطريقتين , ةل السزطع الحاكمع هي التي تتولال وضع ةنوده, وضع و ياغع ةنوده

وإن كااان  اادور الدسااتور اااي هاااتين , اااي المجتمعااات التااي لاام تسااتقر ايهااا القاايم الديمقراطيااع
 .أةير من الضغط الشعةييأتي اي الغالن ةت, الحالتين

وإن  ,اأنهما تنساجمان نوىاا ماا ماع مةادع سايادة الشاعن, عما طريقع الةرلمان وا ستفتاء الشعةي 
 .كانتا تتفاوتان من حيث مد  إسهام الشعن اي سن دستورها

ىان اررادة  يكاون ع ادق تعةيارا   ,اسن  ىان طرياق جمعياع تأسيسايع ينتخان الشاعن عىضااءها 
الذين وضع الشاعن ( عىضاء الةرلمان)   التمحي  عحكام  من قةل الممةزين مجا وعوسعالعامع 

 .ايهم ةقت  ىن طريق ا نتخان

( ىضاو الةرلماان) عن يكون ممةل الشعن , ولكن يشترط لنجاح هذه الطريقع ىزال ارض الواقع 
ةهاا  يتمتع اع  ةالكفاءة والنماهع والسمعع الجيدة والحر  ىزاال م االا الشاعن وىادم التفاريط

وإ  كانات النتاائ  , الا ... لم الا شخ يع او حمةيع او طائفيع او دينياع او قومياع عو مناطقياع 
 .ىكسيع

وإن نتيجاع , ىزاال اكارة عن الشاعن م ادر السازطات توإن قاما اهاي, عما ىن طريقاع ا ساتفتاء
إ  عن الدستور اي هذه الحالع يوضاع مان قةال السازطع , راض  ا ستفتاء هي التي تحدد قةول  او

ليطرح ةعدئذ ىزال استفتاء شعةي وقد   يتار  مجاا  لتمحاي  عحكاما  واهام تف اي ت  , القائمع
إذ ليس عمام الشعن إ  عن يختار ةين الموااقاع ىزيا  ةرمتا  عو راضا  , وإةداء الرع  اي نواق  

ام وتضييق ىزال حرياع التعةيار, ألن الشاعن غالةاا ماا يفضاز  ةأجمع  واي ذل  إحراج لزرع  الع
 .دون الةقاء ىزال الوضع القائم قةل  دوره, ىزال ىيوة 

ولعل عاضل طريقع السن الدساتور وعكةرهاا انساجاما ماع المةادع الاديمقراطي ااي جاوهره   ااي  
 .هي التي تجمع ةين الطريقتين الةالةع والراةعع معا ,مظهره احسن

ااي العهاد المزكاي مان قةال لجناع دساتوريع  تام ساّن العراقاي  يكر عن القاانون األساساوجدير ةالاذ
ا, عىقةها مجزس تأسيسي ت ااي العهاد الجمهاور  اقاد  ادرت ااي  اورة نّ عماا الدسااتير التاي سي
 .ممام األمور تمتزكاع التي يإى ن من القوة السياس
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 تعديل التشريع الدستوري

 :ع تعديزها ىزال نوىينتنقسم الدساتير من حيث إمكاني

 .وهي الدساتير التي   يمكن تعديزها إ  ةإجراءات معقدة وطويزع:  الدساتير الجامدة -ع

ةطريقااع مماةزااع رجااراءات تعااديل , وهااي الدساااتير التااي يمكاان تعااديزها: الدساااتير المر اا  -ن

 .عالعادي تشريعاتال

ذلا  ألن اكارة ىزوياع الدساتور ةاىتةااره القاىادة العزياا ااي , وترتةط ةسن الدستور مسألع تعديزا 

تقتضي وجون العمل ىزال حمايتا  ىان طرياق اجاراءات وشاروط ينةغاي اساتيفا ها ااي , الدولع

تكون عكةر تعقيدا وعشد تقييدا من الطرق المتةعع اي التشريع العاد  تعادي  عو , تعديز  عو تغييره

 . وهو عمر يختزف من دولع ألخر , تغييرا  

ومان األمةزاع  ,القانون األساسي الذ   در اي العهد المزكاي, ومن األمةزع ىزال الدساتير الجامدة
 .ىزال الدساتير المرنع الدساتير العراقيع ال ادرة اي العهد الجمهور 

 

 :التشريع العادي أو القانون أو التشريع الرئيسي -ثانيا

تشااريع الااذ  تسااّن  الساازطع التشااريعيع اااي الدولااع اااي حاادود اخت ا ااها المةااين اااي يق ااد ةاا  ال
واقاا  , ع  مجموىع القواىد القانونيع التي تضعها السزطع المخت ع ةالتشريع اي الدولع, الدستور

ويشاامل جميااع القواىااد القانونيااع التااي   تتعزااق ةالقااانون . لإلجااراءات التااي ناا  ىزيهااا الدسااتور
وقانون , مةل القانون المدني والقانون التجار , (التشريع الدستور  -الدستور) ولع األساسي لزد
 ...العقوةات 

التشاريع العااد  ااي حادود اخت ا اها الاذ  رسام  لهاا , وتتولال السازطع التشاريعيع ااي الدولاع
وم طزا السزطع التشريعيع يعني الهيئع التي تمارس وظيفع سن او تشريع الن او  . الدستور

 .انونيعالق

ولكنهاا تةادو ااي الاة د , والهيئع المخت ع ةالتشريع تختزف اي شكزها وطةيعتها ةاخت ف الادول 
کالةرلماان والمجزاس , تطزق ىزيهاا تساميات ىادة عىضاءهااي هيئع ينتخن الشعن , الديمقراطيع

 . النياةي والجمعيع الوطنيع والمجزس الوطني ومجزس األمع ومجزس الشعن

ااإذا اقت ارت ىزاال , تةدو هذه الهيئع اي  ورة مجزس واحد منتخان, وقاد يتشاكل مجزساان وقد
 .ضم هذا المجزس من ينتخة  الشعن لتمةيز  اي , مجزس واحد

احاد المجزساين الاذ  قاد يطزاق ىزيا  اسام المجزاس  عىضااءوإذا ضّمت مجزساين انتخان الشاعن  
مجزس اآلخر اقد ينتخن الشعن كل عىضاائ  عما ال, النياةي عو مجزس العموم عو عيع تسميع عخر 

. ليتولال رئيس الدولع تعيين الةعض اآلخر وقد يستأةر رئيس الدولع ةاختيارهم جميعا, او ةعضهم
ويسامال ااي , وتطزق ىزال المجزس الةاني تسميات متعددة منها مجزس الشيوخ او مجزس األىياان

 .إنكزترا مجزس الزوردات

ومنهاا , ا ىتةاارات ا جتماىياع الطةقياع ,اىتةارات متعاددة منهاانظام اقتضت  , ونظام المجزسان
ىان طرياق , ومنها الرغةع اي تقوياع السازطع التنفيذياع, اىتةارات تتعزق ةالتنظيم السياسي لزدولع

مجزس تتولال تعيين جميع عىضائ  عو ةعضهم الال جانن المجزس اآلخر الاذ  يضام ممةزاين ىان 
مزكاا  كاان عو رئايس جمهورياع , قد يضاف إليها رئيس الدولاعةل , الشعن عىضائها ك  عو جمءا

 .عو عمير
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ِحال السازطع  وإذا كان األ ل عن السزطع التشريعيع هي التي تتولال ساّن , إ  عنا  مان الجاائم عن ت 
 :التنفيذيع محل السزطع التشريعيع اي سن  ىزال سةيل ا ستةناء وذل  ما يقع اي حالتين

وذل  كما لو وقعات خا ل اتارة ىطزاع الةرلماان او خا ل اتارة حزّا  :  حال  الضرورة: أوالهما 
عحااداث تقتضااي ارساارا  اااي اتخاااذ التااداةير عو الحزااول لمواجهتهااا ىاان طريااق , وقةاال تشااكيز 

ويسامال هاذا , قرارات او تشريعات ارىيع ت در ىن السزطع التنفيذياع لهاا قاوة التشاريع العااد 
 .التشريع ةتشريع الضرورة

ىندما تخول السزطع التشريعيع السزطع التنفيذيع حق إ دار . ل  التفويض أو التخويلحا: ثا يها 
ةهادف , قرارات لها قاوة التشاريع العااد  ااي حادود مساائل معيناع ولزفتارة المحاددة ااي التخويال

لكاون السازطع التنفيذياع  وعيضااةالتفا ايل,  إشاغالهاالتخفيف ىن كاهل السزطع التشاريعيع وىادم 
  .السزطع التشريعيع ةطريقع معالجع هذه المسألعهي اىرف من 

ولماا كاان التشاريع , ويمر التشريع العاد  اي ظل النظام الةرلماني مان حياث سان  ةعادة مراحال
شأن  شأن غيره من التشريعات يجتاام هاذه المراحال و  يختزاف ىان غياره إ  , العاد  العراقي

ىزاال مراحال  سان التشاريع  العااد  ااي لاذل  سنق ار ةحةناا . ااي ةعاض جمئياتهاا وتف اي تها
 .العراق
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 (21)املحاضرة رقم 

 مراحل سن التشريع العادي 
ًمرررل  ) التشررر يل اليرررل أ  يررر  ان ياررريذ  ل   رررل  ل ررر ا   يمررر  يمجم عرررن مرررن الم ا ررر   تررر  , (سرررل يل   ما

:  هرر ا الم ا رر  تتم رر   ,  ال يرر  مررن اسررتيجل عل جمييررل . ي  يارريذ  ل   ررل  ل رر ايكتمرر  ي ل ررق ال ررل   
ال  رل ل )  م ال ش   ي الج ير   ال سرمين,  م اإلا ا ,  م التا يق,  م الم ل شن  التا يت, اال ت اح
 (.الي ا ين

ًا  لك  م  ان من ه ا الم ا    : كمل يأتي,  س يطي ت ضي ل  م ج
ا  ت ر م جعرن ميي رن يرا ت اح مشر    , التش يل اليل أ هي   طن الي ء  ي سن  :مرحلة االقتراح: أوال

 هرر ا الجعررن  رر  تكرر ن ,  ررل  ن ميررين ترر اا م لسرريل لميللجررن م ضرر   ميررين يكرر ن ي لجررن  لرر  ت  رريم
 سر  طيييرن ,    تختار  جعرن اال تر اح مرن   لرن الر  اخر  , همرلت جي يرن ا  كاتل ساطن تشر ييين ا 

 .  ق مل ي   ا ال ست    يعل عل    , ال  لم ال ل   ي  السيلسي ال أ ي كمعل
 مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه مرحلة : ثانيا  

,  ي ه ا الم  ان ي  ر  الي لمرلن  ري مشر    ال رل  ن الر أ ي ر م  ليرق خرد  مر   م ر     ري ال سرت  
ا  ترر ً   سررو هرر ا المشرر    عارر  اعضررلء الي لمررلن , مررن تررل يو  ارر لق  لرر    لسررن مجارر  الي لمررلن

يرر اء مد  ررلتعم عايررق  م ل شررتقل     تختارر  ,  ررم ييرر   لررا يررتم التارر يت عايررق مررن  ررياعم, اسررتق  اد
 سرر  طيييررن الم ضرر   الرر أ ييللجررق هرر ا , ال سررين الم رر    لتم يرر  هرر ا المشرر     لرر  م  اررن اخرر  

تطار   لرا  سرين تار يت ,  عم مرل  كامرل كرلن الم ضر   معمرل  , المش      س  مل ي ر د ا ال سرت  
 يجررر أ . تتطاررر   ررري ييرررع الم اضررريل  جررر   ت  رررق اأاييرررن  ا ررري ا اررر ات ا  اإلجمرررل  م تجيرررن

مرررل لرررم  ,التاررر يت ي ضررر   اأاييرررن اعضرررلء المجاررر   تاررر   ال ررر ا ات يم ا  رررن اأاييرررن ال لضررر ين
 . يشت ط ال ست   اأايين خلان إل  ا ا مش  علت ييع ال  ا ين

  دولةالتصديق عليه من قبل رئيس ال: ثالثا
ه  ت  يل يا   من  ي    ي  ال  لن عا  المش    ال أ تم التار يت عايرق  اد ر ا ا مرن  :التا يق

 . لق ال ق ان يطا  م ا لن  ل ين,  ي  الي لملن من اج  الت جي 
 ي يغرررري ان يد رررر  ان المرررر ا  يللتارررر يق هرررر  م ا  ررررن   رررري  ال  لررررن عايررررق يلعتيررررل ا شرررر يكل لاسرررراطن 

    اختاجت ال سلتي   يل  التا يق من  ي    ري  ال  لرن  م عرل مرن ت  مرق . التش ييين  ي التش يل



 م عرل , كي ال تتيطر  سراطن الشري  مم ارن  ري المجار  الم تخر   ري سرن التشر يل, ه ا الاد ين
ًهر, تسايمل  م عل يمشل كتق  ي تش يل ال  ا ين, ن تيي عل ل  ي  ال  لنم لر  ي  ال  لرن  ل م عل من تجي

 . لكن ت ي ا يش  ط
اأ تم ذ ال  ي  اد ين التا يق  ت    لق  تر   ,  تتي   اأا  ال سلتي  ال  ي ن الم    ا خي  

مل  ا   يلا يق خد   ت   م    ا  لدعت اع عا  مضم  ق من تل يو  يدغ المج, لاتا يق عايق
,  ررران مضرررت تاررررا الجتررر     ن تاررر يق ا  اعتررر اع مررررن  يررر    ررري  ال  لرررن اعتيرررر   كررر  االسررريل 

 .المش    ما  ل عايق   ج   ا ا ا
 هرري ا ترر اح التشرر يل , يكتمرر  ال جرر   ال ررل   ي لاتشرر يل يتمررلم الم ا رر  الرر د  الترري ي تضرريعل سرر ق  

مل مد  ن ان تا يق   ي  ال  لن    ال ييتير  مرن م ا ر  .  يق م ل شتق  التا يت عايق  التا
كمرل هر  ال رل   ,ا ا  ر  ال سرت   عار   لرا   ا كلن يمكن ان يتم سن التشر يل ي   رق ,سن التش يل

 .ييع ال سلتي   ي
ًام الكل رررن  ,أيررر  ان ال جررر   ال رررل   ي لاتشررر يل ال يكجررري ل جرررل ا  لررر اأ خ  جرررق  لررر   يرررً التطييرررق  اد

 . همل  ا ا ا   ش ا, ان يجتلً م  اتين ايضل,  اد مل ي يغي ل جل ا   ج   اليم  يمت ضلا ,ياتيلعق
 :إصدار التشريع: المرحلة الرابعة

 ا م  يت جي ا ممدن يمارا سراطن ا مر  يللت جير   ,ه  تسجي   ج  ا ال ل   ي: ي ا  ياا ا  التش يل
 ييتي  اإلار ا  يم ليرن شرعل   .  ن اليايل  يعل هي الساطن الت جي ين  عا   اسعل   ي  ال  لن ا  العي

اأ , ا  ي يرت يعرل م لر ا مكتمر  ال جر   ال رل   ي, تا   من الساطن الت جي يرن, ميد  لاتش يل الج ي 
 يتضمن ام ا  من الساطن الت جي ين ت جعق  لر  جعلتعرل , مستكمد   ج اءات س دق    ل    كلم ال ست  

 .يلعتيل ا تش ييل   اج  اإلتيل , يخاقيلل يلم يت جي ا كد   يمل 
عطررلء ا مرر  ي شرر ا  ت جيرر ا, تشرر يلالسرراطن الت جي يررن ي جرر   ال   رر ا يم رر    اإلارر ا    هرر ا ا مرر   . اد

 الي  من ار   ا مرن السراطن الت جي يرن   ن جعلتعرل هري , يللت جي  ه  ال أ ُيكس  التش يل     ال جل 
 . ی   ع التكاي  عايعم ال تماا ساطن اخ, المكاجن يللت جي 

ي ير   شركلال   ا كل رت   ران  لرا ال,  لمل كلن اإلا ا  يي ي تسجي  التش يل  الج ي   ا م  يت جي ا
السراطن المختاررن يسررن التشرر يل هرري السرراطن الت جي يررن   ن السرراطن الترري تسرر ق  رري هرر ا ال للررن هرري 

, لاتشرر يل سررريق ان   ه ررل ع عرررل  جرر   لرررا  رري ا رر ا  متيررر     ,الترري تارر  ا  تضررريق م ضررل الت جيررر 
كللتشرر يل ال سررت  أ   ا ارر   م  ررق مررن ال ررلكم ا   رري ارر    تيل رر  يي ررق  يررين الشرري    للتشرر يل 

 .اليل أ   ا ي ا  ي ا    تش يل است  ل ي  كللتش يل الج عي
كللتشررر يل , امرررل   ا كرررلن التشررر يل  ررر   ضرررل مرررن  يررر  هي رررن ا  سررراطن هررري أيررر  السررراطن الت جي يرررن 

 رران  ضرريق م ضررل , أ الرر أ تسرر ق جمييررن تأسيسررين ا  يسرر ق الشرري  عررن ط يررق االسررتجتلءال سررت   



 ي يرر  اإلارر ا  ع   رر  مشرركان ت اخرري ا  تررأخ  ا  , الت جيرر  ي ررتم  ارر ا ا مررن  يرر  السرراطن الت جي يررن 
 .الج ي  ا م  ال أ ُييط  ت جي  التش يل, تي ت الساطن الت جي ين  ي ال يلم يق

 ن ا ار  , سرلتي  ال تر   عار  مر   ميي رن ي يغري  ار ا  التشر يل خدلعرل يد   ان اأا  ال  
مرن المست سرن ت  ير   ق مل  لا  ا ر, ان اإلا ا  يج   ا لق     تملم سن التش يل   ن  يطلء

 . ت اخيعل  ي اإلا ا الاتغا  عا  ع ل  الساطن الت جي ين , مييل  لإلا ا  ي   عايق ال ست  
ال , م  ارن  جررل  ال رل  ن  ييتيرر  عمرد  ت جيرر يل  تيرر ا يرق , يتضرذ ممرل ت رر م ان اإلار ا  عمايررن  ل   يرن 

 . تستع  يق م  ان  ضيق م ضل الت جي  ,  ق يي   م  ان سن التش يل, عمد  تش يييل  
  ير , ضرمن ساسران   لعر   التشر ييلت ال ط يرن ج ي  أ ق يأخ  تساس    تش يل ج ي   ا ا  ع   

لسرر ن ( 04)ال ررل  ن المرر  ي الي ا رري   ررم : كررلن ُيرر ك  مرر د, مررل سرر ن  ارر ا ا, يأخرر  اسررم    ررم ميررين
 .1595لس ن ( 111)ا   ل  ن الي  يلت الي ا ي   م , 1591

ًي  المخرت )  ۔: ُيختم التش يل عل   يييل   اإلار ا  التلليرن ً اء ا  الر  ت جير  هر ا ال رل  ن , عار  الر 
  رري هرر ا ال للررن ييتيرر  التشرر يل الج يرر   ل رر ا اعتيررل ا مررن ,   رر  ال ي رر   التررل يو. ......(مررن  اعتيررل ا  

 .تأ يو  ش ا  ي الج ي   ال سمين
 نشر التشريع في الجريدة الرسمية -المرحلة الخامسة 

,  ي ط أ عار  ا مر  يت جير ا,  ي ساسان   لع   التش ييلت الج ي  سج  التش يل  ا كلن اإلا ا  يُ 
ًمل   ان التش ي  ال من   ت  ا لق  لر  عامعرم ا  , لامخلطيين يق  المشم لين يأ كلمق ل ال يك ن ما

 .   لا يت  ق عن ط يق  ش ا,  تل ن الج ان لعم لايام يق
ا   ه   يردغ مضرم ن التشر يل  لر  كل رن اشرخل  ال رل  ن  اد رلطتعم عامرل يرق:  لل ش  مي لا  ه  ق

 (. عي ام  ا ) تيسي  سي  عامعم يمل ي ط أ عايق من  كم ا  تكاي  
  ن اليررر   ,  التشررر يل ال يكررر ن ميا مرررل   ال ياشرررعل ا,  لرررا  ن التكايررر  ال يكررر ن  ال يرررأم  مياررر م 

 لمرل كل رت المارا ن اليلمرن ,  ير  عامعرم يار   ا ي تضي ع م تطييق التش يل عار  المخرلطيين يرق
 لمرل كرلن عارم جميرل ال رل  يارر    , ت تضري اإلسر ا  يتطييرق التشر يل ت  ي رل  لاغر ع مرن  ار ا ا

ال ل   يرن  ري سرل   الر    عار  ا تر اع  ا   مرنلر لا سرل ت , ي  ام ا  متي  ا  يُ , التش يل عامل    ي يل  
 هرر ا  ,تسرري ا  لتطيي ررق,   ن التي يرر  عارر  الياررم ال  ي رري, سررمينالياررم يارر   ا يمجرر    شرر ا ي سرريان   

 هرري  رري , ال سريان الميتمرر    رري  شرر   ا اررق هرري الج يرر   ال سرمين لا  لررن الخلاررن ي شرر  ال رر ا ين
 (.ال  ل ل الما ين)  تسم    ي ما , (ال  ل ل الي ا ين) الي اق تسم  ج ي   

 ت اع عام المخلطيين يا    التش يل  مضم  ق ايرل  عايق  ان ال ش   ي الج ي   ال سمين يكجي ال
ن ,  ال تغ ي عن ه ا ال سيان ايرن  سريان اخر  , كلن     التش يل  ست  يل ا  عل يل ا    عيل  تر   اد
شعل ا  .ي ت اك   ج     س عن  ي   اعتق  اد



ًير ن,  د ت   م   ال ش   ي الج ي   ال سمين  ا   شر ا  ري    اعتق  ري المر يل  ا  تد ترق  ري التاج
 ً كمل ال يغ ي عن ال ش  يعر ا ال سريان عارم المخرلطيين , الا   ا  تيايق  سو م ق  ي املكن يل 

عار   سرل    اعضرلء السراطتين التشر ييين  الت جي يرن  اعتق مرن  ير   من خد   ,يأ كلمق عامل  ي ي ل  
ن ا لط ا عامل يا   ا  يمضم  ق  ي   ش ا  ي الج ي   ال سم, اإلعدم  .ين لا  لن اد

 ت ررر   ييرررع ال سرررلتي  مييرررل ا  ميي رررل لا شررر   ررري ترررل يو  اررر ا  التشررر يل لت ررر     ن ترررأخي  ت جيررر   
الرر أ تطارر   شرر  التشرر يل ايررل كررلن   عررق  1510كلل سررت   المارر أ لسرر ن  , شرر هل يتررأخي ال رر ا ين 
شر يل  ت   ييع ال سلتي  عا  مضي م   ميي ن تي ر   شر  الت. من ي م  ا ا ا اسي عينخد  
لملم ال ل  يعل جلي ء , اليل أ   ري هر ا ال للرن ال ييتير  التشر يل  ل ر ا ,  ل ا ضمل ل  لشع  ا كلمق  اد

ن جررلً التغي , اد مررل ييرر  مضرري تاررا المرر  ,  رر    شرر ا ل يرر     اررل ًيررل   ا   ,   رري تاررا المرر  يرر اد
 .ل لم تضيلت ال لجن  ال    تييا يذ  ي ال ل  ن الج ي  

 , سلتي  ت   عار  اليمر  يلل رل  ن الج ير  مرن ترل يو  شر ا  ري الج ير   ال سرمينأي  ان ك ي ا من ال
 .مل لم ي    ي ه ا ال ل  ن عا  م   اخ   سلي ن ا  ال  ن

,  را ا  ر  ال رل  ن عار  اعتيرل ا  ل ر ا مرن ترل يو  شر ا,  ال ُييت  يير م ال شر   ري ت  ير  مييرل  ال جرل  
 ران ير م ال شر  ال ,  اد ا  ر   ال رل  ن مر   م ر    ل جرل ا .جرل ااعتي  الي م التللي من  ش ا ه  تل يو  

 .ي تس  ضمن الم  
ي تضررري كررر لا  تل رررن ,  ي يغررري ان يد ررر  ان ا تررر اع عارررم ال رررل  ياررر    التشررر يل يمجررر    شررر ا

تلح يمج   طيل التش يل  ي الج ي   ال سمين  اد مل ي يغي ان  ه ا الج ان ال تُ . الج ان لعم لايام يق
ًييعل  يد  ليك ن  ي  سل ال ل  ال ا   عايعليتم   .ت 
 رران اليمرر   , ررا ا  يررت ان التشرر يل ا  ل  رري الج يرر   ال سررمين  لك عررل لررم ترر ً   ال  رري   ررت ال ررق 

 اد مررل مررن تررل يو  ,يلل ررل  ن ال يكرر ن مررن تررل يو  شرر ا  رري الج يرر   ال سررمين   ا  ضرر  ال سررت   يرر لا
ًييعل  .ت 

هر ا  ران ماري  , تش يل   ا  ش   ي الج ي   ال سمين  تضرمن اخطرلء ج ي  يللمد  ن ك لا ان ال
,  ان كلن الخطأ مل يل كللخطرأ المطييري, يطييين ه ا ا خطلء  م   اهميتعل ل  م ه  يك ن التش يل 

 ي هكر ا  رلالت يمكرن  عرل    شر  ,  كللخطأ  ي الايلأن الاغ ين ال أ ال يتأ   المي   يتا ي ق
 .جن  ل  استا ا   ل  ن ج ي ا  ل     مل  لال   مُ 

ا    رر   مررن ,  رر   ا  كامررن ترر     رري مي رر  الرر     كمررق امررل   ا كررلن الخطررأ م ضرر عيل  كاسرر لط 
 ران تار يذ هر ا , ا  كرلن خطرأ  ري الاريلأن ير     ري مي ر    كرم الر  , مل   ا  مل   ا  اك ر 
 .سن  ال جل تش يل ج ي  يست  ي م ا   الَسن ال يك ن  ال ي, الخطأ  ي هك ا  لالت

 .ج  عايعم الخض     كلمق    , ع عام الكل ق يقُا ت   , اد ا اجتلً التش يل هلتين الم  اتين



,  هرر  ي رر   تجررت ع ررق يجعاررق  عرر م الياررم ي جرر  امرر    يرر   اال تجررلل  عررن  ه ررل تُ ررل  مسررللن 
عرر م جرر اً ) تسررم   لعرر    ا , (الجعرر  يلل ررل  ن ال ُييرر  عرر  ا  )  لعرر    ل   يررن مسررت    هرري  لعرر   

 (.اال تجلل يجع  ال ل  ن
 رد ,  ت ع عامعم يمضرم  ن اُ  , ا ا   د مييل   جل  التش يل س ی  كمق  ي  ق جميل المخلطيين يق

 :اآلتينُي ي  من ا  هم االعت ا  يجعاق عا  ال    ال أ     ع  ا  ايد  ي الج    
 :قاعدة عدم جواز االعتذار بجهل القانون

م ر  , يار    التشر يل  اد رلطتعم عامرل  يأ كلمرق, تي ي ه ا ال لع   ا ت اع عام كل ن ا شرخل  
 . جل ا س اء كلن   ت  ش ا ا  من تل يو آخ     عايق التش يل الج ي 

كمررل ال , ال ت تارر  عارر   رر   مررن ا رر ا  التشرر ييلت ,  لعرر   عرر م جرر اً االعترر ا  يجعرر  ال ررل  ن 
,  اد مل ُتطيق عار  ال  اعر  ال ل   يرن جمييرل ايرل كرلن مار  هل ال سرمي, ت تا  عا  التش يل    ا

 .طللمل    عايعل المش    ا  هل كما   لا  اع  ال ل   ين
  رر ا ا  لا  ررلم ,  ت رر م هرر ا ال لعرر   عارر  اسررل  اليرر    مررل ي تضرريق مررن مسررل ا  ال ررل  امررلم ال ررل  ن

لر      .مخرلطيين كل رق م ر  ترل يو  جرل ا ا ا  شر  ال رل  ن سر ی  كمرق  ري  رق ال.  تج يل  لاج ض 
  ري  لرا  , لتي   ا يي م مي  تعم ي ج  ا, لتي   تطيي ق عا  اك   ال ل , ُاييذ اال تجلل يجعاق

خرد  يللمارا ن اليلمرن هر ا  ضرد عرن ان ال لعر    ,مسل  يسيل   ال  لم  هر  ا لمير ا المسرل ا   اد
ًمرن ال اتيرن التري  ال مرن علمر  خرل جي هر  اليارم , تسرتم هل مرن  ج  هرلال ل   ين تتميً ي  تعل الما

ًمن التي تيي  من  اتعل من   ت  جل هل, يعل  .  ي االعت ا  يجعاعل   كل  ل  تعل الما
 مل ان ال سلتي  ال ت    ي الغلل  عا  هر ا ال لعر    ال ان الج رق يأخر  يعرل  ان اختاجرت ا ا عرم 

الج ق الج  سي  ل  ا طيل عل عا  ال  ا ين الج ل يرن  ال ر ا ين    ه . يشأ عل من  ي  م   تطيي عل
اأا  الج ق  تي      . امل أي هل من ال  ا ين  يجً  اال تجلل يجعاعل,  طالمتيا ن يلل  لم اليلم  

خلارن مرل تيارق ,  ا  تطييق ال لع   عا  ال  اع  المتيا ن يلل  لم اليلما  , الما أ ه ا ال اأ
 .الج ل ينم عل يلل  ا ين 

, هر ا ال لعر   ار الخر  ل عُيضريدق مرن  طرلق ,  ه للا  اأ   عي آخ  ه  الر اأ الغللر   ري الج رق
اأ ع ر   ار    ر ا   خل جرن عرن   ا   )   هر   رل  ال ر   ال رله  ,  يضل عايعرل اسرت  لء  ا ر ا  

م اارردت  مرر د   ا ا  طيررت طرر ق ال ,(اإل سررلن  أيرر  مت  يررن تجيرر  الت جيرر  متيرر  ا  ا  مسررت يد
ًيل الج ي   ال سمين المتضم ن  ل   ل من ال  ا ين يس       له   ًاال  ك ,التي يتم يعل ت  ًل  أن يك ن 

ً   ال    ال له  , ا   يضلن  .جلً ع     االعت ا  يجعاعل  ت  ت
وهححي , يتضححم ممححا تقححدم أن القاعححدة عححدم جححواز االعتححذار بجهححل القححانون يتحححدد تدبيقهححا فححي ندححاق ضححيق جححدا

وتتحأثر قناعحة القاضحي بفححروخ الشحخق محن ثقافححة , ألة موضحوعية تخضحع لتقححدير القاضحي فحي ةحل قضححيةمسح
 .وحالة صحية ومةان وغيرها من االعتبارات التي تؤثر في قناعة القاضي بجهل الشخق بحةم القانون
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بعووالتشريووالذلتشايووراا لاتشريووالذل,لتشملزمووالريلباشماربووالتشلاشلووالمووقلتلوو ل اروو هووالتشريووالذلتشوو  للوو 
بماجبلتخرصاصهالتألصلللتش  لمنتهالإلاهل,لاه تلتشريالذللصاالعقلتشيلطالتشرنفل لال.تشعاا 

إ لليوورمللعلووقلتشداتعووال,لتشصووااالعووقلتشيوولطالتشريووالعلاريووالذلمهمروو لرليوولالرنفلوو لتشالل.تشايووراا
امووال,لالبوولقلتشتووالتلتشروويللنطبوو لعللهووال,تشريووالعيلتشرفصوولللالتشروويلرايووةلتلفلووالرطبلوو لتشوون 

ل.مقلإجاتءلرنفل هالرطلب ل

رخفلو لتألعبواءلل:اموتاشه:لتتموالمزااجوالهويل,لتشتتمالفيلرخالوللتشيولطالتشرنفل لوالتو لايوع ال
إشدوواءلل:اموولانلهال,لبريووالعاتللانالووالاميووايللرفصوولللالرنيوو لعووقلتاهووللتشيوولطالتشريووالعلالتوويللل

رفاصلل لعلقلعار لتشيلطالتألتلالااتلالباشمي شالتشريللاتالرنظلمهاللمهمالرنظلملرنفل لتشداناقلفي
اتألعوووا لبوووتجاتءتتلرنفلووو هلعلوووقلتشاجووو ل,لاتألااىلبظووواا لرنفلووو لهووو تلتشووون ,لبووواشن لتشريوووالعي

 شووونلألقلتشريوووالذلتشعووواا للللرنوووااللبووواشرنظلملجملوووذلتشرفصوووللتلتشا لدوووالفلمووواللرنااشووو ل,لتشصوووتلة
ل.ماملتشيلطالتشريالعلالبهاشرع الإشل,باشتتملمقلميايل

ااقلرعطلووللتشعمووللللتووالتشيوولطالتشرنفل لووالتشووقللايووذلتشريووالعاتلتشفاعلووامهموواللرووانلشوو شنلفووتقل
بايووذلاعوواملإيوو اشهالتشيوولطالتشريووالعلاللعووقلاأليوواللخفوو لتشعووبءل,تشرنفلوو  لاتااتا لمووقلجهووا

ل.مقلجهالأخاىلتشفاعلاتللالمقلتشريالعاتل
ل,تشيولطالتشرنفل لواإشوقللمهموالتشريوالذلفويلهو هلتشميوايللتعطواءلللراروبلعلوقل,لمقلجانبلآخواالل

ألقلعلوووقلتشيووولطالتشرنفل لوووالأقلرردلوووالب تتووواملل,إيووواتالباشمصووولتالتشعاموووالأالهووواالشتدوووا لتألفووواتا
األقلتشيوووولطالتشرنفل لووووالأشصوووو لصوووولالل,تشريووووالذلتشعوووواا لتشوووو  لراشووووتلتشيوووولطالتشريووووالعلالايووووع 

 واا لعلوقلتخرلواالتشرنظولمللتتلاالل,أتلالتيرلعابالشظاا لرطبل لتشداتنلقباشجمهاالبتتملاظلفرهالال
 .تشمليملشيلالتشعمللفيلتشمصاشةلاتشماتف لتشريلرراشقلإاتارهالب ترها

امقل بلللتشريالذلتشفاعيلمالليمقلفيلمصالباشليتالياتءلتانوتلرنفل لوالأالرنظلملوالتالليتوال
تشريلرايذلشرنفل لتشدواتنلقلالتواقلتش وانلمنهوالريوهلللالدصالباشليتالتشرنفل لالتألنظمالل,يبط

اربولقلمواللريوالذلتشعواا تشداتعالتشرفصلللالتشريلرايةلمالفيلنو لتشعلقلتشداناقلباتراتيهاللنفل ر



أمالتشلاتيةلتشرنظلملالفلدصوالبهوالتألنظموالتشرويلرايوذلشرنظولملتشمصواشةلل,لدريل لرنفل هلمقلإجاتء
يووباعهالشلتاجوواتلتشعامووالتشعامووالبمووال شوواتيةلتشيووبطلفهوويلتشروويلرصوواالأمووال.ليوومقلتيووقليوولاهالاتا

تشعوواملاصوولانالتشصووتالتشعاموالت نظمووالتشمووااالاأنظمووالتشمتوولتلتشروويللشيوولمالاتليوورداتاشتمالوالت
ل.لردل لتشاتتالتشعامالأالتشميا لباشصتالتشعاما

 التشريع الفرعي يف العراق 

ل.تألنظمالاتشرعللماتلاتألنظمالتشاتخللال:هيلأناتعللاللليملتشريالذلتشفاعيلفيلتشعات ل
شرليلالرنفلو لتشدواناقلتشصوااالموقلتشيولطالل, لتشيلطالتشرنفل لاريعالدصالباشنظاملتشريالذلتش  لل

اليرمللعلقلتشداتعالتشرفصلللالتشريلرايةلمالفويلتشدواناقلموقلت ريوابلامواللدريول لل,تشريالعلا
 .تشرطبل لمقلإجاتء

ا والل, واناقلنافو لأالنظواملصوااالرنفلو رليولالرصواالبهوا ل,لافاعلولاتريوالعهويلتشرعللماتلفلأما
لتشرعللماتلتشيلطالتشرنفل لالفيلإصاتاهالتخرصا غلالأقلل.أيااتلإشلهالبعنلتشايارلالتشعات لا

ل.مالاتملتشداناقلتالتشنظامللخاشهاله تلتشت ل,ااقلتاجالإشقلن لايراا لصالةلا للابرلأمات لللعا
ازتا لأالجهووالأخوواىلخاشهووالتشدوواناقلتالتشنظوواملبوواشن لل,ارايووذلتشرعللموواتلمووقل بووللجهووالايووملال

اعللو لفوتقلتشرعللمواتل.لهنفلو ابلاقلإجاتءتتلرلتألتتامإصاتالتشرعللماتلتشلزمالشرفصلللل,تشصالة
لشرنفلوو  ووالرصوواالريووهلللل,الرصوواالرنظلمووالشرنفلوو لتشدوواناقموورتوواقلأيووع ل ووا لمووقلتشنظوواملألنهووالت

ل.تشنظام
أاللءصوواالشلنيوويل,ريووالعيأمووالتشنظوواملتشوواتخليلفلوواتالبوو لتشريووالذلتشوو  للصوواالتيوورنااتلإشووقلنوو ل

تخليلافلراشقلتشنظاملتشو.لاشهامشرنظلملتلانهالارليلالأعل,لتتملمؤييالايملالتانتلأاليب لايملا
.للو لإاتارهوامجالل,رهااهالارنظلململزتنلرهالاملتهالاصلتلريتللرتشمؤييالابلاقلل هاترتالالأ

فلنب ويلأقلللل,يذلتيرنااتلإشقلن لااالفويل واناقللتتوملمؤييوالموالالالتاقلتشنظاملتشاتخليلاشم ل
.لأتتوامجواءلفويلتشدواناقلموقللقللللخواش لمواأالل,لخاجلفيلأتتام لعقلتااالتش انلمقلإصواتاه

لبووااتلهوو تلتشنوواعلمووقلتشريووالذلتشفاعوويلتللووالتشيووب لباشليتووالتشرنظلملووالتشروويلأيووااتلإشلهووالبعوونللا
ل.امنهالتشايراالتشمصا لتلخاىتشايارلال

 :الرقابة على صحة التشريع

شيولطالف عياءلتل. اللاشالمصابا لبعلبليتليلتالماياعيل شتنال,ل الرترمللماتتلليقلتشريالذ
صووولباقلا وووال وووالل ل,لإللأنهوووملمجماعوووالبيوووا,لاالفووويليوووقلتشريوووالذهوووموووقلجلمهموووالبووو شاتلتشريوووالعلا



اهنالل ريلااالتشا ابوالعلوقلصوتال,ليهات لأالإهمال لأالردصلات ل,لخطياقلعناليقلتشريالذلتشجالال ل
ل.تشريالذلتشجالا

موقلاصوتر لفهويلمموالررنواالليوماقليولمر ل,لرتاقلا اباليتللالاا ابالماياعلال,تشا ابااه هل
فتنهووالأليووالررنوواالليووماقلصووتر لمووقلتلوو ل,لريووالذتشتلوو لتاجوواتءتتلتشيووتللالتشروويلصوواتبتل

ل.تشماياع
هو تلفمقلتشناتلالتشيتللالرمواا لجهوالتشا ابوالمهامهوالفويلماتجعوالاروا ل لتشماتتوللتشرويلصواتبتل

يلنو لاتشرتد لمقلرافالتشيااطلتشر,لفيلتشجالا لتشايملالمن لماتلالت راتت لاترقلنياهريالذلتش
ل.عللهالتشايراالفيلتللماتلالمقله هلتشماتتل

موقللامهالفويلتشا ابوالعلوقلصوتالتشريوالذفتقلجهالتشا ابالرماا لمه,لأمالمقلتشناتلالتشماياعلا
رعوواانللاأليووالتشر تووالمووقلعووام,ل ووا لمووذلتشريووالذلتألعلووقلمنوو تشريووالذلتشجالووالناتلووالموواىلراتفوو ل

ل.لربامقلنف لتشماللياب لتشريالذلتشجالالمذلريالذ
تشريووووالذللت للترووولل,ماتروووبلاتشوووقللللووولأقلتشريوووالذللروووااجلموووقلتلووو لتشدوووا ليوووابدالتريوووةلشنوووافدوووال

ل.التشريالذلتشفاعيلعدبهممقللملالتشريالذلتشعاا لل لللل,تشايراا لتشمنزشالتأليمق
ق لال ل,رفووااتلتشريووالذلمووقلتلوو ل اروو للدريوويلخيوواعلتشريووالذلتألانووقلشلريووالذلتشوو  للعلوواهلااجووالتا
ل.من لأقلتشريالذلتألانیلليرمال ار لمقلمطابدر لألتتاملتشريالذلتألعلقلعنيله تلال

فاشريوالذلتشعواا ل,لفت تلرعاانلريالعاقلمقلااجرلقلمخرلفرلقلاجبلر للبلتشريالذلتألعلقلااجوا
اتشريوالذلتشفاعويللجوبلأقلللرعواانلموذلتوللموقلل,لنب يلأقللللخاش لأتتاملتشريوالذلتشايوراا 

 .يالذلتشعاا تشريالذلتشايراا لاتشر
ل.يلفانلا ابالعلقلتللمقلتشريالذلتشفاعيلاتشريالذلتشعاا لدريايماقلعاملتشرعاانل

ل.تلنلقلمالقأرللالل,تشا ابالعلقلصتالتشريالذليتللالاماياعلاالل
ل.رتالالتشجزتءلتش  للنب يلفاي لعنالتشمخاشفال:أاشهال
ل.رتالالتشجهالتشريلرا ذله تلتشجزتءلارماا لرلنلتشا ابال:الانلهال
إش واءلأالعواملرطبلو لتشداتعوالتشرويلريومنهالتشريوالذلتألانوقللفيلصاا لفداللتاقل,تشجزتءعقلأمالل

ل.تشمخاش 
فهوويلغلووالتشجهووالأالتشيوولطالتشروويلايووعتلل,تشجهووالتشروويلرموواا لتشا ابووالارا ووذلتشجووزتءعووقلاأمووالل

لنرفووتلل,ا ابووالعلووقلتشريووالذلشووالأنلطووتلبوونف لتشيوولطالتشروويلايووعر  شوونلألقلمهمووالتش.لتشريووالذ
ل.رات بلأعماشهالأقفلللمتقلشنف لتشيلطال,لعاملمجاللفانلتشجزتءاألنل,لالشلا اباتشعملتشدلمال



اتألصللأقلرتاقلتشجهالتشريلرماا لتشا ابالعلقلصتالتشريالذلهليال يايلا؛لألقلمهمالتشا ابال
ل,شمعافووالمووالإ تلتوواقلهنووانلرعوواانلفوويلتألتتوواملفلمووالبلنهوواال,ل انانلووارنطووا لعلووقلرفيوولال اتعووال

اهويلمهموال يوايلالللل,موقلتشرعواانل توااشردالالإش اءلأالرعطلوللأتتواملتشريوالذلتألانوقلعنوالتشر
امذل شنلفدوالعهواتلبعونلل,لمتقلأقلررالهالإللجهالمخرص لبرفيلالتشداتعالتشدانانلالارطبلدها

ل.غلال يايلالجهاإشقللتشايارلالبمهمالتشا ابا
بوووالعلوووقلاارخرلووو لتشجهوووالتشمخرصوووالباشا ل,ردرصوووالتشا ابوووالفووويلتشعوووات لعلوووقلتشريوووالذلبعوووالنفوووا هال

تيووبلمووالجوواءلبوو لبال .ايووراالايلايوولالاللأايوواعبوواخرل لمووالمووالبوواشعات لمووقلل,ايووراالالتشدوواتنلق
ايوراالالتشدواتنلقلهويلموقللفتقلمهمالتشا ابوالعلوقلصوتالتا,ل5002عاملتشصاااللايراالتشعات ل

مووقلايووراالتشعووات لشيوونال(ل39)فدووالبلنووتلتشموواا ل.لتصووات ل(لتشمتتمووالتلرتاالووالتشعللووا)لتخرصووا 
رخر لتشمتتمالتلرتاالالتشعللال:ل)لتشجهالتشمخرصالباشا ابالعلقلايراالالتشداتنلقلبداشهال5002

ل(.  لتشنافلاتألنظماتشا ابالعلقلايراالالتشداتنلقل:لأال ل:لبمالل ري

 ؟هل يحق للمحاكم العادية أن تمارس دور الرقابة على صحة القوانني

بتيوبل,لرخرل لتشااللفيلرتالالتشجهالتشريلرماا لااالتشا ابالعلوقلصوتالتالايوراالالتشدواتنلق
فووبعنلتشايووارلالراتووللهوو هلتشمهمووالتشووقلمتوواتملخاصووالبمماايووالهوو هل,لموواللبلنوو لايووراالتووللااشووا

تموووالهوووالتشتووواللفووويلتشعوووات لبماجوووبلايوووراالعوووامل,لرتووواقلميوووردلالعوووقلتشديووواءلتشعووواا ل,تشمهموووا
اشووملليوومةلشلديوواءل,لتشوو  لجعووللهوو هلتشمهمووالمووقلتخرصووا لتشمتتمووالتلرتاالووالتشعللووا,ل5002

لإشوووقعلوووقلإعطووواءلهووو هلتشمهمووواللأخووواىا وووالرووون لايوووارلالاالل.للمووواا لهووو هلتشمهموووالأقتشعووواا ل
ل.تشدياءلتشعاا 

,لعاملجاتزلمونةلتشديواءلتشعواا لمهموالتشا ابوالعلوقلصوتالتشريوالذلدهاءلإشقا ال هبلبعنلتشفل
علقلأيا لتقل شنللم لبمباألتشفصللبلقلتشيلطاتلالؤا لتشقلراخللتشدياءلفيلعمللالريوالذل

ل.تشمياعلاشل لتشداييلا تشداناقلتشريلهيلمقلتخرص
صوتالتشريوالذلتشفاعويلللانيلإشقلجاتزلراشيلتشديواءلتشعواا لمهموالتشا ابوالعلوقفدهيلا هبلاأ ل

ااقلمماايووالتشا ابوالعلووقلصوتاللتشريووالذلتشايووراا لتال,لتشو  للصوواالعوقلتشيوولطالتشرنفل لوالفدووط
ل.تشعاا 

 ابوووالعلوووقلصوووتالتالجووواتزلمماايوووالتشديووواءلتشعووواا لمهموووالتشاللإشوووقللاشووو فدهووويللبلنموووال هوووبلاأ ل
لأجازاتتل لل,صترهاعلقللأتالأطات لتشاعاىإ تلتعرانلل,ريالعاتلتشعاالالاتشفاعلاايراالالتش

ل,عاملايراالر لت تللبتل,أمامهالعلقلتشديلالتشمعااياه هلتشريالعاتللشهالأقلرمرنذلعقلرطبل 
ل:تآلرلالإشقلتشتججلتيرناات لا شنل



نمواللؤتواهل,قلت لتشمتاتملفيلتشا ابات -1 لعنويلعوامللألنو ,للللم لمباألتشفصللبولقلتشيولطات,لاتا
اهالفيلتشا تلنفي للللنطوا لعلوقلتعرواتءلعلوقلل,خياعلتشيلطالتشديايلالشليلطالتشريالعلا

ل,إشووقلإش وواءلتشريووالذلغلووالتشايوووراا لؤا ألقلهوو هلتشا ابووالللروول,تخرصووا لتشيوولطالتشريووالعلا
نمال  .أمامهالتلمرناعلعقلرطبلد لعلقل يلالمعاايالفدطاتا

فهاللداملبرطبل لتشريالذلل,أمالردريل لطبلعالاظلفالتشدياءلأقلتشا ابالعلقلايراالالتشداتنلق -5
مذلأتتاملتشايراالفلنب يلعلل لأقللمرنذللريالذلعاا لتالفاعياتا تلرعاانلل,ألالتانتلماربر 

 .امعقلرطبل لتشريالذلتألانقلتشمخاش لشلريالذلتألعلقلا شنلشرعاايه
بتجوالاجوابلتترواتملتشيولطالتشريوالعلالل,قلتشداللبامرناعلتشمتواتملعوقلا ابوالايوراالالتشدواناقت -9

التواقلتشو  لرصوااهلهو هلتشيولطاللريوالذأمواللنطوا لعلوقلتشم وال ؛لألقلتشل,ألنهالرملوللتشيوعب
لريووالذلتوواقلأخطووالعلووقلتشمصوولتالتشعامووالمووقلتمرنوواعلتشمتوواتملعووقلرطبلوو لل,شلايووراامخاشفووال
 .تشايرااللخاش 

تشتو لفويلتشا ابوالعلوقللتهو ل ايولبل,تشفاعيلياعلالتشريالذمات بالت للتشعاا لالللتشدياءخرأقل -4
أمالللمباالش ؛ل شنلألقلرااجلتشريالذلإ تلتاقللفانلعواملمخاشفواللريالعاتلتشعاالاايراالالتش

أليومقلتشعواا للريوالذيلمقلبابلأاشقلعواملمخاشفوالتشيلدفهالل,تشريالذلتشفاعيلشلريالذلتشعاا 
ل.اهالتشايراالتألعلقل ا لصاالتشريالذ

فويللتألخلوا لنتوا  لوالتويلللرلتشيولطالتشرنفلريوالعاتلتشعواا لمات بوافت تلتاقلمقلت لتشديواءلل
يماقلعواملتنتوات لتشيولطاللأليالتقللمنةلشهالصلتلاليفلنب ل,تشايراالطال ريالعارهالعقل
عقلأتتاملتشايراالتش  لليذلأيا لبناءلتشااشالالنظملطا للريالعاتين لمقلرتشريالعلالفلهال

ل.دلالشرااجلتشريالذمنطألقلتشا ابالفيلتشتاشرلقلنرلجالل,تشيلطاتلفلهالمماايا
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 قسم القانون/  كلية القانون والعلوم السياسية/ جامعة األنبار

 (( المدخل لدراسة القانون ))     

 ( (المحاضرة االولى ) )          0202/الكورس الثاني

       المنهجيالتاسع من الكتاب  الفصل (( القانون فروع))                          

. الخاص القانون وفرع ,العام القانون فرع هما :أساسيين فرعين إلى القانون ينقسم
 الفقهي اإلجماع شبه حد إلى التقسيم لهذا الغلبة تزال ال اآلن إلى الرومان عهد ومنذ
 .التقسيم هذا على

 عام إلى القانون تقسيم معيار بين الفقهاء حول خالف ثمة فإن ذلك من وبالرغم
 من أو العام القانون قواعد من معينة قاعدة كانت إذا ما تحديد وبالتالي ,وخاص
 .الخاص القانون قواعد

وعالقات  أمور تنظيم بأن القول يمكن الخالف, هذا تفاصيل في الدخول ولكن بدون 
 األفراد شؤون ترعى حاكمة سلطةكون هنالك ت أن اقتضى قد ,المجوعة البشرية

 السلطة هذه على أطلق وقد. مصالحهم بين التصادم وتمنع بينهم التعايش وتحقق
 ,وترعى مصالحهم األساسية المهمة بهذه القيام من الدولة تتمكن ولكي .الدولة تسمية
 ُأوكلت التي المهمة تحقيق حتى تستطيع الدولة الخضوع من بنوع األفراد لها اعترف
التي تضع قواعد قانونية  والسيادة السلطة صاحبة بمظهر هنا الدولة وتظهر, إليها

الن المسألة هنا تتعلق بمصالح عامة  .آمرة ال يجوز مخالفتها تسري على الجميع
 .تمس كيان الدولة والمجتمع

 أيضا, عالقة في او المنظمات الدولية الدول من غيرها مع تدخل قد كما ان الدولة
لذلك تمارس , وتعبر عن مصالحهم ومصلحة الدولة الشعب مجموع تمثل هنا وهي

لذلك تدخل هذه العالقة , في الدولة والسيادة سلطةال صاحبة باعتبارها هذه المهمة
 .في نطاق القانون العام
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أي في مسائل ال , أعاله المهمة خارج عالقة في األفراد الدولة مع تدخل عندما أما
 الفرد منزلة تنزل فإنها ,مسائل تمس كيان الدولة والمجتمع تتعلق بمصالح عامة او

وانما , بمظهر صاحب السلطة والسيادةفي هذه العالقة فال تظهر الدولة , العادي
 الدولة تظهر حيث ال, الخاص القانون نطاق في العالقة تدخل ,كشخص عادي

لبناء  العامة للمنفعة أرض ملكية الدولة تنتزع حين فمثال. بمظهر صاحب السلطة 
 الذي الهدف لتحقيق بذلك تقوم ,مستشفى عمومي مثال او توسعة طريق يخدم الناس

في هذه الحالة  األفراد على وبالتالي يكون ,سيادة لها يكون ثم ومن أجله من قامت
 أما. وهذه العالقة تدخل في نطاق القانون العام, وعدم االمتناع والخضوعمتثال اال

إقامة موظفين  لغرض ,مواطن من فندق او بناية ستئجاربا مثال تقوم الدولة عندما
 فهذا, أرسلتهم من اجل إتمام دورة تدريبية او مشاركة في مؤتمر معين, تابعين لها

حيث , بل في نطاق القانون الخاص, العام القانون نطاق في يدخل ال النشاط
 على وتفرض والسيادة السلطة صاحبة في هذه الحالة باعتبارها الدولة تظهرال

 طرف مع المساواة قدم على تكون بل السلطة, هذه بموجب تريد ما اآلخر الطرف
فيتفق , عادي فرد أي شأن شأنها في ذلك ,(مالك البناية او الفندق)  اآلخر العالقة

 .الطرفان على تنظيم هذه العالقة

كالعالقات المدنية  ,عالقات األفراد فيما بينهم, كذلك يدخل في نطاق القانون الخاص
, (سرته اُ  أفرادعالقة فرد مع ) شخصية  أحوالاو , او تجارية( مثال إيجار ...بيع) 

, فالقانون هنا ينظم العالقة بين طرفين متساويين في مركزهما القانوني امام القانون
والقانون هنا عندما يضع االحكام يراعي مصلحة , وال سلطان الحدهما على االخر

 .الطرفين 
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 : ان لنا يتبين تقدم ما على وبناء

 

 : العام القانون

 التي العالقات وتنظم األساسي الدولة نظام تبين التي القانونية القواعد مجموعة هو
 األفراد من فرد وأي فروعها أحد أو الدولة بين أو ,الدول من وغيرها الدولة بين تنشأ

 .بالدال في العامة والسيادة السلطة صاحبة باعتبارها وتظهر الدولة هنا ,العاديين

 

 :الخاص القانون أما

وهم  األشخاص الطبيعيين) األفراد عالقات تنظم التي القانونية القواعد مجموعة فهو
 بينهم, فيما (كالشركات الخاصة والجمعيات الخاصة المعنوية األشخاص)و ,(البشر

 فروعها أحد أو (معنوي عاموهي شخص ) الدولة التظهر لكن ,الدولة وبين بينهم أو
نما, والسيادة السلطة صاحبة باعتبارها هذه العالقة في طرفا  مع متساو   مركز   في وا 

 .العالقة هذه حدود في العادي الشخص

 للمصلحة ألنها موضوعة يخالفها ما على االتفاقال يجوز  العام القانون قواعد  
اليجوز  –قواعدها آمرة ) بها .المساس يجوز وال الخاصة المصالح فوق وهي, العامة

 .(االتفاق على خالفها

وقد تكون مفسرة او مكملة  اليجوز مخالفتها آمرةقد تكون ف الخاص القانوناما قواعد 
 .(يجوز االتفاق على خالفها
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 الخاص والقانون العام القانون بين التمييز نتائج

 ما أبرزها الخاص والقانون العام القانون بين التمييز على تترتب هامة نتائج ثمة
 :يأتي

 هذا لها يخولها بامتيازات الدولة في العامة السلطات تتمتع, العام القانون نطاق في -1
 لهذه نجد وال, العام للصالح والممثلة والسيادة السلطة صاحبة باعتبارها القانون

 .الخاص القانون نطاق في نظير االمتيازات

 حقوق في تؤثر قرارات إصدار في السلطات العامة حق, االمتيازات هذه ومن 
 للمنفعة عقار ملكية کنزع األفراد على واجبات فرض من تمكنها, األفراد ومراكز
 تعويض مقابل العامة للمصلحة األفراد يملكه مال على المؤقت االستيالء أو العامة
 إلى االلتجاء من لهم البد الذين لألفراد خالفا المباشر التنفيذ في حقها ومنها, معين

 تقف ال العامة السلطة أن, أيضا االمتيازات هذه ومن. حقوقهم إلى للوصول القضاء
 الجزاء توقيع حق القانون يخولها إذ معهم تعاقدها عند األفراد مع المساواة قدم على
 حاالت في العقد شروط في تعدل أن ولها التعاقد بشروط األفراد من يخل من على
 .معينة

 الدولة في (الدولة وفروعها)  العام القانون أشخاص يملكها التي األموال تخضع -0
لألموال التي يملكها اشخاص القانون  القانوني النظام عن يختلف ,قانوني نظامالى 

 األموال في التصرف يجوز فال, (وهم االفراد واألشخاص المعنوية الخاصة) الخاص
 المنفعة لدوام ضمانا وذلك, بالتقادم تملكها يجوز ال كما, عليها الحجز أو العامة
 . تحقيقها أجل من األموال هذه ُخصصت التي العامة

 والجهات األشخاص ومسؤولية العام القانون أشخاص مسؤولية أحکام تختلف -3
 .الخاص القانون أشخاص بمسؤولية الخاصة القانونية األحكام عن, لها التابعين
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 تحكم التي القواعد تلك عن تختلف قانونية لقواعد بعمالها الدولة عالقة تخضع-4
 المرافق عمال يتمتع ال حيث ,الخاص القانون في والعمال العمل صحابأ عالقة
 عمل سير لديمومة ضمانا وذلك ,العمل عن التوقف او اإلضراب بحق العامة
 الخاص القانون نطاق في العمال اما .للمواطن خدمات من تقدمه وما العامة المرافق
 سلمية كوسيلة, قوانين تنظم وتضمن لهم ذلك بموجب الحقوق هذه لهم فتثبت

 . بحقوقهم للمطالبة

 القضاء وهو, العادي القضاء عن مستقل قضاء هنالك, العام القانون نطاق في -5
 بمكانة اإلداري القضاء ويتمتع. القانون هذا نطاق في المنازعات في للفصل اإلداري
)  يبتدع إنشائي قضاء نهبأ ويوصف, ومصر كفرنسا الدول بعض في مرموقة
 في المنازعات أما. اإلداري القانون مصادر أهم من ويعد ,القانونية الحلول (ُينشيء
 .العادي للقضاء جميعها فتخضع الخاص القانون نطاق

 

 (  2) المحاضرة رقم 

 تقسيمات فروع القانون

 ونتائج, الخاص القانون ومفهوم العام القانون مفهومفي المحاضرة السابقة  ذكرنا
 من فرع كل تحت تنضوي التي القوانين اهمفي هذه المحاضرة  نتناول, بينهما التمييز
 الطالب سيدرسها, والخاص العام الفرع قوانين اغلب ان مالحظة مع, الفرعين هذين

 بصورة القانون كلية في األولية دراسته مراحل خالل( دراسية مادة) وتكون بالتفصيل
 القسم مواد عن, العام القسم مواد فرز سيتم العليا الدراسات مرحلة وفي, مجتمعة
 كل عن مختصرة فكرة للطالب سنقدم, القانون لدراسة المدخل مادة وفي. الخاص
 القانون فروع ثم ومن, العام القانون فروع اوالا  وسنتناول. القوانين هذه من قانون

 .الخاص
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 العام القانون فروع: أوال 

 العام القانون تمثل االولى المجموعة:  مجموعتين الى العام القانون فروع تتوزع 
 بينها او, اخرى ودول الدولة بين العالقة ينظم الذي( العام الدولي القانون) الخارجي

 عدة وتشمل الداخلي العام القانون تمثل الثانية والمجموعة .الدولية المنظمات وبين
 .الداخل في الدولة عالقات تنظم قوانين

 الدولي القانون)وهو, القانون فرع من واحدا فرعا يتضمن, الخارجي العام القانون: أ 
 الدول عالقة تحكم التي القانونية القواعد مجموعة بأنه تعريفه يمكن الذي( العام

 . الحرب وقت في أو السلم وقت في سواء الدولية المنظمات مع أو ببعض, بعضها

 : العام الدولي القانون يتناولها التي المواضيع

 وبيان, إقليمها وبيان الدولة تكوين, مواضيع عدة تناول الذي:  السلم قانون-  أ
 حقوقها, السيادة ناقصة او السيادة تامة إنهامن حيث , بها واالعتراف الدول أنواع

 العالقات ,الدبلوماسي التمثيل, الدولي والمجتمع األخرى الدول تجاه وواجباتها
 وتسليم الدول بين القضائي والتعاون الدولية االتفاقيات, والثقافية والسياسية التجارية

 الخ ...  المجرمين

, دولتين بين الحرب نشوب عند الدولية الروابط تنظيم يتولى:  الحرب قانون - ب
 واألسلحة ونهايتها الحرب إعالن كيفية في المتحاربة الدول وواجبات حقوق ببنفيُ 

, األسرى وتسليم معاملة وطرق, واألسلحة المحرم استخدامها, استخدامها الجائز
نهاء والصلح الهدنة واتفاقات  .الخ... والتعويضات الحرب وا 

 من اإلقليمية و الدولية المنظمات تنظيم اولنيتن:  الدولية المنظمات قانون-  ت
جراءاتها وأهدافها تشكيلها حيث  الدول بمختلف عالقتها او بينها فيما وعالقاتها وا 

 الخ.. االخر الطرف تجاه طرف كل والتزامات وحقوق
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 :العام الدولي القانون مصادر

 النظام من( 33) المادة من االولى الفقرة حسب الدولي القانون مصادر تتمثل
 : يلي بما الدولية العدل لمحكمة األساسي

 التي, دولتين بين خاصة او( دول مجموعة بين) العامة الدولية االتفاقيات-  أ
 .األطراف الدول من عليها متفق قواعد تضع

 .الدولية األعراف-  ب

 .المتحدة األمم أقرتها التي العام القانون مبادئ-  ت

 القانون في المؤلفين كبار ومذاهب واإلنصاف العدل ومبادئ المحاكم أحكام-  ث
 .الدولي القانون لقواعد احتياطية ادرمص باعتبارها, العام

 

 : عدة قوانين اهمها ويشمل:  الداخلي العام القانون: ثانيا

 القانون الجزائي , المالي القانون , اإلداري القانون , الدستوری القانون 

القانونالدستوري -أ

 ومدى ,فيها تقوم التي السلطات وتبين ,الدولة شكل تنظم التي القواعد مجموعة هو
 .وحريات حقوق من به يتمتعون ما ومدى السلطات, هذه في األفراد مساهمة

 أو ملكية كانت إذا ما أي فيها الحكم ونظام الدولة شكل يبين الدستوري فالقانون
 .برلماني أو نيابي أو ديكتاتوري أو ديمقراطي الحكم نظام جمهورية,

 في تعديله يمكن ال الذي هو الجامد فالدستور مرنا, أو جامدا الدستور يكون وقد
 العادية, القوانين بمقتضى ذلك يتم وال طويلة معقدة إجراءات بإتباع إال الغالب,
 .العادية القوانين بمقتضى أحكامه تعديل يمكن كان إذا مرنا الدستور ويكون
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 المحاكم, من منحه شكل في يصدر دستور إلى مصدرها حيث من الدساتير قسمنوت
 تأسيسية, جمعية تضعه ودستور والشعب, الحاكم بين تعاقد نتيجة يأتي ودستور
 الدستور على يطلق وقد. عام استفتاء في الشعب ويقره الحاكم يضعه ودستور
ألنه ينظم األمور األساسية في الدولة بما فيها الحقوق ( األساسي القانون) وصف

 .والحريات العامة

 المتحدة المملكة كدستور العرفية الدساتير مصدر هو الدستوري العرف :مصادره
 .المكتوب الدستور مصدر هو التشريع ويعتبر(. انكلترا)

 

  القانوناإلداري - ب

 وهي تؤدي الدولة في التنفيذية السلطة عمل تنظم التي القواعد مجموعة:  به يقصد
 تتمكن ولكي .العام للصالح تحقيقا العامة المرافق في ادارة وتسيير ,اإلدارية وظيفتها
 بها يتمتع ال وامتيازات بسلطات تتمتع نهافإ وظيفتها ممارسة من اإلدارية السلطات
 تصدره ما طريق عن عادة نشاطها اإلدارية السلطة تمارس ذلك, وبمقتضى. األفراد
 .إدارية وقرارات أوامر من

 : يتضمنها المواضيع التي أهم

 وأقسام بها مرتبطة ودوائر وزارات من الدولة في اإلداري ازهالج تشكيل- 1
 ومتعاقدين موظفين من المؤسسات هذه في والعاملين, عامة ومؤسسات وهيئات
 .وواجباتهم حقوقهم وبيان

 . المحلية بالسلطات المركزية السلطة عالقة بيان- 0

 .العامة والمرافق التنفيذية السلطة تقدمها التي العامة الخدمات انواع تحديد- 3
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 في العامة السلطات تستخدمها التي والمنقولة العقارية الدولة أموال إدارة تنظيم- 4
 .مهمتها أداء

 .اإلدارية والعقود اإلدارية بالقرارات يتعلق وما اإلدارية األعمال بيان- 5

 االستيالءأو  الملكية نزع في اإلدارة كحق. اإلدارية السلطات امتيازات تحديد- 6
 .العامة للمنفعة عليها المؤقت

 وهيئاتها الدولة بين تحصل التي المنازعات في الفصل لكيفية المنظمة القواعد- 7
 .اإلدارة بنشاط يتعلق فيما واألفراد

 .اإلداري والعرف ,اإلداري والقضاء ,التشريع:  مصادر القانون االداري

 

 :القانونالمالي -ج

 من الدولة دخل مصادر فيبين الدولة, مالية تنظم التي القواعد مجموعة به يقصد
 والصرف, النقد على والرقابة وكيفيته األموال هذه إنفاق أوجه ويبين ورسوم, ضرائب
عداد  .الدولة ميزانية وا 

 او ضريبة فرض يجوز فال . المالي للقانون الوحيد المصدر هو التشريع : مصادره
 .تشريعي بنص إال رسم

 

 :زائيالقانونالج - د

 المعتبرة األفعال تحدد التي القانونية القواعد العام, بمعناه ,زائيالج بالقانون يقصد
 تعقب في تتبع التي واإلجراءات لها, المقررة والعقوبات قانونا, عليها يعاقب كجرائم
 .إجرامه ثبت إذا عليه العقاب وتوقيع ومحاكمته المتهم
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 وقواعد اجرائية, قواعد موضوعية , نوعين من القواعد يشمل القانون الجزائي و
 :على النحو التالي: شكلية 

 تفرعيالذي  .العقوبات قانون أو العقابي القانون يمثلهاقواعد موضوعية  :االول  نوعال
 :قسمين إلى بدوره

 جميع على تسري التي العامة القواعد يبين الذي وهو:  العامقانون العقوبات 
 والظروف وأنواعها الجرائم وتقسيم, قانونا جرائم تعتبر التي األفعال ويحدد, الجرائم
 . للمسئولية والمشددة المخففة

 وصورها, أركانها ويبين حده على جريمة كل يبين وهو :الخاصقانون العقوبات 
 يتناول أي, موضوعي قانون العقوبات وقانون. منها كل على المقررة والعقوبة
 .الجرائم موضوع

 

 ايضا ويسمى ,يةزائالج اإلجراءات قانونقواعد اجرائية يمثلها  – الثاني نوعال
 :(الجزائية المحاكمات اصول قانون)

 وتفتيش ضبط من الجريمة وقوع عند تتبع التي اإلجراءات ينظم شکلی قانون وهو
 .العقوبة وتنفيذ ومواعيده وصوره األحكام على والطعن ومحاكمة وتحقيق

 

 وقانون العقوبات لقانون الوحيد المصدر التشريع يعتبر:  القانون الجزائي مصادر
 ( . تشريعي بنص اال عقوبة وال جريمة فال. )  الجزائية المحاكمات اصول
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 ((فروع القانون الخاص ...  )) (  لثةالثا المحاضرة) 

 

 البحري القانون ,التجاري القانون, المدني القانون :يشمل هذا الفرع من فروع القانون
 ما وهذا. الخاص الدولي القانون ,المدنية المرافعات قانون , العمل قانون , والجوي

 : نعرضهس

  القانونالمدني -1 

 القانونية القواعد ويتضمن ,وأهمها الخاص القانون فروع أوليعتبر القانون المدني 
 الدولة اعتبار على الدولة وبين بينهم او األفراد بين الخاصة الروابط تحكم التي

 . سلطة صاحب وليس عاديا شخصا

 نوعين تنظيم يتناول انه واألصل. الخاص للقانون األصلي الفرع هو المدني والقانون
 قواعد مجموعة: أوال: القواعد من متميزين مجموعتين لذلك تبعا ويشمل ,الروابط من

 صلة من الناشئة الروابط تنظم وهي. الشخصية األحوال قانون أو الشخصية األحوال
  إلخ... والوصية والميراث والحضانة ونسب وطالق زواج من بأسرته الشخص

  األفراد بين المالية المعامالت تنظم التي القواعد مليش أي, المالية المعامالت:  ثانيا
 .عاديا شخصا اعتبارها على الدولة وبين بينهم او

 أصبح القانون وكليات العربية القانونية األنظمة وفق المدني القانون ان ,بالذكر جدير
 المدنية العقود – االلتزامات)  تشمل التي المالية المعامالت تنظيم على فقط يقتصر

 قانون يسمى مستقل قانون لها أصبح فقد الشخصية األحوال اما. ( العينية الحقوق –
 (.والوصية والميراث والطالق الزواج أحكام ويشمل)  الشخصية األحوال
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 إليها يرجع ان القاضي على ملزمة رسمية مصادر هنالك:  المدني القانون مصادر
 – التشريع)  وهي...  المدني العراقي القانون من( 1) المادة إليها أشارت ,بالترتيب
 التقيد دون القانون هذا لنصوص مالئمة األكثر اإلسالمية الشريعة مبادئ -العرف
 (.العدالة وقواعد – معين بمذهب

 الحكم لمعرفة بها ويسترشد بها يستأنس ان القاضي يستطيع تفسيرية ومصادر
 العربية والبالد العراق في الفقهاء وآراء القضاء أحكام) : هما اثنين بمصدرين وتتمثل
 (.العراقي القانون مع قوانينها تتقارب التي

  يالقانونالتجار - ۲

 ,(التجار نشاط تنظم أي)  التجارة يمتهنون من نشاط تنظم التي القواعد مجموعة هو
 التجارية المعامالت أو التجارية لألعمال المنظمة القواعد مجموعة يشمل وأيضا

 .التجارية والشركات التجارية واألوراق

 شركة, أم كان فردا التاجر صفة الشخص اكتساب وشروط التاجر تعريف يبين فهو 
 التجار, وواجبات تجاريا, عمال العمل يعتبر متى أي التجارية األعمال يبين كما

 احكام ايضا وينظم التجاري, السجل في والقيد التجارية الدفاتر إمساك كواجب
 الشركات التجاري القانون ينظم كذلك(. والكمبيالة والصك الحوالة)  التجارية االوراق
 يتعلق  وما وانقضائها وتكوينها الشركات وأنواع وشروطها الشركة تعريف فيبين

 . الخ...   باألسهم

 واقع العملي ال ولكن , المدني القانون لقواعد خاضعة التجارة مهنة كانت البداية وفي 
 تظل أن اإلمكان في يكن ولم. التجارة مهنة تعيق المدني القانون قواعد أن أثبت
 ذلك. قواعدها استقالل من البد وكان المدني, القانون لقواعد خاضعة التجارة مهنة
 تتغير األسعار إذ التجارة في ضرورة فالسرعة. واالئتمان السرعة على تقوم التجارة أن

 اإلجراءات تكون أى اإلجراءات تبسيط تتطلب والسرعة للتلف, معرضة والبضائع
 على تقوم أنها التجارة طابع من فإن وكذلك. المتعاملين تسعف سريعة بدورها
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 ثمن التاجر يدفع فقلما جل,آ لمال ترقبا عاجل مال تقديم وهو والثقة, االئتمان
نما فورا يتسلمها التي البضاعة . للدفع آجال البضائع صاحب يمنحه أن يغلب وا 
 ألنه المضروب الموعد في للوفاء ضمانا للمقرض تقدم ضمانات يتطلب واالئتمان

 الدفع, عن توقف يحدث أي للوفاء ضامن من هناك فليس الضمانات, توجد لم إذا
 مجموعة في القومی باالقتصاد ضرر أيما يضر ما بدوره وهو باالئتمان يضره مما
 قواعد مالئمة عدم ثبت هذا لكل. القومي االقتصاد في أهمية عن لالئتمان لما

 المدين جانب ومراعاة والتعقيد اإلجراءات في بالبطء تتسم التي المدني القانون
 مع يتماشى ال كله وهذا. الميسرة بنظرة يسمى ما أو مهلة بإعطائه المقترض
 فيها يتوافر التجارة لمهنة خاصة لقواعد الحاجة ظهرت لذلك هذه التجارة متطلبات
 قواعد في يتوافر ما وهذا واإلثبات, اإلجراءات في والتبسيط واالئتمان السرعة أساس
 . نقاط عدة في المدني القانون قواعد عن تختلف التي التجاري القانون

وحسب الترتيب  هي العراق في التجاري القانون مصادر:  التجاري القانون مصادر
 احكام ثم التجاري العرف قواعد ثم التجاري القانون نصوص ثم االتفاق) : االتي
 قانونية نصوص مع واالتفاق العرف قواعد تتعارض ال ان على)  .المدني القانون
 (.خالفها على االتفاق يجوز ال ملزمة أي)  امرة

  البحري القانون -۳

 فيتناول. البحرية بالمالحة المتعلقة القانونية القواعد مجموع البحري بالقانون يقصد
 المالحين احكام و المالحة, هذه وسيلة باعتبارها حقوق من عليها يرد وما السفينة
 ومسئولية الخاصة, بقواعده البحري العمل عقد من يحكمهم وما أمرها على القائمين
 من به يتصل وما البحري والنقل وامتياز, رهن من البحري واالئتمان السفينة, مالك

 الخ... البحري والتأمين الناقل, مسئولية

 يمنع لم ذلك ولكن الخاص, القانون فروع من فرع البحري القانون يعتبر الفقه أغلب
 ثمة أن باعتبار مختلط, كقانون إليه النظر محاولة من المعاصرين الفقهاء بعض
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 بجنسية يتعلق ما مثل كذلك, العام بالقانون تتصل بالمالحة خاصة وقواعد أنظمة
 يعتبر لذا. وسالمتها البحرية المالحة وحرية فيها واإلرشاد الموانئ وتنظيم السفن
 .مختلط مهنی قانون البحري القانون أن البعض

 .دولية واتفاقيات وقوانين داخلية قوانين من مجموعة : مصادره

  الجوي القانون  -4

 المالحة بمناسبة تنشأ التي العالقات تنظم التي القواعد مجموعة القانون هذا يتناول
 بقائدها مالكها وعالقة وجنسية تسجيل من بالطائرة يتعلق ما كل فينظم الجوية,
 الطائرة تسببه وما والبضائع الركاب عن أي الجوي النقل عن والمسئولية ,والركاب
 الخ...  أضرار من للغير

 .دولية واتفاقيات وقوانين داخلية قوانين من مجموعة : مصادره

  العمل قانون. 5

 بين القانونية العالقات تحكم التي القانونية القواعد مجموع العمل, بقانون يقصد
 به يقوم الذي بالعمل التابع بالعمل المتعلقة القواعد ويشمل العمل وصاحب العامل

 (.ورقابتهم توجيههم وتحت آخرين أشخاص لحساب أجر مقابل أشخاص

 ,تطوره في مراحلعدة ب مر أنه حيث العهد حديثة القوانين من العمل قانون ويعتبر
 وذلك العمل وأرباب العمال بين االقتصادي التوازن في الخلل لظهور نتيجة نشأ وقد

 للغاية تاساع العمال أحوال أن ذلك. العاملة للطبقة الحماية من نوع إضفاء بهدف
 بما التعاقد في والمساواة الحرية مبادئ على يقوم الذي الفردي المذهب ظل في

 االجتماعية المذاهب ظهرت هنا ومن. العقد طرفي بين اقتصادية مساواة من يفترضه
 إلعادة العمل وأرباب العمال بين العالقة في الدولة تدخل ضرورة إلى دعت التي

 جزئية تشريعات صورة في بالفعل الدولة وتدخلت العالقة, هذه إلى المفقود التوازن
 األقصى الحد أو لألجور األدنى كالحد الحقوق, من أدني حدا للعمال لتضمن
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 إلى التدخل هذا زاد ثم. األسبوعية والراحة اإلجازة في العمال وحق العمل, لساعات
 .العمل قانون وهو الخاص, قانونهم لهم أصبح أن

 .العمل في العراق هنالك قانون خاص بالعمل يسمى قانون.. مصادره 

  المدنية المرافعات قانون - 6

 التي المحاكم أمام اإلتباع واجبة اإلجراءات تعين التي القواعد مجموعة يشمل وهو
 لحماية الفرد يتبعها التي االجراءات يبين إجرائي قانون وهو او. المدني القانون تطبق
 .العامة السلطة طريق عن, المدني القانون في المقررة الخاصة حقوقه

 دفوع, من فيها إبداؤه يجوز وما تحقيقها ووسائل الدعوى رفع طريقة يبين الذي فهو
 .ومواعيدها األحكام في الطعن وطرق فيها, الحكم وكيفية

. عيموضو  ال شكلي قانون أو إجراءات قانون المرافعات قانون أن ذلك من ويتضح
 :قسمين على ويشتمل

 اختصاص ويبين المختلفة القضاء جهات فيعين القضائية, السلطة ينظم قسم :األول 
 هذه اختصاص حدود ويرسم جهة, كل تضمها التي المحاكم ويحدد منها, كل

 .المحاكم

 إلى لاللتجاء إتباعها يجب التي تلك أي التقاضي, إجراءات فينظم ,الثاني القسم أما
 عليه والطعن الحكم, إصدار وكيفية نظرها وكيفية الدعوى رفع كيفية مثل المحاكم
 .تنفيذه كيفية وكذلك

 ينظم أنه باعتبار الخاص القانون إلى ينتسب المرافعات قانون أن يرى الفقه بعض
 .الخاصة القانونية العالقات حماية
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 أنه على اساس ,العام القانون إلى ينتسب رى انهي الفقه رأي اخر في هناك ولكن
 هذه إلى االلتجاء وكيفية القضائية السلطة وهي الدولة في السلطات إحدى ينظم

 .الجبري التنفيذ تتولى التي هي السلطة هذه وأن السلطة

 فالدعوى الخاص القانون من قواعد يضم مختلط قانون أنه رأي ثالث يعتبره بينما
 القانون يحكمها تقدم التي واألدلة خاصا حقا بها ليحمى عادى شخص يرفعها التي

 ..التجارية أو المدني

 في تدريسها يتم وايضا. االولية الدراسات في المادة هذه تدريس يتم العراق وفي 
 .الخاصالقانون  قسم مجموعة مع العليا الدراسات

 .المدنية المرافعات قانون ألحكام الوحيد المصدر هو التشريع يعتبر :مصادره

 

  الخاص الدولي القانون - ۷

 والقانون المختصة المحكمة تبين التي القواعد مجموع من األصل بحسب يتكون وهو
. أجنبية صفة ذا عناصرها أحد يكون األفراد بين تنشأ عالقة على التطبيق الواجب

 أجنبي, بلد في موجودا موضوعها يكون أو أجنبيا, العالقة أشخاص أحد يكون كأن
 . أجنبي بلد في نفسها العالقة تنشأ أو

 (.المكان حيث من القانون سريان)  بموضوع مرتبط الموضوع وهذا

 وسمي. اجنبي بعنصر مشوبة عالقة يحكم ألنه ,دولي قانون, القانون هذا ميسُ  وقد
 خاصة عالقةيطبق على  انما و, اخرى دولة مع دولة عالقة يحكم ال ألنه ,خاص
 في موجود العقار بيع عالقة ذلك مثال. اخرى دولة مواطن مع دولة مواطن بين

ثم  إنجليزي, والمشتري مصري البائع شخصين بين مصر في العقد ويبرم مصر
دولة ) فالقانون الدولي الخاص هو الذي يحدد محكمة وقانون, يحصل نزاع بينهما
 في الزواج ويتم مصرية أردني يتزوج أن أو ,في حسم النزاع( البائع او المشتري
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 حقوق على الزوجين بين نزاع ويحصل ,طفل ولديهم الطالق يحصل ثم, لبنان
 او الزوج بلد) المحكمة يحدد الخاص الدولي فالقانون..  الطفل حضانة او الزوجة
 يحدد أيضا و,  النزاع هذا في تنظر التي( الزواج دعق فيه ابرم الذي البلد او الزوجة
 بلد او الزوجة او الزوج بلد قانون)  النزاع هذا على يطبق ان يجب الذي القانون
 (.الزواج عقد انعقاد

 بشأن تثور المشكلة فإن أجنبي, عنصر ذات منازعات حصل اذا اخر انه بمعنى
 بشأن النزاع يثور أو تلك أو الدولة هذه محكمة هي وهل للمحاكم االختصاص تحديد
 هو وهل األجنبي العنصر ذات المنازعات هذه على التطبيق الواجب القانون تحديد
 .القوانين تنازع باسم يعرف ما وهو غيرهما أو تلك أو الدولة هذه قانون

 التي الموضوعات أهم من هما القوانين وتنازع االختصاص تنازع الموضوعان وهذان
 الخاص الدولي القانون ينظم كذلك .الخاص الدولي القانون وتحديدها تنظيمها يتولى
 .األجانب ومركز األجانب وحالة والموطن الجنسية وهي أخرى, مسائل

 للقانون تنتمي الخاص الدولي القانون قواعد اعتبار صدد في أيضا الفقه واختلف
 العام القانون من فرع فهو مختلط قانون أنه الغالب والرأي العام, القانون أو الخاص

 يتعلق فيما الخاص القانون من فرع ويعتبر األجانب ومركز بالجنسية يتعلق فيما
 . القوانين وتنازع القضائي االختصاص بتحديد

 بين العالقات تشابك بسبب قواعده نشأت وقد, القوانين احدث من القانون هذا يعتبر
 .الدول بين التجارة وتطور,  اخرى دول في األجانب من كثير واستقرار الدول افراد

 (.الوطنية الجنسية يحمل ال شخص كل على ينطبق)  االجنبي وصف ان علما

 الخاص الدولي القانون لقواعد المباشر المصدر التشريع يعتبر: ادر القانون الدولي الخاصمص
نماال تعطينا حكم مباشر  وهي,   الواجب القانون الى وترشدنا تسندنا أي)  إسناد قواعد هي وا 

 او اتفاقية او اخرى دولة قانون او ,الشخص يحملها التي الجنسية قانونكان  سواء التطبيق
 .الحل  والقانون الواجب التطبيق هو الذي يعطينا, (دولي قانون
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 :االسئلة 

 : يلي  منها ما ,مهمة عدة تساؤالت( فروع القانون ) يثير موضوع 

 بينهما؟ التفرقة معيار هو وما  ؟الخاص وفرع القانون ,العام القانونفرع ب يقصد ماذا: 1س

 والخاص؟ العام القسم بين التفرقة على المترتبة النتائج هي ما:  2س

قسم  قسم القانون العام؟ والمواد التي تدخل ضمن ضمن تدخل التي المواد هي ما: 3س
 العام؟ القانون

 والخاص؟ العام الدولي القانون بين الفرق ما: 4س

االحوال  -الجوي -التجاري –المدني  -الجزائي –الدستوري )   بالقانون يقصد ماذا :5س
 ؟ مصادره هي وما يعالجها؟ التي المواضيع هي وما؟ ( الخ ....اإلداري , الشخصية

 الجزائي؟ القانون أقسام هي ما: 6س

 ودولي؟ خاص بأنه الخاص الدولي القانون يوصف لماذا :7س

 القانون قسم وفي,  العام القانون في( اإلجراءات ترسم أي)  اإلجرائية القوانين هي ما: 8س 
 ؟ الخاص

,  العام القانون قسم في قانون أهم ما, تقديرك فيلكن حسب .. جميع القوانين مهمة  – 9س
 ولماذا؟ ؟الخاص القانون قسمفي و 

 وما ؟ يحكمها قانون اي و ؟ أجنبي بعنصر المشوبة القانونية قةالبالع يقصد ماذا -11س 
 ؟األجنبي هو ومن  مصادره؟ هي

ثم يختبر نفسه ؟ كم سؤال يستطيع , على الطالب قراءة الموضوع أوال وفهمه :مالحظة 
 االجابة عنه ؟ 

, إقرا بقصد التعلم وتطوير ثقافتك ومهارتك القانونية.. عزيزي الطالب ...  اخرى مهمةمالحظة 
وكل موضوع تريد فهمه حاول ان تتخيله . وال تقرأ بقصد النجاح فقط, و انت قادر على ذلك

 فكيف ستجيبه ؟, او تتخيل ان شخصا ال عالقة له بالقانون قد سألك عنه, على ارض الواقع 
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         :الثامنة المحاضرة 
 

 (( األشياء تقسيمات))  

 :لألشياء  تقسيمات عدة هناك 

 : القيمية واألشياء المثلية األشياء -أوال

مع بعضها في الشكل  المتشابهة األشياء هي :(االشياء المحددة بالنوع) المثلية االشياء

بعضها  قومويوجد لها نظير في األسواق أي يوجد مثلها في األسواق وي, والمضمون

 الكيل او ,كالقماش القياس او ,كالنقود بالعددعادة  وتقاس ,في الوفاء بعض مقام

مثال يقوم شخص بشراء جهاز كهربائي جديد ثم يسقط هذا . وغيرها الوزن او كالحبوب

هذا الجهاز له , يتعطل قبل ان يسلمه الى المشتري  الجهاز من يد البائع فينكسر او

مثيل في األسواق  اي انه شيء مثلي يمكن للبائع ان يأتي بجهاز اخر ويسلمه للمشتري 

 .ألن األشياء المثلية يقوم بعضها مقام البعض في الوفاء, بدال عن الجهاز الذي تعطل

وفيها ما , مع غيرها تتشابه ال اشياء فهي :(االشياء المحددة بالذات) القيمية  االشياء اما 

 وغيرها والحيوانات والعقارات المنازل مثل مختلفة قيمه منها ولكليميزها عن غيرها 

 كرغبة القيمية األشياءبمنزلة  بعضهم عند المثلية األشياء تكون األحيان بعض وفي

 .موسم محدد او, من  مزارع  معين بشراء قمح او ُرز من نوعية معينة او التاجر

 

 

  غير القابلة لالستهالك و األشياء قابلة لالستهالكال األشياء : ثانيا

او ُتسَتهلك   تتغير او تزول التي هي األشياء: او القابلة لالستهالك االستهالكية األشياء

 قد واالستهالك ,باستهالكها اال منها المنفعة تتحقق والمرة واحدة  استعمالها بمجرد

 .كاستهالك الطعام مثال طبيعتها بتغيير يكون قد او جزئيا او كليا يكون



 التي أي, االشياء التي تقبل االستعمال المتكرر هي :غير القابلة لالستهالك األشياء اما 

وهي تستهلك على  .كالسيارة والمالبس المتكرر باالستعمال منها المنفعة حققتت

 .المدى البعيد نتيجة االستعمال المتكرر

 

 :وتشمل  : المنقوالت  العقارات و -: ثالثا

 

من مكان الى  نقله يمكن ال والذي بطبيعته الثابت الشيء هو-: بطبيعته العقار - أ

بطبيعته  االستقرار يأخذ صفة العقار وهذا.  هيئته تتغير او يتلف ان دون, اخر 

يمكن نقلها من مكان الى  فالبنايات ال. كالبنايات اإلنسان بفعل او ,مثل األرض

 ال للتنقل القابلة فاألكشاك عقارا تعتبر البنايات كل وليست. اخر دون ان تتهدم

 .نقلها بهدف أوعية في تزرع التي النبتات وكذلك عقارا تعتبر

 

مثل ,  تلف مكان  إلى آخر دون من نقله يمكن الذي الشيء وهو -: المنقوالت - ب

 الخ... األثاث   ,األقالم , الكتاب 

 :اهمها  -: والمنقول العقار بين التفرقة أهمية

 ملكيته من البائع الى المشتري قلتتن فالمنقول:  الملكية نقلمن حيث تاريخ   -1

من  العقار ملكية قلتتن البينما . وارتباط اإليجاب بالقبولالتصرف  صدور بمجرد

 .االيجاب مع القبولفال يكفي ارتباط .بالتسجيل في السجل العقاري اال البائع الى

بينما , االجانب العقارات الموجود في الدولةتمنع كثير من الدول ان يتملك  -0

 .تسمح لالجنبي بتملك المنقوالت

 . على المنقول  طبقعلى العقار وال تالشفعة تطبق  -1

 

كن تم وضعه في عقار لخدمة ول ,شيء بطبيعته منقول هو: بالتخصيص العقارات -ج

مثال الشبابيك واالبواب  ,معين عقار لخدمةهذا المنقول  ُخصص اي ,ارقعهذا ال

والطابوق المستخدم في البناء جميعا في االصل تعتبر منقوالت يمكن نقلها من مكان 

هذا الحالة تسمى في .. ولكن تم وضعها في عقار لخدمة هذا العقار, الى اخر دون تلف

 . تهطبيععقارا ب وليس(. عقارا بالتخصيص)القانون 



 :يجب ان يتوفر الشروط التالية بالتخصيص عقارا الشيء يكون ولكي

مثال مالك , المنقول والعقار شخص واحد اي ان يكون :  والمنقول العقار مالك اتحاد( 1 

 لخدمة اخر شخص خصصها فاذا. الدار ومال االبواب التي وضعت في الدار شخص واحد

 .بل تعامل معاملة المنقول . بالتخصيص عقارا عتبرت فال العقار

 العقار لخدمة المنقول يخصص ان يعني.  والعقار المنقول بين التخصيص عالقة( 0

 كان االرض لخدمة خصص ما اذاالسيارة  او كالحصان .العقار صاحب خدمة وليس نفسه

  .بالتخصيص عقار يعتبر فال العقار مالك لنقل خصص اذا اما ,بالتخصيص  عقارا

 عنه ينوب من او بنفسه المالك يقوم ان يجب .المالك نفسه من التخصيص يصدر ان -3

 .بالنخصيص عقارا يعتبر فال المستاجر خصصه اذا اما للعقار المنقول بتخصيص

 

 بالتخصيص عقارا المنقول اعتبار على المترتبة االثار

. والعكس كذلك  ,له مخصصا كان اذا العقار عن مستقال المنقول على الحجز يجوز ال( ا

فهذا ,  العقار  حجزتم  فاذا ,العقار على يسري الذي الحكمالعقار بالتخصيص  يتبعحيث 

 . الحجز يشمل العقارات بالتخصيص كذلك باعتبارها من ملحقات البيت

 . له خصصالم المنقول يشمل به والوصية ورهنه قارعال بيع (0

- :بالتخصيص العقارات صفة زوال

 التخصيص هذا ينهي ان المالك حق فمن اولهذ المالك بإرادة للعقار يخصص المنقول

كما ان العقار بالتخصيص يفقد . بارادته بأن يفصل المنقول عن العقار ويبعه مستقال

 .صفته اذا فقد احد الشروط السابقة

 

لكن نظرا للحالة لتي سيؤول , عقارا يعد الذي الشيء وهو-: المآل بحسب المنقول -د

 المعد البناء مثال . لذا يسمى منقوال بحسب المآل, فأنه سيصبح منقوال, مستقبال  اليها

, للقطع المعدة واالشجار ,أشجارها على والثمار ,تحول الى انقاض يمكن نقلهايس للهدم

 منقوالت) هذه الحالة تسمى . يمكن نقلهاكلها ستتحول الى منقوالت في المستقبل 

 .حسب المآل



 المآل حسب منقوال الشيء اعتبار شروط

 . عقارال عن الشيء فصل الى النية تتجه ان( 1

 يجب بل محتمال يكون ان يكفي وال االرض عن القريب الفصل الشيء مصير يكون ان( 0

 .ومؤكد الوقوع قريب يكون ان

 

 :اختبر نفسك باألسئلة التالية , بعد انتهائك من قراءة المحاضرة 

االشياء القيمية؟ ما وجه االختالف بينهما؟ عزز  المثلية و ماذا يقصد باالشياء :1س

 .اجابتك باالمثلة لكل منها

ما هي االشياء القابلة لالستهالك وغير القابلة لالستهالك؟ وما وجه االختالف   :0س

 .بينهما مع ذكر االمثلة 

 مع ذكر االمثلة. المنقول حسب المآل, العقار بالتخصيص, المنقول,, العقار : عرف   :3س

 ما الفرق بين العقار بطبيعته والعقار بالتخصيص؟ :4س

 ما الفرق بين المنقول والمنقول بحسب المآل ؟ :5س

 ما هي نتائج التفرقة بين العقار والمنقول ؟ :6س

 ؟ ومتى يفقد العقار بالتخصيص صفته؟متى يكون المنقول عقارا بالتخصيص :7س

 متى يصبح العقار منقوال حسب المال ؟ :  8س

 ؟ بالتخصيص عقارا المنقول اعتبار على المترتبة اآلثار: 9س
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  /األنبارجامعة / كلية القانون والعلوم والسياسية 

 0202/ 0202:  لدراسة القانون محاضرات المدخل 

 رياض احمد عبد الغفور. م.ا

 (( الحقوق أنواع  )) 

أهميتها حسب عن بعضها بتختلف , متعددة  أنواع إلىتنقسم الحقوق 

 .طبيعة الموضوع الذي تتناولهو

 :وهو تقسيمها الى, وسنعتمد التقسيم الذي سار عليه غالبية الفقهاء

 .( مدنية حقوقحقوق سياسية و)  

 .( حقوق عامة وخاصة ) إلى الحقوق المدنيةثم تقسيم  

 (. حقوق مالية وغير مالية)إلى  الحقوق الخاصةومن ثم تقسيم  

 .( نيةحقوق عينية وشخصية وذه) إلى  الحقوق الماليةومن ثم تقسيم 

 :وسنعطي فكرة موجزة عن كل حق من هذه الحقوق 

 

 الحقوق السياسية:  اواًل

هي تلك الحقوق التي تثبت لإلنسان باعتباره مواطنا : السياسية الحقوق

حق المشاركة في الحكم وفي إقامة النظام مثال وعضوا في دولة ما, فيمنح له 

الترشح للوظائف النيابية وهذا الحق ينبثق عنه حق الفرد في . السياسي

 .وتولي الوظائف العامة وحق االنتخاب

ثبت هذه الحقوق كقاعدة عامة للمواطنين دون غيرهم أي ترتبط هذه وَت 

 .الحقوق دوما بالجنسية

القانون العام متمثال في القانون  أحكامهذا النوع من الحقوق يخضع الى  

- : السياسية قومن أهم الحقو...  الدستوري والقانون اإلداري

ويتمثل في حق الشخص باإلدالء بصوته الختيار من ينوب عنه  :حق االنتخاب-أ

في تولي السلطات المختلفة في الدولة, كانتخاب رئيس الجمهورية, وانتخاب 

 .نواب الشعب في مختلف المجالس المنتخبة



 

2 
 

وهو حق الشخص في تقديم نفسه لهيئة الناخبين :  حق الترشح -ب 

كأن ُيرشح نفسه لرئاسة . ليختاروه نائبا عنهم في تولي سلطة في الدولة

 . في إحدى المجالس المنتخبة الجمهورية أو نائبًا

وهو حق الشخص في تقلد وظيفة عامة في : حق تولي الوظائف العامة -ج 

 .القانون ويشترطه الدولة في حدود ما يسمح به

ُيطلق على كل شخص يحمل جنسية دولة ( المواطن)مصطلح : مالحظة 

) اما مصطلح . مثال المواطن العراقي هو من يحمل الجنسية العراقية, معينه 

فإنه ُيطلق على كل شخص ال يحمل جنسية الدولة  حتى و ان كانت (األجنبي 

 .دولة مجاورة 

 :خصائص الحقوق السياسية

الن المساهمة في  ,قوق خاصة بالمواطنين وال تثبت لألجانبانها ح -2

ادارة شؤون الدولة من األمور الخطيرة تتطلب االنتماء والوالء 

الن األجانب سيكون والئهم , فال تترك لألجانب, واإلخالص للدولة

 .للدول التي يحملون جنسيتها

كحق . بل هي حقوق تخالطها الواجبات, إنها ليست حقوق خالصة -0

ولكن في , فالمواطن له حق اإلدالء بصوته في االنتخابات, النتخابا

 .نفس الوقت ُيعتبر ذلك واجبا عليه

 

 الحقوق المدنية: ثانيا

 وهي. تكون ذات طابع مدني, هي الحقوق غير السياسية: الحقوق المدنية

أوسع نطاقا من الحقوق السياسية وتثبت عموما لجميع األفراد حتى وإن كانوا 

وهي تنقسم إلى قسمين,  .حددة قانوناشروط ملكن وفق ضوابط وأجانب و

 .الحقوق العامة والحقوق الخاصة
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 : الحقوق العامة: القسم االول 

لحقوق ا) ُيقرر هذه الحقوق القانون العام وينظمها الدستور تحت عنوان  

, وسميت بالحقوق والحريات العامة ألنها ملك للجميع (والحريات العامة

وتسمى أيضا الحقوق اللصيقة بالشخصية, اي تثبت لإلنسان . ومباحة للجميع

 .لهذا تسمى كذلك بحقوق االنسان أو الحقوق الطبيعية. وتولد معه

المعنوي ومن هذه الحقوق ما يتعلق بحق الشخص في سالمة كيانه المادي و 

, ومنها ما يتعلق بُحرية نشاطه (مثل حق الحياة وسالمة جسده وكرامته) 

 .كحق التنقل وحق إبداء الرأي

في فرنسا بعد الثورة الفرنسية ثم  في العصر الحديث وهذه الحقوق تقررت 

أكدها اإلعالن العالمي لحقوق لإلنسان الذي أصدرته الجمعية العامة لألمم 

ولكن قبل هذا التاريخ الحديث اعترف بها التشريع . 2491المتحدة سنة 

 .اإلسالمي قبل عدة قرون

التي يتمتع بها كل ( الحقوق اللصيقة بالشخصية) وأهم الحقوق العامة 

 :باعتباره فردا في المجتمع هي ما يلي انإنس

 حق الشخص في الحياة وسالمة جسده: أوال 

ال يجوز ألي شخص أن يتعدى على شخص آخر, سواء ف, هذه الحقوق مصونة   

بالقتل أو الجرح أو الضرب, وإال وقع تحت طائلة المسؤولية الجنائية والمدنية 

اما المسؤولية , اني عقوبة علما ان المسؤولية الجنائية تقرر على الج) 

 (.المدنية فإنها تقرر عليه تعويضا للمتضرر

انه ال يمكن للطبيب أن , في حياته وجسده  اإلنسانومن صور حماية حق 

يتصرف بحرية في جسد المريض في حاالت مرضه إال بإذن المريض أو ذويه 

 .صى بذلككما ال يجوز التصرف في جثته إال إذا أو. باستثناء حاالت الضرورة

 حق الشخص في احترام كيانه المادي والمعنوي: ثانيا 

بعد أن كفل الدستور هذا الحق تولى قانون العقوبات حماية الشخص من أي 

وكذلك حق الشخص في أن . سبه تعرض لشرفه أو تشويه لسمعته كقذفه أو

 .يكون له اسم خاص به وحمايته قانونا
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 حق الشخص في حرمة حياته الخاصة: ثالثا 

. الخاصة دون تدخل بها اآلخرين لكل شخص الحق في أن يحتفظ بحياته

تمتد الحماية القانونية لتشمل حقه في عدم إفشاء أسراره الخاصة, خاصة و

, من طرف من تمكنه وظيفته من معرفة هذه األسرار كالطبيب والمحامي

  .دون إذنهبتصويره  وحقه في عدم استعمال صوره او

اال في  لتشمل مراسالته ومكالمات الهاتفيةكذلك تمتد الحماية القانونية و

وفق اجراءات , حدود ضيقة عندما تسبب ضررا للنظام العام او ضررا لالخرين

 . قانونية وقضائية محددة

وللحياة الخاصة حرمة في اإلسالم حيث أقرت آيات القرآن الكريم حرمة 

 .لناس والتشهير بهم, وفرضت آداب االستئذان على الغيرالتجسس على ا

 الحقوق المتعلقة بنشاطه: رابعا 

للشخص حرية النشاط في حدود ما يسمح به القانون, وتتعلق هذه الحقوق 

بالحريات العامة, كحرية العمل والزواج والتنقل واإلقامة, وحرية الرأي و 

 .غيرها

 :الحقوق باآلتي تتميز هذه,   الحقوق العامةخصائص   

 .انها حقوق عامة تثبت لكل شخص  -2 

ان ارتباط  هذه الحقوق بالشخصية وبالتالي ال يمكن للشخص التصرف  -0

 .فيها  بالبيع او الهبة أو التنازل عنها, كما أنها غير قابلة للحجز عليها

 .تنقضي هذه الحقوق بوفاة الشخص فهي ال تنتقل إلى الورثة -3 

يعني ال .) سقطللتقادم المكسب وال الُم لحقوق ال تخضع هذه ا -3

مثال اذا قام , يكتسبها الشخص بالتقادم وال تسقط عنه بالتقادم 

شخص بانتحال اسم  وشخصية شخص اخر فترة من الزمن مهما طالت  

 كما ال. ال يكتسب  المنتحل من خالل ذلك اسم  وشخصية هذا الشخص

التقادم مهما طالت يسقط اسم  وال شخصية ذلك الشخص عنه ب

 (.المدة 
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 الحقوق الخاصة: القسم الثاني 

تتعلق الحقوق الخاصة بعالقات يحكمها القانون الخاص, وتشمل طائفتين 

 :وحقوق غير مالية , حقوق مالية , من الحقوق 

هي حقوق ذات طابع مالي تثبت للشخص باعتباره مالكا :  الحقوق المالية

 مثل حق الملكية وحق البائع في الثمن . اخرلشيء أو دائنا في مواجهة شخص 

وحق المؤجر في بدل اإليجار والمستأجر في االنتفاع , والمشتري في السلعة

 بالعين المؤجرة

حقوق تثبت للشخص بإعتباره عضوًا في أسرة : فهي الحقوق غير الماليةاما 

على حقوق عديدة  (االحوال الشخصية) ونص قانونوتسمى حقوق األسرة 

حق  , و الحق في ثبوت النسبتنشأ عن الزواج أو النسب, مثال  تلك التي, منها

وتثبت . لرعايةبا زوجها حق الزوجة على, الطاعة واالحترامعلى االبناء بألب ا

 .هذه الحقوق لتحقيق مصلحة األسرة عموما

وقد تقترن هذه الحقوق بالمال كالنفقة, وهذا ما جعل بعض الفقهاء 

وهذه الحقوق . وق األسرة ضمن الحقوق غير الماليةف حقنييعترض على تص

 .ال يجوز التعامل فيها وال انتقالها إلى الورثة

يتناولها التي ( االحوال الشخصية )  من ضمن مسائل ولكون حقوق االسرة أي

 الخاصة المالية لذا سنركز على الحقوق المدنية, قانون االحوال الشخصية 

الن نظرية الحق في كتاب المدخل لدراسة , التي يتناولها القانون المدني

, (اهم فروع القانون الخاص) وهو تمثل مقدمة للقانون المدني , القانون

 . الذي سيدرسه طالب القانون على مدار اربع سنوات ان شاء اهلل

 الحقوق المالية

 :ثالثة انواع  وهي :هي حقوق  يمكن تقييمها بالمال  

هي حقوق تنشأ عن وجود رابطة  (:رابطة االلتزام) او تسمى  :حقوق شخصية  -2

اي بين صاحب الحق وبين  ,(دائن ومدين ) او عالقة قانونية بين شخصين 

ان يطالب المدين الحق في  لدائن لبموجب هذه الرابطة يكون و, (الملتزم
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يمتنع عن عمل  بأن يقوم بعمل او, ن يؤدي ما عليه تجاهه بأالملتزم تجاهه 

هنا المدين  )المقاول بأني يبني له بيتا  من, مثال يطالب صاحب العمل, 

, أراد بيع إحداهما, فمثال شخص لديه محلين تجاريين, (يلتزم بالقيام بعمل

مع مشتري بأن ال يمارس المشتري نفس النشاط التجاري الذي يمارسه يتفق 

م المشتري تجاه البائع سيكون هنا التزا) , مستقبال البائع لكي ال ينافسه

 (.امتناعا عن عمل 

) ألنه يكون بين شخصين ( الحق الشخصي ) وقد جاءت تسمية هذا الحق ب

يكون بين  هالن ,(رابطة التزام او دين) لذا يسمى ايضا ( دائن ومدين 

 .ل منهما تجاه االخر بالتزام معينيلتزم ك ,شخصين

الن , هذه الرابطة من جانب الدائن سميناه حقا شخصيا فاذا نظرنا الى 

واذا نظرنا الى هذه الرابطة من زاوية المدين , الدائن هو صاحب الحق

 .الذي يلتزم الن المدين هو, سميناه التزاما شخصيا

لشخص يمتلك اهلية هي عبارة عن سلطة يمنحها القانون  : عينيةالحقوق ال -0

يمثل سلطة لملكية حق ااال على ذلك مث, له قيمة مالية  ,معين على شيء

وهذه السلطة تمنح المالك حق , ر على عقارهمالك عقايمنحها القانون ل

 .االستعمال واالستغالل والتصرف بالشيء

( عين محددة ) ألنه حق يرد على ( الحق العيني) و سبب تسمية هذا الحق ب 

وهو مصطلح فقهي . وتكون له قيمة مالية وتعني كل شيء قابل للتعامل به

إسالمي استخدمه العثمانيون في مجلة األحكام العدلية التي كانت مطبقة 

 .على المعامالت المدنية قبل صدور القوانين المدنية

, ذهنية غير مادية وهي حقوق ترد على اشياء: الفكرية  حقوق الذهنية او -3

ي نوعين حقوق ادبية او وه .التأليف  كاالنتاج الفني وبراءات االختراع و ملكة

هذه الحقوق فيها جانب شخصي  ..ليف كتاب او رواية او قصيدة كتأ, فنية 

بتأليف  فال يجوز لشخص ان يقوم, لصيق بالشخص ال يمكن التصرف به
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او يقوم طالب , قصيدة ومنحها لشخص اخر ليضع اسمها عليه وتنسب له

 ..بها لنفسه بسرقة اطروحة او رسالة او كتاب وينس

مثال يقوم شخص , فيها ايضا جانب مادي يمكن التصرف بههذه الحقوق و

على نسبة معينة من ارباح بتأليف كتاب يحمل اسمه ويتفق مع دار النشر 

 .المبيعات او يتنازل عن هذه الحقوق المادية الى شخص اخر او الى دار النشر

 .او منتج معين مثل براءة اختراع جهاز , وحقوق  تجارية صناعية 

 

 : اختبر نفسك باالسئلة التالية: بعد انتهائك من قراءة المحاضرة 

خصائصها ؟ وما اهم هذه وما هي , ماذا يقصد بالحقوق السياسية -2س

 الحقوق ؟

 ؟ األجنبي و, ماذا يقصد بالمواطن  -0س

 ؟ وما هي تفرعاتها ؟ وما هي خصائصها ؟هي الحقوق المدنية  ما -3س

 الحقوق المدنية ؟ االختالف بين الحقوق السياسية و أوجهما  -9س

ولماذا سميت بالحقوق اللصيقة بالشخصية؟ وما  , ما هي الحقوق العامة -5س

 ؟ وما هي خصائصها؟أنواعها

 ؟ أنواعهاهي الحقوق المالية ؟ وما   ما  -6س

, لماذا سميت الحقوق العينية والحقوق الشخصية والحقوق الذهنية -7س

 المصطلحات ؟ بهذه

 :  مالحظات نكررها دائما

وطبقها على نفسك لكي , تخيل كل حق من هذه الحقوق على ارض الواقع -

 .تستقر في ذهنك 

 .وال تستهين بقدراتك , التعلم وليس من اجل النجاح فقط  إقرأ من اجل -

اضيع تتراكم التترك المحاضرات والموف,,,  تؤجل عمل اليوم الى غٍد ال -

 .تابعها باستمراربل , عليك
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 0202/جامعة االنبار/ كلية القانون والعلوم والسياسية

 

 تكملة أنواع الحقوق           : المحاضرة التاسعة

 

 ( الحقوق من حيث مدى حماية القانون لها أنواع) 

نوعان من الحقوق فهنالك , القانون لها ليست الحقوق جميعا من صنف واحد من حيث مدى حماية

 (.ناقصةحقوق )و (حقوق تامة)

 : الحقوق التامة - أ

ن أصحابها من الحصول ها ألصحابها ويحميها وُيَمّكيعترف بها القانون ويقّرمن الحقوق  طائفةال هذه

 اإلجبارولو كان ذلك عن طريق , يهاعليها واستردادها من أي شخص يتعرض لها او يعتدي عل

ن عنصر مديونية اهذا النوع من الحقوق فيه عنصر .الدولة وسلطات واستخدام القوة من قبل اجهزة

 :وعنصر مسؤولية 

والذي يقتضي منه (  الطرف المدين بالحق ) هو الواجب القانوني المفروض على:  عنصر المديونية -

و أ ,(الحق لصاحبه أداءيعني ) باألداء  إالألنه دين بذمته ال يسقط , صاحب الحق طوعًا  إلىالوفاء بدينه 

 (.يعني صاحب الحق يتنازل له عن الحق ويبريه الذمة) باإلبراء 

-  

فيستطيع ان يجبر , حقه ولم يتنازل عنه  أرادهذا العنصر يعني ان الدائن اذا :  سؤوليةعنصر الم -

 .  طوعا بصورة اختيارية المدين على الوفاء عن طريق القانون والمحاكم اذا لم يقم المدين بالوفاء

قام شخص اخر باالستيالء , في السجل العقاري سمهبإمسجلة مثال ذلك شخص يمتلك قطعة ارض  

عي يمتلك حق ملكية وهو حق تام الشر األرضهنا مالك .  أشجاروغرس فيها  أبنيةوأقام عليها , عليها

المحكمة ويطلب رفع التجاوز وهدم البناء  ان يلجأ الى وبالتالي يستطيع, يعترف به القانون ويحميه

يعني )  ها االولى مع التعويض او يتملكها بقيمتها مستحقة للقلعبحالت األرضواسترداد  األشجاروقلع 

القاضي بذلك ويجبر المتجاوز على التنفيذ ولو تم ذلك باستخدام القوة  فُيحكم له, (قيمتها كأنقاض

 .من قبل أجهزة السلطة التنفيذية

 :الناقصة  حقوقلا  - ب

فاذا قام المدين بالوفاء بها , باعتبارها دين في ذمة المدين ألصحابها هي حقوق يقرها القانون

ال يجبر المدين على الوفاء  في هذه الحقوقلكن القانون , بصورة اختيارية فإن هذا الوفاء يكون صحيحا

دون عنصر  فقط هذه الحقوق يتوفر فيها عنصر المديونية أي بمعنى اخر ان .اذا امتنع عن الوفاء بها

 .قضاءالقانون والسلطة فال يستطيع الدائن ان يجبر المدين على الوفاء بها عن طريق  .المسؤولية
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لكن القانون ال يساعد صاحب الحق , فالحق الناقص هو حق يعترف القانون بوجوبه في ذمة المدين  

ان القانون ربما حدد مدة , وذلك السباب عديدة منها , جبرا عن المدين هذا في الحصول على حقه

ولم فاذا مضت تلك المدة , معينة للدائن ان يطالب بحقه لكي يحميه ويمكنه من الحصول عليه

او يكون القانون . يسقط حق الدائن بمطالبة المدين واجباره على الوفاء بعد انتهاء تلك المدةيطالب 

 .ادلة معينة عند مطالبة الدائن بحقه امام القضاء لكن الدائن اليمتلك ذلك الدليلقد اشترط توفر 

لكن اذا , وهو التزام ال يجبر المدين على تنفيذه , والتزام المدين في هذه الحالة يسمى التزام طبيعي

ه صحيحا وال كان وفائ ,قام المدين بالوفاء بصورة اختيارية وعالما انه يوفي بالتزام طبيعي ال جبر فيه

 .يستطيع الرجوع عن ذلك

بين و تعهد ُيشخص اقترض مبلغا من المال من شخص اخر وكتب على نفسه كمبيالة ا: مثال ذلك 

ثم يفقد الدائن هذه الكمبيالة او تتلف , الى الدائن في موعد محدد  الوفاءوتاريخ فيها اقتراضه المال 

اذا أوفاه , في هذه الحالة مبلغ القرض يبقى دينا في ذمة المدين لكنه التزام ناقص .او تضيع منه

الدائن ان يجبره  ال يستطيعف عن الوفاء اذا امتنع أما, اصحيحيكون فإن وفائه  المدين بصورة طوعية

ا في لكن المبلغ يبقى دين, فقد الدليل على انه اقرض المال الى هذا الشخص على الوفاء الن الدائن

لكن القانون هنا ال يساعد الدائن في الحصول على , اإلبراءاو  باألداء إالذمة المدين وال يسقط عنه 

 .حقه عن طريق جبر المدين على الوفاء

 

 الحقوق المالية

الحقوق العينية  :ثالثة أنواع  تنقسم هذه الحقوق إلىو .الحقوق التي يمكن تقييمها بالمالهي  

 .الفكرية كما بيناه سابقاأو والحقوق الشخصية ثم الحقوق الذهنية 

مادة علما ان , ألهميتهاف نركز كالمنا في هذه المحاضرة على انواع الحقوق العينية والشخصية ووس

لة اما مادة الحقوق الشخصية فيتم دراستها في المرح, رس في المرحلة الرابعة ُتَدالحقوق العينية 

 (.االلتزامات) الثانية بعنوان 

 الحقوق العينية

صاحبه سلطة مباشرة على هذا الشيء, أي أن ويخول , له قيمةالحق العيني على شيء مادي  يتقرر 

متعلقة بالعين  تسمى هذه الحقوق بالعينية ألنها و. هذا الحق ال يحتاج إلى وسيط الستعماله صاحب

 . أي بالشيء المادي الذي له قيمة مالية

 :عينية أصلية وحقوق عينية تبعية إلى حقوقالحقوق العينية وتنقسم 

 حقوق عينية أصلية: تخول صاحبها سلطة استعمال الشيء واستغالله والتصرف فيه, مثل حق الملكية .
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 حقوق عينية  تبعية ) تامينات عينية(: يعني حقوق تابعة ومرتبطة بالتزام آخر, وهي تنشأ لضمان 

.الوفاء بذلك االلتزام  

 ضمانا للوفاء بدينينشأ الرهن  حيث, أصليحق عيني تابع ومرتبط بالتزام فهو , الرهنمثال ذلك 

 .المدين على الشخص ( التزام)

 :اآلتي وسنوضح هذه الحقوق على النحو 

 الحقوق العينية األصلية: أوال

مكنه من استعماله واستغالله مباشرة لشخص على شيء معين ُيالحق العيني األصلي هو سلطة 

الحال بالنسبة  كما هوحق آخر, ل اضمانوال ينشأ . حق بصفة أصلية مستقلةوينشأ هذا ال. والتصرف فيه

 .الذي سيأتي توضيحه الحقا للحق العيني التبعي

. 

إضافة إلى حقوق , وهو أهم الحقوق العينية األصلية وتشمل الحقوق العينية األصلية حق الملكية 

 :اخرى نتناولها كما يأتي

السلطات  عطي للمالك وحده كلهو أقوى الحقوق العينية وأوسعها نطاقًا حيث ُي: حق الملكية - أ

 :(  استعمال واستغالل وتصرف)الممكنة على الحق من 

استخدام الشيء بما يتالئم مع طبيعته والغرض المخصص له للحصول على هو : االستعمال -1 

ال يضا ان وللمالك أ. او استعمال السيارة بقيادتها, نهمثل استعمال البيت عن طريق سك. منافعه

على أنه يشترط أال يتعسف المالك في . يستعمل الشيء وال يترتب على ذلك سقوط حقه عليه

 .باآلخرينالضرر  الشيء بما يلحقحقه على  استعمال

وعادة يكون استغالل الشيء عن . على ثمارهللحصول يقصد به استثمار الشيء : االستغالل -0 

 .مثل استغالل البيت بتأجيره للحصول على بدل االيجار .التأجير طريق

 :لى نوعين تصرف مادي وتصرف قانونييكون ع : التصرف -3 

طريق  هدم البناء أو شقکالشيء المملوك, أصل ومادة يكون بإجراء أعمال مادية على : التصرف المادي

 أو حفر بئر أو إقامة بناء 

يكون بنقل سلطات المالك كلها أو بعضها إلى الغير بمقابل كالبيع, أو دون مقابل : التصرف القانوني 

 .وملكية الرقبة ال تكون إال للمالك. رهنكما يمكن أن يرتب على حقه حق ارتفاق أو انتفاع أو . الهبةک

هو الذي يميز حق الملكية عن غيره من الحقوق العينية األصلية, ألنه يظل دائما ( التصرف ) وسلطة

مثال  .اآلخرينبيد المالك, أما االستغالل واالستعمال فيجوز استعمال الشيء واستغالله من قبل 

( إيجار من الباطن)ويستطيع تأجيره لشخص اخر يسمى  المستأجر له حق استعمال البيت بالسكن فيه

ولكن في جميع األحوال ال يستطيع . يمنعه من ذلك االول ما لم يوجد شرط صريح في عقد اإليجار

 .المستأجر ان يتصرف في البيت سواء كان التصرف ماديا او قانونيا 
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 -الحقوق األخرى ألنها مؤقتةعكس  -ومن خصائص حق الملكية أنه حق دائم, أي يدوم بدوام الشيء 

وهذه السلطات . كما ينتقل بالميراث أو الوصية , وال ينقضي, ولكنه ينتقل بالعقد مثل البيع والهبة 

. إذا اجتمعت في يد شخص واحد قيل أن ملكيته ملكية تامة( االستغالل, االستعمال, التصرف)الثالث 

 .يت ملكيتهم ملكية شائعةمواذا اشترك شخصان او اكثر في ملكية شيء واحد ُس

 حق التصرف  -ب

ويكون لصاحب حق التصرف اقامة ابنية , فقطعية احق عيني اصلي يتقرر على االراضي الزروهو 

الذي  مثل بناء بيت للفالح. زراعية فقط  ألغراضبشرط ان يكون ذلك , على هذه االرضوزراعة  ومنشآت

 .الخ  ... مل لاللبانمع, او حقل للدواجن, بناء مخازن للحبوب, ودواجن يعتني باالرض وما فيها من زرع

منح هذا الحق عن وُي.. وقد تقرر هذا الحق من اجل تشجيع الزراعة واستصالح االراضي الغراض زراعية  

 وتسمى اراضي ممنوحة باللزمة اي( اللزمة)او عن طريق , طريق تفويض من الدولة بموجب عقد زراعي

وهذا الحق . تمنح لمن وضع يده على اراضي غير مملوكة الحد واستصلحها و زرعها فترة من الزمن

في هذا النوع من الحقوق تبقى ملكية رقبة االرض و.  االن عند عامة الناس بالعقود الزراعية عرفُي

زامات التي تقررت لحق بااللتاذا انتهت مدة العقد او اخل صاحب ااسترداد االرض  طيع الدولةللدولة تست

 .او لم يستصلحها ألغراض زراعية, عليه

عن  ولكن التصرف هنا يختلف, استعمال واستغالل وتصرف , هذا الحق يعطي صاحبه ثالث سلطات 

وهذا التصرف , سلطة التصرف هنا تقتصر فقط على التصرف القانوني .التصرف كسلطة في حق الملكية

حق ) اي ان صاحب حق التصرف يستطيع بيع , التصرف نفسه بل على حق, ال يكون على رقبة االرض

حيث تنتقل الى من , ويمكن قانونا ان ينتقل حق التصرف بوفاة صاحب الحق . الى شخص اخر(التصرف 

وجدير بالذكر ان حق التصرف كحق عيني يختلف عن سلطة  . (اصحاب حق االنتقال) يسميهم القانون 

 (.يالتصرف المادي والقانون)التصرف 

 

سلطتي االستعمال  (المنتفع)صاحبه  هو حق عيني متفرع عن حق الملكية يخول: حق االنتفاع -ج

مالك )سوى حق التصرف ويطلق عليه  األصلي وال يتبقي للمالك. واالستغالل على شيء مملوك للغير

 ( الرقبة

 :عطي حق االنتفاع للمنتفع مجموعة من الحقوق هيُي 

فإن استعمله في غير ذلك كان للمالك  ,فيما أعد من أجله فقطالحق في استعمال الشيء  -1

 .إنهاء حق االنتفاع 

 .الحق في استغالل الشيء بالحصول على ثماره  -0

للغير أو رهنه دون المساس  عن هذا الحقبالتنازل يمثل  (حق االنتفاع )سلطة التصرف في  -3

مثال ذلك . لرقبة فقطالن التصرف بملكية الرقبة يكون من حق مالك ا .الرقبة بملكية

ارض ويعطيها لشخص اخر من اجل االنتفاع منها باستعمالها او قطعة شخص يمتلك 
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 لكنه ال ,الى شخص اخر( االنتفاع من االرض حق)ويستطيع المنتفع ان يبيع , استغاللها

 (.التي تقرر عليها الحق األرضاي )  األرضيستطيع ان يبيع رقبة 

حق االنتفاع حق متفرع عن حق الملكية يعطي لصاحبه سلطة االنتفاع  -1 : خصائص حق االنتفاع 

 .بالشيء 

فإذا لم يحدد . حق االنتفاع ليس مؤبدًا كحق الملكية بل هو مؤقت ينتهي بانقضاء األجل المحدد له -0

 وفي كل الحاالت ينتهي بوفاة المنتفع حتى لو لم ينتهي. أجل النقضائه فإنه ينتهي بوفاة المنتفع

 . ميعاده

 وحق السكنى حق االستعمال - د

 لحاجتههو حق عيني يخول لصاحبه استعمال الشيء المملوك للغير بالقدر الالزم  : حق االستعمال

  .في االستعماالت العادية للشيء وبما ال يتجاوز االحتياج. أسرتهحاجة و

هو حق عيني يخول لصاحبه السكن في العقار المملوك للغير بالقدر الالزم لحاجة صاحب : كنىحق الُس

وليس له أن , فقط وأسرتهالحق وأسرته اي استخدام العقار لغرض السكن فقط من قبل صاحب الحق  

 .يستخدم المسكن استخدام تجاري أو أن يؤجره

في  أصحابهابموت  ينتهيانحيث  ,مؤقتان كحق االنتفاعحقان حق االستعمال وحق السكنى  -

 .قصوى اللضرورة ل واا للغير إال بناًء على شرط صريح عنهوال يجوز التنازل  ,جميع الحاالت

 

 :  وحق المساطحة الحكرحق  -هـ

يعطي صاحبه الحق في إقامة بناء أو زرع على ارض  هو حق عيني :(االحتكاروليس ) حق الحكر 

 .(لألوقافتابعة ) موقوفة

خلف َت ووفي حالة تقريره مقابل أجرة  .عاما 02لكن مدته طويلة قد تصل الى مؤقت هو الحكر  حقو

كان للطرف اآلخر فسخ العقد ما لم يتفق على خالف  ,سنوات 3الحكر عن سداد األجرة لمدة  صاحب حق

 .ذلك

 .يجوز لصاحب حق الحكر التنازل عنه ورهنه - 

وغرس وله أن يتصرف  مبانييستحدث على األرض من  الحق ما بموجب حق الحكر يتملك صاحب - 

 .فيها مقترنة بحق الحكر

من  نظام مستمدحق الحكر  -. ال ينتهي حق الحكر بزوال البناء أو الغرس قبل انتهاء مدة الحق - 

وإقامة بناء  ابهلصاحب حق الحكر االنتفاع  الشريعة اإلسالمية ويرد على أرض موقوفة ويتقرر بموجبه

فذلك , صحاب حق الحكراما عن مصير االبنية والغراس التي اقامها . أو غرس عليها مقابل أجرة المثل

 .يتحدد وفق االتفاق مع دائرة االوقاف وحسب ما يحدده قانون تنظيم االوقاف في تلك الدولة
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, وتكون مدتهما طويلة حق الحكر هو حق شبيه بحق المساطحة فكالهما من الحقوق العينية االصلية

, ابنية وغراس على االرض  إقامةحق الحكر يستطيع صاحبة  في ان , يختلفان عن بعضهما مااال انه

ة ويحق له فقط اقامة مارها بالزراعثاست(المساطح )صاحبه وهو يستطيع  بينما في حق المساطحة ال

ان حق الحكر يتقرر فقط على  اآلخرواالختالف  .على ارض مملوكة للغير ومنشات ما عدا الغراس ابنية

يشترط ذلك في حق المساطحة الذي يخضع  بينما ال, األوقافاالراضي الموقوفة وتخضع لقانون تنظيم 

 . القانون المدني ألحكام

بينما هنالك اختالف ... هنالك من يخلط بين حق الحكر  الذي هو حق عيني وبين االحتكار :  مالحظة

حرف واحد او  )ستخدام المصطلحات لذا على القانوني ان يكون دقيقا في ا. .جوهري بين المفهومين 

 .(كلمة واحدة قد تغير كل المعنى والحكم

وهو . يملكه شخص آخر اخرلفائدة عقار وك لشخص لمم من منفعة عقار قللهو حق ُي: حق االرتفاق - و

. منها حق المرور وحق المجريلحق االرتفاق صور متعددة و .قا لشروط محددة ويتقرر للضرورةفو يتقرر

او بهالك , سنة11وينتهي حق االرتفاق باتفاق صاحبه مع مالك العقار الخادم أو بعدم االستعمال لمدة 

 .العقار الخادم او المخدوم

شق  يستطيع ايصال المياه اليها اال عن طريق مد انابيب او شخص يمتلك قطعة ارض وال: مثال ذلك 

. هذه الصورة يطلق عليها حق المجرى ,ألرضه قناة مائية لنقل المياه الى ارضه تمر عبر ارض مجاورة

اال  العام يستطيع الوصول الى الطريق يعني ال, مثال اخر شخص لديه ارض محبوسة عن الطريق العام 

ارض  من خاللر المرور الى هذا الطريق اال عبوال يوجد اي منفذ اخر  مجاورة الرضهعبر المرور بارض 

المياه او حفر قناة للمياه  أنابيبففي مثل هذه حاالت سيؤدي مد . جاره هذه  الصورة تسمى حق المرور

لصالح االرض  (ويسمى العقار الخادم) ارض الجاراو عمل طريق على ارض الجار ستؤثر على منفعة 

 إيصالوبالقدر الكافي للمرور او جر محددة ومقابل الذلك تتقرر هذه الحقوق وفق شروط . المخدومة 

لذا فان حق . اق ضرر كبير باالرض الخادمة التي تقرر عليها حق االرتفاقحالمياه دون تعسف او ال

 .االرتفاق هو حق يتقرر على عقار ويحد من منفعته لمصلحة عقار اخر وفق شروط محددة

 المحاضرة العاشرة

 

 : (التأمينات العينية) ايضا وتسمى  الحقوق العينية التبعية: ثانيًا 

.وهي تنشا لضمان الوفاء بذلك االلتزام, هي حقوق تابعة ومرتبطة بالتزام آخر   

فيشترط , شخص يحتاج الى أموال فيذهب إلى االقتراض من شخص آخر : الرهنفي حالة مثال ذلك 

, (األصليتسديد الدين هو االلتزام )  عليه الدائن ان يرهن له بيته لكي يضمن تسديد المدين لدينه

المدين  إليهعيني تبعي لجأ  الرهن هنا يعتبر حق. هنا المدين يقوم برهن بيته ضمانا للوفاء بدينه

وُسمي , لذلك يعتبر الرهن حق عيني تبعي, والدائن لضمان الوفاء بالتزام أصلي وهو تسديد الدين 

اي  آخروُسمي بالتبعي ألنه ينشأ ضمانا اللتزام , ثل العقارم( عين ) بالعيني ألنه يتقرر على شيء مادي 

 .تابع اللتزام اخر وهو الوفاء بالدين
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بل غاية المدين هي , ليست الرهن األساسيةغايتهم , فالدائن والمدين عندما يلجئون الى الرهن

لذا . تزم بهوغاية الدائن هو ضمان قيام المدين بتسديد ما عليه والوفاء بما ال, الحصول على شيء

اي تابع , لذلك سمي هذا النوع الحقوق انه حق عيني تبعي .فالرهن ينشأ لضمان الوفاء بالتزام اخر

 .أصلي آخراللتزام 

يكون للدائن حق , مثال ترتيب حق الرهن على عقار المدين, ما يتقرر هذا الحق على عقار معينوعند

 .ق التتبع وحق األولويةح: يعطيه ميزتانوهذا الحق , عيني على عقار المدين

هو سلطة مباشرة للدائن على مال معين من أموال المدين يخول له حق تتبع التبعي فالحق العيني 

 .في استيفاء دينه هذا المال وحق األولوية على سائر الدائنين

 . (األفضلية  )ماذا يقصد بحق التتبع ؟ وحق األولوية 

قام المدين ببيع الدار المرهونة  فإذا, رهن على الدار المرهونة تعني ان الدائن له حق :  ميزة التتبع

فيستطيع , او االبراءيبقى وال يزول اال بالوفاء على الدار فان الرهن , الى شخص اخر قبل سداد دينه

 إجراءاتيتتبع الدار المرهونة في اي يد تكون وينفذ عليها  أن, ن عند حلول اجل الوفاء بالدينالدائ

 .البيع واستيفاء دينه من ثمنهاالحجز ثم 

أي يد كانت وذلك للحجز عليه  في( الرهن )تعطي للدائن حق تتبع المال الواقع عليه الحق : ميزة التتبع

إذا تقرر لمحمد حق رهن على سيارة مملوكة لمدينه سالم وباع سالم هذه : مثال. واستيفاء حقه منه

تتبع هذه السيارة فى يد إسماعيل والحجز عليها  السيارة لشخص آخر هو إسماعيل فإن من حق محمد

 .واستيفاء حقه منها

يعني ان الدائن صاحب الرهن يكون مقدم على غيره من الدائنين في :  االفضلية ميزة االولولية و

يكون , الدائن الذي له حق رهن على الدار المرهونة ان أخرىبعبارة . استيفاء حقه من اموال المدين

المدين وكان  أموالفي حالة الحجز على , مقدما على غيره من الدائنين في استيفاء دينه من ثمن الدار

 .له عدة دائنين

أنه إذا تم الحجز على المال من  أى: الدائنين يقصد بها األسبقية أو األفضلية على سائر: ميزة األولوية 

المال للوفاء  يكفيعلى هذا المال ولم  عينيله تأمين  ليس عاديودائن  عينيدائن صاحب تامين 

قسمة غرماء مع الدائن اآلخر أو الدائنين  في العينيصاحب التأمين  فال يدخل الدائن ,بالدينين معًا

 . عما سيبقى بعد ذلك من الثمن حقه كاماًل قبلهم بصرف النظريستوفي اآلخرين, بل 

كل دائن , المدين  المحجوزة على الدائنين  وتوزيعها عليهم  أموالقسمة  ثمن ) وقسمة الغرماء تعني

من مجموع الديون التي على  المدين المباعة بحسب نسبة دينه أمواليحصل على حصة من ثمن 

 ( المدين

 

 حقوقثالثة ب (التأمينات العينية)  الحقوق العينية التبعيةالقانون المدني العراقي وقد حدد القانون  

 .وحق االمتياز ,الحيازيوحق الرهن  ,( التأميني)الرسميحق الرهن ): هي حصرا
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وال  فقط عقارال يرد على تبعي عينيحق  الرسميالرهن  - :(التأميني)  الرسميالرهن  -1 

ينشأ الرهن الرسمى بمقتضى عقد  ,ويخول صاحبه ميزتي التقدم والتتبع  ,يرد على منقول

الرهن إخراج العقار المخصص لضمان الدين من تحت يد  وال يعنى إبرام. بين الدائن

 .يباشر عليه كل سلطات المالك الذيالمدين  المدين, بل يظل العقار فى حيازة

ويخول  ,المنقول كما يرد على العقارعلى  يرد تبعي عينيهو حق : الحيازيالرهن  -0 

 وبموجب. ينشأ الرهن الرسمي بمقتضى عقد بين الدائن, صاحبه ميزتي التقدم والتتبع 

شخص مؤتمن )  تنتقل حيازة المال المرهون إلى الدائن أو إلى يد عدل الحيازيعقد الرهن 

بالمرهون حيازيًا  وال يجوز للمرتهن أن ينتفع. الدائن والمدين يحدده كل من (وموثوق به

 .بغير إذن الراهن منقوال كان أو عقارا

يتقرر بنص القانون يخول الدائن  تبعي عينيهو حق  حق االمتياز: حقوق االمتياز  -3

 وحق االمتياز يعطى أولوية بنص القانونلصفة الدين اقتضاء حقه مراعاة  فيأسبقية 

ذلك  , ويترتب علىوحالتهاتها لبعض من الحقوق مراعاة لصف (وليس عن طريق االتفاق)

 تخويل صاحبها ميزة استيفاء حقه من أموال المدين كلها أو بعضها متقدما بذلك على

مثال ذلك دين النفقة الزوجية لو ميزة وحق امتياز بالتقدم على بقية . الدائنين اآلخرين

كذلك ديون , العامل له ميزة التقدم  كذلك اجرة, الديون في االستيفاء من اموال المدين

وقد حدد القانون مراتب , الدولة على المدين لها ميزة او امتياز التقدم على بقية الديون

 .في االستيفاء أسبقيتهاهذه الديون من حيث 

 

 (االلتزامات)  الحقوق الشخصية

هي حقوق تنشأ عن وجود رابطة او عالقة قانونية بين  (:رابطة االلتزام)ية او تسمى الحقوق الشخص

بموجب هذه الرابطة يكون محق الدائن , ( اي بين صاحب الحق وبين الملتزم –دائن ومدين ) شخصين 

او , يمتنع عن عمل  بأن يقوم بعمل او, ان يطالب المدين الملتزم تجاهه ان يؤدي ما عليه تجاهه 

هنا المدين يلتزم بالقيام ) صاحب العمل المقاول بأني يبني له بيتا مثال يطالب .يقوم بنقل حق عيني 

يتفق مع مشتري المحل بأن ال يمارس , بيع احداهما وأراداو يتفق بائع  لديه محلين تجاريين , ( بعمل

هنا التزام المشتري ) , في المستقبل المشتري نفس النشاط التجاري الذي يمارسه البائع لكي ال ينافسه

 (.البائع سيكون امتناعا عن عمل تجاه 

, الى ثالثة انواع , لذا فان الحقوق الشخصية تتنوع بحسب نوع االداء او االلتزام الذي يلتزم به المدين 

إلتزام بنقل حق عيني مثل التزام المستأجر بدفع  و, والتزام باالمتناع عن عمل , التزام بالقيام بعمل 

 .ع الثمنبدل االيجار والتزام المشتري بدف
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 :اختبر نفسك باالسئلة االتية , بعد انتهائك من قراءة المحاضرات 

عنصر , عنصر المسؤلية, الحقوق الناقصة , الحقوق التامة : لكل منها يلي مع ذكر مثال عرف ما: 1س

 .االلتزام الطبيعي, المديونية

هي السلطات  هذه الحقوق؟ وما هي انواعها وما اهم ماذا يقصد بالحقوق العينية االصلية وما:0س

 التي تمنحها ؟

 ماذا يقصد بحق التصرف وعلى اي اراضي يتقرر وما الغرض منه؟ :3س

 ما الفرق بين حق التصرف وسلطة التصرف؟ :4س

 ماذا يقصد بحق االنتفاع وماذا يعطي للمنتفع من سلطات ؟  :1س

 ما هو حق الحكر ؟ وبماذا يختلف عن حق المساطحة ؟ :0س

 ما الفرق بين حق الحكر وبين االحتكار؟ :7س

 ماهو حق االستعمال وحق السكنى وماوجه الشبه واالختالف بينهما ؟ :8س

 .ما هو حق االرتفاق ؟ اذكر مثاال له :  9س

 ماهي الحقوق العينية التبعية ؟ ولماذا ُسميت بهذا االسم ؟ اذكر مثاال لها : 12س 

 تبعية ؟ماهي انواع الحقوق العينية ال: 11س 

 االولوية ؟ اذكر مثاال لذلكميزة التتبع و ةمالمقصود بميز: 10:س

 ما الفرق بين الرهن التأميني وبين الرهن الحيازي؟: 13س

وما هي الحقوق العينية التبعية التي , ماهي الحقوق العينينة التبعية التي تتقرر بموجب اتفاق :  14س

 تتقرر بموجب القانون؟



 0202/جامعة االنبار/ كلية القانون والعلوم والسياسية

 ة        بعالمحاضرة السا

 

 أركان الحق

او أشخاص الحق  الحق أصحاب األول هم: كنين أساسيينعلى ُرالمالية تقوم الحقوق 

موضوع او محل الحق ويشمل الركن الثاني هو و  .معنويالو الطبيعي  الشخصهما و

 .األشياء واألعمال

 أصحاب الحق: الركن األول 

 اي من  طبيعي صشخ قد يكون وهو, يسمى صاحب الحق لكل حق صاحب ُينسب إليه

حق الملكية على عقار معين  مثالف .مثل الدولة او احد فروعها  معنوي صشخاو ,  البشر

 هذا الحق ينسب إلى صاحبه أي إلى مالك هذا العقار  الذي قد يكون شخص طبيعي او, 

 .شخص معنوي

يعترف  وأيضا .قانونية لكل شخص طبيعي يولد حياوالقانون يعترف بالشخصية ال

معنوية هي عبارة عن كيانات تنشأ عن طريق اعتراف   ألشخاصبالشخصية القانونية 

القانون بها لضرورات معينة  لكي تستطيع ممارسه نشاطها وتكون لها حقوق وعليها 

ما رف بالشخصية القانونية لشخص القانون عندما يعتف ... اآلخرينالتزامات تجاه 

تحمل الكتساب الحقوق و أهال أصبحفهذا يعني ان هذا الشخص ( طبيعي او معنوي)

 .االلتزامات وفق ضوابط معينة

سوف نتناوله بالتفصيل في , ومفهوم الشخص الطبيعي والمعنوي ومميزاتهما

 .محاضرات الحقة ان شاء اهلل

 

 الحق محل: الركن الثاني 

او , هي اما حقوق شخصية او حقوق عينية ذكرنا سابقا ان الحقوق المالية

 .وسنركز الكالم على الحقوق الشخصية والعينية(. ذهنية) فكرية



حقوق تنشأ عن وجود  هي (:رابطة االلتزام) ية او تسمى الحقوق الشخص

بين صاحب الحق  اي –دائن ومدين ) رابطة او عالقة قانونية بين شخصين 

بموجب هذه الرابطة يكون محق الدائن ان يطالب المدين , ( وبين الملتزم

, بأن يقوم بعمل اويمتنع عن عمل , الملتزم تجاهه ان يؤدي ما عليه تجاهه 

هنا المدين يلتزم ) مثال يطالب صاحب العمل المقاول بأني يبني له بيتا 

يتفق , ن تجاريين واراد بيع احداهمااو يتفق بائع  لديه محلي, ( بالقيام بعمل

يمارس المشتري نفس النشاط التجاري الذي يمارسه  مع مشتري المحل بأن ال

هنا التزام المشتري تجاه البائع سيكون امتناعا عن ) , البائع لكي ال ينافسه

 (.عمل 

ا القانون لشخص على شيء له سلطة يمنحههو عبارة عن :  اما الحق العيني

وهذه  , يمثل سلطة مالك عقار على عقاره  حق الملكية مثل , قيمة مالية

 .ستغالل والتصرف بالشيءالستعمال وااالحق  السلطة تمنح المالك

  

من خالل تعريف الحق الشخصي و الحق العيني يتبين لنا ان موضوع او محل 

محل الحق  وموضوع او(.  القيام بعمل او االمتناع عنه) الحق الشخصي هو 

 .العيني هو االشياء القابلة للتعامل بها وتكون لها قيمة مالية

وسنبين الشروط التي يجب توفرها في كل محل او موضع من هذين الحقين 

 الشخصي والموضوعي لكي يعترف بها القانون ويرتب عليها اثارا قانونية

 .ملزمة عند التعامل معها

 

 

 



القيام بعمل ) الشروط التي ينبغي توفرها في  موضوع الحق الشخصي :  اوال

- :  (او االمتناع عن عمل 

  

 .مستحيال وليس ممكنا او االمتناع عنه العمل يكون ان يجب -1

 الزم شخصُنبمعنى انه ال نستطيع ان ( .  ال التزام بمستحيل) هنالك قاعدة تقول

بناء  كان يتفق شخص مع اخر علىبالقيام بعمل مستحيل تفوق قدرات البشر 

يمتنع مثال نلزمه بأن  ,او نلزمه باالمتناع عن أمر مستحيل, جسر يصل الى القمر

 .عن التنفس لمدة ساعة او اكثر مقابل مبلغ مالي 

االستحالة المطلقة يعني ان جميع  ,ة قد تكون مطلقة او تكون نسبية واالستحال

تعني ان هذا , اما االستحالة النسبية . ل البشر يستحيل عليهم القيام بهذا العم

القيام  اآلخرينالعمل يعد مستحيال بالنسبة لهذا الشخص فقط ولكن بإمكان 

مثل شخص ال يعرف السباحة نطلب منه الغوص في المياه لجلب شيء سقط , به 

بينما هي ليست كذلك , فالسباحة بالنسبة لهذا الشخص مستحيلة. في المياه

 .يجيدون السباحة آخرين ألشخاصبالنسبة 

  للتعيين قابليته او المحل تعيين -0

 بطريقةبصورة وافية   معينا ,الحق محل العمل يكون ان فيجب عقدا ابرم ما اذا

 والمرافق ومساحتها الغرف عدد تحدد ان فيجب مدرسة كانت فاذا الجهاله تزيل

 وهكذا .واوصافها وكميتها ونوعها طبيعتها تحدد ان يجب سلعة تكان واذا

 .مشروعا الحق محل العمل يكون ان يجب -3

مثال ان يتفق شخص مع اخر على , فالعقد يكون باطال اذا ابرم لسبب غير مشروع

 ..او االتفاق على بيع المخدرات , شخص 

 

 ( األشياء) العيني الحق لمح موضوع او الشروط التي ينبغي توفرها في: ثانيا 

 عن مستقل كيان له ما كل هو الشيء (:الشيء) من توضيح المقصود بمصطلح  بداية

ال تدركه  معنويا او ,والعقار والحيوان كاألرضتدركه الحواس  ماديًا كان سواء األشخاص

لسلعة  التجارية كالعالمةفهي أشياء ذهنية او معنوية  الحواس بل تدركه األذهان

 .والتأليف  االختراع وبراءةمعينة 



إال األشياء , واألصل ان جميع األشياء تصلح للتعامل بها وتكون محال للحقوق العينية 

 .او األشياء التي يمنع القانون التعامل بها, التي تخرج بحكم طبيعتها عن التعامل

 

 او الشمس أشعة او راالبح مياه مثل-: التعامل عن بطبيعتها تخرج التي األشياء -1 

 استطاع اذا اما ,للجميع عامة وهيواالستئثار بها   حيازتها يستطيع احد فالالطلق  الهواء

 البحر ماء تعبئة مثل لحق محال ئذدعن اصبح ,افيه التصرف وأمكن بعضها حيازة االنسان

 .او تنقيته  صهريج في

االشياء هي بحكم طبيعتها  وهذه-: القانون بحكم التعامل عن تخرج التي االشياء -0

اال ان القانون منع التعامل بها لمصلحة  او حكمة , بها والتعامل معهاقابلة لالستئثار 

مثال منع زراعة بعض المحاصيل خشية استخدامها في صناعة  معينة او سبب معين

 .او منع بيع االثار  النها تمثل تراث وحضارة البلد, المخدرات

 

 :اختبر نفسك باألسئلة التالية , بعد انتهائك من قراءة المحاضرة 

 .من هو الشخص الطبيعي والشخص المعنوي:  1س

 ما هو محل الحقوق الشخصية؟ وما هو محل الحقوق العينية؟: 0س

 ما هي  الشروط التي ينبغي توفرها في محل الحقوق الشخصية ؟: 3س

 وهل هنالك استثناءات ؟ ماهي, ما هي االشياء التي يصح التعامل بها : 4س

 

 :  مالحظات نكررها دائما

وطبقها على نفسك لكي , تخيل كل حق من هذه الحقوق على ارض الواقع -

 .تستقر في ذهنك 

 .وال تستهين بقدراتك , إقرأ من اجل التعلم وليس من اجل النجاح فقط  -

تترك المحاضرات والمواضيع تتراكم  فال,,, ال تؤجل عمل اليوم الى غٍد  -

 .بل تابعها باستمرار, عليك
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 0202/المدخل لدراسة القانون /  جامعة األنبار/ كلية القانون والعلوم السياسية 

 

 (  نظرية الحق  )

 ((  التعريف بالحق)) 

 

 : قسمين تنقسم الى, دراسة مادة اصول القانون 

, تعرفنا فيه على  القاعدة القانونية (النظرية العامة للقانون ) يمثل  :األول 

, وطرق سنها, وخصائصها وتمييزها عن القواعد االخرى, وبيان أنواعها

 .الخ ...و مصادرها , وكيفية تفسيرها وإلغائها

 الحقوقفإن الدراسة فيه سوف تركز على  ,قرر المادةمن ُم الثانيالقسم أما 

خول أصحابها االستئثار بسلطات معينة يلتزم وُت ,بها األفرادالتي يتمتع 

 .وتحميها طرق قانونية باحترامهان اآلخرو

ويبين , بين حدودهاها القانون ويحميها وينظمها وُيهذه الحقوق يقَر 

 .العالقة الوطيدة بين الحق والقانونشروط التمتع بها , وتلك هي 

الشك فيه ان قواعد القانون في تنظيمها فمما , عن عالقة الحق بالواجباما 

فإنها إن , ولغرض ضبط السلوك االجتماعي, عالقات االفراد في المجتمع 

قررت حقًا ألحد األطراف فستقرر بالضرورة واجبا على الطرف المقابل تلزمه 

اذن فكرتا الحق والواجب فكرتان . بإحترام هذا الحق وتمنعه من التعدي عليه

 .فكر القانوني متالزمتان في ال

وسيلة القانون في  ,ويعتبر تقرير الحقوق وفرض الواجبات المقابلة لها

ويمكن القول ان تقرير الحقوق هو غاية  .تنظيم عالقات األفراد في الجماعة

ويفرض على  ,ما يتمتع به األفراد من حقوقالقانون اذ يبين  ,القانون

دراسة نظرية الحق دراسة شاملة لذلك تعتبر , واجبا عاما باحترامهاخرين اآل

 .للقانون
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 أساس فكرة الحق

يتبادر إلى أذهاننا تساؤل مهم  ,عندما نتحدث عن الحق ومختلف تعريفاته

حول مصدر الحق, فيما إذا كان قد أوجده القانون أم أنه يثبت لإلنسان 

 : إيجادهبصفته إنسانا وال دخل للقانون في 

 :هذا التساؤل في االجابة عن هنالك  اتجاهان 

 :االتجاه األول 

يرى أنصار هذا االتجاه أن الحقوق هي حقوق طبيعية ولدت مع االنسان دون 

ويستند هذا االتجاه إلى نظريات القانون . حاجة إلى قانون ينص عليها 

. وحقوقه في تقديس الفرد الطبيعي والعقد االجتماعي التي ذهبت بعيدًا

 .حماية هذه الحقوق وتنظيمهامجرد لان تدخل القانون هو يرى هذا االتجاه و

 :االتجاه الثاني

, فهم يرون أن المصدر الوحيد للحقوق األولهو اتجاه مغاير تماما لالتجاه  

هو القانون, فهي تثبت لإلنسان باعتباره فردا من أفراد المجتمع, فال توجد 

حتى ولو افترضنا وجود حقوق من العدم وال حقوق خارج نطاق القانون, و أنه 

حقوق طبيعية لإلنسان فهذه الحقوق ليست لها قيمة قانونية ألن النصوص 

الرأي  االتجاه يمثلوهذا  .وتنظمها وتحددها تعترف بها هي التيالقانونية 

 .الغالب في الفقه

 تعريف الحق

وبعد أن ذهب بعضهم إلى  ,بعد أن اختلف الفقهاء حول أساس فكرة الحق 

حد إنكارها, فإن غالبية الفقه أقرت أن فكرة الحق عمود أساسي في النظام 

رغم هذا اإلقرار إال أنهم اختلفوا في تعريف هذا الحق, وهذا  و. القانوني

وأهم ما قيل في . االختالف لم يسمح لهم بإعطاء تعريف جامع مانع موحد له

 :هي, ت تعريف الحقيات تناولهذا المجال اربع نظر
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 (. Savignyسافيني )  النظرية اإلرادية أو الشخصية تزعمها الفقيه -1 

 . )نكياهر (lheringالنظرية الموضوعية نظرية الفقيه  -0

 النظرية المختلطة  -3

 (.Dabinدابان ) النظرية الحديثة نظرية الفقيه  -4

 :نأتي على توضيح تعريف كل نظرية من هذه النظريات

 

 (النظرية الشخصية)   اإلرادةنظرية : اوال 

الذي ينظر إلى الحق من , (  Savigny سافيني) يتزعم هذا االتجاه الفقيه 

 عرففُي .لذلك سميت هذه النظرية بالنظرية الشخصية (صاحب الحق )خالل 

قدرة أو سلطة إرادية لصاحب الحق يستمدها من ) : بأنه الحقهذا الفقيه 

سلطة يمنحها القانون لشخص  )بعبارة اخرى يعرف الحق بأنه(. القانون 

 .( باإلرادةيتمتع 

 

 : أهمها, جهت انتقادات الى  تعريف هذه النظرية للحقوقد ُو

ولكن هذا , هذا التعريف يفترض ويتطلب وجود اإلرادة ليكون هنالك حق -1

ع ذلك ولكن موتمييز ال يتوفر دائما, الن هنالك اشخاص ليست لديهم ارادة 

دون ) لمميزمثال المجنون والجنين والصبي غير ا, مكن ان يتمتعوا بالحقوقي

ولكن يمكن ان او تمييز ليست لديهم ارادة  جميعا فهؤالء( سن السابعة

 .تثبت لهم عن طريق الميراث او الوصية تأتيهم حقوق

قد , ما شخص ان  بمعنىهناك حقوق تنشأ دون تدخل إرادة صاحب الحق,  -0

شخص  :ال على ذلكمث, على حق دون ان تكون له ارادة في ذلك  يحصل

فهنا , فينشأ له حق بالتعويض, الى حادث دهس -بدون قصد-يتعرض 

, ذلك قاصدًاولم يكن  (حق التعويض) وهو  الشخص المضرور حصل على حق

 حق متجهة الى التعرض الى الحادث لكي يحصل على إرادتهلم تكن ف

 .التعويض
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أي ان , هذه النظرية تقول ان الحقوق تثبت فقط للشخص الذي لديه ارادة -3

 في حين إن  , (للشخص الطبيعي)الحقوق وفق هذه النظرية تثبت فقط 

رغم انعدام  يتمتع بالحقوق, باعتباره من أشخاص القانون الشخص المعنوي

 الشركات اوالمرتبطة بها  رتاالوز الدولة اومتلك فمثال ت. اإلرادة الحقيقية له

 . مرتبط بالعقلتمييز  حقيقية او إرادةال تمتلك  أنهاحقوقا مختلفة رغم  ,

 ألن ,يؤدي التعريف السابق إلى عدم ثبوت الحق لشخص ما  دون علمه-4 

ربط بين الحق وبين توفر اإلرادة, ولكن هذا ال يحدث في هذه النظرية ت

 .ال يعلم بوفاة مورثهبعض الحاالت ومنها الوارث الذي يحصل على حق وهو 

  

 (النظرية الموضوعية)نظرية المصلحة  : ثانيا

والذي ينظر إلى الحق من ناحية  "كإهرين"ظرية الفقيه تزعم هذه الن

لذلك سميت بالنظرية  (صاحب الحق) وليس من ناحية ( موضوع الحق)

وعلى  (.مصلحة يحميها القانون), فيعرف هذا الفقيه الحق بأنه الموضوعية

مثل  إرادةن الحق يثبت لكل شخص حتى لو لم تكن له إف األساسهذا 

 .المجنون والشخص المعنوي

,  هو المصلحة األول  :يراه هذا االتجاه يتكون من عنصرين الحق حسب ما 

والمتمثلة في إمكانية رفع دعوى قضائية من  ,والثاني هو الحماية القانونية

 .و لحمايته او استردادهقبل صاحب الحق للمطالبة بحقه ا

 : أهمهاهذه النظرية  إلىتم توجيه انتقادات  أيضالكن 

 

فقد توجد مصلحة دون وجود حق, , المصلحة ال ترافق دائما الحقان  -1

مركية على السلع األجنبية يشكل مصلحة ألصحاب جفرض رسوم مثال 

 .المصانع المحلية دون أن يثبت لهم الحق في فرض هذه الرسوم

. فليس من حقهم ان يفرضوا هذه الرسوم النها من اختصاص الدولة

 .فهنا أصحاب المصانع المحلية لديهم مصلحة ولكن ليس لهم حق
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أمر يعد الحق  عنصرا يدخل في تكويناعتبار الحماية القانونية ان  -0

فالحماية تأتي , الن الحماية ال تعتبر عنصر مكون للحق, غير صائب 

فاذا ُوِجد الحق فأن القانون يأتي بعد . يس معهبعد وجود الحق ول

 .ذلك لحمايته

 

 النظرية المختلطة: ثالثا 

ذهب فريق من الفقه إلى الجمع بين النظريتين األولى والثانية وأطلق عليها 

القدرة اإلرادية المعطاة : ", فعرفوا الحق بأنه"النظرية المختلطة"تسمية 

القانون, وبالتالي وجهت لهذه لشخص في سبيل تحقيق مصلحة يحميها 

 ".النظرية االنتقادات الموجهة للنظريتين السابقتين

 النظرية الحديثة: رابعا 

بعد أن قام بتحليل ف. (Dabinدابان ) تزعم هذه النظرية الفقيه الفرنسي 

ميزة ) : جديدا للحق, بحيث عرفه بأنه وضع تعريفًا ,ونقد النظريات السابقة

لشخص هذا اويكون ل, ص وتحميها طرق قانونيةيمنحها القانون لشخ

بمقتضى تلك الميزة ان يتصرف في اموال معينة بصفته مالكا  ,صاحب الحق

 ,(أو مستحقا لها 

اصر التي يمكن جاء بتعريف يجمع بين أغلب العن" دابان"ُيالحظ أن الفقيه 

  :هي هذه العناصر و. باإلضافة إلى صاحب الحق للحق أن يشملها 

 :االستئثار  -1

ويعني انفراد صاحب الحق بالميزات التي يخولها له هذا الحق بموجب 

ن يستأثر به وحده, فيكون له دون غيره كافة السلطات التي أ القانون و

 .تسمح له بالتصرف في حقه واستعماله واستغالله
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 : التسلط  -0

على صاحب الحق  قدرةويقصد بالتسلط . يعية لالستئثاروهو النتيجة الطب

 .التي يستأثر بها  األموالالتصرف بحرية في استعمال واستغالل و

 

للحق  اآلخريناحترام ) يعني  –جية الحق في مواجهة الغير ُح -3

  (وعدم التعدي عليه

الحق يثبت للشخص في مواجهة األشخاص اآلخرين, بحيث يلتزم هؤالء ف

 .احترامه بموجب القانونجبرون على نهم ُيفإ إآلو  ,باحترام هذا الحق طواعية

  

 الحماية القانونية للحق -4

الحتمية لحجية الحق في مواجهة الغير, لهذا  هذه الحماية هي النتيجة 

يمكن أن ننظر إليها على أساس أنها عنصر الحق لتكوين الحق, بحيث ال 

 .يمكن للقانون أن يحمي حقا إال إذا كان موجودا من قبل

 :اختبر نفسك باالسئلة االتيةبعد قرائتك لهذه المادة 

 ما هي عالقة الحق بالقانون ؟  -1

 ما هي عالقة الحق بالواجب ؟  -0

 وبماذا اخذ غالبية الفقهاء ؟ وضح ذلك, ما هو اساس فكرة الحق   -3

و ماهي االنتقادات التي , هي فكرة كل نظرية في تعريف الحق ما  -4

 وجهت الى كل منها؟

الموضوعية في النظرية ما وجه االختالف بين النظرية الشخصية و  -5

 تعريف الحق؟

 كيف عرف الفقيه سافيني الحق؟ -6

 كيف عرف الفقيه دابان الحق ؟ وما هي عناصر الحق لديه؟ وضحها -7
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 االوىل : املرحلة /  املدخل لدراسة القانون: املادة 

  0202/0202: العام الدراسي/ الدراسة الصباحية واملسائية/ القانون : القسم 

 رياض احمد عبد الغفور .د. م.أ: املادة أستاذ

 الملزمةمدى قوتها تقسيم القواعد القانونية من حيث 

 (المكملة  واوالقواعد المفسرة  اآلمرةالقواعد )  

 وا قواعد مكملةإلى قواعد آمرة ومن حيث قوتها الملزمة  م القواعد القانونيةقسنت

 : مفسرة

التي تختلف , من خالل القواعد القانونية   العالقات والروابط القانونية مشرعينظم ال 

 .وموضوع الرابطة القانونيةأهمية المصلحة حسب طبيعة وب

 ,األساسية وبمصالحه القانونية بمسألة تهم الصالح العامموضوع العالقة فإذا تعلق  

بقواعد ذات طبيعة آمرة تتسم باإللزام الذي ال يسمح فيه  التنظيمه مشرعدخل الَت

فإن , أما في حالة تعلق األمر بمصالح خاصة لألفراد .لألفراد باالتفاق على ما يخالفه

إال أنه , وفقا لما يرتضونه فيما بينهم القانون يترك لهؤالء حرية تنظيم هذه المصالح

طبق ُتهذه القواعد  ,لكي ال تتصادم يضع في نفس الوقت قواعد لتنظيم هذه المصالح

ك القواعد تسمى بالقواعد تليتفق فيها األفراد على حكم معين وفي الحالة التي ال 

  .المكملة

 :تقدم يتبين لنا ان مما 

 القواعد اآلمرة

ألفراد االتفاق ال يجوز ل ,تصدر عن السلطة العامة المختصة االحترامقواعد واجبة  هي

 ألنها ,استبعاد أو مخالفة حكمها بحيث تنعدم حرية األفراد في, على مخالفة حكمها

 .او األسرة المجتمع واالدولة المواضيع التي يقوم عليها كيان  أساسي من تنظم موضوع

 . (العامة بالنظام العام و اآلداب)عرف ُيالذي 

     وال يرتب أي اثر  و يعتبر كل اتفاق على مخالفة هذه القواعد باطال وال يعتد به قانونا

 .( ما بني على الباطل فهو باطلاذا ان  )

القواعد اآلمرة في نطاق القانون العام نجد أنه في مجال القانون  ومن االمثلة على 

العامة وما يتعلق  يعتبر من النظام العام كل ما يتصل باختصاص السلطات, الدستوري

 ومثال اخر. الترشح و حرية العقيدةوالحريات العامة كحق االنتخاب و بتنظيم الحقوق

,  لألفراد االتفاق على ما يخالف حكمهاالقواعد المتعلقة بقانون العقوبات ال يجوز 

ال يجوز االتفاق على امرة قواعد بتجريم فعل او تقرير عقوبة جميعها فالقواعد المتعلقة 
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كان حتى ولو  ,ال توجد وسيلة للتحلل من حكمهاويلتزم األفراد باحترامها و, مخالفتها

وال , باطال يعد االتفاقاتفاق بين األطراف على أن يقتل أحدهما اآلخر فمثل هذا  هنالك

 .عقاب الشخص إذا ما ارتكب الجريمة  يمنع او يعفي من

ان هنالك قواعد آمرة ال يجوز مخالفتها وقواعد أخرى  وفي نطاق القانون الخاص نجد

أن أغلب القواعد المتعلقة باألحوال الشخصية المنظمة  فنجد مثال, يجوز مخالفتها

لكونها تتعلق بموضوع اساسي  ق بالنظام العاملألسرة من زواج وطالق وحضانة يتعل

أي تحديد السن القانوني ) يتعلق بأهلية الشخص  وكذا ما, ومهم وهو كيان األسرة 

 ( . للشخص 

 

 : القواعد المكملة 

تتضمن حكم  ,النها صادرة من السلطة العامة المختصة ايضا واجبة االحترام هي قواعد

لألفراد االتفاق على ما يخالف هذا الحكم أو لكن المشرع أجاز فيها  ,لمسالة معينة معين

فإذا أحالنا المشرع إلى االتفاق أو العرف . الرجوع إلى العرف أو أية قاعدة قانونية أخرى

نعود إلى , وإذا لم يوجد اتفاق  أو عرف يحكم المسألة المعنية, مافأننا نطبق ما جاء به

 . حكم القاعدة القانونية

وتجيز  ,لمسألة معينة قاعدة معينة على حكم معين عندما تنص, مثاال على ذلك

نفقات تسليم المبيع ) ان  على  كأن تنص مثال, يتفقوا على خالف هذا الحكم لألطراف ان

 يقضي او عرف( بين البائع والمشتري)  تكون على البائع اذا لم يوجد اتفاق( البضاعة) 

على ان النفقات تكون على  وجد عرفاو  اتفق الطرفان بمعنى انه اذا, (خالف ذلك ب

 أما اذا لم يوجد اتفاق. صحيح وُيعمل به او عرف فهو اتفاق ,البائععلى المشتري وليس 

 (.ان النفقات تكون على البائع) فإننا ٌنطبق حكم القاعدة القانونية وهي , او عرف

 تكمل إرادة األفراد في تنظيم المسائل التي تتعلق بمصالحهم القواعد المكملة إذن 

في حالة سكوت األطراف عن تنظيم  و, يترك لهم حرية تنظيمها والمشرع هنا, الخاصة

 .في صورة قاعدة مكملة مشرعطبق الحكم الذي أورده الن ,مسألةهذه ال

تتمتع  ألنها, االحترامواجبة قاعدة  أيضاان القاعدة المكملة تعتبر  تأكيدالجدير بالو

ان  أخرىبعبارة (. االتفاق على خالفها أجازتوهي التي ) بخصائص القاعدة القانونية

صادرتان عن السلطة واجبة االحترام اعد المكملة كلتاهما قواعد والقو اآلمرةالقواعد 

المفسرة  أما, االتفاق على خالفها لم يجيز المشرع اآلمرةالقواعد في لكن , المختصة

 .ُرخصة االتفاق على خالفها ,فيها ألفرادجاز لأالمشرع  لكن واجبة االحترامفهي 
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كيف ُنميز القواعد )  ر التمييز بين القواعد اآلمرة و المكملةايمع

 ؟ ( اآلمرة عن القواعد المكملة

هنالك طريقتان أو معياران يمكن من خاللها معرفة نوع القاعدة القانونية هل هي 

 _:وهما . مفسرة  أمقاعدة آمرة 

ة المكملة بالرجوع القاعدتم التمييز بين القاعدة اآلمرة وي :المعيار اللفظي والمادي :اوال

ل بطريقة قاطعة من ستدحيث ُي, ارات المستعملة في النص القانونيالعبإلى األلفاظ و

 ,(يلزم , ال يجوز, يجب ) كاستعمال لفظ  ألفاظه على طبيعة القاعدةعبارات النص و

ال يمكن االتفاق على  آمرة فمثل هذه العبارات تدل على أن األمر يتعلق بقواعد

 (.على قيد الحياةال زال  تركة إنسان  التعامل في ال يجوز "ل مثا. او مخالفتها استبعادها

ورد النص فيها على جواز  او ,اإللزامترد هذه المصطلحات التي تدل على اما اذا لم   

تكاليف ) :القواعد المكملة ومثال على. كملة او مفسرةمفتكون القاعدة هنا , مخالفتها

تسليم المبيع كأجرة الكيل والوزن تلزم البائع وحده, ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي 

ما لم )  وردت عبارةانه قد  ,المادة القانونيةهذه الحظ هنا في نهاية اذ ن  (.بغير ذلك

ان هذه القاعدة سمحت للبائع و المشتري  بمعنى ,(عرف يقضي بغير ذلك يوجد اتفاق او

 .باالتفاق على خالف حكمها 

الى نهايته لكي تعرف انه قاعدة ( نص المادة القانونية كامال)عليك ان تقرأ : مالحظة 

 .كلمة او عبارة منه وال تحكم على النص بمجرد قراءة, ة امرة او مكمل

هذه الطريقة ترشدنا أيضا الى طبيعة  :  المعيار المعنوي أو المعيار الموضوعي :ثانيا 

ع ضووالمالقاعدة القانونية من خالل قراءة نص المادة القانونية والتمعن جيدا في 

مرتبط بالمصالح  كانت تعالج موضوعا مهمًا فإذا, الذي تعالجه القاعدة القانونية

المشرع من ورائها إلى المحافظة على  هدفالمجتمع بحيث يالحيوية أو األساسية في 

قاعدة هنا نكون أمام , او اآلداب العامة ظام العامالناو  األسرةكيان الدولة او المجتمع او 

وال تتعلق بالنظام   باإلفراد تنظم فقط مصالح فردية خاصةالقاعدة  أما إذا كانت  ,آمرة

مثال على . لإلرادةمفسرة  تكون مكملة اوفي الغالب  فإن القاعدة , العام واآلداب العامة 

 ألنها آمرةقاعدة  تعد, (سنة كاملة 81سن الرشد هو ) القاعدة التي تنص على ان  :ذلك

 .النظام العاممسائل وهي مسألة تدخل ضمن , تعلق بتحديد سن الرشد أي األهليةت

ن تعد قواعد آمرة أل, (بالتقادم ز عليها وال تملكها اموال الدولة ال يجوز الحج) مثال اخر 

وهي تدخل ضمن مسائل النظام العام التي  اموال الدولةالمادة القانونية تتكلم عن 
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على أنها قاعدة  (ال يجوز ) دل لفظ  أيضاو . من القانون المدني 831نصت عليها المادة 

 آمرةانها قاعدة  على اتدّلقد المعنوية واللفظية  طريقتانال, أي انه في هذا المثال. آمرة

 .يجوز مخالفتها ال

 :النظام العام واآلداب العامة 

العامة هي  واآلدابالقانونية التي تتعلق بمواضيع النظام العام  ذكرنا سابقا ان القواعد

 .االتفاق على مخالفتها ألحد يجوز قواعد آمرة ال

 العامة ؟ واآلداباذن ماذا يقصد بالنظام العام 

التي يقوم عليها كيان  واألسس ,مجتمعلل األساسيةمجموع المصالح :  النظام العام 

الذين عليهم  ,الخاصة تعلو على مصلحة األفرادوهي  ,الدولة او المجتمع او االسرة

قت باتفاقات فيما بينهم حتى ولو حّق مخالفتهاوال يجوز لهم  واحترامها مراعاتهاجميعًا 

وفكرة النظام العام وما يدخل ضمنها تعتبر فكرة نسبية  .هذه االتفاقات مصالح فردية

بحسب األفكار , من زمن الى اخر ومن نظام الى اخرو آخرغير ثابتة تختلف من مكان الى 

 .والعقائد واأليدلوجيات السائدة في كل دولة او نظام

بعض المسائل التي تعتبر من العراقي من القانون المدني  831/2وقد بينت المادة 

يعتبر من النظام العام  : )انه نصت على  اذ -على سبيل المثال ال الحصر – لنظام العاما

المتعلقة  واألحكامالمتعلقة باالحوال الشخصية كاالهلية والميراث  األحكامبوجه خاص 

المحجور  والتصرف في مال ,الالزمة للتصرف في الوقف وفي العقار واإلجراءات ,باالنتقال

وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة , ومال الوقف ومال الدولة

 (. المستهلكين في الظروف االستثنائية

مجموعة األسس والقيم األخالقية التي يقوم عليها البنيان  بهايقصد  : االداب العامة

او تفكك  المجتمع وانحاللهؤدي مخالفتها إلى تفكك يو ,واالسرة األساسي للمجتمع

المجتمع كيان وتماسك , وهي من القواعد الضرورية للمحافظة على االسرة وانحاللها

  .من االنحالل ويجب االلتزام بها من الجميع وعدم المساس بها , واالسرة

واالقتصادية  السياسية: موعة المبادئ األساسيةوإذا كان النظام العام هو مج

التي يقوم عليها مجتمع ما في وقت من األوقات, فإن اآلداب  ائديةوالعقواالجتماعية 

العامة في لغة القانون هي مجموعة المبادئ النابعة من المعتقدات الدينية واألخالقية 
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المتوارثة اجتماعيًا والعادات والتقاليد واألعراف المتأصلة في مجتمع ما, في زمان معين 

 .يها انحرافًا ال يسمح به المجتمعوالتي يعد الخروج عل, ومكان معين 

, وفكرة اآلداب العامة  والمواضيع التي تدخل ضمنها هي ايضا فكرة نسبية غير ثابتة

 .تختلف وتتبدل من مكان الى آخر ومن زمان الى آخر

 :على سبيل المثال حول الموضوع التي يمكن ان تثاراالسئلة 

 : تجيب عن األسئلة اآلتية ه حاول انللموضوع واخذ فكرة عن قراءتكبعد 

 ؟ والقواعد المكملة ؟ اآلمرةماذا يقصد بالقواعد :   8س

 ؟ ولماذا ؟واجبة االحترامالقواعد المكملة هي قواعد  هل:  2س

 ؟ االختالفوجه لماذا تعتبر بعض القواعد آمرة وقواعد اخرى مكملة ؟ اين يكمن :  3س 

 لمكملة ؟ما هي طرق تمييز القاعدة االمرة عن ا  -4س

 .والقواعد المكملة , اعطنا مثال للقواعد االمرة  -5

قواعد فروع القانون العام هل هي امرة ام مكملة ؟ وفروع القانون الخاص هل هي  -6

 آمرة ام مكملة ؟

 العامة ؟ اآلدابماذا يقصد بالنظام العام و  -7

وكيف ؟ ام مكملة  آمرةهل هي قاعدة .. ( المال الموقوف ال يباع وال يوهب وال يورث ) -1

 ؟ توصلت الى ذلك

اال اذا  ,مالك الدار المؤجرة وال يجوز تسليمها لغيرهل  إال اإليجار اليجوز تسليم مبلغ )  -9

 وكيف توصلت الى ذلك ؟ام مكملة ؟  آمرةهل هي قاعدة ( .. وجد اتفاق على خالف ذلك

 

مع زمالئك االيجابية المناقشة ف. على حلهافيما بينكم ال بأس ان تتعاونوا  : مالحظة

  (.ي ذهنك وتجعلها عالقة في الذاكرة وتمرن عقلكتركز المادة ف

 



 

1 
 

 0202/0202/المدخل لدراسة القانون /  جامعة األنبار/ كلية القانون والعلوم السياسية 
 رياض احمد عبد الغفور. د.م.ا

 (نظرية الحق  )  
 ((  التعريف بالحق)) 

 
 :تنقسم على قسمين , (المدخل لدراسة القانون) دراسة مادة اصول القانون  
, تعرفنا فيه على  القاعدة القانونية وخصائصها وتمييزها (النظرية العامة للقانون ) يمثل : األول 

وكيفية ,ونطاق تطبيقها الزماني والمكاني, وطرق سنها, عن القواعد االخرى, وبيان أنواعها
لغائها  .الخ... و مصادرها , تفسيرها وا 

التي يتمتع بها  الحقوقسوف تركز على  فإن الدراسة فيه, من ُمقرر المادة القسم الثانيأما 
وُتخول أصحابها االستئثار بسلطات معينة يلتزم اآلخرون باحترامها وتحميها طرق , األفراد
 .قانونية

ويبين شروط التمتع بها , وتلك هي , هذه الحقوق يقَرها القانون ويحميها وينظمها وُيبين حدودها 
 .العالقة الوطيدة بين الحق والقانون

 .العالقة بين القانون والحق
هووي السولطات والصووالحيات واالمتيوازات التووي يعتورف بهووا القوانون لشووخ  معوين تحقيقووا  : الحقووق

ومقابل هذه الحقووق هنواك واجبوات يفر وها القوانون علوى كول شوخ  يتعامول . لمصلحة مشروعة
االنتفووا   حووق, عنوودما يقوورر القووانون للشووخ  المسووت جر, ففووي عقوود اريجووار .مووع صوواحح الحووق

مقابول أجورة يودفعها للموإلجر,رن يفورض علوى الموإلجر ان يمكون المسوت جر مون االنتفوا  , بالم جور
 .لهما وبهذا الشكل فإنها تحميه لتحقيق مصلحة مشروعة, بالم جور

لذلك فإن الصلة وثيقة بين الحق والقانون, ألن الحقووق , إن الحق تقرره القاعدة القانونية وتحميه 
لقووانون الووذس يرسووم إطارهووا ويبووين حوودودها, فالقووانون والحووق أشووبه بوووجهي عملووة واحوودة تتولوود عوون ا

 . حسح وصف بعض علماء القانون
ان القووانون والحووق, رلووم الصوولة بينهمووا , إال ان لكوول منهمووا مدلولووه فووي اصووطال  اللغووة العربيووة , 

لوك القاعودة التوي تقورر وجوود إذا قلنوا ب نوه يقصود بالقوانون ت. فالكلمتان تختلفان في اللفظ و المعنى
الحووق, أمووا الحووق فووي ذاتووه , فهووو تلووك السوولطات أو الصووالحيات أو االمتيووازات المقووررة لصوواحح 

فلها لفظ واحود  droit: أما في االصطال  الفرنسي , فإن كلمة . الحق لتحقيق مصلحة مشروعة 
صالحيات والمزايا التي والحق من حيث السلطات وال, ولكنها تستعمل للتعبير عن كل من القانون
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 ,تنش  عن هذه القواعد, مما يإلدس في الظاهر إلى الخلوط بينهموا بحكوم االشوتراك فوي اللفوظ الواحود
 .على خالف ذلك فإن اللغة العربية الغنية بمفرداتها تميز بينهما بكلمتين هما القانون والحق

للتعبيووور عووون ( right)للتعبيووور عووون القوووانون وكلموووة (  law) موووا اللغوووة ارنجليزيوووة فإنهوووا تخصووو  كلموووة ا
 .الحق, وهي تتطابق تماما  مع اللغة العربية التي تميز بين اصطال  القانون والحقوق

كموا إن الحقووق متنوعوة, . ولكل فر  قوانين تن وس تحته, علما  ان للقانون فرعين أساسيين عام وخا  
 .سنتناوله تباعا  ان شاء اهلل, ل دراسي خا  بهولكل حق محله, ولكل من القانون والحق فص

فمما الشك فيه ان قواعد القانون في تنظيمها عالقات االفراد في , عن عالقة الحق بالواجحاما 
فإنها إن قررت حقا  ألحد األطراف فستقرر , ولغرض  بط السلوك االجتماعي, المجتمع 

اذن فكرتا . هذا الحق وتمنعه من التعدس عليهبال رورة واجبا على الطرف المقابل تلزمه بإحترام 
 .الحق والواجح فكرتان متالزمتان في الفكر القانوني 
وسيلة القانون في تنظيم عالقات األفراد في , ويعتبر تقرير الحقوق وفرض الواجبات المقابلة لها

متع به األفراد اذ يبين القانون ما يت, ويمكن القول ان تقرير الحقوق هو لاية القانون. الجماعة
لذلك تعتبر دراسة نظرية الحق دراسة , ويفرض على اآلخرين واجبا عاما باحترامها, من حقوق

 .شاملة للقانون
 أساس فكرة الحق

يتبادر إلى أذهاننا تساإلل مهم حول مصدر الحق, , عندما نتحدث عن الحق ومختلف تعريفاته
 :لإلنسان بصفته إنسانا وال دخل للقانون في إيجاده فيما إذا كان قد أوجده القانون أم أنه يثبت 

 :في االجابة عن هذا التساإلل هنالك  اتجاهان 
 :االتجاه األول 

يرى أنصار هذا االتجاه أن الحقوق هي حقوق طبيعية ولدت مع االنسان دون حاجة إلى قانون 
ويستند هذا االتجاه إلى نظريات القانون الطبيعي والعقد االجتماعي التي ذهبت . عليها  ين 

ويرى هذا االتجاه ان تدخل القانون هو لمجرد حماية هذه الحقوق . بعيدا  في تقديس الفرد وحقوقه
 .وتنظيمها

 :االتجاه الثاني
حيد للحقوق هو القانون, فهي هو اتجاه مغاير تماما لالتجاه األول, فهم يرون أن المصدر الو  

تثبت لإلنسان باعتباره فردا من أفراد المجتمع, فال توجد حقوق من العدم وال حقوق خارج نطاق 
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القانون, و أنه حتى ولو افتر نا وجود حقوق طبيعية لإلنسان فهذه الحقوق ليست لها قيمة 
وهذا االتجاه يمثل الرأس . هاقانونية ألن النصو  القانونية هي التي تعترف بها وتنظمها وتحدد

 .الغالح في الفقه
 تعريف الحق

رلم اختالف الفقهاء حول أساس فكرة الحق, اال ان لالبية الفقه أقرت أن فكرة الحق يعد  
ورلم هذا ارقرار إال أنهم قد اختلفوا في تعريف هذا الحق, . مو وعا أساسيا في النظام القانوني

وأهم ما قيل في هذا المجال . عطاء تعريف جامع مانع موحد لهوهذا االختالف لم يسمح لهم بإ
 :هي, اربع نظريات تناولت تعريف الحق

 
 (. Savignyسافيني ) النظرية اررادية أو الشخصية تزعمها الفقيه  -2 
 . )اهرينك (lheringالنظرية المو وعية نظرية الفقيه  -0
 النظرية المختلطة  -3
 (.Dabinدابان ) الفقيه  النظرية الحديثة نظرية -4

 :ن تي على تو يح تعريف كل نظرية من هذه النظريات
 

 (النظرية الشخصية)  نظرية اررادة : اوال 
صاحح )الذس ينظر إلى الحق من خالل , (  Savignyسافيني ) يتزعم هذا االتجاه الفقيه 

قدرة أو : ) ه الحق ب نهفُيعرف هذا الفقي. لذلك سميت هذه النظرية بالنظرية الشخصية, (الحق 
سلطة ) بعبارة اخرى يعرف الحق ب نه (. يستمدها من القانون , سلطة إرادية لصاحح الحق

 (.يمنحها القانون لشخ  يتمتع باررادة 
 

 :أهمها , وقد ُوجهت انتقادات الى  تعريف هذه النظرية للحق
وهذا ال يتحقق , هذا التعريف يفترض ويتطلح وجود شخ  يتمتع باررادة ليكون هنالك حق -2

, ولكن مع ذلك يمكن ان يتمتعوا بالحقوق, دائما, الن هنالك اشخا  ليست لديهم ارادة وتمييز 
م ولكن مع ذلك يمكن ان ت تيه, فهإلالء جميعا ليست لديهم ارادة او تمييز , مثال المجنون والجنين

 .حقوق تثبت لهم عن طريق الميراث او الوصية
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قد يحصل على , هناك حقوق تنش  دون تدخل إرادة صاحح الحق, بمعنى ان شخ  ما  -0
الى حادث  -بدون قصد-شخ  يتعرض : مثال على ذلك, حق دون ان تكون له ارادة في ذلك 

( حق التعويض )فهنا الشخ  الم رور حصل على حق وهو , فينش  له حق بالتعويض, دهس
فلم تكن إرادته متجهة الى التعرض الى الحادث لكي يحصل على حق , ولم يكن قاصدا  ذلك

 .التعويض
أس ان الحقوق وفق هذه , هذه النظرية تقول ان الحقوق تثبت فقط للشخ  الذس لديه ارادة -3

من  في حين نجد إن   الشخ  المعنوس باعتباره, (للشخ  الطبيعي)النظرية تثبت فقط 
فمثال تمتلك الدولة او الوزارت . يتمتع بالحقوق رلم انعدام اررادة الحقيقية له, أشخا  القانون

 . حقوقا مختلفة رلم أنها ال تمتلك إرادة حقيقية او تمييز مرتبط بالعقل, المرتبطة بها او الشركات 
النظرية تربط  ألن هذه, يإلدس التعريف السابق إلى عدم ثبوت الحق لشخ  ما  دون علمه-4 

بين الحق وبين توفر اررادة, ولكن هذا ال يحدث في بعض الحاالت ومنها الوارث الذس يحصل 
 .على حق وهو ال يعلم بوفاة مورثه

  
 (النظرية المو وعية)نظرية المصلحة :  ثانيا

وليس من ( مو و  الحق)والذس ينظر إلى الحق من ناحية " إهرينك"تَزعم هذه النظرية الفقيه 
لذلك سميت بالنظرية المو وعية, فيعرف هذا الفقيه الحق ب نه , (صاحح الحق) ناحية 

حتى و إن لم تكن , وعلى هذا األساس فإن الحق يثبت لكل شخ (. مصلحة يحميها القانون)
 .مثل المجنون والشخ  المعنوس, له إرادة

والثاني هو ,  األول هو المصلحة:  ح ما يراه هذا االتجاه يتكون من عنصرينوالحق بحس 
الحماية القانونية المتمثلة في إمكانية رفع دعوى ق ائية من قبل صاحح الحق للمطالبة بحقه او 

 .حمايته او استرداده
 :لكن أيضا تم توجيه انتقادات إلى هذه النظرية أهمها 

 
فقد توجد المصلحة دون وجود الحق, مثال فرض , الحقان المصلحة ال ترافق دائما  -2

دون أن  ,رسوم جمركية على السلع األجنبية يشكل مصلحة ألصحاح المصانع المحلية
فليس من حقهم ان يفر وا هذه الرسوم النها . يثبت لهم الحق في فرض هذه الرسوم

محلية أصحاح المصانع النجد ان   ,في مثل هذه االحوالف. من اختصا  الدولة
 .لديهم مصلحة ولكن ليس لهم حق
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الن , ان اعتبار الحماية القانونية عنصرا يدخل في تكوين الحق يعد أمر لير صائح  -0
فاذا . فالحماية ت تي بعد وجود الحق وليس معه, الحماية ال تعتبر عنصر مكون للحق

 .ُوِجد الحق ف ن القانون ي تي بعد ذلك لحمايته
 

 لطةالنظرية المخت: ثالثا 
النظرية "ذهح فريق من الفقه إلى الجمع بين النظريتين األولى والثانية وأطلق عليها تسمية 

القدرة اررادية المعطاة لشخ  في سبيل تحقيق مصلحة يحميها : ", فعرفوا الحق ب نه"المختلطة
 ".القانون, وبالتالي وجهت لهذه النظرية االنتقادات الموجهة للنظريتين السابقتين

 النظرية الحديثة: ا رابع
, فبعد أن قام بتحليل ونقد النظريات السابقة(. Dabinدابان ) تزعم هذه النظرية الفقيه الفرنسي 

وتحميها طرق ميزة يمنحها القانون لشخ  : ) و ع تعريفا  جديدا للحق, بحيث عرفه ب نه
اموال معينة بمقت ى تلك الميزة ان يتصرف في , ويكون لهذا الشخ  صاحح الحق, قانونية

 ,(بصفته مالكا أو مستحقا لها 
جاء بتعريف يجمع بين أللح العناصر التي يمكن للحق أن يشملها  " دابان"ُيالحظ أن الفقيه 

 : وهذه العناصر هي . بار افة إلى صاحح الحق
 :االستئثار  -2

وأن  ,هذا الحق بموجح القانون والسلطات التي يخولها ويعني انفراد صاحح الحق بالميزات
يست ثر به وحده, فيكون له دون ليره كافة السلطات التي تسمح له بالتصرف في حقه واستعماله 

 .واستغالله
 : التسلط  -0

ويقصد بالتسلط قدرة صاحح الحق على استعمال واستغالل . وهو النتيجة الطبيعية لالستئثار
 .والتصرف بحرية في األموال التي يست ثر بها 

  (احترام اآلخرين للحق وعدم التعدس عليه) يعني  –الغير  ُحجية الحق في مواجهة -3
الحق يثبت للشخ  في مواجهة األشخا  اآلخرين, بحيث يلتزم هإلالء باحترام هذا الحق ف

 .و إآل فإنهم ُيجبرون على احترامه بموجح القانون, طواعية
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 الحماية القانونية للحق -4
مواجهة الغير, لهذا يمكن أن ننظر إليها على  الحتمية لحجية الحق في هذه الحماية هي النتيجة 

أساس أنها عنصر الحق لتكوين الحق, بحيث ال يمكن للقانون أن يحمي حقا إال إذا كان 
 .موجودا من قبل

 :بعد قرائتك لهذه المادة اختبر نفسك باالسئلة االتية

 ما هي عالقة الحق بالقانون ؟  -2
 ما هي عالقة الحق بالواجح ؟  -0
 وبماذا اخذ لالبية الفقهاء ؟ و ح ذلك, فكرة الحق ما هو اساس   -3
 و ماهي االنتقادات التي وجهت الى كل منها؟, ما هي فكرة كل نظرية في تعريف الحق  -4
 ما وجه االختالف بين النظرية الشخصية والنظرية المو وعية في تعريف الحق؟  -5
 كيف عرف الفقيه سافيني الحق؟ -6
 هي عناصر الحق لديه؟ و حهاكيف عرف الفقيه دابان الحق ؟ وما  -7
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  املدخل لدراسة القانون: املادة 

  9102/9191: العام الدراسي/ الدراسة الصباحية واملسائية/ القانون : القسم / االوىل : املرحلة 

 رياض احمد عبد الغفور. م.أ: املادة أستاذ

  المنهجيالتاسع من الكتاب  الفصل (( القانون فروع))      

. الخاص القانون وفرع ,العام القانون فرع هما :أساسيين فرعين إلى القانون ينقسم
 الفقهي اإلجماع شبه حد إلى التقسيم لهذا الغلبة تزال ال اآلن إلى الرومان عهد ومنذ
 .التقسيم هذا على

 عام إلى القانون تقسيم معيار بين الفقهاء حول خالف ثمة فإن ذلك من وبالرغم
 من أو العام القانون قواعد من معينة قاعدة كانت إذا ما تحديد وبالتالي ,وخاص
 .الخاص القانون قواعد

وعالقات  أمور تنظيم بأن القول يمكن الخالف, هذا تفاصيل في الدخول ولكن بدون 
 األفراد شؤون ترعى حاكمة سلطةكون هنالك ت أن اقتضى قد ,وعة البشريةمالمج

 السلطة هذه على أطلق وقد. مصالحهم بين التصادم وتمنع بينهم التعايش وتحقق
 ,وترعى مصالحهم األساسية المهمة بهذه القيام من الدولة تتمكن ولكي .الدولة تسمية
 ُأوكلت التي المهمة تحقيق حتى تستطيع الدولة الخضوع من بنوع األفراد لها اعترف
التي تضع قواعد قانونية  والسيادة السلطة صاحبة بمظهر هنا الدولة وتظهر, إليها

الن المسألة هنا تتعلق بمصالح عامة  .آمرة ال يجوز مخالفتها تسري على الجميع
 .تمس كيان الدولة والمجتمع

 أيضا, عالقة في او المنظمات الدولية الدول من غيرها مع تدخل قد كما ان الدولة
لذلك تمارس , وتعبر عن مصالحهم ومصلحة الدولة الشعب مجموع تمثل هنا وهي

لذلك تدخل هذه العالقة , في الدولة والسيادة سلطةال صاحبة باعتبارها هذه المهمة
 .في نطاق القانون العام
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أي في مسائل ال , أعاله المهمة خارج عالقة في األفراد الدولة مع تدخل عندما أما
 الفرد منزلة تنزل فإنها ,مسائل تمس كيان الدولة والمجتمع تتعلق بمصالح عامة او

وانما , بمظهر صاحب السلطة والسيادةفي هذه العالقة فال تظهر الدولة , العادي
 الدولة تظهر حيث ال, الخاص القانون نطاق في العالقة تدخل ,كشخص عادي

لبناء  العامة للمنفعة أرض ملكية الدولة تنتزع حين فمثال. بمظهر صاحب السلطة 
 الذي الهدف لتحقيق بذلك تقوم ,مستشفى عمومي مثال او توسعة طريق يخدم الناس

في هذه الحالة  األفراد على وبالتالي يكون ,سيادة لها يكون ثم ومن أجله من قامت
 أما. وهذه العالقة تدخل في نطاق القانون العام, وعدم االمتناع والخضوعمتثال اال

إقامة موظفين  لغرض ,مواطن من فندق او بناية ستئجاربا مثال تقوم الدولة عندما
 فهذا, أرسلتهم من اجل إتمام دورة تدريبية او مشاركة في مؤتمر معين, تابعين لها

 حيث ال, بل في نطاق القانون الخاص, العام القانون نطاق في يدخل ال النشاط
 الطرف على وتفرض والسيادة السلطة صاحبة في هذه الحالة باعتبارها الدولة تظهر
 العالقة طرف مع المساواة قدم على تكون بل السلطة, هذه بموجب تريد ما اآلخر
فيتفق الطرفان , عادي فرد أي شأن شأنها في ذلك ,(مالك البناية او الفندق)  اآلخر

 .على تنظيم هذه العالقة

كالعالقات المدنية  ,عالقات األفراد فيما بينهم, كذلك يدخل في نطاق القانون الخاص
, (سرته اُ  أفرادعالقة فرد مع ) شخصية  أحوالاو , او تجارية( مثال إيجار ...بيع) 

, فالقانون هنا ينظم العالقة بين طرفين متساويين في مركزهما القانوني امام القانون
والقانون هنا عندما يضع االحكام يراعي مصلحة , وال سلطان الحدهما على االخر

 .الطرفين 
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 : ان لنا يتبين تقدم ما على وبناء

 : العام القانون

التي تنظم كيان وعمل الدولة  من القواعد والتشريعات مجموعةالفرع الذي يضم  هو
 الدولة بين تنشأ التيوالروابط القانونية  العالقاتتنظم و , وتحدد سلطاتها العامة

 أو الدولةوالعالقات والروابط القانونية بين  ,او المنظمات الدولية الدول من وغيرها
وبين األشخاص الطبيعيين واألشخاص  ,(األشخاص المعنوية العامة) فروعها أحد

 في العامة والسيادة السلطة صاحبة باعتبارها وتظهر الدولة هنا ,المعنوية الخاصة
 .بالدال

 صاحبة باعتبارها الدولة تدخل حيث خارجي, عام قانون إلى العام القانون ينقسمو 
 األمم كهيئة الدولية المنظمات أو الدول من غيرها مع عالقات في سيادةسلطة و 
 في سيادة سلطةصاحبة  باعتبارها الدولة تدخل حيث داخلي عام وقانون المتحدة,
 .الخاصة المعنوية األشخاص أو الطبيعيين األشخاص مع عالقات

 للمصلحة ألنها موضوعة يخالفها ما على االتفاقال يجوز  ,العام القانون قواعدو 
وتضعها الدولة بصفتها صاحبة السلطة والسيادة والممثل الشرعي للصالح , العامة
قواعدها آمرة ) أي ان  ,بها المساس يجوز الف ,الخاصة المصالح فوق وهي, العام
 .(يجوز االتفاق على خالفها ال

 :الخاص القانون أما

االشخاص  عالقات تنظم التي القانونية القواعدالفرع الذي يضم التشريعات و  هو
 ال لكن ,الدولة وبين بينهم أو بينهم, فيما( المعنوية الخاصة)الطبيعة واالشخاص 

 هذه العالقة في طرفا فروعها أحد أو (وهي شخص معنوي عام) هنا  الدولة تظهر
نما, والسيادة السلطة صاحبة باعتبارها  في العادي الشخص مع متساو   مركز   في وا 

 .العالقة هذه حدود
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وقد تكون مفسرة او مكملة  ,يجوز مخالفتها ال آمرةقد تكون  الخاص القانونقواعد و 
 .(يجوز االتفاق على خالفها

 الخاص والقانون العام القانون بين التمييز نتائج

 ما أبرزها الخاص والقانون العام القانون بين التمييز على تترتب هامة نتائج ثمة
 :يأتي

 هذا لها يخولها بامتيازات الدولة في العامة السلطات تتمتع, العام القانون نطاق في -1
 لهذه نجد وال, العام للصالح والممثلة والسيادة السلطة صاحبة باعتبارها الفرع

 .الخاص القانون نطاق في نظير االمتيازات

 حقوق في تؤثر قرارات إصدار في السلطات العامة حق, االمتيازات هذه ومن 
 للمنفعة عقار ملكية کنزع األفراد على واجبات فرض من تمكنها, األفراد ومراكز
 تعويض مقابل العامة للمصلحة األفراد يملكه مال على المؤقت االستيالء أو العامة
 إلى االلتجاء من لهم البد الذين لألفراد خالفا المباشر التنفيذ في حقها ومنها, معين

 تقف ال العامة السلطة أن, أيضا االمتيازات هذه ومن. حقوقهم إلى للوصول القضاء
 الجزاء توقيع حق القانون يخولها إذ معهم تعاقدها عند األفراد مع المساواة قدم على
 حاالت في العقد شروط في تعدل أن ولها التعاقد بشروط األفراد من يخل من على
 .معينة

 الدولة في (الدولة وفروعها)  العام القانون أشخاص يملكها التي األموال تخضع -2
لألموال التي يملكها اشخاص القانون  القانوني النظام عن يختلف ,قانوني نظامالى 

 األموال في التصرف يجوز فال, (وهم االفراد واألشخاص المعنوية الخاصة) الخاص
 المنفعة لدوام ضمانا وذلك, بالتقادم تملكها يجوز ال كما, عليها الحجز أو العامة
 . تحقيقها أجل من األموال هذه ُخصصت التي العامة
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 والجهات األشخاص ومسؤولية العام القانون أشخاص مسؤولية أحکام تختلف -3
 .الخاص القانون أشخاص بمسؤولية الخاصة القانونية األحكام عن, لها التابعين

 تحكم التي القواعد تلك عن تختلف قانونية لقواعد بعمالها الدولة عالقة تخضع-4
 المرافق عمال يتمتع ال حيث ,الخاص القانون في والعمال العمل صحابأ عالقة
 عمل سير لديمومة ضمانا وذلك ,العمل عن التوقف او اإلضراب بحق العامة
 الخاص القانون نطاق في العمال اما .للمواطن خدمات من تقدمه وما العامة المرافق
 سلمية كوسيلة, قوانين تنظم وتضمن لهم ذلك بموجب الحقوق هذه لهم فتثبت

 . بحقوقهم للمطالبة

 القضاء وهو, العادي القضاء عن مستقل قضاء هنالك, العام القانون نطاق في -5
 نطاق في المنازعات أما. القانون هذا نطاق في المنازعات في للفصل اإلداري
 .العادي للقضاء جميعها فتخضع الخاص القانون

 

 (  2) المحاضرة رقم 

 تقسيمات فروع القانون

 ونتائج, الخاص القانون ومفهوم العام القانون مفهومفي المحاضرة السابقة  ذكرنا
 من فرع كل تحت تنضوي التي القوانين اهمفي هذه المحاضرة  نتناول, بينهما التمييز
 الطالب سيدرسها, والخاص العام الفرع قوانين اغلب ان مالحظة مع, الفرعين هذين

 بصورة القانون كلية في األولية دراسته مراحل خالل( دراسية مادة) وتكون بالتفصيل
 القسم مواد عن, العام القسم مواد فرز سيتم العليا الدراسات مرحلة وفي, مجتمعة
 كل عن مختصرة فكرة للطالب سنقدم, القانون لدراسة المدخل مادة وفي. الخاص
 القانون فروع ثم ومن, العام القانون فروع اوالا  وسنتناول. القوانين هذه من قانون

 .الخاص



6 
 

6 
 

 العام القانون فروع: أوال 

 العام القانون تمثل االولى المجموعة:  مجموعتين الى العام القانون فروع تتوزع 
 بينها او, اخرى ودول الدولة بين العالقة ينظم الذي( العام الدولي القانون) الخارجي

 عدة وتشمل الداخلي العام القانون تمثل الثانية والمجموعة .الدولية المنظمات وبين
 .الداخل في الدولة عالقات تنظم قوانين

 الدولي القانون)وهو, القانون فرع من واحدا فرعا يتضمن, الخارجي العام القانون: أ 
 الدول عالقة تحكم التي القانونية القواعد مجموعة بأنه تعريفه يمكن الذي( العام

 . الحرب وقت في أو السلم وقت في سواء الدولية المنظمات مع أو ببعض, بعضها

 : العام الدولي القانون يتناولها التي المواضيع

 وبيان, إقليمها وبيان الدولة تكوين, مواضيع عدة تناول الذي:  السلم قانون-  أ
 حقوقها, السيادة ناقصة او السيادة تامة إنهامن حيث , بها واالعتراف الدول أنواع

 العالقات ,الدبلوماسي التمثيل, الدولي والمجتمع األخرى الدول تجاه وواجباتها
 وتسليم الدول بين القضائي والتعاون الدولية االتفاقيات, والثقافية والسياسية التجارية

 الخ ... المجرمين

, دولتين بين الحرب نشوب عند الدولية الروابط تنظيم يتولى:  الحرب قانون - ب
 واألسلحة ونهايتها الحرب إعالن كيفية في المتحاربة الدول وواجبات حقوق ببنفيُ 

, األسرى وتسليم معاملة وطرق, واألسلحة المحرم استخدامها, استخدامها الجائز
نهاء والصلح الهدنة واتفاقات  .الخ... والتعويضات الحرب وا 

 من اإلقليمية و الدولية المنظمات تنظيم اولنيتن:  الدولية المنظمات قانون-  ت
جراءاتها وأهدافها تشكيلها حيث  الدول بمختلف عالقتها او بينها فيما وعالقاتها وا 

 الخ.. االخر الطرف تجاه طرف كل والتزامات وحقوق
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 :العام الدولي القانون مصادر

 النظام من( 33) المادة من االولى الفقرة حسب الدولي القانون مصادر تتمثل
 : يلي بما الدولية العدل لمحكمة األساسي

 التي, دولتين بين خاصة او( دول مجموعة بين) العامة الدولية االتفاقيات-  أ
 .األطراف الدول من عليها متفق قواعد تضع

 .الدولية األعراف-  ب

 .المتحدة األمم أقرتها التي العام القانون مبادئ-  ت

 القانون في المؤلفين كبار ومذاهب واإلنصاف العدل ومبادئ المحاكم أحكام-  ث
 .الدولي القانون لقواعد احتياطية ادرمص باعتبارها, العام

 

 : عدة قوانين اهمها ويشمل:  الداخلي العام القانون: ثانيا

 الجزائيالقانون  ,المالي القانون ,اإلداري القانون ,الدستوری القانون 

القانونالدستوري -أ

 ومدى ,فيها تقوم التي السلطات وتبين ,الدولة شكل تنظم التي القواعد مجموعة هو
 .وحريات حقوق من به يتمتعون ما ومدى السلطات, هذه في األفراد مساهمة

 أو ملكية كانت إذا ما أي فيها الحكم ونظام الدولة شكل يبين الدستوري فالقانون
 .برلماني أو نيابي أو ديكتاتوري أو ديمقراطي الحكم نظام جمهورية,

 في تعديله يمكن ال الذي هو الجامد فالدستور مرنا, أو جامدا الدستور يكون وقد
 العادية, القوانين بمقتضى ذلك يتم وال طويلة معقدة إجراءات بإتباع إال الغالب,
 .العادية القوانين بمقتضى أحكامه تعديل يمكن كان إذا مرنا الدستور ويكون
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 المحاكم, من منحه شكل في يصدر دستور إلى مصدرها حيث من الدساتير قسمنوت
 تأسيسية, جمعية تضعه ودستور والشعب, الحاكم بين تعاقد نتيجة يأتي ودستور
 الدستور على يطلق وقد. عام استفتاء في الشعب ويقره الحاكم يضعه ودستور
األمور األساسية في الدولة بما فيها الحقوق  ألنه ينظم( األساسي القانون) وصف

 .والحريات العامة

 المتحدة المملكة كدستور العرفية الدساتير مصدر هو الدستوري العرف :مصادره
 .المكتوب الدستور مصدر هو التشريع ويعتبر(. انكلترا)

 

  القانوناإلداري - ب

 وهي تؤدي الدولة في التنفيذية السلطة عمل تنظم التي القواعد مجموعة:  به يقصد
 تتمكن ولكي .العام للصالح تحقيقا العامة المرافق في ادارة وتسيير ,اإلدارية وظيفتها
 بها يتمتع ال وامتيازات بسلطات تتمتع نهافإ وظيفتها ممارسة من اإلدارية السلطات
 تصدره ما طريق عن عادة نشاطها اإلدارية السلطة تمارس ذلك, وبمقتضى. األفراد
 .إدارية وقرارات أوامر من

 : يتضمنها المواضيع التي أهم

 وأقسام بها مرتبطة ودوائر وزارات من الدولة في اإلداري ازهالج تشكيل- 1
 ومتعاقدين موظفين من المؤسسات هذه في والعاملين, عامة ومؤسسات وهيئات
 .وواجباتهم حقوقهم وبيان

 . المحلية بالسلطات المركزية السلطة عالقة بيان- 2

 .العامة والمرافق التنفيذية السلطة تقدمها التي العامة الخدمات انواع تحديد- 3
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 في العامة السلطات تستخدمها التي والمنقولة العقارية الدولة أموال إدارة تنظيم- 4
 .مهمتها أداء

 .اإلدارية والعقود اإلدارية بالقرارات يتعلق وما اإلدارية األعمال بيان- 5

 االستيالءأو  الملكية نزع في اإلدارة كحق. اإلدارية السلطات امتيازات تحديد- 6
 .العامة للمنفعة عليها المؤقت

 وهيئاتها الدولة بين تحصل التي المنازعات في الفصل لكيفية المنظمة القواعد- 7
 .اإلدارة بنشاط يتعلق فيما واألفراد

 .اإلداري والعرف ,اإلداري والقضاء ,التشريع:  مصادر القانون االداري

 

 :القانونالمالي -ج

 من الدولة دخل مصادر فيبين الدولة, مالية تنظم التي القواعد مجموعة به يقصد
 والصرف, النقد على والرقابة وكيفيته األموال هذه إنفاق أوجه ويبين ورسوم, ضرائب
عداد  .الدولة ميزانية وا 

 او ضريبة فرض يجوز فال . المالي للقانون الوحيد المصدر هو التشريع : مصادره
 .تشريعي بنص إال رسم

 

 :(قانونالعقوبات)زائيالقانونالج - د

 تحدد التي القانونية القواعد العام, بمعناه ,(قانون العقوبات) زائيالج بالقانون يقصد
 لها, المقررة العقوباتيحدد و  قانونا, عليها يعاقب جرائم التي اعتبرها المشرع األفعال

 ثبت إذا عليه العقاب وتوقيع ومحاكمته المتهم تعقب في تتبع التي واإلجراءات
 .إجرامه
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وقواعد اجرائية , قواعد موضوعية , نوعين من القواعد يشمل القانون الجزائي و
 :على النحو التالي: شكلية 

 تفرعيالذي  .العقوبات قانون أو العقابي القانون يمثلهاقواعد موضوعية  :االول  نوعال
 :قسمين إلى بدوره

 جميع على تسري التي العامة القواعد يبين الذي وهو:  العامقانون العقوبات 
 والظروف وأنواعها الجرائم وتقسيم, قانونا جرائم تعتبر التي األفعال ويحدد, الجرائم
 . للمسئولية والمشددة المخففة

 وصورها, أركانها ويبين حده على جريمة كل يبين وهو :الخاصقانون العقوبات 
 يتناول أي, موضوعي قانون العقوبات وقانون. منها كل على المقررة والعقوبة
 .الجرائم موضوع

 

 ايضا ويسمى ,يةزائالج اإلجراءات قانونقواعد اجرائية يمثلها  – الثاني نوعال
 :(الجزائية المحاكمات اصول قانون)

 وتفتيش ضبط من الجريمة وقوع عند تتبع التي اإلجراءات ينظم شکلی قانون وهو
 .العقوبة وتنفيذ ومواعيده وصوره األحكام على والطعن ومحاكمة وتحقيق

 

 وقانون العقوبات لقانون الوحيد المصدر التشريع يعتبر:  القانون الجزائي مصادر
 ( . تشريعي بنص اال عقوبة وال جريمة فال. )  الجزائية المحاكمات اصول
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 ((فروع القانون الخاص ))  ...(  لثةالثا المحاضرة) 

 

 البحري القانون ,التجاري القانون, المدني القانون :يشمل هذا الفرع من فروع القانون
 ما وهذا. الخاص الدولي القانون ,المدنية المرافعات قانون ,العمل قانون, والجوي

 : نعرضهس

  القانونالمدني -1 

 القانونية القواعد ويتضمن ,وأهمها الخاص القانون فروع أوليعتبر القانون المدني 
 الدولة اعتبار على الدولة وبين بينهم او األفراد بين الخاصة الروابط تحكم التي

 .سلطة صاحب وليس عاديا شخصا

 نوعين تنظيم يتناول انه واألصل. الخاص للقانون األصلي الفرع هو المدني والقانون
 قواعد مجموعة: أوال: القواعد من متميزين مجموعتين لذلك تبعا ويشمل ,الروابط من

 صلة من الناشئة الروابط تنظم وهي. الشخصية األحوال قانون أو الشخصية األحوال
  إلخ... والوصية والميراث والحضانة ونسب وطالق زواج من بأسرته الشخص

 األفراد بين المالية المعامالت تنظم التي القواعد مليش أي, المالية المعامالت:  ثانيا
 .عاديا شخصا اعتبارها على الدولة وبين بينهم او

 أصبح القانون وكليات العربية القانونية األنظمة وفق المدني القانون ان ,بالذكر جدير
 المدنية العقود – االلتزامات)  تشمل التي المالية المعامالت تنظيم على فقط يقتصر

 قانون يسمى مستقل قانون لها أصبح فقد الشخصية األحوال اما. ( العينية الحقوق –
 (.والوصية والميراث والطالق الزواج أحكام ويشمل)  الشخصية األحوال
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 إليها يرجع ان القاضي على ملزمة رسمية مصادر هنالك:  المدني القانون مصادر
 – التشريع)  وهي...  المدني العراقي القانون من( 1) المادة إليها أشارت ,بالترتيب
 التقيد دون القانون هذا لنصوص مالئمة األكثر اإلسالمية الشريعة مبادئ -العرف
 (.العدالة وقواعد – معين بمذهب

 الحكم لمعرفة بها ويسترشد بها يستأنس ان القاضي يستطيع تفسيرية ومصادر
 العربية والبالد العراق في الفقهاء وآراء القضاء أحكام) : هما اثنين بمصدرين وتتمثل
 (.العراقي القانون مع قوانينها تتقارب التي

  يالقانونالتجار - ۲

 ,(التجار نشاط تنظم أي)  التجارة يمتهنون من نشاط تنظم التي القواعد مجموعة هو
 التجارية المعامالت أو التجارية لألعمال المنظمة القواعد مجموعة يشمل وأيضا

 .التجارية والشركات التجارية واألوراق

 شركة, أم كان فردا التاجر صفة الشخص اكتساب وشروط التاجر تعريف يبين فهو 
 التجار, وواجبات تجاريا, عمال العمل يعتبر متى أي التجارية األعمال يبين كما

 احكام ايضا وينظم التجاري, السجل في والقيد التجارية الدفاتر إمساك كواجب
 الشركات التجاري القانون ينظم كذلك(. والكمبيالة والصك الحوالة)  التجارية األوراق
 يتعلق وما وانقضائها وتكوينها الشركات وأنواع وشروطها الشركة تعريف فيبين

 . الخ...  باألسهم

 واقع العمليال ولكن المدني, القانون لقواعد خاضعة التجارة مهنة كانت البداية وفي 
 تظل أن اإلمكان في يكن ولم. التجارة مهنة تعيق المدني القانون قواعد أن أثبت
, قواعدها استقالل من البد وكان المدني, القانون لقواعد خاضعة التجارة مهنة

 .فاصبح لها قانون مستقل يضم قواعدها
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وحسب الترتيب  هي العراق في التجاري القانون مصادر:  التجاري القانون مصادر
 احكام ثم التجاري العرف قواعد ثم التجاري القانون نصوص ثم االتفاق) : االتي
 قانونية نصوص مع واالتفاق العرف قواعد تتعارض ال ان على)  .المدني القانون
 (.خالفها على االتفاق يجوز ال ملزمة أي)  امرة

  البحري القانون -۳

 فيتناول. البحرية بالمالحة المتعلقة القانونية القواعد مجموع البحري بالقانون يقصد
 المالحين احكام و المالحة, هذه وسيلة باعتبارها حقوق من عليها يرد وما السفينة
 ومسئولية الخاصة, بقواعده البحري العمل عقد من يحكمهم وما أمرها على القائمين
 من به يتصل وما البحري والنقل وامتياز, رهن من البحري واالئتمان السفينة, مالك

 الخ... البحري والتأمين الناقل, مسئولية

 يمنع لم ذلك ولكن الخاص, القانون فروع من فرع البحري القانون يعتبر الفقه أغلب
 ثمة أن باعتبار مختلط, كقانون إليه النظر محاولة من المعاصرين الفقهاء بعض
 بجنسية يتعلق ما مثل كذلك, العام بالقانون تتصل بالمالحة خاصة وقواعد أنظمة
 يعتبر لذا. وسالمتها البحرية المالحة وحرية فيها واإلرشاد الموانئ وتنظيم السفن
 .مختلط مهنی قانون البحري القانون أن البعض

 .دولية واتفاقيات وقوانين داخلية قوانين من مجموعة : مصادره

  الجوي القانون -4

 المالحة بمناسبة تنشأ التي العالقات تنظم التي القواعد مجموعة القانون هذا يتناول
 بقائدها مالكها وعالقة وجنسية تسجيل من بالطائرة يتعلق ما كل فينظم الجوية,
 الطائرة تسببه وما والبضائع الركاب عن أي الجوي النقل عن والمسئولية ,والركاب
 الخ...  أضرار من للغير

 .دولية واتفاقيات وقوانين داخلية قوانين من مجموعة : مصادره
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  العمل قانون. 5

 بين القانونية العالقات تحكم التي القانونية القواعد مجموع العمل, بقانون يقصد
 به يقوم الذي بالعمل التابع بالعمل المتعلقة القواعد ويشمل العمل وصاحب العامل

 (.ورقابتهم توجيههم وتحت آخرين أشخاص لحساب أجر مقابل أشخاص

 ,تطوره في مراحلعدة ب مر أنه حيث العهد حديثة القوانين من العمل قانون ويعتبر
 وذلك العمل وأرباب العمال بين االقتصادي التوازن في الخلل لظهور نتيجة نشأ وقد

 للغاية تاساع العمال أحوال أن ذلك. العاملة للطبقة الحماية من نوع إضفاء بهدف
 بما التعاقد في والمساواة الحرية مبادئ على يقوم الذي الفردي المذهب ظل في

 االجتماعية المذاهب ظهرت هنا ومن. العقد طرفي بين اقتصادية مساواة من يفترضه
 إلعادة العمل وأرباب العمال بين العالقة في الدولة تدخل ضرورة إلى دعت التي

 جزئية تشريعات صورة في بالفعل الدولة وتدخلت العالقة, هذه إلى المفقود التوازن
 األقصى الحد أو لألجور األدنى كالحد الحقوق, من أدني حدا للعمال لتضمن
 إلى التدخل هذا زاد ثم. األسبوعية والراحة اإلجازة في العمال وحق العمل, لساعات

 .العمل قانون وهو الخاص, قانونهم لهم أصبح أن

 .في العراق هنالك قانون خاص بالعمل يسمى قانون العمل.. مصادره 

  المدنية المرافعات قانون - 6

 التي المحاكم أمام اإلتباع واجبة اإلجراءات تعين التي القواعد مجموعة يشمل وهو
 لحماية الفرد يتبعها التي االجراءات يبين إجرائي قانون وهو او. المدني القانون تطبق
 .العامة السلطة طريق عن, المدني القانون في المقررة الخاصة حقوقه

 دفوع, من فيها إبداؤه يجوز وما تحقيقها ووسائل الدعوى رفع طريقة يبين الذي فهو
 .ومواعيدها األحكام في الطعن وطرق فيها, الحكم وكيفية
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. عيموضو  ال شكلي قانون أو إجراءات قانون المرافعات قانون أن ذلك من ويتضح
 :قسمين على ويشتمل

 اختصاص ويبين المختلفة القضاء جهات فيعين القضائية, السلطة ينظم قسم :األول 
 هذه اختصاص حدود ويرسم جهة, كل تضمها التي المحاكم ويحدد منها, كل

 .المحاكم

 إلى لاللتجاء إتباعها يجب التي تلك أي التقاضي, إجراءات فينظم ,الثاني القسم أما
 عليه والطعن الحكم, إصدار وكيفية نظرها وكيفية الدعوى رفع كيفية مثل المحاكم
 .تنفيذه كيفية وكذلك

 ينظم أنه باعتبار الخاص القانون إلى ينتسب المرافعات قانون أن يرى الفقه بعض
 .الخاصة القانونية العالقات حماية

 أنه على اساس ,العام القانون إلى ينتسب رى انهي الفقه رأي اخر في هناك ولكن
 هذه إلى االلتجاء وكيفية القضائية السلطة وهي الدولة في السلطات إحدى ينظم

 .الجبري التنفيذ تتولى التي هي السلطة هذه وأن السلطة

 فالدعوى الخاص القانون من قواعد يضم مختلط قانون أنه رأي ثالث يعتبره بينما
 القانون يحكمها تقدم التي واألدلة خاصا حقا بها ليحمى عادى شخص يرفعها التي

 ..التجارية أو المدني

 في تدريسها يتم وايضا. االولية الدراسات في المادة هذه تدريس يتم العراق وفي 
 .الخاصالقانون  قسم مجموعة مع العليا الدراسات

 .المدنية المرافعات قانون ألحكام الوحيد المصدر هو التشريع يعتبر :مصادره

 

  الخاص الدولي القانون - ۷
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 والقانون المختصة المحكمة تبين التي القواعد مجموع من األصل بحسب يتكون وهو
. أجنبية صفة ذا عناصرها أحد يكون األفراد بين تنشأ عالقة على التطبيق الواجب

 أجنبي, بلد في موجودا موضوعها يكون أو أجنبيا, العالقة أشخاص أحد يكون كأن
 . أجنبي بلد في نفسها العالقة تنشأ أو

 (.المكان حيث من القانون سريان)  بموضوع مرتبط الموضوع وهذا

 وسمي. اجنبي بعنصر مشوبة عالقة يحكم ألنه ,دولي قانون, القانون هذا ميسُ  وقد
 خاصة عالقةيطبق على  انما و, اخرى دولة مع دولة عالقة يحكم ال ألنه ,خاص
 في موجود العقار بيع عالقة ذلك مثال. اخرى دولة مواطن مع دولة مواطن بين

ثم  إنجليزي, والمشتري مصري البائع شخصين بين مصر في العقد ويبرم مصر
دولة ) فالقانون الدولي الخاص هو الذي يحدد محكمة وقانون, يحصل نزاع بينهما
 في الزواج ويتم مصرية أردني يتزوج أن أو ,في حسم النزاع( البائع او المشتري

 حقوق على الزوجين بين نزاع ويحصل ,طفل ولديهم الطالق يحصل ثم, لبنان
 او الزوج بلد) المحكمة يحدد الخاص الدولي فالقانون..  الطفل حضانة او الزوجة
 يحدد أيضا و,  النزاع هذا في تنظر التي( الزواج دعق فيه ابرم الذي البلد او الزوجة
 بلد او الزوجة او الزوج بلد قانون)  النزاع هذا على يطبق ان يجب الذي القانون
 (.الزواج عقد انعقاد

 بشأن تثور المشكلة فإن أجنبي, عنصر ذات منازعات حصل اذا اخر انه بمعنى
 بشأن النزاع يثور أو تلك أو الدولة هذه محكمة هي وهل للمحاكم االختصاص تحديد
 هو وهل األجنبي العنصر ذات المنازعات هذه على التطبيق الواجب القانون تحديد
 .القوانين تنازع باسم يعرف ما وهو غيرهما أو تلك أو الدولة هذه قانون

 التي الموضوعات أهم من هما القوانين وتنازع االختصاص تنازع الموضوعان وهذان
 الخاص الدولي القانون ينظم كذلك .الخاص الدولي القانون وتحديدها تنظيمها يتولى
 .األجانب ومركز األجانب وحالة والموطن الجنسية وهي أخرى, مسائل
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 للقانون تنتمي الخاص الدولي القانون قواعد اعتبار صدد في أيضا الفقه واختلف
 العام القانون من فرع فهو مختلط قانون أنه الغالب والرأي العام, القانون أو الخاص

 يتعلق فيما الخاص القانون من فرع ويعتبر األجانب ومركز بالجنسية يتعلق فيما
 . القوانين وتنازع القضائي االختصاص بتحديد

 بين العالقات تشابك بسبب قواعده نشأت وقد, القوانين احدث من القانون هذا يعتبر
 .الدول بين التجارة وتطور,  اخرى دول في األجانب من كثير واستقرار الدول افراد

 (.الوطنية الجنسية يحمل ال شخص كل على ينطبق)  االجنبي وصف ان علما

 الخاص الدولي القانون لقواعد المباشر المصدر التشريع يعتبر: ادر القانون الدولي الخاصمص
نماال تعطينا حكم مباشر  وهي,   الواجب القانون الى وترشدنا تسندنا أي)  إسناد قواعد هي وا 

 او اتفاقية او اخرى دولة قانون او ,الشخص يحملها التي الجنسية قانونكان  سواء التطبيق
 .والقانون الواجب التطبيق هو الذي يعطينا الحل , (دولي قانون

 :االسئلة 

 : يلي  منها ما ,مهمة عدة تساؤالت( القانون  فروع) يثير موضوع 

 بينهما؟ التفرقة معيار هو وما ؟الخاص وفرع القانون ,العام القانونفرع ب يقصد ماذا: 1س

 والخاص؟ العام القسم بين التفرقة على المترتبة النتائج هي ما:  2س

قسم  تدخل ضمنقسم القانون العام؟ والمواد التي  ضمن تدخل التي المواد هي ما: 3س
 العام؟ القانون

 والخاص؟ العام الدولي القانون بين الفرق ما: 4س

االحوال  -الجوي -التجاري –المدني  -الجزائي –الدستوري )  بالقانون يقصد ماذا :5س
 ؟ مصادره هي وما يعالجها؟ التي المواضيع هي وما؟ ( الخ ....اإلداري , الشخصية

 الجزائي؟ القانون أقسام هي ما: 6س

 ودولي؟ خاص بأنه الخاص الدولي القانون يوصف لماذا :7س
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 القانون قسم وفي,  العام القانون في( اإلجراءات ترسم أي)  اإلجرائية القوانين هي ما: 8س 
 ؟ الخاص

,  العام القانون قسم في قانون أهم ما, تقديرك فيلكن حسب .. جميع القوانين مهمة  – 9س
 ولماذا؟ ؟الخاص القانون قسمفي و 

 وما ؟ يحكمها قانون اي و ؟ أجنبي بعنصر المشوبة القانونية قةالبالع يقصد ماذا -11س 
 ؟األجنبي هو ومن مصادره؟ هي

ثم يختبر نفسه ؟ كم سؤال يستطيع , على الطالب قراءة الموضوع أوال وفهمه :مالحظة 
 االجابة عنه ؟ 

, بقصد التعلم وتطوير ثقافتك ومهارتك القانونية إقرا.. عزيزي الطالب ...  مالحظة اخرى مهمة
 وكل موضوع تريد فهمه حاول ان تتخيله. وال تقرأ بقصد النجاح فقط, و انت قادر على ذلك

فكيف , او تتخيل ان شخصا ال عالقة له بالقانون قد سألك عنه, وتطبقه على ارض الواقع
 ستجيبه ؟


