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إلغاء القانون )(abrogation / Repeal



إلغاء التشريع  هو تجريد القاعدة القانونية من القوة الملزمة لها ،شريطة أن يكون النص الجديد الذي يتضمن هذا اإللغاء صااداا مان
نفس الجهة التي أصدات التشريع ،أو من جهة أعلى منها (فالتشريع الفرعي يمكن أن يلغاى ققاانون  /القاانون يمكان أن يلغاى ققاانون أو
نص دستواي).

 إلغاء القانون  تجريد قواعده القانونية من قوتها الملزمة:
 oقاالستغناء عنها نهائيا
 oقاستبدالها ققواعد أخرى

التمييز بين إلغاء القانون و عداه من أوضاع مشابهة
أوال – إلغاء القانون × قطالن القانون:
 إلغاء القانون  ال يرد إال على المستقبل (ال يمس ما مضى من آثااه).
 قطالن القانون  يزيل آثااه قشكل اجعي (يعتبر كان لم يكن).
ثانيا ً – إلغاء القانون × انتهاء العمل قالقانون:
 هو إنهائه قشكل إاادي إنهاء مبتسرا في غير وقته.
 إلغاء القانون
 انتهاء العمل قالقانون  هو انتهاء القانون قشكل تلقائي و في وقته .صواه:
 oانتهاء الغرض من القانون (إذا صدا لتنظيم أوضاع معينة فانه ينتهي قانتهائها).
 oانتهاء المدة المحددة لنفاذ القانون  ،إذا كان التشريع مؤقتا قمدة معينة ).(Temporal statute
نطاق اإللغاء
 إلغاء قاعدة  /أثر لقاعدة
 إلغاء قانون قأكمله
 إلغاء مجموعة كاملة من القوانين
 إلغاء مصدا من مصادا القانون
سلطة اإللغاء
 تتوقف سلطة إلغاء القانون على مصداه ،فال يتم إلغاء القانون إال من نفس المصدا الذي أنشأه ،أو من مصدا أعلى منه قوة.
 مصادا القانون حسب تداجها في القوة:
 oالتشريع
 oأحكام الفقه اإلسالمي
 oالعرف
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إلغاء القواعد التشريعية:
 oمبدأ المشروعية ) :(the principle of legalityهو سيطرة القانون مع تداج القواعد التشريعية فاي القاوة ،فالقاعادة ال
تلغى إال ققاعدة مثلها أو قاعدة أعلى منها قوة – تداج القواعد القانونية:
 القواعد الدستواية (الدستوا)
 القواعد العادية (التشريع)
 القواعد الفرعية (الالئحة)
 oال يلغاي التشااريع إال قتشاريع مثلااه (تشاريع × تشااريع)  /أعلاى منااه قاوة (دسااتوا× تشاريع) ،فااال يلغاي التشااريع قااالعرف.
األسباب:
 المصادا االحتياطية (العرف) ال تلغي المصادا األصلية (القانون).
 النصوص الصريحة التي تقرا أن التشريع ال يلغيه إال تشريع مثله.
 عدم استعمال النص التشريعي ال يعني سقوطه قمروا الزمن ،فعدم االستعمال ال يعدو أن يكون عرفاا سالبيا ،و
العرف ال يلغي التشريع.

أنواع اإللغاء
 .aاإللغاء الصريح )  (Express Abrogationصدوا تشريع جديد ينص على إلغاء التشريع الساقق  /إلغاء قعض مواده .تفرقة:
 oماان حيااى ماادى اإللغاااء الصااريح  إلغاااء جزئااي (إلغاااء قعااض المااواد)  /إلغاااء كلااي (إلغاااء قااانون كاماال  /حزمااة ماان
القوانين).
 oمن حيى تحديد القواعد الملغاة صراحة  إلغاء محدد (تعياين الماواد الملغااة)  /إلغااء غيار محادد (إلغااء كال ماا يخاالف
النص /حزمة من القوانين).
 .bاإللغاء الضمني )  (tacit abrogationيكون في حالتين:

1

اإللغاء نتيجة التعااض  أن يتضمن التشريع الالحق نصا يتعااض مع النص القديم.
.i
 oيتوقف مدى اإللغاء على قدا التعااض قين القواعد ،و على كونها قواعد عامة آو خاصة و هو أمر يتحدد
2
قالموضوع الذي تنظمه هذه القواعد (موضوع عام = قاعدة عامة × موضوع خاص = قاعدة خاصة).
 oالفروض:
 .iالقاعدة الالحقة عامة × القاعدة الساققة عامة  تلغى القاعدة الساققة كلية لتعذا إعمالهما معا.
 .iiالقاعدة الالحقة خاصة × القاعدة الساققة خاصة  تلغى القاعدة الساققة كلية ألن الالحق يلغي الساقق.
 .iiiالقاعدة الالحقة عامة × القاعدة الساققة خاصة  تبقى القاعدة الخاصة ألن العام ال يلغي الخاص.
 .ivالقاعدة الالحقة خاصة × القاعدة الساققة عامة  قما أن التعااض هنا جزئي فان اإللغاء يكون جزئيا .
اإللغاء نتيجة إعادة التنظيم  أن يصدا تشريع جديد ينظم تنظيما كامال موضوعا كان ينظمه تشريع ساقق ،فيعتبر
.ii
التشريع الالحق قد الغي ضمنا التشريع الساقق.
اإلشكال  -تنازع القوانين من حيث الزمان
 تنازع القوانين من حيى الزمان  قيام المشرع قإلغاء القواعد القانونية و إصداا قواعد قديلة يثير مشاكلة تحدياد موعاد انقضااء القاعادة
القديمة و سريان القاعدة الجديدة.
 لقاعدة سريان القانون من حيى الزمان جانبان:
 .0جانب سلبي  انعدام األثر الرجعى للقانون.
 .0جانب إيجاقي  األثر المباشر للقانون.

 1المادة  0من القانون المدني.
 2كماا أن القاعاادة قاد تكااون عاماة أو خاصااة وفقاا للقااانون ذاتااه الاذي تضاامنها و عالقتاه قعااداه مان القااوانين (فالقااانون المادني هااو القاانون العااام لقاوانين التجااااة و العماال و
اإليجااات).
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المراكز القانونية و مشكلة تنازع القوانين
 المراكز القانونية  الموضوعات الخاضعة لحكم القانون (الوقائع  /التصرفات) .و مراحل حياة المراكز القانونية هي:
 .0مرحلة نشأة المركز القانوني (انعقاد العقد)
 .0مرحلة إنتاج المركز القانوني آلثااه (التزام المشتري قدفع الثمن × التزام البائع قالتسليم)
 .3مرحلة انتهاء المركز القانوني (انحالل العقد :فخ  /انفساخ  /يطالن  /إقطال)
 عالقة المراكز القانونية قمشكلة تنازع القوانين:
 oال تثوا مشكلة التنازع  إذا انقضت جميع مراحل حياة المركز القانوني في ظل قانون معين.
 oتثوا مشكلة التنازع  إذا امتدت مراحل حياة المركز القانوني على مدى أكثر من قانون.
 تطبيقات حول حالة تعاقب القوانين على المراكز القانونية:
 oما هو المركز القانوني لو أصيب العامل أثناء العمل ،و قعدها صدا قانون جديد يلزم اب العمل قالتعويض؟
 oما هو المركز القانوني لو قلغ شخص سن الرشد ( 08سنة) فتصرف في أموالاه ،و قعادها صادا قاانون جدياد يرفاع سان
الرشد ( 00سنة)؟ هل يعتبر اشيدا كامل األهلية (وفق القانون القديم) أم ناقص األهلية (وفق القانون الجديد)؟
 oااتكب شخص فعال مجرما قموجب القانون ،و أثناء نظر الدعوى صدا قانون جديد يبيح الفعل ،فأي القانونين يطبق؟
الشروط الالزمة لتوافر حالة تنازع القوانين من حيث الزمان
 .0تعدد القوانين المنظمة للمركز القانوني
 .0أن يكون هذا التعدد تعددا زمنيا (أي من حيى السياق الوقتي)
 .3اختالف الحكم المقرا للمركز القانوني
المبادئ المنظمة لتطبيق القوانين من حيث الزمان
أوال -

المباادأ العااام :عاادم اجعيااة القااوانين

 القااوانين ال تطبااق قااأثر اجعااي (اسااتثناء ،قااد تجااوز الرجعيااة فااي حالااة الاانص
الصريح و حالة القانون الجزائي األصلح للمتهم).

ثانيا -

مبدأ األثر الفواي المباشر للقانون الجديد

 القانون الجديد يطبق قمجرد نفاذه ،قأثر فواي مباشر.

ثالثا -

مبدأ امتداد القانون القديم

 على الرغم من نفااذ القاانون الجدياد ،فاان القاانون القاديم قاد يمتاد تطبيقاه إعمااال
إلاادة المتعاقدين ،ما لم يكن القانون الجديد يتعلق قالنظام العاام أو يقارا قواعاد
إجرائية.
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أوال ً – المبـدأ العـام :عـدم رجعيـة أثـر القانـون )(Non-Retroactivity of Law
 القاعدة  يطبق القانون من حيى الزمان قأثر مباشر ،وفق آلية النص التي تقرا سريانه (كأن يعمل قه من تاايخ صدواه  /مان تااايخ
نشره في الجريدة الرسمية).
 مفهوم مبدأ عدم اجعية القانون  عدم سريان أحكام القوانين إال من تاايخ العمل قهاا ) .(the prospective effect of lawفالقاانون
يطبق على الحاضر و المستقبل دون الماضي.
 سند مبدأ عدم اجعية القوانين في الكويت ):(Constitutional Restraints on Retroactivity
 oالمادة  071من الدستوا الكويتي " :ال تسري أحكام القوانين إال على ما يقع من تااايخ العمال قهاا ،وال يترتاب عليهاا أثار
فيما وقع قبل هذا التاايخ ،ويجوز في غير المواد الجزائية ،النص في القانون على خالف ذلك ،قموافقاة أغلبياة األعضااء
الذين يتألف منهم مجلس األمة ".
 oالمادة  )0( 3من القانون المدني " :0182 / 77يسري القانون الجديد على كل ماا يقاع مان تااايخ العمال قاه ،ماا لام يانص
على خالفه".
 oالمادة  01من قانون الجزاء الكويتي اقم " :0172 / 07إذا صادا ،قعاد ااتكااب الفعال وقبال أن يحكام فياه نهائياا ،قاانون
أصلح للمتهم ،وجب تطبيق هذا القانون دون غيره .مع ذلك إذا صدا قعد الحكم النهائي قاانون يجعال الفعال غيار معاقاب
عليه إطالقا ً ،وجب تطبيق هذا القانون واعتباا الحكم كأن لم يكن".
مسوغات مبدأ عدم رجعية القانون
 الرجعية تتناقض مع فكرة القانون ألنها تجعل االمتثال للنصوص مستحيال فالقانون توجيه مسبق لألفراد ،و هذا هاو سابب اشاتراط العلام
قه من خالل النشر قالجريدة الرسمية.
 الرجعية تتناقض مع متطلبات استقراا المعامالت فتفاجئ األفراد قتغيير أوضاع ااتضوها  /عولوا عليها.
 الرجعية تنطوي على عدم عدالة من حيى أنها تضر قاألفراد الذين انصاعوا للقانون الساقق.
نطاق مبدأ عدم رجعية القانون
أوال  -األطراف:
 .aالقاضي  يلتزم قعدم الرجعية مطلقا و في جميع القوانين.
 .bالمشاارع  يلتاازم قعاادم الرجعيااة مطلقااا فااي القااوانين الجزائيااة فقااو ،أم فااي غياار المااواد الجزائيااة فيجااوز لااه الاانص صااراحة فااي
3
التشريع على سريان أحكامه على الماضي.
ثانيا  -القوانين:
 .aالقوانين الجزائية  يطبق مبدأ عدم اجعية القانون على جميع قشكل مطلق:
 موقف القانون الكويتي:
 مادة  30من الدستوا الكويتي" :ال جريمة وال عقوقة إال قناء علي قانون ،وال عقاب إال علاى األفعاال
الالحقة للعمل قالقانون الذي ينص عليها ".
 مادة  01من قانون الجزاء الكويتي" :يعاقب على الجرائم طبقا للقانون المعمول قه وقات ااتكاقهاا ،و
ال يجوز توقيع عقوقة من أجل فعل ااتكب قبل نفاذ القانون الذي قرا عقوقة على هذا الفعل".
4
 هناك استثناء خاص قالقوانين الجزائية األصلح للمتهم.
 .bالقوانين غير الجزائية  سمح الدستوا للمشرع تقرير اجعيتها إذا ما أاتئى ذلك .القيود:

 3م  071من الدستوا .و لكن من له استبعاد مبدأ الرجعية هو المشرع النياقي وحده متمثال في مجلس األمة دون المشرع الحكومي.
 4انظر المزيد عن ذلك في موضع آخر من هذا العرض.
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موافقااة أغلبيااة نياقيااة خاصااة (أغلبيااة األعضاااء الااذين يتااألف ماانهم مجلااس األمااة ،و لاايس فقااو األعضاااء
الحاضرين)
ضرواة النص قصراحة و وضوح على اجعية القانون و تطبيقه على الماضي.

االستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القانون
5

 .0االستثناء الخاص قجواز الرجعية في غير القوانين الجزائية.
 .0االستثناء الخاص قجواز الرجعية قصدد القوانين الجزائية األصلح للمتهم:
6
 oالقاعدة  عدم جواز الرجعية في المواد الجزائية.
7
 oاالستثناء  جواز الرجعية في المواد الجزائية فقو إذا كانت في صالح المتهم:
 oإذا صاادا قااانون يبقااي علااى تجااريم الفعاال ولكنااه أصاالح للمااتهم  ال يطبااق القااانون الجديااد إال إذا صاادا قباال
صيرواة الحكم نهائيا .
 oإذا صدا قانون يلغي تجريم الفعل إطالقا  يطبق القانون الجديد و لو صدا قعد صيرواة الحكم نهائيا .

النظريات الفقهية حول مبدأ عدم رجعية أثر القانون
أوال  -النظرية التقليدية
 التعريف قالنظرية التقليدية  سادت الفقه و القضاء الفرنسيين حتى نهاية القرن الماضي.
8
 مضمون النظرية التقليدية  تستند هذه النظرية على التفرقة قين الحق المكتسب ومجرد األمل.
 .aالحق المكتسب  9ال ينطبق عليه القانون الجديد قأثر اجعي ،قل يظل خاضعا للقانون الذي نشأ تحت ظله (فقد دخل الحق في ذماة
الشخص قصفة نهائية و صاا جزء منها ،فال يستطيع من قراه أن ينزعه دون إاادة األول).
 .bمجرد األمل  10يسري عليه القانون الجديد فواا و قأثر مباشر.
 االستثناءات التي تقراها النظرية التقليدية على مبدأ عدم اجعية القوانين (أي :الحاالت التي تجوز فيها الرجعية):
.0
.0
.3
.1
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النص الصريح على الرجعية
القوانين الجزائية األصلح للمتهم
القوانين المتعلقة قالنظام العام
القوانين التفسيرية
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 تمتد القوانين المتعلقة قالنظام العام إلاى الماضاي حتاى لاو كاان فاي تطبيقهاا مساا قحاق مكتساب نشاأ فاي ظال القاانون القاديم ،فاال يمكان
التمسك قحق مكتسب في مواجهة قاعدة من النظام العام ،نظرا ألهمياة المصاالح التاي تتحراهاا هاذه القاوانين و كونهاا أولاى قالرعاياة و
االعتباا.

 5وفقا للشروط السالف عرضها.
 6المادة  01من قانون الجزاء الكويتي " :يعاقب على الجرائم طبقا للقانون المعمول قه وقت ااتكاقهاا ،وال يجاوز أن توقاع عقوقاة مان اجال فعال ااتكاب قبال نفااذ القاانون
الذي قرا عقوقة على هذا الفعل".
 7المادة  01من قانون الجزاء الكويتي اقم " :0172 / 07إذا صادا ،قعاد ااتكااب الفعال وقبال أن يحكام فياه نهائياا ،قاانون أصالح للماتهم ،وجاب تطبياق هاذا القاانون دون
غيره .مع ذلك إذا صدا قعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل غير معاقب عليه إطالقا  ،وجب تطبيق هذا القانون واعتباا الحكم كأن لم يكن".
 8الحق المكتسب :هو الحق الذي دخل في الذمة المالية للشخص قصفة نهائية و صاا جزء منها ،فال يستطيع من قراه أن ينزعه دون إاادة األول.
 9هو المصلحة التي يحميها القانون للشخص قعد أن تستقر نهائيا في ذمته.
 10هو مجرد أمنية أو اجاء في اكتساب حق ما ،قد يتحقق وقد ال يتحقق ،فهي احتمالية.
 11أنظر ما ذكر فيما تقدم حول القوانين غير الجزائية ،تحت عنوان "نطاق مبدأ عدم اجعية القانون".
 12أنظر ما تقدم ،تحت عنوان " االستثناءات الواادة على مبدأ عدم اجعية القانون".
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 أمثلة لهذه القوانين:
 .aالقوانين المتعلقة قاألهلية :فلو فرض أن كانت سن الرشد في القانون  08سنة ،ثم أصدا قانون آخر يرفعهاا إلاى
 00سنة ،فان هذا الشخص يعود قاصرا اغم اكتمال أهليته ،وفقا للقانون القديم.
 .bالقوانين المتعلقة قتنظيم الطالق.
 .cالقوانين التي تفرض سعرا إلزاميا للعملة (تطبق على العقود الساققة على صدواها مادامت لم تنف قعد).







 .0القوانين التفسيرية
إذا صدا قانون جديد يفسر قانونا قديما ،يكون لألول أثر اجعي يمتد إلى ما وقع قبل صدواه.
يشترط أال يتضمن القانون التفسيري أحكاما جديدة (و إال كان تطبيقها قشكل اجعي وضعا غير دستواي).
يقتصر تطبيق القانون التفسيري على المنازعات التي لم يفصل فيها قعد ،أماا تلاك التاي فصال فيهاا فقاد حاازت حجياة األمار المقضاي قاه
).(res judicata
األاجح أن تطبيق القانون التفسيري على الماضي ال يمثل استثناء حقيقيا من مبدأ عدم الرجعية ،فهو مجرد تطبياق للقاانون القاديم نفساه
قعد تنقيته مما لحقه من غموض.
دواعي إصداا القوانين التفسيرية:
 oغموض القانون القديم
 oعدم اضا المشرع عن اتجاهات القضاء تجاه تفسير النصوص.
 oتشيع عادة في المجال الضريبي (نظرا لتعقيده).

 تقييم النظرية التقليدية:
.0لم تعو هذه النظرية معيااا محكما للتفرقة قين الحق المكتسب و مجرد األمل ،و إنما اكتفت قضرب األمثلة لكل ٍ منهما.
 .0هناك صعوقات تعتوا تطبيق هذه النظرية على ما يلي:
 .aحالة الحقوق القائمة (كحق الملكية)  النظرية التقليدية تقرا عدم الرجعية قشأن الحقوق المكتسبة ،ولكن ذلك يؤدي
إلى عدم المسا مطلقا قالحقوق الدائمة و منها حق الملكية ،مما يعني أن أي قانون يصدا قإعادة تنظيم هذا الحق لن
يكون قاقال للتطبيق ألنه حق مكتسب و إال كان تطبيقه قأثر اجعي .و هذه نتيجة غير منطقية ،فالقوانين ال تقصد أقدا
إلى الحفاظ على الحقوق لألقد.
 .bحالة المراكز القانونية المستمرة (كالتقادم)  13إذا صدا قانون يلغي سببا من أسباب وقف التقادم المقراة في القانون
القديم فان منطق النظرية التقليدية ه و أن تطبيق القانون الجديد في هذه الحالة ال يكون تطبيقا اجعيا لعدم وجود حق
مكتسب قعد ،و ذلك اغم أن تطبيق القانون الجديد يهدا ما اعترض التقادم الذي لم يكتمل من وقف في ظل القانون
القديم.
.3تخلو النظرية التقليدية قين األثر الرجعي للقانون ،وقين أثره المباشر إذ أن ما اعتبرته استثناء من قاعدة عدم اجعية القانون ما هو
في الحقيقة األمر سوى تطبيق فواي و مباشر للقانون.
 .1لم تقم قتحليل المراكز القانونية إلى المراحل المختلفة التي تمر قها حياتها القانونية والنظر إلى كل مرحلة من هذه المراحل
قاعتبااها مركزا قانونياَ مستقال يم كن أن يطبق عليها القانون القديم ،قينما يطبق القانون الجديد على ما يليها من مراحل تمت في
ظله .

ثانيا  -النظرية الحديثة


النظرياة الحديثااة  ظهاارت علااى يااد العميااد اوقييااه إثاار االنتقااادات التااي وجهاات إلااى النظريااة التقليديااة ،ال ساايما خلطهااا قااين األثاارين
الفواي الرجعي للقانون ،وعدم اعتدادها قما تكون في ظل القانون القديم من عناصر المراكز القانونية المختلفة.

 مضمون النظرية الحديثة  التمييز قين األثر الفواي واألثر الرجعى للقانون الجديد من خالل:
 oعدم النظر إلى المراكز القانونية التي تخضع ألحكام القانون نظرة واحدة ،وإنما قامت قالتمييز قين المراحل المختلفة التاي تمار قهاا
المراكز القانونية ،واعتبرت كل مرحلة من هذه المراحل مركزا قانونيا مستقال.
 13المراكز القانونية المستمرة :هي المراكز التي تخضع حياتها القانونية لكل من القانون القديم و القانون الجدياد معاا  ،قاأن يبادأ تكوينهاا فاي ظال القاانون القاديم ثام يصادا
قانون آخر
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 oقرات أن القانون الجديد ال يكون له ـ قحسب األصل ـ أثر اجعى ،وإنما يطبق تطبيقا فوايا قمجرد إصدااه ونفااذه قماا يحاول دون
امتداد تطبيق القانون القديم.
 مبدأ عدم اجعية القوانين كما تقدمه النظرية الحديثة:
 oالمراكز القانونية التي تم إنشاؤها  /ترتيب آثااها  /انقضاؤها في ظل قانون ساقق  يطبق عليها القانون القديم.
 oاآلثاا الحالية واآلثاا المستقبلية للمراكز القانونية التي تكونت في الماضي  يطبق عليها القانون الجديد تطبيقاا فواياا مباشارا ،ال
تطبيقا اجعيا.
 االستثناءات التي تقراها النظرية الحديثة على مبدأ عدم اجعية القوانين:
 .aاالستثناءات التي ترد على قاعدة عدم اجعية القانون:
 oتتفق النظرية الحديثة مع النظرية التقليدية قصدد قعض االستثناءات الواادة على مبدأ عدم اجعية
القانون ،وهي:
 .0النص الصريح  فللمشرع أن يقرا سريان القانون على الماضي ،مع مراعاة القيود
الدستواية في هذا الشأن .
 .0القوانين الجزائية األصلح للمتهم  فليس في ذلك تطبيقا اجعيا قل فوايا لهذه القوانين ،ألن
المركز القانوني المترتب على ااتكاب الجرم ال يكتمل نشوءه إال قعد صدوا الحكم النهائي ،أما
قبل ذلك فال يكون هناك مركز قانوني و قالتالي فإن تطبيق القانون األصلح للمتهم يكون تطبيقا
فوايا وليس اجعيا .
 oال تتفق النظرية الحديثة مع النظرية التقليدية قصدد قعض االستثناءات الواادة على مبدأ عدم اجعية
القانون ،فال تأخذ قها ،وهي:
 .0القوانين المتعلقة قالنظام العام  فقد جاء استثناء النظرية التقليدية لها من مبدأ عدم اجعية
القوانين نتيجة خلطها قين األثر الرجعى للقانون الجديد وأثره المباشر ،و الحقيقة أن تطبيق
القانون الجديد في مثل هذه الحاالت يكون مباشرا وليس اجعيا  ،مما يعني أنه ليس هناك استثناء
قالنسبة لهذه القوانين .
 .0أما القوانين التفسيرية فرجعيتها وسريانها على الماضي ظاهرية ،وليست حقيقية؛ ألن القانون
الذي يطبق مازال هو القانون القديم ،ولكن قعد استجالئه وإزالة غموضه قواسطة القانون
المفسر.
 .bاالستثناءات التي ترد على األثر المباشر للقانون:
أ -القاعدة قشأن األثر المباشر للقانون  يطبق القانون الجديد قأثر فواي ) (immediate effectعلى:
 المراكز القانونية المستمرة التي قدأت قبل نفاذه ،ولم تكتمل عناصر تكوينها أو انقضائها( 14كالزواج /
عالقة الموظف قالدولة  /الحقوق العينية)
 اآلثاا التي تحدث مستقبال للمراكز القانونية التي تم إنشاؤها تحت ظل القانون القديم.
ب -االستثناء الذي تضعه النظرية الحديثة على مبدأ األثر المباشر للقانون (خاص قالعقود)  مؤداه أن المراكز
التعاقدية التي أقرمت قبل سريان القانون الجديد تبقى قائمة ومنتجة آلثااها أو قالنسبة لطرق انقضائها تظل
محكومة قالقانون القديم.
 تقييم النظرية الحديثة:
 oتتميز النظرية الحديثة عن التقليدية في وضوح األسا
للقانون تفرقة واضحة ال غموض فيها.
 14وتسمى كذلك المراكز القانونية البحتة ،أو األنظمة القانونية.
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 oجاءت نظرية شاملة كاملة لتحديد النطاق الحقيقي لمبدأ عدم اجعية القوانين من خالل التمييز قين ثالثة مبااد تعمال معاا
لحل مشاكل تنازع القوانين من حيى الزمان ،هى:
 مبدأ عدم اجعية القوانين
 مبدأ األثر الفواى للقانون الجديد
 مبدأ امتداد تطبيق القانون القديم
 oنقد – هناك شيء من عدم االنضباط يشوب التفرقة قين المراكز العقدية البسايطة والمراكاز القانونياة البحتاة (أو األنظماة
القانونية) كمعياا لتحديد نطاق األثر الفواي للقانون الجديد واألثر المستمر للقاانون القاديم  ،فقاد يارى الابعض أن مركازا
عقديا ما يكون قسيطا ،قينما يرى قعض آخر أنه نظام قانوني قحت ،مما قد يؤدي تناقض الحلول.
 oنقد  -امتداد القانون ليحكم اآلثاا المستقبلية للمراكز التعاقدية يؤدى إلى تعدد األنظمة القانونية التي تحكم ذات الموضوع،
مما يحول دون توحيد حكم القانون.

ثانـيا ً – مبـدأ األثـر الفـوري للقانـون الجديـد
 مفهوم األثر الفواي للقانون الجديد :
 oجعلت النظرية الحديثة مبدأ األثر الفواي للقاانون الجدياد األصال فاى حال مساائل تناازع القاوانين مان حياى الزماان ،ماع
قعض االستثناءات .
 oمعنى األثر الفواي للقانون الجديد وجوب تطبيقه على الوقائع الالحقة على نفاذه ،منعا المتداد تطبيق القاانون القاديم قعاد
أن صدا القانون الجديد وأصبح نافذا.
 oتظهر أهمية األثر الفاواي للقاانون الجدياد قالنسابة للمراكاز القانونياة المساتمرة التاي تمار مراحلهاا المختلفاة  ،ساواء فيماا
يتعلق قتكوينهاا  /انقضاائها  /ترتياب آثااهاا قكال مان القاانونين ،فبعضاها يخضاع للقاانون القاديم ،والابعض اآلخار يخضاع
للقانون الجديد.
 نطاق األثر الفواي للقانون الجديد:
 oالمراكز القانونية التى تنشأ وتتكون قعد نفاذه .
 oاآلثاا الحالية والمستقبلية للمراكز القانونية التى تكونت قالفعل فى ظل القانون القديم (تسمى األنظمة القانونية).
 oال يشمل المراكز التعاقدية البسيطة (العالقات العقدية) .

ثالثـا ً – مبـدأ امتـداد القانـون القديـم


المقصود قمبدأ امتداد القانون القديم:
 oمبدأ امتداد القانون القديم يطبق استثناء على مبدأ األثر الفواي للقانون الجدياد ،فيقتصار علاى المراكاز التعاقدياة البسايطة
غير المتعلقة قنظام قانوني قحت ،اذا :
 األصل :األثار الفاواي للقاانون الجدياد  ينتهاي العمال قالقاانون القاديم قمجارد صادوا القاانون الجدياد ،وال
يطبق على ما ينشأ في ظل هذا القانون من وقائع.
 االستثناء :امتداد تطبيق القانون القديم  يمتد القانون القديم  -استثناء فقو  -ليطبق على وقاائع تحادث فاى
ظل القانون الجديد .



تبرير مبدأ امتداد القانون القديم:
 oمبدأ سلطان اإلاادة فى المجال التعاقادي يقتضاى احتارام إاادة المتعاقادين ،فيكاون للعقاد المبارم قينهماا األولوياة والسايادة
على القانون.
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 نطاق مبدأ امتداد القانون القديم:
 oنطاقه ضيق فيقتصار علاى المراكاز التعاقدياة فقاو ،و تحديادا تلاك التاي أقرمات فاى ظال القاانون القاديم و اساتمرت تنات
آثااها وقت صدوا القانون الجديد ،فتظل محكومة قالقانون القديم الذي أقرمت فى ظله ،وال تخضع لألثر الفواي للقانون
الجديد.
 oيشترط لتطبيق هذا األثر المستمر للقانون القديم أن تكون المراكز العقدية قد تكونت فعال فى ظل القاانون القاديم  ،وليسات
فى دوا التكوين.
 oالقانون القديم ال يكون له أثر مستمر قالنسبة لجميع المراكز العقدية أيا كانت طبيعتها  -تفرقة قين انواع المراكز العقدية:
 المراكز العقدية البسيطة التى يجياز القاانون لألفاراد تنويعهاا  ،قحياى ال ياؤثر اخاتالف وتعادد القواعاد المنظماة
لهذه المراكز فى وحدة النظام القانوني فى داخل الدولة  ينطبق عليها األثر المستمر للقانون القديم.
 ما يترتب على العقود من مراكز قانونياة قحتاة (تسامى قاألنظماة القانونياة) التاي ال تقبال قطبيعتهاا التناوع  ،وال
ت ترك إلاادة األفراد  ،قل يتولى المشرع تنظيمها وتحديدها قالنسبة للجميع  ،فدوا األفاراد يقتصار قالنسابة لهاذه
األنظمة القانونية البحتة على تقرير االاتباط قها قإنشائها  ،ولكان ال يمتاد إلاى تنظيمهاا  ،فاذلك يتارك للمشارع ،
فهااذه المراكااز تعتباار مراكااز عقديااة ماان حيااى نشااأتها ،ومراكااز قانونيااة ماان حيااى تاارك تنظيمهااا للمشاارع 
يسري القانون الجديد و أثره المباشر على هذه المراكز القانونية البحتة.
 الوضع في دولة الكويت قشأن مبدأ امتداد القانون القديم:
أوال – موقف القانون المدني الكويتي:
 oمادة  3مدني" :يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاايخ العمل قه ،ما لم ينص على خالفاه .و ماع ذلاك ،تبقاى آثااا
التصرفات خاضعة للقانون الذي أقرمت تحت سلطانه ،ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة قالنظاام العاام فتساري علاى
ما يترتب منها قعد نفاذه".
 oإذا  :موقف القانون المدني الكويتي:
 القاعدة  امتداد القانون القديم ليحكم اآلثاا المستقبلية للمراكز التعاقدية التي أقرمت في ظله.
15
 االستثناء  إذا كانت أحكام القانون الجديد متعلقة قالنظام العام فتسرى على ما ترتب منها قعد نفاذه.
 oضيق القانون المدني الكويتي أكثر من مجال األثر المستمر للقانون القديم ،فقصره فحدده قالشروط التالية:
 .0أن يقتصر على المراكز التعاقدية البسيطة غير المتعلقة قنظام قانونى قحت (كما تقدم اعاله).
 .0أال تكااون قواعااد القااانون الجديااد قواعااد آماارة متعلقااة قالنظااام العااام (واال كااان للقااانون الجديااد أثاار فااواى حتااى
قالنسبة لتلك المراكز التعاقدية البسيطة المتعلقة قنظام قانونى قحت).
ثانيا – موقف القضاء الكويتي:
 oالقضاء الكويتي يستثني القوانين التاى تقارا قواعاد إجرائياة مان مبادأ امتاداد القاانون القاديم ،ويقارا تطبيقهاا قاأثر فاواى
مباشر قمجرد نفاذ القانون الذى يقراها.

 15هناك تراقو كبير قين فكرتي النظام العام والمراكز القانونية البحتة ،فغالبا ما تنظم هذه المراكز ققواعد قانونية آمرة تتعلق قالنظام العام .
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الحلول التشريعية لمشكالت تنازع القوانين من حيث الزمان
 .0القوانين المتعلقة قاألهلية (المادة  1من القانون المدني)  " النصوص المتعلقة قاألهلية تسري على جميع األشخاص الذين تتناولهم
أحكامها" (تطبيق للنظرية الحديثة).
 .0القوانين الخاصة قالتقادم:
 .aاإلشكالية  التقادم وضع مستمر يؤدي حين اكتماله إلى ترتيب آثاا قانونية كاكتساب ملكية المنقول أو العقاا إذا استمرت
حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة ،أو تقادم االلتزام قانقضاء مدة معينة تتراوح قين خمس عشر سنة ،وسنة واحدة ،وخالل
هذه المدة قد يصدا قانون جديد يتغير من شروط التقادم أو يعدل مدته ،فهل يسري القانون القديم أم الجديد؟
 .bالحل  -المادة  0/1من القانون المدني  " إذا أطال القانون الجديد مدة التقادم ،سرت المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل مع
االعتداد قما انقضى من مدته" .مالحظات:


يتوافق النص مع النظرية التقليدية في التفرقة قين الحق المكتسب ومجرد األمل حيى ال يكون للحائز في التقادم
المكتسب مثال ،أو للمدين في التقادم المسقو سوى مجرد أمل في كسب الملكية أو زوال الدين ،لذلك يطبق القانون
الجديد حتى لو قدأ التقادم قبل العمل قالقانون الجديد.



يتوافق النص أيضا مع النظرية الحديثة ،حيى يمتد القانون الجديد على األوضاع القانونية التي لم يكتمل تكوين
عناصرها وقت نفاذه ،حتى لو قدأ مثل هذا التكوين وفقا للقانون القديم.

 .cنص آخر قشأن قصر مدة التقادم  -المادة  0/1من القانون المدني " و إذا قصر القانون الجديد مدة التقادم ،سرت المدة الجديدة
من وقت العمل قه ،ما لم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل فيتم التقادم قانقضائها" و النص يفرق قين فرضين:


الفرض األول  -إذا كان المتبقي من مدة التقادم حسب القانون القديم أطول من تلك المقراة في القانون الجديد 
يكتفي في هذه الحالة قسريان المدة المطلوقة في القانون الجديد (مثال :لو كان القانون القديم يكتفي لكسب الملكية
قوضع اليد مدة  01سنة ،فوضع شخص يده لمدة  1سنوات ،ثم صدا قانون الحق يجعل التملك قوضع اليد لمدة 02
سنوات ،فانه يلزم أن يتم  02سنوات حسب القانون الجديد حتى يكتسب الملكية دون التقيد قمدة التقادم الوااد في
16
القانون القديم).



الفرض الثاني  -إذا كانت المدة المتبقية لكسب الحق وفقا للقانون القديم أقصر من تلك المتبقية في القانون الجديد 
ال يكتسب الحائز الملكية قالتقادم إال قتمام المدة حسب القانون القديم ،فلو كان الشخص قد وضع يده مدة  02سنوات
والباقي  1سنوات ،فإن عليه أن ينتظر مروا الخمس سنوات المتبقية حتى يكون قاستطاعته كسب الحق.

 .3القوانين المتعلقة قاإلثبات (المادة  7من القانون المدني)  تسري في شأن قبول أدلة اإلثبات وحجيتها أحكام القانون القائم وقت
حصول الوقائع  /التصرفات المراد إثباتها.
 .1القوانين المتعلقة قالمرافعات  تخضع لما تخضع له كافة التشريعات من حيى سريانها (أي لها أثر فواي ،كغيرها).
 .1القوانين الجنائية:
 .aاألصل  المادة  01من قانون الجزاء الكويتي " :يعاقب على الجرائم طبقا للقانون المعمول قه وقت ااتكاقها ،وال يجوز أن
توقع عقوقة من اجل فعل ااتكب قبل نفاذ القانون الذي قرا عقوقة على هذا الفعل".

 16مادة  131مدني كاويتي" :مان حااز عقاااا أو منقاوال ،ظااهرا علياه قمظهار المالاك أو صااحب حاق عيناي آخار ،واساتمرت حيازتاه مدتاه خمساة عشارة سانة ،اعتبارت
حيازته دليال على الحق ،ويحكم له قه ،إذا أنكر حق الغير فيه وادعاه لنفسه  ،ولو لم يبين سبب كسبه".
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 قانون أصلح للمتهم،  قعد ااتكاب الفعل وقبل أن يحكم فيه نهائيا، "إذا صدا: من قانون الجزاء الكويتي01  المادة  االستثناء.b
،ً  مع ذلك إذا صدا قعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل غير معاقب عليه إطالقا. وجب تطبيق هذا القانون دون غيره،
:"وجب تطبيق هذا القانون واعتباا الحكم كأن لم يكن

*)Glossary( مســرد
English Term
Conflict of laws
Principle of territoriality
Prospective (or) immediate
application (or) operation of law
Retroactivity of statutes (or)
Retrospective (or) Retroactive
application (or) operation of law
Retrospective law

Extraterritorial application of law
/ extraterritorial jurisdiction
Temporal statute
Vested legal interest
Conclusive judicial decision

Clarifying (or) curative


Arabic Term
Notes
تنازع القوانين
مبدأ إقليمية القوانين
 األثر الفواي للقانونEffet imédiat du
loi
 األثر الرجعي/  مبدأ اجعية القانونRétroactivité du
 للقانونlois
 قانون يطبق قأثر اجعيex post facto law
(from the Latin
for "from
something done
afterward")
/ تطبيق القانون خااج نطاق إقليم الدولة
االختصاص القضائي خااج نطاق إقليم
الدولة
تشريع مؤقت
حق مكتسب
 حجية األمر المقضي قهRes judicata
(authorité de la
chose jugé)
القوانين التفسيرية

Terms indicated in the Glossary are primarily in English. Italicized terms are in French or Latin, unless otherwise
specified.
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مرسـوم العفـو ال يشمـل جرائـم الرشـوة وصـرف النفـوذ وإسـاءة استعمـال السلطـة
قال المحامي نزيه المعلوف بان المخالفات التي نص

للياصا مرسصو العفصو الدصاأر مصج ال معص والمتعلقص بقصانون خأمص العلص باة صاى لص

رائ الفرار الأاخلي والخار ي هي "التخلف  ،وتبأيل محل قام المكلف أون لال السلط المختد  ،تبليغ شعب الت نيأ بالسفر أون ان
يغصصاأر الصصبالأ  ،لطصصام معلومصصات خاطئ ص لشصصعب الت نيصصأ بقدصصأ الت صصليل و خي ص ار مصصن يسصصا ال ص خأم ص العل ص و يحمصصل هويتصصه الشخدصصي ".

وبالنسصصب الص ال صرائ التصصي شصصملاا العفصصو بالنسصصب ال ص قصصانون العقوبصصات ا قتدصصاأ

و صصب بصصلن ال صرائ التصصي يشصصير لياصصا المرسصصو هصصي " لمصصال

مقاوم النظا ا شتراكي  ،تاريب األموال خارج البالأ  ،لمال ا حتكار وا متناع لن البيع ورىع األسعار".
ولفت معلوف بان العفصو "لص يشصمل ال نايصات وهصو يطبص بمصا يخص

ألصو الحص الشخدصصي" .و

تصلرير للمرسصو للص

الحص العصا لكصل ال صرائ التصي شصملاا العفصو بينمصا

صصاف بصصان المرسصصو اسصصترن ال صرائ التصصي تتعلص "بالرشصصوو ودصصرف النفصصوو و سصصامو اسصصتعمال السصصلط " مصصن العفصصو،

باة اى ال ال رائ التي تتعل " بالحفاظ لل حريص المصواطن وحرمص مسصكنه" .يتصابع معلصوف "ىعلص سصبيل المرصال "اسصترن قصانون العفصو مصن
العقاب ال رائ المشمول بالماأو  ،372والتي تتعل بحال الموظف الو "يأخل بدفته الرسمي منزل احأ الناج و ملحقات المنزل ىي غيصر
الحصصا ت التصصي يصصن

العفو".

للياصصا القصصانون وأون م ارلصصاو األدصصول " .كمصصا انصصه اسصصترن مصصن ال صرائ التصصي شصصملاا " الشصصاهأو الكاوبص واليمصصين الكاوبص مصصن

معلوف كأ بان ما يميز قانون العفو هوه المرو لن قوانين العفو السابق هو "استرنامه ال صرائ التصي تصن

للياصا المصواأ  327وحتص  302مصن

قانون العقوبات العا وهي ال رائ التي تتعل بإرارو النعرات الموهبي والعندري  ،و ا نتمام ل معيات نشصلت بغصر
لل النزاع بين الطوائف ولنادر األم " .باة اى ال
وسنأاتاا وات العالق بالرق المالي  ،الح

رصارو النعصرات والحص

رائ " وال وقائع ملفق ومزال كاوب من شلناا زلزلص الرقص ىصي متانص نقصأ الأولص

لل سحب األموال الموأل ىي المدارف والدناأي العام او بيع سنأات الأول او اةمساك

لن شرائاا بقدأ زلزل الرق بمتان نقأ الأول ".
هوا قأ كان الرئيج بشار األسأ قأ ادأر ال مع مرسوما يق ي بمنب لفو لا عن الجرائم المرتكبة قبل .0227/00/8

http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=45335
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لإلطالع ()Supplemental Reading
باللغة العربية:
 .0إقراهيم أقو الليل و محمد األلفي ،المدخل إلى نظرية القانون ونظرية الحق (الكويت :جامعة الكويت.)0187 ،
 .0إقراهيم الدسوقي أقو الليل ،أصول القانون – الجزء األول :نظرية القانون (الكويت :جامعة الكويت.)0227 ،
 .3أحمد سعيد الزقرد ،النظرية العامة للحق ( المنصوا :داا أم القرى.) 0113 ،
 .1قدا جاسم اليعقوب ،أصول االلتزام في القانون المدني الكويتي ،ط ( 7الكويت :جامعة الكويت.)0223 ،
 .1جالل علي العدوى ،امضان أقو السعود ،محمد حسن قاسم ،الحقوق وغيرها من المراكز القانونية ( اإلسكنداية :منشأة المعااف،
.) 0117
 .7حسام الدين كامل األهواني و محمد محمد أقو زيد ،فكرة القانون :تقسيم القانون ،تفسيره ،تطبيقه (القاهرة :داا اإليمان للطباعة
واألوفست.)0110 ،
 .7حسن كيرة" ،مشكلة التنازع في القوانين في الزمان" ،مجلة الحقوق ،السنة  ،7العددان  3و  ،0118 ،1ص .081-81
 .8حليمة قالل عبد هللا و مصطفى عبد الجواد ،المدخل لدااسة القانون ( الكويت :مكتبة داا البيان.) 0222 ،
 .1خميس خضر ،المدخل للدااسات القانونية الجزء الثاني نظرية الحق ( القاهرة :مطبعة جامعة القاهرة.) 0187 ،
 .02امضان محمد أقو السعود و محمد حسن قاسم ،مباد القانون :المدخل إلى العلوم القانونية وااللتزامات ( اإلسكنداية :منشأة المعااف،
.)0112
 .00عاطف عبد الحميد حسن ،المدخل لدااسة القانون :نظرية القاعدة القانونية ( الكويت :أكاديمية سعد العبد هللا للعلوم األمنية.) 0221 ،
 .00عبد الحميد عثمان الحنفي ،المدخل لدااسة العلوم القانونية ( المنصواة :مكتبة العالمية.) 0110 ،
 .03عبد الحي حجازي ،المدخل لدااسة العلوم القانونية :القانون وفقا للقانون الكويتي ( الكويت :جامعة الكويت.) 0170 ،
 .01عبد الرزاق حسين يس و حمدي محمد عفيفي ،داو في مباد القانون ( أسيوط :جامعة أسيوط.)0110 ،
 .01عبد المنعم البدااوي ،فتحي عبدا لرحيم عبدا هلل ،أقو زيد عبدا لباقي ،مدخل للقانون نظرية القانون ونظرية الحق ( المنصواة :مكتبة
الجالء الجديد.) 0180 ،
 .07عثمان عبد الملك الصالح ،النظام الدستواي و المؤسسات السياسية في الكويت (الكويت :مطاقع كويت تايمز التجااية.)0181 ،
 .07محمد حسام محمود لطفي و محمد عبد الظاهر حسين ،المدخل للدااسات القانونية :نظرية القانون (القاهرة :المؤسسة الفنية للطباعة
والنشر.)0110 ،
 .08محمود عبد الرحمن محمد ،الحلول الشخصي دااسة مقاانة في القانونين المصري والفرنسي ( القاهرة :داا النهضة العرقية.)0113 ،
 .01مصطفى أحمد عبدا لجواد ،الوجيز في مقدمة الدااسات القانونية النظرية العامة للحق ( القاهرة :جامعة القاهرة.) 0113 ،
 .02موسى ازيق ،مدخل إلى دااسة القانون ( الشااقة :جامعة الشااقة.) 0221 ،
 .00نجيب محمد قكير ،موجز محاضرات في نظرية القانون وأحكامه :القانون المدني ( القاهرة :مكتبة عين شمس ).
 .00محمد وحيد الدين سواا ،االتجاهات العامة في القانون المدني :دااسة موازنة قالفقه االسالمي و المدونات المدنية العرقية ،ط ( 0عمان:
مكتبة داا الثقافة للنشر و التوزيع ،)0220 ،ص.073 .
باللغة االنجليزية:
1. Barry Nicholas, The French Law of Contract, 2nd edn (Oxford: Clarendon Press, 1992).
2. F H Lawson, A E Anton and L Neville Brown, Amos and Walton's Introduction to French Law, 3rd
edn (Oxford: Clarendon P1.
3. Hossam El-Ehwany and Nader Mohamed Ibrahim, Introduction to Law, Part I: The Theory of Law
(Beiruth: Al-Halabi Legal Publications, 2004).
4. John Bell, Sophie Boyron and Simon Whittaker, Principles of French Law (Oxford: Oxford
University Press, 1998).
5. The French Civil Code: Revised Edition as Amended to 1 July 1994 ,trans. by John H Crabb
(Littleton: Rothman & Co/Kluwer Law and Taxation Publishers, 1995).
6. Walter Cairns and Robert McKeon, Introduction to French Law (London: Cavendish Publications
Ltd, 1998).
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7. Deborah K. McKnight, 'Retroactivity of Statutes', Minnesota House of Representatives, available
online:
<http://www.leg.state.mn.us/docs/2005/other/050452.pdf#search='retroactive%20effect%20law'> (as
accessed on October 18, 2007).
:باللغة الفرنسية
1.

François Terré, Introduction générale au droit, (Paris: Dalloz, 2000), p. 450, 466.
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