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التفرقـة بيـن القواعـد القانونيـة
مـن حيـث قـدرة األفـراد علـى مخالفتهـا:
القواعـد اآلمـرة و القواعـد المكملـة

القواعد المكملة

القواعد اآلمرة
(ملزمة دائما ا)

ملزمة لألطراف

إذا تبناها األطراف صراحة ا

غير ملزمة لألطراف:
إذا اتفقوا على ما يخالفها

إذا أغفلها األطراف
(لم يتفقوا على ما يخالفها)
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التفرقـة بيـن القواعـد القانونيـة من حيث قـدرة األفراد على مخالفتهـا

أو اًلً:القواعـدًاآلمـرةً(المطلقـة)ً


تعريف القواعد القانونية اآلمرة أو المطلقة  هي القواعد التي ل يجوز لإلفراد التفاق على خالف ما جاء فيهاا مان أحكاام و كال
اتفاق على خالفها يكون باطال ا.



نطاقها  تهيمن على فروع القانون العام ألن مخالفتها تهدد نظام الجماعة (دساتوري  /إداري  /جناائي) .كماا أن لهاا وجاود كبيار
في فروع القانون الخاص ألن كثيرا ا من العالقات الخاصة تتصل باألسس التي يقوم عليها نظام الجماعاة (أحاوا خخصاية  /تنفيا
العقود  /العمل غير المشروع).



أنواعها  ترد على صورتين:
 .aقواعد آمرة إيجابية :أمر (القاعدة التي تأمر رب العمل بدفع أجرة العامل)
 .bقواعد آمرة سلبية :نهي (القاعدة التي تنهى عن تقاضي الفوائد في القانون المدني)



تطبيقات للقواعد القانونية اآلمرة  أمثلة:
 oالقواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات المقرر لها
 oالقواعد التي تحدد خكل الدولة ونظام الحكم فيها
 oالقواعد التي تحكم عالقة الدولة بموظفيها
 oالقواعد التي تنظم الخدمة العسكرية اإللزامية
 oالقواعد التي تفرض على األفراد المشاركة المالية في األعباء العامة (الضرائب  /الجمارك)

ثانيًااً:القواعـدًالمكمـلةً


تعريف القواعد القانونية المكملة  هي القواعد التي يجوز التفاق على خالف ما جاء فيها من أحكام (و تسمى مكملة لكونها تكمل
اإلرادة المشتركة للعاقدين بالنسبة للمسائل التي أغفلوا التعرض لها في عقودهم).



أهميتهااا  .تهاادف الااى معاونااة األفااراد نحااو تحقيااي مااا تتجاام إلياام إرادتهاام ماان خااال تقااديم حلااو تقصااد إلااى سااد مااا أغفلااو فااي
تصرفاتهم األمر ال ي يجنبهم الضطرار إلى بيان جميع التفاصيل في عقودهم.



نطاقها  تشيع في فروع القانون الخاص (ل سيما في العالقات العقدية).



مدى الزاميتها  هي ملزمة من حيث المبدأ إل أن إلزاميتها نسبية بمعنى أن فعالية القاعدة المكملة مشروطة بموقف األطراف:
 oإذا اتفي العاقدان على خالف القاعدة المكملة

 تستبعد فال تنطبي على عقدهما

 oإذا تبنى العاقدان القاعدة المكملة صراحة ا  /أغفالها فلم يتفقا على ما يخالفها  تتحو إلاى قاعادة آمارة و تطباي علاى
عقدهما


العلة وراء إلزاميتهاا النسابية  القواعاد المكملاة تانظم مساائل ثانوياة  /أو تفصايلية تارتب بمصاال األفاراد الخاصاة و ليسات ذات
عالقة بالمصلحة العامة.
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معيـار التفرقـة بيـن القواعـد اآلمـرة والقواعـد المكملـة

أولً–ًالمعيـارًالمـاديً(ًالشكلـيًً/اللفظـيً)ً


المقصود بم  الرجوع إلى صاياغة ناا القاعادة القانونياة فعاادة ا ماا يعبار المشارع عان كاون القاعادة القانونياة قاعادة آمارة عان
طريي:
 oالنا صراحة ا على عدم جواز التفاق على خالف ما جاء بالمادة من أحكام أو
 oالنا على أن الخروج على المادة يقع باطالا



صياغة المعيار المادي:
قواعــد مكملــة

قواعــد آمــرة
"ل يجوز التفاق على خالف ذلك"

"ما لم يوجد اتفاق يقضي بخالف ذلك"

"و لو اتفي األطراف على خالف ذلك"

" ما لم يوجد عرف بخالف ذلك"

"يقع باطالا كل اتفاق يخالف ذلك"



تطبيقات للمعيار المادي:
 oقواعد آمرة:


" إذا كان محل اللتزام دفع مبلغ من النقود التزم المدين بقدر عددها المحادد فاي العقاد دون أن يكاون للت ييار فاي
قيمتها أثر ولو اتفي على خالف ذلك.



1

" يقع باطال كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل النتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء باللتزام بم".

2

 oقواعد مكملة:




"إذا لم يحدد العقد وقتا لتسليم المبيع التزم البائع بتسليمم فور انعقاد العقد." ....

3

4



"نفقات التسليم تكون على البائع ما لم يقض التفاق أو العرف ب ير ذلك".



نا المادة  566من القانون المدني " :إذا لم يحدد المتعاقدان تاريخ بدء اإليجار كان تاريخ العقد هو المعتبر".

5

نقد المعيار المادي  بالرغم من وضوح المعيار اللفظي و بساطتم إل أنم ل يمكن التعويل عليم دائما ا للتمييز بين القواعاد اآلمارة
والقواعد المكملة بسبب وجود الكثير من القواعد التاي تخلاو مان العباارات الما كورة مماا يثيار صاعوبة فاي معرفاة نوعهاا األمار
ال ي يستدعي تطبيي المعيار الثاني أي المعيار الموضوعي.

1
2
3
4
5

المادة  371من القانون المدني.
المادة  505من القانون المدني.
المادة  474من القانون المدني.
المادة  477من القانون المدني.
المادة  566من القانون المدني.
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ثانيااً–ًالمعيـارًالموضوعـيً:


المادة  44من دستور دولة الكويت" :مراعاة النظام العام و احترام اآلداب العامة واجب على جميع سكان الكويت".



المقصود بم  هو المعيار ال ي يطبي بالعتمااد علاى مضامون الانا ومعناا  .فها ا المعياار ل ينظار إلاى األلفااظ المساتخدمة فاي
صياغة القاعدة بل إلى موضوع القاعدة وجوهرها:
o

اذا كانت القاعدة القانونية تتعلي بالنظام العام و اآلداب  هي قاعدة آمرة (ل يجوز مخالفتها).

 oاذا كانت القاعدة القانونية ل تتعلي بالنظام العام و اآلداب  هي قاعدة مكملة (يجوز مخالفتها).


األصل هو حرية التعاقد بين األفاراد إل أنام ل يجاوز التفااق علاى مخالفاة النظاام العاام واآلداب ويصاب التفااق المخاالف بااطالا
بطالناا مطلقاا من إبرامم ول تترتب عليم أية آثار.



للقضاء دور كبير في تعيين حدود فكرتي النظام العام و اآلداب.

مفهـومًفكـرةًالنظـامًالعـامً


النظااام العااام  هااو مجمااوع المصااال العامااة األساسااية التااي يقااوم عليهااا كيااان المجتمااع و التااي يتوجااب علااى األفااراد احترامهااا
بالضرورة حتى لو كان في ذلك تضحية بمصالحهم الخاصة فإذا هم خرجوا على ه ا النظام باتفاق خاص وقع ه ا التفاق باطالا.



المصال المكونة لفكرة النظام العام:
 oمصلحة سياسية (نظام الحكم)
 oمصلحة اجتماعية (نظام المواريث  /األمن)
o



مصلحة اقتصادية (اقتصاد السوق  /الحتكار)

تعتبر فكرة المصلحة العامة فكرة مت يرة أو نسبية تختلف من دولة إلى أخرى ومن زمن آلخر في نفس الدولة.

مفهـومًفكرةًاآلدابً


اآلداب  هي منظومة الحد األدنى من القواعد األخالقية التي تدين بها الجماعة في مجتمع ما في زمن معين و الالزمة للمحافظاة
على المجتمع من التفسخ بحيث يفرض على األفراد احترامها وعدم التعدي عليها.



كما هو الحا مع فكرة النظام العام فان مفهوم اآلداب أيضا ا يتميز بطبيعة مت يرة أو نسبية تختلف من دولة إلاى أخارى ومان زمان
آلخر في نفس الدولة.



تطبيقات لفكرة اآلداب:
 oيبطل كل اتفاق يكون محلم إدارة محل للدعارة
 oيبطل كل اتفاق يكون محلم إدارة أو است ال وكر للقمار
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تطبيقــات

Italian seaside town planning miniskirt ban
25 October 2010

A seaside city in Italy is planning to ban miniskirts and
other revealing clothing to improve what the mayor calls
standards of public decency.
Castellammare di Stabia is trying to be the latest
location in Italy to make use of new powers to crack
down on what is deemed to be anti-social behaviour.
Mayor Luigi Bobbio said the regulations would help
"restore urban decorum and facilitate better civil coexistence". Offenders would face fines of between 25
euros (£22) and 500 euros (£440).
'Right decision'
"Nothing too revealing" is the new policy Mayor Bobbio wants to enforce, says the BBC's
Duncan Kennedy in Rome.
That means a tough new dress code which would effectively outlaw everything from
miniskirts to low-cut jeans when people walk around Castellammare di Stabia, our
correspondent adds.
Mr Bobbio, from the centre-right People of Freedom party, says he wants to target people
who are "rowdy, unruly or simply badly behaved".
There will also be a ban on sunbathing, playing football in public
places, and blasphemy, if the proposals are approved at a council
meeting on Monday. "I think it's the right decision," a local parish
priest, Don Paulo Cecere, told the Cronache di Napoli newspaper.
"It's also a way of combating the rise in sexual harassment."
Castellammare di Stabia is latest city to make use of the extra
powers handed down by Prime Minister Silvio Berlusconi's
government to mayors, in the effort to fight crime and confront
anti social behaviour.
In other places they have banned sandcastles, kissing in cars,
feeding stray cats, wooden clogs and the use of lawn mowers at
weekends.

6

The Daily Mail, 29 November, 2010. Online: <http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-1161709>.
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اآلداب العامــة
مصطفى لطفي المنفلوطي

يتحدث كثير من الناس عن فئة من الشبان المصريين المتعلمين قد ظهروا في ه األيام واتخ وا ألنفسهم في حياتهم العامة طريقاا غير
الطريي الالئقة بهم وبكرامتهم وبمنزلة العلم ال ي يزاولونم؛ فأصبحوا متب لين في خهواتهم مستهترين في ميولهم وأهوائهم ينتهكون
حرمات األعراض ما خاءوا وخاءت لهم نزعاتهم ويعبثون بها في كل مكان عبث الفاتك الجريء ال ي ل يخاف م بة ول يخشى عاراا.
وأهو ما يتحدثون بم عنهم في ه ا الشأن أنهم ي رون الطالبات الص يرات اللواتي ل يزلن يختلفن إلى مدارسهن أو اللواتي انقطعن عنها
صبون لهن صنوف الحبائل وأنواع األخراك؛ لصطيادهن وإسقاطهن في هُوَّة اإلثم والعار وه ا ما أريد
من عهد قريب إلى منازلهن ويَن ِ
أن أتكلم عنم قليالا.
أصحي ما يقولون عنكم أيها الفتيان التعسون أنكم تتخ ون صلة العلم التي هي أخرف الصالت وأكرمها صلةَ فسا ٍد بينكم وبين أولئك الفتيات
الضعيفات وأن ال ِحبَالَةَ التي تنصبونها لهن؛ لصطيادهن إنما هي حبالة القلم ال ي هو أفضل أداة للخير وأعظم وسيلة للفضيلة وخير
واسطة لألدب والكما ؟ أصحي ما يقولون عنكم أنكم تكتبون إليهن؛ ليكتبن إليكم وتُ ْهدُون إليهن صوركم؛ ليهدين إليكم مثلها فإذا امتألت
حقائبكم وجيوبكم بصورهن ورسائلهن أخ تم تنشرونها في كل مكان وتعرضونها في كل معرض وأخ بعضكم يفاخر بكثرة ما يملك منها
أو بجمالم ورونقم كما يفخر المرء بأفضل المزايا وأخرف الخصا ؟ أصحي أنكم تقفون لهن بكل طريي وتأخ ون عليهن ك َّل سبيل
وتضايقونهن في َم داهن و َم َرا ِحهن وحيث ذهبن إلى عمل أو خرجن لزيارة أو برزن في مجتمع فإذا عجزتم عنهن في الطريي أرسلتم
وراءهن الرسل في منازلهن يخادعنهن ويخاتلنهن وربما توسلتم إليهن بأخواتكم وبنات أعمامكم؛ ليسفرن بينكم وبينهن ويداخلنهن مداخلة
األصدقاء حتى يجت بنهن إلى منازلكم؟ أصحي أنكم تقضون أكثر لياليكم مكبين على كتابة رسائل ال رام وأكثر أيامكم حائمين حو المناز
تنتظرون خدمها ال ين اصطنعتموهم؛ ليحملوا رسائلكم إلى ساكنيها وربما جلستم على أبوابها بجانب البوابين والحوذيين ترقبون نواف ها
و ُكواها علها تنفرج لكم عما تحبون؟ أصحي أنكم أصبحتم ل تقنعون في أمر أولئك الفتيات البائسات اللواتي يقعن في مخالبكم بإفساد
أخالقهن حتى تسجلوا عليهن ذلك الفساد تسجيالا موقعا ا عليم بتوقيعاتهن ُم َستَ ْشهَداا عليهن بصورهن وخطوطهن؛ لتملكوا عليهن أمرهن بعد
ذلك وتحولوا بينهن وبين التفلُّت من أيديكم والحياة بعيداا عنكم في جو غير جوكم وجوار غير جواركم ع ارى أو متزوجات؟ أصحي
أنكم ل تكتفون بإفساد نفوسهن وضمائرهن حتى تفسدوا عليهن عقولهن وصحتهن فتشركوهن معكم في خرب الخمر وتناو المخدرات
سائلها وجامدها فال تلبث أن تنتهي حياتهن بما تنتهي بم حياة النساء الساقطات اللواتي يلفظن أنفاسهن األخيرة في أقبية الحانات أو بين
جدران المواخير؟ أصحي أنكم فقدتم في تلك السبيل التي تسلكونها خلي الرجولة والشهامة؛ فأصبحتم تتجملون للنساء بأخالق النساء
وتزدلفون إليهن بمثل صفاتهن وخمائلهن وأصب الرجل منكم ل ه َّم لم في حياتم إل أن يتجمل في ملبسم ويتكسر في مشيتم ويرقي من
صوتم ويلون ابتساماتم ونظراتم بألوان التضعضع والفتور ويقضي الساعات الطوا أمام مرآتم متعهداا خعر بالترجيل وبشرتم
بالتنضير وثنايا بالصقل والجالء حتى صار ذلك عادة من عاداتكم التي ل تنفك عنكم وحتى سرى التأنث من أجسامكم إلى نفوسكم فلم
يبي فيكم من صفات الرجولة وأخالقها غير األسماء واأللقاب؟
إن كان حقا ا ما يقولون كلم أو بعضم فرحمة هللا عليكم أيها الفتيان المساكين وسالم على الفضيلة والشرف سال َم َم ْن ل يرجو عودةا ول
ينتظر إياباا .إن ه الفتاة التي تحتقرونها اليوم وتزدرونها وتعبثون ما خئتم بنفسها وضميرها إنما هي في ال د أم أولدكم وعماد منازلكم
ومستودع أعراضكم ومروءاتكم؛ فانظروا كيف يكون خأنكم معها غداا وكيف يكون مستقبل أولدكم وأنفسكم على يدها؟ أين تجدون
الزوجات الصالحات في مستقبل حياتكم إن أنتم أفسدتم الفتيات اليوم؟ وفي أي جو يعيش أولدكم ويستنشقون نسمات الحياة الطاهرة إن أنتم
لوَّثتم األجواء جميعها ومألتموها سموما ا وأكداراا؟ ل تتكون أخالق الفتاة في عهد طفولتها أو في عهد خيخوختها بل في عهد خبابها فإذا
َسلِ َم لها ذلك العه ُد فَقَ ْد َسلِ َم لها ك ُّل عه ٍد بعد ذلك؛ فَدَعوها تَجْ ت َْز ه المرحلةَ الوحيدةَ من مراحل حياتها خريفةا طاهرةا تجدوا فيها بعد قليل من
خير زوج ٍة للزوج وخي َر ٍأم للولد وخي َر سيدة للمنز  .ل تعجلوا عليها وانتظروا بها قليالا؛ لتستطيعوا أن تجدوها غداا زوجة طاهرة
الزمن َ
َّ
ا
خريفة في منازلكم بدل من أن تجدوها فتاة ساقطة من درا ٍة ُمطرحة على أعتاب المواخير والحانات .ل تزعموا بعد اليوم أنكم عاجزون عن
7

مصطفى لطفي المنفلوطي مؤلفات مصطفى لطفي المنفلوطي الكاملة المجلد األو (القاهرة :كلمات عربية للترجمة و النشر  )5033ص.487-481 .
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العثور بزوجات صالحات خريفات يحفظن لكم أعراضكم ويحرسن سعادتكم وسعادة منازلكم؛ فتلك جناية أنفسكم عليكم وثمرة ما غرست
أيديكم ولو أنكم حفظتم لهن ماضيهن لحفظن لكم حاضركم ومستقبلكم ولكنكم أفسدتموهن وقتلتم نفوسهن؛ ففقدتموهن عند حاجتكم إليهن.
نني ل أفزع في أمركم إلى القانون فالقانون في ه ا البلد مدني ل أدبي ول إلى الحكومة فالحكومة مش ولة بشأن نفسها عن خأن غيرها
ول إلى الدين فقد ضعف خأنم في نفوسكم حتى هان أمر عليكم ول إلى آبائكم وأولياء أموركم فقد عجزوا عنكم وأصبحوا يبكون مع
الباكين عليكم بل أفزع في أمركم إلى ضمائركم التي هي األمل الباقي لنا بَ ْع َد فَ ْق ِد جميع آمالنا فيكم؛ فأص وا إلى صوتها ساعة تسمعوا منها
ه ا الرجاء ال ي نرفعم إليكم وصوت الضمير أقوى من كل صوت في العالم .يجب أن ل يُ ْفتَ َ قلبُ الفتا ِة ألحد من الناس قبل أن يفت
لزوجها؛ لتستطيع أن تعيش معم سعيدة هانئة ل تن صها ذكرى الماضي ول تختل في مخيلتها الصور واأللوان ول أعرف فتاة في ه ا
البلد بدأت حياتها ب رام ق فاستطاعت أن تتمتع بعد بحب خريف.
ول أزا أذكر حتى اليوم حادثة ذلك الفتى ال ي أهدت إليم حبيبتم رسمها موقعا ا عليم بتوقيعها فلما تزوجت  -وكان ل يحب ذلك منها  -أراد
النتقام منها فقطع رأس الصورة ووضعها على جسم عار بتلك الطريقة الفنية المعروفة ثم أرسلها مع كتاب وخاية إلى زوجها ليلة عرسها
فما لبثت أن خسرت في لحظة واحدة سمعتها وسعادتها .وحدثني من أثي بم أن كثيراا من الفتيات الفاسدات ل يتزوجن إل بعد أن يأخ ن على
أنفسهن عهداا أمام أخالئهن أن يكن لهم بعد الزواج أي بعد أن يصبحن مطلقات من قيود الع رة وروابطها وقلما تتزوج فتاة ذات صالت
ب الوخاية بها من األخخاص ال ين اتصلت بهم وأخلصت إليهم فانتهى
فاسدة من رجل إل وردت عليم ليلة البناء بها أو في صبيحتها ُكتُ َ
أمرها في حياتها الجديدة بالشقاء والعار.
نحن في حاجة إلى أن نُ َعلِّم بناتنا؛ ألننا ل نريد أن يعشن جاهالت متأخرات فتنحوا عن طريقهن أيها ال واة المفسدون؛ ليستطعن أن يختلفن
إلى مدارسهن آمنات مطمئنات على نفوسهن وأعراضهن ول تزعجوهن بفضولكم وإسفافكم؛ فإننا لم نبعث بهن في تلك السبيل؛ ليفسدن
خرفهن وعفتهن بل ليضفن إلى فضيلة األدب والكما فضيلة العلم والمعرفة .أفسحوا الطريي لهن وأفسحوا للعاملة الخارجة في طلب
رزقها واألرملة المسترزقة لبنيها والفقيرة العاجزة عن قضاء حاجتها إل بنفسها وال اهبة لصلة رحمها ول تكونوا حجر عثرة في سبيل
حرية المرأة في ذهابها وجيئتها واضطرابها في م اهب األرض سعيا ا وراء رزقها وقضاء مصالحها فإن أبيتم عليها ذلك فاعترفوا أنكم
أعداؤها القساة المتوحشون؛ ألنكم تأبون عليها إل إحدى الخطتين القاتلتين :إما الجهل الدائم أو السقوط العظيم .الفضيلةَ الفضيلةَ أيها القوم؛
فهي العزاء الوحيد له األمة المسكينة عن جميع آلمها ومصائبها واألمل الباقي لها إن ضاعت  -ل قدر هللا  -جميع آمالها وأمانيها
والشرفَ الشرفَ فربما جاء يوم ندير فيم أعيننا من حولنا فال نجد مما تملك أيدينا خيئا ا سوا .
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مســرد (*)Glossary
Notes

English Term
Mandatory rule / imperative rule
)(regle imperative
Suppletive rule / non-mandatory
)rule (regle supplative
Public order / public policy (ordre
)public
Morals / rules of conduct (bonnes
)moeurs

Arabic Term
قاعدة آمرة
قاعدة مكملة
النظام العام
اآلداب

* Terms indicated in the Glossary are primarily in English. Italicized terms are in French or Latin, unless otherwise
specified.
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