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 الفصل االول

 معنى الماعدة المانونٌة:

 

 مضمون البحث:

ٌلزمنا لكً نحدد معنى الماعدة المانونٌة أن نعرؾ أصل لفظ المانون وأن نتبٌن معناه لؽة واصطبلحا، 
التمٌٌز بٌن مصطلحه وبٌن مصطلحات لانونٌة أخرى من جهة، وإلى الكبلم فً  وتحدٌد معناه سٌسولنا إلى

 مدى ضرورته فً الحٌاة االجتماعٌة من جهة أخرى، ولذلن سنوزع هذا الفصل على ثبلثة مباحث.

 

 المبحث االول

 

 أصل لفظ المانون ومعناه لغة واصطالحا :

 أصل لفظ المانون:

اللفظ، فذهب الرأي الؽالب إلى المول أنه لٌس عربً األصل اختلؾ الكتاب فً تحدٌد أصل هذا 
وإنه دخٌل على لؽتنا، وذهب البعض إلى المول أنه عربً األصل مادة وشكبل  ،أما من حٌث 
مادته، فؤصله لفظ )لن( وٌعنً تتبع أخبار الشًء لئلمعان فً معرفته وأما من حٌث شكله فهو 

 الكال وبذل الجهد. من صٌؽة )فاعول( العربٌة التً تدل على 

ومن نسبه إلى أصل أجنبً اختلؾ مع ؼٌره فً تحدٌد أصله فذهب أكثر الكتاب إلى المول أنه 
 ( التً تعنً الماعدة أو التنظٌم. Kanonمستمً من كلمة )
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لاصدٌن بها لرارات المجامع الكنسٌة.  Canonوهً كلمة التٌنٌة التبس منها الفرنسٌون كلمة 
( وحدد ؼٌرهم من الكتاب Canonlawطلموها على المانون الكنسً )وأخذها االنجلٌز فا

أصبل آخر له فمٌل: إن أصله رومً ولٌل: إنه فارسً األصل، ونسبه فرٌك إلى اللؽة 
السرٌانٌة، كما نسبه فرٌك أخرى إلى اللؽة العبرٌة، ولكل فرٌك حجمه فً دعم وجهة نظره 

على فابدة عملٌة، ولذلن ال نتصدى له وواضح أن هذا الخبلؾ فً أصل اللفظ ال ٌنطوي 
 بالتفصٌل أو المنالشة وإن كنا نمٌل إلى المول أنه عربً األصل.

 

 معنى المانون لغة ونطاق استعماله فً المجتمع اإلسالمً:

 

وسواء كان لفظ المانون عربٌا فً أصله أم أجنبٌا إال أن استعماله ظل بعٌدا عن حمل الروابط  
المانونٌة حتى عهد لرٌب. فمد كان لفظ الشرٌعة هو المصطلح الذي ٌطلك على مجموعة 

المواعد التً تحكم الحٌاة المانونٌة فً مختلؾ حمولها، أما لفظ المانون فمد لصد به فبلسفة  
ٌن، وعلماإهم الماعدة المطردة سواء لامت فً حمل العلوم الطبٌعٌة أو فً مجال العلوم المسلم

االجتماعٌة. فعرفه الفٌروز آبادي فً لاموسه المحٌط بؤنه )ممٌاس كل شا( واستعمل لبلشارة 
الى النظام الذي تسٌر علٌه أمور الكون بصورة مطرده بحٌث ٌتم ترتب نتابج معٌنه عند توافر 

صة. وشاع استعماله بهذا المعنى اللؽوي، فمٌل لانون توالً اللٌل والنهار، ولان شروط خا
البماء لؤلصلح. ولٌل أن لكل شا لانونه الذي ٌحكمه فمانون الطبٌعة هو الموة، ولانون األخبلق 
هو الخٌر، ولانون المنطك هو الحك، ووضع ابن سٌنا کتابا فً لواعد الطب أطلك علٌه اسم 

 )المانون(.

كتب ابن خلدون فصبل فً ممدمته عنوانه )باالستدالل على ما فً الضمابر الخفٌة بالموانٌن و
الحرفٌة( ومازلنا نستعمل لفظ المانون بهذا المعنى اللؽوي. فنمصد به الماعدة التً تتخذ ممٌاسا 
 لتتبع باطراد وانتظام، ولنشٌر باستعماله إلى ولوع أمر معٌن بصورة متكررة وعلى نمط واحد
کلما توافرت ظروؾ وشروط خاصة بحٌث ٌبدو األمر وكؤنه ٌخضع لنظام ثابت، ونطلمه بهذا 
المعنى على النظم التً تحكم الظواهر الطبٌعٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة فنمول لانون الجاذبٌة 

 ولنون العرض والطلب و لانون کراهام فً النمود ولانون أرخمٌدس.

 

 حمل الروابط المانونٌة فً مجتمعنا:تارٌخ تسرب لفظ المانون إلى 

والوالع أن لفظ المانون لم ٌتسرب إلى دابرة الروابط المانونٌة فً معظم ألطار المجتمع العربً 
التً تسٌدها لفظ الشرٌعة، إال منذ منتصؾ المرن التاسع عشر بعد أن كان هذا اللفظ  ٌستعمل 

لثابتة بٌن الظواهر فمد ألامت الدولة بمعناه العام فً كل العلوم وهو العبللة الضرورٌة ا
العثمانٌة حٌنبذ على سن طابفة من الموانٌن الوضعٌة وضعٌة مدفوعة بدوافع شتى، منها 

ضعفها وضؽط الدول األجنبٌة علٌها، ومنها كثرة الجالٌات األجنبٌة فٌها، ومنها تمدٌر سلطاتها 
استمت الدولة أحكام لواعدها من  أن الشرٌعة اإلسبلمٌة ال تفً بجمٌع االحكام، وهً لوانٌن
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لوانٌن الؽرب واطلمت على كل مجموعة من المواعد التً تحكم ضربا من ضروب الروابط 
المانونٌة اسم المانون، ثم شاع مصطلح المانون فً دابرة الروابط المانونٌة بعد نشوء الدول 

التشرٌعات وإصدار العربٌة على أنماض اإلمبراطورٌة العثمانٌة وإلدام سلطاتها على سن 
التمنٌنات، ثم ازداد هذا المصطلح شٌوعا بعد نضج الفمه المانونً فً هذه الدول ازدهار حركة 

التؤلٌؾ فٌه. ولد التصر معنی المصطلح عند بدء تسربه إلى الحٌاة المانونٌة فً المجتمع 
واتسع نطاق اإلسبلمً على النصوص المشرعة المدونة. ثم تعددت معانٌه فً المجتمع العربً 

 مدلوله برسوخ وشٌوع استعماله.

 

 معنى المانون اصطالحا:

إذا كان مصطلح المانون لد تسرب إلى حمل الروابط المانونٌة فً مجتمعنا فً منتصؾ المرن 
 التاسع عشر ورسخ وشاع استعماله منذبذ، إال أنه لم ٌنفرد بمعنى واحد محدد بل ظل ٌعنً

 معنٌٌن اصطبلحا، أحدهما خاص أو ضٌك وثانٌهما عام أو شامل.

، فٌعنً مجموعة المواعد المانونٌة التً تسنها السلطة المختصة بمعناه الخاصأما المانون 
بالتشرٌع فً دولة ما لتنظٌم أمر معٌن، فٌمال بهذا المعنى: لانون نزع الملكٌة ولانون المرور 
ولانون ضرٌبة الدخل، والمانون بهذا المعنى ٌرادؾ التشرٌع وهو المانون المدون الذي تضعه 

 السلطة التشرٌعٌة. 

، مجموعة المواعد المانونٌة المرعٌة فً مجتمع ما والمنظمة بمعناه العامبالمانون وٌراد 
للعبللات االجتماعٌة فٌه والتً ٌلتزم األشخاص اتباعها وإال تعرضوا للجزاء المادي الذي 
تفرضه السلطة العامة، والمانون بهذا المعنى مجموعة األحكام المانونٌة الملزمة مشرعة من 

 لمختصة أو مستمدة من مصادر أخرى ؼٌر التشرٌع. لبل السلطة ا

 وٌستعمل مصطلح المانون بمعناه العام للداللة على مفاهٌم متعددة أبرزها مفاهٌم أربعة:

لد ٌمصد به النظرٌات والمواعد الكلٌة والتشرٌعات الممننة دون التمٌد بالزمان والمكان،  أولها:
 فٌراد به علم المانون عندبذ.

ٌستعمل للداللة على مجموعة المواعد الملزمة والمنظمة للعبللات االجتماعٌة فً لد  ثانٌها:
دولة ما، وهو عندبذ ٌرادؾ مصطلح الشرٌعة فً المعنى، كؤن ٌمال: المانون الفرنسً أو 

  المانون العرالً أو األلمانً.

لد ٌعنً مجموعة المواعد المانونٌة التً ٌنظمها فرع من فروع المانون فً دولة ما  ثالثها:
 فٌمال: المانون المدنً العرالً أو المانون التجاري الفرنسً أو المانون الجنابً اإلٌطالً.

ولد ٌراد به فرع من فروع الثمافة المانونٌة ؼٌر مرتبط بدولة ما، فٌمال المانون الدولً  رابعها:
 عام.ال
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ٌفهم مما تمدم، أن المانون بمعناه الخاص مرادؾ لتشرٌع فً المعنى وهو المانون المكتوب 
المشرع الذي ٌعد نوعا من أنواع ٌضمها جنس المانون أي المانون بمعناه العام، ذلن الن 

التشرٌع الٌعدو أن ٌكون مصدرا من مصادر ستة للمانون بمعناه الشامل وصورة من صور 
ها: هً: العرؾ والدٌن والفمه والمضاء ومبادئ العدالة والتشرٌع، وجدٌر بالذكر، ست ٌظهر فٌ

أن لفظ المانون إذا تصدرته أداة التعرٌؾ لصد به فً الؽالب المعنى العام للمانون ولعل السبب 
فً انصراؾ الذهن إلى التشرٌع عند اإلطبلق هو تعاظم أهمٌته فً ولتنا الحاضر. وصدور 

 انون فً صورتهأكثر لواعد الم

ولما كان للفظ المانون معنٌان فً لؽتنا، لذلن ٌنبؽً التمٌٌز بٌنها لتجنب الخلط بٌن المعنٌٌن 
ورفع اللبس عن المعنى الممصود باللفظ، ومثل هذا الخلط أو اللبس ال وجود له فً اللؽات 

عناه العام فمط األجنبٌة التً استمر فٌها مصطلح خاص لكل من المعنٌٌن فٌطلك على المانون بم
(Droit( فً اللؽة الفرنسٌة )Law( فً اإلنجلٌزٌة و )Recht فً األلمانٌة. وٌطلك على )

( فً االلمانٌة أما فً اللؽة .setz GF( فً اللؽة الفرنسٌة و )Loiالمانون بمعناه الخاص لفظ )
اص ( للداللة على المانون بمعناه الخActof parlimentاإلنجلٌزٌة فٌستعمل مصطلح )

( الذي ٌشٌع استعماله فً المصطلح األمرٌكً ، کا ٌبلحظ أن لفظ Statuteوكذلن لفظ )
(Law.لد ٌستعمل للداللة على المعنٌٌن معا، العام والخاص للمانون، فً اللؽة اإلنجلٌزٌة ) 

وإذا كان الخلط بٌن المعنٌٌن لابما فً لؽتنا وال وجود له فً معظم اللؽات األجنبٌة، فإن ثمة 
ا آخر ٌبلحظ فً أؼلب اللؽات األجنبٌة، هو الخلط بٌن المانون وبٌن الحك الذي سلمت منه خلط

اللؽة العربٌة بإفرادها لفظا معٌنا لكل منهما، كما سلمت منه اللؽة اإلنجلٌزٌة التً أطلك فٌها 
( أما الفرنسٌون واإلٌطالٌون واأللمان Right( وعلى الحك مصطلح )Lawعلى المانون لفظ )

( األلمانً ٌعنً Recht( الفرنسً و )Droitخلطوا بٌن االثنٌن، ذلن ألن كبل من لفظ ) فمد
المانون والحك معا ولد حاول الفرنسٌون تحاشً هذا الخلط باستعمال لفظ ٌلحك بالمصطلح 

( للداللة على معنی المانون Droit objectifلتحدٌد المعنى الممصود، فاستعملوا مصطلح )
( إلفادة معنى الحك، ومع أن اللؽة العربٌة تسلم فً األصل من Droitsubjectifومصطلح )

هذا الخلط إال أن رجال المانون العرب كثٌرا ما ولعوا فً الخلط بٌن المعنٌٌن باستعمال 
 مصطلحٌهما استعماال ؼٌر دلٌك.

 

 : تعرٌف المانون

هو المانون بمعناه العام  وما دمنا نتصدى للبحث فً علم المانون، فإن ما نعنى بدراسته
وسنعرض بالطبع للكبلم فً التشرٌع، أي المانون بمعناه الخاص، على اعتباره صورة من 

 صور المانون ومصدرا من مصادر أحكامه. 

ولد عرؾ الفمهاء المانون بمعناه العام بتعرٌفات عدٌدة تتفك فً المعنى وإن تباٌنت فً األلفاظ، 
ا للمانون دون أن نحٌد عن المعنى المتفك علٌه، فتعرفه بؤنه: ونسوق فٌما ٌلً تعرٌفا دلٌم
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مجموعة من لواعد السلون العامة المجردة، المنظمة للعبللات االجتماعٌة بٌن األشخاص 
  والممترنة بجزاء مادي تفرضه السلطة العامة على من ٌخالفها.

 

 

 

 المبحث الثانً

 لانونٌة أخرىالتمٌٌز بٌن مصطلح المانون وبٌن مصطلحات 

ترد فً لؽة المانون طابفة من المصطلحات تطلك على بعض صور المانون أو تحكم جانبا من 
جوانب نشاطه فً الحٌاة االجتماعٌة، كالشرٌعة والمانون الوضعً وفرع المانون والمجموعة 

ٌفه الدلٌك المانونٌة والنظام المانونً : ولذلن ٌحسن بنا التمٌٌز بٌن المانون بمعناه العام بتعر
الذي سمناه وبٌن معانً هذه المصطلحات، بعد أن أدركنا الفرق فً المعنى بٌن المانون بمعناه 

 العام وبٌن التشرٌع:

 

 الشرٌعة :

تعرؾ الشرٌعة بؤنها مجموعة المواعد والنظرٌات المانونٌة السابدة فً دولة معٌنة او مجتمع 
ٌضم دوال متعددة تجمعها روابط مشتركة واتجاه متجانس أو هً بتعبٌر آخر أدق. مجموعة  
المواعد التشرٌعٌة والمواعد المانونٌة ؼٌر المشرعة والنظرٌات والمبادئ المانونٌة العامة فً 

مع متجانس مترابط سواء التصر على دولة أو ضم عددا من الدول: والحك أن الشرٌعة مجت
تعنً جمٌع العناصر التً تسهم فً إعداد الموانٌن الوضعٌة فً مجتمع ما، ولذلن فهً تعتبر 

أصبل للموانٌن الوضعٌة ومصدرا ألحكامها، ومن األمثلة علٌها، الشرٌعة الرومانٌة  
ة، واأللمانٌة، والسوفٌتٌة. وإذا تشابهت بعض الشرابع فً خصابصها أو واإلسبلمٌة واإلنجلٌزٌ

فً أؼلبها جاز النظر إلٌها كمجموعة ٌطلك علٌها اسم الشرٌعة. فٌمال: الشرٌعة 
اإلنجلوسكسونٌة والشرٌعة البلتٌنٌة والشرٌعة الجرمانٌة والشرٌعة البلشفٌة. وكل منها ٌضم 

ع تشابه بعضها فً أؼلب الخصابص وأبرز الشرابع التً شرابع تسود دوال عدٌدة ولكنها شراب
تسود عالمنا المعاصر وتستمد منها الموانٌن الوضعٌة فً مختلؾ الدول أحكامها شرابع خمس 

 نشٌر إلٌها بإٌجاز فٌما ٌلً:

التً سندرس خصابصها فً الفصل الدراسً الثانً والتً تزود  الشرٌعة اإلسبلمٌة: -1 
 الموانٌن الوضعٌة الصادرة فً المجتمع اإلسبلمً بؤحكام ٌتفاوت مداها باختبلؾ ألطاره.

انششٚؼخ انالرُٛٛخ: انزٙ رغٕد كثٛشا يٍ انذٔل االرُٛٛخ انزٙ رغٕد كثٛشا يٍ انذٔل انالرُٛٛخ  -2

دٔل أخشٖ ٔانزٙ رزًٛض ثأطهٓب انشٔيبَٙ ٔثبػزًبدْب ػهٗ  ٔدٔل أيشٚكب انجُٕثٛخ ٔرؤثش فٙ

 انمبٌَٕ انًكزٕة.
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التً تعم المجتمع اإلنجلوسكسونً کبرٌطانٌا والوالٌات الشرٌعة االنجلوسكسونٌة:  -3
األمرٌكٌة وأسترالٌا وتإثر فً لوانٌن أمم أخرى رزخت من لبل تحت نٌر االستعمار 

ؤثٌرها بالمانون الرومانً وباعتمادها فً نشوبها البرٌطانً وهً شرٌعة تتمٌز بضآلة ت
 وتطورها على األعراؾ والسوابك المضابٌة.

التً تعم ألمانٌا والببلد الجرمانٌة األخرى كالنمسا وتتمٌز بؽلبة النزعة  الشرٌعة الجرمانٌة: -4
ٌمل كثٌرا  المادٌة علٌها وباعتزازها بالنظرٌات الجرمانٌة. وإذا كان تؤثرها بالمانون الرومانً

 عن تؤثٌر هذا المانون فً الشرٌعة البلتٌنٌة إال أنه ٌفوق تؤثٌره فً الشرٌعة االنجلوسكسونٌة.

التً تسود اتحاد الجمهورٌات السوفٌتٌة والدول األخرى التً تدٌن الشرٌعة البلشٌفٌة:  -5
بفة من بالعمٌدة الشٌوعٌة وٌسودها النظام االشتراكً والتً تتمٌز بروحها المادي وبطا
 الخصابص تمٌزها عن الشرابع األخرى ال مجال هنا للخوض فً تفصٌبلتها.

 

 المانون الوضعً: 

ٌمصد بالمانون الوضعً مجموعة المواعد المانونٌة التً تسود دولة معٌنة فً عصر ما والتً 
تفرض الدولة تطبٌمها مهما كانت طبٌعتها تشرٌعٌة أو ؼٌر تشرٌعٌة وأٌا كان مصدرها إرادة 
صرٌحة أو ضمنٌة ألفراد المجتمع أو كانت إرادة هللا تعالى، ٌتبٌن من هذا التعرٌؾ أن المانون 

 الوضعً ٌتمٌز بؤمور أربعة:

أولها: أن لواعده تسود مجتمعا متجانسا له حٌاته الخاصة وطابعه المعٌن وسٌادته وهو ما 
 ٌسمى بالدولة وعلٌه فإن لكل دولة لانونها الخاص بها.

نه ٌعنً مجموعة المواعد المانونٌة التً تسود دولة معٌنة فً زمن معٌن فهو إذن ٌتحدد ثانٌها: أ
بالزمان والمكان فٌمال مثبل: المانون الوضعً العرالً الحالً والمانون الوضعً األلمانً فً 

 مطلع المرن العشرٌن. 

عها. فٌتمٌز باإلٌجابٌة ثالثها: أنه ٌضم مجموعة المواعد المانونٌة التً تلزم الدولة الناس باتبا
لمواعده عن طرٌك ما تملكه السلطة من لوة إجبار مادي تمسر بها األشخاص على التمٌد به 

وعلٌه فإن األحكام الدٌنٌة التً ال تفرض الدولة على الناس واجب تطبٌمها ال تعتبر من الموانٌن 
 الوضعٌة.

كانت طبٌعتها أو مصادرها فلكل دولة رابعها: أنه ٌشتمل على المواعد المانونٌة الملزمة، أٌا 
لانونها الوضعً بصرؾ النظر عن كون لواعده بادٌة فً صورة تشرٌع أو عرؾ أو أحكام 
لضابٌة أو إالهٌة ما دامت الدولة تحمل الناس على اتباعها. ولذلن فإن لواعد الدٌن تعتبر 

بحت لواعده واجبه جزءا من المانون الوضعً متى اعتبر الدٌن مصدرا رسمٌا للمانون وأص
االتباع. ٌفهم مما تمدم، أن لفظ )الوضعً( ٌعنً فً رأٌنا أن الماعدة موضوعة سلفا على شكل 
ثابت معٌن بحٌث ٌستطٌع الناس اإللمام بها وتكٌٌؾ سلوكهم وفمها، وأن علٌهم التمٌد بحكمها 

أن هذا اللفظ وإال تعرضوا لجزاء مادي تفرضه السلطة وبذلن نخالؾ رأي من ذهب إلى المول 
ٌعنً أن المواعد من وضع البشر، وإن مدلوله ٌمابل المانون السماوي الذي هو من وحً هللا 
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تعالى أو ٌمابل المانون اإللهً بصورة أعم الذي هو من صنع لوة علٌا ؼٌر منظورة وحجتنا 
الفرنسٌة ( الذي الترن به مصطلح المانون ٌعنً فً اللؽة Positifفٌما ذهبنا إلٌه أن لفظ )

ٌشٌر الى مجموعة المواعد اإلٌجابٌة  Droit positifاإلٌجابً أو الفعال. ولذلن فإن مصطلح )
أو الفعالة أي المواعد الواجبة التطبٌك فً دولة معٌنة وزمن معٌن بصرؾ النظر عن مصدر 

ترجمة  هذه المواعد اهو ارادة البشر ام ارادة تسمو علٌها، ولكن اللؾ ترجم إلى اللؽة العربٌة
( إلى مصطلح )الوضعً(فً اللؽة العربٌة مما حمل كثٌرا من Positifؼٌر دلٌمة فترجم لفظ )

 ( ٌعنً ما وضعه البشرDroit Positifالفمهاء والشراح العرب إلى االعتماد بؤن مصطلح ) 

من لواعد لانونٌة لٌمابل ما ٌستمد من وحً هللا تعالى وما ٌستمد من مصدر الدٌن ؼٌر 
 .من أحكام وعمابد السماوي

 

 فرع المانون والمجموعة المانونٌة:

ٌمصد بفرع المانون مجموعة المواعد المانونٌة التً تحكم حمبل من حمول الحٌاة االجتماعٌة 
وتنظٌم روابط ذات طبٌعة واحدة، كالمانون التجاري والمانون العمابً والمانون الدستوري 

كم جانبا من جوانب الحٌاة االجتماعٌة وتنظٌم لواعده والمانون الدولً العام. ألن كبل منها ٌح
روابط من طبٌعة سواء. فالمانون التجاري ٌهٌمن على الحٌاة التجارٌة، محددا األعمال 

التجارٌة ومنظم الروابط بٌن التجار، والمانون العمابً ٌحكم الحمل العمابً منظما عبللة الفرد 
ددا ما ٌترتب على الترافها من عموبات. والمانون بالدولة من حٌث األعمال المنهً عنها ومح

الدولً العام ٌتسٌد حمل العبللات الدولٌة وٌنظم الروابط بٌن الدول فً حاالت الحرب والسلم 
والحٌاد: وال ٌمتصر فرع المانون فً معناه ونطاله، على مجموعة المواعد المانونٌة التً 

تعلك بها من آراء فمهٌة ولرارات لضابٌة ٌضمها التشرٌع، وإنما ٌنصرؾ إلٌها وإلى ما ٌ
 ولواعد مستمدة من مصادر رسمٌة أخرى للمانون كالعرؾ.

( فتعنً نصوص المانون المشرعة التً تحكم حمبل من حمول CODEأما المجموعة المانونٌة )
الحٌاة االجتماعٌة الذي تتسم روابطه بوحدة طبٌعتها. فٌمال، المجموعة المدنٌة والمجموعة 

 ارٌة والمجموعة العمابٌة.التج

ٌتضح مما تمدم، أن الفرع والمجموعة ٌتشابهان من حٌث أن لواعد كل منهما تحكم حمبل واحدا 
من حمول الحٌاة المانونٌة وتنظم روابط متماثلة فً طبٌعتها إال أنها ٌختلفان فً المعنى 

 وتبدو صورةوالنطاق. أما من حٌث المعنى، فالمجموعة تعنً نصوص المانون المدونة 

 ٌشمل النصوص التشرٌعٌة والمواعد المانونٌة انمبٌَٕ ثًؼُبِ انخبص، خالفب نهفشع انز٘

للمانون وٌبدو صورة للمانون بمعناه العام واما من  انًغزًذح يٍ انًظبدس انشعًٛخ األخشٖ
حٌث النطاق، فإن المجموعة تعتبر جزءا من الفرع الذي ٌحتضن المجموعة وما ٌتعلك 

وما ٌموم إلى جانب التشرٌع والفمه والمضاء من  بنصوصها من أحكام لضابٌة وآراء فمهٌة
 لواعد تنبع من مصادر المانون األخرى.
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 نً:النظام المانو

ٌمصد بالنظام المانونً مجموعة المواعد المانونٌة المتمٌزة بالتماسن فٌما بٌنها وبالثبات فً 
تطبٌمها، والتً تهدؾ إلى تحمٌك ؼرض معٌن مشترن، فهو ال ٌضم لواعد متباٌنة عن بعضها 
من حٌث الؽرض أو متهالكة على بعضها دون رباط وثٌك ٌشد مجموعها. بل ٌتضمن لواعد 

ولابع اجتماعٌة محددة، وتهدؾ إلى ؼاٌة واحدة، وترتبط ببعضها فً صورة  لانونٌة تحكم
كٌان متماسن ثابت: فٌتولى النظام المانونً تنظٌم طابفة من العبللات الناشبة فً ناحٌة من 
نواحً الحٌاة االجتماعٌة التً تتشابه من حٌث طبٌعتها وتستند إلى أصل واحد. وٌمثل كٌانا 

واعد التً ٌنظمها، ولد وصفه أٌرنج بؤنه الهٌكل العظمً للمانون تحٌط به متكامبل تذوب فٌه الم
مادته المكونة من المواعد کما تحٌط العضبلت بالعظام. ومن أمثلته نظام الزواج الذي ٌضم 
المواعد المانونٌة الهادفة إلى حكم شؤن من شإون الحٌاة االجتماعٌة هو لٌام األسرة، والرامٌة 

ٌن هو تنظٌم شإون األسرة ودعم كٌانها، فتحكم الرابطة الزوجٌة فً إلى تحمٌك ؼرض مع
نشوبها وصحتها وحٌاتها وانحبللها وآثارها على نحو ٌبرز فٌه التماسن بٌن المواعد والتماثل 

 من حٌث الؽاٌة، تماسكا وتماثبل نتبٌنه فً األنظمة المانونٌة كافة.

 

 المبحث الثالث

 ضرورة المانون

ن اإلنسان كابن اجتماعً بطبٌعته، ال ٌمكن أن ٌعٌش بمعزل عن أفراد جنسه، من المسلم به، أ
وأن وجود المجتمع أمر ضروري لئلنسان مهما تباٌنت صوره، أسرة أو رهطا من الناس أو 
لبٌلة أو مدٌنة أو دولة. فلكً ٌولد اإلنسان وٌترعرع البد من وجود مجتمع سابك لوجوده فهو 

و ربٌب أسرة ٌحتاج فً فجر حٌاته إلى حضانة ورلابة وكفالة. ولٌد اتصال ذكر بؤنثى، وه
ولكً ٌعٌش اإلنسان البد من وجود مجتمع ٌؤنس فٌه إلى افراد جنسه وٌنتفع بمجهوداتهم وٌشبع 
حاجته بعونهم؛ ألنه أعجز من أن ٌستمل فً حٌاته إلشباع مختلؾ حاجاته وهو مدفوع بفطرته 

األسرة وللتعاون مع ؼٌره فً ضروب النشاط ابتؽاء  إلى العٌش مع ؼٌره للتكافل فً نطاق
إشباع الؽرابز وتبادل المنافع وإلرار الطمؤنٌنة. أما اإلنسان الفرد المنمطع عن ؼٌره الذي 

تصوره بعض الفبلسفة كحً بن ٌمظان، وروبنسون کروزو، فبل وجود له فً عالم الوالع الن 
جبلة البشر، أو هو كما لال أرسطو ال ٌعدو  اإلنسان الذي ٌعٌش بمعزل عن البشر ال ٌكون من

 عند افتراض وجوده، أن ٌكون وحشا أو إلها.

ولما كان وجود المجتمع ضرورٌا فبلبد من نشوء العبللات االجتماعٌة بٌن أفراده. ذلن ألن 
بها. ومتى  الفرد فً اتصاله الدابم بؤفراد جنسه سٌدخل حتما فً عبللات شتى ٌرتبط وإٌاهم

وجدت هذه العبللات التضت الضرورة نشوء لواعد تنظمها للتوفٌك بٌن المصالح المتعارضة 
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ولتحمٌك االنسجام بٌن مختلؾ ضروب النشاط لمختلؾ األفراد؛ ذلن ألن ترن تسوٌة العبللات 
رد وتنظٌم الروابط االجتماعٌة لؤلفراد أنفسهم ٌفضً إلى الفوضى وانعدام االستمرار، ألن الف
ٌصدر فً تصرفاته عن ؼرٌزة حبه لذاته، وإذا ترن األمر له والسلون وفما لمشٌبته ؼلب 

مصلحته على مصلحة ؼٌره، وعندبذ تكون الؽلبة لؤللوى، وتصبح الموة هً الحكم الفصل فً 
تسوٌة العبللات، وال ٌجنً المجتمع من ذلن ؼٌر االضطراب والفوضى،وتصدق فً وصؾ 

 (:Bossuetٌلسوؾ الفرنسً بوسوٌة )هذه الحٌاة عبارة الف

حٌث ٌملن لكل فعل ما ٌرٌدون ال ٌملن أحد فعل ما ٌرٌد، وحٌث ال مسود فالكل سٌد، وحٌث 
الكل سٌد فالكل عبٌد، ولد لام المانون بمهمة تنظٌم الحٌاة االجتماعٌة واستبصال أسالٌب 

دٌد ما للفرد من حموق الفوضى فً المجتمع وحكم العبللات بٌن األشخاص، فتولت لواعده تح
وما علٌه من واجبات للحٌلولة دون التعدي والتصادم ورسمت لكل فرد حدا ال ٌتجاوزه فً 

التمتع بحرٌته لتهٌا للجمٌع لدرا من الحرٌة ومجاال للنشاط، وهً إذ تفعل ذلن تفعل ذلن إنما 
جوا من الوبام تشٌع فً العبللات االجتماعٌة روح النظام واالستمرار وتضفً على المجتمع 

والتعاون بٌن أفراده. ٌتضح مما سبك، أن المجتمع إذا كان ضرورٌا الحٌاة اإلنسان فإن المانون 
ضروري لمٌام المجتمع، وإنه حٌثما ٌوجد المجتمع أٌا كانت صورته ٌوجد المانون مهما كان 

و النظام ركنا مظهره؛ ذلن ألن المجتمع ٌعنً الهٌبة المنظمة المكونة من األفراد، والتً ٌبد
فٌها فبل تموم إال بتوافره، ولما كان النظام ٌعنً سٌر األمور على نسك متماثل مطرد ثابت فإنه 

لن ٌتحمك إال إذا وجدت لواعد موضوعه سلفا ٌستهدي بها األفراد فً سلوكهم وٌلزمهم 
 احترامها ولو بالمسر عند االلتضاء.

ضروري لتطوره وتمدمه؛ ذلن ألن المجتمع ال وإذا كان المانون ضروري لمٌام المجتمع فإنه 
ٌمنع بحفظ كٌانه لضمان بمابه، وإنا ٌهدؾ أبدا إلى تحسٌن وضعه ورفع مستواهم، فالتشبث 

بالبماء إذا كان من طبٌعة البشر، فإن المٌل إلى االرتماء من جبلته. وال ٌتحمك التمدم إال بعون 
تضاها وٌلتزم باحترامها وٌضحً من اجلها لواعد المانون التً ترسم خطة ٌسٌر المجتمع بمم

إلدران ؼاٌته. وهً ؼاٌة تحمك للمجتمع تماسن الكٌان وأسباب االرتماء ودواعً الرفاء، 
نخلص مما تمدم إلى المول، أن المانون ولٌد الحٌاة االجتماعٌة وأنه ٌبلزم المجتمع فً نشوبه 

تصدع، الوالً له من الفوضى واألخذ وٌساٌره فً تطوره وتمدمه. فهو الحفٌظ على كٌانه من ال
بٌده فً مضار التمدم. واستمرار التارٌخ ٌدلنا على أن المانون اتخذ شكل لواعد ٌفرزها المجتمع 
منذ تكوٌنه لتنظٌم العبللات بٌن أفراده وٌسمى عندبذ عرفا. حتى إذا ما تعمدت الحٌاة وتمدمت 

ا دٌنٌة أو نصوصا تشرٌعٌة أو آراء أو أرٌد لها تمدما ظهر فً صور أخرى لد تكون أحكام
فمهٌة أو ممررات لضابٌة أو لواعد مستمدة من مثل علٌا هً مبادئ العدالة والحك، إن المانون 

أٌا كان مظهره ال ؼنى عنه فً أي مجتمع، واذ كان وجوده ضرورٌا فً المجتمع المدٌم 
الداخلً والعدوان الخارجً  للتوفٌك بٌن المصالح المتعارضة ولحماٌة كٌان المجتمع من التفكن

فإن وجوده أكثر ضرورة فً المجتمع الحدٌث لٌكون وسٌلة للحفاظ على النظام االجتماعً 
 وطرٌما للخدمة العامة وأداة إلدران المٌم اإلنسانٌة وسبٌبل لتحمٌك العدالة االجتماعٌة.
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 الفصل الثانً

 خصائص الماعدة المانونٌة

 

 تعرٌف الماعدة المانونٌة: 

لما كان المانون مجموعة لواعد، فإن الماعدة هً مفردة، وهً الوحدة التً ٌتكون المانون من 
مجموعها. وإذا كانت الماعدة أٌا كانت طبٌعتها، تعنً لؽة التنظٌم، وتشٌر إلى النظام الذي 

ا توافرت ظروؾ ماثل مطرد ٌحتم ترتب حدث معٌن كلمتسٌر علٌه األمور على نسك مت
ن ذلن فً حمل العلوم الطبٌعٌة أو فً دابرة العلوم االجتماعٌة فإن فً الوسع خاصة، سواء كا

تعرٌؾ الماعدة المانونٌة بؤنها: خطاب موجه إلى األشخاص بصرؾ النظر عن مصدره، ٌشعر 
بترتٌب نتٌجة معٌنة على حدوث والعة معٌنة ابتؽاء ضبط النظام فً المجتمع وتحمٌك االنسجام 

فإننا نعرؾ الماعدة المانونٌة بتعرٌؾ آخر ٌبدو أكثر دلة نستمٌه من بٌن روابطه. ومع ذلن 
فكرة المانون التً استخلصنا منها تعرٌفنا له بمعناه العام. ففكرة المانون التً أوحتها ورسمت 
معالمها ضرورته تموم على أساسٌن. أولهما: التبلزم بٌن المانون وبٌن المجتمع مما ٌحتم أن 

سلون اجتماعٌة عامة مجردة منظمة كؤٌة لاعدة تحدد سلون الشخص تكون لواعده لواعد 
وتنظم عبللته بؽٌره من األشخاص فً المجتمع وتتمٌز بعمومٌتها وبتجرٌدها. وثانٌها: التبلزم 
بٌن المانون وبٌن الجزاء، على نحو محتم إلدران ؼاٌته فً الحٌاة االجتماعٌة، الخضوع 

طرٌك الموة المادٌة التً تملكها السلطة العامة فً  ألحكامه وحمل الناس على اتباعه عن
فً هدى فكرة الماعدة المانونٌة المجتمع وتهدد بها من ٌخالؾ لواعده. ولذلن فإننا نعرؾ 

لاعدة سلون اجتماعٌة عامة مجردة ملزمة تنظم الروابط بٌن األشخاص فً المانون بؤنها: 
 المجتمع.

 

 بٌان خصائص الماعدة المانونٌة

أمعنا النظر فً التعرٌؾ الذي سمناه للماعدة المانونٌة والذي استمٌناه من أساس فكرة وإذا 
 المانون امكننا أن نستخلص منه خصابصها. فهً تتصؾ بالخصابص االتٌة:

سلون اجتماعٌة، ألنها لصٌمة بالمجتمع وال ؼنى عنها فٌه، وألنها تحدد سلون انها لاعدة  اوال:
 األفراد وتفرضه علٌهم.

 .أنها لاعدة عامة مجردة تشٌع روح النظام فً المجتمعثانٌا: 

 أنها تتوجه بخطابها إلى األشخاص فً المجتمع لتتولى تنظٌم روابطهم. ثالثا:

 سلطةما تمترن به من جزاء مادي تفرضه المأنها لاعدة ملزمة تتبع لوتها الملزمة  رابعا:

 العامة على من ٌخالفها.
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فإن  بحثالمانونٌة تعتبر أحك مسابل علم المانون باألولوٌة فً ال وإذا كانت دراسة الماعدة
بحثنا  نبدأ اناإللمام بخصابص الماعدة المانونٌة ٌعتبر نمطة االنطبلق فً دراستها، ولذلن فإن

 لبل بتفصٌل هذه الخصابص على التوالً فً مباحث متعالبة، إال أن مما تجدر اإلشارة إلٌه
ٌة بل تتصؾ به نهذه الخصابص ماال تنفرد به الماعدة المانو الولوج فً التفصٌل، أن من

م سلون األشخاص فً كا تشاركها فٌه سابر المواعد االجتماعٌة كحمالمواعد المانونٌة وإن
المجتمع. ؼٌر أن من هذه الخصابص ما تتصؾ به الماعدة المانونٌة وحدها وتتمٌز به عن 

النابع من الجزاء المادي الذي تمترن به الماعدة ؼٌرها من المواعد االجتماعٌة وهو اإللزام 
 المانونٌة وتهدد به السلطة العامة وتفرضه على من ٌخالفها.

 

 

 المبحث االول

 الماعدة المانونٌة لاعدة سلون اجتماعٌة

 

تمس إال إذا وجد مجتمع  وصؾ الماعدة المانونٌة بؤنها لاعدة اجتماعٌة ألن الحاجة إلٌها الت
 ٌعٌش فٌه الناس وٌنشطون وٌدخلون مع بعضهم فً روابط شتی ابتؽاء تنظٌم الحٌاة فٌه عن

طرٌك ضبط النظام وتحمٌك االنسجام، على النحو الذي فصلناه فً تنوٌهنا عن ضرورة 
شكل المانون. فهً إذن التنشؤ إال إذا وجد المجتمع أٌا كان شكله وإذا كانت الدولة هً ال

السٌاسً لمجتمع المعاصر، فإن ذلن ال ٌعنً ارتباط وجود الماعدة المانونٌة بوجود الدولة. فهً 
ألدم من الدولة وجودا عرفتها المجتمعات المدٌمة وهً فً شكل أسرة أو رهط أو لبٌلة أو 

صورة ا سٌاسٌا وهو الدولة وعرفها المجتمع المدٌم فً ممدٌنة لبل أن ٌنشؤ المجتمع المنظم تنظٌ
 عرؾ أو دٌن لبل وجود الدولة وبروز التشرٌع.

، الصلة الوثمی بٌن المانون امأولهوٌترتب على وصؾ الماعدة المانونٌة بؤنها اجتماعٌة أمران. 
 ًمعنو وبٌن سابر العلوم االجتماعٌة؛ ذلن ألن كبل من هذه العلوم ولٌد الحٌاة االجتماعٌة

وٌتؤثر به ولواعدها جمٌعا تتداخل وبعضها من حٌث مها، وكل منها ٌإثر فً اآلخر ٌبتنظ
 .النطاق وتتشابن من حٌث الؽرض إلى مدى ما

: تخصٌص المانون بالزمان والمكان ذلن ألن المانون فً نشوبه وفً تطوره ٌستجٌب وثانٌهما
لظروؾ المجتمع وحاجاته، وٌعكس أوضاعه ومشاعره. ولما كانت العوامل المادٌة والمعنوٌة 

المانون فً تطوره ثمره تفاعلها تتباٌن من مجتمع إلى آخر وتتؽاٌر بمرور الزمن،  االتً ٌج
لذلن أصبح لكل مجتمع لانون وضعً ٌختص به، وأضحى تناول أحكام المانون بالتعدٌل 
والتؽٌٌر أمرا ال مفر منه عند تؽاٌر المثل االجتماعٌة وتباٌن األوضاع المادٌة عبر العصور 

ا رسمت منونٌة برسم سلون األشخاص فً المجتمع وتكلفهم بلزوم التمٌد بوتعنً الماعدة الما
وهً فً رسمها السلون ال تمرر ما هو كابن وإنها تحدد ما ٌنبؽً أن ٌكون. أي أنها ال تعكس 
 والع سلون الفرد وإنها ترسم ما ٌجب أن ٌكون علٌه وفما لما تهدؾ إلى إدراکه من مثل ولٌم.
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مواعد الطبٌعٌة ألن الماعدة التً تحكم ظاهره طبٌعٌة تمرر أما والعا وهً فً ذلن تختلؾ عن ال
ا توافرت أسبابه وظروفه وبسبب ما تمدم مال ٌرد علٌه استثناء وتنبا عن حدث محتم کل

أن  ٌنبؽًتوصؾ الماعدة المانونٌة بؤنها لاعدة تموٌمٌة، أي أنها تموم سلون الفرد بفرض ما 
تها وتخضعه لسلطاتها. أما الماعدة الطبٌعة فتوصؾ بؤنها ٌكون علٌه، وتحدده فً ضوء ؼاٌ

 لاعدة تمرٌرٌة، أي أنها تمرر أمرا والعا ال سلطان ألحد علٌه وال تملن ؼٌر التعبٌر عنه.

ا موما تحدده الماعدة من سلون ال تتوجه به إلى األشخاص على مجمل النصح والدعوة. وإن
لؾ الناس باتباعه دون أن تدع ألحد حرٌة على سبٌل األمر أو التكلٌؾ فهً تفرضه وتك

مخالفته و تختلؾ فً ذلن عن لواعد األخبلق التً ٌنطوي بعضها على ما ٌنبؽً على اإلنسان 
 والترؼٌب.  النفسً على سبٌل التفضٌل التحلً به من لٌم تهدؾ إلى السمو

لٌؾ المطلك هو ما و ما تمضى به الماعدة من تكلٌؾ ٌكون تكلٌفا مطلما ال تكلٌؾ شرطٌا. والتك
ٌترن للمكلؾ خٌارا بٌن الطاعة وبٌن تحمل الجزاء، أما التكلٌؾ الشرطً فٌعنً تكلٌفا  ال

باتخاذ وسٌلة معٌنة ٌوجه إلى من ٌرٌد بلوغ نتٌجتها المعٌنة. فالماعدة التً تحدد عموبة السرلة 
شخص خٌارا بٌن تتضمن تكلٌفا مطلما ال ٌكون الجزاء فٌها شرطا للتكلٌؾ. فهً ال تترن لل

االمتناع عن السرلة وإطاعة التكلٌؾ وبٌن الحك فً ارتكاب جرٌمة السرلة وتحمل الجزاء، 
وإنها ٌرد التكلٌؾ على الجمٌع سواء من نوى منهم إطاعتها ومن لصد مخالفتها: وٌكون 

 حترام التكلٌؾ بعد فرضه وٌترتب على مخالفته والمول بؽٌر ذلن ٌمضىالجزاء عندبذ وسٌلة أل
إلى نتٌجة ال ٌمرها المانون وتؤباها طبٌعة المخالفة؛ ألن المول بالخٌار بٌن التكلٌؾ وبٌن تحمل 

إلى حرٌة مخالفة المانون وإلى تعذر وصؾ  اعتبر الجزاء شرطا للتكلٌؾ، مإد   الجزاء إذا
المخالفة بؤنها ؼٌر مشروع، وفً ذلن تختلؾ الماعدة المانونٌة عن الماعدة الطبٌعٌة التً 

: فالماعدة الطبٌعٌة التً تمرر أن الماء ٌؽلً فً درجة حرارة ً شرط ٌؾتنطوي على تكل
على تكلٌؾ بشًء ؼٌر أن على من ٌرٌد أن ٌؽلً الماء رفع ل معٌنة ال تنطوي فً األص

النتٌجة شرطا للتكلٌؾ وٌبلحظ أن التكلٌؾ  ةالحرارة إلى درجة الؽلٌان، وبذلن تكون إراد
المطلك الذي تفرضه الماعدة المانونٌة ٌنصب على الكافة أفرادا أو رجال السلطة العامة إال أن 

إضافٌا ٌتفرع من التكلٌؾ األصلً لضمان احترامه هو  ارجال السلطة ٌتحملون تكلٌفا مطلم
 تولٌع الجزاء على مخالفة.

لٌؾ بسلون معٌن لد ٌستفاد منها صراحة ولد كالمانونٌة من ت وما تنطوي علٌه الماعدة
ٌستخلص فرضها للسلون ضمنا. فٌستفاد التكلٌؾ صراحة إذا أوحت صٌؽتها بؤنها تفرض 
سلوكا معٌنا. كؤن تتضمن الماعدة إباحة فعل كالماعدة التً تمرر الحرٌات العامة ألفراد الشعب 

المتعالد بتنفٌذ التزاماته، أو نهٌا عن فعل كالماعدة التً  أو تتضمن أمرا بفعل كالماعدة التً تلزم
تنهی عن ارتكاب الجرٌمة الجنابٌة وتحدد عموبة ارتكابها: وٌستخلص التكلٌؾ ضمنا، إذا كانت 

أو أمرا أو  ةصٌؽة الماعدة ال توحً بفرض السلون وٌخفً التكلٌؾ فٌها ألنها ال تتضمن إباح
مضمونها، كالماعدة التً تحدد سن الرشد والماعدة التً ترسم نهٌا إال أن التكلٌؾ ٌستفاد من 

 ا تنطوٌان علٌه من مضمون استنتاجامإجراءات التماضً فٌها ٌخفى التكلٌؾ ولكنه ٌستنتج م

ذلن ألن الماعدة األولى تعنً أن كل من لم ٌبلػ سن الرشد ٌعتبر لاصرا وعلى الناس مراعاة 
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ولهم للضٌاع وألن الماعدة الثانٌة تفٌد أن على الماضً ذلن فً تعاملهم معه الحتمال تعرض حم
واجب مراعاة هذه اإلجراءات وإال طعن فً حكمه وأن على المتماضٌن واجب استٌفابها وإال 
خسروا دعاواهم، وتسمى المواعد التً ٌستخلص فرضها للسلون بالمواعد الممررة. ألنها تمرر 

 تجًء فً صٌؽتها آمرة أو ناهٌة أو منحٌة لدأحكاما معٌنة عند توافر شروط خاصة دون أن 
ٌدق تصور التكلٌؾ فً طابفة أخرى من المواعد تسمى بالمواعد المفسرة أو المكملة لئلرادة. 

ٌعمل بؤحكامها عند االتفاق على خبلفها كالماعدة التً تمضً باستحماق  وهً المواعد التً ال
تً تفرض على المإجر إجراء الترمٌمات الوفاء بالثمن فً مكان تسلٌم المبٌع والماعدة ال

رٌة فً العٌن المإجرة أثناء مدة اإلجارة، اللتٌن ٌجوز اتفاق المتعالدٌن على استبعاد والضر
ا والوالع أن هذه المواعد ال تخلو من التكلٌؾ وهو تكلٌؾ ؼٌر صرٌح إال أنه ٌمتصر متطبٌمه

رفٌن أهمل العمل بها وتحرر الطرفان ٌتفك علی استبعادها فإن استبعدت باتفاق الط على من ال
ما تنطوي علٌه من تكلٌؾ وتسلن لواعد المانون فً رسمها سلون األشخاص فً المجتمع 

 سبٌلٌن:

ة من المواعد التً تفرض على ففتسلكه طاب السلبًأحدهما سلبً، وثانٌها إٌجابً. أما 
 لمواعدطه وتسمً بااألشخاص واجب االمتناع عن أفعال تلحك بالؽٌر ضررا أو تعرلل نشا

المانعة أو الوالٌة كالمواعد التً تحرم كبل من المتل واالمتناع عن تسلم المبٌع والبناء على 
جملة من المواعد التً تحث األفراد  ههجت: فتناالٌجابً ممرب ملن الجار. واما السبٌل الثانً

طرٌمه فً الحٌاة اآلخرٌن وتحفزهم لئلسهام فً تمكٌن الؽٌر من شك ة على التضحٌة لمصلح
ابتؽاء تحمٌك التوازن والوبام االجتماعً: كالماعدة التً تفرض على االبن اإلنفاق على أبٌه 
المعوز أو التً تفرض الضرابب على الثروات المكتسبة لتكوٌن موردا للدولة وتسمى هذه 

الوعً  ًمالمواعد التً أخذ عددها بالتكاثر ودورها بالتعاظم فً المجتمع المعاصر بفضل تسا
 االجتماعً بالمواعد الحافزة.

لٌؾ مطلك للناس كٌفهم مما تمدم أن الماعدة المانونٌة تنطوي أبدا على رسم سلون معٌن و ت 
باتباعه، وأن ؼرضها من ذلن الحد من نشاط األشخاص إلرارا للنظام فً المجتمع وتحمٌما 

الصٌؽة أو استخلص من المعنى، ن التكلٌؾ واألمر صرٌحا فً كالبلنسجام والوبام فٌه. سواء 
وسواء كانت الماعدة آمرة أو مفسرة أو مكملة لئلرادة وسواء ولؾ المانون حٌال سلون الناس 

ها لاعدة نمولفا سلبٌا أو تسلن سبٌبل إٌجابٌا: وؼنً عن الذكر، أن وصؾ الماعدة المانونٌة بؤ
ٌع المواعد االجتماعٌة تحتكرها لواعد المانون بل توصؾ بها جم سلون اجتماعٌة صفة ال

األخرى كمواعد الدٌن ولواعد األخبلق: ألن المواعد االجتماعٌة كافة ولٌدة الحٌاة فً المجتمع 
 ا معٌنا وتحاول فً فرضها تموٌمه.كلصٌمة به، وألنها جمٌعا تفرض على الناس سلو

 

  

 المبحث الثانً

 الماعدة المانونٌة لاعدة عامة مجردة
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المانونٌة تهدؾ إلى إلامة النظام وتحمٌك االستمرار والعدل فً المجتمع فإن لما كانت الماعدة 
ذلن ال ٌمكن إدراكه إال إذا اتسع حكمها لٌشمل جمٌع ما تواجهه من فروض ولٌستوعب فً 
التطبٌك مختلؾ الحاالت الفردٌة التً ٌستحٌل حصرها والتً توجد فً الحال وفً االستمبال. 

تكون عامة مجردة. والعمومٌة والتجرٌد صفتان متبلزمتان، بل  ولكً تكون كذلن ٌنبؽً أن
هما وجهان لخاصة واحدة وإن أمكن المول أن التجرٌد ٌتعلك بالفرض الذي تتضمنه الماعدة 

انفشع ألٌ انمبػذح  المانونٌة وإن العمومٌة تتعلك على تطبٌك الحكم الذي رتبته الماعدة على

 انفشع ٔانذكى. :انمبََٕٛخ رزذهم إنٗ ػُظشٍٚ ًْب

الماعدة المانونٌة تصاغ بصٌؽة تعمٌم تستوعب بها ما تواجهه من  نإفتعنً  العمومٌةأما 
 بل فروض و حاالت ؼٌر متناهٌة، فبل تتناول بالذكر شخصا معٌنا باسمه وفعبل محددا بذاته

 ٌجب استٌفاإه من شروط فً الفعل ٌجب تحممه من صفة فً الشخص لتطبك علٌه وما تحدد ما
لٌسري علٌه مضمونها فهً ال تستهدؾ فً التطبٌك شخصا بعٌنه أو فعبل بذاته بل تنطبك عل 

 كل من توافرت فٌه شروط انطبالها.

انطبمت على أفراد المجتمع كافة. فالماعدة التً تعالب السارق  ىوتكون الماعدة عامة مت*
تً تحدد التزامات البابع بالحبس والماعدة التً تنظم المرور فً الطرق العامة والماعدة ال

نصراؾ حكمها إلى الكافة بصرؾ النظر عن الجنس إلوالمشتري فً عمد البٌع لواعد عامة 
واالسم والمركز: ؼٌر أن عمومٌة الماعدة ال تمتضً وجوب سرٌان حكمها فً حك الناس 

 إلٌه.ا بصفة من تنصرؾ مجمٌعا، ألن العبرة لٌست بعدد من تتوجه إلٌه الماعدة بخطابها وإن

فمد تكون الماعدة عامة وإن التصرت فً التطبٌك على فبة من األشخاص أو على طابفة من *
األعمال تعٌنت بمجموعة أوصاؾ أو شروط: فالمواعد التً تنظم ممارسة مهنة الطب أو 

ال أو التً تسري على الطلبة أو العسكرٌٌن أو التجار لواعد مالمحاماة أو التً تنظم شإون الع
ن انطبمت على فبة من األشخاص ما دامت هذه الفبة محددة بالوصؾ فهً تسري على عامة وإ

كل من اتصؾ بصفة الطبٌب أو المحامً أو العامل أو الطالب أو العسكري أو التاجر، دون أن 
تتوجه بالتكلٌؾ إلى أشخاص معٌنٌن بالذات والمواعد التً تحكم إصابات العمل أو التً تحكم 

عامة وإن انصبت على طابفة من األعمال، مادامت هذه األعمال لم  حوادث الدهس لواعد
 ا بمجموعة شروط تطلبت الماعدة توافرها لسرٌان حكمها فتحممت فٌها.متحدد بعٌنها وإن

ولد ال تنطبك الماعدة إال على شخص واحد وتعتبر عامة، متى كان هذا الشخص ممصودا *
بٌس الجمهورٌة أو صبلحٌات ربٌس الجامعة لاعدة بوصفه ال بذاته فالماعدة التً تحدد حموق ر

تصافه إلعامة وإن سرت على شخص واحد، ألنها ال تنطبك علٌه باعتباره ذاتا معٌنة وإنما 
 . بصفة تعلك بها حكمها، فهً تسري علٌه وعلى كل من اتصؾ بصفته وتبوأ مركزه من بعده 

إلى جمٌع األشخاص فً المجتمع مها كٌتضح مما تمدم أن الماعدة تكون عامة متی انصرؾ ح
أو إلى فبة منهم توافرت فٌهم ما حددته الماعدة من صفة خاصة أو إلى واحد منهم لصدته 

 تصؾ بالصفة التً تعلك بها حكمها.ؤالماعدة بصفته ال بذاته ف
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صفة  ؤنسمه أو اختص بحالة معٌنة دون سواها، فإأما إذا تعلك حكم الماعدة بشخص معٌن ب
إلن اٌلها وتنتفً منها، فبل تعتبر لاعدة لانونٌة بل وال ٌصح اعتبارها لاعدة؛ العمومٌة تز

العمومٌة من صفات الماعدة اٌا كانت طبٌعتها ، وانما تطلك علٌها تسمٌات اخرى تختلؾ 
 ختبلؾ مصادرها. إب

فمد تسمى لرارا أو أمرا وؼٌرها من التسمٌات كالمرار الصادر من السلطة المختصة بفصل  
جدار ٌكاد أن ٌنمض،  هدمبأو بتعطٌل صحٌفة، وکاألمر الصادر من مجلس بلدي  موظؾ

وكالحكم المضابً الصادر من محكمه بإلزام شخص معٌن بدفع تعوٌض لشخص آخر ألحك به 
 ضررا.

 ٌةوجدٌر بالذكر أن من فمهاء المانون الخاص من رأى أن صفة العمومٌة لٌست صفة جوهر
المانون ولد احتجوا  ةتبعادها من دابراسفتمادها فً لاعدة ال ٌوجب فً الماعدة المانونٌة وأن ا

فً ذلن بما ألدم علٌه بعض المشرعٌن من إصدار لوانٌن تتعلك بشخص معٌن بذاته كمنح 
راتب تماعدي لشخص تعٌن باالسم أو تتعلك بفعل محدد بعٌنه كمرض لبناء سكة حدٌد ولكن 
أؼلب فمهاء المانون الخاص لم ٌمر هذا الرأي إذ تعتبر العمومٌة فً نظرهم من الخواص 

مه بشخص معٌن كأن ما صدر من المشرعٌن مما ٌتعلك حوفً الماعدة المانونٌة،  ٌةألساسا
بذاته أو بفعل محدد باسمه ال ٌعتبر لانونا فً صورة تشرٌع وإن حمل اسم المانون وصدر من 
السلطة التشرٌعٌة ونشر فً جرٌدة الدولة الرسمٌة ألنه ٌفتمد العنصر الموضوعً فً التشرٌع 

لماعدة المانونٌة ومنها العمومٌة وإن توافر فٌه العنصر الشكلً أي إجراءات وهو خصابص ا
سن التشرٌع ونفاذه. ولذلن فهم ٌطلمون علٌه اسم العمل التشرٌعً الذي هو نوع من األوامر 

 وإن تمٌز عنها بصدوره من السلطة التشرٌعٌة.

دة ٌجب أن تنطوي على وذهب بعض الفمهاء إلى المول أن الصفة التً ٌتعلك بها حكم الماع
إمكان تطبٌك الماعدة فً الحال وفً االستمبال كً ٌكون حكمها عاما ٌسري على عدد ؼٌر 

خفً وراءه طابفة من ٌمحصور من األشخاص أما إذا اتخذت الصفة فً الماعدة ستارا 
األشخاص المعنٌٌن بذواتهم وكانت وسٌلة لتٌسٌر حصرهم، فإن صفة العمومٌة تنتفً منها وال 

 :ا تعتبر لرارا أو أمرامتعد عندبذ فً رأٌهم لاعدة لانونٌة وإن

الموانٌن  ومن األمثلة على هذه المرارات واألوامر التً تحمل اسم المانون بؽٌر حك فً رأٌهم
ى صفوؾ من الطلبة فً عام دراسً معٌن واعتبارهم ناجحٌن ال التً تمتضً بزحؾ الراسبٌن

 اعلى 

درجات ظفٌن فً تارٌخ معٌن وترفٌعهم الى ع المؽبونٌن من المووالموانٌن التً تصدر بترفٌ
أرلی. ذلن ألن هذه الموانٌن وإن اعتدت فً ظاهرها بالصفة ال بالذات كصفة الطالب الراسب 
وصفة الموظؾ المؽبون. إال أنها اتخذت من الصفة وسٌلة التحدٌد وتوجهت فً الحمٌمة إلى 

ٌلة الصفة التً حددتها وبذلن فإن تطبٌمها ٌمتصر أشخاص محددٌن بذواتهم ٌمكن حصرهم بوس
 على الحال دون أن ٌمتد إلى االستمبال على نحو ٌنفً صفة العمومٌة منها.
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ونرى أن األمر منوط بالنظرة إلى طبٌعة المانون، فإن اعتبر مشٌبة صادرة من سلطة سٌاسٌة 
تصنع، لما السلطة وتسمٌتها علٌا، وهو رأي تنادي به المذاهب الشكلٌة، كانت العبرة بمشٌبة 

سواء تمٌز ما وضعته بالعمومٌة أو اختص بشخص معٌن بذاته أو كانت الصفة ستارا ٌخفً 
طابفة من األشخاص المعنٌٌن بذواتهم. أما إذا تسٌدت المذاهب االجتماعٌة أو الموضوعٌة 

العمومٌة مجال تحدٌد طبٌعة المانون وجب توافر العنصرٌن الموضوعً والشكلً ولزم تحمك 
ا تضعه السلطة کی ٌعتبر لانونا. وتموم بٌن الماعدة المانونٌة وبٌن كل ما مبمعناها الدلٌك فٌ

ا لوالعة معنٌة باالسم مما اصطلح على تسمٌته باألمر أو المرار مٌتضمن تكلٌفا خاصا أو حك
لمانونٌة والحكم فروق ثبلثة: أما أولها فمد تولٌناه تفصٌبل فٌما سبك وهو تمٌز الماعدة ا

بالعمومٌة أي بسرٌان حكمها فً الحال وفً االستمبال على عدد ؼٌر محصور من األشخاص 
 م المرار وأشباههكوالحاالت الذٌن تتوافر فٌهم ما تحدده من صفات أو شروط، وتعلك ح

ابها مما ٌجرده من صفة العمومٌة وثانٌها أن مبؤشخاص معٌنٌن بذواتهم أو بولابع محددة بؤس
تستنفذ لوتها إذا طبمت مرة على شخص ما أو على والعة معٌنة، وإنما  المانونٌة ال الماعدة

ٌتكرر العمل بها كلما توافرت شروط تطبٌمها فً الحال وفً االستمبال وٌسري مفعولها على 
جمٌع الحاالت المتماثلة ما دامت لابمة نافذة أما المرارات واألوامر وأشباهها فتفمد لوتها 

ها مرة واحدة على من التصر علٌه حكمها من األشخاص أو على ما انصب علٌه بمجرد تطبٌم
مفعولها من الولابع وال ٌمكن أن ٌتجدد العمل بها. أما الفرق الثالث فهو أن الماعدة المانونٌة 

 ا لما ٌصدر من لرارات وأحكام والتً تعتبر فً الؽالب تطبٌمات لها وإنستعتبر أسا

استثناء من حكمها كما هو الشؤن فً بعض صور العمل التشرٌعً  جاز أن تمتضً بؤمر ٌكون
فالمرار الصادر بعزل موظؾ ٌصدر استنادا إلى لانون الخدمة المدنٌة أو إلى ؼٌره من 
الموانٌن، والحكم الصادر من المضاء ٌجًء تطبٌما لمواعد المانون المدنً أو لؽٌرها من لواعد 

تصدر الستثناء وضع معٌن  لدووا تطبٌما لمواعد المانون ، التشرٌعٌة لد تبدل المانون، واألعما
 من حكمها.

 

وهو الصفة المبلزمة للعمومٌة فٌعنً فً رأي بعض الفمهاء" تحرر خطاب  التجرٌدأما  
الماعدة المانونٌة من المٌل والهوى وعدم إٌثارها شخصا معٌنا أو سعٌها لحماٌة وضع معٌن 

سمو حكم بؤنه:  التجرٌدضد االنحراؾ والتحكم، إال أننا ال نرى هذا الرأي بل نعرؾ  انمکض
الماعدة على التفضٌبلت وؼضها النظر عن الفروق الثانوٌة فً الظروؾ واعتدادها بالظروؾ 

وحجٌتنا فٌها  واالعتبارات الربٌسة المشتركة بٌن مجموعة من الولابع کی تطبك علٌها جمٌعا"
دة المانونٌة تصدر لتتوجه بالتكلٌؾ إلى أشخاص ال حصر لعددهم وتحكم حاالت نرى أن الماع

ل الحصر بؼٌر متناهٌة فً تعدادها، مما ٌمتضً أن ٌستوعب حكمها فروضا واحتماالت ال تم
سواء ما كان منها لابما ولت صدورها أو ما ٌستجد منها فً المستمٌل وهذا أمر ال سبٌل إلى 

لٌؾ بمعٌار موضوعً كاعدة بالوضع الؽالب و لدرت ما تتوجه به من تضمانه إال إذا عنٌت الم
ال شخصً والوضع الؽالب هو الظروؾ المشتركة بٌن مجموعة ال حصر لها من األشخاص 
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والولابع والمعٌار الموضوعً هو االهتمام بما ٌتعلك بعموم الصفة من ظروؾ و اعتبارات 
 ت الخاصة بشخص معٌن بذاته أو بوالعة بعٌنها.دون االكتراث بالظروؾ التفصٌلٌة واالعتبارا

من خصابص الماعدة  ةوالحك أن التجرٌد والعمومٌة صفتان متبلزمتان ووجهان لخاصة واحد 
المانونٌة ال سبٌل إلى فصلها عن بعض ذلن ألن الماعدة المانونٌة ٌجب أن تكون مجردة ال 

عامة. ألنها متى جاءت مجردة تعنً بالتفصٌبلت وال تنزل إلى دلابك الظروؾ لكً تكون 
مكترثة بالظروؾ الجوهرٌة فحسب أمكن انصراؾ حكمها إلى مجموعة من الولابع 

صر وكانت العبرة فً تطبٌمها بعموم حواألشخاص فً الحال وفً االستمبال تستعصً على ال
الصفة ال بتخصٌص الذات. والوالع أن توافر صفة العمومٌة فً الماعدة رهن بوضعها فً 

ة مجردة. ألن تطبٌمها على مجموعة متماثلة من الحاالت وعلى طابفة من األشخاص صٌؽ
تتشابه ظروفهم، ٌمتضً أال تعبؤ الماعدة إال بالجوهر من الظروؾ وباألساس من االعتبارات 
التً تحٌط بمن ٌسري علٌهم حكمها والتً تمتضً ترتب األثر المانونً. أما الظروؾ المانونٌة 

الربٌسة التً تلم باألشخاص والتً ال تإثر على النتابج المانونٌة المترتبة  واالعتبارات ؼٌر
 على الولابع فٌنبؽً أن ال تكترث الماعدة بها لكً توصؾ بالعمومٌة. ألن اهتمامها بها ٌجعل

تطبٌمها على مجموعة من األشخاص أمرا متعذرا بسبب استحالة تحمك التشابه بالظروؾ 
 ملثانوٌة ألن ذلن ٌمتضً وضع لاعدة امرة لكل حالة على حدة ما داالتفصٌلٌة واالعتبارات ا

المجردة  ؼٌر ون فٌها ولكل ظروفه الثانوٌة الخاصة. وعندبذ تبدو الماعدةبهاألشخاص ال ٌتشا
متوجهة بها تضمنته من تكلٌؾ إلى شخص معٌن بالذات فتنتفً منها صفة العمومٌة وتخرج 

عن زمرة المواعد ألن العمومٌة والتجرٌد خاصة واحدة من عداد لواعد المانون بل و تخرج 
تتصؾ بها الماعدة أٌا كانت طبٌعتها ومهما كان مصدرها. وواضح أن التبلزم بٌن العمومٌة 

ا ٌتحمك بالنسبة إلى األشخاص الذٌن تتوجه إلٌهم الماعدة بالتكلٌؾ ٌصدق موبٌن التجرٌد ک
ٌؾ، فتبدو الماعدة المانونٌة عامة مجردة بالنسبة إلى بالنسبة إلى الولابع التً ٌنصرؾ إلٌها التكل

 أشخاصها وموضوعها معا.

  :وٌترتب على عمومٌة الماعدة المانونٌة وتجرٌدها أثران

التصار هدؾ المانون  وثانٌهما:انطواإها على معنى النظام الذي تشٌعه فً المجتمع أولها: 
 على تحمٌك العدل ولٌس تحمٌك العدالة.

اثل مطرد. وٌعنً االطراد: التكرار المستمر فً التطبٌك مفٌعنً السٌر على نسك مت أما النظام:
وٌنصرؾ معنى االستمرار إلى الثابت فً التطبٌك ال إلى الدوام وٌفٌد معنى الثبات السٌر 

 مطع مادامت لابمة نافذة دون االنحراؾ عن حكمها وعلٌهنبممتضى الماعدة على نحو ؼٌر م

اثل متكرر ؼٌر متمطع فً التطبٌك. والنظام ٌنبع من مسٌر على نسك متفإن النظام ٌعنً ال
عمومٌة الماعدة وتجرٌدها، ألن هذه الخاصة تفٌد توجه الماعدة بالتكلٌؾ إلى كل من توافرت 
فٌه صفة معٌنة من األشخاص وانصراؾ التكلٌؾ إلى كل حالة تحممت فٌها شروط معٌنة فً 

على الولابع  اثل وانطبالهامٌمبل الحصر وعلى نسك متالحال وفً االستمبال على نحو ال 
اثلة ؼٌر متمطعة ٌكسبها مالمتماثلة ظروفها واألشخاص المتشابهة صفاتها بصورة متكررة مت

صفة النظام الذي ٌفٌض منها فً الحٌاة االجتماعٌة وصفة النظام هذه هً التً تجمع بٌن 
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الظواهر الطبٌعٌة أو المظاهر االجتماعٌة  لواعد المانون وبٌن طوابؾ أخرى من المواعد تحكم
وهً السبب فً إطبلق لفظ المانون على كل طابفة من هذه المواعد. إال أن اللفظ ٌطلك على 
هذه الطوابؾ من المواعد على سبٌل المجاز، وذلن للتباٌن الواضح من حٌث الطبٌعة وأكثر 

سنشٌر إلٌه فً فصل تال.  ماالخصابص بٌن الماعدة المانونٌة وبٌن ؼٌرها من المواعد م
والوالع أن كل لاعدة عامة فً تطبٌمها متجردة فً حكمها تكون منظمة بوظٌفتها أي أنها 
تنطوي على معنى النظام وتشٌعه فإن لم ٌطرد تطبٌمها أي ولع على نحو ؼٌر متكرر متمطع 

ٌة ومالعم ةاثل تجردت من صفه النظام واختلت فٌها خاصمأو اطرد تطبٌمها على نسك ؼٌر مت
 والتجرٌد وخرجت من دابرة المانون واستبعدت من دابرة المواعد، ولن تسمی عندبذ لاعدة.

 تحمٌكأما ثانً األثرٌن: فهو أن صفة العموم والتجرٌد تمضً إلى لصر هدؾ المانون على 
 أنو( إال إذا بدا المانون فً صورة دٌن والحك equite( دون تحمٌك العدالة )justiseالعدل )

كبل من العدل والعدالة ٌموم على مبدأ المساوة بٌن الناس، إال أن المساواة التً تموم علٌها فكرة 
العدل مساواة مجردة تعتد بالوضع الؽالب دون اكتراث بتفاوت الظروؾ الخاصة بالناس 
اة وباختبلؾ الجزبٌات فً الحاالت المتماثلة أما المساواة التً تموم علٌها فكرة العدالة فمساو

والعٌة تموم على أساس التماثل فً األحكام المنصرفة إلى الحاالت المتماثلة شروطها أو 
األشخاص المتشابهة ظروفهم متى تحمك التماثل بٌن هذه الحاالت أو بٌن هإالء األشخاص فً 
جزٌبات المسابل والظروؾ التفصٌلٌة الخاصة ففكرة العدل تعنً المساواة المجردة أما فكرة 

فتنطوي على معنى اإلنصاؾ واإلنصاؾ ٌعنً وضع الحلول لسرٌانها على األشخاص  العدالة
ولتطبٌمها على الحاالت مع مراعاة البواعث الخاصة واالهتمام بدلابك الظروؾ و جزبٌات 
المسابل. وإذا كان فً وسع المانون تحمٌك العدل إال أنه ٌعجز عن تحمٌك العدالة لسببٌن: 

لتسري على جمٌع الحاالت المابمة والمستمبلٌة، ومن المستحٌل أن  أولهما: أن لواعده توضع
تستوعب لواعده العامة المجردة جمٌع الفروض واالحتماالت الممبلة، لعجز واضعها عن التنبإ 

ا سٌجد فً المستمبل من ظروؾ خاصة أو جزبٌات على نحو محٌط دلٌك وثانٌهما: أن مب
ل الجزبٌة أمر ٌتعارض وما ٌرمً المانون إلى االكتراث بالظروؾ الخاصة وجمٌع المساب

تحمٌمه من نظام وتجانس فً المجتمع ذلن ألن إلرار النظام وإشاعة التجانس ٌتحممان عن 
طرٌك الموازنة بٌن المصالح المتضاربة والحرٌات المتصادمة واالعتداد بالوضع الؽالب فً 

ومسابل جزبٌة تشذ عن  الحٌاة االجتماعٌة وهذه الموازنة تفترض وجود ظروؾ خاصة
ا. ولوال التسلٌم بوجودها وبمابها لما كان للمانون همالوضع الؽالب لٌموم المانون بالتوفٌك بٌن

 دور فً الموازنة والتوفٌك.

 

 

 المبحث الثالث

 الماعدة المانونٌة خطاب ٌوجه إلى األشخاص لتنظٌم روابطهم
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أبدا مجتمع ٌعٌش فٌه مع أفراد جنسه وإن اتضح لنا من لبل أن اإلنسان اجتماعً بطبعه ٌضمه 
نشوء العبللات االجتماعٌة أمر البد منه وإن نشواها ٌحتم وجود لواعد تتوالها بالتنظٌم وإن 

الدٌن  أنواعا مختلفة من المواعد تكفلت بتنظٌمها تمؾ فً ممدمتها لواعد المانون و لواعد
انواع  عا منمانون ال تعدو أن تكون نوولواعد األخبلق ولواعد العدالة، وعلٌه فإن لواعد ال

 ثراً.المواعد التً عنٌت بتنظٌم الروابط االجتماعٌة وإن بدت فً ولتنا الحاضر أهمها أ

تنشؤ التً وٌمصد بالرابطة أو العبللة االجتماعٌة التً ٌعنً المانون بتنظٌمها العبللة الظاهرة 
ٌخضع ما لذلن فإن تحدٌد  ٌمها،تنظ بٌن األشخاص فً المجتمع والتً ٌجٌز المجتمع للمانون
 لحكم المانون من روابط ٌمتضٌنا سوق المبلحظات اآلتٌة:

ال تتناول الماعدة المانونٌة بالتنظٌم إال نوعا واحدا من أنواع ثبلثة من الواجبات التً  أوال:
ٌتحملها اإلنسان فً حٌاته، وهً واجبة نحو ربه وواجبه حٌال نفسه وواجبه تجاه ؼر فهً ال 

الفرد نحو  بن ٌدخل وإٌاهم فً عبللات اجتماعٌة، أما واجمتحكم إال واجب الفرد لبل ؼٌره م
فتتكفل بحكمه لواعد الدٌن وأما واجب الفرد نحو نفسه من صدق النٌة وطهارة الضمٌر ربه 

 وعفة الفكر والنفس فتتكفل بحكمه لواعد الدٌن ولواعد األخبلق.

وإذا كانت الماعدة المانونٌة تعنى بحكم واجب اإلنسان لبل ؼٌره، فإن هذا الؽٌر ال  ثانٌا:
 ن حٌوانا. فبل ٌعبؤ المانون بتنظٌم عبللة اإلنسانٌتصور أن ٌكون جمادا وال ٌجوز أن ٌكو

اد أو الحٌوان، ألن المانون ال ٌنظم إال العبللات االجتماعٌة وهً العبللات التً تنشؤ بٌن مبالج
أعضاء المجتمع، ومثل هذه العبللة ال توصؾ بؤنها اجتماعٌة وإذا كانت هنان ثمة لواعد تبدو 

لحٌوان، كالماعدة التً تحرم صٌد الحٌوان فً موسم معٌن، فً ظاهرها وكؤنها تنظم العبللة با
عن المسوة فً معاملته، إال أنها فً حمٌمتها تنظم ً أو فً منطمة معٌنة أو الماعدة التً تنه

العبللة بٌن األشخاص وهً عبللة اجتماعٌة: فهً تحكم العبللة بٌن من توجهت إلٌه الماعدة 
فً شعوره إذا عومل الحٌوان بمسوة أو ٌضار  ىتؤذبخطابها وبٌن ؼٌره من األشخاص ممن ٌ

 .فً کسبه و مورد رزله إذا استمر الصٌد خبلفا لحكم الماعدة وتعرض الحٌوان لبلنمراض

ٌشترط فٌه أن  وإذا كانت الماعدة المانونٌة تعنى بتنظٌم الروابط مع الؽٌر فإن هذا الؽٌر ال ثالثا:
العبللة االجتماعٌة التً ٌتولى المانون حكمها هً  ا ٌجب أن ٌكون شخصا ألنمٌكون إنسانا وإن

العبللة بٌن األشخاص فً المجتمع البشري، وجدٌر بالذكر، أن الشخصٌة لٌست مرادفة 
لآلدمٌة فاآلدمً هو اإلنسان أما الشخص فهو كل من كان صالحا لثبوت الحموق له وترتب 

اسم أهلٌة الوجوب وتعنً الواجبات علٌه. فبل تبلزم بٌن الشخصٌة التً تعرؾ أٌضا ب
ون اآلدمً شخصا وٌسمى كالصبلحٌة لثبوت الحموق وترتب الواجبات وبٌن اآلدمٌة فمد ٌ

المسٌحً والرلٌك  الشخص الطبٌعً ولد ٌتجرد من الشخصٌة كالرهبان فً المذهب الكاثولٌكً
الموانٌن النفً فً ظل  موبةفً ظل الموانٌن التً سمحت بوجود نظام الرق وكالمحكوم علٌه بع

شخصا فإن  ًالجنابٌة المدٌمة ومنها المانون الفرنسً المدٌم. وإذا جاز أن ال ٌعتبر اآلدم
ا وٌسمى عندبذ الشخص المعنوي أو الحكمً والشخص المعنوي لد ٌالشخص لد ال ٌكون آدم

ٌكون مجموعة من األشخاص الطبٌعٌٌن تظافروا لتحمٌك ؼرض معٌن وأضفى المانون على 
خصٌة المعنوٌة كبعض الجمعٌات والشركات ولد ٌبدو فً صورة مبلػ من المال مجموعهم الش
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ن بعض المإسسات ؤرصد لتحمٌك ؼرض وأسبػ المانون علٌه الشخصٌة المعنوٌة كما هو ش
 .المالٌة ومنها المصارؾ

ومع أن لواعد المانون ال تحكم إال واجبات الشخص لبل ؼٌره، ومن أشخاص مجتمعه  رابعا:
وال تنظم إال الروابط بٌن األشخاص فً المجتمع إال أنها ال تعنً إال بحكم ما ٌعبر عنه السلون 

ا ٌكمن فً نفسه من نواٌا مالم تبرز إلى الوجود وتتخذ مالخارجً للشخص دون اكتراث ب
ا ٌستمر فً النفس من أحاسٌس ونواٌا مف ًخارج لأو ٌدل علٌها فً األلل دلٌمظهرا اجتماعٌا 

ال شؤن للمانون به ما ظل فً حٌز الضمٌر وال ٌتدخل المانون إال إذا خرجت كوامن النفس إلى 
كمول أو فعل وعلٌه فإن المانون ال  ًالعالم الخارجً عن طرٌك اإلفصاح عنها بمظهر اجتماع

عبر عنها بتصرؾ خارجً وإذا حدث اهتم المانون بها ال لذاتها ألنه اال ٌحفل  ٌعبؤ بالنٌة إال إذا
ا لٌدخلها فً اعتباره حٌنما ٌنظم سلون صاحبها الخارجً فإذا نوى شخص مبالنٌة المجردة وإن

لتل ؼٌره خرجت هذه النٌة مع حكم المانون إذ ال شؤن له بما ال ٌتخذ مظهرا خارجٌا ألنه ال 
شؾ عن النواٌا وإماطة اللثام عن الخباٌا أما إذا أفصح عن النٌة بتصرؾ سبٌل له إلى الك

خارجً وولع المتل فعبل اهتم المانون بالنٌة ال لٌعتبرها جرٌمة فً حد ذاتها وإنا لٌعدها عنصرا 
من عناصر الجرٌمة التً اتخذت مظهرا اجتماعٌا فمن بٌت النٌة لبل ولوع جرٌمة المتل اعتبر 

صرار وعولب باإلعدام ومن توافرت لدٌه النٌة ولت ارتكابها اعتبر لاتبل لاتبل مع سبك اإل
والخبلصة أن الماعدة المانونٌة لاعدة تهدؾ إلى ضبط  .عمدا وعولب بالسجن أو الحبس

وتحمٌك االنسجام فً المجتمع ولما كان هذا األمر ٌعتبر حدثا خارجٌا فإن التنظٌم المفروض 
االعتبارات المادٌة على االعتبارات النفسٌة أو ى لذلن ترللتحمٌمه ٌكون بدوره خارجٌا و

فً تطبٌك الماعدة المانونٌة، فبل تتدخل الماعدة إال إذ ولع التصرؾ واتخذ الفعل مظهرا  الفكرٌة
اجتماعٌا وإذا حدث ذلن نفذت الماعدة إلى دابرة الضمٌر أو التفكٌر وأخذت االعتبار النفسً أو 

 ت به كعنصر من عناصر الفعل الخارجً فً حكمها للسلون.الفكري فً حسبانها واعتد

 موإذا كانت لواعد المانون ال تكترث بالنواٌا ما ظلت كامنة فً النفس فإنها ال تحك خامسا:
ذلن ما ٌمدر المجتمع بتؤثٌر من مدى تؽلؽل المٌم الروحٌة واألدبٌة فٌه صعوبة إلزام الناس ك
مواعد المانون فً المجتمع المعاصر ال تلزم فلفته تباعه وتعذر تولٌع الجزاء عند مخابؤ

األشخاص بالتحلً ببعض المٌم الخلمٌة من صدق ومروءة وشهامة ووفاء وال تفرض الجزاء 
على من تجرد منها إال إذا تسبب ذلن فً اإلضرار بالؽٌر، وهً إذ تمؾ هذا المولؾ تجاري 

ٌولد لسر الناس على االلتزام بهذه ا موضع المجتمع المعاصر وتسترشد بمثله وتعكس شعوره ب
ضالت الشمة بٌن لواعد ما ا روحٌا کلمسما المٌم من ضٌك وعنت والرٌب فً أن المجتمع کل

 األخبلق وبٌن لواعد المانون، وكلما انضوى لدر أكبر من المٌم الخلمٌة تحت لواء المانون.

المجتمع تنظٌمه من عبللات  وأخٌرا فإن الماعدة المانونٌة ال تحكم إال ما ٌجٌز لها سادسا:
اجتماعٌة بتؤثٌر مما ٌسود المجتمع من تٌارات أو نزعات فكرٌة وأبرز هذه النزعات الفكرٌة 

الفكر المعاصر، هما ٌد التً تلعب دورا هاما فً تحدٌد وظٌفة المانون ونطاله نزعتان تتس
دٌة ضالت دابرة المانون النزعة الفردٌة والنزعة االشتراكٌة فإذا تشٌع المجتمع بالنزعة الفر

وخرجت عن حكمه مجموعة كبٌرة من العبللات االجتماعٌة ألن مهمة المانون تمؾ عند حدود 
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إلرار األمن وحفظ الكٌان ومنه االعتداء على الحموق، وإذا تسٌدت النزعة االشتراكٌة مجتمعا 
االجتماعٌة،  ابطما اتسع نطاق المانون وبسطت لواعده سلطانها على أكبر لدر ممكن من الرو

ألن وظٌفة المانون عندبذ ال تمتصر على مهمته فً ظل النزعة الفردٌة بل تجاوزها، لٌكون 
المانون طرٌما للخدمة العامة ووسٌلة لتحمٌك العدل التوزٌعً وأداة لرسوخ التضامن والوبام 

لماعدة االجتماعٌٌن وسنفصل آثار هاتٌن النزعتٌن فً باب خاص نعمده للكبلم فً وظٌفة ا
 . المانونٌة 

ٌفهم ما تمدم بٌانه من مبلحظات أن الماعدة المانونٌة فً حكمها للروابط االجتماعٌة ال تعنً إال 
بتنظٌم هذه الروابط تعجز عن حكمها  بحكم الروابط بٌن األشخاص فً المجتمع وأنها إذ تعنی

جمٌعا. إذ تخرج عن دابرة سلطانها كل من النواٌا المجردة الكامنة فً النفس وطابفة من المٌم 
الخلمٌة التً ٌمدر المجتمع تعذر إلزام الناس بالتحلً بها لما ٌنطوي علٌه ذلن من حرج وضٌك 

لطان المانون ولذلن ٌتسنى المول أن ومجموعة الروابط التً تؤبً النزعة الفردٌة خضوعها س
الماعدة المانونٌة ال تحكم على اعتبارها خطابا موجها إلى األشخاص فً المجتمع إال طابفة من 

 .روابطهم وتخرج عن حكمها طوابؾ اخرى

 

 المبحث الرابع

 السلطة العامة الماعدة المانونٌة لاعدة ملزمة تمترن بجزاء مادي تفرضه

 

وجود الماعدة المانونٌة تنظٌم الحٌاة فً المجتمع عن طرٌك ضبط النظام  ما كان الؽرض منل 
وتحمٌك االنسجام وإلرار العدل فٌه، ولما كان مضمون الماعدة المانونٌة ٌحد من سلطة 
الشخص وٌرسم له ما ٌجوز له من سلون وما ٌمتنع علٌه، ولما كانت مخالفة هذه الماعدة أمرا 

حرة تمكنهم من االنصٌاع لحكم الماعدة أو عصٌانها فإن الؽرض محتمبل لما للناس من إرادة 
منها لن ٌدرن واالمتثال لها لن ٌضمن إال إذا انطوت على عنصر اإلجبار المادي الجماعً 
وٌعنً ذلن أن ٌكفل المجتمع احترامها عن طرٌك إجبار مادي ٌلزم الناس وٌحملهم على 

 ا لاعدة ملزمة.اتباعها ولهذا توصؾ الماعدة المانونٌة بؤنه

 :ٔإنضاو انمبػذح انمبََٕٛخ ًٚكٍ رذهٛهّ إنٗ ػُبطش ثالثخ

أنه ٌنبؽً على األشخاص احترامها رؼما عنهم ولسرا ال أن ٌترن احترامها لمحض  أولها:
 رؼبتهم وإرادتهم.

( sanctionأن لسر األشخاص على اتباعها ال ٌضمن إال إذا الترنت بجزاء مادي ) ثانٌهما:
خالفتها ألنها لو خلت من الجزاء المادي ألضحت مجرد دعوة أو نصٌحة ٌفرض على م

(invitation conceil وما تهدؾ لواعد المانون إلى إدراكه ال ٌنطوي على معنى التوجٌه )
 والنصح وإنما ٌفٌد المسر والتكلٌؾ. 
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انؼبيخ بٌ ادزشايٓب ػٍ ؽشٚك انجضاء انًبد٘ ال ٚزذمك إال إرا رذخهذ انغهطخ ًأٌ ػ ثبنثٓب:

فزكفهذ ثّ ٔانغهطخ انؼبيخ رذكى ثبعى انًجزًغ ٔرًهك يمبنٛذْب ْٛئخ عٛبعٛخ يؼزشف ثٓب ٔنزنك 

 ٚجٙء رذخهٓب ٔاججب يششٔػب.

والتران الماعدة المانونٌة بالجزاء المادي الذي تفرضه السلطة العامة على مخالفٌها هو الوصؾ 
تعنً برسم السلون االجتماعً كمواعد الذي تنفرد به وتتمٌز به عن ؼٌرها من المواعد التً 

الدٌن الفردي ولواعد األخبلق ومادام الجزاء المانونً هو الذي ٌسبػ على الماعدة المانونٌة 
لوانٌنها وإدران  صفة اإللزام فٌجعلها واجبة االتباع وهو الوسٌلة التً تضمن بها الدولة احترام

كر شروطه وأوصافه وإن نشٌر إلى أنواعه ؼاٌاتها فٌحسن بنا أن نحدد معناه وطبٌعته وأن نذ
وإن نتبٌن مدی ضرورته وأن نعٌن السلطة المناط بها تطبٌمه وسنتكلم فً جمٌع هذه األمور 

 بإٌجاز فً فمرات متتالٌة.

 

 معنى الجزاء المانونً وطبٌعته:

ٌمصد بالجزاء لؽة ودٌنا الثواب والعماب، فٌمال: إن من ٌحسن عمبل ٌجزى بخٌر وإن من 
 العماب وحده. ًًء صنعا ٌجزى بضر أما فً مصطلح المانون فإن الجزاء ٌعنٌس

ٌترتب على مخالفة أحكام الماعدة فإن  ىوإذا كان العماب ٌعرؾ بؤنه: أثر ٌتخذ صورة أذ
أثر ٌتخذ صورة أذى مادي منظم ٌترتب على )عماب خاص وٌعرؾ بؤنه  :الجزاء المانونً

 .(تفرضه السلطة العامة لزجر المخالؾ وردع ؼٌرهمخالفة أحكام الماعدة المانونٌة 

ٌتضح مما تمدم، أن الجزاء المانونً أثر ٌترتب على مخالفة الماعدة ال أثرا ٌترتب على اتباعها 
وإن ذهبت للة من الفمهاء إلى رأي مخالؾ فرأى بنتام فً كتابه )أصول الشرابع( أن الجزاء 

اعدة المانونٌة أو اتباعها، كما ٌتضح أن الجزاء المانونً أثر ٌترتب على كل من مخالفة الم
المانونً ٌتخذ صورة أذى وعلٌه فإن المكافؤة وؼٌرها من صور الثواب ال تعتبر جزاء لانونٌا 
ألنها ال تبدو فً صورة أذى وألنها ال تعدو أن تكون أثرا ٌترتب على اتباع الماعدة ال عمابا 

الماعدة ملزمة ٌخضع الكافة لحكمها ابتؽاء تحمٌك  ٌترتب على مخالفتها وألنها ال تكفً لجعل
النظام الممصود من وضعها عن طرٌك زجر المخالؾ وردع ؼٌره مادام الناس أحرارا فً 

 اتباعها إن رؼبوا الثواب اتبعوها وإن زهدوا فٌه عزفوا عنها.

أذى محسوس وٌفهم أخٌرا أن الجزاء المانونً ٌعنً إجبارا مادٌا جماعٌا مادام ٌبدو فً صورة 
ٌمسر الناس عن طرٌمه على طاعة المانون، ومادام أمر فرضه مناطا بالمجتمع الذي تمثله 

 السلطة المابمة فٌه دون أن ٌستمل األفراد بتولٌعه.

 

  :وطبٌعته شروط الجزاء المانونً

 توافر شروط ثبلثة فٌه، نستنتجها من معناه ًٌنبؽ ًلكً ٌوصؾ الجزاء بؤنه جزاء لانون
 وطبٌعته وهً:
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أن ٌكون فً صورة أذى ظاهر ٌهدد به من ٌخالؾ حكم الماعدة المانونٌة واألذى هو األلم  أوال:
أو الشعور به: واألذى الظاهر هو ما اتخذ مظهرا خارجٌا فؤصاب اإلنسان فً جسمه أو ماله 

 .أو حرٌته دون االلتصار على المشاعر والضمٌر

جنسه وممداره سواء تعٌن فً الماعدة نفسها أو أحالت تعٌٌنه ا أي معٌنا بمأن ٌكون منظ ثانٌا:
إلى لاعدة أخری سابمة فإذا نهت السلطة العامة الجمهور عن ارتكاب فعل معٌن وهددت 

جزاء المخالفة جنسا ولدرا ولم تشر إلى  ًا أصدرته من نهممرتكبه بالعماب ولكنها لم تحدد فٌ
 بها فإن ما هددت بإلحاله ال ٌعتبر جزاء لانونا.لاعدة لانونٌة ٌمكن تحدٌد العماب فً ضو

إلى السلطة العامة: فهً التً تحدده وتهدد به وتلحمه  موكوالً أن ٌكون فرض العماب  ثالثا:
بالمخالؾ سالبة من المعتدي علٌه الحك فً االنتمام لنفسه أو استٌفاء حمه بالموة عند االلتضاء 

ى ابنه أو مدٌر الشركة إلى موظفٌه أو صاحب ولذلن فإن األوامر التً ٌصدرها األب إل
المتجر إلى مستخدمٌه ال تعتبر لواعد لانونٌة ألسباب كثٌرة منها أن الجزاء الذي ٌتعرض له 

، ألن السلطة العامة لٌست هً التً فرضته وتولت تطبٌمه وإن اتخذ لانونٌامخالفها لٌس جزاء 
فرض الجزاء بالسلطة العامة أمر مسلم  ا وممدارا وإناطةسصورة أذى وكان ظاهرا معٌنا جن

به فً ظل نظام الدولة عمب التطور الذي جد فً المجتمع البشري وهو تطور أراح من نظام 
االنتمام الشخصً أو نظام المضاء الخاص الذي كان ٌحتكر الفرد أو أسرته أو لبٌلته فً ظله 

م االنتمام الجماعً أو نظام ٌحك تحدٌد الجزاء وتولٌعه التصاصا لنفسه وحل بدٌبل عنه نظا
المضاء العام الذي ٌتولى المجتمع بممتضاه عن طرٌك السلطة العامة التً تمثله و تحكم باسمه 
الدفاع عن الفرد والتضاء حمه وإلحاق العماب بمن اعتدى علٌه مع رعاٌة مصلحة الجماعة فً 

ٌعه ٌخول فً المجتمع م به وضمان تولكالولت نفسه ولذلن فإن خلك الجزاء المانونً والح
المنظم اساسا إلى السلطة االجتماعٌة التً تسهر باسم المجتمع على احترام المانون 

 السلطة المضابٌة فً المنازعات والمخالفات باسمها وتتكفل السلطة ً)الدولة(والتً تفصلوه
 مإسساتوجود  لتضىالمضاء بؤمرها ذلن ألن لٌام الدولة الحدٌثة ا التنفٌذٌة بتنفٌذ احكام

لضابٌة ٌستطٌع كل فرد االلتجاء إلٌها، وٌلزم كل فرد بعرض منازعته مع ؼٌره علٌها وٌنبؽً 
على كل فرد احترام ما تصدره من حكم لحسم النزاع طوعا وإال أكره على احترامه بالموة 
المادٌة. إال أن دور المضاء ٌمتصر على الفصل فً المنازعات والمخالفات بتمرٌر الجزاء 

اسب والحكم بتولٌعه على مخالؾ لواعد المانون أما تولٌع الجزاء وضمان تطبٌمه أي المن
 .التنفٌذٌةإلى السلطة  موكولممارسة اإلجبار الجماعً ف

 .ومع أن إناطة فرض الجزاء المانونً بالسلطة العامة أمر مسلم به فً المجتمع الحدٌث

هذا األصل ٌبدو الفرد فٌها وكؤنه مازال  ٌردان على استثنابٌنإال أن الشرابع المعاصرة ألرت  
ٌحتفظ بحمه المدٌم فً إلامة العدالة لنفسه، فٌحل نفسه محل السلطة العامة فً درء االعتداء 
علٌه وحماٌة حمه، وٌضع شخصه بدٌبل عن المضاء فً تحدٌد الجزاء والحكم بإلحاله بدٌبل عن 

فٌرد فً دابرة المانون العمابً وهو حك الدفاع الشرعً  أولها:السلطة التنفٌذٌة فً تولٌعه أما 
حال بالموة عند  جسٌموٌعنً حك الفرد فً رد االعتداء الذي ٌهدده فً الحٌاة أو المال بخطر 

االلتضاء دون تدخل من لبل السلطة العامة، وبوسابل لد تكون منها الجرٌمة بشرط أن تناسب 
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ً ٌبدو ألول وهلة مظهرا لنظام االنتمام الفردي وجسامة الخطر. ومع أن حك الدفاع الشرع
وأمرا ٌتعارض ونظام الدفاع الشرعً الجماعً الذي تتولى السلطة العامة فً ظله وباسم 
المجتمع حماٌة الفرد ودرء االعتداء علٌه، إال أنه لٌس كذلن. فهو حك ال ٌخول الفرد إال إذا 

الولوع بحٌث ٌستحٌل علٌه االلتجاء إلى و حاال أو على وشن  جسٌماكان الخطر الذي ٌهدده 
السلطة العامة لحماٌته وٌكون من العسٌر على الدفاع الجماعً، إذا مهمته فً الولت المناسب 
فهو ٌهدؾ إلى نفس ما ٌرمً إلى تحمٌمه نظام المضاء العام وٌتولى ما كان ٌجب أن ٌتواله 

ألمر كذلن، فإن الفرد عندما ٌمارس الدفاع الجماعً من درء االعتداء وحماٌة الحك. ومادام ا
هذا الحك ال ٌجافً نظام الدفاع الجماعً بل ٌعاون السلطة العامة فً مكافحة االعتداء وحماٌة 

: فهو حك الحبس المدنً الذي ٌرد فً دابرة المعامبلت المالٌة. االستثنابٌن  ًثان الحموق، أما
ٌة الدابن من التعرض لمزاحمة ؼٌره وهو حك تمرر تطبٌما لفكرة الضمان الخاص ابتؽاء حما

من الدابنٌن من ناحٌة، وكوسٌلة لدفع المدٌن إلى تنفٌذ التزامه من ناحٌة أخرى. وٌمصد به حك 
شٙء فٙ االيزُبع ػٍ انٕفبء ثّ يزٗ كبٌ انذائٍ ال ٚؼشع انٕفبء ثبنزضاو  دٌن الذي التزم بؤداءمال

جطب كذك انٕدٚغ انز٘ أَفك يظشٔفبد ػهٗ انذٍٚ ٔكبٌ ثّ يشر انزضاورشرت فٙ ريزّ ثًُبعجخ 

هف فٙ االيزُبع ػٍ رُفٛز انزضاو ُٚجغٙ ػهّٛ انٕفبء ثّ. فٛذجظ انٕدٚؼخ زانٕدٚؼخ ٔطٛبَزٓب يٍ ان

يظشٔفبد نهًذبفظخ ػهٛٓب ٔنذك انذجظ رطجٛك فٙ انؼمٕد اَفبلّ يٍ  ػُذِ َظٛش يب اػطش إنٗ

ت على عاتك طرفٌها بحٌث ٌبدو كل منهما العمود التً تفرض االلتزاما انًهضيخ نهجبَجٍٛ ْٔٙ

وعلى التنفٌذ دابنا ومدٌنا بااللتزامات فً الولت نفسه، كالبٌع واإلجارة هو ما ٌسمى الدفع بعدم 
العموم فإن وجود هذٌن االستثنابٌن على األصل ال ٌنال من أهمٌة شرط إناطة فرض الجزاء 

لمضاء العام فً المجتمع المعاصر، ألن المانونً بالسلطة العامة وال ٌإثر فً رسوخ نظام ا
تنازل الدولة عن حمها فً ممارسة اإلجبار المادي الجماعً وتمكٌن الفرد من ممارسة اإلجبار 

ٌمتضى هذا  ًالخاص ال ٌمع إال فً حدود ضٌمة وفً حاالت نادرة واستنادا إلى مبرر اجتماع
 التنازل.

 

 أوصاف الجزاء المانونً:

إذا تمعنا فً شروط الجزاء المانونً تٌسر لنا التعرؾ على أوصافه فهو ٌتصؾ بصفتٌن 
 من أجزٌة مخالفة المواعد االجتماعٌة األخرى النفراده بها دون ؼٌره. تمٌزانه

ا سجن معٌنا ىأنه ظاهر ومحسوس ما دمنا نشترط فٌه أن ٌكون أذ أنه جزاء مادي :أوالهما
ة المانونٌة عن لواعد األخبلق التً ٌبدو جزاإها أدبٌا ٌظهر فً ولدرا وفً ذلن تختلؾ الماعد

 ولد ٌبدو فً صورة تبكٌت الضمٌر ووخزه. االثمصوره سخط المجتمع ونفوره من 

، أي ٌولع فً الحٌاة الدنٌا ما دمنا نشترط إناطة فرضه بالسلطة العامة أنه جزاء دنٌوي :ثانٌها
فً ذلن ٌختلؾ الجزاء المانونً عن جزاء مخالفة وتحوٌل تمرٌره والحكم بتولٌعه للمضاء و

ًٌ لواعد الدٌن الذي ٌكون جزاء أخرو ٌولعه هللا تعالى على من خالفها فً الحٌاة اآلخرة، ولد  ا
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ٌكون الجزاء الدٌنً مزدوجا أي أخروا ودنٌوٌا إذا تمٌدت الدولة بؤحكام الدٌن وألزمت الناس 
 عندبذ دٌنا ولانونا معا. الدٌناء عند مخالفتها لٌبدو باتباع لواعده وفرضت السلطة العامة الجز

 

 أنواع الجزاء المانونً:

للجزاء المانونً أنواع متعددة متباٌنة وإن جمعتها فكرة إضفاء الموة الملزمة على لواعد 
 تباٌنهاالمانون ٌنتج عن  اجزٌةالمانون فً صورة إكراه مادي جماعً لضمان احترامها وتباٌن 

ا الحترام مضمونها وٌجًء متناسبا وما تؤمر به كل نامألن الجزاء ٌفرض ض ا تؤمر بهمفٌ
لاعدة وٌبدو تباٌن أجزٌة المانون وتعدد تمسٌماتها فً نواح كثٌرة أبرزها من حٌث طبٌعته فهو 
ٌبدوعلى ثبلثة أنواع الختبلؾ طبٌعة المواعد المانونٌة وانتمابها إلى فروع المانون المختلفة 

 الجنابً وثانٌها الجزاء المدنً وثالثها الجزاء التؤدٌبً.أولها الجزاء 

 : فؤثر ٌترتب على مخالفة لواعد المانون الجنابً أو العمابً وهو مرادؾالجزاء الجنابًأما 

للعموبة فً المعنى. فٌفرض فً صورة عموبة تتفاوت من حٌث شدتها تبعا الختبلؾ طبٌعة 
محلها أي ما ترد علٌه فمد تكون بدنٌة تنصب  الجرٌمة ومدى خطورتها كما تتباٌن من حٌث

على جسد اإلنسان كاإلعدام ولد تكون مالٌة ترد على المال كالؽرامة ولد تفرض على حرٌة 
اإلنسان فتمٌدها كالحبس والسجن. والعموبة جزاء ٌفرضه المانون على من ٌستخؾ بالنظام فً 

الجماعً ولحساب مصلحة المجتمع المجتمع وٌفرض العتبارات متعلمة بالنظام واالستمرار 
بؤسره فبل تفرض العموبة للتعوٌض عن ضرر لحك بشخص معٌن وال لمجرد إصبلح ضرر 
خاص لحك بالجماعة وإنها لحماٌة النظام االجتماعً ورعاٌة المصلحة العامة. ولذلن فإن 

تل برضاء المانون ٌفرض عموبة على الماتل وإن لم ٌكن للمتٌل أسرة تتضرر بموته، أو تم الم
المتٌل وأمره أو عفا ذووا المتٌل عن الماتل، أو ارتكب الماتل جرٌمته بدافع من الحنان على 
المتٌل كؤن ٌكون المتٌل مرٌضا بمرض عضال ال ٌرجى شفاإه منه وكان الماتل ألرب الناس 

 المه ولد مارست العموبة وظٌفة مزدوجة منذآل لماإلٌه صلة وأكثرهم علٌه عطفا وأشدهم تؤ
المدٌم. فهً تهدؾ إلى اإلرهاب والردع كما تهدؾ إلى التؤدٌب والمصاص ذلن ألنها ترهب 
الناس وتلمً الخوؾ فً نفوسهم من التعرض لها إن ارتكبوا نفس المخالفة فتردهم عن ارتكاب 
الجرابم الجنابٌة وهً تإدب الجانً وتمتص منه تكفٌرا عن ذنبه فً حك المجتمع ولذلن فإنها 

ا للمجتمع ولٌست حما للمجنً علٌه. ومن ثم فإن االدعاء العام أو النٌابة العمومٌة هو تعتبر حم
الذي ٌتولى توجٌه الدعوى عند ارتكاب الجرٌمة الجنابٌة والمطالبة لفرض العموبة على الجانً 
باسم المجتمع إال أن العموبة تطورت عبر العصور بتؤثٌر من تطور الوعً والنظام االجتماعً 

 ث نظامها ومن حٌث الؽرض منها على نحو ال محل لتفصٌله فً هذا الكتاب المنهجً.من حٌ

فٌعنً كل أثر عدا العموبة ٌرتبه المانون على مخالفة لواعده أو هو كل أما الجزاء المدنً 
عدا المانون الجنابً أو العمابً، فهو جزاء  ىعد المانون األخراعماب ٌفرض عند مخالفة لو

ٌفرضه المانون عند االعتداء على حك خاص أو إنكاره دون أن ٌمس االعتداء المصلحة العامة 
أو ٌخل بالنظام االجتماعً، وتمتصر مهمة هذا الجزاء على تحاشً الضرر الذي ٌنتج عن 
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حك خاص ٌتمرر لصالح من لحمه  مخالفة الماعدة أو إزالته أو إصبلحه بعد حدوثه فهو إذن،
الضرر من األشخاص ومن ثم فإن للمتضرر أن ٌطالب فً دعوى مدنٌة أو أن ٌتمدم بالدعوى 

ا للدعوى الجنابٌة متى ترتب على الجرٌمة الجنابٌة التً أخلت عالمدنٌة للمضاء الجنابً تب
فمد  ض من فرضهبالنظام العام اعتداء على حك خاص وتعدد صور الجزاء المدنً تبعا للؽر

لصد منه الحٌلولة دون ولوع المخالفة كؤن ٌمتنع الموظؾ المختص  متىٌكون جزاء ولابٌا 
عن توثٌك عمد زواج جاء مخالفا للمانون. ولد ٌكون جزاء مباشرا إذا أرٌد به حمل الشخص 
ز على تنفٌذ ما امتنع عن تنفٌذه كالحكم بالتنفٌذ الجبري على أموال المدٌن عن طرٌك الحج

ل كالدٌن من ثمنها إذا امتنع المدٌن عن الوفاء بدٌنه طوعا ولد ٌبدو فً ش ألستٌفاءعلٌها وبٌعها 
إذا استحالت إزالة آثار المخالفة فمن ٌلحك بؽٌره ضررا ٌحكم علٌه، بجزاء ٌصب  تعوٌض

ا تاما. فٌحكم على من أتلؾ مال وإذا تعذر محو أثر المخالفة مح تعوٌضعلى ماله فً صورة 
ره أو دهس شخصا أو أصابه بعاهة بتعوٌض لمصلحة من لحمه الضرر ولد ٌتخذ الجزاء ؼٌ

المدنً صورة إعادة الوضع إلى ما كان علٌه لبل ولوع المخالفة كؤن ٌحكم بإبطال عمد لم 
تتوفر فٌه شروط االنعماد و الصحة التً تطلبها المانون فً تكوٌن العمود وجاء إبرامه مخالفا 

عن عمد  أو أن ٌحكم بفسخ عمد بسبب عدم تنفٌذ أحد الطرفٌن اللتزامه المتولد لمواعد المانون
العمد سواء امتنع عن التنفٌذ أو تؤخر فٌه أو أخل به ولم  ٌمتضٌهلابم صحٌح على الوجه الذي 

ٌنفذه على الصورة المتفك علٌها فً العمد، وباإلبطال والفسخ ٌنحل العمد وٌعود الطرفان إلى 
ك على التعالد ابتؽاء إزالة االنحراؾ فً تطبٌك الماعدة المانونٌة وإن لوحظ أن ا السابموضعه

المانون من شروط العمد وهو ٌرد على عمد معٌب  ٌتطلبهاإلبطال جزاء ٌترتب على مخالفة ما 
 أما الفسخ فجزاء ٌترتب على تمصٌر أحد الطرفٌن فً تنفٌذ عمد صحٌح.

الذي ٌعنً مخالفة المواعد المانونٌة التً تحكم الوظٌفة ی: أما النوع الثالث فهو الجزاء التؤدٌب
العامة أو تفرضها طبٌعة المهنة. كعموبة التوبٌخ واإلنذار والخصم فً المرتب والفصل والعزل 
والتولؾ عن ممارسة المهنة. وٌطلك علٌه اسم العموبة نظرا ألن الضرر الحادث ٌصٌب 

ن وٌتمٌز هذا الجزاء بؤن فرضه ٌتم من لبل مصلحة الجماعة دون أن ٌمتصر على فرد معٌ
الربٌس اإلداري والهٌبة المشرفة على ممارسة المهنة دون أن ٌوكل للمضاء دابما أو تناط 
المطالبة به باالدعاء العام وٌجوز أن ٌجتمع هذا الجزاء مع أي من الجزابٌن الجنابً أو المدنً 

 عند تحمك شروط تولٌعها. كلٌهماأو 

 

 لجزاء لمٌام الماعدة المانونٌةمدى ضرورة ا

اخزهف انفمٓبء ٔغٛشْى يٍ سجبل انفكش فٙ رمذٚش يذٖ ػشٔسح انجضاء نمٛبو انمبػذح انمبََٕٛخ 

المانونٌة  فزْت أغهجٓى إنٗ اػزجبسِ ػُظشا جْٕشا يٍ ػُبطشْب فئٌ خهذ يُّ فمذد انظفخ

لاعدة لانونٌة ذلن ألن وأضحت مجرد دعوة أو نصٌحة بالمٌام بعمل أو باالمتناع عنه ال 
تصادم الحموق وتعارض الحرٌات ونشوء المنازعات بٌن األفراد نتٌجة مخالفة لواعد المانون 
ٌوجب تدخل الدولة بسلطاتها لحماٌة حموق األفراد وإلرار حرٌاتهم وحسم منازعتهم عن 

مصالحه ا أوتٌت من وسابل إجبار مادي تمر لكل فرد مطرٌك الجزاء. والدولة إذا تدخلت ب



29 
 

المشروعة وتمكن المانون من ممارسة وظٌفته وإدران ؼرضه. من ضبط النظام وتحمٌك 
االستمرار وإلرار االنسجام فً الحٌاة االجتماعٌة عن طرٌك التوفٌك بٌن المصالح و تنسٌمها 
ولذلن ٌنبؽً لكً تإدي الماعدة المانونٌة وظٌفتها أن تكون ملزمة عن طرٌك إجبار مادي 

ا أوتٌت من لوة عامة. ولد مسه الدولة فً صورة جزاء ظاهر تفرضه السلطة بجماعً تمار
( فً مإلفه jeny) ًاثل من حٌث المعنى فمال جنمعبر عن ذلن رجال الفكر المانونً بؤلوال تت

)العلم والصٌاؼة فً المانون الوضعً الخاص( أن فً إنكار فكرة اإلكراه على الماعدة المانونٌة 
الة البشرٌة وذلن بإؼرالها فً محٌط من الواجبات ال ٌفرضها إال الضمٌر تشوٌه لفكرة العد

( العدالة المجردة من الموة عاجزة pascalتفمد فٌه ذاتٌتها وتضٌع علٌها دلتها. ولال باسكال )
والموة ؼٌر العادلة مستبدة وٌتحتم مزج العدالة بالموة لٌكون العدل لوٌا والموة عادلة ولال 

لوة ؼاشمة والمٌزان ببل  مٌزانالسٌؾ ببل  (فً كتابه )الكفاح من أجل المانون( ihrwgإٌرنج )
فبل ٌتسنى تحمٌك العدالة الكاملة إال إذا  لرٌنانعاجز، السٌؾ والمٌزان  ضعٌؾعدل  سٌؾ

 ها الدلة فً وزن أمور الناس بالمسط.لأمكننا أن نضرب السٌؾ بموة تعاد

ن وؼٌرهما ذهب إلى اتجاه مخالؾ فرأى أنه ٌكفً وكابٌتا ىإال أن فرٌما من الفمهاء کدٌج
 لوجود الماعدة المانونٌة شعور أؼلبٌة الناس بؤن ما تمتضً به ضرورة اجتماعٌة وأن وجودها

الزم لحماٌة النظام االجتماعً والسٌر بالمجتمع فً مضمار التمدم دون حاجة إلى التران 
وٌكفً لوجودها فً رأٌهم نشوء وعً  الماعدة بالجزاء المادي الذي تفرضه السلطة العامة

لانونً بإلزامها تمدٌرا لضرورتها دون أن تتجه إلى تمرٌر جزاء ال ٌكون فرضه من لبل 
الدولة عنصرا لمٌامها وٌسند هذا االتجاه رأٌه بحجتٌن: أوالهما: أن اعتبار الجزاء المادي الذي 

طوي على تؤكٌد أن الماعدة تستمد تفرضه السلطة العامة عنصرا فً وجود الماعدة المانونٌة ٌن
لوتها من السلطة وهذا ما ٌجعل حٌوٌة المانون رهنا بإرادة الدولة وٌفضى إلى استعبلء سلطان 
الدولة وطؽٌانها وثانٌها: أن هنان ثمة لواعد تفتمد الجزاء المادي الذي تفرضه السلطة العامة 

عد المانون العام ولواعد المانون احترامها ولكن الصفة المانونٌة تتوافر لها كموا لضمان
الدستوري وأضاؾ البعض لهاتٌن الحجتٌن حجة أخرى هً أن التؤكٌد على عنصر الجزاء 
المادي الذي تفرضه الدولة ٌنطوي على امتهان الضمٌر البشري وإشعار بؤن الناس ال تطٌع 

 المانون وال تتعلك بالنظام إال إذا حملت على ذلن عن طرٌك المسر.

أن الرأي األول هو األصوب وأن من الٌسٌر الرد على الرأي الثانً فً جوهر وفً ونرى 
 حججه بها ٌؤتً:

أوال: أن التؤكٌد على أن المانون مجموعة لواعد تتجه إلى تمرٌر جزاء مادي أن ٌكون فرضه 
من لبل السلطة العامة عنصرا من عناصر لٌامها ٌجعل من الجزاء عنصرا خارجٌا ٌتعلك 

مانون وٌفضً إلى المول أن افتماده ٌضعؾ من مفعول الماعدة دون أن ٌنفً وجودها. بنفاذ ال
وهو لول ٌفمد الماعدة وظٌفتها فً الحٌاة االجتماعٌة لتعذر التفرلة بٌن وجود الماعدة وبٌن 

ا فهً لد وجدت لتمارس وظٌفتها عن طرٌك نفاذها المحتم وفً عدم اشتراط فرض هنفاذ
ما ٌترن لؤلشخاص حرٌة اتباعها وفً ترن الخٌار لهم باتباعها ما ٌإدي الجزاء عند مخالفتها 

 إلً اختبلل نظام المجتمع وعجز لواعد المانون عن إلراره.
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ثانٌا: أن الزعم بؤن اشتراط التران الماعدة المانونٌة بجزاء مادي تفرضه الدولة ٌإدي إلى 
انبه الصواب ألن الدولة الحدٌثة استعبلء سلطان الدولة وٌمهد الطرٌك إلى طؽٌانها زعم ٌج

ترتكز على نظام الشرعٌة وتموم على مبدأ السٌادة النسبٌة ونظام الشرعٌة ٌجعل منها دولة 
( أي أنها تخدمه وتتمٌد به وتخضع له كما تلزم رعاٌاها بالخضوع etatdedroitالمانون )

احترام لواعده ومبدأ لحكمه، وعلٌها أن تإكد سٌادته وأن تعمل جاهدة على إلرار سلطانه و
السٌادة النسبٌة ٌجعل سٌادتها مستمدة من الشعب فالشعب مصدرها وتمبل الشعب سترها وال 
ٌعنً امتثال الشعب األوامر الدولة بؤنه خضوع مسود لسٌد، وإنما هو وسٌلة لتمكٌن الدولة من 

االستعبلء  أداء واجباتها وخدمه الشعب عن طرٌك المانون فً ظل النظام وعلٌه فإن مجال
والطؽٌان ال وجود له فً الدولة المانونٌة التً تموم على أسس دستورٌة سلٌمة وٌحؾ بها وعً 

 شعبً ناضج.

ة مثالثا: أن االدعاء بوجود لواعد تخلو من عنصر الجزاء المانونً ومع ذلن تتوافر فٌها الث
ا ٌنفً أهمٌة الجزاء كعنصر المانونٌة كمواعد المانون الدولً العام ولواعد المانون الدستوري مم

العام إذا  لمٌام الماعدة المانونٌة ادعاء موؼل فً البعد عن الصواب. ألن لواعد المانون الدولً
ع بوسابل إكراه ؼٌر مباشر هو تكان ٌنمصها اإلكراه المادي المباشر فً الؽالب إال أنها تتم

ام حدٌث عهد وهو ال ٌزال فً الجزاء الخفً الجماعً ٌضاؾ إلى ذلن أن المانون الدولً الع
مدارج التطور، وأن هنان جهودا متواصلة تبذل لضمان الترانه بجزاء مادي مباشر ٌولعه 
السلطان فً المجتمع الدولً الذي برز حدٌثا فً صورة منظمة دولٌة، هً هٌبة األمم المتحدة 

رٌر الجزاء وجهازها التنفٌذي وهو مجلس األمن الذي أعطى صبلحٌات واسع ألمن حٌث تم
عد المانون الدستوري ال تخلو من جزاء فٌه ٌتخذ وافحسب بل ومن حٌث ضمان تنفٌذه كما أن ل

صورة تختلؾ عن صورة الجزاء فً الموانٌن الداخلٌة األخرى فً الدولة فإن مرد ذلن طبٌعة 
ة هذا المانون فهو ٌمٌم سلطات متعددة لد تصدر المخالفة من إحداها ولذلن فهو ٌنشا رلاب

متبادلة فٌما بٌنها لضمان احترام لواعده وٌجعل من الشعب الرلٌب األعلى الذي ٌملن من 
 الوسابل السلمٌة والثورٌة ما ٌإكد بها سٌادته وٌكفل عن طرٌمها احترام دستوره.

رابعا: أن اشتراط الجزاء المانونً كعنصر لمٌام الماعدة المانونٌة ال ٌنطوي فً نظرنا على 
البشري أو نفً ألهمٌة الوازع الذاتً فً طاعة المانون وإلرار النظام فهوال  امتهان للضمٌر

ٌعنً أن األشخاص ال ٌحترمون المانون إال خشٌة ما ٌلحمهم من جزاء عند مخالفة لواعده األن 
األصل أن ٌطٌع الناس المانون باختٌارهم وأن طاعته تتحمك بصورة تلمابٌة ولكن الجزاء ٌظل 

ه نفسه بالخروج على لواعده ففرض الجزاء ال ٌمع إال استثناء وعند متربصا بمن تحدث
ة لزجر المخالؾ وتموٌمه وردع ؼٌره. ومن هنا تنبع أهمٌته وذلن ألن من المسلم به، رالضرو

وجود طابفة من العوامل النفسٌة واالجتماعٌة تدفع الناس إلى طاعة المانون بصرؾ النظر عن 
حترم المانون تمدٌرا منهم لضرورته فٌه تصان األرواح وتحفظ جزاء مخالفته فمن الناس من ٌ

األموال وتحمً الحموق وٌستمر االنسجام االجتماعً ومنهم من ٌحترمه اعتٌادا منه على 
 كسبالنظام فً سلوكه وتصرفاته ومنهم من ٌحترمه بدافع تملٌد الؽٌر ومنهم من ٌتمٌد به بدافع 

ألحكام العادات والتمالٌد واألخبلق على اعتباره  ؤنمٌادهه کاحترام اآلخرٌن ومنهم من ٌنماد لحكم
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موجها من سلطة علٌا واالنمٌاد ألولى األمر مؽروس فً نفوس أكثر الناس ومع كل ذلن ٌظل 
 الخروج على حكم المانون أمرا ممكنا مادام حب الذات من جبلة البشر.

ة العامة وعدم اعتباره عنصرا خامسا: إن الؽض من أهمٌة الجزاء المادي الذي تفرضه السلط
جوهرا من عناصر الماعدة المانونٌة، ٌفضً إلى تمرٌب المانون من لواعد األخبلق إلى حد 
 ٌجعل التمٌٌز بٌنها أمرا عسٌرا وٌإدي إلى نفً وصؾ تنفرد به عن ؼٌرها من المواعد

 االجزًبػٛخ انزٙ رشبسكٓب فٙ ثمٛخ أٔطبفٓب.

أن امتثال بعض الناس لحكم المانون بدافع من مصلحة مادٌة سادسا: وفً وسعنا المول أخٌرا 
أو أدبٌة أو بوازع من تربٌة خلمٌة أو دٌنٌة، ال ٌؽنً عن التران لواعده بجزاء مادي ٌضمن 
تطبٌمها على الكافة. وستظل الحاجة إلى هذا الجزاء لابمة حتى ٌبلػ البشر مستوی من السمو 

عتهم لحكم المانون عنده صادرة عن إرادة ذاتٌة الروحً والوعً االجتماعً ما تكون طا
ممدسة للنظام متحسسة بالمسإولٌة إحساسا خالصا عمٌما وهذا المستوى لم ٌرق إلٌه المجتمع 
البشري بعد، بل ولن ٌدرکه مادام التمدم المادي الذي حممه المجتمع المعاصر لم ٌساٌره سمو 

ا وشاعت فٌه الفضٌلة السٌما ٌا روحمس ماتمع كلفً المثل الروحٌة والمٌم الخلمٌة ذلن ألن المج
م المانون بدافع كبتؤثٌر المٌم الدٌنٌة التً تحتضن المبادئ اإلنسانٌة كلما زاد تمسن أفراده بح

ذاتً دون أن ٌحسبوا للعماب حسابا وصدق فٌهم لول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً وصؾ صهٌب الرومً 
نلخص مما تمدم إلى المول أننا نساٌر رأي « لم ٌعصه نعم العبد صهٌب ولم لم ٌخؾ هللا»

جمهور الفمهاء فً التسلٌم بؤهمٌة اإلكراه الجماعً الذي تمارسه الدولة فً لٌام الماعدة 
ا من عناصرها سالمانونٌة وفً اعتبار الجزاء المادي الذي تفرضه السلطة العامة عنصرا أسا

 وأضفنا إلٌها البعض اآلخر.فً ضوء ما ذكرنا من حجج ساق الفمهاء بعضها 

 

 السلطة المناط بها تولٌع الجزاء المانونً:

ا سٌاسٌا واعتبر المانون من مظاهر سٌادة الدولة التً تحتكر مبعد أن تطور المجتمع ونظم تنظٌ
تطبٌمه وفرض تولٌع جزاء مخالفته وبعد أن حل نظام المضاء العام وحك االنتمام الجماعً 

ص وحك االنتمام الفردي برزت فً الدولة سلطة أنٌط بها تولٌع الجزاء محل نظام المضاء الخا
صاحبة الوالٌة  ًه والمحاكمهً السلطة المضابٌة وتتكون السلطة المضابٌة من المحاكم، 

 العامة فً تطبٌك المانون وصاحبة االختصاص األصٌل فً تولٌع جزاء مخالفة لواعده.

ومع ذلن فهنان استثناء أن ال تتولى المحاكم تولٌع الجزاء بنفسها فٌهما أولها حٌث ٌثبت 
الدفاع الشرعً والحبس المدنً  كحالتًللشخص لانونا حك تولٌع الجزاء بنفسه على خصمه 

اللتٌن أشرنا إلٌها وثانٌهما حٌث تملن السلطة التنفٌذٌة تطبٌك المانون وتولٌع الجزاء بنفسها 
 ستثناء ٌنهض فً حاالت خاصة منصوص علٌها لانونا وبالنسبة إلى لوانٌن خاصة.وهو ا
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 الفصل الثالث

 غٌرها من المواعد االجتماعٌة التمٌٌز بٌن الماعدة المانونٌة وبٌن 

 

 تمهٌد وتمسٌم

وضح مما تمدم بٌانه، أن المانون مجموعة لواعد تتوجه بخطابها إلى األشخاص فً المجتمع 
صمٌم الحٌاة االجتماعٌة لتبسط سلطاتها على أؼلب روابطها ومظاهرها ابتؽاء وتتوؼل فً 

المانون ال تحتكر وحدها حكم سلون  لواعد تنظٌم السلون وإلامة نظام اجتماعً. ومع ذلن فإن
األفراد فً المجتمع وإن كانت فً الطلٌعة، بل توجد إلى جانبها لواعد اجتماعٌة أخرى تعنً 

لعدالة ولواعد المجامبلت ااعً كمواعد الدٌن ولواعد األخبلق و لواعد م السلون االجتمكبح
والعادات والتمالٌد، وإن لوحظ أن أهمٌة هذه المواعد األخرى تبدو أبرز فً المجتمعات التً 

كمواعد  ًاعمتحكمها لواعد المانون الوضعً منها فً المجتمعات التً تخضع لمواعد الدٌن الج
ألن لواعد الشرٌعة اإلسبلمٌة مجموعة أحكام اعتمادٌة ووجدانٌة  الشرٌعة اإلسبلمٌة. ذلن

وعملٌة، واألحكام الشرعٌة العملٌة تتؤسس على لٌم األخبلق ومبادئ العدالة فتستوعبها 
وتمارس دروسا فً الحٌاة االجتماعٌة بحٌث ٌتعذر الفصل بٌن الماعدة الشرعٌة من جهة وبٌن 

 ة من جهة أخرى.كل من لواعد األخبلق ولواعد العدال

وفً ضوء ما تمدم ٌنبؽً التمٌٌز بٌن مختلؾ صنوؾ المواعد االجتماعٌة إلدران وجوه 
االختبلؾ بٌنها ولبٌان مدى الصلة التً تربطها ببعض. ولذلن ٌحسن بنا توزٌع هذا الفصل 

ثانٌها  مارن فًنعلى أربعة مباحث نمارن فً أولها بٌن الماعدة المانونٌة وبٌن الماعدة الدٌنٌة، و
بٌن الماعدة المانونٌة وبٌن المواعد األخبللٌة، أما المبحث الثالث فنعمده للممارنة بٌن الماعدة 

 المانونٌة وبٌن لواعد العدالة.

للممارنة ألنها تمثل أبرز المواعد االجتماعٌة التً تحكم السلون  كموضوعوحسبنا هذه المواعد 
الشخصً فً المجتمع. حتى إذا ما فرؼنا من ذلن أفردنا مبحثا رابعا لبٌان صلة المانون بسابر 

 العلوم االجتماعٌة.

 

 

 المبحث األول

 التمٌٌز بٌن الماعدة المانونٌة والماعدة الدٌنٌة

 

 تمهٌد:

هذا التمٌٌز بتحدٌد معنى الدٌن للواعد المانون و لواعد الدٌن أن نمهد  التمٌٌز بٌن ٌمتضٌنا
 وباإلشارة إلى أنواع األدٌان من حٌث مصدرها ونطالها وصلتها بالمانون.
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  معنى الدٌن وبٌان أنواعه:

ٌعرؾ الدٌن بؤنه مجموعة العمابد واألحكام المستمدة من وحً لوة سامٌة ؼٌر منظورة 
 اإلنسان فً الحٌاة الدنٌا واآلخرة وإسعاد المجتمع.والرامٌة إلى خٌر 

إال أن األدٌان ال تبدو جمٌعا من طبٌعة واحدة، وإنها تتؤثر طبٌعتها بمصدرها وبؽرضها 
فهً من حٌث مصدرها تبدو على فبتٌن، هما ،  المباشر الذي ٌحدد نطالها من حٌث التنظٌم

اوي مٌم ٌإكد علٌه المسلمون أما الدٌن الساألدٌان السماوٌة واألدٌان ؼٌر السماوٌة وهو تمس
فهو مجموعة العمابد واألحكام التً تنزلت من هللا تعالى بطرٌك الوحً على نبً اصطفاه من 

اوي فهو ما استمدت مبٌن خلمه كالدٌن اإلسبلمً والمسٌحً والٌهودي. أما الدٌن ؼٌر الس
البوذي والمجوسً  كالدٌنؼٌر منظورة لٌست هً الذات اإللهٌة  ٌاعمابده وأحكامه من لوة عل

واألدٌان الوثنٌة وٌعرؾ الدٌن ؼٌر السماوي عند المسلمٌن، باسم الدٌن ؼٌر اإللهً أو ؼٌر 
 المنزل: 

 وتمسم األدٌان من حٌث ؼرضها المباشر ونطالها إلى طابفتٌن، هما:

األدٌان الفردٌة واألدٌان الجماعٌة وٌطلك بعض الكتاب كبرتراندرسل على الدٌن الجماعً اسم 
 الدٌن السٌاسً. 

أما الدٌن الفردي فهو الدٌن الذي ٌعنً بتنظٌم واجبات الفرد تجاه ربه وتجاه نفسه، دون أن 
ٌة خلمٌة بتؤكٌده ٌكترث بتنظٌم العبللات االجتماعٌة تنظٌما موضوعٌا، وإن ننظر إلٌها من زاو

على الصدق فً التعامل والوفاء بالعهد والسمو على األحماد والنمٌمة والعنؾ، کالدٌن المسٌحً 
من األدٌان السماوٌة والدٌن البوذي من األدٌان ؼٌر السماوٌة. وأما الدٌن الجماعً، فهو الدٌن 

العمٌدة والوجدان، کالدٌن  ا عناٌته بحكمٌالذي ٌعنً بتنظٌم العبللات االجتماعٌة تنظٌما موضوع
الكونفوشٌوسً من األدٌان ؼٌر السماوٌة.  اإلسبلمً والٌهودي من األدٌان السماوٌة والدٌن

م مختلؾ مجاالت الحٌاة االجتماعٌة وتنظٌم الروابط بٌن كوٌمصد بالتنظٌم الموضوعً ح
ة. وٌبدو التنظٌم ٌسوق المواعد العامة واألحكام التفصٌلٌلٌما األشخاص فً المجتمع تنظٌما د

الموضوعً فً الدٌن الجماعً صنوما ٌفعله المانون، وإن بدا الدٌن أوسع من المانون نطالا 
 ألنه ٌحكم السرابر كما ٌنظم المظاهر. 

وجدٌر بالذكر، أن فردٌة الدٌن ال تعد نمٌصة فٌه وال تإثر فً صفته االجتماعٌة ألن األدٌان 
لسمو بالمجتمع روحا واألخذ بٌده فً طرٌك التمدم جمٌعها جاءت ألؼراض اجتماعٌة، هً ا

والصبلح: والحك، أن الضرورة االجتماعٌة التً التضت نزول الدٌن، هً التً تحدد ؼرضه 
وترسم نطاله، فإذا نزل الدٌن فً مجتمع ٌشكو تحلبل أخبللٌا وتتوافر فٌه شرٌعة سلٌمة تحكم 

تؤكٌد على المٌم األخبللٌة لٌسمو بالمجتمع من ا إلى الفا هادٌعبللاته االجتماعٌة جاء دٌنا فرد
وهدة التحلل االجتماعً والتردي فً بإر الرذٌلة، مكتفٌا بنفخ روح الفضٌلة فً العبللات 

ا موضوعا، ألن الشرٌعة المابمة فٌه تفً بهذا التنظٌم وهذا هو ٌماالجتماعٌة دون تنظٌمها تنظ
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رٌعتان هما، الشرٌعة الرومانٌة الوضعٌة شؤن الدٌن المسٌحً الذي نزل فً مجتمع حكمته ش
 والشرٌعة الٌهودٌة اإللهٌة.

ا اجتماعٌا، فجاء الدٌن المسٌحً زاخرا بالمٌم الخلمٌة ككإال أن هذا المجتمع كان ٌشكو تحل وتف
ا روح الفضٌلة فً الروابط االجتماعٌة لٌؤخذ بٌد المجتمع من وهدة التحلل التً تردى خناف

لدٌن فً مجتمع ٌنمصه التماسن االجتماعً والمانون الوضعً السلٌم والروح فٌها، أما إذا نزل ا
الخلمً الموٌم معا، جاء دٌنا جماعٌا ٌحكم مختلؾ الواجبات وٌنظم شتى الروابط تنظٌما 

 ا وذلن شؤن كل من الدٌن اإلسبلمً والدٌن الٌهودي.ٌموضوع

 

 :صلة الدٌن بالمانون

من دابرة المانون، وتمترب من لواعد األخبلق من حٌث  تبتعد لواعد األدٌان الفردٌة كثٌرا
الؽرض والنطاق، ألنها تركز اهتمامها على حكم واجبات الفرد تجاه نفسه وربه. وال ٌعنً ذلن 

ا جاءت ألؼراض اجتماعٌة هادفة إلى عأنها ال تكترث بالروابط االجتماعٌة، ألن األدٌان جمٌ
ولكن التفاتتها تكون من زاوٌة أخبللٌة فحسب دون  صبلح المجتمع البشري بل هً تلتفت إلٌها

ا. وإذا لٌل أن للمانون الكنسً ٌأن تعرض بٌان المواعد التً تنظم هذه الروابط عرضا موضوع
أثرا كبٌرا فً الموانٌن الوضعٌة فً العصر الحدٌث على نحو ٌدحض للمول بابتعاد الدٌن 

فً الموانٌن  مانون الكنسً الذي نسلم بتؤثٌرهالمسٌحً من دابرة المانون، إال أن الوالع أن ال
جاء خلوا من  الوضعٌة فً الدول الؽربٌة لم ٌشتك أحكامه الموضوعٌة من الدٌن المسٌحً الذي

التنظٌم الموضوعً للروابط االجتماعٌة وإن كان هذا المانون متشبعا بالمٌم األخبللٌة التً زخر 
من لواعد المانون الرومانً ولواعد العرؾ بعد بها الدٌن، وإنها استمى أحكامه الموضوعٌة 

تهذٌبها، واستكمل نمابصها ولطؾ من صرامة أحكامها بفضل ما تشبع به رجال الكنٌسة من 
لٌم أخبللٌة أكدها الدٌن المسٌحً وما استمده آباء الكنٌسة من مبادئ إنسانٌة من فكرة المانون 

الدٌن الذي ٌشارن المانون فً تنظٌم الروابط  الطبٌعً ومبادئ العدالة. أما الدٌن الجماعً فهو
االجتماعٌة وٌنملب لانونا فً نطاق ما ٌنظمه إذا أجبرت السلطة العامة الناس على الخضوع 

 ألحكامه وفرضت الجزاء المادي عند مخالفته. 

 

 وجوه الشبه بٌن لواعد المانون ولواعد الدٌن:

 وجوه الشبه تنصب على الخصابص اآلتٌة: تموم بٌن هاتٌن الطابفتٌن من المواعد جملة من 

تماثلها من حٌث الؽاٌة ؼٌر المباشرة. ذلن ألن هدؾ المانون ؼٌر المباشر وؼرض الدٌن  أوال:
 واحد فكبلهما ٌرمً إلى السمو بالمجتمع البشري وإسعاده.

مها إلى كل من كتوصؾ لواعد المانون ولواعد األدٌان جمٌعا بؤنها عامة ٌنصرؾ ح ثانٌا:
 مكتصؾ بصفة معٌنة من األشخاص أو توافرت فٌه شروط محددة من األفعال تعلك بها حا

 الماعدة.
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تتمٌز لواعد المانون ولواعد األدٌان بؤنها لواعد سلون اجتماعٌة تهدؾ إلى تحدٌد سلون  ثالثا:
 الفرد فً الهٌبة االجتماعٌة وتموٌمه وفرضه علٌه فرضا مطلما ال شرطٌا.

 توصؾ جمٌعها بؤنها لواعد ملزمة تمترن بجزاء ٌحمل الناس على اتباعها. رابعا:

تتمٌز جمٌعها بالوضوح واالستمرار. فبل ٌكتنؾ لواعدها الؽموض ألنها محددة  خامسا:
المفاهٌم، وٌسهل التعرؾ علٌها بالرجوع إلى المدونات وؼٌرها من المواطن التً تجمع 

 لواعدها.

 

  المانون ولواعد األدٌان: وجوه االختالف بٌن لواعد 

 تنهض بٌن هاتٌن الفبتٌن من المواعد وجوه اختبلؾ عمٌمة نوجز بٌانها فٌما ٌلً:

اختبلفها من حٌث األصل أو المصدر فاألدٌان كافة، فردٌة أو جماعٌة تعتمد أحكامها من  أوال:
اوٌة هً الذات مون سؼٌر منظورة، وإن تباٌنت هذه الموة العلٌا بتباٌن األدٌان فمد تكٌا لوة عل

فشدا أٔ ْٛئخ رغُٓب  اإللهٌة ولد تكون ؼٌر سماوٌة. أما لواعد المانون فتجًء من وضع البشر

أٔ يجزًؼب ٚفشصْب، ٔإٌ جبص أٌ ٚكٌٕ انذٍٚ يظذسا ربسٚخٛب نٓب دُٛب ٔجبص أٌ ٚكٌٕ انذٍٚ 

 انجًبػٙ يظذسا سعًٛب نٓب دُٛب آخش.

فاألدٌان كافة فردٌة أو جماعٌة تنزع باإلنسان نحو  :اختبلفها من حٌث الؽاٌة المباشرة ثانٌا:
الكمال الذاتً وترمً إلى إلامة المجتمع على أسس الفضٌلة والخٌر والعدالة. أما لواعد المانون 

 فتهدؾ إلى ؼاٌة نفعٌة هً حسن التنظٌم االجتماعً وإرسابه على أساس العدل.

إذ ٌبدو الممٌاس فً دابرة المانون ممٌاسا  ،من حٌث ممٌاس الحكم على التصرفاتتباٌنها  ثالثا:
ظاهرا أو خارجٌا ٌنصب على التصرؾ فً مظهره المادي دون أن ٌتعداه إلى ما ٌكمن من 

الحكم فٌه  ممٌاس ضحىفردا ا الدٌننواٌا وبواعث، خبلفا لممٌاس الحكم فً األدٌان. فإذا كان 
ا ٌنفذ إلى أعماق النفس وٌكشؾ عن مماصدها. وإذا كان الدٌن جماعٌا صرفٌا ا أو داخلٌباطن

كان الممٌاس فٌه مزدوجا، ممٌاسا ظاهرا ٌعول علٌه الحساب المضابً الدنٌوي وممٌاسا باطنا 
 وترتكز علٌه لٌمة التصرؾ فً نظر الدٌن. االخرويٌعتمد علٌه الحساب 

المانون ال تعنً إال بتنظٌم الروابط االجتماعٌة تباٌنهما من حٌث النطاق. ذلن ألن لواعد  رابعا:
فردا  الدٌنوال تحكم إال فبة من هذه الروابط. أما األدٌان فتتفاوت من حٌث النطاق. فإذا كان 

تمٌز بنطاق مستمل عن نطاق المانون ألنه ٌركز اهتمامه على حكم واجبات اإلنسان نحو خالمه 
ا وإن عنً بها من زاوٌة ٌا موضوعمجتماعٌة تنظٌوتجاه نفسه وال ٌكترث بتنظٌم الروابط اال

 تمٌزالتؤكٌد على المٌم األخبللٌة إلشاعة الخٌر والفضٌلة فً المجتمع. وإذا كان الدٌن جماعٌا 
ا مبنطاق أوسع من نطاق المانون. ألنه كما ٌشارن المانون فً تنظٌم العبللات االجتماعٌة تنظٌ

 تجاه ربه وحٌال نفسه. ا ٌعنً كذلن بحكم واجبات الفردٌموضوع

اختبلفها من حٌث الجزاء. ذلن ألن الجزاء المانونً ٌبدو فً صورة عماب، وٌوصؾ  خامسا:
فٌكون  الدٌنًا تفرضه السلطة العامة. أما الجزاء ظمبؤنه جزاء مادي وٌكون أذى ظاهرا من
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ان الدٌن فردٌا، عمابا أو ثوابا مادٌٌن ؼٌر منظمٌن ٌولعه هللا تعالى فً الحٌاة اآلخرة إذا ك
فً صورتً عماب أو ثواب فً  واخرويمادٌا فً صورة عماب  دنٌوٌا وٌكون الجزاء مزدوجا

األدٌان الجماعٌة وإذا كان الجزاء الدٌنً الدنٌوي ٌشابه الجزاء المانونً من حٌث طبٌعته 
وصفاته إال أنه ٌختلؾ عنه من حٌث شروطه وصوره والؽرض منه وجدٌر بالذكر أن الجزاء 
المادي الدنٌوي ال ٌتوافر فً لواعد الدٌن الجماعً إال إذا فرضت الدولة على الناس واجب 

 لانون فً الولت نفسه.و دٌناتباعها وولعت الجزاء عند مخالفتها لتعد عندبذ لواعد 

 

 المبحث الثانً

 

 التمٌٌز بٌن الماعدة المانونٌة والماعدة األخاللٌة

 

  تمهٌد:

التمٌٌز بٌن الماعدة المانونٌة والماعدة األخبللٌة أن نستهل البحث بالتعرؾ على الماعدة  ٌمتضٌنا
وممٌزات ثم نعرج بعده على الكبلم فً العبللة بٌن الماعدتٌن لنتبٌن  ومصدرااألخبللٌة، معنی 

وجوه االختبلؾ بٌنهما ولنتعرؾ على الصلة التً تربطها والتً تكشؾ عن مدى تؤثٌر لواعد 
 خبلق فً دابرة المانون.األ

 تعرٌف لواعد األخالق ومصادرها: 

تعرؾ لواعد األخبلق بؤنها: مجموعة مبادئ التً ٌعتبرها الناس فً زمن ما لواعد سلون تتبع 
بدافع من الشعور الذاتً والرأي السابد وإال تعرض مخالفها إلى سخط المجتمع وازدراء ألرانه 

 األذهان من أفكار عن الخٌر والشر ابتؽاء السمو بالنفس والتً تتحدد على أساس ما ٌستمر فً
البشرٌة نحو المثل العلٌا من طرٌك التمسن بالفضابل و تجنب الرذابل فً إلامة الروابط 

 االجتماعٌة وذلن تحمٌما لخٌر اإلنسانٌة وسعادة المجتمع.

التؤملٌة. فاألدٌان  وتستمد لواعد األخبلق من مصادر ثبلثة: الدٌن وممتضٌات الحٌاة والنظرٌات
كافة تضم أحكاما أخبللٌة تهدؾ إلى تهذٌب النفس والسمو بها وترسم طرٌك الفضٌلة و تحض 
الناس على السٌر فٌه وتحدد درب الرذٌلة وتنهً الناس عن سلوكه. وممتضٌات الحٌاة 

ما  ا ٌعتبر رذٌلة فً مجتمع ما أو عصرموأوضاع المجتمع ٌنبوع تنبع منه لواعد األخبلق. ف
لد ال ٌوصؾ كذلن فً مجتمع آخر أو فً عصر الحك. وما ٌعد فضٌلة لد ٌعد رذٌلة بتؤثٌر من 
عاملً الزمان والمكان. فالربا رذٌلة محرمة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة وكثٌر من صوره ال ٌعتبر 
كذلن فً المجتمع المعاصر. والكذب رذٌلة منهً عنها فً الشرٌعة اإلسبلمٌة إال أن الكذب 

سٌط ٌعتبر فً المجتمع المعاصر من وسابل اإلعبلن والدعاٌة والتؤمل فً طبٌعة النفس الب
 البشرٌة وفً أسرار الحٌاة وأسس المجتمع كان وما ٌزال للكثٌر من لواعد األخبلق.
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 خصائص لواعد األخالق:

 تتصؾ لواعد األخبلق بالخصابص اآلتٌة:

نشد تللسلون الموٌم والضمٌر الطاهر وأنها لواعد سلون تهدؾ إلى إدران مثل أعلى  -1
 ال. مللسمو بالنفس اإلنسانٌة نحو الك

 أنها تعمل فً دابرة واجب اإلنسان نحو ربه وواجبه حٌال نفسه وواجبه تجاه ؼٌره.   -2

أنها تفرض على اإلنسان فً دابرة روابطه مع ؼٌره نوعٌن من الواجبات. أولها سلبً  -3
ى حموق الؽٌر ونشاطه وثانٌهما. إٌجابً ٌفرض على االمتناع عن االعتداء عل ٌحضه

 علٌه مساعدة الؽٌر والتضحٌة فً سبٌل إسعاد اآلخرٌن واألخذ بٌدهم.

أنها لواعد عامة مجردة ألنها تتضمن خطابا موجها إلى الناس كافة ٌسمو على  -4
 التفصٌبلت فً حكمه وٌنطوي على النظام فً تطبٌمه.

ادي ٌتعرض له مخالفها، هو ازدراء المجتمع أنها لواعد ملزمة اللترانها بجزاء ع -5
 وتؤنٌب الضمٌر. 

أنها لواعد نسبٌة. ذلن ألن بعضها لد ٌوصؾ بالخلود، إال أن معظمها ؼٌر ثابت.  -6
 فتختلؾ أكثر لواعد األخبلق باختبلؾ المجتمعات وتتباٌن بتباٌن الزمن.

الرجوع إلٌه أنها لواعد ؼامضة مبعثرة ٌعوزها الوضوح وال تستمر فً موطن ٌسهل  -7
 ا بها.مذلن ألنها تستكن فً ضمٌر الجماعة فٌعسر تدوٌنها وتتعذر اإلحاطة عل

 

 

 :العاللة بٌن المانون وبٌن األخالق

ا جا طوٌبل من الزمن مزحظل المجتمع البشري المدٌم ٌمزج بٌن المانون وبٌن األخبلق رد
ٌعززه الدٌن. فمد كان الوعً ٌمضً باعتبار الكذب والتعدي على الؽٌر خطٌبة وٌفرض حسن 
النٌة فً التعالد وكان اإلٌمان بفضٌلة عمل الخٌر وبرذٌلة التراؾ الشر كفٌبل إلى مدى بعٌد 
وإلرار النظام والسبلم. ولد أكد على ذلن بعض فبلسفة اإلؼرٌك ثم جاء الرومان فتؽٌر 

بتؤثٌر من تؽلؽل النزعة الفردٌة فً المجتمع الرومانً على  فمهابهمأكد بعض  الوضع. إذ
التمٌٌز بٌن المانون وبٌن األخبلق ونادوا بضرورة وضع حدود للمانون تحول دون اختبلطه 
باألخبلق. ثم عاد المزج بٌن المانون وبٌن األخبلق فً المرون الوسطى فً المجتمع اإلسبلمً 

اء وفً المجتمع المسٌحً فً ظل التعالٌم المسٌحٌة وأحكام المانون فً ظل الشرٌعة الؽر
األخبلق خبلفا للنظرة  ئالكنسً. وصار ٌنظر إلى الشرٌعة والمانون كمواعد تستوعب مباد

اإلؼرٌمٌة التً جعلت األخبلق تضم المانون فً رحابها. حتى إذا جاء المرن الثامن عشر 
، وتبلور فً  هرلادفاق التمٌٌز بٌن المانون وبٌن األخبلق من بفلسفته المتشبعة بالنزعة الفردٌة أ
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صوره نظرٌة عرفت بالنظرٌة التملٌدٌة التً اعتنمها الفردٌٌن كتوماسٌوس والفٌلسوؾ األلمانً 
 كانت.

ولد دعت هذه النظرٌة إلى الفصل التام بٌن المانون وبٌن األخبلق بهدؾ تملٌص نطاق المانون 
فً العبللات االجتماعٌة بحجة حماٌة األخبلق وأشارت إلى فروق  ومنع الدولة من التدخل

ثبلثة بٌن المانون وبٌن األخبلق ؼالت فً تمدٌر أهمٌتها هً: اختبلفها من حٌث الؽرض ومن 
حٌث النطاق ومن حٌث الجزاء. ولد أدى انحسار المذهب الفردي منذ منتصؾ المرن التاسع 

ام اتجاه فمهً جدٌد ٌدعوا إلى دمج المانون باألخبلق عشر إلى تزعزع النظرٌة التملٌدٌة ولٌ
واستند فً ذلن إلى إنكار الفارق بٌنهما من حٌث الؽرض وإلى التملٌل ما أمكن من أهمٌة 
الفارلٌن اآلخرٌن. ولد تزعم هذا االتجاه الذي عرؾ أصحابه باسم أصحاب النظرٌة الحدٌثة 

 ن ورٌنارد الفرنسٌون. اهرنج و تراند نبرغ األلمانٌان ورٌبٌر وجوسرا

فً رأٌه. فبل ٌصح المول بالفصل التام بٌن  ٌاوالحك أن كبل من االتجاهٌن السابمٌن جاء مؽال
ا ال ٌجوز المول بدمجها ذلن ألن هنان ثمة وجوه اختبلؾ بٌنهما ال مالمانون وبٌن األخبلق ک

تجاهٌن السابمٌن ولكنه سبٌل إلى انكارها. ولد برز اتجاه فمهً جدٌد فً الرأي ال ٌسلم باال
ٌدعوا إلى التمرٌب بٌن المانون وبٌن األخبلق لدر المستطاع ولد تزعم هذا االتجاه الفمهاء 

تنبع  تان والکوست. واستندوا إلى معٌار للتمٌز بٌن المانون وبٌن األخبلقٌالفرٌسٌون مازووکاب
شرة ألن ؼاٌة األخبلق منه جمٌع وجوه االختبلؾ بٌنهما هو تباٌنهما من حٌث الؽاٌة المبا

المباشرة ؼاٌة مثالٌة تهدؾ إلى تحمٌك خٌر الفرد والسمو بالنفس اإلنسانٌة نحو الكمال الذاتً 
أما ؼاٌة المانون المباشرة فؽاٌة نفعٌة تهدؾ إلى نفع المجتمع وحسن التنظٌم االجتماعً، وإذا 

 لعدل فً الحٌاة االجتماعٌة.كانت لواعد األخبلق تإكد معنى الخٌر فإن المانون ٌإكد إلرار ا

  

 :وجوه االختالف بٌن لواعد المانون وبٌن لواعد األخالق

 رُشأ ػٍ اخزالف انمبٌَٕ ػٍ األخالق يٍ دٛث انغبٚخ انًجبششح انفشٔق انزبنٛخ ثُٛٓب:

ذلن ألن ممٌاس الحكم على التصرؾ  :اختبلفها من حٌث ممٌاس الحكم على التصرفات -1
ل فً سرابر النفس وٌكشؾ عن الدوافع وؼفً دابرة األخبلق ممٌاس داخلً أو باطنً ٌت

الخفٌة. فالعبرة بالنٌة دابما فً نظر األخبلق ال بالعمل فً مظهره وآثاره، أما ممٌاس 
ون الحكم على التصرؾ فً دابرة المانون فممٌاس ظاهري أو خارجً ٌعتمد بالسل
الخارجً للشخص. فالمانون ال ٌحفل بالنٌة المجردة أي التً ال تبرز إلى العالم 

 الخارجً أو ال ٌدل علٌها دلٌل مادي. 

تها تفمواعد األخبلق تتمٌز بؽموضها وبتش :اختبلفها من حٌث الوضوح واالستمرار  -2
ألنها فهً ؼٌر واضحة المعالم وهً ؼٌر مستمرة لعدم وجود موطن ٌجمع لواعدها 

واضحة مستمرة فهً واضحة ألنها  ه. أما لواعد المانون فمواعدضمابرتكمن فً ال
ممررة فً الؽالب فً صٌػ محددة. وهً مستمرة فً مواطن ٌسهل الرجوع إلٌها 

 للتعرؾ علٌها وتطبٌمها كالتمنٌات والتشرٌعات.
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من  الهما:أوواختبلفها من حٌث الجزاء ٌبدو فً ناحٌتٌن  :اختبلفها من حٌث الجزاء -3
من حٌث من ٌتولى تولٌعه أما من حٌث طبٌعة الجزاء  ا:موثانٌهحٌث طبٌعة الجزاء. 

فجزاء مخالفة لواعد األخبلق جزاء أدبً ؼٌر لابل بطبٌعته للتنفٌذ المادي وٌبدو فً 
صورتٌن عذاب الضمٌر وسخط المجتمع وجزاء مخالفة لواعد المانون ٌكون جزاء 

ا ولدرا. وأما من حٌث من ٌتولى تولٌعه ساهر محددا جنمادٌا ٌبدو فً صورة أذى ظ
فإن جزاء مخالفة لواعد األخبلق جزاء ٌولعه ضمٌر اإلثم فً صورة وخز وتبكٌت. 
وضمٌر الجماعة فً صورة سخط أو اشمبزاز. أما الجزاء المانونً فتهدد به السلطة 

لحسمها وطاعتها  العامة وتولعه مإسسات لضابٌة ٌلتزم الناس بعرض منازعاتهم علٌها
 ا تصدره من أحكام.مفٌ

من حٌث أنواع  أوالهما:واختبلفها هذا ٌبدو فً ناحٌتٌن.  :اختبلفها من حٌث النطاق -4
من حٌث مدى ما تتناوله الماعدتان  وثانٌهما:الواجبات التً تتوالها الماعدتان بالحكم 

 بالتنظٌم من الروابط اإلجتماعٌة.

مختلؾ  مفإن لواعد األخبلق تحك التً تتصدى الماعدتان لحكمهاأما من حٌث أنواع الواجبات 
الواجبات التً ٌتحملها الفرد فً حٌاته كواجبه نحو ربه ونحو نفسه وحٌال ؼٌره خبلفا لمواعد 
المانون التً تحكم واجب الفرد نحو ؼٌره وإن امتد حكمها إلى فبة من الواجبات األخرى ولذلن 

 من المانون نطالا فً هذه الناحٌة فإن لواعد األخبلق تبدو أوسع

أي واجبات الفرد نحو وأما من حٌث ما تتناوله الماعدتان بالتنظٌم من الروابط االجتماعٌة 
 ً من الماعدتٌن أوسع من األخرى نطالا. فمد تبدو لواعد األخبلق  ؼٌره فبل ٌمكن المطع بؤن أٌا

المانون. ذلن ألن  ٌد أوسع نطالا من لواعد المانون ألنها تتناول بالحكم واجبات ال تمتد إلٌها
األخبلق تفرض على اإلنسان فً دابرة واجباته نحو الؽٌر نوعٌن من الواجبات هما الواجب 

ونة ؼٌره والتضحٌة فً سبٌل إسعاد اآلخرٌن والواجب السلبً اإلٌجابً الذي ٌدعوه إلى معا
الذي ٌفرض علٌه االمتناع عن االعتداء على الؽٌر أما المانون فإنه ٌفرض الواجبات السلبٌة 

ستثناء. وإذا كانت إكؤصل وٌعنً ببعض الواجبات اإلٌجابٌة كؤحكام النفمة ودفع الضرابب ک
انون آخذة باالزدٌاد فً ولتنا الحاضر بتؤثٌر فً تسٌد الواجبات اإلٌجابٌة التً ٌفرضها الم

النزعة االشتراكٌة فإنه ٌعجز عن الوصول إلى المدى والذي تبلؽه لواعد األخبلق فً فرض 
ا ونوعا وإذا كان المانون ٌشارن األخبلق فً حكم الواجبات السلبٌة فإن مالواجبات اإلٌجابٌة ك

نها تحكم التصرؾ فً ظاهره وباطنه أما المانون فبل األخبلق تبدو أوسع منه نطالا كذلن. أل
خارجً. ولد تبدو األخبلق  دلٌلبالنواٌا إال إذا دل علٌها  ؤٌحفل إال بظاهر التصرؾ وال ٌعب
 أضٌك نطالا من المانون فً حالتٌن:

أن لواعد األخبلق تمتصر فً خطابها على تمرٌر الواجبات دون إنشاء الحموق فهً  :أوالهما
مٌر الفرد فتفرض علٌه الواجب دون أن تولد حما لصالح طرؾ آخر. أما المانون تخاطب ض

إن لواعد المانون لد تتناول بالتنظٌم أمورا ال  ا:مثانٌهفٌمرر الحموق إلى جانب فرض الواجبات 
شؤن لؤلخبلق بها عندما ٌدخل المانون مصلحة الجماعة فً اعتباره. ذلن األن فكرة الصراع 

النظام فً المجتمع وتنظٌم الحٌاة االجتماعٌة لد تمتضً من المانون تنظٌم  االجتماعً وضبط
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مسابل ال تنكرها األخبلق وال تمرها. كمواعد المرور ولواعد الضبط اإلداري ولواعد 
المرافعات والمواعد التً تمتضً الشكلٌة فً إبرام التصرفات العمارٌة. ولد ٌنطلك المانون 

تتعارض مع المٌم الخلمٌة  ٌرتب بدافع من استمرار المعامبلت احكامابعٌدا عن دابرة األخبلق، ف
وتجافً العدالة الفردٌة، وهً العدالة التً تنظر إلى صالح الفرد مجردا من عضوٌته فً 
الجماعة. ذلن ألن استمرار التعامل لد ٌمتضً من المانون ضم لواعد تنالض فً أحكامها 

ومن األمثلة على هذه  ؤنها تهدد عامدة لٌم األخبلق.مضمون األخبلق وؼاٌتها بحٌث تبدو وك
 .المواعد، لواعد التمادم المسمط ولواعد التمادم المكسب و لواعد اإلثبات

 

 الصلة الدائمة بٌن المانون وبٌن األخالق: مظاهر

 ً تنسب إلٌه  إذا كانت لواعد المانون و لواعد األخبلق تتباٌنان من حٌث الؽاٌة المباشرة تباٌنا
وجوه االختبلؾ بٌنهما فإنهما ٌتماثبلن من حٌث الؽاٌة ؼٌر المباشرة أو الهدؾ األسمى فمواعد 

تهدؾ جمٌعا إلى سعادة المجتمع وحسن تنظٌمه وإلرار العدل فٌه.  قالمانون ولواعد األخبل
ا التً لم بٌنهم الوثمىوتماثلها من حٌث الؽاٌة ؼٌر المباشرة هو مصدر جمٌع مظاهر الصلة 

 ر لها جمٌع المجتمعات عبر التارٌخ والتً سنوجزها فٌما ٌلً:تتنك

ا متعتبر األخبلق مثبل أعلى ٌلهم المانون أحكامه فً المجال الذي ٌشتركان فً تنظٌمه وكل -1
ا إحساس المجتمع ونضج وعٌه تعاظم نشاط المانون فً دابرة األخبلق وبرز دور األخبلق من

مع عناصر أخرى كضبط النظام واستمرار المعامبلت فً  مسهمةفً تكوٌن الماعدة المانونٌة 
 وضعها.

ً تعتبر األخبلق ممٌاسا تماس به سبلمة التصرفات المانونٌة. وهً بذلن تمارس س -2  لطانا
واسعا فً دابرة روابط المانون تمره النصوص فً كثٌر من التشرٌعات. فمد نصت كثٌر من 

  .العامة الموانٌن على بطبلن كل اتفاق مخالؾ لآلداب

ا روإذا كانت مبادئ األخبلق تلعب دورا هاما فً تكوٌن الماعدة المانونٌة فإنها تلعب دو -3
ملحوظا عند إصدار األحكام فً حالة افتماد النص والعرؾ فمد اعتبر كثٌر من المشرعٌن 

الرسمٌة مبادئ العدالة مصدرا رسمٌا للمانون ٌرجع إلٌه الماضً إذا افتمد الحكم فً المصادر 
األخرى. ومبادئ العدالة طابفة من المٌم األخبللٌة تحسس المجتمع بضرورتها فؤسبػ علٌها 

 لدرا من الموة الملزمة تتوسط بٌن لوة المانون وبٌن لوة األخبلق.

ولد ٌتؤثر المانون بمبادئ األخبلق فً المجال الذي ال ٌعتبر فٌه الواجب تكلٌفا لانونٌا  -4
وط لوته الملزمة. إذ ٌحله محبل وسطا بٌن الواجب األدبً وبٌن التكلٌؾ والتزاما مدنٌا لسم

دون أن ٌجرده من الجزاء استجابة لممتضٌات األخبلق وكثٌرا ما سلن المانون هذا  ًالمانون
مثبل وسمط عمن التزم  كالتمادمالسبٌل إذا فمد االلتزام المدنً لوته الملزمة لسبب من األسباب 

دة المحددة لانونا للمطالبة بالحك سمط الحك بالتمادم ولما كانت لواعد به. فإذا انمضت الم
األخبلق ال تمر ضٌاع الحك على صاحبه المجرد عدم المطالبة به فمد حاول المانون التوفٌك 

األخبلق. باعتبار الحك الذي سمط بالتمادم التزاما  بٌن دواعً استمرار التعامل وبٌن ممتضٌات
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ا ٌفمد لوته الملزمة مٌاعه فالحك الذي ٌسمط بالتمادم ال ٌنمضً وجوده إنطبٌعٌا دون أن ٌمر ض
أن المدٌن به إذا نفذه عن بٌنة واختٌار صح التنفٌذ  ٌرفبل ٌجبر المدٌن لضاء على الوفاء به، ؼ

 ا فً الذمة من حك ال تبرعا. وال ٌجوز التراجع فٌه السترداد ما دفع.مواعتبر وفاء ب

 

 

 المبحث الثالث 

 مٌٌز بٌن لواعد المانون ولواعد العدالةالت

 

 تمهٌد:

ٌمتضٌنا التمٌٌز بٌن لواعد المانون وبٌن لواعد العدالة، تعرٌؾ لواعد العدالة وتفصٌل 
خصابصها أوال، واإلشارة إلى وجوه الشبه واالختبلؾ بٌنها وبٌن خصابص الماعدة المانونٌة 

 ثانٌا، والتعرؾ على مدى صلة المانون بها أخٌرا.

 

 معنى لواعد العدالة:

لما كانت العدالة تعنً التعبٌر عن الشعور بالمساواة الوالعٌة ال المجردة، وهً المساواة المابمة 
على مراعاة الظروؾ والجزبٌات فً كل حالة وبالنسبة لكل شخص ، فإن فً وسعنا المول أنها 

مً والعمل السلٌم تعنً الشعور باإلنصاؾ، وهو شعور كامن فً النفس ٌملٌه الضمٌر الن
وٌوحً بحلول تسري على األشخاص والحاالت مراعٌة دلابك الظروؾ والجزبٌات هادفة إلى 

لة تصدر اثر بمجموعة لواعد تعرؾ باسم لواعد العدتؤإٌفاء كل ذي حك حمه. وهذا الشعور ٌ
ً عن مثل أعلى ٌهدؾ إلى خٌر اإلنسانٌة وحسن التنظٌم االجتماعً وعلٌه، فإن العدالة تعن

فتعنً مجموعة من المواعد  لواعد العدالة ماالشعور باإلنصاؾ شعورا تملٌه لواعد العدالة، أ
تصدر عن مثل أعلى ٌستهدؾ خٌر اإلنسانٌة والمجتمع بما ٌمؤل النفوس من شعور باإلنصاؾ 

 وما ٌوحً به من حلول منصفة.

 

  :خصائص لواعد العدالة

 تتمٌز لواعد العدالة بالخصابص اآلتٌة:

أنها عامة اجتماعٌة فهً عامة، شؤنها شؤن أٌة لاعدة، ألن أحكامها ال تنصرؾ إلى  أوال:
أشخاص محددٌن بذواتهم وال إلى أفعال محددة بؤسمابها. وهً اجتماعٌة، ألن العدالة تعبٌر عن 
مبدأ من مبادئ الحٌاة االجتماعٌة، هو المساواة. والمساواة لاعدة من لواعد التنظٌم االجتماعً 

 تهدؾ إلى رسم العبللات بٌن األشخاص فً المجتمع.
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رمً إلى خٌر اإلنسانٌة وصبلح المجتمع بما ٌملٌه على ٌأنها تصدر عن مثل أعلى  ثانٌا:
 حلوله. عالمشرع فً تشرٌعه، وعلى الماضً فً لراراته، من لزوم توخً اإلنصاؾ فً وض

رد فعل ألحداث اجتماعٌة، ٌمبل  أنها لواعد متؽٌرة ال توصؾ بالثبات. ألن العدالة ثالثا:
التؽٌٌر بطبٌعته بتفاوت الزمان والمكان. وألن العدالة ال تموم على فكرة الخٌر المطلك وهو 

ا تموم على فكرة بذل الخٌر إلى الفرد مالخٌر فً ذاته مجردا من أي اعتبار آخر، وإن
. فمد ٌبدو التصرؾ والجماعة، وتمرٌر الخٌر والشر فً ظل العدالة ٌتؤثر بتباٌن الظروؾ

الواحد خٌرا فً ظروؾ وٌظهر مصدر شر فً ظروؾ أخرى. والحك أن فكرة المساواة التً 
ترتكز علٌها العدالة هً وحدها الحمٌمة األبدٌة أما مظاهر العدالة وما تملٌه من حلول فبل ٌمكن 

 اجات.وصفها بالخلود والثبات لتؤثرها بعاملً الزمان والمكان وممتضٌات الظروؾ والح

ا تمؤل النفس شعورا باإلنصاؾ فهً ال تملً مأنها ال ترشد إلى حلول لاطعة ثابتة وإن :رابعا
على المشرع حكما لاطعا وال تلهم الماضً معٌارا دلٌما ثابتا وإنما ٌتجلى أثرها فً التخفٌؾ 

عن األحكام  من صرامة األحكام من جهة، وفً سد المنافذ أمام الماضً فً طرٌك النكول
بحجة افتماد المصادر الرسمٌة للماعدة المانونٌة الواجبة التطبٌك على ما ٌعرض علٌه من 

 لضاٌا من جهة أخرى. 

أنها لواعد ٌشوبها الؽموض والتشتت، فهً لٌست واضحة المعالم والمدلول، بسبب  خامسا:
 تستمر فً موطن تؽاٌر مفاهٌمها وحدودها بتؽاٌر الظروؾ والحاجات. كما أن لواعدها ال

واحد ألنها تستمد مثل أعلى ٌلهم النفوس شعورا باإلنصاؾ وبسبب ما تمدم، ٌتعذر التعرؾ 
 اإللمام سلفا بؤحكامها. ٌعسرا مبدلة على هذه المواعد ک

أنها لواعد ملزمة اللترانها بجزاء ٌلحك مخالفها. إال أن جزاءها لٌس من طبٌعة  سادسا:
 ؾ دورها فً الحٌاة المانونٌة فمد تمترن بجزاء مادي متً اعتبرتواحدة، وإنما ٌختلؾ باختبل

مصدرا رسمٌا للمانون. وهً تعتبر كذلن، إذا أحال النص المضاء علٌها عند افتماد المصادر 
الرسمٌة المعروفة للماعدة المانونٌة كالنص التشرٌعً ولواعد العرؾ. وٌكون جزاإها أدبٌا فً 

 ً عداد مصادر المانون الرسمٌة.الحاالت التً ال تدخل فٌها ف

لذلن ٌصح المول أنها تمؾ من حٌث الموة الملزمة وسطا بٌن لواعد المانون وبٌن لواعد 
األخبلق فهً أضعؾ لوة من لواعد المانون وألوى من الماعدة الخلمٌة. ذلن ألن لواعد المانون 

زاء مادي هو العماب، تمترن أبدا بإكراه اجتماعً تمتضٌه مصلحة الجماعة ٌبدو فً صورة ج
وألن الماعدة األخبللٌة تتبع بمحض اختٌار األفراد وبدافع من إحساسهم بجدواها وٌكون 
جزاإها أدبٌا صرفا فً صورة وخز الضمٌر أو سخط المجتمع واشمبزازه، أما لواعد العدالة 

فً جزاإها أدبٌا  ٌكونفتمرن جزاء مادي إذا وجب على الماضً الرجوع إلٌها فً حكمه و
إلٌها. ومع ذلن فإن الدافع إلى اتباعها ٌبدو الرجوع الحاالت التً ال ٌتحتم فٌها على الماضً 

والصالح العام ٌكون  ألوى من الحافز األخبللً، ألن شعور المجتمع بجدواها لتحمٌك النظام
 أشد من إحساس المجتمع بجدوى التمٌد بمواعد األخبلق.
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 المانون وبٌن لواعد العدالة:وجوه الشبه واالختالف بٌن لواعد 

تشابه لواعد العدالة لواعد المانون فً بعض الخصابص. ذلن ألنها لواعد عامة، كمواعد ة 
 المانون وسابر المواعد. وألنها تتمٌز بصٌؽتها االجتماعٌة كسابر المواعد االجتماعٌة. فمواعد

ا لمواعد األخبلق التً فوخبل العدالة تركز اهتمامها على التنظٌم االجتماعً كمواعد المانون،
توصؾ بؤنها لواعد حٌاة فردٌة بسبب ارتكازها على فكرة الخٌر المطلك فً تحدٌد سلون الفرد 
اتجاه ؼٌره. إال أن ثمة فرولا هامة تموم بٌن لواعد المانون وبٌن لواعد العدالة نوجز ذكرها 

 ٌؤتً:  امفٌ

االجتماعً  التنظٌم د المانون تهدؾ إلى حسنفمواع :اختبلفها من حٌث الؽاٌة المباشرة أوال :
فتموم على  عن طرٌك ضبط النظام و استمرار المعامبلت وتمرٌر العدل، أما لواعد العدالة

فكرة الخٌر شؤنها شؤن لواعد األخبلق وإن كان الخٌر الذي ترمً إلى تحمٌمه هو الخٌر 
إدراکه. والخٌر المطلك هو  االجتماعً ولٌس الخٌر المطلك الذي تهدؾ لواعد األخبلق إلى

 خٌر الفرد أي الخٌر فً ذاته مجردا من أي اعتبار اجتماعً. أما الخٌر االجتماعً فٌعنً

 ا ٌصدر من شخص إلى آخر أو من فرد إلى الجماعة فٌعمل على إشاعة الخٌر فًٌإحسانا فعل

  المجتمع.

 

بجزاء مادي تفرضه السلطة  ذلن ألن لواعد المانون تمترن :اختبلفها من حٌث الجزاء ثانٌا:
العامة. أما جزاء لواعد العدالة فؤدبً ٌولعه ضمٌر المجتمع وضمٌر الفرد. وإن جاز أن ٌكون 

 مادٌا تفرضه السلطة العامة عندما تعد لواعد العدالة مصدرا رسمٌا للمانون. .

فمواعد المانون لواعد واضحة المعالم لٌنة  :اختبلفها من حٌث الوضوح واالستمرار ثالثا:
الحدود تستمر فً مواطن معروفة ٌسهل الرجوع إلٌها واإللمام بمضمونها، أما لواعد العدالة 
فٌكتنفها الؽموض وٌسودها التشتت وٌعوزها الثبات. فبل موطن ٌجمعها ٌتٌسر الرجوع الٌه. 

ن تؤثرها بتؽاٌر الظروؾ واألوضاع وال معالم محددة لها ٌسهل التعرؾ علٌها. هذا فضبل ع
 والحاجات تؤثر بعاملً الزمان والمكان. 

ترشد لواعد المانون الماضً إلى حلول لاطعة ٌستفٌد من نصوصها مباشرة عند  :رابعا
وضوحها وبصورة ؼٌر مباشرة أي من طرٌك التفسٌر عند ؼموضها أو نمص أحكامها أما 

شرع والماضً أحكاما لاطعة وإنها تمؤل نفسٌهما بشعور لواعد العدالة فبل تملً على أي من الم
 ٌوحً باألحكام والمرارات المنصفة. ومدى اإلنصاؾ فً هذه األحكام والمرارات أمر ٌتؤثر

 تمدٌره بالظروؾ واألوضاع والحاجات والمٌم االجتماعٌة. 

 اتتوصؾ لواعد المانون بالتجرد مادامت تعنً بالظروؾ الجوهرٌة واالعتبار خامسا:

الربٌسٌة دون دلابك الظروؾ و جزبٌاتها، ألنه تهدؾ إلى تحمٌك العدل وتعتد فً أحكامها 
الهتمام ابالوضع الؽالب، ولما كانت لواعد العدالة تتوخى تحمٌك اإلنصاؾ الذي ٌمتضً 

 بالظروؾ الخاصة واالعتبارات الثانوٌة فإن صفة التجرٌد فٌها تبدو باهتة.
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 الة: صلة المانون بمواعد العد

  :وثمی نتبٌنها فً أمرٌن صلة تموم بٌن المانون وبٌن لواعد العدالة

تمر بها لواعد األخبلق فً طرٌك  وسطىأن دابرة لواعد العدالة تمثل أحٌانا مرحلة  :امأوله
تحولها إلى دابرة المانون. ذلن ألن نضج الوعً االجتماعً وسمو إحساس الجماعة بجدوى 

إلى تحول هذه المٌم إلى لواعد لانون إال أن هذا التحرن ال ٌبدو  ًبعض المٌم األخبللٌة تفض
اط تطورها. أما إذا تطور مالمجتمعات وإنما ٌختلؾ باختبلؾ أن على نحو واحد فً جمٌع

المجتمع على نحو متدرج بتؤثٌر من سمو الوعً االجتماعً ونمو اإلحساس بجدوى بعض 
دالة فً طرٌك تحولها إلى دابرة المانون. فتتحول المٌم مرت لواعد األخبلق بدابرة لواعد الع

 لواعد األخبلق إلى لواعد عدالة ثم تصبح بعدبذ لواعد لانون.

 أن لواعد العدالة تإثر كثٌرا فً الحٌاة المانونٌة. وٌبدو تؤثٌرها فً اتجاهٌن. هما، ثانٌهما:

 ى، ما دام هو الحفٌظ علتؤثٌرها فً دابرة التشرٌع وتؤثٌرها فً نطاق المضاء. ذلن ألن المشرع
الصالح العام والساهر على تحمٌك العدل واآلخذ بٌد المجتمع فً طرٌك التمدم واالصبلح 
ومادامت لواعد العدالة تستهدؾ خٌر المجتمع والسمو بالتنظٌم االجتماعً، فعلٌه أن ٌستلهمها 

 وإن ٌستمً أحكامه منها.

من نصوص شوطا أبعد،  ٌصوؼها مفٌوكلما لطع المشرع فً درب التشبع بروح اإلنصاؾ 
 ال:مكلما الترب بمانونه من مرتبة الك

وألن على الماضً أن ٌرجع إلى لواعد العدالة لٌإسس حكمه علٌها متى افتمد النص المانونً 
وعجز عن استنباط الحكم فً لضٌة ٌنظرها من المصادر الرسمٌة األخرى للمانون ولد ألزمته 

الحدٌثة بذلن، ومنها المانون المدنً العرالً فجاء فً الفمرة الثانٌة  طابفة من الموانٌن الوضعٌة
نص ٌمكن تطبٌمه، حكمت المحكمة  ٌؤتً )فإذا لم ٌوجد من المادة األولى من تمنٌننا المدنً ما

بممتضى العرؾ، فإذا لم ٌوجد فبممتضى مبادئ الشرٌعة اإلسبلمٌة األكثر مبلءمة لنصوص 
 مذهب معٌن، فإذا لم ٌوجد فبممتضى لواعد العدالة(.هذا المانون دون التمٌد ب

وواضح، أن المشرع العرالً وؼٌره من المشرعٌن، لطعوا بهذا النص على الماضً طرٌك 
االمتناع عن إصدار الحكم فً لضٌة معروضة علٌه بحجة افتماد المصادر الرسمٌة المعروفة 
للمانون، وذلن بإلزامه بالرجوع إلى لواعد العدالة إلصدار حكمه فً كل حالة ٌفتمد فٌها 

لتً تعلوها منزلة: ومع أن لواعد العدالة لٌست واضحة المدلول وال بٌنة المصادر الرسمٌة ا
 ٌمتضٌهالمعالم، إال أن على الماضً أن ٌجتهد برأٌه لٌحسم المضٌة المنظورة من لبله وفك ما 

من تمرٌر العدالة بٌن الناس، وعلى الماضً عندما ٌستوحً حكمه منها، أن  باالنصاؾالشعور 
إسس ٌعتبارات موضوعٌة ولٌس عن اعتماده الخاص. فبل ٌحك له أن ٌصدر فً اجتهاده عن ا

لو أنٌط به  حكمه على عمٌدته ومثله وأفكاره الخاصة وإن ٌطبك ما كان ٌضعه هو من لواعد
ارات عتبتشرٌعها، وإال أصبح الماضً مشرعا وهو أمر ال ٌجوز. وإنما علٌه أن ٌتؤثر اال

المواعد  تستنبط منها ٌسترشد بالمبادئ العامة للمانون التًالموضوعٌة التً تلم بمجتمعه، وأن 
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لانونٌة تموم علٌها تشرٌعات دولته أو مبادئ لانونٌة مشتركة بٌن  ئالتفصٌلٌة، سواء كانت مباد
 لوانٌن األمم.

فً تطوٌر المانون: فمد عمل  الطولىأن لتؤثٌر لواعد العدالة فً حمل المضاء الٌد والحك، 
 االجتهاد فً الرأي على تبلفً لصور التشرٌع وسد نمابصه بتمرٌر عدد منطرٌك  المضاء من

النظرٌات واألحكام العادلة، كنظرٌة التعسؾ فً استعمال الحك ونظرٌة الظروؾ الطاربة 
ومبدأ تحمل التبعة ومبدأ الضمان وأحكام المسإولٌة التمصٌرٌة المبنٌة على خطؤ مفروض 

 والصناعٌة.وأحكام الملكٌة األدبٌة والفنٌة 

 

 

 المبحث الرابع

 العلوم االجتماعٌة صلة المانون بسائر

ٌمصد بالعلم االجتماعً، العلم الذي ٌتوافر على دراسة اإلنسان باعتباره عضوا فً مجتمع  
ا تبٌن لنا، علم اجتماعً، ألنه ٌضم لواعد سلون اجتماعٌة تحكم تصرفات موعلم المانون ک

جنسه. ومادام المانون ٌستمر فً دابرة العلوم االجتماعٌة، فبلبد الفرد وتنظم عبللاته مع ابناء 
من وجود صلة وثمً بٌنه وبٌن سابر هذه العلوم، كعلم السٌاسة وااللتصاد واالجتماع والتارٌخ 

 والفلسفة وؼٌرها. تبدو فً صورة تؤثره بها وتؤثٌره فٌها.

فتتضح حٌن ٌعرض المانون لتنظٌم الكٌان السٌاسً للدولة، محددا  بعلم السٌاسةأما عبللته 
جهة وبٌنها  العبللات بٌن هذه السلطات من اشكل نظام الحكم، والسلطات المابمة فٌها، منظم

ا موبٌن الشعب من جهة ثانٌة. ذلن ألن على المشرع عندما ٌتصدى لهذا التنظٌم، أن ٌحٌط عل
 ٌصوؼهما  ة فً دولته من جهة أخرى لٌجًءٌلظواهر السٌاسبالنظرٌات السٌاسٌة من جهة وبا

من لواعد ترجمة للفكر السٌاسً فً مجتمعه وبلورة لما ٌتلمفه من علم السٌاسة من نظرٌات 
 فً ضوء االتجاه السٌاسً الذي ٌتسلط على مجتمعه وفلسفة نظام الحكم فٌه.

فهو إذا اتجه إلى تنظٌم عبللة الفرد تتجلى فً دابرة المعامبلت المالٌة.  بعلم االلتصادوصلته 
، التفت إلى علم االلتصاد لٌنهل منه ى المال بؽٌره من حٌث المال وتحدٌد سلطة الشخص عل

الحلول. وإذا كان علم االلتصاد ٌعنً بالبحث فً انتاج الثروة وتوزٌعها، فإن المانون تولى 
من ثم تنظٌم لتداول األموال ومن ا ٌمرره من لواعد للملكٌة ومتنظٌم كثٌر من هذه الجوانب ب

رسم لنظرٌة العمد، والعمد أداة هامة فً تداول المال. كما تلعب االعتبارات االلتصادٌة دورا 
بالسٌاسة االلتصادٌة ما هاما فً نشوء الماعدة المانونٌة، فإن مضمون هذه الماعدة ٌتؤثر داب

 للدولة وبالفكر االلتصادي الذي ٌسودها.

جنسه، ّ دٛبل أفشاد كفٛجذٔ دٍٛ ٚزظذٖ نزُظٛى ٔاججبد انفشد ٔ يغه بعلم االجتماعٔأيب رأثشِ 

وٌظهر جلٌا فً دابرة األحوال الشخصٌة عندما ٌتناول بالتنظٌم عبللة الفرد بؤسرته. وإذا كان 
بدراسة الظواهر االجتماعٌة ومتابعة سلون الفرد فً الجماعة، فمد تفرع  ًعلم االجتماع ٌعن
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لت الحاضر فرع ٌطلك علٌه اسم علم االجتماع المانونً الذي ٌركز اهتمامه على منه فً الو
الدراسة سلون الشخص تجاه المواعد المانونٌة المطبمة وعلى استخبلص النتابج االجتماعٌة 
المترتبة على سن تشرٌع أو تعدٌله أو إلؽابه. وٌعتبر هذا العلم موجها للسٌاسة التشرٌعٌة من 

نجاحها أو فشلها من ناحٌة أخرى. فهو الذي ٌحفز المشرع على سن لاعدة جهة ودلٌبل على 
إلؽاء لاعدة أثبت علم االجتماع المانونً أنها  على تعالج وضعا اجتماعٌا ٌنذر بالخطر، أو

هذا العلم عن عجزها ولصورها عن تحمٌك الؽرض  كشؾولدت مٌتة، أو على تعدٌل لاعدة 
 المرجو منها. 

ال سبٌل إلى إنكارها ألن الدراسة التارٌخٌة تلمً الضوء على المواعد  رٌخبعلم التاورابطته 
المانونٌة المدٌمة وتعٌن رجل المانون فً تمدٌرها وتحدد مسلن المشرع حٌالها. فهً بما تمدمه 
من معلومات تكفل للمشرع نهجا سلٌما فً تشرٌعه فٌحدد بعونها مولفه من المواعد المدٌمة من 

هً تساعد رجل المانون فً تفهم المواعد المابمة التً لد ال ٌسهل إدراكها إلى فً نبذ أو إبماء. و
تزخر به من تجارب ماضٌة تسهم  ماضوء إاللمام بالظروؾ المحٌطة بها ولت نشوبها. وهً 

 فً إلامة الحاضر على أسس لانونٌة متٌنة.

. إذ تضفً الفلسفة منطكبالدراسات الفلسفٌة وبكل من علم النفس وعلم الوللمانون صلة وثمى 
على البحث المانونً األصالة والعمك وسعة اإلحاطة. وٌعٌن علم النفس فً وضع الماعدة 

 جماعةالمانونٌة مضمونا وصٌاؼة وزمنا على نحو ٌنسجم مع الرؼبات الكامنة فً نفوس ال
 .ك فً تحدٌد مضمون الماعدة المانونٌة وتبرٌرها وتفسٌرهاطوٌساعد علم المن

للنا أن واذا المول أننا نجد تداخبل واضحا وتؤثٌرا متبادال بٌن المانون وسابر العلوم . وخبلصة 
اعد المانون انمٕل اٌ لٕ دلٌما لما ٌستخلص من هذه العلوم، لزمنا تنظٌمالواعد المانون تعتبر 

حٌاة ك فً والع الٌطبتها من الٌبهً التً ترسم حدود العلوم االجتماعٌة األخرى وتحدد نص
 المانون االلمام بمسط من إذا تطلبنا من رجل وتتولى مضمونها تعدٌبل وتهذٌبا. ولذلن فاننا

متخصص فً أي علم  المعرفة فً مختلؾ العلوم االجتماعٌة فٌحسن بنا أن نطلب من كل
التً تحدد اإلطار المانونً المحٌط بتنظٌم المجتمع. وٌسبب  ٌةاجتماعً اإللمام بالمبادئ األساس

من الثمافات تتابع  كمجموعةا التداخل والتؤثٌر المتبادل نظر الباحثٌن إلى العلوم االجتماعٌة هذ
 .ومكانا وأطلموا علٌها اسم مجموعة العلوم اإلنسانٌة ادراسة سلون اإلنسان زمان

 

 

 الباب الثانً

 مصادر المانون

 

 الفصل الرابع: 
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 المصادر الرسمٌة 

 الفصل الخامس:

  التفسٌرٌة أو غٌر الرسمٌةالمصادر 

 

 مصادر المانون

ٌحسن بنا بعد أن تعرفنا على الماعدة المانونٌة فحددنا معناها وتفهمنا خصابصها أن نتابع 
أن نصدر بحوثنا فٌها  ٌمتضٌنادراستها فً نشوبها وتطبٌمها وفنابها. بتسلسل منطمً وذلن 

تبدو فً صورة تكلٌؾ تتوجه به إلى بدراسة مصادرها. فمد تبٌن لنا فً الباب األول أنها 
، أو مجتمعا أو الذات ةاألشخاص فً المجتمع سلطة آمرة. تملن حك التكلٌؾ أٌا كانت دول

إلى حٌز  نفاذهااإللهٌة فتعرضه وتكفل احترامه. ونرٌد فً هذا الباب أن نكشؾ عن كٌفٌة 
 الوجود والتطبٌك واكتسابها صفة الشرعٌة واإللزام.

 

 معنى المصدر:

راد بهذا اللفظ األصل الذي ٌرجع إلٌه الشًء أو الٌنبوع الذي ٌنبع منه. وعلى هذا المعنى ٌ
اللؽوي ركز رجال المانون اهتمامهم فً بحث مصادر المانون إال أنهم لرنوا هذا اللفظ بوصؾ 
ٌإثر فً تحدٌد مولع المصدر فً دابرتً نشوء الماعدة أو تطبٌمها الملزم ولد أدى تعدد 

لفظ المصدر إلى تعدد معانٌه من حٌث مولعه. وتبرز من هذه المعانً اربعة هً األوصاؾ 
 اآلتٌة:

فٛمبل إٌ  رششٚؼّانًظذس انزبسٚخٙ ٔٚمظذ ثّ انًشجغ انز٘ اعزمٗ يُّ انًششع أدكبو  -أٔال

انًششع انؼشالٙ اعزًذ أدكبو انمبٌَٕ انًذَٙ يٍ يظذسٍٚ ربسٚخٍٛٛ ًْب انششٚؼخ اإلعاليٛخ 

 ذَٙ انًظش٘.ٔانمبٌَٕ انً

المصدر المادي أو الحمٌمً والموضوع. وهو المصدر الذي ٌزود الماعدة المانونٌة  -ثانٌا 
ادتها. وٌعنً جمٌع األصول الوالعٌة والفكرٌة التً تلم بمجتمع ما فتشمل مبمضمونها أي ب

العلٌا التً الظروؾ الطبٌعٌة والجؽرافٌة والسٌاسٌة وااللتصادٌة والمٌم األخبللٌة والدٌن والمثل 
ا. واإللمام فتسود مجتمعنا. وٌصب اهتمامه على دراسة اإلنسان طبٌعٌا ووسطا وظرو

بالمصادر المادٌة ٌفٌد اإلجابة عن السإال مم ٌتكون المانون؟ وهً إجابة تمتضً البحث فً 
طبٌعة المانون والتطرق إلى مختلؾ النظرٌات واالتجاهات المتباٌنة التً نشؤت فً نطاق هذا 

 بحث.ال

المصدر الرسمً. وٌعنً الطرٌك الذي تنفذ منه الماعدة أو الوسٌلة التً تخرج بها إلى  -ثالثا
حٌز الوجود لتصبح واجبة التطبٌك وٌسمى أٌضا المصدر الشكلً فهو ٌسمى مصدرا رسمٌا 
ألنه ٌعنً الطرٌك المعتمد الذي تكتسب مادة الماعدة شكلها الملزم بمرورها منه فتصبح واجبه 



48 
 

تباع وهو ٌسمى مصدرا شكبل ألنه ٌعنً الشكل الذي تظهر منه اإلرادة الملزمة للجماعة. اال
 وبهذا المعنى نمول أن التشرٌع والعرؾ مصدران رسمٌان للمانون.

المصدر التفسٌري وٌعنً المرجع الذي ٌستعان به إلزالة ما فً ألفاظ الماعدة من  -رابعا
التعارض بٌن أحكام عدد من المواعد ولد ٌسمى ؼموض والستكمال نمص أحكامها وإلزالة 

 المصدر التفسٌري مصدرا ؼٌر رسمً.

 فنمول إن الفمه والمضاء ٌعتبران من المصادر التفسٌرٌة فً أكثر األنظمة المانونٌة المعاصرة.

 

 المعنى الذي سٌتحدد به بحثنا:

عنون ٌلن نتطرق فً هذا البحث إلى المصادر المادٌة أو الحمٌمٌة للماعدة المانونٌة ألنه بحث 
عادة بدراسة طبٌعة المانون ولد استبعدته مناهج الدراسة فً كلٌة المانون والسٌاسة من 
موضوعات أصول المانون الذي ٌدرس فً السنة األولى تمدٌرا منها لسعة البحث وتشعبه وألن 

 م به ٌدق على طالب المانون فً المرحلة الدراسٌة األولى.اإللما

وسنذكر اهتمامنا على المصادر الرسمٌة للمانون على اعتبارها وسابل التعبٌر الملزمة والتً 
 تكسب الماعدة المانونٌة عن طرٌمها صفة اإللزام فً التطبٌك.

صلتها الوثمى بالمصادر وسنعنً كذلن بالبحث فً المصادر التفسٌرٌة للمانون تمدٌرا منا ل
 الرسمٌة. فهً التً تعٌن رجل المانون فً توضٌح ما ٌشوب الماعدة المانونٌة من إبهام أو ما

رجع المشرع إلى  تنفها من نمص أو ما ٌبلحظ من تعارض بٌنها وبٌن ؼٌرها. وكثٌرا ماكٌ
ستمد منها بعض آراء الفمهاء وأحكام المضاء وهما مصدران تفسٌرٌان فً ظل أؼلب الموانٌن لٌ

أحكام لانونه ولد ترلی منزلة المصادر التفسٌرٌة أحٌانا اسم المصادر ؼٌر الرسمٌة تمٌٌزا لها 
الرسمٌة تعتبر مصادر إلزام أما المصادر ؼٌر  دراصعن المصادر الرسمٌة. ذلن ألن الم
 الرسمٌة فتعتبر مصادر إٌحاء وإلناع.

 

 حصر مصادر المانون وتفاوت أهمٌتها:

استمراء التارٌخ البشري. اإللمام بموالع الحٌاة المانونٌة المعاصرة وإمعان النظر فً  اٌمتضٌن
طبٌعة الحٌاة االجتماعٌة. المول أن مصادر المانون ستة هً من حٌث تسلسل ظهورها الزمنً 
فً رأٌنا: العرؾ والدٌن والتشرٌع والفمه والمضاء ولواعد العدالة. فمد التضً وجود المجتمع 

نشوء الروابط االجتماعٌة. وافضی لٌامها إلى تصادم الحموق ونشوء المنازعات. فكان  البشري
البد من العثور على حل النزاع. ولد أعمل اإلنسان عملة لحله وهداه تفكٌره إلى الحل المنشود. 
ثم توافر اتباع نفس الحل فً المنازعات الماثلة بدافع من حب التملٌد تشبثا بإلرار األمن 

م وكان اتباعه بادئ األمر بمحض االختٌار. ثم أضحى بعد زمن کفل للحل االستمرار والنظا
ا خبلله شعور الجماعة بضرورته. حبل واجب االتباع. فؤصبح ملزما وصار موالرسوخ ون

لاعدة عرؾ وأضحى العرؾ أول مصدر للمانون فً المجتمع البدابً. ثم ظهر التشرٌع 
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ٌدٌن لها األفراد  التنظٌم السٌاسً وبرزت فٌه سلطة كمصدر آخر عندما دخل المجتمع دور
 بواجب الوالء.

فؤخذت تعلن لواعد العرؾ مباشرة أو بعد أن تتوالها تهذٌبا. وتضع ما تراه الزما من لواعد 
فً  لانونٌة أخرى فً صورة تشرٌع تسنه وتتوجه به إلى أفراد مجتمعها. ولد ظهرت األدٌان

ا تنزلت مالتشرٌع لتهذب لواعد العرؾ المابمة لصورها. کالمجتمعات البدابٌة لبل وجود 
االدٌان السماوٌة معاصرة أو تالٌة لنشوء المجتمعات المنظمة تنظٌما سٌاسٌا، سواء ما نزل 
منها فً صورة تشرٌع إلهً تلتزم الدولة باتباعه. أو فً صورة لواعد المانونٌة روح الفضٌلة. 

مٌة إلى تحمٌك خٌر الجماعة وبرز الفمه والمضاء بعد حٌن مستهدفة السمو بالنفس اإلنساٌنة ورا
كمصدرٌن رسمٌٌن للمانون. فؤصبحت آراء الفمهاء وأحكام المضاء من مصادر المانون 
وصارت السوابك المضابٌة بعد التنظٌم المضابً لواعد ملزمة للمحاكم ولد كان اعتبار لواعد 

وجوده فكثٌر ما عالج المضاء جمود المانون  العدالة مصدرا رسمٌا للمانون لرٌبا بالمضاء فً
 الوضعً أو نمصه باللجوء إلى لواعد العدالة لٌستلهمها األحكام.

ومصادر المانون وإن كانت بمجموعها تكاد تكون واحدة فً جمٌع المجتمعات إال أن تحدٌد ما 
الجماعات همٌتها ٌختلؾ باختبلؾ ألا تبعا ٌعد منها مصدرا رسما وما ٌعتبر مصدرا تفسٌرٌ

بتفاوت الزمان وال ٌشذ عن ذلن ؼٌر التشرٌع والعرؾ اللذٌن أجمعت  ٌتباٌنوفما لظروفها و
المجتمعات لدٌمها وحدٌثها على اعتبارهما مصدرٌن رسمٌٌن للمانون على تفاوت بٌنهما من 
حٌث األهمٌة. ولذلن ٌوصفان بؤنها المصدران العامان للمانون الطراد وجودهما كمصدرٌن 

سواهما من المصادر فمد تباٌنت أهمٌتها  ٌن فً جمٌع الشرابع عبر العصور. أما مارسمٌ
بحسب المكان والزمان فمد كان الدٌن ٌوما ما وفً المجتمع اإلسبلمً لمة المصادر الرسمٌة 
للمانون. ولكن أهمٌته تضاءلت فً ولتنا الحاضر فً كثٌر من الدول اإلسبلمٌة لٌعتبر مصدرا 

تارة أخرى. والفمه والمضاء حبل  اق ضٌك تارة ومصدرا رسما احتٌاطٌاطن ا فًٌرسمٌا أصل
منزلة سامٌة بٌن المصادر الرسمٌة فً بعض المجتمعات ؼٌر أن أحدهما وهو الفمه ٌمبع اآلن 
فً دابرة المصادر التفسٌرٌة. وال ٌرلى ثانٌها إلى مرتبة المصادر الرسمٌة إال فً مجتمعات 

 معاصرة للٌلة العدد.

ع ذلن وأٌا كان نصٌب الدٌن من األهمٌة فً دابرة مصادر المانون. إال أنه ال ٌخلو من أثر وم
فً الحٌاة المانونٌة. فهو من العوامل االجتماعٌة التً تتفاعل مع حمابك الحٌاة لتجًء الماعدة 

سمٌة المانونٌة ثمرة هذا التفاعل. كما أن الفمه والمضاء رؼم ابتعادهما عن دابرة المصادر الر
 امواستمرارهما فً كثٌر من المجتمعات المعاصرة فً منطمة المصادر التفسٌرٌة إال أن م

الشن فٌه أنها ٌسهمان فً إنشاء الماعدة المانونٌة وتوجٌه المصادر الرسمٌة على اعتبارها 
 إلى دابرة المانون.  ًا ٌنبؽً نفاذه من لواعد السلون االجتماعممصدري إبداء ب

 

 المانون العرالًمصادر 
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حددت المادة األولى من المانون المدنً العرالً المصادر الرسمٌة والتفسٌرٌة للمانون فً 
 فمرتٌها الثانٌة والثالثة. فمد عددت فمرتها الثانٌة المصادر الرسمٌة ونصت على ما ٌؤتً:

 مبادئ فبممتضىفإذا لم ٌوجد نص ٌمكن تطبٌمه حكمت المحكمة بممتضى العرؾ فإذا لم ٌوجد 
الشرٌعة اإلسبلمٌة ألكثر مبلءمة لنصوص هذا المانون دون التمٌد بمذهب معٌن. فإذا لم ٌوجد 

 :وأشارت فمرتها الثالثة إلى المصادر التفسٌرٌة فمضت بها ٌؤتً«. . فبممتضى لواعد العدالة

م فً الببلد وتسترشد المحاكم فً كل ذلن باألحكام التً ألرها المضاء والفمه فً العراق ث)
 .(األخرى التً تتمارب لوانٌنها مع الموانٌن العرالٌة

. هً بحسب أن المصادر الرسمٌة للمانون المدنً العرالً أربعةٌتضح من نص الفمرة الثانٌة، 
الشرٌعة اإلسبلمٌة األكثر مبلءمة النصوص المانون  مبادئالتشرٌع والعرؾ وتسلسل أهمٌتها: 

ا المصادر التفسٌرٌة فهً طبما لنص الفمرة الثالثة مصدران هما أم. المدنً ولواعد العدالة
 المضاء والفمه.

 

 تمسٌم البحث:

وسٌكون بحثنا فً مصادر المانون فً ضوء ما نصت علٌه المادة األولى من التمنٌن المدنً 
العرالً. فنمسم هذا الفصل إلى فرعٌن نتكلم فً أولها فً المصادر الرسمٌة للمانون. ونتناول 

ا حدده المانون مفً ثانٌهما البحث فً مصادره التفسٌرٌة. وإذا كنا نلتزم فً تسلسل البحث ب
المدنً العرالً من مصادر رسمٌة ومصادر تفسٌرٌة وبترتٌبه لها إال أننا لن نمصر نظرتنا 
على المانون العرالً وحده بل سنبحث فً هذه المصادر بحثا عاما لنكشؾ عن مدى أهمٌتها 

 المجتمعات عبر العصور ومدى تؤثٌرها فً تطور المانون.فً مختلؾ 

 

 الفصل الرابع

 المصادر الرسمٌة أو الشكلٌة للماعدة المانونٌة

 

 المصادر الرسمٌة للمانون العرالً

حددت الفمرة الثانٌة من المادة األولى من المانون المدنً العرالً مصادر المانون العرالً 
 -مٌتها: الرسمٌة وذكرتها حسب تسلسل أه

ا صفجعلت النص التشرٌعً أعبلها منزلة واعتبرته المصدر األصلً. فإذا لم ٌجد الماضً ن
ٌطبمه تحتم علٌه الرجوع إلى مصادر رسمٌة أخرى. هً بمثابة مصادر احتٌاطٌة. وٌتمدم 
العرؾ هذه المصادر االحتٌاطٌة تلٌه مبادئ الشرٌعة اإلسبلمٌة األكثر مبلءمة لنصوص التمنٌن 

دنً دون التمٌد بمذهب معٌن. فإن لم ٌجد الماضً لاعدة عرؾ أو مبدأ شرعٌا. فعلٌه أن الم
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ا ٌجتهد برأٌه. ؼٌر أن مٌرجع إلى لواعد العدالة لٌستلهم منها حكمه. وهو فً رجوعه إلٌها إن
 علٌه أن ٌصدر فً اجتهاده عن اعتبارات موضوعٌة ال عن تفكٌر ذاتً خاص.

ا وترتٌبا فً الفمرة الثانٌة من المادة مالمشرع العرالً تحدٌده اسوجدٌر بالذكر، أن ما تولى 
األولى المشار إلٌها. هً المصادر الرسمٌة للمانون المدنً. أما بالنسبة إلى سواه من الموانٌن 
فإن أهمٌة بعضها تتضاءل أو تتبلشى. ولد تبرز إلى جانبها مصادر رسمٌة أخرى. وإذا كان 

بٌن المصادر الرسمٌة فً مختلؾ فروع المانون فإن المصادر  التشرٌع ٌحل منزلة سامٌة
األخرى ال تحمل نفس المنزلة. بل ٌتفاوت نصٌبها من األهمٌة بتفاوت فروع المانون والتشرٌع 
هو المصدر الفرد للمانون العمابً. والتشرٌع والعرؾ هما مصدر المواعد الدستورٌة والتشرٌع 

مصدران الرسمٌان الوحٌدان لمواد األحوال الشخصٌة. ومبادئ الشرٌعة اإلسبلمٌة هما ال
ولمانون العمل مصادر متعددة. ٌختلؾ بعضها عن مصادر الموانٌن األخرى منها مصادر 
رسمٌة داخلٌة كالتشرٌع والعرؾ وأحكام المضاء ومنها مصادر ذات صفة ؼٌر رسمٌة 

كالمعاهدات الدولٌة سواء كالمرارات النمابٌة وعمود العمل الجماعٌة، ومنها مصادر دولٌة 
كانت هذه المعاهدات ثنابٌة تعمد بٌن دولتٌن لتحدٌد شروط العمل الواجبة التطبٌك على رعاٌا 
الدولتٌن عند انتمالهم إلى الدول األخرى أو كانت تبرم عن طرٌك منظمة العمل الدولٌة لوضع 

مصادر رسمٌة هً لواعد تنطبك على الدول المولعة على المعاهدة. وللمانون التجاري 
 نصوص المانون التجاري والمدنً واالتفالٌات والعرؾ التجاري. ومع ذلن فإن المصادر

الرسمٌة المحددة فً التمنٌن المدنً هً ما نعتد بها فً بحثنا هذا. فالتشرٌع مصدر عام لجمع 
ال الموانٌن والعرؾ مصدر عام لجمٌع الموانٌن. باستثناء المانون الجنابً ولانون األحو

الشخصٌة والشرٌعة اإلسبلمٌة تبسط سلطانها فً دابرتً األحوال الشخصٌة والمانونً المدنً. 
وعلى العموم فإن تضابل أهمٌة بعض هذه المصادر فً بعض فروع المانون أو انعدامها 
وظهور مصادر رسمٌة أخرى لبعض الموانٌن تمؾ إلى جانبها مما ٌتناوله شراح هذه الموانٌن 

بعض من لٌمة ما تولى المانون المدنً تحدٌده من المصادر. فالمانون المدنً هو  بالتفصٌل ال
اد المانون الخاص بمختلؾ فروعه وإلى المصادر الرسمٌة التً ذكرها ٌمكن أن ترد إلٌها مع

 أؼلب مصادر فروع المانون األخرى.

 

 تمسٌم

فصل إلى أربعة مباحث. وفً ضوء ما تمدم من بٌان للمصادر الرسمٌة للمانون. سنوزع هذا ال
نخصصها للكبلم فً التشرٌع والعرؾ ومبادئ الشرٌعة اإلسبلمٌة ولواعد العدالة على التوالً 
وٌبلحظ على هذا التمسٌم أننا لم نفرد للمضاء مبحثا خاصا بالرؼم من اعتباره مصدرا رسمٌا 

فٌه فً معرض  للمانون فً بعض المجتمعات المعاصرة. وسبب ذلن أننا أثرنا التصدي للبحث
تفصٌلنا للمصادر التفسٌرٌة للمانون تؤثرا منا بوضعه الؽالب. فالمضاء ٌعتبر مصدرا رسمٌا 
للمانون حٌث ٌوجد نظام السوابك المضابٌة وكثٌر من الموانٌن الحدٌثة ال تمر هذا النظام. وذلن 

نا وعند فهو ٌعتبر فً أؼلب المجتمعات المعاصرة مصدرا تفسٌرا للمانون فحسب. ؼٌر أن
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الكبلم فٌه سنعرض إلى تفاوت أهمٌته بتفاوت المجتمعات ونشٌر إلى منزلته كمصدر رسمً 
 للمانون فً بعضها.

 

 

 المبحث االول

 التشرٌع

 تعرٌف التشرٌع

لٌام سلطة عامة مختصة فً الدولة بوضع المواعد المانونٌة : اولهماتفٌد كلمة التشرٌع معنٌٌن 
. والتشرٌع بهذا المعنى هو ما ٌعتبر مصدرا رسمٌا فً صورة مكتوبة واعطابها لوة االلزام 

المتضمن النص الذي ٌصدر من السلطة العامة المختصة بسنه فً الدولة  وثانٌهماللمانون 
. والتشرٌع بهذا المعنى ٌفٌد ما ة فنٌة مكتوبةلاعدة لانونٌة أو أكثر صٌؽت فً النص صٌاؼ

ٌفٌده المانون بمعناه الخاص. ٌتضح من ذلن أن التشرٌع بمعناه األول ٌعنً عملٌة سن النص 
التً ٌخرج بها مضمونه إلى حٌز الوجود واإللزام، وهو بمعناه الثانً: ٌعنً النص فً حد ذاته 

 الذي ٌعتبر صورة من صور المانون.

 

 رٌع:خصائص التش

 ٌتمٌز التشرٌع بالخصابص اآلتٌة:

 لٌام سلطة عامة مختصة بوضعه -1

اشتماله على لاعدة تتوافر فٌها جمٌع خصابص الماعدة المانونٌة من عمومٌة وتجرٌد وإلزام  -2
 وتنظٌم سلون األشخاص فً المجتمع.

 صب مضمون الماعدة التً ٌحتضنها فً صٌؽة مكتوبة.  -3

 مزاٌا التشرٌع وعٌوبه:

 ٌتمٌز التشرٌع بجملة من المزاٌا ٌفضل بها ؼٌره من المصادر الرسمٌة للمانون هً:

ذلن ألن وضعه فً نصوص مكتوبة وصٌاؼته صٌاؼة فنٌة دلٌمة وصبه فً لؽة وضوحه:  -1
بعٌدة عن التعمٌد سلٌمة من اإلبهام عوامل تضفً علٌه الدلة والتحدٌد فً المضمون والوضوح 

 فً المعنى.

ذلن ألن وضعه من لبل سلطة عامة ولدرة الدولة على سرٌانه على إللٌم الدولة برمته:  -2
ان طاعته، تجعل من السهل إصداره لٌعم مفعوله الدولة فً جمٌع أرجابها. ونفاذه فً كل مض

إللٌم الدولة ٌمضً إلى تبسٌط التعامل. وإلى توحٌد النظام وتوثٌك الروابط بٌن فبات الشعب. 
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واصر بٌن أفراد الدولة فً مختلؾ أرجابها. وبذلن ٌكون عامبل على تحمٌك الوحدة وتموٌة األ
 المانونٌة فً الدولة وتنمٌة التضمن بٌن أفرادها.

وٌتمٌز التشرٌع بمصد الولت الذي ٌستؽرله صنعه مما ٌإدي إلى سرعة سنه وتعدٌله:  -3
هو لابم  د جدٌدة أو إلى تعدٌل ماسرعة فً اإلنتاج المانونً تلبً حاجة المجتمع إلى إنشاء لواع

 ا جد جدٌد فً أوضاعه ومتطلباته. ممنها كل

وإسهام  هذلن ألن وضعه من لبل سلطة مختصة وسرعة سن أثره الهام فً تطور المجتمع: -4
اإلرادة العاللة الواعٌة فً تكوٌنه عوامل تجعل منه أداة. هامة إلصبلح المجتمع واألخذ بٌده 

 فً طرٌك التطور السرٌع.

 

 ن عن كونه ولٌد المشرع.آوعلى الرؼم من هذه المزاٌا فإن ثمة عٌبٌن ٌكمنان فٌه ٌنش

طلبات المجتمع وممتضٌات أنه لد ٌإدي إلى جمود المانون ولعوده عن االستجابة لمت أولها:
التطور. فمد ٌصدر التشرٌع عن مصالح ذاتٌة وأهواء شخصٌة ال تتفك والصالح العام. ولد 
ٌهدؾ المشرع إلى تحمٌك مصلحة المجتمع ولكنه ٌخٌب فً تشرٌعه عن االستجابة لها؛ ألنه لم 

مثل وتمالٌد وبٌبة. ٌستلهم العوامل االجتماعٌة المختلفة التً تسهم فً تكوٌن الماعدة من دٌن و
ولد ٌستجٌب المشرع فٌها ٌسنه لمتطلبات المجتمع. ولكنه ٌمعد عن تعدٌل ما سنه أو عن إلؽابه 

 إذا تؽاٌرت الظروؾ وتباٌنت الحاجات، والمجتمع فً تطور مستمر.

أنه لد ٌتسبب فً اضطراب المعامبلت واإلخبلل باستمرار الواجب لها. لد ٌمصد  وثانٌهما:
ة حاجة المجتمع ولكنه ٌتعجل فً سنه فٌؽلب عامل السرعة عامل الدلة فً المشرع تلبٌ

الصٌاؼة. ولد ٌفوته استلهام جمٌع المصادر الحمٌمٌة للماعدة، السٌما العوامل االجتماعٌة 
فٌجًء تشرٌعه معٌبا أو لاصرا أو متعارضا مع ؼٌره من التشرٌعات التً اطمؤن لها الناس 

ما أصدره بالتعدٌل. ولد تتوالى التعدٌبلت لمصور فً أحكامها فً روابطهم. وعندبذ ٌبلحك 
تتسبب فٌه عدم أناة المشرع وتسرعه فً إصدارها لبل أن ٌعً جوانب النمص ولبل أن ٌمعن 
النظر فً جمٌع المصادر المادٌة للماعدة المانونٌة وتكاثر التشرٌعات وتوالى تعدٌبلتها فً 

ؤ عن التنازع فٌما بٌنها من حٌث الزمان وٌزعزع الثمة مساءلة معٌنة تثٌر المشاكل التً تنش
 بالمانون وٌخل باالستمرار الواجب توافره للمعامبلت.

ومع ذلن فإن من الٌسٌر تبلفً هذٌن العٌبٌن بثبلث وسابل. أولها: إحكام صنعه التشرٌع 
ال دون ومراعاة الدلة فً الصٌاؼة. وثانٌها: إسهام ممثلً الشعب فً سن التشرٌع وبذلن ٌح

تحكم السلطة فً وصفه. وٌملل إلى حد كبٌر احتمال سن تشرٌعات ال تتفك مع أوضاع المجتمع 
وحاجاته وال تتجاوب مع إحساسه ومثله وآماله. ثالثها: مبلحمة المشرع له بالتعدٌل كلما تطلبت 
ط ٌذلن حاجة المجتمع وتطور أوضاعه ولٌمه. بشرط أن ٌتؤنى المشرع فً التشرٌع وإن ٌح

لماما بجوانب نمص التشرٌع المابم. مستهدٌا بالعوامل الطبٌعٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة التً إ
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ٌجًء مضمون الماعدة ثمرة تفاعلها. وإن ٌتجنب مواالته له بالتعدٌل بٌن فترات لصٌرة مواالة 
 تربن التعامل وتنمص من هٌبة المانون.

 

 مٌة للمانون:أهمٌة التشرٌع وتفوله على غٌره من المصادر الرس

 ٌحل التشرٌع فً المجتمعات المعاصرة منزلة الصدارة بٌن مصادر المانون وٌعتبر المصدر
 االصلً للمانون

وٌمصد بالمصدر األصلً المرجع الذي ٌتعٌن على الماضً الرجوع إلٌه ابتداء للوصول إلى 
للمانون  ًا أصلالماعدة التً ٌطبمها على النزاع وٌستنبط من مضمونها حكمه والتشرٌع مصدر

فعلى الماضً أن ٌرجع إلٌه أوال لحسم ما ٌعرض أمامه من لضاٌا وال ٌجوز له الركون إلى 
ؼٌره من المصادر الرسمٌة إذا لم ٌجد لاعدة تشرٌعٌة أو أحال النص التشرٌعً الماضً إلى 
مصدر آخر ٌستنبط منه حكمه. وٌطلك على المصادر الرسمٌة التً ال ٌجوز الرجوع إلٌها فً 

 ة وجود الماعدة التشرٌعٌة مصطلح المصادر االحتٌاطٌة للمانون كالعرؾ ومبادئ الشرٌعةحال

اإلعاليٛخ ٔلٕاػذ انؼذانخ، فٙ انمبٌَٕ انًذَٙ انؼشالٙ. , ٔٚمظذ ثبنًظذس انؼبو نهمبٌَٕ كم يب ال 

المانونٌة وال ٌمتصر على مسابل معٌنة. وإنما ٌعم  ٚذذد رطجٛمّ ثذمم يؼٍٛ يٍ دمٕل انذٛبح

جمٌع فروع المانون وٌبسط سلطانه على جمٌع المسابل إال ما استثنى من الخضوع له وأحال 
المشرع حكمه إلى مصدر رسمً آخر. والتشرٌع مصدر عام للمانون؛ ألنه المرجع األول فً 
جمٌع المسابل إال ما اعتبر المشرع ؼٌره من المصادر مصدره األصلً. وهو فً ذلن ٌتفوق 

 ادر الرسمٌة.على ؼٌره من المص

 وٌعزى تفوق التشرٌع فً المجتمع المعاصر إلى السببٌن اآلتٌٌن:

ما ٌتمتع به من مزاٌا أشرنا إلٌها. أما عٌوبه فمن المٌسور تبلفٌها بالوسابل التً مر بنا  أولها:
 ذكرها. وهً على العموم للٌلة األهمٌة إذا ما لورنت بكثرة مزاٌاه. 

ماجد فً المجتمع المعاصر من لٌم وأحداث أعلت من شؤن التشرٌع وجعلت منه أداة  ثانٌها:
 لتحمٌك مفاهٌمها نحاول حصرها فٌما ٌؤتً:

ٌمها: ذلن ألن المٌم الدٌممراطٌة تعنً اإلٌمان بسٌادة الشعب للٌام الدٌممراطٌة واستمرار ( ۱
لمكتوب هو الصورة الؽالبة ان ذلن ٌمتضً أن ٌكون المانون اموالتمسن بحموق أفراده و ض

للمانون لٌنص فٌه على حموق الشعب وضمان حرٌاته ولٌناط سنه بسلطة ٌجري تكوٌنها وفك 
إرادة األمة لتضم من ٌختاره الشعب وٌودع ثمته فٌه تعبٌرا عن سٌادته. كما أن إسهام الشعب 

وهو أبرز فً تصرٌؾ شإونه ٌتم عن طرٌك ما تسنه السلطة التشرٌعٌة من تشرٌع عادي. 
 صور التشرٌع تنظٌما للحٌاة العامة.

رسوخ االشتراكٌة وتسٌد مفاهٌمها فً كثٌر من المجتمعات المعاصرة والمٌم االشتراكٌة ( ۲
تهدؾ إلى تؽٌر معالم المجتمع ومثله والسٌر به نحو حٌاة افضل ٌشٌع فٌها العدل والخٌر العام 

حتكار توزٌع مزاٌا الحٌاة االجتماعٌة وهً تفٌد تدخل الدولة فً مختلؾ ضروب النشاط وا



55 
 

الروابط  وأعبابها. وتدخل الدولة ٌتحمك عن طرٌك المانون الذي تنفذ بواسطته إلى دابرة
ة وتجعل منه أداة ٌاالجتماعٌة لتتوالها رلابة وتوجٌها، وتتخذ منه سبٌبل لتحمٌك العدالة التوزٌع

 .للخدمة العامة

ا الترن به من تعمد المعامبلت وتزاٌد ضروب النشاط وتوطد سلطان متطور المجتمع ب( ۳
الدولة. فمد أدى تعدد وتعمد مظاهر النشاط االجتماعً وااللتصادي فً المجتمع الحدٌث إلى 
ضرورة مواجهته بالموانٌن المبلبمة التً تكفل استمرار المعامبلت وتتولى تنظٌم الحٌاة 

المانون مواجهة للتطور لما ٌتمٌز به من دلة ووضوح االجتماعٌة. والتشرٌع أفضل مصادر 
ا لها من لوة المهر موثبات وسرعة فً اإلنشاء والتعدٌل. كما أن توطد سلطان الدولة مكنها ب
 على فرض احترام ما تسنه من لواعد تشرٌعٌة تستجٌب لممتضٌات التطور.

 

 تمسٌم البحث:

كثر جوانبه بإٌجاز ولذلن تمضٌنا اإلحاطة علما بعد أن تعرفنا على التشرٌع ٌحسن بنا اإللمام بؤ
 بهذه الجوانب أن نوزع هذا البحث على فروع متعالبة نخصصها للبحث الوجٌز فٌما ٌؤتً:

  انواع التشرٌع وطرق سنها. -1
 نفاذ التشرٌع والرلابة على صحته.  -2

  نطاق التشرٌع من حٌث المكان والزمان -3

  تفسٌر التشرٌع -4

 إلؽاء التشرٌع. -5

 وهو صورة هامة من صور التشرٌع.التمنٌن  -6

 

 الفرع األول

 أنواع التشرٌع وطرق سنها

ٌتدرج التشرٌع من حٌث لوته الملزمة فنجده على ثبلثة أنواع تتفاوت من حٌث لوتها هً: 
وٌحل التشرٌع الدستوري المرتبة العلٌا.  التشرٌع الدستوري والتشرٌع العادي والتشرٌع الفرعً

 ن حٌث الموة أما التشرٌع الفرعً فٌحل المرتبة الثالثة.وٌلٌه التشرٌع العادي م

 وسنتكلم بإٌجاز فً هذه األنواع الثبلثة محددٌن معانٌها مبٌنٌن طرق سنها.

 التشرٌع الدستوري أو الدستور. -أوال
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وهو التشرٌع الذي ٌضع األساس الذي ٌموم علٌه نظام الدولة وٌحدد طرٌمة ممارسة الحكام 
ٌحدد شكل الحكم فً الدولة وٌعٌن السلطات العامة فٌها واختصاص كل منها السلطة فٌها. فهو 

وٌنظم عبللات بعضها ببعض وعبللاتها باألفراد وٌمرها لؤلفراد من حرٌات عامة وحموق لبل 
 الدولة.

فً العهد الملكً وهو  (المانون األساسً)سم اولد عرؾ التشرٌع الدستوري فً العراق ب
وعرؾ باسم الدستور فً العهد  1925آذار سنة / 21المانون األساسً الصادر فً )

 هً اآلتٌة. دساتٌر سبعةالجمهوري ولد صدرت فً العهد الجمهوري 

 المإلت.  1958تموز  27أولها: دستور 

نٌسان لسنة  4، أو دستور 1963لسنة  20ثانٌها: لانون المجلس الوطنً لمٌادة الثورة رلم 
1963 . 

  1964نٌسان  ۲۲أو دستور  1964لسنة  61ثالثها: لانون المجلس الوطنً لمٌادة الثورة رلم 

 137المإلت الذي عدلت أحكامه بموجب المانون رلم  1964نٌسان  29رابعها: دستور 
 . 1965أٌلول  18الصادر فً 

امه بموانٌن الحمة أبرزها المإلت، الذي عدلت أحك 1968أٌلول سنة  21خامسها: دستور 
التعدٌل الرابع لدستور الوزراء فؤصبح ربٌس الجمهورٌة ربٌس الحكومة. وأعمبه المانون رلم 

الذي ألؽً  1964لسنة  50وهو لانون تعدٌل لانون السلطة التنفٌذٌة رلم  1969سنة  224
 دٌوان مجلس الوزراء. 

 .المإلت  1970تموز سنة  19سادسها: دستور 

 وهو الدستور الحالً. 2005  دستور سابعها:

 

 سن التشرٌع الدستوري أو الدستور:

تختلؾ طرٌمة سن الدستور أو السلطة التً تتولى وضعه باختبلؾ األوضاع السٌاسٌة فً 
من الحكام  منحةفمد ٌصدر فً صورة أربع طرق المجتمع وٌصدر الدستور عادة بواحدة من 

جمعٌة بٌن الشعب وبٌن صاحب السلطة. ولد تسنه  عمدفً الدولة إلى الشعب أو فً صورة 
وإذا أمعنا النظر فً  الستفتاءمنتخبة من الشعب. ولد ٌسنه الشعب مباشرة عن طرٌك اتؤسٌسٌة 

هذه الطرق. وجدنا أن الطرٌمة األولى والثانٌة ال تتفمان مع المبادئ الدٌممراطٌة التً تتؤسس 



57 
 

ات. فالدستور ٌصدر عن طرٌمها فً مجتمعات على فكرة سٌادة الشعب واعتباره مصدر السلط
الشعبً.  لم تستمر فٌها المٌم الدٌممراطٌة وإن كان صدوره ٌجًء فً الؽالب بتؤثٌر من الضؽط

ان مع مبدأ سٌادة الشعب وإن كانتا تتفاوتان من حٌث مدى مأما الطرٌمتان األخرٌان فؤنها تنسج
تؤسٌسٌة ٌنتخب الشعب أعضاءها فً  إسهام الشعب فً سن دستورها. فسنه عن طرٌك جمعٌة

سن أعضابها ٌكون أصدق تعبٌرا عن اإلرادة العامة وأوسع مجاال لتمحٌص أحكامه من لبل 
طرٌك االستفتاء فهو وإن لام  من وضع الشعب فٌهم ثمته عن طرٌك االنتخاب. أما سنه عن

مابمة لٌطرح على فكرة أن الشعب مصدر السطات إال أن الدستور ٌوضع من لبل السلطة ال
بعدبذ على استفتاء شعبً ولد ال ٌترن مجاال لتمحٌص أحكامه وتفهم تفصٌبلته وإبداء الرأي 
فً نوالصه. إذ لٌس أمام الشعب إال أن ٌختار بٌن الموافمة علٌه برمته أو رفضه بؤجمعه وفً 

عبلته ذلن إحراج للرأي العام وتضٌٌك على حرٌة التعبٌر. ألن الشعب ؼالبا ما ٌفضله على 
على اإلبماء على الوضع المابم لبل صدوره. ولعل أفضل طرٌمة لسن الدستور وأكثرها 
انسجاما مع المبدأ الدٌممراطً فً جوهره ال فً مظهره فحسب هً التً تجمع بٌن الطرٌمتٌن 

 الثالثة والرابعة معا.

دستورٌة أعمبها وجدٌر بالذكر أن المانون األساس العرالً سن فً العهد الملكً من لبل لجنة 
مجلس تؤسٌس. أما الدساتٌر التً سنت فً العهد الجمهوري فمد صدرت فً صورة إعبلن من 

ة والفكرٌة التً تملن زمام األمور وجاءت دساتٌر مإلتة، ألن الؽرض منها تنظٌم ٌالموة السٌاس
 حتىد ممارسة السلطة السٌاسٌة خبلل فترة معٌنة وإبراز معالم التؽٌٌر االجتماعً المنشو

تسمح الظروؾ بوضع األسس الدابمة لنظام الحكم والمواعد الثابتة للتنظٌم االجتماعً 
 .والسٌاسً

 

 تعدٌل الدستور:

وترتبط بسن الدستور مسؤلة تعدٌله. ذلن ألن فكرة علوٌة الدستور باعتباره الماعدة العلٌا فً 
نبؽً استٌفاإها فً الدولة. تمتضً وجوب العمل على حماٌته عن طرٌك إجراءات وشروط ٌ

تعدٌله أو تؽٌره تكون أكثر تعمٌدا وأشد تمٌدا من الطرق المتبعة فً المساس بالتشرٌع العادي 
فكرة علوٌة الدستور وما ٌنتج عنها من حرص  نتعدٌبل أو تعبٌرا. ومع ذلن فإن مدى سلطا

ة إلى ا. سٌاسٌة ونظرفعلى حماٌته من ٌرٌد المساس به أمر ٌتفاوت الدولة وعٌا وظرو
 المشرع، ومدی الرؼبة فً حماٌة الدستور من المساس به. 

 مرنة وجامدةوعلى العموم فإن الدساتٌر من حٌث إجراءات المساس بها تكون على نوعٌن: 

إه بنفس الطرٌمة التً ٌتم بها تعدٌل افهو الدستور الذي ٌجري تعدٌله أو إلؽالدستور المرن أما 
فهو الدستور الجامد ذلن بإصدار من السلطة التشرٌعٌة، أما أو تؽٌٌر صدور التشرٌع العادي و
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الدستور الذي ال ٌمكن تعدٌل أحكامه أو الؽاإها إال بشروط خاصة وإجراءات معٌنة أثمل 
وأعمد من اإلجراءات المتبعة فً تعدٌل وإلؽاء الموانٌن االعتٌادٌة. فبل ٌكفً لتعدٌل أحكامه 

شروط واإلجراءات التً نص علٌها الدستور والتً صدور تشرٌع عادي ٌنبؽً أن تستوفً ال
العرالً  ًتجعل من تعدٌله أمرا ؼٌر هٌن. ومن األمثلة على الدساتٌر الجامد المانون األساس

. ومن األمثلة على الدساتٌر المرنة الدستور اإلنكلٌزي 1964والدستور المصري لسنة 
 ري.والدساتٌر المإلتة العرالٌة الصادرة فً العهد الجمهو

 

 التشرٌع العادي أو المانون أو التشرٌع الرئٌسً:  -ثانٌا

ٌمصد به التشرٌع الذي تسنه السلطة التشرٌعٌة فً الدولة فً حدود اختصاصها المبٌن فً 
وإذا كان األصل أن السلطة التشرٌعٌة هً التً تتولى سنه، إال أن من الجابز أن تحل  الدستور.

 السلطة التنفٌذٌة محل السلطة التشرٌعٌة فً سنه على سبٌل االستثناء وذلن ما ٌمع فً حالتٌن: 

ا بٌن أدوار انعماده. مكما لو ولعت فً فترة حل مجلس األمة وفٌحالة الضرورة  أوالهما:
ضً اإلسراع فً اتخاذ التدابٌر أو الحلول لمواجهتها عن طرٌك لرارات لها لوة أحداث تمت

ا م. ولد نصت علٌه بعض الدساتٌر األجنبٌة کبتشرٌع الضرورةالمانون. وٌسمى هذا التشرٌع 
 العرالً المإلت.  1964نٌسان سنة  29نص علٌه كل من المانون األساسً العرالً ودستور 

ول السلطة التشرٌعٌة السلطة التنفٌذٌة حك إصدار خحٌث تحالة التفوٌض أو التخوٌل.  ا:مثانٌه
المسابل المعٌنة والفترة المحددة فً التخوٌل بدافع من  فٌحددلرارات لها لوة المانون فً 

الرؼبة فً إحاطة التشرٌع بالسرٌة لبل إصداره وٌسمى هذا النوع من التشرٌع االستثنابً 
 .أو التخوٌلتشرٌع التفوٌض 

/ تاسعا( لد سمح بتفوٌض 61العرالً الحالً نجد انه فً المادة ) 2005وبالرجوع لدستور 
االختصاص التشرٌعً فً الظروؾ االستثنابٌة عند حالة اعبلن الحرب وحالة الطوارئ حٌث 
اجازت المادة المذكورة بتخوٌل ربٌس مجلس الوزراء الصبلحٌات البلزمة إلدارة شإون الببلد 

 ً الظروؾ االستثنابٌة والطاربة على ان تنظم هذه الصبلحٌات بمانون.ف

 

 سن التشرٌع العادي:

 تتولى السلطة التشرٌعٌة فً الدولة سن التشرٌع العادي فً حدود اختصاصها الذي رسمه

الدستور. ومصطلح السلطة التشرٌعٌة ٌعنً الهٌبة التً تمارس وظٌفة سن المواعد المانونٌة 
والهٌبة المختصة بالتشرٌع تختلؾ فً شكلها وطبٌعتها باختبلؾ الدول. ولكنها تبدو فً الببلد 
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والمجلس  كالبرلمان شتىالدٌممراطٌة هٌبة ٌنتخب الشعب أعضاءها تطلك علٌها تسمٌات 
لجمعٌة الوطنٌة والمجلس الوطنً ومجلس األمة ومجلس الشعب. ولد تبدو هذه الهٌبة النٌابً وا

فً صورة مجلس منتخب واحد، ولد تنتظم مجلسٌن فإذا التصرت على مجلس واحد ضم هذا 
المجلس من ٌنتخبه الشعب لتمثٌله فٌه. وإذا ضمت مجلسٌن انتخب الشعب أعضاء أحد 

لمجلس النٌابً أو مجلس العموم أو أٌة تسمٌة أخرى أما المجلسٌن الذي لد ٌطلك علٌه اسم ا
المجلس اآلخر فمد ٌنتخب الشعب كل اعضابه ولد ٌنتخب بعضهم لٌتولى ربٌس الدولة تعٌٌن 
البعض اآلخر ولد ٌستؤثر ربٌس الدولة باختٌارهم جمٌعا. وتطلك على المجلس الثانً تسمٌات 

سمى فً إنكلترا مجلس اللوردات ونظام متعددة منها مجلس الشٌوخ أو مجلس األعٌان وٌ
المجلسٌن نظام التضته اعتبارات متعددة منها االعتبارات االجتماعٌة الطبمٌة ومنها اعتبارات 
تتعلك بالتنظٌم السٌاسً للدولة ومنها الرؼبة فً تموٌة السلطة التنفٌذٌة. عن طرٌك مجلس 

ماومة المجلس اآلخر الذي ٌضم تتولى تعٌٌن جمٌع أعضابه أو بعضهم لتتخذ منه وسٌلة لم
 ربٌسكان أو  اكبل لد ٌضاؾ إلٌها ربٌس الدولة ملءا ممثلٌن عن الشعب أعضابها كبل أو جز

 جمهورٌة أو أمٌرا.

 وٌمر التشرٌع العادي فً ظل النظام البرلمانً من حٌث سنه بثالث مراحل هً:

ولما كان التشرٌع العادي . مرحلة التصدٌكوالتصوٌت علٌه ومرحلة التراح التشرٌع مرحلة 
العرالً شؤنه شؤن ؼٌره من التشرٌعات ٌجتاز هذه المراحل الثبلث وال ٌختلؾ عن ؼٌره إال 

 فً بعض جزبٌاتها وتفصٌبلتها. لذلن سنمصر بحثنا على سن التشرٌع العرالً.

 

 سن التشرٌع العادي العرالً

حالً تتكون من )مجلس النواب ال 2005العرالً لعام  الدستوران السلطة التشرٌعٌة فً ظل 
ومجلس االتحاد( اذ ٌتكون مجلس النواب من عدد من االعضاء ٌمثلون الشعب العرالً بؤكمله  
بنسبة ممعد واحد لكل مابة الؾ نسمة، اما مجلس االتحاد ٌضم ممثلٌن عن االلالٌم والمحافظات 

م تشكٌله الى االن. ولد نص ؼٌر المنتظمة بؤللٌم وٌتم تشكٌله وتنظٌمه بمانون اال انه لم ٌت
/اوال( على ان) عملٌة تشرٌع الموانٌن هو من اختصاص 61الدستور العرالً الحالً فً المادة)

  السلطة التشرٌعٌة(، وعملٌة تشرٌع الموانٌن تمر بمراحل اجراءات عدة وهً على النحو التً:

السلطة التنفٌذٌة متمثلة بربٌس الجمهورٌة ملن ت التراح مشروع المانون:مرحلة  -1
تمدٌم مشارٌع المانون الى السلطة التشرٌعٌة )مجلس النواب(، حك ومجلس الوزراء 

وكذلن من حك عشرة اعضاء من مجلس النواب او احدى لجانه المختصة تمدٌم 
 ممترحات الموانٌن  لمجلس النواب.



60 
 

ة منالشبلس النواب بعد ذلن مجٌموم مرحلة منالشة  المشروع والتصوٌت علٌه:  -2
تمهٌدا إلصدارها، فمجلس النواب ٌنالش وٌبت فً مدى  مشارٌع المانون الممدمة له

ضرورة إصدار الموانٌن ولكون أعضاء مجلس النواب هم ممثلٌن للشعب فٌفترض أن 
تصدر الموانٌن انعكاسا لحاجة المجتمع، وٌحرص أعضاء مجلس النواب عادة منالشة 

وبعد إكمال  ، نٌن, فضبل عن اهتمامهم بالمصلحة العامة وبالبعد الدستوريمشارٌع الموا
المنالشات وبٌان األسباب الموجبة أو مبررات تشرٌع المانون. وٌجري التصوٌت علٌه 
بموجب األؼلبٌة البسٌطة )أكثرٌة المصوتٌن(, ما لم ٌمرر الدستور أؼلبٌة خاصة إللرار 

مة مجلس النواب على المشروع من حٌث المبدأ عدم موافحالة  ففً .بعض الموانٌن 
"بؤؼلبٌة عدد أعضابه "ٌعد ذلن رفضا لمشروع المانون أما إذا وافك مجلس النواب 

بعد تبلوة كل  ،على مشروع المانون من حٌث المبدأ ٌنتمل إلى منالشة مواده مادة مادة
على حدة, منها، وٌإخذ رأي اعضاء مجلس النواب من خبلل التصوٌت على كل مادة 

وبعد االنتهاء من منالشة المواد وااللتراحات بالتعدٌبلت الممدمة بشؤنها. ٌإخذ الرأي 
وبعد على هذه االلتراحات بالتعدٌبلت ثم ٌإخذ الرأي بعد ذلن على المادة بمجموعها 

 .التصوٌت على مشروع المانون انتهاء مرحلة المنالشة ٌتم 
مبٌَٕ ثًٕافمخ يجهظ انُٕاة أ٘ طٕد ػهّٛ ٔثؼذ أٌ دظٙ يششٔع انمرحلة التصدٌك:  -3

ثأغهجٛخ ثغٛطخ, ٚشعم إنٗ يجهظ سئبعخ انجًٕٓسٚخ نغشع انًٕافمخ ػهّٛ ثبإلجًبع 

ٔرظذٚمّ ٔإطذاسِ خالل خًغخ ػشش ٕٚيب يٍ ربسٚخ ٔطٕنّ نّ ٔفٙ دبل ػذو يٕافمخ 

دح يجهظ سئبعخ انجًٕٓسٚخ ػهٗ يششٔع انمبٌَٕ، ٚؼبد انًششٔع إنٗ يجهظ انُٕاة إلػب

والتصوٌت علٌها باألؼلبٌة وترسل ثانٌة إلى مجلس انُٕادٙ انًؼزشع ػهٛٓب انُظش فٙ 

رباسة الجمهورٌة للموافمة علٌها. وفً حال عدم موافمة مجلس رباسة الجمهورٌة على 
المشروع ثانٌة ٌعاد إلى مجلس النواب الذي له أن ٌمره بؤؼلبٌة ثبلثة أخماس عدد 

 .علٌه وٌصبح لانونا البلعتراض, وٌعد المشروع مصادلأعضابه ؼٌر لابلة 

 

 التشرٌع الفرعً:

وهو أدنى أنواع التشرٌع معرفة وٌمصد به التشرٌع الذي تصدره السلطة التنفٌذٌة بمالها من 
المرافك  تنظٌماختصاص أصٌل تخول لها فً الدستور ابتؽاء تنفٌذ التشرٌع العادي أو 

التشرٌع ال تحل محل السلطة التشرٌعٌة  ٌذٌة فً إصدارها هذاوالخدمات العامة والسلطة التنف
ا تبدو صاحبة اختصاص أصٌل نص علٌه الدستور رؼبة فً تخفٌؾ أعباء ممإلتا وإن لحلو

ا بمدرة السلطة مالسلطة التشرٌعٌة وحرصا على تخلٌص الموانٌن من التفصٌبلت الجزبٌة وتسلٌ
ة بتنفٌذ الموانٌن واختٌار التنظٌم المبلبم للمصالح التنفٌذٌة على التعرؾ على التفصٌبلت الخاص

ا موالمرافك العامة. ذلن ألن التشرٌع العادي ال ٌتناول بالتنظٌم جمٌع التفصٌبلت الدلٌمة فٌ
لب عند تطبٌك اٌتناوله بالحكم من مسابل لتعذر إلمام السلطة التشرٌعٌة بها وألنها تظهر فً الؽ

ا ٌنٌطه بها من اختصاص أصٌل. وفً ما للسلطة التنفٌذٌة بالمانون. ولذلن ٌترن أمر تنظٌمه
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حٌلولة دون تعطٌل العمل التنفٌذي واإلداري من جهة  إناطة مهمة تشرٌعها بالسلطة التنفٌذٌة
وتجنب إلشؽال السلطة التشرٌعٌة بوضع كثٌر من التشرٌعات الثانوٌة من جهة أخرى، وال 

سابل بالسلطة التنفٌذٌة إضرار بالمصلحة العامة أو ٌترتب على إناطة مهمة التشرٌع فً هذه الم
ا تسنه بؤحكام التشرٌع العادي الذي مهدر لحموق األفراد ألن على السلطة التنفٌذٌة أن تتمٌد فٌ

تولت السلطة التشرٌعٌة وضعه وألن السلطة التنفٌذٌة ألصك صلة بالجمهور بحكم وظٌفتها 
رة على اختٌار التنظٌم المبلبم لسٌر العمل فً وأكثر استٌعابا لظروؾ تطبٌك الموانٌن ولد
 المصالح والمرافك التً تتولى إدارتها بذاتها.

ومن لبٌل التشرٌع الفرعً ما ٌسمى فً مصر بالبلبحة سواء كانت تنفٌذٌة أو تنظٌمٌة أو البحة 
سهٌل ضبط. وٌمصد بالبلبحة التنفٌذٌة األنظمة التً توضع لتنفٌذ الموانٌن وٌكون الؽرض منها ت

تطبٌك المانون باحتوابها المواعد التفصٌلٌة التً توضح ما فً نص المانون من إجمال وتبٌن ما 
ٌمتضٌه تنفٌذه من إجراء أما اللوابح التنظٌمٌة فٌمصد بها األنظمة التً توضع لتنظٌم المصالح 

ً تصدر لوابح الضبط فهً التا العامة بما ٌتضمن حسن سٌرها وإشباعها للحاجات العامة. وأم
لحماٌة األمن العام وصٌانة الصحة العامة كؤنظمة المرور وأنظمة المحبلت التً تملك الراحة 

 العامة أو المضرة بالصحة العامة.

 

 :التشرٌع الفرعً فً العراق وسنه

واألنظمة والمرارات األنظمة والتعلٌمات ٌضم التشرٌع الفرعً فً العراق أنواعا ثبلثة هً 
/ثالثا( وبٌن بؤن من 80العرالً الحالً الٌها فً المادة ) 2005ولد اشار دستور  .الداخلٌة

 صبلحٌات مجلس الوزراء )اصدار االنظمة والتعلٌمات والمرارات بهدؾ تنفٌذ المانون(.

التشرٌع الذي تضمه السلطة التنفٌذٌة لتٌسٌر تنفٌذ المانون الصادر من  (بالنظام)وٌمصد  
وٌشتمل على المواعد التفصٌلٌة التً توضح ما فً المانون من التضاب وما السلطة التشرٌعٌة. 

 وٌل السلطة التنفٌذٌة حك وضعه مزدوجة هًخٌمتضٌه التطبٌك من إجراء والحكمة فً ت

تشؽل نفسها بتشرٌعات ثانوٌة وإلماء مهمة  تخفٌؾ األعباء عن كاهل السلطة التشرٌعٌة كً ال
على عاتك سلطة أكثر التصالا بالجمهور من السلطة التشرٌعٌة  تنظٌم تنفٌذ المانون فً دلابمه

 وأدرى منها بظروؾ تطبٌك المانون هً السلطة التنفٌذٌة. 

فتشرٌع فرعً ٌمصد به تٌسٌر تطبٌك لانون نافذ أو نظام صادر. ولد أشارت  التعلٌماتأما 
أمر ثابت دون حاجة  إلٌها بعض الدساتٌر العرالٌة ؼٌر أن حك السلطة التنفٌذٌة فً إصدارها

إلى نص دستوري صرٌح ما دام المانون أو النظام ٌخولها هذا الحك. وتوضع التعلٌمات من 
لبل جهة رسمٌة وزارة أو جهة أخرى خولها المانون أو النظام بالنص الصرٌح إصدار 
التعلٌمات البلزمة لتفصٌل المجمل من أحكامه ولبٌان الضروري من اإلجراءات فً تطبٌمه. 
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ا لتنفٌذ المانون لد ما تصدر تنظٌمعلٌه فإن التعلٌمات تكون أضعؾ لوة من النظام ألنها كو
 تصدر تسهٌبل التطبٌك النظام.

 

فٌراد به التشرٌع الذي ٌصدر استنادا إلى نص تضمنه لانون صدر لٌنشا النظام الداخلً وأما 
سمٌة. حك إصداره أو ٌحكم مإسسة ما ٌخول مجلس إدارة المإسسة رسمٌة كانت أو شبه ر

 تشكٌبلتهاالها. فٌتولى النظام الداخلً تحدٌد أؼراض المإسسة وبٌان ملتنظٌم كٌانها وتٌسٌر أع
وتنظٌم مٌزانٌتها ومبلكها وصبلحٌتها ٌصدر عنها ممثلة فً مجلس إدارتها. ولما كان النظام 

ٌخرج فً الداخلً ٌوضع استنادا إلى نص ورد فً لانون ٌحكم مإسسة ما فٌنبؽً أن ال 
أحكامه عن حدود الؽرض من إصداره وأن ال ٌخالؾ ما جاء فً المانون من أحكام. وٌبدوا هذا 

التنظٌمٌة التً أشارت إلٌها بعض الدساتٌر  النوع من التشرٌع الفرعً کثٌر الشبه بالبلبحة
 األجنبٌة ومنها الدستور المصري.
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 المصادر

، 3البشٌر، المدخل لدراسة المانون، المكتبة المانونٌة، طعبد البالً البكري وزهٌر  -1
2011. 

  www.siironline.org فهد العنزي ، المرار االداري تعرٌفه واركانه، -2
، جبيؼخ 2003ػهٙ دغٍٛ عفٛخ، االنٛخ انذعزٕسٚخ نزششٚغ انمٕاٍَٛ فٙ انؼشاق ثؼذ  -3

، 2007انُٓشٍٚ، يجهخ انؼهٕو انغٛبعٛخ ٔانمبٌَٕ، انؼذد انثبَٙ ،

www.democraticac.de  

 .2005انغزٕس انؼشالٙ نؼبو  -4

 الفرع الثانً

 بة على صحتهنفاذ التشرٌع والرلا

التشرٌع  ٌكتمل الوجود المانون للتشرٌع بتمام المراحل الثبلثة التً ٌمتضٌها سنه. وهً التراح 
والموافمة أو التصوٌت علٌه والتصدٌك. مع مبلحظة أن تصدٌك ربٌس الدولة لد ال ٌعتبر من 
مراحل سن التشرٌع إذا كان ٌمكن أن ٌتم سن التشرٌع بدونه. على النحو الذي أشارت إلٌه 
بعض الدساتٌر ؼٌر أن الوجود المانونً للتشرٌع ال ٌكفً لنفاذه أي خروجه إلى حٌز التطبٌك 

إلزام الكافة باتباعه وإنما ٌنبؽً لنفاذه وجوب العمل بمتمضاه أن ٌجتاز مرحلتٌن أخرٌن. هما و
، وإذا اجتاز التشرٌع هاتٌن المرحلتٌن افترض علم الكافة به ووجب علٌهم إصداره ونشره

الخضوع ألحكامه. وتثور عندبذ مشكلة التضت بحثا وتفصٌبل هً مدى لبول االحتجاج بجهله. 
واإللمام « الجهل بالمانون لٌس بعذر»وهو بحث نبعت عنه لاعدة لانونٌة مستمرة هً لاعدة 

تطبٌمه ٌمتضٌنا أن نتكلم فً كل من اصدار التشرٌع ونشره واالعتذار بنفاذ المانون وااللتزام ب
 بجهله فً الفمرات الثبلث اآلتٌة:۔

 

http://www.siironline.org/
http://www.democraticac.de/
http://www.democraticac.de/
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ٌمصد بإصدار التشرٌع تسجٌل وجوده المانونً واألمر بتنفٌذه ممن  إصدار التشرٌع: -أوال:
ة العلٌا فٌها. ٌملن سلطة األمر بالتنفٌذ وهً السلطة التنفٌذٌة وعلى رأسها ربٌس الدولة أو الهٌب

وٌعتبر اإلصدار شهادة مٌبلد للتشرٌع تصدر من السلطة التنفٌذٌة. ٌثبت بها مولده مكتمل 
الخلمة أي مستكمبل إجراءات صنعه وفما ألحكام الدستور وٌتضمن أمرا من السلطة التنفٌذٌة 

وهذا األمر  توجهه إلى رجالها بالمٌام بتنفٌذه كبل فٌما ٌخصه باعتباره تشرٌعا واجب االتباع.
بالتنفٌذ هو الذي ٌكسب التشرٌع لوة النفاذ. والبد من صدوره من السلطة التنفٌذٌة؛ ألن 

 المكلفٌن بالتنفٌذ هم عمالها. وال تملن سلطة أخرى فرض التكلٌؾ علٌهم.

ولما كان اإلصدار ٌعنً تسجٌل سن التشرٌع واألمر بتنفٌذه فإن ذلن ال ٌثٌر إشكاال إذا كانت 
مختصة تسن التشرٌع هً السلطة التنفٌذٌة؛ ألن السلطة التً تسنه هً التً تصدره السلطة ال

فتضعه موضع التنفٌذ ونجد ذلن فً أنواع متعددة للتشرٌع سبك أن نوهنا عنها. كالتشرٌع 
وكالتشرٌع العادي  الدستوري إذا صدر منحه من الحاكم أو فً صورة تعالد بٌنه وبٌن الشعب

أٌا كان من وضع   ع استثنابً وكالتشرٌع الفرعً. أما إذا كان التشرٌعإذا بدا فً صورة تشرٌ
هٌبة او سلطة هً ؼٌر السلطة التنفٌذٌة كالتشرٌع الدستوري  الذي تسنه جمعٌة تؤسٌسٌة او 
ٌسنه الشعب عن طرٌك االستفتاء وكالتشرٌع الذي تسنه السلطة التشرٌعٌة  المختصة فؤن 

 من لبل السلطة التنفٌذٌة. وضعه موضع التنفٌذ ٌحتم اصداره

وٌعنً اإلصدار عندبذ. تسجٌل موافمة الجمعٌة التؤسٌسٌة أو موافمة أؼلبٌة الشعب على التشرٌع 
الدستوري أو موافمة السلطة التشرٌعٌة على التشرٌع العادي. واألمر بتنفٌذ ما تم سنه عن 

إلصدار عندبذ مشكلة طرٌك تكلٌؾ رجال السلطة التنفٌذٌة بوضعه موضع التنفٌذ. وٌثٌر ا
التنفٌذٌة فً المٌام به مما ٌعطل تنفٌذ التشرٌع. وأؼلب الدساتٌر ال تنص على  تراخً السلطة

مدة معٌنة ٌنبؽً إصدار التشرٌع خبللها عمب سنه. ألن األصل أن اإلصدار ٌجب حصوله فور 
ٌنص علٌه تمام سن التشرٌع دون إبطاء ومع ذلن فإن من المستحسن تحدٌد مٌعاد لئلصدار 

الدستور دون أن ٌترن األمر إلى هذا األصل للتؽلب على عناد السلطة التنفٌذٌة وتراخٌها فً 
اإلصدار السٌما إذا كان التشرٌع تشرٌعا عادٌا تسنه السلطة التشرٌعٌة. وٌبلحظ أن الدستور إذا 

لربٌس كان ٌخول ربٌس الدولة حك االعتراض على التشرٌع العادي خبلل فترة معٌنة. فإن 
الدولة الحك فً إصداره لبل انمضاء هذه الفترة وٌعتبر ذلن تنازال منه عن حمه فً 

 االعتراض.

ٌتضح مما تمدم أن اإلصدار عملٌة لانونٌة وهو فاتحة مرحلة نفاذ المانون وٌعتبر عمبل تنفٌذٌا 
 ذ..ال عمبل تشرٌعٌا ألنه ٌعمب مرحلة صنع التشرٌع وتستهل به مرحلة وضعه موضع التنفٌ

 

 نشر التشرٌع: -ثانٌا:
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إذا كان اإلصدار ٌسجل سن التشرٌع وٌنطوي على األمر بتنفٌذه فإن التشرٌع ال ٌكون ملزما 
للمخاطبٌن إال من ولت حمله إلى عملهم أو إتاحة الفرصة لهم للعلم به وذلن ما ٌتحمك عن 

علٌها أو تٌسٌر سبل طرٌك نشره فالنشر ٌعنً إببلغ مضمون التشرٌع إلى الكافة وإحاطتهم 
علمهم بما ٌنطوي علٌه من تكلٌؾ. ذلن ألن التكلٌؾ ال ٌكون إال بؤمر معلوم والتشرٌع ال ٌكون 
معلوما إال بإشهاره وألن العدل ٌمتضً عدم تطبٌك التشرٌع على المخاطبٌن به لبل علمهم 

لؽرض من بصدوره ولما كانت المصلحة العامة تمتضى اإلسراع بتطبٌك التشرٌع تحمٌما ل
إصداره ولما كان علم جمٌع الناس بصدور التشرٌع علما حمٌمٌا أمرا متعذرا لذلن جرت الشابع 
على افتراض العلم بصدوره بمجرد شهره بوسٌلة حددتها. دون التعوٌل على العلم الحمٌمً 

 تسٌرا لتطبٌمه. وهذه الوسٌلة المعتمدة هً نشر نصوصه فً الجرٌدة الرسمٌة للدولة.

( نشر الموانٌن فً الجرٌدة الرسمٌة 129العرالً الحالً فً المادة) 2005جب دستور ولد او
)الولابع(وبٌن بؤن المانون ٌكون نافذا من تارٌخ النشر مالم ٌنص المانون على خبلؾ ذلن كؤن 

 ٌحدد المانون مدة مناسبة لتنفٌذه.

بصدور التشرٌع فً  وعلٌه فإن النشر فً الجرٌدة الرسمٌة ٌكفً الفتراض علم المخاطبٌن
ومضمونه أٌا كان نوع التشرٌع دستورٌا أو مادٌا أو فرعٌا وال تؽنً عن هذه الوسٌلة أٌة 
وسٌلة أخرى وإن بدت أكثر جدوى فً إذاعته وإشهاره فبل تحل محل النشر فً الجرٌدة 

منه  الرسمٌة إذاعته فً : المذٌاع أو تبلوته فً التلفزٌون أو نشره فً الصحؾ أو تعلٌك نسخ
فً أماكن بارزة بل وال ٌؽنً عن النشر بهذه الوسٌلة علم المخاطبٌن بؤحكامه علما ٌمٌنا 
كؤعضاء السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفذٌة فبل ٌكون التشرٌع ملزما لهم وال ٌحتج به علٌهم وإن 
أحاطوا علما بصدوره وبمضمونه لبل نشره " فً الجرٌدة الرسمٌة للدولة. وهً ما تسمى فً 

راق بالولابع العرالٌة وتسمً فً مصر بالولابع * المصرٌة. وتحدد بعض الدساتٌر مٌعادا الع
معٌنا للنشر فً تارٌخ إصدار التشرٌع لتحول دون تؤخٌر تنفٌذ الموانٌن بتؤخٌر نشرها كالدستور 

الذي تطلب نشر التشرٌع خبلل أسبوعٌن من ٌوم إصداره و تنص  1964المصري لسنة 
ى مضً مدة معٌنة تعمب نشر التشرٌع العادي لبدء نفاذه ضمانا لشٌوع بعض الدساتٌر عل

نشره وإنما بعد مضً تلن المدة وإن  أحكامه وإلمام الناس بها. فبل ٌعتبر التشرٌع نافذا فور
جاز التؽٌر فً تلن المدة زٌادة أو نمصانا بنص المانون الجدٌد تبعا لممتضٌات الحاجة 

اللذٌن لضٌا بوجوب العمل  1958 1956الصادرٌن سنتً  والظروؾ کالدستورٌن المصرٌٌن
بالموانٌن بعد عشرة أٌام من تارٌخ نشرها ما لم ٌمد هذا المٌعاد أو ٌمتصر بنص خاص فً 

ٌمضٌان بالعمل بالمانون الجدٌد  المانون الجدٌد. ؼٌر أن كثٌرا منها كالدستور المصري المابم
م ٌنص فٌه على مضى مدة معٌنة من تارٌخ النشر من تارٌخ نشره فً الجرٌدة " الرسمٌة ما ل

لبدء نفاذه إذا التضت الضرورة التراخً فً تنفٌذه. وال ٌعتد بٌوم النشر فً تحدٌد مٌعاد النفاذ. 
فإذا نص المانون على اعتباره نافذا من تارٌخ نشره. اعتبر الٌوم التالً من نشره هو تارٌخ 

النشر لنفاذه فإن ٌوم النشر ال ٌحسب ضمن المدة  نفاذه وإذا أوجب المانون مضً مدة تارٌخ
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وعلى ذلن جرى المضاء المصري وإذا كان ٌوم النشر ال ٌحسب ضمن المدة فإن نفاذ المانون 
 ال ٌحل إال بانمضاء الٌوم األخٌر منها.

وٌنبؽً أن ٌبلحظ أن افتراض علم الناس بصدور التشرٌع بمجرد نشره ٌمتضً إتاحة الفرصة 
ه. الفرصة ال تتاح بمجرد إدراج التشرٌع فً الجرٌدة الرسمٌة وإنما ٌنبؽً أن ٌتم لهم للعلم ب

توزٌعها فعبل لٌكون فً وسع الناس الحصول علٌها. فإذا ثبت أن التشرٌع أدرج فً الجرٌدة 
الرسمٌة ولكنها لم توزع إال فً ولت الحك. فإن العمل بالمانون ال ٌكون من تارٌخ نشره فً 

 ة إذا لضى الدستور بذلن وإنما من تارٌخ توزٌعها.الجرٌدة الرسمٌ

وجدٌر بالمبلحظة كذلن أن التشرٌع إذا نشر فً الجرٌدة الرسمٌة وتضمن أخطاء فإن مصٌر 
 التشرٌع رهن بطبٌعة هذه األخطاء ومدى أهمٌتها. فإن كان الخطؤ مادٌا كالخطؤ المطبعً

تصحٌحه أمكن إعادة نشر النص مصححا وكالخطؤ فً الصٌاؼة اللؽوٌة الذي ال ٌتؤثر المعنً ب
دونما حاجة إلى استصدار لانون جدٌد. به أما إذا كان الخطؤ موضوعٌا كإسماط كلمة تإثر فً 

أكثر أو كان خطؤ فً الصٌاؼة ٌإثر فً النص. فإن  معنى النص أوفمرة من مادة أو مادة أو
 والنفاذ.تصحٌح هذا الخطؤ ال ٌكون إال بتشرٌع جدٌد ٌستوفً مراحل السن 

واذا حل مٌعاد نفاذ التشرٌع سری حكمه فً حك جمٌع المخاطبٌن به وافترض علمهم مضمونة 
 فبل ٌمبل من أحدهم االعتذار بجهله على النحو الذي نمؾ عنده للٌبل فً الفمرة االتٌة:

 

 لاعدة عدم جواز االعتذار بجهل المانون: 

ٌع وإحاطتهم علما بؤحكامه منذ نفاذه سواء تعنً هذه الماعدة افتراض علم الكافة بصدور التشر
التشرٌع  كان ولت نشره أو من تارٌخ آخر نص علٌه التشرٌع. وعدم جواز االعتذار بجهل

ٌتفرع عن مبدأ افتراض العلم بالمانون وامتناع االعتذار بجهله منذ خروج الماعدة المانونٌة بعد 
در الرسمٌة فٌخضع لحكمها الكافة تكوٌنها إلى حٌز التطبٌك عن طرٌك أي مصدر من المصا

منذبذ. وال ٌصلح الجهل بها عذرا لئلعفاء من حكمها وعلٌه فإن لاعدة عدم جواز االعتذار 
بجهل المانون ال تمتصر على التشرٌع وإنها تنسحب على المواعد المانونٌة جمٌعا أٌا كان 

 مصدرها الرسمً.

تمتضٌه من مساواة الناس أمام المانون تموم هذه الماعدة على أساس من لمواعد العدل وما 
إلرارا للنظام ودرء للفوضى. فإذا نشر المانون سری حكمه فً حك المخاطبٌن كافه. ولو أبٌح 
االحتجاج بجهله لتعذر تطبٌمه على أكثر الناس وفً ذلن مساس بسٌادة النظام وهدر لمبدأ 

المانونٌة تتمٌز بموتها الملزمة  المساواة وإخبلل بالمصلحة العامة. هذا فضبل عن أن الماعدة
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الذاتٌة التً تستمدها من وجودها ال من عامل خارجً هو العلم بها. وفً االعتذار بجهلها 
 إنكار لموتها الملزمة التً تبعث من ذاتها من ولت نفاذها.

ومع أن الدساتٌر ال تنص فً الؽالب على هذه الماعدة إال أن الفمه ٌسلم بها وإن تفرق إلى 
من حٌث مدى تطبٌمها فذهب الفمه الفرنسً إلى انطبالها على الموانٌن الجنابٌة والموانٌن  شعب

المتعلمة بالنظام العام فحسب أما ؼٌرها من الموانٌن فٌجوز االحتجاج بجهلها وبعد الؽلط فٌها 
وهو ما ٌسمى الؽلط فً المانون عٌبا من عٌوب الرضا فً العالد. وذهب أؼلب الفمه المصري 

ى هذا الرأي فمصر تطبٌك الماعدة على المواعد اآلمره دون المواعد المفسرة والمكملة. ثم إل
ضٌك من مجال انطبالها فحدده بالموانٌن المتعلمة بالنظام العام. السٌما ما ٌتعلك منها بالموانٌن 

للمتعالد  الجنابٌة. واعتد فً تطبٌمها بالجهل بالمانون الجنابً دون الجهل بالمانون المدنً فٌحك
من التمنٌن المدنً ( ۱۲۲أن ٌتمسن بالؽلط فً المانون إلبطال العمود وفما لحكم المادة )

المصري سواء كان الؽلط فً المانون بشؤن صفه جوهرٌة فً الشخص أو كان الؽلط فً 
 المانون والعا فً الباعث أو كان الؽلط فً المانون ٌنصب على ممدار الشًء.

رنسً وأؼلب الفمه المصري ٌضٌمان من فكرة النظام العام الماضٌة بامتناع والوالع أن الفمه الف
االعتذار بجهل الموانٌن حتى ال تكاد تعنً ؼٌر الموانٌن الجنابٌة والموانٌن التً تنظم السلطات 
العامة والموانٌن التً تفرض التزامات او تحدد مواعٌد لممارسة بعض الحموق أو مباشرة 

ى تبلػ من الضٌك حدا ٌجٌز المول أن االحتجاج بالجهل بالمانون ال بعض اإلجراءات. وحت
ٌكون عذرا للتخلص من التزام او عموبة ؼٌر أنه ٌصلح للتمسن بحك. بل وهً فً هذا المجال 

المواصبلت التً ٌتم  الضٌك جدا ٌرد علٌها استثناء هو حال الموة الماهرة. فإذا انمطعت سبل
لمتضمنة لانونا من الموانٌن التً ال ٌجوز االعتذار بجهلها بسب بها توزٌع الجرٌدة الرسمٌة ا

 لوة لاهرة جاز االعتذار بجهلها حتى تزول الموة الماهرة.

ٌتضح مما تمدم أن الماعدة عدم جواز االعتذار بجهل المانون ٌتحدد تطبٌمها فً نطاق ضٌك 
كان االحتجاج مسؤلة  جدا. وٌجوز االحتجاج بجهل المانون فٌما ٌتجاوز هذا النطاق. وإن

موضوعٌة تخضع لتمدٌر الماضً فً كل لضٌة وتتؤثر لناعة الماضً بظروؾ الشخص من 
ثمافة وحالة صحٌة وموطن وؼٌرها من االعتبارات التً تإثر فً لناعة الماضً بجهل 

 الشخص بحكم المانون.

اتجاها فمهٌا آخر  ومع أن الرأي المشار الٌه هو الرأي الؽالب فً الفمه المعاصر إال أن ثمة
نادي برأي مخالؾ وعندي أنه اتجاه أصوب ورأي أفضل. ومفاده أن مبدأ عدم جواز االعتذار 
بالجهل بالمانون ٌعتبر مبدأ مطلما ٌنطبك على جمٌع المواعد المانونٌة أٌا كان مصدرا الرسمً 

مها جنابٌا أو مدنٌا وأٌا كانت طبٌعتها آمرة أو مفسرة أو مكملة وأٌا كان نوع المانون الذي ٌنظ
أو ؼٌرهما. وإذا كان هنان ثمة استثناء ٌجٌز االحتجاج بجهل المانون فهو استثناء ٌمتصر على 
حالة الموة الماهرة التً ٌستحٌل فٌها العلم بصدور المانون الستحاله توزٌع الجرٌدة الرسمٌة 

اء ٌمتصر على على نحو ٌبرر افتراض العلم بمضمون ما نشر فٌها من لانون وهو استثن
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المواعد التشرٌعٌة التً ٌنبؽً لنفاذها نشرها فً الجرٌدة الرسمٌة للدولة وهذا الرأي ٌتؤسس 
على لواعد العدل وما ٌمتضٌه من مساواة أمام المانون وٌستمٌم مع المول بالموة الملزمة الذاتٌة 

هذا الرأي وجود أي  للماعدة المانونٌة وٌفضً إلى سٌادة النظام والمانون فً المجتمع. وٌنكر
مبرر للتفرلة بٌن المواعد االمرة وبٌن المواعد المفسرة والمكملة. كما ٌنكر وجود أي مسوغ 
للتمٌٌز بٌن المواعد الجنابٌة وبٌن ؼٌرها من المواعد وٌرى أن إبطال العمد الؽلط فً المانون ال 

 ٌعد استثناء من هذا المبدأ. 

 

 الرلابة على صحة التشرٌع:

لنا أن التشرٌع ٌتدرج من حٌث الموة وأن التشرٌع الدستوري ٌحل المنزلة األسمى ٌلٌه اتضح 
التشرٌع العادي وٌعمبها التشرٌع الفرعً من حٌث الموة وتفاوت التشرٌع من حٌث لوته ٌمتضً 
خضوع التشرٌع األدنى للتشرٌع الذي ٌعلوه درجة وٌعنً أن التشرٌع األدنى ٌستمد لوته من 

 كام التشرٌع األعلى.مطابمته ألح

 فإذا تعارض تشرٌعان من درجتٌن مختلفتٌن وجب تؽلٌب التشرٌع األعلى درجة.

فالتشرٌع العادي ٌنبؽً أن ال ٌخالؾ أحكام التشرٌع الدستوري. والتشرٌع الفرعً ٌجب أن ال 
 ٌتعارض مع كل من التشرٌع الدستوري والتشرٌع العادي.

على كل من التشرٌع الفرعً والتشرٌع العادي وضمان عدم التعارض ٌمضً فرض رلابة 
تحدٌد  ثانٌهاتحدٌد الجزاء الذي ٌنبؽً فرضه عند المخالفة وأولها وهذه الرلابة تثٌر أمرٌن. 

الجهة التً تولع هذا الجزاء وتمارس تلن الرلابة. أما الجزاء فمد ٌكون إلؽاء أو عدم تطبٌك 
نى المخالؾ. وأما الجهة التً تمارس الرلابة وتولع المواعد المانونٌة التً تضمنها التشرٌع األد

الجزاء فهً ؼٌر الجهة أو السلطة التً وضعت لواعد التشرٌع األدنى. ذلن ألن مهمة الرلابة 
نعدم مجال على التشرٌع لو أنٌطت بنفس السلطة التً وضعته النتفت المٌمة العلمٌة للرلابة وأل

 فرض الجزاء.

تمارس الرلابة على صحة التشرٌع هٌبة لضابٌة؛ ألن مهمة  واألصل أن تكون الجهة التً
الرلابة تنطوي على تفسٌر لواعد لانونٌة تتضمنها تشرٌعات تتدرج فً مرتبتها لمعرفة ما إذا 
كان هنان تعارض فً األحكام فٌما بٌنها ولتمدٌر إلؽاء أو تعطٌل أحكام التشرٌع األدنى عند 

ة ال ٌمكن أن تتوالها إال جهة مختصه بتفسٌر المواعد التثبٌت من التعارض وهً مهمة لضابٌ
 المانونٌة وتطبٌمها. ومع ذلن فمد عهدت بعض الدساتٌر بمهمة الرلابة إلى هٌبات ؼٌر لضابٌة.

ا تتناول ضمان سبلمته من حٌث الشكل تتناول كفالة صحته من حٌث موالرلابة على التشرٌع ک
نفاذه لد تنصب علٌه فً مراحل تحضٌره . الموضوع. وهً كما تنصب على التشرٌع عمب 

ا ترد على التشرٌع العادي لضمان دستورٌته ترد على التشرٌع الفرعً لكفالة موهً ک
 دستورٌته ولانونٌته معا.
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ٌفهم مما تمدم أن الرلابة على صحة التشرٌع تعنً ضمان توافر الشكل الصحٌح للتشرٌع 
ن األعلى واألدنى وفرض الجزاء فً الحالتٌن وضمان عدم التعارض فً األحكام بٌن التشرٌعٌ

من لبل السلطة المختصة بالرلابة وأن األصل فً هذه الرلابة أن تكون لضابٌة تمارسها 
 المحاكم.

 

 الرلابة على صحة التشرٌع األدنى من حٌث الشكل:-1

ٌمصد بشكل التشرٌع صدوره من لبل سلطة مختصة واستٌفاءه إجراءات سنه ونفاذه. وهً فً 
الؽالب مراحل التشرٌع الثبلث. من التراح وتصوٌت وتصدٌك وما ٌمترن بها من إجراءات 

لبل  تتطلب األؼلبٌة المطلمة أو الخاصة عند التصوٌت إذا كان تشرٌعا عادٌا ووضعه من
السلطة التنفٌذٌة المختصة وفما لئلجراءات الممررة إذا كان تشرٌعا فرعٌا. ولكً ٌكون نافذا 

ذٌة ونشره ٌٌنبؽً إصداره من لبل ربٌس الدولة على اعتباره ربٌس السلطة التنفواجب التطبٌك 
فً الجرٌدة الرسمٌة للدولة وانمضاء المادة المنصوص علٌها لنفاذه إن وجدت. فإن لم ٌستوؾ 
إجراءات سنه انعدم وجوده المانونً وإن لم ٌستوؾ إجراءات نفاذه افتمد لوته الملزمة ورفع 

ا ال ٌكون ٌا کان ام فرعٌعاد ىعمل بممتضاه وعلٌه فإن التشرٌع األدنعن الناس واجب ال
 صحٌحا ملزما إال إذا استوفً الشكل الذي حدده التشرٌع األعلى.

ورلابة المحاكم على صحة التشرٌع من حٌث الشكل أمر انعمد علٌه اإلجماع فإن لم ٌستوؾ 
تطبٌمه النعدام وجوده المانونً التشرٌع شكله المطلوب وجب على المحكمة أن تمتنع عن 

والفتماده الموة التً تجعله واجب التطبٌك. سواء تنبهت المحكمة إلى ذلن من تلماء نفسها أو 
بناء على طلب أحد الخصوم. وحك المحكمة ٌمتصر على االمتناع عن التطبٌك دون أن ٌتعداه 

تمر فً العراق ولد أكدته إلى اإللؽاء مراعاة لمبدأ الفصل بٌن السلطات. وهذا االتجاه مس
المتعلك بإصدار أنظمة لم  1954نٌسان سنة  5محكمة تمٌٌز العراق لمرارها الصادر فً 
 تستوؾ الشكل الذي حدده الدستور والمانون.

 

 الرلابة على صحة التشرٌع األدنى من حٌث الموضوع: -2

حكام مع ٌمصد بصحة التشرٌع من حٌث الموضوع عدم تعارض التشرٌع األدنً فً األ
التشرٌع األعلى. فالتشرٌع الفرعً ٌجب أن ال ٌخالؾ فً أحكامه كبل من التشرٌع العادي 
والتشرٌع الدستوري. وتوصؾ الرلابة على صحة التشرٌع العادي من حٌث الموضوع بالرلابة 

ا توصؾ الرلابة على صحة التشرٌع الفرعً من حٌث الموضوع بالرلابة معلى دستورٌته ک
 ته أو بالرلابة على لانونٌته تبعا لتعلك المخالفة بالدستور أو بالمانون.على دستورٌ

وللرلابة على صحة التشرٌع األدنى من حٌث الموضوع صور شتى ٌختلؾ باختبلؾ الدساتٌر 
لد تكون رلابة علٌه وهو فً دور اإلعداد لبل إصداره لانونا ولد تكون رلابة مفروضة على 

رلابة على صحته بعد نفاذه لد تكون رلابة سٌاسٌة ولد تكون صحته بعد إصداره ونشره. وال
رلابة لضابٌة. والرلابة المضابٌة لد تناط بهٌبة مختصة أو بمحكمة خاصة ولد تناط بالمضاء 
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فً هذا الكتاب له العادي. وبالنظر لتشعب الموضوع وما ٌمتضٌه من بحث مسهب ال مجال 
 .المنهجً 

 

 فً العراق فً الولت الحاضر: الرلابة على دستورٌة الموانٌن

العرالً الحالً الى محكمة  2005انٌطت الرلابة على دستورٌة الموانٌن فً ظل دستور 
تسمى المحكمة االتحادٌة العلٌا التً تختص بالرلابة على دستورٌة الموانٌن الى جانب 

رلابتها اختصاصات اخرى ، فتنظر المحكمة فً شرعٌة المانونٌن واالنظمة النافذة وتكون 
 الحمة وال تنظر فً مشروعات الموانٌن او ممترحات الموانٌن لبل صدورها.

 

 

 

 

 

 

 الفرع الثالث

 نطاق تطبٌك التشرٌع أو مدى سرٌانه

مشكلة هامة هً تحدٌد نطاق تطبٌمه من حٌث المكان ومن حٌث  ٌثٌر تطبٌك التشرٌع بعد نفاذه
الزمان فإذا صدر التشرٌع وأصبح نافذا ثار تساإل عن اإلللٌم الذي ٌسري فٌه تطبٌمه وعن 
الزمان الذي ٌبدأ عنده سرٌانه. ولذلن سنوزع هذا الفرع على موضوعٌن. هما سرٌان المانون 

 من حٌث المكان وسرٌانه من حٌث الزمان.

 

 سرٌان المانون من حٌث المكان

ٌمصد بسرٌان المانون من حٌث المكان تحدٌد اإلللٌم الذي ٌسود فٌه تطبٌمه وهذا األمر ال ٌثٌر 
إشكاال إذا نشؤت العبللة المانونٌة بٌن مواطنٌن وخلت من عنصر أجنبً. ذلن ألن لانون الدولة 

األمر ٌتعمد إذا وجد فً العبللة عنصر أجنبً ثٌر ذلن إشكاال ؼٌر أن ٌ هو الذي ٌعم إللٌمها وال
كؤن أبرم العمد بٌن مواطن وأجنبً أو ارتكب أجنبً جرٌمة فً إللٌم الدولة فهل تخضع العبللة 
األولى أو ٌخضع الجانً لمانون الدولة التً تمت العبللة فً إللٌمها أو ارتكبت الجرٌمة على 

 ة لمانون أجنبً.أرضها أم ٌجوز إخضاع العبللة أو خضوع الجرٌم

ٌتنازع هذا الموضوع مبدآن مبدأ: إللٌمٌة، ومبدأ شخصٌة المانون وبسبب وجودهما معا فً 
التطبٌك ظهرت لواعد المانون الدولً الخاص لتحل المشاكل التً تنتج عن العبللات المانونٌة 
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كان محل التً ٌبدو فٌها عنصر أجنبً سواء كان العنصر طرلا فً العبللة أو كان محلها أو 
 نشوبها أو كان محل تنفٌذها وسنتكلم فً هذٌن المبدأٌن بإٌجاز فٌما ٌؤتً:

 

 مبدأ إللٌمٌة الموانٌن:

ٌتؤسس هذا المبدأ على سٌادة الدولة على إللٌمها وسلطانها على رعاٌاها. ومفاده أن لانون 
ٌن كانوا أم الدولة ٌسري على جمٌع إللٌمها وٌنصرؾ إلى جمٌع األشخاص الماطنٌن فٌه مواطن

ن فً ٌأجانب. وأنه ٌمؾ عند حدود إللٌم الدولة فبل ٌتعداه إلى رعاٌاها الماطنٌن خارجه والممٌم
 دولة أجنبٌة.

الدول المدٌمة عن بعضها وعدم تشابن العبللات بٌن  ةوهذا المبدأ عرٌك فً المدم التضاه عزل
أن هذا المبدأ ما البث أن تصدع  ا التضاه التعصب األعمى لمبدأ سٌادة الدولة. ؼٌرمأفرادها. ک

إلى مدى ما منذ المرن الثالث عشر المٌبلدي بنمو التجارة وتشابن العبللات بٌن أفراد الدوٌبلت 
 أو الدول مما التضى السماح بتطبٌك لانون أجنبً على إللٌم الدولة.

 

 مبدأ شخصٌة المانون:

ٌ رغش٘ لٕاَُٛٓب ػهٗ جًٛغ سػبٚبْب ٔيفبدِ أَّ ثبنُظش نغٛبدح انذٔنخ ػهٗ سػبٚبْب فُٛجغٙ أ

 عٕاء يب كبٌ لبؽُب فٙ إلهًٛٓب أٔ كبٌ يغزمشا فٙ إلهٛى دٔنخ أجُجٛخ.

 ولد ظهر أول التطبٌك لهذا المبدأ فً الدوٌبلت اإلٌطالٌة فً المرن الثالث عشر بعد ازدهار
ستمرار فً التجارة وتشابن العبللات بٌن أفراد هذه الدوٌبلت ونزوح الكثٌر من األجانب لبل

إللٌم دولة أخرى. ولد بدأ ظهوره عن طرٌك المجامبلت الدولٌة ثم استمر بتؤثٌر من اعتبارات 
 .العدال والمصلحة

 

 

 

 

 

 المصادر

، 11المدخل لدراسة المانون، عبد البالً البكري وزهٌر البشٌر، المكتبة المانونٌة، ط -1
2011. 

تنظٌم الرلابة على دستورٌة الموانٌن فً د. فوزي حسٌن سلمان الجبوري ، نظرات حول  -2
 .2010سنة  7العراق، مجلة جامعة تكرٌت للعلوم المانونٌة والسٌاسٌة، العدد 
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 )مبدأ اللٌمٌة الموانٌن ومبدأ شخصٌة المانون( تطبٌك المبدأٌن معا  

 

االلتصادٌة ونمو والوالع أنه بالنظر للتؽٌٌر الذي ألم بالمجتمع الدولً من ازدهار فً العبللات 
فً العبللات التجارٌة واستمرار كثٌر من الجالٌات األجنبٌة فً ألالٌم دول أخرى سار تطبٌك 
هذٌن المبدأٌن جنبا إلى جنب ولكن على نحو ٌتفاوت مدى تطبٌك كبل منهما تبعا لتفاوت طبٌعة 

 لاتالعبللات المانونٌة واختبلؾ طبٌعة المواعد المانونٌة التً تحكم هذه العبل

الرتباطه بسٌادة الدولة مبدأ إللٌمٌة المانون فً التطبٌك هو  األصلؼٌر أن فً وسعنا المول أن 
واستمبللها ال سٌما بعد المضاء على ما كان ٌسود بعض الدول من امتٌازات أجنبٌة وطابفٌة. 

فروع إال أن هذا االستثناء لد ٌتسع نطاله فً بعض مبدأ شخصٌة المانون فهو  االستثناءأما 
 المانون ولد ٌضٌك نطاله فً فروع أخرى. على النحو الذي نشٌر إلٌه فٌما ٌلً:

 )مبدأ اللٌمٌة الموانٌن ومبدأ شخصٌة المانون( تطبٌك المبدأٌن معا  

 

الداخلً بؤنها المواعد التً تنظم العبللات التً تظهر فٌها الدولة المانون العام تعرؾ لواعد 
ا فهً ترتبط ارتباطا وثٌما بسٌادة الدولة وسلطانها فالمجتمع طر باعتبارها صاحبة السٌادة فً

على إللٌمها ولذلن فإن األصل فً لواعد المانون العام أن تطبك تطبٌما إللٌمٌا ومع ذلن فإن ثمة 
 تبرز فً مجاالت ضٌمة ترد على هذا المبدأ وأبرزها ما ٌؤتً: استثناءات

ا نص علٌه الدستور من بعض الحموق العامة ماألجانب بال ٌتمتع المانون الدستوري ففً دابرة 
والسٌاسٌة كحك االنتخاب وحك الترشٌح للهٌبات النٌابٌة وكبعض الواجبات الوطنٌة کواجب 

المانون الخدمة العسكرٌة ألن هذه الحموق مظهر من مظاهر االنتماء إلى الوطن وفً دابرة 
بعمود  ابؾ العامة وإن جاز ارتباطهمٌحرم األجانب من حك تولً الوظاإلداري والمالً 

شخصٌة. ولد ٌعفى األجانب من دفع الضرابب العتبارات ٌمدرها المشرع ترتبط بالمصلحة 
التً ترد  تتعدد االستثناءاتالمانون الجنابً العامة أو تجًء على سبٌل المجاملة وفً دابرة 

 لً النافذ االستثناءات التالٌة.ة المانون ولد وردت فً لانون العموبات العراٌعلى لاعدة إللٌم

 توسع المشرع العرالً فً تطبٌك مبدأ إللٌمٌة المانون فؤجاز امتداد تطبٌك لانون  -1
العموبات العرالً إلى خارج إللٌم الدولة بالنسبة إلى جرابم معٌنة لدر المشرع 
ن خطورتها فمضى تطبٌك المانون العرالً علٌها حفاظا على أمن وسبلمة الدولة أٌا كا

مرتكبها عرالٌا أو أجنبٌا فنصت المادة التاسعة من لانون العموبات العرالً على تطبٌك 
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أحكامه على كل من ارتكب خارج العراق جرٌمة تمس أمن الدولة العرالٌة الخارجً 
أو الداخلً أو ضد نظامها الجمهوري أو سنداتها المؤذون بإصدارها لانونا أو طوابعها 

الها الرسمٌة كما أنها أخضعت لحكم المانون الجنابً العرالً أو جرٌمة تزوٌر فً أور
الجرابم المرتكبة خارج العراق کجرٌمة تزوٌر أو تملٌد أو تزٌٌؾ عمله ورلٌه أو 

 ولة لانونا أو عرفا فً العراق أو فً الخارج.اات معدنٌة متدكوكمس

لكل من  کما أن المشرع العرالً وسع فً تطبٌك لانونه فجعل له اختصاصا شامبل -2
ارتكب جرٌمة فً الخارج من الجرابم التً تنص علٌها فً المادة الثالثة عشر ووجد فً 
العراق وذلن رؼبة منه فً رعاٌة مصلحة المجتمع الدولً والحفاظ على أمن العابلة 
الدولٌة ولد حددت المادة الثالثة عشر المشار إلٌها هذه الجرابم بؤنها )جرابم تخرٌب أو 

المخابرات والمواصبلت الدولٌة واالتجار بالنساء أو الصؽار أو بالرلٌك تعطٌل وسابل 
 أو بالمخدرات(.

المشرع العرالً من نطاق مبدأ إللٌمٌة المانون مراعاة منه لمواعد المانون الدولً  وحد    -3
العام التً أضفت الحصانة الدبلوماسٌة على بعض الفبات من المسإولٌن فمضى فً 

منه على عدم سرٌان لانون العموبات العرالً على األشخاص الذٌن المادة الحادٌة عشر 
ٌتمتعون بحصانة ممررة بممتضى االتفالات الدولٌة أو المانون الدولً العام والمانون 

 الداخلً وفً ممدمة هإالء رإساء الدول وأعضاء البعثات الدبلوماسٌة.

 بلثة االتٌة: .فً الحاالت الثبمبدأ شخصٌة المانون وأخذ المشرع العرالً  -4

 

أخضع المشرع العرالً لحكم لانون العموبات بممتضى المادة العاشرة منه للمواطن  أوالها:
العرالً الذي ٌرتكب جرٌمة خارج العراق إذا وجد فً العراق وكانت الجرٌمة جناٌة أو جنحة 

تسب وكانت معالب علٌها بممتضى لانون محل ارتكابها وٌطبك المانون العرالً حتى لو اك
الجانً الجنسٌة العرالٌة بعد ارتكاب الجرٌمة أو كان متمتعا بالجنسٌة العرالٌة ولت ارتكابها 

بسرٌان أحكام ( ۱۲ولرر المشرع العرالً بنص الفمرة األولى من المادة ) ثانٌها:وفمدها بعدبذ. 
لانون العموبات العرالً على كل من ارتكب جرٌمة فً الخارج من موظفً الجمهورٌة 

الجرٌمة جناٌة  عرالٌة والمكلفٌن بخدمة عامة لها أثناء تؤدٌة أعالهم أو بسبها بشرط أن تكونال
من لانون العموبات العرالً بإخضاع ( ۱۲ولضت الفمرة الثانٌة من المادة ) ثالثها:او جنحة. 

رجال السلن الدبلوماسً العرالً فً الخارج الذٌن ال ٌخضعون ألحكام المانون الجنابً فً 
دولة التً ٌمٌمون فٌها لتمتعهم بالحصانة الدبلوماسٌة ألحكام المانون العرالً إذا ارتكبوا جناٌة ال

 أو جنحة ما نص علٌه المانون العرالً. 

 

 

 



74 
 

 تطبٌك المبدأٌن فً فروع المانون الخاص:

بؤنها مجموعة المواعد التً تنظم الروابط بٌن األشخاص فً المانون الخاص تعرؾ لواعد 
أو بٌنهم وبٌن الدولة على اعتبارها شخصا معنوٌا اعتٌادٌا وهً لواعد ال تتمٌز بطابع  المجتمع

السلطة العامة أو سٌادة الدولة ولذلن فإن المجال ٌتسع فً نطاق فروع المانون الخاص لؤلخذ 
واألصل أن ، بمبدأ شخصٌة المانون فٌجوز أن ٌتعدى لانون الدولة فً التطبٌك حدود إللٌمها

فٌمرر الحاالت التً ٌؤخذ بها  ًمشرع الوطنً مدى تطبٌك لواعد المانون الخاص الداخلٌحدد ال
بمبدأ إللٌمٌة المانون والحاالت التً ٌعتد فٌها بمبدأ شخصٌة المانون. وهو فً الؽالب ال ٌكون 

ا ٌنزل عند ممتضٌات العرؾ الدولً واالتفالات الدولٌة عند أخذه بمبدأ محرا فً هذا التحدٌد وإن
شخصٌة المانون فٌتولى العرؾ الدولً واالتفالات الدولٌة تحدٌد كثٌر من الحاالت التً ٌنبؽً 

هذا المشرع الحك لشرع الوطنً أن ٌؤخذ فً نطافها بمبدأ شخصٌة المانون وٌظل معلى ال
بتوسٌع نطاق تطبٌك هذا المبدأ فً ؼٌرها من الحاالت نزوال عند اعتبارات المجاملة أو 

 مثل.المعاملة بال

األحوال على نطاق واسع فً مجال بمبدأ شخصٌة المانون والوالع أن المشرع العرالً أخذ 
أسوة بؽٌره من المشرعٌن. فمد نص المشرع العرالً فً المادة الثانٌة من لانون الشخصٌة 

على سرٌان أحكام هذا المانون على  ۱۱۹۱لسنة ( ۱۱۱األحوال الشخصٌة المعدل رلم )
، ۲۲، ۲۱، ۲۲، ۱۱ن استثنً منهم بمانون خاص. ولضى بتطبك أحكام المواد )العرالٌٌن إال م

دابرة من المانون المدنً العرالً فً حالة تنازع الموانٌن من حٌث المكان. أما فً ( ۲۲، ۲۳
ولكنه سمح ببعض بمبدأ إللٌمٌة المانون فمد تمسن المشرع العرالً المانون المدنً والتجاري 

ٌطبك فٌها لانون أجنبً والتً أشار إلٌها فً الفرع األول من الفصل األول االستثناءات التً 
من الباب التمهٌدي للمانون المدنً العرالً. ولن نخوض فً تفصٌل ما ورد فً المانون المدنً 
من استثناءات أو ما جاء فً لانون األحوال الشخصٌة من مجال واسع لتطبٌك مبدأ شخصٌة 

ألن مجال بحثها ٌمع فً مادة المانون الدولً الخاص ومادة األحوال  المانون فً هذا الموضوع؛
 الشخصٌة.

 

 

 

 

 

 الموضوع الثانً

 تطبٌك المبدأٌن فً فروع المانون الخاص:
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إذا صدر المانون وتم نفاذه بنشره أو بانمضاء المٌعاد المحدد للنفاذ بعد النشر سرت أحكامه 
بعد نفاذه وهذا ما ٌسمى باألثر الفوري أو المباشر على الولابع والروابط المانونٌة التً تمع 

للمانون. وإذا أعمب نفاذه صدور لانون جدٌد حل محل المانون األول فعدله أو ألؽاه سرى 
المانون الجدٌد على الولابع التً تلً نفاذه دون أن ٌنسحب أثره إلى الولابع التً تمت لبل نفاذه 

. ولذلن ٌنبؽً أن نمؾ للٌبل عند هذا المبدأ لنبٌن بمبدأ عدم رجعٌة المانونوهذا ما ٌسمى 
الحجج التً عملت على دعمه ولنتعرؾ على موالؾ الموانٌن والفمه حٌاله ولندرن العمبات 

 التً تحول دون تطبٌمه تطبٌما تاما. ثم نشٌر بعدبذ إلى االستثناءات التً ترد على تطبٌمه.

 

  مبدأ عدم رجعٌة المانون:

عدم سرٌان حكم المانون على الولابع والتصرفات وآثارها التً تمت لبل نفاذه ٌعنً هذا المبدأ 
. 

 :وهو مبدأ تسنده ثبلث حجج هً المنطك والعدل والمصلحة

فلٌس من المنطك أن ٌنسحب أثر المانون على الولابع التً سبمت نفاذه؛ ألن الماعدة المانونٌة 
ا التكلٌؾ أن ٌكون الشخص المخاطب تعنً تكلٌفا ٌوجه لشخص ما بؤمر وٌنبؽً لتحمل هذ

على علم به وٌفترض علم المخاطب بالتكلٌؾ عند نشر المانون أو بانمضاء المدة التً حددها 
ٌسري حكم المانون إال على ما  المانون بعد النشر لتمام نفاذه ولذلن فإن المنطك ٌمتضً أن ال

 هو آت فٌسري على الولابع التً تعمب حدوثه.

مت نفاذه وتمت فٌظل لانون لدٌم بأن ال ٌسري حكم المانون على الولابع التً سوالعدل ٌمتضً 
ذلن ألن األشخاص فً تصرفاتهم لد اطمؤنوا إلى ما ٌحكم عبللاتهم وأفعالهم من لواعد لانونٌة 

ثم ٌعالب الشخص بعموبة  فلٌس من العدل أن ترتكب جرٌمة فً ظل لانون ٌجدد عموبة لها
حفاظ على استمرار المعامبلت ودعم الثمة بالمانون ورعاٌة مصالح الناس ألرها لانون جدٌد وال

ٌمتضً كذلن عدم سرٌان أحكام المانون الجدٌد على ما تم من الولابع فً ظل لانون لدٌم وإال 
 تزعزع استمرار التعامل وضعفت الثمة بالمانون.

اتٌر التً نصت علٌه ولذلن نصت بعض الدساتٌر وأكثر الموانٌن على هذا المبدأ ومن الدس
التالً  منه بالعمل بالموانٌن بعد شهر من الٌوم( ۱۱الدستور المصري المابم فمد لضت المادة )

الدستور العرالً المإلت المابم الذي  لنلتارٌخ نشرها إال إذا حدد سرٌانها مٌعاد آخر، وكذ
نصت الفمرة )ب( من المادة الرابعة والستٌن منه )عبر أن الموانٌن لٌس لها أثر رجعً إال إذا 
نص على خبلؾ ذلن وال ٌشتمل هذا االستثناء الموانٌن الجزابٌة ولوانٌن الضرابب والرسوم 

 المالٌة(.

من الموانٌن المدنٌة على هذا المبدأ فنص فً ا نص المانون المدنً العرالً أسوة بكثٌر مک
الفمرة األولى من المادة العاشرة من المانون المدنً على ما ٌؤتً )ال ٌعمل بالمانون إال من ولت 
صٌرورته نافذا فبل ٌسري على ما سبك من الولابع إال إذا وجد نص فً المانون الجدٌد ٌمضً 

لنظام العام أو اآلداب(. وٌبلحظ على ما تمدم أن بؽٌر ذلن أو كان المانون الجدٌد متعلما با
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الدستور إذا نص على هذا المبدأ سواء جاء النص مطلما أو ممٌدا بمٌد ال ٌملن المشرع الخروج 
على حكم النص فً كل تشرٌع ٌصدره أما إذا سكت الدستور عن ذلن ونصت الموانٌن علٌه 

 حاالت المنصوص علٌها.التزام الماضً بمبدأ عدم رجعٌة المانون إال فً ال

 

 مدى صعوبة تطبٌك مبدأ عدم رجعٌة الموانٌن:

ٌثٌر تطبٌك هذا المبدأ صعوبة ما بالنسبة للولابع التً تم تكوٌنها وتمت آثارها فً ظل  ال 
لانون ما ثم صدر لانون الحك ٌؽٌر فً أحكامها ولكن الصعوبة تثور بالنسبة للمراكز المانونٌة 

كوٌنها فً ظل لانون ثم تتوافر العناصر األخرى فً ظل لانون التً تنشؤ بعض عناصر ت
الحك كالتمادم والوصٌة كما تثور الصعوبة أٌضا بالنسبة للمراكز المانونٌة التً تم تكوٌنها فً 
ظل لانون ولكن آثارها ظلت مستمرة وامتدت حتی صدر لانون الحك ٌؽٌر فً أحكامها 

 كالزواج والمرض واإلٌجار. .

اإل عندبذ عن مدى تطبٌك المانون الجدٌد على هذه الولابع وتلن المراكز من وٌجري التس
ونسوق األمثلة اآلتٌة لنبٌن مدى صعوبة التمسن بمبدأ عدم حٌث تكوٌنها أو من حٌث آثارها 

 رجعٌة المانون. 

ثم صدر لانون جدٌد أثناء سرٌان ( ۱۸ألرض شخص آخر مبلؽا من المال بفابدة لدرها ) -1
فهل ٌسري المانون الجدٌد على فوابد المرض أو تظل ( ۸٪فض سعر الفابدة إلى )العمد ٌخ

 .الفوابد محكومة بالمانون المدٌم

بلػ شخص کامل أهلٌته فً ظل لانون ٌحدد سن البلوغ بتمام الثامنة عشر من العمر وبعد  -2
 برفع سن الرشد الذي ٌكتمل به األهلٌة إلى تمام عام من بلوؼه صدر لانون جدٌد

الحادٌة والعشرٌن فهل ٌنملب الشخص الذي اكتملت أهلٌته فً ظل المانون المدٌم شخصا نالص 
 األهلٌة. 

إذا كان المانون المدٌم ٌحدد مٌعادا معٌنا لكسب الملكٌة بالتمادم ووضع شخص ٌده على  -3
ثم صدر لانون جدٌد ٌنمص من  تملكه مدة ما ةعمار ؼٌر مسجل فً دابرة التسجٌل العماري بنٌ

مده کسب الملكٌة بالتمادم التً نص علٌها المانون المدٌم أو ٌزٌد فٌها فهل ٌسري حكم المانون 
 ٌد أم ٌخضع التمادم للمدة التً حددها المانون المدٌم.الجد

 

 الحلول الفمهٌة لتحدٌد مدى تطبٌك مبدأ عدم الرجعٌة: 

لتحدٌد منطمتً سرٌان كل من التشرٌع المدٌم والجدٌد على الولابع والمراكز المانونٌة التً 
عدم رجعٌة تبرز نظرٌتان سالها الفمه  أنشؤت فً ظل المانون المدٌم ولمعرفة مدى تطبٌك مبد

المابمة على التمٌٌز بٌن الحك المكتسب وبٌن مجرد النظرٌة التملٌدٌة فً هذا الشؤن أوالهما: 
 النظرٌة الحدٌثة ثانٌا األمل و
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 دٌة )التمٌز بٌن الحك المكتسب وبٌن مجرد األمل(.ٌأوال النظرٌة التمل

المكتسب ومجرد األمل فإن کسب حك فً ظل لانون  تموم هذه النظرٌة على التمٌٌز بٌن الحك
لدٌم امتنع سرٌان المانون الجدٌد على الماضً وإذا مس المانون الجدٌد مجرد أمل ٌنتج عن 
والعه نشؤت فً ظل لانون لدٌم سری آثر المانون الجدٌد على الماضً ولد ناصر هذه النظرٌة 

الحك المكتسب من المضاء. وعرؾ  الفمه الفرنسً طوال المرن التاسع عشر وجانب كبٌر
مصلحة مالٌة تدخل فً ذمة شخص ٌمكن بتعرٌفات كثٌرة لعل أبعدها عن الؽموض المول بؤنه 

أمنٌة لدى الشخص لد تتحمك ولد ال تتحمك فهو  مجرد األملأما الدفاع عنها بدعوى أو بدفع. 
وألرضت عمبلءها  %(9)فلو تؤلفت شركة لئللراض فً ظل لانون ٌحدد سعر الفابدة االتفالٌة 
فإن حكم المانون ( )%7بهذا السعر ثم صدر لانون جدٌد ٌخفض سعر الفابدة االتفالٌة إلى

الجدٌد ال ٌسري على ما لبضته الشركة لبل نفاذه من فوابد تزٌد على السعر الذي حدده ألنه 
ألن حك للشركة ولكنه ٌسري على الفوابد التً تستحك بعد نفاذه  حما مكتسباٌمس عندبذ 
 . مجرد أملالشركة فٌها 

 

 ثانٌا: النظرٌة الحدٌثة:

األثر المباشر للمانون ومبدأ عدم تموم هذه النظرٌة على مبدأٌن أحدهما ٌكمل األخر هما 
من ولابع وتصرفات أما ما اكتمل  ومفادها أن المانون الجدٌد ٌحكم ما ٌعمب نفاذهالرجعٌة 

نشوإه من مراكز لانونٌة أو تصرفات وما تم من آثارها لبل نفاذه فبل سرٌان لحكمه علٌها 
وإنها تخضع جمٌعها للمانون المدٌم أما بالنسبة للمراكز المانونٌة التً توافرت بعض عناصر 

رت عناصر التكوٌن إلى أخرى تكوٌنها مما له لٌمة لانونٌة فً ذاته فً ظل لانون لدٌم وتواف
فً ظل لانون جدٌد کالتمادم والوصٌة. فإن ما تكون من عناصر فً ظل المانون المدٌم ٌخضع 
لحكم هذا المانون وتسري أحكام المانون الجدٌد على العناصر التً اكتملت فً ظله. وإذا 

رة إلى ما بعد اكتملت عناصر المركز المانونً فً ظل لانون لدٌم ؼٌر أن آثاره ظلت مستم
نفاذ المانون الجدٌد كالزواج والمرض واإلٌجار فإن اآلثار التً تمت تخضع للمانون المابم ولت 
تمامها فٌخضع ما تم من آثار فً ظل المانون المدٌم لحكمه وٌسري حكم المانون الجدٌد على 

 اآلثار التً تمت بعد نفاذه.

ٌز الوصٌة للوارث فً حدود الثلث من فلو أوصى شخص بثلث ما له لوارث فً ظل لانون ٌج
التركة ثم صدر لانون جدٌد ٌمٌد الوصٌة للوارث بربع التركة فمط ومات الموصً بعد نفاذ 
المانون الجدٌد فإن أحكام المانون الجدٌد تسري على الوارث فبل ٌستحك ؼٌر الربع من التركة. 

د استوفت الشكل الممرر فٌه. ذلن أما الوصٌة من حٌث شكلها فتخضع للمانون المدٌم ما دامت ل
ألن الوصٌة تتكون من عنصرٌن أولها التصرؾ والشكل المطلوب فٌه وثانٌها موت الموصً 
ولد اكتمل العنصر األول فً ظل المانون المدٌم فٌكون محكوما به. أما العنصر الثانً فلم 

 ٌتحمك إال بعد نفاذ المانون الجدٌد ولذلن ٌسري علٌه حكمه.
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لانون ٌخفض من سعر اإلٌجارات بنسبة معٌنة سرت أحكامه على اإلٌجارات التً ولو صدر 
تستحك بعد نفاذه أما ما لبضه المإجر من أجرة لبل نفاذ المانون الجدٌد فؤنه ٌستحمها كاملة إال 
إذا كان المانون الجدٌد لد حدد مدة معٌنة لسرٌان أحكامه تسبك نفاذه أو لضى بسرٌان حكمه 

ٌجار منذ ولت إبرامها ذلن ألن ما استحمه المإجر من أجرة لبل نفاذ المانون على عمود اإل
 الجدٌد ٌعتبر أثرا تم فً ظل المانون المدٌم.

 

 تمدٌر النظرٌتٌن:

دٌة للنمد من لبل الفمه الحدٌث. فمٌل إنها جاءت متشبعة بالنزعة الفردٌة ٌتعرضت النظرٌة التمل
ؾ المانون، ولٌل كذلن إنها لم تضع معٌارا وراعت المصالح الشخصٌة على حساب أهدا

واضحا للتمٌٌز بٌن الحك المكتسب وبٌن مجرد األمل، ولٌل أٌضا إنها تخلط بٌن األثر المباشر 
للمانون وبٌن األثر الرجعً له فتجعل من سرٌان المانون على الشخص الذي اكتملت أهلٌته فً 

ٌد برفع سن الرشد مثبل لرجعٌة المانون ظل لانون لدٌم وعاد نالص األهلٌة فً ظل لانون جد
 مع أنه فً حمٌمته مثبل لؤلثر المباشر للمانون الجدٌد. 

ولد تعرضت النظرٌة الحدٌثة بدورها للنمد بسبب عدم تخلصها من آثار الفكر الفردي کرفضها 
سرٌان الموانٌن المتعلمة بالنظام العام على الماضً وكتؤكٌدها على وجوب إخضاع آثار 

رفات المانونٌة للمانون الذي تمت فً ظله وإن استمرت هذه اآلثار إلى ما بعد نفاذ المانون التص
الجدٌد إال أنها ببل رٌب تعتبر أفضل من النظرٌة التملٌدٌة التً تشبعت بالنزعة الفردٌة واكتنفها 

 الؽموض والنمص والخلط.

 

 

 

 

 االستثناءات التً ترد على مبدأ عدم الرجعٌة:

 نوجز فٌما ٌلً أبرز االستثناءات التً سلم بها التشرٌع والفمه على هذا المبدأ: 

فإذا لضى المشرع بسرٌان المانون على الماضً بالنص الصرٌح فً النص الصرٌح:  -1
 لانونه سری حكم هذا المانون على ما ولع لبل نفاذه من ولابع وتصرفات.

در إلزالة ؼموض شاب نصوص لانون نافذ : وهو التشرٌع الذي ٌصالمانون التفسٌري -2
وأدى إلى ارتبان المضاء فً تفسٌره وتطبٌمه فإذا صدر المانون التفسٌري سرت أحكامه على 

 الولابع المابمة ولت نفاذه دون الولابع التً حسمت من لبل المضاء لبل صدوره. از

تسري أحكام هذا المانون على الماضً وال حك ألحد فً  المانون المتعلك بالنظام العام: -3
االعتراض على تطبٌمها بحجة مساسها بحك اکتسبه ومع ذلن ٌجب أن ٌبلحظ أن هذه الموانٌن 
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إذا تعلمت بمسابل األحوال الشخصٌة سرت على الماضً دون خبلؾ فً المسابل الموضوعٌة 
ال أثر فً  ون المسابل الشكلٌة التًكالجمع بٌن األختٌن الذي حرمه اإلسبلم بؤثر رجعً د

نطالها لمبدأ الرجعٌة فمن أسلم ال ٌطلب منه إعادة عمد زواجه بالشكل الذي ٌتطلبه اإلسبلم. أما 
إذا استهدؾ المانون  أولهما:إذا تعلمت بالمعامبلت المالٌة فٌنبؽً التمٌٌز بٌن نوعٌن منها: 

ٌجٌز  ا والٌوراق المصرفٌة سعرا جبرتحمٌك مصلحة عامة خالصة كالمانون الذي ٌعطً لؤل
إذا هدؾ المانون إلى حماٌة المصالح الفردٌة  وثانٌها:لؤلشخاص استبدال الذهب بؤورالهم. 

كالمانون الذي ٌخفض الحد األعلى للفابدة االتفالٌة أما النوع األول فٌسري حكمه على 
. وال تزال لابمة فٌحكم جمٌع آثارها وأما النوع الثانً فبل التصرفات التً عمدت لبل نفاذه

ٌسري على ما تم من آثار التصرفات المبرمة لبل نفاذه ولكنه ٌحكم اآلثار التً تتحمك بعد 
النفاذ ولد ألرت النظرٌة التملٌدٌة هذا االستثناء أما النظرٌة الحدٌثة فمد رفضته بحجة عدم 

 فً أن ٌمضً برجعٌة المانون بالنص الصرٌح.وجود مبرر له ألن للمشرع الحك 

ا ٌسلم الفمه والمضاء بسرٌان متنص كثٌر من الموانٌن کالمانون الجنائً األصلح للمتهم:  -4
المانون الجنابً األصلح للمتهم على الجرابم التً ارتكبت لبل نفاذه ولم ٌصدر الحكم النهابً 

به المتهم أو ٌخفؾ من عموبة الجرٌمة التً فٌها كؤن ٌبٌح المانون الجدٌد الفعل الذي ارتك
ارتكبها ما دام الحكم النهابً لم ٌصدر فٌها والحجة فً رجعٌة المانون األصلح للمتهم هو 

ب على كالفعل المرت ةمراعاة العدل والمصلحة أوال وألن المشرع هو الذي ٌمدر مدى خطور
 أمن المجتمع ثانٌا. 

نفاذ المانون الجدٌد الذي اعتبر الفعل مباحا فعلى السلطة أما إذا صدر الحكم النهابً لبل 
ا فالمختصة أن تولؾ تنفٌذ الحكم وتطلك سراح المحكوم علٌه وإذا صدر المانون الجدٌد مخف

من عموبة الجرٌمة وجب على المحكمة المختصة إعادة النظر فً العموبة لتخفٌفها وٌمع ذلن 
. ولد نص على تطبٌك المانون الجنابً االصلح عن طرٌك طلب ٌمدم وموافمة المحكمة علٌه

وكذلن فً لانون العموبات العرالً  19الحالً فً المادة  2005للمتهم فً دستور العراق لعام 
 . 2فً المادة 

 

 

 

 

 

 

 المصادر

، 3عبد البالً البكري وزهٌر البشٌر، المدخل لدراسة المانون ، المكتبة المانونٌة، ط -1
2011. 
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 2005،الدستور العرالً  -2
 .1969لسنة  111لانون العموبات العرالً رلم   -3

 

 

 تفسٌر التشرٌع

 

 :معنى التفسٌر والغرض منه

التفسٌر لؽة البٌان والتوضٌح لكشؾ المراد. أما اصطبلحا فمد اختلؾ الفمهاء فً تحدٌد  ٌعنی
مفهومه وذهب الفمه فً هذا الشؤن إلى اتجاهٌن أحدهما ٌضٌك فً مفهومه وثانٌهما ٌوسع من 

 معناه.

إزالة ؼموض النص وتوضٌح مبهمه للمضاء على االختبلؾ فً )فٌعنً التفسٌر الضٌك أما 
 والتفسٌر بهذا المعنى ال ٌمع إال فً حالة ؼموض النص فبل شؤن له بنمص أحكام (اهتحدٌد معن

توضٌح ما ؼمض من ألفاظه )فٌعنً التفسٌر الواسع النص أو بتعارض أجزاء المانون. أما 
عٌوبه واستكمال ما نمص من أحكامه والتوفٌك بٌن أجزابه المتعارضة وتكٌٌفه على  وتموٌم

.والتفسٌر بهذا المعنى ٌبلزم تطبٌك المانون ( نحو ٌجاري متطلبات المجتمع وروح العصر
وٌمتضً تفهم معناه إلٌجاد الحل المناسب للحكم فإذا شاب النص ؼموض أو نمص أو عٌب 

وجب على الماضً أن ٌعمد إلى التفسٌر كً ٌتوصل إلى  مادي أو تعارض بٌن النصوص
 الحكم المراد تطبٌمه لحل النزاع.

وجدٌر بالذكر أن التفسٌر ٌبلزم المصدر الرسمً للمانون الذي ٌؤتً باللفظ والمعنى معا وهذا 
المصدر لٌس سوى التشرٌع والكتب الدٌنٌة التً تعتبر فً بعض الحاالت مصدرا رسمٌا أما 

لرسمٌة األخرى فبل حاجة للتفسٌر فً نطالها؛ ألنها تؤتً بمعنی مستمر دون أن المصادر ا
 ٌنصب فً لالب لفظً ٌكتنفه الؽموض أو النمص.

 

 

 حاالت التفسٌر:

إذا كان النص واضحا أي أن األلفاظ تعبر عن إرادة المشرع الحمٌمٌة طبك المفسر النص دون 
النص الصرٌح أما إذا شاب النص الواضح عناء فبل مساع لبلجتهاد أو للتفسٌر فً معرض 

ٌستمٌم  بعض العٌوب المادٌة عمل المفسر إلى إزالتها كؤن ٌكون المشرع لد استعمل حرفا ال
ٌعالب  ً)تؤٌ المعنى إال باستعمال حرؾ آخر بدٌل عنه. فلو جاء فً نص المانون العمابً ما

حبلل إٌستمٌم إال ب إن معنى النص الالمجرم بالحبس أو بالؽرامة أو بإحدى هاتٌن العموبتٌن(. ف
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حرؾ واو بدال من حرؾ أو فً الشطر األول من النص. وٌتولى المفسر إزالة العٌب المادي 
 لٌصبح النص على النحو اآلتً:

ٌعالب المجرم بالحبس وبالؽرامة أو بإحدى هاتٌن العموبتٌن(. أما إذا كان النص ؼامضا أو )
ضة فً أحكامها استعان المفسر بمواعد التفسٌر إلزالة أو ٌجًء بعض النصوص متعار صانال

فالؽموض والنمص والتعارض فً األحكام هً عٌوب الؽموض أو النمص أو التنالض، 
 النصوص الموضوعٌة التً تمتضً التفسٌر وسنوجز بٌان معانٌها فٌما ٌلً: 

 

 غموض النص:  -أوال

نحو ٌمتضً جهدا من المفسر لتحدٌد ٌعنً الؽموض إبهام اللفظ أي خفاء وعدم وضوحه على 
أصول الفمه اإلسبلمً  ماءالمعنى الممصود. وٌنشؤ الؽموض عن أسباب كثٌرة تولى تفصٌلها عل

ولعل فً ممدمتها احتمال اللفظ أكثر من معنى واحد. کلفظ اللٌل الذي ٌحتمل معنٌٌن أولها اللٌل 
وثانٌها حلول الظلمة فً تلن الفترة الفلكً وٌعنً الفترة الزمنٌة بٌن ؼروب الشمس وشرولها، 

فإذا اعتبر اللٌل ظرفا مشددا فً جرٌمة السرلة وجب على الماضً أن ٌكشؾ المعنى الممصود 
 ىباللٌل. ومن أسباب الؽموض كذلن ؼرابه اللفظ وإخراج اللفظ من معناه اللؽوي إلى معن

بوصؾ خاص  اصطبلحً لصده المشرع وانفراد بعض أفراد النص العام باسم خاص أو
النص على هذا  حكمٌمٌزه عن سابر أفراد جنسه مما ٌبعث على التساإل عن مدى انطباق 

فبل سبٌل  ًالبعض وإذ كانت إزالة الؽموض مهمة تلمى على عاتك المفسر ال سٌما الماض
 إلزالة الؽموض فً بعض الحاالت إال عن طرٌك المشرع.

 

 النمص فً الحكم -ثانٌا

م حاالت كان ٌنبؽً أن ٌحكمها أو بتعبٌر آخر أن كو أن ٌفوت النص حوٌعنً انعدام النص أ
ٌجًء النص بحكم حالة واحدة من جملة حاالت كان ٌنبؽً أن ٌستوعبها النص بالحكم كؤن 

ه دون أن ٌنص على حكم التعامل فً األموال ٌٌحرم المشرع التعامل فً ترکه مستمبل
 المستمبلٌة بصورة عامة.

 

 بٌن أحكام النصوصالتعارض  -ثالثا

وٌراد بالتعارض بٌن أحكام النصوص أن تجًء أحكام نصٌن أو عدد من النصوص ؼٌر 
مع بعضها. وٌمع هذا التعارض كثٌرا فً الحٌاة المانونٌة وٌنسب إلى تسرع المشرع  ةمتوافم

فً إصدار تشرٌع ٌحكم مسؤلة معٌنة دون استٌعاب دلٌك ألحكام التشرٌعات الصادرة فً شؤنها 
 ٌتحاشى التعارض فٌما بٌنها. ل
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 أنواع التفسٌر:

ٌموم بالتفسٌر عادة الفمه والمضاء ونادرا ما ٌموم به المشرع فً الولت الحاضر ولذلن تبرز 
فً التفسٌر أنواع ثبلثة هً التفسٌر التشرٌعً والتفسٌر المضابً والتفسٌر الفمهً. وٌضاؾ 

به رجال اإلدارة فً نطاق وظابفهم وسنتكلم إلٌها نوع رابع هو التفسٌر اإلداري الذي ٌموم 
 :بإٌجاز فً هذه األنواع

 

 أوال التفسٌر التشرٌعً:

وهو التفسٌر الذي ٌصدر من المشرع إلزالة ؼموض أو سد نمص أو تموٌم عٌب فً لانون  
سابك اختلفت المحاكم فً تطبٌمه ولم تهتد إلى معرفة لصد المشرع منه وذلن ابتؽاء ضبط 

اعدة المانونٌة. ولد تضاءلت أهمٌة هذا النوع من التفسٌر فً الولت الحاضر. فندر الممصود بالم
ولوعه بعد أن كان هو النوع الؽالب فً األنظمة المانونٌة المدٌمة، كالمانون الرومانً واألصل 
أن ٌصدر التشرٌع التفسٌري من السلطة المختصة بسن التشرٌع المفسر )بفتح السٌن( فتفسٌر 

م بمانون مفسر )بكسر السٌن( وتفسٌر النظام ٌتم بنظام مفسر. ومع ذلن ٌجوز للسلطة المانون ٌت
ذٌة ومن األمثلة على ٌالتشرٌعٌة المختصة بسن المانون أن تنٌط تفسٌره بؽٌرها كالسلطة التنف

ذلن المرارات التً أصدرتها اللجنة العلٌا لئلصبلح الزراعً وما صدر من المجلس الزراعً 
 ءافسٌرات المانون اإلصبلح الزراعً وٌعتبر التشرٌع المفسر )بكسر السٌن( جزاألعلى من ت

من التشرٌع المفسر )بفتح السٌن( وٌنسحب تطبٌمه على الولابع المابمة فً ظل التشرٌع المفسر 
والتً لم تصدر فٌها األحكام وهو تمتع بالموة الملزمة ألنه مجموعة من المواعد المانونٌة التً 

 ء بالتطبٌك. تلزم المضا

التفسٌر التشرٌعً ابتؽاء تحوٌر  التفسٌرات وٌنبؽً أن ٌبلحظ أن على المشرع أن ال ٌلجؤ إلى
أحكام تشرٌع لابم واستحداث لواعد لانونٌة تخالؾ ما تضمنه التشرٌع المفسر تحت ستار 
التفسٌر؛ ذلن ألن هذا المسلن من المشرع ٌعتبر تحاٌبل على مبدأ عدم رجعٌة التشرٌع ولذلن 

ٌنص بصراحة على لرر المضاء الفرنسً المعاصر عدم رجعٌة الموانٌن التفسٌرٌة ما لم 
سرٌانها بؤثر رجعً وٌنبؽً أن ٌبلحظ أنه ال ٌملن ؼٌر المشرع وحده تفسٌر كل من المشترن 

 المعنوي والنص المجمل وهما من صور النصوص الؽامضة.

 

 التفسٌر المضائً: -ثانٌا

وٌموم المضاء بهذا التفسٌر بحكم طبٌعة وظٌفته فهو الذي ٌتولى تطبٌك المانون على المضاٌا 
ؼموض التشرٌع ونمصه وعٌوبه وهو الذي ٌعمل  ٌاالمنظورة من لبله. هو الذي ٌواجه عمل

على استنباط األحكام للولابع التً ال ٌعثر على حكم لها فً النصوص وٌتمٌز التفسٌر المضابً 
بالطابع العلمً؛ ألن المضاء ٌواجه والع الحٌاة فهو فً تفسٌره لتشرٌع ٌتؤثر بالظروؾ 

ى إلى جعل أحكام المانون متمشٌا مع حاجٌات المجتمع وتطور أوضاعه ولذلن المحٌطة وٌسع
فإن المضاء فً لٌامه بمهمة التفسٌر ٌلعب دورا هاما فً تطور المانون وإن كان دور ٌنبؽً أن 
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ٌمارس بحذر شدٌد مما حدى ببعض الفمهاء إلى اعتبار المضاء مصدرا رسمٌا للمانون فً 
والتفسٌر المضابً ال ٌتمتع بالموة ، ال تؤخذ بمبدأ السوابك المضابٌةنطاق ضٌك فً الببلد التً 

ٌلزم المحاكم إال فً الحاالت  الملزمة فبل ٌلتزم به الماضً فً أحكامه الممبلة كما أن تفسٌره ال
من لانون ( ۲۱۲التً نص علٌها الدستور أو المانون. ومن لبٌل ذلن ما نصت علٌه المادة )

لتً لضت بوجوب اتباع لرار محكمة التمٌٌز فً حاالت ثبلث منها المرافعات العرالً ا
المضاء ٌتمتع  الى ان صدور لرار النمص من لبل الهٌبة العامة لمحكمة التمٌٌز. وبالنظر
م. الدستور العرالً ( ۱۲باالستمبلل فً أحكامه وهو ما نصت علٌه الفمرة الثانٌة من المادة )

ذٌة أو الجهات اإلدارٌة ٌزم بؤي تفسٌر تصدره السلطة التنفالمإلت المابم فإن الماضً ال ٌلت
 للموانٌن واألنظمة عن طرٌك المنشورات وؼٌرها.

 

 : ًالتفسٌر الفمه -ثالثا

وهو التفسٌر الذي ٌموم به الفمهاء فً شرحهم للمانون وٌتمز التفسٌر الفمهً بطابعه النظري 
لحاالت خاصة وإنما ٌستخلص لواعد عامة ذلن ألن الفمٌه عندما ٌموم بالتفسٌر ال ٌعرض 

وٌعمد إلى التؤصٌل العلمً والمنطمً دون أن ٌعتمد فً التفسٌر على ولابع الحٌاة . والتفسٌر 
الفمهً ال ٌكون ملزما للمضاء ؼٌر أن المضاء كثٌرا ما ٌتؤثر بهذا التفسٌر العتبارات أدبٌة ال 

فسٌر الفمهً طابعا نظري خبللا للطابع سٌما إذا صدر الرأي عن فمٌه جلٌل. وإذا كان للت
ا مالعملً للتفسٌر المضابً إال أن ذلن ال ٌعنً استمبلل الفمه عن المضاء فؽالبا ما ٌتؤثر الفمهاء ب

اتجهت إلٌه المحاكم فً أخذها لظروؾ الحٌاة العلمٌة بعٌن االعتبار وكثٌرا ما ٌتؤثر المضاة 
فالتعاون بٌن الفمه  ،العدول عن اتجاه لضابً سابك بآراء الفمهاء السدٌدة ولد ٌحملهم ذلن إلى

 والمضاء وثٌك فً الولت الحاضر والتؤثٌر بٌنهما متبادل. 

 

 

 التفسٌر اإلداري: -رابعا

وهو التفسٌر الذي تموم به السلطات اإلدارٌة فً صورة منشورات وتعلٌمات تصدرها إلى 
ٌتمتع هذا التفسٌر بؤي لوة ملزمة بالنسبة اتباعها فً السلن اإلداري لتفسٌر تشرٌع ما. وال 

ا ٌعتبر بمثابه رأي شخصً وٌمتصر إلزامه على من وجه إلٌه التفسٌر من رجال مللمضاء وإن
 االدارة.

 

 لواعد التفسٌر:

ٌنسب للمدرسة التملٌدٌة أو مدرسة التزام النص الفضل فً وضع جملة من المواعد ٌستعٌن بها 
 ٌزال المضاء المعاصر ٌؤخذ بها بالرؼم من انحسار تؤثٌر المفسر فً تفسٌر المانون وال



84 
 

المدرسة التملٌدٌة وسنوجز فٌما ٌلً بٌان مختلؾ وسابل التفسٌر التً وضعتها المدرسة التملٌدٌة 
  وما أضٌؾ إلٌها.

لواعد التفسٌر الخارجٌة وهً المواعد التً ٌستعٌن  أولهما:إن لواعد التفسٌر تبدو على نوعٌن 
لواعد التفسٌر الداخلٌة وهً المواعد التً  وثانٌهما:بها المفسر من خارج دابرة النصوص 
 ٌلتمسها المفسر داخل دابرة النصوص.

 

 طرق التفسٌر الخارجٌة: -اوال

السٌما فً حالة وهً طرق ٌستند فٌها المفسر إلى عنصر خارج عن التشرٌع وٌستعٌن بها 
 ؼموض النص وأهمها ما ٌؤتً:

وتعنً الؽرض الذي هدؾ إلٌه المشرع من وضع النص. أو العلة التً  حكمة التشرٌع: -1
 انُض. التضت الحكم وعن طرٌك إدراكه لعلة الحكم ٌموم المفسر بتوضٌح ما ؼمض من ألفاظ

 

ٌع منذ التراحه حتى تمام وهً مجموعة األعمال التً تواكب التشر األعمال التحضٌرٌة: -2
سنه كالمذكرات التفسٌرٌة ومنالشات المجلس التشرٌعً ومحاضرها وأعمال اللجنتان المختصة 
بإعداد التشرٌع وٌستعٌن المفسر بهذه األعمال فً توضٌح النص المبهم أو استكمال نمصه أو 

كون حذرا فً رفع التعارض بٌن النصوص لمعرفة إرادة المشرع ؼٌر أن المفسر ٌنبؽً أن ٌ
االستعانة بهذه األعمال ألنها لٌست جزءا من التشرٌع وإنما هً وسٌلة إلدران مماصد المشرع 
ولذلن فإن من المحتمل أن تشتمل على فكرة خاطبة وٌنبؽً على المفسر عندبذ أن ال ٌعتد بهذه 

 الفكرة وإنما ٌصل إلى إرادة المشرع عن طرٌك آخر.

 

المراجع التً استمد منها المشرع أحكام تشرٌعه فالشرٌعة وهً  المصادر التارٌخٌة: -3
اإلسبلمٌة والمانون المدنً المصري هما المصدران التارٌخٌان للمانون المدنً العرالً. فإذا 
ؼمض نص رأى المفسر أنه مستمد من الفمه اإلسبلمً استعان بهذا الفمه فً تفسٌر النص وإن 

 النص.  رشد بالفمه والمضاء األجنبٌٌن فً تفسٌر هذاوجده مستمدا من لانون وضعً أجنبً است
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بها  وهً مجموعة المواعد التً ألفها الناس فً تعاملهم حتى استمرت وٌستعٌن العادات: -4
المفسر فً تحدٌد نطاق كثٌر من الحموق كحموق الملكٌة والجوار واالتفاق وٌستعٌن بها المفسر 

 التً ال تكسب حما وماال ٌعتبر كما أن الرجوع إلىفً تحدٌد ما ٌعتبر من أعمال التسامح 

العادات أمر ٌلجؤ إلٌه المفسر فً تفسٌر العمود إذا تبٌن للماضً أن إرادة المتعالدٌن لد 
 انصرفت إلى األخذ بها.

 

وهً فلسفة تشٌع فً  الفلسفة السٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة التً تسود دولة ما: -5
تمٌز بمبادئ محددة لام علٌها وفلسفة تشبع و بها وٌنبؽً على المفسر مجتمع ٌسوده نظام حكم 

 أن ٌستهدي بها فً تفسٌره للمانون.

 

 طرق التفسٌر الداخلٌة: -ثانٌا

ْٔٙ انطشق انزٙ ُٚطٕ٘ ػهٛٓب انزششٚغ رارّ ٔٚغزؼٍٛ انًفغش ثٓزِ انطشق فٙ انذبالد انزٙ 

يٍ  ٌٕ أٔ ٚجذٔ فٛٓب انزُبلغ ثٍٛ أدكبو ػذدُٚؼذو فٛٓب انُض أٔ رجذٔا فٛٓب َمبئغ أدكبو انمبَ

 انُظٕص ٔأْى ْزِ انطشق يب ٚأرٙ:

 االستنتاج بطرٌك المٌاس: -1

وٌعنً إعطاء حالة ؼٌر منصوص على حكمها نفس حكم حالة أخرى ورد نص ٌحكمها للتماثل 
ضرارا العلة بٌن الحالتٌن فإذا لرر المشرع الجنابً عدم تولٌع العموبة على من ٌرتكب سرلة إ

بزوجه أو بزوجته أو أصوله أو فروعه طبك هذا الحكم عن طرٌك المٌاس على حالتٌن لم 
 ٌنص علٌها هما النصب وخٌانة األمانة.

 :االستنتاج من باب أولى -2

 وٌعنً إثبات حكم والعة منصوص علٌها فً والعة لم ٌنص على حكمها ألن علة الحكم فی
الحالة ؼٌر المنصوص علٌها والمراد استنباط حكم لها ألوى أي أكثر توافرا من علة الحكم فً 
 الحالة التً ورد بها النص فإذا كان المانون الجنابً ٌعتبر تلبس الزوجة بالزنا ظرفا مخففا

نؼمٕثخ انضٔج إرا لزم صٔجزّ انًزهجغخ فًٍ ثبة أٔنٗ أٌ ٚكٌٕ انذكى كزنك إرا ػشة انضٔج 

 جزّ انًزهجغخ ػشثب يجشدب ٔأطبثٓب ثجشاح أٔ ثؼبْخ يغزذًٚخ. صٔ
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 :االستنتاج من مفهوم المخالفة -3

وٌعرؾ فً فمه المانون بؤنه إعطاء حالة ؼٌر منصوص علٌها حكما ٌكون عكس الحكم فً 
حالة منصوص علٌها الختبلؾ العلة فً الحالتٌن أو ألن الحالة المنصوص علٌها جزبٌة من 

من ( 92حالة ؼٌر المنصوص علٌها. ومن األمثلة على ذلن ما نصت علٌه المادة )جزبٌات ال
لانون العموبات العرالً النافذ )ال ٌساءل جزابٌا من أكرهته على ارتكاب الجرٌمة لوة مادٌة أو 
معنوٌة لم ٌستطع دفعها( فعلة عدم المساءلة الجزابٌة هً ابتؽاء البٌنة واالختٌار أما إذا ثبت 

 ر وألدم الشخص على ارتكاب الجرٌمة باختٌاره وجبت المساءلة الجزابٌة النتفاء العلة.االختٌا

 

 تمرٌب النصوص المتعلمة بموضوع واحد من بعضها:  -4

فإذا ساق المشرع عددا من النصوص تتعلك بموضوع واحد کالحٌازة أو المسإولٌة مثبل 

مٌعا نظرة شاملة دون أن ٌكرس وشرع المفسر فً تفسٌر أحدها وجب علٌه أن ٌنظر إلٌها ج

جهده عند نص واحد ألنه لو التصر فً التفسٌر على نص واحد فإن من المحتمل أن تخالؾ 

بعض النصوص فً الحكم البعض اآلخر. ولذلن ٌجب على المفسر أن ٌجري ممارنة وتمرٌبا 

أحكامها بٌن اللفظ الؽامض فً النص وبٌن ؼٌره من األلفاظ أو بٌن النصوص المتعارضة فً 

ذلن ألن لواعد التشرٌع ال تستمل عن بعضها وإنها ترتبط جمٌعا برباط وثٌك ٌضمها النظام 

من المانون ( 218المانونً. ومن األمثلة على ذلن ما نصت علٌه الفمرة األولى من المادة )

المدنً العرالً: )ٌكون األب ثم الجد ملزما بتعوٌض الضرر الذي ٌحدثه الصؽٌر(. ولد ورد 

لفظ الجد هنا مطلما منصرفا إلى كل من أب األب وأب األم. ولكننا لو رجعنا إلى المادة 

من المانون نفسه فإننا نجدها تمٌد بلفظ الجد بكونه الجد الصحٌح وهو أب األب إذ ( 102)

على ما ٌلً: )ولً الصؽٌر هو أبوه ثم وصى أبٌه. ثم جده الصحٌح( ففً هذٌن النصٌن  نصت

د للفظ الجد ولذلن ٌنبؽً على المفسر أن ٌمرب بٌن النصٌن ولد جرى المضاء ورد إطبلق ولٌ

الذي ؼٌر فً أحكام  1980لسنة ( 78العرالً لبل صدور لانون رعاٌة الماصرٌن رلم )

هو الجد الصحٌح وهو وحده ( 218على أن الممصود بالجد فً المادة )( 27الوالٌة فً المادة )

عن تعوٌض الضرر الذي ٌحدثه الصؽٌر إن لم ٌكن للصؽٌر  دون أب األم الذي ٌكون مسإوال

 أب حً من طرٌك تمرٌب النصوص من بعضها.
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 إلغاء التشرٌع

 

 معنى اإللغاء والحكمة منه: 

وحكمة اإللؽاء هً انتفاء . ٌمصد باإللؽاء إنهاء العمل بالنص التشرٌعً ورفع لوته الملزمة
المصلحة من العمل بتشرٌع سابك بالنظر ألن التشرٌع ٌهدؾ إلى تحمٌك المصالح فإذا ثبت أن 

ً خما عمد المشرع إلى إلؽابه وٌسمى اإللؽاء نس عالمصالح ال تتحمك فً ظل تشرٌ  .ا

األخرى  ا ٌمتد إلى المصادر الرسمٌةموٌبلحظ أن اإللؽاء ال ٌمتصر على التشرٌع وحده وإن
 .للمانون كالعرؾ وإن كانت أهمٌته العملٌة تبرز بالنسبة للتشرٌع

 

 السلطة المختصة باإللغاء: 

تطبٌما لمبدأ تدرج التشرٌع ولمبدأ العمل المضاد فإن النص ال ٌلؽً إال بنص ٌماثله لوة أو 
عارض معه ٌكون ألوى منه وإن كل عمل لانونً لابم ونافذ ال ٌلؽً وال ٌعدل إال بعمل آخر ٌت

ع الفرعً ٌلؽً بتشرٌع ٌوٌستوفً نفس اإلجراءات التً اتبعت فً إنشابه ولذلن فإن التشر
بمانون آخر وبدستور  ىفرعً آخر وبمانون أو بدستور كما أن التشرٌع الربٌسً أو المانون ٌلؽ

 ى اإلجراءات التً نص علٌها وال ٌلؽً إال بدستور آخر والضأما الدستور فبل ٌعدل إال بممت
 ٌجوز أن ٌمع العكس فبل ٌمكن لتشرٌع فرعً أن ٌلؽً لانونا.

 

 أنواع اإللغاء:

ٌبدو اإللؽاء على نوعٌن أولهما: اإللؽاء الصرٌح، وثانٌهما: اإللؽاء الضمنً وسنتكلم بإٌجاز 
 ا على التوالً:مفٌه

 

 اإللغاء الصرٌح: 

 الحاالت اآلتٌة:وٌعنً إلؽاء النص التشرٌعً بنص تشرٌعً آخر. وهو ما ٌتحمك فً 

دون إحبلل تشرٌع الحك محل تشرٌع  صرٌحنص بأن ٌصدر تشرٌع ٌلؽً تشرٌعا سابما -1
 سابك. 

أن ٌصدر تشرٌع الحك تتعارض أحكامه أو بعض أحكام نصوصه مع أحكام تشرٌع سابك  -2
وٌنص المشرع صراحة فً التشرٌع البلحك على إلؽاء ما ٌتعارض مع أحكامه كلٌا أو جزبٌا 

  شرٌع أو تشرٌعات سابمة.فً ت

أن ٌصدر تشرٌع ٌمضً بالنص الصرٌح على سرٌانه مدة محددة أو فً ظروؾ معٌنة  -3

وانمضت تلن المدة أو انتهت تلن الظروؾ فإن العمل به ٌنتهً عندبذ كالتشرٌعات التً تصدر 
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إبان الحروب كمانون إعبلن حالة الطوارئ أو لانون التسعٌرة الجبرٌة فً ظل ظروؾ 
 لتصادٌة تحتم إصدارها. ا

 روؾإذا لم ٌستوؾ التشرٌع شرطا تطلبه الدستور. كان ٌصدر تشرٌعات فً ظل ظ -4
وتطلب الدستور عرضها على المجلس التشرٌعً خبلل مدة معٌنة من تارٌخ التضت صدورها 

 أول اجتماع له إللرارها لم تعرض هذه التشرٌعات على المجلس فً المدة المحددة لعرضها

 

 

 

 :االلغاء الضمنً

وٌمصد به إلؽاء حكم تشرٌع سابك بتشرٌع الحك دون أن ٌنص فٌه على اإللؽاء وذلن أمر 
  ٌتحمك فً الحالتٌن التالٌتٌن.

 

أن تجًء أحكام التشرٌع البلحك متعارضه مع أحكام التشرٌع السابك كلٌا أو جزبٌا ولم ٌرد -1
 .فً التشرٌع البلحك نص باإللؽاء

التعارض بٌن بعض أحكام تشرٌعٌن ال ٌفٌد دابما إلؽاء النص السابك بالنص  وجدٌر بالذكر أن
البلحك إال إذا كان كبلهما من صفة واحدة كؤن ٌكون كبلهما لد جاء بحكم عام أو ٌجًء 
كبلهما بحكم خاص. أما إذا اختلفت الصفة فٌنبؽً أن ٌبلحظ أن النص البلحك إذا كان عاما 

فإن النص البلحك ال ٌلؽً النص الخاص السابك وإنما ٌظل حكم ا صوالنص السابك إذا كان خا
ا بعد صدور النص البلحك وٌعتبر استثناءا من حكمه. فإذا صدر لانون مدنً مهذا النص لاب

إٌجار العمار بل ٌظل المانون األخٌر  ةجدٌد ٌنظم عمد اإلٌجار فإنه ال ٌلؽً أحكام لانون مرالب
ا كمد على أحكام المانون المدنً أما إذا أفاد المانون البلحك حساري المفعول وٌعتبر استثناء ٌر

حك ال ٌلؽً األحكام بلخاصا ٌتعارض مع أحكام لانون سابك جاء بحكم عام فإن المانون ال
العامة التً وردت فً المانون السابك و إنما ٌمؾ إلى جواره وٌعتبر استثناء منه ٌرد على 

تمتطع من الحاالت التً ٌسري علٌها مفعول المانون السابك. الحالة التً تناولها بالذكر والتً 
المعدل جاء بحكم خاص تناول فبة من الجامعٌٌن  ۱٪۱۱فمانون الخدمة الجامعٌة الصادر عام 

م لانون الخدمة المدنٌة الذي ٌسري أحكامه على جمٌع الموظفٌن وإنما ٌعتبر استثناء كلم ٌلػ ح
 منه فً التطبٌك.

ع البلحك بإعادة تنظٌم وضع لانونً تناوله تشرٌع سابك بالتنظٌم ودون أن ٌأن ٌموم التشر -۲
ٌنص على إلؽاء التشرٌع المدٌم إذ ٌحل لواعد التشرٌع البلحك محل جمٌع لواعد التشرٌع 
السابك وإن كانت بعض نصوصها ال تعارض فً األحكام تشرٌعه الجدٌد على أساس ومبادئ 
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فإنه  جدٌد ًجملة وتفصٌبل. فإذا صدر لانون ضمان اجتماع جدٌدة وأحله محل التشرٌع السابك
 ٌحل محل لانون الضمان االجتماعً السابك وإن لم ٌنص المشرع على إلؽاء المانون السابك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 العرف

 

إذا كان التشرٌع ٌعد المصدر الرسمً العام للمانون فإنه ال ٌحٌط تنظٌمها بدلابك الحٌاة المانونٌة 
بجمٌع الحلول. وتمؾ إلى جانبه مصادر رسمٌة أخرى تعتبر مصادر احتٌاطٌة فً وال ٌمدنا 

ممدمتها العرؾ والدٌن مع مبلحظة أن الدٌن لد ٌعتبر مصدرا رسما أصبل لبعض الروابط 
المانونٌة وسنبدأ كبلمنا فً المصادر االحتٌاطٌة بالعرؾ؛ ألنه وفك الترتٌب الذي جاء فً 

األولى من لانوننا المدنً ٌعتبر المصدر الرسمً الذي ٌلً التشرٌع من الفمرة الثانٌة من المادة 
 حٌث األهمٌة.

 

 التعرٌف بالعرف

 معنى العرف:

إذا كان التشرٌع ٌعنً الطرٌك المعتمد الذي تنفذ منه لواعد السلون إلى حٌز المانون الوضعً 
 فً صورة لواعد مكتوبة ملزمة تصوؼها سلطة مختصة فً الدولة.

ؾ كمصدر رسمً للمانون هو طرٌك نفاذ لواعد السلون إلى حٌز التنفٌذ فً صورة فإن العر
ؼٌر مكتوبة تجًء ثمرة اعتٌاد الناس على سلون معٌن لتنظٌم ناحٌة من نواحً حٌاتهم  ةلاعد

 االجتماعٌة وتولد الشعور بضرورة االلتزام بها.

لمصدر الرسمً للماعدة اؼٌر أن مصطلح العرؾ كالتشرٌع والتمنٌن ٌفٌد معنٌن أولهما: 
الناس  عتٌادا)فهو بمعناه األول ٌعرؾ بؤنه  الماعدة المانونٌة فً حد ذاتهاوثانٌها: المانونٌة. 

على سلون معٌن فً تنظٌم ناحٌة من نواحً حٌاتهم االجتماعٌة بحٌث تنشؤ منه لاعدة ٌسود 
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الماعدة المانونٌة التً اصطلح )وهو بمعناه الثانً ٌعرؾ بؤنه:  (االعتماد بضرورة االلتزام بها
 .(الناس فً سلوكهم على وضعها ودرجوا على اتباعها وساد االعتماد بؤنها ملزمة

ْزِ انؼاللخ  ػذح انؼشفٛخ ثذافغ انذبجخ إنٗ رُظٛى ػاللخ اجزًبػٛخ فئرا اططهخ ؽشفببٔرُشأ انم

م انُبط ػهٗ ب ٔلؼٗ ثذم نّ ألجًب إنٗ شخض نهفظم فٙ َضاػًٓػهٗ دم نزُظًٛٓب أٔ ادزك

 زٗارجبع ْزا انذم نزُظٛى رهك انُبدٛخ يٍ َٕادٙ دٛبرٓى االجزًبػٛخ ثذافغ يٍ دت انزمهٛذ ي

على  ؽشاد انزمهٛذ ػبدح ٚغزمش انُبطاشؼشٔا ثظالدّ ٔإرا اؽشد انزمهٛذ ػهٗ ارجبػّ َشأد ػٍ 

ماد تصرٌؾ شإونهم بممتضاها حتى إذا مضى زمن على شٌوع هذه العادة وثباتها تولد اعت
بضرورة االلتزام بها لتمضً العادة فً طرٌمها إلى دابرة العرؾ. ومتً ساد االعتماد بؤنها 

ولم تخالؾ نصا تشرٌعا أمرا ولم تخرق ممتضٌات النظام العام ولواعد اآلداب العامة  ملزمة
 دخلت فً زمرة لواعد المانون عندبذ فً صورة لاعدة عرفٌة وتمٌدت المحاكم بتطبٌمها.

 

 العرف:أركان 

ن مادي هو المادة التً نشؤت عن ركٌبدو مما تمدم أن لاعدة العرؾ تموم على ركنٌن أولهما: 
معنوي هو توافر عنصر اإللزام  ركناعتٌاد الناس على سلون معٌن لتنظٌم عبللة ما وثانٌها: 

 فً تلن العادة.

 وهو نشوء عادة لانونٌة فٌتطلب توافره الشروط اآلتٌة: الركن المادي أما 

 تعلك العادة بالعبللات المانونٌة المابمة بٌن األشخاص فً المجتمع ولٌامها فً دابرة -1

 معامبلتهم.

عموم العادة: أي أنه ٌنبؽً أن تكون عامة من حٌث األشخاص الذٌن تناولهم بالحكم فبل  -2
أشخاص معٌنٌن بذواتهم وإنما تتوجه إلٌه بصفاتهم وإن تمتصر فً التطبٌك على شخص أو 

تكون عامة فً المكان الذي تتبع فٌه باطراد سواء شملت كل إللٌم الدولة أو التصرت فً 
 التطبٌك على جزء من إللٌم الدولة.

لدم العادة: وٌعنً مضً زمن على نشوبها واطراد العمل بها مما ٌإكد عمومها وثباتها  -3
خ أثرها فً النفوس واطمبنان الناس إلى الحل الذي تضعه. ولٌست هنان مدة وٌدل على رسو

محددة فً هذا الشؤن وإن كان الرأي الؽالب ٌشترط أن تبلػ من المدم مدى ٌنس الناس بمضٌه 
لدمها أمر ٌخضع لتمدٌر الماضً  ٌمتضٌهتارٌخ نشوبها. ومع ذلن فإن تحدٌد الزمن الذي 

وٌتؤثر الماضً فً تمدٌره بطبٌعة المعامبلت التً تنشؤ فٌها العادة وتفاوت موضوعها ومدى 
 تكرر العمل بها.

اطراد العادة: فً تطبٌمها وثباتها وٌمصد باالطراد اتباع العادة بصورة متواترة ومنتظمة  -4
 بالثبات دصلها عندبذ معنى االستمرار وٌم أي تكرار تطبٌمها على نسك واحد بحٌث ٌتوافر

 دها اذاجوكد وجودها فٌنتفً وؤاتباعها بصورة مستمرة اي بصورة ؼٌر متمطعة بحٌث ٌت

 اتبعت فترة وعدل عنها بعدبذ.
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عبللة لانونٌة على  ن اصطبلحه( معرفة الناس بالعادة وشٌوع أمرها: ذلن ألن العادة تنشؤ ع
من الزمن بصورة ال ٌكفً الستمرارها ولتوافر صفة االطراد وضعها والسٌر بممتضاها فترة 

وإنما ٌنبؽً أن ٌجري العمل بممتضاها من  عدد محدد من الناسبل والثبات لها اتباعها من ل
لبل أؼلب المخاطبٌن بها. وهذا ما ال ٌمكن تحمٌمه إال إذا شاع وجودها بٌن الناس وأحاطوا 

 واختٌار.  ةعن بٌنا بمضمونها واندفعوا إلى اتباعها معل

تتعلك بكٌان  ةعد اآلمرامرة ألن هذه المو( عدم مخالفة العادة فً حكمها لنصوص التشرٌع اآل6
المجتمع ومصالحه العلٌا وال ٌجوز للعادة أن تخالؾ مضمونها وإذا كان هذا هو األصل إال أن 

الماعدة العرفٌة المشرع لد ٌرى فً بعض الحاالت وفً دابرة بعض فروع المانون التجاري أن 
محلٌة كانت أم مهنٌة لد تبدوا أكثر مبلبمة فً التطبٌك من النص التشرٌعً فٌصوغ النص 

 ولكنه ٌمر للماعدة العرفٌة باألفضلٌة فً التطبٌك عند التعارض. .

عدم مخالفة العادة للنظام العام واآلداب العامة فً المجتمع: وهو شرط ٌصح تطلبه فً ( ٪
ن منها العرؾ المحلً أو المهنً. أما العادة التً ٌنشؤ عنها عرؾ شامل ٌنطبك العادة التً ٌتكو

على إللٌم الدولة برمته فبل ٌتصور أن تخالؾ لواعد النظام العام اآلداب العامة ألنها تسهم 
 عندبذ فً تحدٌد مفهوم النظام العام واآلداب العامة فً الدولة. 

 

 أما الركن المعنوي فً العرف:

زام فً العادة وهو ما اصطلح الشراح على تسمٌته ركن االعتماد بلزوم لتوافر عنصر اإلفهو 
العادة ذلن ألن العادة ال تصبح عرفا إال إذا اعتمد الناس بؤنها ملزمة وشعروا بها لها من لوة 

اتباعها فتوافر الركن المادي ال ٌكفً لوجود العرؾ وإن نشؤت العادة بتوافره وإنا تمتضٌهم 
ؽً أن ٌتحمك له الوجود المعنوي أو النفسً إلى جانب الوجود المادي فٌستمر فً روع ٌنب

الناس االعتماد بوجوب اتباع العادة باعتبارها لاعدة لانونٌة تمترن بجزاء مادي تفرضه السلطة 
ا وبؽٌر هذا االعتماد ال ٌوجد العرؾ باعتباره لانونا ملزما بل ٌظل عادة هالعامة عند مخالفت

 .َٙاألفراد مخالفتها دون التعرض للجزاء المانو ٌملن

 

 مزاٌا العرف وعٌوبه:

التشرٌع  عٌوبنفه بعض العٌوب والوالع أن مزاٌاه تمابل تٌتمتع العرؾ بجملة من المزاٌا وتك
 ما ٌؤتً:  مزاٌا العرفا أن عٌوبه تمابل ما فصلناه من مزاٌا للتشرٌع وأبرز مک

 ٌرتضٌه أفراد المجتمع فً تنظٌم عبللاتهم.ا معد تعبٌرا صادلا عٌأنه  -1

ن أنه ٌتابع المجتمع فً تطوٌره وٌبدوا أكثر مرونة فً مساٌرة األوضاع االجتماعٌة م -2
 المانون المكتوب.

أنه ٌسد نمص التشرٌع فٌعتبر مصدرا للمانون مكمبل له وٌعاونه فً التنظٌم فٌحكم ما أحال  -3
 التشرٌع إلٌه حكمه.
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 التً أدت إلى تدنً منزلته وتفوق التشرٌع علٌه فؤهمها ما ٌؤتً: رفعٌوب العأما 

ٌر عاجل فً المانون لمواكبة سرعة تطور المجتمع فً بعض ٌأنه ٌعجز عن تحمٌك تؽ -1
 تكوٌنه. انواحً حٌاته بسبب بط

أنه ٌإدي إلى ضٌاع وحدة المانون فً الدولة بسبب ضٌك نطاق تطبٌمه؛ ذلن ألن العرؾ  -2
 .ٌكون محلٌا أو مهنٌا وٌندر أن ٌعم الدولة بؤسرها ؼالبا ما

أنه ال ٌضمن ما ٌنبؽً أن ٌحممه المانون فً المجتمع من نظام وطٌد و تعامل مستمر بسبب  -3
ؼموض لواعده وصعوبة التثبٌت من وجودها والتحمك من مضمونها ذلن ألن لواعد العرؾ 

دة المانونٌة فمط وتفتمد الصٌاؼة تكوٌنها تمتصر على إنشاء مضمون الماع افضبل عن بط
المحكمة التً تدرج فٌها لواعد التشرٌع لتكفل التعرؾ على الحموق والواجبات وتضمن 

 .استمرار التعامل

 

 

 

 

 ألسام المانون

 

 وتمسٌمات لواعد المانون فروع المانون

 

 تمهٌد:

 

بالنظر إلى اختبلؾ طبٌعة الروابط المانونٌة التً تحكمها لواعد المانون فمد لسمت المواعد 
المانونٌة إلى مجموعات متجانسة تحكم كل منها حمبل من حمول النشاط المانونً وأطلك على 

أخرى تختلؾ  تمسٌماتكل مجموعة منها اسم فرع المانون كما أن لواعد المانون تمسم 
ٌا التً ننظر منها إلٌها فهً تمسم إلى مجموعات من حٌث درجة إلزامها أو من باختبلؾ الزوا

 حٌث مصدرها أو من حٌث النطاق اإلللٌمً أو من حٌث موضوعها.
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 فروع المانون

 

ٌمصد بفرع المانون مجموعة المواعد التً تحكم حمبل واحدا من حمول الحٌاة االجتماعٌة  
وتنظم روابط ذات طبٌعة واحدة كالمانون المدنً والمانون التجاري والمانون الدستوري؛ ذلن 
ألن كل منها ٌحكم جانبا من جوانب الحٌاة االجتماعٌة وتنظم لواعده روابط من طبٌعة سواء 

ر فً الفمه تمسٌم تملٌدي للمانون هو تمسٌمه إلى لانون عام ولانون خاص ولد عرؾ ولد استم
الرومان هذا التمسٌم فمد كانوا ٌنظرون إلى الدولة باعتبارها سلطة عامة تعمل للصالح العام 
الذي ٌعلو على المصالح الخاصة وتترن الحرٌة لؤلفراد لتحمٌك مصالحهم عند عدم تعارضها 

ا وبٌن الروابط التً فامة ولذلن مٌزوا بٌن الروابط التً تظهر فٌها الدولة طرمع المصلحة الع
تنشؤ بٌن األفراد ولد تضابل شؤن هذا التمسٌم فً المرون الوسطى بسبب ضعؾ الدولة وسٌادة 
اإللطاع وتعدد الهٌبات صاحبة السلطان فً المجتمع ثم ما لبث هذا التمسٌم أن برز ثانٌة أبان 

الفردي منذ أواخر المرن الثامن عشر وإذا كان التمسٌم التملٌدي الثنابً للمانون سٌادة المذهب 
ٌحظى بتؤٌٌد جانب كبٌر من الفمه المعاصر إال أن ثمة اتجاهات برزت فً الفمه الحدٌث 

 .لتمسٌم الثنابً التملٌدي لتعارضه وسنعرض فٌما ٌلً بالبحث الوجٌز 

 

 التمسٌم الثنائً التملٌدي للمانون:

اصر هذا التمسٌم أؼلب الفمه المعاصر وبممتضاه ٌضم المانون لسمٌن ربٌسٌن هما المانون ٌن
يؼٛبس نهزًٛٛض  العام والمانون الخاص ولكن الفمه اختلؾ فً تحدٌد معٌار للتمٌز بٌنها وأفضل

ثًُٛٓب فٙ سأُٚب ْٕٔ يؼٛبس ٚؤٚذِ انجبَت األكجش يٍ يُبطش٘ انزمغٛى انثُبئٙ ْٕ انًؼٛبس انز٘ 

ؼزذ ثؼُظش انغهطخ انؼبيخ انزٙ ٚزظف ثٓب أدذ ؽشفٙ انشاثطخ ٔفٙ ػٕء رنك َؼشف انفشػٍٛ ٚ

 انشئٛغٍٛ نهمبٌَٕ ػهٗ انُذٕ اٜرٙ:

بؤنه مجموعة المواعد التً تحكم الروابط التً تظهر فٌها الدولة  المانون العامفنعرؾ 
فٌعنً مجموعة  لخاصالمانون اا أما فباعتبارها صاحبة السٌادة والسلطان فً المجتمع طر

المواعد التً تحكم الروابط الناشبة بٌن األفراد أو بٌنهم وبٌن الدولة على اعتبارها شخصا 
 معنوٌا عادٌا.

 

 :نتائج التمٌٌز بٌن المانون العام والمانون الخاص

ر ٌؼٌره من المعاٌعلى لما كان معٌار التمٌٌز بٌن المانون العام والمانون الخاص الذي ٌفضل 
الرابطة التً تحكمها لواعد المانون بحك السٌادة ووجود الدولة أو إحدى هٌبات باعتبارها  تعلك

بٌن  ٌزصاحبة السلطة العامة فً المجتمع طرفا فٌها فإن ثمة نتابج هامة تترتب على التمٌ
 المانون العام والمانون الخاص أبرزها ما ٌؤتً: 
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ٌخولها لها المانون العام ال نجد، نظٌرها فً تتمتع السلطات العامة فً الدولة بامتٌازات  -1
المانون الخاص. منها حمها فً إصدار لرارات تإثر فً حموق ومراكز األفراد تمكنها من 
فرض تكالٌؾ على األفراد کنزع ملكٌة عمار للمنفعة العامة أو االستٌبلء المإلت على مال 

فراد الذٌن البد لهم من االلتجاء إلى ا لؤلفٌملكه األفراد ومنها حمها فً التنفٌذ المباشر خبل
المضاء للوصول إلى حمولهم ومنها أن السلطة العامة ال تمؾ على لدم المساواة مع األفراد عند 
تعالدها معهم إذ ٌخولها المانون حك تولٌع الجزاء على من ٌخل من األفراد بشروط التعالد 

 ولها أن تعدل فً شروط العمد فً حاالت معٌنة.

ع األموال التً ٌملكها أشخاص المانون العام فً الدولة لنظام لانونً ٌختلؾ عن تخض -2
النظام المانونً الذي ٌحكم األموال الخاصة لؤلفراد فبل ٌجوز التصرؾ فً األموال العامة أو 
الحجز علٌها كما ال ٌجوز تملكها بالتمادم وذلن ضمانا لدوام المنفعة العامة التً خصصت هذه 

أجل تحمٌمها كما أن األموال الخاصة التً تملكها الدولة تخضع لنظام لانونً  األموال من
 ا ٌحكم ملكٌة األفراد من نظام وٌمترب من نظام الملكٌة العامة.مٌختلؾ ع

ام مسإولٌة أشخاص المانون العام ومسإولٌة التابعٌن لهإالء األشخاص عن كتختلؾ أح -3
 المانون الخاص.األحكام المانونٌة لمسإولٌة أشخاص 

ها لمواعد لانونٌة تختلؾ عن تلن التً تحكم عبللات أرباب لامتخضع عبللات الدولة بع -4
التولؾ ال المرافك العامة بحك اإلضراب أو مالعمل والعمال فً المانون الخاص فبل ٌتمتع ع

لخاص ا وذلن ضمانا لدٌمومة سٌر المرافك العامة خبلفا للعمال فً نطاق المانونعن العمل 
 الذٌن تثبت لهم هذه الحموق.

 ظهور لضاء مستمل عن المضاء العادي هو المضاء اإلداري للفصل فً المنازعات الناشبة  -5
 نطاق المانون العام وٌتمتع المضاء اإلداري بمكانة مرمولة فً بعض الدول كفرنسا ومصرفً 

اما  صادر المانون اإلداريوٌوصؾ بؤنه لضاء إنشابً ٌبتدع الحلول المانونٌة وٌعد من أهم م
 .جمٌعها للمضاء العادي ضعالمنازعات فً نطاق المانون الخاص فتخ

 

ال ٌجوز االتفاق على مخالفة لواعد المانون العام الرتباطها بسٌادة الدولة ولكونها جمٌعا  -6
واعد لواعد آمره أما لواعد المانون الخاص فٌجوز االتفاق على مخالفة البعض منها باعتبارها ل

مكملة أو مفسرة لئلرادة. وإن وجد من لواعد المانون الخاص ما ٌعتبر أمرا ال ٌجوز االتفاق 
 على مخالفته.

ا أما روابط المانون الخاص مٌتم تفسٌر روابط المانون العام فً ضوء المصلحة العامة داب -7
 فٌموم تفسٌرها فً األصل على التحري عن نٌة المتعالدٌن. 

 

 :العامفروع المانون 
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إن الروابط التً تحكمها لواعد المانون العام تبدو فً صور شتى فمد تنشؤ الرابطة بٌن دولة 
وبٌن دولة أو دول أخرى ولد تنشؤ الرابطة بٌن دولة وبٌن فرد ولد تنشؤ بٌن هٌبات الدولة 

لمانون المانون العام الخارجً واالواحدة. ولذلن ٌتفرع المانون العام إلى فرعٌن ربٌسٌن هما: 
ومعٌار التمٌٌز بٌنهما هو دابرة نشوء هذه الروابط فإن تجاوزت الرابطة حدود العام الداخلً 

إللٌم الدولة اعتبرت من روابط المانون العام الخارجً. وإن نشؤت فً نطاق إللٌم الدولة 
 .خضعت لمواعد المانون العام الداخلً

 

 المانون العام الخارجً: -أ

ا والتً تجاوز حدود فالتً تنظم الروابط التً تبدوا فٌها الدولة طروهو مجموعة المواعد 
 إللٌمها وٌنتظم المانون العام الخارجً فرعا واحدا من فروع المانون هو المانون الدولً العام. .

 

 :تعرٌف المانون الدولً العام 

ول فً حالتً مجموعة المواعد التً تنظم الروابط بٌن الد)ٌعرؾ المانون الدولً العام بؤنه 
 ات الدولٌة واإلللٌمٌة وعبللاتها.مالسلم والحرب وٌحكم نشوء المنظ

وٌنسب الفضل فً نشوبه إلى الفمٌه الهولندي جروشٌوس الذي وضع جملة من المواعد التً 
تنظم الروابط بٌن الدول والتً استمدها من مبادئ المانون الطبٌعً واألعراؾ الدولٌة 

ثم تنامت لواعده واتسع نطاله . 1625)لانون الحرب والسلم( سنة  وأصدرها فً كتابه الشهٌر
 وتعددت مصادره.

 

 وٌشمل المانون العام الداخلً فروع المانون اآلتٌة: المانون العام الداخلً: -ب

 

 القاوون الدستوري: -أوال

التً تحدد شكل الدولة ونوع الحكومة وكٌفٌة  ٌةمجموعة المواعد المانونٌة األساس) ٌعرؾ بؤنه
وتمرر حموق االفراد  تنظٌم سلطاتها العامة فً تكوٌنها واختصاصها وعبللتها فٌما بٌنها

االساسٌة وعبللتهم بالدولة وسلطاتها العامة(. وٌعتبر المانون الدستوري المانون االساس فً 
ٌجوز ان ٌخالفه أي لانون فً الدولة او الدولة الذي ٌتفوق على جمٌع تشرٌعاتها منزلة فبل 

 تشرٌع فرعً.
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 المانون اإلداري:  -ثانٌا 

هو مجموعة المواعد المانونٌة التً تنظم حركة السلطة التنفٌذٌة فً أداء وظٌفتها اإلدارٌة )
وظٌفتها االدارٌة  وتحدد الوسابل التً تمكن األفراد من حمل هذه السلطة على أداء واجبها

 سابل التً تمكن االفراد من حمل هذه السلطة ؼلى اداء واجبها فً هذا المجال(.وتحدد الو

 

المانون المالً: -ثالثا  

)هو مجموعة المواعد المنظمة إلٌرادات الدولة وهٌباتها العامة ومصروفاتها واجراء الموازنة  

 بٌنهما(.

 المانون الجنائً أو المانون الجزائً: -رابعا

الجنابً إلى لسمٌن هما لانون العموبات ولانون أصول المحاكمات الجزابٌة أو ٌنمسم المانون 
 لانون اإلجراءات الجنابٌة.

 لانون العموبات أو المانون العمابً: -أ

هو مجموعة المواعد التً تحدد األفعال المحرمة التً تعتبر جرابم وكٌفٌة تحمك المسإولٌة )
 .(جرٌمةالجنابٌة وتحدٌد العموبة الممررة لكل 

ٌشتمل لانون العموبات على لسمٌن هما المسم العام والمسم الخاص أما المسم العام فٌتناول 
المواعد العامة التً تسري على الجرابم كافة وتدور هذه المواعد حول الجرٌمة والمجرم 

لمخالفة والعموبة ففٌما ٌتعلك بالجرٌمة ٌتناول المسم العام بٌان أنواعها وهً الجناٌة والجنحة وا
كما ٌعرض لبٌان أركانها وهً ثبلثة أولها الركن التشرٌعً وٌعنً نص المانون الذي ٌحرم 
الفعل إال االمتناع عنه وثانٌها الركن المادي وٌعنً كل سلون إجرامً ٌنطوي على المٌام بفعل 

لمصد حرمه المانون أو على االمتناع عن فعل أمر به المانون وثالثها الركن المعنوي وٌعنً ا
الجنابً أي توافر إرادة المٌام بفعل أو االمتناع عنه لدى الجانً مع علمه بؤن ما ٌموم به 
محظور لانونا وفٌما ٌتعلك بالمجرم ٌبٌن المانون األحوال التً ٌسؤل فٌها المجرم مسإولٌة 

درجها وأحوال تشدٌد هذه المسإولٌة أما فٌما ٌتعلك بالعموبة فٌتناول المانون بٌان أنواعها وت
 وسموطها واإلعفاء منها.

أما المسم الخاص فٌتناول بٌان الجرابم المختلفة سواء ولعت على الدول أو على إحدى هٌباتها 
أو على األفراد فً أجسامهم أو أعراضهم أو أموهم وهو ٌتناول كل جرٌمة أو مجموعة من 

 الجرابم المتمثلة من حٌث طبٌعتها باألحكام على انفراد.

 :أصول المحاكمات الجزئٌة أو لانون اإلجراءات أو المرافعات الجنائٌة لانون -ب 

الجرٌمة حتى  هو مجموعة المواعد المانونٌة التً تبٌن اإلجراءات الواجب اتباعها منذ ولوع )
 .(تمام تنفٌذ الحكم الصادر فٌها تطبٌما ألحكام لانون العموبات
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 فروع المانون الخاص: 

 ٌضم المانون الخاص فروعا كثٌرة أهمها ما ٌؤتً: 

 المانون المدنً: -أوال

ٌعتبر المانون المدنً والمانون الجنابً ألدم فروع المانون كافة ولد استمرت لواعدهما فً 
مختلؾ الشرابع المدٌمة. وٌعتبر المانون المدنً ولد أطلك علٌه الرومان هذه التسمٌة عاد 

 المانون الخاص. تعرٌؾوعه ولذلن فإنه ٌعرؾ فً الؽالب بنفس المانون الخاص وأصل فر

: مجموعة المواعد التً ًوٌسعنا المول أن المانون المدنً فً األنظمة المانونٌة الؽربٌة ٌعن
عادٌا  معنوٌاتحكم الروابط الخاصة بٌن األفراد أو بٌنهم وبٌن الدولة على اعتبارها شخصا 

ت مالٌة. ولما كان المانون المدنً فً األنظمة العربٌة سواء كانت روابط أسرة أو معامبل
مجموعة المواعد المانونٌة التً  )ٌمتصر على حكم المعامبلت المالٌة فإن فً وسعنا تعرٌفه بؤنه

 . (الدولة على اعتبارها شخصا معنوٌا عادٌا وبٌنتحكم المعامبلت المالٌة بٌن األفراد أو بٌنهم 

 

 القاوون التجاري: -ثاويا

فمواعده ال تطبك  (هو مجموعة المواعد المانونٌة التً تحكم األعمال التجارٌة وروابط التجار )
ًٌ إال بٌن تجار وفً عبللة تجارٌة وهً تموم على الرؼبة فً التبسٌط توخ للسرعة وعلى  ا

 االبتمان لمٌام التجارة على الثمة ولد أدى اتساع التجارة الخارجٌة إلى الرؼبة فً توحٌد لواعد
 المانون التجاري مما أدى إلى لٌام اتفالات دولٌة تتعلك ببعض مسابله.

 لانون المرافعات: -ثالثا

كما ٌسمى اصول المحاكمات المدنٌة او الحمولٌة او لانون المرافعات المدنٌة التجارٌة او  
 لانون المرافعات المدنٌة.

للوصول عن طرٌك السلطة  )هو مجموعة المواعد التً تبٌن االجراءات التً ٌتبعها الفرد
العامة الى حماٌة حموله الخاصة الممررة فً المانون المدنً او التجاري ولذلن فهو ٌعتبر 

 لانونا شكلٌا او اجرابٌا(.

 

  المانون الدولً الخاص: -رابعا
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هو مجموعة المواعد المانونٌة التً تحدد المحكمة المختصة والمانون الواجب التطبٌك فً  )
نزاع نشؤ بسبب رابطة لانونٌة تتمٌز بوجود عنصر أجنبً فٌها سواء كان طرفا فً الرابطة أو 

ا تحكم لواعده مسابل الجنسٌة ومركز األجانب فً م. ک(هال اكان محلها أو كان السبب المنش
 الدولة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظرٌة الحك

 

 التعرٌف بالحك

 طبٌعة الحك وعناصره 

 

 

 تعرٌؾ الحك فً مشروع المانون المدنً العرالً:

من مشروع المانون المدنً العرالً الحك بؤنه )الحك مٌزة ٌمنحها المانون ( ۱۱عرفت المادة )
 وٌحمٌها تحمٌما لمصلحة اجتماعٌة(.

وٌبلحظ بؤن مشروع المانون المدنً العرالً فً تعرٌفه للحك لد أخذ بالنظرٌات األكثر تمدما 
فً التعرٌؾ بالحك واعتنى بتلن النظرٌات التً تعطً للحك بعدا اجتماعا متمدما فالحك وكما 
أخذ به مشروع المانون لٌس حما طبٌعٌا ٌمترن وجوده بوجود الشخص وسابما لوجود المانون 

س حما فردا مطلما وإنما هو مٌزة )استبثار بمٌمة معٌنة وتسلط( ٌمررها المانون فالحك وهو لٌ
هنا لانونً ال ٌوجد إال إذا أنشؤه المانون ثم هو ٌحمٌه وكل ذلن تحمٌما المصلحة اجتماعٌة ذلن 

لكون المانون ال ٌعترؾ بالحموق حماٌة لكافة المصالح التً ٌمصد إلٌها األفراد فً المجتمع. )
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إال إذا  حماٌة المانون بل هو ٌتخٌر منها ما ٌكون جدٌرا بالحماٌة وال تستحك مصلحة الفرد
 الجماعة( اتفمت مع المصلحة العامة للجماعة لذلن ٌتمٌد استعمال الحك بمصلحة

مجال  ولمد أبرز مشروع المانون المدنً المضمون االجتماعً للحك بصورة واضحة وذلن فً
المادة  اهم الحموق المدنٌة ذات المٌمة المالٌة وأبعدها أثرا( حٌث نصت)الملكٌة  تعرٌفه لحك

 منه على أنه:( 125)

ن فً حدود المانون التصرؾ فً ماله واستعماله واستؽبلله طبما للؽاٌة االلتصادٌة مالل)ل 

واالجتماعٌة للملكٌة باعتبارها وظٌفة اجتماعٌة( فالمالن وفك هذا التصور لٌس مطلك 

وم بتؤدٌة الوظابؾ االلتصادٌة واالجتماعٌة لملكٌته باعتبارها كماله وإنما هو مح التصرؾ فً

استعمال فاجتماعٌة فبل استؽبلل وال استعمال ؼٌر مشروع وال تعسؾ ٌضر بالؽٌر  ةوظٌف

ال تعسفٌا مصار االستعال الحموق ٌجب أن ٌمتصر على ؼاٌاتها االلتصادٌة واالجتماعٌة وا

الحموق من الوجهة االجتماعٌة نسبٌة ال  ومتخطٌا مضمون الحك، ألن ومجافٌا للضمٌر العام

ة.مطلمة بما فً ذلن حك الملكٌ  

 

 

 طبٌعة الحك

 

 طبٌعة الحك فً الفكر الفردي

 

لحماٌة ٌرى أنصار هذا المذهب أن الفرد هو هدؾ المانون األسمى فلم ٌوجد المانون إال  
  األفراد وتمكٌنهم من التمتع بها .

ته ا وإن هذه الحرٌة تتولؾ على سعادرالمذهب ٌنظر إلى الفرد ذاته وٌعتبر أنه خلك حوهذا 
 لحموقوإن الناس متساوون جمٌعا فً الحرٌة كما أنهم ٌتساوون أٌضا فً الحموق وإن هذه ا

تفرضها الطبٌعة لئلنسان فتولد معه موجودة لبل وجود المانون وبالتالً فلٌس اعتراؾ المانون 
أوجدها بل إن وجود هذه الحموق كان سابما على وجود المجتمع ذاته وكان دخول  بها هو الذي

اإلنسان فً عضوٌة المجتمع مشروطا بوجوب احترام حموله األساسٌة ولذلن تسمى هذه 
 .الحموق بالحموق الطبٌعٌة ألنها مستمدة من الطبٌعة ال من المانون

لة ومتساوٌة فمد ٌإدي ذلن إلى تعارضها ولكن ولما كان األفراد جمٌعا ٌملكون حمولا متماب
وتصادمها علٌه فمهمة المانون هو التوفٌك بٌن االستعماالت المتضاربة لهذه الحموق بحٌث 
ٌإدي ذلن إلى استفادة الجمٌع من هذه االستعماالت وبما ال ٌتعارض مع استفادة سابر األفراد 

 اآلخرٌن.
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لؤلفراد  امتٌازاول األفراد أي على الحك باعتباره ففً هذا المذهب ٌتركز النظام المانونً كله ح
ضد أي اعتداء  ولٌس للمانون أي دور أو معنى إال تحدٌد حموق األفراد وتثبٌتها والدفاع عنها

طبٌعٌة مطلمة سابمة فً  امتٌازاتولذلن فإن طبٌعة الحك فً المذهب الفردي تحدد بؤنها 
 وجودها على المانون والدولة.

 

 المذهب االشتراكً طبٌعة الحك فً

ٌموم هذا المذهب اساس مختلؾ عن األساس الذي ٌموم علٌه المذهب الفردي فالمذهب  
االشتراكً ال ٌنظر إلى الفرد باعتباره كابنا مستمبل عن ؼٌره بل باعتباره كابنا اجتماعٌا ٌعٌش 
فً جماعة وله حمٌمته االجتماعٌة وهو متعاون مع ؼٌره فً تحمٌك مصلحة الجماعة التً 

 إسعادها وإن هذا العمل المشترن هو الذي ٌإدي بالنتٌجة إلى خٌر الفرد وصالحه.ٌنتمً إلٌها و

ٌبدأ إال عندما  والمانون بموجب هذا المذهب ٌنبعث من ضرورات الحٌاة فً المجتمع وهو ال
لحٌاة فً المجتمع، والمانون هو الذي ٌموم بإنشاء الحموق وٌمنحها لؤلفراد فلٌس لها وجود اتبدأ 

بالحموق  بما ٌسمىتمل عن الموانٌن التً تمررها أو تثبتها ومن ثم فبل وجود ذاتً أو مس
 الطبٌعٌة فالحموق كلها لانونٌة ألن مصدرها المانون.

مذهب الفردي بمعنى أن الا فً مكما أن دور الدولة بموجب هذا المذهب لٌس دورا سلبٌا ك
ن االعتداء على حموق ز حموله ومنعه ماودورها ال ٌمتصر فمط على منع الفرد من تج

اآلخرٌن بل إن لها دورا إٌجابٌا فعاال فهً تتدخل فً شإون األفراد طالما أن األمر ٌتعلك 
لبضتها على األفراد والتدخل فً نشاطهم  تشدٌدبالصالح العام وٌعنً ذلن دعوة الجماعة إلى 

اعة مماعة وللجفالحموق من الج بما ٌحفظ الصالح العام وٌحمً الضعفاء من لبضة األلوٌاء 
ً انما مع التنظٌم االجتماعً وااللتصادي للجماعة وتتؤثر به وٌتحكم هو فٌها وه وهً تدور

وظابؾ لمصلحة الجماعة ال لمصلحة الفرد وإنها لذلن تعتبر مجرد اختصاصات أو تمرر 
 .وأصحابها موظفون عامون موكلون باستعمالها على وجه ٌحمك الصالح العام اجتماعٌة 

األخذ بهذا  لىون الذي تصدره السلطة هو الذي ٌحدد حموق كل فرد وواجباته وٌترتب عفالمان
 المذهب نتابج مهمة منها:

 من الناحٌة السٌاسٌة: لٌست الحرٌة مطلمة فهً ممٌدة بالصالح العام. -1

النشاط  جعمن الناحٌة االلتصادٌة: تدخل الدولة فً كافة نواحً النشاط االلتصادي وتش -2
 واالبتعاد عن مذهب االلتصاد الحر.العام 

من الناحٌة المانونٌة: التوسع فً نطاق المانون وازدٌاد المواعد األمرة التً تهدؾ إلى إلامة  -3
المساواة بٌن األفراد تضٌك مبدأ سلطان اإلرادة اعتبار الملكٌة وظٌفة اجتماعٌة ولٌست حما 

  .مطلما
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 عناصر الحك وأركانه

 

 عناصر الحك 

بٌنا عند دراستنا لتعرٌؾ الحك مدى االختبلؾ بٌن الفمهاء فً بٌان ماهٌة الحك وبٌان لمد 
عناصره الجوهرٌة المكونة له ولكن ومع ذلن فإن دراسة تحلٌلٌة لبٌان عناصر الحك الخاصة 
به والممٌزة له تإدي بنا إلى المول بؤن الحك ٌحتوي على عنصرٌن أساسٌٌن هما الرابطة 

 تبثار.المانونٌة واالس

 

  الرابطة المانونٌة: -1

ا به من عناصر الحك فإن الصعوبة تثور مإذا كان اعتبار الرابطة المانونٌة عنصرا أساسٌا مسل
فً بٌان ماهٌة هذه الرابطة فبٌنما ٌذهب أكثر الفمهاء إلى أن الرابطة التً ٌحكمها المانون أي 

وحدهم إذ لٌس من المتصور وجود الرابطة المانونٌة ال ٌتصور وجودها إال بٌن األشخاص 
رابطة بٌن األشخاص واألشٌاء على اعتبار أن كل رابطة لانونٌة تفترض حما من ناحٌة 

 والتزاما من الناحٌة األخرى فلٌس من المعمول تكلٌؾ األشٌاء بواجب أو التزام معٌن.

بتوافرها فً بعض على أن األخذ بهذا التصور للرابطة المانونٌة ٌإدي بالنتٌجة إلى المول 
أنواع الحك دون البعض اآلخر أي بتوافرها فً الحك الشخصً دون الحك العٌنً لذلن حاول 
بعض الفمهاء الخروج من هذا المؤزق وذلن عن طرٌك التحاٌل فً المول بؤن الرابطة المانونٌة 

ة بٌن لابمة بٌن األشخاص فً الحك العٌنً كما هً فً الحك الشخصً إذ توجد رابطة لانونٌ
 شخص صاحب الحك العٌنً وبٌن الناس كافة ٌلتزمون بموجبها باالمتناع من االعتداء على

 دمّ .

ا هً موحٌث أن الرابطة المانونٌة لٌست فمط )رابطة التضاء( أي عبللة بٌن الدابن والمدٌن وإن
 كذلن )رابطة تسلط( أي سلطة مباشرة لشخص على شًء معٌن كحك الملكٌة لذلن ٌمكن المول

 بؤن الروابط المانونٌة تنمسم إلى نوعٌن:

تكون إال بٌن شخص وشخص آخر ٌلتزم بموجبها أحدهما وهو  وهذه ال روابط التضاء: -أ
 أداء معٌنا للشخص اآلخر الدابن. ٌمدم المدٌن بؤن

وهذه ال تكون إال بٌن األشخاص واألشٌاء ٌمارسون بموجبها سلطة مباشرة  روابط تسلط: -ب
 األشٌاء.لبل هذه 

 

  االستئثار: -2
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عنصر االستبثار معناه أن الشخص ٌستؤثر بؤشٌاء أو لٌم أي أنه ٌختص بها وحده دون ؼٌره 
من األشخاص فٌكون هذا الشًء أو هذه المٌمة موضوع الحك تابعا للشخص وهو ٌختص به 

علٌه ما ٌخوله له المانون من تسلط أو التضاء دون سابر الناس فالمالن ٌستؤثر وحده  ٌمارسو
ه وله أن ٌتصرؾ فٌه بالكٌفٌة وحسب الحدود التً رسمها المانون ولٌس كبالتسلط على مل

لشخص آخر معارضته فً ذلن والممرض كذلن هو وحده الذي ٌختص دون ؼٌره من 
 ن الممترض ولٌس لؽٌره هذا الحك بشؤن نفس المرض.األشخاص بحك التضاء مبلػ المرض م

 

 .الحماٌة المانونٌة أو الدعوى التً ٌزود بها الحك والتً تكفل احترامه -3

 

 أركان الحك

أساسٌان هما أشخاص الحك )أصحاب الحموق(  ركنان مركز لانونًلما كان لكل حك أو  
ع فنخصص الفرع االول األشخاص ابتواألشٌاء واألعمال )محال الحموق( لذلن سندرسها بالت
 الحك والفرع الثانً لؤلشٌاء واألعمال أي لمحال الحك.

 

 الركن األول: أشخاص الحك: 

البد لكل حك من صاحب ٌنسب إلٌه إذ ال ٌمكن تصور الحك إال منسوبا إلى شخص من 
الواجب األشخاص وإذا كان األمر كذلن أي ال ٌمكن نسبة الحك إال إلى شخص فبالممابل فإن 

 أو االلتزام الذي ٌمابل الحك البد أن ٌمع هو اآلخر على األشخاص.

نظر المانون هو كل من ٌصلح الكتساب الحموق والتحمل بااللتزام فتثبت  والشخص فً
الشخصٌة المانونٌة لئلنسان باعتباره أهبل الكتساب الحموق وتحمل االلتزامات وهو ما ٌطلك 

 .علٌه باإلنسان الطبٌعً

الشخصٌة المانونٌة لٌست ممصورة على اإلنسان وحده فهً تثبت لبعض جماعات من ولكن 
األفراد ولبعض مجموعات األموال وذلن تلبٌة لدواعً الضرورة العملٌة وهو ما ٌطلك علٌه 

 الشخصٌة االعتبارٌة أو المعنوٌة.

ها عن ا عن الشخص الطبٌعً، وثانٌملذلن ٌكون الكبلم عن أشخاص الحك فً موضوعٌن أوله
 الشخص االعتٌادي أو المعنوي. 

 

 :الركه الثاوي: محل الحق 

سلطة )الحموق المالٌة هً إما حموق عٌنٌة أو حموق شخصٌة ولما كان الحك العٌنً هو 
كان الشًء هو محل الحك فً هذه الحالة وفً الحك  (مباشرة لشخص على شًء معٌن
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دٌن الذي ماع عن العمل الذي ٌلتزم به الالشخصً نجد أن محل الحك هو المٌام بعمل أو االمتن
 ٌمكن إجباره علٌه.

 االعمال كما نبٌنوفً دراستنا لموضوع الحك نبٌن أوال موضوع الحك الشخصً وهً 
 موضوع الحك العٌنً وهً األشٌاء. 

 

 األعمال اوال: 

 سلبٌا ايال امباعتبارها محبل للحموق الشخصٌة إما أن تكون أعماال إٌجابٌة أو أعاالعمال 
 ٌنة اوالتزاما بالمٌام بعمل أو االمتناع عن عمل وٌشترط فً هذه األعمال أن تكون ممكنة ومع

 :لابلة للتعٌن ومشروعة

ون العمل كأن ٌكون العمل أو االمتناع عنه ممكنا أي ٌكون من المستطاع المٌام به أو لد ٌ -1
لذاته أي تحٌبل إذا كان مس مستحب استحالة مطلمة وٌكون العمل مستحٌبل استحالة مطلمة

بالنسبة للناس كافة ال أن ٌكون مستحٌبل بالنسبة إلى الملتزم فحسب )االستحالة الموضوعٌة( 
مثالها تعهد الشخص بعبور المحٌط سباحة أو أن ٌلمس السماء بؤصبعه وهذه هً االستحالة 

 الطبٌعٌة.

تبناؾ فً لضٌة بعد انمضاء مدة ولد تكون االستحالة المطلمة استحالة لانونٌة كؤن ٌتعهد اس
فإذا كان األمر كذلن أي كانت االستحالة مطلمة فإنه ٌترتب علٌها بطبلن االلتزام إذ  .االستبناؾ

 ال التزام بمستحٌل.

ولد تكون االستحالة نسبٌة وفٌها ٌكون االلتزام مستحٌبل على المدٌن دون ؼٌره ففً هذه الحالة 
وٌجوز  صحٌح واالستحالة النسبٌة ٌكون المدٌن مسإوال عنهاٌوجد االلتزام وٌموم على محل 

 المطالبة بفسخ العمد مع طلب التعوٌض. 

إذا كان محل االلتزام عمبل أو امتناعا عن عمل وجب أن ٌكون العمل الواجب المٌام به أو  -2
ثأٌ  البناء االمتناع عنه معٌنا أو لاببل للتعٌٌن فإذا تعهد مماول بإلامة بناء وجب أن ٌتعٌن هذا

التً تعٌن  رؼٍٛ انطجمبد انزٙ ٚزكٌٕ يُٓب ٔغشف كم ؽجمخ ٔيغبدخ كم غشفخ رنك يٍ انجٛبَبد

ٌمتنع  نوع العمل الذي تعٌٌنالبناء تعٌٌنا كافٌا وإذا كان االلتزام االمتناع عن عمل فٌجب 
 المدٌن المٌام به ومدى هذا االلتزام فً الزمان والمكان. 

كان ن ؤترط فً المحل أن ٌكون مشروعا فإذا تبٌن أنه ؼٌر مشروع بمشروعٌة المحل: ٌش -3
ون محله ؼٌر مشروع  كداب كان االلتزام باطبل مثال االلتزام الذي ٌواال مخالفا للنظام العام

 التزام الشخص بارتكاب جرٌمة مثبل.

 

 ثانٌا: األشٌاء
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والشجر واألشٌاء لد تكون  كاألرض كٌاناألشٌاء: هً محل الحك العٌنً والشً هو كل ماله 
أشٌاء  ًفبل ٌدرن بالحس وإنما ٌدرن بالفكر فها مادٌة فتدركها الحواس ولد ٌكون الشًء معنوٌ

ذهنٌة أو معنوٌة واألشٌاء المادٌة هً التً تصلح محبل للحموق العٌنٌة أما األشٌاء المعنوٌة 
 فتكون محبل للحموق األدبٌة أو المعنوٌة.

باألشٌاء أما المنع من التعامل فمد ٌتؤتى من طبٌعة الشًء فتخرجه من  واألصل جواز التعامل
 :التعامل أو أن المانون ٌحرم التعامل فٌه

األشٌاء التً تخرج عن التعامل بطبٌعتها فالشًء لد ال ٌكون لاببل للتعامل فٌه نظرا  -1
أشٌاء  البحر فهذهلطبٌعته وذلن إذا استعصت طبٌعته على هذا التعامل كؤشعة الشمس والهواء و

مشتركة ال ٌحول انتفاع للبعض منها دون انتفاع اآلخرٌن ولد ٌصبح التعامل فً هذه األشٌاء 
ممكنا من بعض النواحً إذا أمكن االستبثار بممدار محدود منها كالهواء المضؽوط والماء بعد 

 حصره وإحرازه.

ألشٌاء لابلة للتعامل فٌها بطبٌعتها األشٌاء التً تخرج عن التعامل بحكم المانون ولد تكون ا - 2
ولكن المانون ٌخرجها من التعامل فٌكون التعامل فٌها ؼٌر مشروع ومثالها التصرؾ فً 

 طٌلاألموال العامة المخصصة للمنفعة العامة ذلن ألن إباحة التصرؾ فٌها من شؤنه تع
الؽرض الذي خصصت من أجله ولكن ٌجوز التعامل فٌها إذا فمدت صفتها بانتهاء تخصٌصها 
للمنفعة العامة ومثالها أٌضا تحرٌم التعامل فً اآلثار المدٌمة وتحرٌم التعامل فً األسلحة 

 .والمفرلعات والمخدرات إلخ

ترجع  عا باعتباراتون مدفوكا ٌموٌبلحظ أن المشرع إنما ٌخرج بعض األشٌاء من التعامل فإن
 إلى المصلحة العامة أي اعتبارات النظام واآلداب.

 

 تمسٌمات األشٌاء

 تنمسم األشٌاء إلى تمسٌمات كثٌرة أهمها:  

 أشٌاء لابلة لبلستهبلن وؼٌر لابلة لبلستهبلن.-1

 أشٌاء مثلٌة وأشٌاء لٌمٌة.  -2

 عمارات و منموالت.  -3

 واألشٌاء غٌر المابلة لالستهالن:األشٌاء المابلة لالستهالن  -أوال

ٌمكن استعمالها واالستفادة منها إال إذا أدى ذلن  األشٌاء التً ال هً: األشٌاء المابلة لالستهالن
 إلى استهبلكها سواء كان االستهبلن مادٌا أو لانونٌا كالنمود والمؤكوالت والولود والسوابل.

اء التً تمبل االستعمال المتكرر دون أن تستهلن فهً األشٌ األشٌاء الغٌر لابلة لالستهالن:أما 
 .واألراضً والسٌارات واآلالت الزراعٌة  كالدوربمجرد هذا االستعمال 
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 األشٌاء المثلٌة واألشٌاء المٌمٌة: -ثانٌا 

وتسمى أٌضا باألشٌاء المعٌنة بالذات فهً األشٌاء التً تتفاوت آحادها تفاوتا  :األشٌاء المٌمٌة
ٌعتد به فً المعامبلت وال ٌموم بعضها ممام البعض اآلخر فً الوفاء أو ٌفمد نظٌرها فً 

 الدور واألراضً والكتب الخطٌة واألحجار الكرٌمة.كاألسواق 

ٌنة بالنوع فهً األشٌاء التً لها نظٌر فً وتسمى أٌضا باألشٌاء المع :األشٌاء المثلٌةأما 
د به التجار أو المشترون وتمدر هذه تأسواق التجارة بدون تفاوت بٌنها أو بتفاوت ٌسٌر ال ٌع

عادة فً التعامل ما بٌن الناس بالعدد أو الممٌاس أو الكٌل أو الوزن كالنمود والحبوب  األشٌاء
 والفواكه.

 

 

 ثالثا: العمارات والمنموالت:

 من المانون المدنً العرالً على أن: 1فمرة  62نصت المادة  

العمار كل شًء له مستمر بحٌث ال ٌمكن نمله أو تحوٌله دون تلؾ فٌشمل األرض والبناء 
وؼٌر ذلن من األشٌاء العمارٌة وعرفت نفس المادة  موالؽراس والجسور والسدود والمناج

بلت ٌتلؾ فٌشمل النمود والعروض والمك المنمول به )كل شًء ٌمكن نمله أو تحوٌله دون
ومعٌار التفرلة بٌن العمار والمنمول (  62/2والموزونات وؼٌر ذلن من األشٌاء المنمولة( )م 

إال وٌرجع إلى طبٌعة الشًء فإذا أمكن نمله أو تحوٌله من مكان إلى آخر دون تلؾ فهو منمول 
 .فهو عمار 

 

 :تخصٌصرابعا العمارات بطبٌعتها والعمارات بال

مدنً(  63هو كل شًء له مستمر ثابت بحٌث ال ٌمكن نمله دون تلؾ )م/  العمار بطبٌعته 
كاالراضً  والمناجم او نتٌجة صنع وٌنطبك ذلن على كل شًء حاز صفة االستمرار بطبٌعته 

 صانع كالمبانً والسوالً واالشجار المؽروسة 

على خدمة  ادفً عمار مملون له رص هو )المنمول الذي ٌضعه مالكه العمار بالتخصٌصواما 
 هذا العمار واستؽبلله( وٌشترط فً اعتبار المنمول عمارا بالتخصٌص الشروط التالٌة:

اتحاد المالن أي أن ٌكون مالن العمار والمنمول المخصص له واحدا فإذا كان المنمول  -1
لشخص والعمار لشخص آخر فبل ٌتحمك الشرط فبل ٌعتبر عمارا بالتخصٌص  مملوکات

 المنموالت التً ٌضعها المستؤجر فً العمار المستؤجر حتى لو رصدت لخدمة هذا العمار.
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أن ٌخصص المنمول لخدمة العمار واستؽبلله ولكً ٌتحمك هذا الشرط ٌجب أن ٌكون  -2
خص مالن العمار فتعتبر المواشً المخصصة التخصٌص لخدمة العمار ذاته ولٌس لخدمة ش

االستؽبلل  ٌشملا مللزراعة والمحارٌث وآالت الري المتحركة عمارات التخصٌص ک
كانت  الت النجارة والحدادة واآلالت الكهربابٌة تعتبر كلها عمارات بالتخصٌص إذاآالصناعً ف

 .مملوكة لصاحب المصنع

 

 

 مصادر الحك

 الولائع المانونٌة

 المانونٌة التصرفات

تستند الحموق فً وجودها إلى المانون فكل الحموق ترد إلى المانون ألنه هو الذي ٌنظمها 
ا هً مصادرها المرٌبة والمباشرة موٌحمٌها ولكن المانون ٌعتبر المصدر البعٌد لكل الحموق ف

معناها لئلجابة على هذا التساإل نمول بؤن المصدر المباشر للحموق هً الوالعة المانونٌة )ب
الواسع( وهً حادث ٌمع فٌرتب علٌه المانون أثر سواء أكان الحادث من لبل الطبٌعة أم من 
فعل اإلنسان وسواء أكان فعل اإلنسان عمبل مادٌا أو تصرفا إرادٌا ولمد اصطلح على تسمٌة 

عناها األحداث التً هً من فعل الطبٌعة وكذلن األفعال اإلرادٌة لئلنسان بالولابع المانونٌة )بم
الضٌك( أما التصرفات واألفعال اإلرادٌة لئلنسان فاصطلح على تسمٌتها بالتصرفات المانونٌة 
إذ هً لٌست ولابع مادٌة بل هً أعمال إرادٌة بحتة وهو اتجاه اإلرادة اإلحداث نتابج لانونٌة 

 ان هما:ممعٌنة لذلن فإن مصادر الحك لس

 الولابع المانونٌة. -1     

 المانونٌة.التصرفات  -2

 

 

 الولائع المانونٌة

الوالعة المانونٌة: هً كل حدث ٌمع فٌرتب علٌه المانون أثرا لانونٌا هو اكتساب شخص لحك  
 لم ٌكن له من لبل وهذه الوالعة لد تكون من فعل الطبٌعة ولد تكون من عمل اإلنسان

 ٔرخظض نكم يُٓب يجذثب..

 المبحث األول

 الولائع الطبٌعٌة 
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الولابع التً تمع بفعل الطبٌعة دون أن ٌكون لئلنسان دخل فً حصولها وتكون سببا فً وهً 
 اكتساب الحموق أو فً انمضابها. .

فالوالدة والعة طبٌعٌة ٌترتب على حدوثها لٌام كافة الحموق التً ترد على لٌم لصٌمة 
ى انتسابه إلى بالشخصٌة وذلن كحمه فً سبلمة جسده وحمه فً حرٌته ثم حموله المترتبة عل

أسرة كما أن الوالدة تكون مصدرا لحك الدابنٌة وذلن كالحك فً النفمة، والوفاة والعة طبٌعٌة 
أٌضا ٌترتب علٌها نشوء حموق لورثة المتوفً فتنتمل الملكٌة بالمٌراث وٌصبح الوارث 

مرٌب صاحب حك ملكٌة. كذلن والعة المرابة فكون الشخص لرٌبا آلخر ٌنشا حما فً النفمة لل
المادر وااللتصاق وهو والعة طبٌعٌة ٌترتب علٌها كسب حك الملكٌة  هالمحتاج فً مواجهة لرٌب

 فاألرض التً تتكون من طمً ٌجلبه للنهر بطرٌمة تدرٌجٌة ؼٌر محسوسة تكون مملوكة لمالن

مرور الزمان والعة طبٌعٌة ٌعتبر سببا فً اكتساب الملكٌة أو الحموق واألراضً المجاورة. 
 1145بالحٌازة وهً والعة مادٌة اختٌارٌة من فعل اإلنسان )انظر المواد من  الترن اعٌنٌة إذال
 من المانون المدنً(. 1164 -

ولد تكون الوالعة الطبٌعٌة سببا النمضاء الحموق فهبلن الشًء وهو والعة مادٌة تإدي إلى 
للوارد علٌه ومضً المدة وهً والعة طبٌعٌة تإدي إلى انتهاء حموق  ًإنمضاء الحك العٌن

 الدابنٌة وهكذا.

 

 المبحث الثانً

 الولائع اإلنسانٌة

وهً األعمال المادٌة التً تصدر من اإلنسان وٌرتب المانون على مجرد حصولها أثرا لانونا  
لد أراد نشوء هذا الحك هو نشوء الحك وبصرؾ النظر عما إذا كان اإلنسان الذي لام بالعمل 

 أم لم ٌرده.

 وتشمل األعمال المادٌة نوعٌن من األعمال هً األعمال الضارة واألعمال النافعة:

األعمال الضارة: الفعل الضار هو كل عمل مادي ٌموم به الشخص وٌترتب علٌه ضرر  -1
لضار لشخص آخر فٌنشؤ نتٌجة هذا الفعل حك للشخص المتضرر فً مطالبة مرتكب الفعل ا

دا مبالتعوٌض عن األضرار التً لحمته وسواء أكان الفعل الضار الذي سبب الضرر لد ولع ع
 أم نتٌجة أهمال وتمصٌر. 

 والفعل الضار هو ما ٌعرؾ بالمسإولٌة التمصٌرٌة وتموم على أركان ثبلثة. 

الفاعل خطؤ وضرر وعبللة مسببة بٌن الخطؤ والضرر فإذا توافرت هذه األركان أمكن مساءلة 
ومطالبته بالتعوٌض فمن ٌتلؾ ماال للؽٌر عمدا أو نتٌجة إهماله أو تمصٌره ٌلزم بالتعوٌض 

 عوٌض . توفً هذه الحالة ٌنشؤ للؽٌر حك إذ ٌصٌر دابنا بمبلػ لل
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مادي ٌترتب علٌه إثراء شخص على حساب شخص آخر  عمل األعمال النافعة: وهً كل -2
لمن افتمر حما فً الرجوع على من أثري على حسابه  دون سبب لانونً وهنا ٌرتب المانون

 ا لحمه من خسارة. موذلن بمطالبته بتعوٌضه ع

ال الضارة توجد ولابع أخرى ٌرتب علٌها المانون أثرا موإلى جانب األعمال النافعة واألع -3
هو اكتساب الحموق کاالستٌبلء وهو وضع الٌد للتملن على مال منمول مباح ال مالن له 

 مدنً وكذلن األمر بالنسبة الكتساب الحموق عن طرٌك الحٌازة.( 1098)

 

 التصرفات المانونٌة

اتجاه اإلرادة نحو إحداث أثر لانونً معٌن لد ٌكون إنشاء حك أو نمله )التصرؾ المانونً: هو 
 .(أو تعدٌله أو انمضابه

واألثر المانونً الذي ٌترتب فً هذه الحالة هو أثر إرادي أي أن اإلرادة هً التً اتجهت إلٌه 
وإرادته ففً عمد البٌع مثبل تتجه إرادة البابع إلى التزامه بنمل ملكٌة الشًء المبٌع إلى المشتري 

 ع وهكذا.وكسب الحك فً الثمن ونتٌجة إرادة المشتري نحو التزامه بالثمن وکسبه ملكٌة المبٌ

والتصرفات المانونٌة تنمسم إلى لسمٌن بحسب ما إذا لامت على إرادة واحدة أم على توافك 
إرادتٌن أي تصرؾ صادر من جانب واحد وتصرؾ صادر من جانبٌن فالتصرؾ الصادر من 
جانب واحد ٌموم على إرادة شخص واحد تنفرد بإبرامه وتحدٌد آثاره إذ أن أساسه هو اإلرادة 

 كاإللرار والوصٌة الولؾ والوعد بجابزة. المنفردة

ا ٌشترط لذلن مأما التصرؾ المانونً الصادر من جانبٌن فبل تكفً فٌه إرادة واحدة إلبرامه وإن
تمابل إرادتٌن وتطابمها على إحداث األثر المانونً وٌطلك على هذا النوع من التصرفات 

 ض والرهن وؼٌرها. المانونٌة العمد أو االتفاق كعمد البٌع والهبة والمر

 

 المبحث األول

 التصرف الثانً الصادر من جانب واحد

التصرؾ المانونً الصادر من جانب واحد ٌموم على إرادة شخص واحد تنفرد بإبرامه وتحدٌد  
آثاره إذ أن أساسه هو اإلرادة المنفردة فاإلرادة المنفردة هً عمل لانونً صادر من جانب 

تطٌع أن تحدث بعض اآلثار المانونٌة كاإلٌجاب الملزم وإجازة واحد وهً بهذا االعتبار تس
العمد المولوؾ وهً لادرة على إنشاء حك عٌنً کالوصٌة فهً تكسب الموصى له الحك فً 
الملكٌة وهً لد تإدي إلى زوال حك عٌنً كالتنازل عن الرهن كما أنها تستطٌع أن تنهً 

عن  ًوهً لد تإدي إلى إسماط حك شخصا فً الودٌعة والوكالة مرابطة ناشبة عن عمد ک
 (.ق.م.ع/ 42طرٌك اإلبراء )م/ 
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 المبحث الثانً

 العمد

ٌعرؾ العمد بؤنه اتفاق إرادتٌن متطابمتٌن على إنشاء التزام أو نمله أو تعدٌله أو إنهابه وبشرط  
أن ٌمصد العالدان إحداث أثر لانونً فإذا لم ٌكن األمر كذلن فبل ٌمكن أن ٌموم بٌنها عمد 

 بالمعنى الذي نرٌده. 

ارتباط اإلٌجاب »ه بؤنه بمول( 73هذا ولد عرؾ المانون المدنً العرالً العمد فً مادته )
 «.الصادر من أحد العالدٌن بمبول اآلخر على وجه ٌثبت أثره فً المعمود علٌه

وإذا كان العمد ٌموم على اإلرادة أي تراضً المتعالدٌن وما دام الرضاء ٌتجه نحو إحداث أثر 
عت لانونً ٌكون موضوعه التزاما أو التزامات لكل منها محل ٌموم علٌه وؼاٌة مشروعة د

ثبلث هً الرضاء والمحل والسبب فإذا تخلؾ أحد هذه  نإلى لٌامه فٌمكن المول بؤن للعمد أركا
 األركان كان جزاء العمد البطبلن.

وهذا وتتطلب منا دراسة العمد بشكل موجز البحث فً النماط التالٌة وهً على التتابع أركان 
 العمد والبطبلن ثم آثار العمد وأخٌرا إنحبلل العمد.

 

 وال: أركان العمدأ

 :أركان العمد ثالثة هً الرضاء والمحل والسبب 

فبل  ًٌتطلب الرضاء وجود اإلرادة فإذا انعدمت اإلرادة انعدم الرضاء وبالتال الرضاء: -1
 ٌتوافر الرضاء إذا صدر عن صبً ؼٌر ممٌز أو مجنون إذ ال اعتبار إلرادتهم وتمع تصرفاتهم

ٌعتبر  إال بالرضاء الصادر من شخص مدرن ممٌز.  كذلن ال باطلة بطبلنا مطلما إذ ال ٌعتد
المتعالدٌن مع إرادة  رفٌنا إال فً الحدود التً تتطابك فٌها إرادة كل من الطمالرضاء لاب

 .الطرؾ اآلخر وهذا ما ٌسمى بتوافك اإلٌجاب مع المبول

كذلن إال  ٌكون وأخٌرا فإنه ٌشترط لكً ٌموم العمد صحٌحا أن ٌوجد الرضاء صحٌحا وهو ال
 إذا صدر عن ذي أهلٌة له وإن ٌكون ؼٌر مشوب بعٌب من عٌوب الرضاء 

 :وعٌوب الرضاء هً اإلكراه والغلط والتغرٌر مع الغبن واالستغالل

 اإلكراه: -أ
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اإلكشاِ كًب ٚؼشفّ انفمّ انذذٚث ْٕ ػغؾ غٛش يششٔع ػهٗ إسادح انشخض فٕٛنذ فٙ َفغّ 

 سْجخ رذفؼّ إنٗ انزؼبلذ.

بؤنه: )هو إجبار الشخص بؽٌر حك  ۱فك  112ولد عرفه المانون المدنً العرالً فً مادته 
 على أن ٌعمل دون رضاه(.

ومثاله أن ٌضرب شخص آخر أو أن ٌهدده بالضرب أو المتل أو الحبس أو باالعتداء على 
ماله أو أن العرض أو بؤي أذى آخر حتى ٌدفعه على أن ٌعطٌه مبلؽا من المال أو أن ٌبٌع له 

  .ٌجري ؼٌر ذلن من التصرفات

 

 الغلط: -ب

وهو وهم ٌتولد فً ذهن الشخص ٌحمله على اعتماد ؼٌر الوالع وٌكون هو الدافع على التعالد 
فهو والحالة هذه تصور کاذب للوالع ٌإدي بالشخص إلى إبرام تصرؾ لانونً ما كان لٌبرمه 

مدا أنه لطعة أثرٌة ثم ٌتبٌن أنه مجرد تملٌد أو تمثاال معت يلو تبٌن له حمٌمة األمر كمن ٌشتر
كمن ٌشتري حلٌة معتمدا أنها من الذهب الخالص ثم ٌتبٌن أنها من النحاس أو من النحاس 

 المطلً بالذهب.

 

 الغبن مع التغرٌر -ج

ا ٌرؼبه فً اإللدام على التعالد وٌكون ذلن بالفعل أي بالمٌام مالتؽرٌر هو إٌهام الشخص ب
به أحسن مما هو على حمٌمته فٌدفع  علٌة من المتعالد فً المعمود علٌه ٌظهربإجراءات ف

ثٌر هذا المظهر ؼٌر الصحٌح كصبػ الثوب المدٌم لٌظهر ؤتحت ت االخر الى التعالد المتعالد
أو بالمول أي بذكر بٌانات للطرؾ اآلخر ترؼبه فً التعالد كؤن ٌذكر له بؤن البضاعة لد  جدٌدا.

ا معٌنا لم ٌمبله هو فٌدفعه رفٌدفعه إلى شرابها أو بان فبلنا لد دفع فٌها سع انمطع استٌرادها
 .لشرابها بمبلػ أكبر والوالع لم ٌدفع بها ما ذكره البابع

والتؽرٌر وحده ال ٌعتبر عٌبا من عٌوب الرضاء فبل بد من أن ٌصاحبه الؽبن. والؽبن هو عدم 
ا دفع المشتري مثبل للبابع ثمنا الل من المٌمة التعادل بٌن ما ٌعطٌه المتعالد وما ٌؤخذه فإذ

 الوالعٌة للشًء المبٌع اختل فكان البابع مؽبونا والمشتري ؼابا والعكس بالعكس. 

 

 االستغالل: -د

هو أن ٌستؽل شخص فً آخر طٌشه البٌن أو الهوى الجامح الذي ٌتملن علٌه نفسه أو حاجته 
ؼبنه مثاله أن تستؽل شابة داللها على زوجها أو عدم خبرته فٌجعله ٌبرم تصرفا ٌإدي إلى 

 ق. م. ع(. 125الشٌخ هواءه الجامح نحوها وتحمله بذلن على أن ٌهبها ماله. )انظر المادة 
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الركن الثانً من أركان العمد هو المحل الذي البد لكل تصرؾ من محل ٌموم علٌه  المحل: -2
الذي ٌجب على المدٌن أن ٌموم به لصالح الدابن وبؽٌره فإنه ال ٌموم ومحل االلتزام هو األداء 

أو هو المعمود علٌه فً العمد والمحل إما أن ٌكون نمل حك عٌنً أو المٌام بعمل أو االمتناع 
 عن عمل.

فعمد البٌع ال ٌموم مثبل إال إذا وجد محله وهو الشًء المبٌع والثمن الذي ٌدفعه المشتري وعمد 
الشًء المإجر واتفك فٌه على لٌام المستؤجر بدفع أجرة فً ممابل اإلٌجار ال ٌنعمد إال إذا وجد 
 االنتفاع بالعٌن المؤجورة.

ا أو نا ٌشترط فٌه أن ٌكون معٌموٌشترط فً المحل أن ٌكون موجودا أو ممكنا ؼٌر مستحٌل ک
 لاببل للتعٌٌن وؼٌر مخالؾ للنظام العام واآلداب )مشروعا(.

 

أركان العمد والسبب فً االلتزام العمدي وثٌك الصلة وهو الركن الثالث من  :السبب -3
 باإلرادة إذ ال ٌتصور تحرن اإلرادة دون سبب.

لد ٌمصد بسبب االلتزام بؤنه الؽرض المباشر الذي ٌمصد الملتزم الوصول إلٌه من التزام البابع 
لمبٌع ا بتسلٌم المبٌع هو الحصول على الثمن وسبب التزام المشتري بدفع الثمن حصوله على

الؽرض البعٌد  عالد هوولد ٌمصد بالسبب بؤنه الباعث الدافع إلى التعالد والباعث الدافع إلى الت
 وؼٌر المباشر الذي جعل الملتزم ٌتعالد )النظرٌة الحدٌثة(. 

الحصول  ٌكون ففً عمد البٌع مثبل ٌكون الدافع أو الباعث الذي دفع المشتري إلى الشراء لد
ار: هذا وٌشترط وجر السبب مسكن أو محل لممارسة التجارة أو نادٌا للمعلى الشًء المبٌع لل

وال ٌكتفى لمٌام الحك وجود السبب  ولت إبرام العمد فإذا لم ٌوجد السبب ابتداء كان العمد باطبل
فحسب بل ٌجب فوق ذلن أن ٌكون السبب مشروعا بمعنى أن ال ٌكون مخال للنظام العام 

العمد باطل بطبلنا مطلما مثاله أن ٌهب شخص مبلؽا من المال  واآلداب فإذا كان كذلن كان
المرأة بمصد إلامة عبللة ؼٌر مشروعة معها أو لحملها إلى االستمرار فً تلن العبللة )انظر 

 من ق. م.ع(.   132نص المادة 

 

 جزاء تخلف أحد أركان العمد أو عدم توفر شروط أي ركن فٌه )البطالن(. -4

الذي ٌرتبه المانون على تخلؾ أحد أركان العمد أو عدم توافر الشروط التً البطبلن الجزاء 
 استلزمها فً كل ركن فٌه.

فإذا تخلؾ أحد أركان العمد بؤن انعدم الرضاء أو المحل أو السبب أو الشكلٌة فً العمود التً 
الناللة ٌفرض المانون ولوعها بشكل معٌن كالتسجٌل فً دابرة التسجٌل العماري لصحة العمود 

لملكٌة عمارها أو عدم استٌفاء الشروط التً أوجب المانون توفرها فً هذا الركن أو ذان كان 
العمد باطبل بطبلنا مطلما وال ٌترتب علٌه أي أثر لانونً أما إذا توافرت أركان العمد واستوفً 
كل من السبب والمحل لشروطها واختلت شروط ركن الرضاء بؤن صدر التصرؾ من نالص 
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ألهلٌة أو كان رضاء التصرؾ مشوبا بعٌب من عٌوب الرضاء كاإلكراه أو الؽلط أو التؽرٌر ا
مع الؽبن أو االستؽبلل كان باطبل بطبلنا نسبٌا أي لاببل لئلبطال المذكور( )مولوفا فً المانون 

فٌنتج آثاره  المذكور ، من المانون136،  135، 134، 133المدنً العرالً أنظر فً المواد 
 انونٌة إلى أن ٌمضً بإبطاله بناء على طلب ذوي المصلحة فً ذلن.الم

 

 

 ثانٌا : آثار العمد

إذا نشؤ العمد صحٌحا توفرت له لوة ملزمة وأمكن إجبار المتعالدٌن على تنفٌذ ما ورد فٌه 
وحتى ٌكون هذا التنفٌذ ممكنا ٌجب تحدٌد أطراؾ العمد أوال وموضوعه ثانٌا واألصل أن أثر 

لاصر على من ٌموم بإنشابه وهو ما ٌسمى بنسبٌة أثر العمد من حٌث األشخاص التصرؾ 
ا لم ٌتضمنه العمد وهو ما ٌسمى بنسبٌة أثر موكذلن فإن األصل أٌضا أن المتعالد ال ٌلزم ب

 العمد من حٌث الموضوع.

 

المتعالدٌن إذا كان األصل أن أثر العمد ال ٌنصرؾ إال إلى  أثر العمد من حٌث األشخاص: -1
بحٌث ال ٌمكن أن ٌلتزم شخص بممتضى عمد لم ٌكن طرفا فٌه فإنه ٌجوز استثناء أن ٌنصرؾ 
أثر العمد إلى ؼٌر المتعالدٌن فٌجوز أن ٌكسب شخص حما من عمد لم ٌكن طرفا فٌه )االشتراط 
لمصلحة الؽٌر(. هذا وٌجب أن نبلحظ أن لفظ المتعالدٌن ٌشمل باإلضافة إلى المتعالدٌن 

 ا الخاص. ما العام وخلفهمفسٌهما خلفهن

 

 الخلف العام:

هو من ٌخلؾ سلفه فً ذمته المالٌة كلها أو فً جزء شابع منها كالثلث والربع والنصؾ 
کالوارث والموصً له بجزء شابع من التركة كالثلث والخلؾ ٌخلؾ سلفه بممتضى أحكام 

 رمها سلفه. المٌراث والوصٌة فمن الطبٌعً أن ٌتؤثر بالعمود التً أب

من المانون المدنً العرالً على أنه ٌنصرؾ أثر العمد  142هذا ولد نصت الفمرة من المادة 
 إلى المتعالدٌن والخلؾ العام.....

 

 الخلف الخاص:

 له بعٌن معٌنه )کملكٌة ًهو من ٌخلؾ الشخص فً مال معٌن من أمواله كالمشتري والموص
دار معٌنة مثبل( وهذا ال ٌتؤثر بالتصرفات التً ٌجرٌها السلؾ إال إذا كانت تلن التصرفات 
تتعلك بالشًء الذي ٌخلفه فٌه كما ٌجب أن ٌكون التصرؾ صادرا من سلفه لبل انتمال الشًء 
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 إلٌه فإذا ما رهن شخص داره لدى المصرؾ العماري ثم باعها فإنها تنتمل إلى المشتري وهً

 مرهونة.

 

ومعنى ذلن أن المتعالد ال ٌلزم إال بما تضمنه العمد وال ٌلزم  أثر العمد من حٌث الموضوع: -2
لوة نفاذ مساوٌة لموة  ها ورد فٌه فإن له فً حدود موضوعمتنحصر ب لوته بؽٌر ذلن بمعنى أن

 من المتعالد أن ٌنفذ ما رتبه العمد فً ذمته من التزامات وإال كان مسإوال ب علىالمانون فٌج
من  146ما ٌعبر عنه فً الفمه بؤن العمد شرٌعة المتعالدٌن ولمد بٌنت المادة  هذاعدم تنفٌذها و

العرالً فً فمرتها األولى مدى التزام المتعالدٌن بتنفٌذ العمد فمالت: إذا نفذ العمد  مدنًالمانون ال
تضى نص فً المانون وال ٌجوز ألحد المتعالدٌن الرجوع عنه وال تعدٌله إال بمم . الزما كان

 .أو بالتراضً

فكما ال ٌجوز الرجوع عنه أو تعدٌله إال باتفاق للطرفٌن أو طبما لنص المانون فإنه ال ٌجوز 
للماضً أن ٌنهً العمد أو ٌعدله تؤسٌسا على اعتبارات للعدالة إال إذا أجاز للمانون ذلن وهذا ما 

المدنً العرالً التً تمول: )على أنه إذا من المانون  146نصت علٌه الفمرة ؟ من المادة 
طرأت حوادث استثنابٌة عامة لم ٌكن فً الوسع تولعها وترتب على حدوثها أن تنفٌذ االلتزام 
التعالدي وإن لم ٌصبح مستحٌبل صار مرهما للمدٌن بحٌث ٌهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة 

رهك إلى الحد المعمول إن التضت بعد الموازنة بٌن مصلحة الطرفٌن أن تنمص االلتزام الم
 وعلى هذا ٌترتب على الحادث الطارئ أن ٌكون للماضً سلطة تعدٌل العمد. (ذلن.. العدالة

المسإولٌة التعالدٌة: المسإولٌة التعالدٌة هً جزاء إخبلل أحد المتعالدٌن بتنفٌذ : االلتزامات  
وٌجبر المدٌن على  كون واجب التنفٌذالمترتبة علٌه والناشبة عن العمد فالعمد إذا نشؤ صحٌحا ٌ

ذلن بعد إعذاره وبخبلفه فٌحكم علٌه بالتعوٌض جزاء عدم التنفٌذ إال إذا تبٌن أن استحالة التنفٌذ 
من المانون المدنً  168د للمدٌن فٌه وهذا ما نصت علٌه المادة ٌراجعة لسبب أجنبً ال 

ن ٌنفذ االلتزام عٌنا حكم علٌه بالتعوٌض العرالً حٌث لالت: )إذا استحال على الملتزم بالعمد أ
لعدم الوفاء بالتزامه ما لم ٌثبت أن استحالة التنفٌذ لد نشؤت عن سبب أجنبً ال بد له فٌه وكذلن 

 .(ٌكون الحكم إذا تؤخر فً تنفٌذ التزامه.....

ٌنا وشرط علٌه فالمسإولٌة التعالدٌة ال تنشؤ إال إذا استحال تنفٌذ االلتزام الناشىء عن العمد ع
د للمدٌن فٌه ولما كان مناط الحكم بالتعوٌض ان ٌأن تكون االستحالة راجعة لسبب أجنبً ال 

ٌترتب على عدم التنفٌذ ضرر للدابن لذا فبلبد من توفر شرط المسإولٌة العمدٌه من الخطؤ 
 والضرر والعبللة السببٌة بٌن الخطؤ والضرر.

 المعنىلتزاماته الناشبة عن العمد وٌتحمك الخطؤ بهذا والخطؤ العمدي ٌكون بعدم تنفٌذ المدٌن ال
أي كان السبب فً عدم تنفٌذ االلتزام وسواء رجع ذلن إلى ؼش المدٌن وسوء نٌته أو إلى 
إهماله أو إلى فعله المجرد من اإلهمال وعلى هذا فإن عدم لٌام المدٌن بتنفٌذ التزامه هو بذاته 

الدابن من أذى نتٌجة عدم التنفٌذ والضرر الذي ٌلحك الخطؤ العمدي أما الضرر فهو ما ٌلحك 
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العالد لد ٌكون مادٌا ٌلحمه فً ماله ولد ٌكون أدبٌا ٌلحمه فً شرفه واعتباره أو فً عاطفته 
 وشعوره.

أما الركن الثالث فهو عبللة السببٌة بٌن منمول والضرر إذ ال ٌكفً وجود خطؤ فً جانب 
فوق ذلن أن ٌكون الخطؤ هو السبب فً الضرر فإذا المدٌن وضرر ٌلحك الدابن بل ٌشترط 

انمطعت عبللة السببٌة انتفت المسإولٌة كؤن ٌثبت المدٌن بؤن عدم التنفٌذ ٌرجع إلى سبب 
 د له فٌه.ٌأجنبً ال

 

 ثالثا: انحالل العمد

 ٌمصد بانحبلل العمد زواله بعد إبرامه وٌتم ذلن عن طرٌك اإللؽاء والفسخ واالنفساخ واإللالة.

وهو إنهاء العمد بإرادة أحد الطرفٌن وزوال أثر العمد فً هذه الحالة ٌمال له إلؽاء  اإللغاء: -1
بإرادة منفردة وأهم العمود التً أجاز المانون إلؽاءها بإرادة منفردة هً الوكالة والودٌعة 

 والعارٌة.

هو زوال العمد الملزم للجانبٌن بؤثر رجعً بناء على طلب أحد طرفً العمد فً  الفسخ: -2
وذلن بتخلؾ الطرؾ اآلخر عن تنفٌذ التزامه وٌشترط كماعدة عامة لكن ٌمع الفسخ بعد أن 
ٌصدر حكم به من المضاء وأن كان ٌجوز أن ٌتفك المتعالدان على العمد مفسوخا من تلماء نفسه 

 ٌن فً الوفاء بااللتزام فٌمع الفسخ فً هذه الحالة بممتضى االتفاق.عند تخلؾ أحد العالد

له فٌه انمضى االلتزام  دٌ: إذا استحال على المدٌن تنفٌذ التزامه بسبب أجنبً الاالنفساخ -3
وانفسخ العمد بحكم المانون وٌترتب على انمضاء االلتزام على هذا الوجه أن ٌنمضً االلتزام 

 الذي ٌمابله.

 

إذا اتفك المتعالدان على إلؽاء العمد وإرجاع الحال إلى ما كانت علٌه لبل العمد ورد لالة: اإل -4
ما سلم إلى صاحبه فإن هذا االتفاق صحٌح وٌمال له )اإللالة( فاإللالة عمد كسابر العمود وهً 

من المانون المدنً  183فً الولت نفسه فسخ اتفالً بٌن المتعالدٌن وهذا ما نصت علٌه المادة 
 العرالً التً تمول: )اإللالة فً حك العالدٌن فسخ وفً حك الؽٌر عمد جدٌد(.

 

 السام الحك

 

 السام الحك من حٌث مدى حماٌة المانون له-اوال

 انواع الحموق من حٌث مناطها-ثانٌا

 انواع الحموق المدنٌة-ثالثا
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 ألسام الحك من حٌث مدى حماٌة المانون له

موق كلها من صنؾ واحدا وإنما هً تنمسم إلى عدة أنواع ذلن حسب الزاوٌة التً لٌست الح 
تنظر منها إلى الحموق ومن هذه التمسٌمات تمسٌم الحموق إلى حموق تامة وأخرى نالصة 

 ٌة التً ٌعطٌها المانون لها.مابحسب الح

 

تمرٌرها بل ٌحٌطها وهً تلن الحموق التً ال ٌمتصر دور المانون على الحموق التامة:  -1
بحماٌة بها ٌمكن صاحبها من اإلفادة منها ولو عن طرٌك الجبر والمهر فإذا كان للدابن الحك 
فً أن ٌجبر المدٌن على الوفاء بمحل االلتزام فله أن ٌنفذ االلتزام جبرا إذا لم ٌمم المدٌن بتنفٌذه 

ما إذ أنه ٌنطوي على عنصرٌن باختٌاره ولذا كان االلتزام الذي ٌحتوي على هذه السلطة التزا
 هما:

دٌن والذي ممتضاه أن ٌموم المدٌن معنصر المدٌونٌة: وهو الواجب المانونً الذي على ال -أ
 بؤداء معٌن وهذا الواجب ٌنمضً بالوفاء االختٌاري.

عنصر المسإولٌة: ومإداه أن ٌكون للدابن أن ٌجبر المدٌن على الوفاء إذا لم ٌمم به من  -ب
تلماء نفسه وهذه المسإولٌة تمع على عاتك المدٌن فً ماله ال فً جسمه وال ٌكون االلتزام کامبل 

 إال اجتمع فٌه هذان العنصران وٌمال له فً هذه الحالة التزام مدنً.

: ولد ٌوجد عنصر المدٌونٌة دون عنصر المسإولٌة وفً هذه الحالة ٌكون الحموق النالصة -2
 االلتزام نالصا وٌمال له التزام طبٌعً. 

هنالن  كونفااللتزام الطبٌعً هو االلتزام الذي ال جبر على المدٌن فً تنفٌذه ومن أمثلته أن ٌ
بسبب ٌمٌن حاسمة  دٌن لد مر علٌه الزمن المانع من سماع الدعوى أو دٌن رفضت الدعوی به

 أداها المدٌن على البراءة.

 

 

 نواع الحموق من حٌث مناطهاأ

ٌمسم الكتاب الحموق إلى أنواع كثٌرة ولكن أهم هذه التمسٌمات هو تمسٌم الحموق إلى لسمٌن 
 ربٌسٌن هما الحموق السٌاسٌة والحموق ؼٌر السٌاسٌة.

 الحموق السٌاسٌة  -اوال

تمرر عادة بالدستور وتعرؾ بؤنها تلن تلحموق الدستورٌة ألنها؛ تسمى الحموق السٌاسٌة أٌضا با
امن  هالحموق التً تتمرر للشخص باعتباره عضوا فً جماعة سٌاسٌة معٌنة وذلن لتمكٌن

اإلسهام فً توجٌه شإون الدولة كحك االنتخاب وحك تولً الوظابؾ العامة وحك الترشٌح 
 للمجالس التً تتكون باالنتخاب.
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 :السٌاسٌة خصائص الحموق

أنها ممصورة على الوطنٌٌن فهً ال تثبت لؤلجانب؛ ألن المساهمة فً توجٌه شإون الدولة  -1
 هو من األمور الخطٌرة فبل تترن لؽٌر المتمتعٌن بجنسٌتها.

أنها لٌست حمولا خالصة بل هً حموق تخالطها الواجبات كحك االنتخاب فالمواطن له حك  -2
 ت ولكن ذلن اإلدالء ٌعتبر واجبا علٌه.اإلدالء بصوته فً االنتخابا

 

 :الحموق غٌر السٌاسٌة -ثانٌا

وهً تلن الحموق التً ال عبللة لها بتسٌٌر شإون الدولة بل هً تتمرر لؤلفراد بؽٌة تمكٌنهم  
من ممارسة نشاطهم االعتٌادي فً الجماعة وهً تنمسم إلى لسمٌن ربٌسٌٌن هما الحموق العامة 

 ر هنا على الحموق العامة.ونمص والحموق المدنٌة

 الحموق العامة:

وهً تلن الحموق التً تثبت لئلنسان بمجرد وجوده أي لكونه إنسانا ومثالها حك اإلنسان فً أن 
فً السمعة  ٌكون له اسم وحمه فً سبلمة جسده وحمه فً التنمل من مكان إلى آخر والحك

 الشرؾ. 

بحموق  ىلنظر إلى أي اعتبار ولهذا تسما كان أم أجنبٌا دون اٌوهً تثبت لكل إنسان وطن
 اإلنسان.

الحك فً سبلمة الجسد ومنها ما ٌرد كوهذه الحموق منها ما ٌرد على الممومات المادٌة لئلنسان 
الحك فً الزواج كعلى الممومات المعنوٌة كالحك فً الشرؾ ومنها ما ٌرد على نشاط اإلنسان 

 والتنمل.

 

  خصائص الحموق العامة:

 العامة ال ٌجوز التصرؾ فٌها: الحموق -1

له  ٌجوز التصرؾ فٌها فبل ٌجوز ألي شخص أن ٌنمل الحموق العامة التً فالحموق العامة ال
 .إلى ؼٌره سواء أكان ذلن بممابل أم مجانا فلٌس ألحد النزول عن حرٌته الشخصٌة مثبل

د وفاته بل تنمضً والحموق العامة لصٌمة بشخصٌة صاحبها وبالتالً فهً ال تنتمل لورثته بع
 بمجرد الوفاة.

 التمادم )مضً المدة(:بالحموق العامة ال تسمط وال تكتسب  -2

أي أنها ال تسمط بعدم استعمالها فترة مهما طالت بل تبمى لصاحبها كذلن فهً ال تكتسب 
 بمضً المدة. 

 :االعتداء على الحموق العامة ٌنشا لصاحبها الحك فً التعوٌض -3
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فاالعتداء على جسم اإلنسان واإلخبلل بسمعته وانتحال اسمه ٌنشا له حما بالمطالبة بتعوٌض  
 .األضرار التً نتج من هذا االعتداء

 

 

 

 

 أنواع الحموق المدنٌة

وهذه الحموق ال تتمرر ألي إنسان بل ألولبن الذٌن تتوفر فٌهم شروط اكتسابها وهً على ثبلثة 
 والحموق المالٌة والحموق الذهنٌة.حموق األسرة  أنواع هً:

 

 

 حموق األسرة  -النوع االول

وتسمى أٌضا بالحموق العابلٌة وهً تتمرر للشخص باعتباره عضوا فً أسرة معٌنة وهً 
سلطة ممررة لشخص فً مواجهة شخص آخر تربطه به رابطة لرابة أو زواج کوالٌة األب 

 على نفس ومال الصؽٌر وحضانة األم ألطفالها.

لمبلحظة أن هذه الحموق ال تمنح للشخص لتحمٌك مصالحه الخاصة ولكنها تمنح لتحمٌك وا
 مصلحة األسرة بكاملها.

بلحظ بؤنها حموق ؼٌر مالٌة لذلن فهً تخرج عن دابرة التعامل من حٌث األساس ٌا مک
ه على أن من حموق األسرة ما ٌمكن تموٌم وبالتالً فبل ٌجوز التنازل عنها أو التصرؾ فٌها.

 بالمال الحك فً النفمة والحك فً اإلرث.

 

 الحموق المالٌة -النوع الثانً

م محلها بالمال والحموق المالٌة وهً إما عٌنٌة أو شخصٌة تموٌوهً تلن الحموق التً ٌمكن 
وإلى جانب هذٌن الحمٌن ٌوجد حك آخر هو الحك الذهنً أو المعنوي وفٌه ٌوجد إلى الجانب 

 جانب المادي أو المالً.المعنوي جانب آخر هو ال

 

  :الحموق العٌنٌة-اوال

 بؤن: 67عرؾ المانون المدنً العرالً الحك العٌنً فً مادته 

 حكال الحك العٌنً هو سلطة مباشرة على شًء معٌن ٌعطٌها المانون لشخص معٌن ومحل
ٌستطٌع  الدار النمالعٌنً هو شًء من األشٌاء فلصاحب الحك مباشرة حمه دون وساطة أحد ف
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أن ٌستعملها لنفسه وإن ٌإجرها لؽٌره أو أن ٌتصرؾ فٌها بكافة التصرفات دون تدخل من 
 شخص آخر.

 الحموق العٌنٌة األصلٌة والحموق العٌنٌة التبعٌة. والحموق العٌنٌة لسمان: 

 الحموق العٌنٌة األصلٌة: -1

وهً تلن الحموق التً تخول صاحبها الحك فً استعمال الشًء واستؽبلله بصورة كاملة أو 
تمرر مستملة بذاتها ؼٌر مستندة تنالصة ولد سمٌت هذه الحموق بالحموق العٌنٌة األصلٌة ألنها 

فً وجودها على ؼٌرها وتشمل حك الملكٌة وحك التصرؾ وحك العمر وحك المنفعة 
مدنً( / 68المساطحة وحموق االرتفاق وحك اإلجازة الطوٌلة )م/ واالستعمال والسكنً و

 وفٌما ٌلً موجز ألهم هذه الحموق:

  

 حك الملكٌة: -أ

الن إذ أنه مٌعتبر هذا الحك أوسع الحموق العٌنٌة األصلٌة من حٌث السلطات التً ٌمنحها لل
من المانون 1048ٌخوله سلطة استعمال الشًء واستؽبلله والتصرؾ فٌه ولمد عرفت المادة 

الملن التام فً شؤنه أن ٌتصرؾ به المالن تصرفا ً: )المدنً العرالً الملكٌة على النحو اآلت
ارها ونتاجها موبؽلتها وث ةا ٌملكه عٌنا ومنفعة واستؽبلال فٌنتفع بالعٌن المملوکممطلما فٌ

 .وٌتصرؾ فً عٌنها بجمٌع التصرفات الجابزة(

كمن ٌملن ارضا  االستعمال)حك وهً:اصر حك الملكٌة ثبلثة عنوٌتبٌن من هذا التعرٌؾ أن  
التً تعنً المٌام بؤعمال للحصول  االستؽبللزراعٌة لام بزراعتها او دار سكنٌة سكنها وحك 

على ما ٌولد من الشا او ٌنتج عنه ثمار بصورة دورٌة وبدون ان ٌترتب على االخذ منها 
او لد ٌنتج عن الشا منتجات بصورة ؼٌر انتماص االصل كمحصول االرض وفوابد النمود 

 التصرؾدورٌة وٌترتب على اخذها انتماص االصل كؤحجار المحاجر ومعادن المناجم، وحك 
كمن ٌملن منزال فله ان ٌهدمه كله او بعضه  او نمل ملكٌة شا او ترتٌب حك عٌنً اخر 

 علٌه(.

 

 :حك التصرف -ب

من حٌث االنتفاع بها واستؽبللها لؤلؼراض وهو حك عٌنً عماري ٌتعلك باألراضً الزراعٌة 
الزراعٌة وحك التصرؾ كؤن ٌتؤتى لؤلفراد عن طرٌك تفوٌض األرض لهم أو منحها لهم 
باللزمة وأنه لابل لئلرث بعد وفاة المتصرؾ فٌنمل إلى أصحاب حك االنتمال حسب أحكام 

 المانون المدنً كما أنه لابل للتصرؾ به.

 حك االنتفاع: -ج
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شخص على عٌن مملوكة آلخر ٌخوله سلطة استعمال هذا الشًء لعٌنی ممرر وهو حك 
ا بوفاة المنتفع أو انمضاء األجل المحدد له. ولد نظم المانون محت ًواستؽبلله لمدة معٌنة وٌنته

 (.1260 - 1249المدنً العرالً أحكام حك االنتفاع وبٌن خصابصه فً المواد )

 

 :المساطحةحك  -د

وهو حك عٌنً عماري ٌخول صاحبه فً أن ٌمٌم بناء أو منشآت أخرى ؼٌر الؽراس على 
أرض الؽٌر بموجب اتفاق بٌنه وبٌن صاحب األرض، والعمد هو المصدر الوحٌد لحك 

ماته وٌلزم المانون بتسجٌل حك المساطحة فً االمساطحة وهو الذي ٌحدد حموق المساطح والتز
ة حك المساطحة ٌجب أن ال ٌزٌد عن خمسٌن سنة فإن كانت ومد ،دابرة التسجٌل العماري 

المدة لم تحدد فلكل من المساطح وصاحب األرض أن ٌنهً العمد بعد ثبلث سنوات من ولت 
  .التنبٌه على اآلخر بذلن

 

 

 

 حموق االرتفاق: -و

من  االرتفاق حك ٌحدد)من المانون المدنً العرالً حك االرتفاق بمولها.  1271تعرؾ المادة  
 ه مالن آخر(كمنفعة عمار لفابدة عمار ؼٌره ٌمل

ه مالن آخر وٌطلك على كفحك االرتفاق تكلٌؾ مفروض على عمار معٌن لمنفعة عمار آخر ٌمل
العمار المحمل بحك االرتفاق اسم العمار الخادم أو المرتفك به وعلى العمار الذي تمرر له الحك 

المرور الممرر لعمار ال ٌتصل بطرٌك عام عبر  اسم العمار المخدوم أو المرتفك ومثاله حك
عمار آخر ٌتصل به، ومثاله أٌضا حك المجرى وحك المسٌل، ومصادر حموق االرتفاق 

 مدنً(./ 1272خمسة: هً العمد والمٌراث والوصٌة والتمادم وتخصٌص المالن )م 

الذمة أو عدم وٌنمضً حك االرتفاق بانمضاء األجل المحدد وبهبلن أحد العمارٌن أو اتحاد 
ال خمسة عشرة سنة أو بالتنازل عنه ، ومن الجدٌر بالمبلحظة بؤن حك االرتفاق ال ماالستع

 ٌرد إال على عمار فهو ال ٌرد على منمول.

 

 

 :الحموق العٌنٌة التبعٌة -2

ان الوفاء بالتزام ما وهً ال توجد مستملة كالحموق موهً حموق ممررة على أشٌاء معٌنة بض
ا تستند فً وجودها إلى حك أصلً هو الدٌن وٌمكن تعرٌؾ الحك العٌنً مصلٌة وإنالعٌنٌة األ

مصلحة تنشؤ عن سلطة ممررة لشخص على شًء مملون لؽٌره تخوله استٌفاء )التبعً بؤنه 
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 ماموٌخلص  (دٌنه من ثمن ذلن الشًء بالتمدم على سابر الدابنٌن وفً أي ٌد ٌكون ذلن الشًء
 :مٌزتٌن الدابنٌنٌخول حمك من تمرٌر حك عٌنً تبعً تتركز فً أنه مدم أن الفابدة التً تتت

مٌزة التبع وٌكون بممتضاه للدابن سلطة تتبع الشًء )المرهون( محل الحك فً مواجهة  األولى:
أي شخص ولو كان ذلن الشخص ؼٌر المدٌن ذلن أن الدابن ٌستطٌع تتبع الشًء المرهون فً 

الحك بؤن ٌتتبع  أي ٌد ٌنتمل إلٌها فلو أن المدٌن باع الشًء المرهون إلى شخص آخر فإن للدابن
ولٌستوفً حمه من  علنًإن ٌحجز علٌه وهو فً حٌازة المشتري لٌبٌعه بالمزاد الهذا الشًء و

 ثمنه رؼم كونه لم ٌعد مملوكا للمدٌن األصلً. 

الدابن  دٌنمٌزة التمدم وممتضاها أن أموال المدٌن إذا لم تكن تكفً للوفاء بجمٌع  الثانٌة:
الحك  ن ذاٌاء حمه وذلن ألن الدابدٌن باستفاصاحب الحك التبعً ٌتمدم على جمٌع الدابنٌن الع

البالً  سمٌشترن فً التوزٌع مع سابر الدابنٌن بل ٌستوفً حمه بالتمدم واألولوٌة ثم ٌم التبعً ال
تإمن الدابن  معلى سابر الدابنٌن اآلخرٌن كل بحسب نسبة حمولهم ومن هذا ٌتبٌن أن مٌزة التمد

 اله للوفاء بجمٌع دٌونه.ضد خطر إعسار المدٌن أو إفبلسه أي عدم كفاٌة أمو

 2/ 68)مادة والرهن الحٌازي وحمك االمتٌاز  ًالرهن التؤمٌن :تشمل الحموق العٌنٌة التبعٌةو
 مدنً(. 

 :ًالرهن التأمٌن -أ

سب الدابن كمن المانون المدنً العرالً الرهن التؤمٌنً )بؤنه عمد به ٌ 1285عرفت المادة 
ون له بممتضاه أن ٌتمدم على الدابنٌن العادٌٌن كعلى عمار مخصص لوفاء دٌنه حما عٌنٌا ٌ

 (.ٌكونحمه من ثمن العمار فً أي ٌد  ستٌفاءوالدابنٌن التالٌٌن له فً المرتبة فً ا

ال ٌرد إال على العمار وأنه ال ٌترتب علٌه انتمال العمار  التؤمٌنًٌتبٌن من هذا النص أن الرهن 
فً حٌازة المدٌن الراهن ولضمان عدم تصرؾ  ىالمرهون إلى حٌازة الدابن المرتهن بل ٌبم

المدٌن به توضع على العٌن المرهونة إشارة الرهن فً دابرة التسجٌل العماري )مادة 
 مدنً عرالً(.1286

 الرهن الحٌازي: -ب

ٌد ا فً سالرهن الحٌازي بؤنه عمد به ٌجعل الراهن ماال محبو 1321ولد عرفت المادة 
كن للمرتهن استٌفاإه منه كبل أو بعضا ممدما على الدابنٌن  المرتهن أو فً ٌد عدل بدٌن ٌم

العادٌٌن التالٌٌن له فً المرتبة فً أي ٌد كل هذا المال وبممتضاه ٌكون للدابن أن ٌحوز الشًء 
المرهون وإن ٌستوفً حمه من ثمنه باألولوٌة على الدابنٌن العادٌٌن وٌرد حك الرهن الحٌازي 

 ى حد سواء.على العمارات والمنموالت عل

 

 حموق االمتٌاز: -ج

 1361وهو حك عٌنً تبعً ٌتمرر بنص المانون لبعض الدابنٌن مراعاة لصفة دٌونهم )م/
( وحموق االمتٌاز على خبلؾ الرهن ال تنشؤ عن عمد بل تنشؤ بنص المانون الذي ٌمرر مدنً
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أن دٌنا من الدٌون ٌعتبر ممتازا على سابر الدٌون نظرا لصفة الحك كؤجرة العامل بذمة 
وحموق الدولة فً استٌفاء الدٌون ( 1971لسنة /  ۱151صاحب العمل )لانون العمل رلم 

وحك  1931لسنة  43المستحمة لها بموجب لانون جبابة الدٌون المستحمة للحكومة رلم 
 مإجر فً استٌفاء األجرة.الزوجة فً النفمة وحك ال

 

 الحموق الشخصٌة: -ثانٌا

بممتضاها ٌحك للدابن مطالبة  ٌعرؾ الحك الشخصً بؤنه رابطة بٌن شخصٌن دابن ومدٌن
المدٌن بؤداء معٌن: إعطاء شًء، المٌام بعمل أو االمتناع عن عمل؛ فالعبللة التً تنشؤ عن 
الحك الشخصً لها طرفان طرؾ إٌجابً وهو الدابن وطرؾ سلبً هو المدٌن وهو من ٌتمرر 

ها حما وإذا نظرنا إلٌها الحك فً مواجهته فإذا نظرنا إلى هذه العبللة من جانبها االٌجابً سمٌنا
من جانب السلبً سمٌناها التزاما. ولد عرؾ المانون المدنً العرالً الحك الشخصً فً مادته 

رابطة لانونٌة ما بٌن شخصٌن دابن ومدٌن ٌطالب بممتضاها الدابن المدٌن بؤن )بؤنه  1/ 69
 (ٌنمل حما عٌنا أو أن ٌموم بعمل أو أن ٌمتنع عن عمل

 تنمسم الحموق الشخصٌة بالنظر إلى محبل إلى ثبلثة أنواع هً: شخصٌة:أنواع الحموق ال

  االلتزام بإعطاء شًء: -1

وهو التزام المدٌن بؤن ٌنمل للدابن ملكٌة شًء ما أو أي حك عٌنً آخر مثل التزام البابع 
 والواهب بنمل ملكٌة شًء المبٌع أو الموهوب إلى المشتري أو الموهوب له. 

 بالمٌام بعمل:االلتزام  -2

هو التزام المدٌن بالمٌام بعمل إٌجابً لمصلحة الدابن كالتزام الرسام بعمل لوحة لزبونه والتزام 
 بناء الدار والتزام الفنان بإحٌاء حفلة ؼنابٌة وهكذا.بالمماول 

 

 

 

  :االلتزام باالمتناع عن عمل -3

تجارٌا  بلومثله أن ٌبٌع شخص محٌملن المٌام به لانونا هو التزام المدٌن باالمتناع عن عمل 
ٌشترط علٌه عدم ممارسة نفس النوع من التجارة فً المنطمة التً ٌمع فٌها المحل  يإلى مشتر
 الذي باعه.

 الحموق األدبٌة -النوع الثالث

اإلنتاج الفنً كو نمصد بها تلن الحموق التً ترد على أشٌاء ؼٌر مادٌة ال ٌمكن إدراكها بالحس 
ع والرسوم والنماذج الصناعٌة فكل هذه ثمرة الخاطر والمرٌحة اوبراءات االخترواألدبً 

 ونتاج الذهن ولمد جرى الفمهاء على تمسٌم هذه الحموق على لسمٌن هما:
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 أوال الحموق األدبٌة والفنٌة:

 :ثانٌا الحموق التجارٌة والصناعٌة 

موسٌماه وحك الرسامٌن ومثال الحموق األولى حك المإلؾ على كتابه وحك الملحن على 
 والمثالٌن على ما ٌنتجونه من رسوم وتماثٌل.

ومثال الحموق الثانٌة: حك المخترعٌن عن اختراعاتهم وحموق التجار على األسماء التجارٌة 
 لمحبلتهم.

 

 

 الشخصٌة

 

ٌمكن تصور الحك إال منسوبا إلى شخص من األشخاص والشخصٌة لٌست ولفا على  ال 
الحاجة إلى منح الشخصٌة لؽٌر اإلنسان من مجموعات األشخاص أو األموال اإلنسان إذ دعت 

لمد جرى الفمهاء على تسمٌة شخصٌة اإلنسان بالشخصٌة الطبٌعٌة والشخصٌة التً تمنح 
 لمجموعة األشخاص أو األموال بالشخصٌة المعنوٌة وندرس هذٌن الموضوعٌن بالتتابع.

 

 المبحث األول

 وممٌزاتها الشخصٌة الطبٌعٌة

الممصود بالشخص الطبٌعً هو اإلنسان والمبدأ العام الٌوم بالموانٌن الحدٌثة هو ثبوت 
ا متمٌزا وضعت المواعد المانونٌة ٌالشخصٌة المانونٌة لكل إنسان وذلن باعتباره كابنا إجتماع

عصرنا ات ملتنظٌم شإونه فهو علة وجود المانون والؽاٌة منه وإذا كانت هذه الحمٌمة هً مسل
فإنها لم تكن كذلن على الدوام فلم ٌكن للرلٌك مثبل فً المراحل األولى للمانون الرومانً أٌة 
شخصٌة لانونٌة كذلن فإن بعض الشرابع الحدٌثة وإلى عهد لرٌب كانت تعرؾ بما ٌسمى 

 بالموت المدنً.

ود إرادة والمبلحظ أن الشخصٌة المانونٌة تثبت لكل إنسان دون أن ٌتولؾ ثبوتها على وج
واعٌة عاللة عنده إذ تثبت صبلحٌة اكتساب الحموق وتحمل الواجبات للطفل والمجنون فبل 
ٌإثر فٌها انعدام التمٌٌز وإن كان هذا االنعدام ٌإثر فً أهلٌة األداء ألن هذه األخٌرة ٌستند 

عند اإلرادة وهً نالصة  كاملً لدىتمرٌرها ألفراد تبعا لوجود اإلرادة عندهم فهً كاملة 
 نالصٌها وهً معدومة لدی معدومٌها وسنرى ذلن فً حٌنه.

كذلن فإن ثبوت الشخصٌة المانونٌة لكل إنسان دون تمٌٌز ال ٌعنً بالضرورة تساوٌهم باکتساب 
لن مالحموق فالمواطن ٌتمتع بحموق ال ٌتمتع بها األجنبً كذلن تحرم لوانٌن أكثر الدول من ت
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الحاالت التً ٌنص علٌها المانون وعلى سبٌل المثال فً  األجانب األراضً الزراعٌة إال فً
بعض الدول ال زالت المرأة محرومة من حك االنتخاب لكن عدم التساوي هذا فً اكتساب 
الحموق ال ٌذهب بالشخصٌة المانونٌة وإنما ٌإثر فً نطالها من حٌث اكتساب الحموق والتحمل 

 بالواجبات.

 

 وانتهاؤهاابتداء الشخصٌة الطبٌعٌة 

 ابتداء الشخصٌة الطبٌعٌة: -1

مدنً( والوالدة البد أن تكون تامة بؤن ٌنفصل / 34تبدأ شخصٌة اإلنسان بوالدته حٌا )م/ 
ًٌ المولود عن أمه انفصاال تاما وإن ٌكون ح فإذا كان كذلن ثبتت له الشخصٌة المانونٌة وهً  ا

ه تلد ولد حٌا وٌموم الدلٌل على حٌا تثبت له وحتى لو مات بعد لحظة لصٌرة من والدته مادام
بثبوت أعراض ظاهرة للحٌاة كالبكاء والصراخ والشهٌك والحركة فبل ٌشترط أن ٌكون 
المولود لاببل للحٌاة فإذا ولد الجنٌن مٌتا فبل تبدأ الشخصٌة المانونٌة حتى ولو تمت الوفاة خبلل 

 .فترة الوضع

لمانونٌة تثبت له ولو ولد مٌتا وتثبت والعة بشهادة أما إذا انفصل عن أمه بجناٌة فإن الشخصٌة ا
المٌبلد المستخرجة من السجبلت الرسمٌة المعدة لهذا الؽرض وفما لمانون األحوال المدنٌة فإذا 

طرٌمة أخرى )م/  انعدم هذا الدلٌل أو تبٌن عدم صحة ما أدرج فٌه فٌجوز اإلثبات عند ذلن بؤي
العة مادٌة ٌجوز إثباتها بكافة طرق اإلثبات أن ما ٌتفرع مدنً( ذلن ألن والعة الوالدة و/ 35

 عن هذه الوالعة من نسب فإنه ٌخضع لمواعد األحوال الشخصٌة.

 

 حالة الجنٌن:

إذا كانت الشخصٌة المانونٌة تثبت للشخص بوالدته حٌا كما ذكرنا فإن المانون استثناء من ذلن 
مدنً بفمرتها الثانٌة على أنه )ومع  34المادة ٌثبت بعض الحموق للجنٌن أو الحمل فمد نصت 

حمه فً  ذلن فحموق الحمل ٌحددها لانون األحوال الشخصٌة( فٌثبت للجنٌن باإلضافة إلى
ا ٌستفٌد من االشتراط الذي ٌعمد لمصلحته وحٌث أن هذه مالنسب الحك فً المٌراث والوصٌة ك

خلص الفمهاء عدم لابلٌة الجنٌن الكتساب الحموق ٌمكن اكتسابها دون الحاجة إلى المبول فمد است
 ا.بهالحموق التً تتطلب لبوال الكتسا

على أن االعتراؾ للجنٌن ببعض الحموق مشروط بوالدته حٌا فإذا ولد مٌتا لم تثبت له 
الشخصٌة المانونٌة فكؤنه لم ٌكن ولم تمرر له حموق لط فٌرد المولوؾ له من اإلرث والوصً 

 سم بٌن ورثة الموروث األصلً.إلى أصله من التركة وٌم

والخبلصة أن الذي ٌثبت للجنٌن هو وجود أهلٌة نالصة أي أهلٌة اكتساب الحموق دون أن 
 تكون علٌه التزامات إذ ال ٌتصور صدور فعل منه ٌسبب مسإولٌته . 
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 انتهاء الشخصٌة: -۲

 انتهاء الشخصٌة بالموت الحمٌمً: -أ 

فمرة أولى حٌث لالت  34تنتهً الشخصٌة بوفاة الشخص فعبل وهذا ما نصت علً المادة 
ٌعتبرون أشخاصا فً نظر المانون وتثبٌت والعة الوفاة  وتنتهً بوفاته( ذلن أن الموتى ال)

بالسجبلت الرسمٌة المعدة لذلن فإذا انعدم الدلٌل أو تبٌن عدم صحة ما أدرج فً السجبلت 
مدنً( وإذا كانت الشخصٌة تنتهً بالوفاة فإن بعض  350ؤٌة طرٌمة أخرى )فٌجوز اإلثبات ب

فمهاء الفمه اإلسبلمً وخاصة فمهاء المالكٌة والحنفٌة كانوا ٌمررون امتداد تلن الشخصٌة 
امتدادا اعتبارا إلى ما بعد الموت إذا كانت التركة مفرلة بالدٌن وحتى تصفٌة تركة البٌت 

تركة إال بعد سداد الدٌون( أي بعد أن تنفذ التزامات  المعروفة )التطبٌما للماعدة الشرعٌة 
كل بحسب نصٌبه الشرعً هم  ةالتركة من دٌون ووصاٌا فٌإول ما ٌتبمى منها إلى الورث

وذهب جمهور  (من بعد وصٌة ٌوصى بها أو دٌن)ٌستندون فً هذا إلى اآلٌات الكرٌمة ومنها 
 ا لها وما علٌها.مفمهاء المسلمٌن إلى أن التركة تنتمل إلى الورثة بمجرد الوفاة ب

 انتهاء الشخصٌة بالموت الحكمً )حالة المفمود( :  -ب

المفمود هو الؽابب الذي انمطعت أخباره فبل ٌعرؾ أن كان حٌا أو مٌتا ولما كان الشرع ٌهدؾ 
 المفمودا وذلن فً حالة ٌتمدٌر فإنه أجاز إنهاء الشخصٌة إنهاءً اعٌة مإلى استمرار العبلبك االجت

الذي ؼاب عن وطنه ؼٌبة منمطعة وانمطعت أخباره بحٌث ٌؽلب احتمال موته على احتمال 
حٌاته بالرؼم من أنه ال ٌمكن تمدٌم دلٌل ٌمٌنً على وفاته لذا ٌجب حسم مركزه الؽامض 

 بالترخٌص للماضً باعتباره مٌتا. 

 ؤنتهاءمضً شخصٌته بالموت التمدٌري ال بالموت الحمٌمً وذلن خبلفا لؤلصل ببحٌث تن
 الشخصٌة.

هذا وإن المانون المدنً العرالً نص على أن من ؼاب بحٌث ال ٌعلم أهو حً أم مٌت ٌحكم 
بكونه مفمودا بناء على طلب ذي الشؤن كما أشار إلى أن أحكام المفمود تخضع لمانون األحوال 

/ مدنً( وحٌث أن لانون األحوال الشخصٌة لم ٌنظم أحكام المفمود فإنها تبمى 36الشخصٌة )م/
محكومة للشرعٌة اإلسبلمٌة بمذاهبها المختلفة فإذا حكم بموته توزع أمواله اعلى ورثته 

 الموجودٌن ولت الحكم وتعتد زوجته إن كان متزوجا عدة الوفاة.

ن شؤن ذلن أن ٌعٌد له شخصٌته المانونٌة ألن أما إذا ظهر المفمود بعد الحكم بعد وفاته فإن م
ا على شرط أن ال ٌضر ذلن بحموق الؽٌر ٌالحكم بموت المفمود هو حكم اعتباري ولٌس حمٌم

فإذا كانت تركته لد وزعت على الورثة فتعاد إلٌه إذا كانت ما تزال موجودة وتعود إلٌه زوجته 
 ٌاة األول. .ما لم تكن لد تزوجت من آخر حسن النٌة ؼٌر عالم بح

هذا ونتولى بحث الشخصٌة الطبٌعٌة فً الكبلم عن ممٌزات الشخصٌة ومن ثم فً الكبلم عن 
 األهلٌة. 
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 أوال: ممٌزات الشخصٌة:

نعنً بممٌزات الشخصٌة مجموعة األوصاؾ التً تلحك كل شخص والتً من شؤنها التؤثٌر فً 
ا بصفة مكونه ٌتسمى باسم معٌن أو ممٌحٌاته كونه منتمٌا إلى دولة معٌنة أو أسرة معٌنة أو 

دابمة أو مإلتة ومن صبلحٌته اكتساب الحموق ولدرته على التصرؾ بها. ولد أشارت إلى هذه 
 الخصابص أو الممٌزات المواد

 ذمةالجنسٌة، األسرة، الوطن، وال :من المانون المدنً العرالً وهً على التوالً 37/40
 المالٌة.

 

روحٌة بٌن الفرد والدولة. فلكل دولة فً  ةعبللة سٌاسٌة و لانونٌالجنسٌة  الجنسٌة: -1
عصرنا الحدٌث جنسٌة تمنحها لؤلفراد الذٌن ٌكونون شعبها والدولة وحدها هً التً تحدد 
الحموق والواجبات باعتبارها صاحبة السٌادة والسلطان كما أنها تصدر الموانٌن البلزمة التً 

 دها وما هً الحموق التً تترتب على تمتع الفرد بجنسٌة الدولة.ة وفمٌتبٌن كٌفٌة اكتساب الجنس

والجنسٌة إما تثبت للشخص لحظة مٌبلده وتسمى بالجنسٌة األصلٌة أو تكتسب بعد المٌبلد 
 بالجنسٌة المكتسبة.وتسمى جنسٌة ثانٌة  بلولٌست ألول مرة 

 الجنسٌة األصلٌة: - أ

تحدد على تلجنسٌة األصلٌة هً تلن الجنسٌة التً تثبت للشخص لحظة مٌبلده، وهً اللنا إن  
 أحد أساسٌن هما حك الدم وحك اإلللٌم.

 حك الدم: -اوال

وهً الجنسٌة التً ٌكتسبها الشخص لحظة مٌبلده بسبب أصله العابلً أي التً تثبت للشخص 
ألنهم سٌندمجون فً المجتمع وٌبمون  بسبب البنوة الشرعٌة فالدولة تمنحها إلى أوالد رعاٌاها

متعلمٌن بالوطن ألنه أرض اآلباء واألجداد وسواء أتمت والدتهم فً أرض وطن األب أم فً 
من  أ/3وطن اجنبً. وحك الدم هو األساس األول فً لانون النسبٌة العرالً فمد نصت المادة 

 .عرالً او الم عرالٌة(ألب  ولدعلى أنه ٌعتبر عرالٌا من  2006لانون الجنسٌة لسنة 

 

 

 حك اإلللٌم: -ثانٌا

وهً الجنسٌة التً ٌكتسبها كل من ولد فوق إللٌم الدولة بصرؾ النظر عن جنسٌتة والدٌه 
وٌبلحظ أن لانون الجنسٌة العرالً حدد حاالت معٌنة بثبوت الجنسٌة على أساس حك اإلللٌم 

على أنه: )ٌعتبر عرالٌا من ولد فً العراق من والدٌن مجهولٌن وٌعتبر  /ب3 فنصت المادة
 اللمٌط الذي ٌعثر علٌه فً العراق مولودا فً العراق ما لم ٌمم الدلٌل على خبلؾ ذلن(.
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ٔغبنجب  يؼُٛخکًب لذ رًُخ انجُغٛخ ػهٗ أعبط كم يٍ انذمٍٛ دك انذو ٔدك اإللهٛى ٔالػزجبساد 

اجبصد  دٛث يٍ لبٌَٕ انجُغٛخ انؼشالٛخ 4يب َظذ ػهّٛ انًبدح  يب ركٌٕ إَغبَٛخ ٔيٍ ْزا

 . ػشالٛب يٍ ٔنذ فٙ انؼشاق يٍ أو ػشالٛخ ٔأة يجٕٓل أٔ ال جُغٛخ نّ اػزجبس

 الجىسية المكتسبة: -ب

وهً تلن الجنسٌة البلحمة التً ٌحصل علٌها الفرد بعد المٌبلد وتسمً أٌضا بالجنسٌة المختارة 
ها وأسباب اكتسابها فً حالفرد باختٌارها ولكن البد من طلب وموافمة على منللدور الذي ٌلعبه 

 المانون العرالً هً:

 الوالدة ألم عرالٌة فً خارج العراق من أب أجنبً ال جنسٌة له. -۱

 انزجُظ. -٢

 الزواج المختلط )زواج العرالً من أجنبٌة(.  -۳

 .الوالدة المضاعفة - 4

 

وهً مجموعة االشخاص الذٌن تجمعهم صلة المرابة سواء كانت لرابة نسب او االسرة :  -2
 لرابة مصاهرة. 

االسم من ممٌزات الشخصٌة الطبٌعٌة فمن الضروري ان ٌتمٌز كل انسان عن االسم:  -3
ؼٌره من الناس بوسٌلة او عبلمة تمنع الخلط بٌنه وبٌن ؼٌره وهذه الوسٌلة او العبلمة هً 

 على ان: 40المانون المدنً العرالً فً مادته االسم .لذلن نص 

 ان ٌكون لكل شخص اسم  ولمب الشخص ٌلحك بحكم المانون اوالده. -1

 ٌنظم تشرٌع خاص كٌفٌة اكتساب االلماب وتؽٌٌرها. -2

هو الممر المانونً للشخص فٌما ٌتعلك بنشاطه المانونً وعبللته مع ؼٌره من  الموطن:-4
 االشخاص  بحٌث ٌعتبر فٌه موجود على الدوام وان تؽٌب عنه بصورة مإلتة. 

هً مجموع ما ٌكون للشخص من حموق وما علٌه من التزامات مالٌة فً الذمة المالٌة:  -5
 الحال واالستمبال.

 بالخصابص االتٌة:وتتمٌز الذمة المالٌة 

ان الذمة المالٌة تثبت لبلشخاص طبٌعٌٌن كانوا ام معنوٌٌن فلكل شخص ذمة مالٌة مادام  -1
 اهبل الكتساب الحموب وتحمل الواجبات .

البد لكل ذمة مالٌة من ان تكون مستندة الى شخص فبل ٌتصور ان تكون هنالن ذمة ال  -2
 تستند الى شخص.

لشخصٌة فهً واحدة بالنسبة للشخص ال تتعدد وال وحٌث ان الذمة المالٌة مرتبطة با -3
 تتجزأ وال تنتمل من شخص الى اخر  وان كان من الجابز التصرؾ بعناصرها فمط.
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هً صبلحٌة االنسان الن تكون له حموق وعلٌه التزامات وصبلحٌته لصدور  االهلٌة:
 التصرفات المانونٌة منه على وجه ٌعتد بٌه. 

 النسان من حٌث اهلٌته فهً ثبلثة ادوار:اما السن  الذي ٌمر بها ا

 الدور االول: الصبً غٌر الممٌز:

وتبدأ من حٌن الوالدة الى اتمام السابعة من العمر والصؽٌر فً هذا الدور ٌكون عدٌم التمٌٌز 
وبالتالً عدٌم االهلٌة فلٌس له اجراء أي نوع من انواع العمود ولو كان العمد نافعا نفعا محضا 

أي تصرؾ من التصرفات المولٌة وكل تصرؾ ٌجرٌه ٌكون باطبل وان اذن له  فبل ٌصح منه
 ولٌه. 

 

 الدور الثانً: الصبً الممٌز:

وٌبدأ هذا الدور من تمام السابعة الى بلوغ سن الرشد وهً ثمانً عشرة سنة كاملة. وٌتمتع 
الصؽٌر فً هذا الدور بتمٌٌز نالص وبالتالً ٌتمتع بؤهلٌة اداء نالصة ، وعلٌه فؤن للصبً 
اهلٌة االؼتناء فٌستطٌع لبول الهدٌة ألنها نافعة نفعا محضا  ولٌس له اهلٌة التبرع فبل ٌستطٌع 
ان ٌهب شٌبا من ماله النه ٌضر به ضررا محضا ولو اذن له ولٌه، اما التصرفات الدابرة بٌن 

 النفع والضرر فؤنها مولوفة على اجازة الولً او الوصً.

اذا اكمل الصبً الخامسة عشر من عمره جاز لولٌه  بترخٌص من المحكمة  الصبً المأذون :

ان ٌسلم الصؽٌر ممدارا من ماله فً التجارة لتجربته وتمرٌنه واذا امتنع الولً عن االذن 

للصؽٌر جاز للمحكمة االذن لهذا الصؽٌر، كذلن اذا رأى الولً ان الصؽٌر الٌحسن التجارة 

ن للمحكمة ان تعٌد حجزه بعد ان اذنت له.فؤنه ٌحجزه وٌبطل االذن كذل  

 الدور الثالث: البالغ الرشد:

وسن الرشد ثمانً عشرة سنة مٌبلدٌة كاملة فاذا بلػ الماصر هذا السن رشٌدا عالبل ولم ٌحكم 

علٌه باستمرار الوالٌة او الوصاٌة لجنون او عته او ؼفلة او سفه كملت اهلٌته وكان بذلن اهبل 

اع التصرفات سواء كانت نافعة نفعا محضا او ضارة ضررا محضا او دابرة لمبشارة جمٌع انو

 بٌن النفع والضرر.

العته:  -ثانٌاالجنون: وٌكون حكمه حكم الصبً ؼٌر الممٌز  -وهً: اوالعوارض االهلٌة: 

الؽفلة: ٌنطبك -رابعاالسفه: وحكمه حكم الصبً الممٌز -ثالثاوٌكون حكمه حكم الصبً الممٌز 

نطبك على السفه .         علٌه ما ٌ  
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 الشخصٌة المعنوٌة  

وٌعرؾ الشخص المعنوي بؤنه مجموعة من األشخاص أو األموال  تعرٌف الشخص المعنوي:
ٌرمً إلى تحمٌك ؼرض معٌن وٌمنح الشخصٌة المانونٌة بالمدر البلزم لتحمٌك هذا الؽرض 

 ومن هذا التعرٌؾ ٌتبٌن لنا ما ٌلً:

 مجموعة من األشخاص أو األموال.أن الشخص المعنوي  -أ

 أنه ٌموم لتحمٌك هدؾ معٌن مستمل عن األهداؾ الخاصة لؤلفراد المكونٌن له.  -ب

أنه ال ٌمنح الشخصٌة المانونٌة إال بالمدر البلزم لتحمٌك أؼراضها إذ ٌجب أن ٌتحدد  -ج 
 نشاطها المانونً بالحدود التً أنشبت من أجلها.

 

 رق كسبها(:بدء الشخصٌة المعنوٌة )ط

ال تثبت الشخصٌة المعنوٌة لجماعة أو هٌبة معنٌة إال بعد االعتراؾ بها من لبل السلطة 
المختصة فً الدولة وبالتالً فإن الهٌبات أو الجماعات التً ال ٌوافك المانون على تمتعها 

المانون بالشخصٌة المعنوٌة ال ٌمكن لها أن تنشؤ مهما كانت األسباب، وبالتالً فإذا كان تدخل 
ا أي اعترافا عامضرورٌا لبلعتراؾ بالشخصٌة المعنوٌة وابتدابها فإن هذا االعتراؾ لد ٌكون 

ان االعتراؾ ٌكون عن طرٌك تنظٌم لانون عام ٌضع المشرع شروطا عامة اذا توافرت فً 
أي جماعة من االشخاص او فً مجموعة من االموال اكتسبت الشخصٌة المعنوٌة بموة المانون 

وٌكون اذا اشترط المشرع لمٌامها الشخصٌة المعنوٌة لجماعة معٌنة اعترافا خاصا كون ولد ٌ
 شرطا الزما لمٌامها .

 انمضاء الشخصٌة المعنوٌة

كما أن للشخصٌة المعنوٌة بداٌة بٌ نا کٌفٌة لٌامها فإن لها نهاٌة ومن المعلوم أن ال مجال 
ال على األشخاص الطبٌعٌٌن فالشخصٌة للحدٌث هنا عن الوفاة إذ أن هذا الظرؾ ال ٌنطبك إ

المعنوٌة ال تموت ولكن هذا ال ٌعنً أن وجودها مستمر إلى ما ال نهاٌة ذلن ألن هنان أسبابا 
 خاصة تإدي إلى انمضاء الشخصٌة المعنوٌة وهذه األسباب هً: 

 : فالشخصٌة المعنوٌة تنشؤتحمٌك الؽرض الممصود من الشخص المعنوي أو استحالة تحممه -1
للهٌبات أو للجماعات بمصد تحمٌك هدؾ معٌن فإذا تحمك هذا الهدؾ فإن بماءها ٌصبح بعد ذلن 
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ؼٌر ضروري وكذلن األمر فً حالة ما إذا تبٌن استحالة تحمٌك الؽرض الممصود من لٌام 
 الشخص المعنوي إذ ال معنى وال داعً لوجوده بعد ذلن.

طبٌعٌا بانتهاء األجل المحدد له إذا وجد : وٌنمضً الشخص المعنوي انمضاء حلول األجل -2
مثل هذا التحدٌد فمد ٌتحدد له أجل فً السند المنشا له فإذا كان األمر كذلن فإن شخصٌته 

 المانونٌة تنمضً بحلول هذا األجل.

 إذا كانت الجماعات التً ثبتت لها الشخصٌة المعنوٌة لد تكونت نتٌجة االتفاق کا االتفاق: -3
فً الشركات والجمعٌات فؤنه ٌجوز أٌضا أن ٌكون االتفاق سبب انمضابها فإذا اتفك على انتهاء 
الجمعٌة أو الشركة انمضت شخصٌتها المعنوٌة وٌبلحظ أن االنمضاء فً هذه الحالة إما أن 
 ٌكون نتٌجة إجماع كافة األعضاء على حلها وإما باألؼلبٌة المحددة فً المانون أو النظام والتً

 تملن بممتضاها سلطة الحل.

وهنا ٌكون انمضاء الشخص المعنوي بشكل إجباري عن طرٌك حل الشخص المعنوي:  - 4 
عمل من الدولة فإذا صدر لرار بالحل انمضت الشخصٌة المعنوٌة رؼم إرادة األفراد الداخلٌة 

 ابٌة.فً تكوٌنها ولرار الحل لد ٌصدر عن سلطة إدارٌة كما ٌمكن أن ٌصدر من سلطة لض

 ممٌزات الشخصٌة المعنوٌة

للشخص االعتباري كالشخص الطبٌعً خصابص ٌتمٌز بها وهً اسم وموطن وحالة وذمة 
 مالٌة وأهلٌة وفرضها فٌما ٌلً: 

ٌجب أن ٌكون الشخص المعنوي اسم ٌمٌزه عن سابر األشخاص اسم الشخص المعنوي  -1
شرع عادة ذكر اسم الشخص المعنوٌة وٌمنع اختبلطه بؽٌره من األشخاص وٌشترط الم

 المعنوي فً السند المنشا له.

: ٌكون للشخص المعنوي موطن مستمل عن موطن األشخاص موطن الشخص المعنوي -2
المكونٌن له وٌتحدد موطن الشخص المعنوي فً المانون العرالً بالمكان الذي ٌوجد فٌه مركز 

 .المانونً والمالً واإلداريوالممصود بمركز اإلدارة هو مركز النشاط  "إدارته

إذا كان الشخص الطبٌعً ٌتمٌز بحالة عٌنة تحدد أساسا مرکزه من  حالة الشخص المعنوي: -3
 الدولة ومن األسرة وأحٌانا من الدٌن(.

فنمول بؤنه لٌس للشخص المعنوي حالة مدنٌة وبالتالً فإن حالة الشخص المعنوي ممصورة 
ٌتصور توافرها للشخص المعنوي کالشخص الطبٌعً  على حالته من ناحٌة الجنسٌة وهذه

ولكن مع اختبلؾ فً مدلولها و عناصرها وجنسٌة الشخص المعنوي تنصرؾ إلى وجود 
رابطة تبعٌة بٌنه وبٌن دولة معٌنة ٌنتمً إلٌها وهً مستملة عن جنسٌة األشخاص المكونٌن لها 
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ص المعنوي جنسٌة الدولة التً واالتجاه والؽالب فً معظم التشرٌعات ٌذهب إلى إعطاء الشخ
 ٌوجد فٌها مركز إدارته الربٌسً.

للشخص المعنوي ذمة مالٌة وهذه الذمة مستملة عن ذمة األشخاص ذمة الشخص المعنوي:  -4
الطبٌعٌٌن المكونٌن له وبالتالً فلٌس لدابنً هإالء األشخاص أن ٌرجعوا بدٌونهم على 

المعنوي التنفٌذ بدٌونهم على األموال الخاصة الشخص المعنوي کما ال ٌجوز لدابنً الشخص 
ألعضابه أو منشبٌه هذا كما أنه ٌجوز مماضاته  وٌجوز له أن ٌماضً فله أن ٌرفع الدعاوي 

 کما ٌمكن أن ترفع علٌه .

إذا نشؤ الشخص المعنوي ثبتت له الشخصٌة المانونٌة فٌكون  أهلٌة الشخص األعتباري: -5
لواجبات والمٌام بالتصرفات المانونٌة وبالشكل الذي ٌتفك مع أهبل الكتساب الحموق وتحمل ا

طبٌعته وبالؽرض الذي أنشا من أجله ذلن أن أهلٌته تتحدد بما ٌبٌنه سند إنشابه أو ما ٌمره 
 المانون.

 


