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  .. احملاضرة األوىلـــــــــــــــــــ 

  
  .. ماهية القانون.. 

 االطراد واالستمرار وفقا لنظام ثابت  :لغة  تعريف القانون  
  )إلزامية(احكامها  جمموعة القواعد اليت تنظم سلوك االفراد يف اتمع واملقترنة جبزاء توقعه السلطة العامة على من خيالف :املعىن العام 

عن تسهم القاعدة القانونية مع جمموعة اخرى من القواعد االجتماعية يف تنظيم سلوك األفراد داخل اتمع ويتعني معرفة خصائصها لتمييزها 
  غريها

    جمردة وعامةالقاعدة القانونية 
  القاعدة القانونية عبارة عن الوحدة اليت يتكون منها القانون

  ن من جمموعة قواعد قانونيةوكل قانون يتكو
  :أهم ما مييز القاعدة القانونية 

  أا توجه اىل االفراد يف صورة أمر  جيب االنصياع له -1
  ليست قوانني نصح وارشاد بل هي قوانني قهر واجبار -2

  :خصائص القاعدة القانونية 
  : القاعدة القانونية حتكم سلوك ونشاط األفراد :اوالً

  .ية تنظم سلوك الفرد اخلارجي القاعدة القانون -
  )ماعدا قواعد الدين. (أما ما جييش يف داخله ويكمن يف النفس فال تنظمه -
  .مثل شروع يف قتل عمد ) نية الشخص حمل اعتبار عند احلساب. (القانون يعتد بالنوايا أحيانا إذا ما ارتبطت بسلوك خارجي -
  )مثل االنتحار و املخدرات(نفسه إال يف احلدود اليت يؤثر فيها هذا السلوك تأثريا ملموسا القاعدة القانونية ال تنظم سلوك الفرد جتاه  -

  :القاعدة القانونية عامة وجمردة  :ثانياً
  ألا ال توجه اخلطاب إىل شخص أو أكثر معينني بالذات وال إىل حالة أو حاالت حمددة بذاا  جمردةالقاعدة القانونية  -
  وعلى مجيع األماكن  بالدولة اليت تتوافر فيهم صفات معينة ، ألا تطبق على مجيع األشخاص  عامةة القاعدة القانوني -
  . القاعدة القانونية تضع شروطا وصفات إذا وجدت انطبقت القاعدة -
تمع طاملا تنطبق على هذه الطائفة ال خيل بعمومية القاعدة وجتريدها أن تطبق على طائفة معينة من أفراد ا(عمومية القاعدة هي عمومية نسبية  -

  )بشروط وصفات مثل قانون تنظيم مهنة معينة
مثل قانون تنظيم مهام ، اذا انطبقت عليه الشروط والصفات (ال يتعارض مع القاعدة القانونية وجتريدها أن تطبق على شخص واحد  -

  )ومسؤوليات رئيس جملس الشورى أو رئيس الدولة
  .نونية وجتريدها يهدفان  إىل حتقيق املساواة بني األفراد يف اتمع عمومية القاعدة القا -
  عدةالعربة من عمومية القاعدة القانونية وجتريدها ليس بعدد األشخاص الذين خيضعون للقاعدة ولكن العربة بالشروط والصفات الثابتة يف القا -
  )مثل قرار تعيني موظف(ري الفردي عمومية القاعدة القانونية وجتريدها متيزها عن القرار االدا -
  عمومية القاعدة القانونية وجتريدها متيزها عن أحكام احملاكم  -
  القاعدة القانونية ختاطب األشخاص بصفام وشروطهم -
قاعدة تنظيم  عمومية القاعدة القانونية وجتريدها ال تقتصر على األشخاص اخلاضعني هلا ولكن تشمل املوضوعات اليت تنظمها القاعدة مثل -

  عقود البيع و االجيار
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  :القاعدة القانونية ملزمة تقترن جبزاء مادي  :ثالثاً
   خصائص اجلزاء:  

  جزاء دنيوي وحال - 1                               
  جزاء توقعه السلطة العامة يف الدولة - 2                               

   حاالت توقيع اجلزاء:  
  )محاية املصاحل العامة يف الدولة(الشخص قاعدة قانونية تستهدف محاية النظام  القانوين يف الدولة  اذا خالف -1
  )محاية املصاحل العامة يف الدولة(اذا خالف الشخص قاعدة قانونية تستهدف محاية احلق اخلاص لألفراد  -2
  

  جزاء جنائي ، جزاء مدين ، جزاء إداري “ صور اجلزاء وأنواعه“  
  )قانون العقوبات(يوقع عند خمالفة الشخص لقاعدة من قواعد القانون اجلنائي  :زاء اجلنائي اجل -1
  القانون اجلزائي حيدد جرائم وعقوبات -
  )اجلرائم والعقوبات حمددة على سبيل احلصر(ال جرمية وال عقوبة اال بنص شرعي او نص تشريعي  -
  ل احلصراهم ما مييز اجلزاء اجلنائي أنه حمدد على سبي -
  اجلزاء خيتلف باختالف القاعدة القانونية اليت يتم خمالفتها وباختالف احلق املعتدى عليه ووفقا جلسامة املخالفة املرتكبة  -
  وتسمح للمتضرر برفع الدعوى للتقاضي من اجلاين، للدولة احلق يف توقيع اجلزاء اجلنائي  -
  )قواعد  آمرة(وكل قواعده ) مة للمجتمعمحاية املصلحة العا( القانون اجلنائياهلدف من  -
  )حتقيق الردع العام والردع اخلاص(  اجلزاء اجلنائي اهلدف من -
  منع بقية افراد اتمع عن االقدام على هذا الفعل  :الردع العام  -
  منع ارم من معاودة ارتكاب هذا الفعل يف املستقبل :الردع اخلاص  -

  :صور اجلزاء اجلنائي 
  )السارق تقطع يده –القاتل يقتل (بدين  جزاء. 1
  )السجن(جزاء يف احلرية . 2
  )غرامة( جزاء مايل . 3
  )مصادرة االموال( عقوبات تبعية . 4
  :اجلزاء املدين  -2
  يوقع عند خمالفة قواعد القانون اخلاص -
  )لوفاء بالتزاماممحاية املصاحل اخلاصة ألفراد اتمع وحث األفراد على ا(اهلدف من اجلزاء املدين  -
  بطالن العقد –إلغاء العقد  –التعويض  :أهم صوره  -
  اجلزاء املدين يقتصر على التعويض املادي -
  : اجلزاء اإلداري  -3
  يوقع عند خمالفة قاعدة من قواعد القانون اإلداري -
  ينظم الوظائف العامة يف الدولة -
  ويكون متناسب مع املخالفة املرتكبة) تأدييب(إداري  إذا أخل املوظف يف تأدية عمله يوقع عليه جزاء -
  )قضاء إداري(القضايا اليت تكون الدولة طرف فيها يكون هلا نظام قضائي خاص يسمى  -
  ديوان املظامل هو جهة القضاء االداري يف اململكة -
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  :القاعدة القانونية تنظم الروابط االجتماعية :رابعاً

  واء يف ابسط صورها أو أعقدهاالقانون يوجد مع اجلماعة س -
  القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية لذا ختتلف القاعدة من زمان إىل زمان ومن مكان إىل مكان -
  القواعد اليت ال ختتلف من مكان اىل مكان مثل قواعد تنظيم التجارة اخلارجية -
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    .. ثانيةاحملاضرة الــــــــــــ ـــــــ

)ة من واقع شرح الدكتور يف احملاضر(   

 .. التمييز بني قواعد القانون والقواعد االجتماعية االخرى ..
 

 أوالً: القواعد القانونية وقواعد اامالت والعادات :
قواعد اامالت (قواعد السلوك) : هي جمموعة املبادئ اليت تستهدف جعل احلياة أكثر رقة وذيبا وذلك بدعوة األفراد إىل بذل مزيد من 

 العناية املتبادلة يف املناسبات
 هي قواعد جمردة وعامة تنظم سلوك وعالقات االفراد يف اتمع

 غايتها : جعل احلياة أكثر رقة وذيبا
  هدفها : توطيد العالقات والروابط والصالت االجتماعية يف اتمع الواحد

  جزاؤها : معنوي (املعاملة باملثل )
)القواعد اخلاصة مبعاملة أعضاء السلك الدبلوماسي ( ميكن حتويل قاعدة من قواعد االخالق اىل قاعدة قانونية يطبق عليها جزاء مادي مثل   

 عرف يعين قانون (العرف الدويل هو القانون الدويل)
  ختتلف عن القواعد القانونية يف :

يتمثل يف  معنويتوقعه السلطة العامة بينما جزاء خمالفة قواعد اامالت  ماديجزاء خمالفة القاعدة القانونية ”لزاماال“ طبيعة اجلزاء  .1
.املعاملة باملثل   

.غاية القانون حفظ كيان اجلماعة وضمان استقرارها بينما غاية قواعد اامالت جعل احلياة أكثررقة وذيبا : الغاية من وجودها . 2   
 

 ثانياً : القواعد القانونية وقواعد االخالق :
  االخالق : هي جمموعة املثل العليا الىت جيب ان يكون عليها سلوك االفراد يف اتمع

 - ومنها مايدعو لفعل اخلري كمساعدة الضعفاء واالحسان اىل الفقراء والوفاء بالعهد والصدق يف املعامالت
النهي عن الكذب والتجسس واالعتداء على الغريومنها مايدعو اىل االمتناع عن الشر ك  - 

 – ختتلف من جمتمع آلخر ومن وقت آلخر
 - تم بنوايا الفرد ولو ظلت حبيسة نفسه

  ختتلف عن القواعد القانونية يف :
  الغاية : غاية قواعد األخالق الوصول بالفرد إىل درجة الكمال اخللقي

  النطاق :  قواعد األخالق أوسع نطاقا من القواعد القانونية (الا تشترك مع القاعدة القانونية يف تنظيم السوك
)وقواعد االخالق تم بالنوايا الداخلية وتنظم عالقة الفرد بنفسهاخلارجي للفرد   

 - القانون يهتم بالقواعد االخالقية بقدر ما يكون هلذه القواعد االخالقية على اتمع
اخالقيةليست كل قاعدة قانونية قاعدة   - 

 - ليست كل قاعدة قانونية قاعدة أخالقية مثل: (انظمة املرور) (اجراءات رفع الدعاوي) (قوانني الضرائب)  
 -  بعض القواعد القانونية ختالف القواعد االخالقية مثل:  

)تقنني حصول املقرض على فائدة اذا تأخر املدين يف سداد القرض( -   
)نتيجة عدم استعماله لفترة طويلة يسقط حق الشخص(نظام التقادم   - 
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هناك روابط وعالقات مشتركة يف التنظيم بني القانون واألخالق  -  
مثل. كلما تتطور اتمع تزداد الصلة بني القانون واألخالق وتتحول القواعد األخالقية إىل قواعد قانونية  -  
)ين والتزام اخالقيالتزام قانو(حق الزوج يف الطاعة ميثل التزام على الزوجة   -  
)التزام قانوين والتزام اخالقي(حق الزوجة يف النفقة ميثل التزام على الزوج   -  

 امثلة لقواعد اخالقية حتولت اىل قواعد قانونية :
مل كان هناك التزام اخالقي على صاحب العمل بان يعوض العامل عن اي ضرر يصيبه اثناء فترة العمل حىت ومل يكن راجعا لصاحب الع

 باعتباره شخص ضعيف
 

 ثالثاً: القواعد القانونية وقواعد الدين :
 الدين : هو جمموعة القواعد اليت شرعها اهللا يف شكل أوامر ونواهي وأنزهلا على رسله هلداية اإلنسان وحتقيق سعادته يف الدنيا واآلخرة. 

 ختتلف عن القواعد القانونية يف :
 النطاق : قواعد الدين أوسع نطاقا من قواعد القانون

 الغاية : غاية قواعد الدين عبادة اهللا لنيل مرضاته
 اجلزاء : جزاء خمالفة القواعد القانونية املستمدة من أحكام الشريعة اإلسالمية مزدوج. (جزاء دنيوي توقعه السلطة العامة وجزاء أخروي 

)يوم القيامة  
تنظم عالقة الفرد خبالقه سبحانه  -  

ولو ظلت حبيسة النفس حتاسب على النوايا  - 
 - تنظم سلوك وعالقة االفراد مع بعضهم

 - تنظم عالقة الفرد بنفسه
)مثل انظمة املرور( هناك قواعد وضعية ولكنها ال ختالف قواعد الشريعة االسالمية  -  
 القواعد القانونية أكثر تأثريا يف نفوس االفراد لوجود اجلزاء املزدوج -

 . تبعا لطبيعة وموضوعات وشكل العالقات اليت تنظمها  القواعد القانونية ختتلف
  :اىل مخسة أقسام  حسب املعياريقسم فقهاء القانون القواعد القانونية   -

  خاصو قانون  عاماليت ينظمها القانون إىل قانون  موضوع وأشخاص العالقات القانونيةمعيار : األول
  ) ال ميكن خمالفة حكمها الا تنظم امور تتصل مبصاحل اساسية للمجتمع( د آمرةقواع إىل قوة القاعدة القانونيةعلى أساس : الثاين

  ).تتصل باملصاحل االساسية للمجمتعال ميكن خمالفتها الا ( قواعد مكملة
  : إىل  طبيعة القواعد القانونية ومضمواعلى أساس : الثالث

  تبني اجراءات قواعد شكلية واجرائية، تبني حقوق والتزامات  قواعد موضوعية
  )العرف( وقواعد غري مكتوبة) مثل االنظمة واللوائح( قواعد مكتوبة إىل التدوين على أساس: الرابع

  .قواعد دولية وقواعد وطنية إىل النطاقعلى أساس :اخلامس
 أساس هذا التقسيم هو وجود الدولة باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة

  .نية باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة فتخضع ألحكام القانون العام إذا كانت الدولة طرفا يف الرابطة القانو
  .سلطة وسيادة طرفا فيها باعتبارها صاحبة نظم العالقات القانونية اليت تكون الدولة هو جمموعة القواعد القانونية الىت ت  القانون العام

األفراد بعضهم ببعض او بينهم وبني الدولة باعتبار الدولة شخصا ونية بني نظم العالقات القانهو جمموعة القواعد القانونية الىت ت القانون اخلاص
  . عاديا
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  .. ثالثةاحملاضرة الـــــــــــــــــــ 

  
  .. تقسيمات القانون وفروعه املختلفة أوال القانون العام وفروعه.. 

  
يشتمل على عدة فروع يتخصص كل منها   باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة–دولة طرفا فيها القانون العام الذي ينظم العالقات اليت تكون ال

 :يف تنظيم جمال معني من تلك العالقات وهى 
  ينظم عالقات الدولة باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة مع الدول واملنظمات الدولية واالقليمية) القانون الدويل العام( قانون عام خارجي: أوال
  :يشمل  قانون عام داخلي :ثانياً
  القانون الدستوري  
   القانون اإلداري  
  القانون املايل  
   القانون اجلنائي 

  
 )القانون العام اخلارجي( : القانون الدويل العام/ أوال

تنظم العالقة بني الدول ،ويف حالة احلياد ،كما  هو جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم العالقات بني الدول يف زمن السلم أو يف وقت احلرب
  ، وعالقات هذه املنظمات مع بعضها.واملنظمات الدولية واإلقليمية
  :  مصادر القانون الدويل العام

  . هى املعاهدات واالتفاقيات الدولية والعرف الدويل ومبادئ القانون العامة :  مصادر أصلية
  . القانوين الدويل ، ومبادئ العدالة وقواعد االنصاف مىت وافق عليها أطراف الرتاعهى قرارات حمكمة العدل الدولية ، والفقه  : مصادر احتياطية

  
  :وينقسم اىل   داخليالعام القانون ال :ثانياً

  :هو جمموعة القواعد القانونية اليت حتدد التايل  : القانون الدستوري -1
  )املتحدة مثل الواليات( احتاديةأو ) مثل السعودية ومصر( بسيطة إما: شكل الدولة  -
  –ملكي أو مجهوري  –نظام احلكم ا  -
  واختصاص كل منها والعالقة بينها ، –السلطة التشريعية و التنفيذية والقضائية –السلطات العامة ا  -
 األفراد حتدد احلقوق واحلريات العامة لألفراد  جتاه الدولة واليت تلتزم الدولة باحترامها وكفالتها مثل حرية العقيدة واملساواة بني  -

  .يف احلقوق والواجبات  العامة كأداء اخلدمة العسكرية أو دفع الضرائب 

  املساواة  –الشورى  –العدل : يقوم على ثالثة مبادئ هي و النظام االساسي للحكم يتمثل القانون الدستوري يف اململكة العربية السعودية يف 

  :يت تنظم نشاط السلطة التنفيذية وحيدد التايلجمموعة القواعد القانونية الهو    :القانون اإلداري  -2

  )إدارة املرافق العامة يف الدولة(حيدد اخلدمات اليت تؤديها للجمهور كالتعليم والصحة واملواصالت وهى ما يطلق عليها املرافق العامة ،  -
د القواعد اليت تتبع بالنسبة لألموال العامة ويبني كيفية حيدد عالقة الدولة مبوظفيها ويبني القواعد اليت تتبع يف تعينهم وترقيتهم وتأديبهم و حيد -

  )اإلدارة احمللية(إدارا واالستفادة منها 
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  )القواعد املتعلقة باألشخاص االعتبارية العامة غري االقليمية(حيدد طبيعة العالقة بني السلطة املركزية والسلطات احمللية  -
   )القضاء اإلداري. (دارة مع األفراديبني القواعد اليت تتبع للفصل يف منازعات اإل -
 هو جهة القضاء االداري يف اململكة ديوان املظامل  -
  من حق الدولة اللجوء للتنفيذ االداري املباشر لقراراا دون االلتجاء للقضاء *
  
  :يوضح التايل وهو جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم مالية الدولة  : القانون املايل  -3

ا وكيفية حتصيلها إيرادا  
  النفقات العامة وطرق توزيعها 

  )املوازنة العامة للدولة(إقامة التوازن بني اإليرادات والنفقات 
  
هو جمموعة القواعد القانونية اليت حتدد اجلرائم والعقوبات وتبني اإلجراءات املتبعة يف تعقب املتهم والقبض عليه والتحقيق  :القانون اجلنائي   -4

  .كمته وتنفيذ العقوبة معه وحما
  : يشتمل على نوعني من القواعد 

   قانون العقوباتتتضمن بيانا باجلرائم والعقوبات ،ويطلق عليها  قواعد موضوعية
  .اجلنائية  أو اجلزائية قانون اإلجراءاتالتحقيق واالام واحملاكمة وتنفيذ العقوبة ويطلق عليها  تعىن بإجراءاتقواعد إجرائية 

هو جمموعة القواعد القانونية اليت حتدد اجلرائم وتبني العقوبات اليت توقع على مرتكبيها ،وتعترب قواعده موضوعية دف إىل  :قوباتقانون الع
 حتديد اجلرائم وبيان العقوبات املقررة ، 

  :من أهم املبادئ املقررة يف قانون العقوبات 
  ) وبة شخصيةأن العق(على  صمن النظام االساسي للحكم تن 38املادة  -
  ال جرمية وال عقوبة إال بنص شرعي أو نص نظامي   -
  ال عقاب اال على االعمال الالحقة بالنص النظامي -
  

  :ينقسم قانون العقوبات إىل قسمني 
ركن  –مادي ركن ( وركنها يشمل األحكام العامة اليت تسرى على اجلرمية وارم والعقوبة بوجه عام أيا كان نوع اجلرمية  :  القسم العام -

  وحيدد مسولية ارم )ركن قانوين –معنوي 
  .يبني القواعد اخلاصة بكل جرمية والعقوبة املقررة لكل منها  : القسم اخلاص -
  ما يقع على الدولة كاجلرائم املخلة باألمن وتزييف العملة ،ومنها ما يقع على األفراد سواء كانت على أمواهلموهي اجلرائم املتعددة منها و -

  .كالسرقة ،أو كانت على أجسامهم كالقتل والضرب
  قانون العقوبات يف اململكة يوجد يف ما تقضي به الشريعة االسالمية من احكام

  واستنادا اىل ويل االمر وسلطته التعزيرية -
 
ند وقوع جرمية سواء تعلقت هذه هو جمموعة القواعد القانونية اليت حتدد اإلجراءات اليت جيب أن تتبع ع : قانون اإلجراءات اجلنائية -

  .اإلجراءات بالقبض على املتهم أو التحقيق معه أو حماكمته أو تنفيذ العقوبة 
هـ نظام هيئة التحقيق واإلدعاء العام ،كما صدر نظام اإلجراءات اجلزائية يف 1409وىف إطار القواعد اإلجرائية يف اململكة صدر يف عام  -

  .هـ 7-1422- 28
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  ..رابعة احملاضرة الـــــــــــــــــــ 

  
  .. القواعد اآلمرة واملكملة والقانون اخلاص وفروعه .. 

  
  
  

 القانون اخلاص تعريف 
 شخص األشخاص العاديني أو بينهم وبني الدولة باعتبار الدولة  هو جمموعة من القواعد القانونية اليت تنظم العالقات بني :القانون اخلاص

  .عادي
  طبيعة العالقات اليت ينظمها:  

  .حيكمها مبدأ املساواة وحتقيق املصاحل اخلاصة ، عالقات تعاقدية غالبا ، عالقات وقتية وعارضة
  القانون اخلاص وجد قبل القانون العام ** 
  

  فروع القانون اخلاص 
    :القانون املدين : أوال 

 )االحوال الشخصية( الت املالية بني األفراد ، وكذلك عالقات األسرةجمموعة القواعد القانونية اليت تنظم املعام
  ، الشريعة العامة لسائر فروع القانون اخلاص األخرى، ،وهو  يعترب القانون املدين أساس القانون اخلاص

  . وتعترب أحكام القانون املدين يف اململكة حمتواة يف قواعد الشريعة اإلسالمية على ضوء املذهب احلنبلي 
   

  :القانون التجاري: ثانيا
  عند ممارسة جتارم  األعمال التجارية وحتكم نشاط التجارجمموعة القواعد القانونية اليت تنظم  

  وهي عادة تكون  معامالت مالية بني االفراد ).العقود  –نظام االفالس  –الشركات  –البنوك  –نظام العمل التجاري (انواع االعمال التجارية 
 )بالرغم من اا تعامالت بني افراد وهذه االسباب غري موجودة يف القانون املدين: (ظهور القانون التجاريأسباب 

   )السرعة يف االجناز غري موجود القانون املدين( . السرعة يف اجناز املعامالت التجارية -1
  )ة االثباتالتحارة حيكمها قاعدة حري( ، الثقة واالئتمان الالزمني للتعامل التجاري -2
  يترتب عليه اخراج التاجر من النشاط التجاري  وجتميع امواله وتصفيتها وتقسيمها على الدائنني  نظام االفالس: من اهم قواعده  

  عند رفع دعوى افالس على التاجر جيب عليه املبادرة اىل سداد الدين التجاري** 
نظام وما تاله من أنظمة مثل  هـ1350نظام احملكمة التجارية الصادر يف ا صدرت يف اململكة أنظمة عديدة لتحكم النشاط التجاري أوهل

  نظام السجل التجاري،نظام اإلفالس ،نظام العالمات التجارية ،نظام الشركات ،األوراق التجارية 
  

  : القانون البحري: ثالثا
مصادره من االتفاقيات . (التجارية الناشئة عن املالحة البحرية  ، حيث يبني العالقات هو جمموعة القواعد القانونية اليت حتكم التجارة البحرية

  )واملعاهدات الدولية والعرف
  اي عالقة خاصة ترتبط بالسفينة ختضع للقانون البحري** 
  اهم ما مييز القانون البحري أنه ذو طابع دويل موحد** 

  وتعترب القانون البحري يف اململكة )431اىل  150املواد من ( ريةينظم املالحة البحرية يف اململكة مواد واردة يف نظام احملكمة التجا
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  : القانون اجلوي: رابعاً

  .وهو جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم العالقات اخلاصة الناشئة عن املالحة اجلوية والتجارة اجلوية
  الطائرة ختضع للقانون اجلويباي عالقة خاصة ترتبط ** 
  .ن القانون اجلوى بأا ذات طابع دويل موحدتتميز قواعد القانو** 

  )مصادره من االتفاقيات واملعاهدات الدولية والعرف(
  هـ1372يف اململكة نظام صدر عام  اجلويةينظم املالحة 

  

  :قانون العمل:  خامساً
    بني العامل وصاحب العمل اخلاصهو جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم العالقة 

اليت تضمن للعامل وأسرته دخال يتعيشون منه يف حاالت الشيخوخة أو  التأمينات االجتماعيةدة من القواعد حتمل تسمية ظهرت طائفة جدي
  . املرض أو اإلصابة  أو الوفاة 

  ـه1426ألغي واستبدل بنظام جديد صدر يف وقدهـ 1389يف عام  نظام للعمل والعمال ونظام للتأمينات االجتماعيةصدر يف اململكة ** 
  هو محاية العامل باعتباره الطرف الضعيف يف العالقة اهلدف منه

  قواعد آمرة قواعده
  مثل حتديد حد أدىن للرواتب

  حد أقصى لساعات العمل
  حد أدىن لالجازات

  حيدد شروط عمل االطفال
  حيدد اجلزاءات اليت توقع على العمال

  

  : قانون املرافعات املدنية والتجارية: سادساً
  .الواجب إتباعها أمام احملاكم لتطبيق أحكام القانون املدين والتجاري وحتدد إجراءات التقاضي ، تنظم السلطة القضائيةاعد اليت جمموعة القو

  اليت جيب على األفراد إتباعها من أجل احلصول على حقوقهم  يهتم باإلجراءات
  :يشتمل على املوضوعات التالية 

  )هات القضائيةاجل(ينظم النظام القضائي داخل الدولة 
  )اختصاص حملي و اختصاص نوعي( يبني قواعد االختصاص القضائي 

  )من رفع الدعوى والنظر يف الدعوى مرورا باحلكم وانتهاءا بالتنفيذ(ينظم إجراءات التقاضي 
 نظام ديوان املظاملو  ءنظام القضاوهـ،1421الصادر يف عام  نظام املرافعات الشرعيةصدرت يف اململكة بعض األنظمة اإلجرائية أمهها 

  .هـ1428الصادرين يف 
  

  : القانون الدويل اخلاص: سابعاً
  :حتدد وتنظم  جمموعة القواعد القانونية اليت

  حتدد القانون واجب التطبيق علي العالقات ذات العنصر األجنيب 
  حيدد احملاكم املختصة مبا قد ينشأ عنها من منازعات 

  الدولة ينظم اجلنسية ومركز األجانب يف
  حيدد قواعد تنفيذ االحاكام االجنبية
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  عالقة بني افراد ينتمون اىل جنسيات خمتلفة أو افراد يربمون عقد يف دولة غري دولتهم:  املقصود بالعنصر االجنيب

  الذي ينظم هذه العالقة حيدد القانونالعالقات ذات العنصر االجنيب ولكن ال ينظم  القانون الدويل اخلاص** 
  :يتضمن 

  « قواعد تنازع القوانني او قواعد االسناد«حتديد القانون الواجب التطبيق على العالقة موضوع الرتاع  -1
  )تنازع االختصاص القضائي(احملكمة املختصة بنظر الرتاع  حتديد -2
  )حيدد شروط اكتساب جنسية الدولة  و اسباب فقد اجلنسية(تنظيم القواعد املتعلقة باجلنسية  -3

  1374م احلنسية السعودية صدر عام نظا** 
  ) حتديد حقوق والتزامات االجانب(حتديد املركز القانوين لألجانب  -4

  بالنظر يف طلبات تنفيذ االحكام االجنبية احملاكم االدارية التابعة لديوان املظامليف اململكة ختتص ** 
 : تقسيم القواعد القانونية تبعا لقوا

قواعد .(ألا ننظم أمور تتصل بكيان اتمع ومقوماته األساسية . اعدة اليت ال جيوز االتفاق على خمالفة حكمها هي الق :القاعدة اآلمرة 
  )العقوبات و قواعد االحوال الشخصية

بكيان اتمع   ألا تنظم مصاحل خاصة لألفراد وال تتضمن أمورا تتصل. هي القاعدة اليت جيوز االتفاق على خمالفة حكمها  : القاعدة املكملة
  )مثل املعامالت املالية بني االفراد. (ومقوماته األساسية 

  )البنود تكملة ارادة املتعاقدين يف حال مل يتفقوا على بعض اهلدف منها(
    االقاعدة املكملة ملزمة ما مل يتفق االفراد على خمالفته** 

 : معيار التمييز بني القواعد اآلمرة، والقواعد املكملة
  ) :املعيار الشكلي أو اللفظي(اغة القاعدة صي -1
 ي تكون عبارة عن  عادةً القاعدة اآلمرة ا هو البطالنالقانون على خمالفتها أ أو يرتب  أمر أوا قانونيثر .  

حد، وال جيوز االتفاق يلزم، ويتعني، وينبغي، وميتنع، وال جيوز أو ال حيق، وليس أل وجيب، : ومن األلفاظ املستخدمة يف صياغة القاعدة اآلمرة
  . على خالف ذلك، ولو اتفق على خالف ذلك، ويقع باطالً كل اتفاق خيالف ذلك

  اذا كانت القاعدة القانونية تتعلق بالنظام العام او االداب العامة فتكون قاعد آمرة** 
 ي  القاعدة املكملة وال يترتب على خمالفتها البطالن؛  ال تأيت يف شكل فعل أمر أو ،  

  االتفاق على غري ذلك،  جيوز أو حيق، وما مل يتفق على خالف ذلك، وما مل ينص: ومن األلفاظ املستخدمة يف صياغة القواعد املكملة 
  ينص العقد على خالف ذلكوما مل 

  مكملة ةاذا كانت القاعدة القانونية غري متعلقة بالنظام العام او االداب العامة فتكون قاعد** 
 )مضمون النص( وضوعياملعيار امل -2
  النظام العام واآلداب العامة.  
 تمع سواء أكانت تلك املصاحل سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أخالقية النظام العام هو جمموعة املصاحل األساسية اليت يقوم عليها كيان ا  
 تمع من التفكك واالحنالل اآلداب العامة هي جمموعة األسس األخالقية الالزمة للحفاظ على ا .  
 يعين ..  يتميز النظام العام و االداب العامة أن هلما طبيعة نسبية متغرية : 
 ويف اتمع من وقت آلخر  -     ومن زمان اىل زمان   -     خيتلفان من جمتمع آلخر -

  القانون اخلاصأوسع من تطبيقاا يف  القانون العاميف  فكرة النظام العامتطبيقات ** 
  قواعد آمرةالقانون العام  كل قواعد** 
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  .. والسادسة اخلامسةاحملاضرة ـــــــــــــــــــ 

  
  .. مصادر القاعدة القانونية.. 

  
  .األصل الذي تستمد منه هذه القواعد مادا وقوا امللزمةهو مصدر القواعد القانونية 

 

  :تقسيم مصادر القاعدة القانونية
  )مادة القاعدة (وهي املصادر اليت تستمد منها القاعدة القانونية املوضعات اليت تنظمها  :املصادر املادية: أوال 
  :وهي  تستمد منها القاعدة القانونية املوضعات اليت تنظمهااليت العوامل من وهي جمموعة  :املصادر الرمسية: ثانيا

  )املصادر االحتياطية –املصادر االصلية ( واقعة الوفاة، مثل واقعة امليالد  نبطبيعة االنساأي ترتبط   )عوامل طبيعية( : مصادر طبيعية -1
  نظام التعمالت االلكترونية) : عوامل اقتصادية( : مصادر اقتصادية -2
مثل (ة داخل الدولة السائدة يف الدولةتؤثر يف القواعد القانوينة املوجود) االجتماعية والسياسيةالعوامل ( : مصادر  اجتماعية وسياسية -3

  )الدول الرامسالية والدول االشتراكية
  يف اململكة تشكل مصدر رئيسي للقوانني :  الدينية واالخالقيةالعوامل  -4
  اذا اخذنا قانون من دولة اخرى يكون هذا القانون االجنيب مصدر تارخيي للقانون للقانون الوطين :مصادر تارخيية  -5

  مصدر مادي وتارخيي للقانون يف اململكة احكام الشريعة االسالمية تعد** 
  

  )الفقه-القضاء ( املصادر الغري رمسية : ثالثا
  

  األصلية) الشكلية(املصادر الرمسية 
عبارة عن الطرق واالجراءات اليت متر ا القاعدة  وهي يتم الرجوع إليها حلسم املنازعات أمام القضاءهي اليت  :) الشكلية( املصادر الرمسية

 :ية حىت تكون ملزمة وتنقسم اىل القانون
  :وهي  املصادر األصلية: اوال
   القران والسنة واإلمجاع والقياسأحكام الشريعة اإلسالمية الغراء وتتمثل مصادرها يف  )1
 التشريعات واألنظمة )2
 عليه  يلجأ اليها القاضي اذا مل جيد قاعدة يستند اليها يف التشريع أوحكم شرعي يستند) العرف(مصادر احتياطية  )3
  

  املصادر الرمسية األصلية
  أحكام الشريعة اإلسالمية:أوال 

 تعين الطريق املستقيم  :الشريعة يف اللغة
  .األحكام اليت شرعها اهللا لعباده على لسان رسوله صلى اهللا عليه وسلم هي   :يقصد مبصطلح الشريعة اإلسالمية

   " أصول األحكام" أو" األدلة الشرعية"عبري يطلق رجال الفقه اإلسالمي على مصادر القواعد الشرعية ت
  .هو ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي على سبيل القطع أو الظن  :يالدليل الشرع
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  . اقسام مصادر االحكام الشرعية

  
  أي اتفق مجهور العلماء على قبوهلا كمصادر لالحكام الشرعية عليهامصادر متفق 

  . العلماء على قبوهلا كمصادر لالحكام الشرعيةاي اختلف  خمتلف فيهامصادر 
  

  :وهي  .وجه الترتيب علىواملصادر األربعة املتفق على االستدالل ا ،متفق أيضا على أن يكون االستدالل ا 
  .هو املصدر األول للتشريع فإذا نص علي حكم وجب العمل به واألخذ مبقتضاه  : القرآن الكرمي  -1

  :حكام داللة القرآن على األ
،إذا كان النص داال على املعىن املراد وال حيتمل أي معىن آخر، وقد تكون داللة النص القرآين  قطعية داللة القرآن على األحكام أما أن تكون

  .إذا كان ال يدل علي املعين املراد بطريق القطع أى حيتمل أكثر من معىن ظنية علي احلكم داللة
  
 : السنة النبوية -2

  هى الطريقة ،  : ةالسنة لغ
  .هى ما ورد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قول أوفعل أو تقرير : اصطالحا

  هو ان يفعل او يقول بعض الصحابة شيئ يف حضور الرسول فيسكت عنه او يستحسنه فيكون موافقة من النيب على هذا القول :التقرير
  او الفعل فيدخل يف سنته 

  :حجية السنة
  ومن يطع الرسول فقد"،"وما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا"أمهية السنة يف نصوص كثرية قاطعة مثل قوله تعاىلأكد القرآن 

وقد اتفق العلماء علي أن ما صدر عن الرسول وكان مقصودا به التشريع واإلقتداء ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع أو الظن ،"أطاع اهللا  
  .وجيب العمل به الراجح  يكون حجة

 : داللة السنة على األحكام
  )حترمي اموال الناس اال حبقها( سنة مقررة ومؤكدة لألحكام -
  )كيفية الصالة واحلج(سنة جاءت بيانا ملا أريد بالكتاب  -
 )حنرمي اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها، حتديد عقوبة شارب اخلمر ( سنة فيما ليس فيه نص كتاب -
  
  :اع ـاإلمج -3

ومجهور الفقهاء يشترطون لتحقيق اإلمجاع  أن .يف واقعة بعد وفاة الرسول صلي اهللا عليه  حكم شرعيعلى  اتفاق اتهدين من علماء املسلمني
  يتفق مجيع اتهدين علي هذا احلكم 

 :حجية اإلمجاع
  جيب العمل به، مصدر شرعي اإلمجاع

  .عني علي مجيع املسلمني األخذ ذا احلكم وال جيوز لعلماء القرون التالية نقض هذا اإلمجاعإذا أمجع اتهدون من األمة علي حكم شرعي ت** 
  :ويتحقق االمجاع باحدى صورتني 

  ان يصرح كل جمتهد بقوله يف املسالة -1
  ال يصرح بالقول او بالعمل( ان يلتزم اتهد برايه  -2
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  :ياسـالق -4 

  هو التقدير  :القياس يف اللغة
أخري ورد النص حبكمها يف احلكم الذي ورد به النص لتساوى او مسالة مل يرد نص حبكمها بواقعة او مسالة إحلاق واقعة هو  : حاالصطال

  )مثل اخلمر واملخدرات( .الواقعتني يف علة احلكم
  : اربعة اركانالقياس يقوم على 

  وهو املقيس عليه الذي ثبت له احلكم بالقران او بالسنة : أصل
  وهو املقيس الذي نبحث عن حكم هلا : فرع

  وهو الثابت لالصل يف القران او السنة او االمجاع : احلكم
  سبب احلكم : العلة

  املخدرات حرام قياسا على اخلمر الشتراكهما يف العلة وهي اذهاب العقل
  : حجية القياس

  . السنة واإلمجاعيذهب مجهور العلماء إيل أن القياس حجة شرعية يأيت يف املرتبة بعد الكتاب و
  ال يلجأ اىل القياس اال بعد التحقق من عدم وجود حكم يف القران او يف السنة وعدم وجود امجاع يف عصر سابق حول هذه املسالة** 

 ولكن ال يوجد نص خبصوصها  هي املصلحة املالئمة ملقاصد الشرع :املصلحة املرسلة
  هو جلب منفعة أو دفع مضرة : املصلحة
  وال يوجد هلا نظري تقاس عليه  تعين أن الشارع أطلقها ومل يقيدها باعتبار وال بإلغاء مرسلةوكلمة 

  :شروط املصلحة املرسلة
  )يقبلها العقل السليم(.أن تكون املصلحة معقولة -1
  )جيلب منفعة او يدفع ضرر(.أن يكون األخذ باملصلحة ضروري -2
  )ن ختص اتمع او فئة من اتمعليست خاصة بفرد ولك( أن تكون املصلحة اجتماعية -3

  تعترب املصلحة مهدرة اذا تعارضت مع نص شرعي** 
  كاناوملصدررمسيللقواعدالقانونيةهوالعرف** 

  هوالذي ينشأ من اعتياد الناس على سلوك معني يف مسألة معينة العرف
  سالمية اوصادرة يف اطارالشريعة االسالميةإما تكون مأخوذة مباشرة من احكام الشريعة اال كل القواعد القانونية يف اململكة

  
 ريعــالتش:ثانيا

هو وضع القواعد القانونية يف صورة مكتوبة عن طريق السلطة املختصة اليت خيوهلا نظام الدولة أو دستورها : التشريع كمصدر  رمسي للقانون 
  .هذا االختصاص

    ول العاملالتشريع حيتل الصدارة بني مصادر القاعدة القانونية يف كل د
 مزايا التشريع: 

  )سهولة وسرعة وضعه وتعديله والغاؤه(القدرة على مواجهة املستجدات  -1
  )كتابة القواعد القانونية( يندوالت -2
  يف كل اقليم الدولية القانونية توحيد القواعد -3
 )يستخدم كأداة لتطوير اتمع( وسيلة إصالحيةيستخدم ك -4
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 عيوب التشريع : 

  )يف ظروف معينة فاذا تغريت الظروف جيب ان تبادر السلكة اليت وضعه اىل تعديلهالتشريع يصدر ( اجلمود -1
التشريع ال ينبع من سلوكيات االفراد ولكن هناك سلطة خارجية تفرضه على االفراد فاذا مل تراعي ظروف (  غري مناسب لظروف اتمع -2

قامت الدولة بنقل تشريع من دولة غربية ال يتناسب ظروف اتمع فيها  اذا(مثل ) اتمع فان التشريع يكون غري مناسب حبكم ظروف اتمع
  )مع ظروف جمتمعنا

 )السلطة تتكون من افراد وهم بشر يعتريهم النقص وقد ال يكونون خمتصني بصياغة القواعد القانونية(عامة يف الدولة صدوره من سلطة -3

 شريع العادي والتشريع الفرعيالتشريع األساسي  والت :ينقسم التشريع إىل عدة أقسام هي. 
 
  التدرج التشريعي :  

  : وتتدرج التشريعات حبسب أمهيتها 
  التشريع األساسي 

  التشريع العادي 
  .التشريع الفرعي

  التشريع األدىن مرتبة ال جيوز أن خيالف التشريع األعلى مرتبة منه ،** 
  

الف التشريع األساسي وال جيوز للتشريع الفرعي أن خيالف التشريع األساسي أو انه ال جيوز للتشريع العادي أن خي :قاعدة تدرج التشريعات 
  .التشريع العادي،

  

  : ريعــواع التشـأن
  

 )النظام االساسي للحكم(ويف اململكة هو  ،)الدستور(هو  التشريع األساسي :أوال
احلقوق و ا  السلطات العامةفيها و نظام احلكمو ل الدولةشك جمموعة القواعد القانونية اليت حتدد :يقصد بالتشريع األساسي أو الدستور 

  . العامة لألفراد واحلريات والواجبات
  

  طرق إنشاء الدساتري :  
 . كما ختتلف طرق وضع الدساتري ختتلف طرق تعديلها حسب الطريقة الواردة يف الدستور ذاته

  التشريعات االساسية(طرق وضع الدساتري( : 
  

 )احلاكم باردته املنفردة يصدر تشريع ينظم موضوعات وضع الدساتري(اكم اىل الشعب من احل املنحةاسلوب  -1
 ان يكون الدستور يف شكل عقد طرفاه مها احلاكم والشعب ( التعاقداسلوب  -2
 )شخص لوضع الدستور 50يتم انتخاب ( طريق هيئة تأسيسية منتخبةعن  -3
  )استفتاء عام(عن طريق استفتاء الشعب عليه  -4

  الدول الدساتري تنشأ من العرف مثل اجنلترايف بعض ** 



 15 2012  -  1434   طموح شايب                                                                                                         مستوى أول  ..مبادئ القانون  

  
  :إىل  تنقسم الدساتري

  )سهل تعديله(هو الدستور اليت تستطيع السلطة التشريعية العادية تعديله باالجراءات العادية لوضع التشريعات العادية :  دستورمرن
  انه يتسطيع مسايرة التطورات االجتماعية واالقتصادية يف الدولة  : ميزته
هو الذي ال ميكن تعديله من السلطة التشريعية العادية بنفس االجراءات العادية لتعديل التشريعات العادية وامنا حيتاج اىل تعديل :  ورجامددست

  من نغس السلطة اليت وضعته مثل النظام االساسي احلكم او يتطلب اجراءات خاصة لتعديله 
  ية اليت تقوم عليها الدولةيكفل االستقرار والثبات للمبادئ االساس : ميزته
  اغلب الدول دساتريها جامدة** 
  

  ):املصدر(تقسيم الدساتري من حيث التدوين 

 دساتري مكتوبة -1
  مثل ادستور االجنليزي) عرف دستوري(دساتري غري مكتوبة  -2

  
/ 8/ 27بتاريخ  90/ألكي رقم املرسوم امل التشريع األساسي يف اململكة العربية السعودية هو النظام األساسي للحكم الذي صدر به** 

  )املساواة  –الشورى  –العدل (ويقوم على ثالثة مبادئ  مـ1992هـ  املوافق أول مارس  1412
  

  )القانونبيعرف يف كل دول العامل ( التشريع العادي :ثانياً
ويسمي "السلطة التشريعية "ئها سلطة التشريع وهو جمموعة القواعد القانونية املكتوبة الصادرة عن السلطة اليت  ينص دستور الدولة علي إعطا

  .بالقانون أو النظام 
عوضا عن مسمي  –من النظام األساسي للحكم  44 وفقا ملا جاء باملادة – السلطة التنظيمية يف اململكة العربية السعودية يستخدم مصطلح

  .السلطة التشريعية
  .جملس الشورى ويعاونه يف ذلك جملس الوزراء تتمثل يف وائحسلطة سن األنظمة والل والسلطة اليت أعطيت مبوجب النظام

  
  : مراحل سن ونفاذ التشريع

 : مبرحلتني حىت يكون العادي ملزما للمخاطبني بأحكامهالتشريع جيب أن مير 
  :وله ثالث مراحل  )وضع التشريع( سن التشريع :املرحلة األوىل

  23مادة  –مشروع نظام او تعديله (لطة التشريعية املختصة إلبداء الرأي فيهوهو عرض مشروع التشريع على الس :االقتراح مرحلة  .1
  من حق اعضاء جملس والوزراء والشورى اقتراح مشروعات االنظمة واقتراح( )من نظام جملس الوزراء 22من نظام جملس الشورى ومادة 

  )اي تعديل لنظام نافذ 
يف جلسة سرية حبضور ثلثني االعضاء وتناقش نصوص النظام ) السلطة التنظيمية(ء يناقش يف جملس الوزرا : التصويتاملناقشة ومرحلة  .2

 ، مادة مادة ويتم التصويت عليها مادة مادة مث يتم التصويت على مشروع النظام يف جممله 
  يصدر القرار مبوافقة أغلبية احلاضرين ويصدر االلغاء برفض االغلبية

 نظام جمرد مشروعيتحول من  عندها) جملس الوزراء يعين املصادقة على مشروع النظام املقترح توقيع امللك على قرار( :مرحلة التصديق .3
  قانوناىل 
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  : ومير مبرحلتني نفاذ التشريع :املرحلة الثانية 

  الدولةاثبات الوجود القانوين للتشريع اجلديد وضمه اىل التشريعات السارية يف يهدف اىلوهو عبارة عن اجراء رمسي  :مرحلة اإلصدار .1
 التشريع العادييقتصر على  االصدار كاجراء رمسي

  هو ان يقوم رئيس الدولة باعتباره رئيس السلطة التفيذية بتكليف السطة التنفيذية  بتنفيذ التشريع اجلديد االصدار من الناحية العملية
 71مادة (يع اجلديد حىت يصبحوا مكلفني بأحكامه هو اجراء رمسي يقصد به اعالم كافة االفراد يف اتمع بصدور التشر :مرحلة النشر .2

ويسري هذا املبدأ . وهدف هذا املبدا حتقيق االستقرار داخل اتمع –مبدأ عدم جواز االعتذار باجلهل بالقانون –) من النظام االساسي للحكم
 )االساسي و العادي والفرعي(على مجيع التشريعات 

حالة القوة القاهرة اليت ( وهي . عتذار جبهل القانون فال يطبق القانون عليه ويعتذر جبهله بالقانون هناك حالة واحدة يستطيع الشخص اال** 
  نتؤدي اىل عزل جزء من اقليم الدولة عنها حبيث يستحيل وصول اجلريدة الرمسية اىل هذا اجلزء من الدولة نظرا لعزله عن الدولة بسبب فيضا

 )او احتالل من دولة اجنبية
 

  علم افتراضي حكمي: هو كأجراء رمسي مطلوب لنفاذ التشريع م بالتشريع العل** 
  .وال يقبل منهم اإلدعاء بعدم العلم بالقانون يفترض علم كافة الناس به) جريدة أم القرى(مبجرد نشر التشريع يف اجلريدة الرمسية
  "عدم جواز االعتذار جبهل القانون"ويعرب عن ذلك بقاعدة مشهورة هي 

  
  

  )الالئحي(التشريع الفرعي  :ثالثا
  مبقتضى االختصاص املمنوح هلا السلطة التنفيذية اليت تصدر من قبل) وتعرف باسم اللوائح( و جمموعة القواعد القانونيةه التشريع الفرعي

  . يف الدستور 
وتكون قاعدة عامة جمردة ) ع االساسيوالبد ان تكون متوافقة مع التشري( تكون تشريع فرعي تضعهاالسلطة التنفيذية أي قاعدة قانونية** 

  وملزمة
 ويتعني لصحة اللوائح أن تكون متفقة مع النص األعلى منها وهو التشريع العادي أو التشريع األساسي من باب أويل، وإال كانت معيبة بعدم

  :ويوجد ثالثة أنواع من اللوائح هى "املشروعية "الدستورية أو عدم النظامية
واملسئول عنها الوزير ، وهي قواعد تفصيلية ) جمموعة القواعد القانونية اليت تضعها السلطة التنفيذية دف تنفيذ االنظمة( يةالالئحة التنفيذ -1

  املختص
ال و) جمموعة القواعد القانونية اليت تضعها السلطة التنفيذية دف تنظيم املصاحل واملرافق العامة واالدارات احلكومية( الالئحة التنظيمية -2

  تستند اىل قانون خاص
احملافظة على الصحة ، جمموعة القواعد القانونية اليت تضعها السلطة التنفيذية دف صيانة االمن العام واستقرار اتمع ( الالئحة الضبطية -3

    يصدرها جملس الوزراء) احملافظة على البيئة، توفري السكينة ، العامة 
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    ..سابعة احملاضرة الـــــــــــــــــــ 

  
  .. املصادر الرمسية االحتياطية.. 

  
  وهي القواعد اليت ال يلجا اليها القاضي اال مل جيد نص او قاعدة يستند اليها يف املصادر االصلية

 رفـــالع :أوال

الناس على إتباع سلوك معني لفترة طويلة من الزمن مع اعتقادهم  جمموعة القواعد القانونية اليت تنشأ من اعتياد الناس عامة أو فئة معينة من
  .بإلزامها وبأن خمالفتها تستتبع توقيع اجلزاء املادي

  :أركان العرف 
ن رك، فإنه يلزم لوجود العرف توافر ركنني ، ملا كان العرف هو اعتياد الناس على سلوك معني يف مسألة معينة مع االعتقاد بإلزامية هذا السلوك 

  .وركن معنوي وهو اعتقاد الناس بإلزامية هذا السلوك ، مادي وهو اعتياد الناس على سلوك معني 

 االعتياد :الركن املادي -1

  : ويشترط يف هذا ما يلي ، اعتياد أفراد اتمع على إتباع سلوك معني  ويقصد به
  ليم من الدولةعلى فئة من اتمع او على اق) ان تكون عامة وجمردة (  العمومية -1
  )القاضي هو الذي حيدد قدم العادة(مضت فترة طويلة على نشأا ) ان تكون قدمية (  القدم -2
  )القاضي هو الذي حيدد ثبات العادة من عدمه) (ان تكون ثابتة وبصورة منتظمة دون انقطاع(  الثبات -3

  :الركن املعنوي -2

ج عليها يتعرض لتوقيع جزاء مادي، ويترك للقاضي تقدير ما إذا كانت عادة معينة توافر هلا هذا بأن هذه العادة ملزمة وان من خيرالناس اعتقاد 
  . االعتقاد من عدمه

يتعرضون جلزاء مادي ، اذا نوافر الركن املادي بشروطه واقترن به ركن معنوي فينشأ عن ذلك قاعدة قانونية عرفية يلتزم االفراد باحترامها ** 
  )الن العرف قانون(قها القاضي من تلقاء نفسه يطب، عند خمالفتها 

  
  :  التفرقة بني العرف والعادة االتفاقية
  االعتقاد وركن معنوي وهو االعتيادالعرف يتكون من ركن مادي وهو

  )ركن مادي فقط(بينما العادة االتفاقية عبارة عن عادة 
  قوا عليها وتصبح عادة اتفاقية وبالتايل تصبح عادة اتفاقية ملزمةاد االفراد توفري عنصر االلتزام يف العادة فال بد ان يتفإذاا أر

 
  )الشروط الالزمة لوجود قاعدة قانونية عرفية( :شروط العرف 

العرف ال خيالف قاعدة تشريعية آمرة ولكن ميكن ان ) الن العرف ادىن مرتبة من التشريع( عدم خمالفة العرف النصوص القانونية اآلمرة -1
  تشريعية مكملةخيالف قاعدة 

  )عادة االخذ بالثأر) (مثل عادم توريث االناث يف العقارات(نظام العام واآلداب للعدم خمالفة العرف  -2
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  : مزايا العرف وعيوبه

  مزايا العرف تتالفا أو تتدارك عيوب التشريع** 
  مزايا التشريع تتالفا عيوب العرف** 
 :املزايا اليت يتصف ا العرف :أوال

  )العرف دائما مالئم الفراد اتمع النه نابع من سلوكيام ( بري احلقيقي عن ضمري اجلماعةالتع -1
  وهذا يتالفا عيب التشريع يف اجلمود) النه يتطور تلقائيا بتغري الظروف(  يوافق ظروف اجلماعة واحتياجاا -2
    )هي الوظيفة االساسية للعرف( يكمل النقص يف التشريع -3

  ب اليت تشوب العرفالعيو :ثانيا
  )العرف ال يستجيب لرغات اجلماعة يف التغيري السريع والتطوير السريع( البطء يف تكوينه وتطوره وانقضائه  -1
  )قاعدة غري مكتوبة بالتايل يكون هناك صعوبة يف التحقق من وجوده وحتديد مضمونه بدقه( غموض القاعدة العرفية وعدم دقتها -2
  )اليساعد يف توحيد النظام القانوين داخل الدولة النه خيتلف من اقليم الخر ومن طائفة الخرى( إقليم الدولة عدم وحدة قواعده يف -3

  
 :مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة  : ثانيا

التقاليد مصدرا هلا وإمنا تنشأ من القانون الطبيعي هو جمموعة من القواعد اليت حتكم السلوك االجتماعي للفرد واليت ال يعد التشريع أو العادات أو 
  .اإلدراك العقلي الصحيح واإلهلام الفطري السليم

الضمري اإلنساين ويهدف إىل حتقيق املساواة بني احلاالت املتماثلة مع مراعاة ظروفها  أما العدالة فهي الشعور الكامن يف النفس والذي يوحي به
  . ومالبساا

 احلق يف احلياة ، احلق يف احلرية ،العدل ، املساواة: اعد العدالة من مبادئ القانون الطبيعي وقو** 

هي توجيها تضوابط يستعني ا القاضي يف الوصول اىل احلكم العادل يف الرتاع املعروض عليه اذا مل جيد نص تشريعي او نص شرعي او عرف 
  يستند اليه

  
  “التفسريية “ املصادر غري الرمسية 
  

مضمون نص او أي أن دور هذه املصادر يقتصر علي توضيح .ان ا يف توضيح مضمون القواعد القانونية الغامضة هي املراجع اليت  يستع
 .القضاء والفقهوتتمثل يف .القاعدة القانونية دون إنشائها

نونية اليت تستخلص من جمموعة املبادئ القا(جمموعة األحكام اليت تصدرها احملاكم للفصل يف اخلصومات املعروضة عليها هو  :اءــالقض  -1
  )استقرار احملاكم على إتباعها

  تتوقف على النظام القانوين يف الدولةالقوة اإللزامية لألحكام القضائية ** 
  )هو النظام املاخوذ من القانون االجنليزي(القوة اإللزامية لألحكام القضائية يف النظام االجنلوسكسوين

  )يعين ملزم( نونيةرمسي للقاعدة القاوفيه ان القضاء مصدر 
  وهو مصدر رمسي ملزم) االحكام السابقة يقيد االحاكم الالحقة(نظام السوابق يقيد احملاكم من نفس الدرجة واحملاكم االدىن درجة ** 
  وفيه ان القضاء تفسريي غري ملزم) وهو النظام املاخوذ من القانون الروماين(. القوة اإللزامية لألحكام القضائية يف النظام الالتيين -
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  . جمموع األفكار واآلراء اليت يقول ا أساتذة القانون عند شرح القانون وتفسريه ونقده يقصد به :الفــقـه -2

  قدميا كانت اراء الفقهاء ملزمة
أي ولو كان الرأي حمل إمجاع ، مهما كانت مكانة الفقيه العلميةومهما كان الرأي الفقهي يف القوانني احلديثة غري ملزمة الا مصدر تفسريي 

  القانون قهاءف
  الفقيه يوضح ويشرح ويوضح القواعد القنونية ليستفيد القاضي من الشروحات لتطبيق الوقائع القانونية عليه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 20 2012  -  1434   طموح شايب                                                                                                         مستوى أول  ..مبادئ القانون  

   
    ..ة ثامناحملاضرة الـــــــــــــــ ــــ

  
 .. تفسري القانون وتطبيقه.. 

  
  تفسري القاعدة القانونية

أي يقصد به حتديد املعىن احلقيقي ملضمون القاعدة القانونية اليت  .استخالص احلكم القانوين من النصوص التشريعية املعمول ا هو:  التفسري
  )على القواعد القانونية املكتوبة يقتصر (. واقعيضعها املشرع متهيدا لتطبيقها يف ال

 

  :ينقسم التفسري تبعا ملصدره إىل 
  
  : تفسري تشريعي  -1

  .هو التفسري الذي يصدر من السلطة اليت أصدرت التشريع أو سلطة أخرى فوضتها السلطة التشريعية يف إصداره 
  )يعية او السلطة املفوضة لتفسري النص الغامضعن طريق اصدار التشر(التفسري التشريعي يتم بتشريع تفسريي ** 
  التفسري التشريعي ملزم للقاضي النه يكون بتشريع تفسريي** 
  التفسري التشريعي يرجع يف سريانه اىل تاريخ نفاذ التشريع االصلي** 
  يف اململكة جملس الوزراء هو صاحب السلطة املختصة يف تفسري اي تشريع يف اململكة** 
  
 :ئيتفسري قضا -2

  .هو التفسري الذي يقوم به القاضي أثناء نظر الدعوى املرفوعة أمامه للتعرف على حكم القانون املراد تطبيقه يف هذه الدعوى   
  القاضي ال يقوم بالتفسري اال لكي يفصل يف منازعة معروضة عليه

  : خصائص التفسري القضائي -

  يطالبه خصومالقاضي يقوم ذا التفسري من تلقاء نفسه دون ان  -1
  بوجود نزاع مطروح على القاضي مقيد -3

  
  :تفسري فقهي  -4

  .هو التفسري الذي يقوم به الفقهاء عند دراسة وحتليل وشرح النصوص القانونية يف مؤلفام وأحباثهم 
  .وخيتلف التفسري الفقهي عن التفسري القضائي حيث يغلب الطابع النظري واملنطقي على التفسري الفقهي

  
  
  قانونتطبيق ال

حبيث ال جيوز ألي سلطة أن تتدخل يف هذا  وذلك عمالً مببدأ الفصل بني السلطات السلطة القضائيةبتطبيق القانون هي  السلطة املختصة
  .االختصاص 
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  :هي  مبادئ أساسية  للسلطة القضائيةو
  )من نظام احلكم 46املادة ( مبدأ استقالل السلطة القضائية )1
  كما يف غالبية الدول )التقاضي على درجتني(مبدأ تعدد درجات التقاضي  )2
  :وهي  ضمانات عامة أخرى )3

 املساواة بني اخلصوم واملواجهة بينهم  
 وهو ان تتحمل ميزانية الدولة مرتبات القضاة ومرفقات القضاء(مبدأ جمانية القضاء(  
 البد ان تكون ابواب احملاكم مفتوحة امام اجلمهور( مبدأ عالنية اجللسات(  

  

  قضائية يف اململكة العربية السعوديةالسلطة ال
ص يعتمد الفصل يف املنازعات القضائية يف اململكة على القضاء العادي وقضاء ديوان املظامل ، كما يوجد بعض اللجان اإلدارية ذات اإلختصا

  .القضائي اليت تفصل يف منازعات حمددة
 
   )العام( القضاء العادي: أ
 صل يف كل املنازعات ما عدا املنازعات االدارية من اختصاص ديوان املظاملخيتص بالف( اختصاص القضاء العادي ( 

  :التقاضي على درجتني 
  

  وهو القضاء الذي تنظر حماكمه الدعوى الول مرة  )حماكم الدرجة األوىل(  قضاء الدرجة األوىل: أوال
  :هي ) التخصص القضائي( احملاكم املتخصصةـ  1 
 دوائر  -ج . دوائر القضايا التعزيرية -ب . دوائر قضايا القصاص واحلدود -أ ( افة اجلرائم اليت تقع يف اململكةتنظر يف ك احملكمة اجلزائية

  . )قضايا األحداث
  تنظر يف منازعات االسرة(.حمكمة األحوال الشخصية(  
  منازعات البنوك والشركات( احملكمة التجارية(  
  لعملمنازعات العامل مع صاحب ا( احملكمة العمالية(  
  )ختتص مبا خيرج عن نطاق اختصاصات احملاكم اآلخرى( احملاكم العامةـ  2
  

 )حماكم االستئناف(قضاء الدرجة الثانية : ثانيا

 اوحتكم بعد مساع أقوال اخلصوم  النظر يف األحكام القابلة لالستئناف الصادرة من حماكم الدرجة األوىل :اختصاصا.  
 متخصصة هي تؤلف حماكم االستئناف من دوائر :  
  . الدوائر احلقوقية 1-
  . الدوائر اجلزائية - 2
  . دوائر األحوال الشخصية - 3
  .الدوائر التجارية - 4
  الدوائر العمالية -5
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 ”احملكمة العليا“ القضاء العايل  :ثالثا

 ااختصاصا:  
 مراقبة سالمة تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية واألنظمة والتشريعات.  
 والقرارات الصادرة من حماكم االستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص مراجعة األحكام.  
 خطأ يف تكييف الوقائع –عيب يف التشكيل  –عدم االختصاص  -خمالفة الشريعة: (القضايا اليت يكون حمل االعتراض فيها(  
 مدينة الرياض مقر احملكمة العليا  
 رتبط مباشرة بامللكديوان املظامل هو هيئة قضاء إداري مستقلة، ي. 

 
  : )القضاء اإلداري ( ديوان املظامل : ب

  )ي تدرج حماكم القضاء اإلدار(  :تتكون حماكم ديوان املظامل من اآليت
  )ختتص باملنازعات االدارية و بالفصل يف تنفيذ طلبات تنفيذ االحاكم االجنبية) (حماكم درجة اوىل( .احملاكم اإلدارية  )1
  )النظر يف االحكام القابلة لالستئناف الصادرة من احملاكم االدارية وحتكم بعد مساع اخلصوم) (حماكم درجة ثانية( اريةحماكم االستئناف اإلد )2
  )حتتص بالنظر يف االعتراضات االحكام اليت تصدرها حماكم االستئناف االدارية حمكمة قانونهي ) (قمة اهلرم ( احملكمة اإلدارية العليا )3
  
  : ئيةاللجان شبه القضا: ج

 :وقراراا قابلة للطعن أمام احملاكم اإلدارية، وأمهها ،تسمى جلان شبه قضائية الا جلان ادارية ليست حماكم ولكنها متارس اختصاص قضائي 

 اللجان اجلمركية  
 جلنة تسوية املنازعات املصرفية  
 جلان فض املنازعات واملخالفات التأمينية  
 ليةجلنة الفصل يف منازعات األوراق املا  
 جلنة تسوية منازعات االستثمار 

  
  :اجلهات اليت متارس االختصاص القضائي  يف اململكة 

  القضاء العادي
  قضاء ديوان املظامل

  اللجان شبه القضائية
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    ..التاسعة احملاضرة ـــــــــــــــــــ 

 

 .. نطاق تطبيق القانون.. 
  

 ون من حيث املكاننطاق تطبيق القان -

  نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان -
  :ال بد ان جييب القاضي على سؤالني 

 ؟ )اين يطبق قانون الدولية( اين تطبق هذه القاعدة  -1

  ؟ مىت يطبق قانون الدولة ومىت ينتهي العمل ذا القانون -2

  
  نطاق تطبيق القانون من حيث املكان:أوال 

 ؟؟لقانونحتديد نطاق تطبيق ايتم كيف ** 

 . يتوقف حتديد نطاق تطبيق القانون من حيث املكان على ما إذا كانت الدولة تأخذ مببدأ إقليمية القوانني أم مببدأ شخصية القوانني 

  
  :مبدأ إقليمية القوانني 

من كان خارج  ىبوال يطبقعلأن قانون الدولة يطبق داخل إقليمها علي كافة األشخاص املوجودين علي إقليمها سواء كانوا مواطنني أم أجان
  )يربط بني قانون الدولة واقليمها( .حدود إقليمها ولو كان من رعاياها

  .تامة على إقليمها وامتداد سلطاا  إىل كافة أحناء إقليمهاالدولة الويستند مبدأ اإلقليمية إىل سيادة 
  

 : مبدأ شخصية القوانني 

  . ط، ولو كانوا يقيمون خارج إقليمها وال يطبق على األجانبولو كانوا يقيمون على إقليمهاأن قانون كل دولة يطبق على رعاياها فق      
  .ويستند هذا املبدأ على فكرة سيادة الدولة على رعاياها

  
  املبدأ الغالب يف التطبيق(نطاق تطبيق املبدأين( : 

  . مبدأ الشخصيةتطبيق  الستثناءاو إقليمية القواننيتطبيق مبدأ  األصل
  
 ستثناءات اليت ترد على مبدأ إقليمية القواننياال: 

  مثل حق االنتخاب والترشيح والعسكرية) ينظمها القانون الدستوري(احلقوق والواجبات العامة: 1
  )تزوير العملة خارج الدولة(  محاية الصاحل العام للدولة: 2
  قانون الضرائبمثل ) ينظمها القانون الدويل العام (احلصانات والتمثيل الدبلوماسي: 3
  )القواعد الواجبة التطبيق ذات العنصر االجنيب(مثل سن الرشد خيتلف بني دولة واخرى قواعد اإلسناد يف القانون الدويل اخلاص: 4
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  نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان:ثانيا

  
 :تطبيق القانون من حيث الزمان فرعني على النحو التايل 

  )الغاء القاعدة القانونية( إلغاء القانون: الفرع األول 

 وقد يترتب عليه تنازع القوانني(.تسري قواعد القانون كأصل عام بأثر مباشر حىت ينقضي العمل به عن طريق اإللغاء (  
  ا امللزمة بالنسبة للمستقبلوهو وقف العمل بالقاعدة القانونية (يقصد بإلغاء القاعدة القانونيةجتريدها من قو.(  
 هي السلطة اليت انشأت القاعدة أو سلطة اعلى منها لك إلغاء القاعدة القانونيةالسلطة اليت مت  
  هي أشكالويتخذ إلغاء القاعدة القانونية عدة:  

 إحالل قانون جديد -

 تعديل مادة أو جمموعة مواد -

 إحالل مادة أو مواد جديدة حمل مادة أو مواد -

  .االستغناء - 
  

  : اءــور اإللغــص
 

  :الصريح اإللغاء :أوال
 ) ان يصدر القانون اجلديد نص بإلغاء القانون السابق( اجلديدة نص القاعدة القانونيةمبوجب صراحة  .1

  طاملا هناك نص ينظم الغاء القانون فيكون االلغاء صريح** 
  )اذا حدد القانون مدة حمددة لسريان القاعدة( انتهاء املدة احملددة لسريان القاعدة القانونية .2

  :لغاء الضميناإل :ثانياً
  )اذا تعارضت القاعدتني اجلديدة مع القدمية فيتم الغاء القاعدة القدمية( )جزئي وكلي( بني النص اجلديد والقدمي  التعارض .1

  :ويكون اإللغاء بقدر ما بني القاعدتني من تعارض على النحو التايل 
 :التعارض الكلي 

اجلديدة عامة أو العكس بأن  وكانتا من طبيعة واحدة بأن تكون القاعدة القدمية عامة  أن يكون التعارض تام بني القاعدتني ويكون ذلك إذا  
  خاصة اجلديدةوتكون القاعدة القدمية خاصة

  : التعارض اجلزئي 
  عندما ختتلف طبيعة القاعدتني فتكون احدمها عامة واألخرى خاصة فيقع تعارض جزئي بينهما

  لعامة القدمية جزئياًاذا كانت القاعدة فيتم الغاء القاعدة ا
  )العامة ال تلغي خاصة(اذا كانت القاعدة القدمية خاصة و القاعدة اجلديدة عامة يضل العمل بالقاعدة القدمية كاستثناء 

  إعادة تنظيم املوضوع من جديد -2
النظام اجلديد يلغي ) ام القدمياجلديد اعاد تنظيم النظ(صدر نظام السجل التجاري  1416هـ ويف عام  1375صدر نظام السجل التجاريسنة 

  النظام القدمي كلهحىت لو وجدبالنظام القدمي قواعد ال تتعارض مع اجلديد
  م اجلديداذا اعادت السلطة التشريعية تنظيم موضوع من جديد فالتنظيم  اجلديد يلغي التنظيم القدمي جبميع قواعده حىت اليت ال تتعارض مع التنظي
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  : قوانني من حيث الزمانتنازع ال :الفرع الثاين 

  لكل قاعدة قانونية نطاق زماين تطبق فيه يبدأ من وقت نفاذ القانون وحىت حلظة إلغائه
  مببدأ األثر الفوري أو املباشر للقانوناألصل هو عدم تطبيق القانون إال علي الوقائع والتصرفات اليت حتدث من وقت نفاذه وهو ما يعرف 

  . مببدأ عدم رجعية القانونفاذه فإا تظل خاضعة للقانون الذي كان ساريا حلظة وقوعها، وهو ما يعرف أما الوقائع اليت حدثت قبل ن
 

 .يقضي هذا املبدأ بعدم سريان القاعدة القانونية على التصرفات واملراكز القانونية اليت متت قبل نفاذها  : عدم رجعية القوانني مبدأ

  .حتقيق العدالة واستقرار املعامالتواملنطق السليم : هايقوم هذا املبدأ على اعتبارات من أمه
  اي تصرف مت يف ظل القانون القدمي ال يسري عليه القانون اجلديد ويظل حمكوم بالقانون القدمي

نفاذ القانون حاالت يطبق فيها القانون بأثر رجعي أي أنه يسري على وقائع متت قبل : ( اليت ترد على مبدأ عدم رجعية القوانني االستثناءات
  )اجلديد

  وهو من اختصاص السلطة التشريعية) بشرط ان يستهدف حتقيق مصلحة عامة( على رجعية القانون  ـ النص الصريح1
  )االقل عقوبة (  ـ القوانني األصلح للمتهم2
  نه اىل تاريخ سريان التشريع االصليالتشريع التفسريي اجلديد يرجع يف سريا) التفسري التشريعي يتم بتشريع تفسريي(  ـ القوانني املفسرة3
  ـ القوانني املتعلقة بالنظام العام أو اآلداب4
  

 .بعد نفاذه  يعين أن القانون اجلديد يسري على كافة الوقائع والتصرفات اليت حتدث : مبدأ األثر الفوري واملباشر للقانون

يث تظل املراكز القانونية اليت نشأت عنها قائمة وتنتج آثارها طبقا ألحكام يستثىن من هذا املبدأ العقود اليت متت يف ظل القانون القدمي ، حب
  بشرط أال تكون قواعد القانون اجلديد آمرةالقانون القدمي 

  
  مثل فوائد القروض  االعتراف باالثر املستمر للقانون القدمي يف حكم تصرفات متت يف ظله حىت بعد نفاذ القانون اجلديد :االستثناء هو 
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    ..العاشرة احملاضرة ـــــــــــــــــــ 

  

  )كما اشار الدكتور يف احملاضرة العاشرة انه يكتفي باحملتوى فقط هلذه احملاضرة دون الرجوع للكتاب ( 
  

  .. نظرية احلق.. 
 

 .بعمل معني حتقيقا ملصلحة يقرها القانون وحيميها  هو سلطة مينحها القانون لشخص يكون له مبقتضاها أن يقوم :قــاحل

  
  : تنقسم احلقوق إىل 
  .هي اليت ال ميكن تقوميها بالنقود ألا تنطوي علي قيمة معنوية وليس قيمة مادية  احلقوق غري املالية

  .هي اليت ميكن تقوميها بالنقود وحتقق مصلحة مادية  احلقوق املالية
  جانب مايل ميكن تقوميه بالنقود وجانب غري مايل ال ميكن تقوميه بالنقود: تزج فيها جانبان مي هي اليت احلقوق املختلطة

  
  وقــواع احلقـأن

  
 هي اليت ال ميكن تقوميها بالنقود ألا تنطوي علي قيمة معنوية وليس قيمة مادية : احلقوق غري املالية :أوالً 

  . األسرة ، واحلقوق اللصيقة بالشخصية  احلقوق السياسية ، وحقوق: يندرج ضمن هذه احلقوق 
  احلقوق السياسية :األول النوع

  هي اليت متنح للشخص باعتباره عضوا يف مجاعة سياسية ، وختول لصاحبها حق املشاركة يف احلكم وإدارة شئون بلده ، مثل حق االنتخاب
  : وتتميز باخلصائص التاليةوحق الترشيح وحق تويل الوظائف العامة  

  ا قاصرة عادة على املواطنني أي التابعني جلنسية الدولةأ:  1
  أا ليست حقوقاً خالصة بل ختالطها الواجبات:  2
 احلق السياسي ال ميكن التصرف فيه وال يسقط بالتقادم وال ينتقل للورثة:  3

حق الشخص يف احلياة وحقه يف الزواج وحريته يف  مثل-ختتلف احلقوق السياسية عن احلقوق املدنية اليت تنظم نشاط الفرد يف عالقته مع غريه 
  .ي  تم مبصاحل اجلماعة يف حني تم احلقوق املدنية باملصاحل الفردية هف -التعامالت 

 حقوق األسرة :الثاين  النوع

تها حق الزوج يف الطاعة ، ومن أمثل. هي احلقوق اليت تثبت لإلنسان باعتباره عضوا يف أسرة معينة سواء أكان ذلك بسبب الزواج أم النسب 
  .وحق الزوجة يف إنفاق زوجها عليها ، وحق األب يف تأديب أوالده ، وحق األوالد يف إنفاق والدهم عليهم 

 احلقوق اللصيقة بالشخصية :الثالث  النوع

من املواطنني أو األجانب ، يقصد ا تلك احلقوق املقررة لألشخاص للمحافظة علي شخصيتهم ، وتثبت هذه احلقوق لكل إنسان سواء كان 
  .ومع ذلك حيق للدولة أن تفرض بعض القيود علي األجانب بالنسبة ملمارسة هذه احلقوق 

ة ومن أمثلتها تلك اليت دف إىل محاية الكيان املادي لإلنسان كاحلق يف احلياة ويف سالمة اجلسم واألعضاء ، وكذلك اليت دف إيل محاي
إلنسان كاحلق يف السمعة والشرف ، ومنها احلريات الشخصية اليت متكن الشخص من مزاولة نشاطه كحرية التنقل الكيان األديب واملعنوي ل

  .وحرية العمل وحرية التعاقد وحرية الزواج 
  



 27 2012  -  1434   طموح شايب                                                                                                         مستوى أول  ..مبادئ القانون  

  
 : خصائص احلقوق اللصيقة بالشخصية

  .ال جيوز تصرف صاحبها فيها إيل الغري: أوال  -
  .تقادمال تسقط هذه احلقوق وال تكتسب بال:ثانيا  -
  .ال ينتقل معظمها إيل الورثة: ثالثا  -
  .االعتداء عليها ينشئ حقا ماليا يف التعويض: رابعا  -
  

  وتنقسم هذه احلقوق إيل حقوق عينية ، وحقوق دائنية أو شخصية هي احلقوق اليت ميكن تقوميها بالنقود،:  احلقوق املالية :ثانياً 
 

  احلقوق العينية: األول
  . اشرة لشخص علي شئ مادي معني ختوله حق احلصول علي منافع مادية من هذا الشئ احلق العيين سلطة مب

يتميز احلق العيين عن غريه من احلقوق يف أنه يرد علي شئ معني بالذات ، وخيول صاحبه سلطة مباشرة علي هذا الشئ ، فهو يتميز عن احلق 
هسلطة مباشرة علي حمل حقه ، ألنه ال يستطيع الوصول  ي ال خيول صاحباملعنوي الذي يرد علي شئ معنوي ، ويتميز عن حق الدائنية الذ

  .إليه إال عن طريق شخص آخر هو املدين ذا احلق 
 :تنقسم احلقوق العينية إيل قسمني 

صلية وختول وهي احلقوق اليت تنشأ مستقلة غري تابعة حلق آخر ، فهي تكون مقصودة لذاا ، لذلك فهي أ :احلقوق العينية األصلية :  1
  .صاحبها سلطة مباشرة علي شئ مادي معني ولذلك هي عينية 

  .وختول هذه احلقوق لصاحبها سلطات استعمال الشئ أو استغالله أو التصرف فيه أو جزء من هذه السلطات وأبرز مثال هلا حق امللكية 
وقد مسيت حقوقا . ئ مادي معني ضمانا للوفاء حبق شخصي هي احلقوق اليت ختول صاحبها سلطة مباشرة علي ش :احلقوق العينية التبعية : 2

 عينية تبعية ألا ختول صاحبها سلطة مباشرة علي شئ مادي معني لذلك فهي عينية وهي ال تقصد لذاا ، وإمنا تنشأ تابعة حلق شخصي تضمن
 .الوفاء به ، فهي تدور معه وجودا وعدما لذلك فهي تسمي تبعية 

ت عينية يتطلبها الدائن لضمان الوفاء بدينه حيث ختول له أن يكون مفضال علي سائر الدائنني العاديني يف استيفاء حقه فهي ضمانات أو تأمينا
وأبرز مثال عليها حق . من مثن مال معني ميلكه املدين فهي توفر للدائن ميزة األولوية كما ختول له أيضا تتبع املال الذي ترد عليه هذه احلقوق 

  .والرهن احليازي  الرهن الرمسي
  

  )احلق الشخصي( حق الدائنية : الثاين
زام هو عبارة عن رابطة بني شخصني ختول ألحدمها وهو الدائن احلق يف مطالبة اآلخر وهو املدين بالقيام بعمل أو االمتناع عن عمل ، مثل الت

وال خيول هذا احلق لصاحبه حق .نافس ملن يعمل عنده املهندس ببناء مرتل ألحد األشخاص ،والتزام العامل بعدم العمل لدي صاحب عمل م
 . التقدم أو التتبع 

  
  :احلقوق الذهنية حقوق خمتلطة ، ألا حتتوي علي جانبني  "احلقوق الذهنية " احلقوق املختلطة  :ثالثاً 

مثل حق  التنازل عنه وال يسقط مبضي املدةيتمثل يف حق الشخص أن ينسب إليه مثرة فكره ونتاج ذهنه وهذا احلق ال جيوز  جانب أديب: األول  
  )براءات االختراع(املؤلف و حقوق امللكية الصناعية 

  .خيول صاحب احلق سلطات االستغالل املايل لنتاج ذهنه ومثرة  أفكاره وميكن التعامل فيه ويرد عليه التقادم جانب مادي: الثاين 
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    ..ادية عشرة احلاحملاضرة ـ ــــــــــــــــــ

  

 .. قـان احلـأرك.. 
   أشخـاص احلقاألول 

 فالشخص قانونا. ، والشخص يف نظر القانون هو كل كائن صاحل الكتساب احلقوق والتحمل بااللتزامات  شخصاصاحب احلق ال يكون إال 
  . هو من له الصالحية ألن يلعب دورا يف احلياة القانونية 

  اعتباريأو شخص  طبيعيانون إما يكون شخص صاحب احلق يف الق
  : الشخص الطبيعي األول

 .مبجرد والدته حيا وتنتهي بوفاته، وتثبت له الشخصية القانونية  اإلنسانالشخص الطبيعي هو 
  :بدء الشخصية القانونية للشخص الطبيعي وانتهاؤها 

  : البدء له شرطني

 متام والدته وانفصاله عن امه -1
 حياان يكون املولود  -2

  مبوت اإلنسانتنتهي الشخصية القانونية : النهاية 
وتثبت واقعة امليالد بشهادة امليالد . أي الفترة مابني ميالد اإلنسان ووفاته ،  بداية الشخصية وايتهاتتحدد مدة الشخصية بني تارخيني ** 

  وتثبت واقعة الوفاة بشهادة الوفاة
  خصائص الشخصية القانونية 

 
  ))احلمل املستكن  ((مركز اجلنني 

  
 سبيل االستثناءان للجنني شخصية قانونية على  يعترف القانون
  ا شخصية من نوع خاص حيث تثبت بعض احلقوق للجنني ،  وقت ثبوت احلملتثبت الشخصية القانونية للجنني منولكن ، إال أ

  .شخصية ناقصة أو حمدودةلجنني يف بطن أمه ل منح املشرعوقد ، هذه احلقوق ليست مساوية للحقوق اليت تثبت ملن ولد حيا 
  معلقة على شرط متام والدته حياالشخصية الثابتة للحمل املستكن  .  

  
 ،  يقينية ومؤكدةالشخصية القانونية لإلنسان بوفاته مىت كانت الوفاة  تنتهي

  . احلقيقي واملوت احلكمياملوت الذي يؤدي إىل زوال شخصية اإلنسان هو املوت 
  

  الوفاة يقينية ومؤكدةهو الذي نتحقق فيه ان  : حلقيقيا املوت
   يفترض القانون موت الشخص يف بعض األحيان ، إذا مل ميكن القطع حبياته من مماته ، وهذا هو الشأن للمفقود : املوت احلكمي

  مجيع حقوق والتزامات الشخص امليت تسقط عنه ما عدا االلتزامات املالية** 
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  :حاالت الفقد 

 : حالة املفقود الذي يغلب عليه اهلالك : ىل الة األواحل
حرب أو كارثة أو فيضان أو زلزال أو حادث كمن يفقد يف  فقد يف ظروف يغلب فيها اهلالكتتحقق هذه احلالة عند ما يكون الشخص قد  

  .قده وفقا للمذهب احلنبليعلى ف أربع سنواتويف هذه احلالة يصدر القاضي حكما مبوته بعد مضي  سقوط طائرة أو غرق سفينة
  يتم اثبات حالة الفقد يف النظام السعودي بقرار يصدر من وزير الداخلية** 

اي عسكري يفقد يف حرب اثناء تادية الواجب الرمسي يضل يصرف راتبه الهلة ملدة ستة اشهر مث : نظام خدمة الضباط واالفراد يف اململكة 
  كأنه تويف وال يعترب ميت اال بصدر حكم قضائي باعتباره ميت  تنهى خدمته ويتم تصفية حقوقه الوظيفية

 :حالة املفقود الذي خيتفي يف ظروف ال يغلب فيها اهلالك : احلالة الثانية 
وانقطعت كمن سافر إىل بلد أجنيب للتجارة أو السياحة أو طلب العلم  ال يغلب فيها اهلالكتكون الظروف اليت اختفى فيها املفقود عادية 

حيددها القاضي ومبا (ويف هذه احلالة يصدر القاضي حكما مبوت املفقود بعد انقضاء مدة زمنية معينة .  باره فال يعرف إذا كان حيا أو ميتاأخ
  بني تاريخ الفقد وتاريخ احلكم من تاريخ فقده والتحري عنه بكافة الطرق املمكنة ملعرفة ما إذا كان حيا أم ميتا ) ال يقل عن اربع سنوات

 :فترة قيام الشك وتسمى) بني تاريخ الفقد وتاريخ احلكم(مركز املفقود قبل احلكم مبوته 
  : فترة قيام الشك حول مصري املفقود وعدم معرفة حياته من مماته يفترض أمرين يف 

ي تطليقها للضرر لغياب زوجها يعترب املفقود حي اي ال تقسم امواله على الورثة وزوجته تضل زوجته مامل تطلب من القاض : بالنسبة لزوجته
  عنها 

ويتم حفظ ) النه ال بد ان تثبت حياته عند وفاة املوصي(ال حيق للمفقود أن يرث  : بالنسبة لألموال اليت حيق للمفقود أن يرثها يف تركة غريه 
  املرياث يف يد امينه حلني التحقق من حياته او موته

  ) :مبوت املفقود اذا صدر حكم( مركز املفقود بعد احلكم مبوته

 تنتهي شخصيته القانونية -1
 بالنسبة المواله وزوجته فيعترب املفقود ميت من تاريخ احلكم وتوزع التركة وتبدأ الزوجة يف عدا -2
 االموال اليت كان حيق للمفقود ان يرثها يف تركة غريه فيعترب املفقود ميت من تاريخ الفقد -3

  : أثر ظهور املفقود حيا بعد احلكم مبوته

  يسترد شخصيته القانونية اليت فقدها  -1
  )يسترد ما بقي مع الورثة من اموال(يسترد امواله من يد الورثة  -2
  :الزوجة هلا احتمالني  -3

  زوجته وعلى ذمتهففي هذه احلالة هي  مل تتزوجان تكون  
  وهلا حالتني من زوج آخر  تزوجتان تكون:  

 وجها االولزوجها الثاين عليها فتعود اىل ز مت العقد بدون دخول .1
 :زوجها الثاين عليها فلها حالتني  مت العقد و دخول .2

  فتظل على ذمة الزوج الثاين) ال يعلم حبياة الزوج االول( حسن النيةاذا كان الزوج الثاين 
  فيكون زوجة الثاين النه يعلم انه يعقد على امرأة مت فيفسخ عقد الزواج) يعلم حبياة الزوج االول( سيئ النيةاذا كان الزوج الثاين

  الزواج باطل وتعود الزوجة لزوجها االول
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    ..ثانية عشرة الاحملاضرة ـــــــــــــــــــ 

  
 

 .. خصائص الشخصية القانونية.. 

  يةــاألهل
 :مفهوم األهلية وأنواعها:أوال 

  احل له هي الصالحية ، فيقال فالن أهل لكذا أي هو ص:  األهلية يف اللغة 
  الشخص الكتساب احلقوق وحتمل االلتظامات  صالحيةبأا تعرف  :االهلية يف القانون 

  .  ألن يباشر التصرفات القانونية بنفسه  صالحيته
  :األهلية نوعان

ن تصرفات هي صالحية الشخص الكتساب احلقوق وحتمل االلتزامات دون ان تكون هذه احلقوق وااللتزامات ناشئة ع : أهلية الوجوب -1
  . تثبت للشخص مبجرد والدته حياقانونية بل 

  .وختتلف  أهلية الوجوب عن الشخصية القانونية 
  )اهلية الوجوب ممكن تكون ناقصة او كاملة(أهلية الوجوب تتعلق حبق حمدد 

ت القانونية بنفسه واكتساب هي صالحية الشخص إلبرام التصرفات القانونية ، فهي قدرة الشخص على مباشرة التصرفا :أهلية األداء -2
  .احلقوق ويتحمل االلتزامات يف ذمته

  )عقود البيع واالجيار(هو اجتاه ارادة الشخص اىل احداث اثار قانونية معينة  : التصرف القانوين
  .أهلية األداء لشخص يفترض توافر أهلية الوجوب تتوافراذا ** 
  . اة اليت تعترب اإلرادة هي أداة القيام يقتصر نشاط أهلية األداء على التصرفات القانوني** 
  ترتبط ارتباط وثيق بقدرة الشخص على التمييز واالدارك) التمييز( : أهلية األداء** 
  

 :أحكام األهلية : ثانيا 

  :إىل ثالثة أنواع تقسيم التصرفات القانونية من حيث أهلية األداء -1
  . دون أن يدفع مقابلرتب عليها إثراء الشخص وهي تلك اليت يت:  تصرفات نافعة نفعا حمضا –أ  

  دون أن يأخذ مقابل نقص يف ذمة من جيريهاأو  يترتب عليها افتقار الشخصوهي اليت :  تصرفات ضارة ضررا حمضا -ب 
، فهي  خلسارةتدور بني الكسب واوإمنا  االفتقار احملضأو  ال يترتب عليه االغتناء احملضوهي :  تصرفات دائرة بني النفع والضرر - ج 

  )قد تكون اعمال جتارة او اعمال ادارة . ( تعطى للشخص حقوقا وتلزمه بالتزامات
  
 :  تدرج األهلية حبسب السن -2

  : ربط القانون بني السن ودرجة األهلية وقسم حياة اإلنسان إىل ثالث مراحل

ويكون الشخص عدمي التمييز ) .سن السابعة(ببلوغه سن التمييز  وتبدأ مبيالد الشخص وتنتهي ) : انعدام األهلية(  مرحلة الصيب غري املميز  - أ
يكون باطال بطالنا  –ولو كان نافعا نفعا حمضا  –وأي تصرف يصدر من الشخص يف هذه املرحلة ، وبالتايل تكون أهلية األداء معدومة لديه 

  مطلقا
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ويعد الشخص يف هذه ، ) سنة18(من سن التمييز وحىت سن الرشد وهي املرحلة اليت تبدأ  ):أو القاصرقص األهلية ان(الصيب املميز  -ب
حيث أنه أصاب قدرا من التمييز وإن مل يكتمل بعد فتأخذ تصرفاته يف هذه املرحلة  "قاصر"ويطلق عليه اصطالح ، املرحلة ناقص األهلية 

  :األحكام التالية

 .وتعد تصرفاته صحيحة دون حاجة إىل إذن من الويل أو الوصي  ء كاملةأهلية أداتكون له يف هذه احلالة ،  التصرفات النافعة نفعا حمضا -

  ال تقبل منه هذه التصرفات وال يترتب عليها أية أثار قانونية احلالة عدمي األهليةيكون الشخص يف هذه ،  التصرفات الضارة ضررا حمضا -
ويزول  قابلة لإلبطال ملصلحتهفتكون تصرفاته  أهلية أداء ناقصةة تكون للقاصر يف هذه احلال،  التصرفات املالية الدائرة بني النفع والضرر -

 حق التمسك باإلبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت اإلجازة من وليه أومن احملكمة 

  )يبطل تصرف القاصر يف حال اذا كان التصرف مضر بالقاصر(

تبدأ هذه املرحلة ببلوغ سن الرشد وهو مثانية عشر سنة هجرية وفقا لقرار جملس الشورى وترفع  : ) مرحلة كمال األهلية(  البالغ الرشيد  -ج
عنه الوصاية والوالية مامل حيكم عليه باستمرار الوصاية او الوالية بسبب عارض من عوارض االهلية، وهي مرحلة كمال األهلية وتكون 

  .صحيحة أيا كان نوعهاتصرفات الشخص فيها 
  
  :وارض األهلية ع -3

وعوارض . فتعدمه أو تنقص منه ، وتبعا لذلك يفقد أهليته متاما أو يكون ناقص األهلية ، هي أمور تعرض للشخص  فتؤثر على التمييز عنده 
 . عاهات تصيب العقل ، وهي اجلنون والعته ، وإما عاهات تفسد التدبري ، وهي السفه والغفلةتكون ما إاألهلية 

فتكون ، وتبعا لذلك يفقد أهليته  ويأخذ حكم الصيب غري املميز ، ويفقد انون التمييز ،  آفة تصيب العقل فتذهب بهنون اجل :اجلـنون   - أ
  .كل تصرفاته أيا كان نوعها باطلة بطالنا مطلقا 

  )دائما يف حالة جنون(هو اجلنون املستمر الذي ال تتخله فترات افاقة  اجلنون املطبق
  الذي تتخله فترات افاقةهو  اجلنون املتقطع

قليل ،  فاملعتوه هو شخص خمتلط الكالمكما هو احلال يف اجلنون ،  نقص يف العقل واختالل وليس زوال العقل كليةهو   :ه تـالع  - ب
م الصيب حك"ويكون حكمه يف ذلك  يتمتع املعتوه بأهلية ناقصة، وبناء على ذلك  فالعته ال يعدم التمييز كلية،  فاسد التدبري،  الفهم
  .وهذا هو املعمول به يف اململكة " املميز

 :السفه والغفلة  –ج 

  تبذير املال على غري مقتضى العقل والشرع  هو :  السفه
  .هو الشخص الذي ال ميكنه التمييز بني التصرفات الراحبة والتصرفات اخلاسرة : ذو الغفلة

  . إذا صدر حكم باحلجر عليه  لصيب املميزتصرفات كل من السفيه وذي الغفلة كتصرفات ناقص األهلية ا
  فتعد تصرفات كل منهما صحيحة ويترتب عليه أثار قانونية  أما قبل صدور هذا احلكم
  .فتأخذ عندئذ حكم التصرفات اليت متت بعد قرار احلجر تواطؤ وسوء نية قصد به التهرب من حكم احلجرإذا متت التصرفات نتيجة 

ومل يكن كامل األهلية أو ، ان الشخص غري رشيد أو بلغ سن الرشد وكان جمنونا أو معتوها أو سفيها أو ذا غفلة مىت ك  : الوالية على املال
 .  فيعني عليه ويلكان فاقدها 
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  :موانع األهلية  -4

فيقوم القانون .ال هي ظروف خارجة عن الشخص تؤدي إىل احليلولة بينه وبني مباشرة التصرفات القانونية بالرغم من بلوغه سن الرشد عاق
 . بتعيني من يتوىل مباشرة هذه التصرفات نيابة عنه، أو يساعده يف ذلك مىت ظلت هذه الظروف قائمة

  .ختتلف موانع األهلية عن عوارض األهلية 
  وموانع األهلية ثالثة 

  مانع مادي وهو الغيبة 
  مانع قانوين أو نظامي كاحلكم بعقوبة مقيدة للحرية

  .و احلال عند إصابة الشخص بعاهة مزدوجة أو عجز جسماين شديد مانع طبيعي كما ه

 ) :الغيبة ( املانع املادي  -

وحالت ظروف قاهرة دون إمكانية إدارة شئونه بنفسه حبيث ترتب على ذلك  راضيا أو مرغما ترك وطنه ومالههو الشخص الذي  الغائب
  .تعطيل مصاحله ومصاحل غريه املرتبطة ا

ويف مثل هذه الظروف قد . أهليته ال يستطيع مباشرة إدارة أمواله بنفسه أو إجراء التصرفات القانونية عليها ألنه بعيد عنها  والغائب رغم كمال
  .فإذا كان قد عينه ، يبقي وإال قامت احملكمة بتعيني نائب عنه ، تقتضي ظروف الغائب تعيني نائب عنه 

  

 ) لبة للحرية احلكم بعقوبة سا( النظامي / املانع القانوين  -

 املسجون النه ال يستطيع التصرف يف امواله وامنا يوكل شخص اخر للقيام بالتصرف يف اموره

  ) :العاهات اجلسمانية والعجز اجلسماين الشديد ( مانع طبيعي  -

شرة التصرفات القانونية مبفرده شديد ال يؤثر يف متييزه أو أهليته وإمنا يؤدي إيل عجزه عن القيام مببا جسماينقد يصاب الشخص بعاهة أو عجز 
كأن يكون أصم وأبكم ، أو أبكم وأعمي ، أو أصم وأعمي ،ففي هذه احلالة ال يستطيع الشخص أن يعرب عن إرادته مبفرده ، فيجوز للمحكمة 

  .أن تعني له مساعدا قضائيا يعاونه يف إبرام التصرفات القانونية
ويكون تصرف أي منهما منفردا قابال ،  االنفراد بالتصرفلمساعد وال من تقررت مساعدته عندئذ ل فال جيوزومىت مت تعيني مساعد قضائي 
  .لإلبطال ملصلحة ذي العاهتني

  قواعد آمرةفال جيوز االتفاق على خمالفتها الا ، بالنظام العام  أحكام األهليةتتعلق   :األهلية
  

  الذمة املالية : الفرع الثاين
. والفرض أن تكون هذه احلقوق وااللتزامات ذات طبيعة مالية . ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات هي جمموع  : الذمة املالية

  : وللذمة جانبان 
يشمل احلقوق الشخصية ، واحلقوق العينية واحلقوق املعنوية يف ناحيتها املالية ، وحقوق األسرة ذات الطابع  املايل ، كالنفقة  : جانب اجيايب

  واملرياث 
  والقروض والرهن. يتضمن االلتزامات الشخصية والتكاليف العينية اليت تكون للغري على عني مملوكة للشخص  : انب سليبج

  تشمل كل االموال اليت يف ذمة الشخص الضمان العام للدائننيالذمة املالية متثل 
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    ..ة عشرة ثثالالاحملاضرة ـــــــــــــــــــ 

  
  .. الشخص االعتباري.. 

  
ال تقتصر الشخصية القانونية على األشخاص الطبيعيني فقط ولكنها متتد أيضا إىل غريهم من جتمعات األشخاص وجتمعات األموال اليت تنشأ 

 .دف حتقيق غرض معني 
قيق غرض معني ، ويعترف هلا القانون هو مجاعة من األشخاص أو جمموعة من األموال ، دف إىل حت :فالشخص املعنوي أو االعتباري 

  .بالشخصية القانونية بالقدر الالزم لتحقيق غرضها
  هي احلاجة لتظافر جهود االفراد وجتميع االموال للقيام باملشروعات الضخمة داخل الدولة أمهية فكرة الشخص االعتباري

  
  .تنقسم األشخاص االعتبارية إىل أشخاص عامة وأشخاص خاصة 

 وتنقسم اىل قسمني ) ختضع للقانون العام (  : رية عامةأشخاص اعتبا:  
 )اهم شخص اعتباري اقليمي هو الدولة او منطقة او حمافظة(يتحدد نشاطها باقليم معني  اقليميةأشخاص اعتبارية عامة   -1
 
  يتحدد نشاطها بنشاط حمدد ولكن االقليم غري حمدد    مرفقية او مصلحيةأشخاص اعتبارية عامة   -2

  
  الشركات واجلمعيات(قد تكون جتمع اموال او جتمع اشخاص  : اعتبارية خاصةأشخاص( 

  :مدة الشخص االعتباري 
 : بداية الشخصية االعتبارية

فال يكفي وجود مجاعات من األشخاص أو جمموعات من . بوجوده ) النظام ( تبدأ الشخصية القانونية للشخص االعتباري  باعتراف القانون 
  : االعتراف إما أن يكون عاما أو خاصا والقانون بالشخص  اعترافمن البد بل األموال 

  : االعتراف العام
الشخصية ففرت هذه الشروط يف جمموعة من األشخاص أو األموال اكتسبت هذه التجمعات ا، إذا تو عامة حيدد النظام شروطا مسبقةيعين أن 

  . االعتبارية مبجرد اجتماع هذه الشروط 
 :االعتراف اخلاص 

  .بقيام الشخصية االعتبارية مع استيفاء الشروط العامة  ال بد من صدور إذن خاص أو ترخيصلوجود الشخص االعتباري 
  :انتهاء الشخصية االعتبارية

  : تبعا الختالف األشخاص االعتبارية مثل  –ختتلف األسباب اليت تنقضي ا الشخصية االعتبارية 

 باريةانتهاء املدة احملددة للشخصية االعت  
 استحالة حتقيق الغرض من الشخص االعتباري  
 ينتهي بوفاة االشخاص املكونني له  
  اختياري بارادة االشخاص أو اجباري حبكم قضائي(حل او تصفية الشخص االعتباري(  
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 خصائص الشخصية االعتبارية 
  

املؤسسون عند إنشائه ، وينص عليه يف سند اإلنشاء ، للشخص االعتباري اسم يعرف به ومييزه عن غريه من األشخاص خيتاره  : االسم: أوال 
  .وهو يستمد عادة من الغرض الذي أنشأ الشخص من أجله

 
غري أن األشخاص االعتبارية اليت يكون مركزها الرئيسي ) . مركز إدارته(هو املكان الذي ميكن خماطبة الشخص االعتباري فيه  :املوطن : ثانيا 

  .ملكة يعترب مركز إدارا بالنسبة للقانون السعودي املكان الذي توجد فيه اإلدارة احملليةيف اخلارج وهلا نشاط يف امل
  

  .مركز إدارته الرئيسي جبنسية الدولة اليت يوجد اتتحدد جنسية الشخص االعتباري  :اجلنسية/ احلالة : ثالثا 
  .اململكة مركزها الرئيسيت وكان تأسيسها وفقا لنظام الشركات السعوديتعترب الشركة سعودية إذا مت 

  
للشخص االعتباري أهلية كما هو احلال بالنسبة للشخص الطبيعي غري أن هذه األهلية ختتلف عن أهلية الشخص الطبيعي تبعا  :األهلية : رابعا 

 .الختالف طبيعة كل منهما ،سواء فيما يتعلق بأهلية الوجوب أو أهلية األداء
أي الصالحية الكتساب احلقوق وحتمل االلتزامات  إال ، للشخص املعنوي أهلية وجوب  :)املعنوي( ريللشخص االعتبا أهلية الوجوب –أ 

  :لسببني  .من أهلية الوجوب املعترف ا للشخص الطبيعي  أضيق نطاقاأا 

  مثل حقوق االسرة وحق الترشيح واخلدمة العسكرية( عدم ثبوت احلقوق املالزمة لطبيعة االنسان( 
 دف غرض حمدد(الشخص االعتباري  مبدأ ختصص ينشأ الشخص االعتباري(  

شخص لذا استلزم القانون أن يوجد  الشخص االعتباري ال تتوافر له إرادة مستقلة أو متييز حقيقي،:. للشخص االعتباري أهلية األداء –ب 
  .يقوم مبباشرة التصرفات القانونية والنشاط القانوين حلساب الشخص االعتباري  طبيعي

   
مبجرد قيام الشخص االعتباري تصبح له ذمته املالية املستقلة عن ذمة كل شخص قائما على إدارته أو داخل يف تكوينه   : الذمة املالية : خامسا

  :ويترتب على هذه الذمة املستقلة النتائج التالية. وتصبح له حقوق والتزامات مستقلة عن حقوق والتزامات أعضائه أو مؤسسيه 
ل ملكية األموال اليت يقدمها األشخاص املكونني للشخص االعتباري من ذمتهم إىل ذمة الشخص االعتباري ، مىت كان تقدميها على تتنق -1

   ويفقدون حق التصرف فيها.  سبيل التمليك 
نني له أو الذين يتولون إدارته وتدخل احلقوق وااللتزامات الناجتة عن تعامالت الشخص االعتباري مع الغري يف ذمته ال  ذمة األشخاص املك –2 

 . وال يستطيع أن يطالب حبقوق الشخص االعتباري لدى الغري إال من كان ميثله قانونا 
، دون مديونية األشخاص املكونني له أو األشخاص الذين يتولون إدارته فقط الشخص االعتباري  ةتضمن ذمة الشخص االعتباري مديوني – 3

كما أنه ال جيوز من حيث األصل لدائن الشخص ، ء األشخاص أن يرجعوا بديوم على الشخص االعتباري ولذلك ال جيوز لدائين هؤال
فديون الشخص االعتباري مضمونة حبقوقه فقط فاالستقالل . االعتباري التنفيذ علي األموال اخلاصة باألشخاص املكونني للشخص االعتباري 

 . خاص املكونني له تام بني ذمته املالية والذمة املالية لألش
   باستثناء شركة التضامن وشركة التوصية حيث يسأل الشريك املتضامن فيهما عن ديون الشركة يف أمواله اخلاصة
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    ..رابعة عشرة الاحملاضرة ـــــــــــــــــــ 

  
  .. احلماية القانونية للحق.. 

  
  لشخص يقوم بقتضاها بعمل معني حتقيقا ملصلحة يرعاها وحيميها القانونهو سلطة يقررها القانون  : قـاحل

  

  : احلماية القانونية للحق
 .وبالسلطات اليت خيوهلا لصاحبه ، هي اعتراف القانون ذا احلق  

  ىهناك اعتداء عل  كان اليت حيركها إذا ما "الدعوى " الوسيلة اليت يضعها القانون يف حوزة صاحب احلق عند استعماله املشروع حلقه هي 
  .غري أن محاية احلق ليست مطلقة بل هي مقيدة بضرورة استعمال احلق يف احلدود املشروعة واليت حيددها القانون ، حقه  

  :اليت إذا جتاوزها صاحب احلق مل يعد جديرا باحلماية وكان متعسفا يف استعمال حقه وذلك على النحو التايل  حدود احلماية
  

  : ة محاية احلقوسيل :أوال
 . هي الوسيلة القانونية اليت متكن صاحب احلق من محاية حقه والدفاع عنه مىت كان هذا احلق حمل اعتداء أو منازعة من جانب الغري و ىالدعو

جنائية  دعوى مدنية ، ودعوىختتلف حسب نوع االعتداء ، فتوجد  وهي األساس إلقرار احلقوق ودفع االعتداء عنها ،  الدعوى القضائية
  .ودعوى إدارية

  يطلب املدعي وقف االعتداء على حقه و يطلب تعويض عن الضرر مث يطلب متكينه،  االعتداء على حق مايلاذا كان  تكون الدعوى مدنية
  من حقه 

ي بأهلية الشخص وتتحدد أهلية التقاض. وجيب أن يكون رافع الدعوى أهال للتقاضي   االعتداء ميثل جرميةاذا كان  الدعوى جنائيةتكون 
  .للتصرفات اليت يرتبها احلق الذي ترفع الدعوى بشأنه 

   حترك الدعوى اجلنائية وميكن للمجين عليه رفع الدعوىهي اجلهة اليت  التحقيق واالدعاء العامهيئة  يف اململكة
  اذا كان هناك خمالفة للقانون االداري  الدعوى اداريةتكون 

  .إلدارية أن يكون لصاحبها مصلحة يف رفعها حيث أنه ال دعوى بال مصلحة ويشترط لقبول الدعوى املدنية وا
  جيب ان تتوفر صفة يف املدعي ان يكون هو صاحب احلق او وكيله

  تتوفر صفة يف املدعى عليه ان يكون هو املعتدي او وكيله  جيب ان 
  

  : حدود محاية احلق : ثانيا
  صلحة يرعاها وحيميها القانون حق خيول صاحبه سلطات ومزايا معينة حتقيقا ملكل 

 .جتاوز عن حدود احلقإذا خرج الشخص عن حدود هذه السلطات ، فإن ذلك ال يعترب استعماال للحق وإمنا 
   .إذا التزم الشخص حدود احلق وأثناء استعماله حلقه نتج عن هذا االستعمال ضرر للغري فهل يكون صاحب احلق مسئوال عن تعويض هذا الضرر

  :ذهب إليه الفقه اإلسالمي والتشريعات احلديثة يعترب الشخص متعسفا يف استعمال حقه يف احلاالت اآلتية وفقا ملا
  حاالت التعسف يف استعمال احلق

  .ضرار بالغرييعترب الشخص متعسفا يف استعمال احلق ، إذا قصد أساسا اإل  : قصد اإلضرار بالغري -1

  اله حلقهمن صاحب احلق مل حيقق مصلحة من استعاذا كا: يستعان بأدلة بتوفر سوء النية مثل 
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يعترب الشخص متعسفا يف استعمال حقه إذا كانت املصاحل اليت   : عدم التناسب بني مصلحة صاحب احلق والضرر الذي يصيب الغري -2
  .يهدف إىل حتقيقها قليلة األمهية حبيث ال تتناسب البتة مع ما يصيب الغري من ضرر بسببها

إذا كانت املصاحل اليت يهدف إيل حتقيقها غري مشروعة أي ختالف حكما من   :ة املصلحة اليت يهدف صاحب احلق حتقيقها عدم مشروعي  -3
  . أحكام القانون أو تتعارض مع النظام العام أو اآلداب

  ازالة التعسف مث تعويض املتضرر :جزاء املتعسف 
  

  مصـادر احلـــق وإثباته
  

  وتنحصر مصادر احلقوق يف الوقائع القانونية. وين املنشئ له السبب القان هو : مصدر احلق
  

، واألثر الذي يرتبه القانون قد يكون  إراديا أم غري إرادياكل حدث يرتب عليه القانون أثرا معينا سواء كان هذا احلدث  : الواقعة القانونية 
    :قسمني وتنقسم الواقعة القانونية إىل .  إنشاء حق أو نقله أو انقضائه

  
. هي كل أمر حيدث فريتب عليه القانون أثرا ، قد يكون نشوء حق أو إنقضائه أو نقله دون إعتداد بإرادة اإلنسان  :الواقعة املادية :أوال 

   : وتنقسم إيل وقائع طبيعية وأعمال مادية
وت والقرابة والكوارث الطبيعية كالزالزل هي اليت حتدث دون أن يكون لإلنسان دخل يف حدوثها كمرور الزمن وامل :الوقائع الطبيعية : أ

  والفيضانات وغريها 
أي سواء ،  أثارا قانونية بصرف النظر عن نية من صدرت عنههي اليت تصدر عن اإلنسان فريتب عليها القانون  :األعمال املادية  –ب 

  : وتنقسم األعمال املادية إىل نوعني مها. اجتهت إرادته إىل إحداث هذا األثر أم ال 
  هو كل فعل يرتب عليه القانون حق بسبب ما يؤدي اليه من نفع :الفعل النافع 
  )بقصد او بدون قصد( هو كل فعل يرتب عليه القانون اثر قانوين بسبب ما يترتب عليه من ضرر : الفعل الضار

  ة اركانثتقوم على ثال) احداث ضرر بدون قصد(املسؤولية التقصريية 

  )فعل ضار( خطا من الشخص  -1
  ضرر حلق بالغري -2
  توفر عالقية سببية بني الفعل والضرر -3

  ويتحمل الفاعل دفع التعويض للمتضرر 
  

ويستوي يف ذلك أن يكون األثر املقصود هو إنشاء أونقل أوتعديل أو ، اجتاه اإلرادة حنو إحداث أثر قانوين  هو :التصرفات القانونية :ثانيا 
  .إنقضاء حق من احلقوق 

كما ينقسم إىل تصرف منشئ وتصرف كاشف أو ، قانوين إىل تصرف قانوين من جانب واحد وتصرف قانوين من جانبني ينقسم  التصرف ال
  .مقرر 
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 : من جانبني  التصرف القانوين الصادر من جانب واحد أو)  1( 

   كاإلقرار والوصية  والوعد باجلائزة) جانب واحد (  عن إرادة منفردة تصرف من جانب واحد
كالعقود ومنها عقد البيع وعقد اإلجيار وعقد الصلح وعقد التامني ) من جانبني ( قد يصدر التصرف عن إرادتني  ادر من جانبنيتصرف ص

  وعقد الوكالة  
 : التصرف املنشئ والتصرف الكاشف أو املقرر) 2( 

  : تنقسم من حيث أثرها على احلق إىل نوعني
  ...)بيت ،مثل عقد بيع سيارة(. ابتداء أو انتقاال من شخص آخر هو الذي يترتب عليه نشوء حق التصرف املنشئ

ال يكسب الشخص حقا مل يكن له من قبل وإمنا يتناول حقا للشخص كان ثابتا له من قبل مبقتضى مصدر أخر  التصرف الكاشف أو املقرر
  )مثل عقد الصلح(. فيخلصه من أوضاع كانت حتد من فاعليته أو تشوب حتديده 

   "االهلية"ترجع اىل توفر تمييز بني الوقائع املادية والتصرفات القانونية أمهية ال -
  )االعمال املادية ترتب اثارها بصرف النظر عن ارادة الشخص(تؤثر يف التصرفات القانونية ولكنها ال تؤثر يف االعمال املادية  كل احكام االهلية

  
  : قـات احلـإثب

  :ولإلثبات طرق ووسائل خمتلفة هي . على مصدر احلق الذي يدعيه الشخص اءإقامة الدليل أمام القضهو  : اإلثبات
  )االعتراف أمام القاضي حجة قاطعة على املقر(وهو اعتراف الشخص بواقعة يدعيها شخص آخر  اإلقرار
ف خمتص فقي الدولة أو تكون عرفية الكتابة قد تكون رمسية اذا تتطلب القانون الن تتم امام موظ(من أهم وسائل االثبات يف هذا العصر الكتابة 

  )اذا اكتفى القانون بكتابتها اما اي شخصية
  تقبل يف كل الوقائع املادية لكن يف التصرفات القانونية يستلزم القانون كتابتها شهادة الشهود

  :القرينة هو استنتاج واقعة متنازع عليها من واقعة ثابته وهلا نوعني  القرائن

  ال جيوز اثبات عكسهاقرائن قانونية قاطعة  
  قرائن قضائية ختضع لتقدير القاضي(قرائن بسيطة جيوز اثبات عكسها(  

  ان يتخذ احلالف اهللا سبحانه شاهدا على صدق ما يدعيه اليمني
  

  

 مت حبمد اهللا


