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 ةـــــــــــــــــــمقدِّم
اإلنسان كائن اجتماعي ال يستطيع العيش مبعزل عن غريه, كما أنَّه غري قادر 

سلبية على تأمني حاجاته مبفرده, وهذه احلياة املشرتكة تفرز الكثري من اجلوانب ال
وذلك نتيجة لتضارب  ؛املالزمة لدخول اإلنسان يف عالقات مع غريه من األفراد

املصاحل بني األفراد وتعارضها, ممَّا يولد النزاع فيما بينهم, ويدعو إىل ضرورة تنظيم 
تلك العالقات, ووأد النزاع, ومن هنا تظهر احلاجة إىل القانون, الذي حيدِّد لكلِّ فرد 

 وبالتايل حيقق النظام يف اجملتمع. ما له وما عليه,

ال ميكن فصل القانون عن تفاصيل احلياة اليومية للفرد العادي, فاحلصول و 
على طعام اإلفطار يتّم مبوجب عقد بيع, وركوبه وسيلة النقل العامة متجهًا إىل عمله 
أو جامعته أو مدرسته ينطوي على إبرام عقد نقل, وإذا انتقل بسيارته اخلاصة خضع 

وهنا تربز أمهية قواعد  ,لقواعد قانون السري, والبيت الذي يسكنه قد يكون ملكًا له
 . , وخيضع فيه ألحكام عقد اإلجيارامللكية يف القانون, أو رمبا كان مستأجراً له

وملا كان من مستلزمات دراسة أّي علم من العلوم هو التمهيد هلذا العلم 
التمهيد لدراسة القانون مبقرر خاص هو  واجبمن البتعريفه وبيان مدى أمهيته, كان 

املدخل إىل علم القانون, الذي يُعّد اخلطوة األوىل للطالب يف كلية احلقوق للتعرف 
 .1على فروع القانون املختلفة وعلى املبادئ العامة واألفكار الرئيسة يف علم القانون

                                                           
طلبة كليات احلقوق والقانون, فإنَّ إىل رًا أساسيًا بالنسبة مقرّ  ىل علم القانون يُعدّ إذا كان املدخل إ - 1

ال تقل أمهية. وهذا ينطبق أيضًا على  -سواء أكانوا طالب جامعات أم ال  -غريهم إىل فائدته بالنسبة 
من ضة, املدخل إىل أّي علم من العلوم األخرى؛ اليت يرغب الشخص يف الوقوف على خطوطها العري

جند أنَّ استخدام كلمة "مدخل" ال ينحصر يف جمال علم  دون الدخول يف تفاصيلها وجزئياهتا. ومن ثّ 
مة يف شّّت العلوم, مثل: مدخل إىل علم الربجمة, مدخل إىل علم القانون, بل جندها أيضًا مستخد  

 قتصاد.الطريان, مدخل إىل علم التاريخ, مدخل إىل علم املنطق, مدخل إىل علم اال



- 4 - 
 

املدخل إىل انون, ويُعر ف هذا املقرر بتسميات خمتلفة مثل: املدخل إىل علم الق
, مبادئ أصول القانون, املدخل لدراسة القانون, املدخل للعلوم القانونيةالقانون, 

 .العلوم القانونية

واألساسية مثل:   املهمةيتناول املدخل إىل علم القانون العديد من القضايا و 
به وملاذا يتطور؟ وما الدور الذي يقوم  ,وتفسريه وتطبيقه ,سّن القانون كيف يتمّ 

 وما أقسامه وأركانه؟ احلق,وما أقسامه؟ وما  القانون يف اجملتمع؟

ق دراسة املدخل إىل علم القانون بالقانون وقد جرى العمل على أن تُلح  
, 3( منه91 - 1, املواد )2املدين؛ ففي سورية مثاًل خصص القانون املدين السوري

ليت يعاجلها املدخل إىل , لتنظيم األحباث ا4اليت وردت حتت عنوان "باب متهيدي"
 علم القانون.

 تنقسم دراسة املدخل إىل علم القانون إىل قسمني:و 

 لقانون.العامة لنظرية ال -القسم األول 

 لحق.لعامة لنظرية اال -القسم الثاين 
  

                                                           
 18/5/1949( تاريخ 84القانون املدين الصادر باملرسوم التشريعي رقم ) ,ممدوح عطري :انظر - 2

 .2004وتعديالته, مؤسسة النوري, دمشق, 
( مادة؛ وهذا يعين أّن املواد اليت تعاجل أحباث املدخل إىل 1130ون القانون املدين السوري من )يتكَّ  - 3

 من إمجايل مواد القانون املدين. % 8.053علم القانون تشكل حوايل 
 -(, وقسمني: القسم األول 91 - 1ون القانون املدين السوري من باب متهيدي )املواد يتكَّ  - 4

 - 768احلقوق العينية )املواد  -(, القسم الثاين 767 - 92االلتزامات أو احلقوق الشخصية )املواد 
1130.) 
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 القسم األول

قانونلعامة للانظرية ال  
 

 الباب األول: مفهوم القانون
  الباب الثاني: مصادر القانون
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 الباب األول

 مفهوم القانون
 

 الفصل األول: حتديد مفهوم القانون
 الفصل الثاني: أقسام القانون
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 األول الفصل
 مفهوم القانونتحديد 

 األول المبحث
 القانون معاني

 معاني لفظ القانون: - األول المطلب

 لفظ القانون عمومًا: - الفرع األول
ّل العلوم, عن النظام واالستقرار, والعالقة  لف  القانون, مبعناه العام, يف كيعرّب 

 .5الثابتة والدائمة بني الظواهر, أي تكرار حدوث الظاهرة كلما توافرت مسّبباهتا

فمثاًل يُقال يف هذا املعىن )قانون الكون( ويُراد به نظام الكون املستقر من 
اد به قاعدة دوران الكواكب وسريها وتعاقب الليل والنهار, و)قانون اجلاذبية( ويُر 

اجنذاب أّي جسم يُرم ى يف الفضاء حنو األرض, و)قانون العرض والطلب( ويُراد به 
القاعدة املستقرة يف االقتصاد من تأثر األسعار واألجور باختالل التوازن بني العرض 

 . 6والطلب يف السلع واخلدمات

                                                           
القانون )القاعدة القانونية(, منشورات احلليب احلقوقية, بريوت  د. حممد حسني منصور, املدخل إىل - 5
 .7, ص 2010لبنان, الطبعة األوىل,  -
 .10, ص 2004د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, جامعة جرش األهلية, األردن,  - 6
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 لفظ القانون في اللغة القانونية: - الفرع الثاني
 قانون" بالمعنى العام:لفظ "ال - أولً 

يُقص د بالقانون )مبعناه العام( جمموعة القواعد اليت ُتطب ق على األشخاص يف 
عالقاهتم االجتماعية ويُفر ض عليهم احرتامها ومراعاهتا يف سلوكهم بغية حتقيق النظام 

 .7يف اجملتمع

هذا املعىن  وهبذا املعىن يُقال إنَّ أمرًا معينًا خمالف للقانون أو مطابق له. ومن
العام أطِلق لف  القانون على العلم الذي يبحث يف جمموعة تلك القواعد, فُيقال كلية 

 .8القانون, وأساتذة القانون, وجملة القانون

وُيستعم ل مصطلح القانون مبعناه العام للداللة على مفاهيم متعددة أبرزها 
 :9مفاهيم أربعة

دون التقيد  من الكلية والتشريعات املقننةأوهلا: قد يُقص د به النظريات والقواعد 
 بالزمان واملكان, فرُياد به علم القانون عندئٍذ.

ل للداللة على جمموعة القواعد امللزمة واملنظمة للعالقات االجتماعية ثانيها: قد ُيستعم  
يف دولة ما, وهو عندئٍذ يُرادف مصطلح الشريعة يف املعىن, كأن يُقال: القانون 

 القانون العراقي أو األملاين.الفرنسي أو 

                                                           
 .6, ص 1994د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, منشورات جامعة دمشق,  - 7
برنامج الدراسات  -د. أمحد حممد الرفاعي, املدخل للعلوم القانونية )نظرية القانون(, جامعة بنها  - 8

 .8, ص 2008القانونية, 
د. زهري البشري, املدخل لدراسة القانون, جامعة بغداد )كلية العلوم  -د. عبد الباقي البكري  - 9

 .22 - 21ونية )بغداد(, دون ذكر تاريخ النشر, ص املكتبة القان -السياسية(, شركة العاتك )القاهرة( 
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ثالثها: قد يعين جمموعة القواعد القانونية اليت ينتظمها فرع من فروع القانون يف دولة 
 اجلزائيما. فُيقال: القانون املدين العراقي أو القانون التجاري الفرنسي أو القانون 

 اإليطايل.

مرتبط بدولة ما, فُيقال القانون  رابعها: وقد يُراد به فرع من فروع الثقافة القانونية غري
 الدويل العام.

 لفظ "القانون" بالمعنى الخاص: - ثانياً 
على جمموعة  -أو ما نسميه التشريع  -يُطل ق لف  القانون مبعناه اخلاص 

عن السلطة التشريعية املختصة, وهي جملس الشعب يف  ةالقواعد القانونية الصادر 
 سورية. 

م التواصل على الشبكة ومكافحة اجلرمية املعلوماتية, قانون تنظي :مثالً فُيقال 
 وقانون مكافحة اإلرهاب, والقانون الناظم لعمل وزارة األوقاف.

الرتخيص يف إطالق  سوَّغتولعل أمهية التشريع بني مصادر القانون هي اليت 
ت بذلك اخللط بني القانون ذاته كمجموع اصطالح "القانون" على التشريع, ويسرّ 

وهو التشريع.  املهمةأحد مصادره الرمسية و السلوك امللزمة لألفراد يف اجملتمع, قواعد 
وبناًء على ذلك ميكن القول إنَّ كّل تشريع يُعّد قانوناً, ولكن ليس كّل قانون يُعّد 

 .10تشريعاً 

 مفهوم النظام القانوني: - الفرع الثالث
ى نية يف جمموعها ما ُيسمَّ تكّون فروع القانون املختلفة, مبا حتويه من قواعد قانو 

جبميع  -مثاًل  -فكّل القواعد اليت حيويها القانون املصري  اً بالنظام القانوين. وإذ
ى بالنظام القانوين املصري. وهكذا يبدو التدرج واضحًا جمموعة من فروعه ُتسمَّ 

                                                           
 .12, 8د. أمحد حممد الرفاعي, املدخل للعلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 10
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 اً . وإذانون تكّون النظام القانوينالقواعد تكّون فرعًا يف القانون, وجمموعة من فروع الق
 .11من الدول ةفالنظام القانوين هو قانون واحد

 :العلوم القانونية المختلفة - الثاني المطلب
تتعدد العلوم القانونية وختتلف يف اجلوانب اليت تتناوهلا, ومنها على سبيل 

 املثال:

 علم القانون: - الفرع األول
قات األشخاص هو العلم الذي يتناول بالدراسة القواعد املنظمة لسلوك وعال

 عنه بالقانون الوضعي أو القانون معينني. وهو ما يُعربَّ  ومكانٍ  على وجه ملزم يف زمانٍ 
 .12نيمعين معني ووقتٍ  السائد يف بلدٍ 

 علم تاريخ القانون: - الفرع الثاني
تاريخ القانون هو ذلك الفرع من القانون الذي يهتم ليس فقط بدراسة ماضي 

ا يهدف أ يضًا إىل دراسة حاضره وبيان طريقة تطوره يف املستقبل. إذاً القانون, وإَّنَّ
يشمل تاريخ القانون دراسة تطور القانون منذ ظهوره, مرورًا باجملتمعات القدمية وحّت 

 . 13أيامنا هذه, وحياول تاريخ القانون أن يرسم خارطة تطوره يف املستقبل

                                                           
 .13د. أمحد حممد الرفاعي, املدخل للعلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 11
املدخل للعلوم القانونية أجزاء/اجلزء األول ) 5د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين,  - 12

 .59, ص 1987وشرح الباب التمهيدي للتقنني املدين, الطبعة السادسة, دون دار نشر, 
د. جودت هندي, د. أمحد احلراكي, د. فواز صاحل, تاريخ القانون, منشورات جامعة دمشق, مركز  - 13

 .24, ص 2012قسم الدراسات القانونية,  -التعليم املفتوح 
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 فلسفة القانون: - الفرع الثالث
وهي يف هذا البحث  ,أصول القانون وأسسه العامة تبحث فلسفة القانون يف
 .14معني وال تتناول قانوناً وطنياً معيناً  فال تتقيد مبكانٍ  ,تتناول القانون كحقيقة عاملية

وتعرض فلسفة القانون أواًل ألصل وجود القانون كالبحث لإلجابة على 
على األقل يف  -وداً التساؤل: هل القانون بوجه عام نتاج اجلهد البشري, أم أنَّ له وج

سابقًا على كلِّ جهد بشري؟ كما تعرض الفلسفة كذلك لألهداف  -أصوله األولية 
 .15كالبحث يف فكرة العدل  ,البعيدة اليت يهدف إليها القانون

 الثاني المبحث
 خصائصها( -)تعريفها  القاعدة القانونية

من جمموعة من القواعد ون بّينا سابقاً من خالل عرضنا لتعريف القانون أنَّه يتكَّ 
القانونية, وبعبارة أخرى ميكننا القول إنَّ القاعدة القانونية تُعّد اخللية األوىل واألساسية 
يف بناء القانون, وهذا ما يستلزم منا دراسة القاعدة القانونية من خالل تعريفها, وبيان 

  .خصائصها

 تعريف القاعدة القانونية: - األول المطلب
ًا هي كّل عالقة مطردة بني ظاهرتني حبيث إذا حتققت إحدامها, القاعدة عموم

 .16وجب أن تتحقق األخرى

                                                           
 .61ن مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص د. سليما - 14
د. منصور مصطفى منصور, دروس يف املدخل لدراسة العلوم القانونية )مبادئ القانون(, دار  - 15

 .12, ص 1972النهضة العربية, القاهرة, 
 .21ص  ,1986, دار النهضة العربية, القاهرة, د. حممد لبيب شنب, املدخل لدراسة القانون - 16
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ا: "قاعدة سلوك اجتماعية عامة جمرّ و  دة ملزمة تنظم تُعرَّف القاعدة القانونية بأَّنَّ
 . 17الروابط بني األشخاص يف اجملتمع"

خاص  شقني: الشق األولاعدة القانونية لوجدناها متضمنة ولو تأملنا الق
بالفرض, والثاين باحلكم, والفرض هو الواقعة واحلكم هو األثر الذي يرتبه القانون 

 .18عليها
 خصائص القاعدة القانونية: - الثاني المطلب

ا تّعّد:  من أهم خصائص القاعدة القانونية أَّنَّ

 قاعدة سلوك اجتماعي. .1
 دة.قاعدة عامة وجمرَّ  .2
 ملزمة.قاعدة  .3

 ك اجتماعي:قاعدة سلو  -الخاصية األولى 
سلبياً, وال حتفل و تنظم القاعدة القانونية السلوك اخلارجي للفرد, إجيابيًا كان أ

فقد يضمر شخص كراهية آلخر, أو ينوي إيذاءه,  ,الداخلية من حيث املبدأ بالنيات
ت بسلوك أو سرقة ماله. وما دامت نيته داخلية فإنَّ القانون ال يهتم هبا إال إذا تُرمج  

 خارجي.

يفكر الشخص يف قتل خصمه )بسالح ناري مثاًل(, ّث حيضر بعض  فقد
األفالم أو يقرأ روايات بوليسية لغرض اتقان كيفية تنفيذ جرميته, وقد يشرتي سالحاً 
نارياً ويتدرب على استعماله, وقد حيوم حول منزل خصمه لغرض حتديد مكان نومه. 

                                                           
 .31د. زهري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  -د. عبد الباقي البكري  - 17
مصادر االلتزام(, مطبعة القاهرة  -احلق  -مبادئ العلوم القانونية )القانون د. حممد علي عمران,  - 18

 .29ص  اجلديدة, دون عام نشر,
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واًل اختيارياً, فال يُعاق ب من لكن بعد كلِّ هذه اإلجراءات يعدل عن فكرة قتله عد
ألنَّ كّل ما قام به ال يعدو كونه أعمال حتضريية مل خترج  ؛أجل ذلك على جرمية القتل

 .19بفعل مادي إىل حيز التنفيذ وعامل الوجود

فمثاًل  ,يف القواعد القانونية يف بعض األحيان النياتولكنَّ هذا ال ينفي دور 
( سنة, 20 - 15نسان قصدًا باألشغال الشاقة )يعاقب القانون السوري على قتل إ

ب على القتل قصدًا بعقوبة اإلعدام إذا ارتكب عمداً, بينما عاق  د العقوبة ليُ شدَّ وتُ 
ب موت إنسان من غري قصد القتل باألشغال الشاقة مخس تكون عقوبة من سبَّ 
 سنوات على األقل.

 الخطاب الذي تتضمنه القاعدة القانونية:نوع  - أولً 
معني,  يتنوع اخلطاب يف القاعدة القانونية بني ثالثة أنواع: األمر بالقيام بفعلٍ 

معني, ويكون  قيام بفعلٍ الويكون الفعل يف هذا النوع من اخلطاب واجباً, والنهي عن 
دون من مًا أو ممنوعاً, وإباحة الفعل الفعل يف هذا النوع من اخلطاب حمظورًا أو حمرَّ 

 ., ويكون الفعل يف هذه احلالة مباحاً مطلقة ه بصورةٍ األمر به أو النهي عن

 األمر بالقيام بفعل معين: - 1
ترسم طائفة من القواعد القانونية لألفراد سلوكاً معيناً تفرض عليهم اتباعه, من 

 خالل إلزامهم بالقيام بفعل معني. 

"جيب على أنَّه:  من القانون املدين السوري 344/1نصت املادة  (:1)مثال 
 أن يتّم الوفاء فوراً مبجّرد ترتب االلتزام َّنائياً يف ذمة املدين". 

: "يلتزم البائع أن يقوم على أنَّه ذاتهمن القانون  396نصت املادة (: 2مثال )
 مبا هو ضروري لنقل احلق املبيع إىل املشرتي".

                                                           
 .14, ص 2010انون, اجلامعة األردنية, د. عوض أمحد الزعيب, املدخل إىل علم الق - 19
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بقني كما يف املثالني السا  -واألمر يف القاعدة القانونية قد يأيت بصورة مباشرة 
وقد يكون بصورة غري مباشرة, حبيث ال تتضمن القاعدة أمرًا صرحياً, ومع ذلك  -

 ج من صياغتها ما تتضمنه من أمر.ميكن أن ُيستنت  

فالقاعدة القانونية اليت تقرِّر أنَّ االختصاص يف دعاوى احلقوق الشخصية أو 
الفقرة أ من املادة املنقولة يكون للمحكمة اليت يقع يف دائرهتا موطن املدعى عليه )

(, تتضمن أمرًا إىل كّل من السوري من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية 82
يريد أن يرفع دعوى شخصية أو منقولة على آخر أن يرفعها أمام احملكمة اليت يقع يف 

 دائرهتا موطن املدعى عليه, وأمراً إىل احملكمة ذاهتا بنظر هذه الدعوى.

 قيام بفعل:النهي عن ال - 2
معني. ومثال ذلك  تفرض بعض القواعد القانونية على األفراد االمتناع عن فعلٍ 

من القانون املدين السوري: "ليس للوكيل أن يستعمل مال  672ما نصت عليه املادة 
فيما خيص  ذاتهمن القانون  685/2املوكل لصاحل نفسه". وما نصت عليه املادة 

أنَّه: "وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له املودع يف استعمال الوديع للوديعة على 
 ذلك صراحة أو ضمناً". 

بصورة غري مباشرة, ويتّم ذلك يف هذا النوع أيضًا وميكن أن ُيصاغ اخلطاب 
َّنى القانون عنه, أو تركهم  بإنذار األشخاص برتتيب أثر معني على ارتكاهبم فعالً 

 لعمل أمر القانون بالقيام به.

"من قتل  :على أنَّه من قانون العقوبات السوري 533املادة  صتن :مثال
ب باألشغال الشاقة من مخس عشرة سنة إىل عشرين سنة". وقِ إنسانًا قصدًا عُ 

فالقاعدة املذكورة تنهى عن ارتكاب جرمية القتل, وتقرِّر عقوبة األشغال الشاقة لكلِّ 
 من يرتكبها.
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 اإلباحة: - 3
ا تتضمن  نونية بالقيام بفعلٍ قد ال تأمر القاعدة القا معني وال تنهى عنه, وإَّنَّ

 جمرَّد إباحة له.

جيوز أن  - 1: "على أنَّه من القانون املدين السوري 613املادة  نصت :مثال
م رّب العمل املادة اليت  يقتصر املقاول على التعهد بتقدمي عمله على أن يقدِّ

 يستخدمها أو يستعني هبا يف القيام بعمله.

 كما جيوز أن يتعهد املقاول بتقدمي العمل واملادة معاً".  - 2

 القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية: -ثانياً  
ا قاعدة اجتماعية نعين بذلك أنَّ دورها ال  عندما نقول عن القاعدة القانونية إَّنَّ

 ون من جمموعة من األشخاص.يظهر إال يف اجملتمع, واجملتمع كما هو معلوم يتكَّ 

 :"شخصاً القاعدة القانونية "اطب تخ - 1
ختاطب القاعدة القانونية شخصاً, والشخص يف القانون هو كّل من له 

أم )حمافظة, وزارة, ..( شخصية قانونية, سواء أكان شخصًا طبيعيًا أم اعتبارياً, عامًا 
 خاصاً )شركة, مجعية,...(.

 :"مجتمعاً القاعدة القانونية "تتناول  - 2
انونية سلوك الفرد يف جمال عالقاته مع غريه من األفراد, فهي تنظم القاعدة الق

ومن ثّ تنتفي احلاجة إليها إذا وجد الفرد وحده  ,مرتبطة إذاً بوجود الفرد داخل اجملتمع
 مثالً يف جزيرة منعزلة, وهو جمّرد فرض نظري.

وال ختاطب قواعد القانون سوى اإلنسان, فهو وحده املكلف مبراعاة التكاليف 
جمتمعًا إال اجملتمع اإلنساين, وعلى ذلك فتجمعات الكائنات  دّ لقانونية, وال يُعا
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ون جمتمعاً, وإذا وجدت قواعد ختضع األخرى من حيوانات وطيور وحشرات, ال تكّ 
 .20هلا هذه الكائنات, فهي ليست قواعد اجتماعية

من حيث فكرة  وال يقتصر األمر على جمّرد ارتباط القانون باجملتمع ارتباطاً وثيقاً 
ق فيه, إىل اختالف القانون وتغريه باختالف اجملتمع الذي يُطب  أيضًا وجوده, بل ميتد 

 ويف اجملتمع الواحد من زمان إىل آخر. 

ويرتتب على كون القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية أن يتخصص القانون 
جيب لظروفها يست إذفالقانون مرآة للبيئة اليت ينطبق فيها,  ,باملكان والزمان

كاره وحاجاهتا. وكّل بيئة ختتلف عن غريها من البيئات األخرى. كما أنَّ لكلِّ عصر أف
لذلك كان حتماً أن خيتلف القانون من دولة إىل أخرى, فالقانون ومبادئه ومقتضياته. 

الذي يصلح للبيئة اإلجنليزية أو األمريكية خيتلف عن القانون الذي يصلح للبيئة 
اإليطالية أو املصرية أو اللبنانية. وكان حتمًا كذلك أن خيتلف القانون يف  الفرنسية أو

البيئة الواحدة من عصر إىل عصر, فهو يتطور بتطور اجملتمع حّت يستجيب حلاجاته 
 .  21اجلديدة ويساير اجتاهاته املستحدثة

 دة:القاعدة القانونية عامة ومجر   -الخاصية الثانية 
ا عامة وجمرَّدة, وهذا ما نتناول توضيحه من من خصائص القاعدة القا نونية أَّنَّ

 خالل هذه الفقرة.

                                                           
 .30د. حممد لبيب شنب, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  - 20
حممد رفعت الصباحي, أصول القانون, مكتبة عني مشس, القاهرة, د.  -د. عبد املنعم فرج الصدة  - 21

 .15, ص 1991
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 مفهوم العمومية والتجريد: - أولً 
ال ختاطب القاعدة القانونية فرداً معيناً بذاته, وال تتناول واقعة معينة بذاهتا, بل 

قانونية ومن ثَّ تتسم القاعدة ال ,ختاطب األفراد بصفاهتم, وتتناول الوقائع بشروطها
 ق يف كلِّ احلاالت املماثلة, يف احلال واالستقبال.بالعمومية والتجريد, وتنشأ لُتطبَّ 

. 22واحدة لسمةوالعمومية والتجريد صفتان متالزمتان, بل مها وجهان 
فالتجريد يتصل بالفرض؛ ألنَّ املشرع عندما وضع القاعدة مل يربطها بشخص معني 

فرت فيه شروط اينطبق على كّل من تو  إذباحلكم, أو واقعة حمدَّدة, والعموم يتصل 
 .23الفرض

خطأ سبَّب ضررًا للغري يلزم مرتكبه  "كلّ  :على أنَّ مثاًل فالقاعدة اليت تنص 
ق على كّل شخص تسبَّب خبطئه يف وقوع ضرر للغري, بصرف , ُتطب  24بالتعويض"

أّي وقت كان  أو مركزه أو امسه )زيد أو عمرو(, ويف)ذكر أو أنثى( النظر عن جنسه 
 (.2050أو عام  2019) عام 

 أمَّا اخلطاب الذي خيص شخصًا معينًا بذاته أو واقعة حمدَّدة بذاهتا, فال يُعدّ 
كاحلكم القضائي الصادر بإلزام )زيد( بدفع   ,قاعدة عّدهقاعدة قانونية, وال يصح 

فهذا ( ل.س تعويضًا عن الضرر الذي سبَّبه خبطئه لعمرو. 100.000مبلغ وقدره )
احلكم فردي ينطبق على )زيد( فقط, ويف واقعة بعينها, وال يصلح لتطبيقه مستقباًل 

 على شخص آخر, أو على واقعة أخرى للشخص ذاته.

                                                           
 .35القانون, مرجع سابق, ص  د. زهري البشري, املدخل لدراسة -د. عبد الباقي البكري  - 22
بني العمومية والتجريد يف القاعدة القانونية بقوله: "فالقاعدة القانونية عامة من حيث  همبعضز ميَّ  - 23

نة بالذات, بل لكّل احلاالت املماثلة يف دة من حيث نشوئها, أي ال تنشأ حلالة معيَّ تطبيقها, وجمرَّ 
 .18 - 17إىل القانون, مرجع سابق, ص  املستقبل". د. حممد حسني منصور, املدخل

 ( من القانون املدين السوري.164املادة ) - 24
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وجتد صفة العمومية والتجريد يف القاعدة القانونية أساسها يف مبدأين نصت 
 أمام القانون, , ومساواة املواطنني25ا دساتري أغلب الدول, ومها سيادة القانونمعليه
دون متييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو من 
 . 26العقيدة

 على وحتقيقًا للعمومية والتجريد يف القواعد القانونية, فإنَّ أحكامها تُبىن  
 الغالب الشائع, ال على النادر, ودوَّنا اعتبار للفروقات بني احلاالت الفردية.

الرشد هي مثاين عشرة سنة ميالدية   نصت على أنَّ: "سنّ فالقاعدة اليت 
من ؛ مفادها أنَّ الشخص يُعّد راشداً ببلوغه السّن احملدَّدة يف املادة املذكورة, 27كاملة"

الظروف اخلاصة بكلِّ فرد من حيث اكتمال عقله قبل  يف احلسباندون أن تأخذ 
 بلوغه تلك السن, أو تأخره بعد بلوغها.

 ق العمومية والتجريد:نطا - ثانياً 
ن ألشخاص الذيإىل اتُعّد القاعدة القانونية عامة وجمّردة, سواء أكان بالنسبة 

 ظريف الزمان واملكان. تتناوهلم خبطاهبا, أم بالنسبة إىل 

 العمومية من حيث األشخاص: - 1
ا تنطبق على   تتسم القاعدة القانونية بالعمومية من حيث األشخاص, مبعىن أَّنَّ

د من ذلك ضرورة دون أن يُقص  من فرت فيه الصفة احملدَّدة يف القاعدة, افرد تو كلِّ 
 تطبيقها على مجيع الناس.

                                                           
 "سيادة القانون أساس احلكم يف الدولة". :( من الدستور السوري على أنَّ 50نصت املادة ) - 25
 "املواطنون متساوون يف احلقوق والواجبات, ال :( من الدستور السوري3( الفقرة )33املادة ) ويف - 26

 متييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
 ( من القانون املدين السوري.2( الفقرة )46املادة ) - 27
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فر الصفة افاملعيار يف تطبيق القاعدة القانونية معيار موضوعي يتوقف على تو 
املشروطة يف تطبيقها, وليس كمياً, وال عربة بعدد األشخاص الذين تتوجه إليهم 

 . القاعدة خبطاهبا

فالقواعد القانونية ال ُيشرت ط فيها أن ختاطب الناس مجيعاً, بل ميكن أن ختاطب 
فئة معينة من األفراد حتمل صفة معينة, كالقواعد القانونية الواردة يف قانون تنظيم 

فر فيهم الصفات اليت أنيط هبا تطبيق القانون ااجلامعات اليت تنطبق على من تتو 
الطالب(, والقواعد الواردة يف قانون تنظيم  -املعيدون  -)أعضاء اهليئة التدريسية 

 فر فيهم الصفة اليت حدَّدها القانون )احملامي(. امهنة احملاماة اليت تنطبق على من تتو 

القاعدة القانونية عامة حّت لو كانت ختاطب شخصاً  بل أكثر من ذلك تُعدّ 
على هذا الشخص وعلى  واحداً فقط, ما دامت ختاطبه بصفته ال بذاته, فهي تسري 

 ,كلِّ من اتصف بصفته من بعده. كالقواعد القانونية اليت تنظم مركز رئيس اجلمهورية
 ., أو رئيس حمكمة النقضأو رئيس جملس الوزراء ,أو رئيس جملس الشعب

ا ميتد إىل  ,والتعميم يف القاعدة القانونية ال يقتصر على سلوك األفراد وإَّنَّ
إنَّ صفة  إذممَّا يقتضي إخضاعها ألحكام القانون,  ,لةالسلطات العامة يف الدو 

العمومية يف القاعدة القانونية تقتضي سريان أحكامها على اجلميع حكاماً وحمكومني, 
ة سلطة إذ حيكم القانون كّل تصرف أو إجراء تصدره أيّ  ,فتكون السيادة للقانون

 .28داخل الدولة

                                                           
هة حماضرات يف املدخل للعلوم القانونية )النظرية العامة للقانون(, مطبوعة موجَّ د. حفيظة عياشي,  - 28

لطاهر موالي سعيدة, كلية احلقوق والعلوم السياسية )قسم العلوم لطلبة السنة األوىل, جامعة الدكتور ا
-https://pmb.univعلى:  2/7/2019فرة بتاريخ ا. متو 8السياسية(, ص 

saida.dz/budspopac/doc_num.php?explnum_id=2109. 
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 العمومية من حيث الزمان: - 2
يتّم تطبيقها على الدوام, يف   إذدة القانونية عامة من حيث الزمان, القاع تُعدّ 

كلِّ احلاالت املماثلة, وليس على فرد بذاته, أو واقعة بعينها. إال أنَّ هذه العمومية ال 
تستمر إىل ماال َّناية, بل هي صفة مالزمة للقاعدة القانونية من تاريخ  نفاذها, وحّت 

 حلظة إلغائها.

أنَّه ال ينفي عن القاعدة القانونية صفة العمومية والتجريد هذا وُيالح   
حتديدها من حيث الزمان, فهناك من القواعد ما يصدر لكي يُعم ل به خالل مدة 

لقوانني اليت تُوض ع للعمل هبا خالل فرتة احلرب إىل امعينة, كما هو الشأن بالنسبة 
. خاصة إذا علمنا أنَّ القانون ال مثاًل, أو تلك اليت تُوض ع للعمل هبا إىل تاريخ معني

 .29ع لكي يكون أبدياً ألنَّه يكون معرباً عن ظروف اجملتمع ويتغري بتغريهايُوض  

 العمومية من حيث المكان: - 3
فالقاعدة القانونية  ,القاعدة القانونية عامة من حيث تطبيقها مكانياً  تُعدّ 

بقعة من إقليمها. وال  طب ق يف كلِّ تصدر عن السلطة التشريعية املختصة يف الدولة, لتُ 
 أنَّ هذه العمومية تسهم يف توحيد النظام القانوين املعمول به يف الدولة.يف شك 

إال أنَّه ُيالح   أنَّه ال ينال من عمومية القاعدة القانونية وجتريدها حتديدها من 
إقليم معني  فتنطبق يف ,فقد تتحدَّد القاعدة القانونية من حيث املكان ,حيث املكان

من الدولة دون غريه, كما هو احلال يف الدول الفدرالية مثل الواليات املتحدة 
 .30يكون لكلِّ والية قوانني خاصة هبا دون غريها من الواليات إذاألمريكية, 

                                                           
 .8حماضرات يف املدخل للعلوم القانونية, مرجع سابق, ص د. حفيظة عياشي,  - 29
 .8حماضرات يف املدخل للعلوم القانونية, مرجع سابق, ص ياشي, د. حفيظة ع - 30
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 السلطة التقديرية في تطبيق القواعد القانونية: - ثالثاً 
نونية بني قاعدة وأخرى, فبعض ختتلف الطريقة اليت تتّم هبا صياغة القاعدة القا

القواعد القانونية ترد يف صيغة جامدة, ال حتتمل أّي سلطة تقديرية يف تطبيقها. ومن 
د املواعيد اليت جيب اختاذ بعض اإلجراءات خالهلا, كمواعيد  أمثلتها القواعد اليت حتدِّ

 .32مهنة معينة , والقواعد اليت حتدِّد سناً معينة ملمارسة31الطعن يف األحكام القضائية

يف حني أنَّ طائفة أخرى من القواعد القانونية ترد يف صيغة مرنة, يتمتع 
القاضي بسلطة تقديرية يف تطبيقها, كالقواعد القانونية اليت تقضي بفرض عقوبة 

 .33ترتاوح بني حدين أدىن وأعلى على ارتكاب جرمية معينة

للقاعدة القانونية تسّهل تطبيق  وباملقارنة بني الطريقتني جند أنَّ الصياغة اجلامدة
ا ال تأخذ  االقاعدة القانونية وتوحده الظروف  يف احلسبانيف مجيع احلاالت. إال أَّنَّ
 لصياغة املرنة.إىل وذلك على خالف احلال بالنسبة  ة,اخلاصة بكلِّ حالة على حد

                                                           
( من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية السوري, الصادر باملرسوم 229نصت املادة ) - 31

على أنَّ: "ميعاد االستئناف مخسة عشر يومًا لألحكام  28/9/1953/ تاريخ 84التشريعي رقم /
 الستئناف".البدائية والصلحية القابلة ل

/ تاريخ 39( من قانون تنظيم مهنة احملاماة السوري رقم /3( الفقرة )9نصت املادة ) - 32
ط فيمن يطلب تسجيله يف جدول احملامني أن يكون غري متجاوز شرت  على أنَّه: "يُ  21/8/1981

 اخلمسني من العمر".
اجلرمية املعلوماتية السوري, ( من قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة 23نصت املادة ) - 33

على أنَّه: "يُعاق ب باحلبس من شهر إىل ستة  8/2/2012/ تاريخ 17الصادر باملرسوم التشريعي رقم /
من نشر عن طريق الشبكة معلومات  أشهر والغرامة من مئة ألف إىل مخسمئة ألف لرية سورية, كلّ 
 ات صحيحة".تنتهك خصوصية أّي شخص دون رضاه, ولو كانت تلك املعلوم
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 القاعدة القانونية قاعدة ملزمة: -الخاصية الثالثة 
النظام يف اجملتمع, من خالل تنظيم العالقات بني  يهدف القانون إىل حتقيق

أفراده, وال يتأتى للقانون حتقيق هذا اهلدف إال إذا كانت قواعده ملزمة هلم, وليست 
جمّرد نصائح أو إرشادات ُيرت ك أمر تطبيقها إلرادة األفراد, الذين قد يطبقوَّنا يف 

 سلوكهم أو يهملوَّنا.

دة القانونية عمليًا من خالل األثر الذي يرتتب وُترتج م صفة اإللزامية يف القاع
 من خيالف حكمها. ض على كلِّ على خمالفتها, واملتمثل يف اجلزاء الذي يُفر  

وخيتلف األفراد يف مدى استجابتهم للجزاء املؤيد لتطبيق القاعدة القانونية, 
ه وأخالقه فجانب منهم يلتزم بالقاعدة القانونية من تلقاء نفسه, مبا ينسجم مع تربيت

بع القاعدة القانونية خوفاً بضرورة القانون, وجانب آخر يتّ  وانطالقًا من اعتقادهودينه 
 من اجلزاء املرتتب على خمالفتها. 

 خصائص الجزاء: - أولً 
ملا كان اجلزاء ميثل األثر املرتتب على خمالفة القاعدة القانونية كان حتديده 

فالسلطة التشريعية اليت  ,الدولة, وليس باألفرادبالسلطة املختصة يف  ُنوطاً م  وفرضه 
د اجلزاء الذي يضمن احرتامها وعند خمالفة أحد  ,تتوىل سّن القاعدة القانونية حتدِّ

 األفراد هلذه القاعدة تقوم السلطة العامة بفرض اجلزاء.

 تتمثل يف أنَّه:عدة صائص خبويتميز هذا اجلزاء 

فاجلزاء هنا غري مؤجل للحياة  ,خالفةق مبجّرد وقوع املحال غري مؤجل يُطب   .1
 .34لكثري من اجلزاءات الدينيةإىل ااآلخرة, كما هو احلال بالنسبة 

                                                           
 .27د. حممد حسني منصور, املدخل إىل القانون, مرجع سابق, ص  - 34
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مادي حمسوس, وذلك على خالف اجلزاء املعنوي؛ الذي جنده عند خمالفة  .2
 األخالق أو اجملامالت مثاًل, واملتمثل يف تأنيب الضمري واستهجان اجملتمع.

 ذاهتا يف القاعدة قدَّماً( جبنسه ومقداره, سواء تعنّي يكون منظمًا أي معيناً )م .3
 .35أو أحالت تعيينه إىل قاعدة أخرى سابقة

ع من قبل األفراد وق  خارجي توقعه السلطة العامة يف الدولة, وال جيوز أن يُ  .4
أنفسهم, إال يف بعض احلاالت االستثنائية. مثال ذلك حالة الدفاع الشرعي 

داء عند تعذر االلتجاء إىل محاية السلطة عن النفس أو املال ضد االعت
 .36العامة

واحلق يف احلبس أي حق من التزام بأداء شيء أن ميتنع عن الوفاء به, مادام 
. 37الدائن مل يعرض الوفاء بالتزام مرتتب عليه بسبب التزام املدين ومرتبط به

وقام العامل بإصالح  ت بإصالح سيارة لدى ورشة ميكانيكفمثاًل إذا قم
فمن حق العامل حبس  ,ن دفع أجرة اإلصالحعولكّنك امتنعت  ,عطلال

 .38السيارة وعدم تسليمها إليك حّت تدفع له أجرة اإلصالح

 أنواع الجزاء: - ثانياً 
 ميكننا التمييز بني اجلزاءات يف القانون وفق عدد من التصنيفات:

 أنواع الجزاء "حسب وقت توقيعه": - 1
 :39سب وقت توقيعها إىل نوعنيميكن رّد اجلزاءات مجيعاً حب

                                                           
 .47د. زهري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  -د. عبد الباقي البكري  - 35
 .28د. حممد حسني منصور, املدخل إىل القانون, مرجع سابق, ص  - 36
 من القانون املدين السوري. 247املادة  - 37
 .31د. أمحد حممد الرفاعي, املدخل للعلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 38
 .14, ص , مرجع سابقد. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية - 39
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جزاء يُوق ع قبل ارتكاب املخالفة والغرض منه منع وقوعها, وهذا اجلزاء نادر  .1
من خمالفة قواعد األفراد ومنع  الشرطةوميثل له عادة مبنع  ,احلدوث يف العمل

 األفراد من التجمهر.
نه والغرض م ,ع بعد ارتكاب املخالفة, وهذا هو الغالباجلزاء الذي يُوق   .2

ومثل ذلك احلبس الذي يُوق ع على  ,بطبيعة احلال هو الزجر والتأديب
 السارق أو اإلعدام الذي يُوق ع على القاتل.

 أنواع الجزاء "حسب وظيفته": - 2
يؤدي اجلزاء إىل احرتام القواعد القانونية من خالل قيامه بوظيفتني؛ األوىل 

الجي يتمثل يف توقيع العقاب على لدور العإىل اعالجية واألخرى وقائية, فبالنسبة 
من خيالف القانون, أمَّا الدور الوقائي فيتمثل يف محل األفراد على احرتام القواعد 

 .40القانونية خوفاً من توقيع اجلزاء عليهم عند خمالفتها

 أنواع الجزاء "حسب القاعدة القانونية": - 3
لف من قاعدة قانونية إىل اجلزاء ليس واحدًا يف مجيع القواعد القانونية, بل خيت

فقد تكون وظيفة اجلزاء إصالح الضرر املرتتب على خمالفة القاعدة القانونية,   ,أخرى
وقد تكون  ,بسبب االعتداء على مسعتهعن الضرر الذي أصابه كتعويض املضرور 

وظيفته عقاب من خيالف القاعدة القانونية, كالعقوبة اليت تُفر ض على القاتل 
 والسارق.

ختتلف باختالف القاعدة القانونية, فهناك عدة زاء القانوين صور وللج
 اجلزاءات املدنية واجلزائية والتأديبية وغريها.

                                                           
 :عن اجلزاء همبعضكما قال  .26د. حممد حسني منصور, املدخل إىل القانون, مرجع سابق, ص  - 40

د. غالب الداودي, . م ل إال عند االقتضاء, حني خُير ق القانون""فيكون كالسيف الذي ال ُيشه ر أو ُيستع
 .24املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص 
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 الجزاء المدني: - أ
هو اجلزاء الذي يُوق ع يف حالة خمالفة قاعدة من قواعد القانون اخلاص حتمي 

 عدةًا ين صور اجلزاء املد , ويأخذ41بفرد من األفراد اً خاص اً مصلحة خاصة أو حق
 منها:

أي إجبار املدين على تنفيذ التزامه عينياً, مّت كان ذلك  ,التنفيذ العيين .1
ممكناً, كإجبار املشرتي على دفع مثن املبيع, وإجبار املستأجر على دفع أجرة 

 ن له على دفع أقساط التأمني. املنزل, وإجبار املؤم  
ملسؤول, كتعويض خطأ اسبب التعويض عن الضرر الذي أصاب املضرور ب .2

 شخص عن الضرر الذي أصابه بسبب اَّندام شرفة البناء عليه. 
ا يستتبع إعادة احلال إىل ما كانت عليه قبل إزالة أثر املخالفة إن أمكن, ممَّ  .3

كما لو فتح شخص نوافذ على منزل جاره دون احرتام   ,وقوع املخالفة
عادة احلال إىل ما كانت يكون اجلزاء هو سّد النوافذ وإ إذاملسافة القانونية, 

 .42عليه قبل وقوع املخالفة
البطالن الذي يقرِّره القانون لبعض أصناف العقود, كبطالن البيع الذي يقع  .4

   على كمية من املخدرات, وبطالن تصرفات اجملنون. 
 :)العقابي( الجزاء الجنائي - ب

الف قاعدة من د به اجلزاء الذي يُوق ع على من خيقص  ق عليه العقوبة, ويُ يُطل  
قواعد قانون العقوبات والقوانني اجلزائية األخرى, اليت هتدف إىل محاية املصلحة العامة 

 يف اجملتمع, وهدفه الزجر والردع.

                                                           
 .29د. حممد حسني منصور, املدخل إىل القانون, مرجع سابق, ص  - 41
 .18د. عوض أمحد الزعيب, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 42
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د إصالح ض العقوبة للتعويض عن ضرر حلق بشخص معني وال جملرّ فر  فال تُ 
ا حلماية النظام االجتماعي ورعاية امل صلحة العامة. ضرر خاص حلق باجلماعة, وإَّنَّ

ولذلك فإنَّ القانون يفرض عقوبة على القاتل وإن مل يكن للقتيل أسرة تتضرر مبوته, 
أو عفا ذوو القتيل عن القاتل, أو ارتكب القاتل  ,أو مّت القتل برضاء القتيل وأمره

ى كأن يكون القتيل مريضًا مبرض عضال ال يُرج    ؛جرميته بدافع من احلنان على القتيل
 . 43هشفاؤه من

ى الفعل املرتكب خمالفة لقواعد قانون العقوبات جرمية, وتنقسم اجلرائم وُيسمَّ 
حسب خطورهتا إىل جنايات وجنح وخمالفات. وتتنوع عقوبات هذه اجلرائم, فمنها 

يته كاألشغال الشاقة والسجن ما ميس حياة الشخص كاإلعدام, ومنها ما ينال من حرّ 
 الغرامة. واحلبس, ومنها ما يقع على ماله ك

شدة هذا اجلزاء فإنَّه من املقّرر أنَّه ال ميكن تطبيق عقوبة أو جرمية إىل ونظرًا 
"ال جرمية وال  :غري منصوص عليها يف قانون العقوبات, وهو املبدأ املعروف مببدأ

 .44عقوبة بدون بنص"

وُيالح   أنَّ جمال العقاب يكون يف القانون اجلزائي )أو التشريعات اجلزائية 
صفة عامة( بصفة أصلية, ومع ذلك فإنَّ االجتاه التشريعي احلديث يشهد شيوع ب

اجلزاءات اجلنائية يف جمال القانون اخلاص )املدين, التجاري, الزراعي, العمل,  روانتشا
فقد الح  املشرع أنَّه يف نطاق العالقات القانونية اخلاصة, ال   التأمينات االجتماعية(

من حيث القوة, ولذلك تدخل املشرع بقواعد آمرة لتنظيم تساوى أطراف العالقة ي

                                                           
 .50زهري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  د. -د. عبد الباقي البكري  - 43
 .34د. أمحد حممد الرفاعي, املدخل للعلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 44
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محاية جنائية هلذه ذاته رًا يف الوقت التوازن بني أطرافها مقرِّ  هذه العالقات وليتمّ 
 .45القواعد

 الجزاء اإلداري أو التأديبي: -جـ 
هو اجلزاء املرتتب على خمالفة قواعد القانون اإلداري, وتوقعه السلطات اإلدارية 

مني يف الدوائر الرمسية وشبه الرمسية, عند إمهاهلم واجبات ملوظفني واملستخد  على ا
 .46وظيفتهم أو مهنتهم وعدم مراعاهتم ألصوهلا بدون عذر

داري واهليئة املشرفة على ويتميز هذا اجلزاء بأنَّ فرضه يتّم من قبل الرئيس اإل
 .47طالبة به باالدعاء العامل للقضاء دائماً أو تُناط املوك  دون أن يُ من ممارسة املهنة 

وُتصنَّف اجلزاءات التأديبية اليت ميكن فرضها على العاملني يف نوعني؛ جزاءات 
خفيفة, كالتنبيه, واإلنذار, واحلسم من األجر, وتأخري الرتفيع, وحجب الرتفيع, 

 .48وجزاءات شديدة, كالنقل التأدييب, والتسريح التأدييب, والطرد

                                                           
د. رمضان أبو السعود, الوسيط يف شرح مقّدمة القانون املدين )املدخل إىل القانون وخباصة املصري  - 45

 .108, ص 1983ية(, الدار اجلامعية, بريوت, واللبناين( اجلزء األول )القاعدة القانون
 .18د. عوض أمحد الزعيب, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 46
 .51د. زهري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  -د. عبد الباقي البكري  - 47
( تاريخ 50رقم )( من نظام العاملني األساسي يف الدولة الصادر بالقانون 68املادة ) - 48
6/12/2004. 



- 30 - 
 

 الثالث  المبحث
 في المجتمع القانونوظيفة 

 ضرورة القانون للمجتمع:  -األول  المطلب
ون من جمموعة من القواعد القانونية اليت تنظم عالقات ملا كان القانون يتكّ 

األفراد يف اجملتمع, كان من الطبيعي أن يكون األول وثيق الصلة بالثاين, فالقانون 
وجد القانون, وإذا انعدم اجملتمع  يرتبط باجملتمع ارتباط وجود وعدم, فإذا وجد اجملتمع

 انتفت احلاجة إىل القانون.

الروايات اخليالية )كما فعل  ياب األساطري ومؤلففلو تصورنا مثاًل مع كتّ 
كما فعل ابن طفيل و  , أوالروائي اإلجنليزي دانيال ديفو مبتدع شخصية روبنسون كروز 

مهجورة, فإنَّ هذا شخصية حي بن يقظان( وجود إنسان منعزل يف جزيرة  مبتكر
 ؛اإلنسان لن يكون حباجة إىل قانون حيكمه, النعدام اجملتمع الذي هو قرين القانون
 .49ألنَّه لن تكون له عالقة إال بالطبيعة واحليوانات والنباتات واجلمادات اليت حتيط به

والقانون ليس جمّرد وسيلة رفاهية للمجتمع, بل هو ضرورة حتمية, ال غىن 
عنها. فاإلنسان كائن اجتماعي بطبعه, وال يستطيع العيش منعزاًل عن  لكلِّ جمتمع

باقي أفراد جنسه, بل هو يدخل يوميًا يف العديد من صور العالقات معهم, بني 
                                                           

. هذا وتوجد نظرية أخرى 16د. أمحد حممد الرفاعي, املدخل للعلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 49
تنكر ضرورة القانون, وهذه هي النظرية املاركسية, وهي نظرية مستمدة من كتابات كل من ماركس واجنلز 

ال يتالزمان, فحيث يوجد جمتمع ليس من الضروري  اجملتمع والقانون ولينني. ومضمون هذه النظرية أنَّ 
وجود قانون, وإذا كان من املشاهد أنَّ كّل اجملتمعات املعاصرة ختضع لقوانني فإنَّ ذلك ال يقدِّم دلياًل 

 البشر وستظل ما بقي على جد  ت منذ وُ جد  على التالزم  بني اجملتمع والقانون, فاجملتمع ظاهرة مستمرة وُ 
ا القانون )والدولة كذلك( فهو ظاهرة تارخيية عابرة, فهو إذا كان موجودًا اليوم, فإنَّه مل األرض بشر, أمَّ 

وهو لن يبقى دائمًا يف املستقبل. انظر يف التفصيل: د. حممد لبيب  ,يكن موجودًا دائمًا يف املاضي
 .14 - 8, ص مرجع سابقشنب, املدخل لدراسة القانون, 
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عالقات أسرية ومالية. ومن الطبيعي أن تثمر هذه العالقات مبا يعود بالنفع على 
ا تبوء بالفشل يف حتقيق الغرض م نها, لتنشأ بذلك املنازعات بني أطرافها, أو أَّنَّ

أطرافها, وهذا ما يظهر احلاجة إىل القانون, لتنظيم سلوك األفراد يف اجملتمع, والتوفيق 
بني مصاحلهم املتعارضة, وترتيب أولوياهتا, على شكل حقوق لبعضهم, وواجبات 

 على اآلخرين.

ق بل إّن وظيفة القانون تطورت وأصبحت الدولة تستخدمه وسيلة لتحقي
ماية الطرف حلكالقوانني اليت هتدف   ,أهداف خمتلفة سياسية واقتصادية واجتماعية

 الضعيف, مثل قانون محاية املستهلك.

 دور القانون في التنظيم الجتماعي: -الثاني  المطلب
ميكننا التمييز بني مذهبني اثنني يف هذا وظيفة القانون يف اجملتمع إىل نسبة بال
 اجملال:

 المذهب الفردي: - الفرع األول
يرى هذا املذهب أنَّ الغرض من تنظيم اجملتمع هو محاية الفرد وحتقيق خريه, 

اً, وأنَّ حقه يف ق حرَّ اإلنسان ُخلِ  , ويعدّ ون من جمموع خري األفرادوأنَّ اخلري العام يتكَّ 
ية حق مستمد من الطبيعة ال من القانون, بل هو سابق على وجود القانون. احلرّ 

ا تسمح له بأن يفرض إمهمة سلبية, أي  -حسب هذا املذهب  -لقانون ومهمة ا َّنَّ
على الناس االمتناع فقط عن بعض األعمال حتقيقًا للخري العام, وال تسمح له بأن 

املرور  شرطييكلفهم يف سبيل ذلك بأعمال إجيابية. وهي تشبه إىل حد كبري مهمة 
د مفرتق الطرق بالقدر الضروري واحد من قادة السيارات عن املكلف بأن يقف كلّ 

ملرور اآلخرين, على أن يعدل بينهم مجيعًا فال يقف أحد منهم مدة أطول من غريه. 
ويف دائرة القانون املدين يؤدي هذا املذهب إىل إعالء شأن إرادة األفراد يف املعامالت 
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عالقاهتم  فيجعل للعقد املكانة األوىل يف تنظيم ,تقرير مبدأ سلطان اإلرادة إىل حدِّ 
 .50بل يقرِّر أنَّه شريعة املتعاقدين ,ويسمح هلم برتتيب ما يشاؤون من آثار قانونية

ترتتب على املذهب الفردي آثار خطرية تتناول وظيفة القانون ونطاقه, و 
 :51يأيتنوجزها فيما 

انكماش القاعدة القانونية وضيق نطاق القانون وتضاؤل تدخل الدولة,  -أواًل 
وبالقدر الضروري لدرء  ,العدوان على احلقوق انونية ال تتدخل إال لردِّ فالقاعدة الق

االعتداء, والقانون ال يبسط سلطانه على كثري من الروابط االجتماعية, والدولة تقنع 
 يف احلياة القانونية بدور سليب هو دور الساهر على ضبط النظام.

لقانون حتقيقها, فال يدخل يف ضيق مفهوم املصلحة العامة اليت ينبغي على ا -ثانيًا 
مفهومها حتقيق العدالة االجتماعية أو مراعاة القيم اخللقية أو السعي وراء اخلدمة 

 العامة.

تغليب املصلحة الفردية على مصلحة اجملموع عند تصادمهما, وبذلك تطغى  -ثالثًا 
 يات األفراد وضمان مصاحلهم اخلاصة, وهي أحد غرضني للقانون, على غرضهحرّ 

 هو محاية مصلحة اجملتمع وحتقيق اخلري العام.و الثاين 

 المذهب الجتماعي )الشتراكي(: - الفرع الثاني
ينظر إىل اجلماعة ال إىل الفرد, ويرى أنَّ سعادة الفرد ال تتحقق إال من خالل 
سعادة اجلماعة؛ ولذلك فاجلماعة هي هدفه وغايته, فمن خالل العمل اجلماعي 
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العام, وبواسطة التضامن االجتماعي ميكن لكلِّ فرد أن يكون حرَّاً  ميكن حتقيق اخلري
 .52وأن ميارس حرِّيته, وأن يكون مساوياً لغريه, وأن يشبع حاجاته األساسية

ًا ملدى تدخل القانون يف تنظيم العالقات  وال يضع املذهب االجتماعي حدَّ
وفعااًل يف بناء اجملتمع  مهماً  االجتماعية, ممَّا يوسع من نطاق القانون, وجيعل له دوراً 

 .53وتقوميه وتوجيهه

 الرابع المبحث
 التكميلية(القواعد اآلمرة والقواعد ) أقسام القاعدة القانونية

 أساس التقسيم: -األول  المطلب
القاعدة اآلمرة هي اليت هتدف إىل محاية مصاحل اجملتمع األساسية, ولذلك ال 

تبين غريها فيما جيرونه من عقود أو تصرفات ح لألفراد باستبعاد أحكامها و ُيسم  
 .54قانونية

جيوز لألفراد االتفاق على ال فالقاعدة اليت حتظر القتل مثاًل تُعّد قاعدة آمرة 
. فإذا اتفق شخصان على أن يقوم أحدمها بقتل اآلخر, حكمهاأو استبعاد تها خمالف

دون من رمية القتل حبق القاتل, فإنَّ اتفاقهما يكون باطاًل, وتُفر ض العقوبة املقرَّرة جل
أن يكون التفاقه مع الطرف اآلخر أدىن تأثري, فاتفاقهما ال جيعل من القتل أمراً 

 مباحاً بل يظل حمظوراً.

ال هتدف إىل ف -خالفًا للقواعد اآلمرة  -القاعدة القانونية التكميلية فهي  أمَّا
ا تتعلق مباشر  ح هلؤالء ة مبصاحل األفراد, ولذا ُيسم  محاية مصاحل اجملتمع األساسية, وإَّنَّ
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م  األفراد باستبعاد أحكامها إذا شاؤوا واألخذ بأحكام غريها خيتاروَّنا بأنفسهم ألَّنَّ
 .55األوىل بتقدير مصاحلهم وطرق حتقيقها

يتهم يف تنظيم عالقتهم, د حرّ ال تعدم إرادة األفراد وال تقيّ  التكميليةفالقاعدة 
ا وفقًا إلرادهتم. وال تلزم هذه القاعدة األفراد إال يف حال بل ترتك هلم حرّية تنظيمه

عدم اتفاقهم على ما خيالفها, أو سكوهتم عن املسألة اليت تناولتها بالتنظيم. ومن هنا 
ا تكمل إرادة األفراد يف املسائل اليت مل تنظمها إرادة األفراد, يت باملكمّ مسُّ  لة ألَّنَّ

 ت إرادة يف املسألة كانت هي األوىل باالتباع.ذا وجد  أمَّا إ ,وبذلك تيسر إبرام العقود

دون من , فقط ففي عقد البيع مثاًل يتفق الطرفان غالبًا على املبيع والثمن
. وهنا يأيت دور القاعدة , وكيفية دفع الثمنوزمانه املبيع, حتديد مكان تسليم

 لتبني حكم مثل هذه املسائل. التكميلية

 :التكميليةام في القاعدة صفة اإللز  - الثاني المطلب
ملزمة. وصفة اإللزام تبدو واضحة يف  أنَّ كّل قواعد القانون تُعدّ يف ال شك 

إمكان االتفاق على ما خيالفها فإنَّ إىل القواعد اآلمرة. أمَّا القواعد املكملة فنظرًا 
على أساس أنَّ من خصائص القاعدة  ,56صفة اإللزام فيها تبدو حمل شك أو تساؤل

فكيف نأيت بعد ذلك ونقول هناك قوانني ملزمة ميكن  ,نونية اقرتاَّنا بعنصر اإللزامالقا
 .57لألفراد االتفاق على خالفها واستبعاد أحكامها!؟

 ملزمة يف كلَّ احلاالت والفروض, وال تفقد إلزاميتها حّتَّ  فالقاعدة اآلمرة تُعدّ 
ملزمة أيضاً, ولكن بشرط عدم  دّ فُتع التكميليةأمَّا القاعدة  ,ولو وجد اتفاق خمالف هلا

 اتفاق األفراد على ما خيالفها. 
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 :التكميليةمعيار التفرقة بين القاعدة اآلمرة والقاعدة  - الثالث المطلب
 للتمييز بني القاعدة اآلمرة والقاعدة التكميلية: معيارانهناك 

 اللفظي(: المعيار الشكلي ) - الفرع األول
, جيب الرجوع تكميليةونية, وهل هي قاعدة آمرة أم ملعرفة طبيعة القاعدة القان

فاأللفاظ اليت يستخدمها املشرع يف  ,ون منهاإىل عبارة النص, واأللفاظ اليت يتكَّ 
فإذا ما أراد املشرع أن جيعل القاعدة  , لنا طبيعتهاصياغة القاعدة القانونية تبنّي 

تفاق على خالفها, أو تقرِّر القانونية آمرة فإنَّه يضمنها عبارات تفيد عدم جواز اال
بطالن االتفاق على ما خيالفها, وقد يستخدم عبارة أمر أو َّني صريح مثل )ال 

 جيوز(.

من القانون املدين السوري: "ال جيوز  30ومثال ذلك ما نصت عليه املادة 
تطبيق أحكام قانون أجنيب...إذا كانت هذه األحكام خمالفة للنظام العام أو لآلداب 

: "ليس ألحد التنازل عن ذاتهمن القانون  51ا". وما نصت عليه املادة يف سوري
 حرّيته الشخصية".

لة فإنَّه يستخدم املقابل إذا أراد املشرع التعبري عن قاعدة قانونية مكمّ يف و 
عبارات تفيد جواز االتفاق على خالف حكمها, وميكن أن يستخدم ألفاظ مثل 

 .(هق على خالفما مل يُتف  ))جيوز(, أو 

: "جيب أن على أنَّه من القانون املدين السوري 344املادة  (: نصت1مثال )
يتّم الوفاء فورًا مبجّرد ترتب االلتزام َّنائيًا يف ذمة املدين, ما مل يوجد اتفاق أو نص 

 يقضي بغري ذلك".

: "ال جيوز لشخص أن على أنَّه ذاتهمن القانون  109نصت املادة (: 2مثال )
ه باسم من ينوب عنه, سواء أكان التعاقد حلسابه أم حلساب شخص يتعاقد مع نفس
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آخر, دون ترخيص من األصيل. على أنَّه جيوز لألصيل يف هذه احلالة أن جييز 
 التعاقد. كّل هذا مع مراعاة ما خيالفه, ممَّا يقضي به القانون أو قواعد التجارة".

لتمييز بني القواعد اآلمرة ويرى البعض أنَّ املعيار الشكلي غري حاسم يف ذاته ل
 ,فهو إن صح ووضح يف أغلب احلاالت ليس حامسًا يف حاالت أخرى ,والتكميلية

فنجد أنَّ بعض النصوص يوقع يف اخللط أكثر من التمييز ألنَّه يستخدم ألفاظ مثل ال 
ا آمرة وفقًا للمعيار الشكلي مع أنَّ هذه النصوص  جيوز, وهي أصاًل من املفروض أَّنَّ

 .  58املذكور 109ة, مثال ذلك نص املادة مكمل

 المصلحة(:المعيار الموضوعي ) - الفرع الثاني
ننا من حتديد  تأيت عبارة القاعدة القانونية أحيانًا خالية من أّي عبارة متكِّ
طبيعتها, وهل جيوز االتفاق على خالفها أم ميتنع, وهنا جيب البحث عن معيار آخر 

القاعدة القانونية إىل محايتها, فإذا كانت مصلحة  يتمثل يف املصلحة اليت هتدف
 من القانون املدين 46اجملتمع, ُعدَّت قاعدة آمرة. ومثال ذلك ما نصت عليه املادة 

 وسّن الرشد هي مثاين عشرة سنة ميالدية كاملة". - 2: "السوري

 :واآلداب النظام العاممفهوم  - الرابع المطلب
ذكره كثريًا يف دراسة القانون, وفكرة النظام العام إنَّ مصطلح النظام العام مير 

د تستعصي على التحديد الدقيق, خاصة أنَّ املشرع ال يعرّ  ف النظام العام وال حيدِّ
ا يكتفي ببيان بطالن االتفاقات اخلاصة اليت تُعق د خالفًا للقواعد املتصلة  فكرته, وإَّنَّ

 .59به
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انون املدين السوري: إذا كان من الق 137ومثال ذلك ما ورد يف نص املادة 
سبب االلتزام "خمالفًا للنظام العام أو اآلداب كان العقد باطاًل". وما ورد يف املادة 

: "ال جيوز الصلح يف املسائل املتعلقة باحلالة الشخصية أو ذاتهمن القانون  519
 بالنظام العام".

وجدوا أنَّ أساسه ومع ذلك فإنَّ الفقهاء قربوا معناه فقط من األذهان عندما 
هو فكرة املصلحة العامة, سواء أكانت هذه املصلحة سياسية كتنظيم الدولة وطريقة 

 .60ممارسة سيادهتا, أم اجتماعية كتنظيم األسرة, أم اقتصادية كتنظيم اإلنتاج الوطين

وعرَّفه البعض بأنَّه جمموعة املصاحل األساس للجماعة, واألسس اليت يقوم عليها  
مع, سواء كانت هذه املصاحل واألسس سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو كيان اجملت

 .61ض اإلخالل هبا كيان اجملتمع إىل التصدع واالَّنيارلقية, واليت يُعرِّ خُ 

 نسبية مفهوم النظام العام: - الفرع األول
  أنَّ فكرة النظام العام ليست مطلقة, بل هي نسبية تتغري بتغري املكان ُيالح  

فما يُعّد من النظام العام يف جمتمع معني قد ال يكون كذلك يف جمتمع آخر.  ,انوالزم
وما كان يُعّد داخاًل يف مفهوم النظام العام يف زمن معني قد خيرج من مفهومه يف زمن 

 الحق. 

ففي املاضي القريب كان من املمكن التعامل بالذهب ودفع االلتزامات 
ن هذا التعامل يف املاضي يؤدي إىل املساس بالنظام واحلقوق بالعملة الذهبية إذ مل يك

ولكن االتفاق اآلن يف  ,العام الناتج عن مبادئ السياسة االقتصادية ونظام التداول
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ظل قانون التداول اإللزامي للنقود الورقية واملعدنية غري الذهبية يُعّد باطاًل ملخالفته 
 .62تنظيم االقتصادي واالجتماعيللنظام العام املستمد من املبادئ األساسية يف ال

يف املواريث يُعّد إعطاء االبن ضعف نصيب البنت من النظام  ويف مثال ثانٍ 
العام يف ظل الشريعة اإلسالمية, بينما يُعّد تساوي أقارب اجلهة الواحدة يف املرياث 

 .63من النظام العام يف أكثر الدول الغربية

ع وخمالفًا للنظام العام, على أساس والتأمني على احلياة كان عماًل غري مشرو 
أنَّه يتضمن املضاربة على احلياة وفيه نوع من املقامرة ويدفع إىل املغامرة واإلجرام يف 
بعض األحيان, بينما يُعّد حاليًا أمرًا مشروعًا ودعامة من دعامات احلياة االقتصادية 

انوين سائد غري خمالف يف اجملتمعات احلديثة, وتنص عليه القوانني املعاصرة كنظام ق
 .64للنظام العام

وخيتلف نطاق النظام العام ضيقاً واتساعاً وفقاً للمذهب السياسي واالقتصادي 
واالجتماعي السائد يف الدولة. فهو ينحصر يف أضيق احلدود يف ظل املذاهب الفردية 

ع يف ظل بينما يتس ,ية الفرد وتغفل الصاحل العام للمجموعاليت تسرف يف االعتداد حبرّ 
املذاهب االشرتاكية اليت تضع مصلحة اجملموع يف املقام األول وتضحي يف سبيلها 

 .65باملصلحة الفردية
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 تطبيقات النظام العام في فروع القانون المختلفة: - الفرع الثاني
, وقواعد األحوال 66قواعد القانون العام عدّ استقر الفقه املعاصر على 
العينية املتعلقة بشكل التصرفات الذي يتطلبه الشخصية, وبعض قواعد األحوال 

القانون, أو املتعلقة باالقتصاد الوطين واألمن االقتصادي, ومحاية الطرف الضعيف يف 
 .67من النظام العام ,العقود, وتنظيم امللكية, ومحاية حسن النية

ه, وجدير بالذكر أنَّ نطاق النظام العام أوسع من دائرة القاعدة اآلمرة املتصلة ب
ولذلك ينبغي إبطال كّل اتفاق خيالف النظام العام واآلداب, سواء كانت هناك قاعدة 
آمرة تنظم هذا األمر الذي ميس النظام العام واآلداب أو ال توجد مثل هذه 

 .68القاعدة

 اآلداب: - الفرع الثالث
أشار املشرع يف القانون املدين إىل قواعد اآلداب يف أكثر النصوص اليت ذكر 

ية اإلرادة, وعّد كّل اتفاق خمالف للنظام العام ا النظام العام كقيد مفروض على حرّ فيه
                                                           

ها بالنظام بالنظام العام. فقواعد القانون الدستوري تتعلق كلّ ها تقريباً متعلقة قواعد القانون العام كلّ " - 66
 اا تضع األسس السياسية لنظام الدولة, فال جيوز لسلطة أن تنزل ألخرى عن بعض اختصاصاهتالعام ألَّنَّ 

رة يف الدستور, وإذا حدث شيء يات املقرَّ ية من احلرّ إال يف حدود الدستور, وال جيوز لفرد أن ينزل عن حرّ 
ذا فاالتفاق باطل ال أثر له. وكذلك قواعد القانون اإلداري فال جيوز مثاًل للموظف أن يتفق مع من ه

غريه على أن ينزل عن وظيفته, أو يتفق مع موظف آخر على أن ينزل عن ترقيته. وكذلك قواعد القانون 
ل شخص بداًل عن تحمّ املايل فال جيوز مثاًل االتفاق على اإلعفاء من ضريبة معينة أو االتفاق على أن ي

اتفاق على ارتكاب جرمية, أو  ها تتعلق بالنظام العام, فكلّ غريه عبء الضريبة. وقواعد القانون اجلنائي كلّ 
د. منصور مصطفى منصور, . "ل شخص بداًل عن غريه العقاب عن جرمية يعترب باطاًل ال أثر لهأن يتحمّ 
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ركز عليها اهتمامه يف كثري من  زائيامة باطاًل. كما أنَّ املشرع اجلواآلداب الع
النصوص, كالنصوص املتعلقة جبرائم العرض وشهادة الزور واملقامرة والرهان والدعارة 

 .69واعد اآلداب العامةوحرَّم كّل تصرف خيالف ق

هي جمموعة األسس األخالقية اليت يقوم عليها جمتمع معني يف وقت حمدَّد, و 
وهي تُذك ر عادة معطوفة على النظام العام, ولو أنَّ فكرة النظام العام تشملها ألنَّ 

 .70األسس األخالقية تدخل ضمن األسس االجتماعية اليت حتويها فكرة النظام العام

ب كفكرة النظام العام فكرة نسبية تتغري من مكان إىل مكان, وفكرة اآلدا
وختتلف من عصر إىل عصر, فما يُعّد متفقًا مع اآلداب يف بيئة معينة قد يُعّد خروجاً 

ا يقوم عليها عدة باآلداب أي بأساس أخالقي ممَّ قت القاعنها يف بيئة أخرى. فإذا تعلّ 
ا تكون قاعدة آمرة ال جيوز   .71لألفراد خمالفتها وإال كان اتفاقهم باطالً اجملتمع فإَّنَّ

 الخامس المبحث
 القواعد القانونية والقواعد األخرى

القواعد القانونية ليست هي القواعد الوحيدة اليت تنظم سلوك األفراد يف 
اجملتمع, فإىل جانب هذه القواعد هناك جمموعة من القواعد األخرى, اليت كانت 

ورمبا تكون أسبق يف وجودها من القواعد القانونية,   ومازالت تقوم بالدور ذاته,
 كالدين, واألخالق, والعادات والتقاليد, واجملامالت.
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 القاعدة القانونية والدين: - األول المطلب
يُعرَّف الدين بأنَّه جمموعة العقائد واألحكام اليت تنزلت من اهلل تعاىل بطريق 

 .72الوحي على نيب اصطفاه من بني خلقه

قواعد القانون يف اجملتمعات البدائية ختتلط بقواعد الدين, فمعظم كانت 
ت من أحكام الدين, وكانت قواعد الدين واجبة االحرتام عن القواعد القانونية استمد  

طريق توقيع اجلزاء على من خيالف أحكامها, وكانت سلطة القضاء يف يد رجال 
بح لدينا قواعد قانونية مستقلة الدين, ّث انفصل القانون عن الدين تدرجيياً, وأص

 .73ومتميزة عن قواعد الدين

وتشرتك القاعدة القانونية مع الدين يف أنَّ كليهما له دور ال ميكن إغفاله يف 
تنظيم سلوك األفراد, ولكنَّ هذا التشابه ال يعين التطابق أو التماثل بينهما, ومن أمثلة 

 وجوه االختالف بينهما: 

 عية من صنع البشر, أمَّا الدين فهو من عند اخلالق. القاعدة القانونية وض .1
نطاق تطبيق القاعدة القانونية أضيق من نطاق تطبيق الدين, فالقاعدة  .2

وال تتدخل مثاًل يف جمال  ,القانونية ينحصر تطبيقها يف جماالت املعامالت
 العبادات اليت يقوم هبا الفرد, كالصالة والصوم.

السلوك اخلارجي للفرد, أمَّا قواعد الدين فتعطي تركز القاعدة القانونية على  .3
ا األعمال بالنيات". للنياتجانباً كبرياً من اهتمامها   "إَّنَّ

اجلزاء املرتتب على خمالفة القاعدة القانونية جزاء حال غري مؤجل تستقل  .4
السلطة العامة بتوقيعه, أمَّا اجلزاء املرتتب على خمالفة الدين فقد يكون 

 اًل.معجاًل أو مؤج
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عند خمالفة ذاته وبعض البالد تطبق اجلزاء الوارد يف القاعدة الدينية 
أحكامها, مثل قطع يد السارق. وقد تضع جزاًء دنيوياً على خمالفة األحكام 
ض الدينية مثل بعض البالد اليت حترم اإلفطار جهرًا يف رمضان وإال تعرَّ 

 .74املخالف لعقوبة احلبس أو الغرامة
ل القانون عن الدين ال يعين تعارض قواعد القانون مع القواعد غري أنَّ استقال

ى عنه, حبيث الدينية, فكثري من القواعد القانونية يتفق مع ما يأمر به الدين أو ينه
ا قواعد قانونية ودينية يف الوقت ذاته, كالقواعد اليت تنهى عن القتل إميكن القول ب َّنَّ

 تزال ترتك للدين أمر تنظيم بعض جماالت والسرقة. كذلك فإنَّ بعض اجملتمعات ال
العالقات االجتماعية, كعالقات األسرة, فتخضع العالقات الناشئة عن الزواج 

 , كما هو احلال يف سورية75والنسب والطالق للقواعد الدينية اخلاصة بكلِّ فرد
 .والدول العربية

املال. فحيث  ملرياث والوصية والوقف والوالية علىإىل اوكذلك احلال بالنسبة 
ها أو بعضها, وتكون مستمدة من قواعد توجد نصوص قانونية تنظم هذه املسائل كلّ 

الدين, تصبح القواعد الواردة يف هذه النصوص قواعد قانونية. وحني يرتك املشرع 
األمر يف بعض هذه املسائل لقواعد الدين, تصبح هذه القواعد قواعد قانونية مبقتضى 

 .76إحالة املشرع إليها

وإذا كانت بعض القواعد القانونية مستمدة من الدين, فإنَّ البعض اآلخر منها 
ليس مستمدًا منه, بل إنَّه قد يتضمن من األحكام ما خيالفه, ومثال لذلك القاعدة 

واملقصود به  -فمع أنَّ هذه قاعدة قانونية إال أنَّ الدين  ,اليت تبيح اإلقراض بفائدة
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ال يبيح اإلقراض بفائدة, إعمااًل لقوله سبحانه وتعاىل:  -هنا الشريعة اإلسالمية 
 .77م الربا"اهلل البيع وحرّ  "وأحلّ 

 القاعدة القانونية واألخالق: - الثاني المطلب
األخالق عبارة عن جمموعة القواعد اليت هتدف إىل بلوغ الفرد درجة الكمال 

زام سلوك معني يف عن طريق حثّه على فعل اخلري, وَّنيه عن فعل الشر, وأمره بالت
 .78مواجهة نفسه ويف مواجهة غريه

يف تنظيم سلوك األفراد, رمبا ال يقل أمهية عن  مهماً األخالق دورًا تلعب و 
عنها الدور الذي تقوم به القاعدة القانونية, وتشرتك معها يف بعض النقاط, وختتلف 

 أخرى.نقاط يف 

 أنَّ كاًل منهما عامة دون شك يف من فقواعد األخالق تتفق مع قواعد القانون
ومع ذلك فهناك فروق  ,79وجمرَّدة, وأنَّ هدف كل منهما هو تنظيم احلياة يف اجلماعة

 بينهما:عدة 

 الهدف: - الفرع األول
إذا كانت القواعد القانونية متفقة مع قواعد األخالق يف أنَّ كاًل منهما يهدف 

واحدة منهما حموراً  خذه كلّ إىل تنظيم احلياة يف اجملتمع, فإنَّ األساس الذي تت
فالقاعدة القانونية تبتغي حتقيق النظام يف اجملتمع, بينما  ,للوصول إىل هدفها خمتلف

قواعد األخالق تراعي يف تنظيمها للمجتمع ما جيب أن يكون عليه طريق السمو 
أنَّ حتقيق ذلك يسهم يف حتقيق يف إىل املثالية, وال شك  80باإلنسان الذي يعيش به
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فالناس يستطيعون  ,ظام يف اجملتمع وسعادة األفراد, ولكنَّه ال يُعّد ضرورة جوهريةالن
. 81اب واملنافق ولكنَّهم ال يستطيعون احلياة مع القتلة واللصوصاحلياة, وفيهم الكذّ 

لذلك فإنَّ األخالق تتخذ من الشخص الكامل َّنوذجاً هلا, يف حني أنَّ القانون يتخذ 
 .82اً ومعياراً لهمن الرجل العادي َّنوذج

 النطاق: - الفرع الثاني
تُعّد دائرة األخالق أوسع من دائرة القانون, فاألخالق تنظم سلوك األفراد يف 

ويف عالقاهتم مع بعضهم البعض من ناحية أخرى. أمَّا القواعد  ,ذاهتم من ناحية
 م. القانونية فتتناول سلوك األفراد يف اجملتمع فقط دون سلوكهم الفردي يف ذاهت

الفرد على الصدق وتنهاه عن الكذب, ولو   ومن أمثلة ذلك أنَّ األخالق حتثّ 
عالقاته مع غريه من األفراد. أمَّا القاعدة القانونية فمناط  يفكان ذلك ال يؤثر 

 تطبيقها العالقة بني األفراد, كالقاعدة اليت حتظر شهادة الزور وتعاقب عليها.

توجد منطقة مشرتكة بني القانون  إذث مناطق ميكننا التمييز بني ثالوبالتايل 
واألخالق, كالقواعد اليت متنع االعتداء على النفس أو املال, ومنطقة أخرى خاصة 

 كأصول احملاكمات.باألخالق كالقاعدة اليت حتث على الكرم, وثالثة خاصة بالقانون  

لشخص وربطًا مع ما سبق بيانه, فإنَّ القانون يعتمد على السلوك اخلارجي ل
ا  بالنياتدون أن حيفل من داخل اجلماعة  اليت يضمرها يف نفسه, أمَّا األخالق فإَّنَّ

املسترتة. ولذلك فإنَّ  بالنياتهتتم إىل جانب اهتمامها بالسلوك اخلارجي للشخص 
من يفكر يف سرقة جاره يُعّد وفقًا لقواعد األخالق جمرماً, ولكنَّ فعله ال يُعّد خمالفاً 
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 يتجاوز مرحلة التصميم والتفكري والعزم إىل البدء يف تنفيذ فعل ظاهري للقانون ما مل
 . 83يصح أن يُقال معه أنَّه شرع يف تنفيذ ما كان قد صمم عليه

 الجزاء: - الفرع الثالث
اجلزاء يف األخالق جزاء معنوي يقتصر على تأنيب الضمري , واستنكار 

جزاء مادي حال يقع على جسم املخالف اجلماعة. أمَّا اجلزاء يف القاعدة القانونية ف
 أو ماله.

كما خيتلف اجلزاء فيهما من حيث السلطة اليت توقعه, ففي قواعد األخالق 
سه وجمتمعه, أمَّا يف قواعد القانون فيتّم فرض اجلزاء من قبل فهو ضمري الشخص ن

 الدولة. 

ة معينة, ن معاً بناًء على فعل واحد, كمن يرتكب جرمياءاوميكن أن جيتمع اجلز 
 ضه لسخط اجملتمع.ض عليه عقوبة قانونية, إضافة إىل تعرّ فر  فتُ 

 وكلما ضافت الفجوة بني القانون واألخالق اقرتب اجملتمع من املثالية.  

 القانون يقرِّر الحقوق والواجبات: - الفرع الرابع
. إنَّ القانون ال يكتفي ببيان الواجبات فقط, بل يقرِّر احلقوق إىل جانب ذلك
فالقاعدة القانونية اليت تقرِّر حق امللكية لشخص على دار تفرض على اآلخرين 

ار يف احلدود ض للمالك عندما ينتفع بتلك الدوعدم التعرّ  ,واجب احرتام هذا احلق
بينما قواعد األخالق تقتصر على بيان الواجبات فقط دون أن  ,اليت رمسها القانون

عدة األخالق اليت تفرض على القادرين وجوب تتجاوز ذلك إىل تقرير احلقوق. فقا
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مساعدة احملتاجني ال تنشئ بذلك للمحتاجني حقًا يف مطالبة هؤالء القادرين 
 . 84بالعون

 التحديد والوضوح: - الفرع الخامس
تتسم القاعدة القانونية باالنضباط والوضوح حّت ميكن معرفتها وتطبيقها, يف 

ما تكون غري حمدَّدة, فهي ليست سوى أحاسيس  حني أنَّ القاعدة األخالقية غالباً 
داخلية لدى األفراد, وقد ال يتفق هذا اإلحساس الداخلي لكّل فرد ومبادئ 

 .85األخالق, وبالتايل فإنَّ مبادئ األخالق غالباً ما تكون غري منضبطة

 القاعدة القانونية والقواعد الجتماعية: - الثالث المطلب
عد السلوك اليت جيري الناس على اتباعها يف توجد يف كّل جمتمع بعض قوا

عالقاهتم وصالهتم اليومية ومظهرهم وتقاليدهم املهنية, مثل قواعد اجملامالت اليت 
تتعلق بتبادل التهاين والعزاء يف املناسبات, وعادات امللبس واملأكل, وتبادل التحية 

 .87مسنّ  , وترك مكانك يف وسيلة من وسائل النقل العام لشخص86عند اللقاء

وتشرتك القواعد االجتماعية مع القاعدة القانونية يف كوَّنا هتدف إىل تنظيم 
سلوك األفراد, إال أنَّ اجلزاء خمتلف يف احلالتني, فالقواعد القانونية مؤيدة جبزاء مادي 
له مظهر حمسوس, سواء أكان يقع على جسم املخالف أو ماله, أمَّا جزاء خمالفة 

جزاء معنوي يتمثل يف استنكار اجلماعة لسلوك من خيالفها, وقد القواعد االجتماعية ف
 يتمثل يف قطع العالقة االجتماعية.
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وميكن أن ترتقي بعض قواعد اجملامالت إىل مصاف القواعد القانونية, إذا ما 
م اجملتمع, وعندئٍذ تتدعم باإللزام ارتقت القيمة االجتماعية اليت تقوم عليها يف سلّ 

جرَّد اإللزام األد,ي, وهذا ما حدث بالفعل بشأن القواعد اخلاصة القانوين وليس مب
مبعاملة أعضاء السلك الدبلوماسي األجنيب فقد بدأت يف أصلها كقواعد جمامالت, 
ثَّ أصبحت قواعد يعرتف هبا القانون الدويل, سواء يف صورة عرف دويل أو يف صورة 

 .88االتفاقيات الدولية

 السادس المبحث
 قانون بالعلوم األخرىصلة علم ال

ال خيلو علم القانون من التأثري والتأثر بالعلوم األخرى, ونوضح فيما يأيت أمثلة 
 بعضها:ل

 علم القانون وعلم الجتماع: - األول المطلب
يبدو تأثر علم القانون بعلم االجتماع حني يتصدى لتنظيم واجبات الفرد 

ئرة األحوال الشخصية عندما يتناول ومسلكه حيال أفراد جنسه, ويظهر جلّيًا يف دا
بالتنظيم عالقة الفرد بأسرته. وإذا كان علم االجتماع يعين دراسة الظواهر االجتماعية 

ع منه يف الوقت احلاضر فرع يُطل ق عليه اسم ومتابعة سلوك الفرد يف اجلماعة, فقد تفرّ 
اهرة اجتماعية, ظ بوصفهيتوىل الباحث دراسة القانون  إذ ,89علم االجتماع القانوين

حملاولة استخالص املبادئ املهيمنة على تطوره  ,وعلى اخلصوص يف اجملتمعات القدمية
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والعوامل االجتماعية اليت تؤثر فيه, ومدى تأثريه هو, أي القانون, يف النظام 
 .90االجتماعي

ويُعّد هذا العلم موجهًا للسياسة التشريعية من جهة ودلياًل على جناحها أو 
ناحية أخرى. فهو الذي حيفز املشرع على سنِّ قاعدة تعاجل وضعاً  فشلها من

ا ولد   ت اجتماعيًا ينذر باخلطر, أو على إلغاء قاعدة أثبت علم االجتماع القانوين أَّنَّ
ميتة, أو على تعديل قاعدة كشف هذا العلم عن عجزها وقصورها عن حتقيق الغرض 

 .91املرجو منها

ن عن التأثر بعلم االجتماع وخاصة فيما يقّدمه هذا واخلالصة أنَّه ال غىن للقانو 
مها أو العلم من دراسة للبيئة اليت يُطب ق فيها القانون والعوامل املختلفة اليت تعوق تقدّ 

تساعد على َّنوها. ومن هذه العوامل كثرة السكان أو قلة عددهم فهي تؤثر يف 
 .92تشريعات اجلنسية واهلجرة والزواج والضرائب وغريها

 :93القانون والدراسات القتصاديةعلم  - الثاني مطلبال
مهام علم االقتصاد هي أن يصف وحيلل التغريات اليت تطرأ على الدخل  وىلأُ 

القومي, ويهتم بدراسة األسس االقتصادية اليت ترشدنا إىل كيفية االحتفاظ بازدياد 
 مهمةنظم جوانب اإلنتاج. ومثل هذه املسائل تنعكس على قواعد القانون؛ إذ إنَّه ي

من الثروة ويرتجم عادة األوضاع االقتصادية السائدة يف اجملتمع إىل الناحية العملية, 
 تقديراتفيتأثر القانون بالوضع السائد يف اجلماعة يف تنظيمه ملسألة معينة تستند إىل 

 اقتصادية.
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اليت فالقانون هو الذي يضع قواعد امللكية وأسباب كسبها, ويقرِّر نظرية العقد 
تُعّد أداة قانونية عامة لتداول األموال, وبصفة عامة يُعىن القانون التجاري بنظام تبادل 

 األموال.

يعرض لتنظيم املعامالت  إذكما أنَّ للقانون صلة بعلم االقتصاد السياسي 
املالية, فيتأثر به حبسب ما إذا كانت النزعة السائدة هي مذهب االقتصاد احلر أم 

 املوجه.  مذهب االقتصاد

فنظام امللكية يف جمتمع من اجملتمعات هو الذي يقف وراء صياغة املشرع 
لقوانني امللكية من حيث مدى حق امللكية وكيفية االستغالل العقاري والزراعي ومن 
حيث دور امللكية الفردية وامللكية اجلماعية. والنزعة االقتصادية السائدة يف اجملتمع 

عد القانونية املختلفة الواردة يف إطار التقنني املدين والتقنني تؤثر بصفة عامة يف القوا
فمذهب االقتصاد احلر يفضي إىل إطالق حق  ,التجاري أو غريها من فروع القانون

ية التداول ومذهب االقتصاد املوجه يقتضي التضييق من حق امللكية امللكية وحرّ 
 وفرض قواعد آمرة حتكم تنظيم العقود وتوجهها.

صة؛ أنَّ مضمون القواعد القانونية يتأثر بالسياسة االقتصادية للدولة. وال واخلال
جيوز للفكر القانوين أن يعيش مبعزل عن الفكر االقتصادي, وإال اجتهت قواعد 

 القانون يف طريق مناهض لألسس االقتصادية املراد تطبيقها يف اجملتمع.

ور مهم جداً, كما هو بل إنَّ علم االقتصاد يقوم يف بعض فروع القانون بد
, فاإلحصاء يهدف إىل تعيني عدد اجلنايات واجلنح اجلزائيلقانون إىل ااحلال بالنسبة 

وأنواعها, وازديادها أو نقصاَّنا, ليضع بذلك يد املشرع والفقه على مواطن الداء, 
وذلك بتعريفهم أعمار اجملرمني ومهنهم ووسطهم االجتماعي, وسوابقهم القضائية 

 ونه مناسباً.ر ن وسائل مكافحة اجلرمية ما يليتخذوا م
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 القانون وعلم السياسة:علم  - الثالث المطلب
للقانون صلة وثيقة بعلم السياسة, ألنَّه يتكفل ببيان طبيعة النظام السياسي 

د نظام احلكم وأسلوب إدارة الدولة واجملتمع, ويبنّي   السلطات العامة للمجتمع, فيحدِّ
 احلقوق والقضائية وينظم صلتها ببعض وصلتها باألفراد, كما يبنّي التشريعية والتنفيذية 

والواجبات السياسية لألفراد. ولعلم السياسة صلة وثيقة ببعض فروع القانون اليت 
وذلك ألنَّ  ؛صاحبة السيادة والسلطة يف اجملتمع بوصفهاتوجد الدولة طرفًا فيها 

 .94لذي يقوم عليه علم السياسةعنصر الدولة هبذه الصفة هو الذي يُعّد األساس ا

 القانون وعلم التاريخ:علم  - الرابع المطلب
من الضروري اإلملام بتاريخ القانون لفهم النظم القانونية املعاصرة احلديثة فهي 

ق بني نظم ًا كانت اهلوة الزمنية اليت تفرّ يف حقيقة األمر وليدة العصور السابقة. وأيّ 
األوىل تُعّد اجلذور األوىل للنظم احلالية. وهلذا فإنَّ العديد املاضي ونظم احلاضر إال أنَّ 

من قواعد االلتزامات يف القانون املصري ال ميكن فهمها بوضوح إال بالرجوع إىل 
أن يدرك ما سيكون عليه  يفالقانون الروماين. ودراسة التاريخ تساعد رجل القانون 

اليت مرت هبا القواعد القانونية وقد   حركة التطورفتاريخ القانون يبنّي  ,حال القانون
 .95يساعد ذلك على توقع حركته يف املستقبل

 القانون والفلسفة:علم  - الخامس المطلب
فالفلسفة  ,بالرغم من اخلالفات بني الفلسفة والقانون إال أنَّ الصلة بينهما قوية

ن واألخالق, . فمن األمور اليت تدرس الصلة بني القانو كافة هتيمن على فروع املعرفة
واألخرية تُعّد جزءًا من الفلسفة. ويهتم القانون بدراسة نفسية اإلنسان حّت يستطيع 
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ف على رّد فعله جتاه غريه من البشر ممَّا يساعد على وضع القاعدة القانونية أن يتعرّ 
 .96اليت تتالءم مع نفسية البشر

ة. األمر الذي ولفهم أسباب السلوك اإلجرامي ال بّد من معرفة النفس البشري
أدى إىل إجياد فرع متخصص لدراسة علم النفس يف إطار العلوم القانونية هو )علم 

ل نفسية اجملرم والدوافع وراء ارتكابه اجلرمية كغريزة اإلجرام ودور اإلجرام( الذي حيلّ 
نَّ كثريًا من اجلرائم ال ميكن إإذ  ,الرتبية يف حصول اجلرمية, وآثار السلوك اإلجرامي

 .97اد احلكم العادل هلا إال بعد دراسة الدوافع النفسية وفهم سلوك الفاعلإجي

 القانون والعلوم الطبيعية:علم  - السادس المطلب
م العلمي احلديث سواء يف اجملال الطيب أو الرياضي أو الكيميائي يؤثر التقدّ 

اث تغريات فمن ناحية يؤدي التقدم العلمي إىل إحد ,تأثريًا مباشرًا يف جمال القانون
م يؤدي إىل خلق حاجات وظروف تستوجب فالتقدّ  ,يف ظروف احلياة اإلنسانية مهمة

تطور القانون ملواجهتها, ومن أبسط األمثلة على ذلك قانون املسؤولية املدنية, فقد 
يواكب يف الواقع ظهور السيارات وغريها من اآلالت  مهماً تطورت قواعده تطورًا 
عد استوجب تدخل سبات اإللكرتونية وأدوات التجسس عن بُ امليكانيكية. وظهور احلا

فقد كانت حواجز الطبيعة كافية يف املاضي  ,القانون حلماية احلياة اخلاصة لإلنسان
ا دفع املشرع حلماية احلياة اخلاصة, ولكّن ظهور هذه األجهزة أزال هذه احلواجز ممَّ 

ابًا جديدًا أمام الناس يف م العلمي يف جمال زرع األعضاء فتح بللتدخل. والتقدّ 
د شروط مشروعية إجراء هذه العمليات. ا استوجب تطوير القانون ليحدِّ ممَّ  ,العالج

واهتمام القانون هبذه األمور ال يستهدف فقط مواكبة التطور بل يستهدف أيضاً 
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ع العلم يف خدمة اإلنسان ال العكس. ومن وض  توفري احلماية الالزمة لإلنسان حّت يُ 
أمام معرفة الواقع بدقة, والوصول إىل  اً م العلمي يفتح آفاقفإنَّ التقدّ  خرى,جهة أ

فهناك من الوسائل العلمية اليت أتاحت السبيل أمام إثبات  ,وسائل أفضل لإلثبات
البنوة عن طريق حتليل الدم, ويف جمال إثبات نسبة اخلمر لدى سائق السيارة. وهلذا  

 .98م العلمي احلديثسباب التقدّ يأخذ بأأن كان البّد للقانون من 
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 الفصل الثاني
 أقسام القانون

 تمهيد:
م إىل ُيصنَّف القانون تصنيفات خمتلفة, فمن حيث نطاق تطبيقه املكاين يُقسَّ 

م إىل قانون موضوعي قسّ قانون داخلي وقانون خارجي, ومن حيث طبيعة قواعده يُ 
إىل قانون مكتوب وقانون  مقسّ وقانون إجرائي, ومن حيث الشكل الذي يصدر به يُ 

طراف العالقة إىل قانون عام وقانون أم من حيث طبيعة قسّ غري مكتوب, وكذلك يُ 
 خاص.

 القانون الداخلي والقانون الخارجي: -أوًل 
يتضمن القانون الداخلي جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم عالقات األفراد 

احدة, فالقانون املدين السوري مثاًل أو عالقاهتم مع الدولة ضمن حدود الدولة الو 
 ينظم عالقات األفراد املالية داخل إقليم اجلمهورية العربية السورية. 

أمَّا القانون اخلارجي فيتكون من جمموعة من القواعد القانونية اليت تنظم 
العالقات اليت تتجاوز حدود الدولة الواحدة, كالعالقات بني الدول, واملنظمات 

 الدولية.

 القانون الموضوعي والقانون اإلجرائي: -نياً ثا
القانون املوضوعي هو جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم عالقات األفراد 

كقانون األحوال الشخصية,   ,من خالل حتديد حقوقهم وواجباهتم تنظيمًا مباشراً,
  حقوق الزوجني وواجباهتما.الذي ينظم عالقات األفراد العائلية, ويبنّي 

ال حيدِّد حقوق ف -على خالف القانون املوضوعي  -ا القانون اإلجرائي أمَّ 
األفراد وواجباهتم, بل يتضمن جمموعة من القواعد القانونية اليت حتدِّد اإلجراءات 
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الواجب اتباعها بغية تطبيق القواعد الواردة يف النوع األول. ومن أمثلته قانون أصول 
 اإلجراءات اليت جيب اتباعها يف الدعاوى يبنّي  احملاكمات املدنية والتجارية الذي
 املتعلقة هبذا النوع من املنازعات.

أمهية تظهر يف جمال تطبيق القانون من  -كما يرى البعض   -وهلذا التقسيم 
ا ال تسري على املاضي إال يف  حيث الزمان؛ فاألصل يف القواعد املوضوعية أَّنَّ

ا تسري على املاضي بالنسبة أمَّا القواعد الشكل ,حاالت استثنائية إىل ية فاألصل أَّنَّ
القوانني الشكلية اجلديدة  لكونلقضايا اليت بدأت قبل نفاذها ومل يصدر فيها حكم, ا

 .99أصلح للمجتمع وأقدر على محاية حقوق األفراد وحتقيق العدالة واملصلحة العامة

 القانون المكتوب والقانون غير المكتوب: -ثالثاً 
لقواعد القانونية, وهو الغالب, يف قالب نصوص مكتوبة, كما هو فرغ بعض اتُ 

 احلال يف القوانني اليت تصدر عن السلطة التشريعية املختصة.

وإىل جانب هذه القواعد هناك طائفة من القواعد القانونية, اليت مل ترد يف 
نصوص مكتوبة, كما هو احلال يف القواعد العرفية, اليت ال تصدر عن السلطة 

 تشريعية, بل تنشأ بصورة تدرجيية عن التعامل بني الناس.ال

وأمهية التفرقة بني القوانني املكتوبة والقوانني غري املكتوبة تظهر بصورة خاصة 
ما قد يشوب عباراهتا إىل يف التفسري الذي ال يُتصو ر إال يف القوانني املكتوبة نظرًا 

ونقص حيتاج إىل التوضيح  ,وغلط ,وتعارض ,املكتوبة أو ألفاظها أحيانًا من غموض
واستخالص  ,ورفع التعارض ,وإكمال النقص ,وتصحيح الغلط ,وتبديد الغموض

 .100املعىن الذي قصده املشرع من طيات األلفاظ اليت مّت التعبري هبا عن هذا املعىن
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 القانون الوضعي والقانون الطبيعي: -رابعاً 
ع سلفًا لتنظيم سلوك زمة اليت تُوض  د بالقانون الوضعي جمموعة القواعد املليُقص  

هذه القواعد موضوعة  ولكوناألفراد يف جمتمع معني ويف مكان معني ويف زمان معني. 
, ولكوَّنا أيضاً سلوكهم على أساسها وتنظيمن األفراد من معرفتها يتمكَّ لسلفًا 

ا تتغري بتغري الظروف االجتماعية يف ب, فإتتخصص مبكان معني وبزمان معني لد َّنَّ
. وتلك حقيقة يسجلها علم تاريخ القانون. فالقانون الوضعي يف مصر غري معنيَّ 

القانون الوضعي يف اهلند مثاًل, والقانون الوضعي املعاصر يف مصر غري القانون 
 .101الوضعي يف عهد الفراعنة أو يف العصور الوسطى

بتغري الزمان أو د بالقانون الطبيعي جمموعة القواعد الدائمة اليت ال تتغري ويُقص  
, واليت جيب أن يتجه إىل )الوضعي(املكان, وتُعّد القواعد املثالية اليت توجه القانون 

 .102األخذ هبا املشرعون يف خمتلف البالد

  أنَّ التصنيفات املذكورة أعاله ليست مستقلة, بل هي متداخلة إىل وُيالح  
ومكتوباً وموضوعياً وخاصاً, والقانون  قانوناً داخلياً  حد بعيد, فالقانون املدين مثاًل يُعدّ 

 قانوناً خارجياً وموضوعياً وعاماً. عدّ الدويل العام يُ 

األول المبحث  
 القانون العام والقانون الخاص

يرجع الفقهاء أساس تقسيم القانون حبسب الروابط اليت حيكمها إىل )عام 
العام هو قانون الدولة,  إذ كان الرومان يعّدون القانون ,وخاص( إىل القانون الروماين
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. ومنذ عهد الرومان إىل اآلن ال تزال الغلبة 103والقانون اخلاص هو قانون األشخاص
 .104هلذا التقسيم إىل حدِّ شبه اإلمجاع الفقهي عليه

 تعريف القانون العام والقانون الخاص: - األول المطلب
السيادة  ينظم القانون العام العالقات اليت تكون الدولة, بصفتها صاحبة

فهو ينظم كيان الدولة, وأجهزة احلكم فيها, وعالقات هذه  ,والسلطان طرفًا فيها
 .105الدولة مع غريها من الدول ومع األفراد

حبة أمَّا القانون اخلاص فينظم العالقات اليت ال تكون الدولة, بصفتها صا
أو ينظم أحياناً فهو ينظم عالقات األفراد فيما بينهم,  السيادة والسلطان طرفًا فيها,

عالقاهتم مع الدولة, حني ترضى الدولة بأن تتخلى عن امتيازاهتا اخلاصة وأن تضع 
نفسها مبنزلة األفراد أنفسهم الذين تعمد إىل التعامل معهم, أي حني ال تدخل الدولة 

  .106يف هذه العالقات بصفتها صاحبة السيادة والسلطان بل كأّي فرد عادي

 ر التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص:معيا - الثاني المطلب
 :تعدَّدت املعايري اليت مّت تبنيها للتفرقة بني القانون العام والقانون اخلاص

 المعيار المالي: -الفرع األول 
يرى جانب من الفقهاء ضرورة األخذ باملعيار املايل يف التفرقة بني فروع القانون 

ا التقسيم أنَّ كّل القواعد اليت تنظم عالقات وتقسيمها إىل عام وخاص, ومناط هذ
ُتعّد فأمَّا القواعد اليت تنظم عالقات غري مالية  ,قوانني خاصة دّ عذات صبغة مالية تُ 

 قوانني عامة.
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ألنَّ كثريًا من القوانني العامة تنظم أموراً  ؛غري أنَّ هذا املعيار قد فقد مكانته
نية الدولة وإيراداهتا وقوانني الضرائب, كما أنَّ كثرياً  ميزامالية كالقانون املايل الذي يبنّي 

 .107من القوانني اخلاصة ال تنظم أموراً مالية كالزواج والطالق والوصاية

 درجة إلزام القواعد القانونية: - الفرع الثاني
يرى البعض أنَّ معيار التفرقة بني القانون العام والقانون اخلاص يكمن يف درجة 

فقواعد القانون العام ذات طبيعة آمرة, ال جيوز االتفاق على  ,القانونيةإلزام القواعد 
لة, ميكن لألفراد االتفاق على ذات طبيعة مكمّ فتها, أمَّا قواعد القانون اخلاص خمالف

 .108ما خيالفها صراحة أو ضمناً 

ها آمرة, أمَّا قواعد كلّ   العام والواقع أنَّ هذا املعيار غري دقيق, فقواعد القانون
لة, فثّمة قواعد كثرية يف هذا القانون ذات طبيعة ها مكمّ القانون اخلاص فليست كلّ 

 .109قها بالنظام العام, وال جيوز لألفراد االتفاق على ما خيالفهاآمرة لتعلّ 

 :العامة والمصلحة الخاصة المصلحة – الفرع الثالث
لعام هو الغاية يرى أصحاب هذا املعيار أنَّ ما مييز القانون اخلاص عن القانون ا

فالقانون اخلاص, حبسب  ,الرئيسة اليت هتدف إليها كل من قواعد هاتني الزمرتني
رأيهم, هو الذي يكون هدفه الرئيس محاية املصلحة اخلاصة لألفراد, والقانون العام 

 .  110هو الذي يهدف إىل محاية املصلحة العامة للمجتمع

ه ليس من امليسور الكشف عن د هذا املعيار وذلك على أساس أنَّ وقد انتقِ 
حدود فاصلة قاطعة بني املصاحل العامة واملصاحل اخلاصة ووضع إطار لكل منهما, 
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األمر الذي سينتهي حتمًا إىل االختالط التام بني القانون العام والقانون اخلاص 
 . 111وانطماس احلدود بينهما

ه يستهدف أيضاً فالقانون العام وإن كان يهدف إىل حتقيق مصلحة عامة إال أنَّ 
حتقيق مصاحل خاصة لألفراد, وكذلك فإنَّ القانون اخلاص يسعى إىل حتقيق املصاحل 

 إال أنَّه يف الوقت ذاته يبتغي حتقيق املصلحة العامة أيضاً. ,اخلاصة

فاملصلحة اخلاصة واملصلحة العامة تتالزمان سواء يف قواعد القانون اخلاص أم 
حيقق  -وهو من أنظمة القانون اخلاص  -لزواج مثاًل , فا112يف قواعد القانون العام
 .113مصلحة عامة للجماعةحيقق  ويف الوقت ذاتهمصاحل خاصة فردية, 

 صفة أطراف العالقة: - الفرع الرابع
للتفريق بني قواعد  يف احلسبانيرى أصحاب هذا املعيار أنَّ ما جيب أن نأخذه 

 .114لعالقة اليت تنظمها هذه القواعدالقانون العام والقانون اخلاص هو صفة أطراف ا

, وتعاملت 115فإذا كانت الدولة يف مركز أعلى وأقوى من مركز األشخاص
معهم بوصفها صاحبة سلطة وسيادة, مثل قيامها بنزع ملكية خاصة للمنفعة العامة, 
أو إبرام عقد إداري مع أحد املواطنني, أو تعيني شخص يف وظيفة عامة, فإنَّ هذه 

 . 116ذات طبيعة عامة, وختضع للقانون العام دّ العالقات تُع
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أمَّا إذا تساوى املركز القانوين للدولة مع املركز القانوين للطرف اآلخر, كما لو 
فاإلجيار هنا ال خيضع لقواعد إدارية أو استثنائية,  ,استأجرت الدولة بناًء ألحد دوائرها

 . 117بل خيضع للقواعد املوجودة يف القانون اخلاص

لو تعاقدت الدولة مع املواطنني بالبيع والشراء, من خالل ما تقوم به أو كما 
, فإنَّ هذه العالقة ختضع ذاته من نشاط جتاري وصناعي من نوع نشاط األفراد

 .118للقانون اخلاص. مثال ذلك بيع الدولة ملنتجاهتا يف اجلمعيات االستهالكية

رة, والقانون اخلاص هو نَّ القانون العام هو قانون القوة والسيطإولذلك قيل 
 .119ومبدأ العقد شريعة املتعاقدين ,وسلطان اإلرادة ,قانون حرّية التعاقد

 أهمية التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص: - الثالث المطلب
جنملها عدة يرتتب على التفرقة بني القانون العام والقانون اخلاص نتائج عملية 

 :120فيما يأيت

ال  عدة وإمكاناتام السلطات العامة يف الدولة امتيازات مينح القانون الع .1
يعطيها القانون اخلاص لألفراد, وذلك مثل حق الدولة يف نزع امللكية اخلاصة 

 للمنفعة العامة.
عقودًا إدارية, تتضمن  إنَّ العقود اليت تربمها السلطة العامة مع األفراد تُعدّ  .2

يف العقود العادية اليت حيكمها  شروطًا استثنائية, خترج عن القواعد العامة
 القانون اخلاص.
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ا  .3 يوفر القانون العام لألموال العامة اليت متلكها الدولة محاية خاصة؛ ألَّنَّ
صة للمنفعة العامة, وختضع لقواعد خمتلفة عن تلك اليت ختضع هلا خمصَّ 

 األموال اخلاصة, واليت ينص عليها القانون اخلاص.
ا لقواعد خمتلفة عن تلك اليت حتكم عالقة ختضع عالقة الدولة مبوظفيه .4

مركزًا تنظيميًا خيضع  العامل بصاحب العمل, فعالقة املوظف باحلكومة تُعدّ 
ميه فُتعدّ  صاحبللقانون, أمَّا عالقة  عالقة  العمل اخلاص بعماله ومستخد 

 تعاقدية, حيكمها القانون اخلاص, وبصفة خاصة قانون العمل.
ليت ينظمها القانون العام, سواء تعلق األمر مبسؤولية ختتلف قواعد املسؤولية ا .5

 الدولة أو مبسؤولية موظفيها, عن أحكام املسؤولية يف نطاق القانون اخلاص.
أدى االختالف يف الطبيعة بني القانون العام والقانون اخلاص إىل وجود  .6

 جهتني قضائيتني, األوىل جهة القضاء اإلداري للفصل يف املنازعات املتعلقة
بالقانون العام, وجهة القضاء العادي للفصل يف املنازعات املتعلقة بالقانون 

 اخلاص.
ال جيوز االتفاق على خمالفة قواعد القانون العام الرتباطها بسيادة الدولة,  .7

ولكوَّنا مجيعًا قواعد آمره. أمَّا قواعد القانون اخلاص فيجوز االتفاق على 
د من لة أو مفسرة لإلرادة. وإن وجِ مّ قواعد مك وصفهاخمالفة البعض منها ب

 .121قواعد القانون اخلاص ما يُعّد آمراً ال جيوز االتفاق على خمالفته
ا روابط أمَّ  ,يتّم تفسري روابط القانون العام يف ضوء املصلحة العامة دائماً  .8

 .122ي عن نية املتعاقدينالقانون اخلاص فيقوم تفسريها يف األصل على التحرّ 
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ثبوت التفرقة بني القانون العام والقانون من رغم على الأنَّه وينبغي مالحظة 
اخلاص, إال أنَّ تلك التفرقة ليست جامدة, بل هي تفرقة مرنة, تتغري حبسب الزمان 
واملكان؛ ألنَّ األمور اليت تتعلق بالسلطة والسيادة أمور نسبية, تتفاوت من جمتمع 

 . 123آلخر
 لقانون العام والقانون الخاص:صعوبة التفرقة بين ا - الرابع المطلب

ية حتت القانون العام أو هناك بعض فروع القانون اليت يصعب تصنيفها كلّ 
ا تتضمن بعض القواعد اليت تتعلق بالسلطة العامة, إىل القانون اخلاص؛ نظرًا  أَّنَّ

 . ومثال ذلك:124باإلضافة إىل القواعد اليت تنظم عالقات األفراد

 وبات:قانون العق - الفرع األول
أنَّ إىل نظرًا  ؛يُعّد قانون العقوبات وفقًا للرأي الراجح من فروع القانون العام

ا تضر باجملتمع كّله يف الوقت ذاته, ولذلك اجلرائم ولو أضرَّ  ت بفرد من األفراد, فإَّنَّ
فإنَّ العقاب أصبح من سلطة اجملتمع ممثاًل يف الدولة بأجزائها املختلفة, ومل يعد مرتوكاً 

 .125جين عليه كما كان احلال يف اجملتمعات القدميةللم

موضوع القانون اجلزائي  لكونبينما يصّنفه البعض يف زمرة القانون اخلاص 
 .126يتعلق, يف القسم األكرب منه, حبماية األفراد يف حياهتم وأعراضهم

 قانون العمل: - الفرع الثاني
أنَّ موضوعه األساسي هو إىل نظراً  ؛ُعّد قانون العمل من فروع القانون اخلاص

تنظيم العالقة بني العمال وأصحاب األعمال, وهؤالء إمَّا أن يكونوا أفرادًا أو 
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أشخاصًا اعتبارية خاصة )شركات أو مجعيات(. أمَّا العالقات اليت تنشأ بني العاملني 
بل ختضع لقانون خاص  ,يف الدولة أو القطاع العام فال ختضع لقانون العمل أساساً 

 , هو قانون العاملني األساسي يف الدولة.127هبا

بينما يرى بعض الشراح أنَّ قانون العمل من فروع القانون العام, وذلك استناداً 
إىل تدخل الدولة يف اإلشراف على هذه العالقات عن طريق مكاتب التشغيل, وإىل 
سلطتها يف التفتيش على أماكن العمل وتوقيع جزاءات جنائية على من خيالف 

 .128كام قانون العملأح
 قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية: - الفرع الثالث
العادة على تصنيف أصول احملاكمات املدنية والتجارية يف زمرة القانون  جرت
د الطرق اليت يتوجب على األفراد سلوكها للوصول عن طريق  لكوَّنااخلاص  حتدِّ

من الفقهاء حالياً  كثرير , بينما يرى  القضاء إىل حقوقهم اخلاصة حني التنازع عليها
تتعلق بتنظيم وحتديد عمل سلطة من  لكوَّناضرورة تصنيفها يف زمرة القانون العام 

 .129أهم سلطات الدولة وهي السلطة القضائية

التجاه المعارض للتقسيم الثنائي التقليدي )التقسيم  - الخامس المطلب
 الثالثي للقانون(:

من املتعذر إدراج مجيع فروع القانون يف التقسيم الثنائي  هنَّ أرأى بعض الفقهاء 
وذلك ألنَّ من هذه الفروع ما جيمع بني نوعني من القواعد طبقًا للمعيار  ؛التقليدي

 الراجح للتمييز بني القانون اخلاص والعام. 

                                                           
 . 87ع سابق, ص د. حممد لبيب شنب, املدخل لدراسة القانون, مرج - 127
 .87د. حممد لبيب شنب, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  - 128
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فالذين ينادون باألخذ بطبيعة املصاحل اليت حتميها القاعدة القانونية معياراً 
فرعًا من  -مثاًل  -قانون العمل  ّدونبني القانون العام والقانون اخلاص يعللتفرقة 

أمَّا القائلون بالنظر إىل أطراف العالقة اليت ينظمها القانون   ,فروع القانون العام
م يع نه فرعًا من فروع القانون ّدو كمعيار للتفرقة بني القانون العام والقانون اخلاص فإَّنَّ

 .130اخلاص

بعضهم بتقسيم ثالثي للقانون هو تقسيم القانون إىل قانون عام ولذلك نادى 
 وقانون خاص وقانون خمتلط.

فالقانون العام يف رأيهم يشمل القانون الدويل العام, كما يشمل أكثر فروع 
القانون العام الداخلي, وهي القانون الدستوري والقانون اإلداري والقانون املايل. أمَّا 

فرعًا واحدًا هو القانون املدين, وأمَّا القانون املختلط فيجمع القانون اخلاص فيضم 
الفروع اليت كانت موزعة على القسمني السابقني, غري أنَّ من هذه الفروع ما يبدو 
خليطًا من القواعد املوضوعية اليت تنتمي إىل القانون العام والقانون اخلاص, كالقانون 

ي والقانون الزراعي وقانون العمل وقانون التجاري والقانون البحري والقانون اجلو 
 .131التأمني االجتماعي, ويُطل ق على هذه الفروع اسم القانون املختلط املوضوعي

ة وذات فائدة ليست إال أنَّ التفرقة بني القانون العام والقانون اخلاص مستقرّ 
تعليمية ت على هذا التقسيم, بل علمية و إنَّ غالبية الفقه استقرّ  إذنظرية )فحسب(, 

األفراد و  ,أيضاً, من حيث وجوب التفرقة يف املعاملة بني الدولة كوَّنا صاحبة سيادة
 .132العاديني اخلاضعني لتلك السيادة
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 فروع القانون

 القانون الخاص

 القانون المدني

 قانون األحوال الشخصية

 القانون التجاري

 الجوي -البحري  -البري 

 قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية

 القانون الدولي الخاص

 القانون العام

 القانون الدستوري

 القانون اإلداري

 القانون المالي

 القانون الجزائي

 قانون أصول المحاكمات الجزائية

 القانون الدولي العام
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 الثاني المبحث
 فروع القانون العام

لقانون الدستوري, والقانون اإلداري, , هي اعدةًا يضم القانون العام فروع
والقانون املايل, والقانون اجلزائي. وتدخل تلك الفروع ضمن القانون الوضعي املطبق 
داخل كّل دولة من الدول, لذا ميكن أن يُطل ق عليها مسّمى واحد, وهو القانون العام 

اجلماعة الدولية,  ق يفالداخلي. هذا باملقابلة إىل القانون العام اخلارجي, الذي يُطب  
 .133ى بالقانون الدويل العاموحيكم العالقات بني الدول, لذا ُيسمَّ 

 يضم القانون العام الفروع اآلتية:

 القانون الدستوري. .1
 القانون اإلداري. .2
 القانون المالي. .3
 القانون الجزائي )أو قانون العقوبات(. .4
 قانون أصول المحاكمات الجزائية. .5
 القانون الدولي العام. .6

 القانون الدولي العام: - األول مطلبال
هو جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم العالقات بني الدول, سواء أكان ذلك 

أثناء احلرب. ويشمل كذلك مركز املنظمات الدولية, والعالقات  م يفيف وقت السلم أ
 .134فيما بينها, وعالقاهتا بالدول
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ا اليت ال يتمتع أطرافها أو بع أمَّا العالقات ض أطرافها بالشخصية الدولية فإَّنَّ
عالقة دولة من الدولة إىل ال ختضع للقانون الدويل العام, كما هو احلال بالنسبة 

وذلك أنَّ األفراد والشركات ال يتمتعون  ؛بشركة أو بفرد ينتمي إىل دولة أخرى
 . 135بالشخصية الدولية

 موضوعات القانون الدولي العام: - الفرع األول
قواعد الدول يف السلم واحلرب )عدة  قانون الدويل موضوعاتيتضمن ال

 :, وكذلك قواعد املنظمات الدولية(واحلياد

 قانون السلم:  - أولً 

يتناول تعريف الدول من حيث تكوينها وبيان إقليمها وأنواعها بسيطة أو 
اء مركبة, تامة السيادة أو ناقصتها, ويبني حقوقها وواجباهتا, كحق الدولة يف البق

ية وحقها يف املساواة واالحرتام املتبادل مع الدول األخرى, ومسؤوليتها, وحقها يف احلرّ 
والتمثيل السياسي فيما بينها ودرجاته وأوضاعه, واملعاهدات واالتفاقات واملؤمترات, 
وينظم العالقات التجارية والثقافية والتعاون العلمي فيما بينها, ويتناول بالبيان طرق 

بني الدول بالوسائل السلمية, كالوساطة والتوفيق والتحكيم واملفاوضات  فض النزاع
ض فيها الدولة  هذا القانون األحوال اليت تتعرّ واللجوء إىل القضاء الدويل, كما يبنّي 

 .136للمسؤولية الدولية

 قانون الحرب: - ثانياً 
وعة يتناول بيان القواعد اليت حتكم عالقات الدول يف احلرب والوسائل املشر 

وغري املشروعة, وأساليب القتال وحقوق وواجبات املتحاربني, وكيفية معاملة األسرى 
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واجلرحى واملرضى واملعتقلني املدنيني, وهو ما يُعر ف بالقانون اإلنساين, وعالقة الدول 
 .137املتحاربة بالدول احملايدة

 حالة الحياد: - ثالثاً 
يف ليت تكون عليها بعض الدول يبحث القانون الدويل العام يف حالة احلياد ا

 أثناء احلرب, فيحدِّد عالقات هذه الدول احملايدة بكل من الفريقني املتحاربني, ويبنّي 
 .138احلقوق والواجبات والنتائج اليت ترتتب على حيادها

 قواعد المنظمات الدولية: - رابعاً 
, 139يةيتضمن القانون الدويل جمموعة من القواعد اليت تنظم املنظمات الدول

من حيث تعريفها وتصنيفها وعضويتها والتمثيل فيها وأجهزهتا وصالحياهتا 
وشخصيتها القانونية. كما هو احلال يف منظمة األمم املتحدة وما يتبعها من أجهزة  
كاجلمعية العامة وجملس األمن واجمللس االقتصادي واالجتماعي وحمكمة العدل 

 الدولية.

ملنظمات اإلقليمية, مثل جامعة الدول وكذلك يضم القواعد اليت تنظم ا
 العربية, وجملس التعاون لدول اخلليج العر,ي ومنظمة الوحدة اإلفريقية وجملس أوربا.

                                                           
 -د. حاج آدم حسن الطاهر, املدخل لدراسة القانون, منشورات جامعة السودان املفتوحة  - 137
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 التشكيك في الطبيعة القانونية لقواعد القانون الدولي العام: - الفرع الثاني
 يستند القانون الدويل إىل قواعد ترتضيها الدول لنفسها, إمَّا ضمنًا حبكم

وما يزال ينقصه  ,حبكم املعاهدات واالتفاقيات الدولية العرف أو العادة, أو صراحةً 
 فرا لقواعده ومها:افرا لقواعد القانون الداخلي ومل يتو اجوهريان تو عنصران 

 هيئة تشريعية دولية ختتص بسنِّ قواعد قانونية ملزمة جلميع الدول. .1
تصة تعلو سيادة الدول جزاء مادي حال تقرتن به قواعده وتطبقه سلطة خم .2

 اليت خترق أحكامه.

. ومع ذلك يرى أغلبية الفقه أنَّ  140وهلذا اختلف الفقهاء حول طبيعة قواعده
كال األمرين ليسا ضروريني لوجود القانون, فالقواعد القانونية يف اجملتمع الدويل تنشأ 

ه يوقعه عن طريق العرف, ويكون توقيع اجلزاء على املعتدي مرتوكًا للمعتدى علي
 .141فالقانون الدويل العام قانون باملعىن الصحيح ,بنفسه ويستعني يف ذلك حبلفائه

 مصادر القانون الدولي العام: - الفرع الثالث
العرف والعادة الدوليان, و املعاهدات واالتفاقيات الدولية العامة واخلاصة, 

أ املسؤولية عن الفعل املبادئ العامة للقانون املعرتف هبا يف الدول املتمدنة, كمبدو 
, وأحكام احملاكم ومذاهب كبار املؤلفني يف القانون 142الضار ومبدأ احرتام العقود

 .143مصدرين احتياطيني لقواعد القانون بوصفهماالعام 
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 القانون الدستوري: - الثاني المطلب
هو جمموعة القواعد املتعلقة ببنية الدولة, واليت تنظم ممارسة السلطة, وتضمن 

 .144ق األساسية لألفراداحلقو 

ع األسس اليت تقوم ضوالقانون الدستوري هو القانون األساسي للدولة؛ إذ ي
 .145عليها وهو أساس كّل تنظيم فيها؛ ولذلك يُطل ق عليه )القانون األساسي(

 ويتضمن:

شكل الدولة, وهل هي دولة بسيطة كاألردن وسورية ومصر أم دولة احتادية  .1
واإلمارات العربية  ,ومجهورية روسيا االحتادية ,كيةكالواليات املتحدة األمري

 .146املتحدة
تنظيم السلطات العامة يف الدولة, واختصاصاهتا والعالقة فيما بينها, وهي:  .2

 السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
 ية املراسالت,ياهتم العامة, كاحلق يف احلياة اخلاصة, وسرّ حقوق املواطنني وحرّ  .3

 ية االجتماع.ية الصحافة, وحرّ وحق االعتقاد, واالنتخاب, واالستفتاء, وحرّ 
وقد يكون الدستور جامداً أو مرناً, فالدستور اجلامد هو الذي ال ميكن تعديله 
يف الغالب, إال باتباع إجراءات معقدة طويلة, وال يتّم ذلك مبقتضى القوانني العادية. 

 .147ن تعديل أحكامه مبقتضى القوانني العاديةويكون الدستور مرناً إذا كان ميك

                                                           
الدستوري والنظم السياسية, منشورات جامعة دمشق, د. فيصل كلثوم, دراسات يف القانون  - 144

 .37, ص 2005
 .45د. عوض أمحد الزعيب, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 145
 .45د. عوض أمحد الزعيب, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 146
 .79د. أمحد حممد الرفاعي, املدخل للعلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 147



- 71 - 
 

العرف الدستوري املصدر الوحيد للدستور املرن, وإن جاز أن ينضم إليه  ويُعدّ 
التشريع. ويُعّد التشريع املصدر الوحيد للدستور اجلامد, وإن جاز أن تنضم إليه 

 .148األعراف والعادات الدستورية

 القانون اإلداري: - الثالث المطلب
القانون اإلداري القواعد اليت تنظم نشاط السلطة التنفيذية وأعماهلا يتضمن 

 .149ومهامها وعالقاهتا باألفراد

 ويرسم أسس تكوين السلطة التنفيذية فإذا كان القانون الدستوري يبنّي 
ووظيفتها بوضع هذه األسس موضع التنفيذ, فإنَّ القانون اإلداري يتوىل تنظيم حركتها 

 .150وكيف تسري وتعمل يف أداء وظيفتهاونشاطها يف الدولة 

نَّ قواعده ال جيمعها إن, أي هذا وينبغي مالحظة أنَّ القانون اإلداري غري مقنَّ 
تقنني واحد, مثل القانون املدين, أو قانون العقوبات. والسبب يف ذلك هو أنَّ قواعد 

عد مرنة القانون اإلداري معظمها من صنع القضاء اإلداري, وليس التشريع, وهي قوا
ومتطورة مع تطور الظروف املتغرية, ومن ّث فإنَّه من الصعب جتميعها يف نصوص 

, على حنو كافة ثابتة. أضف إىل ذلك تزايد النشاط اإلداري, وتشعبه يف اجملاالت
نا جند قواعد لذا فإنَّ  ,يصعب معه جتميع كّل القواعد اليت حتكمه يف جمموعة واحدة

 .151 تشريعات متعددةالقانون اإلداري مبعثرة يف
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 موضوعات القانون اإلداري: - الفرع األول
 :152تشمل موضوعات القانون اإلداري اآليت

بيان اخلدمات اليت تقوم هبا السلطة التنفيذية مع حتديد اهليئات اليت تعهد  .1
 إليها بأدائها.

 فيما بينهاتوضيح عالقات تلك اهليئات اليت يُطل ق عليها املرافق العامة  .2
 أفراد اجملتمع.بهتا وعالقا

 بيان أموال الدولة العامة منها واخلاصة. .3
اليت متارس األنشطة اإلدارية, كرئيس الدولة,  حتديد األشخاص واهليئات .4

والوزراء واحملافظني كوَّنم جزءًا من التنظيم املركزي, أو جمالس احملافظات 
العامة, كوَّنا  واملدن كوَّنا جزءاً من التنظيم احمللي, أو املؤسسات أو اهليئات

 .153جزءاً من التنظيم املرفقي
تنظيم العالقة بني اجلهات العامة وموظفيها من حيث تعيينهم وأجورهم  .5

وترفيعهم ونقلهم وندهبم وإعارهتم وإجازاهتم وواجباهتم وتعويضاهتم وإَّناء 
 .154خدمتهم وغري ذلك

ت تلك , سواء أكانحتديد آلية الرقابة واإلشراف على أعمال إدارات الدولة .6
صة تقوم هبذه الوظيفة, كاهليئة عن طريق جهات متخصّ  مالرقابة داخلية أ

                                                           
 .66آدم حسن الطاهر, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  د. حاج - 152
 .45د. عمر العبد اهلل, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 153
, مؤسسة 6/12/2004تاريخ  50انظر: نظام العاملني األساسي يف الدولة الصادر بالقانون رقم  - 154

 .2008النوري, 
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, وحتديد آلية العالقات املركزية للرقابة والتفتيش, واجلهاز املركزي للرقابة املالية
 .155القائمة بني تلك اجلهات

 مصادر القانون اإلداري:  - الفرع الثاني

 .156هي التشريع والقضاء والعرف

 القانون المالي: - بعالرا المطلب
كان فرعاً من فروعه,   إذهذا القانون يف األصل جزءاً من القانون اإلداري,  يُعدّ 

ينظم اجلانب املايل لنشاط اإلدارة ومالية الدولة, إال أنَّ تشعب موضوعاته وتنوعها 
جعل من املناسب فصله عن القانون اإلداري, وأصبح فرعًا مستقاًل من فروع القانون 

 .157مالعا

يتناول القانون املايل تبويب النفقات العامة واإليرادات العامة, وإعداد املوازنة و 
 العامة للدولة, وإقرارها, وتنفيذها, والرقابة على التنفيذ.

وتشتمل اإليرادات العامة اإليرادات اجلارية من الضرائب والرسوم, وإيرادات 
ملنح واهلبات, وأيّة إيرادات أخرى. اخلدمات العامة املقّدمة واستثمارات الدولة, وا

ون النفقات العامة من اإلنفاق اجلاري على الرواتب واألجور, والنفقات بينما تتكَّ 
دة, أو اخلدمات املؤداة, أو اإلدارية, واإلنفاق االستثماري لقاء التجهيزات املورّ 

 . 158ة نفقات أخرىاألشغال املنفذة, وتسديدات الدين الداخلي واخلارجي, وأيّ 

                                                           
يات, املدخل إىل علم القانون, منشورات جامعة دمشق, د. حممد واصل, د.حممد حامت الب - 155

 .70, ص 2016
 .52د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 156
 .78د. حممد حسني منصور, املدخل إىل القانون, مرجع سابق, ص  - 157
, 2006( لعام 54رقم ) ( من القانون املايل األساسي السوري الصادر باملرسوم التشريعي1املادة ) - 158

 .2008دار الصفدي, دمشق, الطبعة األوىل, 
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أنَّ أهم مصدر إليرادات الدولة هو الضرائب فإنَّه يُطل ق على القانون إىل ونظراً 
 .159املايل أحياناً اسم القانون الضرييب

واملصدر الوحيد للقانون املايل هو التشريع؛ إذ ال جيوز فرض ضريبة أو رسم أو 
 .160اإلعفاء منها إال بنص القانون

 قانون العقوبات: - الخامس المطلب
القانون الذي يتضمن القواعد املنظمة حلق الدولة يف العقاب, وذلك ببيان  هو

 .161األفعال اليت تُعّد جرائم, والعقوبات املقّررة لكل منها

فهذا القانون وإن كان ينظم أفعال قد يرتكبها شخص حبق آخر, يف صورة 
يف املعتدى  اعتداء على نفسه أو ماله أو عرضه, إال أنَّ أثر هذا االعتداء ال ينحصر

 عليه, بل ميتد ليشمل اجملتمع بأسره. 

 ون قانون العقوبات من قسمني:ويتكَّ 

 القسم العام: - الفرع األول
 يتضمن املبادئ العامة يف قانون العقوبات مثل:

 تطبيق القانون اجلزائي من حيث الزمان واملكان. .1
 .162التكديرية( -اجلنحية  -العقوبات )اجلنائية  .2

                                                           
 .82د. حممد لبيب شنب, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  - 159
من  18/1. نصت املادة 53د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 160

 والتكاليف العامة إال بقانون".الدستور السوري على أنَّه: "ال تُفر ض الضرائب والرسوم 
 .79د. حممد حسني منصور, املدخل إىل القانون, مرجع سابق, ص  - 161
 -ب عليها بعقوبة جنائية )اإلعدام عاق  م اجلرائم إىل جنايات وجنح وخمالفات, حسبما يُ قسَّ تُ  - 162

الغرامة(.  -التكديري الغرامة(, أو تكديرية )احلبس  -االعتقال(, أو جنحية )احلبس  -األشغال الشاقة 
 ( من قانون العقوبات السوري.178انظر: املادة )
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العنصر القانوين األصل يف األفعال اإلباحة, ومن حيث املبدأ  أركان اجلرمية: .3
ال ميكن فرض عقوبة على ارتكاب فعل معني إال إذا صدر قانون يقضي 

, 163بذلك, عماًل بالقاعدة الدستورية "ال جرمية وال عقوبة إال بقانون"
 والعنصر املعنوي )النية(, والعنصر املادي )السلوك(. 

سؤولون واالشرتاك اجلرمي وموانع العقاب وانتفاء املسؤولية: األشخاص امل .4
 املسؤولية واإلعفاء من العقوبة أو ختفيفها أو تشديدها.

 القسم الخاص: - الفرع الثاني
, كاجلرائم الواقعة على أمن ةيتضمن القواعد اخلاصة بكلِّ جرمية على حد

على السالمة العامة  الدولة اخلارجي )اخليانة( والداخلي )اإلرهاب(, واجلرائم الواقعة
ة باإلدارة )األسلحة(, واجلرائم الواقعة على اإلدارة العامة )الرشوة(, واجلرائم املخلّ 

ة بالثقة العامة )تزوير العملة(, واجلرائم اليت ة )شهادة الزور(, واجلرائم املخلّ القضائيّ 
الق العامة ة باألخمتس الدين واألسرة )التعدي على حرمة األموات(, واجلرائم املخلّ 

)اخلطف(, واجلرائم اليت تقع على األشخاص )القتل(, أو شرفهم )الذم(, أو أمواهلم 
 )السرقة(, و...غريها. 

واملصدر الوحيد لقانون العقوبات هو التشريع؛ ألنَّه ال جرمية وال عقوبة إال 
 .164بنص

من ومتثياًل لذلك فإنَّه إذا مل يوجد نص تشريعي يعاقب من ميتنع عن التطوع 
ض للخطر, فإنَّ القاضي ال يستطيع أن يفرض عليه عقوبة أجل إنقاذ شخص معرّ 
ما توحي به مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. وكذلك إىل على امتناعه استناداً 

                                                           
 ( من الدستور السوري.1الفقرة ) (51املادة ) - 163
 .56د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 164



- 76 - 
 

فإنَّ القاضي ال يستطيع أن يفرض على الفعل اجملّرم سوى العقوبة احملدَّدة بالنص, فهو 
 .165وبات اليت يراها مناسبة طبقاً ملا متليه األعرافال يستطيع أن يفرض العق

 قانون أصول المحاكمات الجزائية: - السادس المطلب
يوجد إىل جانب قانون العقوبات الذي يتضمن القواعد املوضوعية, قانون 
أصول احملاكمات اجلزائية, الذي يتضمن قواعد شكلية؛ ألنَّه يقتصر على بيان كيفية 

 . 166اتتطبيق قانون العقوب

باعها منذ  اإلجراءات الواجب اتّ ويُعرَّف بأنَّه جمموعة القواعد القانونية اليت تبنيِّ 
 .167وقوع اجلرمية حّت متام تنفيذ احلكم الصادر فيها تطبيقاً ألحكام قانون العقوبات

وتتضمن قواعد هذا القانون تنظيم القضاء اجلزائي واختصاصه ودرجاته, 
, وبيان اإلجراءات الواجب اختاذها منذ وقوع اجلرمية لغاية والنيابة العامة واختصاصها

الكشف عنها ومجع أدلتها والوصول إىل مرتكبها والقبض عليه والتحقيق معه وإحالته 
إىل احملكمة املختصة وإجراء احملاكمة وإصدار احلكم وطرق الطعن فيه إىل تنفيذ 

 .168ائية هو التشريعالعقوبة. واملصدر الوحيد لقانون أصول احملاكمات اجلز 

  

                                                           
 .90, ص , مرجع سابقحممد حممود عبد اهلل, املدخل إىل علم القانون د. - 165
 .80سني منصور, املدخل إىل القانون, مرجع سابق, ص د. حممد ح - 166
 .198د. زهري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  -د. عبد الباقي البكري  - 167
 .56, 54د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 168
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 الثالث المبحث
 فروع القانون الخاص

 يضم القانون اخلاص الفروع اآلتية:

 القانون المدني. .1
 قانون األحوال الشخصية. .2
 القانون التجاري. .3
 قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. .4
 القانون الدولي الخاص. .5
 .بعض فروع القانون الخاص األخرى .6

 ن المدني:القانو  - األول المطلب
يعين القانون املدين يف األنظمة القانونية الغربية جمموعة القواعد اليت حتكم 

شخصاً معنوياً عادياً, سواء   بوصفهاالروابط اخلاصة بني األفراد, أو بينهم وبني الدولة 
 .169كانت روابط أسرة أو معامالت مالية

ضوعات القانون من الدول من مو  وإذا كانت األحوال الشخصية تُعّد يف عددٍ 
املدين, إال أنَّ وضعها خيتلف يف الدول العربية, فقد استقلت عن القانون املدين 

 وأصبحت هلا تشريعات خاصة, وذلك العتبارات دينية.

ون من جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم وإذا كان القانون املدين يتكَّ 
عنه تدرجيياً,  عالقات قد انفصلأنَّ بعض هذه ال بني األفراد, إالاملالية العالقات 

                                                           
 .198لقانون, مرجع سابق, ص د. زهري البشري, املدخل لدراسة ا -د. عبد الباقي البكري  - 169
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وأصبحت خاضعة لفروع أخرى مستقلة من القانون اخلاص, كالعالقات الزراعية, 
 والعالقات التجارية, وعالقات العمل.

وبالتايل يُعرَّف القانون املدين بأنَّه: جمموعة القواعد اليت تنظم عالقات األفراد 
 .170م منها فرع آخر من فروع القانون اخلاصاملالية فيما بينهم, إال ما يتناوله بالتنظي

 أهمية القانون المدني: - الفرع األول
القانون املدين هو عماد القانون اخلاص, والواقع أنَّ القانون املدين عند نشوئه  

  .171كان مرادفاً يف املعىن للقانون اخلاص

 وتبدو أمهية القانون املدين من خالل النقاط اآلتية:

 عيع فروع القانون اخلاص الذي تفرَّ مجإىل دين األصل بالنسبة يُعّد القانون امل .1
والقانون الزراعي, وهي قوانني  ,وقانون التجارة البحرية ,عنه القانون التجاري

تتضمن قواعد حتكم أنواعًا من العالقات ظهرت احلاجة إىل تنظيمها بصفة 
 .172خاصة التصاهلا بنوع معني من النشاط أو مبهنة معينة

ع إليها عند انتفاء النص يف القانون املدين مبنزلة الشريعة العامة اليت يُرج   يُعدّ  .2
 .173فروع أخرى من فروع القانون اخلاص

                                                           
 .93د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 170
 .198د. زهري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  -د. عبد الباقي البكري  - 171
 .73د. حاج آدم حسن الطاهر, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  - 172
على أنَّه:  2007لعام  33ل نصت املادة الثانية من قانون التجارة السوري رقم على سبيل املثا - 173
على أنَّ  - 2ق على املواد التجارية أحكام القانون املدين. طبَّ إذا انتفى النص من هذا القانون فتُ  - 1"

العرف تطبيق هذه األحكام ال يكون إال على نسبة اتفاقها مع املبادئ املختصة بالقانون التجاري و 
 .التجاري"
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قد حتيل بعض فروع القانون اخلاص حكم مسائل معينة إىل قواعد القانون  .3
 .174املدين

م قواعد القانون العام الداخلي والقانون العام الدويل إىل حد كبري مبفاهيتتأثر  .4
العالقات والعقود اليت حيدِّدها القانون املدين, فالعقود اإلدارية وقواعد 
املسؤولية اإلدارية على صعيد القانون العام الداخلي, تنظم وفق األسس 
والشروط املستمدة أصاًل من قواعد القانون املدين. وعلى صعيد القانون العام 

على األقل, تقوم تقريباً, وفقاً  الدويل فإنَّ املسؤولية الدولية عن الفعل الضار
ملا عليه هذه املسؤولية على املستوى الفردي املنظم يف قواعد القانون 

 .175املدين
َّنوذجًا استهدت  ُعدَّ تفوقه يف الفن القانوين عن سائر فروع القانون, حبيث  .5

واستعارت من نظمه وقواعده ما  ,به سائر القوانني األخرى يف تطورها
 .176مسحت به طبيعتها

قد يتضمن القانون املدين القواعد املتعلقة ببعض هذه الفروع, فقواعد القانون  .6
ر بعض القوانني املدنية كالقانونني املدنيني العراقي الدويل اخلاص تتصدَّ 

 .177واملصري
نَّ خضوع الفرد للقانون التجاري أو لقانون العمل, ال مينع من خضوعه إ .7

فتان: صفته كتاجر وصفته كإنسان للقانون املدين, فالتاجر مثاًل له ص
ج ليعيد بيعها بقصد الربح, يقوم عادي. فهو عندما يشرتي بضاعة من منتِ 

بعمل جتاري وخيضع للقانون التجاري, أمَّا إذا اشرتى طعامًا أو ثياباً 

                                                           
 .199د. زهري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  -د. عبد الباقي البكري  - 174
 .74حممد حممود عبد اهلل, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  د. - 175
 .90 - 89د. حممد لبيب شنب, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  - 176
 .199د. زهري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  -بكري د. عبد الباقي ال - 177
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الستعماله واستعمال أسرته الشخصي, فإنَّه يقوم بعمل مدين خيضع للقانون 
ون العمل يف عالقته بصاحب العمل أي حينما املدين. والعامل خيضع لقان

يقوم بالعمل حلسابه, أمَّا عالقات العامل املالية اليت ال يكون هلا عالقة 
 .178شرائه لشقة, أو استئجاره لسيارة فتخضع للقانون املدينكبعمله  

 مصادر القانون المدني: - الفرع الثاني
 -انون املدين السوري الذي أِخذ عنه الق - يستمد القانون املدين املصري

 :179عدة أحكامه من مصادر

أخذ منه املشرع الكثري من األحكام اليت ال تزال  إذالقانون املدين القدمي,  .1
 صاحلة يف التطبيق.

ل املشرع احلفاظ على الثروة اليت أرساها فضَّ  إذأحكام القضاء املصري,  .2
يثة, مثل نظرية نها بصورة حدالقضاء من املبادئ والتقاليد والنظريات, وقنَّ 

 احلوادث الطارئة, وضمان املؤجر للعيوب اخلفية.
اعتمد املشرع على الشريعة اإلسالمية إىل حد كبري بني  إذالفقه اإلسالمي,  .3

مصادره, مثل نظرية التعسف يف استعمال احلق, وحوالة الدين, وبيع املريض 
 مرض املوت.

الفرنسي واإليطايل والسويسري القانون املقارن أو التقنينات احلديثة, كالتقنني  .4
 واألملاين.

                                                           
 .89د. حممد لبيب شنب, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  - 178
 .83د. حممد حسني منصور, املدخل إىل القانون, مرجع سابق, ص  - 179
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 موضوعات القانون المدني: - الفرع الثالث

أحكام عامة: يف القانون واحلق, وتطبيق القانون, وحبث  -الباب التمهيدي  .1
 يف الشخص الطبيعي واالعتباري, وتقسيم األشياء واألموال.

قسم على االلتزامات أو احلقوق الشخصية: اشتمل هذا ال -القسم األول  .2
  مصادرها, وآثارها, وانتقاهلا, وانقضائها. االلتزامات, فبنّي 

وحبث يف العقود املسماة وتقسيماهتا كالعقود اليت تقع على امللكية )كالبيع(, 
العارية(, والعقود الواردة  -والعقود الواردة على االنتفاع بالشيء )اإلجيار 

 الوكالة(. -العمل  -على العمل )املقاولة 
 حق امللكية احلقوق العينية: احلقوق العينية األصلية فبنيَّ  -سم الثاين الق .3

االرتفاق(, واحلقوق  -االنتفاع عة عن حق امللكية )بوجه عام, واحلقوق املتفرّ 
 االمتياز(. -التأمني  -العينية التبعية )الرهن 

 قانون األحوال الشخصية: - الثاني المطلب
 تكون بني اإلنسان وأسرته, وما يرتتب على هو القانون الناظم لألوضاع اليت

 . 180هذه األوضاع من آثار قانونية, والتزامات مادية وأدبية

فقانون األحوال الشخصية ينظم عالقة الفرد بأفراد أسرته منذ والدته حّت 
وفاته, كالزواج والطالق, وما يرتتب عليهما من حقوق وواجبات بني الزوجني, 

من حقوق وواجبات بني اآلباء واألبناء من نفقة وحضانة, والنسب وما يرتتب عليه 
 . 181ومرياث, ووالية ووصاية وقوامة...وغريها

                                                           
/ 59وم التشريعي رقم /احملامي حممد إبراهيم الكويفي, قانون األحوال الشخصية الصادر باملرس - 180
وأسبابه املوجبة مع خمتارات من  1975/ لعام 34ل بالقانون رقم /ومذكرته اإليضاحية املعدَّ  1953لعام 

 .2001اجتهادات حمكمة النقض السورية يف قضايا األحوال الشخصية, مكتبة دار املالح, دمشق, 
 .59ص  د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, - 181
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 -تضمنت الزواج )أركانه وقد اشتمل هذا القانون يف سورية على ستة كتب 
وصية, الو األهلية والنيابة الشرعية, و الوالدة ونتائجها, و احنالل الزواج, و آثاره(, 

ق هذه النصوص على مجيع السوريني, سوى ما استثنته املادتان املواريث. وُتطبَّ و 
األخريتان من أحكام خاصة بالطائفة الدرزية والطوائف املسيحية, مراعاة ملا عند كّل 

 طائفة من أحكام تشريعية دينية. 

قانون األحوال الشخصية تُعّد الشريعة اإلسالمية مصدرًا تارخيياً إىل وبالنسبة 
 .182راً رمسياً احتياطياً ملا فات املشرع من أحكام فيهوحيداً له, ومصد

 القانون التجاري:  - الثالث المطلب
القانون التجاري عبارة عن القواعد املختصة باألعمال التجارية اليت يقوم هبا 

ق على األشخاص الذين طب  أّي شخص مهما كانت صفته القانونية, واألحكام اليت تُ 
 .183اختذوا التجارة مهنة

 استقالل القانون التجاري عن القانون المدني: - رع األولالف
املوضوعات اليت ينظمها القانون التجاري معامالت مالية بني األفراد, لذا   تُعدّ 

ا استقلَّ  ت بسبب طبيعتها اخلاصة اليت تتسم كانت جزءًا من القانون املدين, إال أَّنَّ
ض القيود اليت يفرضها القانون بالسرعة والثقة واالئتمان, ممَّا ال يتالءم مع بع

 .184املدين

على سبيل املثال يف املعامالت املدنية ال جيوز اإلثبات بالبينة الشخصية 
)الشهادة( إذا جتاوزت قيمة االلتزام التعاقدي مبلغًا معينًا ما مل يوجد دليل كتا,ي, 

                                                           
 .152د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 182
 .9/12/2007تاريخ  33املادة األوىل من قانون التجارة السوري رقم  - 183
 .85د. حممد حسني منصور, املدخل إىل القانون, مرجع سابق, ص  - 184
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إثباته, استناداً بينما جيوز ذلك يف املعامالت التجارية مهما بلغت قيمة االلتزام املراد 
 .185ية اإلثبات يف القانون التجاريإىل مبدأ حرّ 

 ولكنَّ ذلك ال يعين انقطاع الصلة متامًا بني القانونني التجاري واملدين, فإذا
 .186ق على املواد التجارية أحكام القانون املدينطبَّ تُ انتفى النص من القانون التجاري 

 موضوعات القانون التجاري: - الفرع الثاني
منها األعمال اليت تُعّد جتارية, عدة يتضمن القانون التجاري موضوعات 

العنوان التجاري, و املتجر, و الشركات املدنية, و  جتار,التجار واألهلية املطلوبة لإلو 
 اإلفالس.و األسناد التجارية, و العقود التجارية, و 

 مصادر القانون التجاري: - الفرع الثالث
تجاري وتتمثل يف قانون التجارة الذي يُعّد األصل د مصادر القانون التتعدَّ 

د منه أواًل أحكام املعامالت التجارية, وكذلك القانون املدين, الذي جيب أن ُتستم  
 .187والعرف والعادة, واالجتهاد القضائي, والفقه, واالتفاقيات الدولية

 33رقم وقد حدَّد املشرع السوري يف املادة الثانية من قانون التجارة السوري 
إذا انتفى النص من هذا  - 1" مصادر هذا القانون إذ نصت على أنَّه: 2007لعام 

  ق على املواد التجارية أحكام القانون املدين.القانون فُتطبَّ 

 إال على نسبة اتفاقها مع املبادئعلى أنَّ تطبيق هذه األحكام ال يكون  - 2
 املختصة بالقانون التجاري والعرف التجاري".

                                                           
 .62د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 185
 املادة الثانية من قانون التجارة السوري. - 186
جوي(, منشورات جامعة دمشق, الطبعة  -حبري  -د. إلياس حداد, القانون التجاري )بري  - 187

 .18 - 14, ص 2004الرابعة عشر, 
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 القانون البحري والقانون الجوي:  - رع الرابعالف
يُعد كل من القانون البحري والقانون اجلوي جزءاً من القانون التجاري, إال أنَّ  

 .188منهما يزداد استقالالً مع تقّدم األنشطة املالحية البحرية واجلوية كالً 

 قانون التجارة البحرية: - أولً 
لقانونية اليت تنظم العالقات اخلاصة القانون البحري هو جمموعة القواعد ا
 .189الناشئة عن استغالل السفن يف املالحة البحرية

ا انفصلت عنه يف بعض الدول  وكانت قواعده ملحقة بقانون التجارة, إال أَّنَّ
ضها مكونة )القانون البحري(؛ بسبب كرب قيمة السفينة إىل درجة غري معهودة, وتعرّ 

أثناء استغالهلا يف أكثر األوقات عن رقابة وإشراف  يفألخطار حبرية جسيمة, وبُعدها 
 .190وسيطرة مالكها

, 5/12/2006تاريخ  46ففي سورية يتضمن قانون التجارة البحرية رقم 
احلقوق العينية على السفينة  و جيلها ووثائقها والرقابة عليها, مفهوم السفينة وتس

لبحري واحلجز على السفينة, رهن اكامللكية الشائعة وحقوق االمتياز على السفينة وال
عقد و عقد العمل البحري, و ان(, الربّ  -اجملهز  -ية )املالك أشخاص املالحة البحر و 
التأمني و خطار البحرية كالتصادم البحري, األو ار السفينة وعقد النقل البحري, إجي

 البحري.

                                                           
 .86د. حممد حسني منصور, املدخل إىل القانون, مرجع سابق, ص  - 188
 .371مرجع سابق, ص د. إلياس حداد, القانون التجاري,  - 189
 .65د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 190
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 قانون التجارة الجوية: - ثانياً 
دِّد شروط املالحة اجلوية القانون اجلوي هو جمموعة القواعد اليت حت

 .191واستعماالهتا املدنية

أنَّ النقل اجلوي غالبًا يتجاوز حدود الدولة الواحدة, فإنَّ معظم إىل ونظرًا 
, وقواعد القانون 192قواعد القانون اجلوي مستمدة من معاهدات واتفاقيات دولية

 .193اجلوي ذات طبيعة آمرة

, اجملال 22/3/2004تاريخ  6 ويف سورية يتضمن قانون الطريان املدين رقم
ملكية الطائرات وإجيارها وحجزها  -اجلوي وسلطات الدولة, واملالحة اجلوية )الطائرة 

املطارات وحقوق  -العمليات اجلوية وقواعد اجلو  -الوثائق والسجالت  -ورهنها 
 االرتفاق اجلوية(.

 قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية: - الرابع المطلب
 اإلجراءات من أصول احملاكمات املدنية والتجارية القواعد اليت تبنيِّ تتض

باعها يف الدعاوى اليت يقيمها هؤالء الواجب على احملاكم تطبيقها وعلى األفراد اتّ 
األفراد فيما يتعلق بأمورهم املدنية والتجارية, وأصول تنفيذ األحكام الصادرة 

 .194بشأَّنا

ملدنية والتجارية قانونًا شكليًا أو إجرائياً, مثل ويُعّد قانون أصول احملاكمات ا
ألنَّه ينظم إجراءات التقاضي أمام احملاكم بشأن  ؛قانون أصول احملاكمات اجلزائية

                                                           
 .526د. إلياس حداد, القانون التجاري, مرجع سابق, ص  - 191
 .85د. حممد لبيب شنب, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  - 192
 .84ص  د. حاج آدم حسن الطاهر, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, - 193
 .101د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 194
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احلقوق اليت تقّررها قواعد القانون اخلاص, وبصفة خاصة قواعد القانون املدين 
 .195والقانون التجاري

 ؛جيوز اخلروج عليها باتفاقات خمالفةومعظم قواعد هذا القانون قواعد آمرة ال 
. علمًا أنَّ 196قه بتنظيم مرفق عام هو مرفق القضاء والسري فيهويرجع ذلك إىل تعلّ 

 .197املصدر الوحيد لقانون أصول احملاكمات املدنية هو التشريع

 التنظيم القضائي في سورية:

 القضاء العادي: - أولً 
السوري الصادر باملرسوم من قانون السلطة القضائية  32نصت املادة 

 على أنَّه: "تُؤل ف احملاكم من: 15/11/1961تاريخ  98التشريعي رقم 

 حماكم األحوال الشخصية.  -أ 

 حماكم األحداث.  -ب 

 حماكم الصلح.  -جـ 

 حماكم البداية.  -د 

 حماكم االستئناف.  -ه 

 حمكمة النقض".  -و 

                                                           
 .91 - 90د. حممد حسني منصور, املدخل إىل القانون, مرجع سابق, ص  - 195
 .67د. حممد لبيب شنب, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  - 196
 .67د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 197
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 مجلس الدولة: -القضاء اإلداري  - ثانياً 
. 198وىل جملس الدولة القضاء اإلداري, وهو هيئة قضائية واستشارية مستقلةيت

 يتألف جملس الدولة من قسمني:و 

 ون من: القسم القضائي ويتك  

احملكمة اإلدارية العليا اليت تُعّد مرجعًا أعلى للطعن يف مجيع األحكام  .1
 الصادرة عن احملاكم األخرى.

 حماكم القضاء اإلداري. .2
 ة.احملاكم اإلداري .3
 احملاكم املسلكية. .4
 هيئة مفوضي الدولة. .5

 ون من:القسم الستشاري للفتوى والتشريع ويتك  

إدارات خمتصة لرئاسة اجلمهورية والوزارات واإلدارات العامة, وهي ما ُتسمَّى  .1
باللجان املختصة اليت تصدر اآلراء القانونية بصدد التساؤالت 

 ت.واالستفسارات اليت ترد إليها من هذه اجلها
 اجلمعية العمومية للقسم االستشاري للفتوى والتشريع. .2

                                                           
من الدستور السوري على أنَّه: "يتوىل جملس الدولة القضاء اإلداري, وهو هيئة  139نصت املادة  - 198

 القانون اختصاصاته وشروط تعيني قضاته وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم قضائية واستشارية مستقلة, ويبنيِّ 
 وعزهلم".
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 القانون الدولي الخاص: - الخامس المطلب
كلِّ نوع من إىل  , بالنسبة يتضمن القانون الدويل اخلاص القواعد اليت تبنيِّ 

القضايا اليت يكون فيها عنصر أجنيب, ما إذا كانت حماكم الدولة خمتصة للنظر فيه أم 
 .199القانون الذي جيب تطبيقه عليه ال, كما حتدِّد

فالعالقات اليت تقوم بني األشخاص إمَّا أن تكون عالقات وطنية جبميع 
 عناصرها, وإمَّا عالقات تتضمن عنصراً أجنبياً.

ها وتكون العالقة ذات عنصر أجنيب إذا كان أحد أطرافها أجنبياً, أو كان حملّ 
 .200مربماً يف بلد آخر مااًل موجوداً باخلارج, أو كان مصدرها عقداً 

كما لو تزوج شخص من أجنبية, أو اشرتى تاجر أجنيب بضائع معينة, أو 
اشرتى وطين من وطين آخر منزاًل موجودًا يف دولة أجنبية, أو أصيب وطين بضرر 

 .201على إثر حادثة وقعت له وهو يف دولة أجنبية

 ولتوضيح ما تقدَّم نذكر  املثالني اآلتيني:

سوريان مقيمان يف دمشق عقد بيع لعقار موجود يف دمشق. (: أبرم 1مثال )
فهذه العالقة وطنية يف مجيع عناصرها, فطرفا العقد سوريان, ومكان إبرام العقد 

 سورية, ومكان وجود العقار أيضاً يف سورية.

ومثل هذه العالقة ال تثري أّي إشكال يف حال نشأ نزاع بني طريف العقد, وأراد 
شأنه, فمن املؤكد أنَّ احملاكم املختصة بنظر هذا النزاع هي احملاكم أحدمها رفع دعوى ب

 السورية, وكذلك فإنَّ القانون الذي جيب تطبيقه على هذا النزاع هو القانون السوري.
                                                           

ص القواعد املتعلقة باجلنسية, ومبركز وقد جرت العادة على أن تدخل يف نطاق القانون الدويل اخلا - 199
 .103د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص األجانب يف الدولة. 

 .62د. حممد حسني منصور, املدخل إىل القانون, مرجع سابق, ص  - 200
 .60د. منصور مصطفى منصور, دروس يف املدخل لدراسة العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 201
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(: أبرم رجل أملاين وامرأة أملانية عقد زواج يف دمشق, وأقاما فيها بعد 2مثال )
فأّي حمكمة هي املختصة  ,ق زوجتهأن يطلّ  العقد, ثَّ اختلف الزوجان وأراد الزوج

 بنظر دعوى الطالق؟

أن نبادر  -ل السابق كما يف املثا  -نا ال نستطيع من املؤكد يف هذا املثال أنَّ 
أنَّ إىل نَّ احملاكم السورية هي املختصة, فهناك احملاكم السورية نظرًا إإىل القول 

ما أبرما عقد ز  واجهما فيها, وهناك احملاكم األملانية إذا الزوجني يقيمان يف سورية وأَّنَّ
 اجلنسية اليت ينتمي إليها الزوجان. يف احلسبانما أخذنا 

وعالقة الزواج هذه ال تُعّد عالقة وطنية يف مجيع عناصرها, بل هي عالقة فيها 
ن من حتديد احلكم الذي تقرِّره القواعد عنصر أجنيب, ولذلك جيب علينا حّت نتمكَّ 

د أّي حمكمة تكون  املوضوعية يف هذا الشأن, ومعرفة هل جتيز التطليق أم ال أن حندِّ
 خمتصة للنظر يف هذه الدعوى. وهذا ما يقوم به القانون الدويل اخلاص.

ولكن بعد أن عرفنا احملكمة املختصة بقي علينا أن حندِّد القانون الذي جيب 
؟ وهذا السؤال أيضًا جتيبنا تطبيقه على هذا النزاع هل هو القانون األملاين أم السوري

د أحد القانونني السابقني لُيطب ق على النزاع.  عليه قواعد القانون الدويل اخلاص, فتحدِّ

ال حيكم النزاع  -كما يبدو واضحاً يف املثال املذكور   -فالقانون الدويل اخلاص 
قه, مباشرة, بل تكتفي قواعده بتحديد احملكمة املختصة, والقانون الذي جيب تطبي

 وينتهي دوره هبذا التحديد دون أن يتعداه إىل الفصل يف النزاع.

 هذا وتتميز قواعد القانون الدويل اخلاص باخلصائص اآلتية:
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دولة قانوَّنا  أنَّه بالرغم من تسميته بالقانون الدويل, يُعّد قانونًا وطنيًا فلكلِّ  - 1
فال  ,202الدول األخرى الدويل اخلاص الذي قد خيتلف يف كثري أو قليل عن قوانني

 .203باعها يف هذا الشأنتوجد قواعد دولية تلتزم مجيع الدول باتّ 

ا تنظم روابط خاصة بني األشخاص ؛من قواعد القانون اخلاصا أَّنَّ  - 2  . 204ألَّنَّ

ا ال توجد يف تقنني واحد مستقل, بل متوزعة بني القانون املدين والقانون  -3 أَّنَّ
مات املدنية و...غريهم؛ وذلك ألنَّ هذه القواعد مل تبلغ قانون أصول احملاكو التجاري 

 .205ةالكثرة إىل حد يستوجب جتميعها يف جمموعة واحدة مستقلّ 

أنَّ أكثرها يبدو يف صورة قواعد إسناد أو إحالة غرضها حتديد احملكمة املختصة  - 4
ع دون أن تضم أحكامًا موضوعية ُتطب ق على النزا من والقانون واجب التطبيق, 

 .206املعروض

وهلذا القانون مصادر داخلية تتمثل يف التشريع, والعرف الداخلي, والقضاء 
الداخلي يف الدول ذات االجتاه األنكلوسكسوين, واملبادئ العامة للقانون الدويل 

ومصادر دولية تتمثل يف املعاهدات واالتفاقيات الدولية, والعرف الدويل,  ,اخلاص
 . 207مية تتمثل يف الفقه الداخلي والدويلومصادر عل ,والقضاء الدويل

( ألحكام تنازع القوانني 10 - 7ص القانون املدين السوري املواد )وقد خصَّ 
 ( ألحكام تنازع القوانني من حيث املكان.25 - 11من حيث الزمان, واملواد )

                                                           
 .64د. منصور مصطفى منصور, دروس يف املدخل لدراسة العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 202
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من القانون املدين السوري على أنَّه: "تُتب ع فيما مل يرد  26كما نصت املادة 
أنه نص يف املواد السابقة من أحوال تنازع القوانني مبادئ القانون الدويل يف ش

 اخلاص".

 األخرى:القانون الخاص فروع  بعض - السادس المطلب
 قانون العالقات الزراعية: - الفرع األول

يهدف قانون العالقات الزراعية إىل استثمار األرض بصورة صاحلة, وإقامة 
املواطنني, وذلك بتنظيم العالقات الزراعية بني أصحاب عالقة اجتماعية عادلة بني 

األرض واملزارعني وعمال الزراعة حلمايتهم ورفع مستواهم مع أفراد عائالهتم 
 .208وممتلكاهتم

 قانون العمل: - الفرع الثاني
قانون العمل هو جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم العالقات بني العمال 

 .209ات الناشئة عن العمل التابعوأرباب العمل, أي العالق

كانت عالقات العمل حمكومة   إذوقانون العمل من الفروع احلديثة نسبياً, 
تلك القواعد الشريعة العامة لتكملة األحكام اليت  تزالبقواعد القانون املدين, وال 

تنظم عقد العمل, أي يتّم الرجوع إليها يف حالة عدم وجود نص خاص يف قانون 
 . 210العمل

                                                           
/ لعام 134العالقات الزراعية السوري رقم / ممدوح عطري, قانون تنظيماملادة األوىل: انظر  - 208

 .5, ص 2002, مؤسسة النوري, دمشق, 2001اًل لغاية عام ومعدَّ  1958
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د نشأ نتيجة لظهور اخللل يف التوازن االقتصادي بني العمال وأرباب العمل, وق
 . 211وذلك هبدف إضفاء نوع من احلماية للطبقة العاملة

ية ومساواة يف فقد كان املذهب السائد هو املذهب الفردي مبا يستتبعه من حرّ 
ال. وعندئٍذ وترتب على ذلك حتكَّم أرباب العمل, مبا هلم من قوة, يف العم ,التعاقد

ت العامل تدعو إىل تدخل الدولة لتنظيم عالقاتنتشر, و أخذت املذاهب االجتماعية 
العمل مبا يكفل محاية العامل, وأدى هذا إىل نشاط حركة التشريع يف وضع  صاحبب

القوانني املنظمة هلذه العالقات واليت حتمل طابع احلماية للطبقة العاملة. وانتهى األمر, 
لدول, إىل أن اكتمل قانون العمل فأصبح فرعاً مستقاًل من فروع القانون يف كثري من ا

 . 212اخلاص

ولقانون العمل مصادر داخلية رمسية تتمثل يف التشريع والقضاء, ومصادر 
بع يف داخلية غري رمسية هي التعليمات اليت يصدرها صاحب العمل والعرف املتّ 

النقابية, ومصادر دولية تتمثل يف أوساط العمل وعقد االتفاق اجلماعي والقرارات 
 .213املعاهدات واالتفاقيات الدولية

 قانون التأمينات الجتماعية: - الفرع الثالث
ظهر إىل جانب قانون العمل قانون التأمينات االجتماعية الذي ارتبط يف 
البداية بفكرة تأمني الطبقة العمالية من خماطر إصابات العمل والعجز والشيخوخة 

, كافة , إال أنَّ ذلك القانون بدأ حديثًا يف االنتشار ليغطي طبقات الشعبوالبطالة
 . 214وأصبح التأمني االجتماعي حقاً من احلقوق اإلنسانية
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الثانيالباب   

 مصادر القانون
 

 الفصل األول: املصدر الرمسي األصلي )التشريع(
 الفصل الثاني: املصادر الرمسية االحتياطية

 ر التفسرييةالفصل الثالث: املصاد
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 :تمهيد
 المقصود بمصادر القانون: -أوًل 

يُراد بلف  املصدر األصل الذي يرجع إليه الشيء أو الينبوع الذي ينبع 
 . 215منه

 هي:عدة وُتستخد م عبارة مصادر القانون للداللة على معان 

 :المصدر المادي للقانون - 1

انون مادته. وتتمثل يف أي جمموعة العوامل املختلفة اليت يستمد منها الق
ا املشرع يف هالعوامل الطبيعية واالقتصادية والسياسية واجلغرافية والدينية اليت يستلهم

 . 216وضع القاعدة القانونية

 حدًا أقصى ملدة العمل يف اليوم الواحد مقداره مثانية فالقاعدة اليت تعنّي 
شتغل مدة طويلة وحيتاج ساعات مصدرها املادي أنَّ طبيعة اإلنسان أنَّه يتعب إذا ا

 .217بصحته وإال فإنَّ العمل املتواصل يضرّ  ,إىل قسط من الراحة

ية يف استخالص أحكام هذا القانون من أّي واألصل أنَّ واضع القانون له احلرّ 
مصدر مادي؛ فاملصادر املادية متساوية يف القيمة ال يتقدَّم مصدر منها على املصادر 

عي عند إصدار قانون معني تغليب االعتبارات األخرى أو يفضلها, فقد يرا
ًا أدىن ألجور االجتماعية على االعتبارات االقتصادية, كما لو وضع القانون حدَّ 
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أنَّ ذلك يؤدي إىل زيادة نفقة من رغم على الالعمال رفعًا ملستوى معيشتهم, 
 .218اإلنتاج

صت على أنَّ: نالسوري ولكنَّ الفقرة الثانية من املادة الثالثة من الدستور 
"الفقه اإلسالمي مصدر رئيسي للتشريع". ومفاد ذلك أنَّ السلطة التشريعية تلتزم 
 بالرجوع إىل الفقه اإلسالمي فيما تضعه من تشريعات, ولكنَّه ليس املصدر الوحيد.

ودراسة هذا املصدر تدخل ضمن نطاق علم فلسفة القانون أو علم االجتماع 
 .219املدخل إىل علم القانون القانوين وال تدخل ضمن نطاق

 المصدر التاريخي للقانون: - 2

, 220أي األصل التارخيي الذي رجع إليه املشرع عند وضعه للقاعدة القانونية 
فمثاًل يُعّد القانون الروماين مصدرًا تارخييًا لكثري من قواعد التقنني املدين الفرنسي,  

لقانون األملاين مصادر تارخيية لكثري كما يُعّد القانون الفرنسي والشريعة اإلسالمية وا
, والشريعة اإلسالمية مصدر تارخيي لقانون 221من قواعد التقنني املدين املصري

ا من اختصاص  األحوال الشخصية  السوري. ودراسة هذا املصدر أيضًا ال هتمنا ألَّنَّ
 .222علم تاريخ القانون
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 المصدر الرسمي للقانون: - 3
قانونية, مبعىن الطريق الذي تأيت منه القاعدة, أو أي السبب املنشئ للقاعدة ال

 . 223املنبع الذي خترج منه لتصبح ملزمة وقابلة للتطبيق, وذلك كالتشريع والعرف

 على القاضي الرجوع إليه أواًل واملصدر الرمسي قد يكون أصليًا عندما يتعنيَّ 
لة املعروضة أمامه قبل ف على القاعدة القانونية املراد تطبيقها على املسأومباشرة للتعرّ 

وقد يكون احتياطيًا ال يلجأ إليه  ,البحث عن أّي مصدر آخر, كالتشريع مثالً 
القاضي إال عندما خيلو املصدر األصلي من قاعدة حتكم املسألة املعروضة أمامه,  

 .224لة مثالً اكالعرف وقواعد العد

مصدرًا رمسياً ويف العصر احلديث جتعل غالبية الدول التشريع يف املقام األول 
أصليًا للقانون, كما يف األردن والعراق ومصر وفرنسا. ويف بعض الدول تُعّد السوابق 
القضائية يف املقام األول ومصدرًا رمسيًا أصليًا للقانون, كما يف بريطانيا ونيوزلندا 

كما ل الدين يف املقام األول مصدراً رمسياً أصلياً للقانون  عِ واسرتاليا, ويف دول أخرى جُ 
 . 225يف السعودية

 المصدر التفسيري: - 4
 املقصود منها, ر ما غمض من القواعد القانونية وتبنيِّ يُقص د به اجلهة اليت تفسّ 

. وقد ُيسمَّى املصدر التفسريي مصدرًا غري 226فسريها ملزماً تدون أن يكون من 
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األنظمة القانونية رمسي؛ فنقول إنَّ الفقه والقضاء يُعّدان من املصادر التفسريية يف أكثر 
 . 227املعاصرة

 مصادر القانون السوري: -ثانياً 
 ( من القانون املدين السوري على أنَّه: 1نصت املادة )

ة على مجيع املسائل اليت تتناوهلا هذه النصوص يف تسري النصوص التشريعيّ  - 1"
 لفظها أو فحواها.

قتضى مبادئ الشريعة فإذا مل يوجد نص تشريعي ميكن تطبيقه, حكم القاضي مب - 2
اإلسالمية, فإذا مل توجد فبمقتضى العرف, وإذا مل يوجد فبمقتضى مبادئ القانون 

 الطبيعي وقواعد العدالة".

 هي: و  من النص املذكور أنَّ املصادر الرمسية للقانون يف سورية أربعة يتبنّي 

 التشريع. .1
 الشريعة اإلسالمية. .2
 العرف. .3
 لعدالة.مبادئ القانون الطبيعي وقواعد ا .4

ويبدو أنَّ الرتتيب الذي وردت فيه هذه املصادر ترتيب ملزم, فالقاضي يبحث 
عن القاعدة القانونية واجبة التطبيق يف التشريع أواًل, فإذا مل جيد عاد إىل باقي 

 املصادر وفق الرتتيب الذي ورد يف النص.

قي املصادر فُتعّد ومن ثَّ يُعّد التشريع يف سورية مصدرًا رمسيًا أصلياً, أمَّا با
يف االجتهاد  املصدرين التفسرييني املتمثلنيمصادر رمسية احتياطية, هذا إىل جانب 

 القضائي والفقه.
                                                           

 .78د. زهري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  -د. عبد الباقي البكري  - 227



- 99 - 
 

هذا وجتب اإلشارة إىل أنَّ بعض فروع القانون تعتمد يف قواعدها القانونية على 
ن اجلزائي, التشريع فقط, وال يُرج ع فيها إىل املصادر األخرى, كما هو احلال يف القانو 

يُعّد التشريع هو املصدر  إذوالقانون املايل, وقانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية, 
 الوحيد لألمور اليت تتناوهلا القوانني املذكورة.
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 الفصل األول
 المصدر الرسمي األصلي

 (التشريع)

 األول المبحث
  تعريف التشريع وسن ه

 :تعريف التشريع - األول المطلب
عكس العصور القدمية اليت  بكن القول إنَّ العصر احلديث هو عصر التشريع, مي

كانت تُعر ف بعصر العرف
228. 

 :وخصائصه تعريف التشريع - الفرع األول
التشريع هو قيام السلطة املختصة بوضع قواعد قانونية مكتوبة وفقًا إلجراءات 

 ية.معينة, وهذا هو املقصود بالتشريع مصدراً للقواعد القانون

كما يُطل ق لف  التشريع أيضًا على جمموعة القواعد القانونية املكتوبة الصادرة 
 عن السلطة املختصة وفقاً إلجراءات معينة, فُيقال التشريع الضرييب مثاًل.

ويشمل مجيع القوانني اليت ال تتعلق بالنظام األساسي للدولة, ولذلك جيب أن 
تور موضوعًا وشكاًل. فإذا خالفت أو تكون هذه القوانني خاضعة وموافقة للدس

 .229تعارضت معه موضوعاً أو شكالً تُعّد غري دستورية

املصدر  - من خالل التعريف الذي ورد ذكره ميكننا االستنتاج أنَّ التشريعو 
 يتمتع بعدد من اخلصائص تتمثل يف اآليت: - الرمسي األصلي
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توفر اخلصائص اليت  التشريع عبارة عن جمموعة قواعد قانونية, وهذا يستلزم .1
اخلطاب والعموم والتجريد وهي سبق دراستها بشأن القواعد القانونية, 

واإللزام. فليس كّل ما يصدر عن السلطة التشريعية يُعّد تشريعاً, فقد تقوم 
 باملعىن الدقيق للكلمة. اً تشريع عدَّهابإصدار قرارات وال ميكننا 

وثيقة رمسية مكتوبة, ولذلك  التشريع جمموعة قواعد مكتوبة, أي يصدر يف .2
 ق عليه القانون املكتوب متييزاً له عن القانون غري املكتوب.يُطل  

يصدر التشريع عن جهة خمتصة, وعادة يتوىل الدستور حتديد هذه اجلهة  .3
جملس أو يف  وبيان اختصاصاهتا, وتتمثل هذه السلطة يف أغلب الدول

تسميتها من دولة إىل جمالس تنوب عن الشعب مع اختالف يف تشكيلها و 
 أخرى ومن زمان إىل آخر.

يصدر التشريع وفق أصول معينة ورد بياَّنا يف دستور الدولة, فالتشريع ال  .4
ه وإال ُعّد غري وإَّّنا ال بدَّ من مراعاة مراحل سنّ  ة,يصدر دفعة واحد

 دستوري. 

 أهمية التشريع ومزاياه: - الفرع الثاني
صدارة يف قائمة مصادر القواعد القانونية يف حيتالن مركز ال دينكان العرف وال

اجملتمعات القدمية, وقد حافظا على ذلك املركز ملدة طويلة من الزمن, أمَّا يف وقتنا 
يف املقام  -من الدول  باستثناء عددٍ  -احلايل فقد اختلف األمر, وأصبح التشريع 

وامل اليت متثل مزايا األول بني مصادر القواعد القانونية, وهذا يعود إىل عدد من الع
 :اآليت للتشريع, وتتمثل يف

دت إىل درجة مل تعد األعراف كافية تعدَّدت أوجه النشاط اإلنساين وتعقّ  .1
لتنظيم هذه األوجه, ومن هنا كان من الضروري وضع قواعد تنظم هذا 

 النشاط.
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تدخل الدولة يف تنظيم مجيع اجملاالت والعالقات بني األفراد, فحياة الفرد  .2
حت خاضعة للتنظيم من حلظة ميالده وحّت حلظة وفاته, وبكلِّ أصب

 تفاصيلها. 
ل وضع يسهّ  -السلطة التشريعية  -التشريع  وجود جهة خمتصة بسنِّ  .3

على خالف العرف الذي  ,ها حسب الظروفءالتشريعات وتعديلها وإلغا
 نه ويف تعديله وزواله أيضاً.ييُعّد بطيئاً يف تكو 

مكتوبة, وهو ما يضمن وضوح القواعد وثباهتا, صدور التشريع يف صورة  .4
وسهولة الرجوع إليها, وحتديد تاريخ نفاذها وإلغائها, وذلك خالفًا للعرف 

 الذي قد يقوم الشك حول وجوده.
يسهم التشريع يف توفري وحدة النظام القانوين يف الدولة, فالتشريع يتضمن  .5

ما ال يتحقق يف العرف قواعد قانونية تسري على مجيع أحناء الدولة, وهذا 
 الذي خيتلف من منطقة إىل أخرى يف الدولة الواحدة.

 التشريع والتقنين: - الفرع الثالث
طة السلطة اسعدة القانونية يف صورة مكتوبة بو التشريع هو إخراج القا

أمَّا التقنني فهو عملية جتميع لكلِّ القواعد القانونية الصادرة واملتعلقة بفرع  ,املختصة
روع القانون يف كتاب واحد. ويتّم التجميع يف جمموعة واحدة بصورة مرتبة من ف

ومبوبة على حنو يضمن التنسيق واملالءمة بني القواعد الداخلة يف التقنني. مثال ذلك 
 .230التقنني املدين والتقنني التجاري

د به الوثيقة الرمسية اليت تصدرها والتقنني كالتشريع يفيد معنيني, فقد يُقص  
 من فروع القانون بعد سلطة التشريعية جامعة للقواعد القانونية املتعلقة بفرع معنيَّ ال

وقد يُراد به عملية جتميع هذه القواعد جتميعًا علميًا منطقياً  ,هتذيبها وتنسيقها
                                                           

 .110 - 109د. حممد حسني منصور, املدخل إىل القانون, مرجع سابق, ص  - 230
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فيقال: أصدرت  ,وإصدارها من قبل السلطة التشريعية يف وثيقة رمسية شاملة مبوبة
 نامت الدولة بتقنني قوانينها, وملنع اخللط بني املعنيني حيسالدولة تقنيناً, ويُقال ق

إطالق لف  التقنني أو املدونة إذا أريد املعىن األول, وإطالق لف  عملية التقنني إذا 
 .231أريد املعىن الثاين

فالتقنني تشريع جامع, فال يُعّد تقنينًا أّي جتميع غري رمسي للقواعد القانونية 
فإذا قام أحد الفقهاء أو هيئة علمية جبمع القواعد القانونية  يقوم به شخص أو هيئة,

نة, كالقانون اإلداري مثاًل, يف كتاب واحد بعد املتعلقة بفرع من فروع القانون غري املقنَّ 
 .232تنسيقها وترتيبها يف أبواب وفصول, فال يُعّد هذا تقنيناً 

ة, ومن أشهر وظاهرة التقنني ليست حديثة, فقد عرفتها اجملتمعات القدمي
أشهر قانون يف بالد ما بني  املدونات القانونية القدمية قانون محورا,ي الذي يُعدّ 

 .233وقد وضعه محورا,ي سادس ملوك الساللة البابلية األوىل ,النهرين

وكان الرومان من أكثر أمم العامل اهتمامًا بالتقنني, ومن أشهر جمموعاهتم 
التقنني الذي قام به اإلمرباطور جستنيان تثبيتاً  ثين عشر(, وكذلكاألوىل )األلواح اال

 .234وجتميعاً للقواعد احلقوقية الرومانية السائدة آنذاك

وذلك لطبيعة اإلنكليز  ,والدولة الوحيدة اليت مل تعن بالتقنني هي بريطانيا
احملافظة من جهة, وملا امتاز به نظامها القانوين من اعتماد السوابق القضائية من جهة 

 .235(Common Lawى بالقانون العام )فال تزال هذه البالد خاضعة ملا ُيسمَّ  ,أخرى

                                                           
 .133د. زهري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  -د. عبد الباقي البكري  - 231
 .119د. منصور مصطفى منصور, دروس يف املدخل لدراسة العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 232
 .51د. فواز صاحل, تاريخ القانون, مرجع سابق, ص  -أمحد احلراكي د.  -د. جودت هندي  - 233
 .143د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 234
 .143د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 235
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 :سن  التشريع - الثاني المطلب
ه من قبل السلطة التشريعية, إال أنَّ الدستور منح األصل أنَّ التشريع يتّم سنّ 

 رئيس اجلمهورية حق سّن التشريع يف بضع حاالت.

 ة التشريعية:سن  التشريع من قبل السلط - الفرع األول
, ومتارس 236السلطة التشريعية هي صاحبة االختصاص األصيل بسّن التشريع

  يف الدستور.وظيفتها على الوجه املبنّي 

وقد تكون السلطة عبارة عن فرد واحد ملكاً كان أو حاكماً, وقد تكون عبارة 
نسا, أو . هذه اهليئة قد يُطل ق عليها اسم )الربملان( كما يف بريطانيا وفر 237عن هيئة

)جملس األمة( كما يف األردن, أو )اجمللس الوطين( كما يف العراق, أو )الكونغرس(  
, أو )جملس 238كما يف الواليات املتحدة األمريكية, أو )جملس الدوما( كما يف روسيا

 .240ومصر, أو )جملس النواب( كما يف لبنان 239الشعب( كما يف سورية

ل )اجمللس الوطين( يف العراق, أو وقد تتكون هذه اهليئة من جملس واحد, مث
من جملسني )نواب وأعيان( كما يف األردن, أو )نواب وشيوخ( كما يف تركيا والواليات 
املتحدة األمريكية, أو )لوردات وعموم( كما يف بريطانيا, أو )مجعية وطنية وشيوخ(  

 .241كما يف فرنسا

                                                           
 .115د. حممد حسني منصور, املدخل إىل القانون, مرجع سابق, ص  - 236
 .29حماضرات يف املدخل للعلوم القانونية, مرجع سابق, ص حفيظة عياشي, د.  - 237
 .108 - 107د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 238
( من الدستور السوري على أنَّه: "يتوىل السلطة التشريعية يف الدولة جملس 55نصت املادة ) - 239

 ور". يف الدستالشعب على الوجه املبنيَّ 
 .115د. حممد حسني منصور, املدخل إىل القانون, مرجع سابق, ص  - 240
 .108د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 241
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 مراحل سنِّ التشريع: - أولً 
حل عدة, تتمثل يف االقرتاح, ّث اإلقرار, ث متر عملية سّن التشريع مبرا

 اإلصدار, وأخرياً النشر يف اجلريدة الرمسية.

 اقتراح التشريع: - 1
إنَّ مرحلة اقرتاح التشريع هي املرحلة األوىل اليت يبدأ فيها هذا التشريع بأخذ 
يع طريقه إىل الظهور والوجود. وهذه املرحلة تتّم منذ إعداد املشروع األويل للتشر 

 .242وتقدميه إىل جملس الشعب ملناقشته والتصويت عليه

. كما أنَّ لرئيس 243ويعود احلق يف اقرتاح القوانني ألعضاء جملس الشعب
 .244اجلمهورية أن يعّد مشاريع القوانني, وحييلها إىل جملس الشعب للنظر يف إقرارها

 إقرار التشريع:  - 2
ار التشريع التصويت عليه من إقر يعين و  .245يتوىل جملس الشعب إقرار القوانني

قبل أعضاء جملس الشعب. ومرحلة اإلقرار هي أهم مراحل سّن التشريع, بل هي 
فإذا حصل اإلقرار ُعّد التشريع موجودًا مادياً.  ,املرحلة احلامسة يف وجوده أو عدمه

                                                           
م . 125د.هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 242 "يُقص د باالقرتاح أن يتقدَّ

طة التنفيذية بعرض مشكلة اجتماعية هتم اجلماعة وحتتاج إىل أحد أعضاء الربملان أو أحد أعضاء السل
 يف شكل اقرتاح". د. حفيظة عياشي, ها أو لتنظيم العالقات فيها على حنو معنيَّ تنظيم قانوين حللِّ 

 .34حماضرات يف املدخل للعلوم القانونية, مرجع سابق, ص 
 ( من الدستور السوري.74املادة ) - 243
 الدستور السوري.( من 112املادة ) - 244
 من الدستور السوري. 33املادة من  1الفقرة  - 245
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ن ولكنَّ اإلقرار ال يكفي وحده جلعل التشريع نافذًا وملزمًا من الناحية القانونية, وم
 .246أجل ذلك البّد أن مير مبرحلتني إضافيتني مها مرحلة اإلصدار ومرحلة النشر

 إصدار التشريع: - 3
. واإلصدار هو 247يصدر رئيس اجلمهورية القانون الذي أقرّه جملس الشعب

عمل يُقص د به تسجيل الوجود القانوين للتشريع, فهو مبنزلة شهادة ميالد التشريع 
ويتضمن أمراً لسائر السلطة  ,يقوم باإلصدار رئيس اجلمهوريةلتنفيذه, و  اً مستندتكون 

التنفيذية وعماهلا بتنفيذ القانون اجلديد. ويتّم إصدار التشريع عن طريق التوقيع على 
, ويُعط ى عنواناً 248القانون, وُيشار إليه برقم مسلسل خالل العام الذي صدر فيه

 ه الشكل اآليت:, وفق ما يوضح249ُيشت ق من املوضوعات اليت ينظمها

 القانون رقم ) (
 "رئيس الجمهورية

 بناءً على أحكام الدستور
   2019وعلى ما أقر ه مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ   /   /

 يصدر ما يلي:...".
وُيصاغ التشريع يف صورة فقرات تأخذ كّل فقرة أو أكثر رقماً, وُتسمَّى مادة, 

ل أرقام املواد سلس  احدة, وقد يشمل مواد متعددة, وتُ ون التشريع من مادة و وقد يتكَّ 

                                                           
 .102حممد حممود عبد اهلل, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  د. - 246
ها من الدستور السوري على أنَّه: "يصدر رئيس اجلمهورية القوانني اليت يقرِّ  100نصت املادة  - 247

 جملس الشعب".
 .117ر, املدخل إىل القانون, مرجع سابق, ص د. حممد حسني منصو  - 248
 .118د. حممد لبيب شنب, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  - 249
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أو عدة حّت يسهل الرجوع إليها, وتُقسَّم التشريعات األساسية عادة إىل أقسام 
 .250أبواب, وقد تنقسم األبواب إىل فصول

 وخُيت م القانون عادة بالعبارة اآلتية:

 ...يُنَشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعَمل به من تاريخ
وُيالح   يف هذا الصدد أنَّ الدستور قد أعطى لرئيس اجلمهورية احلق يف 
االعرتاض على القانون, وذلك بقرار معلل خالل شهر من تاريخ وروده إىل رئاسة 

 .251اجلمهورية, فإذا أقرَّه اجمللس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدره رئيس اجلمهورية

قي, اهلدف منه جمرَّد محل اجمللس على واعرتاض الرئيس هو جمرَّد اعرتاض توفي
 .252إعادة النظر يف القانون

ويتضمن اإلصدار وضع التشريع موضع التنفيذ بأمر يوجهه رئيس السلطة 
أصبح  لكونهالتنفيذية إىل اهليئات التنفيذية األدىن وتكليفها بتنفيذ أحكام التشريع 

بني السلطات ال متلك السلطة فاستناداً إىل مبدأ الفصل  ,تشريعاً من تشريعات الدولة
التشريعية حق تكليف رجال السلطة التنفيذية بتنفيذ القانون الذي أصدرته. وعليه ال 

 .253بّد من صدور األمر بتنفيذ التشريع من الرئيس األعلى للسلطة التنفيذية

                                                           
 .119 - 118د. حممد لبيب شنب, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  - 250
 ( من الدستور السوري.100املادة ) - 251
 .117ع سابق, ص د. حممد حسني منصور, املدخل إىل القانون, مرج - 252
 .98د. عوض أمحد الزعيب, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 253
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 نشر التشريع: - 4

هبا حّت وإعالم املخاطبني هو الوسيلة اليت يتّم هبا شهر القاعدة القانونية, 
فليس من العدل تطبيق القانون على الناس إال بعد أن يعلموا  ,حبكمها وايلتزم

 .254من أوامر وأحكام هف على مضمونه, وما حيتويبصدوره, وتُتاح هلم فرصة التعرّ 

فإذا صدر تشريع جديد يعاقب من يضع احلاجيات على أرصفة الشوارع 
عقوبة الواردة فيه إال على الشخص داخل املدينة مثاًل, تقتضي العدلة عدم فرض ال

 . 255الذي علم فعاًل بصدور هذا القانون

ر من ولكنَّ إحاطة مجيع الناس علمًا حقيقيًا بصدور تشريع جديد أمر متعذّ 
الناحية العملية يف العصر احلديث؛ لكثرة التشريعات الصادرة يف الدولة من جهة, 

واحد منهم من جهة أخرى.  لِّ وازدياد عدد أفراد الشعب واختالف مكان وظروف ك
فهناك املريض الراقد يف املشفى, واألسري يف األسر, واحملكوم عليه بالسجن يف اخلارج, 
والغائب عن البالد, وهناك من ال يقرأ وال يكتب, وهناك األجنيب الذي يدخل البالد 

 .256حديثاً وجيهل اللغة

اجلريدة الرمسية, وال يغين  لذا فإنَّ الوسيلة الوحيدة املعتمدة لنشر التشريع هي
عن ذلك, وال يقوم مقامه, نشر التشريع بأيّة وسيلة أخرى, ولو كانت توفر فرصة 
 أكرب لعلم الناس بالتشريع, كاملواقع اإللكرتونية, واإلذاعة, والرائي, والصحف اليومية.

 مبدأ عدم جواز العتذار بالجهل بالقانون: - ثانياً 
ريدة الرمسية, يصبح نافذًا وملزمًا لكلِّ من تناوله مبجّرد نشر التشريع يف اجل

هذا املبدأ على اجلميع, وال ُيستثىن  منه يسري حبكمه, ولو مل يرض  أو يعلم به. و 
                                                           

 .127د. حممد حسني منصور, املدخل إىل القانون, مرجع سابق, ص  - 254
 .114د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 255
 .117ابق, ص د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع س - 256
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فجهل أحد األفراد بالتشريع ال  ,ظروفه الشخصية يف احلسباندون األخذ ومن أحد, 
 يُعت د به وال يصلح أساساً إلعفائه من تطبيقه.

 المبدأ: غاتمسوِّ  - 1
املبدأ املذكور ضرورياً لتطبيق التشريع, وخصوصاً على من مل يتحقق علمه  يُعدّ 

ر إعمال التشريع يف كثري من الفعلي بنص التشريع. ولوال تطبيق هذا املبدأ لتعذّ 
احلاالت, وهذا ما جيعل التشريع يفقد خاصية اإللزام, ويصبح غري ذي جدوى. إذ ما 

يع مع وقف تنفيذه حبجة عدم العلم بنصوصه؟ وبذلك يصبح الفائدة من سّن التشر 
 ب من تطبيق أحكامه.اجلهل بالقانون وسيلة للتهرّ 

بيح للفرد أن يطلب عدم تطبيق القانون عليه استناداً إىل ومن الواضح أنَّه لو أُ 
عدم علمه به, المتألت احملاكم بالدعاوى اليت يطلب أصحاهبا عدم تطبيق القوانني 

عاءات اجلهل بالقانون, ومن شأن ذلك كّله فضاًل لشغل القضاة بسماع ادّ عليهم, و 
عن تضييع وقت وجهود القضاة, أن يؤدي إىل زعزعة املعامالت واإلخالل بالثقة 
الواجبة حنو القوانني, ممَّا يرتتب عليه اَّنيار النظام االجتماعي كّله وحلول الفوضى 

 .257هحملّ 

على إهدار مبدأ املساواة بني املواطنني, وذلك كما أنَّ القول بغري ذلك ينطوي 
من خالل تطبيق القانون على البعض دون اآلخر, لذا كان من الضروري إقامة قرينة 

 .258قاطعة على علم الناس بالقانون, وهذه القرينة ال تقبل إثبات العكس

                                                           
 .116د. حممد لبيب شنب, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  - 257
 .135د. حممد حسني منصور, املدخل إىل القانون, مرجع سابق, ص  - 258
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 نطاق تطبيق المبدأ من حيث الموضوع: - 2
املبدأ يسري على القواعد القانونية مهما  املقصود هنا هو بيان ما إذا كان هذا 

يف كان مصدرها, أم أنَّه يقتصر على القواعد املستمدة من التشريع فقط. ال جدال 
أنَّ مبدأ عدم جواز االعتذار جبهل القانون يسري على كافة القواعد القانونية أيَّا كان 

ذكور يقتصر على مصدرها؛ فقد توحي قاعدة افرتاض العلم بالقانون أنَّ املبدأ امل
أنَّ إىل القواعد املستمدة من التشريع دون القواعد املستمدة من مصادر أخرى؛ نظرًا 

القاعدة التشريعية تستند يف نفاذها وافرتاض العلم هبا إىل واقعة نشرها يف اجلريدة 
 .259يةد غري التشريعدون بقية القواع الرمسية, وأنَّ التشريع ال يُعّد نافذاً إال هبذا النشر

 نطاق تطبيق المبدأ من حيث األشخاص: - 3
وجيوز لكلِّ  ,ال يغين عن النشر العلم اليقيين بالتشريع بأيّة وسيلة أخرى

شخص أن حيتج بعدم علمه بالقانون, ولو ثبت علمه الفعلي به. فهناك قرينة قاطعة 
م الكافة مؤداها عدم العلم بالقانون غري املنشور يف اجلريدة الرمسية. ويُفرت ض عل

لكافة, يستوي يف ذلك األفراد إىل اويسري ذلك املبدأ بالنسبة  ,بالقانون مبجّرد نشره
 .260وهيئات الدولة املختلفة

يذهب إىل وجوب التفرقة بني نفاذ القانون يف مواجهة  اً غري أنَّ هناك اجتاه
 ,ألفراداألفراد ونفاذه يف مواجهة الدولة وفروعها, حبيث يقتصر تطبيق القاعدة على ا

                                                           
 .149د. عوض أمحد الزعيب, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 259
ة بني علم افرتاضي بالقوانني وهو علم عربَّ القضاء اإلداري املصري عن ذلك بقوله: "التفرق - 260

اجلمهور هبا جمّرد نشرها وعلم يقيين وهو علم الوزراء بالقوانني مبجّرد إصدارها, هذه التفرقة ال يعرفها 
الدستور, بل ينكرها, إذ جعل نفاذ القوانني رهنًا بنشرها, وذلك بالنسبة إىل الناس كافة, دون تفرقة بني 

, 4, جمموعة أحكام جملس الدولة, س 3/1/1950القضاء اإلداري بتاريخ  ام وحمكومني". حمكمةحكَّ 
 - 128د. حممد حسني منصور, املدخل إىل القانون, مرجع سابق, ص , مذكور لدى: 147ص 
129. 
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فال يكون القانون نافذاً يف مواجهتهم إال إذا ُنِشر, وذلك حّت ال يلزم األفراد بأمور مل 
ّد موجودًا ونافذاً لدولة فإنَّ القانون يُعإىل ايكن هلم سبيل إىل العلم هبا, أمَّا بالنسبة 

الدولة من تاريخ هذا الصدور ولو مل يُنش ر يف اجلريدة الرمسية, إذ إنَّ مبجرد صدوره 
هي اليت تصدر هذا القانون, وبالتايل يُفرت ض علمها به من تاريخ صدوره وال يُقب ل 

 .261منها التحدي بعدم نفاذه يف حقها إال إذا ُنِشر

 نطاق تطبيق المبدأ من حيث الزمان )نفاذ القانون(: - 4
 قد يتضمن التشريع نصاً خاصاً حيدِّد تاريخ نفاذه, وَّنيز هنا بني حالتني: 

د تقتضي املصلحة العامة بتعجيل العمل ببعض القوانني, ولذلك جند ق .1
املشرع ينص فيها على أن يُعم ل هبا بعد مضي أسبوع أو أسبوعني من تاريخ 
النشر, أو قد يلغي املهلة اليت تعقب النشر كلية, فينص على العمل بالقانون 

 . 262من تاريخ نشره
 6ن اإلجيارات السوري رقم من قانو  18ومثال ذلك ما نصت عليه املادة 

, "يُنش ر هذا القانون ويُعم ل به من تاريخ نشره يف 15/2/2001تاريخ 
 . 263اجلريدة الرمسية"

حيرص املشرع على أن يطيل املدة اليت جيب أن متضي بعد نشر القانون إذا   .2
اليت حيتاج اإلملام هبا إىل  املهمةكان القانون من القوانني األساسية 

 . 264دراسة
                                                           

وقد صدر  350-7-29جمموعة النقض املدين  1978يناير  30نقض مدين مصري يف  - 261
ام مصلحة اجلمارك بناًء على تفويض من قانون اجلمارك. خبصوص تطبيق قرار تنظيمي صادر من مدير ع

 .135, 114د. حممد لبيب شنب, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص أشار إليه: 
 .112د. حممد لبيب شنب, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  - 262
 .18, ص 2005, مؤسسة النوري, دمشق, 15/2/2001تاريخ  6قانون اإلجيارات رقم  - 263
 .112د. حممد لبيب شنب, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  - 264
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 18من قانون االتصاالت السوري رقم  5ال ذلك ما نصت عليه املادة ومث
: "يُنش ر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية, ويُعم ل به بعد  9/6/2010تاريخ 
 أشهر من تاريخ نشره".  6

وسواء ُعدَّ القانون نافذًا من تاريخ نشره, أو بعد مضي مدة معينة على نشره 
وم نشره ال حُيس ب ضمن مدة نفاذه, بل يكون القانون نافذاً يف اجلريدة الرمسية, فإنَّ ي

من اليوم التايل, ألنَّ اليوم هو فاصل ميتد أربعاً وعشرين ساعة, وقد يتّم يف أّي وقت, 
 .265وقد يرتاخى هذا الوقت آلخره

رق بني طبع اجلريدة الرمسية وبني توزيعها. ينبغي االعتداد هذا وقد يوجد ف
ذلك أنَّ جمّرد الطبع ال حيقِّق وسيلة  ؛ على اجلريدةس بالتاريخ املبنّي بتاريخ التوزيع ولي

 .266النشر, بل ال بدَّ من توزيع اجلريدة حّت يُتاح للكافة فرصة العلم بالقانون

 الستثناء على تطبيق المبدأ: - 5
أنَّه ال يوجد نص يقرِّر أّي استثناء من مبدأ عدم جواز االعتذار من رغم على ال

يف الفقه والقضاء أنَّ هذا املبدأ ال ينطبق يف  لقانون, إال أنَّ الرأي املستقرّ جبهل ا

                                                           
 .116د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 265
. "افرتاض العلم بالقانون 130د. حممد حسني منصور, املدخل إىل القانون, مرجع سابق, ص  - 266

قيام هذا االفرتاض. فإذا كانت اجلريدة الرمسية اليت ُنِشر هبا مرهون بعدم قيام أسباب حتول حتمًا دون 
للتوزيع إال بعد فرتة من التاريخ الذي حتمله, فإنَّه يستحيل بذلك العلم بذلك القانون يف  عدّ القانون مل تُ 

دائرة هذا التاريخ, وال ينفذ القانون إال من تاريخ توزيع اجلريدة الرمسية". حكم حمكمة النقض املصرية )ال
. اشار إليه: د. 639ص  81رقم  9منشور يف جمموعة املكتب الفين السنة  1958يونية  24املدنية( يف 

 .129حممد لبيب شنب, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص 
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احلاالت اليت يثبت فيها استحالة وصول اجلريدة الرمسية إىل منطقة معينة بسبب قوة 
 .267قاهرة

واملقصود بالقوة القاهرة هنا احلالة اليت يستحيل فيها على اإلنسان أن يعلم 
أنَّ قرينة افرتاض إىل نظرًا  ؛جيوز مساءلته عن خمالفة أحكامه بنشر القانون, ممَّا ال

العلم بالقانون تستند إىل إمكانية العلم به, فإذا انتفت هذه اإلمكانية ينتفي االفرتاض 
 .268أيضاً 

ومؤدى ذلك أنَّه يف حالة قيام قوة قاهرة كثورة أو فيضان, حتول دون وصول 
شر مل حيقق العلم بالقانون, ومن ّث فإنَّه ال يسري اجلريدة الرمسية إىل إقليم معني, فالن

, وُعدَّ ذلك مبنزلة استثناء من تطبيق 269يف مواجهة األفراد املقيمني يف هذا اإلقليم
 املبدأ املذكور.

على أنَّه ُيالح   أنَّ جمال هذا االستثناء مقصور على القواعد التشريعية فهي 
وحّت يف هذا اجملال فهو استثناء حمدود األثر  وحدها اليت تُنش ر يف اجلريدة الرمسية,

لندرة األحداث اليت تؤدي إىل حتققه, وخاصة يف عصر تقدَّمت فيه وسائل النقل 
 .270اجلوي بدرجة كبرية

                                                           
. 476ص  77رقم  15جمموعة النقض املدين, السنة  1965نيسان  8نقض مدين مصري يف  - 267

 .116نب, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص أشار إليه: د. حممد لبيب ش
 .124د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 268
 .130د. حممد حسني منصور, املدخل إىل القانون, مرجع سابق, ص  - 269
 .201د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 270
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 الجهل بالقانون والغلط في القانون: - 6
استكمااًل ملتطلبات دراسة مبدأ عدم جواز االعتذار باجلهل بالقانون, تدعونا 

اختالف اآلثار املرتتبة على حتقق كل إىل  التفرقة بني عبارتني, وذلك نظراً الضرورة إىل
 منهما: األوىل )اجلهل بالقانون(, والثانية )الغلط يف القانون(.

إنَّه تطبيقًا للمبادئ العامة يف نظرية العقد ُيشرت ط لصحة األخري أن تكون  إذ
ذا الغلط جييز للمتعاقد الذي , وه271إرادة الطرفني سليمة من العيوب, ومنها الغلط

 .272وقع فيه أن يطلب إبطال العقد

ا ذات  وقد ينصب الغلط على واقعة من الوقائع, كمن يشرتي حتفة على أَّنَّ
ا عادية. وقد يقع الغلط على حكم من أحكام القانون,   طبيعة أثرية, ثَّ يتضح أَّنَّ

 .273, ثَّ يتضح أنَّ له النصفكمن يبيع نصيبه يف املرياث معتقداً أنَّه يرث ثلث الرتكة

عي اجلهل وتفرتق حالة اجلهل بالقانون عن الغلط يف القانون يف أنَّ من يدّ 
أمَّا من يطلب إبطال  ,ب من حكم القانون واستبعادهبالقانون تكون غايته التهرّ 

 العقد لغلط يف القانون فتكون غايته على خالف ذلك العودة إىل حكم القانون.

 :سن  التشريع من قبل رئيس الجمهورية - الفرع الثاني
 ؛رئيسًا للسلطة التنفيذية بوصفهيضطلع رئيس اجلمهورية مبهمة التشريع ليس 

 .274بل ألنَّ الدستور السوري خيّوله ذلك يف أحوال يعّده فيها جهة تشريعية

 :275خّول الدستور رئيس اجلمهورية تويل سلطة التشريع يف ثالث حاالتفقد 
                                                           

إذا بلغ حدًا من  "يكون الغلط جوهرياً  :من القانون املدين السوري على أنَّه 122نصت املادة  - 271
 ".اجلسامة حبيث ميتنع معه املتعاقد عن إبرام العقد لو مل يقع يف هذا الغلط

 من القانون املدين السوري. 121املادة  - 272
 .137د. حممد حسني منصور, املدخل إىل القانون, مرجع سابق, ص  - 273
 .98مد حممود عبد اهلل, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص حم د. - 274
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 قاد جملس الشعب.خارج دورات انع .1
 أثناء انعقادها إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى.يف  .2
 .خالل الفرتة اليت يكون فيها اجمللس منحاّلً  .3

, ينبغي أن يتّم ذلك يف حالة غيبة جملس الشعب, أي أن يكون غري منعقد
لة ه. ومن ثَّ فإنَّ الدو حلّ  أثناءتتحقق غيبة اجمللس فيما بني أدوار انعقاده, وكذلك يف و 

أثناء انعقادها يف  يف أو .276خالية من األداة التشريعية العادية هذا الوقتتكون يف 
 حالة الضرورة القصوى.

أوجب الدستور عرض التشريعات الصادرة يف احلاالت الثالثة السابقة وقد 
كما أعطى   ,على جملس الشعب, خالل مخسة عشر يومًا من انعقاد أول جلسة له

يف إلغاء هذه التشريعات, أو تعديلها بقانون, وذلك بأكثرية الدستور للمجلس احلق 
عن أكثرية أعضائه املطلقة,  لني حلضور اجللسة, على أن ال تقلثلثي أعضائه املسج

دون أن يكون هلذا التعديل أو اإللغاء أثر رجعي, وإذا مل يلغها اجمللس أو يعدهلا من 
 .277ُعّدت مقرّة حكماً 

 :شريعصياغة الت - الثالث المطلب
التعبري عن مضمون القاعدة القانونية أو إخراج  ةتعين صياغة القاعدة القانوني

 .278القاعدة إىل الوجود مبا حيقق اهلدف منها

                                                                                                                                        
 من الدستور السوري. 113املادة من  1الفقرة  - 275
 .119د. حممد حسني منصور, املدخل إىل القانون, مرجع سابق, ص  - 276
 من الدستور السوري. 113املادة من (  3 - 2 تان )الفقر  - 277
 .94ل للعلوم القانونية, مرجع سابق, ص د. أمحد حممد الرفاعي, املدخ - 278
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 أنواع الصياغة القانونية: – الفرع األول
تتّم صياغة القاعدة القانونية بإحدى طريقتني؛ األوىل جامدة والثانية مرنة, 

ال ترتك أّي جمال لتقدير القاضي. أمَّا الطريقة املرنة فهي فالطريقة اجلامدة هي اليت 
 اليت ترتك للقاضي هامشاً واسعاً من سلطة التقدير.

 الصياغة الجامدة: – أولً 
تُعّد صياغة القاعدة القانونية جامدة إذا كانت تواجه فرضًا معينًا أو وقائع 

روف واملالبسات. لذا جيد حمدَّدة, وتتضمن حاًل ثابتاً, ال يتغري مهما اختلفت الظ
فر الفرض بطريقة آلية التطبيق احلل أو احلكم مبجّرد تو  القاضي نفسه مضطراً 

 . ومن أمثلة ذلك القواعد اليت حتدِّد مواعيد الطعن يف األحكام.279وصارمة

ا تعطي حاًل أو حكمًا واحدًا يُطبَّ  ق على مجيع ومن مزايا الصياغة اجلامدة أَّنَّ
إال أَّّنا  ,راد بصورهتا املطلقةوهو ما يفيد حتقيق املساواة بني األف األشخاص واحلاالت,

الظروف واملالبسات اخلاصة بكّل حالة, وهو ما يعين  يف احلسباناملقابل ال تأخذ يف 
 مجودها.

 الصياغة المرنة: – ثانياً 
تكون الصياغة مرنة إذا اكتفت القاعدة القانونية بإعطاء القاضي معيارًا مرناً 

, يستهدف به من وضع احللول املناسبة لكلِّ حالة على حده من القضايا عاماً 
 . 280املعروضة عليه طبقاً للظروف واملالبسات املختلفة

ا تراعي الظروف اخلاصة بكّل حالة, وتفسح اجملال  وتتميز الصياغة املرنة بأَّنَّ
املثال للقاضي لألخذ باحلكم املناسب لكّل حالة, وبذلك حتقق العدل. على سبيل 

                                                           
 .150د. حممد حسني منصور, املدخل إىل القانون, مرجع سابق, ص  - 279
 .150د. حممد حسني منصور, املدخل إىل القانون, مرجع سابق, ص  - 280
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عندما يتضمن النص فرض عقوبة ترتاوح بني حدِّين أدىن وأعلى على فعل معني, فإنَّ 
ا يفرض العقوبة يف ضوء ظروف  ذاهتاالقاضي ال يفرض العقوبة  يف مجيع احلاالت, وإَّنَّ

 كلِّ حالة.

 :النصفي الخطأ  – الفرع الثاني
يف اجلريدة  رمبا تظهر بعض األخطاء يف نصوص التشريع بعد أن مّت نشره

 الرمسية, وهذه األخطاء واردة الوقوع يف أّي مرحلة من مراحل إصدار التشريع.

 الخطأ المادي: – أولً 
ف عليه بسهولة من خالل قراءة املنشور ذاته. مثال هو اخلطأ الذي ميكن التعرّ 

ذلك اخلطأ اللغوي, أو السهو املطبعي الواضح, أو سقوط حرف أو لف  يسهل 
ريقة قاطعة, أو جميء كلمة قبل أخرى, فاخلطأ املادي يتعلق مبسألة مادية استنباطه بط

 .281حبتة ال ميس بأّي حال من األحوال جوهر املوضوع أو معناه

ر وجيوز تصويب هذا اخلطأ يف عدد الحق من اجلريدة الرمسية للعدد الذي ُنشِ 
 يصدره رئيس فيه التشريع, وال يتّم عرض هذا التصويب على السلطة التشريعية, وال

 .282الدولة. وهو يسري منذ نشر القانون الذي ورد به اخلطأ

ر قانون العقوبات السوري يف اجلريدة الرمسية, ومن أمثلة اخلطأ املادي عندما ُنشِ 
إثر صدوره, وقعت أغالط مطبعية يف بعض نصوصه, وقد استدرك ت هذه األغالط 

الصادر بتاريخ  43الرقم  بالتصحيح الذي نشرته اجلريدة الرمسية بعددها ذي
 .2507283يف الصفحة  25/8/1949

                                                           
 .133د. حممد حسني منصور, املدخل إىل القانون, مرجع سابق, ص  - 281
 .133 القانون, مرجع سابق, ص د. حممد حسني منصور, املدخل إىل - 282
 .3جورج كرم, قانون العقوبات معّداًل ومضبوطاً على األصل, دون ذكر دار أو عام النشر, ص  - 283
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: "إنَّ العقوبات الفرعية أو ما يأيت اليت نصت على 42ومثال ذلك املادة 
 املصادرة العينية". – 7.... - 1اإلضافية هي: 

النص املثبت حالياً وقد ُعدِّلت باملرسوم املذكور, وتناول التعديل استبدال 
كان نصها )املصادرة الشخصية(. وذكرت الئحة األسباب املوجبة الفقرة السابعة اليت  ب

 .284للتعديل أنَّ ورود النص القدمي كان بسبب اخلطأ اللفظي

 الخطأ الذي يمس جوهر التشريع: – ثانياً 
هو اخلطأ الذي يستلزم تصحيحه تعديل يف إرادة املشرع, وتغيري يف النص 

مثل هذا اخلطأ إال عن طريق إجراء تعديل املنشور لفظاً ومعىن. هنا ال ميكن استدراك 
ة. وينبغي أن يصدر ذلك من اجلهة اليت متلك تشريعي كامل بكافة شروطه الدستوريّ 

وال يسري هذا التشريع  ,تعديل التشريع من طريق سّن تشريع جديد بالتصحيح
ص فيه على األثر الرجعي للتصحيح, ذلك أنَّ ن  اجلديد إال من تاريخ نشره ما مل يُـ 
 .285األمر يتعلق بنفاذ نصوص جديدة

                                                           
 .1هامش  62جورج كرم, قانون العقوبات معّداًل ومضبوطاً على األصل, مرجع سابق, ص  - 284
. "االستدراك 134 - 133د. حممد حسني منصور, املدخل إىل القانون, مرجع سابق, ص  - 285

الذي يُنش ر باجلريدة الرمسية هو وسيلة تُتخ ذ لتدارك ما عسى أن يكون قد اكتنف النص األصلي للقانون 
من أخطاء مادية أو مطبعية عند النشر بقصد تصويبها, ويُعترب  التصويب عندئٍذ جزءاً من النص التشريعي 

هذا النطاق وانطوى على تغيري يف النص لفظًا ومعىن فهو ح وله نفس قوته, فإذا جاوز االستدراك املصحَّ 
يناير  18تعديل له ال جيوز إال بصدور قانون آخر". حكم حمكمة النقض املصرية )الدائرة املدنية( يف 

. أشار إليه: د. حممد لبيب شنب, املدخل 27ص  1رقم  17جمموعة املكتب الفين السنة  1966
 .147لدراسة القانون, مرجع سابق, ص 
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 المبحث الثاني
 التشريع والدستور واألنظمة

 :مقارنة التشريع بالدستور واألنظمة - األول المطلب
 مقارنة التشريع بالدستور: - الفرع األول

 تعريف الدستور: - أولً 
التشريع األساسي هو األعلى قوة ومكانة بني التشريعات األخرى يف الدولة, 

. ويتوىل هذا التشريع تنظيم السلطات يف 286قًا حبياة الدولةها اتصااًل وتعلّ وأكثر 
الدولة, واختصاصات كل منها, وعالقاهتا باألفراد, وحتديد شكل احلكم يف 

د أيضاً احلقوق والواجبات العامة لألفراد. ,287الدولة  وحيدِّ

ورية على أنَّ: "اجلمه 2012ففي سورية تنص املادة األوىل من دستور عام 
ة ذات سيادة تامة, غري قابلة للتجزئة, وال جيوز التنازل العربية السورية دولة دميقراطيّ 

 عن أّي جزء من أراضيها, وهي جزء من الوطن العر,ي".

 إعداد الدستور: - ثانياً 
سّن أي وضع دستور كامل باختالف الظروف السياسية اليت صاحبت خيتلف 

ة من احلاكم, وقد يصدر عن اتفاق بني , فقد يكون هذا الدستور منح288وضعه
ب هلذا الغرض, نتخ  احلاكم والشعب, وقد يصدر الدستور عن طريق مجعية تأسيسية تُ 

 .289الشعب عن طريق االستفتاء بوساطةوقد يتّم وضع الدستور 

                                                           
 .103د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 286
 .113د. حممد حسني منصور, املدخل إىل القانون, مرجع سابق, ص  - 287
 .101د. منصور مصطفى منصور, دروس يف املدخل لدراسة العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 288
 .90نية, مرجع سابق, ص د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانو  - 289
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ويف ظل هذا األسلوب يباشر الشعب السلطة املؤسسة األصلية مباشرة, 
اء الرأي إزاء قضية أو موضوع معني, ووفقًا هلذا ويُقص د باالستفتاء اصطالحًا إبد

األسلوب يُوك ل األمر إىل مجعية عامة منتخبة تكون مهمتها وضع مشروع الدستور, 
د, وال هتم الطريقة املختارة نظراً جِ نة من قبل احلكومة أو الربملان إن وُ أو إىل جلنة معيّ 

لقانونية إال بعد موافقة الشعب نَّ الدستور ال يكتسب قوته اإللزامية والصفة اأإىل 
 .290عليه

القاضي  15/10/2011/ تاريخ 33ويف سورية صدر القرار اجلمهوري رقم /
بتشكيل اللجنة الوطنية إلعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية, متهيداً 
إلقراره وفق القواعد الدستورية, وقد أقرَّه الشعب باالستفتاء اجلاري بتاريخ 

26/2/2012. 

 تعديل الدستور: - ثالثاً 
يتوقف أمر تعديل الدستور على طبيعته, وما إذا كان دستوراً جامداً أم دستوراً 

اليت يتّم هبا تعديل ذاهتا الطريقة بمرناً. والدستور املرن هو الذي ميكن تعديل قواعده 
ديله إجراءات أمَّا الدستور اجلامد فيلزم لتع ,ذاهتاالقوانني العادية, وعن طريق السلطة 

 .291أكثر تعقيداً وصعوبة

ومن مزايا الدستور املرن أنَّه يساير التطور االجتماعي والسياسي لسهولة 
د فيه, تعديله, وهلذا فهو ال خيتلف عن التشريع العادي إال يف نوع األحكام اليت تر 

كام د يف إجراءات تعديل أحاملقابل فإنَّ فائدة التشدّ يف مثل الدستور الربيطاين. و 
ضها للتغيري ة ومنع تعرّ الدستور اجلامد هي تأمني استقرار املبادئ األساسية الدستوريّ 

                                                           
 .33 - 32حماضرات يف املدخل للعلوم القانونية, مرجع سابق, ص د. حفيظة عياشي,  - 290
 .114د. حممد حسني منصور, املدخل إىل القانون, مرجع سابق, ص  - 291
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والتبديل تبعًا لألهواء السياسية, مثل الدستور األردين والدستور املصري والدستور 
 . 292الفرنسي

م اقرتاح تعديل الدستور إمَّا من وهذا ما ينطبق على الدستور السوري؛ إذ يُقدَّ 
مهورية أو من ثلث أعضاء جملس الشعب, على أن يتضمن اقرتاح التعديل رئيس اجل

ل جملس الشعب فور ورود النصوص املراد تعديلها واألسباب املوجبة لذلك. ويشكِّ 
ويناقش اجمللس اقرتاح التعديل, فإذا أقرّه بأكثرية  ,اقرتاح التعديل إليه جلنة خاصة لبحثه
 .293ائياً شريطة اقرتانه مبوافقة رئيس اجلمهوريةثالثة أرباع أعضائه ُعّد التعديل َّن

 :294المقارنة بين التشريع والدستور - رابعاً 
 من ناحية الموضوع من ناحية الشكل 

يُوض ع من قبل سلطة خاصة هي  الدستور
 السلطة التأسيسية.

يتضمن النظام األساسي للدولة, 
واملبادئ العامة اليت يقوم عليها 

 أسلوب احلكم فيها.

تقتصر مهمته على تنظيم عالقات  من عمل السلطة التشريعية. تشريعال
الدولة وأمور األفراد ضمن حدود 

 الدستور ونطاقه.

                                                           
 .106د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 292
 وري.( من الدستور الس150املادة ) - 293
 .131 - 130د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 294



- 123 - 
 

 :مقارنة التشريع باألنظمة - الفرع الثاني
, يف األصل بإصدار قرارات فردية بشأن أشخاص 295تقوم السلطة التنفيذية

, 296تتضمن قواعد عامة وجمّردة اً نني بالذات, وتصدر تلك السلطة أحيانًا نصوصمعيّ 
 يُطل ق عليها اسم األنظمة.

فاألنظمة عبارة عن: "نصوص تصدر عن السلطة التنفيذية, متضمنة القواعد 
 .297 كيفية تنفيذها"اليت تفّصل أحكام التشريعات, وتوضحها, وتبنّي 

األنظمة أدىن مرتبة من التشريع الصادر عن السلطة التشريعية, ومن باب  وتُعدّ 
 ولذا ال جيوز أن تتعارض مع أحكامهما أو تعّدهلا أو تلغيها. ,أوىل أدىن من الدستور

واألنظمة إمَّا أن تصدر عن رئيس اجلمهورية أو الوزراء املختصني أو اإلدارات 
العامة واجملالس البلدية. ويُطل ق على األنظمة الصادرة عن رئيس اجلمهورية اسم 

على األنظمة الصادرة عن بقية السلطات اسم القرارات  املراسيم التنظيمية كما يُطل ق
 .298التنظيمية

 اللوائح التنفيذية: - أولً 
يصدر التشريع عادة يف نصوص عامة وجمّردة, تكتفي بعرض اخلطوط العريضة, 
واألسس العامة للموضوع الذي تناوله, تاركًا الدخول يف تفاصيل هذا املوضوع, 

 تنفيذية, من خالل اللوائح اليت تضعها.واخلوض يف جزئياته, للسلطة ال

                                                           
جملس الوزراء ميارس االختصاصات اآلتية: : "من الدستور السوري على أنَّ  128نصت املادة  - 295

 "إصدار القرارات اإلدارية وفقاً للقوانني واألنظمة ومراقبة تنفيذها".
 .119إىل القانون, مرجع سابق, ص  د. حممد حسني منصور, املدخل - 296
 .131د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 297
 .131د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 298
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ا اجلهة املكلفة  واحلكمة من إصدار هذه اللوائح من قبل السلطة التنفيذية أَّنَّ
العًا على املوضوع, وأقدر من غريها على بتنفيذ القانون, ومن ثَّ فهي تُعّد أكثر اطّ 

التنفيذية وضع قواعده التفصيلية, هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإنَّ السلطة 
ا ختفف العبء عن السلطة التشريعية.  عندما تتوىل هذه املهمة فإَّنَّ

ل مبوجبه السلطة التنفيذية سلطة إصدار وغالبًا ما يتضمن التشريع نصًا خيوِّ 
, أو ملن يعيِّنه 300. ويعود هذا االختصاص لرئيس اجلمهورية299اللوائح الالزمة لتنفيذه

 . 301التشريع إلصدار هذه اللوائح

ا كانت اللوائح التنفيذية الزمة لتطبيق أحكام التشريعات, فإنَّ عليها أن ومل
تلتزم هذا الدور, وأال خترج عن حدوده, فال تزيد عليها شيئاً, وال تعدِّل من 

 أحكامها, وال تلغيها.

وضع تعليمات خّول هذا القانون الوزير املختص فمثاًل إذا صدر قانون ما و 
دون أن تتضمن ما خيالف من ير بوضع تلك التعليمات لتسهيل تنفيذه, يقوم الوز 

 .302ت غري دستورية, وإال ُعدَّ ذاتهالشروط املوضوعية الواردة يف القانون 

                                                           
من قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة اجلرمية  2نصت املادة على سبيل املثال:  - 299

أنَّه: "تصدر التعليمات التوضيحية والتنفيذية هلذا القانون بقرار من وزير االتصاالت املعلوماتية على 
تاريخ  290والتقانة". وتطبيقًا لذلك صدرت التعليمات املذكورة بقرار وزارة االتصاالت والتقانة رقم 

 .589, ص 2012لعام  24, منشور يف اجلريدة الرمسية اجلزء األول, العدد 7/5/2012
الذي نص يف مادته  9/6/2010تاريخ  18قانون االتصاالت السوري رقم  ى سبيل املثال:عل - 300

 الرابعة على أنَّه: "تصدر الالئحة التنفيذية الالزمة لتطبيق أحكام هذا القانون مبرسوم".
والتقانة : قانون تنظيم التواصل على الشبكة السوري الذي خّول وزير االتصاالت على سبيل املثال - 301
 لطة إصدار تعليماته التنفيذية.س

 .129د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 302
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 الدستور

 التشريع

 األنظمة

 التشريع وبين المرسوم أو القرار التنظيمي:المقارنة بين  - ثانياً 

 ناحية الموضوعمن  ناحية الشكلمن  

األمور اليت يعاجلها بصورة يتطرق إىل  يصدر عن السلطة التشريعية. التشريع
 رئيسة أصلية.

المرسوم 
أو القرار 
 التنظيمي

 هدفه تفسري التشريع وتفصيل أحكامه. يصدر عن السلطة التنفيذية.

 :واألنظمة الرقابة على التشريع - الثاني المطلب
 مبدأ تدرج النصوص المكتوبة:

عرضنا سابقًا لثالثة أنواع من النصوص 
قواعد قانونية عامة وجمّردة.  املكتوبة اليت تتضمن

 وهي الدستور, والتشريع, واألنظمة.

ومن اجلدير بالذكر أنَّ هذه النصوص 
, بل هي ذاهتا ليست يف الدرجة أو القوة ةالثالث

مرتبة من األقوى إىل األدىن. فالدستور يأيت على 
 رأس اهلرم, ثَّ يليه التشريع, وأخرياً تأيت األنظمة.

 

تتمثل يف  مهمةس جمّرد تدرج نظري, بل يرتتب عليه نتيجة وهذا التدرج لي
د كلِّ نص مبا عاله. فالتشريع جيب أن يكون موافقًا للدستور, واألنظمة جيب أن تقيّ 

 تكون موافقة للتشريع, ومن باب أوىل للدستور.
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فإذا صدر القانون صحيحاً وموافقاً للدستور, وجب اخلضوع ألحكامه واحرتام 
 .303ما يُطل ق عليه مبدأ )سيادة القانون(قواعده, وهذا 

أمَّا إذا خالف أحد هذه النصوص النص الذي عاله مرتبة فإنَّه يفقد قوته, 
فالتشريع الذي خيالف الدستور يُعّد غري دستوري, واألنظمة اليت ختالف التشريع, أو 

 . أو غري دستورية الدستور, تُعد غري قانونية

 ة التشريع:الرقابة على صح - الفرع األول
تتمثل الرقابة على صحة التشريع يف ناحيتني؛ األوىل شكلية مبعىن الرقابة على 
مدى احرتام اإلجراءات اليت مّتت دراستها سابقًا يف سنِّ التشريع. والثانية موضوعية 

 مبعىن الرقابة على مدى موافقة التشريع للدستور من ناحية أحكامه.

 الرقابة من حيث الشكل: - أولً 
يُقص د بصحة التشريع من الناحية الشكلية مراعاة اإلجراءات واألصول اليت 
يقضي هبا الدستور يف سنِّ التشريع وإصداره ونشره. وال خيتلف أحد على ضرورة 

فإذا  ,رقابة صحة التشريع من الناحية الشكلية, وأنَّه حيق للقضاء ممارسة هذه الرقابة
ر فيه الشروط الشكلية املطلوبة كان عليه أن ميتنع عن فابنّي للقاضي أنَّ التشريع مل تتو ت

 .304تطبيقه

ومثال ذلك عدم نشر التشريع يف اجلريدة الرمسية قبل نفاذه, أو عدم حصوله 
على األكثرية الالزمة إلقراره وفق الدستور عند التصويت عليه يف جملس الشعب, أو 

 .305صدوره من غري السلطة التشريعية

                                                           
 .131د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 303
 .140د. حممد حسني منصور, املدخل إىل القانون, مرجع سابق, ص  - 304
 .134قانون, مرجع سابق, ص د. غالب الداودي, املدخل إىل علم ال - 305
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 ى صحة التشريع من حيث الموضوع:الرقابة عل - ثانياً 
يُعّد التشريع صحيحًا من الناحية املوضوعية إذا كانت أحكامه متوافقة مع 

 أحكام التشريع الذي يعلوه مرتبة, وال تتعارض معها.

ف الرقابة على صحة التشريع من حيث املوضوع بالرقابة على دستوريته, وص  وتُ 
ة القضاء على صحة التشريع من حيث ويبدو أنَّ اآلراء غري متفقة خبصوص رقاب

املوضوع, ممَّا أدى إىل قيام اجلدل يف الفقه والقضاء حوله, بل اختلف هذا املوضوع 
 .306أخرى حبسب دستورها, وما يتضمنه من نصوص يف هذا الصددإىل من دولة 

وقد انقسم الفقهاء إىل أنصار وخصوم ملبدأ رقابة القضاء العادي على دستورية 
 .307فريق منهم إىل حجج وأدلة متسك هبا ودافع عنها واستند كلّ  القوانني,

األول يرى أنَّ القضاء ال ميلك الرقابة على دستورية التشريع, وذلك عماًل مببدأ 
فالسلطة التشريعية تسّن التشريع, ورئيس السلطة التنفيذية  ,الفصل بني السلطات

راقب دستورية التشريع؛ ألنَّ وليس لألخرية أن ت ,يصدره, والسلطة القضائية تطبقه
 ذلك يعين مراقبة عمل السلطة التشريعية, وهذا ليس من اختصاصها.

أمَّا االجتاه الثاين فريى أنصاره أنَّ القضاء ميلك الرقابة على دستورية التشريع, 
فالقاضي يقوم بتطبيق القانون وفق تسلسل  ,وأّن هذه الرقابة تدخل يف اختصاصه

ألوىل دستورية والثانية ت له قاعدتان متعارضتان ارض  فإذا عُ  ,نصوصهالقوة اإللزامية ل
 استحال عليه تطبيقهما معاً. تشريعية 

                                                           
 .135د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 306
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كما أنَّ هذا االجتاه ال يرى يف ذلك تعارضًا مع مبدأ الفصل بني السلطات, 
فالسلطة التشريعية عندما تسّن تشريعًا وال متلك السلطة القضائية رقابة  ,بل تعزيزًا له

 وريته, فهذا يعين أنَّ األوىل فرضت التشريع غري الدستوري على الثانية.دست

 الرقابة على صحة األنظمة: - الفرع الثاني
تكون األنظمة صحيحة ما دامت أحكامها متوافقة مع النصوص اليت تسبقها 

 يف املرتبة, أي التشريع, ومن باب أوىل الدستور. 

ة التنفيذية مبراعاة األصول املنصوص وإنَّ مبدأ تدرج التشريعات يلزم السلط
وكذلك مراعاة أن تكون  ,عليها يف كل من الدستور والتشريع بشأن إصدار األنظمة
 األنظمة متوافقة مع أحكام النصوص اليت تعلوها يف املرتبة.

وتعهد دول كثرية بأمر الرقابة القضائية لقانونية املراسيم والقرارات اإلدارية من 
إىل قضاء خاص مستقل عن القضاء العادي هو القضاء اإلداري.  أنظمة أو غريها

يتوىل جملس الدولة الذي يتمثل فيه القضاء  إذبع يف بالدنا, وهذا هو األسلوب املتّ 
اإلداري أمر الفصل يف الطلبات اليت يقدِّمها األفراد واهليئات بإلغاء القرارات اإلدارية, 

 .308وذلك ضمن شروط وإجراءات معينة

                                                           
 .136د.هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 308
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 المحكمة الدستورية العليا: - الثالث الفرع
هلا اختصاص خاص, , 309احملكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة

ف من سبعة أعضاء على األقل, يكون ؤل  وتُ , 310وليست من قبيل احملاكم العادية
 .311أحدهم رئيساً يسميهم رئيس اجلمهورية

احملكمة  سوري على أنَّ من الدستور ال (وىلالفقرة األ) 146وقد نصت املادة 
: "دستورية القوانني واملراسيم التشريعية واللوائح بالرقابة علىختتص الدستورية العليا 

 .312واألنظمة"

                                                           
على تكريس استقالل  2012ور السوري لعام "حرص الدست من الدستور السوري. 140املادة  - 309

ها بباب منفرد ومستقل عن السلطات احملكمة الدستورية العليا يف مواجهة سلطات الدولة كّلها, إذ خصَّ 
ص )الباب الثالث( لتنظيم )سلطات الدولة( من خالل ثالثة العامة, وهو )الباب الرابع(, يف حني خصَّ 
وآخر )للسلطة التنفيذية( وثالث )للسلطة القضائية(, وذلك على  فصول, فصل أول )للسلطة التشريعية(

ص الذي نظم احملكمة الدستورية العليا يف الفقرة الثانية من الفصل الثالث املخصَّ  1973خالف دستور 
)للسلطة القضائية(". د.مجيلة الشرجبي, إضاءات حول دستورية قانون احملكمة الدستورية العليا الصادر 

, 31, جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية, اجمللد 2012( لعام 35لتشريعي رقم )باملرسوم ا
 .150, ص 2015العدد األول, 

 .113حممد حممود عبد اهلل, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  د. - 310
 من الدستور السوري. 141املادة  - 311
احملكمة الدستورية العليا على القوانني واملراسيم قد قصر رقابة  1973"إذا كان دستور عام  - 312

قد مدَّ هذه الرقابة لتشمل اللوائح واألنظمة إىل جانب القوانني  2012التشريعية فقط, فإنَّ دستور عام 
واملراسيم التشريعية, وجيب أن يكون معلوماً أنَّ رقابة احملكمة الدستورية العليا خبصوص اللوائح أو األنظمة 

ا ال تنظر يف مدى تقتصر عل ى حبث مدى توافق هذه اللوائح واألنظمة مع أحكام الدستور فقط, أي أَّنَّ
اتفاقها وتطابقها مع أحكام القوانني النافذة, فهذا األمر خيرج عن اختصاصها, ويدخل يف اختصاص 
رية هيئة قضائية أخرى )جملس الدولة هبيئة قضاء إداري(". د. حسن مصطفى البحري, دستور اجلمهو 

, جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية - 2012و  1973دراسة مقارنة بني دستوري  -العربية السورية 
 . 36, ص 2018, العدد الثاين, 34والقانونية, اجمللد 
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ومل مينح املشرع الدستوري السوري, احملكمة الدستورية العليا احلق يف حتريك 
ا حدَّد هلا آلية الرقابة على دستورية القوانني واملراسيم التشريعية من تلقاء ذاهتا, وإ َّنَّ

 .313نها من ممارسة اختصاصهانة متكِّ معيّ 

 وتتوىل احملكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية القوانني على النحو اآليت:

 :أو مرسوم تشريعي عدم دستورية قانونفي النظر  - أولً 
, 314تبىن املشرع السوري أسلوب الرقابة القضائية السابقة على إصدار القانون

س يعود احلق يف االعرتاض على دستورية قانون قبل إصداره لرئيس اجلمهورية أو مخُ  إذ
أعضاء جملس الشعب, ويرتتب على هذا االعرتاض وقف إصدار القانون إىل أن تبت 
احملكمة فيه خالل مخسة عشر يومًا من تاريخ تسجيل االعرتاض لديها. وإذا كان 

 . 315كمة أن تبت فيه خالل مدة سبعة أيامللقانون صفة االستعجال وجب على احمل

س أعضاء جملس دستورية مرسوم تشريعي فيتّم من مخُ أمَّا االعرتاض على 
الشعب, وذلك خالل مدة مخسة عشرة يوماً تلي تاريخ عرضه على اجمللس, ويف هذه 
احلال وجب على احملكمة أن تبت فيه خالل مخسة عشر يومًا من تاريخ تسجيل 

 .316ااالعرتاض لديه

                                                           
د.مجيلة الشرجبي, دور احملكمة الدستورية العليا يف الرقابة على دستورية القوانني يف اجلمهورية  - 313

, جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية, اجمللد 2012و  1973بني دستوري العربية السورية 
 .126, ص 2013, العدد الثالث, 29
دراسة حتليلية يف ضوء  -د. حسن مصطفى البحري, رقابة الدستورية يف اجلمهورية العربية السورية  - 314

جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية,  جملة - 2014/ لعام 7قانون احملكمة الدستورية العليا رقم /
 . 59, ص 2017, العدد األول, 33اجمللد 
 من الدستور السوري./ أ  1/ 147املادة  - 315
 من الدستور السوري./ ب  1/ 147املادة  - 316
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وإذا قرَّرت احملكمة خمالفة القانون أو املرسوم التشريعي أو الالئحة للدستور ُعدَّ 
 .317الغياً ما كان خمالفاً منها لنصوص الدستور مبفعول رجعي, وال يرتب أّي أثر

ومعىن ذلك أنَّ رقابة الدستورية اليت متارسها هذه احملكمة هي )رقابة إلغاء( 
املرسوم التشريعي أو الالئحة أو النظام بأثر رجعي وعّده  تؤدي إىل إعدام القانون أو 

 .318كأن مل يكن

 النظر في الدفع بعدم دستورية قانون: - ثانياً 
بعدم دستورية  ,320األحكاميف يف معرض الطعن  ,319إذا دفع أحد اخلصوم

قته احملكمة املطعون بقرارها, ورأت احملكمة الناظرة يف الطعن أنَّ الدفع نص قانوين طبّ 

                                                           
 من الدستور السوري./ ج  1/  147املادة  - 317
 . 65العربية السورية, مرجع سابق, ص  د. حسن مصطفى البحري, رقابة الدستورية يف اجلمهورية - 318
مل يكن مسموحاً لألفراد الدفع بعدم دستورية القوانني واملراسيم التشريعية,  1973"يف ظل دستور  - 319

ع الدستوري السوري قد مسح أخرياً لألفراد . وبذلك يكون املشرِّ 2012 يف ظل دستور غري أنَّ األمر تغريَّ 
واملراسيم التشريعية واللوائح واألنظمة, ولكنَّه مل يفتح باب الطعن بطريق  بالطعن بعدم دستورية القوانني

ا جعله عن طريق غري مباشر بواسطة الدفع أمام احملاكم؛ ومن ّث ال جيوز لألفراد  مباشر أمام األفراد, وإَّنَّ
ًا خيالف نصاً رفع دعوى أصلية أو مبتدأة أمام احملكمة الدستورية العليا بقصد إثبات أنَّ نصًا قانوني

ا جيب أن تكون هناك دعوى مرفوعة أمام إحدى جهات القضاء العادي أو اإلداري, ثَّ  دستورياً, وإَّنَّ
ق قاضي املوضوع النص القانوين الذي حيكم النزاع, ويصدر قراره يف هذا الشأن. بعد ذلك حيق ألحد يطبِّ 

اف أو حمكمة النقض أو احملكمة اإلدارية اخلصوم أن يدفع أمام احملكمة األعلى درجة )حمكمة االستئن
قته حمكمة الدرجة األوىل". د. حسن مصطفى البحري, العليا( بعدم دستورية النص القانوين الذي طبَّ 

 . 38 - 37دستور اجلمهورية العربية السورية, مرجع سابق, ص 
 ولو انونية حّتَّ "حجب املشرع السوري عن حماكم الدرجة األوىل البحث بدستورية النصوص الق - 320

أن يدفع  -يف نطاق القضاء العادي  -دفع بذلك أحد أطراف الدعوى؛ ومن ّث ال جيوز ألحد اخلصوم 
بعدم دستورية نص قانوين أمام حماكم الصلح, أو أمام حماكم البداية, بل جيب إثارة الدفع أمام حماكم 

أن يدفع أحد اخلصوم بعدم  -إلداري يف نطاق القضاء ا -االستئناف أو حمكمة النقص. كما ال جيوز 
 دستورية نص قانوين أمام احملاكم التأديبية, أو أمام احملاكم اإلدارية أو أمام حمكمة القضاء اإلداري, بل
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ي والزم للبت يف الطعن, أوقفت النظر يف الدعوى وأحالت الدفع إىل احملكمة دّ ج
 .321الدستورية العليا

وعلى احملكمة الدستورية العليا البت يف الدفع خالل مدة ثالثني يوماً من تاريخ 
 .  322قيده لديها

 المبحث الثالث
 تفسير التشريع

شريع على احلاالت الواقعية د بتطبيق التشريع معىن عام هو إجراء حكم التقص  يُ 
 .323اليت ينطبق عليها

ون كّل نص قانوين من ألفاظ هي هيكله ومبناه, ومن أغراض ومقاصد هي يتكّ 
, قوفَّ يُ ق املشرع يف صياغته, فيأيت النص سليماً يف مبناه ومعناه, وقد ال وفَّ وقد يُ  معناه.

مادي يقع نتيجة السهو  فيأيت النص غامضًا أو متناقضًا أو متعارضًا أو مشوبًا بغلط
 .324والنسيان وعدم الدقة ممَّا يتطلب إزالة هذه العيوب عنه

ف تفسري القانون بأنَّه: "االستدالل على ما تتضمنه القاعدة القانونية من عرَّ يُ و 
حكم وحتديد املعىن الذي قصده املشرع يف هذه القاعدة عند تطبيقها على الظروف 

 .325الواقعية"

                                                                                                                                        

جيب إثارة الدفع أمام احملكمة اإلدارية العليا". د. حسن مصطفى البحري, دستور اجلمهورية العربية 
 . 38 - 37السورية, مرجع سابق, ص 

 من الدستور السوري./ أ  2/  147املادة  - 321
 من الدستور السوري./ ب  2/  147املادة  - 322
 .329 - 328د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 323
 .211 - 210د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 324
 .211إىل علم القانون, مرجع سابق, ص د. غالب الداودي, املدخل  - 325
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لشراح نطاق التفسري على القواعد القانونية املكتوبة فقط, وهلذا يقصر معظم ا
أي التشريع؛ ألنَّ التشريع يأيت باملعىن واللف  معاً, وحيتاج إىل بيان معناه من خالل 
نصوصه, عكس القواعد القانونية األخرى املستمدة من املصادر غري املكتوبة, خاصة 

ما عبارة عن معىن مستقرّ العرف وقواعد العدالة اليت ال حاجة لتفسريمها  يف  ألَّنَّ
 .326ده لف  خاصاألذهان ال يقيّ 

 أنواع التفسير: -األول  المطلب
م التفسري وفقًا للجهة اليت تتوىل القيام به إىل تفسري تشريعي, وتفسري يُقسَّ 

 ., وتفسري إداريقضائي, وتفسري فقهي

 التفسير التشريعي: - الفرع األول
حقيقة معىن احلكم الوارد يف تشريع سابق أصدره  قد يقوم املشرع نفسه ببيان

لتوضيح غموضه أو لتكملة نقصه. والتفسري التشريعي حق للمشرع ال تؤثر فيه 
ر( وال استقرار أحكام استطالة الزمن بني القانونني )القانون املفسَّر والقانون املفسِّ 

 .327القضاء فيما فصلت فيه من قضايا مماثلة

ختتلف احملاكم يف فهم املعىن املقصود من نص تشريعي فقد حيدث أحيانًا أن 
, ويرتتب على ذلك صدور أحكام خمتلفة يف املوضوع ذاته. كما حيدث أحياناً معنّي 

أن تتبىن احملاكم يف تفسريها للنص التشريعي معىن مغايراً للمعىن احلقيقي الذي قصده 
 املشرع.

                                                           
 .211د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 326
 .212د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 327
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رع, حلسم املوضوع, ويف مثل هذه احلاالت يكون من الضروري تدخل املش
ى التفسري وبيان املعىن احلقيقي املقصود من النص, لتلتزم به احملاكم, وهو ما ُيسمَّ 

 التشريعي.

ى بالعقوبة "يُقض   :من قانون العقوبات 626ومثال ذلك ما نصت عليه املادة 
نفسها إذا ارتكب السرقة لياًل شخصان أو أكثر مقنعني أو كان أحدهم حيمل 

ح يف مكان معد ًا أو خمبأ, أو إذا حصلت بفعل شخص واحد مسلّ سالحًا ظاهر 
 لسكىن الناس".

, 28/9/1953تاريخ  85وقد ُعدِّلت املادة املذكورة باملرسوم التشريعي رقم 
وقد ذكرت األسباب املوجبة ملرسوم التعديل فحوى التعديل والغاية منه بالفقرة اآلتية: 

بعبارة )معد لسكىن الناس( خشية  626ملادة ت كلمة )مأهول( الواردة يف ا"استبدل  
ة تفسري كلمة )مأهول( باشرتاط وجود السكان حني وقوع السرقة من األماكن املعدّ 

 .328"لسكىن الناس

ي فالتفسري التشريعي إذن يصدر عن اجلهة اليت أصدرت التشريع, ولذا مسِّ 
فسري, ومن ّث فإنَّه يُعّد نسبة إليها, وقوته اإللزامية ال ختتلف عن قوة التشريع حمل الت

 ملزماً للقاضي.

يُعّد  -أو ما ُيسمَّى القانون التفسريي  -وجيدر بالذكر أنَّ التفسري التشريعي 
ره, ومن ثَّ فإنَّه يُعّد نافذاً من تاريخ العمل جزءاً من التشريع األصلي الذي صدر ليفسّ 

 بذلك التشريع.

وزت ذلك, ومل تقف عند بيان املعىن أمَّا إذا كانت السلطة التشريعية قد جتا
ا قامت بتعديله أو إضافة جديد إليه ففي هذه  ,احلقيقي للنص املراد تفسريه, وإَّنَّ

 احلالة يُعّد تشريعاً جديداً يسري بأثر فوري, وفقاً للقاعدة العامة يف نفاذ التشريعات.
                                                           

 .1هامش  223جورج كرم, قانون العقوبات معّداًل ومضبوطاً على األصل, مرجع سابق, ص  - 328



- 135 - 
 

 التفسير القضائي: - الفرع الثاني
تشريع على القضية املعروضة عليه مباشرة, األصل أن يقوم القاضي بتطبيق ال
إال أنَّ القاضي يضطر أحيانًا يف سبيل  ,مّت كان النص واضحاً, وال خالف عليه

 تطبيق النص التشريعي إىل تفسريه ببيان املعىن املقصود منه, كعمل سابق على تطبيقه.

رجع إىل ويستعني القاضي بشّت الوسائل اللغوية واملنطقية والعقلية للتفسري وي
خمتلف املصادر املادية والتارخيية واألعمال التحضريية لبلوغ الغاية اليت أرادها واضع 

 .329القانون

 من ذلك أنَّ القاضي ال يقوم بالتفسري كعمل مستقل, أو من تلقاء ويتبنّي 
ا يتوىل هذا الدور يف سبيل تطبيق النص التشريعي على نزاع معروض عليه,  نفسه, وإَّنَّ

 له, وهذا ما يربز الطابع العملي للتفسري القضائي. وإجياد حل

غ لألشخاص اللجوء إىل احملاكم لطلب بيان الرأي الصحيح منها سوَّ وعليه ال يُ 
وإذا رفع أحدهم دعوى إىل  ,دون عرض نزاع معني عليهامن بشأن نص قانوين 

وال  القاضي بطلب تفسري نص من النصوص الغامضة, فإنَّه ال يليب له هذا الطلب
 .330ينظر يف هذه الدعوى؛ ألنَّه ال يقوم بالتفسري إال مبناسبة عرض نزاع فعلي عليه

ا تنحصر يف الدعوى  أمَّا عن القوة اإللزامية للتفسري الصادر عن القاضي فإَّنَّ
اليت صدر فيها, فالقاضي الذي أصدره ال يلتزم بالبقاء عليه مستقباًل, يف الدعاوى 

يأخذ بتفسري خمتلف عنه. ومن باب أوىل فإنَّ هذا التفسري ال املماثلة, بل يستطيع أن 
 يُعّد ملزماً حملكمة أخرى, ولو كانت أدىن درجة من احملكمة اليت أصدرت التفسري.
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 التفسير الفقهي: - الفرع الثالث
يتمثل التفسري الفقهي يف جمموعة اآلراء اليت يديل هبا املختصون يف جمال 

 كري, كاحملاضرات, واألحباث, واملؤلفات.القانون, يف إنتاجهم الف

وباملقارنة بني التفسري الفقهي والتفسري القضائي, يتضح أنَّ األول يغلب عليه 
الطابع النظري, فهو على خالف التفسري القضائي ال يتّم مبناسبة نزاع معني, أو حالة 

 واقعية.

خيفى على أحد إال أنَّ ذلك ال يعين جتريد التفسري الفقهي من أمهيته, فال 
. أمهية الدور الذي يقوم به فقهاء القانون يف دراسة األحكام القضائية والتعليق عليها

الع على آراء الفقهاء. وهو ما يؤكد ة يف االطّ صقابل فإنَّ القضاة ال يضيعون فر امليف و 
 أمهية التعاون بني كل من الفقه والقضاء يف تفسري التشريع, وبيان املعىن احلقيقي له,

 وإعماله بأفضل صورة.

يف تطوير القانون  إسهامًا كبرياً  -مثاًل  -الفقه يف فرنسا ومصر  أسهمفقد 
ووضع الكثري من املبادئ والنظريات القانونية اليت يستند إليها املشرع يف وضع القانون 

  إنَّ الكثري من اآلراء الفقهية حتولت إىلحّتَّ إليها القاضي يف تطبيق القانون, ويستند 
 .331نصوص تشريعية

أمَّا عن القوة اإللزامية للتفسري الفقهي فإنَّه ال يتمتع بأيّة قوة ملزمة للقاضي 
 مهما بلغت املكانة العلمية لصاحبه.

 التفسير اإلداري: - الفرع الرابع
فة بتنفيذ القوانني اليت تصدرها السلطة ملا كانت السلطة التنفيذية مكلَّ 

ا عادة م إىل إصدار منشورات,  -يف سبيل قيامها هبذه املهمة  -ا تلجأ التشريعية, فإَّنَّ
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تتضمن تعليمات وتفسريات, من قبل القائمني على إدارهتا, حول النصوص القانونية 
فة بتنفيذها, وتتوجه هبا إىل العاملني يف هذه اإلدارات, ليلزموا هبا يف ممارستهم املكلَّ 

 لعملهم. 

اهليئة العامة للضرائب والرسوم, واملؤسسة  ومثال ذلك ما جيري عليه العمل يف
العامة للتأمينات االجتماعية, وهيئة اإلشراف على التمويل العقاري, وغريها من 

 اإلدارات العامة.

لسلطة القضائية, فهذه إىل اقوة إلزامية بالنسبة  ةوهذه التعليمات ال تتمتع بأيّ 
القاضي بالتايل بالرجوع إىل تلك القوة تنحصر يف النصوص القانونية ذاهتا, وال يلزم 

 التعليمات عند تفسري النص أو تطبيقه.

 مدارس التفسير: -الثاني  المطلب
املقصود بتفسري التشريع هو حتديد معناه, وملا كان التشريع موضوعًا من قبل 

 عنه ع أن يعرّب ا يتحقق مبعرفة املعىن الذي قصد املشرّ ع, فإنَّ حتديد معناه إَّنَّ املشرّ 
صيغة اليت صدر هبا التشريع, ولذلك فإنَّ من املسلَّم أنَّ على القاضي والفقيه عند بال

ع أو نيته, فهذه اإلرادة أو النية هي  أن يبحث عن إرادة املشرّ تفسريه لتشريع معنّي 
د لنا معىن التشريع  . 332اليت حتدِّ

 :(أو مدرسة الشرح على المتون)المدرسة التقليدية  - الفرع األول
هذه املدرسة يف فرنسا يف أعقاب وضع التقنينات الفرنسية يف عهد نشأت 

. 333نابليون, فقد نظر بعض رجال القانون إىل هذه التقنينات نظرة تقديس وإكبار
وتقوم هذه املدرسة على أساسني أوهلما: كفاية التشريع ففي اعتقادها أنَّ التشريع يف 
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مصدر للقانون سواه, ولذلك  صورة التقنني يشمل مجيع األحكام القانونية وال
ع احلقيقية استبعدت العرف وغريه كمصدر للقانون, وثانيهما: تقديس إرادة املشرّ 

ذلك ألنَّ إمياَّنا بأنَّ التشريع هو املصدر الفرد  ؛التشريع ع وقت سنِّ وهي إرادة املشرّ 
تشريع هو ع احلقيقية يف تفسري القانون مادام الللقانون محلها على تقديس إرادة املشرّ 

 .334 عن هذه اإلرادةاملعربِّ 

ع, ترى مدرسة الشرح على املتون وفيما يتعلق بتحديد املقصود من إرادة املشرّ 
ع احلقيقية وقت وضع التشريع, ال وقت تطبيقه, أي ما أنَّ املقصود هو إرادة املشرّ 

 ت الظروف اليت كانتع يف الوقت الذي كان يعّده فيه حّت ولو تغريّ قصده املشرّ 
ع رت معرفة إرادة املشرّ سائدة يف ذلك الوقت, فهذا التغيري ال يُعت د به. وإذا تعذّ 

ع احلقيقية ترى مدرسة الشرح على املتون أنَّه جيب يف هذه احلالة األخذ بإرادة املشرّ 
ون لو كانت هذه الفروض ماثلة أمامه وهو يضع املفرتضة, أي اإلرادة اليت كانت تتكّ 

ضع هلا أحكاماً. وحتديد اإلرادة املفرتضة يكون بالنظر إىل وقت التشريع وأراد أن ي
 . 335التشريع كما هو الشأن يف حتديد اإلرادة احلقيقية

ع احلقيقية, ممَّا وإذا كانت هذه املدرسة تتميز باحرتامها للتشريع وإلرادة املشرّ 
لقانون وإىل م القضاء يف التفسري وإىل احلفاظ على هيبة ايؤدي إىل احليلولة دون حتكّ 

ا احرتام مبدأ الفصل بني السلطات ومنع القضاء من املساس بسلطات املشرّ  ع إال أَّنَّ
 ,ة تؤدي إىل مجود القانون واحليلولة دون تطورهع مغاالغالت يف احرتام إرادة املشرّ 
ا تعتد دائمًا بنية املشرّ  التشريع  عدِّ ع وقت وضع التشريع, هذا فضاًل عن أنَّ ألَّنَّ

الفرد للقانون ينطوي على إنكار للمصادر الرمسية األخرى للقانون ويف  املصدر
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ألنَّ التشريع ال ميكن أن  ؛ده واقع احلياة القانونيةمقدِّمتها العرف, وهو إنكار يفنّ 
 .336يستوعب مجيع احللول للوقائع القانونية غري املتناهية

 المدرسة التاريخية: - الفرع الثاني
ملانيا, ويُعّد الفقيه سافيين رائدها, وفقه هذه النظرية ظهرت هذه املدرسة يف أ

. وتقوم هذه املدرسة على أساس 337يف التفسري يرتبط بأساس نظرهتا إىل القانون
إنكار أنَّ القانون يستمد قوته امللزمة من إرادة الدولة. فالقانون وليد اجملتمع, ينبع من 

تغري تلك احلاجات وهذه الظروف. حاجاته وظروفه, ويتطور ويتغري تلقائيًا بتطور و 
ويف جمال التفسري, ترى النظرية التارخيية أنَّ النصوص التشريعية تنفصل بعد وضعها 

ع الذي وضعها, ويصبح هلا وجود وكيان ذايت, ولذلك جيب تفسريها عن إرادة املشرّ 
تمع وحاجاته ا إىل ظروف اجملع منها, وإَّنَّ تفسرياً موضوعيًا ال يُنظ ر فيه إىل قصد املشرّ 

 .338وقت التفسري

إذ  ؛هذه النظرية من شأَّنا أن تتالىف العيب الذي تتصف به النظرية التقليديةو 
تؤدي إىل جعل النصوص التشريعية مرنة متطورة وحتول دون مجودها, وبذلك تكون 

 .339دةحاجاته املتجدّ و هذه النصوص أكثر مالءمة لضرورات اجملتمع ومتشياً 

 :340ذ عليهاة مل تسلم من سهام النقد, فقد أخِ إال أنَّ هذه املدرس
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ا تؤدي إىل اإلخالل مببدأ الفصل بني السلطات,  .1 يؤدي مذهبها إىل  إذأَّنَّ
االعرتاف حبق القاضي يف تعديل النصوص التشريعية أو تغيريها وإحالل 

 ها, األمر الذي خيرج عن وظيفة القضاء.قواعد جديدة حملّ 
ا متكِّن املفسر من اإلدالء برأيه الشخصي ذ على هذه املدرسة أيضًا أخِ أُ  .2 َّنَّ

ع مما يؤدي إىل وفقًا لنظرته إىل ظروف اجملتمع مع نسبة هذا الرأي إىل املشرّ 
فر له من الثبات والتحديد الالزم الستقرار ان يتو أفقدان القانون ما جيب 

 املعامالت.

 المدرسة العلمية: - الفرع الثالث
( وقد حاول فيها أن Genyيه الفرنسي جيين )يُعّد مؤسس هذه املدرسة الفق

وأن ينشئ مذهبًا جديدًا يف  ,ق إىل حد ما بني نظريات املدرستني السابقتنييوفّ 
 . 341التفسري قائماً على أساس علمي

أنَّه يف حالة وجود نص يف وتتفق مدرسة جيين مع مدرسة الشرح على املتون 
ع احلقيقي وقت وضع التشريع, شرّ البحث عن قصد امل حيتاج إىل تفسري جيبتشريعي 

 .342أمكن الوصول إىل هذا القصد وجب األخذ به مهما كانت مالءمته افإذ

ع احلقيقي, أو مل يكن هناك نص تشريعي أمَّا إذا مل ميكن معرفة قصد املشرّ 
ق على هذه عندئٍذ يستطيع القاضي أن يطبِّ . 343يواجه الفرض املعروض مباشرة

لذي يرى أنَّه أدعى إىل املصلحة والصواب وأكثر مالءمة احلاالت اجلديدة احلكم ا
ق على هلما دون االستناد إىل أّي نص تشريعي آخر, ومبعىن آخر هو يستطيع أن يطبِّ 

ت ض  نَّ املشرع نفسه سيقضي به لو ُعر هذه احلاالت اجلديدة احلكم الذي يعتقد أ
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درسة التارخيية اليت ترى عليه. وهذا املبدأ يتفق بدوره إىل حد بعيد مع وجهة نظر امل
 .344وجوب مراعاة التطور احلايل لدى تطبيق القواعد القانونية

د بوسيلة معينة من وسائل التفسري, بل وهو يف حبثه عن حكم القانون ال يتقيَّ 
. ويف ذلك ختتلف مدرسة جيين عن مدرسة يكون له أن يقوم ببحث علمي حرّ 
تبحث عّما تسميه مدرسة الشرح على املتون الشرح على املتون, فاملدرسة العلمية ال 

ع فهذه اإلرادة يف الواقع ال وجود هلا, وإذا وجدت فهي إرادة اإلرادة املفرتضة للمشرّ 
 .  345عر ذاته نسبها إىل املشرّ املفسّ 

 حالت التفسير: -الثالث  المطلب
 غموض النص: - الفرع األول

لى حنو يقتضي جهداً وعدم وضوحه ع ئهيعين الغموض إهبام اللف  أي خفا
ر لتحديد املعىن املقصود. وينشأ الغموض عن أسباب كثرية, ولعل يف من املفسّ 

الذي حيتمل معنيني  (الليل)متها احتمال اللف  أكثر من معىن واحد, كلف  مقدِّ 
أوهلما الليل الفلكي ويعين الفرتة الزمنية بني غروب الشمس وشروقها, وثانيهما حلول 

دًا يف جرمية السرقة وجب على الليل ظرفًا مشدِّ  ُعدّ الفرتة, فإذا الظلمة يف تلك 
 .346القاضي أن يكشف املعىن املقصود بالليل

وقد ذهبت أحكام القضاء املصري يف أول األمر إىل األخذ باملعىن األخري 
فر فيها حكمة االيت تتو  هو املدةم فيه الظالم فعاًل, إذ خييّ  الوقت الذيالليل  عاّدة
ما يهيئه الظالم إىل ما يبعثه الظالم يف نفس الناس من الرهبة ونظراً إىل نظراً  ؛دالتشدي

للجاين من تسهيل ارتكاب اجلرمية. غري أنَّ حمكمة النقض عدلت عن هذا التفسري, 
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رت أنَّ املقصود بالليل هو الليل الفلكي وأخذت يف حتديد الليل مبعناه الفلكي فقرَّ 
 .347شروقهااحملصور بني غروب الشمس و 

 النقص )أو السكوت(: - الفرع الثاني
يكون النقص بإغفال لف  يف النص ال يستقيم احلكم بدونه. ومثل ذلك نص 

من القانون املدين املصري القدمي اليت كانت تقرِّر أنَّ: "كّل فعل نشأ عنه  151املادة 
االلتزام ضرر للغري يوجب ملزومية فاعله بتعويض الضرر". ومل يقصد املشرع أنَّ 

بالتعويض يرتتب على كّل فعل نشأ عنه ضرر سواء كان هذا الفعل خطأ أو غري 
ا قصد الفعل اخلطأ فقط كما يظهر ذلك من النص الفرنسي, فالنص العر,ي  خطأ, وإَّنَّ
القدمي كان ينقصه اشرتاط اخلطأ. وقد راعى املشرع ذلك يف التقنني املدين احلايل, 

كّل خطأ سبَّب ضررًا للغري يلزم من ارتكبه " :على أنَّ  163فنص يف املادة 
 .348"بالتعويض

ت النص حكم حاالت كان ينبغي كما يعين النقص انعدام النص أو أن يفوّ 
أن حيكمها, أو بتعبري آخر أن جييء النص حبكم حالة واحدة من مجلة حاالت كان 

 .349ينبغي أن يستوعبها النص باحلكم

 - 1ه: "على أنَّ السوري ون العقوبات من قان 500ومثال ذلك نصت املادة 
ب باحلبس من سنة إىل وقِ من خطف باخلداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عُ 

 ثالث سنوات.

 يتناول العقاب الشروع يف ارتكاب هذه اجلرمية". - 2
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, 28/9/1953تاريخ  85وقد ُعدِّلت املادة املذكورة باملرسوم التشريعي رقم 
نتها األسباب ديل إضافة الفقرة الثانية من هذه املادة للغاية اليت بيّ وقد تناول التع

املوجبة ملرسوم التعديل بالفقرة اآلتية: "نظراً ألمهية جرائم خطف النساء وسوء أثرها يف 
 .350فقرة جتيز معاقبة الشروع يف هذه اجلرائم" 500ت على املادة ضيف  اجملتمع فقد أُ 

 تعارض النصوص: - الفرع الثالث
يتحقق التعارض بني نصني إذا كان املعىن املقصود من النص األول يتناقض مع 

ر إعمال النصني يف آن واحد يف نقطة حمدودة. وهذا معىن النص الثاين, حبيث يتعذَّ 
التناقض ميكن أن يُتصو ر وروده بني نصني يف تشريع واحد, أو بني نصني من 

 . خمتلفني تشريعني

ع يف إصدار تشريع حيكم مسألة ع املشرّ ب إىل تسرّ ويقع هذا التعارض ويُنس  
َّنا ليتحاشى أدون استيعاب دقيق ألحكام التشريعات الصادرة يف شمن نة معيّ 

 .351التعارض فيما بينها

ل ويف هذه احلالة يتّم التوفيق بني حكمي النصني إن أمكن ذلك حبيث يُعم  
 د النصني على اآلخر. نص يف جمال خمتلف عن اآلخر, وإال فيجب تغليب أح بكلِّ 

أو خمتلفة يف تواريخ  ,وإذا كان التعارض بني تشريعات متفاوتة يف القوة
 .352صدورها, وجب تطبيق مبدأ تدرج التشريعات, أو قواعد النسخ الضمين

من  115ومن أمثلة هذا النوع من العيوب لدينا التناقض املوجود بني املادة 
أنَّه: "يقع باطاًل تصرف اجملنون واملعتوه إذا القانون املدين من جهة اليت تنص على 
من قانون األحوال الشخصية  200املادة .". و .صدر التصرف بعد شهر قرار احلجر.
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من جهة ثانية اليت تنص على أنَّ: "اجملنون واملعتوه حمجوران لذاهتما ويُقام على كل 
 منهما قّيم بوثيقة". 

نون واملعتوه باطلة أن يكون قد صدر تصرفات اجمل لعدِّ فاملادة األوىل تشرتط 
املادة الثانية اجملنون واملعتوه حمجورين لذاهتما,  عدَّتقرار باحلجر عليهما, بينما 

باطلة جملرد اجلنون أو العته حّت ولو مل يصدر قرار قضائي  دّ عوبالتايل فإنَّ تصرفاهتما تُ 
صحيحة  اً بل احلجر عليهما إذباحلجر عليهما. فالعقود اليت يعقدها اجملنون أو املعتوه ق

من قانون األحوال  200من القانون املدين وباطلة حبسب املادة  115حبسب املادة 
املادة الثانية منهما  دّ عالشخصية, وهذا يدلنا على التناقض الواضح بني املادتني, فتُ 

 . 353ناسخة لألوىل لصدورها بعدها

 الخطأ المادي: - الفرع الرابع
فيما إذا كانت العبارة اليت ورد هبا  حالة خطأ مادي يف النص يُعّد أنَّ هناك

هذا النص تتضمن خطأ فادحًا يف بعض ألفاظها حبيث ال يستقيم معىن النص إال 
بتصحيحها. وهذا النوع من العيوب هو أبسطها وأقلها شأناً؛ ألنَّه يف الواقع ال 

ا تصحيحه فقط  .354يستوجب تفسري النص املعيب وإَّنَّ

 من قانون العقوبات السوري على 661من املادة  2نصت الفقرة لك ومثال ذ
و  656"إنَّ جرمي إساءة االئتمان واالختالس املعاقب عليهما يف املادتني  :ما يأيت
دة املنصوص عليها يف املادة ُيالحقان عفوًا إذا رافقتهما إحدى احلاالت املشدّ  657
658." 
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ل ت املادة املذكورة باملرس , 28/9/1953تاريخ  85وم التشريعي رقم وقد ُعدِّ
)اإلفالس( الواردة بكلمة )االختالس( املثبتة أعاله وقد تناول التعديل إبدال كلمة 

 .355خطأ مطبعياً يف النص القدمي

 :طرق التفسير -الرابع  المطلب
( من املادة األوىل من القانون املدين السوري على أنَّه: "تسري 1نصت الفقرة )

شريعّية على مجيع املسائل اليت تتناوهلا هذه النصوص يف لفظها أو النصوص الت
 فحواها".

بعه املشرع يف هذا الشأن أسلوب مرن, فالنصوص يبدو أنَّ األسلوب الذي اتّ و 
التشريعية ال ينحصر تطبيقها يف املسائل اليت تناولتها بلفظها, بل ميتد حكمها ليشمل 

ق عليه روح النص, ممّا يقتضي منا البحث يُطل   تناولتها يف فحواها, وهو مااليت تلك 
ي عنها يف مصادره املختلفة, كاملصدر التارخيي عن فحوى النص أو روحه, بالتقصّ 
 للنص, وأعماله التحضريية, وغريها.

من الوضوح,  ذاهتا الدرجةومن املعلوم أنَّ النصوص القانونية ليست يف 
وميكن معرفة معناه من ألفاظه مباشرة.  ال يثري أّي إشكال يف تفسريه, فبعضها واضح

 الرجوع إىل وسيلة خارجية لالستعانة هبا يف فهم معناه. إىل وبعضها حيتاج منا

فأول ما نلجأ إليه الستخالص معاين النصوص التشريعية هو داللة ألفاظ هذه 
النصوص وتركيبها من الناحيتني اللغوية واالصطالحية, األمر الذي يقتضي الوقوف 

خر, وكذلك تقريب ن البعض اآلممعىن كّل لف , وتقريب النصوص بعضها  على
ارتباط كّل نص بغريه فكل إىل النصوص املختلفة بعضها من البعض اآلخر, فنظرًا 
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نستخرج من املعىن  إذر اآلخر. كما نلجأ إىل طرق االستنتاج املنطقي منها يفسِّ 
 .356املستفاد من ألفاظ النص معىن آخر

ر يف سبيل استخالص املعاين هي الوسائل اليت يهتدي هبا املفسّ  وطرق التفسري
 . 357عاليت يدل عليها النص التشريعي مبا يطابق القصد احلقيقي للمشرّ 

وطرق التفسري إمَّا طرق داخلية تعتمد أساسًا على النص التشريعي املراد 
 .358تفسريه, وإمَّا خارجية ُيستعان فيها بغري النص حمل التفسري

 طرق التفسير الداخلية: - األولالفرع 
تقوم هذه الطرق على حتليل النص حتلياًل منطقياً واستنتاج احلكم املطلوب منه 

 . 359دون اللجوء إليضاحه إىل وسائل ومستندات أخرى خارجة عنهمن مباشرة, 

: االستنتاج بطريق القياس واالستنتاج من باب وأهم طرق التفسري الداخلية
 فهوم املخالفة.أوىل واالستنتاج مب

 الستنتاج بطريق القياس: - أولً 
يعين القياس تطبيق احلكم الذي ورد يف حالة معينة على حالة أخرى مل يرد 

 .ذاهتافر فيها العلة افيها نص, وتتو 

 :اآلتيني نيونضرب على القياس املثال

جاء يف أحد  إذ, نستمده من أحكام الشريعة اإلسالمية (:1مثال ) 
نبوية الشريفة أنَّ: "قاتل مورثه ال يرث". فاحلكم هنا هو حرمان الوارث األحاديث ال
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لعلة أنَّ قتله  ؛360الذي يقتل مورثه من نصيبه يف اإلرث, والسبب هو قتله هلذا املورث
ت على يس  . وقد قِ 361د عليه قصده ويُعاق ب حبرمانهرَّ فيه استعجال للشيء قبل أوانه فيُـ 
ذاته ق عليها احلكم ي فطُبِّ ى له الذي يقتل املوصِ باملوص  هذه احلالة حالة مماثلة تتعلق 

ى له من حقه يف الوصية, لتشابه احلالتني واحتادمها يف السبب أو وهو حرمان املوص  
 .362العلة

إذا قّرر املشرع عدم توقيع العقوبة على من يرتكب سرقة إضراراً  (:2مثال )
احلكم عن طريق القياس على حالتني ق هذا بزوجه أو بزوجته أو أصوله أو فروعه, طُبِّ 

ذلك أنَّ العلة اليت دعت إىل هذا  ؛363مل ينص عليهما مها النصب وخيانة األمانة
فرة كذلك بالنسبة امتو  ,وهي احلفاظ على الرابطة األسرية ,لسرقةإىل ااحلكم بالنسبة 

 .364جرمية خيانة األمانةإىل 

راد اختاذه أساسًا له ليس وُيشرت ط يف األخذ بالقياس أن يكون النص الذي يُ 
ألنَّه إذا كان واردًا على خالف األصل, فال جيوز القياس عليه. وقد  ؛نصًا استثنائياً 

نصت جملة األحكام العدلية على أنَّ: "ما ورد على خالف القياس, فغريه عليه ال 
 .365من اجمللة( 16يُقاس" )املادة 
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بة إال بنص, فال جيوز قياس القاعدة يف القانون اجلزائي أال جرمية وال عقو ف
حالة غري منصوص عليها على حالة أخرى منصوص عليها وإعطائها حكم احلالة 

 .366األخرية, حّت ولو اتفقت املسألتان يف علة احلكم

 الستنتاج من باب أولى: - ثانياً 
لى حالة أخرى غري منصوص عليها ع حلالة معينة عضِ هو تطبيق احلكم الذي وُ 

 احلالة األوىل بصورة أوضح وأقوى.فرت فيها علة تو 

االستنتاج من  ا نص, مينع شخصًا من البيع, ألمكنلو كان لدين(: 1مثال )
ع ع. إذ إنَّ عّلة احلكم يف منع الترّب هذا النص ومن باب أوىل أنَّه مينعه كذلك من الترّب 

ِنع البيع بالنص ع أكثر خطورة من البيع, وقد مُ ألنَّ الترّب  ؛فراً منها يف منع البيعاأكثر تو 
 .367ع ممنوعاً فمن باب أوىل يكون الترّب 

لو أنَّ قانونًا نص على اإلعفاء من العقوبة من ارتكب جرمية  (:2مثال )
دون أن يكمل ارتكاهبا, من نة, لكنَّه مل ينص على حالة من شرع يف تلك اجلرمية معيّ 

ارتكاب اجلرمية( على ق احلكم املنصوص عليه يف احلالة األوىل )ففي هذه احلالة نطبّ 
فرة يف احلالة الثانية أكثر اوذلك ألنَّ عّلة احلكم متو  ؛احلالة الثانية )الشروع يف اجلرمية(

من احلالة األوىل, ألنَّه إذا أعفى القانون من العقوبة من قام بارتكاب اجلرمية, فمن 
 .368دون أن يتّم جرميتهمن باب أوىل, أن يعفي من شرع فيها 
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 ستنتاج بمفهوم المخالفة:ال - ثالثاً 
يتضمن هذا االستنتاج حالة ورد فيها نص, وحالة أخرى مل يرد فيها نص, 

ق عكس احلكم الوارد يف احلالة وتكون احلالة الثانية عكس احلالة األوىل, ومن ثَّ يُطبَّ 
 األوىل على احلالة الثانية.

على   السوريمن القانون املدين (الفقرة األوىل) 94نصت املادة  (:1مثال )
 ميعاد للقبول التزم املوجب بالبقاء على إجيابه إىل أن ينقضي هذا "إذا ُعنيِّ  :أنَّه

 امليعاد".

فاحلكم املستفاد من عبارهتا هو عدم جواز العدول عن اإلجياب, وحمله 
داً فيه ميعاد القبول. فإذا انتفى هذا القيد, كان املفهوم  اإلجياب مقيدًا بأن يكون حمدَّ

 فيه ميعاد للقبول, وحكمه عكس حكم املنطوق خالف هو اإلجياب الذي مل يُعنيِّ امل
 .369أي جواز العدول

على أنَّ: "كّل من  من القانون املدين السوري 47/2نصت املادة  (:2مثال )
  فاقد التمييز".عترب  مل يبلغ السابعة يُ 

ا السابعة, ويضع هلذ هذا النص يواجه فرض الشخص الذي مل يبلغ سنّ 
ولكنَّ النص املتقّدم مل يتكلم عن من بلغ  ,التمييز اً فاقد عدَّهالفرض حكمًا هو 
من بلغ السابعة  عدّ اختالف الفرضني فيما يتعلق بالسن, جيب إىل السابعة, ونظرًا 

 .370مميزاً 

  أنَّ طريقة االستنتاج مبفهوم املخالفة ال ختلو من اخلطورة, فقد على أنَّه ُيالح  
 عدة القانونية حكماً خاصاً ال يصح األخذ بعكسه.يكون حكم القا
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 طرق التفسير الخارجية: - الفرع الثاني
, وهو ما قد جيد القاضي نفسه يف بعض األحيان أمام نص يعرتيه عيب معنّي 

يعين عدم إمكانية تفسريه, من خالل النص ذاته, ويوجب عليه البحث عن عناصر 
 خارجية تساعده يف حتديد معىن النص.

قص د بطرق التفسري اخلارجية جمموعة األدلة والوثائق والوسائل اليت يستعني ويُ 
 .371هبا القاضي على تفسري النص التشريعي وبيان معناه

وأهم طرق التفسري اخلارجية: حكمة التشريع وغايته, واألعمال التحضريية, 
 واملصادر التارخيية.

 حكمة التشريع وغايته: - أولً 
أنَّه من الضروري الرجوع إىل احلكمة من سنِّ التشريع يف ًا أحيانر جيد املفسِّ 

ع سبيل حتديد املعىن املقصود منه, واملقصود باحلكمة الغاية احلقيقية اليت كان املشرّ 
 يسعى إليها من خالل هذا النص.

نا د التشريع العقوبة يف حالة "السرقة لياًل", فإنّ وعلى هذا مثاًل حني يشدِّ 
ا السرقة اليت تقع ر نستطيع أن نفسّ  وليس لياًل باملعىن  ,أثناء الظالميف هذه العبارة بأَّنَّ

ع ال يقصد يف الواقع أن إذ إنَّ املشرّ  ؛الفلكي الذي ميتد من الغروب إىل الشروق
ا خالل ظروف معينة يشدِّ  د العقوبة جلرمية السرقة اليت تقع خالل ساعات معينة وإَّنَّ

من تشديد العقوبة يف حالة ارتكاب السرقة لياًل  ألنَّ احلكمة ؛372هي وجود الظالم
صعوبة الرؤية, وسهولة فرار السارق, إىل ارتكاب السرقات يف الليل, نظراً هي سهولة 

ا ترتبط وصعوبة الرؤية ال تتحقق مبجرّ  د غروب الشمس, وال تستمر حّت طلوعها, وإَّنَّ
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من الزمن, وينقشع  دةمبحبلول الظالم وانتشاره, فالظالم ال حيل إال بعد الغروب 
 .373مبدةالظالم قبل الشروق 

ومن هنا ميكن القول إنَّ العقوبة املشدَّدة تُفر ض على السارق الذي يرتكب 
فعله بظروف مماثلة لظالم الليل, كالظالم احلاصل بسبب طارئ كالكسوف أو يف 

 , إىل غري ذلك.374حال الضباب الكثيف

لي املعىن قاطع الداللة على املراد منه, وُيالح   أنَّه إذا كان النص واضحًا ج
ألنَّ البحث يف حكمة التشريع واستخالص قصد  ؛فإنَّه ال جيوز اخلروج عليه أو تأويله

 .375الشارع ال يكون له حمل إال عند غموض النص أو وجود لبس فيه

 األعمال التحضيرية: - ثانياً 
عىن الذي قصده املشرع ملر أن يستعني هبا ملعرفة امن الوسائل اليت ميكن للمفسّ 

ق عليه األعمال الرجوع إىل املراحل اليت سبقته أو عاصرته, وهي ما يُطل   ,من النص
 التحضريية.

ويُقص د باألعمال التحضريية جمموعة الوثائق واملستندات اليت توضح اخلطوات 
. وتضم األعمال 376هبا النص عند وضعه ومجيع األعمال اليت سبقت تشريعه اليت مرّ 

 ,ومناقشات اهليئة اليت قامت بتحضريه ,والتقارير املعّدة ,تحضريية املذكرات التفسرييةال
 .377وأعمال اللجان اليت أعّدته
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ا ال تك وتُعّد األعمال التحضريية من طرق ون جزءًا من التفسري اخلارجية ألَّنَّ
التشريع, بل خارج النص وليست هلا أيّة صفة رمسية. ولذلك جيب االحرتاس عند 

ا قد تتضمن آراء فردية خاصة بأصحاهبا ال تتفق مع نية املشرع ا لرجوع إليها؛ ألَّنَّ
 .378احلقيقية

 المصادر التاريخية: - ثالثاً 
إنَّ التشريعات اليت تصدر ال تقطع الصلة َّنائيًا باملاضي أو تشريعات الدول 

إن  ع عند إصداره لتشريع جديد يستهدي بأحكام التشريع القدمياألخرى, فاملشرّ 
الذي  هذاتد, كذلك يسرتشد املشرع بتشريعات الدول األجنبية اليت تعاجل املوضوع جِ وُ 

 .379ع معاجلته بإصدار التشريع اجلديديقصد املشرّ 

ولذلك ميكن معرفة املعىن املقصود من النص املعيب من خالل الرجوع إىل 
ي استمد منه املصدر التارخيي هلذا النص, واملقصود باملصدر التارخيي األصل الذ

 املشرع حكم النص.

فإذا كان مأخوذًا من قانون دولة أخرى, يكون الرجوع إىل الفقه والقضاء يف 
 .380ر يف إيضاح املعىن املقصود بالنصتلك الدولة من العوامل املساعدة ملهمة املفسّ 

من قانون العقوبات السوري اليت نصت على أنَّ:  688ومثال ذلك املادة 
مغتصبة أو مقّلدة أو عرضه  بيع محصول* عالمةن معرفة على..."كّل من أقّدم ع

 ب...".للبيع يُعاق  

مصدر أحكام القانون  -وقد وردت هذه العبارة يف قانون العقوبات اللبناين 
, أي Portant une marque: اآلتيةوهو الصادر باللغة الفرنسية باجلملة  -السوري 
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ة )حيمل( يستقيم املعىن املقصود من هذه حيمل عالمة, وُيالح   أنَّه بإضافة كلم
 .381الفقرة

كذلك فإنَّ املصدر التارخيي ملسائل األحوال الشخصية يف سورية هو أحكام 
 الشريعة اإلسالمية, وبالتايل ميكن الرجوع إليها.

 المبحث الرابع
  التشريعنطاق تطبيق 

 )من حيث المكان والزمان(
دود املكانية لإلقليم الذي ينطبق فيه يُقص د بنطاق تطبيق القانون تعيني احل
 .382القانون, وحتديد الزمن الذي يظل سارياً خالله

ونتناول فيما يلي: دراسة تطبيق القانون من حيث املكان, ّث تطبيق القانون 
 من حيث الزمان.

 :تطبيق القانون من حيث المكان -األول  المطلب
النظام(. و اإلقليم, و )الشعب, فر عناصر ثالثة هي ايقوم كيان كّل دولة على تو 

واإلقليم عبارة عن رقعة معينة من سطح الكرة األرضية تباشر عليها الدولة سيادهتا 
وميتد نطاق هذه الرقعة ليشمل كّل األجزاء الربية واملائية واجلوية  ,لشعبها وفيها مستقرّ 

 .383منها
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لى مواطنيها, ق ضمن حدود إقليمها, وعواألصل أنَّ الدولة تصدر قانوَّنا ليطبّ 
إال أنَّ هذا األصل يصطدم بعقبات عملية يف تطبيقه, فاألشخاص املقيمون على 
إقليم الدولة ال ينحصرون يف املواطنني, بل هنالك أشخاص أجانب أيضاً, واملواطنون 
ال يقيمون دائمًا ضمن حدود إقليم الدولة اليت ينتمون إليها, فعدد منهم يقيم خارج 

 حدود اإلقليم. 

نا يُطر ح التساؤل حول إمكانية تطبيق قانون الدولة على األجانب الذين وه
 عن. ولإلجابة ايقيمون يف إقليمها, أو على املواطنني الذين يقيمون خارج حدوده

 ن مها: إقليمية القوانني, وشخصية القوانني.أهذا التساؤل تتبىن الدول مبد

 نبيًا:العالقة الوطنية والعالقة التي تتضمن عنصراً أج
ميكن أن تنشأ عالقة خاصة بني األفراد, وتكون وطنية يف مجيع عناصرها, 

فإذا ما نشأ نزاع بشأَّنا انعقد االختصاص للقضاء  ,ومثل هذه العالقة ال تثري إشكاالً 
م بني سوريني برِ كعقد إجيار أُ   ,دون منازعمن الوطين, ووجب تطبيق القانون الوطين 

 م بني سوريني يف محص.برِ عقد عمل أُ  أو ,دمشقريف لعقار كائن يف 

ن يشوهبا أو أإال أنَّ العالقات اخلاصة ال تكون وطنية دائماً, بل ميكن 
يداخلها عنصر أجنيب, لتعلقها بأكثر من دولة, كاختالف جنسية الطرفني )بائع 

لبناين(, أو مكان وجود املبيع )األردن(, أو مكان إبرام العقد )مصر(.  سوري ومشرتٍ 
هذه العالقة ال ميكن اجلزم بأنَّ النزاع بشأَّنا خيضع الختصاص القضاء السوري,  ومثل

وبالتايل نقول يوجد تنازع  ,أو بأنَّ القانون السوري هو القانون واجب التطبيق حكماً 
 املصري.القانون األردين و القانون اللبناين و القانون بني القانون السوري و 
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 وانين:مبدأ إقليمية الق - الفرع األول
 عرض المبدأ: - أولً 

يقوم مبدأ إقليمية القوانني على تطبيق قانون الدولة ضمن حدود إقليمها, على 
املواطنني واألجانب على حد سواء, وعدم تطبيق هذا القانون يف إقليم دولة أخرى 
ولو كان على املواطنني. وجيد هذا املبدأ أساسه يف سيادة الدولة على إقليمها. فإذا ما 

ق هذا القانون ضمن حدود نا نطبّ ردنا مثاًل تطبيق قانون سوري تطبيقًا إقليمياً, فإنَّ أ
املقابل فإنَّ هذا يف لسوريني واألجانب على حد سواء, و األرض السورية, على ا

 ل به خارج حدود سورية, حّت ولو كان األشخاص سوريني.القانون ال يُعم  

غالب هو وجود األجنيب أو املواطن يف ويرجع ذلك إىل اعتبارين: األول أنَّ ال
نطاق السيادة اإلقليمية لدولة أخرى ختضعه لقانوَّنا, وال تسمح بتطبيق قانون آخر 
عليه, والثاين هو صعوبة متابعة تطبيق القانون وتنفيذه خارج حدود الدولة اليت 

 .384أصدرته

ا ق تطبيقًا إقليقواعد القانون العام أن ُتطبَّ إىل واألصل بالنسبة  ميًا مطلقاً؛ ألَّنَّ
تتعلق بالنظام العام, وال تقبل مزامحة القوانني األجنبية داخل إقليم الدولة انطالقًا من 
فكرة السيادة, وألنَّ القانون العام ينظم العالقات اليت تدخل فيها الدولة طرفاً بصفتها 

 . 385صاحبة السيادة والسلطة العامة يف اجملتمع, خاصة قانون العقوبات
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 استثناءات مبدأ إقليمية القانون: - نياً ثا

ال يتفق مبدأ اإلقليمية حبذافريه مع واقع احلياة احلديثة, بل إنَّه ال ميكن تطبيقه 
 إذولذلك مسحت الدول بسريان القانون األجنيب على إقليمها  ,تطبيقًا صارمًا اليوم

 .386تركت له بعض املسائل ليمتد فيحكمها

تتعلق مبصلحة اجملتمع  لتقديراتهم العرف الدويل شخاص يستثنيأفهناك مثاًل 
 والقناصل ني الدبلوماسينيالدويل, مثل رؤساء الدول األجنبية وأفراد أسرهم واملبعوث

األمم  ين الذين يتمتعون باحلصانة الدبلوماسية وأفراد أسرهم ودبلوماسيياملعتمد
 .387املتحدة وتشكيالهتا كافة

هي يف متكني املبعوثني السياسيني من أداء  والعلة من وراء منح هذه احلصانة
مهامهم ووظائفهم الدبلوماسية بعيدًا عن مضايقات وتدخل سلطة الدولة األجنبية 

 .388اليت يعملون فيها
منه اليت نصت على  22وقد أخذ قانون العقوبات السوري هبذا املبدأ يف املادة 

على اجلرائم اليت يقرتفها موظفو ق القانون السوري يف األرض السورية أنَّه: "ال يُطبَّ 
السلك اخلارجي والقناصل األجانب ما متتعوا باحلصانة اليت خيّوهلم إياها القانون 

 الدويل".
 مبدأ شخصية القوانين: - الفرع الثاني
الذين ذهبوا لإلقامة والعمل يف غري بالدهم أنفسهم خاضعني يف مجيع وجد 

ا ُتطبَّ أعماهلم وأحواهلم لقوانني أجنبية مل ي ق عليهم استناداً إىل مبدأ إقليمية ألفوها, وإَّنَّ
ف من شدة هلم الشخصية. وهلذا بدأت الدول ختفّ االقانون, خاصة يف مسائل أحو 
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ع عنها من مبدأ إقليمية القانون, وتقبل باستثناءات التمسك بالسيادة وما يتفرّ 
املبدأ املطلق إىل النسيب  اقتضتها مصلحة األشخاص واألسرة الدولية معاً, حبيث تغريَّ 

 .389وقام مبدأ جديد, هو مبدأ شخصية القانون

ع توزيع تركة بريطاين مسيحي مات يف األردن لقانون األحوال خضِ فمثاًل إذا أُ 
ع توزيع تركة أردين مسلم مات يف بريطانيا للقانون خضِ الشخصية األردين, وأُ 

الختالف أسس املرياث فيهما  الربيطاين, فإنَّ الورثة سوف يتضررون من جراء ذلك؛
 .390حبسب شريعتهما اخلاصة

وختتلف الفكرة اليت يقوم عليها مبدأ شخصية القوانني متامًا عن الفكرة اليت 
ق القانون على فوفقًا ملبدأ شخصية القوانني, يُطبَّ  ,يقوم عليها مبدأ إقليمية القوانني

أكانوا مقيمني ضمن  سواءملون جنسية الدولة اليت أصدرته, األشخاص الذين حي
 حدود إقليمها أم خارجه, بينما ال يسري على األجانب املقيمني على إقليمها.

هذا املبدأ على السوريني, إىل ق القانون السوري استنادًا على سبيل املثال نطبّ 
ق على األجانب املقيمني يف ولو كانوا خارج حدود األرض السورية, بينما ال يُطبَّ 

 سورية.

 في القانون السوري:تطبيقات المبدأين  - ثالثالفرع ال
 :(القانون المدني السوري) إقليمية القوانين - أولً 

يسري على احليازة وامللكية واحلقوق العينية األخرى, قانون املوقع فيما خيتص  .1
بالعقار, ويسري بالنسبة إىل املنقول قانون اجلهة اليت يوجد فيها هذا املنقول 

                                                           
 .206د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 389
 .207د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 390
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لذي ترتب عليه كسب احليازة أو امللكية أو احلقوق وقت حتقق السبب ا
 (.19العينية األخرى )املادة 

يسري على االلتزامات التعاقدية قانون الدولة اليت يوجد فيها املوطن املشرتك  .2
للمتعاقدين إذا احتدا موطناً, فإن اختلفا موطنًا سرى قانون الدولة اليت مّت 

 من الظروف أنَّ قانونًا آخر ان أو يتبنّي فيها العقد. هذا ما مل يتفق املتعاقد
 (.20/1هو الذي يُراد تطبيقه )املادة 

ت بشأن برم  على أنَّ قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود اليت أُ 
 (.20/2هذا العقار )املادة 

العقود ما بني األحياء ختضع يف شكلها لقانون البلد الذي مّتت فيه, وجيوز  .3
لقانون الذي يسري على أحكامها املوضوعية, كما جيوز أن أيضاً أن ختضع ل

 (.21ختضع لقانون موطن املتعاقدين أو قانوَّنما الوطين املشرتك )املادة 
يسري على االلتزامات غري التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل املنشئ  .4

 (.22لاللتزام )املادة 
صة بإجراءات احملاكمة يسري على قواعد االختصاص ومجيع املسائل اخلا .5

 (.23ر فيه اإلجراءات )املادة باش  قام فيه الدعوى أو تُ قانون البلد الذي تُ 
مقدمًا قانون البلد الذي أعّد فيه الدليل  عدّ يسري يف شأن األدلة اليت تُ  .6

 .(24)املادة 
 :(القانون المدني السوري) شخصية القوانين - ثانياً 

يسري عليها قانون الدولة اليت ينتمون  احلالة املدنية لألشخاص وأهليتهم .1
  (.12/1إليها جبنسيتهم )املادة 

من القانون املدين السوري على أنَّ: "احلالة املدنية  12نصت املادة 
لألشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة اليت ينتمون إليها جبنسيتهم. 



- 159 - 
 

تب آثارها فيها, إذا  وترت  ةومع ذلك ففي التصرفات املالية اليت تُعق د يف سوري
كان أحد الطرفني أجنبيًا ناقص األهلية وكان نقص األهلية يرجع إىل سبب 

نه, فإنَّ هذا السبب ال يؤثر يف فيه خفاء ال يسهل على الطرف اآلخر تبيّ 
 أهليته".

فاألهلية من مسائل األحوال الشخصية اليت جيب إخضاعها لقانون الدولة 
أي للقانون األردين بالنسبة لألردنيني, اليت يتمتع الشخص جبنسيتها, 

إىل لعراقيني, وللقانون الفرنسي بالنسبة إىل اوللقانون العراقي بالنسبة 
 .391ما مل توجد مصلحة وطنية حتول دون تطبيقه ,لفرنسينيا

وُيشرت ط لعدم إخضاع أهلية األجنيب لقانون جنسيته
392: 

لدولة وترتتب آثاره أن يكون التصرف موضوع النزاع ماليًا معقودًا يف ا (1
كما خترج   ,ولذلك خترج التصرفات األخرى, كاألحوال الشخصية ,فيها

 التصرفات املالية اليت مّتت يف اخلارج أو أنتجت آثارها يف اخلارج.
أن يكون أحد طريف العالقة أجنبيًا ناقص األهلية وفقًا لقانونه الوطين  (2

 وكامل األهلية وفقاً لقانون الدولة.
ص أهلية األجنيب إىل سبب فيه خفاء ال يسهل على الطرف أن يرجع نق (3

وتقدير سهولة معرفة أهلية األجنيب أو صعوبتها  ,نه ومعرفتهاألول تبيّ 

                                                           
سنة إىل األردن وعقد صفقة جتارة مع تاجر أردين ومل  23نسية عمره فإذا جاء مكسيكي اجل" - 391

الرشد يف القانون املكسيكي هو إمتام اخلامسة والعشرين من العمر,  نَّ بلوغ سنّ أيذكر للبائع األردين 
ولدى مطالبة البائع له بالثمن املتفق عليه دفع هذا املكسيكي ببطالن التزامه ألنَّه قاصر وفق أحكام 

انون املكسيكي, ورفع بذلك نزاع إىل حمكمة أردنية, فإنَّ احملكمة املرفوع إليها النزاع ال تأخذ بدفع الق
 .127. د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص "املكسيكي

 .128 - 127د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 392
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ظروف احلال وقت  يف احلسبانيعود للمحكمة اليت عليها أن تأخذ 
 إبرام التصرف.

النظام القانوين لألشخاص االعتبارية األجنبية, من شركات ومجعيات  .2
ات وغريها, فيسري عليها قانون الدولة اليت اختذت فيها هذه ومؤسس

 (.12/2األشخاص مركز إدارهتا الرئيسي الفعلي )املادة 
ع فيها إىل قانون كل من الزوجني )املادة رج  الشروط املوضوعية لصحة الزواج يُ  .3

13.) 
ليت يسري قانون الدولة اليت ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على اآلثار ا .4

 (.14/1يرتبها عقد الزواج, مبا يف ذلك من أثر بالنسبة إىل املال )املادة 
أمَّا الطالق فيسري عليه قانون الدولة اليت ينتمي إليها الزوج وقت الطالق,  .5

ويسري على التطليق واالنفصال قانون الدولة اليت ينتمي إليها الزوج وقت 
 (.14/2رفع الدعوى )املادة 

جني سوريًا وقت انعقاد الزواج, يسري القانون السوري إذا كان أحد الزو  .6
 (.15وحده, فيما عدا شرط األهلية للزواج )املادة 

 (.16يسري على االلتزام بالنفقة فيما بني األقارب قانون املدين هبا )املادة  .7
يسري على املسائل املوضوعية اخلاصة بالوالية والوصاية والقوامة وغريها من  .8

حلماية احملجورين والغائبني قانون الشخص الذي جتب محايته النظم املوضوعة 
 (.17)املادة 

يسري على املرياث والوصية وسائر التصرفات املضافة إىل ما بعد املوت  .9
ث أو املوصي أو من صدر منه التصرف وقت موته )املادة قانون املورّ 

18/1.) 
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 :المبدأين الجمع بين - ثالثاً 
 :القانون المدني السوري - 1

يسري على شكل الوصية, قانون املوصي وقت اإليصاء, أو قانون البلد  .1
الذي متَّت فيه الوصية, وكذلك احلكم يف سائر التصرفات املضافة إىل ما بعد 

 (. 18/2املوت )املادة 

 قانون العقوبات السوري: - 2
السبب الذي دفع املشرع السوري لألخذ باملبدأين معًا يف تلك األمور أنَّه 

خذ مببدأ اإلقليمية من أجل احملافظة على أمن وسالمة الدولة واملواطن, وذلك من يأ
خالل معاقبة كّل من يرتكب جرمية على األراضي السورية. ويأخذ مببدأ الشخصية 

وذلك ألنَّ القانون ال يرضى  ؛ملعاقبة السوريني الذين يرتكبون جرائم يف اخلارج
ائم, كما أنَّه يقوم مبعاقبتهم حرصًا منه على تأمني للمواطنني السوريني أن يرتكبوا اجلر 

احملاكمة العادلة هلم من جهة ولكي حتاف  الدولة السورية على مركزها يف اجملتمع 
 .393الدويل من جهة ثانية

 إقليمية القوانين في قانون العقوبات: - 1
 15/1أخذ قانون العقوبات السوري مببدأ إقليمية القانون عندما نصت املادة 

 ق القانون السوري على مجيع اجلرائم املقرتفة يف األرض السورية".منه على أنَّه: "يُطبَّ 

كّل جرمية تقع   ق قانون العقوبات السوري علىلنص املذكور يُطبَّ إىل اواستناداً 
 بغض النظر عن جنسية مرتكبها.يف إقليم سورية, 

فقد  ,ةدود إقليم سوريق قانون العقوبات السوري خارج حاملقابل ال يُطبَّ يف و 
يف اإلقليم اجلوي  - 1 ق القانون السوري:منه على أنَّه: " ال يُطبَّ  18نصت املادة 

                                                           
 .101, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص د. عمر العبد اهلل - 393
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السوري, على اجلرائم املقرتفة على منت مركبة هوائية أجنبية إذا مل تتجاوز اجلرمية شفري 
 املركبة.

نون السوري إذا كان على أنَّ اجلرائم اليت ال تتجاوز شفري املركبة اهلوائية ختضع للقا
 ت املركبة اهلوائية يف سورية بعد اقرتاف اجلرمية.الفاعل أو اجملين عليه سورياً, أو إذا حطّ 

يف البحر اإلقليمي السوري أو يف املدى اجلوي الذي يغطيه, على اجلرائم املقرتفة  - 2
نة أو املركبة على منت سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا مل تتجاوز اجلرمية شفري السفي

 اهلوائية".

ويبدو أنَّ املشرع عدَّ املركبة اهلوائية األجنبية والسفينة األجنبية يف النص املذكور 
جزءاً من إقليم الدولة اليت حتمل جنسيتها, وبالتايل تقع خارج نطاق تطبيق قانون 

 العقوبات السوري.

 شخصية القانون في قانون العقوبات: - 2
جمال األخذ مببدأ شخصية القانون ضيق جدًا يف قواعد أنَّ من رغم على ال

القانون العام بسبب إقليمية تطبيقها وتوقف سلطاَّنا عند حدود الدولة وعدم جتاوزها 
إىل خارج هذه احلدود احرتامًا لسيادة الدول األخرى وعدم جواز التدخل يف شؤوَّنا 

لوطين رعايا الدولة ليحكم أفعااًل قد يتتبع القانون العام ا الداخلية, إال أنَّه استثناءً 
يرتكبوَّنا يف خارج حدود إقليمها, خاصة يف اجلرائم املتعلقة بأمن الدولة وسالمتها 

 .394وعملتها وسنداهتا الرمسية وطوابعها وأختامها

منه, فقد نصت على أنَّه:  19/1وهبذا أخذ قانون العقوبات السوري يف املادة 
ّل سوري..., أقدم خارج األرض السورية على ارتكاب ق القانون السوري على ك"يُطبَّ 

                                                           
 .209 - 208د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 394
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ر أوراق العملة أو د أو زوّ د خامت الدولة, أو قلَّ ة بأمن الدولة, أو قلَّ جناية أو جنحة خملّ 
 السندات املصرفية السورية".

منه اليت نصت على أنَّه:  20وكذلك أخذ مببدأ شخصية القانون يف املادة 
كّل سوري أقدم خارج األرض السورية على ارتكاب   ق القانون السوري على"يُطبَّ 

 .395جناية أو جنحة يعاقب عليه القانون السوري"

 امتداد سريان القانون إلى خارج إقليم الدولة: - 3
استثناًء من مبدأ إقليمية القانون ميتد نطاق سريان قانون العقوبات على جرائم 

 نة يرتكبها أجانب خارج إقليم الدولة.معيّ 

امتداد تطبيق القانون ال يتعلق مببدأ شخصية القانون؛ ألنَّ مرتكب ومبدأ 
اجلرمية يف مبدأ امتداد القانون أجنيب ال وطين, بينما مبدأ شخصية القانون يقتصر 

 .396على تتبع قانون الدولة لرعاياها يف اخلارج دون األجانب

اخلارج يف وقد أخذ قانون العقوبات السوري مببدأ امتداد تطبيق القانون إىل 
ق القانون السوري على كّل سوري أو أجنيب, نصت على أنَّه: "يُطبَّ  إذ, 19/1املادة 

د أقدم خارج األرض السورية على ارتكاب جناية أو جنحة خملة بأمن الدولة, أو قلّ 
 .397ر أوراق العملة أو السندات املصرفية السورية"د أو زوّ خامت الدولة, أو قلّ 

                                                           
ق القانون السوري خارج طبَّ ه: "يُ من قانون العقوبات السوري على أنَّ  21كما نصت املادة  - 395

وريون يف أثناء ممارستهم وظائفهم أو مبناسبة على اجلرائم اليت يقرتفها املوظفون الس - 1األرض السورية: 
على اجلرائم اليت يقرتفها موظفو السلك اخلارجي والقناصل السوريون ما متتعوا  - 2ممارستهم هلا. 
 هلم إياها القانون الدويل العام".باحلصانة اليت خيوِّ 

 .210د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 396
ق القانون السوري على كلِّ من قانون العقوبات السوري على أنَّه: "ُيطبَّ  23نصت املادة  كما - 397

ضًا أو متدخاًل, على ارتكاب أجنيب مقيم على األرض السورية أقدم يف اخلارج سواء أكان فاعاًل أو حمرِّ 
 ل".ب أو قُبِ د طُلِ اسرتداده قيكن إذا مل  21و 20و 19جناية أو جنحة غري منصوص عليها يف املواد الــ
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بيق قانون العقوبات إىل بعض اجلرائم هو خطورهتا على ة يف امتداد تطوالعلّ 
الدولة, ورجحان احتمال عدم معاقبة مرتكبها وفقًا لقانون الدولة األجنبية اليت 

 .398عدم مساسها بأمن تلك الدولةإىل ت اجلرمية فيها نظراً ارتكب  

 :تطبيق القانون من حيث الزمان -الثاني  المطلب
نون املعمول به اآلن, مل يكن معمواًل به يف القوانني ليست أبدية, فالقا

قًا منذ قًا يف املستقبل تطبيقًا أزلياً, فالقانون الذي كان مطبّ املاضي, ولن يظل مطبّ 
ق اليوم, والقانون املطبق اليوم ه قانون آخر, هو املطبّ حملّ  لغي وحلّ مائة سنة مثاًل, قد أُ 

 .399قانون آخر حمّله سُيلغ ى بدوره يف وقت قريب أو بعيد ليحلّ 

املمتدة بني نفاذ التشريع  باملدةويتحدَّد تطبيق القانون من حيث الزمان 
 ق على ما مّت من أفعال وتصرفات قبل نفاذه أو بعد إلغائه.وإلغائه, فال يُطبَّ 

فإذا تعاقد شخصان, مثاًل, ونفذ كل منهما االلتزامات اليت يلتزم هبا مبقتضى 
دون أن تتغري من هذا  عاقدية بني الطرفني, وحدث كلّ هذا العقد فانقضت العالقة الت
وإذا ارتكب شخص  ,قطبَّ فهذه القواعد هي اليت تُ  ,القواعد اليت تنظم هذا العقد

ذ هذا فِ م للمحاكمة, ومّتت احملاكمة فصدر عليه حكم بالعقاب, ونُ جرمية, وُقدِّ 
 ل وتقرِّر عقوبته وتبنّي دون أن تتغري القواعد اليت جتّرم الفعمن احلكم, وحدث كّل هذا 

 .400ر الصعوبة أيضاً اثفال تُ  ,طريقة احملاكمة وتنفيذ احلكم

ويُطل ق على عدم سريان التشريع على املاضي, أي على ما مّت من أفعال 
وتصرفات قبل نفاذه مبدأ عدم رجعية التشريع. ويبدو أنَّ هذا املبدأ بسيط ال يثري 

إال أنَّ تطبيقه من الناحية  ,املنطق والعدل إشكااًل للوهلة األوىل, وهو ينسجم مع
                                                           

 .235د. حممد لبيب شنب, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  - 398
 .235د. حممد لبيب شنب, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  - 399
 .237د. منصور مصطفى منصور, دروس يف املدخل لدراسة العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 400
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العملية ميكن أن يواجه بعض الصعوبات. ومثال ذلك جنده يف املراكز املمتدة زمنياً يف 
ق ق على تلك املراكز؟ هذا ما يُطل  ظل التشريعني القدمي واجلديد, فأّي القانونني نطبّ 

 عليه تنازع القوانني من حيث الزمان.

 أ عدم رجعية القوانين:مبد - الفرع األول
 وصعوبة تطبيقه., ومسوِّغاته مضمون مبدأ عدم رجعية التشريع, نبنيِّ 

 :المبدأ مضمون – أولً 
يسري القانون منذ حلظة نفاذه على ما متَّ من أفعال وتصرفات ابتداًء من هذا 

بتطبيق  التاريخ, وهو ما يُطل ق عليه األثر الفوري واملباشر للقانون, ويتعلق هذا املبدأ
لعمل به إىل حني إلغائه حلاضر واملستقبل, ويستمر اإىل االقانون زمانيًا بالنسبة 

ما متَّ قبل نفاذه فإنَّه يبقى إىل أو دون ذلك. أمَّا بالنسبة به تشريع آخر  باستبدال
ى مبدأ خاضعًا للتشريع القدمي, وال يشمله التشريع اجلديد بأحكامه, وهو ما ُيسمَّ 

 تشريع, أي عدم سريان التشريع على املاضي. عدم رجعية ال

اليت حترص الدساتري على   املهمةيُعّد مبدأ عدم رجعية التشريع من املبادئ و 
من الدستور السوري على أنَّه: "ال  52فقد نصت املادة  ,كفالتها بالنص عليها

 جعي".تسري أحكام القوانني إال على ما يقع من تاريخ العمل هبا وال يكون هلا أثر ر 

ق قانونًا جديدًا على ما متَّ من أفعال وتصرفات وعليه ليس للقاضي أن يطبّ 
 قبل نفاذه, بل عليه تطبيق القانون النافذ على األفعال والتصرفات اليت متَّت يف ظله.

إذا تزوج حممد البالغ من العمر ست عشرة سنة بفاطمة البالغة من (: 1مثال )
ون جييز مثل هذا الزواج, ثَّ صدر قانون جديد ال العمر مخس عشرة سنة, يف ظل قان
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جييز الزواج إال إذا كان عمر الزوج مثاين عشرة سنة, وعمر الزوجة سبع عشرة سنة, 
 .401فالزواج يبقى صحيحاً, وخيضع للقانون القدمي ال اجلديد

إذا أوصى أحدهم بثلث أمواله آلخر يف ظل قانون قائم جييز الثلث (: 2مثال )
ى به, وصدر قانون جديد ى له املال املوص  ك املوص  , ثَّ مات املوصي ومتلّ يف الوصية

بعد ذلك ال جييز الوصية إال يف حدود الربع, فالوصية هذه تبقى صحيحة ونافذة وفقاً 
 .402للقانون القدمي, وال يسري عليها القانون اجلديد

 :المبدأ مسوِّغات - ثانياً 
فليس من العدل أن يلتزم الناس يف أفعاهلم  مسوِّغات عدةيستند هذا املبدأ إىل 

, ّث يفاجؤوا بتشريع جديد حياسبهم على تلك وتصرفاهتم بأحكام تشريع معنّي 
األفعال, أو يبطل تلك التصرفات. أو أن يعاقب القانون شخصًا الرتكابه فعاًل كان 

قبل فكيف نطالب الناس باحرتام أحكام تشريع  ,مباحًا يف الوقت الذي ارتكبه فيه
 صدوره؟

يف توفري الثقة يف التشريعات, واالستقرار يف  مسوِّغهكما أنَّ هذا املبدأ جيد 
املعامالت, واملنطق, فالتشريع ال يصبح نافذاً إال بعد نشره يف اجلريدة الرمسية, إلتاحة 
الفرصة للناس للعلم به, وترتيب أوضاعهم وشؤوَّنم وفق أحكامه, ومن ّث فال يُعق ل 

 ثراً على ما مّت قبله.أن يرتب أ

 :المبدأ تطبيقصعوبة  - ثالثاً 
ال صعوبة يف حتديد القانون واجب التطبيق على األمثلة املذكورة سابقاً؛ ألنَّ 

 ال ميكن األمر فيها يتعلق مبراكز قانونية نشأت وترتبت آثارها يف ظل قانون معنّي 

                                                           
 .189إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  د. غالب الداودي, املدخل - 401
 .189د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 402
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ا ,تصور قيام تنازع فيها بني قانون قدمي وآخر جديد إىل ر بالنسبة اثالصعوبة تُ  وإَّنَّ
ألوضاع ناقصة التكوين أو مستمرة األثر عندما يصدر قانون جديد قبل أن تستنفد ا

 .403هذه األوضاع كّل آثارها

من قيمتها يف ظل  % 4إذا كان رسم تسجيل وتصديق العقود (: 1مثال )
الرسم قانون قائم, وبعد أن يبدأ أحدهم مبعاملة تسجيل وتصديق عقد, وقبل تسديد 

من قيمة  % 8عنها وإمتام تسجيلها يصدر قانون جديد يرفع هذا الرسم إىل 
 .404العقد

( ّث صدر % 8أقرض شخص آخر مبلغًا من املال بفائدة قدرها ) (:2) مثال
( فهل يسري القانون % 7أثناء سريان العقد خيفض سعر الفائدة إىل )يف قانون جديد 

 .405وائد حمكومة بالقانون القدمي؟اجلديد على فوائد القرض أو تظل الف

 والنظرية الحديثة: النظرية التقليدية - الفرع الثاني

 النظرية التقليدية: - أولً 
سنتناول عرض النظرية التقليدية, ّث بيان االستثناءات من القاعدة اليت تقرِّرها, 

 ضت هلا.وأخرياً عرض أوجه النقد الذي تعرّ 

 مضمون النظرية التقليدية: - 1
ناصر الفقه وجانب كبري من القضاء هذه النظرية يف فرنسا طوال القرن التاسع 

 .406عشر, وما تزال النظرية جارية ومعتربة لغاية الوقت احلاضر

                                                           
 .190د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 403
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"جمرَّد س التفرقة بني "احلق املكتسب" ووتقوم النظرية التقليدية على أسا
يد عليه, وذلك ق األمر حبق مكتسب امتنع تطبيق التشريع اجلداألمل". فإذا تعلّ 

مبدأ عدم رجعيته, أمَّا إذا تعلق األمر مبجّرد أمل فال مينع من تطبيق إىل استنادًا 
ألنَّه ليس يف ذلك تطبيق للتشريع بأثر رجعي. وإذا كانت هذه  ؛التشريع اجلديد عليه

د األمل فإنَّه أصبح من الضروري النظرية تقوم على التفرقة بني احلق املكتسب وجمرّ 
 املقصود بكل منهما.حتديد 

وا ولكنَّ هذا التحديد كان من أشق األمور اليت صادفت الفقهاء, فلم يستقرّ 
فقد ُعرِّف احلق املكتسب بتعريفات كثرية ومنها تعريفه بأنَّه  ,407على تعريف موحد

مصلحة مالية تدخل يف ذمة شخص ميكن الدفاع عنها بدعوى أو بدفع. أمَّا جمّرد 
 .408الشخص قد تتحقق وقد ال تتحقق األمل فهو أمنية لدى

أثناء حياة املورث سوى جمرَّد األمل يف ملرياث مثاًل ال يكون للورثة إىل افبالنسبة 
فقط يف اإلرث, ولكنَّه يصبح حقاً مكتسباً مبجرَّد الوفاة. فإذا صدر قانون جديد بعد 

م يكتث يعدل من أنصبة الورثة, فال يُطبَّ وفاة املورّ  سبون حقوقًا على ق عليهم؛ ألَّنَّ
ويف عند صدور القانون اجلديد, فإنَّ التعديل ث قد تُ أمَّا إذا مل يكن املورّ  ,الرتكة بوفاته

مل يكن هلم يف ظل القانون القدمي سوى جمّرد  إذالذي جاء به يسري على الورثة 
 . 409األمل

ولو أوصى أحدهم بثلث أمواله لشخص غري وارث يف ظل قانون قائم جييز 
ى له الوصية, وصدر بعد ذلك قانون جديد ال مات املوصي ومتلك املوص   ذلك, ثَّ 

جييز الوصية لغري الوارث إال يف حدود الربع, فهنا تُعّد الوصية صحيحة ونافذة وفقاً 
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ألنَّه إذا سرى عليها القانون  ؛للقانون القدمي وال يسري عليها حكم القانون اجلديد
ى له حتقق يف ظل القانون القدمي مبوت املوصي للموص  اجلديد فإنَّه ميس حقًا مكتسبًا 

ى به قبل صدور القانون اجلديد. أمَّا إذا صدر القانون اجلديد قبل وفاة ومتلكه للموص  
ى له مل يكتسب احلق يف الوصية املوصي, فإنَّه يسري على هذه الوصية؛ ألنَّ املوص  

م بسبب صدور هذا القانون بعد, بل كان ينتظر أمل اكتسابه الذي مل يتحقق وحتطّ 
 . 410اجلديد قبل وفاة املوصي

 الستثناءات: - 2
أوردت هذه النظرية عدة استثناءات على مبدأ عدم الرجعية, تتمثل يف النص 
الصريح على رجعية التشريع, والتشريع اجلزائي األصلح للمتهم, والقانون التفسريي, 

 والقانون املتعلق بالنظام العام.

 ريح على رجعية التشريع: النص الص - أ
ع من نَّ هذا األصل ال مينع املشرّ فإاألصل هو عدم رجعية التشريع إذا كان 

فمبدأ عدم رجعية  , نصًا صرحيًا يقضي بتطبيقه بأثر رجعيتضمني تشريع معنّي 
 ع. د املشرّ د القاضي وال يقيّ التسريع يقيّ 

ه الثانية واخلمسني وهذا االستثناء تبناه الدستور السوري, حني نص يف مادت
على أنَّه: "ال تسري أحكام القوانني إال على ما يقع من تاريخ العمل هبا وال يكون هلا 

 أثر رجعي, وجيوز يف غري األمور اجلزائية النص على خالف ذلك".

ومن املؤكد يفضل عدم اللجوء إىل هذا االستثناء إال يف حاالت الضرورة 
. أي حينما تصبح الرجعية ضرورة تفوق 411عامةالقصوى اليت تقتضيها املصلحة ال
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وتستقل السلطة التشريعية بتقدير هذه  ,412ضرورة االستقرار يف املعامالت
 .413املسوِّغات

 يف املستقبل فيعمدون إىل إبرام ومثال ذلك أن يتوقع الناس صدور قانون معنّي 
لقانون, وعندئٍذ ب من تطبيق أحكام هذا االتصرفات القانونية اليت ميكن هلم هبا التهرّ 

ع قصدهم جيعل لتطبيق القانون أثرًا رجعياً. ومثال ذلك ما وحّت يرد عليهم املشرّ 
ك األجانب األراضي ع املصري القانون اخلاص حبظر متلّ حدث عندما أصدر املشرّ 

, فقد حدث أن توقع الكثريون صدور هذا 1963الزراعية, وهو القانون الصادر سنة 
زراعية بتاريخ سابق على تطبيق  تصرف فيما ميلكون من أراضدوا المَّ القانون فتع

فلما صدر هذا القانون نص املشرع على سريانه بأثر رجعي حّت  ,أحكام هذا القانون
 .414يرد على هؤالء قصدهم وحتقيقاً للغرض الذي سعى القانون إىل حتقيقه

 التشريع الجزائي األصلح لمتهم: - ب
ويتحقق  ,رجعي على املاضي إذا كان أصلح للمتهم ق التشريع اجلزائي بأثريُطبَّ 

ذلك مثاًل إذا كان قد ألغى عقوبة سابقة, أو نص على ختفيفها ألنَّ املصلحة تقتضي 
عدم جترمي الفعل, أو ختفيف عقوبته إذا وجد املشرع عدم فائدهتا أو أنَّ تقديرها 

 السابق كان مبالغاً فيه. 

ب عليه القانون املعمول به وقت وعلى ذلك إذا ارتكب شخص فعاًل يعاق
ارتكابه باحلبس مدة مخس سنوات, ّث قبل أن حُيك م على املتهم َّنائياً, صدر قانون 

ف العقوبة السابقة وجيعل أقصاها ثالث سنوات, فإنَّ القانون اجلديد هو جديد خيفّ 
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ق على ذلك الشخص وال جيوز احلكم عليه بعقوبة تزيد على ثالث طبَّ الذي يُ 
 .415تسنوا

وُيالح  البعض أنَّ تطبيق القانون األصلح للمتهم هنا ال يُعّد استثناًء حقيقياً 
عن طريق إعمال  ذاهتاففي رأيهم ميكن الوصول إىل النتيجة  ,من مبدأ عدم الرجعية

فكرة األثر املباشر للقانون اجلديد, فطاملا أنَّه مل يصدر حكم َّنائي بإدانة املتهم فإنَّ 
 الناشئ عن اجلرمية ال يتّم, ومن ّث إذا صدر قانون جنائي أصلح للمتهم املركز القانوين

تطبيقه حالة من حاالت التطبيق الفوري واملباشر للقانون اجلديد على املركز  عدِّ ميكن 
 .416القانوين اجلاري الذي أدركه هذا األخري قبل تكوينه

 القانون التفسيري: - جـ
حملاكم يف تفسريه, يف هذه احلالة ميكن إذا ورد نص تشريعي غامض واختلفت ا

ى هذا ع أن يتدخل حلسم هذا اخلالف, ببيان املعىن املقصود من النص, وُيسمَّ للمشرّ 
بالقانون التفسريي. وإذا كانت القاعدة أنَّ القانون يبدأ العمل به من تاريخ نشره يف 

ديداً, بل هو جزء مكمل اجلريدة الرمسية, إال أنَّ القانون التفسريي ال يُعّد تشريعًا ج
ومتمم للتشريع الذي صدر لتفسريه, ومن ّث فإنَّه يسري من تاريخ العمل بالتشريع 

 األصلي.

 القانون المتعلق بالنظام العام: - د
ترى النظرية التقليدية أنَّ احرتام احلقوق املكتسبة ال جيوز أن يقف حائاًل دون 

 .417لحة العامة تقتضي ذلكانطباق القانون على املاضي إذا كانت املص
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ق بأثر رجعي, ولو كان فإذا صدر قانون جديد يتعلق بالنظام العام, فإنَّه يُطبَّ 
 ؛فيه مساس باحلق املكتسب, ودون حاجة إىل النص الصريح على تطبيقه بأثر رجعي

بالنظام العام هي قواعد تتعلق مبصاحل اجملتمع األساسية,  ةوذلك ألنَّ القواعد املتعلق
 ثَّ فال جتوز خمالفتها.ومن 

ويضرب أنصار النظرية التقليدية أمثلة لقوانني النظام العام اليت تنطبق بأثر 
فإذا كان سّن الرشد  ,ك شيء معنّي م متلّ رجعي بالقانون الذي يرفع سّن الرشد أو حيرّ 

سنة, ّث صدر قانون جديد يرفع سن  (19) سنة مثاًل وبلغ أحد األفراد سنّ  (18)
ق على ذلك الفرد فيعود قاصرًا إىل أن سنة, فإنَّ هذا القانون يُطبَّ  (21)ىل الرشد إ

 .418يبلغ احلادية والعشرين من عمره

 القوانين الشكلية: - هـ
القوانني الشكلية هي القوانني املتعلقة باختصاص احملاكم وأصول احملاكمات 

وتنفيذ األحكام وما شابه  سبل إحقاق احلق أي القوانني اليت تبنيِّ  ,املدنية واجلزائية
ذلك  ذلك من األمور اليت ال تتعلق جبوهر احلق بل بعرضه وبكيفية نيله أو حتقيقه وكلّ 

أّي حق مكتسب للشخص من جهة  يفوثيق الصلة بالنظام العام من جهة, وال يؤثر 
 .419أخرى

 نقد النظرية التقليدية: - 3
 ليها النقاط اآلتية:ت إمل تسلم النظرية التقليدية من النقد, فقد وجه  

اصطالح احلق املكتسب بأنَّه توجد حقوق غري مكتسبة, وهذا غري يوحي  - 1
صحيح, فاحلق إمَّا أن يوجد وإمَّا أال يوجد. وإذا وجد احلق كان مكتسبًا بالضرورة, 
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فاكتساب احلق يعين وجوده, ولذلك فال ميكن القول بوجود حقوق غري مكتسبة ألنَّ 
 .420بوجود حقوق غري موجودةذلك يرادف القول 

غموض األساس الذي تقوم عليه النظرية: إنَّ معيار احلق املكتسب الذي تستند  - 2
لذلك تضاربت اآلراء حول تعريف املقصود باحلق  ,إليه النظرية معيار مبهم وغري دقيق

املكتسب ومتييزه عن جمرَّد األمل. فريى البعض أنَّه احلق الذي دخل ذمة الشخص 
َّنائية, ويرى البعض اآلخر أنَّه احلق القائم على سند قانوين, ويرى آخرون أنَّه بصفة 

أمَّا جمرَّد األمل فهو  ,احلق الذي يستطيع صاحبه املطالبة به والدفاع عنه أمام القضاء
 .421ب ورجاء أي توقع اكتساب حق يف املستقبلجمرَّد ترقّ 

لقانون وبني األثر الرجعي له فتجعل ختلط النظرية التقليدية بني األثر املباشر ل - 3
من سريان القانون على الشخص الذي اكتملت أهليته يف ظل قانون قدمي وعاد 

مع أنَّه يف  ,الرشد مثاًل لرجعية القانون ناقص األهلية يف ظل قانون جديد برفع سنّ 
 .422لألثر املباشر للقانون اجلديد حقيقته مثلر 

 النظرية الحديثة: - ثانياً 
ذه النظرية يف الفقه الفرنسي أيضاً, ومن أشهر أنصارها )روبيه( قامت ه

ضوا للنظرية التقليدية و)بالنيول( و)كابيتان( و)دجيي( وغريهم, عندما تعرّ 
باالنتقادات, وبنوا نظريتهم احلديثة على أساس "األثر الفوري أو املباشر" للقانون, 

 .423بني األثر املباشر للقانونوتوضيح املقصود باألثر الرجعي, وعدم اخللط بينه و 
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فلو أوصى شخص بثلث ماله لوارث يف ظل قانون جييز الوصية يف حدود 
د الوصية بربع الرتكة ومات املوصي بعد كة ّث صدر قانون جديد يقيّ الثلث من الرت 

نفاذ القانون اجلديد فإنَّ أحكام القانون اجلديد تسري على الوصية فال يستحق 
بع من الرتكة. أمَّا الوصية من حيث شكلها فتخضع للقانون القدمي ى له غري الر املوص  

ون من عنصرين أوهلما ذلك ألنَّ الوصية تتكَّ  ؛ما دامت قد استوفت الشكل املقرَّر فيه
وثانيهما موت املوصي, وقد اكتمل العنصر األول يف  ,التصرف والشكل املطلوب فيه

العنصر الثاين فلم يتحقق إال بعد نفاذ  أمَّا ,ظل القانون القدمي فيكون حمكومًا به
 .424القانون اجلديد ولذلك يسري عليه حكمه

 الحلول التشريعية لمشكلة تنازع القوانين: - الفرع الثالث
عدد من األمور, إىل ع كيفية تطبيق التشريع من حيث الزمان بالنسبة بنّي املشرّ 

 جتنباً ملا ميكن أن يثريه تطبيقها من صعوبات.

 قانون العقوبات: - أولً 
نصت املادة الثامنة من قانون العقوبات السوري على أنَّ: "كّل قانون جديد 

ق على اجلرائم املقرتفة قبل نفاذه, ما مل يكن يلغي عقوبة أو يقضي بعقوبة أخف يُطبَّ 
 م".قد صدر بشأَّنا حكم مربّ 

بل  يستفيد املتهم من القانون األصلح جيب أن يصدر هذا القانون قحّتَّ 
أمَّا إذا صدر حكم َّنائي على املتهم فال يستفيد من القانون  ,احلكم النهائي عليه

اجلديد احرتامًا حلجية األحكام النهائية, وللمبادئ األساسية للقانون, إال إذا كان 

                                                           
 .115زهري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  د. -د. عبد الباقي البكري  - 424



- 175 - 
 

القانون اجلديد قد رفع عن الفعل صفة التجرمي َّنائياً, وأصبح الفعل ال يشكل 
 .425جرمية

 األشغال الشاقة جتار باملخدرات حسب قانون معنّي إلفإذا كانت عقوبة ا
أثناء حماكمته وقبل صدور احلكم صدر يف املؤبدة, وارتكب شخص ما هذه اجلرمية, و 

قانون جديد جيعل عقوبة هذه اجلرمية اإلعدام, فإنَّ هذا الشخص حُياكم على جرميته 
 .426وفقاً للقانون القدمي

 القانون المدني: - ثانياً 
ع من حيث الزمان يف ثالث حاالت, نون املدين كيفية تطبيق التشريبنّي القا

 هي األهلية, والتقادم, واألدلة اليت تُعّد مسبقاً.

 األهلية: - 1
من املادة السابعة من القانون املدين السوري على أنَّه: "إذا  2نصت الفقرة 

 عاد شخص توافرت فيه األهلية, حبسب نصوص قدمية, ناقص األهلية حبسب
 نصوص جديدة, فإنَّ ذلك ال يؤثر يف تصرفاته السابقة".

يسري القانون اجلديد املتعلق باألهلية بأثر مباشر على مجيع األشخاص, فإذا  
( عام وفقاً 18( عاماً بعد أن كانت )21كان القانون اجلديد قد حدَّد سن األهلية بــ)

( 21دها التشريع اجلديد )اليت حدَّ  للتشريع القدمي, فإنَّ كّل شخص مل يبلغ السنّ 
يعود ناقص األهلية إىل حني بلوغها, على الرغم من أنَّه كان كامل األهلية يف ظل 

 القانون القدمي.
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أمَّا بالنسبة لتصرفاته السابقة, واليت أجراها وهو كامل األهلية وفقًا للقانون 
ا تبقى صحيحة وخاضعة ألحكامه, وال يؤثر فيها القانون اجلديد. فإذا  القدمي, فإَّنَّ

ع قبل صدور التشريع اجلديد, وقد ترّب سنة ( 19افرتضنا أنَّ شخصاً كان قد بلغ سن )
مبال له يف ظل التشريع القدمي, فإنَّ تصرفه يظل صحيحًا ألنَّه كان كامل األهلية 

 عندما أجراه.

 التقادم: - 2
يُقص د بالتقادم مضي املدة يرتب عليه القانون أثرًا معيناً 

ق يف هذا رّ ونف .427
 الصدد بني حالتني ورد النص عليهما يف القانون املدين:

 المدة الجديدة أطول من المدة القديمة: - أ
تسري  - 1نصت املادة الثامنة من القانون املدين السوري على أنَّه: "

 النصوص اجلديدة املتعلقة بالتقادم من وقت العمل هبا على كّل تقادم مل يكتمل.

النصوص القدمية هي اليت تسري على املسائل اخلاصة ببدء التقادم على أنَّ  - 2
 ووقفه وانقطاعه, وذلك عن املدة السابقة على العمل بالنصوص اجلديدة".

سنة مثاًل( أطول من املدة اليت  20إذا نص التشريع اجلديد على مدة للتقادم )
ديد يسري بأثر فوري سنوات مثاًل(, فإنَّ التشريع اجل 10قرَّرها التشريع القدمي )

ومباشر وال يكتمل التقادم يف هذه احلالة إال بتمام املدة الطويلة اليت نص عليها 
املدة اليت مضت قبل صدور  يف احلسبانسنة(, مع األخذ  20التشريع اجلديد )
سنوات( من  5فإذا كان التشريع اجلديد مثاًل قد صدر بعد مضي ) ,التشريع اجلديد

ب ضمن مدة تس  سنوات( حتُ  5التشريع القدمي, فإنَّ هذه املدة ) مدة التقادم يف ظل
باستثناء املسائل املتعلقة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك بالنسبة  ,التقادم اجلديدة
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ا تبقى خاضعة ألحكام التشريع  5ملدة السابقة فقط أي مدة )إىل ا سنوات(, فإَّنَّ
 الذي متَّت يف ظله. 

 قصر من المدة القديمة:المدة الجديدة أ - ب
إذا قرَّر النص  - 1نصت املادة التاسعة من القانون املدين السوري على أنَّه: "

اجلديد مدة للتقادم أقصر ممَّا قرَّره النص القدمي سرت املدة اجلديدة من وقت العمل 
 بالنص اجلديد, ولو كانت املدة القدمية قد بدأت قبل ذلك.

من املدة الين نص عليها القدمي أقصر من املدة اليت قرَّرها أمَّا إذا كان الباقي  - 2
 النص اجلديد, فإنَّ التقادم يتّم بانقضاء هذا الباقي".

سنوات مثاًل( أقصر من املدة  5إذا نص التشريع اجلديد على مدة للتقادم )
يكتمل  سنة مثاًل(, فإنَّ التقادم يف هذه احلالة 15اليت سبق أن قرَّرها التشريع القدمي )

من حمسوبة ابتداًء من تاريخ نفاذه, بتمام املدة القصرية اليت جاء هبا التشريع اجلديد, 
دون احتساب املدة اليت انقضت يف ظل التشريع القدمي. إال إذا كان الباقي من املدة 
اليت نص عليها التشريع القدمي أقصر من املدة اليت جاء هبا التشريع اجلديد, فإنَّ 

 هذه احلالة يكتمل بانقضاء هذا الباقي. التقادم يف

 :األدلة التي تُعد  مسبقاً  - 3
اإلثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق اليت حدَّدها القانون على وجود 

مًا أي عّد مقدَّ عى به. ومن هذه الطرق ما جيب أن يُ الواقعة القانونية مصدر احلق املدَّ 
بشأنه, وهذا هو حكم الكتابة, ومنها ما ال  عند نشوء احلق وقبل قيام أّي نزاع

و ر تكوينه إال عند قيام النزاع واالستدالل به أمام القضاء, وهذا هو حكم سائر يُتصّ 
 .428طرق اإلثبات
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وقد نصت املادة العاشرة من القانون املدين السوري على أنَّه: "تسري يف شأن 
عّد فيه الدليل, أو يف لوقت الذي أُ األدلة اليت تُعّد مقّدمًا النصوص املعمول هبا يف ا

 الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده".

يتناول املشرع يف هذا النص نوعًا معينًا من أدلة اإلثبات, وهو الدليل املعّد 
مقّدمًا أو واجب اإلعداد قبل أّي خصومة قضائية. حيرص األفراد عادة على إعداد 

غالباً, حلظة إبرام التصرف كالبيع والقرض  األدلة الالزمة إلثبات حقوقهم. ويتّم ذلك,
واإلجيار. فإذا ثار نزاع بشأن احلق مّت االستناد إىل الدليل الذي أعّدوه منذ إبرام 

 .429التصرف

القاعدة بالنسبة إىل الدليل الذي أعّد مقدَّمًا أنَّه يظل خاضعاً ألحكام القانون 
 . الذي أعدَّ يف ظله, أو الذي  كان ينبغي فيه إعداده

فإذا كان التشريع القدمي ال جييز إثبات االلتزامات التعاقدية أو الرباءة منها 
ر أنَّه إذا  وجاء قانون جديد وقرَّ  ,بالشهادة إذا كانت قيمتها تزيد على مائة لرية سورية

أو  هااللتزام التعاقدي تزيد على مخسمائة لرية فال جتوز الشهادة يف إثبات ت قيمةكان
في هذه احلالة يبقى الدليل خاضعاً للقانون النافذ وقت إعداده, وال يؤثر ف ,الرباءة منه

 200م يف ظل التشريع القدمي بقيمة )برِ فإذا افرتضنا أنَّ عقدًا أُ  ,فيه القانون اجلديد
  بعد نفاذ التشريع اجلديد.ل.س( فإنَّه جيب إثباته بالكتابة حّتَّ 

 تجارية:قانون أصول المحاكمات المدنية وال - ثالثاً 
يسري قانون أصول احملاكمات اجلديد بأثر فوري, على كّل الدعاوى اليت مل 
يُفص ل فيها بعد, ولو كانت مرفوعة يف ظل القانون القدمي, ويسري كذلك على كّل 

 القانون اجلديد مثاًل االختصاص يف نظر فإذا غريَّ  ,قبل سريانه اإلجراءات اليت مل تتمّ 
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ختصاص حمكمة أخرى غري تلك اليت كانت تنظر فيها, دعوى معينة, وجعلها من ا
 أصبحت الدعوى من اختصاص احملكمة اجلديدة.

أمَّا الدعاوى اليت مّت الفصل فيها واإلجراءات اليت متَّت قبل تاريخ العمل 
ا تظل خاضعة ألحكام القانون القدمي. ا ال ختضع ألحكامه, وإَّنَّ  بالقانون اجلديد, فإَّنَّ

ىل من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية السوري رقم نصت املادة األو 
تسري قوانني األصول على ما مل يكن قد  -على أنَّه: "أ  2016/ 3/1تاريخ  (1)
 ."الدعاوى أو مّت من اإلجراءات قبل تاريخ العمل هبا فيه منل صِ فُ 

ق, وذلك إال أنَّ املشرع السوري أورد عددًا من االستثناءات على املبدأ الساب
  من ذلك:ستثىن  من املادة ذاهتا, اليت نصت على أنَّه: "يُ  )ب(يف الفقرة 

 لة لالختصاص مّت كان العمل هبا بعد تاريخ قيد الدعوى.القوانني املعدّ  - 1

 لة للمواعيد مّت كان امليعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل هبا.القوانني املعدّ  - 2

النسبة ملا صدر من األحكام قبل تاريخ العمل هبا القوانني املنظمة لطرق الطعن ب - 3
 مّت كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق".

 القوانين المعدلة لالختصاص: - 1
 من اختصاص احملكمة, فاالختصاص يتحدَّد يف إذا صدر قانون جديد يغرّي 

 .  430ضوء القانون النافذ وقت تسجيل الدعوى يف ديوان احملكمة
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 المعدلة للمواعيد: القوانين - 2
 إذل للمواعيد على كلِّ ميعاد بدأ قبل نفاذه, ال يسري القانون اجلديد املعدّ 

يستمر هذا امليعاد حّت ينقضي وفقًا ملا نص عليه القانون القدمي. أمَّا القانون اجلديد 
 فيسري على املواعيد اليت تبدأ بعد نفاذه. 

انت مدة االستئناف بالنسبة إليه لو صدر حكم عن احملكمة البدائية, وك مثالً 
( يوماً, ّث صدر يف خالل فرتة االستئناف هذه تشريع جديد جيعل هذه املدة 15)
( يوماً 15هذا احلكم )إىل ( أيام فقط, فإنَّ مدة االستئناف تظل تُعّد بالنسبة 10)

در ( أيام وفقًا للتشريع اجلديد. وذلك خبالف ما لو ص10وفقًا للتشريع القدمي ال )
ق التشريع اجلديد قبل صدور احلكم فإنَّ املدة اجلديدة لالستئناف هي اليت ُتطبَّ 

 .431هذا احلكمإىل بالنسبة 

 القوانين المنظمة لطرق الطعن: - 3
يتعلق االستثناء الثالث بقوانني األصول اليت تنظم طرق الطعن يف األحكام, 

الطعن على األحكام الصادرة  لة لطريق من طرقفال تسري القوانني امللغية أو املعدّ 
 قبل تاريخ العمل هبا.

فإذا صدر حكم يف ظل قانون جييز الطعن باالستئناف, ّث صدر قانون جديد 
جيعل هذا احلكم غري قابل للطعن باالستئناف, فال يسري هذا القانون اجلديد, فيبقى 

بالعكس إذا احلكم تطبيقًا للقانون الذي صدر يف ظله قاباًل للطعن باالستئناف. و 
صدر احلكم يف ظل قانون ال جييز الطعن فيه باالستئناف, ّث صدر قانون جديد جييز 
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يبقى احلكم غري قابل لالستئناف, وما يُقال بالنسبة للطعن باالستئناف الطعن فيه, 
 .432يصدق على  طرق الطعن األخرى

 المبحث الخامس
 إلغاء التشريع

ره يف اجلريدة الرمسية, ويستمر العمل به إىل األصل أنَّ التشريع يُعّد نافذًا بنش
حني إلغائه, مع استبداله بتشريع آخر أو دونه. فتاريخ بدء العمل بالتشريع معروف 

 سابقاً على خالف تاريخ انقضائه الذي ال ميكن من حيث املبدأ حتديده مقدَّماً.

ويُقص د بإلغاء التشريع وقف العمل به, وجتريده من قوته اإللزامية
. وحكمة 433

أنَّ التشريع يهدف إىل اإللغاء هي انتفاء املصلحة من العمل بتشريع سابق؛ بالنظر 
إىل حتقيق املصاحل, فإذا ثبت أنَّ املصاحل ال تتحقق يف ظل تشريع ما عمد املشرع إىل 

 .434ى اإللغاء نسخاً إلغائه, وُيسمَّ 

, أو يشتمل ويتّم إلغاء التشريع بتشريع الحق ينص صراحًة على هذا اإللغاء
على نص يتعارض مع نص التشريع القدمي, أو ينظم من جديد املوضوع الذي سبق 

 .435أن قرَّر قواعده ذلك التشريع

 سلطة إلغاء التشريع: -األول  المطلب
األصل أنَّ من سنَّ التشريع هو من ميلك إلغاءه, كما ميكن لسلطة أعلى من 

 السلطة اليت سنَّت التشريع أن تلغيه. 

                                                           
 .144د. منصور مصطفى منصور, دروس يف املدخل لدراسة العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 432
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ريع يقع بني نصني, األول الدستور وهو أعلى منه, والثاين األنظمة وهي فالتش
له يف قوته, كتشريع الحق, أو بنص أعلى  ه بنص موازٍ ؤ أدىن منه. ومن ثَّ ميكن إلغا

 بينما ال جيوز له بنص أدىن منه كاألنظمة. ,منه, كالدستور

 صور إلغاء التشريع: -الثاني  المطلب
ياً, بإلغائه جبميع مواده وأحكامه, وقد يكون جزئياً,  كلّ قد يكون إلغاء التشريع  
 كإلغاء مادة أو بضعة مواد.

ومن ناحية أخرى فإنَّ إلغاء التشريع قد يكون صرحياً, بالنص صراحة على 
 إلغاء تشريع سابق, أو ضمنياً.

 اإللغاء الصريح: - لو الفرع األ
ادة الثانية من التقنني يتخذ اإللغاء الصريح إحدى صورتني: األوىل وردت يف امل

 .436املدين والثانية أمجع عليها الفقه

 النص الصريح: -الصورة األولى 
يكون اإللغاء صرحيًا عندما يشتمل التشريع اجلديد على نص صريح يقضي 
بإلغاء التشريع السابق. وغالبًا ما يرد هذا النص يف آخر القانون الذي تضمنه. ومن 

, الذي تضمن التشريعات اليت ألغيت 2001لعام  6رقم أمثلة ذلك قانون اإلجيارات 
 . 437بناًء على صدوره

                                                           
 .197د. أمحد حممد الرفاعي, املدخل للعلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 436
 1952/ لعام 111وأحكام املرسوم التشريعي رقم / 1949/ لعام 464كام القانون /"تُلغ ى أح - 437

 عقود اإلجيار املعقودة يف ظل عترب  وتُ  1987/ لعام 3وتعديالته, كما تُلغ ى أحكام املرسوم التشريعي رقم /
 .15/2/2001تاريخ  6)آ( من قانون اإلجيارات رقم  17نفاذها مشمولة بأحكام هذا القانون". املادة 
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أحكامه أن يستبدل بويستوي يف ذلك أن يكون إلغاًء للتشريع السابق مع 
 تشريع جديد الحق حيل حمله, أو دونه.

 انقضاء التشريع بانتهاء المدة المحد دة للعمل به: -الصورة الثانية 
ل به مدة معينة أو لتحقيق بأن ينص التشريع أن يُعم  قد يأيت اإللغاء الصريح 

هدف معني, فإذا انقضت هذه املدة أو حتقق هذا اهلدف أصبح التشريع الغياً. ومن 
أمثلة هذا النوع القوانني املتعلقة بالتسعري اجلربي لبعض السلع واليت ينص على سرياَّنا 

ع الذي يصدر ملواجهة حالة ى بعد مضي هذه املدة. وكذلك التشريمدة معينة, وتُلغ  
 .438ى بانتهاء هذه احلالة الطارئةيُلغ   إذطارئة كاحلرب على سبيل املثال, 

وُيالح   أنَّه ملا كان من صفات القانون الدوام, وبالتايل فإنَّ القوانني املؤقتة 
أو نادرة فإنَّ معىن ذلك أنَّ هذه الصورة الثانية من اإللغاء الصريح تُعّد بالتايل نادرة 

 .439قليلة

 اإللغاء الضمني: - الفرع الثاني
ال ُيشرت ط يف إلغاء التشريع أن يكون صرحيًا دائماً, فقد يكون يف بعض 

دون أن يتضمن التشريع اجلديد نصًا يفيد أو يكشف من احلاالت إلغاًء ضمنياً, أي 
ء استنتاجاً. ج اإللغاع يف إلغاء التشريع السابق, ويف هذه احلالة ُيستنت  عن إرادة املشرّ 

 ويتحقق ذلك يف حالتني:

 التعارض مع نص التشريع القديم: -الحالة األولى 
على سبيل املثال أن يصدر تشريع جديد يشتمل على نص يتعارض مع نص 
التشريع القدمي, ويف هذا الفرض يستحيل العمل بالنصني معًا يف وقت واحد, فهنا 

                                                           
 .57, ص مرجع سابقد. عماد قطان, املدخل إىل القانون,  -د. أمحد احلراكي  - 438
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ناسخاً حلكم التشريع السابق,  خ الحق يُعدّ ميكننا القول إنَّ التشريع الذي صدر بتاري
 ويف حدود تعارضه معه.

ر حكم التشريع د حكم التشريع اجلديد الالحق ويُهد  ومن البديهي أن يُعتم  
ع, فتنسخ السابق, على أساس أنَّ التشريع اجلديد الالحق هو اإلرادة األخرية للمشرّ 

 . 440ن نصوصإرادته السابقة, وتكون العربة مبا أورده حديثاً م

وفيما عدا هذا القدر يستمر العمل مبا تبقى من األحكام يف التشريع القدمي 
 .441 عنه بـ)اإللغاء اجلزئي(مع التشريع اجلديد الالحق جنباً إىل جنب, وهو ما يُعربَّ 

ع التشريع اجلديد نصًا يعرب فيه صراحة عن إرادته ومع ذلك قد يضمن املشرّ 
"يُلغ ى كّل نص تشريعي خيالف هذا القانون أو ال  :يف إلغاء التشريعات املخالفة

 . 442يأتلف مع أحكامه"

 قاعدة الخاص يقيِّد العام:
ق قاعدة اإللغاء الضمين بسبب التعارض بني النصني القدمي واجلديد, ُتطبَّ 

واستحالة العمل هبما معًا يف وقت واحد, عندما يكون النصان من نوع واحد, كأن 
 خاصاً. يكون كالمها عاماً أو

ميكن التوفيق أمَّا إذا كان أحد النصني عامًا واآلخر خاصاً, ففي هذه احلالة 
 دون أن يُعّد أحدمها ناسخاً لآلخر.من , واحدٍ  آنٍ يف بينهما, وتطبيقهما 

                                                           
 .224د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 440
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 التعارض بين حكم قديم عام وحكم جديد خاص: - أولً 
ّد احلكم إذا كان احلكم اجلديد حكمًا خاصًا وتناقض مع حكم قدمي عام, عُ 

اجلديد ناسخًا للحكم القدمي يف حدود احلالة اخلاصة اليت ورد بشأَّنا فقط, أمَّا فيما 
ل باحلكمني معًا كل ق النص السابق الذي يتضمن حكمًا عاماً, أي يُعم  عداها فنطبِّ 

 يف حدود نطاقه.

 -مثاًل  -يكون بتحديد العالقة بني قانون املوظفني األساسي (: 1مثال )
صدر  يغ اجلامعي اخلاصة بأعضاء اهليئة التعليمية املتفرغني الذواعد قانون التفرّ وبني ق

بعده. فالقواعد القدمية األساسية اليت تتضمن ذات األحكام العامة املتعلقة باملوظفني, 
غ صدور قانون التفرّ من رغم على التظل سارية على أعضاء اهليئة التعليمية املتفرغني 

غ اجلديدة اليت تتضمن األحكام ري نطاق تطبيق قواعد التفرّ ولكن يف غ ,اجلامعي
ذي األحكام اخلاصة يؤدي بالنسبة إىل غ اخلاصة. وذلك يعين أنَّ صدور قانون التفرّ 

ملتفرغني إىل أن تُنس خ من قواعد القانون األساسي العامة ما يتعارض منها مع ا
 .443غ ذي األحكام اخلاصةنصوص قانون التفرّ 

نص على أنَّ تالتقنني املدين املصري امللغى من  45املادة انت ك (:2مثال )
د حصول العقد املتضمن "امللكية يف األموال, منقولة كانت أو ثابتة, تنتقل مبجرَّ 

 1923ا صدر قانون التسجيل يف سنة فلمَّ  .التمليك مّت كان املال ملكًا للمملك"
ا ال تنتقل إإال بالتسجيل, أي  ونص فيه على أنَّ ملكية األموال الثابتة ال تنتقل َّنَّ

قدمي وقانون التسجيل الدين من القانون امل 45د العقد, وقع التضارب بني املادة مبجرّ 
ومل ينص قانون التسجيل  ,املذكور فيما يتعلق بانتقال ملكية األموال الثابتة وحدها

هذه املادة ملغاة  تُعدَّ صرحياً, ف على إلغاء هذه املادة ضمن ما نص على إلغائه إلغاءً 
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ضمنيًا يف حكمها اخلاص بانتقال ملكية األموال الثابتة ال يف حكمها املتعلق  إلغاءً 
 .444بانتقال ملكية األموال املنقولة

 التعارض بين حكم قديم خاص وحكم جديد عام: - ثانياً 
ل باجلديد على أنَّه القاعدة عم  يُ م اجلديد عامًا والقدمي خاصاً, إذا كان احلك

ألنَّ النص العام ال ميكن  ,عامة ويبقى العمل بالقدمي على حاله ولكّنه يُعّد استثناءً ال
بدَّ يف إلغائه من النص على ذلك غي النص اخلاص السابق ضمنيًا والأن يل
 .445صراحةً 

 تنظيم الموضوع من جديد: -الحالة الثانية 
اريخ الحق, مبوجب يًا بتع موضوعًا معيناً, ّث أعاد تنظيمه كلّ م املشرّ إذا نظّ 

تشريع جديد, إال أنَّه مل يضمنه أّي نص بإلغاء التشريع السابق, فهذا يدل على إرادة 
ه, وإال ملاذا أعاد تنظيم وتفصياًل, وإحالل التشريع اجلديد حملّ  ع يف إلغائه مجلةً املشرّ 

 املوضوع ذاته من جديد, على الرغم من سبق تنظيمه؟

لغاء الضمين أنَّه ُيشرت ط يف الصورة األوىل وجود ووجه االختالف بني صوريت اإل
ياً, سواء حتقق تعارض بني النصني, أمَّا يف الصورة الثانية فيتّم إلغاء التشريع السابق كلّ 

 ياً أو انتفى جزئياً.التعارض بينه وبني التشريع اجلديد كلّ 

 آثار إلغاء التشريع:
 إلغائه. ويرتتب على اإللغاء وقف يُعم ل بالتشريع ابتداًء من تاريخ نفاذه, وحّتَّ 

 تطبيقه يف املاضي.  يفدون أن يؤثر ذلك نت العمل بالتشريع بالنسبة للمستقبل, 
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وبذلك خيتلف أثر اإللغاء أو النسخ عن أثر اإلبطال, كإبطال قانون لعدم 
ذلك ألنَّ احلكم بإبطال قانون ما جيعله ال يرتب أثرًا ويقتضي عدم العمل  ؛دستوريته

ت فيها يف ظل القانون وعدم سريان أحكامه على الوقائع والتصرفات اليت مل يـُب   ,به
 .446السابق
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 لفصل الثانيا
 المصادر الرسمية الحتياطية

 األول المبحث
 مبادئ الشريعة اإلسالمية

الشريعة اإلسالمية املصدر الرمسي الثاين, الذي  عدِّ نص املشرع السوري على 
 عدم وجود نص تشريعي يف املسألة. يرجع إليه القاضي عند

سبحانه وتعاىل من أحكام  عه اهللد مببادئ الشريعة اإلسالمية ما شرّ ويُقص  
من سنة قولية أو فعلية أو , وما خرج من الرسول الكرمي  ,نصوص القرآنيف لعباده 
 .447أي )الكتاب والسنة( ,تقريرية

وُيالح   يف هذا الشأن
448: 

مبادئ الشريعة اإلسالمية مقصورة على املسائل اليت ال  )أواًل( أنَّ اإلحالة على
هلا يف مسائل  نَّ هذه اإلحالة ال حملّ إاألشخاص إىل أحكام أدياَّنم, أي  خيضع فيها

ا حملّ   ها األحوال العينية أو املعامالت.األحوال الشخصية, وإَّنَّ

المية ال على ية للشريعة اإلسدة على املبادئ الكلّ ار )ثانياً( أنَّ هذه اإلحالة و 
مة وال خالف فيها, أمَّا ع ذلك ألنَّ املبادئ مسلّ أحكامها التفصيلية. وقد قصد املشرّ 

ومن شأن  ,د بشأَّنا اآلراء واملذاهب ويكثر يف شأَّنا اخلالفاألحكام اجلزئية فتتعدَّ 
 ذلك أن جيعل اإلحالة عليها غري جمدية.
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شريعة اإلسالمية قبل القانون ع أوجب الرجوع إىل مبادئ ال)ثالثاً( أنَّ املشرّ 
وذلك ألنَّه رأى يف القانون الطبيعي وقواعد العدالة فكرة غري  ؛الطبيعي وقواعد العدالة

مة ترتكز إىل يف حني أنَّ مبادئ الشريعة اإلسالمية مبادئ مسلّ  ,واضحة وال حمدَّدة
 أسس ثابتة يف كتب الفقه.

 ية في سورية:أثر الشريعة اإلسالمية كمصدر للقواعد القانون
كمصدر رمسي احتياطي   ع من مصطلح مبادئ الشريعة اإلسالميةقصد املشرّ 

قواعدها اليت حتكم األحوال العينية )املعامالت( دون قواعدها اليت حتكم  للقانون,
)العبادات( و)األخالق الشخصية(, ألنَّ القانون املدين ال يعبأ إال بقواعد 

 .449املعامالت

يف  يف سورية اإلسالمية كمصدر للقواعد القانونيةيتجلى أثر الشريعة و 
 :450اآلتيتنيالناحيتني 

ملسلمني يف أمور إىل اقة بالنسبة الشريعة اإلسالمية هي وحدها املطبّ  -أواًل 
األحوال الشخصية, ويف الواقع إنَّ من الصعب االستعاضة عن األحكام الشرعية 

من التشريعات األجنبية, إذ إنَّ  املتعلقة باألحوال الشخصية بأحكام غريها مستمدة
قضايا األحوال الشخصية تُعّد ذات صلة وثقى بعادات األمة وتقاليدها, ومعتقداهتا 

 الدينية, وفكرة احلالل واحلرام عندها.

القانون املدين السوري الشريعة اإلسالمية مبثابة مصدر ثاٍن من  عدّ  -ثانيًا 
باشرة, وهذا يعين أنَّ الشريعة اإلسالمية, يأيت بعد نصوص التشريع م ,مصادر القانون

قة يف بالدنا كما كانت من وإن مل تعد هي املصدر الرئيس للقواعد القانونية املطبّ 

                                                           
 .152د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 449
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م ل أو متمّ قبل, فإنَّ من املمكن مع هذا اإلفادة منها فائدة كبرية كمصدر مكمّ 
 احد منها.على أن حياول الرجوع إليها مبختلف مذاهبها, ال إىل مذهب و  ,للتشريع

, ذاتهالتارخيية للقانون املدين  كما أنَّ الشريعة اإلسالمية تُعّد أيضًا من املصادر
وهناك أحكام كثرية يف هذا القانون مستمدة من الشريعة اإلسالمية مباشرة, باإلضافة 

 إىل أنَّ معظم أحكامه األخرى ال تتعارض مع مبادئها وقواعدها.

الشريعة اإلسالمية, كمصدر رمسي للقانون يكاد ونشري أخريًا إىل أنَّ تأثري 
يقتصر على األحوال الشخصية واملعامالت املالية, وال تأثري هلا يف نطاق القوانني 

ليس من بينها الشريعة اإلسالمية,   ,األخرى اليت تستمد قواعدها من مصادر أخرى
 .451وغريها زائيقانون الدستوري والقانون اجلكالقانون اإلداري وال

 الثاني مبحثال
 العرف

 ؛العرف من الناحية التارخيية أسبق يف الوجود من سائر املصادر الرمسية للقانون
ون ب وجود سلطة تشريعية وال معرفة أو انتشار الكتابة, فهو يتكّ ألنَّ وجوده ال يتطلّ 

ومن الشعور بضرورة وجود قواعد تنظم  ,تلقائيًا داخل اجلماعة بوحي من حاجاهتا
نَّ نشأة العرف ترتبط وتقرتن بنشأة إاس يف اجملتمع, حبيث ميكن القول عالقات الن

اجملتمعات اإلنسانية ذاهتا, فالصورة األوىل للقانون يف اجملتمعات البدائية هي صورة 
 .452القواعد الناشئة عن التقاليد واألعراف

                                                           
 .116د. عوض أمحد الزعيب, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 451
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 التعريف بالعرف: -األول  المطلب
العمل, مع االعتقاد بلزوم هذا   يفالعرف هو اعتياد الناس على سلوك معنيَّ 

 .453السلوك كقاعدة قانونية

يفيد معنيني, إذ ُيستعم ل اصطالح  -كمصطلح التشريع   -ومصطلح العرف 
العرف أحيانًا مبعىن القاعدة القانونية اليت تصدر وتستقر عن طريق العرف, وُيستعم ل 

 . 454د هذه القاعدة القانونيةأحياناً مبعىن املصدر الذي يولّ 

 الحاجة إلى العرف: - لفرع األولا
املصدر الرمسي األصلي العام للقانون يف العصر احلديث,  إذا كان التشريع يُعدّ 

فإنَّه قد ال حييط تنظيماً شاماًل بدقائق احلياة القانونية, وال ميّد القاضي جبميع احللول, 
 .455ولذلك تقف إىل جانبه مصادر رمسية أخرى احتياطية, منها العرف

القة اجتماعية, فإذا اصطلح شأ القاعدة العرفية بدافع احلاجة إىل تنظيم عوتن
هذه العالقة على حل لتنظيمها, أو احتكما إىل شخص للفصل يف نزاعهما طرفا 

باع هذا احلل لتنظيم تلك الناحية من نواحي حياهتم وقضى حبل له أقبل الناس على اتّ 
باعه بصالحه, وإذا اطرد التقليد على اتّ  االجتماعية بدافع من حب التقليد مّت شعروا

 إذا الناس على تصريف شؤوَّنم مبقتضاها, حّتَّ  نشأت عن اطراد التقليد عادة يستقرّ 
د اعتقاد بضرورة االلتزام هبا لتمضي تولّ  ,مضى زمن على شيوع هذه العادة وثباهتا

 .456العادة يف طريقها إىل دائرة العرف
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 يوبه:مزايا العرف وع - الفرع الثاني
 نذكر أمهها:عدَّة للعرف مزايا 

يُعّد العرف تعبريًا حقيقيًا عن إرادة اجلماعة يف تنظيم العالقات بني أفرادها,  .1
د تلقائيًا عن حاجة الناس وظروفهم االقتصادية واالجتماعية, فهو يتولّ 

باع سلوك معني فيها, وينشأ لديهم شعور بوجوب التزام فيدرجون على اتّ 
بذلك يصبح أفضل تعبري عن إرادة اجلماعة, ويُعّد أكثر هذا السلوك, و 
 مالءمة لظروفها.

ل أيضًا ويتغري بل وميكن أن ملا كان العرف ينشأ عن تعامل الناس فإنَّه يتعدّ  .2
ل وتغري الظروف اليت نشأ فيها أو زواهلا, فيسري خبٍط مواٍز يُلغ ى وفقًا لتعدّ 

 وتبدل الظروف من تغرّي هلا, وبذلك يظل مالئمًا هلا, فكّل ما يصيب 
 ينعكس بدوره على العرف وإن كان ذلك حيدث ببطء إىل حد ما.

إذا كان العرف فيما سبق يف اجملتمعات القدمية مصدرًا رمسيًا ورمبا وحيداً  .3
 مع وجود التشريع, أيضاً, حّتَّ  مهماً للقواعد القانونية, فإنَّ دوره حالياً مازال 

ىل العرف لتنظيم بعض األمور, وخصوصًا يف ع حييل إفكثريًا ما جند املشرّ 
 إنَّ العرف يأيت ليسّد ما يف التشريع من نقص جمال القانون التجاري, حّتَّ 

 يف بعض احلاالت.
 إال أنَّ املزايا السابقة ال تنفي عن العرف بعض العيوب منها:

 ه, أو زواله. فإذا تصورنا مثالً بطء حركة العرف إن كان يف نشوئه, أو يف تغريّ  .1
ظرفًا طارئًا حيتاج إىل سرعة يف التنظيم ملا أمكننا أن نرتك هذا األمر للعرف,  

 يف ضمري اجلماعة. كونه حيتاج إىل وقت طويل ليستقرّ 
ملا كان العرف وليد إرادة اجلماعة فإنَّه خيتلف باختالف هذه اجلماعة,  .2

رى يف فاألعراف يف منطقة معينة يف الدولة ختتلف عن األعراف يف منطقة أخ
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قة يف املسألة الدولة ذاهتا, وتكون النتيجة اختالف القواعد القانونية املطبَّ 
د هذه دها بتعدّ الواحدة يف الدولة الواحدة من منطقة إىل أخرى وتعدّ 

 د ال ينسجم مع مبدأ وحدة الدولة.املناطق, وهذا التعدّ 
ا تنشأ  ؛رمبا ال تكون القاعدة اليت تنشأ عن العرف واضحة .3 ببطء وبصورة ألَّنَّ

والتحقق من  ,وحتتاج إىل جهد يف الكشف عنها ,تدرجيية عن تعامل الناس
وجودها والتثبت من استقرارها, وذلك لعدم ورودها يف وثيقة مكتوبة 

 نة, وقد يستعني القاضي خبرباء يف هذا اجملال.وبصياغة معيّ 
اليد ميثل العرف نزعة احملافظة على القدمي مبا تنطوي عليه من حب التق .4

واحلرص على املألوف وعدم إتاحة الفرصة لألخذ باألفكار اجلديدة إال بعد 
ت القاعدة العرفية يف اجلماعة فال يكون من . فإذا استقرّ 457زمن طويل

السهل التخلص منها؛ ألنَّ الناس يألفون ما يتوارثونه عن األسالف ويعتزون 
ولو أصبحت بالية ة بسرعة به. وعلى ذلك يصعب إلغاء قاعدة عرفية مستقرّ 

 .458ال تتالءم مع الظروف اجلديدة للجماعة
ويف ضوء هذه العيوب كان من الطبيعي أن يكون التشريع يف مركز متقدِّم على 
العرف, ولكنَّ هذا ال ينفي دور األخري, وال يعين غيابه مطلقاً, فال ينكر أحد أمهية 

ن اجلماعة ذاهتا, ومن ثَّ فهو أنَّه ينشأ م يف احلسبانال سيما إذا ما أخذنا و العرف, 
 يُعدَّ تعبرياً صادقاً عن إرادهتا. 

 أركان العرف: -الثاني  المطلب
يقوم العرف على ركنني؛ الركن املادي وهو السلوك )العادة(, والركن املعنوي 

 وهو االعتقاد بلزوم السلوك.

                                                           
 .122د. عوض أمحد الزعيب, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 457
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 الركن المادي )السلوك(: - الفرع األول
باع الناس له ه العرف بصورة عفوية, بسبب اتّ ون منينشأ السلوك الذي يتكَّ 

 بصورة منتظمة يف وجه معني من أوجه التعامل, ويف ضوء الظروف احمليطة هبم.

 وُيشرت ط يف هذا السلوك عدد من الشروط:

باعه من قبل مجيع األفراد, وال يقتصر على شخص معني أن يكون عاماً, باتّ  .1
 من يًا خمتصًا مبكان معنّي كان حملّ نني بذواهتم, سواء أبذاته أو أشخاص معيّ 

 الدولة, أو مهنياً خمتصاً مبهنة معينة.
أو عدة أشخاص  ,اً واحد اً ر العمل بالقاعدة منهم شخصفإذا كان من تكرّ 

فإنَّ التكرار ال يكون عاماً,  ,كمحمد وحممود وسعد ووفاء  ,نني بذواهتممعيّ 
 .459وبالتايل ال يوفر ركن االعتياد

يف هذا الصدد أن تكون العادة شاملة تسري على كلِّ الناس وال يعين العموم 
ق ومجيع أجزاء إقليم الدولة, بل يكفي أن تكون عامة يف املكان الذي ُتطبَّ 

 .460فيه, أو على األشخاص الذين يشملهم حكمها
باعه مدة كافية من الزمن, أن يكون قدمياً, أي أن يكون قد مضى على اتّ  .2

 ديد هذه املدة. يف حتوال يوجد معيار معنّي 
وإن كان الرأي الغالب يشرتط أن تبلغ من القدم مدى ينسى الناس مبضيه 
تاريخ نشوئها. ومع ذلك فإنَّ حتديد الزمن الذي يقتضيه قدمها أمر خيضع 

 . 461لتقدير القاضي
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وهي مسألة نسبية ختتلف باختالف الظروف, فقد تكفي مدة عشر سنوات 
ة عشرين سنة كافية يف حاالت أخرى, يف بعض احلاالت, وقد ال تكون مد

واملالح  أنَّ العرف الذي ينشأ يف بيئة زراعية حيتاج لتكوينه إىل مدة أطول 
ة أو صناعية, ويرجع ذلك إىل السرعة يمن العرف الناشئ يف بيئة جتار 

وإىل كثرة التطورات اليت  ,فرها يف املعامالت التجارية والصناعيةاالواجب تو 
 .462ت بالزراعةورن  صناعة إذا ما قُ تلحق التجارة وال

دون من باعه بصورة منتظمة, اً, أي قام الناس باتّ أن يكون ثابتًا ومستقرّ  .3
بعًا يف بعض األحيان, ومرتوكًا يف أحيان توقف. أمَّا إذا كان السلوك متّ 

 أخرى فال يُعّد عرفاً.
عرفًا مهما  أن يكون موافقًا للنظام العام واآلداب العامة, وإال فإنَّه ال يُعدّ  .4

 مضى عليه من الزمن.
ومثال ذلك عادة وأد البنات يف اجلاهلية, وعادة األخذ بالثأر يف بعض 

فهذه  ,املناطق, وعادة املبارزة حلسم النزاعات يف العصور الوسطى يف أوربا
ا ختالف النظام العام  .463العادات السيئة ال تنشئ عرفاً ألَّنَّ

 الركن المعنوي: - الفرع الثاني
ون العرف, بل جيب فوق  يتكَّ باع الناس العادة مدة من الزمن حّتَّ  يكفي اتّ ال

وهنا يظهر الفرق واضحاً  ,د الشعور لدى الناس بأنَّ هذه العادة ملزمةذلك أن يتولّ 
 لو كانت العادة عامة وقدمية بني العرف والعادة اليت مل ترق  إىل مرتبة العرف, حّتَّ 

 لعام واآلداب العامة.ة وموافقة للنظام اومستقرّ 

                                                           
 .156 - 155د. حممد لبيب شنب, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  - 462
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د قاعدة قانونية ملزمة, ولذلك ال تُعّد عادة تقدمي اهلدايا يف املناسبات عرفاً يولّ 
قف باعها من قبل الناس, كوَّنا ال خترج عن باب اجملاملة, وتعلى الرغم من قدم اتّ 

 فر فيها إّي إلزام. اعند حّد الركن املادي وال يتو 

 فاقية:العرف والعادة التالتمييز بين 
ى "العادات االتفاقية" وهي من العادات ما يتصل بالعالقات القانونية, وُتسمّ 

أو ضمناً, وتستمد  عبارة عن شروط يعتاد الناس على اشرتاطها يف معامالهتم صراحةً 
قوهتا امللزمة من انصراف إرادة املتعاقدين إىل العمل مبقتضاها فليس هلا يف ذاهتا قوة 

 .464ملزمة

ما يشرتك العر و  ف والعادة يف الركن املادي املتمثل يف تكرار سلوك معني, إال أَّنَّ
 خيتلفان يف الركن املعنوي املتمثل يف االعتقاد بلزوم هذا السوك.

وترتتب على ثبوت الصفة القانونية لقاعدة العرف وانتفائها من العادات 
 :465عاصراناالتفاقية النتائج اآلتية يف ضوء ما استقر عليه الفقه والقضاء امل

ق القاضي العرف من تلقاء نفسه على ما يُعر ض عليه من نزاع وإن مل يطبِّ  - 1
أمَّا  ,جيب على القاضي تطبيقهممَّا العرف قانونًا  لكونيتمسك به أحد الطرفني, 

العادة االتفاقية فُتعّد شرطًا يف العقد أو متثل إرادة مفروضة للطرفني, ولذلك ينبغي 
 يقوم القاضي من اخلصوم يف الدعوى التمسك هبا حّتَّ على صاحب املصلحة 

 بتطبيقها.
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أمَّا  ,كانوا على علم به أم كانوا جيهلونهأيلزم العرف املتعاقدين بأحكامه سواء  - 2
 ,العادة االتفاقية فإنَّ تطبيقها يقوم على أساس انصراف إرادة الطرفني إىل األخذ هبا

 حدمها امتنع تطبيقها.فإذا جهل الطرفان أحكامها أو جهلها أ

جيب على القاضي أن يتحرى وجود العرف بنفسه, فإن مل يقتنع عند التحري  - 3
عيها واجب أمَّا العادة االتفاقية فتفرض على من يدّ  ,بوجوده قضى بعدم ثبوته لديه

 عبء إثباهتا.

مة تطبيقه لرقابة الفر عنصريه وساخيضع تطبيق العرف من حيث التثبت من تو  - 4
أمَّا العادة االتفاقية فال رقابة حملكمة النقض على قضاء قاضي  ,مة النقضحمك

 املوضوع بشأن وجودها وتطبيقها.

قد يبلغ العرف التجاري درجة من القوة يستطيع هبا أن يغلب على نص خمالف  - 5
ع على تغليب حكم العرف على حكم النص التشريعي يف له, وقد ينص املشرّ 

أمَّا العادة االتفاقية فال تُعّد قاعدة قانونية وإن كانت  ,رضهماحاالت معينة عند تعا
ن تلغي قانونًا أو تفضل نصًا تشريعيًا يف أعادة جتارية, وال تستطيع بطبيعة احلال 

 التطبيق.

 مكانة العرف في فروع القانون المختلفة: -الثالث  المطلب
روع القانون, فبينما خيتلف دور العرف يف إنشاء القواعد القانونية باختالف ف

جند أنَّ دور العرف يف هذا اجملال بارز يف بعض فروع القانون, جند أنَّ أثره ينعدم يف 
 غريها.

يزال العرف اجلاري بني الدول يُعّد من أهم  ي القانون الدويل العام مثاًل مافف
  مرجع أمهية العرف يف القانون الدويل ولعلّ  ,املصادر اليت يستقي منها أحكامه
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ية امللزمة للدول مجيعاً ع الذي حيق له وضع القواعد القانونكمصدر هو انعدام املشرّ 
 .466القانون الداخلي ععكس مشرِّ ب

لقانون الدستوري, يُعّد العرف املصدر الفرد للدستور العريف, كما إىل اوبالنسبة 
 .467اًل لقواعد الدستور املكتوبيُعّد يف كثري من الدول مصدراً مكمّ 

لقانون اجلزائي, فليس للعرف أّي دور فيه الستناد هذا القانون إىل االنسبة أمَّا ب
لقانون املايل, إىل ا. وكذلك ال أثر له بالنسبة "ال جرمية وال عقوبة إال بنص"إىل قاعدة 

ألنَّ التشريع هو  ؛وقانون أصول احملاكمات اجلزائية, وقانون أصول احملاكمات املدنية
 .468 املذكورةاملصدر الوحيد للقوانني

وميارس العرف دورًا تتفاوت أمهيته بتفاوت األنظمة القانونية يف فروع القانون 
ذلك ألنَّ العرف قد يُعّد  ؛األخرى, كالقانون املدين والقانون اإلداري وقانون العمل

مصدراً رمسيًا للقانون املدين, كما هو شأنه يف القوانني املدنية العربية املعاصرة ويف كثري 
من مصادر  مهمن القوانني املدنية الغربية, ويأخذ القضاء اإلداري وهو مصدر م

يف كثري من احلاالت, وللعرف أثر يف دائرة قوانني  يف احلسبانالقانون اإلداري العرف 
ولكّن أثره يتفاوت بتفاوت مدى استيعاب النصوص التشريعية للحلول  ,العمل
 .469القانونية

                                                           
 .158د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 466
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 ة الملزمة للعرف:أساس القو  -الرابع  المطلب
فر ركنيه املادي )السلوك( واملعنوي )االعتقاد بإلزامه(, اون العرف مبجّرد تو يتكَّ 

 ويف هذا اجملال اختلفت اآلراء يف أساس القوة امللزمة للعرف.

 إرادة المشرع: -الرأي األول 
نَّ أساس قوة العرف امللزمة رضا الشعب الضمين إاملذهب أنَّ القول هذا يرى 

صدق إال على اجملتمعات اليت يكون الشعب فيها هو صاحب سلطة التشريع ال ي
ع. أمَّا اجملتمعات اليت يكون رضا املشرّ  بوصفه النظر إىل رضا الشعب حبيث يتعنيَّ 

نَّ أساس قوة العرف امللزمة هو إر فيها القول نة, فإنَّه يتعذَّ ع فيها فرداً أو هيئة معيّ املشرّ 
أن  اً فيها ال ميلك سلطة التشريع. ويكون األصوب إذرضا الشعب مادام الشعب 

ع به رضا ضمنيًا وعدم اعرتاضه نَّ أساس قوة العرف امللزمة هو رضا املشرّ إيُقال 
 .470عليه

ولكنَّ هذه النظرية غري صحيحة, فالثابت من التاريخ أنَّ القواعد العرفية 
, ومن ّث فال ميكن شريعمت سلوك اإلنسان يف اجملتمع قبل أن يوجد التنشأت ونظّ 

 .471أساس القوة امللزمة للعرف يكمن يف إرادة املشرع الصرحية إنَّ القول 

 قضاء المحاكم: -الرأي الثاني 
ا ينشئه القضاء بتطبيقه  إنَّ االعتقاد بإلزام العرف ال ينشأ من تلقاء نفسه وإَّنَّ

والقضاء  ,حملاكم بهون إال بعد حكم اله فيما يُرف ع إليه من منازعات. والعرف ال يتكَّ 

                                                           
 .397جع سابق, ص د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مر  - 470
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 حتكم به ك فإنَّه يظل جمهواًل حّتَّ لولذ ,هو الذي يوجده مبا يسبغ عليه من قوة ملزمة
 .472احملاكم وتطرد يف األخذ به فتصبح له قوة ملزمة كقاعدة قانونية

ألنَّ وجود العرف ال يتوقف على تطبيق  ؛ت هذه النظرية بدورهاوقد انتقد  
ا ملزمة, فالقاعدة قضاء ال يطبِّ القضاء له, فالواقع أنَّ ال ق القاعدة العرفية إال ألَّنَّ

ت القواعد العرفية جد  قها القضاء, وقد وُ العرفية تكسب صفتها اإللزامية قبل أن يطبِّ 
نَّ هذه القواعد إاحملاكم مبا ال يصح معه القول  دوج  يف اجملتمعات القدمية قبل أن تُ 

ا ملزمةأنَّ احملاكم تطبّ  قها, فالصحيحملزمة ألنَّ احملاكم تطبّ   .473ق القواعد العرفية ألَّنَّ

 الضرورة الجتماعية: -الرأي الثالث 
يرى أنصار هذا الرأي أنَّ مصدر القوة امللزمة للعرف هو قوة إلزام ذاتية 

مها ويفرضها وجوب تنظيم اجملتمع تنظيماً مستمدة من الضرورة االجتماعية اليت حيتّ 
 .474م بالعرف يف حالة غياب التشريع أو نقصانه وعدم كفايتهعاداًل حيقق الصاحل العا

ر جعله مصدراً وعند البعض أنَّ ضرورة العرف لتنظيم اجملتمع إن كانت تربِّ 
فاإللزام ال يكون إال من إرادة قادرة على أمر  ,رمسياً, فهي ال تسبغ عليه القوة امللزمة
ف يستمد قوته امللزمة من ضرورته يل إنَّ العر املخاطبني بالقاعدة, وعلى ذلك فإذا قِ 

م هذا على معىن أنَّ ضرورة العرف هي اليت تربِّر جعله جيب أن يُفه  جملتمع, لتنظيم ا
ا هي اليت جتعل القواعد العرفية ملزمة  .475مصدراً رمسياً ال على أَّنَّ

                                                           
 .132انظر: د. عوض أمحد الزعيب, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 472
 .164 - 163د. حممد لبيب شنب, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  - 473
 .168القانون, مرجع سابق, ص د. غالب الداودي, املدخل إىل علم  - 474
 .145د. منصور مصطفى منصور, دروس يف املدخل لدراسة العلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 475
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 إرادة الشعب: -الرأي الرابع 
اس القوة امللزمة ملا مضمون هذه النظرية أنَّ إرادة الشعب يف أّي دولة هي أس

 , عن إرادته عن طريق جهاز خاصيوجد فيها من قواعد قانونية, والشعب قد يعربِّ 
وهذا هو اجلهاز التشريعي أو  ,منوط به التعبري عن هذه اإلرادة يف صورة عامة مكتوبة

ولكنَّ  , عن إرادة الشعب بإصدار التشريعات املختلفةالسلطة التشريعية, اليت تعربِّ 
 عن إرادته مباشرة, وليس من خالل أّي جهاز, بل عن ب يستطيع أن يعربِّ الشع

طريق سلوك أفراد هذا الشعب املطرد املتواتر, ويأخذ هذا التعبري صورة قواعد غري 
قواعد عرفية, حبيث يُعّد وجود العرف نوعًا من الدميقراطية املباشرة, وهذه  ؛مكتوبة

 .476يف الوقت احلاضر النظرية األخرية هي الراجحة يف الفقه

وتعليقاً على هذا الرأي يرى البعض أنَّ القول إنَّ العرف يستمد قوته امللزمة من 
 ؛ع ال يتعارض مع القول إنَّه يستمد قوته امللزمة من رضا الشعب الضمينإرادة املشرّ 

ا ع ليس إال أداة اجلماعة يف التعبري عن القواعد القانونية اليت ترتضيهذلك أنَّ املشرّ 
ع تستمد قوهتا ع, وإرادة املشرّ تلك اجلماعة, فالعرف يستمد قوته امللزمة من إرادة املشرّ 

من إرادة اجلماعة. وهذا ينتهي بنا إىل القول إنَّ العرف يستمد قوته امللزمة يف النهاية 
 .477من إرادة اجلماعة

 مركز العرف بين المصادر الرسمية للقانون: - المطلب الخامس
يع املصدر الرمسي األصلي للقانون, أمَّا العرف فهو وإن كان يُعّد يُعّد التشر 

مصدراً رمسياً للقانون إال أنَّه مصدر احتياطي ثاٍن ال يلجأ إليه القاضي إال بعد البحث 
يف التشريع يف املرتبة األوىل, ّث يف مبادئ الشريعة اإلسالمية يف املرتبة الثانية, ويرتتب 

 :أنَّه هاأمهعدة على ذلك نتائج 
                                                           

 .164د. حممد لبيب شنب, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  - 476
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- 203 - 
 

 ل يجوز للعرف إلغاء نص تشريعي: -أوًل 
نصت املادة الثانية من القانون املدين السوري على أنَّه: "ال جيوز إلغاء نص 

على هذا اإللغاء, أو يشتمل على نص  تشريعي إال بتشريع الحق ينص صراحةً 
ر يتعارض مع نص التشريع القدمي, أو ينظم من جديد املوضوع الذي سبق أن قرَّ 

 قواعده ذلك التشريع". 

سواء أكان ى إال بتشريع مثله, وُيستفاد من هذا النص أنَّ التشريع ال يُلغ  
 اإللغاء صرحياً, أم ضمنياً.

ال يُلغ ى إال بنص تشريعي يف مثل  -وهو يف املركز األول  -فالنص التشريعي 
قه, فليس من د نص تشريعي ولكن اعتاد الناس عدم تطبيجِ قوته. وعلى ذلك فإذا وُ 

 .478شأن ذلك أن يلغي هذا النص, بل يظل قائماً وملزماً وميكن تطبيقه يف أّي وقت

املذكرة اإليضاحية ملشروع تنقيح القانون املدين يف هذا الشأن: "أنَّه  بيَّنتوقد 
غين عن البيان أنَّ النص على عدم جواز نسخ التشريع إال مبقتضى تشريع آخر 

 .479نص التشريعي مبقتضى عرف الحق"يستتبع عدم جواز نسخ ال

 ل يجوز للعرف أن يخالف قاعدة تشريعية آمرة: -ثانياً 
 ؛ت قاعدة تشريعية آمرة تتعلق بالنظام العام, فال جيوز للعرف خمالفتهاجد  إذا وُ 

قها مبصاحل ألنَّ حكم القاعدة اآلمرة مطلق جيب تطبيقه يف مجيع احلاالت, لتعلّ 
 اجملتمع.

                                                           
 .158د. حممد لبيب شنب, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  - 478
د. سليمان مرقس, الوايف يف . مشار إليها لدى: 196ص  1جمموعة األعمال التحضريية جـ  - 479

 .423شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص 
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رضنا مثاًل أنَّ العرف قد جرى يف بلد ما على أنَّ الفائدة وعلى هذا, لو ف
 9من قيمة القرض بينما تقتضي القاعدة التشريعية بأال تتجاوز  % 12تكون مبعدل 

وتُعّد كّل فائدة تزيد عن احلّد املذكور باطلة  األخذ به, فإنَّ هذا العرف ال جيوز %
 .480ملخالفتها قاعدة آمرة من النظام العام

نتمي كل من القاعدة العرفية والقاعدة ياألخذ هبذه النتيجة جماله أن  على أنَّ 
التشريعية إىل فرع من فروع القانون, كالقانون املدين مثاًل, وعلى ذلك فال جيوز أن 

 انتماءأمَّا من حيث  ,من نصوص القانون املدين اً آمر  اً تشريعي اً خيالف عرف مدين نص
م  وانتماء العرف إىل فرع من فروع القانون, النص التشريعي إىل فرع آخر, فال يتقدَّ

إذ يكون لكل منهما جمال خمتلف يف التطبيق, ولذلك  ,النص التشريعي على العرف
 .481فإنَّ العرف ينطبق يف جماله, والنص التشريعي ينطبق يف جماله, ولو كانا متعارضني

 يجوز للعرف أن يخالف قاعدة تشريعية تكميلية: -ثالثاً 
لة؛ ألنَّ طبيعة هذه القاعدة تسمح ع العرف أن خيالف قاعدة مكمّ يستطي

ق إال إذا مل يتفق األفراد على ما خيالفها. والعرف يُعّد اتفاقاً بذلك, إذ هي ال ُتطبَّ 
 .482ضمنياً من قبل أفراد اجملتمع على مسألة معينة

ة, لأنَّ وجود عرف خمالف لقاعدة تشريعية مكمّ على على أنَّه جيب التنبيه 
دون أن ميتد من يقتصر أثره على وجوب تطبيق العرف واستبعاد القاعدة التشريعية, 

 .483إىل إلغاء هذه القاعدة
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 :التشريعدور العرف في  - المطلب السادس
 ل للتشريع:العرف المكم   - الفرع األول

فنلجأ إليه إذا مل جند قاعدة يف  ,إنَّ العرف يكمل ما يف التشريع من نقص
وقد أحالت املادة األوىل من القانون املدين السوري إىل العرف, كمصدر . 484التشريع

رمسي, يلجأ إليه القاضي عند عدم وجود نص تشريعي أو حكم من أحكام الشريعة 
 اإلسالمية.

وقد ورد يف املذكرة اإليضاحية ملشروع القانون املدين السوري ما يفيد ذلك: 
تتناسب مع أمهيتهما كمصدر أساسي مرن "فأنزل العرف والشريعة اإلسالمية منزلة 

 .485يسّد جانباً مهماً من النقص الذي قد يظهر يف التشريع"

 العرف المعاون للتشريع: - الفرع الثاني
يُعّد العرف يف بعض األحوال معاونًا للتشريع, وهذا ما حيدث عندما يعرض 

على العرف فيقوم  ذاهتا  ولكنَّه حييل يف القاعدة التشريعيةع لتنظيم موضوع معنيَّ املشرّ 

                                                           
 .147سابق, ص  د. منصور مصطفى منصور, دروس يف املدخل لدراسة العلوم القانونية, مرجع - 484
وتقول املذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي  .8القانون املدين السوري, مرجع سابق, ص  - 485

تعليقًا على املادة األوىل اليت جتعل العرف مصدرًا رمسيًا يلي التشريع: "...فالعرف املصري للقانون املدين 
 وسيلتها الفطرية لتنظيم تفاصيل عترب  عة ويُ هو املصدر الشعيب األصيل الذي يتصل اتصااًل مباشرًا باجلما

مات املعايري اليت يعجز التشريع عن تناوهلا بسبب تشعبها أو استعصائها. ولذلك ظل هذا املعامالت ومقوِّ 
 املصدر وسيظل إىل جانب التشريع مصدرًا تكميليًا خصبًا ال يقف إنتاجه عند حدود املعامالت

يت تسري يف شأَّنا قواعد القانون املدين وسائر فروع القانون اخلاص التجارية, بل يتناول املعامالت ال
والعام على السواء". د. منصور مصطفى منصور, دروس يف املدخل لدراسة العلوم القانونية, مرجع 

 .142سابق, ص 
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ع بالعرف لبيان  . فقد يستعني املشرّ 486عالعرف عندئٍذ بتحديد ما أحال إليه املشرّ 
 .487كيفية إعمال بعض املعايري املرنة اليت يستخدمها يف القاعدة

ع إىل العرف لتحديد ما يُعّد من مستلزمات كما هو احلال عندما أحال املشرّ 
: "وال يقتصر ما يأيتالقانون املدين السوري على ( من 2) 149العقد. نصت املادة 

العقد على إلزام املتعاقد مبا ورد فيه, ولكّنه يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته وفقاً 
 للقانون والعرف والعدالة حبسب طبيعة االلتزام".

فمعيار )مستلزمات العقد( معيار مرن كثريًا ما يصعب حتديد ما يصدق عليه 
 .488ع بالعرف يف حتديد هذه املستلزمات, وهلذا يستعني املشرّ ةعلى حديف كلِّ حالة 

ع عن تنظيم مسألة ما, وهو يضع القاعدة, ويصرح برتكها وقد يتخلى املشرّ 
من القانون املدين السوري على أنَّه:  233. على سبيل املثال نصت املادة 489رفعلل

 أيّة حال أن يكون جمموع د الفوائد, وال جيوز يف"ال جيوز تقاضي فوائد على متجمّ 
الفوائد اليت يتقاضاها الدائن أكثر من رأس املال وذلك كّله دون إخالل بالقواعد 

 والعادات التجارية".

فقد ختلى املشرع عن تنظيم مسألة طريقة حساب الفوائد املركبة وأحال يف 
 .490ذلك صراحة على العرف
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 الثالث المبحث
 دالةمبادئ القانون الطبيعي وقواعد الع

قد ال جيد القاضي نصًا تشريعيًا حيكم النزاع املعروض عليه, وال يف مبادئ 
هذا التساؤل الشريعة اإلسالمية, وال يف العرف, فما هو احلل إذاً؟ اإلجابة على 

كلِّ فرض ترتتب عليه نتائج, فإمَّا أال حيكم يف النزاع وهو يرتكب تتمثل يف فرضني, و 
ا أن يقضي يف النزاع باجتهاده وهذا يعين خلق قاعدة قانونية جرمية إنكار العدالة, وإمَّ 

 .491وهي ليست وظيفته

وميكن القول بصفة عامة إنَّ على القاضي يف حالة عدم وجود تشريع أو عرف 
 لكونهحيكم النزاع املعروض عليه أن يأخذ باحلكم أو احلل الذي ميليه العقل والضمري 

 عنه القانون مببادئ القانون الطبيعي وقواعد حمققًا للعدالة. وهو احلكم الذي عربَّ 
 .492العدالة

ويف احلقيقة فإنَّ مبادئ القانون الطبيعي والعدالة تُعّد فكرة غري حمدَّدة, وال 
ا شعور كامن  ,493 هذا املصدر عن قواعد حمدَّدة منضبطة باملعىن الصحيحيعربِّ  بل إَّنَّ

دل الطبيعي بني الناس, ويوحي يف أعماق النفس يكشف عنه العقل السليم وروح الع
 . 494به الضمري املستنري إليتاء كّل ذي حق حقه
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وعلى القاضي يف رجوعه إىل قواعد العدالة واجتهاده أن يصدر عن اعتبارات 
موضوعية ال عن اعتقاده الذايت, فال حيق له أن يبين حكمه على أفكاره اخلاصة, أو 

 .495عاً به تشريعها وإال أصبح مشرِّ  نيطق ما كان يضعه من القواعد لو أُ أن يطبِّ 

داً, بل جيب عليه أن يعتد ولذلك فعلى القاضي أال ينظر إىل العدل جمرّ 
بالظروف واملالبسات اليت حتيط بالنزاع املعروض عليه, فما يكون عاداًل يف ظروف 

 .496نة ال يكون عاداًل بالضرورة يف ظروف أخرى خمتلفةمعيِّ 

تسميته ليس قانوناً, فهو ال يضم من رغم على ال والواقع أنَّ القانون الطبيعي
ا هو جمّرد موجهات  ,قواعد قانونية تنظم عالقات األفراد مباشرة بصفة ملزمة إَّنَّ

 .497 عن فكرة العدل املثايلومبادئ عامة تعربِّ 

 ع:ملهم للمشر  القانون الطبيعي وقواعد العدالة  -األول  الدور
ا  ع طائفة من أحكام ما يسّنه من تلهم املشرّ يبدو أثر قواعد العدالة يف أَّنَّ

 ,ماآلخذ بيد جمتمعه يف طريق الصالح والتقدّ  بوصفهع ذلك ألنَّ على املشرّ  ؛قواعد
أن يتشبع بروح اإلنصاف  ,والعامل على إشاعة روح اخلري والعدل يف احلياة القانونية

عه, وهو إذا شرِّ يف وضعه األحكام, وأن يهدف إىل السمو بالتنظيم االجتماعي فيما ي
ما التفت صوب قواعد العدالة فستلهمه ما ينبغي أن يفعل وستحثه على السري 

 .498بقانونه قدماً يف طريق الكمال

ع للملكية ومن تطبيقات فكرة القانون الطبيعي وقواعد العدالة تنظيم املشرّ 
ة, ونظرية ل التبعاألدبية والفنية والصناعية, ونظرية التعسف يف استعمال احلق, وحتمّ 
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ويف  ,ومبدأ الغش يفسد التصرفات ,احلوادث الطارئة, وقاعدة الغش يبطل التصرفات
 .499ومسؤولية عدمي التمييز ,والدولة ,العمل صاحبالتزامات 

 مصدر رسمي احتياطي:القانون الطبيعي وقواعد العدالة  -الدور الثاني 
ملدين السوري تُعّد مبادئ ( من املادة األوىل من القانون ا2استنادًا إىل الفقرة )

القانون الطبيعي وقواعد العدالة مصدرًا احتياطيًا أخرياً, يلجأ إليه القاضي إذا مل جيد 
حاًل للنزاع املعروض عليه يف املصادر اليت سبقته, واملتمثلة يف التشريع, ومبادئ 

 الشريعة اإلسالمية, والعرف.

طريق االمتناع عن إصدار وواضح أنَّ املشرع قطع هبذا النص على القاضي 
احلكم يف قضية معروضة عليه حبجة افتقاد املصادر الرمسية املعروفة للقانون, وذلك 
بإلزامه بالرجوع إىل قواعد العدالة إلصدار حكمه يف كلِّ حالة يفتقد فيها املصادر 

 .500الرمسية اليت تعلوها منزلة

صدرًا رمسيًا للقانون يف وُيالح   أنَّ جعل القانون الطبيعي وقواعد العدالة م
املرتبة الرابعة )األخرية(, من شأنه أن يؤدي يف غالبية احلاالت إىل ندرة احلاالت اليت 
حيتاج فيها القاضي إىل اللجوء إىل مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة, إذ الغالب 

 .501عليهأنَّه سيجد يف مبادئ الشريعة اإلسالمية ما يسعفه يف حل النزاع املعروض 

 اإلحالة إلى قواعد العدالة لحكم بعض المسائل: -الدور الثالث 
لة تُعّد من املصادر الرمسية االحتياطية للقانون, جند افضاًل عن كون قواعد العد

 .502ع حييل إليها أحياناً لبيان حكم بعض املسائل يف كثري من احلاالتأنَّ املشرّ 
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"إذا على أنَّه: ون املدين السوري من القان 150من ذلك مثاًل ما نصت املادة 
مّت العقد بطريق اإلذعان وكان قد تضمن شروطًا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه 
الشروط أو أن يعفي الطرف املذعن منها, وذلك وفقًا ملا تقضي به العدالة, ويقع 

 باطالً كّل اتفاق على خالف ذلك".
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 الفصل الثالث
 المصادر التفسيرية للقانون

راد باملصدر التفسريي املرجع الذي يساعد على جتلية ما يف القاعدة القانونية يُ 
فهو مصدر لالستئناس واالسرتشاد, يسرتشد  ,من غموض وتوضيح ما فيها من إهبام

 .503ف على حقيقة القواعد اليت يستمدها من مصادرها الرمسيةبه القاضي للتعرّ 

ع وال يع, غري ملزمني ال للمشرّ ويُعّد الفقه والقضاء مصدران تفسرييان للتشر 
, اً كبري   اً وعلى الرغم من ذلك فإنَّ هلما دور  ,للقاضي وال يلزمان أحدًا حبسب األصل

يستهدي املشرع بآراء الفقه والقضاء عند وضعه للتشريعات, وإن كان لكل منهما  إذ
 . 504تأثري فهو أد,ي فقط

 األول المبحث
 الفقه

ة الصادرة من علماء القانون, أي الفقهاء, الفقه هو جمموعة اآلراء القانوني
وتظهر تلك اآلراء من خالل املؤلفات, واألحباث,  ,مبناسبة شرح القانون وتفسريه

 .505والفتاوى, والتعليقات على األحكام, واحملاضرات

وعلى الرغم من دور الفقه القانوين يف شرح ونقد وتوجيه القانون, فإنَّه غري 
ا يستأنس به القاضي؛ ملزم يف العصر احلديث, و  مصدرًا تفسرييًا للقانون,  بوصفهإَّنَّ

 . 506د هبا القاضيوليس لرأي الفقيه أو آلراء مجهرة الفقهاء قوة إلزام قانونية يتقيّ 
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وممّا جتدر اإلشارة إليه أنَّ العالقة وثيقة جداً بني القضاء والفقه؛ ألنَّ كل واحد 
لفقيه, والفقيه يستفيد من جتارب فالقاضي يسرتشد برأي ا ,ل اآلخرمنهما يكمّ 

يل إنَّ القاضي, فيتجه بفقهه الوجهة اليت تتفق مع مقتضيات احلياة العملية. وهلذا قِ 
 .507فرت له جتربة القاضي ونظرة الفقيهاتفسري للقانون هو ما تو  خري

 الثاني المبحث
 القضاء

 تعريف القضاء: -األول  المطلب
 :508عدة يُطل ق لف  القضاء على معانٍ 

جمموعة احملاكم املوجودة يف بلد من البلدان, وهذا ما يُطل ق عليه السلطة  .1
 القضائية, وهي اليت تقوم بتطبيق القانون على ما يُعر ض عليها من منازعات.

جمموعة األحكام اليت تصدرها احملاكم يف املنازعات املعروضة عليها, أو يف  .2
 اء اجلزائي أو القضاء املدين. نوع معني من هذه املنازعات. فُيقال مثالً القض

 يف مسألة من املسائل, أي جمموع رادها على اجتاه معنّي استقرار احملاكم واطّ  .3
املبادئ القانونية اليت ُتستخل ص من استقرار أحكام القضاء على العمل هبا 

 يف موضوع أو موضوعات معينة.

يف بعض الدول ولتمييز هذا املعىن األخري يستخدم الفقهاء اصطالح االجتهاد 
 .509العربية
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 القضاء في النظام األنكلوسكسوني: - الفرع األول
يف الدول ذات النزعة األنكلوسكسونية )بالد السوابق القضائية(, مثل للقضاء 

بريطانيا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا واسرتاليا وبعض الواليات يف أمريكا, دوره البارز يف 
ي للقانون؛ ألنَّ كّل حمكمة ملزمة باحلكم الذي إنشاء القواعد القانونية كمصدر رمس

نَّ إأي  ,نة عندما تُعر ض عليها قضايا مماثلة الحقةسبق أن أصدرته يف قضية معيّ 
اثلة األخرى اليت األحكام اليت تصدرها تُعّد سابقة قضائية تلتزم هبا يف املنازعات املم

نها درجة أو اليت متاثلها يف كما تلتزم هبا احملاكم األخرى األدىن متُعر ض عليها,  
 . 510الدرجة

 القضاء في النظام الالتيني: - الفرع الثاني
اليت ذاهتا لمحكمة لالسابقة القضائية يف الدول ذات النزعة الالتينية غري ملزمة 

أصدرهتا, وال للمحاكم اليت متاثلها درجة, أو األدىن منها يف املنازعات املماثلة, بل 
هذه الدول مصدرًا تفسرييًا يستأنس به القاضي عند تطبيقه  يُعّد القضاء يف مثل

للقانون ويسرتشد به عند تقصي مفهوم القواعد اليت يستخلصها من املصادر الرمسية, 
 .511دون أن تكون له قوة إلزام, خاصة يف حالة افتقاده للنص التشريعيمن 

للقانون يف هذه القضاء مصدراً  عدّ هناك عقبات قانونية حتول دون أنَّ والواقع 
 :512ما يأيتالبالد, تتمثل في

على احملاكم إصدار  -مثل القانون املدين الفرنسي  -ر بعض التشريعات حتظّ  .1
ق يف القضايا طبَّ أحكام عامة تنظيمية الئحية, أي ال جيوز هلا وضع قواعد لتُ 

 املماثلة مستقباًل.
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اعد عامة من يشكل مبدأ احلجية النسبية لألمر املقضي عقبة أمام نشوء قو  .2
ت رض  فلو عُ  ,فاحلكم ال يلزم إال بصدد النزاع الصادر بشأنه ,أحكام احملاكم

قضية مماثلة مستقباًل جيوز للمحكمة أن تصدر فيها حكمًا خمالفًا ملا سبق 
 أن قرَّرته.

إنَّ مبدأ الفصل بني السلطات مينع السلطة القضائية من سّن القوانني, وإال   .3
 ص السلطة التشريعية.كانت معتدية على اختصا

 القضاء في القانون السوري: - المطلب الثاني
( من املادة األوىل من القانون املدين السوري املصادر الرمسية 2حدَّدت الفقرة )

للقانون, ومل تذكر من بينها القضاء, وهذا ما يدلنا على أنَّ القضاء ال يُعّد مصدراً 
 رمسياً للقواعد القانونية يف سورية. 

هذا ما يعين أنَّ دور القاضي يتمثل يف تطبيق القانون على النزاع املعروض و 
عليه, دون أن يكون له من حيث املبدأ وضع قواعد قانونية عامة, إال أنَّ التدقيق فيما 

 جيري عليه الواقع يقودنا إىل خالف ذلك.

املماثلة,  جند أنَّ احملاكم غالبًا ما تتجه إىل تبين االجتاه ذاته يف القضايا إذ
ق احلكم الذي سبق أن قرَّره هو أو ض عليه قضية معينة فإنَّه يطبّ فالقاضي عندما تُعر  

أنَّ توحيد االجتاه يف أحكام احملاكم يُعّد أمراً يف قاٍض آخر يف قضية مماثلة. وال شك 
 ضرورياً لضمان االستقرار يف اجملتمع, وتقوم حمكمة النقض بدور كبري يف هذا اجملال.

ن الناحية العملية ميكننا القول إنَّ أحكام حمكمة النقض ملزمة أدبياً فم
إنَّ القاضي يف تلك احملاكم يستطيع نظريًا أن خيالف اجتهاد  إذللمحاكم األدىن, 

حمكمة النقض, ولكنَّه عمليًا إذا ما خالف هذا االجتهاد فإنَّ حكمه سيكون عرضة 
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باع اجتهاد حمكمة  حترص احملاكم على اتّ للنقض إذا ما طُِعن فيه أمامها, وبالتايل
 .513النقض
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 الفصل األول
 تحديد مفهوم الحق

 األول المبحث
 تعريف الحق

احلق هو السلطة أو اإلمكانية أو االمتياز اليت مينحها القانون للشخص متكيناً 
 .514له من حتقيق مصلحة مشروعة يعرتف له هبا وحيميها

فالقانون, وهو جمموعة القواعد امللزمة اليت تنظم عالقات الناس يف اجملتمع, إذ 
ر الناس مبا جيب أن يفعلوا وينهاهم عمَّا جيب أن ميتنعوا عنه, يقرِّر ما يُعّد مصلحة يأم

 ما لصاحب هذه املصلحة من مزايا أو سلطات أو مشروعة لكلِّ شخص, ويبنّي 
, ويرسم يف الوقت ذاته حدود هذه السلطات أو املزايا, وينهى سائر الناس إمكانات

 .515عن إتيان ما يُعّد افتئاتاً عليها

 :تعريف الحقالنظريات التي قيلت في  -األول  المطلب
هذا االختالف النزعة اليت يتبناها كل  اختلف الفقه حول تعريف احلق, ومردّ 

وما إذا كانت هي النزعة الفردية أو اجلماعية, وكذلك اختالف وجهات  ,منهم
زاوية صاحبه  فمنهم من نظر إىل احلق من ,نظرهم فيما يُعّد العنصر اجلوهري يف احلق

ه أو موضوعه وهذا هو وهذا هو املذهب الشخصي, ومنهم من نظر إليه من زاوية حملّ 
املذهب املوضوعي, ومنهم من نظر إليه من زاوية صاحبه وموضوعه معًا وهذا هو 
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املذهب املختلط. على أنَّ الفقه احلديث يذهب إىل حتليل فكرة احلق لعناصر حمدَّدة 
 .516هلذه املذاهب ثَّ للنظرية احلديثة يأيترض فيما متهيداً لتعريفه. ونع

 النظرية الشخصية )نظرية اإلرادة(: - الفرع األول
فون ينظر أنصار النظرية الشخصية يف تعريف احلق إىل شخص صاحبه, فيعرِّ 

احلق بأنَّه: "قدرة أو سلطة إرادية خيوِّهلا القانون لشخص من األشخاص يف نطاق 
ضاها استعمال واستغالل حمل احلق والتصرف فيه يف حدود معلوم, يكون له مبقت

 ,القانون". وهكذا يُعّد حق امللكية سلطة إرادية لشخص )صاحب احلق( على شيء
 . 517ه ويتصرف فيهيستطيع مبقتضاها أن يستعمل هذا الشيء ويستغلّ 

 :518ضت هذه النظرية النتقادات عديدة, منهاوقد تعرَّ 

ضرورة وجود اإلرادة لدى كّل  ااحلق قدرة إرادية معناهتأكيد النظرية على أنَّ  - 1
من اكتسب حقاً, وهذا خالف ما تأخذ به كّل الشرائع من أنَّ لعدميي اإلرادة  
كاجملنون والصيب غري املميز حقوقًا كحائزيها سواء بسواء, بل إنَّ احلق قد يثبت 

 دون تدخل إرادته.من دون علمه و من للغائب 

ق بأنَّه سلطة إرادية يقتضي أن يكون لإلرادة دخل يف نشوء احلق نَّ تعريف احلأ - 2
أو على األقل أن تنشأ احلقوق بعلم أصحاهبا فاإلرادة واعية مدركة, ولكن ذلك ال 

دون أن يكون إلرادته من حيدث دائماً, فاحلقوق قد تؤول للشخص عن طريق املرياث 
ون علمه, كما لو تويف دمن دخل يف ذلك, بل وقد يثبت املرياث للشخص حقًا 

                                                           
 .188 - 187د. عوض أمحد الزعيب, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 516
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ث ومل يعلم الوارث بوفاته, فإنَّ أموال املورث تنقل فور الوفاة إىل الوارث وال املورّ 
 .519يتوقف ذلك على علمه بالوفاة

ذلك أنَّه إذا   ؛أنَّ األخذ هبذه النظرية معناه عدم االعرتاف باألشخاص املعنوية - 3
ا ليست إرادة حق حال, وبالتايل فإنَّه  يقية على كلّ كان هلذه األشخاص إرادة فإَّنَّ

 نَّ هلا حقوقاً.إعسري وفقاً هلذا املنظور القول سيكون من ال

أو  ,أنَّ تعريف احلق بأنَّه قدرة إرادية يؤدي إىل اخللط بني وجود احلق واستعماله - 4
أمَّا استعمال احلق فال  ,دون تدخل اإلرادةمن بني احلق ومباشرته, فاحلق يوجد ولو 

 ,إال عن طريق اإلرادة, فعدمي اإلرادة تثبت له احلقوق ولكنَّه ال يستطيع مباشرهتا يأيت
 اً لكي يباشرها بداًل منه.ولي له وصّياً أو لذلك فإنَّ القانون يعنيِّ 

 :520النظرية الموضوعية )نظرية المصلحة( - الفرع الثاني
بأنَّه: "مصلحة  " ويُعرِّف احلقIheringعم هذه النظرية الفقيه األملاين "يتزّ 

ون احلق من عنصرين: عنصر موضوعي وآخر حيميها القانون". فوفقًا هلذا الرأي يتكَّ 
 شكلي.

ويُقص د بالعنصر املوضوعي الغاية أو املصلحة اليت تعود دائمًا على صاحب 
احلق, وقد تكون هذه املصلحة مادية إذا كان احلق مالياً, وقد تكون معنوية إذا كان 

أمَّا العنصر الشكلي فيتمثل يف احلماية القانونية اليت يعّدها ركنًا من  ,يلاحلق غري ما
أركان احلق, وهي ضرورية وتتمثل يف الدعوى القضائية اليت يدافع هبا صاحب احلق 

 عن حقه.

                                                           
د. عاطف عبد احلميد حسن, دروس يف نظرية احلق, دار الثقافة  -د. حممد لبيب شنب  - 519
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ا وقد انتقد   ا تعرِّف احلق بغايته, إىل جانب أَّنَّ ت هذه النظرية على أساس أَّنَّ
م د احلق, بينما األمر ليس كذلك دائماً, فإذا كان من املسلَّ املصلحة معياراً لوجو  دّ تع

ض رسوم مجركية فمثاًل فر  ,به أنَّ احلق ترتتب عليه مصلحة, فالعكس ليس صحيحاً 
ق مصلحة ألصحاب هذه على الواردات األجنبية محاية للصناعات الوطنية, حيقِّ 

على نبية لبضائعهم, و ألنَّ هذه الرسوم حتّد من منافسة الصناعات األج ,الصناعات
 ذلك فإنَّ هذه املصلحة ال تعطيهم احلق يف فرض تلك الرسوم.من رغم ال

ا جعلت من احلماية القانونية العنصر الثاين للحق فعنصر احلماية مبوجب  ,وأَّنَّ
هذه النظرية فيصل وجود احلق أو عدم وجوده, بالرغم من أنَّ احلماية هي نتيجة 

فالقانون حيمي احلق  ,د احلقوج  ة لقيامه, فهي تأيت بعد أن يُ للتسليم بوجود احلق وتالي
ا هي  ,الدعوى عنصرًا أو ركنًا من أركان احلق عدّ وبالتايل فال ميكن  ,دجِ إذا وُ  وإَّنَّ

حيميه بل  القانونفاحلق ليس كذلك ألنَّ  ,وسيلة حلمايته تأيت بعد نشوئه ووجوده
 .521الصحيح أنَّ القانون حيميه ألنَّه حق

 النظرية المختلطة: - رع الثالثالف
جتمع هذه النظرية بني النظريتني السابقتني, وقد أبرز أنصارها يف تعريفهم 

نوا بأنَّ احلق إذا كان سلطة إرادية فهو يف فبيّ  ,للحق ناحية اإلرادة وناحية املصلحة
م مجعوا بني عنصر اإلرادة وعنصر إأي  ,مصلحة حممية ذاتهالوقت  ا  . وملاملصلحةَّنَّ

 ,كانت هذه النظرية قائمة على اجلمع بني النظريتني السابقتني فاحلق ليس اإلرادة
 .522وهو ليس هذا وذلك معاً  ,وهو ليس املصلحة
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 النظرية الحديثة: - الفرع الرابع
تُنس ب هذه النظرية إىل فقيه بلجيكي هو األستاذ "دابان", وقد احناز هلا عدد  

فاحلق , 523وهي الراجحة لدى الفقهاء املصريني كبري من الفقهاء يف كثري من الدول
ه القانون وحيميه لشخص خيوِّله فيه دون سائر الناس االستئثار "اختصاص يقرِّ  :هو

 .524والتسلط على شيء أو اقتضاء أداء معني من شخص آخر"

فإذا اشرتى أحدهم سيارة من آخر يُعّد هذا املشرتي مالكًا حلق ملكية هذه 
نون الناس مجيعًا بواجب احرتام هذا احلق. وهكذا ينشئ القانون السيارة, ويلزم القا

االنتفاع هبا والتصرف خيوِّله فيه استعماهلا و  ,مركزًا ممتازًا ينفرد به صاحب هذه السيارة
على سبيل االنفراد واالستئثار دون غريه, ويفرض على الناس كافة قيوداً  ,فيها حبرّية

ض لصاحبه عند تصرفه احرتام هذا احلق وعدم التعرّ تقابل هذا املركز تتمثل يف وجوب 
 .525فيه

 الحق والواجب والرخصة: -الثاني  المطلب
 الحق والواجب: - الفرع األول

احلق والواجب وجهان لعالقة قانونية واحدة, ويستتبع وجود أحدمها وجود 
ما فكرتان متالزمتان يف التنظيم القانوين توضح إحدامها األخرى , وال اآلخر؛ ألَّنَّ

لواجب َّنيز بني نوعني إىل اوبالنسبة  .526يوجد حق أو واجب إال مبقتضى القانون
 منه الواجب العام, والواجب اخلاص.

                                                           
د. عاطف عبد احلميد حسن, دروس يف نظرية احلق, مرجع سابق, ص  -حممد لبيب شنب د.  - 523
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ما عدا  - الواجب العام هو الذي يقارن كّل حق, فيفرض على مجيع الناسف
ض له يف استعمال حقه, فهو واجب سليب ال أن ميتنعوا عن التعرّ  -صاحب احلق 

ا يلزمه باالمتناع عن االعتداء على حق الغري. أمَّا يلزم املر  ء بالقيام بأّي عمل, وإَّنَّ
من احلقوق دون غريه, ويلزم  الواجب الشخصي أو اخلاص فهو يقابل نوعًا معيناً 

معيناً بعمل شيء أو االمتناع عن عمل شيء ملصلحة صاحب احلق, فهو قد  شخصاً 
 .527يكون إجيابياً وقد يكون سلبياً 

 الحق والرخصة: - الثانيالفرع 
 فكثريًا ما خيتلط احلق والرخصة. ,يتيح تعريف احلق التمييز بينه وبني الرخص

ية التعاقد. والذي مييز حرّ و ية التنقل, حرّ و ية العقيدة, يات: حرّ ومثال الرخص أو احلرّ 
احلقوق مبعناها الدقيق عن الرخص هو أنَّ األوىل تفرتض عدم التساوي بني املراكز 

وتقوم األوىل  ,انونية لألفراد, يف حني أنَّ الثانية تفرتض هذا التساوي فيما بينهمالق
يات أو الرخص. ومع حلرّ إىل اهذه الفكرة ال وجود هلا بالنسبة و على فكرة االستئثار, 

ذلك فإذا وقع اعتداء على رخصة من الرخص, نشأ ملن وقع االعتداء عليه حق يف 
 .528مطالبة املعتدي بالتعويض

 لمبحث الثانيا
 نسبية الحق

 عدم مسؤولية الشخص عن استعمال حقه )المبدأ(: -الفرع األول 
إذا قام مالك قطعة أرض ببناء منزل عليها, فرتتب على ذلك حجب الضوء 

جاره, فإنَّ املالك ال ُيسأل عن هذا الضرر. ومن حيجز على أموال مدينه  نواهلواء ع
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قه, ال ُيسأل عن الضرر املرتتب للمدين نتيجة لبيع ويبيعها باملزاد العلين الستيفاء ح
 .529أمواله, ألنَّه استعمل حقاً مقرَّراً له وهو احلجز والبيع

وعلى هذا يُقال يف عامل القانون إنَّ "اجلواز الشرعي ينايف الضمان". ومعىن 
اً ذلك أنَّ الذي يقوم مبا هو جائز له من الوجهة الشرعية أو القانونية, ال يكون ضامن
لألضرار اليت تنجم لآلخرين عن هذا العمل الذي يقوم به, إذ ال يعقل أن مُين ح 

على هذا ذاته الشخص السلطة أو احلق وأن يُباح له استعماله ّث حُياس ب يف الوقت 
 .530االستعمال

من بنصها على أنَّ: " من القانون املدين السوري اخلامسةاملادة وهذا ما أكدته 
 ."ااًل مشروعاً ال يكون مسؤوالً عمَّا ينشأ عن ذلك من ضرراستعمل حقه استعم

إال أنَّ استعمال الشخص حلقه جيب أن يكون ضمن احلدود والقيود املرسومة 
له احلقوق مجيعها, ختضع  اً عام اً هنالك قيدفإنَّ هلذا احلق. وباإلضافة إىل ذلك 

ذه احلقوق استعمااًل ويتوجب على أصحاهبا مراعاته واحرتامه, وهو ضرورة استعمال ه
 . 531مشروعاً خيلو من التعسف

 التعسف في استعمال الحق: -الفرع الثاني 
 :532يكون استعمال احلق غري مشروع يف األحوال اآلتية

 د به سوى اإلضرار بالغري.قص  إذا مل يُ  - 1

                                                           
د. عاطف عبد احلميد حسن, دروس يف نظرية احلق, مرجع سابق, ص  -د. حممد لبيب شنب  - 529
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إذا كانت املصاحل اليت يرمي إىل حتقيقها قليلة األمهية, حبيث ال تتناسب البتة مع  - 2
 ما يصيب الغري من ضرر بسببها. 

 إذا كانت املصاحل اليت يرمي إىل حتقيقها غري مشروعة. - 3

أنَّ الشارع جعل من  ,ويتبني من هذه النصوص ومن املكان الذي وردت فيه
كي تكون   ,اختار هلا مكان الصدارة يف التقنني املدين ,نظرية التعسف نظرية عامة

يع احلقوق, سواء كانت عينية أو شخصية أو معنوية, مبدأ عاماً يسري بالنسبة إىل مج
 .533بل ويسري يف مجيع نواحي القانون

 قصد اإلضرار بالغير: -أوًل 
القانون احلقوق لألشخاص إال هبدف حتقيق مصلحة مشروعة, ومن ثَّ مل مينح 

فإنَّ من يستعمل احلق املمنوح له ال هبدف حتقيق املصلحة, ولكن بقصد إحلاق ضرر 
 ري, فإنَّ استعماله يف هذه احلالة يُعّد غري مشروع, ويستوجب مسؤوليته.بالغ

أنَّ لك حقاً  يف فالشك ,واألمثلة على هذا االستعمال كثرية يف احلياة العملية
أو تقدمي الشكاوى إىل اجلهات احلكومية, لكن حيث ترفع  ,يف االلتجاء إىل القضاء

دون أن من عى عليه نًا يقف موقف املدّ يّ د أنَّك تريد أن جتعل شخصًا معدعوى جملرّ 
م شكوى ضد موظف ليس بقصد حتقيق الصاحل يكون لك عليه حق ما, وحيث تقدّ 

. أو كمن يفتعل رائحة كريهة أو ضوضاء 534العام ولكن بقصد التشويش على مسعته
 .535بقصد إزعاج جاره

                                                           
 .292حممد رفعت الصباحي, أصول القانون, مرجع سابق, ص د.  -د. عبد املنعم فرج الصدة  - 533
مة القانون املدين أو "نظرية  -الكتاب الثاين  -املدخل لدراسة القانون المة, د. أمحد س - 534 مقدِّ

 .309ص , احلق", الطبعة اخلامسة, مكتبة عني مشس, دون عام نشر
 .306د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 535
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 من فال يغريِّ  ,ومادام الغرض األساسي من استعمال احلق هو اإلضرار بالغري
وجه املسألة أن تتحقق بعد ذلك منفعة عرضية مل تكن مقصودة. فمن يزرع أشجاراً 

بعد ذلك أنَّ هذه األشجار قد  حلجب النور عن جاره فإنَّه يُعّد متعسفاً, حّت لو تبنيَّ 
 من وجه املسألة أن يكون هذا القصد ت على األرض بالنفع. بل وال يغرّي عاد

بشرط أن يثبت , 536ا كانت هذه النية عاماًل ثانوياً مصحوبًا بنية جلب منفعة إذ
املتضرر قصد اإلضرار وحصول التعدي يف هذه احلالة جبميع طرق اإلثبات, مبا فيها 
القرائن املادية, أي باالستدالل عليها من انعدام مصلحة واضحة لصاحب احلق يف 

 .537هذا االستعمال

 التفاوت الكبير بين المصلحة والضرر: -ثانياً 
ذا املعيار موضوعي حبت, فهو خيتلف عن سابقه يف أنَّه ال يستند إىل ناحية ه

ا يقوم على موازنة بني املصلحة املقصودة والضرر شخصية لدى صاحب احلق, وإَّنَّ 
الذي يصيب الغري. فإذا كانت املصلحة دون الضرر بدرجة صارخة كان استعمال 

ف للشخص العادي, فتتحقق احلق يف هذه احلالة احنرافًا عن السلوك املألو 
 .538املسؤولية

وهكذا يكون  .539دةهذه الصورة من صور التعسف متعدِّ والتطبيقات على 
متعسفًا يف استعمال حقه املالك الذي يطلب هدم بناء جاره ألنَّ اجلار قد جتاوز 
حبسن نية يف بنائه حدود ملكه على جاره مبسافة يسرية جداً. فمن البديهي أنَّ مثل 

                                                           
 .293القانون, مرجع سابق, ص  حممد رفعت الصباحي, أصولد.  -د. عبد املنعم فرج الصدة  - 536
 .306د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 537
 .294حممد رفعت الصباحي, أصول القانون, مرجع سابق, ص د.  -د. عبد املنعم فرج الصدة  - 538
 .311د. أمحد سالمة, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  - 539
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لب يرتتب عليه إحلاق ضرر بالغ بالباين حسن النية مع العلم بتفاهة املصلحة هذا الط
 .540اليت تعود على املالك الذي جيب أن يكتفي يف هذه احلالة باحلكم له بالتعويض

من القانون املدين السوري:  887ومن أمثلة هذا املعيار ما تنص عليه املادة 
 لغريه, أو بذرها حببوب لغريه, فال جُيرب  "إذا بىن مالك األرض على أرضه مبواد بناء 

 على رّد هذه املواد أو احلبوب, ولكن عليه أن يدفع قيمتها ألصحاهبا".

واملثال السابق يعين أنَّ صاحب مواد البناء أو صاحب احلبوب يُعّد متعسفاً يف 
ة اليت أنَّ املصلحإىل استعماله حلقه إذا طالب باسرتجاع مواد البناء أو احلبوب؛ نظرًا 

قها باسرتجاع تلك املواد أو احلبوب قليلة األمهية, حبيث ال تتناسب أبدًا مع سيحقِّ 
 .541الضرر الذي سيتسبَّب به ملالك األرض

 إذا كانت المصلحة التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة: -ثالثاً 
يُعّد الشخص متعسفًا يف استعمال حقه إذا كان يرمي من استعماله إىل حتقيق 

 , باملفهوم الواسع.حة غري مشروعةمصل

"وال تكون املصلحة غري مشروعة إذا كان  :كما قالت األعمال التحضريية
ا يتصل هبذا الوصف أيضاً إذا   ,حتقيقها خيالف حكماً من أحكام القانون فحسب وإَّنَّ
 .542كان حتقيقها يتعارض مع النظام العام واآلداب"

صل بعض موظفيها أو أن تنقلهم القانون للحكومة أن تفأعطى (: 1) مثال
ا تكون قد أتت أمرًا مشروعاً  من عمل إىل آخر, فإذا قامت بشيء من ذلك فإَّنَّ

                                                           
 .229اهلل, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  حممد حممود عبد د. - 540
 .113, ص مرجع سابقد. عماد قطان, املدخل إىل القانون,  -د. أمحد احلراكي  - 541
د. أمحد سالمة, املدخل لدراسة . أشار إليها: 209ص  1األعمال التحضريية للقانون املدين ج  - 542

 .311القانون, مرجع سابق, ص 
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حسب نص القانون, لكنَّ األمر إذا ثبت أنَّ الباعث عليه غري مشروع فإنَّ صفة عدم 
 .543فر مثل هذا الباعث, ومن ثّ فُيعّد تعسفاً ااملشروعية تلحقه نتيجة لتو 

 .544شقته يف بناٍء سكين لتعاطي القمارشخص لو استعمل  ( :2مثال )

أن يعمد صاحب عمل إىل فصل عامل من خدمته ألنَّه انضم إىل  (:3)مثال 
 . 545نقابة عمالية, أو ألنَّه طالب حبقوق يكفلها له الدستور والقانون

إذا طالب املالك مستأجره بإخالئه حبجة حاجته إليه بعد أن (: 4مثال )
 .546ب بزيادة األجرة يكون قد طال

  

                                                           
 .313 - 312, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص د. أمحد سالمة - 543
 .307د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 544
د. عاطف عبد احلميد حسن, دروس يف نظرية احلق, مرجع سابق, ص  -د. حممد لبيب شنب  - 545
299. 
 .305 د. حممد علي عمران, مبادئ العلوم القانونية, مرجع سابق, ص - 546
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 الثاني الفصل
 الحق قسامأ

 المبحث األول
 تعداد أقسام الحق

 الحقوق الدولية والحقوق الداخلية: -األول  المطلب
ف احلقوق وُتصنَّ  ,ُتصنَّف احلقوق بصورة عامة إىل حقوق دولية وحقوق داخلية
 .547 سياسيةالداخلية بدورها إىل حقوق سياسية أو دستورية وحقوق مدنية أو غري

 الحقوق الدولية: - الفرع األول
هي احلقوق اليت يقرِّرها القانون الدويل العام ألشخاصه )الدول واملنظمات 
واهليئات الدولية واإلقليمية( هبدف متكينها من القيام بنشاطها داخل األسرة الدولية,  

ها يف السيادة ية واستقالل وأمان يف الداخل واخلارج, وحقكحق الدولة يف العيش حبرّ 
على إقليمها ورعاياها وسالمة حدودها وعدم التدخل يف شؤوَّنا الداخلية, وحقها 
يف التبادل الدبلوماسي والقنصلي وإبرام االتفاقيات الدولية, وممارسة املالحة اجلوية 
والبحرية, واالشرتاك يف املؤمترات الدولية, واالستفادة من املنظمات الدولية عند 

صة وجملس األمن وحمكمة العدل الدولية, مم املتحدة ووكاالهتا املتخصِّ احلاجة, كاأل
 .548واستغالل مواردها وثرواهتا الطبيعية من أجل شعبها

                                                           
 .231د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 547
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 الحقوق الداخلية: - الفرع الثاني
هي احلقوق اليت تقرِّرها القوانني الداخلية للفرد بصفته عضوًا يف اجملتمع, 

وق السياسية أو الدستورية, واحلقوق املدنية أو وُتصنَّف إىل صنفني رئيسني مها: احلق
 .549غري السياسية

 الحقوق السياسية والحقوق المدنية: -الثاني  المطلب
 :(الدستوريةأو )الحقوق السياسية  - الفرع األول

عضوًا يف الدولة  بوصفهاحلقوق السياسية هي احلقوق اليت مُتن ح للشخص 
 .550ارهتالتمكينه من اإلسهام يف حكم بالده وإد

ا تتقرَّ  ؛ى احلقوق السياسية باحلقوق الدستورية أيضاً وُتسمَّ  ر للفرد بفروع ألَّنَّ
ب هذه احلقوق القانون العام, وخاصة القانون الدستوري والقانون اإلداري. وتتطلّ 

 ,وتويل املناصب والوظائف العامة ,فيمن يتمتع هبا صفة املواطنة, كحق االنتخاب
ية, مقابل أداء الواجبات العامة, كالضرائب واخلدمة وتكوين األحزاب السياس

االعسكرية اإللزامية. وتتميز هذه احلقوق   :551بأَّنَّ

يف توجيه  اإلسهامنَّ مقصورة على الوطنيني فهي ال تثبت لألجانب؛ أل .1
رت ك لغري املتمتعني جبنسيتهايُ فال  ,شؤون الدولة هو من األمور اخلطرية

552. 
إذ ال يتمتع باحلقوق  ؛الوطنيني وليس مجيعهم مقصورة على فئة حمدودة من .2

فر فيه الشروط القانونية االوطين الذي تتو السياسية يف الدولة إال املواطن, أي 

                                                           
 .232د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 549
 .274ص د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق,  - 550
 .234 - 232د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 551
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للتمتع باحلقوق املدنية باإلضافة إىل احلقوق السياسية ومنها شرط 
 . 553األهلية

أمتَّ الثامنة عشرة من عمره, فحق االنتخاب مثاًل يثبت للمواطن الذي 
 .554فرت فيه الشروط املنصوص عليها يف قانون االنتخاباوتو 

خالصة, بل ختالطها واجبات, فاإلدالء بالصوت يف  اً ليست حقوق .3
 .ذاتهاالنتخابات حق للمواطن وواجب عليه يف الوقت 

 غير السياسية(:الحقوق المدنية ) - الفرع الثاني
وال ميكن  ,تمععضوًا من أعضاء اجمل بوصفههي احلقوق الالزمة لكلِّ فرد 

االستغناء عنها وال تتعلق بتسيري شؤون وإدارة الدولة. فهي هبذا االعتبار على النقيض 
من احلقوق السياسية اليت يستطيع الفرد العيش يف اجملتمع مع حرمانه من بعضها أو 

 .555ف هذه احلقوق بدورها إىل حقوق عامة وحقوق خاصةصنَّ وتُ  ,من مجيعها

 قوق العامة والحقوق الخاصة:الح - المطلب الثالث
ه للقانون. ؤ يقابل هذا التقسيم للحقوق التقسيم الرئيس الذي سبق إعطا

فاحلقوق العامة هي السلطات اليت تقرِّرها قواعد القانون العام للدولة أو األفراد, 
 .556واحلقوق اخلاصة هي السلطات اليت تقرِّرها هلم قواعد القانون اخلاص

                                                           
الرشد متمتعاً  شخص بلغ سنّ  كلّ   - 1من القانون املدين السوري على أنَّ: " 46نصت املادة  - 553

الرشد هي مثاين  وسنّ  - 2ر عليه, يكون كامل األهلية ملباشرة حقوقه املدنية. عقلية, ومل حُيج  بقواه ال
ال يكون أهاًل ملباشرة  - 1على أنَّه: " ذاتهمن القانون  47عشرة سنة ميالدية كاملة". ونصت املادة 

 عترب  ن مل يبلغ السابعة يُ م وكلّ  - 2ن فاقد التمييز لصغر يف السن أو عته أو جنون. احقوقه املدنية من ك
 فاقد التمييز".

 من الدستور السوري. 59املادة  - 554
 .234د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 555
 .274, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص هشام القاسمد.  - 556
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احلقوق  مها ,من احلقوق مهمانة نوعان العامق ويدخل يف زمرة احلقو 
بينما تُقسَّم احلقوق اخلاصة إىل  ,وحقوق الشخصية -اليت سبق ذكرها  -السياسية 

 قسمني مها حقوق األسرة, واحلقوق املالية.

 حقوق الشخصية: - الفرع األول
 ضرورية حلماية الفرد يف دّ هي عبارة عن حقوق تتصل بالشخصية اإلنسانية وتُع

 .557مات وجوده ومتكينه من العيش بصورة حرة كرميةذاته ومقوِّ 

وهذه احلقوق تقرِّرها فروع القانون العام أيضاً, وخاصة القانون الدستوري, 
ية لكلِّ فرد يف اجملتمع بغض النظر عن جنسيته. كاحلق يف احلرّ  زائيوحيميها القانون اجل

ا تثبت لكلِّ شخص مبجرّ  ,أيضاً  يت حبقوق اإلنسانواملساواة واحلياة, وهلذا مسُّ  د ألَّنَّ
مة ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق إنساناً, ووردت يف مقدِّ  هوجوده لكون

 :558اإلنسان. وتتميز هذه احلقوق العامة مبا يأيت

ا  .1 ال جيوز التصرف فيها أو نقلها ببدل أو بدون بدل وال التنازل عنها, ألَّنَّ
 .559لصيقة بشخص صاحبها

ألَّّنا متعلقة  ؛ال تنتقل بالوفاة إىل الورثة, بل تنقضي مبجّرد وفاة صاحبها .2
 يات الشخصية.يت باحلقوق واحلرّ بشخص اإلنسان, وهلذا مسِّ 

ا ال تسقط بعدم استعماهلا  .3 مهما  مدةال تسقط وال تكتسب بالتقادم, أي أَّنَّ
طالت بل تبقى لصاحبها, كذلك فهي ال ُتكتس ب مبضي املدة

560. 

                                                           
 .275د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 557
 .236 - 234د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 558
من القانون املدين السوري على أنَّه: "ليس ألحد التنازل عن أهليته وال التعديل  50نصت املادة  - 559

 ية".يته الشخصعلى أنَّه: "ليس ألحد التنازل عن حرّ  ذاتهمن القانون  51يف أحكامها". ونصت املادة 
 .260د. زهري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  -د. عبد الباقي البكري  - 560
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تداء عليها ينشئ احلق لصاحبها يف أن يطلب وقف هذا االعتداء مع االع .4
 .561التعويض عمَّا يكون قد حلقه من ضرر

 الحقوق الخاصة: - الفرع الثاني
ق بالقانون اخلاص, مثل القانون املدين هي احلقوق اليت تنشأ عن عالقات تتعلّ 

وط اكتساهبا بغية فر فيهم شر الشخصية, وتثبت لألشخاص الذين تتو وقانون األحوال ا
بغض النظر عن مهنهم  ,متكينهم من إبداء نشاطهم يف احمليط العائلي واملايل

ف إىل حقوق عائلية وحقوق صنَّ وطوائفهم, كحق امللكية واحلقوق الزوجية, وهي تُ 
 .562مالية

 الحقوق العائلية: - أولً 
وهو أحد فرعي القانون  ,هي سلطات يعرتف هبا قانون األحوال الشخصية

املدين لبعض األشخاص بسبب صلة القرابة أو الزواج أو املصاهرة بينهم وبني سائر 
 . 563أفراد أسرهتم

ومثال ذلك حق الزوج يف الطاعة, وتأديب الزوجة واألوالد, وحق الزوجة على 
 .564زوجها يف اإلنفاق عليها, وحقوق االبن على أبيه يف النفقة, واحلق يف اإلرث

                                                           
من القانون املدين السوري على أنَّه: "لكلِّ من وقع عليه اعتداء غري مشروع يف  52نصت املادة  - 561

ون قد حلقه من حق من احلقوق املالزمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا االعتداء مع التعويض عمَّا يك
 ضرر".

 .236د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 562
من  36املادة نصت . 581د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 563

القرىب   ويُعّد من ذوي - 2ون أسرة الشخص من ذوي قرباه. تتكَّ  - 1القانون املدين السوري على أنَّه: "
 كّل من جيمعهم أصل مشرتك".

 .16د. حممد املعداوي, املدخل للعلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 564
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ا ممنوحة ألصحاهبا ال لتحقيق مصلحة وتتميز هذه احلقوق عن غري  ها بأَّنَّ
شخصية, بل لتحقيق مصلحة الشخص اخلاضع هلذه السلطة بوجه خاص, ولتحقيق 
مصلحة األسرة بوجه عام. ويرتتب على ذلك أنَّ حقوق األسرة ال تقتصر على منح 
أصحاهبا سلطة على غريهم بل تفرض عليهم يف الوقت ذاته واجب استعمال هذه 

يف مصلحة أولئك الغري, حبيث تبدو هذه احلقوق مزجيًا مركبًا من احلق  السلطة
وهلذا تُعّد احلقوق العائلية من النظام العام, حبيث ال جيوز لألفراد  ,565والواجب معاً 

التنازل عنها أو التصرف فيها أو استبعادها والتحلل منها إال بالطرق القانونية ال 
 .566باالتفاق اخلاص بينهم

ا حقوق غري مالية, لذلك فهي خترج عن دائرة ويغلب عل ى حقوق األسرة أَّنَّ
. 567ال جيوز التنازل عنها أو التصرف فيهالتعامل من حيث األساس, وبالتايل ا

واحلق يف اإلرث, وسواء بالنسبة إىل هذه  ,والقليل منها حقوق مالية كاحلق يف النفقة
يرجع إىل رابطة  اً أدبي اً يز بأنَّ هلا طابعرية مجيعها تتمالطائفة أو تلك, فإنَّ احلقوق األس
 .568القرابة اليت جتمع بني أعضاء األسرة

 وجمموعة الصفات والروابط اليت تنشأ عنها هذه احلقوق والواجبات العائلية تبنيِّ 
 . وهو ما سنتناول دراسته الحقاً.569لنا حالة اإلنسان املدنية

الدول, مثل تركيا وسويسرا  وحيكم القانون املدين احلقوق العائلية يف أغلب
وفرنسا, بينما حيكمها يف الدول العربية قانون األحوال الشخصية, وهو قانون مستقل 

 .570عن القانون املدين ويستمد أغلب أحكامه من مبادئ الشريعة اإلسالمية
                                                           

 .581د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 565
 .237د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 566
 .261د. زهري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  -د. عبد الباقي البكري  - 567
 .16د. حممد املعداوي, املدخل للعلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 568
 .582د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 569
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 الحقوق المالية: - ثانياً 
حتقيق ينًا هلم من هي سلطات متنحها قواعد القانون اخلاص ألصحاهبا متكِّ 
والدائن والبائع وحنو  مصاحل تعود إليهم ميكن تقوميها باملال, كحق املالك مثالً 

 .571ذلك

ا تُعّد أموااًل, وحُتس   ب يف ثروة اإلنسان, وتتميز هذه احلقوق عن غريها بأَّنَّ
ون من جمموعها اجلانب اإلجيا,ي يف ذمة وجيوز التعامل فيها واحلجز عليها, ويتكَّ 

 .572الشخص املالية

تُقسَّم احلقوق املالية إىل قسمني مها: احلقوق العينية واحلقوق الشخصية, و 
 وُيضاف إليها قسم ثالث وهو احلقوق املعنوية.

 الحق العيني: - 1
عرَّف احلق العيين بأنَّه سلطة مباشرة لشخص على شيء معني بالذات يُ 

 .573دون واسطةمن يستطيع هذا الشخص ممارستها 

ه القانون أن يسكنه بنفسه )االستعمال(, أو أن يؤجره لفمن ميلك منزاًل خيوّ 
ف فيه كأن يبيعه أو يرهنه )التصرف(. ومن ميلك لغريه )االستغالل(, أو أن يتصرَّ 

 ف فيها.سيارة خيوِّله القانون أن يركبها بنفسه, أو أن يؤجرها لغريه, أو أن يتصرَّ 

ود ذلك وليس املقصود بسلطة الشخص على الشيء حمل حقه العيين وج
أو  ,أو وديع ,الشيء يف قبضته, إذ قد يوجد يف قبضة شخص آخر كمستأجر

دون أن يكون له من  ,أو سارق تكون له على هذا الشيء السلطة الفعلية ,مستعري
                                                                                                                                        

 .238د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 570
 .276 - 275د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 571
 .582د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 572
 .276د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 573
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حق عيين. ولكنَّ العربة بالسلطة اليت تثبت على الشيء ملالكه أو لصاحب احلق 
 .574لطته الفعليةالعيين فيه, ولو خرج الشيء من حيازته ومن س

 الحقوق العينية األصلية: -أ 
هي احلقوق اليت يكون هلا وجود مستقل حبيث ال ترتبط أو تتعلق بأّي حق 

. والسلطات اليت ختّوهلا هذه 576, وختوِّل صاحبها سلطة مقصودة لذاهتا575آخر
ف فيه, أو بعض هذه احلقوق لصاحبها سلطة استعمال الشيء, واستغالله, والتصرّ 

  السلطات.

وقد وردت احلقوق العينية األصلية يف القانون املدين السوري على سبيل احلصر 
, 579, واالرتفاق578عة عنه وهي: االنتفاع, واحلقوق املتفرّ 577وتشمل حق امللكية

 .583, واإلجارة الطويلة582, واإلجارتني581, والوقف580والسطحية

                                                           
 .588 د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص - 574
 .276د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 575
 .595د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 576
من القانون املدين السوري على أنَّه: "ملالك الشيء وحده, يف حدود القانون,  768نصت املادة  - 577

 فيه". حق استعماله واستغالله والتصرف
من القانون املدين السوري على أنَّ: "االنتفاع هو حق عيين باستعمال شيء  936نصت املادة  - 578

 خيص الغري, واستغالله".
من القانون املدين السوري على أنَّ: "االرتفاق هو تكليف مفروض على عقار  960نصت املادة  - 579
 ك العقار األول". جار يف ملكية شخص غري مال ملنفعة عقار معنيَّ معنيَّ 
من القانون املدين السوري على أنَّ: "حق السطحية هو حق املالك يف أبنية أو  994نصت املادة  - 580

 منشآت أو أغراس قائمة على أرض هي لشخص آخر".
ا:  2018لعام  31فت املادة األوىل من القانون رقم عرَّ  - 581 الناظم لعمل وزارة األوقاف, األوقاف بأَّنَّ

صة للنفع العام وفق أحكام املنقولة وغري املنقولة املعّدة على حكم ملك اهلل تعاىل واملخصَّ  "األموال
 الشريعة اإلسالمية".



- 241 - 
 

 الحقوق العينية التبعية: -ب 
ا تتبع حقًا آخر ترتبط هي احلقوق اليت ال ميكن أن توجد بص ورة مستقلة, وإَّنَّ

 . 584به وتكون ضامنة له. واحلق الذي يتبعه احلق العيين التبعي هو دوماً حق شخصي

وعلى ذلك جند أنَّ احلقوق العينية التبعية تشرتك مع احلقوق العينية األصلية يف 
ا سلطة مباشرة لشخص على شيء معني بالذات, بينما ختتلف عنها يف  ا تتبع أَّنَّ أَّنَّ

حقًا آخر, وختّول صاحبها أن يستويف ذلك احلق من مثن الشيء الذي يقع عليه. 
 . 586, وحقوق االمتياز585وتشمل احلقوق العينية التبعية: الرهن, والتأمني العقاري

ني ل الدائنوترتكز الفائدة اليت تتحقق من تقرير حق عيين تبعي يف أنَّه خيوِّ 
 :587ميزتني

                                                                                                                                        
من القانون املدين السوري على أنَّ: "اإلجارتني عقد يكتسب مبوجبه  1004نصت املادة  - 582

مثنه. ويقوم هذا الثمن  شخص ما, بصورة دائمة, حق استعمال عقار موقوف واستغالله, مقابل تأدية
ضاف إىل ذلك املبلغ غ عنه, ويُ ل معادل لقيمة احلق املتفرّ  كبدل إجيار معجَّ عترب   من املال يُ مببلغ معنيَّ 

د القيمة املذكورة بالتخمني املتخذ أساسًا جلباية باأللف من قيمة العقار حسبما حتدّ  3مرتب دائم مبعدل 
 الضريبة العقارية".

من القانون املدين السوري على أنَّ: "اإلجارة الطويلة عقد يكتسب به  1017نصت املادة  - 583
, حق إحداث ما شاء من األبنية وغرس ما شاء من األغراس يف عقار صاحبه, مقابل بدل معنيَّ 

 موقوف".
 .277د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 584
دين السوري على أنَّ: "التأمني هو حق عيين على العقارات من القانون امل 1071نصت املادة  - 585

 صة لضمان وفاء التزام".املخصَّ 
 من القانون املدين السوري على أنَّ: "االمتياز أولوية يقرِّرها القانون حلق معنيَّ  1109نصت املادة  - 586

 مراعاة منه لصفته".
 - 265راسة القانون, مرجع سابق, ص د. زهري البشري, املدخل لد -د. عبد الباقي البكري  - 587
266. 
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 يزة التتبع: م -الميزة األولى 
للدائن سلطة تتبع الشيء )املرهون( حمل احلق يف مواجهة أّي  ايكون مبقتضاه

ذلك أنَّ الدائن يستطيع تتبع الشيء  ؛شخص ولو كان ذلك الشخص غري املدين
املرهون يف أّي يد ينتقل إليها. فلو أنَّ املدين باع الشيء املرهون إىل شخص آخر فإنَّ 

هذا الشيء وأن حيجز عليه وهو يف حيازة املشرتي ليبيعه يف للدائن احلق بأن يتتبع 
 كونه مل يعد مملوكاً للمدين األصلي.من  رغم على الاملزاد العلين ويستويف حقه من مثنه 

 م:ميزة التقد   -الثانية الميزة 
ن يف اســــــــــتيفاء حقــــــــــوقهم مــــــــــن أمــــــــــوال ييف األصــــــــــل يُعــــــــــّد الــــــــــدائنون متســــــــــاو 

 املدين.

, 1990يتساوى مع من نشأ حقه يف عام  1988فمن نشأ حقه يف عام 
ز على ممتلكات املدين ومل جِ , حبيث أنَّه إذا حُ 1992ومع من نشأ حقه يف عام 

م عليهم قسمة غرماء يكِف مثن بيعها للوفاء حبقوق مجيع الدائنني, فإنَّ الثمن يُقسَّ 
 .1988588أي بالتساوي فال تكون هناك أفضلية ملن نشأ دينه أواًل, أي يف عام 

أنَّ أموال املدين إذا مل تكن تكفي للوفاء جبميع ديونه  ى امليزة الثانيةومقتض
وذلك  ؛الدائن صاحب احلق التبعي على مجيع الدائنيني العاديني باستيفاء حقه يتقدَّم

ني, بل يستويف يشرتك يف التوزيع مع سائر الدائنألنَّ الدائن ذا احلق العيين التبعي ال 
م الباقي على سائر الدائنيني اآلخرين كل حبسب ولوية, ثَّ يُقسَّ م واألحقه بالتقدّ 

 أنَّ ميزة التقدم تؤمن الدائن ضد خطر إعسار املدين نسبة حقوقهم, ومن هذا يتبنيَّ 
 أو إفالسه أي عدم كفاية أمواله للوفاء جبميع ديونه.

                                                           
د. عاطف عبد احلميد حسن, دروس يف نظرية احلق, مرجع سابق, ص  -د. حممد لبيب شنب  - 588
90. 
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 أو فمالك السيارة إذا أعارها أو أودعها شخصًا آخر, ثَّ أفلس هذا األخري
وكذلك الدائن  ,أعسر, يكون مفضاًل على دائين املفلس أو املعسر يف اسرتداد سيارته

يكون مفضاًل على سائر  -حق الرهن احليازي  -املرهتن وهو صاحب حق عيين 
 ف الوديع أو املستعريوإذا تصرَّ  ,دائين مدينه يف استيفاء دينه من مثن السيارة املرهونة

يكون ملالكها أن يتتبعها يف يد املتصرف إليه وأن ملعارة يف السيارة املودعة أو ا
يسرتدها. وكذلك الدائن املرهتن إذا تصرف الراهن يف ملكية املرهون إىل آخر, يكون 
له أن يتتبع املرهون يف يد املتصرف إليه وأن يقتضي من مثنه حقه املضمون 

 .589بالرهن

 :الحق الشخصي - 2
ة مقرَّرة لشخص قبل آخر ختوِّل األول )وهو يُعرَّف احلق الشخصي بأنَّه سلط

الدائن( أن جيرب الثاين )وهو املدين( على أن يؤدي إليه أداًء ذا قيمة مالية, سواء كان 
 .590هذا األداء إعطاء شيء, أو القيام بعمل, أو االمتناع عن عمل

 بالذات, كما وألنَّ هذا احلق ال خيوِّل صاحبه سلطة مباشرة على شيء معنّي 
احلال يف احلق العيين, فإنَّه ال يرتتب عليه شيئاً من آثار هذا األخري, وخاصة ميزيت هو 

التتبع واألولوية. فإذا مل يقم املدين بالوفاء بالتزامه فليس للدائن إال أن ينفذ على 
 أموال املدين مجيعها, وال فرق يف ذلك بينه وبني غريه من الدائنني.

 أنواع الحقوق الشخصية: - أ
 سَّم احلقوق الشخصية بالنظر إىل حملها إىل ثالثة أنواع:تُق

                                                           
 .584د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 589
 .587د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 590
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 اللتزام بإعطاء شيء: -( 1
لدائن ملكية شيء ما أو أّي حق عيين آخر, إىل اهو التزام املدين بأن ينقل 

مثل التزام البائع والواهب بنقل ملكية الشيء املبيع أو املوهوب إىل املشرتي أو 
 .591املوهوب له

 قيام بعمل:اللتزام بال -( 2
, مثل التزام الناقل بنقل 592هو التزام املدين بالقيام بعمل إجيا,ي ملصلحة الدائن

 .593بضاعة إىل بلد آخر, والتزام البّناء ببناء دار, والتزام الرسام برسم لوحة زيتية

 اللتزام بالمتناع عن عمل: -( 3
القيام بعمل إجيا,ي, ى أيضًا بااللتزام السليب. وفيه ال يُطل ب من املدين وُيسمَّ 

بل جمّرد االمتناع عن عمل مباح حبسب األصل, أي عمل كان حيق له القيام به لو مل 
. مثل أن يبيع أحدهم حماًل جتاريًا إىل آخر ويلتزم جتاهه بعدم 594يوجد حق الدائن
من التجارة مدة معينة يف املنطقة اليت يقع فيها احملل الذي باعه, أو  ذاته ممارسة النوع 

التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل أو االشرتاك يف عمل ينافسه بعد انتهاء ك
 . 595عقد العمل

                                                           
 .267د. زهري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  -د. عبد الباقي البكري  - 591
 .267د. زهري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  -د. عبد الباقي البكري  - 592
 .243د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 593
د. عاطف عبد احلميد حسن, دروس يف نظرية احلق, مرجع سابق, ص  -د. حممد لبيب شنب  - 594
69. 
 .243د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 595



- 245 - 
 

 مصادر الحقوق الشخصية: - ب
تُقسَّم املصادر إىل نوعني؛ مصادر إرادية وتشمل العقد واإلرادة املنفردة, 
وجيمعهما اصطالح "التصرف القانوين", ومصادر غري إرادية وتشمل العمل غري 

. ويفرتق شروع, واإلثراء بال سبب, والقانون, ويُطل ق عليها اسم "الواقعة القانونية"امل
التصرف القانوين عن الواقعة يف أنَّ التصرف القانوين إرادة تتجه إىل إحداث أثر 

سواء أكانت  ا الواقعة القانونية فهي حادث مادي يرتب عليه القانون أثراً قانوين, أمَّ 
 .596حداث هذا األثر أم الاإلرادة اجتهت إىل إ

 مقارنة بين الحق العيني والحق الشخصي:

مينح احلق العيين صاحبه سلطة مباشرة على الشيء حمل احلق, أمَّا احلق  .1
الشخصي الذي يتمثل األداء فيه يف إعطاء شيء, فإنَّ سلطة صاحبه تكون 

دين ألنَّه ال يستطيع احلصول عليه إال عن طريق امل ؛غري مباشرة على الشيء
 أو امللتزم.

هو  - بالذات يفرض احلق الشخصي واجبًا خاصًا يقع على شخص معنيَّ  .2
عن احلق  أنني بالذات, بينما ال ينشأو أشخاص معيَّ  -املدين أو امللتزم 

ض العيين إال واجب عام يلزم الناس مجيعًا باحرتامه واالمتناع عن التعرّ 
 لصاحبه.

بالذات, أمَّا احملل غري املباشر للحق  حمل احلق العيين هو شيء مادي معنّي  .3
نًا بنوعه مّت ُعنيِّ بنوعه نًا بذاته أو معيَّ الشخصي فيجوز أن يكون شيئًا معيَّ 

 ومقداره.

                                                           
حممد وحيد الدين سوار, شرح القانون املدين "النظرية العامة لاللتزام", اجلزء األول "مصادر د.  - 596

 .5, ص 1996منشورات جامعة دمشق, املصادر غري اإلرادية",  -( 2االلتزام )



- 246 - 
 

خيوِّل احلق العيين صاحبه مزييت التتبع والتقّدم فيما يتعلق بالشيء حمل احلق,  .4
ا جن د أنَّ الدائنني أمَّا احلق الشخصي فال خيوِّل صاحبه شيئًا من ذلك. وإَّنَّ

أصحاب احلقوق الشخصية يتمتعون حبق ضمان عام على مجيع أموال 
املدين, وهم متساوون يف هذا احلق, فإذا كانت أموال املدين غري كافية لوفاء 

 ديونه اقتسم الدائنون تلك األموال قسمة غرماء.
 يف القانون املدين على -أصلية كانت أو تبعية  -وردت احلقوق العينية  .5

. ويرجع ذلك إىل أنَّ تنظيم هذه 597نًا أحكام كل منهاسبيل احلصر, مبيِّ 
احلقوق ميس املصاحل االقتصادية العليا للدولة وبالتايل يُعّد متعلقًا بالنظام 

. بينما مل يتضمن 598العام, فال يرتك جمااًل إلرادة األفراد يف هذا الشأن
ا القانون تعدادًا للحقوق الشخصية, ومل حيدِّدها ع لى سبيل احلصر, وإَّنَّ
 اكتفى ببيان مصادرها, وتنظيم أحكامها بصورة عامة.

 :(أو المعنوي) الحق األدبي - 3
يُعرَّف احلق األد,ي أو املعنوي بأنَّه سلطة خموَّلة لشخص على نتاجه الفكري أو 
 األد,ي أو الفين, لتمكينه من االحتفاظ بنسبة هذا النتاج إىل نفسه, واحتكار املنفعة
املالية اليت تنتج عن استغالله, وذلك كحق املؤلف على مؤلفه واملخرتع على اخرتاعه 

 .599والفنان على مبتكراته

                                                           
من القانون املدين السوري على أنَّه: "جيوز أن جتري على العقارات احلقوق  85نصت املادة  - 597

حق األفضلية على  - 5االنتفاع.  - 4السطحية.  - 3التصرف.  - 2امللكية.  - 1العينية التالية: 
 9االمتياز.  - 8الرهن والتأمني العقاري.  - 7رية. حقوق االرتفاق العقا - 6األراضي اخلالية املباحة. 

 حق اخليار الناتج عن الوعد بالبيع". - 12اإلجارة الطويلة.  - 11اإلجارتان.  - 10الوقف.  -
د. عاطف عبد احلميد حسن, دروس يف نظرية احلق, مرجع سابق, ص  -د. حممد لبيب شنب  - 598
90. 
 .283لقانون, مرجع سابق, ص د. هشام القاسم, املدخل إىل علم ا - 599
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: أحدمها أد,ي وهو خيوِّل املؤلف أن نيق املؤلف جانب من التعريف أنَّ حلويتبنيَّ 
 ع خبصائصها,حيتف  بنسبة أفكاره إليه, وهذا اجلانب يُعّد من حقوق الشخصية ويتمتَّ 

ف فيه وال خيضع للتقادم. والثاين مادي وهو الذي خيوِّل املؤلف أن فال جيوز التصرّ 
يستأثر باملنفعة املالية اليت ميكن أن تنتج عن استغالل أفكاره بالنشر, وهذا اجلانب 

ف به يُعّد حقًا ماليًا خيضع ملا ختضع له احلقوق املالية من أحكام, ومنها جواز التصرّ 
 والنزول عنه.

مع احلقوق العينية يف  -يف جانبها املادي  -ذا كانت احلقوق األدبية تشرتك وإ
ا تتميز عنها يف   ا ختوِّل صاحبها سلطة مباشرة على الشيء الذي ترد عليه, إال أَّنَّ أَّنَّ

 كوَّنا ترد على أشياء معنوية ال مادية.

جتاري مات احملل التجاري املعنوية من اسم ومتتد احلقوق املعنوية إىل مقوِّ 
 . 600وعالمة جتارية وثقة العمالء

 :601وعلى ذلك فقد جرى الفقهاء على تقسيم هذه احلقوق إىل قسمني مها

ومثاهلا حق املؤلف على كتابه, وحق امللحن  ,احلقوق األدبية والفنية -أواًل 
 ينتجونه من رسوم ومتاثيل.ما الني على على موسيقاه, وحق الرسامني واملثَّ 

التجارية والصناعية ومثاهلا حق املخرتعني عن اخرتاعاهتم, احلقوق  -ثانيًا 
 وحقوق التجار على األمساء التجارية حملالهتم.

من القانون املدين السوري على أنَّ: "احلقوق اليت ترد  89وقد نصت املادة 
 على شيء غري مادي تنظمها قوانني خاصة".

  

                                                           
 .244د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 600
 .271د. زهري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  -د. عبد الباقي البكري  - 601
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 المبحث الرابع
 أركان الحق

أركان احلق, فبينما يرى جانب منهم أنَّ للحق ركنني  اختلف الفقهاء يف حتديد
أساسيني مها: األطراف من جهة واحملل من جهة أخرى, يضيف آخرون إىل هذين 

 .602أخرى أو بعضها وهي: املضمون, والسبب, واملؤيد أو اجلزاء أركانثالثة الركنني 

 مضمون الحق: -األول  المطلب
مضمون احلق هو السلطة اليت خيّوهلا احلق لصاحبه, وهذه السلطة ميكن إمجاهلا 
يف احلقوق الشخصية بسلطة إجبار املدين على القيام بعمل أو االمتناع عن القيام 

عينية  اً فإذا كانت حقوق ,بعمل, ويف احلقوق العينية ختتلف السلطة من حق إىل آخر
عمال الشيء واستغالله والتصرف فيه أو أصلية فهي تعطي صاحب احلق سلطة است

 االنتفاعشيئًا من ذلك, ففي حق امللكية مثاًل جتتمع السلطات كّلها, أمَّا يف حق 
 .سلطيت االستعمال واالستغالل دون التصرفنجد ف

أمَّا يف احلقوق العينية التبعية فهي سلطة من نوع خاص هتدف إىل ضمان 
ثار اليت ترتتب على احلق العيين وبصورة خاصة الوفاء باحلق الشخصي مبنح صاحبه اآل
 . 603حق التتبع وحق األولوية أو الرجحان

ولذلك كان حبث مضمون احلق يدخل يف دراسة كلِّ حق من احلقوق على 
 .604حدة, وال حمل له يف دراسة احلق بوجه عام

                                                           
 .285د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 602
 .287ملدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص د. هشام القاسم, ا - 603
 .652د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 604
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 الحق: طرفا -الثاني  المطلب
واجب أن يوجد شخص ملا كان احلق يف مضمونه عبارة عن سلطة كان من ال

تُنس ب إليه هذه السلطة, وهذا الشخص هو صاحب احلق, وهو الطرف اإلجيا,ي فيه, 
ويقابله الشخص الذي يقع عليه الواجب املقابل هلذا احلق, وهو الطرف الثاين, وهو 

 طرف سليب.

ويبدو الطرف السليب واضحًا يف احلق الشخصي ألنَّه يقوم على عالقة بني 
موجب وهو صاحب احلق, واآلخر طرف سالب وهو املدين.  شخصني, أحدمها

ا,ي وهو جيألنَّه ال يوجد فيه إال طرف واحد إ ؛بينما ال جند مثل ذلك يف احلق العيين
  صاحب احلق الذي تعود له السلطة على الشيء الذي يرد عليه هذا احلق.

كافة   وإن كان بعض الفقهاء حياولون أن جيعلوا له طرفًا سالبًا هم الناس
 .605امللزمون باحرتامه وعدم عرقلة استعماله

ن يكون شخصًا طبيعيًا أو اعتبارياً, أوملا كان طرف احلق شخصاً, فإنَّه ميكن 
 د.ومن ناحية أخرى ميكن أن يكون طرف احلق شخصاً واحداً فقط أو أن يتعدَّ 

 محل الحق: -الثالث  المطلب
الذي يتعلق به احلق, سواء  -ماديًا كان أو معنويًا  -حمل احلق هو الشيء 

 أكان مباشرة كما يف احلقوق العينية, أو بوجه غري مباشر كما يف احلقوق الشخصية. 

هو الشيء املادي الذي  -وهو حق عيين أصلي  -فمحل حق امللكية مثاًل 
وهو  -والسيارة, وحمل حق املؤلف واألرض يرد عليه هذا احلق, كالكتاب واملكتب 

 ألفكار اليت يتعلق هبا هذا احلق, وهي أشياء غري مادية.هو ا -حق معنوي 

 حمل احلقوق الشخصية فهنا َّنيز بني حالتني:إىل أمَّا بالنسبة 
                                                           

 .286أشار إىل ذلك: د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 605
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احلالة األوىل إذا كان االلتزام املقابل للحق هو التزام بإعطاء شيء, كالتزام 
عّد حمل احلق البائع بتسليم املبيع, والتزام املستأجر بدفع األجرة, فإنَّ هذا الشيء يُ 

ألنَّه ال يستطيع الوصول  ؛الشخصي, وتكون سلطة صاحب احلق عليه غري مباشرة
إليه إال عن طريق املدين أو امللتزم. ويف هذه احلالة يكون التمييز واضحاً بني مضمون 
احلق وهو السلطة اليت خيّوهلا احلق لصاحبه يف إجبار املدين على إعطائه الشيء, وبني 

 الشيء ذاته. حمل احلق وهو

إذا كان االلتزام املقابل للحق الشخصي هو التزام بالقيام  ,أمَّا احلالة الثانية
أو رسم لوحة فنية, أو التزام باالمتناع عن  ,بعمل, كااللتزام بإجراء عملية جراحية

, فإنَّ القيام بالعمل أو االمتناع عنه آخرع فريق رياضي عمل كاالمتناع عن التعامل م
 حمل احلق الشخصي.يكون هو 

وهنا يندمج حمل احلق الشخصي مبضمونه حّت ال يكاد ميكن التفريق بينهما, 
 .606إذ يكون كالمها عبارة عن قيام بعمل أو امتناع عن عمل

ألعمال اليت يرد عليها احلق الشخصي أنَّه ال ميكن إىل اوُيالح   بالنسبة 
ا يُكتف    فر شروط معينة فيها. او ى عادة باشرتاط تتعدادها أو حصرها, وإَّنَّ

 سبب الحق أو مصدره: -الرابع  المطلب
سبب احلق أو مصدره هو الواقعة القانونية اليت تولَّد عنها هذا احلق وأدت إىل 

, أو انتقل بسببها إىل صاحبه اجلديد. فامليالد والزواج والوفاة وقائع قانونية 607نشوئه
انتقاهلا. وكذلك وضع اليد ومضي الزمن ترتتب عليها آثار قانونية منها نشوء احلقوق و 

                                                           
 .287د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 606
 .287ام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص د. هش - 607
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والعقد والفعل الضار واإلثراء على حساب الغري, كّلها وقائع قانونية وإن اختلفت يف 
 .608أنواعها

ث الذي تربطه به ك بطريق اإلرث هو وفاة املورِّ فسبب حق الوارث يف التملّ 
ليه هو الفعل الضار ر يف التعويض عنة حيدِّدها القانون, وسبب حق املتضرِّ قرابة معيَّ 

الذي ارتكبه امللتزم بالتعويض, وسبب حق البائع يف الثمن هو عقد البيع الذي مّت 
 .609باتفاق إرادته وإرادة املشرتي

ودراسة مصادر احلقوق تدخل يف دراسة احلقوق ذاهتا, وهو ما خيرج عن نطاق 
 هذا املدخل, وتتناوله أحباث القانون األخرى.

 ؤيد أو الجزاء:الم -الخامس  المطلب
هو احلماية القانونية اليت يسبغها القانون على احلقوق لتمكني أصحاهبا من 

 .610التمتع هبا وممارستها, ومنع الغري من االعتداء عليها

كنا قد تناولنا دراسة املؤيد أو اجلزاء يف معرض دراستنا لعناصر القاعدة و 
هو أثر يرتتب على خمالفة القاعدة القانونية, وأشرنا إىل أنَّه يُعّد عنصرًا فيها, و 

ع لضمان احرتامها, وبالتايل ضمان احرتام احلق املنبثق عنها القانونية, يفرضه املشرِّ 
 ومحايته يف الوقت ذاته, ونكتفي باإلحالة إىل ما ذكرناه سابقاً يف هذا الشأن.

وبعد استبعادنا لدراسة مضمون احلق ومصدره, لدخوهلما يف أحباث القانون 
خرى, بقي علينا أن نتناول دراسة ركين احلق األساسيني ومها: أطراف احلق وهم األ

 حمل احلق وهي األشياء.و األشخاص, 

                                                           
 .653د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 608
 .288د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 609
 .288د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 610
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 الثانيالباب 

 )األشخاص( حلقأطراف ا
 

 الفصل األول: الشخص الطبيعي
 الفصل الثاني: الشخص االعتباري 
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 تمهيد:
ه شخص, أو سلطة مينحها ملا كان احلق يُعرَّف بأنَّه اختصاص يستأثر ب

القانون لشخص, فقد اقتضى ذلك وجود شخص يُنس ب إليه هذا احلق ويرتبط به 
 ويالزمه, وهو من نسميه طرف احلق.

وأطراف احلق عمومًا نوعان: طرف إجيا,ي وطرف سليب, فالطرف اإلجيا,ي هو 
هو من صاحب احلق وهو الذي يستأثر به, ونسميه الدائن, ويقابله الطرف السليب و 

 ل االلتزام الذي يقابل احلق, ونسميه املدين أو امللتزم.  يتحمَّ 

. والشخص يف نظر القانون 611الشخص يف غري اجملال القانوين هو اإلنسانو 
فاً فر فيه القابلية ألن يكون صاحب حق واحد على األقل أو مكلَّ اهو كّل كائن تتو 

تثبت لكلِّ كائن مبجرَّد صالحيته بالتزام واحد. والشخصية هي الصفة القانونية اليت 
ألن يكون ذا حق واحد, مهما كان ذلك احلق بسيطاً. وهي صفة غري قابلة 
لالنقسام, فإمَّا أن توجد كاملة, وإما أن ال توجد مطلقاً, تبعًا ملا إذا كان من يُراد 

 . 612وصفه هبا يصلح أو ال يصلح ألن يكون صاحب حق واحد أيَّاً كان ذلك احلق

لشخصية تثبت يف األصل لإلنسان وتالزمه طوال حياته منذ والدته وهذه ا
إال أنَّه ُيالح   أنَّ الشخصية يف القانون ليست وقفًا على اإلنسان, فقد  , وفاتهوحّتَّ 

اقتضت الضرورات العملية أن يُعرت ف بالشخصية جملموعات من األشخاص أو 
عنوية, متييزاً هلا عن الشخصية الطبيعية األموال, واليت ُتسمَّى الشخصية االعتبارية أو امل

 اليت يتمتع هبا اإلنسان.

  

                                                           
 .200حممد رفعت الصباحي, أصول القانون, مرجع سابق, ص د.  -املنعم فرج الصدة د. عبد  - 611
 .654د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 612
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 األول الفصل
  الشخص الطبيعي

 )اإلنسان(
الشخص الطبيعي هو اإلنسان نفسه, وهو كائن يتمتع باإلرادة ويصلح 
الكتساب احلقوق وحتّمل الواجبات, فالشخصية الطبيعية تثبت لإلنسان وحده دون 

 للحيوان أو اجلماد. غريه فال تثبت مثالً 

م صيد بعض أنواع الطري أو السمك أو قطع بعض أنواع وإذا كان مثّة قوانني حترِّ 
الشجر أو متنع استعمال القسوة مع بعض احليوانات, والسيما الدواب, فال ُيستفاد 

ا ختوّ   ل احلق يفمن ذلك أنَّ تلك القوانني متنح هذه الدواب محاية تُعّد حقاً هلا, أو أَّنَّ
ا هي قد راعت, فيما حرَّمت,  احلياة لتلك الصنوف من السمك والطري والشجر, وإَّنَّ

 .613مصلحة بين اإلنسان, ال مصلحة اجلماد أو احليوان

والشخصية تالزم اإلنسان مادام حيًا ومتتزج به وال تنفك عنه إال بوفاته. ويُعّد  
ه يتمتع إنَّ  لقانون, أينظر ا كّل إنسان اليوم, ومهما كان وضعه, شخصًا طبيعيًا يف

وذلك  ,بالشخصية القانونية, ويصلح ألن يكون صاحب حق أو يتحّمل بواجب
كانت هناك حاالت ال يُعّد فيها   إذعلى خالف ما كان عليه الوضع يف املاضي, 

اإلنسان شخصًا وال يتمتع بأّي شخصية من الناحية القانونية, كما هو احلال مثاًل 
ف له بأدىن حد من ل معاملة اجلماد, دون أن يُعرت  كان يُعام  بالنسبة للرقيق, الذي  
 الشخصية القانونية.

وجيب التفرقة بني الشخصية يف وجودها )أهلية الوجوب( والشخصية يف 
أمَّا جمّرد  ,نشاطها القانوين )أهلية األداء(, والثانية وحدها هي اليت ُتشرت ط فيها اإلرادة

                                                           
 .655د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 613
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ادة واعية عاقلة, فاجملنون شخص والطفل ط فيه إر ال ُتشرت  فوجود الشخص 
 .614شخص

 المبحث األول
 وجود الشخص الطبيعي

 بداية الشخصية القانونية لإلنسان: -األول  المطلب
تُعّد والدة اإلنسان نقطة االنطالق حلياته وبدء شخصيته القانونية. فقد نصت 

اإلنسان بتمام  تبدأ شخصية - 1من القانون املدين السوري على أنَّه: " 31املادة 
 نها القانون".ومع ذلك فحقوق احلمل املستكن يعيِّ  - 2والدته حياً, وتنتهي مبوته. 

  من النص املذكور أنَّه جيب توفر شرطني لثبوت الشخصية القانونية:يتبنيَّ 

يُقص د بامليالد الفعلي متام الوالدة خبروج كّل جسم  الميالد الفعلي: - )أولهما(
, فال يكفي خروج جزء منه ولو كان 615متامًا عن جسم أمه املولود وانفصاله

 .616أكثره

ًا حلظة متام انفصاله عن جسم جيب أن يكون املولود حيَّ  اً:الميالد حي   -)ثانيهما( 
 فال يتمتع بالشخصية من ينفصل ميتاً, أو من ميوت قبل متام االنفصال, حّتَّ  ,أمه

 . 617الأثناء االنفصيف اً عند بدء أو ولو كان حيَّ 

                                                           
 .247 - 246جع سابق, ص د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مر  - 614
اجلزء الثاين )مقدِّمة القانون املدين(,  -حسام الدين كامل األهواين, املدخل للعلوم القانونية د.  - 615

 .88, ص 1997بدون دار نشر, الطبعة الثالثة, 
 .202حممد رفعت الصباحي, أصول القانون, مرجع سابق, ص د.  -د. عبد املنعم فرج الصدة  - 616
 .88م الدين كامل األهواين, املدخل للعلوم القانونية, مرجع سابق, ص حساد.  - 617
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وتثبت حياة املولود بثبوت أعراض ظاهرة للحياة اليقينية كالبكاء والصراخ 
فإذا مل يثبت شيء من ذلك كان للقاضي الرجوع إىل رأي األطباء  ,والشهيق

 .618اً حياة يقينيةد حيَّ لِّ الشرعيني للتحقق من أنَّ املولود وُ 

مل يوجد هذا الدليل,  ويتّم إثبات الوالدة والوفاة بسجل األحوال املدنية, فإذا
 .619ج بالسجالت جاز اإلثبات بأيّة طريقة أخرىدِر  عدم صحة ما أُ أو تبنيَّ 

 مركز الجنين:
إذا كان األصل أنَّ الشخصية القانونية تثبت لإلنسان بتمام والدته حياً, فإنَّه 

من هذا األصل أقّرت بعض التشريعات للجنني شخصية حمدودة رعاية  استثناءً 
اعرتفت له ببعض احلقوق, كأن يرث من غريه, كما لو تويف والده وهو ملصلحته, ف

مازال جنيناً, أو أوصى له أحدهم مبال قبل والدته, أو أوقف )قبل إلغاء األوقاف 
 الّذرية(. 

نَّ القانون نظر إىل اجلنني يف هذه احلالة باعتبار مآله, وعدَّه موجودًا من إأي 
 .620به بعض احلقوق وقت احلمل به, وصاحلاً ألن تتعلق

ق على على أنَّه ُيالح   أنَّ اكتساب اجلنني هلذه احلقوق ال يُعّد َّنائياً, بل معلَّ 
اً, فإن حتقق الشرط ثبتت شخصيته, شرط ثبوت الشخصية له بتمام والدته حيَّ 

واستحق اإلرث أو الوصية, ولو مات بعد والدته بلحظات. وإذا مل يتحقق الشرط 
ميتًا فال شخصية له, وال يستحق شيئاً, وآل النصيب إىل من كانوا د اجلنني لِّ بأن وُ 

 يستحقونه يف األصل.

                                                           
 .657 - 656د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 618
 من القانون املدين السوري. 32املادة  - 619
 .658د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 620
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  له نصيبه ض أنَّه ذكر وحُيف  رت    للجنني فُيفوفيما يتعلق بالنصيب الذي حُيف  
ًا أخذ ما اً, فإذا تأكدت والدته حيَّ إىل حني التثبت من شخصيته بتمام والدته حيَّ 

 ُرّد الباقي إىل من يستحقه من الورثة.يستحقه من ذلك النصيب, و 

 نهاية الشخصية القانونية لإلنسان: -الثاني  المطلب
تنتهي شخصية اإلنسان مبوته, وقد يكون املوت حقيقيًا وقد يكون اعتباريًا أو 

 .621حكمياً 

 الموت الحقيقي: - الفرع األول
جة جرمية أم يرتتب على ثبوت وفاة اإلنسان, سواء أكانت الوفاة طبيعية أم نتي

لغري ذلك من األسباب, أن تنتهي شخصيته, فال يعود صاحلًا الكتساب احلقوق 
وحتّمل الواجبات, وتنتقل أمواله إىل ورثته بعد تصفية تركته, إال أنَّ بعض الفقه يرى 

ا متتد بصورة افرتاضية إىل ما بعد أنَّ شخصية اإل نسان ال تنتهي مبجّرد وفاته, وإَّنَّ
صفية تركة امليت وسداد ديونه وتنفيذ وصاياه, ّث ما تبقى من أمواله بعد الوفاة حلني ت

 . 622ذلك انتقل إىل الورثة

وعلى هذا يُعّد من الضروري معرفة زمن حدوث الوفاة, ملا يرتتب عليها من 
آثار وأوهلا انتهاء الشخصية. غري أنَّ هناك بعض احلاالت االستثنائية اليت ميكن أن 

دون أن يكون من املمكن حتديد من يف آٍن واحد عدة أشخاص تتحقق فيها وفاة 

                                                           
 .50مد املعداوي, املدخل للعلوم القانونية, مرجع سابق, ص د. حم - 621
الفقرة األوىل من قانون األحوال الشخصية السوري على أنَّه: "يُؤدى من الرتكة  262نصت املادة  - 622

ما يكفي لتجهيز امليت ومن تلزمه نفقته من املوت إىل الدفن بالقدر املشروع.  -حبسب الرتتيب اآليت: أ 
املواريث حبسب ترتيبها يف هذا  -الوصية االختيارية. ه  -الوصية الواجبة. د  -يت. ج ديون امل -ب 

 القانون".
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ومعرفة تسلسل زمن وفاهتم, كما هو احلال يف  ,ةزمن وفاة كل منهم على حد
 الكوارث الطبيعية كالزالزل, واحلريق. 

ر, يف هذه األحوال, حتديد من مات الشريعة اإلسالمية أنَّه إذا تعذَّ  عدَّتوقد 
م ماتوا مجيعًا يف وقت واحد, وال يرث جيعلون كأَّنَّ ة بينهم, اأواًل ومعرفة ترتيب الوف

. ويبدو أنَّ قانون األحوال الشخصية السوري قد تبىن هذا 623أحد منهم اآلخر
م أيّهما مات منه على أنَّه: "إذا مات اثنان ومل يُعل   261احلكم, فقد نصت املادة 

وهتما يف حادث واحد أم أواًل فال استحقاق ألحدمها يف تركة اآلخر سواء أكان م
 ال".

أمهية معرفة تاريخ الوفاة فقد أوجب قانون األحوال املدنية أن يتّم إىل ونظرًا 
التبليغ عنها, وفرض هذا الواجب على األقرباء الذين حضروا الوفاة أو علموا هبا أو 

من  47على الطبيب الذي شاهدها أو على املختار أو كّل شخص علم هبا )املادة 
 ون(.القان

اً  وإذا كانت شخصية اإلنسان تنتهي بوفاته, فاملقصود هنا الوفاة احلقيقية, أيَّ 
, غري أنَّه يف بعض احلاالت اخلاصة يُعّد الشخص ميتًا بصورة 624كان سببها

 وذلك حني يقوم الشك حول حياته أو مماته, وهذا هو مركز املفقود. 

                                                           
ر اإلشارة إىل أسباهبا. فقد ُيالح  يف هذا الصدد أنَّ القانون أوجب تسجيل الوفاة غري أنَّه حظَّ  - 623

سجل املدين حتت طائلة العقاب ر على أمني المن قانون األحوال املدنية على أنَّه: "حُيظَّ  48نصت املادة 
 أن يشري يف السجل املدين إىل أسباب الوفاة". 76املنصوص عنه يف املادة 

 .309 - 308د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 624
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 مفقود(: الموت الحكمي )مركز ال - الفرع الثاني
هناك حالة وسط بني احلياة واملوت هي حالة املفقود الذي يغيب عن موطنه 

. كمن خيرج للسياحة وتنقطع 625ًا أو ميتاً ف إن كان حيَّ وتنقطع أخباره, وال يُعر  
 .626أخباره مدة طويلة, أو كمن يُفق د يف معركة حربية, أو زلزال, أو فيضان

يته قائمة, إىل أن يتّم التحقق من اً, وشخصفهل يُعّد مثل هذا الشخص حيَّ 
ميتًا وتنتهي شخصيته مبجّرد انقطاع  أم هل يُعدّ  - وهو أمر غري مؤكد - وفاته

 أخباره, مع أنَّه رمبا يكون حياً, وتثبت حياته بعودته يوماً؟

 التفرقة بين المفقود والغائب: - أولً 
فقود بأنَّه: "كّل من قانون األحوال الشخصية السوري, امل 202عرَّفت املادة  

 ف حياته أو مماته أو تكون حياته حمققة ولكنَّه ال يُعر ف له مكان".شخص ال تُعر  

 كاملفقود الغائب الذي عترب  على أنَّه: "يُ  ذاتهالقانون من  203نصت املادة و 
منعته ظروف قاهرة من الرجوع إىل مقامه أو إدارة شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة 

 ت بذلك مصاحله أو مصاحل غريه".وتعطلَّ أكثر من سنة 

ومن مالحظة التعريف الذي أورده املشرع للمفقود جند أنَّه خلط بينه وبني 
ف مكانه غائب وليس الغائب. فالشخص الذي تكون حياته حمققة ولكن ال يُعر  

 لكونوكان األوىل باملشرع أن يأيت بتعريف للغائب ّث بتعريف للمفقود,  ,اً مفقود
 .627واملفقود أخص أعمّ  الغائب

                                                           
 .248د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 625
 .51للعلوم القانونية, مرجع سابق, ص د. حممد املعداوي, املدخل  - 626
فرة على موقع: االقاضي حممود معراوي, حماضرة مسجلة بعنوان دعوى اعتبار املفقود ميتاً, متو  - 627

YouTube  19/5/2019بتاريخ. 
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 أحكام المفقود: - ثانياً 
"يسري يف شأن املفقود من القانون املدين السوري على أنَّه:  34نصت املادة 

 والغائب األحكام املقّررة يف قوانني خاصة, فإن مل توجد فأحكام الشريعة اإلسالمية".

فرت فيه اتو  مًا حتكم احملكمة بتثبيته مّتإذا كان املفقود قد ترك وكياًل عا
 .628نت له وكيالً قضائياً فرها يف الوصي وإال عيّ االشروط الواجب تو 

زواج املفقود فقد أجاز القانون للزوجة إذا غاب الزوج أكثر من إىل أمَّا بالنسبة 
رها من غيابه ولو كان له مال تستطيع سنة أن تطلب إىل القاضي التفريق لتضرّ 

 .629اإلنفاق منه

أو باحلكم باعتباره ميتًا عند بلوغه  ,أو مبوته ,املفقود ينتهي الفقدان بعودةو 
 .630من العمر الثمانني

 الحكم باعتبار المفقود ميتاً: - ثالثاً 
ي عن الواقع لت احملاكم سلطة التحرّ عاجلت أكثر الشرائع هذه احلالة بأن خوَّ 

 .631واحلكم بثبوت وفاة املفقود مّت رجح لديها احتمال وفاته على احتمال حياته

وقد أجاز قانون األحوال الشخصية السوري احلكم باعتبار املفقود ميتًا عند 
أو احلاالت  ,م مبوت املفقود بسبب العمليات احلربيةك  بلوغه الثمانني من العمر. وحيُ 

                                                           
 من قانون األحوال الشخصية السوري. 205املادة  - 628
تاريخ  4ي الصادرة بالقانون رقم من تعديالت قانون األحوال الشخصية السور  109نصت املادة  - 629
على أنَّه: "إذا غاب الزوج أكثر من سنة جاز لزوجته أن تطلب إىل القاضي التفريق  2019/ 7/2

 تستطيع اإلنفاق منه".مال رها من غيابه عنها ولو كان له لتضرّ 
 من قانون األحوال الشخصية السوري. 205/1املادة  - 630
 .665شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص د. سليمان مرقس, الوايف يف  - 631
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وذلك  ,واليت يغلب فيها اهلالك ,املماثلة املنصوص عليها يف القوانني العسكرية النافذة
 . 632فقدانه بعد أربع سنوات من تاريخ

ز بني حالتني: حالة الفقدان يف احلاالت العادية اليت وبالتايل جند أنَّ املشرع ميَّ 
من العمر,  (80)م فيها باعتبار املفقود ميتًا إال ببلوغه ك  يغلب فيها السالمة, وال حيُ 

 ويف هذه احلالة يُعّد احلكم منشئًا للوفاة. وحالة الفقدان يف احلاالت االستثنائية اليت
واألماكن اليت جرت فيه الفنت  ,وحالة الكوارث ,يغلب فيها اهلالك, كحالة احلرب

م باعتبار املفقود ميتًا بعد مرور أربع سنوات على فقدانه. ويف هذه واالقتتال, فُيحك  
 .633احلالة األخرية يُعّد احلكم كاشفاً ال منشئاً للوفاة

قه بإَّناء ال الشخصية لتعلّ ويُعّد احلكم بثبوت وفاة املفقود من مسائل األحو 
وما يرتتب على ذلك من آثار شخصية كقيام الزوجية أو  ,شخصية اإلنسان

انفصامها, فيكون احلكم بذلك من اختصاص حماكم األحوال الشخصية وتقضي فيه 
 .634طبقاً للقوانني املوضوعية اليت حتكم األحوال الشخصية للمفقود

يتًا يف االختصاص الشامل للمحكمة ويف سورية تدخل دعوى اعتبار املفقود م
الشرعية, ويكون املدعي يف الدعوى كّل شخص له مصلحة يف اعتبار املفقود ميتاً,  
كأحد الورثة, ودائن املفقود. بينما يكون املدعى عليه هو الوكيل القضائي. وهذا ما 

 .635يستوجب تعيني وكيل قضائي, وقد يكون أحد الورثة أو من األقارب غري الورثة

                                                           
 من قانون األحوال الشخصية السوري. 205املادة  - 632
 .القاضي حممود معراوي, مرجع سابق - 633
 .665د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 634
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 تاريخ اعتبار المفقود ميتًا: - رابعاً 
حني صدور احلكم بالوفاة, هل تُعّد الوفاة واقعة بتاريخ هذا احلكم, أم بتاريخ 
غياب املفقود وانقطاع أخباره؟ لقد اختار الفقهاء املسلمون حالً وسطاً يف هذا الشأن 

املفقود  عدِّ ؤدي إىل روا أنَّ احلكم بالوفاة يأخذ به أيضاً قانون األحوال الشخصية, فقرَّ 
أمور إىل بعض األمور, ومنذ تاريخ احلكم بالنسبة إىل ميتًا منذ تاريخ فقده بالنسبة 

غريه, كاستحقاقه اإلرث أو الوصية مثاًل, يُعّد املفقود ميتاً  ففيما ينفعه ويضرّ  ,أخرى
عّد ميتاً من تاريخ الفقد, أمَّا فيما يضرّه وينفع غريه, كاستحقاق غريه اإلرث منه, فيُ 

 .636بتاريخ احلكم

وكانت له زوجة, ويف عام  1980وعلى ذلك إذا فُِقد شخص مثاًل يف عام 
على ذمته, نصيب املفقود من الرتكة يُوق ف  تويف أبوه وترك أبناء غريه, فإنَّ  1983

حكم بوفاة املفقود, فإنَّ نصيب املفقود يعود إىل إخوته,  1985فإذا أصدر يف عام 
وليس فقط منذ عام  1980زوجته, ألنَّ املفقود يُعّد ميتًا منذ عام وال يؤول إىل 

1985637. 

 عودة المفقود بعد الحكم باعتباره ميتًا: - خامساً 
ا مل  من املقرَّر أنَّ شخصية املفقود تعود إليه, وهي تعود بأثر رجعي فُتعّد أَّنَّ

عت على زِّ د أموال وُ تنقِض يف يوم من األيام. وال صعوبة يف األمر إذا مل يكن للمفقو 
 .638ورثة, وال زوجة تزوجت بغريه
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وتتعلق آثار عودة املفقود بعد احلكم باعتباره ميتاً بأمرين: األول زواجه, والثاين 
زوجة للثاين, أمَّا  تُعدّ نت الزوجة قد تزوجت ومّت الدخول فإذا عاد املفقود وكا ,أمواله

أمَّا بالنسبة  ,مفسوخاً وتعود لزوجها األول إن مل يتّم الدخول بينهما فُيعّد العقد الثاين
أموال املفقود فيستعيد ما كان موجوداً بني يدي الورثة, أمَّا ما استهلكه الورثة فال إىل 

 .639يضمنوه ألنّه مّت بناًء على احلكم باعتباره ميتاً 

 المبحث الثاني
 خصائص الشخص الطبيعي

وصاف اليت يتميز هبا  خصائص الشخص الطبيعي هي جمموعة امليزات أو األ
 .640كّل إنسان عن غريه, ومن شأَّنا التأثري يف حياته القانونية

 السم: -األول  المطلب
االسم من مميزات الشخصية, وإذا كان كّل إنسان يتمتع بشخصية بنظر 

 ,فإنَّ من الضروري أن يتميز كّل إنسان عن غريه من الناس بوسيلة أو عالمة ,القانون
 .641وهذه الوسيلة أو العالمة هي االسم ,وبني غريه متنع اخللط بينه

ولف  االسم له معىن ضيق ويُقص د به اسم الشخص وحده, ومعىن واسع 
 .642يشمل اللقب واالسم الشخصي معاً 
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 تعريف السم: - الفرع األول
وهو من حيث  ,االسم يف مفهومة العام هو لف  أو تعبري يدل على كائن ما

ن تعبري نظامي أو تسمية نظامية ُتطل ق على الشخص مضمونه القانوين عبارة ع
فًا لغريه يولتوجيه اخلطاب القانوين إليه تكل ,أو لتمييزه عن غريه ,ملناداته وللتعريف به

 .643له أو لتكليفه ملصلحة غريه

 :(أو الصغير)السم الشخصي  - أولً 
األسرة االسم الشخصي هو اللف  الذي يُطل ق على الشخص لتمييزه بني أفراد 

 .644اليت ينتمي إليها

ي له وقت والدته. وإنَّ اختيار االسم الشخصي وفق زِ االسم الصغري الذي عُ ف
منها أّي قيد إال يف حال ما إذا كان هذا االسم ماساً  ية ال حيدّ نظامنا القانوين يتّم حبرّ 

 .645مبفاهيم أو مببادئ النظام العام أو اآلداب العامة

 :(أو اللقب)السم العائلي  - ثانياً 
يُقص د باللقب اللف  الذي يُطل ق على األسرة اليت ينتمي إليها الشخص 

 .646ويشرتك كّل أفراد هذه األسرة يف محله
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ويف الغرب ُيستعم ل االسم العائلي أكثر من االسم الشخصي, فُيقال مثاًل 
ثل )مسرت ف مجيع أفراد العائلة هبذا االسم العائلي يف اجملتمع, معائلة باريت, ويُعر  

 .647باريت( و)مسز باريت(

نظم القانون املدين السوري االسم يف فقد  كتساب االسم العائليوبالنسبة ال 
منه إذ نصت على أنَّه: "يكون للشخص اسم ولقب, ولقب الشخص  40املادة 

 يلحق أوالده". 

واملراد باألوالد يف هذا النص األوالد الشرعيون فقط, فاالبن الشرعي يكتسب 
 د والدته حياً.أبيه حكماً مبجرّ لقب 

ر اسم األب أو األم أو كليهما معًا يف ذك  أمَّا إذا كان املولود غري شرعي فال يُ 
أو حبكم قضائي, وعلى أمني  ,سجل الوالدة إال بناًء على طلب صريح منهما

وكّل والدة ُسجل ت خالفاً  ,السجل املدين أن خيتار للمولود امسي أبوين منتحلني
. وكذلك األمر إذا كان 648عّد باطلة فيما يتعلق بذكر اسم األب أو األملذلك تُ 

 .649املولود لقيطاً فيقوم أمني السجل املدين بتسميته ووالديه بأمساء منتحلة خيتارها

أمَّا فيما يتعلق باكتساب االسم بالزواج فالقانون السوري ال يقضي صراحة 
وال حيض هذا القانون الزوجة  ,األصلي لقب الزوج على الزوجة لريافق لقبها )بإطالق(

 وال جيعل من هذا األمر حقًا هلا أو واجبًا عليهما. وكلّ  ,على استعمال لقب زوجها
بعض النساء املتزوجات يف بالدنا يستعملن  -يف الواقع  -نا قد جند ما يف األمر أنَّ 
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الداللة  وهذا ما يبيحه العرف هبدف ,ألقاب أزواجهن إىل جانب ألقاهبن األصلية
 .650والتأكيد

 :651خصائص السم - الفرع الثاني
يُعّد احلق يف اللقب حقًا غري مايل, وهلذا ال جيوز التعامل فيه, كما أنَّه ال 

 .652خيضع من حيث املبدأ للتقادم

 ف:عدم القابلية للتصر   - أولً 
من احلقوق  ولكونهملا كان االسم وهو العالمة اليت متيز الشخص عن غريه 

ف فيه سواء بني األحياء أو بعد املوت اللصيقة بالشخصية فال جيوز التصرّ  العامة
 بالوصية.

 لتقادم:الخضوع لعدم  - ثانياً 
بالشخصية عدم قابلية السقوط بالتقادم ولو مل  اً يرتتب على كون االسم لصيق

يستعمله صاحبه مدة طويلة, كما ال يكتسب من ينتحل اسم آخر حقًا فيه مهما 
ستعماله له, وذلك على عكس احلقوق املالية فهي ُتكتس ب بالتقادم طالت مدة ا
 بصورة عامة.

 حماية السم: - الفرع الثالث
مبا أنَّ احلق يف االسم يُعّد من احلقوق املالزمة للشخصية فإنَّه يدخل يف عموم 

من القانون املدين السوري بقوهلا: "لكلِّ من وقع  52احلكم الذي نصت عليه املادة 
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تداء غري مشروع يف حق من احلقوق املالزمة لشخصيته, أن يطلب وقف هذا اع
 االعتداء مع التعويض عمَّا يكون قد حلقه من ضرر".

بنصها على أنَّه: "لكّل من نازعه  ذاتهمن القانون  53وهذا ما أكدته املادة 
ه أو لقبه أو  ر, ومن انتحل الغري امسيهما بال مربِّ الغري يف استعمال امسه أو لقبه أو كلّ 

كليهما دون حق, أن يطلب وقف هذا االعتداء مع التعويض عمَّا يكون قد حلقه من 
 ضرر".

 صور العتداء على السم: - أولً 
طبقًا للنص املذكور فإنَّ احلق يف االسم يستحق احلماية القانونية يف حال 

 االعتداء عليه, وهذا ما يتحقق يف حالتني: 

 ازعة في السم:المن -الحالة األولى 
يُقص د هبا أن يكون لك اسم معني, ثَّ يأيت شخص آخر وينكر عليك ذلك 

عي أنَّ له هو أيضاً ى هبذا االسم, أو يدّ عي انتفاء حقك يف أن تتسمَّ أي يدّ  ,االسم
 .653ي بذلك االسماحلق يف التسمّ 

 النتحال: -الحالة الثانية 
دون أن يكون له من تعماله  واسي الغري باسم شخص معنيَّ يُقص د به تسمّ 
د تشابه يف . فال يُعّد انتحااًل لالسم أن يكون هناك جمرَّ 654هذا االسم يف األصل

ضار من ذلك التشابه يف األمساء يعود على الغري بالفائدة, وإذا تراءى لشخص أنَّه يُ 
األمساء فما عليه إال أن يضيف إىل امسه ما مييزه عن مسيه. وإذا انتهز الغري ذلك 
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نا نكون بصدد انتحال التشابه يف األمساء للحصول على منفعة أو لإلضرار بسميه فإنَّ 
 .655الشخصية وليس بصدد انتحال االسم

ال يُعّد  ,كما أنَّ إطالق اسم شخص على حيوان أو على شخصية هزلية
نا ال نكون بصدد انتحال إنسان السم غريه. على أنَّه ُيالح   أّن ألنَّ  ؛انتحااًل لالسم

ذلك قد يكون من شأنه االعتداء على شرف الشخص ومسعته ممَّا خيّوله حقًا يف 
 .656التعويض طبقاً للقواعد العامة يف املسؤولية التقصريية

 وسائل الحماية القانونية لالسم: - ثانياً 
 -ميكن محاية االسم من خالل الوسيلتني اللتني ورد ذكرمها يف النص: األوىل 

طلب  -والثانية  ,االسم وال ُيشرت ط يف ذلك وقوع ضرر طلب وقف االعتداء على
 التعويض عن الضرر الذي حلقه من جراء االعتداء على االسم.

 تصحيح السم وتغييره: - الفرع الرابع
أمَّا التغيري  ,يكون التصحيح نتيجة وجود خطأ يف سجل األحوال املدنية

ها رغبته يف تبديل امسه يبدي في ,فيحصل عن طريق القضاء بدعوى يقيمها الشخص
دة تُفر ض عليه وحيق املسجل تسجياًل صحيحًا باسم آخر يفضله ألسباب متعدَّ 

 .657للقضاء تقديرها

من قانون األحوال املدنية  (60)ووفق ما ورد يف الفقرة األوىل من املادة 
 السوري فإنَّ التصحيح أو التعديل يف قيود األحوال املدنية ال جيري إال بناًء على

 حكم يصدر عن قاضي صلح املنطقة اليت يوجد فيها القيد األصلي.
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جاء فيه:  ذاهتاوهذا املبدأ خيضع الستثناء ورد يف الفقرة الرابعة من املادة 
"استثناًء من الفقرات السابقة جيوز التصحيح واإلضافة واحلذف يف القيود املتعلقة 

وذلك بناًء على وثائق  باألمور الطارئة كالصنعة واللقب واملذهب واألشكال
 وحتقيقات رمسية دون حاجة الستصدار حكم قضائي بذلك".

حيصل يف حاالت استثنائية وضمن شروط  فإنَّهتغيير السم إلى أم ا بالنسبة 
القانون  من 41رتاض عليه. وقد نصت املادة رين منه االعوإجراءات تسمح للمتضرّ 

ة اكتساب األلقاب وتغيريها". وهذا على أنَّه: "يُنظم بتشريع خاص كيفي املدين
 دون إجراء التغيري ولو حّتَّ  -عمليًا  -التشريع ملا يصدر بعد. ومع ذلك مل حيل 

عي العمل يف هذا الصدد على أنّه يكون بأن يدّ  حتت شعار التصحيح. وقد استقرَّ 
الشخص الذي يرغب بتغيري لقبه مدليًا بعدم صحته ومطالبًا بتصحيحه بلقب 

 .658جديد

واألسباب اليت تدعو الشخص إىل تغيري امسه كثرية منها: اشتهاره باسم خيالف 
لقبه األصلي, أو رغبته بالتخلص من امسه األصلي إذا كان يدعو للسخرية أو 

 .659أو يؤذي الكرامة والشرف ,االستهزاء

 السم التجاري: - الفرع الخامس
التجاري. فإذا كان التاجر  يُطل ق عليه االسم ميارس التاجر جتارته باسم معنيَّ 

. وقد 660شخصًا طبيعيًا أو شركة أموال أطلق على امسه التجاري "العنوان التجاري"
تاريخ  (33)من قانون التجارة السوري رقم  (46)نصت الفقرة األوىل من املادة 
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على أنَّه: "يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ونسبته وامسه  9/12/2007
 ".التجاري إن وجد

وهذا االسم التجاري يُعّد عنصرًا من عناصر املتجر, ويصبح بالتايل حقًا مالياً 
لصاحبه يدخل يف ذمته, وجيوز التعامل فيه, كما أنَّه خيضع للتقادم بصفته حقاً 

 .661مالياً 

 السم المستعار: - الفرع السادس
ة من أجل تغطي ,خمتار بشكل حرّ  ,االسم املستعار هو اسم خيايل أو ومهي

كاألعمال الفنية , يف ممارسة أعمال خاصة ,شخصية حقيقية عن اجلمهور
 .663كاألخطل الصغري, وغوار الطوشة, وأبو عنرت  .662واألدبية

, فهو اسم يصطنعه الشخص, ويُطلقه على نفسه بقصد حتقيق غرض معنيَّ 
نة ككاتب ناشئ يريد أن هذا الغرض قد يكون إخفاء شخصيته يف مناسبة معيَّ 

ض امسه احلقيقي هلزات. وقد يكون الغرض ى ح  ما يكتبه دون أن يعرِّ يطمئن عل
للنظر أو أكثر بساطة  الفتي باسم ذائع أو هو اكتساب الشهرة عن طريق التسمّ 

 .664من امسه املدين أو احلقيقي

موضوعًا حلق امللكية. وهو ليس مااًل  دّ عواالسم املستعار كاالسم التجاري يُ 
كية ولكنَّه قيمة تكون أداة لالشتهار ووسيلة للعمل الفين أو ماديًا خيضع لنظام املل

                                                           
 .328 - 327هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص د. انظر:  - 661
 د. حممد العبد اهلل, االسم, مرجع سابق. - 662
, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص د. أمحد احلراكي, د. زهري حرح, د. كندة الشماط - 663
165. 
 .158د. أمحد سالمة, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  - 664
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األد,ي الرابح. ويف مجيع األحوال يكون االسم املستعار من قبيل احلقوق اخلاصة اليت 
 .665م باملال من حيث قبوله للتنازل واحليازة واالكتساب بالتقادمقوَّ تُ 

 الحالة: -الثاني  المطلب
القانونية ألنَّه ترتتب عليها حقوق وواجبات لكلِّ شخص حالة تؤثر يف حياته 

ال يستطيع الفرد التحلل منها إال بالطرق القانونية, من حيث انتسابه ألسرة معينة 
 . 666ولدين معني وجلنسية معينة

 الحالة المدنية للشخص )األسرة والقرابة(: - الفرع األول
وهذه الرابطة قد  تتألف األسرة من األشخاص الذين جتمع بينهم رابطة القرابة.

 .667تكون رابطة الزوجية, أو النسب, أو املصاهرة

 أنواع القرابة: - أولً 

 رابطة الزوجية: - 1
د إىل ا مركز كل منهما بالنسبة هي اليت جتمع بني الزوجني, وتعنيِّ  آلخر, وحتدِّ

 .668حقوقهما وواجباهتما املتبادلة

 النسب: رابطة - 2
ليت تقوم بني أشخاص جيمعهم أصل مشرتك. قرابة النسب أو الدم هي الصلة ا

فاألخوة أقارب نسب ألنَّه جيمعهم أصل مشرتك واحد هو األب, وأبناء األعمام 
 .669والعمات أقارب نسب ألنَّه جيمعهم أصل مشرتك هو اجلد

                                                           
 د. حممد العبد اهلل, االسم, مرجع سابق. - 665
 .258د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 666
 .333 - 332ع سابق, ص , املدخل إىل علم القانون, مرجهشام القاسمد.  - 667
 .333, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص هشام القاسمد.  - 668
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 وقرابة النسب نوعان: قرابة مباشرة وقرابة حواشي.

 القرابة المباشرة: - أ
س ينزل أحدهم من صلب اآلخر مباشرة, هي الصلة اليت تتحقق بني أنا

وينحدرون مجيعًا من أصل واحد, حبيث يُعّد كّل واحد منهم أصاًل أو فرعاً 
 . 670لآلخر

. واألصل هو من نزل 671"القرابة املباشرة هي الصلة ما بني األصول والفروع"
منه الشخص, كاألب وإن عال واألم وإن علت, والفرع هو من احندر من األصل,  

 .672وفروعه وإن نزلوا كاالبن

 قرابة الحواشي: - ب
دون أن من قرابة احلواشي هي الرابطة ما بني أشخاص جيمعهم أصل مشرتك, 

 .673يكون أحدهم فرعاً لآلخر

ألنَّه جيمعهم أصل مشرتك هو  ؛فالقرابة اليت تربط األخ بأخته قرابة حواشي
صل ألخته وال األخت األب, ولكنَّ أحدمها ليس أصاًل أو فرعًا لآلخر, فال األخ أ

لقرابة اليت تربط أبناء العم, فهي قرابة حواشي, إىل افرع ألخيها. كذلك احلال بالنسبة 

                                                                                                                                        
د. عاطف عبد احلميد حسن, دروس يف نظرية احلق, مرجع سابق, ص  -د. حممد لبيب شنب  - 669
180. 
 .258د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 670
 ن املدين السوري.من القانو  37/1املادة  - 671
 .259 - 258د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 672
 من القانون املدين السوري. 37/2املادة  - 673
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ابن العم ليس أصاًل أو فرعًا البن  حقيقة أنَّه جيمعهم أصل مشرتك هو اجلد, ولكنَّ 
ا قرابة حواشي  .674عمه, فقرابتهم ليست مباشرة, وإَّنَّ

ا تكون على نوعني مها وقرابة النسب سواء أكانت مباش رة أم غري مباشرة إَّنَّ
القرابة العصبية والقرابة الرمحية. فالقرابة العصبية هي القرابة اليت تكون عن طريق 
األب, كقرابة الشخص جلده ألبيه. أمَّا القرابة الرمحية فهي القرابة اليت تكون عن طريق 

 .675األم؛ كقرابة الشخص جلده ألمه أو خلاله

 المصاهرة:رابطة  - 3
املصاهرة صلة قانونية تنشأ بسبب الزواج بني أحد الزوجني وأقارب الزوج 

 . 677أن يكون أحد طرفيها هو أحد الزوجنيمن بّد , فال676اآلخر

أقارب أحد من القانون املدين السوري على أنَّ: " (39)املادة إذ نصت 
دون أن  , منآلخر"عتربون يف نفس القرابة والدرجة بالنسبة إىل الزوج االزوجني يُ 

, وعلى ذلك فأبو الزوج 678تكون هنالك صلة تربط أقارب هذين الزوجني فيما بينهم
 .679أو أخوه ال تربطه من الناحية القانونية قرابة مصاهرة بأ,ي الزوجة أو أخيها

                                                           
د. عاطف عبد احلميد حسن, دروس يف نظرية احلق, مرجع سابق, ص  -د. حممد لبيب شنب  - 674
180 - 181. 
كندة الشماط, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص د. أمحد احلراكي, د. زهري حرح, د.   - 675
168 - 169. 
 .31د. زهري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  -د. عبد الباقي البكري  - 676
د. عاطف عبد احلميد حسن, دروس يف نظرية احلق, مرجع سابق, ص  -د. حممد لبيب شنب  - 677
182. 
 .334إىل علم القانون, مرجع سابق, ص د. هشام القاسم, املدخل  - 678
د. عاطف عبد احلميد حسن, دروس يف نظرية احلق, مرجع سابق, ص  -د. حممد لبيب شنب  - 679
182. 
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على  عّدها قائمةهذا مع مالحظة أنَّ الصلة بني الزوجني نفسيهما ال ميكن 
ا هي صلة ذات طبيعة خاصة هي صلة الزوجية وإن كانت أساس قرابة املصاهرة وإَّنَّ 

 .680هذه الصلة أساس وجود صلة املصاهرة

 حساب درجة القرابة: - ثانياً 
كّل فرع درجة عند الصعود لألصل   عدّ يف حساب درجة القرابة املباشرة  ىيُراع  

ىل إخبروج هذا األصل, وعند حساب درجة احلواشي تُعّد الدرجات صعوداً من الفرع 
 دّ لفرع اآلخر, وكّل فرع فيما عدا األصل املشرتك يُعإىل األصل املشرتك, ّث نزواًل منه ا

 .681درجة

 
وأمَّا درجة قرابة املصاهرة اليت تكون بني أحد الزوجني وأفراد أسرة الزوج اآلخر, 

 ذاهتامن القانون املدين السوري املشار إليها آنفاً, الدرجة  (39)فهي حبسب املادة 
 .682يت تكون عليها قرابة هذا الزوج اآلخر بأفراد أسرتهال

                                                           
 .287د. زهري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  -د. عبد الباقي البكري  - 680
 من القانون املدين السوري. 38املادة  - 681
 .336لقاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص د.هشام ا - 682
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 أهمية القرابة: - ثالثاً 
نة وارتباطه بأفراد هذه األسرة برابطة يرتتب على انتماء الشخص ألسرة معيَّ 

, تبدو فيما يتعلق حبقوق األسرة, كاحلق يف النفقة, واحلق يف مهمةقرابة آثار قانونية 
ل الصغري. كذلك تبدو أمهية القرابة فيما يتعلق احلضانة, والوالية على نفس وما

باملرياث, فاملرياث وهو عبارة عن انتقال ملكية الشيء بوفاة مالكه إىل شخص آخر 
ث( والشخص الذي تنتقل  )املورِّ ال يتحقق إال إذا كانت هناك رابطة قرىب بني املتوىف  

 .683إليه امللكية )الوارث(

نع القاضي من النظر يف الدعوى اليت تكون له كما أنَّ من آثار القرابة أيضًا م
 الدرجة الرابعة, وعدم جواز شهادة األصول للفروع مع أحد اخلصوم قرابة حّتَّ فيها 

 .684أو الفروع لألصول يف القضايا املدنية
 :(الجنسيةالحالة السياسية للشخص ) - الفرع الثاني

الفرد مبوجبها أحد نة يصبح هي رابطة قانونية سياسية بني فرد ودولة معيَّ 
 . 685السكان املكونني هلا

فلكلِّ دولة يف عصرنا احلاضر جنسية متنحها لألفراد الذين يكونون شعبها, 
يادة والسلطان,  صاحبة الس بوصفهاوالدولة وحدها هي اليت حتدِّد احلقوق والواجبات 

                                                           
د. عاطف عبد احلميد حسن, دروس يف نظرية احلق, مرجع سابق, ص  -د. حممد لبيب شنب  - 683
184. 
 .337هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  د. - 684
امعة دمشق, الطبعة الثامنة, د. فؤاد ديب, القانون الدويل اخلاص )اجلنسية(, منشورات جأ. - 685

 .45, ص 2005
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ا تصدر  دها وما هي  كيفية اكتساب اجلنسية وفقزمة اليت تبنيِّ القوانني الالكما أَّنَّ
 .686احلقوق اليت ترتتب على متتع الفرد جبنسية الدولة

من القانون املدين السوري على أنَّ: "اجلنسية السورية  35وقد نصت املادة 
 ينظمها قانون خاص".

 اجلنسية على نوعني من األسس, أسس أصلية ثابتة وأسس ثانوية وتُبىن  
 : 687طارئة

الدم بني الشخص الذي يتلقى  األسس األصلية هي: حق الدم أو رابطة
طلق بعضهم على هذه يتمتع هو نفسه هبذه اجلنسية, وي اجلنسية وبني شخص آخر

, وحق اإلقليم أو الوالدة على إقليم الدولة, "النسب"أو  "األصل العائلي"الرابطة اسم 
ية ى اجلنسية املكتسبة استنادًا إىل هذه األسس باجلنسوحق الدم واإلقليم معاً. وُتسمَّ 

ا تثبت للفرد منذ حلظة ميالده. ؛األصلية أو جنسية امليالد  ألَّنَّ

أمَّا األسس الثانوية الطارئة فهي التجنس والزواج وتبدل السيادة واإلقامة 
ى اجلنسية املبنية على هذه األسس باجلنسية املكتسبة أو الالحقة للميالد, وُتسمَّ 

ا تثبت للفرد بعد م  يالده.الالحقة أو الطارئة ألَّنَّ

أمهها التمتع  عدة نواحٍ ولتحديد جنسية الشخص أمهية كربى تظهر يف 
حق االنتخاب, وحتديد احملكمة املختصة والقانون واجب التطبيق كباحلقوق السياسية  

 .688لعالقات القانونية ذات العنصر األجنيبإىل ابالنسبة 

                                                           
 .285د. زهري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  -د. عبد الباقي البكري  - 686
 .63د. فؤاد ديب, القانون الدويل اخلاص )اجلنسية(, مرجع سابق, ص أ. - 687
, مرجع سابق, ص د. عاطف عبد احلميد حسن, دروس يف نظرية احلق -د. حممد لبيب شنب  - 688
177. 
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 األهلية: -الثالث  المطلب
 ما يرتتب عليها من آثار.إىل , نظراً تُعّد األهلية من أهم خصائص الشخصية

 نوعا األهلية: - الفرع األول
 تنقسم األهلية إىل نوعني: أهلية وجوب, وأهلية أداء.

 أهلية الوجوب: - أولً 
ا: "صالحية الشخص لثبوت احلق له أو عليه, أو  تُعرَّف أهلية الوجوب بأَّنَّ

لتزام بالواجبات بتعبري آخر, صالحيته الكتساب احلقوق والتمتع هبا واال
 .689وحتّملها"

فأهلية الوجوب يُنظ ر فيها إىل احلقوق والواجبات يف ذاهتا, وإىل صالحية 
دون نظر إىل السبب املنشئ هلذه احلقوق والواجبات, أو من قها به الشخص لتعلّ 

فُينظ ر فيها إىل  ,الطريقة اليت تصري هبا هذه احلقوق والواجبات متعلقة فعاًل بالشخص
 ألن يكون صاحب حق ملكية عقارية مثاًل, أو حق دائنية, ة شخص معنيَّ صالحي

 .690أو حق تويل الوظائف العامة

تثبت أهلية الوجوب لإلنسان مبجّرد ثبوته شخصيته, أي مبجّرد متام والدته و 
فإذا انعدمت الشخصية  ,حياً, وتالزمه طوال حياته, وال تنفك عنه إال بالوفاة

وكالشركة بعد أن  ,انعدمت أهلية الوجوب, كاجلنني يولد ميتاً  الطبيعية أو االعتبارية
 .691وامليت بعد سداد ديونه ,ىُتصفَّ 

                                                           
 .342د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 689
 .743د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 690
 - 293د. زهري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  -د. عبد الباقي البكري  - 691
294. 
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ويتوىل القانون بالنسبة إىل كلِّ حق من احلقوق بيان الشروط اليت جيب أن 
فر فيمن جيوز أن يتعلق به هذا احلق, وبعبارة أخرى فإنَّ القانون هو الذي يبت اتتو 

 .692نعها عنه بالنسبة إىل كلِّ واحد من احلقوق ومن الواجباتللشخص األهلية أو مي

إنَّ صالحية اجلنني الكتساب احلقوق قاصرة على تلك احلقوق اليت تنشأ عن و 
القانون أو عن اإلرادة املنفردة للغري, وعلى هذا يصح أن يكتسب اجلنني حقًا عن 

 .693طريق املرياث وعن طريق الوصية

 أهلية األداء: - ثانياً 
ا: "صالحية الشخص ملمارسة األعمال والتصرفات تُ  عرَّف أهلية األداء بأَّنَّ

 .694القانونية بنفسه على وجه يُعت د به قانوناً"

فأهلية األداء ال يُنظ ر فيها إىل احلقوق والواجبات يف ذاهتا, بل إىل األسباب 
 صالحية مالك معنيَّ ر فيها مثاًل إىل فُينظ   ,اليت تنشئها أو اليت تنتقل هبا أو تنقضي هبا

ألن يباشر بنفسه كّل أو بعض  - فيه القابلية أن يصري مالكاً أو أّي شخص معنيَّ  -
التصرفات املتعلقة حبق امللكية كالبيع واملقايضة واهلبة والوصية واإلجيار والقرض 

 .695والعارية

م بالتمييز بني األهلية والوالية, فاألهلية هي قدرة  ويسمح التعريف املتقدِّ
الشخص على العمل حلساب نفسه, وهي بذلك ختتلف عن الوالية اليت هي قدرة 

ولياً على ابنه القاصر  بوصفهالشخص على العمل حلساب الغري, ومثاهلا سلطة األب 
يف إجراء التصرفات القانونية حلساب هذا القاصر حبيث تنصرف آثار هذه التصرفات 

                                                           
 .745قس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص د. سليمان مر  - 692
 .294د. زهري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  -د. عبد الباقي البكري  - 693
 .343د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 694
 .744 - 743ق, ص د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع ساب - 695
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سلطة الوصي إىل وكذلك احلال بالنسبة ال إىل األب الذي أجراها بل إىل القاصر. 
 .696على القاصر, وسلطة القيِّم على احملجور عليه جلنون أو عته أو غفلة

فهي تدور معه وجوداً وعدماً, فإذا كان التمييز  ,ومناط أهلية األداء هو التمييز
 تامًا كانت األهلية تامة, وإذا كان التمييز ناقصًا كانت األهلية ناقصة, وإذا انعدم

 .697التمييز انعدمت معه أهلية األداء

ويتوقف متييز اإلنسان وبالتايل رشده على عاملني أساسني: السن واحلالة 
ه, فالطفل الرضيع ال يدرك أّي معىن الصحية. فتمييز الشخص يتدرج مع سنّ 

فر لديه قدر من هذا اللتصرفات القانونية, يف حني أنَّ الصيب الذي اشتد عوده قد يتو 
ولكنَّ ذلك الصيب ال يستوي بالرجل من ناحية التمييز. كذلك يتأثر متييز  اإلدراك,

الشخص وإدراكه حبالته الصحية, وبصفة خاصة بصحته العقلية, فمن اكتمل لعقله 
النمو الطبيعي يكون أكثر متييزاً ممَّن ختلف َّنوه العقلي, وممَّن أصابته عاهة عقلية أثرت 

 .698يف متييزه وإدراكه لألمور

 التفرقة بين أهلية الوجوب وأهلية األداء: - ثاً ثال
ل إذا كانت أهلية الوجوب هي صالحية الشخص الكتساب احلقوق والتحمّ 

فأمَّا احلقوق  ,بااللتزام, مع ذلك جيب التفرقة بني احلقوق السياسية واحلقوق املدنية
حق من هذه السياسية فإنَّ القانون هو الذي حيدِّد أهلية الشخص بالنسبة إىل كلِّ 

 القانون مثاًل الشروط الالزمة لتويل الوظائف العامة وحق االنتخاب احلقوق, فيبنيِّ 
ا تثبت بالنسبة إىل ا وأمَّا بالنسبة ,وحق الرتشيح إىل حلقوق غري السياسية فاألصل أَّنَّ

                                                           
د. عاطف عبد احلميد حسن, دروس يف نظرية احلق, مرجع سابق, ص  -د. حممد لبيب شنب  - 696
187. 
 .294د. زهري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  -د. عبد الباقي البكري  - 697
سابق, ص  د. عاطف عبد احلميد حسن, دروس يف نظرية احلق, مرجع -د. حممد لبيب شنب  - 698
188. 
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 . ومن أمثلة ذلك699لكافة فيما عدا احلاالت اليت حيّد فيها القانون من هذه األهليةا
 :700أنَّ 

األجانب ليست هلم أو مل تكن هلم يف بعض البالد أهلية الوجوب بالنسبة  .1
 إىل حق امللكية العقارية.

 حلقوق املالية.إىل ااجلنني ليست له أهلية الوجوب إال بالنسبة  .2
نًا ليست له أهلية شرائع بعض البلدان تعّد الصيب الذي مل يبلغ سنًا معيَّ  .3

 يكون له زوج.الوجوب بالنسبة إىل حق املرء يف أن 
 القاتل ال يصلح أن ميلك بطريق املرياث تركة من قتله. .4
الصغري يف الشريعة اإلسالمية ال جتب عليه التكليفات العبادية وال العقوبات  .5

 إىل أن يبلغ.
من القانون املدين السوري  110أمَّا بالنسبة ألهلية األداء فقد نصت املادة 

 ب أهليته أو حُيّد منها حبكم القانون".  ُتسل  "كّل شخص أهل للتعاقد ما ملعلى أنَّ: 

أهلية األداء بالنسبة إىل مجيع له  لك أنَّ األصل يف كلِّ شخص أنَّ ومؤدى ذ
التصرفات, وأنَّه ال يكون فاقد األهلية أو ناقصها إال استثناًء وبناًء على نص يف 

 .701القانون

"ال جيوز  :لى أنَّهع من القانون املدين السوري 439نصت املادة (: 1) مثال
للقضاة واملساعدين العدليني واحملضرين يف احملاكم والدوائر القضائية وال للمحامني أن 

ه أو بعضه إذا كان النظر يف يشرتوا ال بأمسائهم وال باسم مستعار احلق املتنازع فيه كلّ 

                                                           
 .81 - 80د. حممد املعداوي, املدخل للعلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 699
 .748 - 747د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 700
 .759د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 701
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 النزاع يدخل يف اختصاص احملكمة أو الدائرة القضائية اليت يباشرون أعماهلم يف
 منطقتها وإال كان البيع باطاًل".

: "ال جيوز للمحامني على أنَّه ذاتهمن القانون  440نصت املادة (: 2مثال )
هم الذي يتولون الدفاع عنها  واأن يتعاملوا مع موكليهم يف احلقوق املتنازع فيها إذا كان

 سواء أكان التعامل بأمسائهم أم باسم مستعار وإال كان العقد باطاًل".

 أطوار األهلية: - فرع الثانيال
 دة:متعدّ متر األهلية بأطوار 

 عديم التمييز: -الطور األول 
 بلوغه سناً يصبح فيها قادراً تبدأ هذه املرحلة منذ والدة الشخص وتستمر حّتَّ 

فقد نصت املادة  ,وقد حدَّد القانون السوري هذه السن حتديدًا دقيقاً  ,على التمييز
 عترب  انون املدين السوري على أنَّ: "وكّل من مل يبلغ السابعة يُ ( من الق2الفقرة ) 47

 فاقد التمييز".

نَّ أهلية األداء تكون معدومة إ هذه املرحلة عدمي التمييز, أي ويكون الصغري يف
لديه, وبالتايل ال يستطيع أن يقوم بنفسه بأّي تصرف, وأّي تصرف جيريه يقع باطاًل. 

"ليس للصغري غري  :من القانون املدين السوري 111وذلك ما نصت عليه املادة 
املميز حق التصرف يف ماله, وتكون مجيع تصرفاته باطلة". وينطبق هذا احلكم على 

 إطالقه, سواء أكان التصرف نافعاً أم ضاراً أم دائراً بني النفع والضرر.

 التمييز: -الطور الثاني 
 تنتهي ببلوغه سن الرشد.تبدأ هذه املرحلة منذ بلوغ الشخص سن التمييز, و 

 كّل من بلغ سنّ : "على  أنَّ  من القانون املدين السوري 48وقد نصت املادة 
 ."الرشد يكون ناقص األهلية وفقاً ملا يقرِّره القانون التمييز ومل يبلغ سنّ 
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إذا كان الصيب مميزاً   - 1" على أنَّه: ذاتهمن القانون  112املادة كما نصت 
ية صحيحة مّت كانت نافعة نفعًا حمضاً, وباطلة مّت كانت ضارة كانت تصرفاته املال

 ضرراً حمضاً.

نفع والضرر, فتكون قابلة لإلبطال لأمَّا التصرفات املالية الدائرة بني ا - 2
ملصلحة القاصر, ويزول حق التمسك باإلبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه 

أو من احملكمة حبسب األحوال وفقاً الرشد, أو إذا صدرت اإلجازة من وليه  سنّ 
 للقانون".

 أنواع التصرفات القانونية:

ى )أعمال تصرفات نافعة نفعًا حمضًا تغين من تقع ملصلحته, وُتسمَّ  .1
ملوهوب إىل ا , واهلبة بالنسبة702ى لهملوص  إىل ااالغتناء(, كالوصية بالنسبة 

 . 703ملودعإىل االنسبة ملستعري, والوديعة بدون أجر بإىل ا له, والعارية بالنسبة
ع باملال كالترّب   ,تصرفات ضارة ضررًا حمضًا تؤدي إىل افتقار ذمة من يقوم هبا .2

إىل لدائن, والوصية بالنسبة إىل اع, واإلبراء من الدين بالنسبة ملترّب إىل ابالنسبة 
 .704ى )أعمال التربع(ملوصي, وُتسمَّ ا
يء للتصرف فيه فإذا وردت على الش ,تصرفات دائرة بني الضرر والنفع .3

ى )أعمال التصرف( كالبيع والشراء, وإذا وردت الستغالل بعوض ُتسمّ 
إىل ى )أعمال اإلدارة( كاإلجيار بالنسبة الشيء ال للتصرف فيه ُتسمَّ 

 .705ملؤجرا

                                                           
 .251علم القانون, مرجع سابق, ص  د. غالب الداودي, املدخل إىل - 702
 .294د. زهري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  -د. عبد الباقي البكري  - 703
 .251د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 704
 .251د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 705
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فالبيع مثاًل يُعّد دائرًا بني النفع والضرر على أساس أنَّ البائع يفقد ملكيته 
وال يهم ما إذا كان الثمن معاداًل   لذلك, لشيء ولكنَّه يأخذ الثمن مقابالً 

 . 706للمبيع أو ليس كذلك

هذه األنواع من التصرفات فهي كما إىل أمَّا حدود أهلية الصغري املميز بالنسبة 
 :707يأيت

لتصرفات الضارة ضررًا حمضاً: ال يستطيع الصغري املميز بالنسبة إىل ا -أواًل 
طلة وال يرتتب عليه أّي أثر, أي ه تُعّد باإجراءها حبال من األحوال, وإذا صدرت عن

 هذه التصرفات معدومة كأهلية الصغري غري املميز.إىل نَّ أهليته بالنسبة إ

لتصرفات النافعة نفعًا حمضاً: حيق للصغري املميز إجراؤها إىل ابالنسبة  -ثانيًا 
أي  ,دون التوقف على أّي أمر آخر إطالقًا وتُعّد صحيحة ونافذة مّت صدرت عنه

 هذه التصرفات كاملة كأهلية الكبري الراشد.إىل نَّ أهليته بالنسبة إ

يستطيع الصغري املميز لتصرفات الدائرة بني النفع والضرر: بالنسبة إىل ا -ثالثًا 
ًا من العقل واإلدراك , إال أنَّ عدم خربته يف يؤهله لذلك مبدئيًا إجراءها ألنَّ له حدَّ

ة وقلة بصريته توجبان محايته ممَّا قد تلحقه به هذه األمور واملعامالت القانوني
التصرفات من ضرر, وهلذا حُيف   له احلق يف أن يعيد بعد بلوغه سّن الرشد واكتمال 

 أهليته النظر يف تصرفاته هذه وأن يطلب إبطاهلا إذا شاء.

بعد  ويزول حق الصغري املميز يف طلب إبطال تصرفاته احملتملة للنفع والضرر
ًا على استقرار املعامالت القانونية, وعدم إبقائها ن بلوغه سّن الرشد, حرصسنة م

عرضة لإلبطال أمدًا طوياًل. كما أنَّ الصغري املميز يستطيع, منذ بلوغه سّن الرشد, 

                                                           
 .46, ص , مرجع سابقمة, املدخل لدراسة القانوند. أمحد سال - 706
 .349 - 348هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص د. - 707
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إجازة تصرفاته القابلة لإلبطال وتثبيتها فيفقد حقه يف أن يطلب إبطاهلا بعد ذلك, 
 .708نة احملدَّدة لهولو جاء طلبه هذا ضمن مهلة الس

ن من احلاالت تُعّد فيهما أهلية األداء كاملة لدى الصغري املميز اوهناك نوع
 طائفة من التصرفات.إىل بالنسبة 

 ( سنة:13حالة الصبي البالغ ) - 1
منح القانون القاصر مّت بلغ الثالثة عشرة احلق يف أن يتوىل إدارة ماله الذي  

فاته يف هذا الشأن كتصرفات الكبري الراشد وتكون تصر  .709كسبه من عمله اخلاص
وال يكون القاصر ضامنًا لديونه الناشئة عن هذه اإلدارة إال . 710غري قابلة لإلبطال
 .711بقدر ذلك املال

 ( سنة:15حالة الصبي البالغ ) - 2
من قانون األحوال الشخصية السوري  164نصت الفقرة الثانية من املادة 

للقاصر "بعد بلوغه اخلامسة عشرة ومساع أقوال الوصي على أنَّه للقاضي أن يأذن 
 .712بتسّلم جانب من هذه األموال إلدارهتا"

ن له, وعليه تُعّد تصرفاته ذِ ويُعّد القاصر املأذون له كامل األهلية يف حدود ما أُ 
من القانون املدين السوري إذ  113صحيحة ضمن هذه احلدود. وهذا ما قرَّرته املادة 

                                                           
 .349هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص د. - 708
 من قانون األحوال الشخصية. 168الفقرة األوىل من املادة  - 709
 .350إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  هشام القاسم, املدخلد. - 710
 من قانون األحوال الشخصية. 168الفقرة الثانية من  املادة  - 711
للقاصر املأذون مباشرة أعمال  - 1من قانون األحوال الشخصية على أنَّه: " 165نصت املادة  - 712

 موافقة القاضي مزاولة ال جيوز له بغري - 2ع عنها كبيع احلاصالت وشراء األدوات. اإلدارة وما يتفرَّ 
 3التجارة وال عقد اإلجارة ملدة تزيد عن سنة وال أن يستويف حقًا أو يويف دينًا ال يتعلق بأعمال اإلدارة. 

 ال جيوز له استهالك شيء من صايف دخله إال القدر الالزم لنفقته ونفقة من تلزمه نفقتهم". -
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ن له يف تسّلم ذِ "إذا بلغ الصيب املميز اخلامسة عشرة من عمره وأُ  ه:نصت على أنَّ 
أمواله إلدارهتا, أو تسّلمها حبكم القانون, كانت أعمال اإلدارة الصادرة منه صحيحة 

 . 713يف احلدود اليت رمسها القانون"

 الرشد: -الطور الثالث 
أحكام  الرشد وهو الثامنة عشرة وفق ببلوغ الشخص سنّ هذا الطور يبدأ 

 التشريع السوري, وينتهي بصورة طبيعية بوفاة اإلنسان.

على أنَّ: "كّل شخص بلغ  من القانون املدين السوري 46نصت املادة فقد 
ر عليه, يكون كامل األهلية ملباشرة حقوقه ج  الرشد متمتعًا بقواه العقلية, ومل حيُ  سنّ 

 ة".الرشد هي مثاين عشرة سنة ميالدية كامل املدنية. وسنّ 

وهبذا فإنَّ الشخص ال يكون كامل األهلية إال بشرطني, أوهلما بلوغ السن, 
 .714والثاين أن يكون متمتعاً بقواه العقلية

 عوارض األهلية وموانعها: - الفرع الثالث
الفرق بني العارض واملانع أنَّ العارض عامل طبيعي أو جسماين يصيب 

أمَّا املانع فأمر  ,تثبت له أو ينقصها الشخص يف عقله واتزانه فيذهب باألهلية اليت
صناعي وليس جسمانياً, يعرض للشخص فيحول بينه وبني إمكان التمتع بأهلية 
األداء املتوفرة لديه, أي حيول بينه وبني إمكان مباشرة التصرفات القانونية أو 

كان   املانع ال ميس أهلية األداء بل هي توجد مكتملة وإنًا االستغالل مبباشرهتا. وإذ
 .715صاحبها ال يستطيع استعماهلا

                                                           
ى أنَّه: "يُعّد القاصر املأذون كامل األهلية فيما من قانون األحوال الشخصية عل 166نصت املادة  - 713
 ن له به ويف التقاضي فيه".ذِ أُ 

 .201حسام الدين كامل األهواين, املدخل للعلوم القانونية, مرجع سابق, ص د.  - 714
 .57د. أمحد سالمة, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  - 715
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 عوارض األهلية: - أولً 
التمييز عنده, وبالتايل على  يفعوارض األهلية أمور تعرض للشخص فتؤثر 

الرشد فتؤدي إىل  وقد تقوم هذه العوارض لدى الشخص قبل بلوغه سنّ , أهليته
الرشد  سنّ وقد تطرأ بعد بلوغ الشخص  ,احلكم باستمرار الوالية أو الوصاية عليه

فتعدم أهليته أو تنتقص منها. وهي إمَّا عاهات تصيب العقل, وهي اجلنون والعته, أو 
 .716عاهات تفسد التدبري, وهي السفه والغفلة

 الجنون والعته: -العارض األول 
اجملنون أو املعتوه هو الشخص الذي أصابه خلل يف توازنه العقلي وانعدام 

من حيث أنَّ العته ال يرافقه اضطراب اجلنون, فهو  وخيتلف أحدمها عن اآلخر ,متييزه
 .717أشبه ما يكون بنوع من اجلنون اهلادئ

القانون املعتوه حكم اجملنون يف مجيع األحكام, فهو فاقد األهلية  يعطي و 
 .718كاجملنون, وتقع تصرفاته باطلة

 .719واجملنون واملعتوه حمجوران لذاهتما ويُقام على كل منهما قّيم بوثيقة

 السفه والغفلة: -رض الثاني العا
السفه هو إنفاق املال على غري مقتضى العقل والشرع ناجتة عن ضعف 
امللكات الضابطة لنفس اإلنسان وحتمله على تبذير املال وإتالفه على خالف 
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كإنفاقه يف نوادي القمار, ومضامري سباق اخليل   ,720مقتضى الشرع والعقل
 .721على حنو يثري انتباه الناس عوالسيارات, أو أن يقوم بأعمال ترّب 

من قانون األحوال الشخصية السفيه  200وقد عرّفت الفقرة الثالثة من املادة 
 بأنَّه: "الذي يبذر أمواله ويضعها يف غري مواضعها بإنفاقه ما يُعّد من مثله تبذيراً".

الغفلة ليست خلاًل يف العقل, بل هي عدم مترس أو خربة يف التصرفات, و 
يهتدي ذو الغفلة إىل معرفة التصرف الرابح من اخلاسر, فيكون هدفاً حبيث ال 
 .722 دائماً يف املعامالت وينخدع بسهولةغب  ني الذين يبتزون منه األموال ويُ للمستغلّ 

من قانون األحوال الشخصية املغفل  200وقد عرّفت الفقرة الرابعة من املادة 
ائه وال يعرف أن حيتاط يف معاملته بأنَّه: "الذي تغلب عليه الغفلة يف أخذه وعط

 لبالهته".

 المبدأ: - 1
حلق كاًل منهما بالصيب ى بني السفيه واملغفل يف احلكم, وأيبدو أنَّ املشرع سوّ 

من القانون املدين السوري على  48ناقص األهلية. فقد نصت املادة  عّدهاملميز, ف
كون ناقص األهلية وفقًا ملا أنَّ: "كّل من بلغ سن الرشد وكان سفيهًا أو ذا غفلة ي

 يقرِّره القانون".

إال أنَّه ُيشرت ط لتطبيق حكم الصيب املميز على كل من السفيه واملغفل أن يتّم 
ن لذاهتما, وهذا ما ين يُعدَّان حمجور ياحلجر عليهما, على خالف اجملنون واملعتوه اللذ

إذا صدر  - 1أنَّه: " من القانون املدين السوري, إذ نصت على 116قرَّرته املادة 
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تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد شهر قرار احلجر, سرى على هذا التصرف 
 ما يسري على تصرفات الصيب املميز من أحكام.

أمَّا التصرف الصادر قبل شهر قرار احلجر فال يكون باطاًل أو قاباًل لإلبطال,  - 2
 إال إذا كان نتيجة استغالل أو تواطؤ".

كدته الفقرة الثانية من قانون األحوال الشخصية, إذ نصت على أنَّ: وهو ما أ
"السفيه واملغفل حُيجر ان قضاًء وتصرفاهتما قبل القضاء نافذة ويُقام على كل منهما 

 قّيم بقرار احلجر نفسه أو بوثيقة على حدة".

وبناًء عليه تكون تصرفات السفيه واملغفل بعد شهر قرار احلجر عليه صحيحة 
كانت من التصرفات النافعة نفعًا حمضاً, وباطلة إذا كانت من التصرفات الضارة   إذا

ضررًا حمضاً, وقابلة لإلبطال إذا كانت من التصرفات الدائرة بني النفع والضرر. أمَّا 
التصرفات السابقة لشهر قرار احلجر فال يشملها هذا احلكم وتكون مجيعها صحيحة 

 استغالل أو تواطؤ.إال إذا كانت قد متَّت نتيجة 

 الستثناء: - 2

 الستغالل: - 1
املقصود باالستغالل هنا أن يكون الغري عاملًا حبالة السفه فيعمل على 
االستفادة منها, وذلك بأن يدفع السفيه إىل تصرفات يستغله هبا كي حيصل على 

 .723املعقول ميزات جتاوز احلدّ 

 ,ري ما يقضي العقل والشرعفمثاًل إذا عرف شخص أنَّ آخر يبذر ماله على غ
فإنَّ هذا التصرف يكون قاباًل  ,فاستغل فيه ذلك وباعه شيئاً بثمن يزيد على مثن املثل
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لإلبطال. وُيالح   أنَّ املشرع يشرتط يف هذه احلالة االستغالل الفعلي حلالة السفه أو 
 .724الغفلة فال يكفي أن يكون عاملاً بالسفه أو الغفلة

 التواطؤ: - 2
بالتواطؤ أن يكون هناك حجر يتوقعه السفيه ومن يتعاقد معه فيتواطآن  يُراد

 . 725على املبادرة إىل إبرام تصرف قبل توقيع احلجر للفرار من أثر هذا احلجر

م فقد أجاز القانون للمحجور عليه لسفه أو غفلة مباشرة  واستثناًء ممَّا تقدَّ
مة, وإدارة أمواله املأذون له بعض التصرفات وهي الوقف, والوصية مّت أذنته احملك

 بتسّلمها.

يكون  - 1من القانون املدين السوري على أنَّه: " 117فقد نصت املادة 
تصرف احملجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً, مّت أذنته احملكمة 

 يف ذلك.

م أمواله, وتكون أعمال اإلدارة الصادرة من احملجور عليه لسفه, املأذون له بتسل - 2
 صحيحة يف احلدود اليت رمسها القانون".

من قانون األحوال الشخصية, إذ نصت على أنَّه:  201وهذا ما أكدته املادة 
"للقاضي أن يأذن بتسليم احملجور عليه للسفه والغفلة جانباً من أمواله إلدارهتا وتسري 

 عليه أحكام القاصر املأذون".
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 موانع األهلية: - ثانياً 
دون أن يكون مصابًا بعارض عقلي فإنَّه من الرشد  يبلغ الشخص سنّ عندما 

, ولكن مع ذلك قد تطرأ بعض الظروف اليت متنع من حيث املبدأ يُعّد كامل األهلية
 الشخص من إبرام التصرفات القانونية بنفسه, ويُطل ق عليها موانع األهلية.

ان مباشرة مانع األهلية هو أمر يعرض فيحول بني الشخص وبني إمكف
التصرفات القانونية أو االستقالل مبباشرهتا, وأنَّه وإن امتنع بسبب قيام املانع متتع 

 .726فرها كاملة لديهاالشخص بأهلية األداء فإنَّ ذلك لن ينفي مطلقاً تو 
مانع طبيعي وهو إصابة الشخص بعاهة  وموانع األهلية يف القانون ثالثة:

 .727هو احلكم بعقوبة جنايةو مانع قانوين هو الغيبة, و و مزدوجة, ومانع مادي 
 األصم واألبكم واألعمى: -المانع الطبيعي 

إذا كان  - 1من القانون املدين السوري على أنَّه: " 118نصت املادة 
ذلك الشخص أصم أبكم, أو أعمى أصم, أو أعمى أبكم, وتعّذر عليه بسبب 

قضائيًا يعاونه يف التصرفات   له مساعداً التعبري عن إرادته, جاز للمحكمة أن تعنيِّ 
 اليت تقتضي مصلحته فيها ذلك.

ويكون قاباًل لإلبطال كّل تصرف من التصرفات اليت تقرَّرت املساعدة القضائية  - 2
فيها مّت صدر من الشخص الذي تقرَّرت مساعدته قضائيًا بغري معاونة املساعد, إذا 

 صدر التصرف بعد شهر قرار املساعدة".
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فر شرطان: اإذا تو  لنص يرتب جواز تعيني مساعد قضائيذا اوواضح أنَّ ه
وهي الصمم والبكم  الشخص بعاهتني على األقل من ثالثالشرط األول أن ُيصاب 
حبيث إذا كان  , عن إرادتهر عليه بسبب هذه اإلصابة أن يعربِّ والعمى. والثاين أن يتعذَّ 

إرادته بطريقة ما فال جيوز أن الشخص قد تلقى تعليمًا خاصًا ميكِّنه من التعبري عن 
ر عليه التعبري عن إرادته ض عليه املساعدة. وعلى أيّة حال فتقدير ما إذا كان يتعذَّ تُفر  

 .728ر مسألة يستقل بتقديرها قاضي املوضوعأو ال يتعذَّ 

يُعّد الشخص الذي ُيصاب باثنتني من ثالث: الصمم والبكم والعمى كامل و 
 ر التعبري عن إرادته فقد أجاز للمحكمة أن تعنيِّ تعذ  إىل  ونظراً األهلية, إال أنَّ القانون 

له مساعدًا قضائيًا مهمته أن يعاونه يف التصرفات اليت تقرَّرت فيها املساعدة, ال أن 
 كل من الويل والوصي والقيِّم. إىل  جيريها منفرداً بالنيابة عنه, كما هو احلال بالنسبة 

الشخص الذي تقرَّرت له املساعدة القضائية  ويرتتب على ذلك أنَّه إذا قام
دون أن يكون املساعد معه, وكان التصرف من التصرفات اليت من بالتصرف مستقاًل و 

تقرَّرت فيها املساعدة القضائية, كان تصرفه قاباًل لإلبطال, مّت صدر منه بعد شهر 
 قرار املساعدة القضائية.

 نائية:المحكوم عليه بعقوبة ج -المانع القانوني 
كّل حمكوم عليه   - 1من قانون العقوبات السوري على أنَّ: " 50نصت املادة 

باألشغال الشاقة أو االعتقال يكون يف خالل تنفيذ عقوبته يف حالة احلجر وتُنق ل 
ممارسة حقوقه على أمالكه, ما خال احلقوق املالزمة للشخص, إىل وصي وفاقاً 

لقة بتعيني األوصياء على احملجور عليهم, وكّل ألحكام قانون األحوال الشخصية املتع
 باطاًل بطالنًا مطلقًا مع االحتفاظ عترب  عمل وإدارة أو تصرف يقوم به احملكوم عليه يُ 
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حبقوق الغري من ذوي النية احلسنة, وال ميكن أن ُيسّلم إىل احملكوم عليه أّي مبلغ من 
 سجون.دخله ما خال املبالغ اليت جييزها القانون وأنظمة ال

تُعاد إىل احملكوم عليه أمالكه عند اإلفراج عنه ويؤدي له الوصي حسابًا عن  - 2
 واليته".

خالل تنفيذ عقوبته إجراء أّي نوع  اً فاحملكوم عليه بعقوبة جنائية ال يستطيع إذ
من التصرفات واألعمال القانونية, وإذا أجرى شيئًا منها تُعّد تصرفاته وأعماله باطلة  

مي األهلية. وُيستثىن  من ذلك التصرفات املتعلقة باحلقوق املالزمة كتصرفات عد
تُعّد صحيحة مّت صدرت عنه  إذلشخص احملكوم عليه كالطالق واإلقرار بالبنوة, 

 .729وتكون أهليته كاملة بالنسبة إليها

والعربة بالعقوبة ال باجلرمية اليت ارتكبها, فقد  ويظل هذا املانع قائماً ببقاء سببه.
  .كب جناية لكن ال حيكم عليه بعقوبة جنائيةيرت

 النيابة الشرعية: - الفرع الرابع
األهلية   السوري على أنَّه: "خيضع فاقدومن القانون املدين 49نصت املادة 

وناقصوها حبسب األحوال ألحكام الوالية أو الوصاية أو القوامة بالشروط وفقاً 
 للقواعد املقرَّرة بالقانون".

من قانون األحوال الشخصية على  163فقرة األوىل من املادة كما نصت ال
ة أو قوامة أو وكالة قضائية". يأنَّ: "النيابة الشرعية عن الغري تكون إمَّا والية أو وصا

على أنَّ: "الوالية لألقارب من أب أو غريه,  ذاهتاونصت الفقرة الثانية من املادة 
انني واملعتوهني واملغفلني والسفهاء والوكالة والوصاية على األيتام والقوامة على اجمل

 :اآليتالقضائية عن املفقودين". وهذا ما يوضحه اجلدول 
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 نائبه الشرعي الشخص

 الوصي -الويل  القاصر

 القّيم احملجور عليه جلنون أو عته أو سفه أو غفلة
 املساعد القضائييعاونه  األصم واألبكم واألعمى

 الوصي ئيةاحملكوم عليه بعقوبة جنا
 الوكيل القضائي املفقود والغائب

 أنواع النيابة الشرعية: - أولً 
 الولية: - 1

 يف مباشرة الوالية بوجه عام هي قدرة أو سلطة قانونية لشخص معنيَّ 
التصرفات القانونية باسم وحلساب غريه من عدميي األهلية أو ناقصيها أو كامليها 

 .730حق من قام به وينتج التصرف أثره يف حقهم ال يف

من قانون األحوال الشخصية على أنَّ:  163نصت الفقرة الثانية من املادة 
 "الوالية لألقارب من أب أو غريه ".

الوالية أقوى من الوصاية وبالتايل فإنَّ والية الويل على مال الصغري أوسع و 
 .731نطاقاً من والية الوصي
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 الولية على النفس: -أ 
 والية على نفس القاصر وماله ومها ملتزمان القيام لألب ّث للجد العصيب

ولغريمها من األقارب العصبات حبسب ترتيبهم يف اإلرث والية على نفسه  ,732هبا
 .733دون ماله

ويدخل يف الوالية النفسية سلطة التأديب والتطبيب والتعليم والتوجيه إىل 
 .734شخص القاصرحرفة اكتسابية واملوافقة على التزويج وسائر أمور العناية ب

 الولية على المال: -ب 
 ختوِّله القيام الوالية على املال هي سلطة معينة تكون لشخص معنيَّ 
 .735بالتصرفات القانونية اليت يكون املال حماًل هلا فتنفذ فيه هذه التصرفات

والوالية على مال القاصر تثبت أساساً لألب, فإن مل يوجد أب, تثبت الوالية 
و أبو األب. وتثبت الوالية لألب ومن بعده للجد بقوة القانون, للجد الصحيح وه

دون حاجة إىل صدور حكم من احملكمة بتعيني األب أو اجلد ولياً, وذلك من أي 
 .736مراعاة لصلة الدم الوثيقة بني القاصر وأبيه أو جده

من قانون األحوال الشخصية: "لألب وللجد  171وهذا ما نصت عيه املادة 
 عدمه دون غريمها والية على مال القاصر حفظاً وتصرفاً واستثماراً". العصيب عند
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ا الوالية   وبناًء على ذلك فالوالية ليست حقًا فحسب لألب أو اجلد وإَّنَّ
 .737واجب مفروض عليهما رعاية ألموال القاصر

م قبل ذلك باستمرار ك  وتنتهي الوالية ببلوغ القاصر مثاين عشرة سنة ما مل حيُ 
ليه لسبب من أسباب احلجر أو يبلغها معتوهًا أو جمنونًا فتستمر الوالية عليه الوالية ع

 .738من غري حكم

 الوصاية على مال القاصر: - 2
من قانون األحوال الشخصية على:  163نصت الفقرة الثانية من املادة 

 "الوصاية على األيتام".

أن دون من الوصي هو الشخص الذي تثبت له سلطة على مال القاصر ف
وهو من  ,ناً وهو من حيث استمداده قد يكون خمتارًا أو معيَّ  ,يكون أبًا أو جدًا له

حيث مدى السلطات اليت تُعط ى له قد يكون عامًا أو خاصاً. وهو من حيث 
 .739االمتداد الزمين لسلطاته قد يكون مؤقتاً أو دائماً 

ه القاصر أو جيوز لألب وللجد عند فقدان األب أن يقيم وصيًا خمتارًا لولدو 
. وإنَّ الوصاية يف أموال القاصر بعد وفاة األب هي للوصي الذي اختاره 740احلمل

 .741األب وإن مل يكن قريباً هلم

                                                           
 .239, مرجع سابق, ص حسام الدين كامل األهواين, املدخل للعلوم القانونيةد.  - 737
 من قانون األحوال الشخصية السوري. 163املادة الفقرة الرابعة من  - 738
 .80د. أمحد سالمة, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  - 739
 من تعديالت قانون األحوال الشخصية. 176الفقرة األوىل من  املادة  - 740
 قانون األحوال الشخصية. من تعديالت 176الفقرة الثانية من  املادة  - 741
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وتُعر ض الوصاية على احملكمة لتثبيتها إذا كانت مستوفية لشروطها 
 .743وإذا مل يكن للقاصر أو احلمل وصي خمتار تعنيِّ احملكمة وصياً  .742الشرعية
 .744ني ناظر مع الوصي املختار أو مع وصي القاضيوجيوز تعي

وقد حدَّد القانون التصرفات اليت ال جيوز للوصي أن يباشرها دون إذن من 
 .746. كما حدَّد األحوال اليت تنتهي فيها مهمة الوصي745احملكمة

                                                           
 من تعديالت قانون األحوال الشخصية. 176الفقرة الثالثة من  املادة  - 742
 من قانون األحوال الشخصية. 177املادة  - 743
 من قانون األحوال الشخصية. 196املادة  - 744
حملكمة من قانون األحوال الشخصية على أنَّه: "ال جيوز للوصي دون إذن من ا 182نصت املادة  - 745

التصرف يف أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو املقايضة أو الشركة أو  -مباشرة التصرفات اآلتية: أ 
حتويل  -اإلقراض أو الرهن أو أّي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو املرتبة حلق عيين. ب 

موال وتصفيتها واقرتاض املال للقاصر. د استثمار األ -الديون اليت تكون للقاصر وقبول احلوالة عليه. جـ 
 -إجيار عقار القاصر ملدة أكثر من ثالث سنوات يف األراضي الزراعية وأكثر من سنة يف املباين. هـ  -

دة بشروط أو قبول التربعات املقيَّ  -الرشد. و  إجيار عقار القاصر ملدة متتد إىل سنة بعد بلوغه سنّ 
اصر على من جتب عليه نفقتهم إال إذا كانت النفقة حمكوماً هبا حكماً اإلنفاق من مال الق -رفضها. ز 
الوفاء بااللتزامات اليت تكون على الرتكة أو القاصر ما مل يكن قد  -الصلح والتحكيم. ط  -مربماً. ح 

 -رفع الدعاوى إال ما يكون يف تأخريه ضرر للقاصر أو ضياع حق له. ك  -صدر هبا حكم مربم. ي 
التعاقد مع احملامني للخصومة عن  -الدعاوى وإسقاط حقه يف طرق املراجعة القانونية. ل  التنازل عن
استئجار أموال القاصر أو إجيارها لنفسه أو لزوجه أو  -تبديل التأمينات أو تعديلها. ن  -القاصر. م 

يصرف يف تزويج ما  - الدرجة الرابعة أو ملن يكون الوصي نائبًا عنه. ص ألحد أقاربه أو أصهاره حّتَّ 
إصالح عقار القاصر وترميمه وتبديل معامله أو إنشاء بناء عليه أو هدمه أو غرس أغراس  -القاصر. ع 

 وحنو ذلك ويتضمن اإلذن يف هذه احلالة حتديد مدى التصرف وخطة العمل".
من قانون األحوال الشخصية على أنَّه: "تنتهي مهمة الوصي يف األحوال  189نصت املادة  - 746

 ببلوغه مثاين عشرة سنة إال إذا قرَّرت احملكمة قبل بلوغه هذه السنّ  -مبوت القاصر. ب  -اآلتية: أ 
بانتهاء العمل  -بعودة الوالية لألب أو للجد. د  -استمرار الوصاية عليه أو بلغها معتوهًا أو جمنوناً. جـ 
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 القوامة: - 3
نه احملكمة لتويل شؤون من حتجر عليه بعد بلوغه تعيِّ  يالقّيم هو الشخص الذ

من  163وهذا ما قرَّرته الفقرة الثانية من املادة  ,747ون أو عته أو غفلة أو سفهجلن
قانون األحوال الشخصية إذ نصت على: "القوامة على اجملانني واملعتوهني واملغفلني 

 والسفهاء".

 بنص ويسري على القيِّم ما يسري على الوصي من أحكام إال ما ُيستثىن  
 .748صريح

 الوكالة القضائية: - 4
من قانون األحوال الشخصية على:  163نصت الفقرة الثانية من املادة 

"الوكالة القضائية عن املفقودين". ويسري على الوكيل القضائي ما يسري على الوصي 
من أحكام إال ما ُيستثىن  بنص صريح

749. 

 صالحيات النائب الشرعي: - ثانياً 
عمال القانونية حبسب أنواع التصرفات واأل ختتلف حدود هذه الصالحيات

اليت يرغب النائب الشرعي يف إجرائها حلساب من ينوب عنه من جهة, وحبسب ما 
 .750إذا كان هذا النائب الشرعي ولياً أو وصياً أو قّيماً أو وكيالً قضائياً من جهة ثانية

                                                                                                                                        

بقبول  -ا تعيني الوصي املؤقت. هـ م الوصي اخلاص ملباشرته أو انقضاء املدة اليت حّدد هبقيِ الذي أُ 
 بعزله". -بفقده. ح  -بزوال أهليته. ز  -استقالته. و 

 .788د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 747
 من قانون األحوال الشخصية. 206املادة  - 748
 من قانون األحوال الشخصية. 206املادة  - 749
 .356دخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص د.هشام القاسم, امل - 750



- 301 - 
 

لتصرفات النافعة نفعًا حمضًا يستطيع النائب الشرعي أيًَّا كان إىل افبالنسبة 
ما ال يستطيع أحد من النواب الشرعيني إجراء التصرفات الضارة ضرراً إجراءها, بين

وأمَّا بالنسبة للتصرفات الدائرة بني النفع والضرر فيستطيع  حمضًا حبال من األحوال.
النواب الشرعيون مجيعًا إجراءها, إال أنَّ بعض هذه التصرفات حيتاج النائب الشرعي 

 .751إلجرائه إىل إذن من احملكمة

على أنَّ: "التصرفات  من القانون املدين السوري 119املادة صت نوقد 
الصادرة من األولياء واألوصياء والقوام, تكون صحيحة يف احلدود اليت رمسها 

 القانون".

ع الوصي من مال على أنَّ: "ترّب  ذاتهمن القانون  180كما نصت املادة 
 القاصر باطل".

بّد ألجلها من ي إجراءها مبفرده بل الائب الشرعوالتصرفات اليت ال يستطيع الن
إىل لوصي والقّيم والوكيل القضائي منها بالنسبة إىل اإذن احملكمة هي أكثر بالنسبة 

 .752لويل على املال الذي هو األب أو اجلد العصيبا

من قانون األحوال الشخصية على أنَّه ليس لألب  172نصت املادة وقد 
صر أو مبنافعه أصاًل وال بيع عقاره أو رهنه إال بإذن ع مبال القاواجلد العصيب: "الترّب 

 غ". القاضي بعد حتقق املسوِّ 

 أحكام األهلية من النظام العام: - الفرع الخامس
األصل يف الشخص كمال أهليته. وهذا يعين أنَّ التصرفات اليت جيريها 

 عى أحد خالف ذلكالشخص يُفرت ض قد صدرت عنه وهو كامل األهلية, وإذا ادّ 

                                                           
 .360د.هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 751
 .360د.هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 752
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سواء أكان املدعي هو الشخص نفسه الذي أجرى التصرف أم غريه, فإنَّه يقع عليه 
عيه. فإذا طالب شخص بإبطال تصرف من تصرفاته الدائرة بني عبء إثبات ما يدّ 

عى املتعاقد اآلخر معه أنَّ النفع والضرر حبجة أنَّه كان حني إجرائه ناقص األهلية, وادّ 
عي كمال ذ مبدئياً بقول من يدّ ؤخ  يُ و كامل األهلية د أجراه صاحبه وههذا التصرف ق

 .753األهلية ألنَّ هذا هو األصل يف الشخص

تُعّد أحكام األهلية من النظام العام, ويقع باطاًل كّل اتفاق على ما خيالفها. و 
من القانون املدين السوري على أنَّه: "ليس ألحد التنازل عن  50فقد نصت املادة 
 يف أحكامها".  أهليته وال التعديل

فر له حبكم القانون, أو اهلية ال تتو أفال جيوز االتفاق على إعطاء شخص 
هلا له القانون. فإذا اتفق شخص رشيد مع آخر للنزول عن أهليته حرمانه من أهلية خيوّ 

يف التصرف يف ماله كان هذا النزول باطاًل. وإذا باع قاصر عقارًا وتعهد للمشرتي 
 .754الرشد كان هذا التعهد باطالً  ل هذا البيع بعد بلوغه سنّ بعدم املطالبة بإبطا

 الذمة المالية: -الرابع  المطلب
الذمة املالية هي جمموعة احلقوق وااللتزامات املالية احلاضرة واملستقبلة اليت تعود 

 .755للشخص

 :ينون من عنصر فالذمة املالية تتكَّ 

جيا,ي جمموعة احلقوق يشمل العنصر اإل :(العنصر اإليجابي)العنصر األول 
املالية اليت تعود للشخص يف احلاضر أو ستتعلق به يف املستقبل, واليت تشمل بدورها 

                                                           
د. أمحد احلراكي, د. زهري حرح, د. كندة الشماط, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 753
171. 
 .227حممد رفعت الصباحي, أصول القانون, مرجع سابق, ص د.  -د. عبد املنعم فرج الصدة  - 754
 .364د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 755
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عة عنه, واحلقوق الشخصية كأن يكون احلقوق العينية كحق امللكية واحلقوق املتفرِّ 
 الشخص دائناً آلخر مببلغ من املال.

يب جمموعة االلتزامات يتضمن العنصر السل :(العنصر السلبي)العنصر الثاني 
اليت ترتتب على الشخص أو سترتتب عليه واليت تتصف بالصفة املالية, كالتزامه بدفع 

 مبلغ من النقود مثاًل.

ون من جانب حاضر من العنصرين اإلجيا,ي والسليب يتكَّ  وُيالح   أنَّ كالً 
. فإذا فُِرض وجود شخص يف وقت من األوقات ليست له أو 756وجانب مستقبل

ألنَّ األخرية ال تنحصر يف حقوقه  ؛ه أّي حقوق مالية, فهذا ال ينفي ذمته املاليةعلي
 تشمل أيضاً ما يتحقق منها يف املستقبل. لوالتزاماته احلاضرة فقط, ب

ا  والذمة املالية ليست عبارة عن الرصيد بني عنصري احلقوق وااللتزامات, وإَّنَّ
قوق وااللتزامات مجيعًا تؤلف وحدة هي عبارة عن جمموعهما معاً. فكأنَّ هذه احل

 . 757قائمة بذاهتا أو جمموعة قانونية يُطل ق عليها اسم الذمة املالية
هذا وتكون الذمة املالية دائنة وموسرة إذا زاد العنصر اإلجيا,ي فيها عن العنصر 

 .758السليب, وتكون مدينة ومعسرة إذا زاد العنصر السليب فيها عن العنصر اإلجيا,ي

 خصائص الذمة المالية: - األولالفرع 
 يُعّد من أهم خصائص الذمة املالية:

 معنويني, فلكلِّ  وإنَّ الذمة املالية تثبت لألشخاص القانونيني طبيعيني كانوا أ .1
ل بااللتزامات, أمَّا شخص ذمة مالية ما دام أهاًل الكتساب احلقوق والتحمّ 

                                                           
 .792د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 756
 .364رجع سابق, ص د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, م - 757
 .256د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 758
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الية ال تثبت للحيوان , فالذمة امل759الكائنات األخرى فليست هلا ذمة مالية
 .760واجلماد

ترتبط اخلاصية الثانية باخلاصية األوىل وتقابلها, فكما أنَّه ال توجد ذمة مالية  .2
كذلك   ,إال بوجود شخصية قانونية ترتبط هبا الذمة, طبيعية كانت أم معنوية

ة دون أن تكون هلا ذممن باملقابل فإنَّه ال ميكن أن توجد شخصية قانونية 
 جمموعة احلقوق وااللتزامات املالية. ل جانبها املايل وتضممالية متث

فالطفل حديث الوالدة له شخصية, وله ذمة مالة, ولو مل يتعلق به أّي حق 
 .761مايل, له أو عليه

ملا كانت الذمة املالية مرتبطة بالشخصية القانونية فهذا يعين وحدهتا وعدم  .3
دون أن من خص القانونية د أوجه نشاط الشد, فقد تتعدَّ قابليتها للتعدّ 

 د ذمته.يرتتب على ذلك تعدّ 
ولكن يرى البعض أنَّ هذا األصل ال حتتمه ضرورة منطقية, ولذلك خترج 
التشريعات أحيانًا على وحدانية الذمة املالية, وجتيز جتزئة الذمة الواحدة إىل 

ذمة  عّدهحبيث ميكن  ,أجزاء مستقلة, خيضع كّل جزء منها لنظام خمتلف
د للذمم املالية وليس بصدد ة قائمة بذاهتا, ومن ّث نكون بصدد تعدّ مالي

 . 762جتزئة هلا فحسب. ومن أمثلة ذلك القاصر املأذون

                                                           
 .293د. زهري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  -د. عبد الباقي البكري  - 759
 .257د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 760
 .796شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  د. سليمان مرقس, الوايف يف - 761
د. عاطف عبد احلميد حسن, دروس يف نظرية احلق, مرجع سابق, ص  -د. حممد لبيب شنب  - 762
145. 
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سواء أكان التنازل عن ية للتصرف هبا أو التنازل عنها, عدم قابلية الذمة املال .4
 عن جزء شائع منها, كالتنازل عن ثلث الذمة املالية مثالً  مالذمة بكاملها أ
 أو نصفها. 

له وما عليه من حقوق والتزامات مالية  فإذا تنازل أحدهم عن مجيع ما
نَّ الثاين أصبحت إه أصبح بدون ذمة مالية و إنَّ ص آخر ال يصح القول لشخ

. فهو اقتصر على التنازل عن مفردات ذمته يف حلظة 763له ذمتان ماليتان
 ة.التنازل, أمَّا ذمته يف ذاهتا فمازالت قائمة وموجود

 أهمية الذمة المالية: - الفرع الثاني
د فكرة نظرية ال فائدة منها, بل ترتتب عليها آثار تربز الذمة املالية ليست جمرّ 
 أمهيتها من الناحية العملية:

نَّ اجلانب إ, أي 764تكون الذمة املالية للشخص الضمان العام لدائنيه .1
عّد ضامنًا للوفاء جبميع اإلجيا,ي للذمة املالية مبا يتضمنه من حقوق مالية يُ 

بغض النظر عن تاريخ ترتب يت تكون اجلانب السليب من ذمته, التزاماته ال
الدين ومقداره, أو تاريخ اكتساب األموال ومقدارها, وكلما زاد اجلانب 

 .765اإلجيا,ي فيها زاد الضمان العام للدائنني, وهم متساوون فيه
ا تكون ملا كانت حقوق الدائنني ال ترتبط مبال معني .2  من أموال مدينهم, وإَّنَّ

دون من ية التصرف يف أمواله مضمونة مبجموع هذه األموال فإنَّ للمدين حرّ 
 أن حيول ترتب الدين عليه دون ذلك.

                                                           
 .257د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 763
أموال املدين مجيعها ضامنة الفقرة األوىل من القانون املدين السوري على أنَّ: " 235نصت املادة  - 764

 .للوفاء بديونه"
الفقرة الثانية من القانون املدين السوري على أنَّ: "ومجيع الدائنني متساوون يف  235نصت املادة  - 765

 .هذا الضمان إال من كان له منهم حق التقّدم طبقاً للقانون"
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 انقضاء الذمة المالية: - الفرع الثالث
تنقضي الذمة املالية بانقضاء الشخصية اليت تتبعها, فإذا تويف شخص انقضت 

مته املالية تبعًا هلا, وأصبحت لدينا جمموعة من األموال شخصيته, وانقضت ذ
 هذه الديون وىف  والديون, وهذه الديون تكون مضمونة مبجموعة األموال اليت تركها, وتُ 

إذ "ال تركة إال بعد سداد الديون", وما فاض بعد ذلك آل تركة إىل ورثة املتوىف.  ,أوالً 
ة لسداد الديون اقتسمها الدائنون قسمة وإذا كانت أموال املدين املتوىف غري كافي

غرماء, فيحصل كل منهم على جزء من دينه, ويضيع عليه الباقي, أمَّا عن ورثة املدين 
فإنَّه ال يتحملون بأّي التزام بوفاء هذه الديون من أمواهلم اخلاصة. ويُقال باستمرار 

الالزمة لتصفية  ملدةاشخصية املتوىف بصورة اعتبارية, وبالتايل ذمته املالية, خالل 
 أمواله.

 الموطن: -الخامس  المطلب
موجوداً فيه على وجه  بعّده تكون للشخص صلة به تسمح املوطن مكان معنيَّ 

ه إليه اخلطاب يف ذلك الدوام حبيث جيوز ملن يريد أن يعامله قانونياً أو قضائياً أن يوجِّ 
 .766لفعلعاملاً بذلك اخلطاب ولو مل يعلم به با دّ عاملكان, فيُ 

هو املكان الذي يُفرت ض أنَّ الشخص يباشر فيه نشاطه  اً واملوطن هبذا املعىن إذ
كلِّ ما يتعلق هبذا النشاط. هذا وإنَّ حتديد إىل  وخياطبه فيه الغري بالنسبة  ,القانوين

 .767املوطن فيه محاية للشخص نفسه ومحاية للغري أيضاً 

ان يقطنه اإلنسان. إذ ليس  وجيب متييز املوطن عن حمل السكن, وهو كّل مك
كّل مكان يقطنه يُعّد موطنًا له, وإن كان الغالب اجتماع املوطن والسكن يف مكان 

 .768واحد
                                                           

 .801ص د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق,  - 766
 .289د. زهري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  -د. عبد الباقي البكري  - 767
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 أهمية الموطن: - الفرع األول
 عديدة, منها: تبدو أمهية املوطن يف نواحٍ 

االختصاص احمللي يف دعاوى احلقوق الشخصية أو املنقولة للمحكمة حتديد  .1
الفقرة األوىل من قانون  81ئرهتا موطن املدعى عليه )املادة اليت يقع يف دا

 أصول احملاكمات املدنية والتجارية(.
غ عادة إىل نَّ التبليغات القانونية, كاملذكرات واإلنذارات وحنوها, تُبلَّ أ .2

هة إليه يف موطنه, فُيعّد عاملًا هبا ولو مل ُتسلَّم إليه بالذات املوجَّ  الشخص
  .769من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية( 23و  22)املادتان 

من القانون املدين السوري على أنَّ  345نصت الفقرة الثانية من املادة  .3
الوفاء بااللتزامات يكون: "يف املكان الذي يوجد فيه موطن املدين وقت 

 الوفاء".

 أنواع الموطن: - الفرع الثاني

 الموطن العام: - أولً 
عتد به القانون بالنسبة إىل نشاط الشخص وعالقته وأعماله هو املقر الذي ي

 .770بوجه عام

                                                                                                                                        
 .801د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 768
 .373د.هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 769
 .290لبشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص د. زهري ا -د. عبد الباقي البكري  - 770
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 الموطن العادي )أو اإلرادي(: - 1
على أنَّ: "املوطن هو املكان  من القانون املدين السوري 42/1نصت املادة 

فر االذي يقيم فيه الشخص عادة". ومفاد ذلك أنَّ العربة يف تعيني املوطن هي بتو 
 ركنني:

ة, أي أن يقيم الشخص فعاًل يف مكان اإلقامة الفعلية املستقرّ  مادي:الركن ال
 .معنيَّ 

أن تكون لديه نية االستقرار يف هذا املكان, ولو مل تكن  والركن المعنوي:
 إقامته فيه مستمرة. 

ويُطل ق على هذا النوع من املوطن العام تسمية املوطن اإلرادي كونه يتحدَّد 
فإذا انتقل الشخص من مكان إىل  ,كن تغيريه بإرادته أيضاً بإرادة الشخص, ومن ّث مي

االستقرار يف املكان اجلديد ُعّد هذا املكان موطنًا له مبجّرد نية آخر وكانت لديه 
 ط فوق ذلك مضي مدة معينة على إقامته فيه.دون أن ُيشرت  من انتقاله إليه, 

فر فيه سوى الركن اتو وبذلك خيتلف املوطن عن حمل اإلقامة املعتادة الذي ال ي
دون الركن املعنوي )نية البقاء(. فالدولة األجنبية اليت من املادي )اإلقامة املعتادة( 

ال يُعّد إقليمها موطناً هلذا الشخص لعدم  ,أو ُيسج ن فيها شخص ,أو يتعاجل ,يدرس
 .771فر نية البقاء لديه طيلة مدة مكوثهاتو 

أنَّه: "جيوز أن يكون  دين السوريمن القانون امل 42/2وقد قرَّرت املادة 
للشخص يف وقت واحد أكثر من موطن, كما جيوز أال يكون له موطن ما". فإذا  
كان الشخص مثاًل يقيم جزءاً من الوقت يف املدينة ويقيم اجلزء اآلخر يف الريف, ُعّد  
ذا كل من املكانني موطنًا عامًا له, وبذلك يكون له موطنان اثنان يف الوقت ذاته. وإ

                                                           
 .261د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 771
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فر لدى الشخص نية االستقرار يف مكان بذاته ُعّد بال موطن, كما هو احلال امل تتو 
 لبدو الرحل الذين ال يستقرون يف مكان بعينه.إىل ابالنسبة 

 الموطن القانوني: - 2
استثناًء من القاعدة العامة يف حتديد املوطن, واليت تقوم على حتديده بإرادة 

بعض األشخاص, إىل هبذا الدور بالنسبة  -وحلكمة منه  -صاحبه, فإنَّ القانون قام 
نًا وألزمهم به, بغض النظر عن إرادهتم, وُيسمَّى املوطن يف وفرض عليهم موطنًا معيَّ 

هذه احلالة "املوطن القانوين", وهذا املوطن ال جيوز تغيريه إال إذا زالت احلالة اليت 
 فُِرض بسببها.

 موطن الموظف العام: - أ
ويقوم هذا  .772وظفني العامني هو املكان الذي ميارسون فيه وظائفهمموطن امل

نهم من تلبية الدعوات أو التبليغات املوطن بسبب ارتباطهم بوظيفتهم, وعدم متكّ 
 .773دون إذن من رئيسهم, وخيضعون يف ذلك ألنظمة عمل خاصة هبممن القضائية 

 ه القانوين يف درعا حّتَّ وعليه فإنَّ املوظف العام الذي يعمل يف درعا يُعّد موطن
 .774لو كان يقيم يف دمشق

فال يكون له موطن  اخلاصة واجلمعيات أمَّا املوظف يف الشركات واملؤسسات
 قانوين, بل هو موطن عادي, يتحدَّد مبكان إقامته الفعلية.

                                                           
 من القانون املدين السوري. 43/2املادة  - 772
 .475د. حممد واصل, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 773
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 موطن الشخص الحائز على كامل األهلية الذي يخدم عند الغير: - ب
موطنهم  دّ عاألهلية الذين خيدمون عند الغري يُ األشخاص احلائزون على كامل 

 .775موطن من يستخدمهم إذا كانوا يقيمون معه يف منزل واحد

 موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب: - جـ
على أنَّ: "موطن القاصر  من القانون املدين السوري 44/1نصت املادة 

 عن هؤالء قانوناً". واحملجور عليه واملفقود والغائب هو موطن من ينوب

أورد املشرع هذا االستثناء محاية لألشخاص الوارد ذكرهم يف النص, فاألصل 
أنَّ القاصر واحملجور عليه ال يباشرون التصرفات القانونية بأنفسهم, وإَّّنا يكون هلم 

وصي( يتوىل مباشرهتا نيابة عنهم, لذا فقد حدَّد املشرع موطن  -نائب شرعي )ويل 
من ينوب عنهم قانوناً. وأحلق املشرع هبؤالء املفقود والغائب أيضاً وجعل  هؤالء مبوطن

 موطنهما موطن نائبهما الشرعي )الوكيل القضائي(.

م أمواله وملا كان القانون جييز اإلذن للقاصر الذي بلغ اخلامسة عشرة يف تسلّ 
ا القانون, فإنَّه إلدارهتا, ويعّد أعمال اإلدارة الصادرة منه صحيحة يف احلدود اليت رمسه

 هذه األعمال.إىل جعل له موطناً خاصاً بالنسبة 

من القانون املدين السوري على أنَّه: "ومع ذلك  44/2فقد نصت املادة 
يكون للقاصر الذي بلغ مخس عشرة سنة ومن يف حكمه موطن خاص بالنسبة إىل 

 األعمال والتصرفات اليت يعتربه القانون أهاًل ملباشرهتا". 

نَّ املوطن اخلاص الوارد ذكره يف هذا النص ينحصر دوره يف األعمال إأي 
والتصرفات اليت يُعّد القاصر أهاًل ملباشرهتا, أمَّا ما عداها فيكون موطنه هو موطن من 

 ينوب عنه قانوناً من ويل أو وصي.

                                                           
 من القانون املدين السوري. 43/3املادة  - 775
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 الموطن الخاص: - ثانياً 
بعض أوجه هو املقر الذي يُعت د به لبعض أعمال الشخص أو عالقاته أو 

 موطنه العام. . ومن ثّ فهو يقوم إىل جانب776النشاط على وجه التخصيص

ا يُنظ ر فيه إىل مكان ؤس  واملوطن اخلاص ال يُ  س على حمل اإلقامة الفعلية, وإَّنَّ
موطن األعمال, إىل د بنص القانون, كما هو احلال بالنسبة مباشرة العمل. وقد يتحدَّ 

 ثال ذلك املوطن املختار.أو حيدِّده الشخص بإرادته, وم

 موطن األعمال: - 1
على أنَّه: "يُعترب  املكان الذي  من القانون املدين السوري 43/1نصت املادة 

يباشر فيه الشخص جتارة أو حرفة موطنًا بالنسبة إىل إدارة األعمال املتعلقة هبذه 
 التجارة أو احلرفة". 

فة أو املهنة, فهو يف حكم النص ذ لف  احلرفة يف هذا املقام مبعىن احلر ويُؤخ  
املذكور ال يقتصر على أصحاب احلرف باملعىن الضيق, كالنجار واحلداد, بل يشمل  

يكون لكل من هؤالء موطن  إذكذلك أصحاب املهن, كاحملامي والطبيب واملهندس, 
 .777أعمال خاص بشؤون مهنته

طنه العام ويرتتب على ذلك أن جعل القانون للتاجر أو احلريف إىل جانب مو 
بإدارة  اً الذي يتحدَّد بإرادته وفقاً للقاعدة العامة مبحل إقامته املعتاد, موطناً آخر خاص

األعمال املتعلقة بتجارته أو حرفته, يتحدَّد باملكان الذي يباشر فيه هذه التجارة أو 
احلرفة. وتكون العربة ملوطن األعمال فقط يف األعمال املتعلقة بتجارة الشخص أو 

                                                           
 .290د. زهري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  -د. عبد الباقي البكري  - 776
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تبقى خاضعة للقاعدة العامة املتمثلة فأمَّا ما عداها من أوجه نشاطه وعالقاته  ,تهحرف
 يف املوطن العادي. وبذلك يكون للشخص موطنان.

وعلى ذلك إذا اشرتى تاجر بضاعة ومل يسدِّد مثنها, جاز للبائع أن يقيم عليه 
ا أرادت زوجة هذا الدعوى أمام احملكمة اليت يقع يف دائرهتا حمل هذا التاجر, ولكن إذ

التاجر أن تقاضيه طالبة التطليق, أو احلكم بنفقة, فال جيوز هلا أن تقيم دعواها أمام 
ألنَّ التطليق أو النفقة ال عالقة هلا بالتجارة أو احلرفة, وجيب على هذه  ؛تلك احملكمة

 الزوجة أن تقيم دعواها أمام حمكمة املوطن العام لزوجها, أي احملكمة اليت يقع يف
 .778دائرهتا املكان الذي يقيم فيه هذا الزوج عادة

وُيالح   أنَّ موطن األعمال يتشابه مع املوطن القانوين يف أنَّه حتدَّد بنص 
الذي ميارس فيه جتارته. , هو املكان كان معنيَّ مبالقانون, بسبب ارتباط الشخص 

من النشاط, وليس  املقابل خيتلف عنه يف كونه موطنًا خاصًا بنوع معنيَّ ولكنَّه يف 
 موطناً عاماً شامالً جلميع نشاط الشخص.

 الموطن المختار: - 2
 دون حاجة املوطن املختار هو موطن خاص يثبت للشخص يف مكان معنيَّ 

إىل إقامته يف هذا املكان, ولكنَّه ال يثبت بقوة القانون بل بناًء على إرادته واختياره, 
ملوطن الذي خيتاره الشخص لتنفيذ عمل أو . وهو ا779ولذلك مُسّي موطنًا خمتاراً 

ه لتنفيذ يلإ, كاختيار شخص مكتب حماميه موطنًا خمتارًا بالنسبة تصرف قانوين معنيَّ 
 .780, كإجارة عقار معنيَّ عمل قانوين معنيَّ 

                                                           
. عاطف عبد احلميد حسن, دروس يف نظرية احلق, مرجع سابق, ص د -د. حممد لبيب شنب  - 778
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 .816د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 779
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 - 1, إذ نصت على أنَّه: "من القانون املدين السوري 45املادة وهذا ما قرَّرته 
 . نفيذ عمل قانوين معنيَّ جيوز اختاذ موطن خمتار لت

 وال جيوز إثبات وجود املوطن املختار إال بالكتابة. - 2

 يكون هو املوطن بالنسبة إىل كلِّ ما واملوطن املختار لتنفيذ عمل قانوين معنيَّ  - 3
قصر  يتعلق هبذا العمل, مبا يف ذلك إجراءات التنفيذ اجلربي, إال إذا اشرتط صراحةً 

 دون أخرى". هذا املوطن على أعمال

, أي جيوز اختاذ موطن 781واألصل أنَّ اختاذ املوطن املختار جوازي للشخص
, وإذا كان املوطن خمتاراً خمتار بإرادة طرفني أو بإرادة منفردة لتنفيذ عمل قانوين معنيَّ 

باتفاق الطرفني فال جيوز تغيريه أو العدول عنه إال باتفاقهما, ويكون هذا املوطن ملزماً 
طرفني فيما يتعلق بتنفيذ العمل الذي اختري ألجله, هذا وُتشرت ط الكتابة يف لورثة ال

 إثبات املوطن املختار, أيَّاً كانت قيمة العمل الذي مّت اختياره لتنفيذه.

  

                                                           
سن, دروس يف نظرية احلق, مرجع سابق, ص د. عاطف عبد احلميد ح -د. حممد لبيب شنب  - 781
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 الفصل الثاني
 الشخص العتباري

شخصًا يف القانون, فإنَّ العكس  -جملرَّد كونه إنسانًا  -إذا كان اإلنسان يُعّد 
ون صحيح, إذ ليس كّل شخص يف القانون هو إنسان, بل هناك أشخاص تتكَّ  غري

من جمموعة من األشخاص كاجلمعيات أو األموال كاملؤسسات, وهي اليت نطلق 
 عليها األشخاص االعتبارية.

هذا وُيالح   أنَّ القانون املدين السوري مل يورد تعريفًا للشخص االعتباري إال 
 55 - 54خاص االعتبارية وتوىل تنظيمها تنظيمًا عامًا )املادتان  أنواع األشأنَّه بنيَّ 

ن قواعد خاصة ببعض أنواع األشخاص االعتبارية  من القانون(, كما أنَّه تضمَّ 
, والشركات 782من القانون( 82 - 56كاجلمعيات واملؤسسات اخلاصة )املواد 

 من القانون(. 505 - 473)املواد 

 المبحث األول
 عتباريمفهوم الشخص ال

ترجع فكرة الشخص االعتباري يف قدمها إىل عهد القانون الروماين يف عصره 
ف بالشخصية االعتبارية للدولة وللمدن ولكثري من الذهيب. فمنذ ذلك العهد اعرتِ 

للمؤسسات العديدة اليت  -بعد انتشار املسيحية  -ف هبا أيضًا اجلمعيات, ّث اعرتِ 
رة واملستشفيات واملالجئ. وانتقلت فكرة الشخص نشأت حتت تأثري الكنيسة كاألدي

                                                           
املتضمن قانون  8/7/1958تاريخ  93( من هذا القانون بالقانون رقم 82 - 56ت املواد )لغي  أُ  - 782

 اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة.
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االعتباري بعد ذلك من القانون الروماين إىل القوانني اليت خلفته, وعاصرهتا يف تطورها 
 .783 وصلت إليناحّتَّ 

وإنَّ عبارة الشخص االعتباري عبارة مركبة من كلمتني "الشخص" 
القانونية, اليت تعين  و"االعتباري". وتعين كلمة "الشخص" أنَّه يتمتع بالشخصية

صالحيته الكتساب احلقوق وحتّمل االلتزامات, وبالتايل ميكن أن يكون طرفًا من 
 أطراف احلق, سواء أكان طرفاً موجباً أم سالباً. 

هذه الشخصية هي شخصية فأمَّا كلمة "االعتباري" فهي صفة للشخص, 
ا اإلنسان؛ لكنَّها معنوية ليس هلا وجود خارجي حمسوس كالشخصية اليت يتمتع هب

 موضع اعرتاف القانون لذلك وِصف ت بأَّّنا اعتبارية متييزاً هلا عن الشخصية الطبيعية. 

وتثبت هذه الشخصية االعتبارية جملموعة من األشخاص أو األموال اليت ترمي 
, حبيث تصبح مستقلة عن شخصية األعضاء املكونني هلا أو إىل حتقيق غرٍض معنيَّ 

ئ نشِ   أنَّ هذه الشخصية تكون حمدودة بالغرض الذي أُ أنَّه ُيالح  مؤسسيها. غري 
الشخص االعتباري لتحقيقه. وعلى ذلك فإنَّ التصرفات القانونية اليت يستطيع 

 تكون حمدودة بذلك الغرض أيضاً وضمن حدوده.  إجراءها الشخص االعتباري 

 فائدة الشخص العتباري: -األول  المطلب
عتباري فكرة ضرورية فرضت نفسها على خمتلف الدول إنَّ فكرة الشخص اال

يف مجيع األزمنة, واليت مل جتد بّداً من االعرتاف هبا, وإن اختلفت يف درجة االعرتاف 
هبا ويف أنواع األشخاص اليت اعرتفت بوجودها, تبعاً الختالف ظروف وسياسات كل 

 منها.

                                                           
 .673 - 672د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 783
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القانونية لتلك دة أوجبت االعرتاف بالشخصية وهنالك اعتبارات متعدِّ 
 :784اجملموعات من األشخاص واألموال منها

ا تستطيع أن تقوم بإجناز مهمات وأعمال يعجز اإلنسان الفرد عن  .1 أَّنَّ
 حمدودية إمكاناته.إىل حتقيقها نظراً 

ُيالح   أنَّ بعض املشروعات يستغرق حتقيقها زمنًا طوياًل قد يتجاوز عمر  .2
لشخصية القانونية لتلك اجملموعات يتيح اإلنسان, وبالتايل فإنَّ االعرتاف با

 أو مرضه أو عجزه عن فال هتددها وفاة إنسان معنيَّ  ,هلا القيام بأعماهلا
 العمل.

عدم االعرتاف بالشخصية القانونية لتلك اجملموعات يؤدي بالضرورة إىل  .3
التعامل مع كلِّ فرد من أفراد هذه اجملموعة مع ما يف ذلك من عناء وتعقيد, 

العرتاف بالشخصية القانونية للجماعات املذكورة جيعلها قائمة بذاهتا بينما ا
 دون حاجة للتعامل مع األشخاص املكونني هلا.من 

 الطبيعة القانونية للشخص العتباري: -الثاني  المطلب
تعدَّدت آراء العلماء فيما يتعلق بالطبيعة القانونية للشخص االعتباري, 

إال جمّرد شخصية افرتاضية  تخصية االعتبارية ليسفجانب من الفقه يرى أنَّ الش
صنعها الفقه وأسبغها على جمموعة من األشخاص أو األموال, بينما يرى جانب آخر 
أنَّ الشخصية االعتبارية حقيقة واقعة كالشخصية الطبيعية, وهذا االختالف يف وجهة 

باع أحد ترتتب على اتّ  مهمةالنظر ليس جمّرد اختالف نظري, بل هناك آثار 
 االجتاهني.

                                                           
 - 298د. زهري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  - د. عبد الباقي البكري - 784
299. 
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 نظرية الفتراض القانوني: - الفرع األول
تُعّد هذه النظرية, اليت نادى هبا الفقيه األملاين سافيين وتبناها رجال القانون من 

ت لتفسري جد  أنصار املذهب الفردي يف مطلع القرن التاسع عشر, أول نظرية وُ 
 .785الطبيعة القانونية للشخص االعتباري

جيب أن تكون للشخص  ,احلق قدرة إراديةذه النظرية أنَّه مادام ويرى أنصار ه
الذي ُيسن د إليه احلق إرادة. ومبا أنَّ اإلرادة ال توجد إال يف الشخص الطبيعي فهذا 

ليست له إرادة, فوحده دون غريه هو الشخص حقيقة. أّما الشخص االعتباري 
ما تؤديه األشخاص إىل ظرًا وبالتايل ال يصلح بطبيعته إلسناد احلق إليه. ولكن ن

االعتبارية يف احلياة العملية من خدمات, فإنَّ الدولة ختلع عليها الشخصية القانونية 
خلعاً. فبينما القانون ال يوجد الشخص الطبيعي, بل يقتصر على االعرتاف بوجوده, 
ا م ثل فإنَّه بالنسبة إىل األشخاص االعتبارية هو الذي يوجدها, بعد أن يفرض أَّنَّ

 .786األشخاص الطبيعية تصلح إلسناد احلقوق إليها

ع, فهو وينتج عن ذلك أنَّ أمر الشخصية االعتبارية منوط بالكامل بإرادة املشرِّ 
الذي يوجد الشخصية االعتبارية, وهو الذي يقرِّر منحها أو عدمه, فإذا مل مينح هذه 

سواه أن مينحها  الشخصية جملموعة من األشخاص أو األموال فال يستطيع أّي أحد
 الشخصية االعتبارية. 

وإذا قرَّر املشرع منح الشخصية االعتبارية جملموعة من األشخاص أو األموال 
ع فإنَّه هو الذي حيدِّد مداها, وميكن أن يفرض قيودًا عليها. زد على ذلك أنَّ املشرِّ 

ا ال تُعّد ميلك أن يزيل الشخصية االعتبارية بعد أن أوجدها, فتنقلب إىل العدم, أل َّنَّ
 م يف ذلك كّله كما يريد.ع, ويتحكَّ شخصية حقيقية بل هي من صنع املشرّ 

                                                           
 .404د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 785
 .729د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 786
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ت إليها ه  جِّ ويبدو أنَّ نظرية االفرتاض القانوين مل تسّلم من االنتقادات, فقد وُ 
 أمهها:عدة انتقادات 

نَّ نقطة االنطالق يف هذه النظرية غري صحيحة, فقد انطلقت من تعريف احلق أ - 1
فر لديه اإلرادة, االشخص احلقيقي هو الكائن الذي تتو  وعّدتنَّه قدرة إرادية, بأ

الشخص االعتباري شخصًا حقيقيًا ألنَّه ليست له إرادة. إال أنَّ  عدّ ورفضت بذلك 
مثال واحد كاٍف هلدم األساس الذي قامت مثّة هذا التكييف جيايف الواقع واحلقيقة, و 

املعتوه وعدمي التمييز يُعدَّون أشخاصًا باملعىن الدقيق عليه هذه النظرية, فاجملنون و 
 للكلمة على الرغم من انعدام إرادة كل منهم.

ال تصلح هذه النظرية لتفسري الشخصية االعتبارية للدولة, وهي تأيت يف أنَّه  - 2
ع فكيف مقدِّمة األشخاص االعتبارية وعلى رأسها, فالدولة سابقة يف وجودها للمشرِّ 

 ع هو الذي منحها الشخصية االعتبارية؟نَّ املشرِّ إقول ميكن ال

ع نفسه ال ميكن أن يوجد وأن يتوىل مهمة التشريع بامسها إذا مل تكن بل إنَّ املشرِّ 
 .787للدولة شخصية اعتبارية سابقة على وجوده

نَّ منح الدولة سلطات مطلقة يف إنشاء وإَّناء الشخص االعتباري, وحتديد أ - 3
ق عليه وحيّد من انتشاره يف ظرف هي أحوج ما تكون إليه, ألمهيته يف نشاطاته, يضيّ 

 .788مسرية حياة اجملتمع االقتصادية واالجتماعية والسياسية

                                                           
 .406د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 787
 7حممود جالل محزة, الشخصية القانونية, املوسوعة العربية )املوسوعة القانونية املتخصصة(,  - 788

على املوقع:  7/8/2019, متوفرة بتاريخ 243ص  -جزء الشخصية القانونية  -اجمللد الرابع  -جملدات 
http://arab-ency.com.sy/law/detail/165286. 
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 نظرية الشخصية الحقيقية: - الفرع الثاني
 إنَّ  , وخباصة يف أملانيا, إىل القولاجته الفقهاء منذ منتصف القرن املاضي

لقانون, بل هو حقيقة واقعة تفرض نفسها على الشخص االعتباري ليس من صنع ا
. وال خالف بني الشخص الطبيعي 789ع, حبيث ال ميلك هذا إال أن يعرتف هبااملشرِّ 

والشخص االعتباري, فكالمها حقيقيان ال افرتاضيان, سوى أنَّ الشخص الطبيعي له 
جسم وكيان ملموس, يف حني ليس للشخص االعتباري جسم ملموس, وال يدخل 

احلس املادي, لذلك فالشخص االعتباري يُعّد من احلقائق املعنوية ال املادية, حتت 
 .790هاال شك في اليت ولكنَّه من قبيل احلقائق

 يثبت أصحاب هذه النظرية أنَّ الشخصية االعتبارية شخصية حقيقية مل وحّتَّ 
مذهب يكن أمامهم إال سلوك أحد سبيلني ُعّد كل منهما مذهبًا قائمًا بذاته, ومها 

 اإلرادة املشرتكة, ومذهب املصاحل املشرتكة. 

 مذهب اإلرادة المشتركة: - أولً 
( وجللينيك Gierkeنادى هبذا املذهب العلماء األملان أمثال جريك )

(Jellinek( وتابعهم فيه بعض الفقهاء الفرنسيني كاألستاذ مرت )Mestre وهم يرون .)
ى أنَّه الكائن ذو اإلرادة ال ينطبق أنَّ تعريف الشخص حبسب املذهب الفردي عل

ا يصدق أيضًا بالنسبة  لشخص االعتباري الذي إىل افقط على اإلنسان وحده, وإَّنَّ
 . 791يتمتع باإلرادة احلقيقية كما يتمتع هبا الشخص الطبيعي متاماً 

فالشخص االعتباري له كيان قائم بذاته, وله إرادة خاصة به, وهذه اإلرادة 
ون منهم, وال هي جمموع إراداهتم, بل احد من األفراد الذين يتكَّ ليست إرادة كّل و 

                                                           
 .731شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص د. سليمان مرقس, الوايف يف  - 789
 .حممود جالل محزة, الشخصية القانونية, مرجع سابق - 790
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 عن رأي اجلماعة بوصفها هي إرادة حقيقية قائمة بذاهتا مستقلة عن سواها تعربِّ 
 عنها ممثلوها من وحدة قائمة بذاهتا. وهذه اإلرادة اليت تعود للشخصية االعتبارية يعربِّ 

 عن إرادهتم در عن هؤالء ال يعربِّ مديرين وهيئات وجمالس, فالقرار الذي يص
ا عن إرادة الشخص االعتباري ذاته.  الشخصية, وإَّنَّ

ض هذا املذهب للنقد من حيث مبالغته يف تشبيه الشخص االعتباري وقد تعرَّ 
 بالشخص الطبيعي.

فلم يقتصر أنصاره على تشبيه إرادة الشخص االعتباري بإرادة الشخص 
كيد الشبه بينهما من ناحية الرتكيب والتكوين, فرأوا الطبيعي, بل زادوا على ذلك بتأ

 عن إرادته هم مبنزلة أعضاء ل الشخص االعتباري وتعربِّ أنَّ األفراد واهليئات اليت متثّ 
 .792اإلنسان وأجهزته اليت يعمل هبا وتضمن له حياته

 مذهب المصالح المشتركة: - ثانياً 
لفرنسيني كاألستاذ ميشو ينطلق أنصار هذا املذهب, وأغلبهم من الفقهاء ا

(Michoud( واألستاذ سايل )Salleilles وسوامها من تعريف آخر للحق خيتلف عن )
تعريف أصحاب املذهب الفردي ليخلصوا من ذلك إىل إثبات الوجود الواقعي 

 .793واحلقيقي للشخص االعتباري

ا هو, كما عرَّ  فه فاحلق, حبسب أنصار هذا املذهب, ليس القدرة اإلرادية وإَّنَّ
فحيثما توجد مصلحة مشروعة  ,(, مصلحة مشروعة حيميها القانونIheringايهرنج )

يكون هناك حق لصاحب هذه املصلحة, ويكون صاحب هذه املصلحة نفسه 
 .794صاحب حق أو طرفاً من أطرافه بوصفهشخصاً من األشخاص 

                                                           
 .408د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص انظر:  - 792
 .408قانون, مرجع سابق, ص د. هشام القاسم, املدخل إىل علم ال - 793
 .409د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 794
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احب مصاحل واإلنسان يُعّد شخصاً ال ألنَّه يتمتع باإلرادة احلقيقية, بل ألنَّه ص
فر الشخصية لديه, ليكون صاحلًا الكتساب امشروعة حيميها القانون, وتستلزم تو 

املصاحل. بيد أنَّ املصاحل يف اجملتمع ال تقتصر على املصاحل الفردية لإلنسان, بل هناك 
مصاحل مجاعية حيرص الشخص االعتباري على حتقيقها, قد ختالف مصاحل األفراد 

 .795صية وقد تناقضها أحياناً يؤلفون هذه الشخ نالذي

ب من دفع الضريبة, ولكنَّ فاملواطن كفرد مثاًل قد تكون مصلحته يف أن يتهرَّ 
مصلحة الدولة كشخص اعتباري هي يف فرض هذه الضريبة وحتصيلها من مجيع 
أفرادها, وهذا يظهر أنَّ املصلحة املشرتكة مصلحة مستقلة ومتميزة عن املصلحة 

 .796املصاحل الفرديةالفردية أو عن جمموع 

 نظرية الملكية المشتركة: - الفرع الثالث
عة عن تعريفه للحق وتُعّد متفرّ  Iheringترجع هذه النظرية إىل العالمة األملاين 

علماء الفرنسيني منهم بالنيول البأنَّه مصلحة حيميها القانون. وقد قال هبا بعض 
(Planiol( وبرتليمي )myéléBerth َّوهي تنكر أن .) الشخص االعتباري شخص

, صة لغرض معنيَّ حقيقي, وترى أنَّ الواقع أنَّه ال يوجد إال جمموعة من األموال خمصَّ 
ص وأنَّه ال يوجد وراء هذه األموال شخص ُتسن د إليه خالف األشخاص الذين ُخصِّ 

هذا املال ملنفعتهم, بل إنَّ هؤالء األشخاص هم أصحاب تلك األموال وغاية األمر 
م ال ميلكوَّنا ملكية خاصة وال ملكية شائعة من النوع املعروف بل هي نوع خاص  أَّنَّ

من امللكية )ملكية مشرتكة( جيعل هلم احلق يف االستفادة من هذه األموال بشكل 
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دون أن يكون هلم حق التصرف فيها أو حق اقتسامها وحتويلها بذلك إىل من خاص 
 .797ملكية خاصة

املستشفى ملكًا لشخص اعتباري  دّ من أن نع وعلى هذا مثاًل نستطيع, بدالً 
نَّ هناك إة اليت ُخصِّصت ألجله, أن نقول أو املؤسس ههو شخص اجلمعية اليت أنشأت

ملكية مشرتكة هلذا املستشفى تعود إىل مجيع املرضى الذين يستفيدون من املعاجلة 
 .798فيه

 ت إىل هذه النظرية انتقادات عديدة أمهها:ه  جِّ وقد وُ 

ا أسرفت يف تصوير الواقع بأنَّه ملكية مشرتكة مسندة إىل مجيع املنتفعني هبا أَّنَّ  - 1
ا  يف  ,جمموعات األموال هي العنصر األساسي يف األشخاص االعتبارية عّدتألَّنَّ

ئ نشِ حني أنَّ الواقع أنَّ املال ليس إال وسيلة لتحقيق غرض هو الذي من أجله أُ 
الدولة أو النقابة هي جمموعة من املال مملوكة  نَّ إشخص االعتباري, فال ميكن القول ال

دون أن يكون من ملكية مشرتكة, بل إنَّ هناك بعض مجعيات تتألف ألغراض سامية 
 .799هلا من املال شيء يُذك ر

لو فرضنا أنَّ من املمكن االستعاضة عن فكرة الشخص االعتباري بفكرة امللكية  - 2
فسها غامضة وغري واقعية. إذ كيف نستطيع أن املشرتكة فإنَّ هذه الفكرة األخرية ن

. حنصر أو حندِّد األشخاص املالكني ملكية مشرتكة لألموال اليت خُتصَّص لغرض معنيَّ 
هل نقول إنَّ كّل من يستفيد من هذه األموال مالك هلا أم أنَّ مالكيها هم األشخاص 

 .800؟الذين يستفيدون منها بالفعل وخالل استفادهتم منها فقط

                                                           
 .734 - 733ابق, ص د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع س - 797
 .411د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 798
 .734د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 799
 .412د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 800
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نَّ أموال الدولة مملوكة ملكية مشرتكة جلميع مواطنيها, هل ينفي ذلك أنَّ إا إذا قلنا فإنَّ 
ح كما ينتفع هبا املواطنون سواء بسواء, أو ّيا الطرق العامة ينتفع هبا األجانب والس

ميكن أن نقول مباذا ميتاز املواطن على األجنيب يف االنتفاع مبتاحف الدولة ودور 
 . 801الكتب فيها مثاًل؟

نَّ التخلي عن فكرة الشخص االعتباري واالستعاضة عنها بفكرة امللكية أ - 3
 على االعرتاف بوجود هذا املشرتكة يعين التخلي عن مجيع املزايا والفوائد اليت تُبىن  

 .802الشخص االعتباري

 نظرية الحقيقة القانونية: - الفرع الرابع
أنَّ الشخصية االعتبارية  نَّ الرأي الصحيح هوإيقول أصحاب هذه النظرية 

حقيقة قانونية, فال يكون هناك شخص اعتباري إال إذا كانت هناك هيئة من اهليئات 
ع لذلك أو مشروع من املشروعات قد استوى نظامًا قانونيًا قائمًا بذاته فمنحه املشرِّ 

قدر ما ع هو الذي مينح الشخصية االعتبارية بالشخصية القانونية, وهذا يعين أنَّ املشرِّ 
هي ضرورية, ومّت اعرُتِف  هبا أضحت حقيقة قانونية ال جمرَّد فرض أو خيال. وبعبارة 

وجودها, فر فيه مكونات امينح الشخصية القانونية ملن تتو  ع هو الذيأخرى, إنَّ املشرِّ 
فهو ال يعطي الشخصية ملن يشاء, ولكنَّه ال حيرم منها أيضًا من استوىف شروطها 

, ثَّ إنَّه ال يستطيع سلب اهليئة اليت تتمتع بالشخصية االعتبارية ونظامها القانوين
صفتها إال إذا خرجت هذه اهليئة عن أن تكون نظامًا قانونيًا مستوفيًا شروطه. وإذا 

ع الشخصية القانونية, فإنَّه لن يكون استوىف النظام القانوين شروطه ومل مينحه املشرِّ 
تفق فريق من الناس على تكوين مجعية, أو قرَّر شخصًا من أشخاص القانون. وإذا ا

أحد األفراد إنشاء مؤسسة, فإنَّ الشخصية االعتبارية ال تكون وليدة اتفاق األفراد أو 

                                                           
 .735ين, مرجع سابق, ص د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املد - 801
 .413د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 802
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اإلرادة الفردية لإلنسان, بل تنشأ الشخصية القانونية يف مجيع األحوال حبكم القانون, 
انون أشخاصًا فيرتتب على ذلك ألنَّ األفراد ليس بإمكاَّنم أن يستحدثوا يف عامل الق

 .803من اآلثار ما يتجاوز نطاق اتفاقاهتم الفردية

 مات الشخص العتباري:مقوِّ  -الثالث  لمطلبا
حقيقة واقعة أم شخصًا افرتاضيًا صنعه  عددناهسواء لكلِّ شخص اعتباري, 

 مات ال يتّم كيانه وال يكون له وجود بدوَّنا, وهي:القانون, مقوِّ 

من األشخاص, كما هو احلال يف اجلمعيات, أو جمموعة من وجود جمموعة  .1
 األموال, ومثال ذلك املؤسسات.

, تتكتل حوله جمموعة األفراد, الشخص االعتباري لتحقيق غرض معنيَّ  نشوء .2
أو تُرص د جمموعة األموال لتحقيقه, وهو غرض قائم بذاته مستقل عن 

غرض هو الذي يربز أغراض األعضاء املكونني له, أو املؤسسني. وهذا ال
 أمهية الشخص االعتباري وفائدته.

لها  مبوجبه اهليئة أو اهليئات اليت متثّ أن يكون هلذه اجملموعة تنظيم خاص تُعنيَّ  .3
يف القانون,  ةم يرد عاد عن إرادهتا وتعمل بامسها وحلساهبا. وهذا التنظيوتعربِّ 

 إنشاء الشخص االعتباري, أو نظامه الداخلي. أو يف سند
كان هذا االعرتاف صرحيًا أم أاف الدولة بالشخص االعتباري, سواء اعرت  .4

من طريق  مضمنياً, وسواء أكان من طريق القواعد العامة )اعرتاف عام(, أ
 .804األوامر اخلاصة )اعرتاف خاص(

                                                           
 .حممود جالل محزة, الشخصية القانونية, مرجع سابق - 803
 .738د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 804
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يتمتع الشخص االعتباري بالشخصية القانونية إال أنَّ هذه الشخصية ال 
يق غرضه, وعلى ذلك يكون نشاطه القانوين مُتن ح له إال بالقدر الالزم لتحق

 حمدوداً بتلك احلدود. 

 نشوء الشخص العتباري: - الفرع األول
بني طريقيت االعرتاف العام واالعرتاف  54مجع القانون املدين السوري يف املادة 

فذكر من بني األشخاص االعتبارية "املؤسسات العامة وغريها من املنشآت  ,اخلاص
"كّل جمموعة من األشخاص أو (, و1ن شخصية اعتبارية" )الفقرة القانو اليت مينحها 

(. وظاهر 6األموال تثبت هلا الشخصية االعتبارية مبقتضى نص يف القانون" )الفقرة 
من ذلك أنَّه جعل هذين النوعني من األشخاص االعتبارية حيتاجان يف نشوئهما إىل 

رية األخرى اليت عدَّدهتا املادة أمَّا األشخاص االعتبا ,نص أو قرار خاص بذلك
فر الشروط اليت حيدِّدها ااملذكورة فقد اكتفى يف شأَّنا باالعرتاف العام, أي بتو 
واحملافظات والبلديات  ,القانون. فالدولة تثبت هلا الشخصية القانونية حبكم الواقع

 تثبت هلا الشخصية بالشروط اليت حيدِّدها القانون, وكذلك األوقاف والشركات
 .805واجلمعيات واملؤسسات

 انقضاء الشخصية العتبارية: - الفرع الثاني
كما أنَّ للشخصية االعتبارية بداية فإنَّ هلا َّناية, ومن املعلوم أن ال جمال 

ظرف ال ينطبق إال على األشخاص الطبيعيني, النَّ هذا إللحديث هنا عن الوفاة إذ 
عين أنَّ وجودها مستمر إىل ما ال َّناية ولكن هذا ال ي ,فالشخصية االعتبارية ال متوت

 .806ذلك ألنَّ هناك أسباباً خاصة تؤدي إىل انقضاء الشخصية االعتبارية

                                                           
 .739ع سابق, ص د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرج - 805
 - 300د. زهري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  -د. عبد الباقي البكري  - 806
301. 
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ا ال تنقضي, فهي , ألشخاص االعتبارية العامةإىل ابالنسبة و  تتميز الدولة بأَّنَّ
امة, نة هلا. أمَّا غري الدولة من األشخاص االعتبارية العدائمة مادامت العناصر املكوِّ 

ا تنشأ بتشريع كذلك تنقضي بتشريع مثله  .807فكما أَّنَّ

لزواهلا, وأهم عدة ألشخاص االعتبارية اخلاصة فهناك أسباب إىل اأمَّا بالنسبة 
 هذه األسباب:

 إتمام العمل الذي قام من أجله: - أولً 
, ويف هذه احلالة تنقضي قد ينشأ الشخص االعتباري لتحقيق غرض معنيَّ 

بارية بتحقيق هذا الغرض, فاجلمعية التعاونية السكنية مثاًل تنتهي الشخصية االعت
 بانتهاء الغرض من تأسيسها وهو بناء املساكن وتسليمها ألعضائها جاهزة للسكن.

 ئ الشخص العتباري من أجله:نش  استحالة تحقيق الغرض الذي أُ  - ثانياً 
مَّا استحالة تنتهي الشخصية االعتبارية إذا استحال حتقيق هذا الغرض, إ

م النشاط الذي يباشره الشخص االعتباري, أو جيعل قانونية, كما إذا صدر قانون حيرِّ 
مباشرته حكرًا على الدولة, أو حيصر تعاطي مادة معينة ينتجها الشخص االعتباري 

نة. وإمَّا استحالة طبيعية أو بقوة قاهرة, كما لو تأسست مجعية أو شركة بشركة معيَّ 
ر واستحال حتقيق هذا الغرض ن فوق سطح القمر, وبعد بذل اجلهد تعذَّ لبناء املساك

 .808ر الوصول إىل سطح القمر أو لثبوت استحالة احلياة هناكلتعذ  

 حلول األجل المحد د له: - ثالثاً 
نة فإنَّ الشخصية االعتبارية يف ئ ملدة معيَّ نشِ إذا كان الشخص االعتباري قد أُ 

 ول هذا األجل.هذا الفرض تنقضي حكماً حبل

                                                           
 .678د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 807
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 :واإلجباري الحل الختياري - رابعاً 
ون من جمموعة من األشخاص, كاجلمعية إذا كان الشخص االعتباري يتكَّ 

مثاًل, فإنَّه ميكن أن تزول شخصيته االعتبارية باتفاق األعضاء أنفسهم, وعادة ما 
ملثل هذا فر أغلبية معينة ايشرتط القانون أو النظام الداخلي للشخص االعتباري تو 

 القرار.

بقرار من اجلهة اإلدارية املختصة أو بقرار قضائي,  أمَّا احلل اإلجباري فيتمّ 
 وذلك يف حاالت ورد النص عليها يف القوانني.

 الندماج والنفصال: - خامساً 
قد يندمج الشخص االعتباري بشخص اعتباري آخر ألسباب خمتلفة, كأن 

مع مجعية أخرى أو مؤسسة مع مؤسسة تندمج شركة مع شركة أخرى أو مجعية 
أخرى, فتزول يف هذه احلالة الشخصية االعتبارية للشخصني املندجمني وتنشأ شخصية 
اعتبارية واحدة. أو قد تتجزأ الشخصية االعتبارية إىل عدة شخصيات اعتبارية, فتزول 

 .809يف هذه احلالة الشخصية االعتبارية لتحل حمّلها عدة شخصيات اعتبارية

 حث الثانيالمب
  الشخص العتباري وحقوقخصائص 

خصائص متيزه عن غريه من  -كما للشخص الطبيعي    -للشخص االعتباري 
من القانون املدين السوري اليت نصت  55األشخاص االعتبارية, وهذا ما قرَّرته املادة 

الشخص االعتباري يتمتع جبميع احلقوق إال ما كان منها مالزماً  - 1" على أنَّ:
 صفة اإلنسان الطبيعية, وذلك يف احلدود اليت قّررها القانون.ل
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 فيكون له: - 2

 ذمة مالية مستقلة. -أ 

 نها سند إنشائه أو اليت يقرِّرها القانون.أهلية يف احلدود اليت يعيِّ  -ب 

 حق التقاضي. -ج 

ليت  موطنه املكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. والشركات اعترب  موطن مستقل. ويُ  -د 
 مركز إدارهتا بالنسبة إىل عترب  يكون مركزها الرئيسي يف اخلارج وهلا نشاط يف سورية يُ 
 القانون الداخلي, املكان الذي توجد فيه اإلدارة احمللية.

  عن إرادته".ويكون له نائب يعربِّ  - 3

  من النص املذكور أنَّ:يتبنيَّ 

ملالزمة لصفة الشخص االعتباري يتمتع جبميع احلقوق, عدا احلقوق ا .1
, واليت ال تتالءم بطبيعتها مع ماهية الشخص 810اإلنسان الطبيعية

 بالنسبة االعتباري, كالزواج والطالق والقرابة وغريها. إال أنَّه ُيالح   أنَّه حّتَّ 
ا ال تكون إال يف احلدود اليت يقّررها إىل ا حلقوق اليت يتمتع هبا الشخص فإَّنَّ

 . 811القانون
طالق إإىل ظراً على سبيل املثال ال احلصر, نيف النص  كورةاملذ احلقوق وردت  .2

عبارة الفقرة األوىل من النص, حني اعرتفت للشخص االعتباري جبميع 

                                                           
أكدت ذلك املادة العاشرة الفقرة الثانية من قانون الشركات إذ نصت على أنَّه: "تتمتع الشركات  - 810

املؤسسة يف سورية باحلقوق املمنوحة للسوريني, إال ما كان منها مالزمًا للشخص الطبيعي, أو عند وجود 
 د احلقوق اليت تتمتع هبا الشركة".نص تشريعي خاص حيدِّ 

نصت املادة العاشرة الفقرة الثالثة من قانون الشركات على أنَّه: "حيق للشركات اكتساب احلقوق  - 811
 العينية العقارية الالزمة لتحقيق غايات مشروعها دون اعتبار جلنسية الشركاء فيها".
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احلقوق باستثناء ما كان منها مالزمًا لشخص اإلنسان. فيكون للشخص 
 االعتباري مثالً اسم وموطن وجنسية. 

 اسم الشخص العتباري: -األول  المطلب
الشخص االعتباري إىل اسم خاص يتميز به عن غريه من األشخاص حيتاج 

االعتبارية ويستخدمه يف تصرفاته القانونية. وخيتلف اسم الشخص االعتباري عن اسم 
 الشخص الطبيعي من حيث عدم وجود اسم عائلي أو لقب.

ألشخاص االعتبارية من نوع إىل إىل اكما وختتلف طبيعة هذا االسم بالنسبة 
امسها حقًا ماليًا قاباًل للتصرف )االسم  عض األشخاص االعتبارية يُعدّ آخر, فب

التجاري(, بينما جند أنَّ اسم بعض األشخاص االعتبارية ال يُعّد كذلك كما هو 
 جلمعيات. إىل ااحلال بالنسبة 

لشخص إىل اكما ورد سابقًا بالنسبة   -وميكن محاية اسم الشخص االعتباري 
 لو مل يكن هناك ضرر, أو طلب إمَّا طلب وقف االعتداء حّتَّ بوسيلتني:  -الطبيعي 

كما ميكن أيضًا تغيري االسم وفق القواعد   ,التعويض عن الضرر يف حال حتققه
 واإلجراءات املقرَّرة يف القانون.

 موطن الشخص العتباري: -الثاني  المطلب
يكون للشخص االعتباري موطن خاص به خيتلف عن موطن األشخاص 

ون منهم, أو الذين أسسوه, وقد وضع املشرع السوري قاعدة يف حتديد ن يتكَّ الذي
 موطن الشخص االعتباري وهو املكان الذي يوجد فيه مركز إدارته.

واملقصود مبركز اإلدارة مركز النشاط القانوين واملايل واإلداري, فهو ليس 
د استغالل منجم ئ الشخص االعتباري بقصنشِ كما لو أُ   ,بالضرورة مركز االستغالل
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أو حقل برتول يف الصحراء يف حني أنَّ موطنه يف إحدى احملافظات إذا كانت إدارته 
 .812تتّم فيها

لشركات اليت يكون مركزها الرئيس يف اخلارج وهلا نشاط يف إىل اأمَّا بالنسبة 
 سورية فقد عّد القانون مركز إدارهتا بالنسبة إىل القانون الداخلي, املكان الذي توجد

 فيه اإلدارة احمللية.
, كما هو احلال أحياناً دةعلى أنَّه إذا كان للشخص االعتباري فروع متعدِّ 

 -ع الدعوى اجلائز أن تُرف   ه منلشركات أو اجلمعيات أو املؤسسات, فإنَّ إىل ابالنسبة 
"إىل احملكمة اليت  -من قانون أصول احملاكمات  84حبسب الفقرة )ب( من املادة 

رهتا فرع الشركة أو اجلمعية أو املؤسسة وذلك يف املسائل املتصلة هبذا يقع يف دائ
الفرع". فاملكان الذي يوجد فيه هذا الفرع ميكن أن يُعّد مبنزلة موطن خاص بالنسبة 

 .813ألعمال املتصلة بهإىل ا

ك ما مينع الشخص االعتباري من ملوطن املختار فليس هناإىل ابالنسبة أمَّا 
تكون هلذا املوطن املختار اآلثار ذاهتا و  بإرادته, ذ عمل قانوين معنيَّ اختاذ موطن لتنفي

 اليت ترتتب على اختاذ موطن خمتار من قبل الشخص الطبيعي.

 حالة الشخص العتباري: -الثالث  المطلب
ليس للشخص االعتباري حالة مدنية, وبالتايل فإنَّ حالة الشخص االعتباري 

 هذه فقد . أي حالته السياسية, وحّتَّ 814نسيةمقصورة على حالته من ناحية اجل
 اجتاهات خمتلفة بني الفقهاء.بشأَّنا ت ثري  أُ 
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وذلك ألنَّ  ؛فقد ذهب بعضهم إىل أنَّ اجلنسية ال تثبت إال للشخص الطبيعي
ون منهم, والشخص ي رابطة قانونية وسياسية بني الدولة واألفراد الذين تتكَّ هاجلنسية 

يشكلون ركنًا من أركان الدولة, وميكن أن  نًا من األفراد الذياالعتباري ال يُعّد فرد
 .815دون أن يتمتع جبنسيتهامن خيضع الشخص االعتباري لقوانني دولة من الدول 

كالشخص   -فرها للشخص االعتباري ار تو بينما يرى آخرون أنَّ اجلنسية يُتصو  
ص االعتباري ولكن مع اختالف يف مدلوهلا وعناصرها, وجنسية الشخ -الطبيعي 

نة ينتمي إليها وهي مستقلة عن تنصرف إىل وجود رابطة تبعية بينه وبني دولة معيَّ 
نني هلا, واالجتاه الغالب يف معظم التشريعات يذهب إىل جنسية األشخاص املكوِّ 

 .816إعطاء الشخص االعتباري جنسية الدولة اليت يوجد فيها مركز إدارته الرئيس

انون املدين جلنسية األشخاص االعتبارية بصورة عامة, ض القويف سورية مل يتعرَّ 
الفقرة الثانية منه بأن نصت  12ومل يتضمن نصاً حيدِّد كيفية اكتساهبا, واكتفت املادة 

: "أمَّا النظام القانوين لألشخاص االعتبارية األجنبية, من شركات ما يأيتعلى 
يت اختذت فيها هذه ومجعيات ومؤسسات وغريها, فيسري عليه قانون الدولة ال

األشخاص مركز إدارهتا الرئيسي الفعلي, ومع ذلك فإن باشرت نشاطها الرئيسي يف 
 , فإنَّ القانون السوري هو الذي يسري".  ةسوري

املذكورة أنَّ الشخص  12وقد استخلص بعض الفقهاء من نص املادة 
 .817سي الفعلياالعتباري يكتسب جنسية الدولة اليت يوجد فيها مركز إدارته الرئي
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لشركات التجارية, فقد إىل اقد اعرتف قانون الشركات باجلنسية بالنسبة و 
نصت املادة العاشرة الفقرة األوىل منه على أنَّه: "تُعترب  الشركة سورية حكمًا رغم كلِّ 
نص خمالف يف عقدها أو نظامها األساسي إذا تأسست يف سورية ومّت قيدها يف 

 ة العربية السورية". سجل الشركات يف اجلمهوري

ووفقًا للنص املذكور فإنَّ الشركة تكتسب اجلنسية السورية إذا تأسست فيها. 
لو كان  ت فيها مع مراعاة قوانينها, حّتَّ فالشركة تكتسب جنسية الدولة اليت تأسس

 هلا نشاط يف اخلارج.

 الذمة المالية للشخص العتباري: -الرابع  المطلب
بذمة مالية مستقلة عن الذمم املالية لألشخاص  يتمتع الشخص االعتباري

ون الذمة املالية للشخص ون منهم أو الذين أسسوه, وتتكَّ الطبيعيني الذين يتكَّ 
من جمموعة احلقوق  -كما هو احلال يف الذمة املالية للشخص الطبيعي   -االعتباري 

 وااللتزامات املالية احلاضرة واملستقبلة اليت تعود له. 

ال يستطيع دائنو أعضاء الشخص االعتباري أن يستوفوا ديوَّنم من وبالتايل 
ألنَّ ما قدَّمه األعضاء من أموال أصبح ملكًا خاصًا للشخص االعتباري, وال  ؛أمواله

املقابل ال ميكن لدائين الشخص االعتباري الرجوع على يف عالقة لألعضاء به, و 
م اخلاصة, فهذه الديون ترتتب ن منهم, يف أمواهلاألشخاص الطبيعيني الذين يتكوَّ 
 على الشخص االعتباري وحده.

 حق الشخص العتباري في التقاضي: -الخامس  المطلب
ملا كان الشخص االعتباري يتمتع بشخصية مستقلة عن األشخاص الطبيعيني 

ميكن  إذاستتبع ذلك االعرتاف له حبق التقاضي, فقد ون منهم أو مؤسسيه الذين يتكَّ 
أن يرفع دعوى, كما ميكن أن  -وبصورة مستقلة عن أعضائه  -اري للشخص االعتب

 ع الدعاوى عليه, وتنصرف آثار هذه الدعاوى إىل الشخص االعتباري ذاته.تُرف  
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ع ولوال االعرتاف هبذا احلق للشخص االعتباري لكان من الواجب أن تُرف  
تبعاً مجيعاً, الدعوى من قبل مجيع أعضاء الشخص االعتباري أو مؤسسيه, أو عليهم 

 أنَّ يف ذلك تعقيد لإلجراءات.يف وال شك عليه,  اً ععياً أو مدَّ ملا إذا كان مدَّ 

 ميكن للشخص االعتباري أن يرفع دعوى بامسه جيب أن تكون له وحّتَّ 
مصلحة شخصية فيها, إذ ال دعوى بغري مصلحة. وال صعوبة يف إثبات املصلحة إذا  

د أبرمه الشخص االعتباري مع الغري, أو املطالبة برفع كان األمر يتعلق مثاًل بتنفيذ عق
من أمواله. ولكنَّ األمر يدق عندما ال يتعلق بأمور مالية   اعتداء وقع على مالٍ 

كالدفاع عن مصاحل املهنة اليت ميثلها الشخص االعتباري, أو الفكرة اليت يسعى إىل 
 حتقيقها.

قابات املهنية يف إقامة الدعاوى غري أنَّ االجتاه السائد حاليًا هو السماح للن
ل الشخص االعتباري يف بامسها الشخصي للدفاع عن املصاحل العامة للمهنة. وميثِّ 

جهة مل حلسابه وحيق له متثيله من الو ع بامسه أو عليه نائبه الذي يعالدعاوى اليت تُرف  
الدعوى,  القضائية. ويقوم هذا النائب بكافة األعمال واإلجراءات الواجب اختاذها يف
ا صادرة عن الشخص االعتباري نفسه  . 818فُتعّد هذه األعمال واإلجراءات كأَّنَّ

 أهلية الشخص العتباري: -السادس  المطلب
الفقرة األوىل من القانون املدين السوري على أنَّ: "الشخص  55نصت املادة 

لطبيعية, االعتباري يتمتع جبميع احلقوق إال ما كان منها مالزمًا لصفة اإلنسان ا
 وذلك يف احلدود اليت قّررها القانون".

الطبيعي من حيث متتعه باألهلية, ال خيتلف الشخص االعتباري عن الشخص 
فما دامت الشخصية القانونية قد ثبتت له  ,سواء أكانت أهلية وجوب أم أهلية أداء

                                                           
 .434علم القانون, مرجع سابق, ص د. هشام القاسم, املدخل إىل  - 818
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ة اإلنسان فهذا يعين أنَّه أصبح صاحلًا الكتساب احلقوق إال ما كان منها مالزمًا لصف
 . 819الطبيعية

كذلك ال   ,فطبيعة الشخص االعتباري ال تقبل أن يكون له حقوق أسرة
تسمح هذه الطبيعة بأن تثبت للشخص االعتباري حقوق الشخصية اليت هتدف إىل 

 .820محاية الكيان املادي للشخص كاحلق يف سالمة اجلسم

ف يف نطاقها   أنَّ أهلية الوجوب لدى الشخص االعتباري ختتلهذا وُيالح  
د فأهلية الشخص االعتباري حيدِّدها سند إنشائه وتتقيَّ  ,عنه لدى الشخص الطبيعي

 مبا قرَّره القانون.

وكذلك يتمتع الشخص االعتباري بأهلية أداء, وكما هو معلوم فإنَّ مناط أهلية 
األداء وشرط وجودها هو التمييز واإلدراك, وهذا ال ميكن عمليًا البحث عنه لدى 

خص االعتباري, ومن ثَّ فإنَّ الشخص االعتباري يباشر التصرفات القانونية الش
له ويتوىل التعبري عن إرادته, حبيث تنصرف آثار هذه بواسطة شخص طبيعي ميثِّ 

 التصرفات مباشرة إىل الشخص االعتباري ذاته.

ومن مزايا فكرة الشخص االعتباري أنَّ هذا النوع من األشخاص يستطيع أن 
غري أنَّه يقابل  ,طوياًل وأن حيقق بذلك أغراضًا تقصر عن حتقيقها آجال األفراد ريعمِّ 

هذه املزية أنَّ الشخص االعتباري خيشى من دوامه أن يطرد اتساع نشاطه وأن 
ى أن ش  يكسب بذلك نفوذًا عظيمًا وسلطانًا فعليًا قد يعرقل سلطان الدول, كما خيُ 

ضخمة, والسيما إذا كانت من األموال  جيمع الشخص االعتباري مع الزمن ثروة
ل ذلك احلياة االقتصادية, فضاًل عن أنَّه يزداد هبا ويشالعقارية, فيحبسها عن التداول 
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لذلك فرضت أكثر الشرائع قيودًا على أهلية الشخص االعتباري  ,نفوذًا وسلطاناً 
 .821الكتساب احلقوق

إال يف حدود الغرض  وعلى ذلك فال تثبت األهلية بنوعيها للشخص االعتباري
فال جيوز مثاًل لشركة غرضها بيع السيارات وتأجريها أن تقوم  ,ئ من أجلهنشِ الذي أُ 

من ئ نشِ أُ ألنَّ هذا العمل ال يدخل يف حدود الغرض الذي  ؛ببيع العقارات وتأجريها
 .822أجله

 نائب الشخص العتباري: -السابع  المطلب
لية أداء جتعله صاحلًا ملمارسة أه -كما رأينا   -يكون للشخص االعتباري 

التصرفات القانونية بنفسه, غري أنَّه ليس للشخص االعتباري وجود مادي حمسوس, 
له وينوب عنه يف إجرائها من األشخاص الطبيعيني. ولذلك جيب أن يكون له من ميثِّ 

على أنَّه يكون للشخص  القانون املدين السوري الفقرة الثالثة من 55نصت املادة إذ 
  عن إرادته" مباشرة.االعتباري: "نائب يعربِّ 

ا ختتلف آلية  وال يتّم تعيني نائب الشخص االعتباري دائمًا بالكيفية ذاهتا, وإَّنَّ
تعيينه باختالف نوع الشخص االعتباري ذاته. على أنَّه غالبًا ما نالح  وجود نوعني 

فر فيهم شروط اء الذين تتو ون من مجيع األعضامن اهليئات مها: اهليئة العامة اليت تتكَّ 
نة, كالتصديق على احلسابات السنوية, وتعديل النظام نة, وتتوىل اختصاصات معيَّ معيَّ 

الداخلي للشخص االعتباري, وحل الشخص االعتباري. وجملس اإلدارة الذي يتّم 
 انتخابه ويتوىل إدارة شؤون الشخص االعتباري ومباشرة حسن سري العمل فيه.
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شرع قد أوكل إىل جملس اإلدارة يف الشخص االعتباري إدارة وحيث إنَّ امل
غ للعمل, فقد برزت احلاجة إىل تعيني من يقوم شؤونه, وكان هذا اجمللس غري متفرِّ 

 مبهام اإلدارة وتكليفه مبهمة مدير الشخص االعتباري.

قانونيني عنه, وإن كانت  ون نوابوهؤالء الذين ميثلون الشخص االعتباري يُعدّ 
النيابة القانونية ختضع ألحكام خاصة تتفق مع طبيعة الشخص االعتباري هذه 
فهي ليست قانونية يُراد هبا محاية الشخص االعتباري كما هو الشأن يف  ,وتكوينه

القّيم قانونًا عن عدمي  النيابة القانونية العادية اليت فيها ينوب الويل أو الوصي أو
ا هي نيابة تكفل متثي ,األهلية ل الشخص االعتباري على حنو يستجيب ملقتضيات وإَّنَّ
ممثلي الشخص االعتباري األداة اليت ميارس  عدِّ فهي هبذه املثابة تقوم على  ,وجوده

 ,نشاطه بواسطتها. وبذلك تتسع لألعمال املادية والتصرفات القانونية على حد سواء
ال اليت تصدر وجتعل الشخص االعتباري مسؤواًل مسؤولية أصلية ومباشرة عن األعم

من ممثليه مادامت هذه األعمال قد صدرت يف حدود ما هلؤالء من سلطة العمل 
 .823حلساب الشخص االعتباري

وعلى ذلك فإنَّ التصرفات اليت يقوم هبا نائب الشخص االعتباري تُعّد صادرة 
عن الشخص االعتباري ذاته, ال عن الشخص الطبيعي الذي ينوب عنه. فإذا كان 

ًا مثاًل فإنَّ آثاره تنصرف إىل الشخص االعتباري ال نائبه, فيصبح دائناً التصرف عقد
 أو مديناً به. 

مًا بإمكان مساءلة للشخص االعتباري يف نطاق  إنَّ الفقه أصبح مسلِّ حّتَّ 
ل الشخص االعتباري مثاًل عماًل غري مشروع,  املسؤولية التقصريية, فإذا ارتكب ممثِّ 

ة, فإنَّ هذا العمل يُعّد مرتكبًا من قبل الشخص االعتباري كتقليد عالمة جتارية لشرك
 نفسه, ويكون مسؤوالً عنه مسؤولية شخصية. 
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زد على ذلك أنَّه ميكن مساءلة الشخص االعتباري مسؤولية جزائية, وذلك 
عن اجلرائم اليت يرتكبها ممثله بامسه, ويف هذه احلالة تُفر ض عليه عقوبات تتناسب مع 

 مة.طبيعته كالغرا

 المبحث الثالث
 أنواع األشخاص العتبارية

من القانون املدين السوري على أنَّ: "األشخاص االعتبارية  54نصت املادة 
الدولة واحملافظات والبلديات بالشروط اليت حيدِّدها القانون, واملؤسسات  - 1هي: 

 العامة وغريها من املنشآت اليت مينحها القانون الشخصية االعتبارية.

 اهليئات والطوائف الدينية اليت تعرتف هلا الدولة بشخصية اعتبارية. - 2

 األوقاف. - 3

 الشركات التجارية واملدنية. - 4

 اجلمعيات واملؤسسات املنشأة وفقاً لألحكام اليت ستأيت فيما بعد. - 5

كّل جمموعة من األشخاص أو األموال تثبت هلا الشخصية االعتبارية مبقتضى   - 6
 قانون".نص يف ال

وعلى الرغم من أنَّ املشرع قد عدَّد األشخاص االعتبارية يف الفقرات اخلمسة 
( من القانون املدين السوري, إال أنَّه يف الفقرة السادسة وضع ضابطاً 54من املادة )

 . 824عاماً تدخل فيه مجيع األنواع اليت نص عليها يف الفقرات اخلمسة السابقة

                                                           
"إرشاد القضاء إىل  -للقانون املدين املصري  كما تقول املذكرة اإليضاحية   -اهلدف من ذلك  - 824

هذا الضابط العام ليحول بينه وبني التوسع يف االعرتاف بالشخصية االعتبارية جلماعات قد ال تدخل يف 
ين النص بسردها. ومشرياً إىل أنَّ االعرتاف بالشخصية االعتبارية لصور أخرى فريق وآخر من الفرق اليت عُ 
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  من األشخاص االعتبارية: ز املشرع بني نوعنيوقد ميَّ 

 األشخاص العتبارية العامة:  -األول  المطلب
األشخاص االعتبارية العامة هي هيئات تضطلع بتحقيق مصاحل هتم اجملتمع  

وهي كما  ,825هذه املصاحل من اختصاص السلطة العامة دّ كّله أو جزءاً منه حبيث تُع
فظات والبلديات واملؤسسات العامة ورد بياَّنا يف نص املادة املذكورة الدولة واحملا

 وغريها من املنشآت اليت مينحها القانون الشخصية االعتبارية.

وختضع األشخاص االعتبارية العامة ألحكام القانون العام, وهي بدورها تنقسم 
 :826إىل قسمني

أشخاص اعتبارية عامة, يشمل اختصاصها مجيع املرافق العامة يف حدود  - أ
 البلديات.و املدن, و احملافظات, و الدولة,  إقليمية حمدَّدة, مثل

أشخاص اعتبارية عامة, يقتصر اختصاصها على نوع من النشاط العام, مثل  - ب
 اجلامعات, واملنظمات الشعبية.و املنشآت واملؤسسات العامة, 

وتدخل دراسة األشخاص االعتبارية العامة يف مقرَّرات القانون العام, ولن 
 نتناوهلا يف هذا املدخل. 

 األشخاص العتبارية الخاصة:  -الثاني  لمطلبا
األشخاص االعتبارية اخلاصة هي اليت تضطلع بأغراض يقوم مبثلها األفراد أو 

. وتشمل اهليئات 827صاحبة السلطة بوصفهاشخصًا عاديًا ال  بوصفهاالدولة 
                                                                                                                                        

ية يقتضي تدخل الشارع إذا اقتضت املصلحة تدخاًل كهذا". حممود جالل من صور األشخاص املعنو 
 .محزة, الشخصية القانونية, مرجع سابق

 .675د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 825
 .د. فواز صاحل, الشخصية االعتبارية, مرجع سابق - 826
 .678ون املدين, مرجع سابق, ص د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القان - 827
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والطوائف الدينية اليت تعرتف هلا الدولة بالشخصية االعتبارية واألوقاف والشركات 
 التجارية واملدنية واجلمعيات واملؤسسات اخلاصة.

وختضع األشخاص االعتبارية اخلاصة ألحكام القانون اخلاص, وميكن التمييز 
 :828بني نوعني منها

ون من فردين أو أكثر من أجل حتقيق غرض جمموعات األشخاص: وتتكَّ  - أ
 , مثل الشركة, واجلمعية.معنيَّ 

دَّدة يتّم رصدها من أجل حتقيق جمموعات األموال: وتتألف من أموال حم - ب
 , مثل: الوقف يف الشريعة اإلسالمية, واملؤسسة اخلاصة.غرض معنيَّ 

ونكتفي يف هذا املدخل بدراسة اجلمعيات والشركات والوقف واملؤسسات 
 اخلاصة, بإعطاء حملة سريعة وموجزة عن كل منها.

االعتبارية ال  الشخصية لكونض لدراستها أمَّا اهليئات والطوائف فلن نتعرَّ 
ا هي تتوقف على اعرتاف الدولة هبذه الشخصية بالنسبة  ,تثبت هلا بصورة عامة وإَّنَّ

 .829كل منهاإىل  

 :الجمعيات -األول  الفرع
منه لتنظيم أحكام  82 - 56ص املواد كان القانون املدين السوري قد خصَّ 

 8/7/1958صادر يف ال 93ت بالقانون رقم لغي  اجلمعيات, إال أنَّ هذه املواد قد أُ 
 املتضمن قانون اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة.

                                                           
 .د. فواز صاحل, الشخصية االعتبارية, مرجع سابق - 828
 .436د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 829
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واالختالف اجلوهري بني هذا القانون والقوانني السابقة هو زيادة رقابة الدولة 
على اجلمعيات واملؤسسات وتعليق نشوئها على تسجيلها لدى السلطات اإلدارية 

 .830املختصة

 تعريف الجمعية: - أولً 
املتضمن قانون اجلمعيات واملؤسسات  1958لعام  93عرَّف القانون رقم 

ا: "كّل مجاعة ذات تنظيم مستمر ملدة معيَّ  نة نة أو غري معيَّ اخلاصة, اجلمعية بأَّنَّ
 تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غري احلصول على ربح مادي".

 ل يف:فر عناصر تتمثَّ ا من النص املذكور أنَّ اجلمعية تستلزم تو ويتبنيَّ 

جمموعة من األشخاص تتألف منهم اجلمعية, وهذا ما مييز اجلمعية عن بعض  .1
 أنواع األشخاص االعتبارية, كاملؤسسة مثالً واليت تُعّد جمموعة من األموال.

, كما نيعضاء اجلمعية من األشخاص الطبيعيويستوي يف ذلك أن يكون أ
بارية ومثال ذلك هو احلال يف اجلمعية التعاونية السكنية, أو األشخاص االعت

 ون من مجعيتني أو أكثر.اجلمعية التعاونية املشرتكة اليت تتكَّ 
أن يكون للجمعية تنظيم مستمر, فال يكفي اجتماع جمموعة من األشخاص  .2

لتكوين مجعية يف حال كان اجتماعهم عارضًا أو وقتياً, كاالجتماع حلضور 
ون من شقني: يتكَّ حماضرة مثاًل أو عرض فين. وُيالح   أنَّ هذا العنصر 

األول وجود التنظيم, والثاين أن يكون هذا التنظيم مستمراً. وهذا االستمرار 
نة  نة للجمعية فيمكن أن تنشأ اجلمعية ملدة معيَّ ال يتعارض مع حتديد مدة معيَّ 

 كما أوضح القانون. 
أن تنشأ اجلمعية لغرض غري احلصول على ربح مادي, وهبذا تتميز اجلمعية  .3

ويستوي يف ذلك أن يكون الغرض من  ,ة اليت يكون هدفها الربحعن الشرك
                                                           

 .437د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 830



- 342 - 
 

اجلمعية حتقيق مصلحة عامة, أو مصلحة خاصة بأعضائها ما دامت هذه 
 ل يف توزيع ربح مادي على األعضاء.املصلحة ال تتمثَّ 

نة فيما وقد أخضعت املادة الثانية من قانون اجلمعيات, اجلمعيات لقيود معيَّ 
نشائها فنصت على أنَّ: "كّل مجعية تنشأ لسبب أو يتعلق بالغرض من إ

لغرض غري مشروع أو خمالفة للقوانني أو لآلداب أو يكون الغرض منها 
املساس بسالمة اجلمهورية أو بشكل احلكومة اجلمهوري تكون باطلة ال أثر 

 هلا".

 نشوء الجمعية: - ثانياً 
م مكتوب يستلزم تشكيل مجعية وفق أحكام قانون اجلمعيات وضع نظا

 للجمعية وشهر عقد تأسيسها.

فقد اشرتطت املادة الثالثة من القانون املذكور لنشوء اجلمعية أن يُوض ع هلا 
نَّ االتفاق على إنشاء اجلمعية يُعّد اتفاقاً إام مكتوب وموقع من املؤسسني, أي نظ

 الكتابة شرطاً النعقاده. شكلياً تُعدّ 

 النظام على البيانات اآلتية: وقد أوجبت املادة املذكورة أن يشتمل

اسم اجلمعية والغرض منها ومركز إدارهتا على أن يكون هذا املركز يف اجلمهورية  -أ 
 العربية السورية.

 ه وجنسيته ومهنته وموطنه.اسم كّل األعضاء املؤسسني ولقبه وسنّ  -ب 

 ف فيها.موارد اجلمعية وكيفية استغالهلا والتصرّ  -جـ 

ون يني األعضاء الذين تتكَّ اجلمعية واختصاصات كل منها, وتع لمتثِّ اهليئات اليت  -د 
 منهم وطرق عزهلم.

 حقوق األعضاء وواجباهتم. -هـ 
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 طرق املراقبة املالية. -و 

 كيفية تعديل نظام اجلمعية وكيفية إدماجها أو تقسيمها أو تكوين فروع هلا.  -ز 

 مواهلا.تؤول إليها أ اجلمعية واجلهة اليت قواعد حلِّ  -ح 

نصت على أنَّ الشخصية االعتبارية ال  ذاتهكما أنَّ املادة السابعة من القانون 
ووفقًا لذلك ال يكون للجمعية  ,تثبت للجمعية إال إذا ُشِهر نظامها وفقًا ألحكامه

 شخصية اعتبارية إىل أن يتّم الشهر.

ملخص  لذلك, وينشر د قيده يف السجل املعدّ ويكون شهر نظام اجلمعية مبجرّ 
. وتقوم اجلهة اإلدارية املختصة بإجراء الشهر خالل ستني 831القيد يف اجلريدة الرمسية

الشهر واقعًا حبكم  ُعدَّ دون إمتامه من ن يومًا و يومًا من تاريخ طلبه, فإذا مضت الست
م لدى اجلهة اإلدارية املختصة من القرار الصادر . ولذوي الشأن التظل  832القانون

ر خالل ستني يوماً من تاريخ إبالغهم قرار الرفض, وجيب أن يكون برفض إجراء الشه
ب خالل ستني يومًا من تاريخ وصوله إىل اجلهة م بقرار مسبّ يف هذا التظل   البتّ 

 .833قرار الرفض كأن مل يكن ُعدّ وإال  ,املختصة

 إدارة الجمعية: - ثالثاً 
معية العمومية تقع مهمة إدارة اجلمعية على عاتق هيئتني إداريتني مها اجل

 وجملس اإلدارة, وميكن أن يكون هلا مدير يتّم تعيينه من قبل جملس اإلدارة.

                                                           
 .من قانون اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة السوري 9املادة  - 831
 من قانون اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة السوري. 10املادة  - 832
 من قانون اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة السوري. 11املادة  - 833
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وتتألف اجلمعية العمومية من مجيع األعضاء العاملني الذين وفوا التزاماهتم 
 .834نةاملفروضة عليهم وفقاً لنظام اجلمعية ومضى على عضويتهم مدة معيَّ 

 نظام اجلمعية العامة من بني أعضائها ويبنيِّ  أمَّا جملس اإلدارة فتنتخبه اهليئة
. 835اختصاص اجمللس ومدته وإجراءات انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم

ويتوىل اجمللس شؤون اجلمعية وله يف سبيل ذلك القيام بأّي عمل من األعمال عدا 
 .836ئهاتلك اليت ينص نظام اجلمعية على ضرورة موافقة اهليئة العامة عليها قبل إجرا

ضه يف  مديرًا من أعضائه أو من غري أعضائه يفوِّ وجمللس اإلدارة أن يعنيِّ 
. ويكون للمدير القيام 837ف يف أّي شأن من الشؤون الداخلة يف اختصاصهالتصرّ 

باألعمال التنفيذية الداخلية للجمعية كاقرتاح تعيني املوظفني وتوقيع اجلزاءات التأديبية 
ف واإلشراف على تنفيذ قرارات اهليئة العامة وجملس عليهم واعتماد أذونات الصر 

 .838اإلدارة, ما مل يرد نص يف نظام اجلمعية خبالف ذلك

 أهلية الجمعية: - رابعاً 
يسري على أهلية اجلمعية ما سبق ذكره يف أهلية الشخص االعتباري بشكل 

ى أهلية  أنَّه قد فرض بعض القيود علعام. فمن الرجوع إىل قانون اجلمعيات يتبنيَّ 
اجلمعية. من ذلك مثاًل ما نصت عليه املادة السادسة من القانون املذكور: "ال جيوز 
أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو حقوق أخرى على عقارات إال بالقدر الضروري 

ت من أجله, وال يسري هذا احلكم على اجلمعيات اخلريية نشئ  لتحقيق الغرض الذي أُ 
اجلمعية أن حتتف  برصيد نقدي يزيد عن ثالثة أمثال ر على لثقافية. كما حُيظوا

                                                           
 من قانون اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة السوري. 31املادة  - 834
 من قانون اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة السوري. 1 - 26املادة  - 835
 اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة السوري. من قانون 28املادة  - 836
 من قانون اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة السوري. 29املادة  - 837
 من قانون اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة السوري. 30املادة  - 838
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 16املصروفات السنوية لإلدارة إال بإذن من اجلهة اإلدارية املختصة". كما أنَّ املادة 
نصت على أنَّه: "ال جيوز للجمعية أن جتاوز يف نشاطها الغرض  ذاتهمن القانون 

حظرت على  ذاتهون من القان 19املادة ت من أجله". وكذلك فإنَّ نشئ  الذي أُ 
 اجلمعية "الدخول يف مضاربات مالية".

 الرقابة على الجمعية: - خامساً 
منه مبدأ عاماً  34أخضع القانون اجلمعيات لرقابة قضائية, فقد أوردت املادة 

ه حيق لكّل عضو من أعضاء اجلمعية أو أّي شخص آخر ذي مصلحة أو بمبوج
يت يقع يف دائرهتا مركز البداية املدنية ال للنيابة العامة أن ترفع دعوى أمام حمكمة

إلبطال قرار من اهليئة العامة أو جملس اإلدارة أو املدير إذا كان قد صدر اجلمعية 
 خمالفاً لقانون أو نظام اجلمعية.

للجهة اإلدارية  ذاتهمن القانون  36ومن ناحية أخرى فقد أجازت املادة 
ّي قرار من جملس إدارة اجلمعية أو املختصة يف حالة االستعجال وقف العمل بأ

مجعيتها العمومية أو من مديرها إذا رأت أنَّه خمالف للقانون أو للنظام العام أو 
لآلداب. على أن تُرف ع دعوى البطالن خالل الثالثني يومًا التالية لصدور القرار ممَّن 

أصدرت قرار  تقدَّم ذكرهم يف املادة السابقة أو من اجلهة اإلدارية املختصة اليت
 الوقف.

 انقضاء الجمعية:  - سادساً 
يُقص د بانقضاء اجلمعية انتهاء حياهتا, نتيجة لزوال سبب من أسباب وجودها, 

فرت إحدى احلاالت اآلتية: انتهاء األجل اوهذا االنقضاء يتّم بشكل تلقائي إذا تو 
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االندماج يف  -د فقدان شرط العد -إمتام األعمال اليت قامت من أجلها  -احملدَّد هلا 
 .839مجعية أخرى

 الجمعية وتصفية أموالها: حل   - سابعاً 
احلل االختياري هو الذي تقرِّره اجلمعية العمومية وفقًا ألحكام القانون ونظام 
اجلمعية. وعادة يكون هذا احلل من اختصاص اجلمعية العمومية االستثنائية وحبضور 

 أغلبية ثلثي األعضاء.

وال يكون ذلك  ,فتعود السلطة يف تقريره إىل الوزير املختصأمَّا احلل اإلداري 
 إال يف إحدى احلاالت اليت ورد ذكرها يف القانون.

على على القائمني  رظَّ ر على أعضائها كما حيُ ظَّ اجلمعية حيُ  ومّت تقرَّر حلّ 
على كلِّ شخص علم باحلل أن ر ظَّ حيُ إدارهتا وعلى موظفيها مواصلة نشاطها كما 

 .840مواصلة نشاطها يشرتك يف

أو أكثر ويقوم هبذا التعيني اجلهة اليت   هلا مصفٍ وإذا ُحلَّت اجلمعية ُعنيِّ 
 .841أصدرت قرار احلل

من قانون اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة على أنَّه: "ال  4وقد نصت املادة 
جيوز أن ينص يف نظام اجلمعية أن تؤول أمواهلا عند احلل إىل األعضاء أو ورثتهم أو 

ص لصندوق اإلعانات املتبادلة أو رهم وال يسري هذا احلكم على املال الذي خُيصَّ أس
 لصندوق املعاشات كما ال يسري على احلصص يف اجلمعيات التعاونية".

                                                           
د. أمحد احلراكي, د. أمين أبو العيال, د. علي اجلاسم, التشريعات االجتماعية )قوانني التعاون(,  - 839

 .134 - 133ص , 2018 -نظام التعليم املفتوح  -ة دمشق منشورات جامع
 من قانون اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة السوري. 37املادة  - 840
 من قانون اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة السوري. 38املادة  - 841
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رة يف وبعد إمتام التصفية يقوم املصفي بتوزيع األموال الباقية وفقًا لألحكام املقرَّ 
د ولكن أصبحت معية نص على ذلك أو ُوجِ فإذا مل يوجد يف نظام اجل ,نظام اجلمعية

طريقة التوزيع املنصوص عليها غري ممكنة وجب على اجلهة اليت أصدرت قرار احلل مّت 
ة إىل اجلمعية أو املؤسسة اليت يكون صار َّنائيًا أن تقّرر توجيه أموال اجلمعية املنحلّ 

 .842غرضها هو األقرب إىل غرض اجلمعية

 :الشركات –الثاني  الفرع
من  473يرد يف قانون الشركات تعريف لعقد الشركة, يف حني عرَّفت املادة  مل

ا: "عقد مبقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل  القانون املدين الشركة بأَّنَّ
منهم يف مشروع مايل, بتقدمي حصة من مال أو عمل, القتسام ما ينشأ عن هذا 

التعريف املذكور فإنَّ غرض الربح  املشروع من ربح أو خسارة". وكما هو واضح من
 هو ما مييز الشركة عن اجلمعية.

من القانون  505 حّتَّ  473م الشركات مبوجب أحكام املواد نظَّ ويف سورية تُ 
تاريخ  29املدين السوري, وكذلك قانون الشركات الصادر باملرسوم التشريعي رقم 

14/2/2011 . 

 نوعا الشركات: - أولً 
 نية وجتارية.الشركات نوعان مد

                                                           
 من قانون اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة السوري. 39املادة  - 842
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 الشركات المدنية: - 1
هي الشركات اليت تُؤس س بني شركاء من ذوي االختصاص واملهن الفكرية أو 
اليت يكون موضوعها مدنياً وختضع ألحكام القانون املدين وأحكام القوانني اخلاصة هبا 

 .843وعقودها وأنظمتها الداخلية

 الشركات التجارية: - 2
انت غايتها ممارسة عمل جتاري أو إذا اختذت شكل الشركة جتارية إذا ك دّ تُع

 .844شركة مسامهة مغفلة أو حمدودة املسؤولية

, 846: شركة التضامن845اآلتيةوتتخذ الشركات يف سورية أحد األشكال 
, والشركة 849, والشركة احملدودة املسؤولية848, وشركة احملاصة847وشركة التوصية
 .850املسامهة املغفلة

                                                           
 سوري.من قانون الشركات ال 6/7املادة  - 843
 من قانون الشركات السوري. 6/1املادة  - 844
 املادة اخلامسة من قانون الشركات السوري. - 845
 وتتألف من شريكني أو أكثر يكونون مسؤولني بصفة هي: "شركة تعمل حتت عنوان معنيَّ  - 846

لشركات من قانون ا 29/1املادة شخصية وبوجه التضامن يف مجيع أمواهلم عن التزامات وديون الشركة". 
 السوري.

 يكون فيها أحد الشركاء على األقل متضامنًا إضافة إىل هي: "شركة تعمل حتت عنوان معنيَّ  - 847
 من قانون الشركات السوري. 44شريك أو شركاء موصني". املادة 

هي: "شركة تُعق د بني شخصني أو أكثر ليست معّدة الطالع الغري عليها وينحصر كياَّنا بني  - 848
 من قانون الشركات السوري. 51/1املادةوميارس أعماهلا شريك ظاهر يتعامل مع الغري".  املتعاقدين

هي: "شركة تتألف من شخصني على األقل وتكون مسؤولية الشريك فيها حمدَّدة مبقدار حصصه  - 849
 من قانون الشركات السوري. 55/1اليت ميلكها يف رأمسال الشركة". املادة 
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 عتبارية للشركة:بدء الشخصية ال - ثانياً 
تُعترب  الشركة  - 1من القانون املدين السوري على أنَّه: " 474نصت املادة 

مبجّرد تكوينها شخصًا اعتبارياً, ولكن ال حُيت ج هبذه الشخصية على الغري إال بعد 
 استيفاء إجراءات النشر اليت يقرِّرها القانون.

لنشر املقرَّرة أن يتمسك ومع ذلك للغري إذا مل تقم الشركة بإجراءات ا - 2
 .851بشخصيتها"

د تكوينها, غري أنَّ تُعّد شخصًا اعتباريًا مبجرّ  -خالفًا للجمعية  -فالشركة 
االحتجاج هبذه الشخصية يف مواجهة الغري يتوقف على استيفاء إجراءات النشر واليت 

صلحة الغري يكون الغرض منها إحاطة اجلمهور علمًا هبا. وملا كان هذا النشر مقرَّراً مل
 وإن مل تستوِف فقد أجاز القانون له أن يتمسك بالشخصية االعتبارية للشركة حّتَّ 

 إجراءات النشر.

الفقرة األوىل من القانون املدين إىل أنَّ عقد الشركة  475كما أشارت املادة 
 . وعلى ذلك فإنَّ الكتابة تُعّد شرطاً النعقاد852جيب أن يكون مكتوباً وإال كان باطالً 

 عقد الشركة وليست جمرَّد وسيلة لإلثبات وبانتفائها يكون العقد باطاًل.

ويبدو أنَّ اجلزاء الذي قرَّره املشرع لعدم مراعاة هذا اإلجراء مقرَّر ملصلحة الغري 
إن شاء متسك به وإن شاء أعرض عنه. أمَّا فيما بني  ,الذي يتعامل مع الشركة

                                                                                                                                        
ماً إىل أسهم متساوية القيمة سامهني ال يقل عن عشرة ويكون رأمساهلا مقسَّ "تتألف من عدد من امل - 850

قابلة للتداول ولإلدراج يف أسواق األوراق املالية وتكون مسؤولية املساهم فيها حمدودة بالقيمة االمسية 
 من قانون الشركات السوري. 86/1املادة لألسهم اليت ميلكها يف الشركة". 

لفقرة األوىل من قانون الشركات على أنَّه: "تتمتع مجيع الشركات املنصوص ا 13نصت املادة  - 851
 عليها يف هذا املرسوم التشريعي /ما عدا شركة احملاصة/ بالشخصية االعتبارية مبجرَّد شهرها".

أنَّه: "باستثناء شركة احملاصة ال حيق قرة األوىل من قانون الشركات الف 17كذلك قرَّرت املادة   - 852
 اء إثبات الشركة فيما بينهم أو جتاه الغري إال بعقد مكتوب".للشرك
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يكون له أثر إال من وقت أن يطلب أحدهم  الشركاء أنفسهم فإنَّ هذا البطالن ال
 احلكم به.

: "غري أنَّ هذا البطالن ال ما يأيتالفقرة الثانية على  ذاهتافقد نصت املادة 
جيوز أن حيتج به الشركاء قبل الغري, وال يكون له أثر فيما بني الشركاء أنفسهم, إال 

 من وقت أن يطلب الشريك احلكم بالبطالن".

 الشخصية العتبارية للشركة: انقضاء - ثالثاً 
النقضاء الشركة ورد ذكرها يف القانون املدين بصورة عدة هناك طرق وأسباب 

لشركات إىل اعامة, كما أنَّ قانون الشركات نص على حاالت احنالل الشركة بالنسبة 
 التجارية:

  هلا, أو بانتهاء العمل الذي قامت منانقضاء الشركة بانقضاء امليعاد املعنيَّ  .1
الفقرتان  18املادة  -الفقرة األوىل من القانون املدين  494أجله )املادة 

 األوىل والثانية من قانون الشركات(.
هالك مجيع مال الشركة أو جزء كبري منه حبيث ال تبقى فائدة يف استمرارها  .2

 الفقرة األوىل من القانون املدين(. 495)املادة 
الفقرة  496ساره أو إفالسه )املادة موت أحد الشركاء أو احلجر عليه أو إع .3

 األوىل من القانون املدين(.
الفقرة األوىل  497نة )املادة كانت مدهتا غري معيَّ   اانسحاب أحد الشركاء إذ .4

 من القانون املدين(.
 -الفقرة الثانية من القانون املدين  497إمجاع الشركاء على حّلها )املادة  .5

 ن الشركات(.الفقرة الثالثة من قانو  18املادة 
الفقرة األوىل من القانون  498الشركة )املادة  صدور حكم من احملكمة حبلّ  .6

من قانون الشركات(, بناًء على طلب أحد  5الفقرة  18املادة  -املدين 
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الشركاء, لعدم وفاء شريك مبا تعهد به أو ألّي سبب آخر ال يرجع إىل 
غ احلل ب من خطورة تسوِّ ر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبالشركاء, ويقدِّ 

 الفقرة األوىل من القانون املدين(. 498)املادة 
 الفقرة الرابعة من قانون الشركات(. 18شهر إفالس الشركة )املادة  .7
الفقرة السادسة من قانون  18اندماج الشركة يف شركة أخرى )املادة  .8

 الشركات(.
م تصحيح وضع الشركة األدىن احملدَّد قانوناً وعد نقص عدد الشركاء عن احلدِّ  .9

 18هه الوزارة )املادة خالل مهلة ستة أشهر من تاريخ اإلنذار الذي توجِّ 
 الفقرة السابعة من قانون الشركات(.

ها يف طور التصفية وتبقى شخصيتها االعتبارية قائمة وتدخل الشركة مبجرَّد حلّ 
ن قانون م 19طيلة املدة الالزمة للتصفية وألجل حاجة التصفية فقط )املادة 

 الشركات(.

من القانون املدين على أنَّه تتّم تصفية أموال الشركة  500و قد نصت املادة 
وه من حكم خاص تُتبع األحكام الواردة نة يف العقد, وعند خلّ وقسمتها بالطريقة املبيَّ 

 .ذاتهمن القانون  505حّت  501يف املواد 

 :المؤسسات الخاصة -الثالث الفرع 
لعام  93من قانون اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة رقم  57عرَّفت املادة 

ا: "تنشأ بتخصيص مال مدة غري معيَّ  1958 نة لعمل ذي صفة املؤسسة اخلاصة بأَّنَّ
والرعاية  إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو ألّي عمل آخر من أعمال الربّ 

 االجتماعية أو النفع العام دون قصد إىل ربح مادي".

سسة مع اجلمعية يف كوَّنا ال تستهدف احلصول على ربح مادي, غري تتفق املؤ 
ا تتكَّ  ا ختتلف عنها يف أَّنَّ  ,ون من جمموعة من األموال ال األشخاص هذا من ناحيةأَّنَّ
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ومن ناحية أخرى فإنَّ املؤسسة ختتلف عن اجلمعية يف أنَّ غرض اجلمعية ميكن أن 
ئها, أمَّا غرض املؤسسة فيتمثل يكون حتقيق مصلحة عامة أو مصلحة خاصة بأعضا

ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو ألّي عمل  ادائمًا يف القيام بعمل م
 والرعاية االجتماعية أو النفع العام. آخر من أعمال الربّ 

 بدء الشخصية العتبارية للمؤسسة الخاصة وانقضائها: - أولً 
السند أو الوصية دستور  دّ ة, ويُعيكون إنشاء املؤسسة بسند رمسي أو بوصي

 :853املؤسسة, وجيب أن يشمل البيانات اآلتية

 اسم املؤسسة ومركزها على أن يكون هذا املركز يف اجلمهورية العربية السورية. -أ 

 نشئ ت املؤسسة لتحقيقه.الغرض الذي أُ  -ب 

 صة هلذا العمل.بيان دقيق لألموال املخصَّ  -جـ 

 ة مبا يف ذلك اسم مديرها.تنظيم إدارة املؤسس -د 

وال تثبت الشخصية االعتبارية للمؤسسة إال إذا ُشِهر نظامها طبقًا ألحكام 
 من قانون اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة(. 61القانون )املادة 

وصية, فإذا  دائين املنشئ وورثته مبثابة هبة أوإىل إنشاء املؤسسة بالنسبة  دّ ويُع
ارًا حبقوقهم جاز هلم مباشرة الدعاوى اليت يقرِّرها ضر إت ئ  نشكانت املؤسسة قد أُ 

من قانون  59القانون يف مثل هذه احلالة بالنسبة إىل اهلبات والوصايا )املادة 
 اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة(.

منه  60وقد أجاز القانون ملن أنشأ مؤسسة أن يعدل عنها, فقد أشارت املادة 
رمسي أن يعدل عنها بسند رمسي آخر إىل أن يتّم  إىل أنَّه جيوز ملن أنشأ مؤسسة بسند

 شهرها. 
                                                           

 .1958لعام  93من قانون اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة رقم  58املادة  - 853
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من  69انقضاء شخصية املؤسسة اخلاصة فقد أشارت املادة إىل أمَّا بالنسبة 
القانون إىل أنَّه يسري على املؤسسات بأنواعها من حيث حلِّها وتصفيتها ما يسري 

 على اجلمعيات يف هذا الشأن.

 إدارة المؤسسة الخاصة: - ثانياً 
يتوىل مدير املؤسسة إدارهتا وميثلها فيما هلا من حقوق وما عليها من واجبات 

 من قانون اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة(. 64)املادة 

 ملؤسسات, ولعلّ إىل اوقد منح القانون للدولة حق الرقابة والتدخل بالنسبة 
راف على الدافع إىل رقابتها وتدخلها هو فقدان اهليئات العامة اليت تتوىل اإلش

باإلضافة إىل الرغبة يف احلدِّ من توسع هذه املؤسسات وسيطرهتا  ,املؤسسات من جهة
 .854من جهة ثانية

من القانون على أنَّه: "للجهة اإلدارية املختصة االعرتاض  63فقد نصت املادة 
على إنشاء املؤسسات والرقابة عليها وتعديل نظمها مبا حيقق الغرض من إنشائها. 

 ئحة التنفيذية أحوال االعرتاض وأحكام الرقابة".وتنظم الال

. ومثال عدة ويظهر تدخل الدولة ورقابتها على املؤسسات اخلاصة يف نواحٍ 
من القانون اليت أوجبت على مدير املؤسسة موافاة اجلهة  65ذلك ما ورد يف املادة 

يدة هلما. وعليه اإلدارية املختصة مبيزانية املؤسسة وحساهبا السنوي مع املستندات املؤ 
كما أنَّ   ,أيضًا تقدمي أيّة معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها هذه اجلهة

من القانون نصت على أنَّه: "ال جيوز للمؤسسة قبول الوصايا واهلبات إال  66املادة 
 بإذن من اجلهة اإلدارية املختصة".

                                                           
 .450د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 854
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هة اإلدارية عزل املديرين من القانون خوَّلت اجل 67إضافة إىل ذلك فإنَّ املادة 
الذين يثبت إمهاهلم يف إدارهتا, أو عدم تنفيذ ما فرض عليهم القانون أو سند 
املؤسسة, أو الذين يستعملون أموال املؤسسة فيما ال يتفق مع أغراضها أو قصد 
منشئها. وقد وردت هذه احلاالت على سبيل املثال ال احلصر بدليل ما ذكرته املادة 

 آخر". اً "أو الذين يرتكبون خطأ جسيماآليت:  علىحني نصت 

 :األوقاف -الرابع  الفرع
الوقف قريب الشبه باملؤسسة ويشرتك معها يف أنَّه عبارة عن جمموعة أموال 

من الشريعة  اً مستمد اً ص للنفع العام, غري أنَّه خيتلف عنها يف كونه نظامخُتصَّ 
ليت ختضع ألحكام القانون اإلسالمية وخيضع ألحكامها, على خالف املؤسسة ا

 الوضعي.

 :وأقسامه تعريف الوقف - أولً 
الوقف هو: "حبس عني ميكن االنتفاع هبا, وذلك مبنع التصرف يف رقبتها بأّي 
تصرف ناقل للملكية, وتسبيل منفعتها جبعلها جلهة من جهات اخلري ابتداًء وانتهاًء أو 

 .855انتهاًء"

الناظم لعمل وزارة  11/10/2018 تاريخ 31ويف سورية صدر القانون رقم 
ا: "األموال املنقولة وغري املنقولة  األوقاف, وقد عرَّفت املادة األوىل منه األوقاف بأَّنَّ
املعدَّة على حكم ملِك اهلل تعاىل واملخصَّصة للنفع العام وفق أحكام الشريعة 

 اإلسالمية".

 : 856ينقسم الوقف إىل ثالثة أقسامو 

                                                           
يف تنمية اجملتمع, دون دار  الوقف يف الشريعة اإلسالمية وأثرهأ.د.حممد بن أمحد بن صاحل الصاحل,  - 855

 .23, ص 2001نشر, الطبعة األوىل, 
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  الوقف الخيري: - 1

ما كان ابتداًء على جهة من جهات الرّب واخلري اليت ال تنقطع, وهو الذي  هو
عها ينة على أال تكون ملكًا ألحد من الناس, وجعلها ور يقوم على حبس عني معيَّ 

جلهة من جهات الرّب لتعم مجيع املسلمني, فيدخل يف هذا الوقف الفقراء واملساكني 
 ايف. واليتامى, وبناء املساجد واملدارس واملش

  الوقف األهلي: - 2

 سواء أكان واحدًا أم أكثر, وسواء أكانوا ل أول األمر على معنيَّ عِ هو ما جُ 
معينني بالذات كزيد وعمرو أم على أوالد فالن, أم معينني بالوصف, كأوالده 

 وأحفاده وأسباطه, ثّ من بعدهم إىل الفقراء. 

  الوقف المشترك: - 3

هلي والوقف اخلريي, وهو الذي مّت ابتداًء على هو الذي جيمع بني الوقف األ
ية وعلى جهة من جهات الرّب يف وقت واحد, مبعىن أنَّ الواقف قد مجعهما يف الذرّ 

يته نصيبًا من العني املوقوفة, وللرّب نصيبًا حمدودًا أو مطلقًا يف الباقي وقفه, فجعل لذرّ 
 أو العكس.

قد  16/5/1949تاريخ  76رقم  ويف سورية ُيالح   أنَّ املرسوم التشريعي
رية املوجودة سابقاً. ري ومنع إنشاءه, كما قضى بتصفية األوقاف الذ  ألغى الوقف الذ  

. 857ريةوعلى هذا فال جيوز أن تنشأ حاليًا يف بالدنا سوى األوقاف اخلريية دون الذ  
نصت على  إذالفقرة األوىل من القانون املدين السوري  1003وهذا ما قرَّرته املادة 

 أنَّه: "ال جيوز إنشاء وقف إال جلهة خريية".
                                                                                                                                        

 - 53الوقف يف الشريعة اإلسالمية, مرجع سابق, ص أ.د.حممد بن أمحد بن صاحل الصاحل,  - 856
55. 
 .452د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 857
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 :وإدارته الشخصية العتبارية للوقف - ثانياً 
 فيه الواقف عن إرادته احلازمة يف إنشائه وفقاً ينشأ الوقف بتصرف إرادي يعربِّ 
 .858للشروط اليت حتدِّدها الشريعة اإلسالمية

ولذلك  ,وجه التأبيد نَّ الوقف يكون علىوأكثر الفقهاء املسلمون على أ
اشرتط احلنفية أن تكون العني املوقوفة صاحلة للبقاء ليمكن تنفيذ حكم التأبيد فيها, 

روا أنَّ األصل يف املوقوف أن يكون عقاراً, وجواز وقف غري العقار جييء على وهلذا قرَّ 
 .859خالف األصل, وقد أجازوا وقف املنقول يف أحوال استثنائية

 ,وقوف عقارًا جيب تسجيل الوقف يف السجل العقاريوحني يكون املال امل
من القانون املدين السوري على أنَّه: "ال يكون للوقف أثر  1000فقد نصت املادة 

 قانوين إال من يوم قيده يف السجل العقاري". 

أوجبت  إذمن القانون الناظم لعمل وزارة األوقاف؛  85وهذا ما أكدته املادة 
أن تسجل العقارات الوقفية كافة باسم إدارة األوقاف املعنية وفق  على الدوائر العقارية

أحكام القانون, وأن تعّد سجالت خاصة لتلك العقارات تتضمن البيانات العقارية 
والبلدية الصادرة عن اجلهات املعنية وتزويد مديريات األوقاف بقوائم هبا, وإشعارها 

ل مدة مخسة عشر يومًا من تاريخ خطيًا بالتبدالت والوقوعات الطارئة عليها خال
 قيدها يف السجالت العقارية.

وهناك العديد من األدلة اليت تربهن على أنَّ فقهاء الشريعة اإلسالمية قد 
تعاملوا مع الوقف على أنَّ له "شخصية اعتبارية". ومن تلك األدلة ما قرَّروه من ثبوت 

نها أنَّ عمارة األعيان املوقوفة ى له وعليه" ومقض  حق التقاضي للوقف نفسه, فهو "يُ 

                                                           
 .453 - 452سابق, ص  د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع - 858
 .73الوقف يف الشريعة اإلسالمية, مرجع سابق, ص أ.د.حممد بن أمحد بن صاحل الصاحل,  - 859
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ته, وهذا الوجوب نة املوقوف من زكاة وخراج أو عشر, واجبة يف غلّ و لالستغالل, ومؤ 
ا هو على جهة الوقف  .860ليس على إنسان بعينه له ذمة وأهلية حقيقيتان, وإَّنَّ

, إىل االعرتاف بالشخصية 861وهذا ما دعا املشرع السوري وغريه من املشرعني
من القانون املدين السوري األشخاص  54ة للوقف, إذ عدَّدت املادة االعتباري

 االعتبارية, وذكرت األوقاف من ضمنها.

من القانون الناظم لعمل وزارة األوقاف إىل أنَّ الوزارة  56أشارت املادة  وقد
تتوىل إدارة شؤون األوقاف وتنميتها واستثمارها واإلشراف عليها, مع مراعاة شرط 

 أمكن.  الواقف ما

  

                                                           
 .161الوقف يف الشريعة اإلسالمية, مرجع سابق, ص أ.د.حممد بن أمحد بن صاحل الصاحل,  - 860
ة الفقه والقانون, العدد الشخصية القانونية للوقف يف التشريع اجلزائري, جملد. عالء الدين عشي,  - 861

-http://taza2005.eعلى املوقع:  4/8/2019فر بتاريخ ا. متو 6, ص 2012األول نونرب 

monsite.com/medias/files/chakhsiya.pdf. 
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 الفصل األول
 األعمال

ميكن أن يكون العمل الذي يلتزم به املدين إجيابياً )أي قياماً بعمل( أو سلبياً 
بضعة  )أي امتناع عن القيام بعمل(. على أنَّه ُيشرت ط يف العمل الذي يلتزم به املدين

 :862شروط

أن يكون العمل أو االمتناع عنه ممكناً, أي يكون من املستطاع القيام به, فقد  - 1
يكون العمل مستحياًل استحالة مطلقة, وذلك إذا كان مستحياًل لذاته, أي بالنسبة 

لناس كافة )االستحالة املوضوعية(. مثاهلا تعهد شخص بعبور احمليط سباحة أو إىل ا
بإصبعه, وهذه االستحالة الطبيعية. وقد تكون االستحالة املطلقة أن يلمس السماء 

يف قضية بعد انقضاء مدة االستئناف. فإذا كان  اً استحالة قانونية, كأن يتعهد استئناف
األمر كذلك, أي كانت االستحالة مطلقة فإنَّه يرتتب عليها بطالن االلتزام إذ ال التزام 

 مبستحيل.

وفيها يكون االلتزام مستحياًل على املدين دون غريه, ففي  وقد تكون االستحالة نسبية
هذه احلالة يوجد االلتزام ويقوم على حمل صحيح, واالستحالة النسبية يكون املدين 

 مسؤوالً عنها وجيوز املطالبة بفسخ العقد مع طلب التعويض.

 ب أن يتعنيَّ نًا أو قاباًل للتعيني. فإذا تعهد مقاول بإقامة بناء وجأن يكون معيَّ  - 2
ون منها وغرف كّل طبقة ومساحة كلِّ غرفة.  الطبقات اليت يتكَّ عنيَّ هذا البناء بأن تُ 

وإذا كان االلتزام باالمتناع عن عمل فيجب تعيني نوع العمل الذي ميتنع املدين عن 
 القيام به ومدى هذا االلتزام يف الزمان واملكان.

                                                           
 .234د. زهري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  -د. عبد الباقي البكري  - 862
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 أنَّه غري مشروع بأن كان خمالفاً إذا تبنيَّ ُيشرت ط يف احملل أن يكون مشروعًا ف - 3
 للنظام العام واآلداب كان االلتزام باطاًل, مثال ذلك التزام شخص بارتكاب جرمية.

  



- 363 - 
 

 الفصل الثاني
 األشياء

 المبحث األول
 التمييز بين األشياء واألموال

هو كّل ما له كيان ذايت مستقل عن اإلنسان, كاألرض والشجر.  الشيء
قد تكون مادية فتدركها احلواس, وقد يكون الشيء معنويًا فال يُدر ك باحلس واألشياء 

ا يُدر ك بالفكر فهي أشياء ذهنية أو معنوية. واألشياء املادية هي اليت تصلح حماًل  وإَّنَّ
 .863للحقوق العينية أمَّا األشياء املعنوية فتكون حماًل للحقوق األدبية أو املعنوية

أنَّ املال كان يف األصل هو الشيء املادي الذي يرد  ويدل تاريخ الشرائع على
عليه احلق, فكانت كّل األموال أشياء وإن مل تكن كّل األشياء أموااًل. غري أنَّ هذه 
املرحلة من تاريخ القانون مل تدم طوياًل, إذ سرعان ما ظهر للناس أنَّ بعض احلقوق 

اق مبال الغري تُعّد أموااًل متميزة عن املرتتبة على أشياء مادية كحق االنتفاع وحق االرتف
الشيء الذي ترتتب عليه. فالشيء الواحد يكون مملوكاً لزيد, وعليه حق ارتفاق لبكر, 

تب عليه مااًل يف رت ب حق االرتفاق املفُيحس ب هذا الشيء مااًل يف ذمة زيد, وحُيس  
اًل إىل جانب احلقوق العينية واحلقوق الشخصية بالفعل أموا ُعدَّتوقد  ,ذمة بكر

نَّ كّل إين. ومنذ ذلك احلني أصبح القول األشياء املادية منذ فجر القانون الروما
 .864األموال أشياء ال يُطابق الواقع

د بعد ذلك انتقادًا شديدًا ملا يكتنفه من غموض غري أنَّ هذا املفهوم قد انتقِ 
د جيمع كاًل فهو يؤدي من جهة إىل ضم مفهومني خمتلفني يف تعريف واح ,وتشويش

                                                           
 .234ري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص د. زه -د. عبد الباقي البكري  - 863
 .837د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 864
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من احلق والشيء الذي هو حمل احلق وركن من أركانه, وليس من املنطق أن نعّد ركن 
الغريبة  ية. وهو يؤدي, من جهة ثانية, إىل بعض النتائج القانونذاتهاحلق مساوياً للحق 

احلق املايل من األموال, فإنَّ من الواجب أن  عددنانا إذا أو اجملافية للواقع. ذلك أنَّ 
ل أن ندرج يف نطاق األموال احلقوق ذات إذ ال يُعق   ,حدِّ ذاتهيف امللكية مااًل  نعدّ 

ها ونغفل حق امللكية وهو أمهها مجيعاً. فإذا أدخلنا بعد هذا يف نطاق القيمة املالية كلّ 
األموال األشياء أيضًا فإنَّ من نتيجة ذلك أن يُعّد الشيء الواقع عليه مااًل يف الوقت 

نكون قد ضاعفنا املال العائد للمالك حني نعّد كاًل من حقه يف امللكية  , وبذلكذاته
ألنَّ املالك ال يكون  ؛والشيء الواقع عليه هذا احلق مااًل له. وهذا جيايف املنطق والواقع
 .865له إال مال واحد يندمج فيه حقه يف امللكية بالشيء الواقع عليه

صبحت مفهومًا مستقاًل متميزاً ولذا ُأخرج ت األشياء من نطاق األموال, وأ
 .866عنها, وبقي مفهوم املال مقتصراً على احلقوق املالية وحدها دون األشياء

 المبحث الثاني
 تقسيمات األشياء

 األشياء القابلة للتعامل واألشياء الخارجة عن التعامل: -األول  المطلب
ل األشياء د من هذا األصاألصل يف األشياء هو قابليتها للتعامل, وُتستبع  

ر القانون التعامل فيها. وهذا ما نصت أو اليت حظّ  ,اخلارجة عن التعامل بطبيعتها
كّل شيء غري خارج عن التعامل   - 1" من القانون املدين السوري: 83عليه املادة 

 بطبيعته أو حبكم القانون يصح أن يكون حماًل للحقوق املالية.

                                                           
 .471د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 865
 .471د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 866
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عتها هي اليت ال يستطيع أحد أن يستأثر واألشياء اليت خترج عن التعامل بطبي - 2
حبيازهتا. أمَّا اخلارجة حبكم القانون فهي اليت ال جييز القانون أن تكون حماًل للحقوق 

 املالية".

ووفقًا للنص املذكور تُعّد األشياء خارجة عن التعامل بطبيعتها, إذا كانت من       
ومن ذلك مثاًل اهلواء وأشعة  - يستطيع أحد أن يستأثر حبيازهتا األشياء اليت ال

اليت يشرتك الناس مجيعًا يف االنتفاع هبا دون أن يستأثر هبا  -الشمس وماء البحر 
 .867أحد منهم

غري أنَّه ُيالح   أنَّه إذا كانت هذه األشياء ال ميكن االستئثار هبا يف جمموعها, 
إىل أغراض صناعية,  فإنَّه من املمكن االستيالء على مقادير حمدَّدة منها, وحتويلها 

كاهلواء املضغوط وحقن ماء البحر, فتصبح هذه املقادير مملوكة ألصحاهبا وتصري هبذا 
 .868الوصف أمواالً 

وهناك نوع ثاٍن من األشياء اخلارجة عن التعامل, وهي أشياء قابلة للتعامل 
وال القانون منع التعامل فيها وجعله غري مشروع, ومن أمثلتها األم بطبيعتها ولكنَّ 

 العامة واألسلحة واملخدرات.

ا يكون مدفوعاً  ا خيرج بعض األشياء من التعامل فإَّنَّ وُيالح   أنَّ املشرع إَّنَّ
 .869باعتبارات ترجع إىل املصلحة العامة أي اعتبارات النظام واآلداب

ك, فهي اليت ميكن أن تكون حمل حق لشخص أمَّا األشياء القابلة للتملّ 
ولو مل تكن بالفعل مملوكة بعد ألحد, مادام القانون مل مينع  يستأثر هبا دون غريه,

                                                           
 .491القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص د. هشام  - 867
 .842د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 868
 .235د. زهري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  -د. عبد الباقي البكري  - 869
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التعامل فيها. وتشمل هذه األشياء ثالثة أنواع: األشياء املباحة, واألشياء املوقوفة, 
 .870واألشياء اململوكة

 العقارات والمنقولت: -الثاني  المطلب
هذا هو تُقسَّم األشياء من حيث ثباهتا وحركتها إىل عقارات ومنقوالت, و 

 .871التقسيم يف القوانني املدنية, ويرجع أصله إىل القانون الروماين

 أساس تقسيم األشياء إلى عقارات ومنقولت: - الفرع األول
اعتمد القانون املدين السوري تقسيم األشياء إىل عقارات ومنقوالت, وعرَّف 

د نصت الفقرة األوىل فق ,العقارات ثَّ عدَّ كّل ما خيرج عن هذا التعريف من املنقوالت
حبيزه ثابت فيه ال ميكن نقله دون  على أنَّ: "كّل شيء مستقرّ  منه 84املادة من 

 تلف فهو عقار. وكّل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول". 

وظاهر من النص أنَّ معيار التمييز بني العقار واملنقول يرجع إىل طبيعة الشيء 
مكان إىل آخر دون تلف فهو عقار, وإال ذاته, فإذا كان من غري املمكن نقله من 

 فهو منقول.

نوعًا من  ذاتهمن القانون  84كما أدخل املشرع يف الفقرة الثانية من املادة 
فرت فيه شروط معينة, وأطلق عليه تسمية العقار ااملنقوالت يف دائرة العقارات إذا تو 

                                                           
ولكّنها ال مالك هلا. وهي إمَّا أَّّنا مل ميتلكها األشياء املباحة: هي أشياء بطبيعتها قابلة للتملك, " - 870

ا كانت مملوكة ألحد ثَّ ختلى ا أَّنَّ أحد قط كاحليوانات غري األليفة مادامت طليقة كالطيور واألمساك, وإمَّ 
عنها مالكها. وهذه األخرية هي األشياء املهملة كاألشياء القدمية اليت يستغين عنها اإلنسان فيتخلى عنها 

نزول عن ملكيتها. واألشياء املوقوفة هي اليت تزول عنها امللكية اخلاصة, وُترص د منفعتها على بقصد ال
. د. "الفقراء أو على جهة بر معينة. واألشياء اململوكة هي اليت يكون لألشخاص عليها حق ملكية

 .843 - 842سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص 
 .274الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص د. غالب  - 871
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يص املنقول الذي  عقارًا بالتخصعترب  إذ نصت على أنَّه: "ومع ذلك يُ  ,بالتخصيص
 يضعه صاحبه يف عقار ميلكه رصداً على خدمة العقار أو استغالله". 

 العقار بطبيعته: - أولً 
ع بصورة مباشرة يف الفقرة األوىل من املادة العقار بطبيعته هو الذي عرَّفه املشرِّ 

نقله حبيزه ثابت فيه ال ميكن  كّل شيء مستقرّ : "من القانون املدين السوري بأنَّه 84
 . ويشمل ذلك:"دون تلف

 األراضي: - 1
تُعّد األرض عقارًا بطبيعته ألنَّه ال ميكن نقلها من مكان إىل آخر دون تلف, 
وإذا كان ميكن اقتطاع بعض أجزاء من األرض يف صورة حجارة أو تربة فإنَّ هذه 

 .872األجزاء بعد فصلها ال تُعّد أرضاً 

ر عن مالكها, أو قيمتها, أو ختصيصها  وتُعّد األرض عقاراً بطبيعته, بغض النظ
 صة للزراعة أو للبناء عليها أو بقيت كما هي.كأن تكون خمصَّ 

وتشمل األرض سطحها وباطنها بعناصره املختلفة من صخر وأحجار وأتربة 
عقارات  ومعادن وغريها. وتُعّد املناجم واحملاجر جزءًا من األرض, ومن ّث تُعدّ 

املعادن كالذهب والفضة والنحاس والفحم والنفط أو ت فإذا استخرج   ,بطبيعتها
ت األحجار, أصبحت منقوالت. أمَّا الكنوز املدفونة يف باطن األرض فهي اقتلع  

 .873 تكون عقاراتفهي ليست جزءاً من األرض حّتَّ  ,منقوالت بطبيعتها

                                                           
د. عاطف عبد احلميد حسن, دروس يف نظرية احلق, مرجع سابق, ص  -د. حممد لبيب شنب  - 872
284. 
 .286د. عوض أمحد الزعيب, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 873
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 األبنية: - 2
متصلة  يُعّد من العقارات بطبيعتها أيضًا كّل ما شّيده اإلنسان من أبنية

باألرض, وذلك أيَّاً كان نوعها, ومهما بلغت قيمتها, وسواء أكان من شّيد البناء هو 
مالك األرض نفسه, أو قام بذلك أّي شخص آخر, ويستوي يف ذلك أن تكون 

 األبنية دائمة أو مؤقتة كأبنية املعارض, وذلك طيلة مدة اتصاهلا باألرض. 

بناء بل يشمل ًا ال يقتصر على جسم الوُيالح   أنَّ املبىن الذي يُعّد عقار 
اليت ال يكون تامًا بدوَّنا, فاملنزل يُعّد عقارًا بكلِّ أجزائه, سواء يف لة له أجزاءه املكمِّ 

أنَّه من املمكن خلع األبواب من رغم بال, وأبوابه ونوافذه, تهذلك حيطانه وأرضي
ا تُعّد جزءاً متمِّ من والنوافذ ونقلها   .874ماً للبناءدون تلف, وذلك ألَّنَّ

هذا وال عربة يف البناء بنوع املواد املستخدمة يف إنشائه كاحلديد واإلمسنت 
ص البناء له كاملنزل واجلسر واملستودع, وال والطني واخلشب, وال بالغرض الذي ُخصِّ 

 مبكان وجوده فوق األرض كاجلسر أو يف باطنها كالنفق.

و مثبتة فيها فال تدخل يف مفهوم أمَّا إذا كانت املنشآت غري متصلة باألرض أ
ها ونقلها من مكان العقار بطبيعته, كما هو احلال يف اخليام واألكشاك اليت ميكن فكّ 

 آخر.إىل 

 النباتات: - 3
تُعّد عقارات بطبيعتها النباتات إذا كانت متصلة باألرض وجذورها ممتدة فيها, 

بيعية كالنباتات اليت تنمو انت طأيًَّا كان نوعها, ومهما كانت قيمتها, وسواء أك
وحدها, أو بفعل اإلنسان كالغراس اليت يغرسها, وسواء أكان من قام بغرسها أو 

                                                           
نظرية احلق, مرجع سابق, ص  د. عاطف عبد احلميد حسن, دروس يف -د. حممد لبيب شنب  - 874
285. 
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زراعتها هو مالك األرض نفسه أو أّي شخص آخر, وسواء أكانت دائمة أم مؤقتة  
 كنباتات املشاتل, وذلك طيلة مدة اتصاهلا باألرض.

أو مثبتة فيها فال تدخل يف مفهوم أمَّا إذا كانت النباتات غري متصلة باألرض 
 ولو  العقار بطبيعته, كما هو احلال يف النباتات املوضوعة يف صناديق أو أوعية حّتَّ 

 كانت هذه الصناديق واألوعية متصلة باألرض ومدفونة فيها.

تُقسَّم العقارات يف القانون املدين السوري إىل مخسة أنواع هي: عقارات و 
وعقارات  ,وعقارات مرتوكة حممية ,عقارات مرتوكة مرفقةو  ,وعقارات أمريية ,ملك

 .875خالية مباحة

 العقارات الملك: - 1
هي العقارات القابلة للملكية املطلقة والكائنة داخل مناطق األماكن املبنية 

 .876احملدَّدة إدارياً 

وال ُيشرت ط أن تكون العقارات مبنية فعاًل لُتعّد ملكاً, بل يكفي دخوهلا داخل 
ق األماكن املخصَّصة للبناء, على أنَّ من الضروري أن تكون هذه املناطق مناط

 .877دِّدت بقرار إداري صادر عن السلطة املختصةاملخصَّصة للبناء قد حُ 

 العقارات األميرية: - 2
وهذا النوع  .878هي اليت تكون رقبتها للدولة وجيوز أن جيري عليها حق تصرف

ت األراضي املفتوحة ملكاً للسلطان دَّ العثمانية, فعُ  من العقارات أُنِشئ يف عهد الدولة
 .879الذي حيق له منح األفراد حق التصرف عليها

                                                           
 من القانون املدين السوري. 86/1املادة  - 875
 من القانون املدين السوري. 86/2املادة  - 876
 .476د.هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 877
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 العقارات المتروكة المرفقة: - 3
د مميزاته هي اليت ختص الدولة, ويكون جلماعة ما حق استعمال عليها حتدِّ 

 .880ومداه العادات احمللية واألنظمة اإلدارية

ارات احملتطبات والبيادر واملراعي املخصَّصة النتفاع ومن أهم أمثلة هذه العق
أهل قرية أو عدة قرى, وهي عقارات تعود للدولة ويكون للمنتفعني هبا حق استعماهلا 

 .881نها العادات واألنظمةعلى أال خيرجوا يف ذلك عن احلدود املألوفة اليت تبيِّ 

 العقارات المتروكة المحمية: - 4
حملافظات أو البلديات وتكون جزءًا من األمالك هي اليت ختص الدولة أو ا

  .882العامة

ومن أهم هذه العقارات الشوارع والساحات واحلدائق العامة, وهذه العقارات 
كها ال جيوز التصرف فيها أو احلجز عليها أو متلّ , 883تُعّد من أمالك الدولة العامة

 .884بالتقادم

                                                                                                                                        
 من القانون املدين السوري. 86/3املادة  - 878
 .477نون, مرجع سابق, ص د.هشام القاسم, املدخل إىل علم القا - 879
 من القانون املدين السوري. 86/4املادة  - 880
 .478د.هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 881
 من القانون املدين السوري. 86/5املادة  - 882
 .478د.هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 883
 املدين السوري.من القانون  90/2املادة  - 884
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 ات(:العقارات الخالية المباحة )أو األراضي المو  - 5
ا غري معيَّ  هي األراضي األمريية اليت ختصّ  نة وال حمدَّدة, فيجوز الدولة, إال أَّنَّ

غلها أواًل أن حيصل, برتخيص من الدولة, على حق أفضلية ضمن الشروط يشملن 
 .885نة يف أنظمة أمالك الدولةاملعيَّ 

وجيب أن تكون هذه العقارات خالية من أّي بناء أو شجر, وال تدخل يف 
دية, وأن تكون غري حمدَّدة وال حمرَّرة, وال تدخل يف احملميات, لذلك فهي يف الواقع البا

 .886غري قائمة

 العقار بالتخصيص: - ثانياً 
فالعقار  ,887العقارات بالتخصيص منقوالت حقيقية وعقارات حكماً 

فقد  ,غري أنَّ القانون عّده عقارًا بشروط خاصة ,بالتخصيص هو يف أصله منقول
من القانون املدين السوري على أنَّه: "ومع ذلك  84ة الثانية من املادة نصت الفقر 

يُعترب  عقاراً بالتخصيص املنقول الذي يضعه صاحبه يف عقار ميلكه رصداً على خدمة 
 العقار أو استغالله". 

وظاهر من النص أنّه جيب عدم اخللط بني املنقول الذي يُعّد عقاراً 
ح عقارًا بطبيعته بسبب اتصاله بعقار, كنوافذ البناء بالتخصيص واملنقول الذي يصب

وأبوابه فهذه تُعّد جزءًا من البناء, وتدخل بالتايل يف مفهوم العقار بطبيعته, وال تُعّد 
 عقاراً بالتخصيص.

                                                           
 من القانون املدين السوري. 86/6املادة  - 885
 .619د. حممد واصل, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 886
 .277د. غالب الداودي, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 887
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 شروط المنقول الذي يُعد  عقاراً بالتخصيص: - 1
 :ُيشرت ط يف املنقول الذي يُعّد عقاراً بالتخصيص الشروط اآلتية

 اتحاد المالك في المنقول والعقار: -الشرط األول 
د خلدمته واحداً, فإذا كان العقار صِ أي أن يكون مالك العقار واملنقول الذي رُ 

مملوكًا لشخص وكان املنقول مملوكًا لشخص آخر فال يُعّد عقارًا بالتخصيص. وعلى 
ار أو مستعريه فيه ذلك ال يُعّد عقارًا بالتخصيص املنقول الذي يضعه مستأجر العق

ولو رصده خلدمة العقار, وكذلك ال يُعّد عقارًا بالتخصيص املنقول الذي يستأجره 
مالك العقار ويضعه فيه رصدًا على خدمته واستغالله النتفاء الشرط باختالف 

 املالك.

 رصد المنقول على خدمة العقار أو استغالله: -الشرط الثاني 
 اً ستغالله, أمَّا إذا كان خمصَّصة العقار ذاته أو امصًا خلدأن يكون املنقول خمصَّ 

خلدمة شخص مالك العقار, كسيارة يستخدمها لتنقالته هو وأفراد عائلته فال تُعّد 
 عقاراً بالتخصيص.

وجيب أن يصدر التخصيص عن املالك أو عن من ينوب عنه, فإذا صدر 
لك إذا التخصيص عن شخص آخر, فال نكون بصدد عقار بالتخصيص. وعلى ذ

استأجر شخص قطعة أرض زراعية من مالكها, ّث استأجر قطعانًا من املاشية, أو 
وقام هذا املستأجر بتخصيص هذه املنقوالت نفسه آالت زراعية من مالك األرض 

ا مملوكة من رغم بالخلدمة األرض واستغالهلا, فال تُعّد عقارات بالتخصيص  الك ملأَّنَّ
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قام بالتخصيص ليس هو املالك وال نائبه بل هو  وذلك ألنَّ الذي ؛األرضنفسه 
 .888املستأجر

ومن قبيل العقارات بالتخصيص يف جمال االستغالل الزراعي, الدواب 
صة صة حلراثة األرض ومكنات رش املبيدات وأدوات الري املخصَّ واجلرارات املخصَّ 

ة أو كة احملرَّ ت املصانع املدارة بالقو خلدمة األرض. ويف جمال االستغالل الصناعي آال
صة لنقل العمال والبضائع ومعدات املصنع. ويف جمال باليد والسيارات املخصَّ 

االستغالل التجاري مفروشات الفنادق وأدوات املطاعم ومهمات املسارح من ستائر 
ومناظر ومقاعد. ويف جماالت أخرى تُعّد عقارات بالتخصيص املنقوالت املوضوعة يف 

وضوعة يف املدارس واملستشفيات كاألسرة والعقاقري واملكاتب أماكن العبادة وتلك امل
 .889وغريها

 :التخصيصفوائد  - 2
قصد املشرع من فكرة التخصيص تبعية املنقوالت للعقار امللحقة به وربط 

د على خدمته بسبب ارتباطها الوثيق هبذا العقار الذي تُرص   ,مصريها مبصريه
له العقار من أحكام ونظم قانونية, ويرتتب  وبالتايل إخضاعها ملا خيضع ,واستغالله

 :891, أمهها890عدة على ذلك نتائج

ال جيوز احلجز على املنقول )العقار بالتخصيص( مستقاًل عن العقار  .1
 األصلي.

                                                           
, ص د. عاطف عبد احلميد حسن, دروس يف نظرية احلق, مرجع سابق -د. حممد لبيب شنب  - 888
290. 
 .287د. عوض أمحد الزعيب, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 889
 .289د. عوض أمحد الزعيب, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 890
 .238د. زهري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  -د. عبد الباقي البكري  - 891
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يف  دون حاجة إىل ذكره صراحةً من يدخل العقار بالتخصيص يف بيع العقار  .2
 العقد.

عقارًا ويشمل بوجه خاص يشمل الرهن التأميين ملحقات املرهون املعتربة  .3
 العقار بالتخصيص. 

 المنقولت: - ثالثاً 
هي األشياء اليت ال تدخل يف مفهوم العقارات بنوعيها, العقارات بطبيعتها 
والعقارات بالتخصيص, وهذه األشياء قد تكون مادية كالسيارة والكتاب, وقد تكون 

منقوالت بطبيعتها, ومنقوالت معنوية كاألفكار واالخرتاعات, واملادية منها هلا نوعان 
 من حيث املآل.

 المنقولت بطبيعتها: - 1
عرَّف املشرع العقارات بصورة مباشرة, وعّد كّل ما عداها من املنقوالت, وعلى 

دون من د باملنقوالت األشياء املادية اليت ميكن نقلها من مكان إىل آخر ذلك يُقص  
بفعل خارجي كاجلمادات  من أسواء أكانت تتحرك بصورة ذاتية كاحليوا ,تلف

 عموماً.

وهذه املنقوالت بطبيعتها إمَّا أن تكون يف أصلها شيئًا منقواًل كالسيارة 
والكتاب, وإمَّا أن تكون يف أصلها عقارًا بطبيعته, ثَّ تصري منقواًل بعد فصلها عن 

كون األرض, كالنباتات واألشجار بعد قلعها, وأنقاض البناء بعد هدمه, وإمَّا أن ت
عقارًا بالتخصيص ّث تصري منقواًل بطبيعته بعد أن ينتهي ختصيصها خلدمة العقار أو 

 استغالله.
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 المنقولت من حيث المآل: - 2
إنَّ بعض األشياء املادية اليت تُعّد عقارات بطبيعتها ميكن أن تُعّد منقوالت من 

ا ستصبح منقوالت قريباً. كالثمار اليت تُباع بقصد جنيها,  حيث املآل, حبسبان أَّنَّ
نَّ إرادة الطرفني قد اجتهت إىل إعها, واألبنية املراد هدمها. أي واألشجار املراد قل

 ,كالثمار بعد جنيها  ,فصلها عن األرض يف وقت قريب. أمَّا بعد فصلها عن األرض
 فتدخل يف حكم املنقوالت بطبيعتها.

 المنقولت المعنوية: - 3
و املنقوالت, وهي أل يف أصله يف فئة العقارات هناك نوع من األشياء ال يدخ

وال ينطبق عليها معيار  ,األشياء اليت ال تقع حتت احلس, كاألفكار واالخرتاعات
 التمييز بني العقار واملنقول من حيث إمكانية النقل أو عدمه.

حبيزه ثابت فيه ال ميكن  كّل شيء مستقرّ : "غري أنَّ املشرع عرَّف العقار بأنَّه
, وعدَّ كّل ما عدا ذلك منقواًل. وملا كان هذا التعريف ال ينطبق "منه دون تلف نقله

غري أنَّه جيب  , عّدها من املنقوالتعلى األشياء املعنوية السابق ذكرها, فإنَّه تعنيَّ 
ا هي أشياء معنوية اكتسبت صفة  ا ال تُعّد منقوالت بطبيعتها وإَّنَّ اإلشارة إىل أَّنَّ

 ول.املنقول حبكم املنق

 األموال العقارية واألموال المنقولة: - رابعاً 
من القانون املدين السوري على أنَّه: "يُعترب   85نصت الفقرة األوىل من املادة 

 عقاراً كّل حق عيين يقع على عقار, وكذلك كّل دعوى تتعلق حبق عيين على عقار". 

ا اعتمد ع مل يقصر التمييز بني العقار واملنقول على األشيافاملشرِّ  ء فقط, وإَّنَّ
يُعّد عقارًا كّل ذلك مثل هذا التقسيم يف احلقوق املالية )األموال( أيضاً, وبناًء على 
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عة عنه. كما أنَّ حق عيين يقع على عقار, وهذا يشمل حق امللكية واحلقوق املتفرِّ 
 املشرع أسبغ الصفة العقارية على الدعاوى املتعلقة حبق عيين على عقار.

 منقولة ويشمل: عدا ذلك فُيعّد أمواالً أمَّا ما 

 احلقوق العينية الواردة على منقول. .1
 احلقوق املعنوية اليت ترد على أشياء غري مادية. .2
القيام بعمل أو  ماحلقوق الشخصية سواء أكانت تتضمن إعطاء شيء أ .3

ه ماالمتناع عن عمل. ومثال ذلك حق مشرتي العقار يف إلزام البائع بتسلي
حقًا منقواًل ولو كان الشيء املبيع عقارًا ألنَّ حق املشرتي هو حق  فإنَّه يُعدّ 
 شخصي.

وكذلك فإنَّ الدعاوى اليت ال تستند إىل حقوق عينية عقارية تُعّد دعاوى 
 منقولة.

 أهمية تقسيم األشياء إلى عقارات ومنقولت: - الفرع الثاني

سجل العقاري )املادة ُتكتس ب احلقوق العينية العقارية وتنتقل بتسجيلها يف ال .1
من القانون املدين السوري(, بينما تنتقل امللكية وغريها من احلقوق  825

دين السوري(, فاحلقوق من القانون امل 894العينية يف املنقول بالعقد )املادة 
 ال ختضع لشرط التسجيل إال استثناًء.املنقولة 

لق بوجوب التسجيل والعلة يف اختالف احلكم بني العقار واملنقول فيما يتع
 .892ثبات األول وسرعة تداول الثاين, ممَّا جيعل اخضاعه للتسجيل عسرياً 

من حاز بسبب صحيح منقواًل أو حقًا عينيًا على منقول فإنَّه يصبح مالكاً  .2
من القانون املدين  927له إذا كان حسن النية وقت حيازته )املادة 

                                                           
 .237هري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص د. ز  -د. عبد الباقي البكري  - 892
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 مسجل يف السجل العقاري السوري(, أمَّا إذ وقعت احليازة على عقار غري
أو احلقوق العينية على عقار وكانت مقرتنة حبسن نية ومستندة يف الوقت 
ذاته إىل سبب صحيح فإنَّه يكتسب امللكية أو احلق العيين إذا استمرت 

 من القانون املدين السوري(. 918حيازته مخس سنوات )املادة 
وكان يف البيع غب يزيد فر فيه األهلية إذا بيع عقار مملوك لشخص ال تتو  .3

لة الثمن إىل أربعة أمخاس مثن املثل )املادة على اخلمس فللبائع أن يطلب تكمّ 
من القانون املدين السوري(, بينما ال يسري هذا احلكم إذا كان املبيع  393
 منقواًل.

 بعض احلقوق العينية على العقار دون املنقول مثل حق االرتفاق.ترد  .4
د فيها املوطن املشرتك ت التعاقدية, قانون الدولة اليت وجِ يسري على االلتزاما .5

للمتعاقدين إذا احتدا موطناً, فإن اختلفا موطنًا سرى قانون الدولة اليت مّت 
 من الظروف أنَّ قانونًا آخر فيها العقد, هذا ما مل يتفق املتعاقدان أو يتبنيَّ 

الذي يسري على  هو الذي يُراد تطبيقه. على أنَّ قانون موقع العقار هو
 من القانون املدين السوري(. 20ت بشأن العقار )املادة برم  العقود اليت أُ 

حجز العقار بوضع إشارة احلجز يف السجل العقاري, أمَّا حجز املنقول يتّم  .6
 .893ف حبفظهفيكون بوضع اليد عليه وتسليمه إىل حارس مكلَّ 

للمحكمة اليت  يف دعاوى احلقوق الشخصية أو املنقولةيكون االختصاص  .7
من قانون أصول احملاكمات  82يقع يف دائرهتا موطن املدعى عليه )املادة 

يكون فاملدنية(. أمَّا يف الدعاوى العينية العقارية والدعاوى الشخصية العقارية 
من قانون  83االختصاص للمحكمة اليت يقع يف دائرهتا العقار )املادة 

 أصول احملاكمات املدنية(.

                                                           
 .489د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 893
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األشياء المخص صة للمنفعة العامة واألشياء المخص صة  -الث الث المطلب
 للمنفعة الخاصة:

صة للمنفعة العامة تُقسَّم األشياء من حيث ختصيص منفعتها إىل أشياء خمصَّ 
صة للمنفعة اخلاصة هي األشياء اليت فاألشياء املخصَّ  ,صة للمنفعة اخلاصةوأشياء خمصَّ 

اص العاديون سواء أكانوا أفرادًا من الناس أم ميلكها أو جيوز أن يتملكها األشخ
  بوصفهاأشخاصًا اعتبارية تابعة للقانون اخلاص أو األشخاص االعتبارية العامة 

صاحبة السلطة العامة. أمَّا األشياء املخصَّصة  بوصفهاكاألشخاص العادية ال 
ألشخاص للمنفعة العامة فهي اليت ال جيوز أن خيتص مبنفعتها أحد, بل ختتص هبا ا

صها ملنفعة اجلمهور أو يف أداء وظائفها العامة أو لتخصِّ املعنوية العامة لتستخدمها 
ملرفق ذي منفعة عامة كالشوارع وامليادين العامة واملباين املخصَّصة لدواوين احلكومة 
وللمنشآت ذات املنفعة العامة, واألسواق اليت تقيمها الدولة أو األشخاص العامة 

 .894األخرى

 أساس التقسيم: - ع األولالفر 
هذا التقسيم لألموال, فنصت الفقرة األوىل من السوري اعتمد القانون املدين 

منه على أنَّه: "تُعترب  أموااًل عامة, العقارات واملنقوالت اليت للدولة أو  90املادة 
األشخاص االعتبارية العامة, واليت تكون خمصَّصة ملنفعة عامة بالفعل أو مبقتضى 

 ون أو مرسوم".قان

 وُيستفاد من النص:

 ط فيما يُعد  مالً عاماً أن يكون:أن ه ُيشترَ  -أوًل 

 مملوكاً للدولة أو أحد األشخاص االعتبارية العامة. .1

                                                           
 .861 - 860د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 894
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وخمصَّصًا للمنفعة العامة. أمَّا العقارات واملنقوالت اليت متلكها الدولة أو أحد  .2
صَّصة للمنفعة العامة, فُتعّد دون أن تكون خممن األشخاص االعتبارية العامة 

 خاصة, ويسري عليها ما يسري على أموال األفراد من أحكام.  أمواالً 

 األموال العامة من عقارات ومنقولت:ون تتك   - ثانياً 
ما دامت األموال مملوكة للدولة أو األشخاص االعتبارية العامة ويف الوقت ذاته 

ا تُعّد أ موااًل عامة, وال فرق يف ذلك بني أن تكون من خمصَّصة للمنفعة العامة فإَّنَّ
العقارات كاألبنية والشوارع والساحات واحلدائق واملشايف العامة, أو من املنقوالت  

 كالقطع األثرية ونقود اخلزينة العامة.

 يتم  تخصيص األموال للمنفعة العامة بإحدى الطرق الواردة في النص: - ثالثاً 
العامة بالفعل أو مبقتضى قانون أو مرسوم.   يكون ختصيص األموال للمنفعة

من  91كما ميكن إَّناء ختصيصها للمنفعة العامة بالطريقة ذاهتا. فقد نصت املادة 
القانون املدين السوري على أنَّه: "تفقد األموال العامة صفتها بانتهاء ختصيصها 

أو بانتهاء  للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص مبقتضى قانون أو مرسوم, أو بالفعل,
 .الغرض الذي من أجله ُخصِّصت تلك األموال ملنفعة عامة"

 الخاصة:األموال أهمية التفرقة بين األموال العامة و  - الفرع الثاني
سواء أكانت مملوكة لألفراد أم للدولة واألشخاص  -ختضع األموال اخلاصة 

ك سلطات استعمال لقواعد امللكية اخلاصة, اليت تتضمن للمال -االعتبارية العامة 
الشيء اململوك, واستغالله, والتصرف فيه تصرفًا ماديًا كان أم قانونياً. كما جيوز 

 لدائين املالك احلجز على الشيء اململوك الستيفاء ديوَّنم منه. 

من  90ألموال العامة فقد نصت الفقرة الثانية من املادة إىل اأمَّا بالنسبة 
: "وهذه األموال ال جيوز التصرف فيها أو احلجز اآليتالقانون املدين السوري على 
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 ال يفوت ختصيصها للمنفعة العامة, وحّتَّ إىل عليها أو متلكها بالتقادم". وذلك نظراً 
 الغرض من هذا التخصيص.

 األشياء القابلة لالستهالك واألشياء الستعمالية: -الرابع  المطلب
قابلة لالستهالك وأشياء غري م األشياء من حيث استعماهلا إىل أشياء تُقسَّ 

 )أو استعمالية(. 895قابلة لالستهالك

منه على  87/1نصت املادة  إذوقد أخذ القانون املدين السوري هبذا التقسيم, 
عدَّت له, يف "األشياء القابلة لالستهالك هي اليت ينحصر استعماهلا, حبسب ما أُ  :أنَّ 

 نفاقها".إاستهالكها أو 

ل مرة واحدة فقط, ويؤدي استعماهلا إىل تهالك ُتستعم  فاألشياء القابلة لالس
الستهالك نوعان: استهالك مادي يؤدي إىل فناء مادة الشيء كالطعام ااستهالكها, و 

دون فناء مادته  من والشراب واحملروقات, واستهالك قانوين يتمثل يف إنفاق الشيء 
 كالنقود.

الية( فهي األشياء اليت يتكرر أمَّا األشياء غري القابلة لالستهالك )أو االستعم
دون أن يؤدي ذلك إىل استهالكها, ومثاهلا األرض واملنزل والسيارة من استعماهلا 
 والكتب.

ا هو طبيعته ذاهتا. غري  عدِّ واملعّول عليه يف  الشيء من هذا القسم أو ذاك إَّنَّ
ة مبجّرد أنَّ إرادة اإلنسان تستطيع أحيانًا أن جتعل من الشيء الذي ُيستهل ك عاد

دون أن ُيستهل ك إذا خصَّصته الستعمال آخر من االستعمال شيئًا قاباًل لالستعمال 
ولكنَّها  ,فالثمار والنقود معّدة بطبيعتها لالستهالك ,غري االستعمال املعّد له بطبيعته

ا تصبح غري قابلة إذا أُ  عدَّت لعرضها يف معرض أو يف عدة معارض متوالية, فإَّنَّ

                                                           
 .111د. حممد املعداوي, املدخل للعلوم القانونية, مرجع سابق, ص  - 895
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ت لالستعمال الشخصي ال عدَّ سب ما ُخصِّصت له. والكتب إذا أُ لالستهالك حب
 .896عدَّت للبيع فتكون منهتكون ممَّا ُيستهل ك باالستعمال. وإذا أُ 

إذ نصت  من القانون املدين السوري 87وهذا ما قرَّرته الفقرة الثانية من املادة 
 للبيع".  قابالً لالستهالك كّل ما أعّد يف املتاجرعترب  يُ على أنَّه: "

 وتبدو أهمية هذا التقسيم في اآلتي:

نة مملوكة لغريه, حق االنتفاع هو حق عيين خيوِّل صاحبه أن يستعمل عيناً معيَّ  .1
وأن يستغلها مدة حمدودة, على أن يردها بعينها إىل مالكها بعد انتهاء تلك 

ن رّده املدة. فإذا كان الشيء ممَّا ُيستهل ك مبجرَّد االستعمال, فإنَّه ال ميك
 .897بعينه بعد استعماله. ولذا فهو ال يصلح حماًل حلق االنتفاع

لعقود اليت ترد على إىل اتظهر فائدة التمييز بني هذين النوعني بالنسبة  .2
الذي ال يقع إال على األشياء  ,كعقد العارية مثالً   ,االنتفاع بالشيء
ه إىل املعري بعد اللتزام املستعري بإعادة الشيء املعار بعين ؛االستعمالية فقط

انتهاء حقه يف استعماله, أمَّا األشياء االستهالكية فال تكون حماًل لعقد 
 .898العارية بل تُعّد إعارهتا من قبيل القرض

 األشياء المثلية واألشياء القيمية: -الخامس  المطلب
. وقد ورد 899تُقسَّم األشياء من حيث تعيينها إىل أشياء مثلية وأخرى قيمية

من القانون املدين السوري؛ إذ نصت على أنَّ:  88هذا التقسيم يف املادة النص على 

                                                           
 .845د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 896
 .845د. سليمان مرقس, الوايف يف شرح القانون املدين, مرجع سابق, ص  - 897
 .494د. هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص  - 898
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ر عادة يف "األشياء املثلية هي اليت يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء, واليت تُقدَّ 
 التعامل بني الناس بالعدد أو املقاس أو الكيل أو الوزن".

ذات, هي األشياء اليت نة بالفاألشياء القيمية, وُتسمَّى أيضًا األشياء املعيَّ 
تتفاوت آحادها تفاوتاً يُعت د به يف املعامالت, وال يقوم بعضها مقام البعض اآلخر يف 
الوفاء, أو يفقد نظريها يف األسواق, كالدور واألراضي والكتب اخلطية واألحجار 

  .900الكرمية

ألشياء اليت هلا نة بالنوع, فهي ااألشياء املعيَّ ألشياء املثلية, وُتسمَّى أيضًا أمَّا ا
أو بتفاوت يسري ال يعتد به التجار أو  ,نظري يف أسواق التجارة بدون تفاوت بينها

 .901املشرتون

وتُقدَّر هذه األشياء يف التعامل بالعدد كالتفاح والبيض, أو املقاس كاألقمشة, 
 أو الكيل كاحلبوب, أو الوزن كالذهب والفضة.

ك باستعماهلا ملرة واحدة تكون أشياء والغالب أنَّ األشياء القابلة لالستهال
مثلية, واألشياء االستعمالية هي على الغالب أشياء قيمية. غري أنَّ هذا التالزم ال يُعّد 
مطلقًا وقد ينفك يف بعض احلاالت, فاألرض بطبيعتها ال تُعّد من األشياء 

قسام مت هذه األرض إىل أاالستهالكية وهي يف أصلها شيء قيمي, ولكن إذا ُقسِّ 
ا تصبح مثلية.   متساوية حبيث ميكن أن يقوم بعضها مقام بعض فإَّنَّ

 وتبدو أهمية تقسيم األشياء إلى قيمية ومثلة في النقاط اآلتية:

 بالذات, أي شيء قيمي, أمَّا احلق احلق العيين إال على شيء معنيَّ ال يرد  .1
 اً.ه غري املباشر شيئاً مثلياً ال قيميالشخصي فيمكن أن يكون حملّ 

                                                           
 .236د. زهري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  -د. عبد الباقي البكري  - 900
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, وذلك دون إخالل 902تنتقل امللكية يف األشياء القيمية مبجّرد انعقاد العقد .2
بالقواعد املتعلقة بالتسجيل. أمَّا يف األشياء املثلية فال تنتقل امللكية إال بإفراز 

 .903الشيء
نًا بامسه, فإنَّ ملكية اجلواد وعلى ذلك إذا باع شخص إىل آخر جوادًا معيَّ 

م املشرتي اجلواد. أمَّا ّرد إبرام عقد البيع, ولو مل يتسلَّ تنتقل إىل املشرتي مبج
لو كان املطلوب نقل ملكيته شيئاً مثلياً ككمية من األقطان, فإنَّ ملكيتها ال 

بّد من إفرازها أي متييزها عن سائر إىل املشرتي مبجّرد العقد, بل التنتقل 
طن وباع منه األقطان, فإذا كان لدى تاجر خمزون به مائة قنطار من الق

مخسني قنطاراً, فإنَّ ملكية اخلمسني قنطاراً, ال تنتقل إىل املشرتي إال إذا 
ت يف أكياس  بئ  ت يف جانب مستقل من املخزن, أو عُ ضع  ت, كأن وُ فرز  أُ 
ب عليها اسم املشرتي أو عالمة خاصة تدل عليها, وطاملا مل حيصل ُكتِ 

 .904إفراز, فإنَّ امللكية ال تنتقل إىل املشرتي
هالك األشياء القيمية جيعل تنفيذ االلتزام املنصب عليه مستحياًل, ومن ّث  .3

أمَّا هالك األشياء املثلية فال ينهي االلتزام إلمكان  ,ُيصار إىل التعويض

                                                           
حق عيين  من القانون املدين السوري على أنَّ: "االلتزام بنقل امللكية أو أيّ  205نصت املادة  - 902

آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا احلق, إذا كان حمل االلتزام شيئًا معينًا بالذات ميلكه امللتزم, وذلك دون 
 إخالل بالقواعد املتعلقة بالتسجيل".

من القانون املدين السوري على أنَّه: "إذا ورد االلتزام بنقل حق عيين على  206/1نصت املادة  - 903
 عه فال ينتقل احلق إال بإفراز هذا الشيء". إال بنو عنيَّ شيء مل يُ 

د. عاطف عبد احلميد حسن, دروس يف نظرية احلق, مرجع سابق, ص  -د. حممد لبيب شنب  - 904
282. 
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. ويُعربَّ عن ذلك بأنَّ املثليات ال هتلك, ألنَّه 905تنفيذه من جنس ما هلك
 .906يوجد هلا دائماً مثل أو نظري يف األسواق

 ولو  س للمدين بشيء قيمي أن يدفع شيئًا غريه بدون رضاء الدائن حّتَّ لي .4
شياء املثلية فيقوم أمَّا األ ,كان مساويًا له يف القيمة أو كان ذا قيمة أكرب

اآلخر يف الوفاء وإن مل يرض  الدائن هابعضبعضها مقام 
907. 

بل للمدين حق املقاصة بني ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له ق .5
هذا الدائن إذا كان موضوع كل منهما نقودًا أو مثليات متحدة يف النوع 

 . 908واجلودة
( ّث أصبح )ب( دائنًا لــ )أ( مببلغ 100فإذا كان )أ( دائنًا لــ )ب( مببلغ )

دون حاجة إىل أن يقوم أّي من من (, فإنَّ الدينني ينقضيان باملقاصة 100)
لك توفرياً للوقت واإلجراءات ونفقات النقل. املدينني بالوفاء فعاًل لدائنه, وذ

وتقع املقاصة بقوة القانون كذلك إذا كان موضوع  كل من الدينني مثليات 
 .909أخرى غري النقود متحدة يف النوع كاحلبوب واألقطان

                                                           
 .237د. زهري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  -د. عبد الباقي البكري  - 905
دروس يف نظرية احلق, مرجع سابق, ص  د. عاطف عبد احلميد حسن, -د. حممد لبيب شنب  - 906
281. 
 .237د. زهري البشري, املدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص  -د. عبد الباقي البكري  - 907
 من القانون املدين السوري. 360/1املادة  - 908
د. عاطف عبد احلميد حسن, دروس يف نظرية احلق, مرجع سابق, ص  -د. حممد لبيب شنب  - 909
282. 
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 التقسيمات األخرى لألشياء: -السادس  المطلب
قانون املدين, هناك باإلضافة إىل التقسيمات السابقة لألشياء اليت نص عليها ال

 :910بعض التقسيمات األخرى

 األشياء المعد ة أصاًل واألشياء المعد ة ثمرة: - الفرع األول
ة أصاًل هي اليت ال تكون مثرة لغريها, أمَّا األشياء املعّدة مثرة فهي األشياء املعدّ 

لدار فاألرض وا ,ة أصاًل, بشكل دوري يف أغلب األحياناليت تنتج عن األشياء املعدَّ 
ة األرض وأجرة الدار فهي من األشياء مثاًل هي من األشياء اليت تُعّد أصاًل, أمَّا غلَّ 

 املعّدة مثرة.

التفريق بني األصل والثمرة يف حق االنتفاع الذي خيوِّل املنتفع ثار آأهم تبدو و 
امتالك مثار الشيء بينما يبقى أصله للمالك, ويف احليازة حبسن نية حيث ميتلك 

ز مثار الشيء الواقع حتت حيازته بينما يبقى األصل للمالك ما مل تستمر احليازة احلائ
تُعّد العقود املتعلقة بالثمار من أعمال  إذمدة التقادم املكسب, ويف أهلية األداء 

 العقود املتعلقة باألصل من أعمال التصرف. اإلدارة بينما تُعد  

 لتبعية:األشياء األصلية واألشياء ا - الفرع الثاني
الشيء األصلي هو الذي يكون له وجود مستقل عن غريه كالدار واألشجار, 
أمَّا الشيء التبعي فهو الذي يرتبط بشيء أصلي ويتبعه, كالنوافذ واألبواب ومتديدات 

 الكهرباء يف الدار والثمار على األشجار.

 وتبدو فائدة التمييز بني الشيء األصلي والشيء التبعي يف تطبيق قاعدة
الشيء األصلي مثاًل, فإنَّ توابع هذا  يع  "التابع تابع" على األشياء التبعية, فإذا بِ 
 ت بنص خاص.الشيء تدخل يف املبيع حكماً إال إذا استثني  

                                                           
 .498 - 497.هشام القاسم, املدخل إىل علم القانون, مرجع سابق, ص د - 910
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 األشياء القابلة للقسمة واألشياء غير القابلة لها: - الفرع الثالث
يكون نوع الشيء القابل للقسمة هو الذي ال يكون يف جتزئته ضرر, حبيث 

املنفعة اليت لألصل قبل القسمة ثابتاً لكلِّ قسم منه بعدها, أمَّا الشيء القابل للقسمة 
 فهو الذي تفوت بتجزئته املنفعة املقصودة منه.

ن واجلوهرة والسيارة مثاًل هي من األشياء غري القابلة للقسمة, واألرض افاحليو 
 ابلة للقسمة.والقمح والزيت والسمن وحنوها هي من األشياء الق

وتبدو أمهية التفريق بني هذه النوعني من األشياء يف حالة إجراء القسمة 
فاألموال القابلة للقسمة جتري قسمتها عيناً, أمَّا األشياء غري القابلة هلا  ,القضائية

 فُتباع يف املزاد العلين ثّ يُقسَّم مثنها على مستحقيه.
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