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 المدخل لدراسة القانون /  جامعة األنبار/ كلية القانون 

 تقسيمات قواعد القانون/ الفصل العاشر /    المحاضرة الرابعة 

 (والقواعد المفسرة والمكملة  اآلمرةالقواعد )  

 

 وا قواعد مكملةإلى قواعد آمرة ومن حيث قوتها الملزمة  م القواعد القانونيةقسنت

 : مفسرة

أهمية المصلحة موضوع تلف حسب طبيعة وينظم القانون عالقات األفراد بطريقة تخ 

, عظيم األثر في حياتها, فإذا تعلق األمر بموضوع وثيق الصلة بالجماعة .العالقة

دخل القانون لتنظيمه بقواعد ذات طبيعة آمرة تتسم باإللزام َت ,األساسيةوبمصالحها 

أما في حالة تعلق األمر بمصالح خاصة  .تفا  على ما يخالفهلألفراد باالالذي ال يسمح فيه 

وفقا لما  فيما بينهم فإن القانون يترك لهؤالء حرية تنظيم هذه المصالح, لألفراد

هذه  ,لكي ال تتصادم إال أنه يضع في نفس الوقت قواعد لتنظيم هذه المصالح, يرتضونه

ك القواعد تسمى تلفراد على حكم معين ويتفق فيها األطبق في الحالة التي ال ُتالقواعد 

  .بالقواعد المكملة

 :مما يتقدم يتبين لنا ان 

 القواعد اآلمرة

ال يجوز  (كونها تتمتع بخصائص القاعدة القانونية) قواعد واجبة االحترام تلك  هي

استبعاد أو مخالفة  بحيث تنعدم حرية األفراد في, لألفراد االتفا  على مخالفة حكمها 

الدولة المواضيع التي يقوم عليها كيان  أساسي من عوضوم مظنت اهنال ,حكمها

 . (العامة بالنظام العام و اآلداب)وهو ما يعرف  .والمجتمع

ما ) وال يرتب أي اثر  و يعتبر كل اتفا  على مخالفة هذه القواعد باطال وال يعتد به قانونا

القواعد اآلمرة في نطا  القانون العام  على ومن االمثلة .(بني على الباطل فهو باطل

يعتبر من النظام العام كل ما يتصل باختصاص , نجد أنه في مجال القانون الدستوري

الترشح و والحريات العامة كحق االنتخاب و بتنظيم الحقو العامة وما يتعلق  السلطات

جوز لألفراد االتفا  القواعد المتعلقة بقانون العقوبات ال ي ومثال اخر. حرية العقيدة

قواعد بتجريم فعل او تقرير عقوبة جميعها فالقواعد المتعلقة ,  على ما يخالف حكمها

ال توجد وسيلة للتحلل من ويلتزم األفراد باحترامها و, ال يجوز االتفا  على مخالفتهاامرة 

هذا اتفا  بين األطراف على أن يقتل أحدهما اآلخر فمثل  كان هنالكحتى ولو  ,حكمها

 .عقاب الشخص إذا ما ارتكب الجريمة  يمنع او يعفي منوال , االتفا  باطال 
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ان هنالك قواعد آمرة ال يجوز مخالفتها وقواعد أخرى  وفي نطا  القانون الخاص نجد

أن أغلب القواعد المتعلقة باألحوال الشخصية المنظمة  فنجد مثال, يجوز مخالفتها

لكونها تتعلق بموضوع اساسي  لق بالنظام العاملألسرة من زواج وطال  وحضانة يتع

أي تحديد السن القانوني ) يتعلق بأهلية الشخص  وكذا ما, ومهم وهو كيان األسرة 

 ( . للشخص 

 

 : القواعد المكملة 

تتضمن حكم  (كونها تتمتع بخصائص القاعدة القانونية) واجبة االحترام  هي قواعد

 جد اتفا ُو فإذا. هذا الحكم االتفا  على ما يخالفلألفراد  وتسمح جيزلكنها ُت ,معين

مثال تنص  .واذا لم يوجد اتفا  نعود الى حكم القاعدة القانونية, نطبق ما جاء به  فأننا

مثال , قاعدة معينة على حكم معين وتجيز لألطراف ان يتفقوا على خالف هذا الحكم

تكون على البائع اذا لم ( عةالبضا) ان نفقات تسليم المبيع ) تنص قاعدة معينة على 

بمعنى انه اذا اتفق الطرفان على , (على خالف ذلك ( بين البائع والمشتري) يوجد اتفا 

أما اذا لم . ان النفقات تكون على المشتري وليس البائع فهو اتفا  صحيح وُيعمل به

 (.البائعان النفقات تكون على ) فإننا ٌنطبق حكم القاعدة القانونية وهي , يوجد اتفا 

 تكمل إرادة األفراد في تنظيم المسائل التي تتعلق بمصالحهم القواعد المكملة إذن 

أي أن في حالة سكوت األطراف عن تنظيم مسألة , ويترك لهم القانون حرية تنظيمها

 .طبق الحكم الذي أورده القانون في صورة قاعدة مكملة

تتمتع بخصائص  ألنها, ملزمة ةدعاق أيضاان القاعدة المكملة تعتبر  الجدير بالذكرو

 اآلمرةان القواعد  أخرىبعبارة (. االتفا  على خالفها أجازتوهي التي ) القاعدة القانونية

ال يجوز االتفا  على  اآلمرةلكن القواعد , والقواعد المكملة كلتاهما قواعد ملزمة 

 .ُرخصة االتفا  على خالفها األفرادالمفسرة فهي ملزمة لكنها أعطت  أما, خالفها
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كيف ُنميز القواعد )  ر التمييز بين القواعد اآلمرة و المكملةايمع

 ؟ ( اآلمرة عن القواعد المكملة

هنالك طريقتان أو معياران يمكن من خاللها معرفة نوع القاعدة القانونية هل هي 

 _:وهما . مفسرة  أمقاعدة آمرة 

ة المكملة بالرجوع القاعدتم التمييز بين القاعدة اآلمرة وي :المعيار اللفظي والمادي :اوال

ل بطريقة قاطعة من ستدحيث ُي, ارات المستعملة في النص القانونيالعبإلى األلفاظ و

او  ,( يلزم , ال يجوز, يجب ) كاستعمال لفظ  ألفاظه على طبيعة القاعدةعبارات النص و

تدل على فمثل هذه العبارات  ,ورد فيها نص يقضي ببطالن كل اتفا  يرد على خالفها

عن  التنازل ال يجوز"  ( مثال. تفا  على استبعادهاال يمكن اال آمرة أن األمر يتعلق بقواعد

 (.برضاهذلك ولو حصل ال إجراء أي تعامل فيها تركة إنسان على قيد الحياة و

فتكون , او ورد النص فيها على جواز مخالفتها ,اما اذا لم ترد القاعدة بهذه الصيغ  

تكاليف تسليم المبيع ) .القواعد المكملة ومثال على. كملة او مفسرةمالقاعدة هنا 

  (.ما لم يوجد اتفا  او عرف يقضي بغير ذلككأجرة الكيل والوزن تلزم البائع وحده, 

ما لم يوجد اتفا  اوعرف يقضي بغير ) الحظ هنا في نهاية المادة القانونية وردت عبارة

 .شتري باالتفا  على خالف حكمها الم لقاعدة سمحت للبائع وهذا يعني ان هذه ا (ذلك

 الى نهايته لكي تعرف انه قاعدة (كامال نص المادة القانونية) ليك ان تقرأع: مالحظة 

 .منهوال تحكم على النص بمجرد قرأت كلمة او عبارة , مكملة  امرة او

ع الذي تعالجه القاعدة ضووالم إلىننظر  :  المعيار المعنوي أو المعيار الموضوعي :ثانيا 

األساسية في  مرتبط بالمصالح الحيوية أوفاذا كانت تعالج موضوعا مهما , القانونية

او اآلداب  ظام العامالمشرع من ورائها إلى المحافظة على الن هدفالمجتمع بحيث ي

 تنظم فقط مصالح فردية خاصةالقاعدة  أما إذا كانت  .كانت القاعدة آمرة , العامة

تكون مكملة في الغالب  فإن القاعدة , وال تتعلق بالنظام العام واآلداب العامة   باإلفراد

 : مثال على ذلك . لإلرادةة مفسر او

النها تتعلق بتحديد سن  آمرةتعتبر قاعدة (. سن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة) 

 .وهي مسألة تدخل ضمن النظام العام, الرشد أي االهلية 

  آمرةد قواعتعتبر ( ..اموال الدولة ال يجوز الحجز عليها وال تملكها بالتقادم  )مثال اخر 

وهي تدخل ضمن مسائل النظام العام  اموال الدولةالن المادة القانونية تتكلم عن 

 أنهاعلى  (يجوز  ال) ايضا دل لفظ  و. من القانون المدني 031التي نصت عليها المادة 
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قاعدة امرة  الطريقة المعنوية واللفظية دلت على انها, في هذا المثال   .آمرةقاعدة 

 .اليجوز مخالفتها

 :النظام العام واآلداب العامة 

مواضيع النظام العام واالداب العامة هي ب تتعلق القانونية التي سابقا ان القواعد ذكرنا

 .اليجوز االتفا  على مخالفتها آمرةقواعد 

 اذن ماذا يقصد بالنظام العام واالداب العامة ؟

التي يقوم عليها كيان  مجموع المصالح االساسية للجماعة واألسس:  النظام العام 

االسس سياسية او اجتماعية او اقتصادية او خلقية  سواء كانت هذه المصالح و المجتمع 

وال يجوز لهم  واحترامها مراعاتهاتعلو على مصلحة األفراد الذين عليهم جميعًا وهي . 

وفكرة  .أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى ولو حققت هذه االتفاقات مصالح فردية

النظام العام وما يدخل ضمنها تعتبر فكرة نسبية غير ثابتة تختلف من مكان الى اخر 

 .ومن زمن الى اخر ومن نظام الى اخر

بعض المسائل التي تعتبر من العراقي من القانون المدني  031/2وقد بينت المادة 

كام المتعلقة يعتبر من النظام العام بوجه خاص االح : )النظام العام حيث نصت على 

الالزمة  واإلجراءات ,المتعلقة باالنتقال واألحكامباالحوال الشخصية كاالهلية والميراث 

, المحجور ومال الوقف ومال الدولة والتصرف في مال ,للتصرف في الوقف وفي العقار

وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف 

 (. االستثنائية

مجموعة األسس والقيم األخالقية التي يقوم عليها البنيان  بهايقصد :  االداب العامة

األساسي للمجتمع والتي تؤدي مخالفتها إلى تفكك المجتمع وانحالله, وهي من القواعد 

للمحافظة على المجتمع من االنحالل ويجب االلتزام بها من الجميع وعدم الضرورية 

 .المساس بها 

السياسية واالقتصادية : وإذا كان النظام العام هو مجموعة المبادئ األساسية

واالجتماعية والخلقية التي يقوم عليها مجتمع ما في وقت من األوقات, فإن اآلداب 

ة المبادئ النابعة من المعتقدات الدينية واألخالقية العامة في لغة القانون هي مجموع

المتوارثة اجتماعيًا والعادات والتقاليد واألعراف المتأصلة في مجتمع ما, في زمان معين 

 .والتي يعد الخروج عليها انحرافًا ال يسمح به المجتمع
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 :االسئلة حول الموضوع 

 :بعد قرائتك للموضوع واخذ فكرة عنه حاول ان تجيب عن االسئلة التالية 

 ماذا يقصد بالقواعد االمرة ؟ والقواعد المكملة ؟:   0س

 هل القواعد المكملة هي قواعد ملزمة ؟ ولماذا ؟:  2س

 ؟ اين يكمن االختالف مكملة ؟ لقواعد آمرة وقواعد اخرىتبر بعض الماذا تع:  3س 

 ما هي طر  تمييز القاعدة االمرة عن المكملة ؟  -4س

 .ملة والقواعد المك,  للقواعد االمرة اعطنا مثال -5

نون الخاص هل هي نون العام هل هي امرة ام مكملة ؟ وفروع القاقواعد فروع القا -6

 ام مكملة ؟ آمرة

 االداب العامة ؟ ماذا يقصد بالنظام العام و -7

 ىلعو ؟ ةلمكم ما ةرما ةدعاق يه له .. ( ثروي الو بهوي الو عابي ال فوقوملا لاملا) -8

 ؟ تدنتسا اذام

 اذا الا ,هريغل اهميلست زوجي الو ةرجؤملا رادلا كلامل  إال راجيالا غلبم ميلست زوجيال ) -9

 ؟ تدنتسا اذام ىلعو ؟ ةلمكم ما ةرما ةدعاق يه له .. (كلذ فالخ ىلع  افتا دجو

 

 

 كئالمز عم ةشقانملا -- كلقع نِرَم ) , اهلح ىلع مكنيب اونواعتت نا سأب ال : ةظحالم

  .( ةركاذلا يف ةقلاع اهلعجتو كنهذ يف ةداملا زكرت

 


