
 
 :نظرية القانون :أولا 

 :1تعريف القانون
 القاعدة املطردة وفق لنظام اثبت على منط اثبت. لغة:ىف ال -
 .جمموعة من القواعد امللزمة اليت تنظم السلوك االجتماعي :ىف االصطالح -

 :القانون له معنيان
د ألهنا قواع« انون الوضعيالق»ويسمى ، «التشريع»ويطلق عليه هي القواعد اليت تسنها السلطة التشريعية دون ابقي املصادر  معين ضيق:

 القانون املصري. مثل:، جتماعي يف بلد معني ووقت حمددقانونية وضعت لتنظيم السلوك اإل
قه أحكام ف -عرف  - تشريع" تماعية أاي كان مصدر هذه القواعدجمموعة القواعد القانونية املنظمة للعالقات االج معىن واسع:

 ".إسالمي
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 المكتبة القانونية. -جامعة بغداد   –،  األستاذ الدكتور عبدالباقى البكرى، الدكتور زهير البشير 11صـ  –المدخل لدراسة القانون  1



 :املكون األساسي للقانون
 .القاعدة القانونية :هو 

 صفات القاعدة القانونية
 .2يقصد هبا كل قاعدة ملزمة تنظم سلوك األفراد اخلارجي يف اجملتمع

 : صفاهتا

 
 :صفة التجريد والعمومأولا: 

 .ض الذي حتققهر نونية تقرر حكم معني إذا حتقق الفقاعدة قاكل ، فإن  الفرض واحلكم يف القاعدة القانونيةويظهر ذلك جلياً من خالل 
 ه سن أحدى وعشرون عاماً.القاعدة اليت تقرر أن الشخص يكون كامل األهلية ملباشرة حقوقه املدنية ببلوغ مثال:

 حقوقه املدنيةإكتمال األهلية ملباشرة  :( احلكم2)                          .  سنة ميالدية 21بلوغ سن  :رضالف( 1)
 

 :رضهافالقاعدة القانونية جمردة يف 
 مهوصافأب شخصاً أو أشخاصاً فيجب أن يعينواوإذا جاهبت ، وليس خمصصاً  3رض يف القاعدة القانونية جيب أن حيدد حتديداً جمرداً الف
 ردة وليس بذوا،مم، وإذا جاهبت واقعة تواجهها بشرواها وأوصافها وليس بذا،ما.اجمل
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 ملاذا؟ ( القرار الفردي، احلكم القضائي)عن كل من  متيز القاعدة القانونيةالىت صفة التجريد والعموم 
 خيص كل منهما شخص معني بذاته أو واقعة حمددة بذا،ما.  ألن احلكم القضائي أو القرار الفردي

 الوظائف أو برتقيته.القرار الصادر بتعيني شخص معني بذاته يف احدى : لقرار الفرديا:      مثال
 وبة على شخص معني الرتكابه جرمية.احلكم الصادر بتوقيع عق: حلكم القضائيا            

 أما القاعدة القانونية تتميز أبهنا ل تنتهي مبجرد تطبيقها على حالة معينة.
 وميكن أن ختص القاعدة القانونية ابقة معينة أو فئة دون أن تفقد جتريدها.ملحوظة: 

 . النوابأو رئيس جملس مهورية القواعد اليت حتدد اختصاصات رئيس اجلمثال: 
 :4القاعدة القانونية عامة يف حكمها

ض وال ر رثر الذي تقرره م ى توافر الففبالتايل تكون عامة يف حكمها أي تطبيق احلكم أو األ 5ااملا أن القاعدة القانونية جمردة يف فرضها
 .  (املكان، األشخاص ،الزمانأاالق تطبيقها من حيث ) ل يعينولكن عموم القاعدة  يستثين من نطاقها أحد.

 قرار يف اجملتمع.واالستالعدل بني األفراد وحتقيق النظام ويرتتب على اتصاف القاعدة القانونية ابلتجريد والعموم كفالة املساواة و 
 

 :صفة اإللزام يف القاعدة القانونية اثنياا:
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 -اإللزام:معىن 
الن القاعدة  ،،مدف القاعدة القانونية إىل إقامة النظام يف اجملتمع بوضع قيود تظهر يف صورة أوامر ونواهي وتكون ملزمة وواجبة اإلتباع

 القانونية )أتمر وتنهي ال تنصح وترشد(.
 -وسيلة اإللزام:

 يتحقق إلزام القاعدة القانونية إما عن اريق: 
 )ب( التهديد بتوقيع جزاء معني.                )أ( اإلجبار واإلكراه )التنفيذ اجلربي(.                                              

 -اجلزاء يف القاعدة القانونية:
 هو وسيلة لضمان احرتام القاعدة القانونية ملا يتضمنه من اإلجبار وميكن أن يسمى ذلك )بوظيفة اجلزاء(.

قانون على خمالفة قواعده وأحكامه، كما يعد وسيلة لضمان احرتام القاعدة القانونية ملا يتضمنه من اإلجبار ال وهو األرثر الذي يرتبه
 وميكن أن يسمى ذلك )بوظيفة اجلزاء(.

 -:6خصائص اجلزاء
 -( اجلزاء القانوين جزاء مادي:أ

أي جزاء خارجي ملموس يلحق املخالف يف جسده أو ماله ويستشعره مادايً وليس أديب أو أخالقي كما هو احلال عند خمالفة قواعد 
 األدب واألخالق . 

 ( اجلزاء القانوين جزاء حال:ب
 املخالفة وخيتلف عن اجلزاء الديين األخروي الذي يطبق يف اآلخرة. ثبوتيلحق املخالف فور التحقيق من 

 ( اجلزاء القانوين جزاء منظم توقعه السلطة العامة:ج
 وهي جزاء جمرد وليست السلطة مطلقة العنان بل مقيده ابجلزاءات اليت يفرضها القانون وحيددها مقدماً.
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 :اجلزاء اجلنائي 

والنيابة العامة هي  ،هى اإلعدام اجلزاءاتيقرره قانون العقوابت على من يرتكب جرمية جنائية وهو يهدف إىل محاية اجملتمع، وأشد أنواع 
 اليت تطالب بتطبيقه وليس األفراد.

 .لسجنتوقع على جسم اجملرم كاإلعدام أو تقييد احلرية اب )أ( جزاءات بدنية:
 تسمى الغرامات وتؤول حصيلتها إىل خزينة الدولة. )ب( جزاءات مالية:

 .كاحلرمان من احلقوق السياسية، املصادرة،  اجلزاءات اجلنائيةوهي تطبق تبعا لبعض  )جـ( عقوابت تبعية وتكميلية:
  :اجلزاء املدين 

 .(الغرامة التهديديه - بطالن التصرفات القانونية، مثل )يرتتب أرثر خمالفة قاعدة من قواعد القانون اخلاص
كما يف حالة القتل   ،احل العامة واملصاحل اخلاصةوقد جيتمع اجلزاء املدين مع اجلزاء اجلنائي عندما ما يرتتب على نفس الفعل املساس ابملص

 . (تعويض عن األضرار، عقوبة جنائية) واإلصابة
 اجلزاء اإلداري : 

 بطالن العقد اإلداري.: ، مثليوقع عند خمالفة قواعد، وأحكام القانون اإلداري
 العامة.يف حالة اإلخالل بواجبات الوظيفة ن اجلزاء اإلداري اجلزاء التأدييب الذي يوقع على موظفي الدولة مرع ويتف

 
 
 



 اجلزاء الدويل : 
 :هو الذي يهدف إىل احرتام قواعد القانون الدويل ويوجه إىل الدولة وينقسم إيل

 قطع العالقات الدبلوماسية، وقطع العالقات االقتصادية.وجزاءات سلمية مثل: : احلصار، والتدخل احلريب، عنيفة مثلجزاءات 
 

 :الصفة الجتماعية للقاعدة القانونيةاثلثاا: 
ها بعض القواعد ، كما توجد جبانبتنظم سلوك األفراد اخلارجي يف اجملتمع قاعدة اجتماعيةتتصف القاعدة القانونية أبهنا 

 االجتماعية األخرى اليت تقوم بدورها بتنظيم اجملتمع كالقاعدة الدينية والقاعدة األخالقية.
 االجتماعية للقاعدة القانونية كااليت: وبذلك تكون دراسة الصفة

 أ( القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية.
 ب( القاعدة القانونية قاعدة سلوك خارجي. 

 جـ( عالقة القاعدة القانونية بغريها من القواعد االجتماعية األخرى.
 

 -أول: القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية:
،مدف القاعدة القانونية إلقامة النظام ألنشطة األفراد يف اجملتمع مما يستتبع ابلضرورة وجود اجملتمع الذي تتبلور صورته على 

 وح ى يؤيت القانون مثاره البد من خضوع اجلماعة أبكملها لقواعده.، شكل الدولة
 جـ(  مواانني وأجانب.                         ب( رؤساء.                   أ( حكام وحمكومني.                   

 ويف اجملتمع الواحد قد تتغري من زمن ألخر.، وتتطور القواعد القانونية من جمتمع ألخر
 

 -اثنيا: القاعدة القانونية قاعدة سلوك خارجي:
، ابلسلوك اخلارجي اقرتنت إل إذاوااي أي أهنا ،متم ابلنشاط اخلارجي لألفراد وليس ما يبطنون )النوااي(، وال يعتد القانون ابلن

 تشديد العقوبة على القتل الذي يقرتن بسبق اإلصرار من القاتل. مثال 
 

 -اثلثا: عالقة القاعدة القانونية بغريها من القواعد الجتماعية:
قواعد االجتماعية الالقانون له صالت ابلقواعد االجتماعية األخرى مثل علم االجتماع وعلم النفس ولكن صلته تقوي ببعض 

 مثل قواعد األخالق، القواعد الدينية، قواعد اجملامالت.
 
 
 
 



 أ( القاعدة القانونية والقاعدة األخالقية:
املبادئ السامية اليت تستقر يف نفوس األفراد يف حقبة معينة من الزمن وتكون واجبة اإلتباع ألهنا  7قيةخالابلقاعدة األيقصد 

 .حال قاعدة ملزمة وال جزاء ماديأما القاعدة القانونية فهي ، دد من خيالفها من ازدراء اآلخرينمما يهتستمد قو،ما واحرتامها 
 

 ب( القاعدة القانونية والقاعدة الدينية:
 : األوامر والنواهي اليت أتيت هبا األداين السماوية ويلتزم هبا األفراد وإال تعرضوا للعقاب األخروي.ابلقواعد الدينيةيقصد 

 طوائف من الواجبات:  3وتشمل 
نية والقانونية تشرتك القواعد الديقد وهنا )  . واجبه حتو غريه من األفراد جـ(  واجبه حنو نفسه. ب(.  واجب الفرد حنو ربه أ(

 .(معاً 
 

 جـ( القاعدة القانونية والعادة الجتماعية:
وظروف معينة، مثل )  مناسباتىف ر األفراد يف جمتمع معني وزمن حمدد على إتباعها ت: هي التقاليد والسنن اليت تواالعادات الجتماعية

 تقدمي املواساة يف األحزان، املشاركة يف األفراح، تبادل الزايرات، تقدمي اهلدااي(.   
ننوه ال يوجد ما مينع من أن تكون القاعدة )قانونية، خلقية، دينيا( يف أن واحد، مثل  وأخرياا وجزاء خمالفة العادة اإلجتماعية جزاء أديب 

 حترمي االعتداء على الغري يف نفسه أو غرضه أو ماله. 
 

 تقدمي املواساة يف األحزان، املشاركة يف األفراح، تبادل الزايرات، تقدمي اهلدااي.    على سبيل املثال: 
 جتماعية جزاء أديب وليس مثل القاعدة القانونية.وجزاء خمالفة العادة اال

 ننوه ال يوجد ما مينع من أن تكون القاعدة )قانونية، خلقية، دينيا( يف أن واحد.   وأخرياا 
 حترمي االعتداء على الغري يف نفسه أو غرضه أو ماله، عدم التعسف يف استخدام احلق.مثل: 
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