
القانونمبادئ

أوالً: نظریة القانون
 

 

التيالعالقةفيالقواعدتلكبمراعاةأفرادهیلتزممعینمجتمعفيوالحیاةالعیشتنظیمتستھدفالتيالقواعد مجموعةالقانون:تعریف
تلكاحترامعلىالناسقسرعاتقھاعلىالعامةالسلطةتأخذبحیثأخرىجھةمنالعامةالسلطةوبینبینھمجھة،وفیمامنبینھمفیماتجمع

االنقیاد لحكمھا طواعیة.القواعد وذلك بإیقاع الجزاء على المخالف لھا عند عدم

 

)خصائص3(القانونیةالقاعدةخصائص

اجتماعيسلوكقاعدةالقانونیة_القاعدة1

مجردةعامةقاعدةالقانونیة_القاعدة2

على واقعة بعینھا لكي  تستوعب ما تواجھھ:ال تختص عند تطبیقھا لشخصا بذاتھ وال تنحصرالعمومیة

جمیععلىتطبقحتىالمشتركةالرئیسیةواالعتباراتبالظروفإالتعتدالبحیثالثانویةوالفروقالتفضیالتعنبحكمھاتسمو:التجرید 
الوقائع أو األشخاص المقصودین بھا

 

بالجزاءمقترنةملزمةقاعدةالقانونیةالقاعدة_:3

.یترتب وفقا للقانون عند مخالفة حكمھا الجزاء في القاعدة القانونیة فیتمثل في األثر الذي    

طبیعة الجزاء یلزم أن یكون موقعا عن طریق السلطة العامة.●
نوع من الجزاء مثل:صورة الجزاء یتخذ أشكاال متعددة حیث أن لكل فرع من القانون●

التي تحرمھا القواعد ویعد من أشد الجزاءاتعقوبة الرتكاب فعال من األفعال    * الجزاء الجنائي:  

على حق خاص. العقوبة المترتبة على االعتداء  * الجزاء المدني:   

الفرق بین القاعدة القانونیة والقواعد األخرى

وھياألخالقیةالقواعدمنھالحكمھالقانونیخضعھاالوقدالسلوكضبطفيدورولھاالقانونیةالقواعدغیرقواعدعدةھناك
إلىوتھدفالجماعةضمیرعنتعبروالتيوالباطلوالحقوالشرالخیرتحددالتيوالمعاییرواألفكارالمبادئمجموعةعنعبارة

....الخ .تحقیق المثل العلیا ألفراد المجتمع  مثل الكرم والشھامة

الفرق بین القاعدة القانونیة والقواعد األخالقیة

 

القاعدة القانونیةالقواعد األخالقیة المنطلق

نصوص مكتوبة وواضحة یسھل الرجوع إلیھا عندضمیر المجتمع ومعتقداتھالمصدر
الحاجة

تحقیق االستقرار بین أفراد المجتمعواسع وشامل لما یتصل باإلنسانالنطاق



مثالیة تھدف للوصول باألفراد إلى أفضل الصورالغایة
حفظ األمن والنظام واالستقراروحاالتھ المثالیة

ملزمة ویعاقب على مخالفتھاغیر ملزمة وال یعاقب علیھا القانونالجزاء

ال تتھم بالنوایا وإنما المظھر الخارجي للتصرفتھتم بالنوایا والبواعثالنوایا

 
القواعد الدینیة :

إلى:بغیھ تحقیق خیر اإلنسان وسعادتھ ، وتنقسم القواعد الدینیةوھي مجموعة المعتقدات التي یأمر هللا عباده بإتباعھا

.قواعد العبادات : تحكم العالقة فیما بین االنسان وخالقھ.1
الذي یھمنا في ھذه الدراسةقواعد المعامالت : تحكم العالقة فیما بین اآلدمیین وھذا.2

الفرق بین القاعدة الدینیة والقاعدة القانونیة

 

القاعدة القانونیةالقواعد الدینیةالنطاق

أوسع مجاالً من قواعد القانون حیثالمجال
مجالھا تنظیم العالقة بین البشرتشمل ما بین الفرد وخالقھ

مصدرھا من قبل المشرع( واضع القانون)مصدرھا ربانيالمصدر

من حیث الغایة
مثالیة تسعى للسمو بالنفس اإلنسانیة
وتھدف إلى تحقیق رضى هللا عز وجل

وتھتم بالنوایا

فيوضعیة واقعیة ونفعیة غایتھا حفظ النظام وتحقیق االستقرار
المجتمع وال تھتم بالنوایا

دنیوي فقطدنیوي أو أخروي مؤجل أو بھما معامن حیث الجزاء

تتغیر بتغیر الزمان والمكانثابتة ال تتبدل وال تتغیرمن حیث الثبات

  
قواعد المجامالت والعادات االجتماعیة :

وصالتھمعالقاتھمفيإتباعھاعلىاألفرادبعضیعملوالتيالمجتمعفيالموجودةوالتقالیداألعرافمنمجموعةوھي
الخ.مثل : تبادل الزیارات وتقدیم الھدایا في المناسبات ...

یمكنوالقانونیةمسؤولیةعلیھیترتبالأحكامھاإتباعوعدمعلیھاالخروجفإنوبالتاليلألفرادملزمةغیرالمجامالتوقواعد
للسلطة العامة التدخل من أجل احترامھا .

المجتمعیعتقدعندماوذلكالقانونیةالقاعدةمرتبةإلىلھاالناساحترامخاللمنبنفسھاترتقيأنالمجامالتلقواعدویمكن
ومن ثم یوضح في نصوص قانونیة مكتوبة .بضرورة لزوم السلوك باعتباره أساسي الستقرار المجتمع

 

أنواع القواعد القانونیة

یجعلھاممامختلفةبطبیعتھاالروابطتلكأنحیثللتنظیمبحاجةفإنھاتعقداوتزدادوتكثرالمجتمعأفرادبینالروابطتتعددعندما
بتنوعھاأن،كماالنقصعنالناتجالخللإلىیؤديوبخالفھ، التقصيخاللمنوذلكالروابطتلكلتنوعوفقاتنظیمإلىتحتاج
الحلول، وإیجادالقصورأوجھبیانمثل،الباحثینأوالقانونیةبالدراساتالمھتمینقبلمنالحاجةعندإلیھاالرجوععملیةتسھل

كما أن ذلك یمنع التكرار لھا من غیر حاجة .

التقسیم إلى قانون عام وقانون خاص



من أقدم التقسیمات حیث یعود تاریخھ إلى القانون الروماني.

* أساس التفرقة.

الدولة،(السلطةأوبالسیادةمتمتعااألقلعلىفیھااألطرافأحدیكونالتيالعالقةتنظمالتيالقواعدمجموعةفيیتمثلالعامالقانون  
األشخاص المعنویین التابعین لھا ).

األشخاصفيالحالھوكماالسیادیةبالسلطةیتمتعونالالذیناألشخاصبینتنشأالتيللعالقاتالمنظمةالقواعدتلكالخاص:القانون  
العادیین.

 

أوال : فروع القانون العام.

تكون طرفا فیھا باعتبارھا صاحبة سیادة إلى :      تنقسم العالقات التي تحكم وجود الدولة  عندما

القانون العام الخارجي. ویسمى قانون الدولة ..1

العامة.من العرف الدولي والمعاھدات الدولیة أو المبادئ القانونیة      وھو مجموعة القواعد والمبادئ واألحكام المستمدة

البعضبعضھاتجاهالدولوواجباتحقوقبیانحیثمنبأخرىدولةارتباطتحكمالتيالعالقاتتنظیمالدولي:القانونموضوع-   
وطرق التمثیل الدبلوماسي ووسائل فض المنازعات

المنظماتفيللدولةالعضویةتجمیدأوالدبلوماسیةالعالقاتقطعشكلالدوليالقانونفيالجزاءیتجلىالدولي:القانونفيالجزاء-   
الدولیة أو فرض الحصار أو المقاطعة االقتصادیة

القانون العام الداخلي

في:السیادة داخل نظاق الدولة دون السیادة الخارجیة ویتمثلأي ما یكون حاكم للعالقات المتصلة بتنظیم حق ممارسة

واختصاصاتالعامةالسلطاتوتحددفیھاالحكمونظامالدولةشكلتوضحالتيالقانونیةالقواعدمجموعةمنیتشكلالدستوري: القانونأ.
في الدولة.وتبین ما لألفراد في مجتمعھا من حریات وحقوق عامة وواجباتكل منھا كما تنظم عالقة كل منھا بغیرھا من السلطات،

وطرقوتعلیموصحةدفاعمنالمختلفةلوظائفھاأدائھاعندالتنفیذیةالسلطةتحكمالتيالقواعدمجموعةمنیتكوناإلداري: القانونب.
استغالل األموال العامة وكیفیة ادارة المرافق العامة.

وغیرھارسوممناإلیراداتمصادروبیانالمصروفاتوجوهتحدیدحیثمنالدولةمالیةتنظمالتيالقواعد ویشمل:الماليالقانونج.
وكیفیة اعداد الموازنة العامة وأنظمة الجمارك.

محاكمتھوضبطھوالمتھمتتبعإجراءاتأصولتبنالمقررةوالعقوباتباختالفھاالمجرمةاألفعالتحددالتيالقواعد:الجنائي القانوند.
وتنفیذ العقوبة .

تنقسم ھذه القواعد إلى :

أنواع الجرائم وتحدد جزاءاتھا    - القواعد الموضوعیة أو قانون العقوبات التي تعین

بھا.تأتي موضحة لإلجراءات المتعلقة بضبط الجریمة والتحقیق    -القواعد الشكلیة: أي اإلجراءات الجنائیة والتي

ثانیا : فروع القانون الخاص.

األفرادتربطالتيالعالقاتأيسیادةصاحبةبصفتھافیھاطرفاالمعنویةأشخاصھاأحدأوالدولةفیھاتكونالالتيالعالقاتویشمل     
بعضھم ببعض. ومن فروعھ.

تدخلالالتيالمسائلفيالمجتمعأفرادبینتكونالتيالعالقاتتحكمالتيالقواعدمجموعةوھوالقوانینأصلوھو: المدنيالقانون.1
في نفوذ قانون آخر ویشمل:  

الشخصیة كالزواج والطالق والمیراث.    أ.  یشمل عالقة الفرد بأسرتھ ویسمى قانون األحوال



    ب. یشمل عالقات المالیة وذلك كتحدید االلتزامات ومصادرھا وآلثارھا وانتقالھا كالملكیة واالرتفاق والرھن.

التجارة.احترافھمبسبباألفرادبینالتجاریةالمعامالتعنالناشئةالروابطتنظیم یشمل:التجاريالقانون.   2

المالحةعنالناشئةالتجاریةالعالقاتتنظمالتيالقانونیةالقواعدمجموعةویتضمنالبحریة.التجارةقانون ویسمىالبحري:القانون.      
البحریة كالنقل على السفن والتأمین.

الطائرةتتناولقانونیةعالقاتمنعنھاینشأوماالجویةالمالحةتنظمالتيوالمبادئالقواعدمجموعةمنیتكون:الجوي القانون.1
ورھنھا.كوسیلة لھذه العالقة من حیث ملكیتھا وتجھیزھا واستغاللھا

المأجور.العملنطاقفيوذلكالعملوأربابالعمالبینتنشأالتيالعالقاتتنظمالتيالقواعدمجموعةمنویتألفالعمل: قانون     .5

.ویتضمنوالتجاریة:المدنیةالمرافعات قانون.     6

منھالكلوالنوعياإلقلیمياالقتصاصونطاقوتشكیلھاالمحاكمأنواعبیانحیثمنالقضائیةللسلطةالمنظمةالقواعدمجموعةأ.    
وشروط تعیین القضاة وبیان حقوقھم ووجباتھم.

بكیفیة رفع الدعوى وتحقیقھا وإثباتھا وطرق الطعن.    ب. القواعد المبینة إلجراءات التقاضي والمتعلقة

القضائياالختصاصتحدیدشأنفيأجنبيعنصرعلىتحتويالتيالخاصةالعالقاتتنظیمویتناولالخاص: الدوليالقانون   . 7
عنصرعلىجوانبھابعضفيمشتملةتكونأنأياألحكام.لتنفیذالمحددةالقواعدوبیانالتطبیقالواجبالقانونتحدیدالدولةلمحاكم

أجنبي أو تلك العالقة التي قامت في بلد أجنبي

ثانیاً : القواعد اآلمرة والقواعد المكملة.

تقسیم القواعد القانونیة من حیث قوتھا الملزمة :

 

قواعد مفسرة { مكملة }قواعد آمرة

التي تھدف إلى حمایة المصالح االسالمیة الكبرى في المجتمع
 . فھذهأحكامھاال یمكن لألفراد االتفاق على خالفھا أو استبعادوالتي 

األساسیةالقواعد تشكل قیوداً على حریة األفراد اقتضتھا المصلحة
القتلالعلیا وحتمتھا ضرورة إقامة النظام والمجتمع مثل تحریم

وبطالن العقود التي ترد على أمور غیر شرعیة .

التي تھدف إلى حمایة المصالح الخاصة لألفراد والتي یمكن
لألفراد االتفاق على خالفھا ، وتتضمن ھذه القواعد المعامالت

المالیة .

التسلیم أومثل : القواعد التي تحدد وقت تسلیم المبیع ، أو مكان
بما یرونھیمكن لألفراد أن ینظموا ھذه االمورطریقة الوفاء حیث 

 .مناسباً   ومحققاً لمصلحتھم

 
 

.معیار التفرقة بین القواعد اآلمرة والقواعد المكلمة

عندماآمرهالقاعدةفتكونالقانوني،النصصیاغةبھاتمتالتيالعبارةداللةأساسعلىمبنیاًالتمییزیكونحیث:اللفظيالمعیار.1
النھيأواألمربصیغةتأتيفالالمكملةالقاعدةأما.   یجب ،یبطل،یعاقب،یجوزال:مثالطبیعتھا.علىیدللفظاًتستخدم

.مثال : یجوز ، یمكن أن .....  ، للقاضي أن .......الخ.وإنما تصاغ بطریقة تتیح لألفراد قضائیاً العدول عن حكمھا
تعلقتفإذاإیجادھاإلىالمنظمدفعتالتيوالظروفومضمونھاالقاعدةلنصالرجوعالمعیارھذاویعني :المعنويالمعیار.2

.القاعدة بمصالح اساسیة كبرى في المجتمع كانت قاعدة آمره
إذاأماآمرة، قواعدھياألشخاصجمیععلىتسريوالتي العامةباآلدابالمتعلقةالنصوصأنعلى المدنيالقانونینص.3

المالیة .تعلقت بمصالح خاصة فھي قاعدة مكملة كتلك المتعلقة بالمعامالت



 

مصادر القاعدة القانونیة

التشریع ( النظام).●
 العرف .●
القواعد العامة في الشریعة اإلسالمیة.●
 السوابق القضائیة .●
الفقھ.●
مبادئ القانون الطبیعي والقواعد العاملة في العدالة●
● 
التشریع (النظام)●

الدولة.مكتوبة ، وإصدارھا  وفقا لإلجراءات التي یقررھا دستور   التشریع : سن السلطة المختصة في الدولة لقواعد قانونیة

تشترك في مجموعھا لحكم تنظیم قانوني معین.   ویقصد بھ أیضاً: ما تصدره السلطة التشریعیة من قواعد 

قانون العمل )   مثال : التشریعات العمالیة ( شاملة لقواعد یتضمنھا

أنواع التشریع

التشریع األساسي ( الدستور )..1

العامةالسلطاتوتحدیدفیھاالحكمنظاموبیانالدولةشكلبتحدیدتقومالتياألساسیةوالمبادئالقواعدمجموعة       
واختصاصھا وتنظیم ما یربط بینھما من عالقات.

إصدار التشریعات:

تصدرفقدومجتمعھا.دولةكلوأوضاعظروفالختالفتبعاالدساتیرأواألساسیةالتشریعاتإصدارطرقتختلف       
معینةأومنتخبةتأسیسیةجمعیةطریقعنأووشعبھالحاكمبینعھدصورةفيأوالدولةرئاسةیتولىممنمنحةشكلعلى

أو عن طریق استفتاء شعبي.

تعدیل الدستور :

العادیة.یتم بنفس الطریقة التي تصدر بھا التشریعات أو القوانینیكفي لتعدیل أحكامھ أو إلغائھا أن الدستور المرن: -

بإتباع إجراءات أكثر طوال وتعدیال وتعقیدا.: ال یتسنى تعدیلھ  أو إلغائھ إال الدستور الجامد -

 

)النظام،العاديالتشریع،القانون(:العاديالتشریع.2

أواألساسيالتشریعفي عادةالمحددةاختصاصاتھانطاقفيأساساالتشریعیةالسلطةتسنھاالتيالقانونیةالقواعدمجموعة   
الدستور.

،األمةمجلس،الوطنیةالجمعیة،البرلمان(:مثالالتشریعیةالسلطةھيالعاديالتشریعسنفياالختصاصصاحبة-   
السلطةغیابحالةفيالعاديالتشریعاصدارفيالسعودیة-فيالتنظیمیة-السلطةالتنفیذیةالسلطةتحلوقد).الشورىمجلس

التشریعیة عندما تستدعي الضرورة إلصدار التشریعات.

    

بإصدارالتنفیذیةالسلطةإلىاألصیلاالختصاصصاحبةالسلطةتعھدوفیھاالتفویضیةالتشریعاتالتنفیذیةالسلطةوتصدر   
قوانین في موضوعات معینة محددة لمواجھة ظرف خاص.



مراحل إصدار القانون:

االقتراح.مرحلة.1

التصویت.مرحلة.2

.المصادقةمرحلة.3

.اإلصدار.مرحلة4

النشر.مرحلة.4

 

المكتوب).التشریع(الالئحيأوالفرعيالتشریع.3

لھا في الدستور.من قبل السلطة التنفیذیة وذلك بمقتضى االختصاص الممنوح    مجموعة القواعد القانونیة التي تصدر في شكل قرارات

عدمأوالدستوریةبعدممعیبةكانتوإالالدستوريأوالعاديالتشریعوھومنھااألعلىالنصمعالتعارضعدمصدورھا:شروط●
النظامیة.

أنواع التشریعات الفرعیة:●

تابعةأنھاأيالعادیةالتشریعاتوتطبیقلتنفیذتفصیلیةأحكاموضعتتضمنالتنفیذیةالسلطةتصدرھاعامةقواعد:التنفیذیة اللوائح.1   
فال تتعداه وتخرج عن قواعد بتعدیل أو إعفاء التنفیذ.للتشریع العادي ألن غرض وضعھا محدود بتنفیذ القانون

الحكومیة.واإلداراتالعاملةوالمرافقبالمصالحالعملسیروترتیبلتنظیمالتنفیذیةالسلطةتسنھاقانونیةقواعد:التنظیمیة اللوائح.2    

واالستقرارالعاماألمنصیانةبھدفالتنفیذیةالسلطةقبلمنالموضوعةالقانونیة القواعد مجموعة:البولیسأوالضبطلوائح.3    
اللھو.وذلك كتنظیم المحالت ومراقبة األغذیة ومراقبة أماكن

المصدر الثاني : العرف

والشعورالملزمةبقوتھاالعتقادمعمتواترنحوعلىمعینسلوكإتباععلىاألفراداعتیادعنالناشئةالمكتوبةغیرالقواعدمجموعة      
بوجوب احترامھ.

أوال : تكون العرف.

قانونیة ( أركان العرف ).أي األحوال التي یمكن أن یتشكل فیھا العرف ویصبح قاعدة

مرتبةإلىترتقيالتيالعادةقیاممنویستوجبمعینة،مسألةبشأنمعینبسلوكبالقیاماالعتیادتواترمنیتحققماالمادي:الركن.1
العرف توافر أربعة شروط:

     أ. عموم العادة : انتشار تلك العادة.

    ب. اطراد العادة: استقرار األفراد على إتباعھا.

العمل بھا على نحو یتأصل معھ في نفوس األفراد..     ج. قدم العادة: مضي الزمن كاف على اعتبار واطراد

    د. عدم مخالفة العادة للنظام العام واآلداب.

واجبسلوكاأصبحتقدالعادةتلكبأناالعتقاداألفرادنفوسفيیستقرأنالعرفلمرتبةالعادةتصلحتىبدالالمعنوي:الركن.2
اإلتباع باعتبارھا قاعدة قانونیة اكتسبت صفة االلتزام.

المصدر الثالث: المبادئ العامة في الشریعة اإلسالمیة

لتشریعاتھا     المملكة العربیة السعودیة جعلت الدین المصدر األساس



سواءالرسلطریقعنالناسویبلغ،وتعالىسبحانھهللابھایوحيالتياألحكامجمیعالقانون:مصادرمنكمصدربالدینوالمقصود    
بتنظیم عالقتھ مع غیره.تناولت واجب اإلنسان نحو ربھ أو واجبھ نحو نفسھ أو ارتبطت

المصدر الرابع: القضاء

للقواعد القانونیة.التي استقرت األحكام القضائیة على األخذ بھا عند تطبیقھا    یقصد بالقضاء كمصدر للقاعدة القانونیة: مجموع المبادئ

منھااألدنىاألخرىوللمحاكمأصدرتھالتيللمحكمةالملزمةالقضائیةالسابقةبمثابةالمحكمةتصدرهالذيالقضائيالحكمسیعتبرأي    
درجة.

المصدر الخامس: الفقھ

والمھتمونالمختصونالعلماءبھیقومومامؤلفاتھمفيالقانونشراحیطرحھاالتياآلراء:القانونیةللقاعدةكمصدربالفقھیقصد 
وتنظیر وشرح.بالدراسات القانونیة في أبحاثھم ومصنفاتھم من تأصیل

في العدالةالمصدر السادس: مبادئ القانون الطبیعي والقواعد العامة

بیان الحقوق والخیر.مبادئ القانون الطبیعي: مبادئ مثالیة أبدیة تتمثل في●
مدونات ومصنفات الفقھاء في األنظمة القانونیة المختلفة.القواعد العامة في القانون: ما یمكن استنتاجھا من خالل●

 

القانونیةالقاعدةتطبیق

- نطاق تطبیق القانون من حیث األشخاص●
- النطاق المكاني لتطبیق القانون●
- النطاق الزماني النطباق القانون●

من حیث األشخاص

ومن أھم المبادئ األساسیة عند تطبیق القانون :عند نشاه القاعدة القانونیة تصبح ملزمة لجمیع المخاطبین

: المبدأ األول : عدم جواز االعتذار بجھل القانون    

حتى ال تطبق علیھ القاعدة القانونیة    عدم قبول احتجاج الشخص لجھلھ القاعدة القانونیة

القانون وأن لم یعلموا بذلك فعال .افتراض علم المكلفین بمقتضى أحكاممقتضى ھذا المبدأ :

بالقاعدةافتراضإمكانیةلتحقیقوسیلةذلكواعتبارالرسمیةالجریدةفينشرهطریقعنبالقانونالعلمبالقانون:العلموسیلةالعلم
القانونیة

:مسوغ وجود ھذا المبدأ 

في المعامالت.أن قبول االدعاء بجھل القانون سیؤدي إلى زعزعة الثقة●
العلمعدمتزعمالتيالقضایافيالبحثمسؤولیةستتحملالتيالقضائیةالجھاتكاھلیثقلحیثالعدالةسیرنفسھالوقتفيسیھدد●

بحكم القانون.
القاعدةخصائصمعینسجمالالذياألمربھاالعلمثبوتعندإالموجودغیرالقانونیةالقاعدةفيالموجودااللتزامعنصر یصبح●

القانونیة حیث أن االلتزام منبثق منھا بذاتھا .

بجھل القانون.االستثناء من مبدأ عدم جواز االعتذار بجھل القانون االعتذار

البالدأقالیمبعضإلىالرسمیةالجریدةوصولاستحالةإلىستؤديالتيالقاھرةالقوةحالةفيیكونالقانونبجھلاالعتذار  
سبب یمثل كارثة طبیعیة.بسبب وقوع فیضانات أو انھیارات أرضیة أو زالزل أو أي

النطاق المكاني لتطبیق القانون



تطبیق القانون من حیث الحیز المكاني یخضع لمبدأین ھما:

المبدأ األول: مبدأ إقلیمیة القوانین:

وأجانبمواطنینمنبالدولةالقاطنیناألشخاصجمیععلىولكنإقلیمھاحدودفيمطبقةستكوندولةتصدرھاالتيالقوانینأنأي   
سواء أكانت إقامتھم بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة.

أجنبیة.دولةفيالمقیمینالدولةتلكرعایاعلىحتىسریانھوانعدام،أخرىدولةإقلیمإلىالدولةقانونتعدي عدمالمبدأ:ھذامقتضى   
خارج حدود الدولة.وكذلك ال یتجاوز تطبیقھ إلى األشیاء واألموال الموجودة

أساس ھذا المبدأ:    

لمظھرالحقیقيالمترجمیعتبرالقانونأنإلىاستناداقانونیةعالقاتمنبداخلھیقعماكللتنظیمبإقلیمھادولةكلاستقاللھواألساس   
السیادةتلكممارسةتتعدىأندونفیھیقعماكلوعلىإقلیمھانطاقداخلدولةكللقانونالمطلقالسلطانأيأرضھاعلىالدولةسیادة

إلى إقلیم آخر.

المبدأ الثاني: مبدأ شخصیة القانون.

   ینادي ھذا المبدأ بـ: 

.في اقلیمھا فقط بل یشمل المواطنین الموجودین في الخارجبسط سریان  قانون الدولة لیس على المواطنین المقیمین.1
في أراضیھا.عدم امتداد سریان قانون الدول على األجانب الذین یقیمون.2

لتطبقسنتوبالتاليحیاتھمشؤونلتنظیمالمجتمعأفرادارتضاهمامجموعالعاماألصلحسبتشكلالقوانین أن:المبدأھذامستند      
على ھؤالء األفراد أینما وجدوا.

ثالثا : النطاق الزماني النطباق القانون

معنى الغاء القانون:

علیھترتبسواءالملزمةقوتھمنتجریدهطریقعنوذلك،بأحكامھالمخاطبیناألشخاصعنسلطانھوإزالةسریانھ       إنھاء.1
قاعدةإلغاءیتمفالالقانونیة؛للقواعدبالنسبةالقوةفيالتدرجمبدأمراعاةمنبدعنھ.الاستغنيأونسخھتمأوأخرىقواعدإحالل

قانونیة إال بقاعدة أعلى منھا أو مساویة لھا على األقل.

 

مالحظات تأخذ بعین االعتبار عند إلغاء.       

عرفاالعرفیلغيأنیمكنحینفيمثلھ.تشریعإالیلغیھالالتشریعفإنولذلك،تشریعينصبإلغاءعرفیةقاعدةقیامإمكانیةعدم.1
مثلھ.

البطالنعناإللغاءویختلفبطالنھ.عنالقانونإلغاءیمیزماوھذاالماضيدونفقطالمستقبلإالآثارھاتطوللناإللغاءنتیجةأن.2
من حیث

في الماضي والمستقبل.أیضا حیث تعتبر القاعدة القانونیة غیر منتجة في آثارھا: البطالن ینسحب أثره على الماضي- من حیث األثر      

محلھاأخرىقاعدةفتحلالجوھریةألركانھاومستوفیةالصحیحلوجودھامستكملةقانونیةقاعدةعلىیرد اإللغاء:السببحیثمن-      
لتخلفیتقررالذيالبطالنحالعلیھھوماعكسوھوصحتھاعلىصحتھافيالطعنأوالقاعدةوجودإنكارھامبعثیكونأندون

تلك القاعدة ابتداء.صحة وجود تلك القاعدة وھو ما یؤدي إلى تیقن انعدام وجود

 

أوالً: مبدأ عدم رجعیة القانون.      



بقواعدهفیرتدللقانونرجعيأثرھناكیكونالبحیث،الماضيعلىالجدیدالقانونقواعدأحكامسریان انعدامالمبدأ:بھذاالمقصود    
منتممالكلالحاكمةھيستكونالسابقالقانونقواعدأنأيقدیمقانونكنفتحتمراحلھاشتىفيترتبتقانونیةومراكزوقائعلحكم

أفعال وتصرفات قبل نفاذ القانون الجدید.

 االعتبارات التي تحكم ھذا المبدأ:     

عننھیاأومحددعملبإتباعأمرایتضمنالمجتمعألفرادتكلیفاخطاباباعتبارھاالقانونیةالقاعدةإلىینظرالذيالقانونيالمنطقأن●
إلى المكلفین إال بالنسبة ألمور مستقبلیة.إتیان عمل معین ، ال یمكن أن یتصور معھ توجیھ ذلك الخطاب

األشیاءفياألصلبأنوتقضيالذمةبراءةاإلنسانفياألصلتجعل،األفعالبتجریمیتعلقمامنھاخصوصاواعتبارھاالعدالةأن●
بالخضوع لقانون لم یحط علما بھ مسبقا.اإلباحة . فال یستسیغ مفھوم العدالة بأن یطالب الشخص

أفرادبینالمعامالتفيوالثقةالطمأنینةمناخمنیشیعھلمااالجتماعياالستقرارلدعمرئیسیةاألفرادلحقوقأساسیاضمانا●
ھدممنذلكیحدثھقدلمااألفرادعالقاتفيواالضطراباإلخاللإلىسیقودلماضيبحكمھالقانونارتدادألنوذلكالمجتمع.

، لضمان حریاتھم وتحقیق مصالحھملثقتھم بالقانون الذي لن یكفي احترامھ من قبلھم فقط

استثناءات ترد على ذلك المبدأ ویمكن إجمالھا في :

االستثناء الوارد بنص صریح على رجعیة القوانین..1
جدوىلعدمخطابھفيمؤكداالالحقالقانونیكونفعندماالقوانین:رجعیةعدممبدأمنللمتھماألصلحالجنائیةالقوانیناستثناء.2

غیرمنفیصبحمجرم،فعلعلىعقوبةمنكانماتخفیفالجدیدةأحكامھتقرحینماأوعلیھالعقابانتفاءوبالتاليمافعلتجریم
على فعل ترى الجماعة أنھا أفعاال مباحة.منطق العدالة في تلك الحاالت اإلصرار على إیقاع العقوبات

القاعدةمعنىفیھیفسرقانونإصدارإلىالتشریعواضعفیعمدالمحاكم.قبلمنتطبیقھعندالغموضبعضیعتریھقانونیصدرعندما
القانون األصلي قد أظھر المقصود منھالقانونیة التي كانت محال للغموض ویكون بشرحھ ألحكام

المبدأ الثاني:مبدأ األثر المباشر أو األثر الفوري

تكوینھابخصوصذلككانسواء،سریانھبدءمنذالقائمةواألوضاعالقانونیةالحیاةمراحلجمیععلىمباشربأثرسیطبقالجدیدالقانون
أو آثار انقضائھا.

    اعتبارات ھذا المبدأ:

تطبیقبصددنكونحینماالمتماثلةالقانونیةواألوضاعالمراكزتحكمسوفالتياالزدواجیةمنعإلىسیؤديالمبدأذلكتطبیقأن.1
القانون.

عنھبدیلواستحداثإلغاءهأوقانونتعدیلأنالحسبانفينأخذعندماواضحةتكونللقانونالفورياألثرمبدأإقرارمنالحكمةأن.2
صالحیتھ لمعالجة مسألة من المسائل.یعني أن المصلحة تقتضي نبذ أثر ذلك القانون لقصوره وعدم

تفسیر القاعدة القانونیة

واستجالء معناه ومدلولھ .المقصود من تفسیر القانون : تحدید المضمون الحقیقي لھ

أنواع التفسیر

أوالً: التفسیر التشریعي:

المرادللقانونومكملمتممفھووبالتاليسابق،تشریعمنالمقصودبیانموضوعھویكوننفسھالتشریعواضعمنیصدرالذيالتفسیر   
السلطةمنصدورهوجوبیعنيوھذاالتفسیر.محلالقانونسنتولتالتيالجھةمنصادرایكونأنأيمعناه.وكشفتوضیحھ

عن طریق اللوائح أو القرارات اإلداریة.التشریعیة أو التنظیمیة ، فال یصح أن تفسر تلك النصوص

ثانیاً: التفسیر القضائي

.الخصومةفيللفصلالقضاءبھایتوصلوسیلةفھودعاوي.منعلیھیعرضلماالتصديبمناسبةالقضاءبھیقومالذيالتفسیروھو
للمحكمة ألجل حسمھ.قد یجعلھ متأثرا بالظروف المحیطة بالنزاع الذي یرفعوھو ما یجعل ذلك التفسیر مرتبطا بالواقع العملي مما



    لھذا فإن نتیجة التفسیر القضائي لن تتعلق إال بطرفي النزاع وھذه یعني أنھ لن یكون ملزما إال للمحكمة التي أصدرتھ في مناسبة معینة.

ثالثاً: التفسیر الفقھي

القانونأحكامالستخالصتصدیھمعندمصنفاتھمفيالقانونشراحیدونھوماالقانونيالفقھوأدبیاتكتاباتتتضمنھالذيالتفسیروھو   
والتعلیق على مضمونھ.

في حد ذاتھ بعكس التفسیر القضائي المرتبط بواقعة معینة.    والتفسیر الفقھي ال یرتبط بنزاع واقعي فھو غایة

فیھ،للقصورالنقدأوجھوبیانالقانونأحكامتوضیحفيمساعداعامال،الفقھاءقبلمنالتشریعیةللنصوصوالتحلیلالتأصیلویعد   
بعد على شكل نصوص قانونیة ملزمة.األمر الذي یؤدي إلى تبني تلك التفسیرات الفقھیة فیما

 

ثانیاً: نظریة الحق
 

تعریف الحق :

وقد أثار االختالف بین الفقھاء :

فمنھم من عرفھ :

بھالھویعترفمشروعةلمصلحةتحقیقاًاألشخاصمنللشخصالقانونیمنحھاالتيالقدرةأوالسلطةھوالحق:التعریف●
ویحمیھا .

حق وھو االنتفاع بالمأجور .مثال / المالك صاحب حق وھوحق الملكیة والمستأجر صاحب

الحق لھ عدة عناصر وھي :●

.الأماإلدارةلدیھتوفرتسواءماقیمةأومعینبمالالشخصاختصاص:االستئثار- 1

مثل : الطفل الصغیر في اإلرث .

.المشروعةالتصرفأوجھبكافةبھوالتصرفالحقمباشرةعلىالقدرة:التسلط- 2

تأجیر بیت تملكھ } .مثل : إمكانیة التصرف بھذا الحق الذي یملكھ أي : { إمكانیة

.المالیةالحمایةوتأمینمشروعیتھیعنيالقانونقبلمنبھوأعترفالحقإقرارإن:القانونياالعتراف- 3

 

تقسیمات الحقوق :

 

 أنواع الحقوق :●

.بمالتقومالالتيالحقوقمجموعةعنعبارة:المالیةغیرالحقوق)1(

وتتألف من :-



معینبلدإلىینتمونباعتبارھماالشخاصلبعضالقانونیقررھاالتيالحقوقھي:السیاسیة الحقوق- 1
تخولھم ھذه الحقوق المساھمة في إدارة شؤون البالد .

ضمنولكن.األجانبدونالحقوقبھذهالمواطنونویختصالعامةالوظائفتوليوحقاالنتخابحق:مثال
قیود وضوابط معینة ( العمر أو عدم المحكومیة ) .

كالدنماركالسیاسیةالحقوقببعضلألجانبلالعترافاالستناءاتبعضتعطيالتشریعاتبعضبدأتوقد
االستعانة بغیر المواطنین إذا توفرت لدیھم الخبرة .والسوید في حق تولى الوظائف العامة حیث یتیح القانون

توفرمدىعنالنظربغضإنساناًباعتبارهللشخصتثبتالتيالحقوقوھي:بالشخصیة اللصیقةالحقوق- 2
على حد سواء وھي على نوعین :رابطة الجنسیة فھذه الحقوق یتمتع بھا المواطن واألجنبي

أيمنجسدهسالمةفيوحقھالحیاةفياالنسانحقالحقوقھذهمقدمةفيویأتي:لإلنسانالمادیةالحمایة(أ)  
ویغلب.جنائیةمسؤولیةیرتبذلكألنالجرحأوبالقتلعلیھاالعتداءوعدمالحقھذااحتراماآلخرینوعلىاعتداء

التصرف بجسده أوحیاتھ دون قیود .على ھذا الحق الصالح العام ویمنع حتى على الشخص نفسھ

وإن.والمعنیوةاإلداریةالناحیةمنلإلنسانالالزمةالمقوماتتتناولوھي:لإلنسانالمعنویةالحمایة)ب(
إیالماً أشد وقعاً على النفس من اآلالم المادیة .االعتداء على الحقوق المعنویة مثل الشرف أو السمعة یشكل

شخصیةانتحالأوقذفھأواإلنسانلشرفالتعرضعلىفتعاقبالمعنویةالحقوقعلىاعتداءأيالتشریعاتوتجرم
یقصد اإلساءة إلیھا .

تتكونفاألسرةمعینةأسرةإلىینتميباعتبارهللشخصتثبتالتيالحقوقمجموعةھي:األسرة حقوق- 3
موقعباختالفالحقوقھذهوتختلفالنظامبھایعترفوواجباتحقوقھؤالءمنولكل.وأوالدوأمأبمن

الشخص باألسرة .

فإنھاالسرةضمنباعتبارهللفردتمنحالحقوقھذهكانتولما.والطاعةالسمعواجباألبناءوعلىأوالدهتربیةحقلھفاألب●
التي یھدف النظام إلى تحقیقھا .یمكن انتزاعھا وتجرید الشخص منھا إذا لم تحقق الغایة

.مثال : یمكن نزع حق األم في الحضانة إذا كانت غیر صالة

.وینظم ھذه الحقوق نظام األسرة أو قانون األحوال الشخصیة●
خصائص الحقوق غیر المالیة :●

التقادمعلیھیردوالعلیھاالحجرأوبھاالتصرفیجوزاللذلكللغیرلإلنتقالقابلةفھيبالمالتقومالبأنھاالمالیةغیرالحقوقتتمیز
أي ( تتغیر بمرور الزمن ) .

أوبالدمالتبرعمثلالحقوقھذهعلىاالستثناءاتبعضیوجدأنھإال،حریتھعنالتنازلأوالحیاةفيحقھیبیعأنألحدیجوزفال
التبرع ببعض أعضاء الجسد في حال الضرورة .

المالیةالذمةمنجزءتعدأنھاأيبالمالللتقویمقابلةالحقوقمنطائفةتوجدالمالیةغیرالحقوقجانبإلى: المالیةالحقوق)2(
ویجوزللتعاملمحالًستصبحالحقوقھذهفإنالحقلصاحبالمادیةالمنفعةعلىالحصولالحقوقھذهمنالھدفكانولماللشخص

.الحجر علیھا أو التصرف بھا كما أنھا تنتقل إلى الورثة

ومن أھم ھذه الحقوق المالیة :-●

بحیثمعینشيءعلىمالشخصیتقرر،القانونیحمیھمباشرةاستئثارھوالعینيوالحق : العینیةالحقوق -1
توجد صلة مباشرة بین صاحب الحق ومحل الحق .

أوجھبكافةبھیتصرفأنیستطیعكمابتأجیرهیستغلھأنیستطیعكمالنفسھیستعملھأنیستطیعالمنزلصاحب:مثال
التصرف كالبیع أو الھبة .

وتقسم الحقوق العینیة إلى قسمین :-●



أوالً  : الحقوق العینیة األصلیة :

حقلصاحبھاالحقوقھذهوتخولآخرحقإلىوجودھافيتستندوال،غیرھاعنمستقلةبنفسھاتقومالتيالحقوقتلكوھي
االستعمال واالستغالل والتصرف .

وتتألف ھذه الحقوق من عدة أنواع :

فقھاءسماهلذلك.والتصرفواالستغاللاالستعمالحقمنصاحبھیمّكنألنھوذلكالحقوقأنواعأقوىوھو: الملكیةحق●
( الرقبة محل الحق ) .الشریعة بـ ( الملك التام ) أي ملكیة الرقبة والمنفعة

مناالستفادةمنالشخصفتمكناالستغاللسلطةأما،استعمالسلطةھيبركوبھاالسیارةواستعمالبسكناهالمنزلفاستعمال:مثال
:على ریع اجرة المنازل ، أما سلطة التصرف فھي على شكلینالشيء بطریقة غیر مباشرة كثمار المزروعات أو الحصول

األول مادي : ویكون باستھالك الشيء .

.الشيء إلى شخص آخر سواء كان بالبیع أو التنازل أو الھبةأما الثاني فھو تصرف قانوني : أي نقل المالك حقھ في

عناالنتفاعحقویكتسب،بھالتصرفدونلغیرهمملوكشيءواستغاللاستعمالسلطةصاحبھیخولیحق وھو:االنتفاعحق●
،واالستغاللاالستعمالسلطتيممارسةمنالمنتفعتمكینالحقھذابموجبالرقبةمالكویلزموالوقفوالوصیةالعقدطریق
فترةانتھاءعندصاحبھإلىیرّدهوأنالالزمةبالعنایةیتعھدوأناالنتفاعمحلالشيءعلىیحافظأنالمنتفععلىیجبولكن

االنتفاع .

.وینقضي حق االنتفاع باألجل المضروب أو یموت المنتفع

باالستعمالالحقصاحبأنیعنيوھذاللغیرمملوكشيءاستعمالسلطةصاحبةیخولالذيالحقوھو:والسكني االستعمالحق●
االستعمالحقلصاحبفلیسزراعیةأرضاًالحقمحلكانفإذالغیرهعنھیتنازلأنلھیجوزالشخصيحقلھینشأبالسكنيأو

إال زراعتھا .

العقارعلىیرداألولإنحیثالسكنيحقعنیختلفاالستعمالوحق.المنزلھذایسكنأنإاللھفلیسمنزالًالحقمحلكانوإذا
المستعمل أو الساكن .حق االستعمال والسكني بحلول األجل المضروب أو بموتوالمنقول ، أما الثاني فإنھ ال یرد على العقار ویقتضي

ھذاویرد،علیھابالبناءأوبغرسھاللغیرمملوكةبأرضالمثلأجرةمقابلینتقلأنللمحتكرالحقھذابمتقضىیتم:الحكر حق●
فیعتبر،بنائھاأوزراعتھاصاحبھایستطیعالالتيالمھملةاالرضأحیاءإلىغالباًویھدف،المنقولدونالعقارعلىالحق

الورثة من بعده .وال ینتھي حق الحكر بوفاة المحتكر وإنما ینتقل إلىالشخص مالكاً لما یقیمھ على ھذه االرض من غرس أو بناء
العقارصاحبسلطةمنتقییدمضمونھفيالحقوھذاللغیرمملوكآخرعقارلمنفعةعقارعلىمقررحقھو:االرتفاق حق●

الخادم لمصلحة صاحب العقار المخدوم .

،أرضھإلىیصلأنالشخصلھذافكیفالعامالشارععلىمطلأوممرلھالیسالتياالراضيبعضالمناطقبعضفينجدقد:مثال
وحقوق،مختلفینلشخصینمملوكینعقارینعلىإالیكونالاالرتفاقوحقالمجاورةاألراضيفيالمروربحقاالعترافمنبدالإذا

استعمالھ .، وینقضي ھذا الحق بالتقادم لعدم االستعمال أو بإساءةاالرتفاق مقررة لخدمة العقار ولیس لخدمة صاحب العقار

ثانیاً : الحقوق العینیة التبعّیة :-

وھذه،الشخصيالحقإلىتستندوإنمامستقلةتوجدالفھيالشخصیةالحقوقمنحقاًتتبعألنھابالتبعّیةالحقوقھذهوتوصف
الحقوق على ثالثة أنواع :-

والمدّین ویقسم إلى قسمین :األول : حق الرھن : وھو یتقرر بموجب عقدین بین الدائن

وذلكالمختصةالجھاتلدىیملكھعقارعلىرھنإشارةبوضعالمدّینقیامبالتعریف وھو:رسمي رھن–1
ویجب،عقارعلىإالیردالالحقوھذا،فقطرھنإشارةیوضعوإنمابالحیازةیقترنالفھولذلك ،الدائنلمصلحة

لصحتھ إشھاره لیحتج بھ تجاه الغیر .أن یتم بموجب عقد رسمي یحرر على ید موظف مختص ویلزم



طریقعنوذلك،المحددالوقتفيالدینبوفاءالمدینیقومالعندمادینھاستیفاءفيوتقدمأولویةحقصاحبةیعطيالرھنوھذا
.ببیع العقار المرھون من قبل القضاء وإعطاء الدائن حقھالتنفیذ الجبري لدى القضاء ، وینقضي الرھن الرسمي بالوفاء

حبسإلىللدینكضمانالمقدمالشيءحبسسلطةالدائنیخّولعقدبموجبالحقھذاینشأ:الحیازي الرھن- 2
التقدممیزةصاحبةیعطيوھيوالمنقولالعقارعلىیردأنیمكنوإنمامعینةشكیةالرھنھذایتطلبوالاستیفاءه

الشؤعوضعیقتضياالخیربأنالحیازيوالرھنالرسميالرھنبینالفرقویتجلىالعادیینالدائنینمنغیرهعلى
خالف الرھن الرسمي الذي یبقى في حوزة المالك .المرھون في حیازة الدائن المرتھن ، أو من ینوب عنھ على

الثاني حق االختصاص : -

وعلىقضائيلحكمتنفیذاًوذلكللمدینعقارعلىالنیةحسنللدائنیتقررتبعيعینيحقوھوالقضاءمنبأمرالحقھذاینشأ
دینھاستیفاءلضمانعقارعلىلھاختصاصھحقتقریربطلبالقاضيإلىیتقدمأنقضائيحكمبیدهالذيللدائنیجوزذلك

.مقدار الدین وثمن العقار الذي یتقرر علیھ االختصاصویراعي القاضي عند تقریره لھذا الحق مدى التناسب بین

واألولیة في استیفاء دینھ .وإذا ما تقرر حق االختصاص فإنھ یعطي صاحبة حق التقدم

الثالث : حق االمتیاز :-

عاماًیكونوھوالقانونبنصوصالحقھذاویتقرر،الدینھذالصفةمنھمراعاةحقھاستیفاءفيللدائنالقانونیقررھاأولویةھو
الدائنینعلىالتقدممیزةصاحبھالحقھذاویعطيبالذاتمعّینمالعلىوردإذاخاصاًویكونالمدیناموالجمیععلىیردعندما

اآلخرین في استیفاء الحق .

المدینیسمىآخرشخصمواجھةفيالدائنویسمىللشخصالقانونیمنحھاسلطةعنعبارةھي:الشخصیة الحقوق–2
مثل إلزام المقاول بالبناء أو االمتناع عن عمل .ویمكن للدائن بموجب ھذه السلطة إلزام المدین بقیام بعمل

.عدم المنافسة بممارسة نفس النشاط وذلك فترة محدودةمثال : عند بیع المحل التجاري فیمكن االشتراط على المشتري

فالعالقة بین الدائن والمدین ھي عالقة شخصیة .●
خصائص الحقوق الشخصیة :-●

أخذمنجبراًأوطوعاًالدائنبتمكینالمدینالتزامذلكیقابلالمدینذمةفيللدائناقتضاءفيتتمثلوإنمامعینلشيءتنصبالأنھا
نطاق واسع .إیجابي أو سلبي ، وھذه الحقوق ذات طبیعة منقولة وذاتحقھ ، كذلك فإن محل ھذه الحقوق ھو دائماً االلتزام بعمل

؟س/ ما ھو الفرق بین الحقوق الشخصیة والحقوق العینیة

 

الحقوق العینیةالحقوق الشخصیة

الحق الشخصي ھو عبارة عن سلطة یمنحھا القانون
لشخص في مواجھة شخص آخر

الحق العیني ھو عبارة عن سلطة یمنحھا القانون
لشخص على شيء محدد بالذات .

الحق الشخصي یقع في مواجھة المدین بالذات
الحق العیني فإنھ یرتب التزام عام ومطلق تجاه جمیع

االشخصا الذي یجب علیھم احترامھ ، فحق الملكیة
یفرض على الجمیع احترامھ وعدم التعرض لھ

أما صاحب الحق العیني فإن لھ میزة التقدم على غیره منالحق الشخصي ال یعطي صاحبھ حق أولویة وتقدم
الدائنین

 
 

الحقوق المختلطة :



مناالنسانذھنعنھیتفقماعنالناتجةالحقوقمننوعاًالتطوروأظھر،والشخصیةالعینیةالحقوقفيمحصورةالحقوقكانت
الفكريانتجاهعلىللشخصالقانونبھایعترفالتيالحقوقجملةوھي والفكریةاألدبیةالحقوقتسمىالحقوقوھذهومخترعاتأفكار

.أصدرت عدة اتفاقیات كاتفاقیات منظمة التجارة العالمیة وقدأو األدبي مثال : حق المؤلف وحق صاحب العالمات التجاریة

خصائص الحقوق المختلطة :-●

الحقھذاینقضيوالحجبھأونشرهمنوتمكینھإلیھالفكريانتاجھنسبةفياالنسانحقفيتتمثل:معنویةحقوق- 1
في ھذا الحق منھا :بالوفاة وإنما ینتقل إلى الورثة وھناك بعض االتفاقیات

.ھـ1410عامالصادرالمؤلفحقوقحمایةنظامھناكالمملكةوفي،المؤلفحقوقلحمایةم1971عامبرناتفاقیة●

منریععلىالحصولفيالمؤلفكحقالفكريالنتاجھالمالياالستغاللفيالشخصحقفيوتتمثل:المالیةالحقوق- 2
التصرف واالستغالل المالي .نشره مؤلفة ، وھذا الحق على عكس العنصر المعنوي یقبل

بعد وفاة مورثھم .فیكون للمؤلف حق بیعھ أو التنازل عنھ وینتقل إلى الورثة

أنواع الحقوق المختلطة :-●

أوالً : حقوق المؤلف :-

. أدبیة ومالیة .والفنون واآلداب العامة وھذه الحقوق ذات طبیعة مزدوجةوھي الحقوق التي ترد على االنتاج الذھني في مجال العلوم

والعنھالتنازلأوبنقلھفیھالتصرفیصحالبأنھویتمیزعدمھمنالنشرتقریرسلطةوحدهالحقصاحبھیخّولاألدبيفالجوانب=
یجوز الحجر علیھ .

.= أما الجانب المالیة فیحول لصاحبھ سلطھ التصرف  واالستغالل

ثانیاً : حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة :-

.والنماذج الصناعیة وما یتعلق بالعامالت واألسماء التجاریةوھي الحقوق التي ترد على المخترعات الجدیدة والرسوم

التشریعاتأوجبتوقدمشروعةغیربطریقةاالستغاللأوالتقلیدمنعلیھاالعتداءبمنعالحقھذالحمایةالتشریعاتمعطمسعتوقد
تتولىحینفي،للمخترعاتبالنسبةوالتقنیةللعلومعبدالعزیزالملكمدینةالمملكةفيذلكوتتولىخاصةھیئاتلدىتسجیلھاضرورة

.وزارة التجارة مھمة تسجیل االسماء والعالمات التجاریة

 

أشخاص الحق

أن یكون شخصاً طبیعیاً أو اعتباریاً .ویقصد بالشخص في ھذا المجال الشخص القانوني الذي یمكن●
وعلىااللتزاماتوتحملالحقوقالكتسابیصلحمنكلشخصاًفیعتبرالقانونیةالناحیةمنأما،وحدهاالنسانھولغةوالشخص●

االعتباریةاالشخاصأي{واألموالاالشخاصبجماعاتیعرفماوھواالنسانلغیرالقانونیةالناحیةمنالحقوقثبوتیمكنذلك
. {

س/ من ھو الشخص الطبیعي ؟

والدتھ وھوالذي یصیح أن یكون دائناً أو مدیناً.ج/ ھو االنسان الذي تثبت لھ الشخصیة القانونیة بمجرد

اإلدراك لدیھما .وھذه الشخصیة تثبت للصغیر غیر الممیز والمجنون رغم انعدام

س/ متى تبدأ الشخصیة الطبیعیة ؟



أوالمفقودوحالةالجنینحالةفيكمااالستثناءاتبعضاألصلھذاعلىیردولكنبوفاتھوتنقضيحیاًاالنسانوالدةبتمامتبدأج/
الغائب .

.الحقوق تحقق الحیاة عند تمام الوالدة ولو للحظة واحدةوتمام الوالدة یعني انفصال المولود عن امھ ویجب الكتساب●
الشيءھذایثبتلمفإذا،تنفسأوحركةأوبكاءمنعلیھایدلوبماللحیاةالظاھرةالعامالتمنالمولودحیاةمنالتثبتویتم●

.جاز االستعانة برأي أھل للتحقق من حیاة المولود من عدمھا
حیاًالوالدةیتحققالشخصیةبدایةھواالصلكانوإذا،)الدمفصیلة(المتاحةاالثباتطرقوكافةالمیالدبشھادةالوالدةوتثبت●

أعطیاتوأمینالحملوضعفإذاذكریننصیبالجنینویعطيوالنسبوالوصیةكالمیراثالحقوقبعضلكسبیصلحالجنینفإن
إلى مستحقھ .نصیبھما وإذا وضع الحمل ذكر أو أنثى أخذ نصیبھ ورد الباقي

أھلیةدونفقطوجوبأھلیةللجنینفإنذلكوعلىالموصيإلىتردالوصیةفإنمیتاًولدفإذاالوصیةفيالحقللجنینیثبتكما●
أداء وإن اكتسابھ للحقوق معلق على شرط والدتھ حیاً .

تنقضي الشخصیة الطبیعیة بالوفاة :-●
فيكماالمحكمةمنالشخصبموتحكمإصداروتعنيحكمّیھأوالقلبخفقانتوقفأوالنفسبانقطاعحقیقیةتكونأنإماموھي●

حالة الفقدان والغیاب .
تنظم سجالً خاصاً للوفیات .وتثبت واقعة الوفاة بأي وسیلة إثبات ولكن معظم الدول●
امتداد شخصیة المتوفى إلى ما بعد الموت ؟امتداد شخصیة المتوفى إلى ما بعد الموت : - (س) ھل یمكن●

تبقىأموالھفإنبالدیونمثقلةالمتوفىتركھكانتفإذا،المصلحةالعتباراتوذلكالموتبعدماإلىالقانونیةالمتوفىشخصیةتمتدقد
على حكم ملكھ إلى أن تسدد جمیع دیونھ وتنفذ وصایاه .

منالتركةتطھیریتمأنإلىوفاتھبعدحتىذمتھعلىالمتوفيأموالتبقيوبھذا،الدیونسددبعدإالتركھالأنالقانونيالمبدأوكذلك
الدیون .

حالة المفقود :-●
بحیث ال تعرف حیاتھ من موتھ.ھو من غاب عن موطنھ انقطعت أخبارهوالمقصود بالتعریف ●
میتاًالمفقوداعتباریبیحفالقانون،سفینھغرقأوطائرةتحطمحادثفيفقدكمنحیاتھعلىوفاتھاحتمالیغلبالشخصفھذا●

وشخصیتھ ممتدة إلى ما ال نھایة .ویبرر ذلك أنھ لیس من الصالح ترك أمر المفقود معلقاً
بموتالقاضيقواتھابعدیحكمالتيالمدةحیثمنأما،تقدیراًالمفقودبوفاةالحكمالشأنذويمنطلبعلىبناًءللقاضيفیجوز●

المفقود فإنھ یجب التمییز بین الحالتین .
الحالة األولى :-●

سنوات4مروربعدالمفقودبموتیحكمالقاضيفإنالطائرةتحطمفيكماھالكھعلیھایغلبظروففيفقدالذيالمفقودحالةوھي
على فقده .

الحالة الثانیة :-●
أقرانھ .فال یحكم القاضي بالوفاة إال بعد المدة التي یعیش مثلھاوھي التي فقد فیھا الشخص في ظروف ال یغلب فیھا وفاتھ●
إلىفیؤديالقانونیةالناحیةمنالطبیعیةالوفاةآثارنفسیرتبحكماًالمفقودبوفاةالقاضيحكمصدورفإناالحوالجمیعوفي●

إلى الورثة .بالوفاة سواء من حیث صحة الزواج أو انتقال األموالانقضاء الشخصیة النظامیة للمفقود من تاریخ حكم القضائي
یكونأنإال،بھتصرفوامابردھؤالءیلزموالالغیریدتحتمنأموالھمنتبقيمااستردبالوفاةالحكمبعدالمفقودعادوإذا●

الحالة فإنھ یجب علیھم التعویض .ھناك سوء نیة أي علم ھؤالء بحیاة المفقود ، ففي ھذه
تزوجت غیره .أما بالنسبة إلى الزوجة فإنھا تعود إلیھ إن لم تكن قد●
حالة الغائب :-●

دونحالةقاھرةأوعادیةظروففيذلككانسواءمحققةحیاتھكانولو،مرغماًأوراضیاًومالھوطنھتركالذيھوالشخصالغائب
إدارة شؤون بنفسھ .

مصالحةإدارةیتولىعنھوكیلبتغییرالمحكمةقیامیترتبولكنالنظامیة،الشخصیةانتھاءالقانونفيالغیابعلىیترتبوال●
وشؤونھ حتى عودتھ .

من القاضي تطلیقھا.أما الزوجة المتضررة من غیاب زوجھا فتستطیع أن تطلب●



خصائص الشخصیة الطبیعیة :-●

تتمیز الشخصیة القانونیة للفرد بعدة خصائص وھي :-

 :-أوالً : االسم

في عالقتھ مع الدولة أو مع االشخاص اآلخرین .وھو أحد مقومات الشخص الذاتیة التي تمیزه عن غیره سواء●
كالبیعبھالتعاملیجوزفالبالشخصیةاللصیقةالحقوقمنوھووفاتھوحتىوالدتھمنذالطبیعيالشخصیالزمحقواالسم●

والحجز والتقادم .
●ً إلیھ اسم االب والجد واسم العائلة .وإن الشائع في المملكة ھو استعمال االسم الشخصي مضافا
.المدني وحرصاً على استقرار المعامالت ، والمراكز القانونیةوإن التسمى واجب تفرضھ الدولة العتبارات تدعیم األمن●
علىیعتديمنكلعلىدعوىإقامةفيالحقصاحبھواعطىاالسمالنظامحمىحیثاسمھحمایةحقصاحبةیخّولالحقوھذا●

بالتعویض ، ومعاقبة الفاعل بالعقوبات الجزائیة .اسمھ دون وجھ حق بكف العتداء علیھ ومطالبة من ارتكبھ

 }انتحال الشخصیةمثال {{ 

ثانیاً : الحـالة :-

بموجموعة من العوامل منھا :-یتأثر مركز الشخص الطبیعي في المجتمع من حیث حقوقھ وواجباتھ●
ما .االنتماء للبد معین أو مركھ في االسرة أو اعتناقھ لدین●
الحقوق وتحمل االلتزامات تبعاً لمركزه القانوني .وتسمى ھذه األمور بالحالة وھي : صالحیة الشخص الكتساب●
والحالة على عدة أنواع : -●

تبعاًتتأثرالسیاسیةالفردحقوقوإنرعایاهكأحدبھاوارتباطھمعینةلدولةالشخصانتماءبھاویقصد:السیاسیةالحالة- 1
السیاسیة الخاصة بالمواطنین .لجنسیتھ حیث إن االجانب ال یجوز لھم التمتع ببعض الحقوق

على أمرین :-وإن الجنسیة كرابطة بین الدولة ومواطنیھا تمنح بناءاً●

التجنسطریقعنالجنسیةاكتسابویجوزاألبوینلجنسیةاعتباراًالدولةأقلیمعلىیولدمنلكلالجنسیةمنحوھو:األول
الدم كأصل عام .وتنظیم المملكة العربیة السعودیة الجنسیة بنظام خاص یأخذ

.أرضي الدولة أو خارجھا من أبوین تابعین لجنسیة الدولةالثاني : وھو حق الدم ویعني منح الجنسیة لمن یولد على

.)المدنیةبالحالة(وتسمى: العائلیةالحالة- 2

التأدیبحقفالألب،واجباتوعلیھحقوقمنھمالكلفیكونزوجاًأوإبناًأوأباًأكاناالسرةفيالشخصمركزتحددالتيالصفةوھي
اإلنفاق واإلیواء .والطاعة على الزوجة واألبناء وھؤالء بالمقابل لھم حق

واحدأصلفيباشتراكھماألشخاصبینتقومالتيالنسببقرابةویقصدمصاھرةقرابةأونسبقرابةإمااالسرةأفرادبینوتربط●
أما،مشتركأصلیجمعھممنبینتقومالتيالحواشيطریقعنأووالفروعاالصلبینمباشرةتكونإماوھيمشتركودم

أو بین الزوجة وأقرباء الزوج .قرابة المصاھرة فتنشأ بالزواج بین الزوج وأقرباء الزوجة

یحددوكذلكبكتابیھالزواجمثالُللمسلمفیحقلألشخاصالنظامیةالقانونالمراكزبعضالدینیحددحیث:الدینیةالحالة- 3
الدین .الدین االسالمي أنصبھ الورثة ویحرم التوارث مع اختالف

القانونیةالناحیةمنفیعتبرقانونيمقرمنھملكلیكونوأناآلخرینالمجتمعأفرادبینالعالقاتتنظیمیستوجب: الموطن●
یعتدنحوعلىبالشخصاالتصالفيالموطنفكرةأھمیةوتبرزمؤقتةبصفةعنھتغیبولو،الدوامعلىالمكانھذافيموجوداً

على الموطن بعض اآلثار القانونیة أھمھا :-بھ قانواً وذلك رعایة لمصالحة ومصالح غیره ، ویترتب



المحكمةأماماإلفالسإجراءاتتسویةیمكنكماعلیھالمدعىموطندائرتھافيیقعالتيللمحكمةینعقدحیث/القضائياالختصاص
المدین .فإن مكان الوفاء یتحدد في المكان الذي یوجد فیھ موطنالتي یقع في دائرتھا موطن التاجر أما من ناحیة الوفاء

والموطن على نوعین :-

.القانونیةبشؤونھیتعلقمابكلفیھمخاطبتھیمكنالذيالشخصمقرھوعامكونأنإما- 1

.فقطمعینبنشاطالمتعلقةاالعالناتالشخصإلىتوجھحیثاالعمالبموطنفیعرفخاصیكون أو- 2

منعلیھوماحقوقمنللشخصمامجموعةوھي،الشخصحالةفیھیقیمالذيالماليالوعاءھي: المالیةالذمة- 4
زادتفإذا،السلبيالعنصرفتشكلالمالیةااللتزاماتأمااإلیجابيالعنصرللشخصالمالیةالحقوقوتشكلمالیةالتزامات
وحدھمھمفاالشخاص،معسراًالشخصكانالحقوقعنااللتزاماتزادتوإذاموسراًالشخصكانااللتزاماتعنالحقوق

منذشخصفكلالقانونیةوالشخصیةالمالیةالذمةبینحتميالتالزمفإنلذلكااللتزاماتویتحملونالحقوقیكتسبونالذي
للتصرفقابلةغیروھيتتجزءوالتتعددالواحدةمالیةذمةشخصولكلااللتزاماتوتحملالحقوقاكتسابعلىقادروالدتھ

فیھا وھذا یؤدي إلى أمین :-

أموال المدین .األول : ھو فكرة الضمان العام الذي یكون للدائنین على

عناصرھاخاللمنوذلكبالدینللوفاءضامنةتكونالتيھيالمالیةفالذمة،الدیونسدادبعدإالتركھالأنھتقومالتيالقاعدة:الثاني
الورثة بعد سداد ما علیھا من دیون .االیجابیة وتنتھي الذمة المالیة بالوفاة وتنتقل إلى

:-األھلیة- 5

وھي بالتعریف في اللغة : { الصالحیة }

االلتزامات ومباشرةوباالصطالح : { ھي صالحیة الشخص الكتساب الحقوق وتحمل


