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 الماعدة المانونٌة وسٌلة لتنظٌم الروابط المانونٌة بٌن االشخاص فً المجتمع:      

 

المواعد المانونٌة وبشكل اساسً فً تنظٌم الروابط المانونٌة التً  تساهم -

تنشا بٌن االشخاص داخل المجتمع وتعمل جنباً الى جنب مع لواعد الدٌن 

 واالخالق التً وجدت اٌضاً لتنظٌم هذه العاللات .

 

 ماهو الممصود بالرابطة المانونٌة التً تختص الماعدة المانونٌة بتنظٌمها ؟ -

بالرابطة المانونٌة هً العاللة المانونٌة التً تنشا بٌن شخصٌن فً ٌراد 

المجتمع والتً ٌرجع نشؤها الى مصادر او اسباب خمسة هً العمد 

واالرادة المنفردة والعمل ؼٌر المشروع والكسب دون سبب والمانون . 

فمثالً عمد البٌع هو السبب والمصدرفً نشوء عاللة لانونٌة بٌن البائع 

 ري والتً ٌختص المانون المدنً بتنظٌمها .والمشت

 

اذا كانت الماعدة المانونٌة تختص بتنظٌم العاللات المانونٌة فهل تنطمها  -

ال  جمٌعا دون استثناء ام تنظم البعض دون البعض االخر ؟ وماهو السبب ؟

تنظم الماعدة المانونٌة جمٌع العاللات المانونٌة وانما تنظم البعض دون 

فهو ٌنظم فمط العاللة المانونٌة االجتماعٌة الظاهرة التً تنشأ  البعض االخر

بٌن االشخاص والتً ٌجٌز المجتمع للمانون التدخل لتنظٌمها . وسنبٌن 

 مفهوم ذلن فٌما ٌلً :

 

من المعلوم ان االنسان ٌتحمل   المانون الٌنظم اال العاللة االجتماعٌة : -

ثالث واجبات فً حٌاته ،واجبه نحو نفسه ، وواجبه نحو ربه ، وواجبه 

نحو ؼٌره ، وال ٌنظم المانون اال واجب االنسان نحو ؼٌره او ما تسمى 

 بالعاللة االجتماعٌة .

 

هذا الؽٌر من المؤكد ال ٌمكن ان ٌكون جماداً او حٌواناً   من هو الؽٌر : -

ون الٌنظم عاللة انسان بحٌوان او عاللة انسان بجماد الن المانون فالمان

ٌنظم فمط العاللة االجتماعٌة التً تنشأ بٌن اعضاء المجتمع . كما ال 

ٌشترط فً الؽٌر ان ٌكون انساناً بل ٌشترط ان ٌكون شخصاً سواء كان 

شخصاً طبٌعٌاً او شخصاً معنوٌاً . والشخص الطبٌعً هو االنسان االدمً 
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اما الشخص المعنوي فهو الشخص االعتباري الذي الٌوجد حمٌمة بل 

 افتراضاً .

 

المانون الٌنظم من العاللات االجتماعٌة اال الظاهرة منها اما ؼٌر الظاهرة  -

فال ٌتدخل بتنظٌمها . ما الممصود بالعاللة الظاهرة وؼٌر الظاهرة ؟ العلمة 

 ً وذلن بالتعبٌر عنها باحد  الظاهرة هً العاللة التً اتخذت مظهراً خارجٌا

وسائل التعبٌر عن االرادة المول او الفعل او الكتابة اوالسكوت اوؼٌرها . 

اما ؼٌر الظاهرة فً ما بمً مخفٌاً فً داخل االنسان دون ان ٌخرج الى 

العالم الخارجً اي عدم التعبٌر عنه بمول او فعل وظل حبٌسا فً داخل 

 ن وافكاره دون التنفٌذ .االنسان وهو مرتبط بنواٌا االنسا

 

 المانون ال ٌتدخل فً فرض المٌم الخلمٌة على االنسان . -

 

المانون ال ٌنظم اال العاللات االجتماعٌة التً ٌجٌز المجتمع للمانون حكمها  -

، اي بمعنى ان المجتمع فً بعض االحٌان لد ٌكون مانعاً ٌمنع المانون من 

  ا المجتمع.حكم بعض العاللات االجتماعٌة بحجج ٌخلمه

 

 

الماعدة المانونٌة ملزمة اللترانها بالجزاء الذي تفرضة السلطة 

 العامة على المخالؾ :

 

 ماهً اهمٌة صفة االلزام فً الماعدة المانونٌة ؟ 

النتصور ان تحمك الماعدة المانونٌة اهدافها وان ٌتبعها الناس اال اذا كانت 

ملزمة فلو افترضنا ان الماعدة المانونٌة ؼٌر ملزمة فهذا ٌعنً ان ٌترن 

اتباعها لمحض ارادة االطراؾ واما كانت ارادة االفراد حرة فلذلن فان 

وكنتٌجة لذلن  مخالفة الماعدة امر وارد  وبنسب مرتفعة من لبل االشخاص

 لن تتمكن الماعدة المانونٌة من تحمٌك اهدافها . 
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 ماهً عناصر االلزام فً الماعدة المانونٌة ؟ 

لكً تكون الماعدة المانونٌة ملزمة البد من توفر ثالث عناصر اساسٌة 

 وهً كاالتً :

البد ان ٌفرض على االفراد احترام الماعد المانونٌة رؼماً عنهم ولسراً  -0

 ٌترن اتباعها لمحض ارادتهم ورؼباتهم . ال ان

 

لكً ٌمسر وٌرؼم االفراد على اتباعها البد من التران الماعدة المانونٌة  -6

بجزاء مادي ، وبدون هذا الجزاء ستكون الماعدة المانونٌة مجرد دعوة 

 او نصٌحة .

 

 

مجرد وجود الجزاء المادي ؼٌر كافً لجعل الماعدة ملزمة بل البد من  -3

 عامة مختصة تولع الجزاء على المخالؾ بأسم المجتمع . وجود سلطة

 

 لممصود بالجزاء المانونً ؟هو اما

فً علم اللؽة والدٌن الجزاء ذو معنى مزدوج فهو ٌعنً الثواب والعماب االول لمن 

ٌتبع والثانً لمن ٌخالؾ ، بٌنما فً المانون ٌمصد بالجزاء هو العماب فمط  لمن 

المانونً وهو عماب خاص اثر ٌتخذ صورة اذى مادي  ٌخالؾ ... وٌمصد بالجزاء

ظاهر ومنظم ٌفرض من لبل السلطة العامة على من ٌخالؾ الماعدة المانونٌة 

 وذلن لؽرض زجر المخالؾ وردع ؼٌره . 

اذا طبٌعة الجزاء المانونً طبٌعة خاصة فهو عموبة مادٌة ظاهرة ومنظمة تمرض 

الفرنسً ٌنادي بازدواجٌة معنً الجزاء عل المخالؾ ... وع ذلن ٌوجد فً الفمه 

المانونً المكافاة لمن ٌتبع والعموبة لمن ٌخالؾ ولكن ال ٌمكن تطبٌك هذا الرأي 

واالخذ به الن اتباع المانون هو واجب على اشخاص المجتمع وهم فً اتباعهم 

 للمانون ؼٌر متفضلٌن على الدولة .

 

 ماهً شروط الجزاء المانونً ؟

 اء لانونً البد من توفر ثالث شروط اساسٌة وهً :لكً ٌعتبر الجز
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ٌجب ان ٌكون فً صورة اذى مادي ظاهر ،  وٌراد باالذى هو االلم او  -0

الشعور بااللم فكافة صور الجزاء المانونً تنطوي على االذى سواء كان 

االذى فً جسد االنسان كاالعدام او حرٌته كالسجن والحبس او فً ذمته 

والتعوٌض . وهو ظاهر الن ٌتخذ مظهراً خارجٌاً ٌترن المالٌة كالؽرامة 

 اثره فً الفرد فً جسده او حرٌته او ماله .

 

ٌجب ان ٌكون الجزاء المانونً منظم اي معٌن ومحدد من حٌث النوع   -6

والممدار فً ذات الماعدة المانونٌة التً تحدد الفعل المنهً عنه او فً 

 ال نكون امام جزاء لانونً . لاعدة لانونٌة الحمة وبدون هذا التنظٌم

 

ٌجب ان ٌكون الجزاء موكوالً للسلطة العامة فهً التً تضمنه فً الماعدة  -3

المانونٌة )السلطة التشرٌعٌة ( ، وهً التً تحدده وتامر باٌماعه على 

المخالؾ )السلطة المضائٌة ( ، وهً التً تولعه وتنفذه على المخالؾ 

 )السلطة التنفٌذٌة ( . 

 

 

  ماهً اهمٌة شرط السلطة العامة فً الجزاء المانونً ؟ 

نحن االن نعٌش فً اطار المجتمع المنظم سٌاسٌا والتصادٌا واجتماعٌا اال وه 

الدولة  .... ولذلن فان تولٌع الجزاء ٌجب ان ٌكون اٌماعة اٌضا منظما تتكفل به 

ور اذ من سلطة مختصة منصوص علٌها فً المانون االساسً للدولة وهو الدست

ؼٌر الممكن البماء على نظام المضاء الخاص او نظام االنتمام الفردي بل ال بد من 

وجود نظام للمضاء العام او نظام االنتمام العام اذ االول ال ٌنسجم مع الدولة 

 والثانً ٌنسجم .

 

 ما هً االستثناءات التً ترد على لٌام السلطة العامة تولٌع الجزاء المانونً ؟

 ستثناءاٌن هما :هنان ا

حك الدفاع الشرعً : وٌرد فً لانون العموبات وٌعنً حك الفرد المهدد  -0

بورود اعتداء على نفسه او ماله وٌرتب علٌه خطر جسٌم حال برد هذا 

 االعتداء بوسائل  تتناسب  مع االعتداء ولو كان بارتكاب جرٌمة .
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حك المدٌن الذي حك الحبس المدنً : وٌرد فً اطار المانون المدنً وٌعنً  -6

ترتب بذمته التزام باداء شً للدائن باالمتناع عن ادائه الن الدائن لد امتنع 

اٌضا عن تنفٌذ التزامه تجاه المدٌن وذلن كوسٌلة للضؽط على الدائن 

 الممتنع لؽرض التنفٌذ . وٌسمى اٌضا حك الدفع بعدم التنفٌذ .

 

 

االصل الماضً بتولٌع الجزاء هل تعتبر هذه االستثناءات خروجاً ؼٌر مشروع عن 

 من السلطة العامة ؟

ال تعتبر وسائل ؼٌر مشروعة بل هً مشروعة اجازها المشرع بنصوص صرٌحة 

واردة فً المانون وكل ما هنان ان المشرع اجاز وبالمانون للفرد الحلول محل 

السلطة العامة فً تولٌع الجزاء لضرورات اجتماعٌة التضت ذلن ففً حالة الدفاع 

لشرعً هنان خطر على وشن الولوع والٌوجد فترة كافٌة لتدخل السلطة العامة ا

لتحول دون ولوع الخطر فلذلن ٌخوا الفرد برد االعتداء نٌابة عن السلطة . بٌنما 

فً الحبس المدنً رؼب المشرع ان ٌمتضً المدٌن حمه بنفسه من الدائن الممتنع 

حك الحبس فهذا ٌعنً لجوء  باسرع ولت ودون تكالٌؾ الن المول بعدم وجود

المدٌن للمحكمة اللتضاء حمه من الممتنع وهذه ٌحتاج الى ولت طوٌل للنظر فً 

 دعواه كما ٌحتاج الى االموال .

 

 ما هً اوصاؾ الجزاء المانونً ؟

هذه االوصاؾ ترتبط بالشروط فهً نتٌجة طبٌعٌة لشروط الجزاء المانونً وتتمثل 

 هذه االوصاؾ باالتً :

لجزاء المانونً بأنه جزاء مادي مادام ٌشترط فٌه إن ٌكون أذى ٌوصؾ ا -0

ظاهر ومحسوس ، ومادي ٌعنً انه ٌترن أثره فً المخالؾ فً حالة 

تولٌعه علٌه ، وهو فً ذلن على خالؾ الجزاء الذي ٌولع نتٌجة مخالفة 

 الماعدة األخاللٌة التً ٌوصؾ جزاءها بأنه معنوي ضعٌؾ .

 

أنه دنٌوي مادام ٌشترط فً تولٌعه إن ٌكون ٌوصؾ الجزاء المانونً ب -6

موكوال للسلطة العامة فهً تولعه بمجرد الحكم به من لبل المحكمة دون 
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تأجٌل ، وهذا خالفا لجزاء مخالفة الماعدة المانونٌة الذي ٌكون أخروٌا إي 

 ٌفرض فً اآلخرة فهو جزاء مؤجل ال معجل .

 

 ماهً أنواع الجزاء المانونً ؟

الجزاء المانونً بحسب المانون محل المخالفة فلذلن ٌمسم الجزاء تتعدد انواع 

المانونً الى ثالثة أنواع أساسٌة وهً الجزاء الجنائً والجزاء المدنً والجزاء 

التأدٌبً )الجزاء اإلداري واالنضباطً ( وسوؾ نتناول هذه االنواع تباعاً من حٌث 

 ه وكما ٌلً :تعرٌفه وانواعه واهمٌته والمحمكة المختصة بتولٌع

 

 اوالً / الجزاء الجنائً :

هو اثر ٌترتب على مخالفة احكام المانون  ما هو الممصود بالجزاء الجنائً ؟

الجنائً وبالتحدٌد لانون العموبات ، او بعبارة اخرى هو الجزاء الذي ٌفرض فً 

 حالة ارتكاب الشخص للجرٌمة .

تتنوع الجزاءات الجنائٌة اال انواع متعددة اال ان  ماهً انواع الجزاء الجنائً ؟  

 ابرزها هً انواع اربعة هً االتٌة :

االعدام : وهو ازهاق روح انسان على لٌد الحٌاة على سبٌل العموبة بسبب  -0

 كجرٌمةارتكابه جرٌمة تستحك هذه العموبة طبماً الحكام لانون العموبات 

 رلة مع المتل وؼٌرها .تل مع سبك االصرار والترصد وجرٌمة السالم

 

السجن : وهً عموبة ممٌدة للحرٌة وجزاء جنائً ٌفرض عل الفرد الذي  -6

 ٌرتكب جرٌمة تكٌٌؾ بانها جناٌة وتكون مدته خمس سنوات فما فوق .

 

الحبس : وهً عموبة ممٌدة للحرٌة وجزاء جنائً ٌفرض على شخص  -3

ن الخمس ٌرتكب جرٌمة تكٌٌؾ بانها جنحة او مخالفة وتكون مدتها دو

 سنوات .

 

وهً عموبة مالٌة تفرض على الشخص الذي ٌرتكب جرٌمة الؽرامة :  -4

تكٌٌؾ بانها مخالفة عادة وٌكون ذلن باستٌفاء مبالػ نمدٌة من الفرد على 

 سبٌل العموبة .
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ٌعتبر الجزاء الجنائً اهم انواع الجزاءات   ما هً اهمٌة الجزاء الجنائً ؟

المصلحة العامة )مصلحة المجتمع ( وحماٌة وذلن النه وجد لحماٌة 

المصلحة الشخصٌة )مصلحة المجنى علٌه او اسرته( ولذلن اي جرٌمة 

ترتكب ٌتعلك بها حمان ، الحك العام والحك الخاص واالولٌة للحك العام 

ولذلن لو تنازل المجنى علٌه او اسرته عن الحك الشخصً فال تسمط 

تى لو تمت مثال جرٌمة المتل بناءا على العموبة بل ٌبمى الحك العام بل ح

طلب المجنى علٌه او لم ٌكن له اسرة لرفع الدعوى فال تسمط العموبة 

 لتعلك الحك العام بها .

 

هً محكمة الجناٌات   من هً المحكمة المختصة بفرض الجزاء الجنائً ؟

او الجزاء فً الجرائم التً تكٌٌؾ بانها جناٌة ... ومحكمة الجنح فً 

ئم التً تكٌٌؾ بانها جنح او مخالفات ... ومحكمة االحداث بالنسبة الجرا

للفرد الذي ٌرتكب جرٌمة ولد اتم سن التاسعة من عمره ولم ٌصل الى 

 عمر الثامنة عشرة .

 

 ً  / الجزاء المدنً : ثانٌا

 
هو اثر ٌترتب على مخالفة الموانٌن   ما هو الممصود بالجزاء المدنً ؟

االخرى عدا المانون الجنائً وبالتحدٌد مخالفة الموانٌن ذات الطبٌعة 

 المدنٌة . 

 

هو جزاء مهم لكن هو الل اهمٌة من الجزاء  ماهً اهمٌة الجزاء المدنً ؟ 

الجنائً اذ ال عاللة له بحك الدولة او المجتمع او الحك العام وانما وجد 

 خاص ٌعود لالفراد فمط لؽرض جبر ما لحمهم من اضرار . لحماٌة حك

 

 ٌوجد عدد من االنواع اهمها ما ٌلً :   ما هً انواع الجزاء المدنً ؟

 

الجزاء الولائً : وهو جزاء مدنً ٌفرض من لبل موظؾ مختص  -0

للحٌلولة دون ولوع المخالفة كالماضً الذي ٌمتنع عن تسجٌل عمد 

 . زواج تخلؾ فٌه شرط من شروطه
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التنفٌذ العٌنً الجبري : جزاء مدنً ٌفرض على المدٌن الممتنع عن  -6

 تنفٌذ التزامه رضائٌاً متى ماكان هذا التنفٌذ ممكناً .

 

التنفٌذ بممابل )التعوٌض ( : جزاء مدنً ٌفرض على المدٌن متى ما  -3

كان تنفٌذ التزامه عٌنا ؼٌر ممكن فٌصار الى تمدٌر لٌمة ما التزم به 

بدفعة للدائن ... اي هو عبارة عن مبلػ نمدي ٌلتزم به  نمداً وٌلزم

المدٌن للدائن ... كما ان التعوٌض ٌمكن فرضه فً حالة اخالل المدٌن 

 بتنفٌذ التزامه تجاه الدائن وترتب نتٌجة ذلن ضرر لحك الدائن .

 

الفسخ : جزاء مدنً ٌفرض فً العمود الملزمة للجانبٌن فً حالة اخالل  -4

 ٌذ التزامه تجاه الطرؾ االخر.احد طرفٌها بتنف

 

البطالن : جزاء مدنً ٌفرض على العمد فً حالة وجود خلل فً احد  -5

 اركانه او شروط هذه االركان . 

 

هً محكمة البداءة وكذلن   من هً المحكمة المختصة بفرض الجزاء المدنً ؟

ما ٌمكن للمحاكم الجنائٌة ان تفرض الجزاءات المدنٌة وبالتحدٌد التعوٌض متى 

رفعت الدعوى الجزائٌة برفمة الدعوى المدنٌة .  كذلن محكمة االحوال الشخصٌة 

 تفرض عادة جزاءات ذات طبٌعٌة مدنٌة .

 

 الجزاء التأدٌبً )االداري ( :  

هو اثر ٌترتب على مخالفة احكام المانون  ما هو الممصود بالجزاء التادٌبً ؟

االداري او بعبارة اخرى جزاء ٌفرض فً حالة مخالفة احكام الو ظٌفة ولذلن هو 

 ٌفرض على شخص ٌحمل صفة موظؾ .

 

ورد ذكر هذه االنواع فً لانون انضباط موظفً   ماهً انواع الجزاء التادٌبً ؟

والتوبٌخ وانماص الراتب ولطع  الدولة والمطاع العام وهً لفت النظر واالنذار

 الراتب وتنزٌل الدرجة والفصل والعزل .
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ٌحتل اهمٌة وسط فهو الل اهمٌة من الجزاء   ما هً اهمٌة الجزاء التادٌبً ؟

الجنائً واكثر اهمٌة من الجزاء المدنً وذلن انه ٌتعلك بالمصلحة العامة فمط وال 

العامة التً تعتٌر جزء من  عاللة له بالمصلحة الخاصة الن متعلك بالوظٌفة

 المصلحة العامة .

ال تفرضه محكمة كالجزاء الجنائً   ما هً الجهة التً تفرض الجزاء التادٌبً ؟

والمدنً وانما ٌفرض من لبل مدٌر الدائرة التً ٌنتمً لها الموظؾ بناءاً على 

توصٌة ترفع من لبل لجنة تحمٌمٌة تشكل لؽرض التحمٌك مع الموظؾ المخالؾ ، 

ومما تجدر االشارة الٌه انه لد ٌصدر فعل من شخص ٌستحك ان ٌفرض علٌه 

االنواع الثالثة من الجزاء كالموظؾ الذ ٌموم بمتل زمٌله فً مكان العمل فٌجب 

عزله من الوظٌفة وٌلزم بدفع التعوٌض وكذلن ٌجب احالته الى محكمة الجزاء 

 لؽرض فرض الجزاء الجنائً علٌه .

 

 الماعدة المانونٌة وبٌن ؼٌرها من المواعد االجتماعٌةالتمٌٌز بٌن 

ال تعتبر المواعد المانونٌة هً المواعد الوحٌدة التً تنظم سلوكٌات االفراد داخل 

المجتمع ، بل ٌعمل معها جنباً الى جنب كالً من لواعد الدٌن ولواعد االخالق ، 

ت االفراد فً المجتمع فهما ٌعمالن اٌضاً مع المواعد المانونٌة فً تنظٌم سلوكٌا

وان كان المانون ٌبدو اكثر اهمٌة فً الولت الحاضر . وعلٌه ال بد ان نمٌٌز بٌن 

 المانون والدٌن اوالً ثم بٌن المانون واالخالق ثانٌاً .

 

 التمٌٌز بٌن المواعد المانونٌة والمواعد الدٌنٌة

 

المبادىء والمواعد ٌمصد بالدٌن مجموعة من العمائد و   ما هو الممصود بالدٌن ؟ 

الكلٌة والجزئٌة المستمدة من وحً لوة سامٌة ؼٌر منظورة والتً تهدؾ وتسعى 

 الى تحمٌك خٌر البشر فً الحٌاة الدنٌا واالخرة واسعاد المجتمع . 

فالدٌن كالمانون هو عبارة عن مجموعة من المواعد والمبادى التً وجدت لخدمة 

ة والتً استمدت من لوة سامٌة اي لوة المجتمع سواء فً الدنٌا او فً االخر

جبارة هائلة ال حدود لسلطاتها ولدراتها بل ان هذه المدرات ؼٌر متصورة وتفوق 

الخٌال وهذه لدرات هللا سبحانه وتعالى الذي ٌملن من المدرات الى حد ان هللا اذا 
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نها اراد شٌئاً انما امره ان ٌمول للشً كن فٌكون . وهذه الموه باالضافة الى كو

سامٌة فهً اٌضاً ؼٌر منظورة اي بمعنى ال ترى بالعٌن المجردة وال تدركها 

االبصار . واذا كان هذا التعرٌؾ ٌمكن ان ٌنطبك عل االدٌان السماوٌة وٌنطبك عل 

صفات هللا سبحانه وتعالى اال انه ال ٌنطبك على االدٌان ؼٌر السماوٌة النها فً 

من ابتدعها وال ٌمكن ان ٌوصؾ البشر اصلها ومصدرها ترجع الى البشر فهو 

 بالموة السامٌة ؼٌر المنظورة . 

 

تتنوع االدٌان بحسب زاوٌة النظر الٌها اذا نظرنا الى      ما هً انواع الدٌن ؟

مصدرها فهنان الدٌن السماوي والدٌن ؼٌر السماوي ... اما ذا نظرنا الى الؽرض 

من الدٌن ونطاله فهنان الدٌن الفردي والدٌن الجماعً .. وعلٌه سوؾ نتناول هذه 

 االنواع لمعرفة اي منها ٌرتبط بعاللة وثٌمة بالمانون .

ٌمصد بالدٌن     الً: الدٌن من حٌث مصدره اما دٌن سماوي او ؼٌر سماوي :او

السماوي هو االدٌان المنزلة من لبل هللا سبحانه وتعالى عن طرٌك الوحً على 

نبً اصطفائه من خلمه وعددها ثالثة ادٌان هً بحسب االلدمٌة الدٌن الٌهودي 

 والدٌن المسٌحً والدٌن االسالمً . 

ٌر السماوٌة فً ادٌان ؼٌر منزلة من السماء وال عاللة هلل بها فلذلن اما االدٌان ؼ

وهً بمجموعها من خلك البشر ولذن تسمى لدى المسلمٌن بالدٌان الوثنٌة او 

 التكفٌرٌة كالدٌن البوذي والمجوسً والكونفوشٌوسً والهندوسً وؼٌرها .

 

ٌمصد    عً :ثانٌاً: الدٌن من حٌث ؼرضه ونطاله اما دٌن فردي او دٌن جما

بالدٌن الفردي هو الدٌن الذي ٌمتصر على تنظٌم عاللة االنسان بربه وعاللته 

بنفسه دون ان ٌنظم تنظٌماً موضوعٌاً دلٌماً عاللة االنسان بؽٌره او ما تسمى 

بالعاللة االجتماعٌة . اي بمعنى اخر ان الدٌن الفردي ٌنظم فمط جانب العبادات 

م المعامالت تنظٌمٌا ً موضوعٌاً وانما ٌكتفً فمط واالخالق وال ٌتدخل فً تنظٌ

بالتاكٌد على ضرورة ان ٌتحلى االنسان بمبادى االخالق وال سٌما الصدق وحسن 

النٌة عند التعامل مع الؽٌر دون الدخول فً التفاصٌل ... فمثال الدٌن الفردي ٌنص 

والتزاماتهم  على عمد البٌع لكن ال ٌنظمه بالتفصٌل من حٌث الممصود به واطرافه

وحمولهم وتفاصٌلها بل ٌؤكد فمط على ضرورة تحلً كل من البائع والمشتري 

بمبادىء االخالق  ، ومن االدٌان السماوٌة الفردٌة هو الدٌن المسٌحً الذي 

 التصر على تنظٌم عاللة االنسان بربه ونفسه دون عاللة االنسان بؽٌره .
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اللة االنسان بربه ونفسه وؼٌره تنظٌماً اما الدٌن الجماعً فهو الدٌن الذي ٌنظم ع

موضوعٌاً دلٌماً باالحكام العامة وبالتفصٌالت فال ٌمتصر على تنظٌم جانب العبادات 

واالخاللٌات فمط  كالدٌن الفردي وانما ٌنظم جانب المعامالت او ما تسمى بالعاللة 

مً فهً االجتماعٌة وٌنظم كل منهم بالتفصٌل ، كالدٌن الٌهودي والدٌن االسال

 توصؾ بانها ادٌان جماعٌة .

ومما تجدر االشارة الٌه ان كون الدٌن لد جاء فردٌاً فهذا ال ٌعتبر نمٌصة او سلبٌة 

فً الدٌن ، فالدٌن المسٌحً جاء فردٌا وهو منزل من لبل هللا وحاشى هلل ان ٌنزل 

شً نالص ، بل ان الضرورة االجتماعٌة وظروؾ المجتمع هً من ٌحدد كون 

ن فردي اوجماعً فالدٌن المسٌحً نزل على مجتمع كان ٌعانً تفككاً اخاللٌاً  الدٌ

باالضافة الى االشران باهلل سبحانه وتعالى حٌث كانت عبادة االصنام بٌنما كانت 

المعامالت لها لواعد تنظمها حٌث كانت تسود المجتمع الشرٌة الٌهودٌة السماوٌة 

رورة االجتماعٌة التضت ا نٌاتً الدٌن والشرٌعة الرومانٌة الوضعٌة فلذلن الض

 المسٌحً فردٌاً . 

اما الدٌن االسالمً فمد جاء جماعٌاً الن المجتمع الذي نزل علٌه كان ٌعانً تفككاً 

من جمٌع النواحً العبادات والمعامالت واالخالق فلذلن جاءت الدٌن االسالمً 

ٌة شاملة للناس شرٌعة متكاملة تحتوي عل لواعد تفصٌلٌة تعتبر ثورة اصالح

 سواء فً جانب العبادات او المعامالت او االخالق .

 

 العاللة او الصلة بٌن الدٌن والمانون

بعد ان بٌنا انواع الدٌن ال بد من تحدٌد الصلة بٌن الدٌن والمانون والذي ٌهمنا فً 

هذا الصدد هو تمسٌم الدٌن الى جماعً وفردي ... فنمول ان العاللة ستكون 

ن المانون والدٌن الجماعً اذ ان كل منهما ٌختص بتنظٌم العاللة محصورة بٌ

االجتماعٌة او عاللة االنسان بالؽٌر وٌتماطعان فً ان الدٌن الجماعً ٌنظم 

باالضافة الى تنظٌمه للعاللة االجتماعٌة عاللة االنسان بربه ونفسه بٌنما المانون 

 طاق ووظٌفة من المانون . ال ٌنظمهما فلذلن ٌبدو الدٌن من هذا الجانب اوسع ن

وال عاللة بٌن الدٌن الفردي والمانون النهما ٌتماطعان من حٌث الوظٌفة الن الدٌن 

الفردي ٌنظم عبادات واخاللٌات وال ٌنظم العاللة االجتماعٌة اال من باب خلمً 

بٌنما المانون ٌنظم فمط العاللة االجتماعٌة . ومع ذلن هنان راي ٌذهب الى وجود 

بٌن الدٌن الفردي ممثالً بالدٌن المسٌحً وبٌن الموانٌن الوضعٌة فً الدول عالله 
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االوربٌة فمعظم االحكام الموجودة فً هذه الموانٌن ماخوذة من الدٌن المسٌحً او 

 بالتحدٌد من لانون الكنٌسة الذي ٌرجع فً اصله الى الدٌن المسٌحً .

لراي االول بالمول صحٌح ان ولكن كثٌر من الفمه لم ٌاخذ بهذا الراي ورد على ا

الموانٌن االوربٌة اخذت احكامها من لانون الكنٌسة اال ان لانون الكنٌسة لم ٌؤخذ 

من الدٌن المسٌحً وانما اخذ من الشرٌعة الٌهودٌة التً كانت مطبمة فً تلن 

الفترة باالضافة الى اعراؾ المجتمع ولد تم تلطٌؾ صرامة تلن االحكام بما كان 

جال الكنٌسة من اخاللٌات ولذلن سمً بمانون الكنٌسة . وٌضاؾ الى ٌتحلى به ر

ذلن ان الدٌن المسٌحً جاء خالٌا من تنظٌم احكام المعامالت فكٌؾ اخذت الموانٌن 

 االوربٌة احكامها منه ففالد الشً ال ٌعطٌه . 

 

 

   ٌنٌة والمانونٌةممارنة بٌن المواعد الد

وهنان اوجه لالختالؾ بٌنهما وسنبٌن ذلن  هنان اوجه للشبه بٌن الدٌن والمانون

 فٌما ٌاتً :

 ٌتشابهان من النواحً االتٌة :    اوالً : اوجه الشبه بٌن الدٌن والمانون :

من حٌث الهدؾ ؼٌر المباشر : فكالهما ٌهدؾ الى خٌر المجتمع واسعاده  -0

 وصالحه واالخذ بٌد الفرد نحو الكمال الذاتً . 

 تعتبر لواعد سلون اجتماعٌة .من حٌث لواعد كل منهما  -6

 من حٌث كل منهما تعتبر لواعده لواعد عامة . -3

 من حٌث كل منهما تعتبر لواعده ملزمة . -4

من حٌث كل منهما ٌمتاز بالوضوح واالستمرار : فالدٌن واضح النه مفهوم  -5

وؼٌر ؼامض وٌسهل التعرؾ علٌه من خالل لراءة المدونات التً دون 

لدٌن االسالمً المدون بالرجوع الى المران فٌها فٌمكن التعرؾ على ا

الكرٌم والسنة النبوٌة اذ توجد كثٌر من الكتب الخاصة بتفسٌر المران 

وكذلن الكتب الخاصة باحادٌث الرسول )ص( وتفاسٌرها . كذلن المانون 

واضح ومستمر ، فهو واضح الن المشرع ٌحرص عادة على ان ٌاتً 

خالل الصٌاؼة المانونٌة واللؽوٌة المانون واضح ومفهوم ؼٌر ؼامض من 

. كذلن هو مستمر النه مدون ومكتوب فً كتٌبات اعدت لهذا الؽرض تسمى 

متون الموانٌن بالضافة الى وجود كثٌر من المؤلفات المانونٌة التً ٌتولى 
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فمهاء المانون شرح الموانٌن فٌها بشكل مبسط ٌسهل على الفرد من خالل 

 الرجوع لها معرفة المانون .

 

 ٌختلفان من النواحً االتٌة :  ثانٌاً : اوجه االختالؾ بٌن الدٌن والمانون :

من حٌث الؽاٌة او الهدؾ المباشر : توصؾ ؼاٌة الدٌن بانها ؼاٌة مثالٌة  -0

ال ٌوجد ما ٌماثلها فهً تنظر الى الفرد من جانب والى المجتمع من جانب 

توصؾ ؼاٌة  اخر وتعمل على تحمٌك مصلحتما فً ولت واحد . بٌنما

المانون المباشرة بانها ؼاٌة نفعٌة فهً التنظر الى الى المجتمع وتعمل 

على تحمٌك مصلحته بٌنما ال تنظر الى مصلحة الفرد الن تحمٌك مصلحة 

المجتمع ككل فً نظر المانون هو تحمٌك لمصلحة الفرد وان كان ؼالبٌتهم 

 ولٌس جمٌعهم .

هو هللا سبحانه وتعالى فهو من  من حٌث المصدر : فمصدر الدٌن السماوي -6

اوجد االدٌان السماوٌة الثالثة ؼهو واضعها بٌنما المانون مصدره السلطة 

التشرٌعٌة وهً هً سٌاسٌة مختصة بتشرٌع الموانٌن بممتضى المانون 

الدستوري ووتكون من عدد من االعضاء البشر بحسب ما ٌحدده الدستور 

 . 

: ٌمصد بممٌاس الحكم على من حٌث ممٌاس الحكم على التصرفات  -3

التصرفات هو متى ٌتدخل المانون لحكم تصرفات الفرد ومتى ٌتدخل الدٌن 

لحكم تصرفات الفرد . فمد عرفنا ان المانون ال ٌنظم سلوكٌات الفرد اال 

الظاهر منها وال ٌعتد بالنٌة واالحساس واالفكار مادامت حبٌسة فً داخل 

عنً ان ممٌاس الحكم فً المانون النفس البشرٌة او ؼٌر ظاهرة وهذا ٌ

ظاهري . بٌنما ممٌاس الحكم فً الدٌن ٌوصؾ بانه مزدوج ٌحكم الظاهر 

وؼٌر الظاهر الن هللا سبحانه وتعالى سوؾ ٌفرض على االنسان سٌاسة 

الثواب والعماب اي الحسنة والسٌئة على اساس سلوكٌاته الظاهرة 

:) وٌعلم خائنة االعٌن وما تخفً ونواٌاها وبهذا ٌمول هللا فً المران الكرٌم 

الصدور ( . كذلن ما نمل عن الرسول )ص( انه لال :)انما االعمال بالنٌات 

 ولكل امرىء ما نوى ( .

 

من حٌث النطاق : وٌمصد بالنطاق مجال عمل الدٌن واالخالق فعلمنا ان  -4

نطاق عمل الدٌن الجماعً هو العبادات والمعامالت اي عاللة االنسان بربه 

فسه وؼٌره بٌنما نطاق عمل المانون ٌمتصر فمط على عاللة االنسان ون
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بؽٌره فالدٌن الجماعً ٌحد نطالاً مع المانون فً تنظٌم عاللة االنسان بؽٌره 

ولكن ٌختلؾ عنه بان الدٌن اوسع نطاق من المانون فً انه ٌنظم باالضافة 

 الى عاللة االنسان بؽٌره عاللته بربه ونفسه .

 

 

زاء : فكالهما الدٌن والمانون ملزم اال انهما ٌختلفان فً من حٌث الج -5

 الجزاء من عدد من النواحً وهً كاالتً :

فمن حٌث المعنى : الجزاء الدٌنً ثواب وعماب االول لمن ٌتبع والثانً   - أ

 لمن ٌخالؾ بٌنما الجزاء المانونً عماب لمن ٌخالؾ. 

من حٌث االصل من حٌث السلطة التً تولعه : فالجزاء الدٌنً ٌولع   - ب

من لبل هللا سبحانه وتعالى وممكن من لبل البشر اذا تم تطبٌك الدٌن 

كمانون داخل الدولة وخاصة فٌما ٌتعلك بعموبات جرائم الحدود كالسرلة 

والزنا وشرب الخمر . بٌنما ٌولع الجزاء المانونً من لبل السلطة 

تً العدل العامة متمثلة بالسلطة التنفٌذٌة وعلى وجه التحدٌد وزار

 بالتعاون مع وزارة الداخلٌة .

من حٌث التنظٌم : فالجزاء المانونً كما عرفنا جزاء منظم محدد من  - ت

حٌث النوع والممدار .. وهذ خالؾ للجزاء الدٌنً حٌث االصل فٌه ؼٌر 

 محدد او مؽٌر منظم .

من حٌث ولت تولٌعه : فالجزاء المانونً جزاء دنٌوي ٌولع حاال  - ث

الحٌاة الدنٌا وهذا خالفاً للجزاء الدٌنً الذي ٌكون وبدون تاجٌل فً 

اخروٌاً ٌولع فً االخرة او ٌوم المٌامة مع مالحظة امكانٌة تولٌع 

الجزاء الدٌنً فً الحٌاة الدنٌا اذا كانت الدولة تطبك الدٌن كمانون 

كمطع ٌد السارق اال ان هذه تبمى عموبة دنٌوٌة ال تسمط العموبة 

 ا هللا سبحانه وتعالى .االخروٌة التً ٌولعه

 

 

 التمٌٌز بٌن المواعد المانونٌة والمواعد االخاللٌة    

 

ٌمصد بمواعد االخالق مجموعة     ماالممصود بمواعد االخالق وما هً مصادرها ؟

من المبادىء التً ٌعتبرها الناس لً مجتمع ما وعصر ما لواعد سلون تتبع بدافع 

من الشعور الذاتً وللراي السائد وبخالفه ٌتعرض مخالفها لجزاء ادبً ٌتمثل 

بسخط المجتمع وازدراء االلران وتتحدد هذه المواعد على اساس ما ٌستمر فً 
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عن الخٌر والشر والتً تهدؾ الى خٌر االنسانٌة والمجتمع عن  االذهان من افكار

طرٌك الحث عل سلو ن طرٌك الفضٌلة واالبتعاد عن طرٌك الرذٌلة والتمٌز بٌن ما 

 ٌعتبر صالح وطالح من االعمال .

وتستمى لواعد االخالق من مصادر ثالثة هً الدٌن وممتضٌات الحٌاة والنظرٌات 

لمصدر الرئٌسً لمواعد االخالق فهما ال ٌتماطعان بل التأملٌة . فالدٌن ٌعتبر ا

ٌصبان فً منبع واحد وبالضرورة ان كل لاعدة دٌنٌة تعتبر لاعدة خلمٌة واالدٌان 

السماوٌة الثالثة كلها توصؾ بادٌان االخالق والدٌن االسالمً جاء بكثٌر من 

حانه وتعالى فً المواعد الخلمٌة التً اكد ضرورة االلتزام بها ومنها خطاب هللا سب

وانن لعلى خلك عظٌم ( ...ولوله تعالى )ولولوا (المران الكرٌم للرسول )ص( 

للناس حسنة (...ولوله تعالى )وهدوا الى الطٌب من المول( وؼٌرها من االٌات 

وكذلن اكدت السنة النبوٌة على التحلً باالخالق وورد عن الرسول كثٌر من 

ً اثمل فً مٌزان المؤمن ٌوم المٌامة من االحادٌث منها لوله )ص( :)ما من ش

ُحسن الخلك وان هللا لٌبؽض الفاحش البذي( ولوله )ص( )اكمل المؤمنٌن اٌماناً 

 احسنهم اخاللاً( وؼٌرها . 

اما المصدر الثانً من مصادر االخالق فهً ممتضٌات المجتمع وظروفه او بعبارة 

اعد االخالق عن طرٌك اخرى المجتمع فهو االخر ٌلعب دور اساسً فً وضع لو

الناس العمالء والحكماء فً المجتمع عن طرٌك ما ٌمتلكونه من خبرات وعمول 

 نٌرة تسمح لهم بنشر االخالق داخل المجتمع . 

اما المصدر الثالث فهو النظرٌات التأملٌة والذي ٌتامل هو االنسان فاالنسان ٌعتبر 

كون وطبٌعة النفس البشرٌة مصدر لمواعد االخالق عن طرٌك تأ مله فً اسرار ال

واسس المجتمع .. والمول تامل االنسان اي بالتفكٌر بما ٌملكه من عمل سلٌم هو 

ضرورة لواعد االخالق من عدمه والتً تساعده فً معرفة ما هو صالح وطالح 

 وما هو خٌر اوشر فلكل انسان مبادئه واخاللٌاته الخاصة به .

 

 االخالق ؟  ماهً الخصائص التً تمتاز بها لواعد

 تمتاز لواعد االخالق بمجموعة من الخصائص وهً تتمثل باالتً :

 لواعد االخالق هً لواعد سلون اجتماعٌة . -0

لواع االخالق تعمل فً تنظٌم الواجبات الثالثة لالنسان واجبه نحو نفسه  -6

 وربه وؼٌره .
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فً اطار تنظٌم واجب االنسان نحو ؼٌره تفرض على االنسان واجب سلبً  -3

ل باالمتناع عن المٌام باعمال ضارة وواجب اٌجابً تحث االنسان على ٌتمث

 المٌام بافعال نافعة .

 لواعد االخالق عامة ومجردة . -4

 لواعد االخالق ملزمة اللترانها بجزاء ادبً عادي . -5

لواعد نسبٌة اي مختلفة ومتؽٌرة تتؽٌر وتختلؾ بتاثٌر عاملً الزمان  -6

مجتمع ما التعتبر كذلن فً مجتمع اخر  والمكان فما ٌعتبر لواعد اخالق فً

وما ٌعتبر فًٌ المجتمع الواحد فً عصر ما لواعد اخالق لد ال تعتبر كذلن 

 فً عصر الحك .

لواعد ؼٌر واضحة وؼٌر مستمرة النها ؼامضة ومبعثرة ؼٌر مستمرة بل  -2

هً موجودة فً ضمٌر الفرد وضمٌر الجماعة فهً الحصر لها بل ٌمكن 

جمٌع سلوكٌات االنسان التً تنسجم مع الخٌر وتعمل المول انها تشمل 

 بالضد من الشر .

 

 الصلة والعاللة بٌن المانون واالخالق

 

مرت العاللة بٌن المانون واالخالق بتطور تارٌخً تمخض عنه وجود 

 اتجاهٌن بخصوص تحدٌد طبٌعة العاللة بٌن المانون واالخالق .. 

المانون واالخالق  وٌرى ان المانون االتجاه االول : وهو ٌدمج تماماً بٌن 

هً االخالق واالخالق هً المانون والفرق بٌنهما وهو ماكان علٌه فمهاء 

االؼرٌك والدٌن االسالمً وكذلن الدٌن المسٌحً واتجاه فمهً لانونً 

 حدٌث ظهر فً المرن التاسع عشر فً فرنسا والمانٌا .

االخالق وٌرى ان المانون االتجاه الثانً : وٌفصل فصل تام بٌن المانون و

شً واالخالق شً اخر وهو ما كان علٌه فمهاء الرومان واتجاه فمهً 

 لانونً حدٌث ظهر فً فرنسا فً المرن الثامن عشر  .

والراجح هو عدم االخذ بكال االتجاهٌن فً تحدٌد طبٌعة العاللة بٌهما فال 

لشبه والخالؾ ٌمكن ان الدمج التام او الفصل التام بٌنهما لوجود اوجه ل

بٌنهما لذلن فان الراي الصحٌح هو التمرٌب بٌن المانون واالخالق لدر 

 االمكان .
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 اوجة االختالؾ بٌن المانون واالخالق

من حٌث الؽاٌة المباشرة : فؽاٌة االخالق ؼاٌة مثالٌة كؽاٌة الدٌن بٌنما  -0

 توصؾ ؼاٌة المانون المباشرة بانها ؼاٌة نفعٌة .

االستمرار : فمواعد االخالق ٌعوزها الوضوح من حٌث الوضوح و -6

واالستمرار النها ؼٌر واضحة ومبعثرة بٌنما لواعد المانون واضحة 

 ومستمرة .

من حٌث ممٌاس الحكم على التصرفات : فممٌاس المانون كم عرفنا ممٌاس  -3

ظاهر ٌحكم تصرفات االنسان ماظهر منهافمط وال ٌعتد بالنواٌا بٌنما ممٌاس 

 اس مزدوج كالدٌن ٌعتد بالظاهر وؼٌر الظاهر .االخالق ممٌ

من حٌث الجزاء : فجزاء مخالفة الماعدة المانونٌة جزاء مادي بصورة اذى  -4

ظاهر ومحسوس تولعه السلطة العامة على المخالؾ بٌنما جزاء مخالفة 

الماعدة الخلمٌة جزاء ادبً معنوي عادي ٌتخذ صورتٌن هما تانٌب الضمٌر 

مٌر الفرد وضمٌر الجماعة هً السلطة المختصة وسخط المجتمع وان ض

 بتولٌعه .

من حٌث النطاق: السؤال المهم الذي ٌثار بهذا الشأن من هو االوسع نطاق  -5

 هل هً االخالق ام المانون ؟ 

اذا نظرنا الى انواع العاللات التً ٌتدخالن بتنظٌمها فان االخالق تبدو 

لة االنسان مع ربه ونفسه اوسع نطاق من المانون الن االخالق تنظم عال

 وؼٌره بٌنما ال ٌنظم المانون اال عاللة االنسان بؽٌره .

اما فً اطار العاللات االجتماعٌة التً ٌشترن كالهما فً تنظٌمها فتارة 

تبدو لواعد االخالق اوسع نطاق وتارة اخرى تبدو لواعد المانون اوسع 

 نطاق وعلى النحو الذي سٌذكر االن :

 

تبدو    تبدو فٌها االخالق اوسع نطاق من المانون : الحاالت التً - أ

 االخالق اوسع نطالاً من المانون فٌما ٌلً :

 

ان االخالق فً تنظٌمها لعاللة االنسان بؽٌره تفرض نوعٌن من  -0

الواجبات احدهما سلبً واالخر اٌجابً وباعداد كثٌرة ال حصر 

متعددة ولكن لها . بٌنما المانون هو االخر ٌفرض واجبات سلبٌة 

 ٌفرض واجبات اٌجابٌة محدودة وللٌلة جداً .

فً اطار تنظٌمهما للواجب السلبً اٌضاً تبدو االخالق هً  -6

االوسع من المانون الن االخالق تتدخل فً الحكم الواجب السلبً 



19 
 

بظاهره وباطنه بٌنما المانون ال ٌتدخل اال بحكم الواجب السلبً 

 الظاهر دون حكم النواٌا .

 

ٌبدو   التً ٌبدو فٌها المانون اوسع نطالاً من االخالق:  الحاالت   - ب

 المانون اوسع نطالاً من االخالق فً الحاالت االتٌة :

 

ان المانون عندما ٌنظم العاللة مع الؽٌر وٌمرر فرض واجب معٌن على  -0

 فمثالً  حك لمصلحة طرؾ اخرشخص ما فان هذا الواجب ٌعتبر بالضرورة 

رض على البائع واجب تسلٌم المبٌع فان هذا الواجب هو المانون عندما ٌف

ٌعتبر حك لمصلحة المشتري فنمول واجب البائع تسلٌم المبٌع وحك 

المشتري استالم المبٌع . بٌنما االخالق تفرض واجبات مجردة عل 

االشخاص وهً ال تمرر حموق ال شخاص اخرٌن عند تمرٌر هذه الواجبات 

لً فهو ال ٌمثل حما لبالً االشخاق بل هو فمثالً نمول الصدة واجب اخال

 مجرد واجب ملمى عل عاتك الشخص .

 

الشاعة روح النظام داخل  اان هنان من االمور التً ٌتدخل المانون بتنظٌمه -6

المجتمع  ؼٌر معروفة لدى لواعد االخالق وعند توجٌه السؤال لمواعد 

فانها تسكت وال تجٌب النها  االخالق عن راٌها بتنظٌم المانون لهذه االمور

اصالً تجهلها ولكن الراجح ان السكوت ٌفسر بمبول االخالق لها ما دام ان 

المانون ٌهدؾ من وراء تنظٌم تلن االمور هو اشاعة النظام الن االخالق ال 

 ابداً كمواعد المرور ولواعد المرافعات وؼٌرها.تتماطع مع النظام 

تنظٌم امور تتجافى وتأباها لواعد وفً بعض االحٌان ٌموم المانون ب 

االخالق بل ان تنظٌمها من لبل المانون ٌعتبر امر ال اخاللً اال ان المشرع 

ولممتضٌات المصلحة العامة والعتبارات تتعلك باستمرار المعامالت نظم 

هذه االمور وهو ؼٌر متعمد فً مخالفة لواعد االخالق الن تنظٌم تلن 

خالق كالتمادم المسمط والتمادم المكسب . االمور هو اهم من ارضاء اال

وٌبدو ان المانون فً كلتا الحالتٌن اوسع من االخالق بتنظٌمه االمور ؼٌر 

  منظمة من لبل االخالق .
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 الخالقامظاهر الصلة الدائمة بٌن المانون و

 

بسبب التشابه بٌن المانون واالخالق من حٌث الؽاٌة ؼٌر المباشرة من حٌث كل 

هدؾ الى خدمة المجتمع واسعاده وصالحه وتنظٌمه وجدت مظاهر للصلة منهما ٌ

 الدائمة التً ال تنمطع بٌن المانون واالخالق وتتمثل هذه المظاهر باالتً :

: تساهم االخالق فً مساعدة المشرع فً تكوٌن المواعد المانونٌة   -0

اعة فاالخالق تعتبر جزء من المادة االولٌة التً ٌستخدمها المشرع فً صن

الماعدة المانونٌة والتً تؤخذ من ظروؾ المجتمع والتً تسمى باالصول 

الوالعٌة والفكرٌة والتً تتمثل بظروؾ المجتمع السٌاسٌة وااللتصادجٌة 

واالجتماعٌة ودٌن المجتمع واعرافه واخاللٌاته . فال ٌتجرأ المشرع ان 

تساهم فً ٌضع لواعد لانونٌة تخالك اخاللٌات المجتمع ولذلن فهً اذاً 

 خلك المانون .

 

تعتبر االخالق ممٌاس تماس به سالمة التصرفات المانونٌة : ٌمصد  -6

بالتصرؾ المانونً هو العمد والعمد لكً ٌكون سلٌماً ال بد ان ٌكون موافما 

وؼٌر مخالؾ لمواعد االداب العامة واالداب العامة هً فً حمٌمتها ترجع 

فمن اركان العمد مثال هو المحل او فً اصلها واساسها الى لواعد االخالق 

المعمود علٌه وهو فً عمد البٌع المبٌع ومن شروط المحل انه ٌجب ان 

ٌكون مشروعاً ولكً ٌكون مشروعا ٌجب ان ال ٌكون التعامل به مخالؾ 

للنظام العام واالداب العامة فاذا كان مخالفاً لهما اعتبر العمد باطل كما لو 

 رة عن كمٌة من المخدرات .كان محل عمد البٌع هو عبا

 

 

تساهم االخالق فً مساعدة الماضً فً اصدار االحكام المضائٌة : فاذا   -3

عرض نزاع على الماضً المدنً ولم ٌجد نص فً المانون رجع الى 

االعراؾ فاذا لم ٌجد فً االعراؾ رجع الى الشرٌعة االسالمٌة فاذا لم ٌجد 

رجع الى لواعد العدالة فهً التً تساعد الماضً احٌانا فً اٌجاد الحل 

المناسب ولواعد العدالة فً حمٌمتها واساساها هً لواعد خلمٌة احس 

المجتمع بضرورتها فاسبػ علٌها الصفة االلزامٌة فجعلت لواعد العدالة فً 

 مرتبة وسط بٌن لواعد المانون ولواعد االخالق .
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ٌتأثر المانون كثٌرا بمواعد االخالق فً جمٌع المجاالت التً ال تعتبر فٌها  -4

كالٌؾ او التزامات لانونٌة او مدنٌة ... هذا المظهر خاص بفكرة الواجبات ت

االلتزام وانواعه فمن المعلوم ان االلتزام نوعٌن هما االلتزام المدنً 

وااللتزام الطبٌعً .. وٌمصد بااللتزام المدنً هو االلتزام الذي توفر فٌه 

ن التزامة عنصري المدٌونٌة والمسوؤلٌة.. وٌمصد بالمدٌونٌة ان ٌنفذ المدٌ

رضائٌا ... اما المسؤولٌة فٌعنً ان ٌنفذ المدٌن التزامه جبراً اذا لم ٌمم به 

 رضاءاً .

اما االلتزام الطبٌعً فهو ماتوفر فٌه عنصر المدٌونٌة دون عنصر 

المسوؤلٌة فهو التزام ال ٌنفذ اال رضاءاً وال مجال الجبار المدٌن لتنفٌذه 

 الفتماده لعنصر المسؤلٌة . 

ل فً جمٌع االلتزامات عند بداٌة نشوئها هً التزامات مدنٌة اال انها واالص

استثناءاً ممكن ان تتحول الى التزامات طبٌعٌة عند توفر سبب لذلن كالتمادم 

المسمط واالبراء فمن ابرى مدٌنه من مبلػ من النمود ٌعنً ان التزام المدٌن بدفع 

ً وبعد االبراء سٌكون دفع الدٌن الدٌن لد تحول من التزام مدنً الى التزام طبٌع

مترون لرؼبة المدٌن اال ان الدائن الٌستطٌع اجبار المدٌن على دفعه ... والسؤال 

المهم ماهً االسباب التً دفعت المانون الى اٌجاد االلتزام الطبٌعً ؟ السبب هً 

لواعد االخالق النها ترفض اسماط الحموق وتعتبر الحك بالً فً ذمة المدٌن 

طال الزمن الن الحموق التسمط  فابتدع المانون بسبب االخالق فكرة االلتزام مهما 

 الطبٌعً وااللتزام الطبٌعً هو فً اصلة التزام خلمً ال لانونً .

 

 

 مصادر المانون

 

ٌمصد بمصدر الشً اصله فهو الٌنبوع الذي ٌنبع منه الشً ، فلكل شً مصدر 

ساسه ومنبعه الذي خرج منه واصل ٌخرج منه ، ومصدر المانون هو اصله وا

...وتتنوع مصادر المانون الى اربع انواع علٌنا التعرؾ علىٌها وما هو الممصود 

 بكل نوع من هذه االنواع وكما ٌلً : 

المرجع الذي ٌستعٌن به المشرع لتزوٌد وٌمصد به در التارٌخً :    المص -0

لواعده المانونٌة باالحكام المناسبة  ... وسمٌت تارٌخٌة النها الدم من 



22 
 

المانون الذي ٌحتاج الى احكام .. فمثالً تعتبر الشرٌعة االسالمٌة والمانون 

المدنً المصري مصادر تارٌخٌة للمانون المدنً العرالً اعتمد علٌها 

االحكاام الواردة فً المانون المدنً العرالً وكالهمل  المشرع فً كثٌر من

 0550ٌعتبر الدم تارٌخٌاً من المانون المدنً العرالً الذي ٌعود الى عام 

سنة اما المانون  0411بٌنما الشرٌعة االسالمٌة سبمت المانون العرالً ب

 . 0541المدنً المصري فمد وضع فً عام 

 

وهو المرجع الذي ٌعتمد علٌه ٌمً(:  المصدر المادي )الموضوعً او الحم -6

المشرع فً تزوٌد الماعدة المانونٌة بمادتها االولٌة والتً تستخدم فً 

تكوٌنها ... او بعبارة اخرى هو المرجع الذي ٌمنح الماعدة المانونٌة 

فمد سبك ان ذكرنا ان المشرع ٌُعد صانع وهو بحاجة الى موضوعها ... 

اعدة المانونٌة .. فالمصدر المادي هو من مادة اولٌة تستخدم لصناعة الم

ٌمنح للماعدة مادتها وهً تتمثل بما ٌسمى )االصول الوالعٌة والفكرٌة 

للمجتمع .. وهً بدورها تتمثل بظروؾ المجتمع اٌاً كانت الطبٌعٌة (

والجؽرافٌة والتارٌخٌة والسٌاسٌة وااللتصادٌة والدٌن والعادات والتمالٌد 

 لتً تساهم بمجموعها بتكوٌن المانون .واخاللٌات المجتمع وا

 

 

وهو الطرٌك والوسٌلة التً تخرج من     :)الشكلً ( المصدر الرسمً  -3

فها لاعدة صخاللها الماعدة المانونٌة الى الوجود وتدخل نطاق التطبٌك بو

 ً بوصفه هو المرجع  ملزمة ٌجب اتباعها ... وٌسمى بالمصدر الشكلً اٌضا

ونٌة بشكلٌاتها التً حددها الدستور والتً تشمل الذي ٌزود الماعدة المان

مراحل سن التشرٌع ونفاذه والتً اذا ما اجتازتها الفماعدة المانونٌة 

فنمول بهذا الخصوص  اكتسبت لوتها االلزامٌة واصبحت واجبة التطبٌك .

 مثالً ان التشرٌع والعرؾ هما مصدران رسمٌان للمانون .

 

وهو المرجع الذي ٌستعان   التفسٌري ( :المصدر ؼٌر الرسمً )المصدر  -4

به فً تفسٌر المواعد المانونٌة عند احتواءها على عٌب الؽموض او 

النمص او التعارض بٌن االحكام ... ففً بعض االحٌان لد تاتً الماعدة 

المانونٌة ؼامضة ؼٌر واضحة او نالصة لبعض االحكام او لد تاتً االحكام 
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متعارضة فٌما بٌنها .. فلمعالجة هذه العٌوب ٌجب اللجوء الء المصدر 

الؽامض وٌستكمل النالص وٌزٌل المتعارض .. وٌعتبر التفسٌري فٌوضح 

 المضاء والفمه اهم المصادر التفسٌرٌة للمانون .

 

 

   عنٌنا فً مجال دراستنا ؟ادر التً تالمص ما هً

من المصادر تختلؾ فً الممصود بها ، وال لمد تبٌنا لنا ان للمانون اربع انواع 

ٌعنٌنا فً هذا المجال ال المصد التارٌخً وال المصدر المادي الن االول ٌعنً ان 

ندرس الشرٌعة االسالمٌة مفصال والمانون المدنً المصري من خالل كتاب المدخل 

وهذا االمر ؼٌر صحٌح الن دراسة الشرٌعة االسالمٌة ستكون فً مادة مستملة 

 فاصٌلها والمالنون المصري ال ٌعنٌنا .بت

ولذلن سٌكون المصدر الرسمً وؼٌر الرسمً هو ماٌخصنا فً مجال الدراسة 

فاالول ٌعنً دراسة للتشرٌع والمصادر الر سمٌة االخرى ... والثانً ٌعنً دراسة 

 للمصادر التً تساهم فً معالجة عٌوب التشرٌع وبالتلً تسهٌل تطبٌمه .

 

 المانون المدنً العرالً ؟ماهً مصادر  

مصادر  0550لسنة  41حددت المادة االولى من المانون المدنً العرالً رلم 

 الماعدة المانونٌة المدنٌة وكما ٌلً :

تسري النصوص التشرٌعٌة على جمٌع المسائل التً تتناولها هذه  -0)

فاذا لم ٌوجد نص تشرٌعً  -6النصوص فً لفظها او فً فحواها  

كمت المحكمة بممتضى العرؾ فاذا لم ٌوجد فبممتضى ٌمكن تطبٌمه ح

مبادى الشرٌعة االسالمٌة االكثر مالئمة لنصوص هذا المانون دون 

 -3التمٌد بمذهب معٌن فاذا لم ٌوجد فبممتضى لواعد العدالة    

وتسترشد المحاكم فً كل ذلن باالحكام التً الرها المضاء والفمه فً 

لتً تتمارب لوانٌنها مع الموانٌن العرالٌة العراق ثم فً البالد االخرى ا

 .) 

وٌالحظ ان المصادر فً النظام المانونً العرالً تمتاز بامرٌن اساسٌٌن 

 هما :

جعل التشرٌع هو المصدر االول من مصادر المانون شانه فً ذلن  -0

 شأن النظام المانونً العالمً .
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ر الماعدة جعل من الدٌن متمثالً بالشرٌعة االسالمٌة من بٌن مصاد  -6

المانونٌة ولد اكد على هذا االمر اٌضاً الدستور العرالً النافذ لعام 

حٌث نصت المادة الثانٌة منه على ان االسالم دٌن الدولة  6115

 الرسمً وهو مصدر اساسً للتشرٌع .

 : وٌالحظ على المادة االولى اٌضاً ما ٌلً

رٌعة االسالمٌة انها جعلت للمانون مصادر ستة هً التشرٌع والعرؾ والش -0

 ولواعد العدالة والمضاء والعرؾ .

 

هذا المصادر الستة ٌمكن تمسٌمها الى مصادر رسمٌة ومصادر ؼٌر  -6

رسمٌة وتشمل الرسمٌة اربع مصادر هً التشرٌع والعرؾ والشرٌعة 

االسالمٌة ولواعد العدالة . اما ؼٌر الرسمٌة فهما مصدران هما المضاء 

 والعرؾ .

 

 

الرسمٌة الى نوعٌن مصدر رسمً اصلً هو التشرٌع لسمت المصادر  -3

ومصادر رسمٌة احتٌاطٌة هً العرؾ والشرٌعة االسالمٌة ولواعد العدالة 

 وٌمصد باحتٌاطٌة اي انه الٌتم اللجوء لها اال بافتماد النص التشرٌعً .

 

انها جعلت من المضاء والفمه مصادر تفسٌرٌة استرشادٌة الرجوع لها ؼٌر  -4

الماضً رجع لها وان شاء ال ٌرجع وفً تلن اللحظة اذا لم  ملزم فان شاء

ٌجد الحل المناسب للنزاع المعروض امامه فً المصادر الرسمٌة الثالثة 

االولى ولٌست لدٌه الرؼبة الرجوع الى المضاء والفمه فعلٌة ان ٌرجع 

لمواعد العدالة والتً تعنً ان على الماضً ان ٌجتهد فً راٌه لحل اللنزاع 

ان ٌكون االجتهاد مبنً على اساس موضوعً ال شخصً ذاتً . على 

وٌالحظ ان بعض الدول وال سٌما الدول ذات النظام المانونً 

االنكلوسكسونً لد جعلت من المضاء مصدرا اساسٌا وملزما باالستناد الى 

 ماٌسمى بنظام السوابك المضائٌة .

 

 

للمانون المدنً العرالً  ان اتباع الترتٌب الوارد للمصادر فً المادة االولى -5

هو اتباع ملزم من لبل الماضً بحسب الترتٌب الذي اورده المشرع ، 
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فالٌجوز له مثالً ان ٌتجاوز التشرٌع وٌذهب مباشرة للعرؾ او للشرٌعة 

االسالمٌة بل هو ملزم باتباع الترتٌب الذي اورد المشرع فعلٌه اوال 

ؾ على ان عودته للعرؾ االستعانة بالتشرٌع فاذا لم ٌجد نص رجع للعر

مشروطة بعدم وجود نص مناسب ٌمكن ان ٌطبمه اما اذا وجد نص لكنه 

ؼامض فالٌجوز للماضً الرجوع للعرؾ بل علٌه ان ٌبحث عن معنى 

النص وٌطبمه ... فاذا وجد النص ال ٌنطبك على النزاع المعروض ال بلفظه 

ب الذي ذكره وال فحواه رجع الى بالً المصادر بحسب التسلسل والترتٌ

 المشرع االسبك فاالسبك وهكذا . 

  

   ما هً مصادر الموانٌن االخرى ؟

ان المصادر الستة التً ذكرناها هً مصادر المانون المدنً العرالً فهو ٌعتبر 

اكثر لانون تنوعت وتعددت مصادره كما ان بعض مصادر المانون المدنً هً 

التشرٌع والعرؾ والشرٌعة االسالمٌة بشكل نفسها مصادر بالً الموانٌن وال سٌما 

الل ... فالمانون الجنائً ٌعتمد على مصدر واحد هو التشرٌع .. وللمانون 

الدستوري مصدرٌن التشرٌع والعرؾ .. وللمانون التجاري مصدرٌن التشرٌع 

واالعراؾ التجارٌة .. ولمانون االحوال الشخصٌة مصدرٌن التشرٌع والشرٌعة 

ولمانون العمل مصادر عدة هً التشرٌع والعرؾ والمضاء والفمه االسالمٌة ... 

 وتعلٌمات العمل والمرارات النمابٌة العامة وعمود العمل الجماعٌة ....

ولذلن فان دراسة مصادر المانون المدنً العرالً هً نفسها درساة لمصادر بالً 

مانون ومصدر الموانٌن والسٌما دراسة التشرٌع الذي ٌعد اهم مصدر من مصادر ال

 مشترن لجمٌع الموانٌن بدون استثناء .

 

 التشرٌع 

 

ٌرى بعض الفمه ان التشرٌع هو لٌام سلطة عامة     ماهو الممصود بالتشرٌع ؟

مختصة بممتضىى المانون بوضع لواعد لانونٌة ملزمة بصٌؽة مكتوبة ... بٌنما 

الموضوعة ٌرى البعض االخر وهو الراجح ان التشرٌع هو عبارة عن النصوص 

 من لبل السلطة العامة المختصة بموجب المانون والتً تتضمن لواعد لانونٌة 
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ٌراد من التعرٌؾ االول هو لٌس التشرٌع فً ذاته بل عملٌة سن التشرٌع والٌمكن 

ان نعرؾ التشرٌع من خالل عملٌة وضعه اوسنه بل ٌجب تعرٌفه من خالل ذاته 

 التعرٌؾ الثانً على االول .وحمٌمته فهو عبارة عن نصوص ولذل ٌرجح 

 

 ماهً الخصائص التً ٌمتاز بها التشرٌع ؟

 ٌمتاز التشرٌع بالخصائص التالٌة :

لٌام سلطة عامة مختصه بوضعه : وٌمصد بهذه السلطة هً السلطة  -0

التشرٌعٌة فهً السلطة المختصة بوضع التشرٌع بممتضى احكام المانون 

تسمى فمهاً التشرٌعات العادٌة الدستوري فٌما ٌتعلك بالتشرٌعات التً 

والسلطة التنفٌذٌة فٌما ٌتعلك باصادار التشرٌعات التً تسمى فمهاً 

 التشرٌعات الفرعٌة والتً تشمل االنظمة والتعلٌمات واالنظمة الداخلٌة .

 

اشتمال التشرٌع على لواعد لانونٌة تتصؾ بجمٌع الخصائص االساسٌة  -6

والزام وتنظٌم لسوكٌات االشخاص  للماعدة المانونٌة من عمومٌة وتجرٌد

 فً المجتمع .

 

ان تصدر هذه المواعد بصٌؽة فنٌة مكتوبة : فمن اهم خصائص التشرٌع  -3

هو ان ٌكون مكتوب ومدون فال ٌتصور ان ٌصدر تشرٌع بصٌؽة شفهٌة اذ 

 الٌعتبر فً هذه الحالة تشرٌعاً .

 

 

 انواع التشرٌع

نوع الى ثالثة انواع اساسٌة هً ال تبدو التشرٌعات على نوع واحد بل هً تت

التشرٌع الدستوري والتشرٌع العادي والتشرٌع الفرعً ، فالتشرٌعات لٌست 

متساوٌة من حٌث المرتبة والموة بل هً متدرجة طبماً لمبدا اساسً دستوري 

ٌمال له مبدأ تدرج الماعدة المانونٌة الذي ٌمصد ب هان المواعد المانونٌة لٌست 

احدة بل هنان الماعدة االعلى ثم االدنى وعلى الماعدة االدنى ان بمرتبة متساوٌة و

تحترم الماعدة التً تعلوها عند صدورها من ناحٌة الشكل وناحٌة الموضوع واال 

كانت الماعدة االدنى باطلة ... وعل هذا االساس نجد ان التشرٌع الدستوري ٌاتً 

ٌعات بسبب موضوعه فهو فً لمة الهرم المانونً فهو اعلى نوع من انواع التشر
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المانون االساسً للدولة وٌعالج مواضٌع مهمة تتعلك بكٌان الدولة واساسه 

وكٌفٌة ادارتها ... وٌلٌه فً المرتبة التشرٌع العادي فهو الل اهمٌة من التسرٌع 

الدستوري وٌجب عند اصداره ان ال ٌخالؾ التشرٌع الدستوري شكالً ومضموناً 

ل من الدستور الن المواضٌع التً ٌنظمها هً الل اهمٌة ...ولد جاء فً مرتبة ال

من مواضٌع الدستور ... اما فً المرتبة االخٌرة فتاتً التشرٌعات الفرعٌة فهً 

ٌجب عند اصدارها ان التخالؾ التشرٌع الدستوري والتشرٌع العادي شكالً 

من ومضموناً ولد جاءت اخٌراً الن مواضٌعها هً الل اهمٌة من مواضٌع كالً 

 التشرٌع الدستوري والتشرٌع العادي . 

 

ٌرتبط وجود التشرٌع والحاجة له    ؟ التشرٌعفً والتدرج لماذا هذا التنوع 

بمصالح المجتمع ، فالمجتمع بحاجة اوالً الى لانون اساسً ٌنظمه من حٌث 

الممومات االساسٌة وٌؤمن الحرٌات والحموق والواجبات العامة وٌنظم نظام الحكم 

 طات الرئٌسٌة فً الدولة وهذ ما تكفل به التشرٌع الدستوري .والسل

ولكن المجتمع بعد ذلن بحاجة الى لواعد سلون تحكم عاللات االشخاص فً 

حٌاتهم الٌومٌة وهً لواعد متنوعة تتنوع بتنوع العاللات محل التنظٌم فلذلن ظهر 

حوال الشخصٌة التشرٌع المدنً والتشرٌع التجاري والتشرٌع العمابً وتشرٌع اال

وؼٌرها من التشرٌعات التً تصدر عن السلطة التشرٌعٌة والتً تسمى فً لؽة 

 فمهاء المانون )التشرٌعات العادٌة ( . 

وٌالحظ على العاللات التً تنشأ بٌن افراد المجتمع تنوعها وبعضها ٌمتاز بالثبات 

خر بعدم بٌن البشر على اساس وضع معٌن من المصالح ، بٌنما ٌمتاز البعض اال

الثبات والتؽٌر، وعلٌه فأن فن التشرٌع ٌمتضً مواجهة هذه العاللات بنوعٌن من 

التشرٌعات ، النوع االول تشرٌعات تتصؾ بالدوام والثبات تختص بتنظٌم العاللات 

الثابتة وهو التشرٌع العادي ، اما العاللات المتباٌنة والمتؽٌرة وبسرعة فٌجب 

وكثٌر التنوع وسهل التعدٌل لكً ٌتالئم مع هذه  تنظٌمها بتشرٌع سرع االصدار

العاللات المتباٌنة والمتؽٌرة ولذلن ظهر ما ٌعرؾ بالتشرٌع الفرعً )االنظمة 

 والتعلٌمات والتً تصدر عن السلطة التنفٌذٌة . 
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 التشرٌع الدستوري )الدستور(

بوصفه المانون المختص باساس الدولة وٌسمى اٌضاً بالمانون االساسً للدولة 

وكٌانها وٌعرؾ بانه مجموعة المواعد المانونٌة التً تبٌن شكل الدولة وكٌفٌة 

ممارسة الحكام للسلطات الممنوحة لهم وكذلن ٌنظم السلطات الرئٌسٌة الثالث 

التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والمضائٌة من هً وممن تتكون وماهً صالحٌاتها وٌنظم 

ما بٌنها على اساس نظام الفصل بٌن السلطات وكذلن ٌنم الدستور العاللة فٌ

 مجموعة من الحموق والحرٌات العامة التً ٌتمتع بها افراد المجتمع . 

ولكل دولة دستورها الخاص بها وال ٌتصور وجود دولة بدون دستور ، وبطبٌعة 

رٌخ شهدت الحال العراق من الدول التً تمتلن دستور خاص بها ، وباسترجاع التا

( دساتٌر االول وضع فً 5وضع ) 6115الدولة العرالٌة منذ تاسٌسها ولحد عام 

وسمً بالمانون االساسً ، وشهدت فترة العهد  0565العهد الملكً فً عام 

، بٌنما  0521_  0551( دساتٌر للفترة الممتدة من عام 6الجمهوري وضع )

وضع دستورٌٌن احدهما  6115وحتى عام  6113شهدت الفترة الممتدة من عام 

هو لانون ادارة الدولة العرالٌة للمرحلة االنتمالٌة او ما ٌعرؾ باسم )لانون برٌمر 

( وهو الحاكم العسكري الذي حكم العراق بعد سموط النظام السابك . وهذا المانون 

ٌعتبر حسب راي اؼلب الفمه هو دستور مؤلت نظم الدولة العرالٌة خالل فترة 

صدور الدستور العرالً االخٌر والنافذ حالٌاً وهو الدستور العرالً محددة ومهد ل

 .  6115الدائم لعام 

 ما هً الكٌفٌة التً ٌم بها سن التشرٌع الدستوري )الدستور(؟

ٌوجد فً الوالع اربع طرق لوضع الدستور وٌمكن ان نمسمها الى صنفٌن احدهما 

الدٌممراطٌة وتحدٌد اي منهما تتبع الطرق ؼٌر الدٌممراطٌة واالخر الطرق ؼٌر 

فً وضع الدستور ٌختلؾ من دولة الى اخرى بحسب االوضاع السائدة فٌها 

 وظروفها االجتماعٌة والسٌاسٌة ، وسنتناولهما تباعاً:

وٌمصد بها الطرق الرجعٌة التً تسود مجتمعات   اوالً : الطرق ؼٌر الدٌممراطٌة :

دٌممراطٌة النها ال تمنح للشعب فرصة فً  عادة مستبدة من لبل حكامها فهً ؼٌر

لول كلمته فً دستوره والمفروض ان ٌكون الشعب هو مصدر السلطات وان ٌمنح 

 فرصة فً المشاركة فً وضع الدستور وتشمل هذه الطرق ما ٌلً :

الدستور بانه عبارة عن منحة او تصور هذه الطرٌمة     طرٌمة المنحة : -0

الحاكم الى افراد شعبه دون ان ٌكون لهم  هدٌة او مكافاة ممدمة من لبل
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دور فً وضعه فالحاكم هو من ٌضعه وٌفرضه على الشعب فلذلن هً 

 طرٌمة ؼٌر دٌممراطٌة .

 

وهذه الطرٌمة تصور الدستور بانه عبارة عن عمد تم طرٌمة العمد :   -6

االتفاق على بنوده باالشتران بٌن الحاكم وافراد الشعب وهً طرٌمة كانت 

اوربا الملكٌة الرجعٌة المدٌمة اذ كان الملن ٌجمع حاشٌته  سائدة فً

والموالٌن له ال الشعب وٌتلو علٌهم بنود الدستور وٌوافمون علٌه وهً 

طرٌمة الرب للخٌال اذ من المستحٌل من الناحٌة الوالعٌة ان ٌتم االتفاق 

حول بنود الدستور بٌن الحاكم وكل فرد من افراد الشعب وكل من هنالن ان 

الحاكم سٌنفرد بوضع الدستور وسٌوافك علٌه فمط من هم من حاشٌته 

 ولذلن فهذه الطرٌمة ؼٌر دٌممراطٌة .

 

وهً الطرق التً تمنح للشعب فرصة حمٌمة :   : الطرق الدٌممراطٌةثانٌاً 

للمشاركة فً وضع الدستور ولو بطرٌمة ؼٌر مباشرة بوصؾ الشعب 

وللشعب ، وهذه الطرق مصدر السلطات وبوصؾ الدستور من الشعب 

 تشمل ما ٌلً : 

وتعنً هذه الطرٌمة انه بعد انتهاء السلطة :   طرٌمة االستفتاء الشعبً  -0

الحاكمة فً الدولة من وضع الدستور ستنظم استفتاء شعبً  تسأل فٌه الشعب 

عن رأٌه بالدستور وذلن من خالل استمارة مطبوعة ومعدة لهذا الؽرض 

فاذا وافك الشعب  دستور او كلمة )ال ( للدستورتحتوي على كلمة) نعم ( لل

باالؼلبٌة اعتمد الدستور واذا لم توافك االؼلبٌة فال ٌعتمد الدستور  . وعلى 

الرؼم من كون هذه الطرٌمة تعتبر من الطرق الدٌممراطٌة على اعتبار انها 

اعطت فرصة للشعب بأن ٌمول كلمة حول دستوره اال ان نسبة الدٌممراطٌة 

نخفضة ال نها لم تعطً فرصة حمٌمٌة للشعب فً ان ٌمول كلمته حول فٌها م

بنود الدستور بنداً بنداً فلعل الشعب ٌوافمه على بعضها دون البعض االخر فهو 

 مجبور اما الموافمة على الكل او رفض الكل . 

 

وهذه الطرٌمة تعنً ان ٌنظم داخل  طرٌمة الجمعٌة التأسٌسٌة المنتخبة :  -6

بات عامة  لتشكٌل جمعٌة تاسٌسٌة وطنٌة حٌث ٌموم الشعب فً الدولة انتخا

اختٌار من ٌمثله فً تلن الجمعٌة المنتخبة والتً بعد تشكٌلها ستكون مهمتها 

وضع دستور للدولة وهذا ٌعنً ان الشعب هو من وضع دستوره ولو بشكل 

ؼٌر مباشر عن طرٌك من ٌمثله فً الجمعٌة المنتخبة ولذلن هً تعتبر طرٌمة 
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دٌممراطٌة ونسبة الدٌممراطٌة فٌها مرتفعة بالممارنة مع طرٌك االستفتاء 

 الشعبً . 

ولعل افضل الطرق التً ٌجب ان تتبع فً وضع الدستور والتً ستزٌد 

بشكل مرتفع جداً من نسبة الدٌممراطٌة هً الجمع بٌن طرٌمة الجمعٌة 

المنتخبة من التأسٌسٌة واالستفتاء الشعبً ... فبعد ان تنتهً الجمعٌة 

كتاٌة الدستور ٌجب بعد ذلن عرضه على الشعب فً استفتاء شعبً لمعرفة 

 راٌه فً الدستور .

  

 تٌر العرالٌة المختلفة ؟هً الطرق التً اتبعت فً وضع الدساما 

فمد تم كتابة مسودة الدستور  0565بخصوص المانون االساسً العرالً لعام 

البرٌطانٌة برئاسة السٌر برسً كوكس ثم الدائم من لبل لجنة شكلتها الحكومة 

شكلت لجنة عرالٌة تولت عرض الدستور على المجلس العرالً التاسٌسً 

 المنتخب الذي لرر الراره ثم صدق الملن فٌصل االول علٌه . 

فمد اتبعت  0521وحتى  0551اما الدساتٌر التً وضعت فً الفترة ما بٌن 

المنحة حٌث اعتمدت هذه الدساتٌر  فٌها شكل االعالنات وهً مشابهة لطرٌمة

فً وضعها من لبل الحكام الذٌن ٌسٌطرون على ممالٌد االمور بانمالب 

عسكري فكان كل ٌاتً ٌجلب معه دستوره الخاص به دون ان ٌكون للشعب اي 

 دور فً وضعه . 

اما لانون ادارة الدولة المؤلتة )لانون برٌمر ( فكان العراق ٌمر بظروؾ 

لت بسموط النظام السابك واحتالل العراق من لبل الموات استثنائٌة تمث

االمرٌكٌة التً عٌنت حاكماً عسكرٌاً امرٌكٌاً هو بول برٌمر الذي انفرد بوضد 

 لانون ادراة الدولة العرالٌة للمرحلة االنتمالٌة .

فمد تم اعداد مسودة الدستور  6115اما الدستور العرالً الحالً النافذ لعام 

انبثمت عن الجمعٌة الوطنٌة التاسٌسٌة والتً لامت الحماً بالرار  من لبل لجنة

الدستور والذي عرض بعد ذلن على الشعب فً استفتاء شعبً ووافك علٌة 

اؼلبٌة الشعب . فلذلن فان الدستور العرالً الحالً حسب الراجح لد وضع 

باتباع الطرق الدٌممراطٌة وذلن بالجمع بٌن طرٌمة الجمعٌة التاسٌسٌة 

المنتخبة وطرٌمة االستفتاء الشعبً ... وان كان البعض ٌرى ان الدستور 

العرالً لد الر بعد الموافمة علٌة من لبل الشعب باالستفتاء الشعبً وان 

الدستور لد وضع من لبل لجنة معٌنة وؼٌر منتخبة او منبثمة عن الجمعٌة 

 الوطنٌة . 
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 هل من الممكن تعدٌل الدستور ؟

الدساتٌر لابلة للتعدٌل ولكن اجراءات التعدٌل تختلؾ من دستور الى نعم جمٌع 

دستور اخر ، واجراءات التعدٌل عادة ما ٌتم النص علٌها فً ذات الدستور 

وهً تختلؾ بحسب نوعٌة الدستور ما اذا كان مرن او جامد وعلى النحو 

 االتً :

فهو سمً مرن من حٌث اجراءات تعدٌله التً توصؾ  الدستور المرن : -0

بانها مرنة اي سهلة وبسٌطة تكون ذات االجراءات المتبعة فً تعدٌل 

التشرٌعات العادٌة التً تتم بتشرٌع ٌصدر عن السلطة التشرٌعٌة عادة 

وهو حال ؼالبٌة الدساتٌر العرالٌة التً كانت مرنة وسهلة من حٌث 

 ور مؤلت ٌوصؾ بانه مرن فً تعدٌله .تعدٌلها ... وعادة كل دسٌ

 

وسمً جامد النه جامد من حٌث اجراءات تعدٌله النها   الدستور الجامد : -6

معمدة وصعبة جداً لكنها ؼٌر مستحٌلة وعادة ان كل دستور دائم ٌوصؾ 

بانه دستور جامد ... ومن الدساتٌر العرالٌة الدائمة والجامدة هو المانون 

ونستدل على  6115ستور الحالً النافذ لعام والد 0565االساسً لعام 

( والتً نصت على مجموعة من 066ذلن من خالل نص المادة )

االجراءات الواجبة االتباع فً حالىة الرؼبة فً تعدٌل الدستور العرالً 

 وهً تتمثل باالتً : 

 

ممترح التعدٌل ٌجب ان ٌمدم من لبل رئٌس الجمهورٌة ومجلس  - أ

 اعضاء مجلس النواب . الوزراء مجتمعٌن او خمس

 موافمة ثلثً اعضاء مجلس النواب على التعدٌل . - ب

 موافمة الشعب على التعدٌل بعد استفتاء ٌجرى لهذا الؽرض . - ت

 مصادلة رئٌس الجمهورٌة على التعدٌل خالل سبعة اٌام .  - ث

 

 .فهذه االجراءات من حٌث الوالع العرالً هً مستحٌلة الولوع 
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 التشرٌع العادي )الرئٌسً ( :                          

ٌمصد بالتشرٌع العادي هو التشرٌع الذي تضعه السلطة التشرٌعٌة بممتضى 

 اختصاصاتها المنصوص علٌها فً الدستور.

واالصل ان السلطة التشرٌعٌة هً المختصة باصداره ولكن مع ذلن ٌجوز استثناءاً 

لبل السلطة التنفٌذٌة وذلن فً فً دساتٌر بعض الدول اصدار التشرٌع العادي من 

 حالتٌن هما :

وبمتضى هذه الحالة تموم السلطة التنفٌذٌة باصدار حالة الضرورة :   -0

تشرٌع ٌسمى )تشرٌع الضرورة( وذلن عندما تحدث فً الدولة بعض 

الحاالت االستثنائٌة التً هً بحاجة لمواجهاتها اصدار لرارات لها لوة 

التشرٌعٌة ؼٌر موجودة كما فً حالة حل المانون ولد تكون السلطة 

البرلمان او فً حالة انتهاء دورة انعمادة فاذا حدثت هكذا حاالت البد من 

وجود سلطة تكون هً المختصة بمعالجتها وهً ال تكون اال السلطة 

 التنفٌذٌة عن طرٌك اصدار تشرٌع الضرورة .

 

ل مسبك وتعنً هذه الحالة وجود تخوٌحالة التخوٌل )التفوٌض(:   -6

منصوص علٌه فً الدستور بممتضاه تفوض السلطة التشرٌعٌة السلطة 

التنفٌذٌة اصدار تشرٌعات لمواجهة حاالت معٌنة وخالل فترة زمنٌة معٌنة 

فاذا صدر تشرٌع من السلطة التنفٌذٌة خالل هذه الفترة سمً التشرٌع 

 بتشرٌع)التفوٌض او التخوٌل (.

 

 بوضع التشرٌعات العادٌة ؟ من هً السلطة التشرٌعٌة المختصة

ٌمصد بالسلطة التشرٌعٌة هً السلطة المختصة باصدار التشرٌعات العادٌة 

بمتضى احكام الدستور ، وهً عبارة عن هٌئة سٌاسٌة تتكون فً الدول 

ذات النظام الدٌممراطً من عدد من االعضاء المنتخبٌن من لبل الشعب ، 

التشرٌعٌة فً دول العالم ومهما وتتعدد التسمٌات التً تطلك على السلطة 

اختلفت التسمٌات فالوظٌة واحدة وهً وضع التشرٌعات فمد تسمى السلطة 

التشرٌعٌة البرلمان او مجلس النواب او المجلس النٌابً او مجلس االمة 

او مجلس الشعب الجمعٌة الوطنٌة او المجلس الو طنً او مجلس لٌادة 

 الثورة .
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التشرٌعٌة من مجلس واحد ومع ذلن هنان بعض وعادة تتكون السلطة 

الدول تتكون فٌها السلطة التشرٌعٌة من مجلسٌن وذلن ٌعود اما السباب 

سٌاسٌة او اسباب اجتماعٌة ، كما هو الحال فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 

حٌث ٌمثل الكونكرس  السلطة التشرٌعٌة فٌها وٌتكون من مجلسٌن  هما 

الشٌوخ وذلن السباب سٌاسٌة تتمثل فً الرؼبة فً مجلس النواب ومجلس 

تموٌة السلطة التنفٌذٌة على حساب السلطة التشرٌعٌة والتً ٌكون رئٌس 

الدولة جزء منها ، واعضاء مجلس النواب ٌتم اختٌارهم جمٌعهم باالنتخاب 

 بٌنما مجلس الشٌوخ ٌتم انتخاب البعض وتعٌن البعض االخر .

عة فً المملكة المتحدة من مجلسٌن هما كذلن تتكون السلطة التشرٌ

المجلس االعلى )مجلس اللوردات ( والمجلس االدنى )مجلس العموم( 

وذلن السباب اجتماعٌة فالمجتمع البرٌطانً كان لبل رسوخ اسس 

الدٌممراطٌة والمساواة فٌه ممسم الى طبمات اهمها طبمة النبالء او 

ن البرلمان البرٌطانً ٌمثل فمط اللوردات وطبمة عامة الناس وفً البداٌة كا

طبمة النبالء فكان مجلس واحد اال انه فً مرحلة الحمة وبرسوخ مبادى 

المساواة فً المجنمع البرٌطانً تم انشاء مجلس اخر ٌمثل عامة الشعب 

 فظهر مجلس العموم الذي ٌمثل عامة الناس .

 6115وفً العراق تتكون السلطة التشرٌعٌة االتحادٌة حسب دستور عام 

(. وٌتكون مجلس 41من مجلسٌن هما مجلس النواب ومجلس االتحاد )م/

الؾ نسمة من  011النواب من عدد من االعضاء بنسبة ممعد واحد لكل 

نفوس العراق ٌمثلون الشعب العرالً ٌتم انتخابهم بطرٌك االلتراع العام 

 ( .45السري المباشر )م/

لٌن عن االلالٌم اما مجلس االتحاد فهو مجلس تشرٌعً ٌضم ممث

والمحافظات ؼٌر المنتظمة فً اللٌم وٌنظم تكوٌنه وشروط العضوٌة فٌه 

واختصاصاته وكل ما ٌتعلك به بمانون ٌسن باؼلبٌة ثلثً اعضاء مجلس 

(...وعلى الرؼم من نص الدستور العرالً على تكوٌن 65النواب )م/

ان مجلس  السلطة التشرٌعٌة فً العراق من مجلسٌن اال ان الوالع ٌمول

واحد هو الذي ٌمثل السلطة التشرٌعٌة حالٌاً وهو مجلس النواب وال وجود 

 لمجلس االتحاد لحد االن .

وٌختص مجلس النواب العرالً باالضافة الى تشرٌع الموانٌن االتحادٌة 

باختصاصات اخرى فً ؼاٌة االهمٌة لعل ابرزها الرلابة على اداء السلطة 

جمهورٌة والموافمة على المعاهدات واالتفالٌات التنفٌذٌة وانتخاب رئٌس ال

الدولٌة  والموافمة على تعٌٌن اصحاب المناصب البارزة فً الدولة كرئٌس 
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محكمة التمٌٌز والسفراء وؼٌرهم ، باالضافة الى اخصاصات اخرى ال 

 ( .60مجال لذكرها )م/

 

 ماهً الكٌفٌة التً ٌتم بها سن التشرٌع ؟

تعددة وهً عموماً فً الدول ذات النظام الدٌممرطً ٌمر سن التشرٌع بمراحل م

 النٌابً وبالتحدٌد فً العراق تمر بالمراحل االتٌة :

الممترحات حسب الدستور العرالً لعام وتمدم   تمدٌم ممترح المانون :   -0

من لبل عشرة من اعضاء مجلس النواب او من احدى لجانه  6115

 .ثانٌاً(  11الوزراء  )م/ او من لبل مجلس  ثانٌاً(  61المختصة )م/

 

وتمدم هذه المشروعات من رئٌس الجمهورٌة تمدٌم مشروعات الموانٌن :   -6

 اوالً( .  61ومجلس الوزراء )م/ 

وتفسٌرها خالفاً حاداً بٌن من الدستور العرالً  61ولمد اثار تطبٌك المادة 

ٌرى ان  التشرٌعٌة  والسلطة التنفٌذٌة لدٌنا فً العراق ، فالبرلمانالسلطة 

من حمه التراح الموانٌن وتمدٌم مشارٌعها مباشرة للمنالشة والتصوٌت 

دون مرور بالسلطة التنفٌذٌة بٌنما ترى السلطة التنفٌذٌة ان من حك 

مجلس النواب تمدٌم ممترحات للموانٌن فمط دون اعداد مشارٌعها فاعداد 

فهً من هً حصراً منوطة بالسلطة التنفٌذٌة  61المشارٌع حسب المادة 

ى مجلس النواب لؽرض ٌع الموانٌن واحالتها بعد ذلن الٌموم باعداد مشار

 منالشتها والتصوٌت علٌها .

ولد حسمت هذا الخالؾ المحكمة االتحادٌة العلٌا التً لررت عدم دستورٌة 

ممترحات الموانٌن المشرعة من لبل البرلمان دون مرورها والمصادلة 

ث اشترطت المحكمة وجوب لٌام مجلس علٌها من لبل مجلس الوزراء حٌ

النواب برفع ممترحات الموانٌن من لبل عشرة من اعضاء مجلس النواب 

او احد لجانه الى مجلس الوزراء لؽرض المصادلة علٌه لبل عرضه 

 للمنالشة والتصوٌت علٌه .

 

بعد االنتهاء من اعداد مشروع المانون من لبل المنالشة والتصوٌت :    -3

ٌحال الى مجلس النواب وبالتحدٌد الى احدى لجان المجلس مجلس الوزارء 

لفحصه وتمدٌم تمرٌر عنه الى رئاسة مجلس النواب ، وعلى الرئاسة 

الدعوة الى منالشة مشروع المانون بعد تالوة التمرٌر الممدم من لبل اللجنة 

المختصة ، وتتم بعد ذلن لراءة المشروع لراءة اولى ثم ٌمرا المشروع 
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ٌة بعد ٌومٌن على االلل وبعد استالم الممترحات التحرٌرٌة بتعدٌله لراءة ثان

ثم اجراء المنالشة علٌه والتً تتم  بمنالشة مواد المشروع مادة مادة ثم 

 بعد ذلن تاتً خطوة التصوٌت على المشروع .

ومما تجدر االشارة الٌه ان جلسات مجلس النواب لكً تعتبر صحٌحة ٌجب 

وٌكون بحضور االؼلبٌة المطلمة لعدد اعضائه تحمك النصاب المانونً 

(... وتتخذ المرارات فً جلسات مجلس 0%من اعضاء المجلس +51)

( بعد 0%من المشاركٌن فً الجلسة +51النواب باالؼلبٌة البسٌطة )

 ( .55تحمك النصاب ما لم ٌنص على خالؾ ذلن )م/

منفرد ثم وٌجري التصوٌت عادة على مشروع المانون مادة مادة بشكل 

 ٌجري التصوٌت على المانون دفعة واحدة بكامل مواده .

 

:  بعد انتهاء مجلس النواب من التصوٌت على مصادلة رئٌس الجمهورٌة  -4

المشروع وحصوله على الموافمة باؼلبٌة االصوات ٌجب احالة المشروع 

الى رئٌس الجمهورٌة لؽرض المصادلة علٌه وتعتبر الموانٌن مصادق علٌه 

ثالثاً( ... وهذا ٌعنً  23مرور خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ تسلمها)م/بعد 

ان لٌس لرئٌس الجمهورٌة فً العراق سلطة االعتراض او رفض التصدٌك 

على مشارٌع الموانٌن بل هو ملزم بالمصادلة علٌها واال اعتبرت مصادق 

علٌها بمجرد ورودها له ومر على ذلن خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ 

 وبالتالً امكانٌة نشرها . استالمها

سٌدخل و سنتنتهً مرحلة سن التشرٌع وبعد االنتهاء من المصادلة 

فً مرحلة اخرى هً مرحلة النفاذ والتً تتضمن خطوتٌن اولهما التشرٌع  

اصدار التشرٌع من لبل رئٌس الجمهورٌة ثم نشره فً الجرٌدة الرسمٌة 

 وسٌتم الكالم عن نفاذ التشرٌع الحماً .... 

 

  

 التشرٌع الفرعً :

 

وٌمصد به التشرٌع الذي ٌصدر من السلطة التنفٌذٌة بممتضى اختصاص اصٌل 

منصوص علٌه فً الدستور ، فالسلطة التنفٌذٌة عندما تصدره هً ال تصدره 

بصفة استثنائٌة بحٌث تحل محل السلطة التشرٌعٌة ال بل هً صاحبة االختصاص 

 االصٌل فً اصداره .
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لماذا جعلت السلطة التنفٌذٌة هً صاحبة االختصاص فً التشرٌع الفرعً ولٌس 

 السلطة التشرٌعٌة ؟ 

 فً الوالع توجد عدد من االسباب التً دعت الى ذلن وهً تتمثل باالتً :

التخفٌؾ عن كاهل السلطة التشرٌعٌة : فهً مكلفة ومختصة فً وضع   -0

رٌعات فهذا االمر سٌثمل التشرٌعات العادٌة فلو كلفت اٌضا بوضع التش

 كاهلها وستتعدد وتزدوج وظٌفتها .

 

رؼبة المشرع فً عدم تضمٌن تشرٌعاته العادٌة اال االحكام الرئٌسٌة العامة  -6

وعدم الحامها بالتفصٌالت والجزئٌات بل ترن امر تنظٌمها الى التشرٌعات 

 الفرعٌة التً تضعها السلطة التنفٌذٌة . 

 

 

تعلك بتمدٌم الخدمات العامة الفراد المجتمع فلذلن ان التشرٌعات الفرعٌة ت -3

تبدو الحاجة فً وضعها الى سلط هً اكثر دراٌة بحاجات المجتمع واحتكاكاً 

 به وهذه السلطة هً السلطة التنفٌذٌة بحكم وظٌفتها .

 

 

  التشرٌعات الفرعٌة فً العراق :

 

واالنظمة تتمثل التشرٌعات الفرعٌة فً العراق باالنظمة والتعلٌمات 

 الداخلٌة وسنبٌن الممصود بكل نوع من هذه االنواع وكاالتً :

 

النظام : وهو تشرٌع فرعً تضعه السلطة التنفٌذٌة لتسهٌل تطبٌك تشرٌع  -0

نافذ موضوع من لبل السلطة التشرٌعٌة ، فٌتضمن عادة لواعد تفصٌلٌة 

ى انواع لالحكام العامة  الواردة فً التشرٌع العادي ، وٌعتبر النظام الو

 التشرعات الفرعٌة وٌاتً من حٌث الموة االلزامٌة بعد التشرٌع العادي .

 

التعلٌمات : وهً تشرٌع فرعة تضعه السلطة التنفٌذٌة لتسهٌل تطبٌك  -6

تشرٌع نافذ موضوع من السلطة التشرٌعٌة او لتسهٌل تطبٌك نظام صادر 

فً تاتً بعدها  عن السلطة التنفٌذٌة وتعتبر التعلٌمات الل لوة من االنظمة

 من حٌث المرتبة . 
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النظام الداخلً : تشرٌع فرعً ٌصدر بناءاً على نص فً لانون ٌصدر  -3

لٌنشىء وٌحكم مؤسسة ما رسمٌة او شبه رسمٌة او حتى ؼٌر رسمٌة 

ٌخول مجلس ادارتها تنظٌم كٌانها وتٌسٌر اعمالها . فالنظام الداخلً ٌحدد 

مؤسسات اٌاً كانت طبٌعتها تبٌن هو حاجة ال ؼنى عنها وشرط لتاسٌس ال

اؼراض المؤسسة وممن تتكون ومٌزانٌتها ومالكها الوظٌفً وسلطاتها ... 

وٌوضع النظام النظام الداخلً من لبل مجلس االدارة فً الموسسة وٌخضع 

 لمصادلة الجهات المختصة .

 

المرارات : وتعتبر نوع من انواع التشرٌعات الفرعٌة التً توضع لتسهٌل  -4

 ك الموانٌن النافذة .تطبٌ

 

ؾ ثالثاً( من الدستور  11وٌتولى مجلس الوزراء استناداً لنص المادة )

اصدار االنظمة والتعلٌمات والمرارات بهدؾ تنفٌذ الموانٌن . كما ٌجوز ان 

تصدر التعلٌمات واالنظمة الداخلٌة والمرارات من الوزٌر المختص ما عدا 

 ء . االنظمة فهً من اختصاص مجلس الوزرا

 

 

 نفاذ التشرٌع

بعد اجتٌاز التشرٌع لمرحلة السن سٌكون له وجود من الناحٌة المانونٌة ، اال ان 

ذلن ال ٌعنً ان التشرٌع لد اصبح ملزم وواجب التطبٌك من لبل االشخاص بل 

ٌجب لكً ٌتحمك ذلن ان ٌمر بمرحلة اخرى ٌُمال لها مرحلة النفاذ والتً تتضمن 

ثم نشره ثانٌاً ... ولذلن سنبحث اصدار التشرٌع ثم بعد ذلن اصدار التشرٌع اوالً 

 نشر التشرٌع .

 اصدار التشرٌع

ٌمصد باصدار التشرٌع بانه عملٌة لانونٌة تنفٌذٌة بممتضاها ٌتم تسجٌل الوجود 

المانونً للتشرٌع واالمر بتنفٌذه ممن له ذلن وهً السلطة التنفٌذٌة وعلى راسها 

هورٌة او الملن او اي سلطة اخرى ٌمنحها الدستور رئٌس الدولة او رئٌس الجم

 الحك فً اصدار التشرٌع .
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 من خالل التعرٌؾ ٌتضح ما ٌلً :

ان عملٌة االصدار هً عملٌة لانونٌة الن المانون وبالتحدٌد الدستور هو  -0

 من نص علٌها وتتطلبها ولذلن وصفت بالعملٌة المانونٌة  .

 

النها تدخل فً مرحلة نفاذ التشرٌع ال ان عملٌة االصدار هً عملٌة تنفٌذٌة  -6

فً سنه وهً فاتحة تنفٌذ المانون وان من ٌموم بها هً السلطة التنفٌذٌة ال 

 السلطة التشرٌعٌة ولذلن وصفت بالعملٌة التنفٌذٌة .

 

 

ان عملٌة االصدار فً مضمونها تتضمن المٌام بخطوتٌن اولهما تسجٌل  -3

ى تسجٌل سن التشرٌع ، فلذلن الوجود المانونً للتشرٌع او بعبارة اخر

ٌمال بأن االصدار هو بمثابة اصدار لشهادة مٌالد التشرٌع واعتماده فً 

السجالت الرسمٌة للدولة . اما ثانٌهما فان االصدار ٌتضمن امراً بالتنفٌذ 

ٌصدر من رئٌس السلطة التنفٌذٌة الى رجاله للمٌام والبدء بتنفٌذ المانون 

ولٌس لسلطة اخرى النها هً وحدها من  ولد منح للسلطة التنفٌذٌة

، ومن لحظة ٌستطٌع اصدار االمر لرجال السلطة التنفٌذٌة ال سلطة اخرى 

 اصدار االمر سٌكتسب التشرٌع لوته االلزامٌة .

وفً العراق فان من ٌموم باصدار التشرٌعات هو رئٌس الجمهورٌة طبماً لنص 

 . 6115( من الدستور العرالً النافذ لعام 23المادة )

وعادة ان االصدار ٌتضمن بعض العبارات التً توضع فً التشرٌع والتً تحتل 

ممدمة التشرٌع وخاتمته . فالتشرٌع ٌبدأ بالعبارة االتٌة : )بأسم الشعب ( 

وتاتً بعدها مباشرة عبارة )رئاسة الجمهورٌة ( ثم تاتً بعدها العبارة االتٌة : 

ام البند ...من المادة.....من )بناءاً على ما الره مجلس النواب وطبماً الحك

الدستور ...لرر رئٌس الجمهورٌة اصدار المانون االتً : لانون العمل رلم 

( . ثم بعدها تاتً سرد مواد المانون بالتسلسل من المادة 6105(لسنة )32)

االولى وحتى المادة االخٌرة ، وٌختم المانون بالعبارة االتٌة : )علىى الوزٌر 

 المانون ( . المختص تنفٌذ هذا 

فجمٌع التشرٌعات تصدر بأسم الشعب بوصفه مصدر السلطات وٌعد صدور 

التشرٌعات بأسم الشعب التزام دستوري منصوص علٌه فً الدستور العراق 

( والتً تنص على:)تصدر الموانٌن واالحكام المضائٌة بأسم 061فً المادة)

 الشعب ( . 
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 ؟هل تثور عملٌة اصدار التشرٌع بعض المشاكل 

لالجابة على هذا السؤال نمول ان هنان احتمالٌن فً احدهما توجد  مشكلة 

 وفً الثانً  ال توجد مشكلة وعلى النحو االتً :

الحالة االولى :االصدار  ٌثٌر  مشكلة : وذلن فً حالة التشرٌعات التً تسن  -0

من السلطة التشرٌعٌة وتصدر من السلطة التنفٌذٌة ، كما هو الحال فً 

ت العادٌة ، وتتمثل هذه المشكلة  بتراخً السلطة التنفٌذٌة بالمٌام التشرٌعا

باصدار التشرٌع كنوع من تصفٌات الحسابات مع السلطة التشرٌعٌة او 

رؼبة منها فً ادخال بعض التعدٌالت على التشرٌع فتعمل السلطة التنفٌذٌة 

ذي على تاخٌر االصدار للضؽط على السلطة التشرٌعٌة للرضوخ لها .. وال

ٌزٌد من هذه المشكلة هو عدم وجود نص فً الدستور ٌحدد مدة ٌلزم 

خاللها السلطة التنفٌذٌة بالمٌام باالصدار ، فلذلن لتالفً هذه المشكلة ٌجب 

 تحدٌد مدة فً الدستور ٌلزم خاللها السلطة التنفٌذٌة باصدار التشرٌع .

 

التشرٌعات التً  الحالة الثانٌة : االصدار ال ٌثٌر مشكلة : وذلن فً حالة -6

تسن وتصدر من السلطة التنفٌذٌة كما هو الحال فً التشرٌعات االستثنائٌة 

فً حالتً الضرورة والتخوٌل وكذلن التشرٌع الفرعً ، فال ٌتصور لٌام 

 السلطة التنفٌذٌة بالتراخً الن من وضع التشرٌع هً وحسب رؼباتها .

 

 

 

 

 نشر التشرٌع

 

ذلن المٌام بنشره حتى ٌصبح واجب التطبٌك من لبل بعد اصدار التشرٌع ٌجب بعد 

االشخاص . وٌمصد بالنشر هو عبارة عن عملٌة لانونٌة تنفٌذٌة بممتضاها ٌتم 

ابالغ الناس بصدور لانون جدٌد واحاطتهم علما بما ٌتضمنه من احكام ٌنبؽً 

 علٌهم علٌهم االلتزام بها . من التعرٌؾ ٌتضح ما ٌلً :

ان النشر عملٌة لانونٌة : الن المانون الدستوري هو من ٌشترط نشر  -0

( والتً 065فً المادة ) 6115التشرٌع كما فعل الدستور العرالً لعام 
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تنص على :)تنشر الموانٌن فً الجرٌدة الرسمٌة وٌعمل بها من تارٌخ 

 نشرها ما لم ٌُنص على خالؾ ذلن (.

 

وم بالنشر هً السلطة التنفٌذٌة ان النشر عملٌة تنفٌذٌة : الن من ٌم -6

وبالتحدٌد وزارة العدل فبعد اصدار المانون سٌحال بكتاب رسمً من رئاسة 

الجمهورٌة الى وزارة العدل حٌث سٌموم وزٌر العدل باحالة التشرٌع الى 

دائرة الولائع العرالٌة وهً احدى الدائرات التابعة لوزارة العدل والتً 

جرٌدة الرسمٌة وباللؽات العربٌة والكردٌة ستتولى عملٌة عملٌة طبع ال

 واالنكلٌزٌة واصدارها وتوزٌعها باالضافة الى نشرها على شبكة النت .

 

  لماذا ٌجب ان ٌنشر التشرٌع ؟

 ٌمكن اجمال هذه االسباب بسببٌن هما كاالتً : 

 

لٌس من العدل ان ٌفرض على الناس تشرٌعات العلم لهم بها ، بل  -0

 الناس بالتشرٌع اوال ثم الزامهم بتطبٌمه ثانٌاً .العدل ٌمتضً اعالم 

 

ان التشرٌع ٌنطوي على معنى التكلٌؾ وال ٌمكن ان ٌفرض على الناس  -6

تكالٌؾ مجهولة بل الماعدة تمضً بانه التلكٌؾ بمجهول بل التكلٌؾ 

ٌجب ان ٌكون معلوم ولكً ٌكون معلوم ٌجب اشهاره وٌتم االشهار عن 

 طرٌك النشر .

 

 ٌنشر التشرٌع ؟  اٌن ٌجب ان

( نشر التشرٌع لدٌنا فً العراق 065ٌلزم الدستور العرالً فً المادة )

فً الجرٌدة الرسمٌة لجمهورٌة العراق والتً تسمى ب)جرٌدة الولائع 

العرالٌة ( ، ولذلن ال ٌمكن االستؽناء عن نشر التشرٌع فً الجرٌدة 

ى وفائدة فً الرسمٌة بوسائل اخرى وان كانت هذه الوسائل اكثر جدو

تحمٌك العلم بالتشرٌع بالممارنة بالنشر فً الجرٌدة الرسمٌة ... كما لو 

تم اذاعة التشرٌع فً الرادٌو ا واو تالوته فً التلفزٌون او عمل 

بوسترات كبٌرة بالتشرٌع وتعلٌمها فً اماكن بارزة او عامة او نشره 

فً الجرٌد على شبكة النت ، فكل هذه الوسائل اكثر فائدة من النشر 

الرسمٌة لكن ال ٌمكن االعتماد علٌها بصفة اصلٌة بل ال بد من النشر 
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فً الجرٌدة الرسمٌة الن الدستور ٌلزم بذلن وال مانع بعد ذلن من 

 النشر فً الوسائل االخرى بوصفها وسائل مساعدة ال اصلٌة .

 

 

هل النشر فً الجرٌدة الرسمٌة سٌحمك العلم الحمٌمً لكل افراد 

 ع ؟المجتم

فً الوالع ال ٌحمك النشر فً الجرٌدة الرسمٌة العلم الحمٌمً لكل افراد 

المجتمع بل للبعض منهم بحكم اختصاصه بتدرٌس او دراسة المانون او 

ممارسة وظٌفة لانونٌة كالماضً والمحامً والمشاور المانونً اوحتى 

ما االنسان المثمؾ الذي لدٌه رؼبة باالطالع على لوانٌن الدولة ،بٌن

الؽالبٌىة  ال ٌتحمك لدٌهم هذا العلم الحمٌمً وذلن بسبب ان هذه 

االؼلبٌة تجهل بموانٌن الدولة والتعلم اٌن تنشر وال ٌعلمون بوجود 

جرٌد الولائع العرالٌة ، وكذلن هو حال من ال ٌعرؾ المراءة والكتابة 

وعلى هذا االساس وحرصا على تحمٌك المصلحة العامة التً تمتضً 

ع بتطبٌك الموانٌن وعدم تعطٌل مصالح المجتمع فمد الام االسرا

المشرع لرٌنة ودلٌل عن طرٌك الحٌلة المانونٌة  بالعلم  االفتراضً 

لكافة افراد المجتمع ، اي بمعنى ان المشرع ٌفترض وبمجرد نشر 

التشرٌع فً الجرٌدة الرسمٌة علم الكافه بع علماً افتراضٌاً ال حمٌمٌاً 

 مه .وذلن لصعوبة تحم

 

 

 متى ٌجب نشر التشرٌع فً الجرٌدة الرسمٌة ؟

لم ٌحدد الدستور العرالً فترة زمنٌة تلتزم خاللها السلطة التنفٌذٌة بنشر التشرٌع 

ولد جرى العمل ان تباشر وزارة العدل وبشكل مباشر بنشر التشرٌع فور االنتهاء 

فترة ٌجب خاللها من االصدار ومع ذلن نالحظ ان بعض الدساتٌر ذهبت الى تحدٌد 

 نشر التشرٌع كفترة عشرة اٌام كما فعل الدستور المصري وهو االفضل .
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 متى ٌعتبر التشرٌع نافذ وواجب التطبٌك ؟

( من الدستور على :) ... وٌعمل بها من تارٌخ نشرها ما لم 065تنص المادة )

شرٌع نافذ ٌُنص على خالؾ ذلن ( . فهنان اصل واستثناء ، اما االصل فٌعتبر الت

من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة اذ ٌعتبر الٌوم التالً لٌوم النشر هو التارٌخ 

الفعلً لنفاذ التشرٌع ، فلو تم نشر التشرٌع فً الجرٌدة الرسمٌة بتارٌخ 

 . 66/06/6106فٌعتبر نافذ بتارٌخ  65/06/6106

خ نشره فً الجرٌدة اما االستثناء فان التشرٌع ٌعتبر نافذ بعد مرور فترة من تارٌ

الرسمٌة ،كما لو نص فً التشرٌع على انه ٌعتبر نافذ بعد مرور ثالثة اشهر من 

فانه ٌعتبر نافذ بتارٌخ  65/06تارٌخ نفاذه ، فاذا نشر التشرٌع بتارٌخ 

، والمشرع هو من ٌمدر االخذ باالصل او االستثناء وذلن بحسب 66/3/6102

مانونٌة فمد ٌمدر المشرع ان ٌترن مجاالً اهمٌة موضوع التشرٌع وعدد مواده ال

المانون المدنً  للناس لمراءة التشرٌع وفهم موضوعه واحكامه كما حصل فً

اال انه لم ٌدخل حٌز النفاذ  0550العرالً الذي نشر فً الجرٌدة الرسمٌة فً سنة 

وذلن الهمٌة المانون المدنً وكثرة االحكام الواردة فٌها 0553اال فً عام 

 ها فمد المشرع منح فرصة للناس لمراءته فمدرها بعامٌن .وصعوبت

 

 ماهً المشاكل التً ٌثٌرها نشر التشرٌع ؟

 ٌثٌر التشرٌع بعد نشره مشكلتٌن اساسٌتٌن تتمثالن باالتً :

فمد تموم السلطة التنفٌذٌة بطباعة الجرٌدة الرسمٌة اال   مشكلة التوزٌع :  -0

ان بعض الظروؾ الخارجة عن ارادتها لد تحول دون المٌام بتوزٌع 

الجرٌدة الرسمٌة لبعض مناطك الدولة كما لو حصلت فٌضانات او اي 

ظروؾ اخرى طبٌعٌة او ؼٌر طبٌعٌة بتدخل االنسان تحول دون وصول 

ا ... فهذه تعتبر مشكلة اساسٌة وتثٌر التساؤل الجرٌدة الرسمٌة وتوزٌعه

حول تارٌخ نفاذ المانون هل سٌكون من تارٌخ النشر ام من تارٌخ التوزٌع 

 ؟ 

هذه المشكلة حدثت فً الخمسٌنٌات فً مصر وبالتحدٌد فً الصعٌد 

المصري حٌث حالت الفٌضانات دون وصول الجرٌدة الرسمٌة الى تلن 

ري لرار شهٌر اعتبر بممتضاه عملٌة المناطك فاصدر المضاء المص

التوزٌع عملٌة مهمة ومكملة لعملٌة النشر وال ٌعتبر التشرٌع نافذ بمجرد 

 .نشره بل ٌعتبر نافذ من تارٌخ توزٌع الجرٌدة الرسمٌة  
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فمد تمع بعض االخطاء اثناء نشر التشرٌع وهً على   مشكلة االخطاء : -6

 نوعٌن وكما ٌلً :

ان الخطا هو عبارة عن خطأ مطبعً او خطأ فً اخطاء مادٌة : كما لو ك - أ

الصٌاؼة اللؽوٌة الذي ال ٌؤثر فً المعنً .. ففً هذه الحالة تعتبر 

ومن ثم اعادة نشر االخطاء ؼٌر مؤثرة والحل ان ٌجري تصحٌحها 

 .النص مصححاً فمط 

اخطاء موضوعٌة :كما لو افتمد النص التشرٌعً لكلمة تؤثر فً   - ب

و افتمد النص لفمرة او لفمرات او افتمد التشرٌع المعنً المانونً له ا

لمادة لانونٌة او عدد من المواد او كان الخطا فً الصٌاؼة المانونٌة 

التً تؤثر فً المعنى المانونً للنص ، فكل هذه الصور من االخطاء 

تعتبر مؤثرة ٌستوجب اعادة سن التشرٌع واصداره مجدداً ال مجرد 

 اعادة النشر . 

 

 

 انونلاعدة عدم جواز االعتذار بجهل الم      

 

 ما الممصود بماعدة الجهل بالمانون لٌس بعذر ؟  

هً لاعدة فمهٌة ممتضاها افتراض علم كافة الناس بصدور التشرٌع واحاطتهم 

علماً بضمونه واحكامه اعتباراً من تارٌخ نفاذه سواء كان منذ ولت نشره او من 

 ولت اخر نص علٌه التشرٌع . 

 وٌالحظ على التعرٌؾ ماٌاتً :

ان لاعدة الجهل بالمانون لٌس بعذر هً لاعدة فمهٌة فً االصل : الن  -0

فمهاء المانون هم من ابتكر هذه الماعدة ، فمد نشأت كماعدة فمهٌة وبمٌت 

كذلن فهً ال تعتبر لاعدة لانونٌة دستورٌة وان اؼلب الموانٌن االخرى 

ر الطبٌعٌة والبدٌهٌة التً ٌاخذ بها التنص علٌها النها تعتبر من االمو

المضاء دون الحاجة للنص علٌها فً الموانٌن .. ومع ذلن نصت علٌها 

فً المادة 0565لسنة  000بعض الموانٌن كمانون العموبات العرالً رلم 

(32 . ) 
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هً لاعدة التموم من حٌث االساس على العلم الحمٌمً لكافة الناس  -6

، بل تموم على اساس العلم االفتراضً لكافة  بالتشرٌع بعد نشره لتعذر ذلن

 الناس .

 

هذه الماعدة تعنً ببساطة ان كافة الناس بعد نشر التشرٌع ملتزمون بالتمٌد  -3

باحكام المانون سواء الذٌن ٌعلمون والذٌن ال ٌعلمون به فالكل سٌخضع 

للمانون وال ٌستطٌع من ال ٌعلم ان ٌحتج بذلن ، فالمسافر خارج البلد 

ٌض والشخص االمً الذي ٌجهل المراءة والكتابة جمٌعم ال والمر

 ٌسستطٌعون االحتجاج بجهل المانون .  

 

 

 

 اعتبار الجهل بالمانون عذر ؟جواز ما هً اسباب عدم 

عدم جواز االعتذار ة ٌوجد فً الوالع سببٌن اساسٌن هما الدافع بالتمسن بماعد

 بجهل المانون وهما ما ٌلً :

فالعدل والمساواة بٌن الناس فً تطبٌك المانون  العدل والمساواة :  -0

ٌمتضٌان التمسن بماعدة عدم جواز االعتذار بجهل المانون ، وعدم االخذ 

اعتبار الجهل عذر بخالفها اي باعتبار الجهل بالمانون عذر ، النه لو تم 

وسوؾ فهذا ٌعنً اهدار لمبدأ العدل ومساواة الناس فً تطبٌك المانون 

ٌمتصر تطبٌك المانون على من ٌعلم به بٌنما ال ٌطبك على من ال علم له به 

وهذا ما سٌؤدي بالنهاٌة الى الفوضى وعدم االستمرار واهدار للنظام داخل 

الدولة الن نسبة من سٌخالؾ المانو من الناس سو ؾ ٌرتفع وٌستطٌعون 

 االفالت من العموبة بحجة عد العلم بالمانون .

 

: فكما هو معلوم ان الماعدة المانونٌة االلزامٌة للماعدة المانونٌة الموة  -6

تتصؾ بالصفة االلزامٌة التً تكتسبها من ذاتٌتها ووجودها ، وبالتحدٌد 

من اصدار التشرٌع من لبل السلطة التنفٌذٌة . فالماعدة المانونٌة ال تكتسب 

رضنا اعتبار الزامٌتها من عنصر خارجً عنها وهو العلم بها ... فلو افت

الجهل بالمانون عذر فهذا سٌؤدي الى اعتبار الماعدة المانونٌة ملزمة فمط 

لمن ٌعلم بها بٌنما ستعتبر ؼٌر ملزمة لمن ال ٌعلم بها ، وهذا االمر ال ٌمكن 

التسلٌم به وهو مخالؾ للمنطك المانونً والوالع الذي ٌمول بأن المانون 

 والذٌن الٌعلمون به .ملزم لجمٌع الناس سواء الذٌن ٌعلمون 
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 ما هو نطاق تطبٌك لاعدة عدم جواز االعتذار بجهل المانون ؟ 

تعتبر لاعدة عدم جواز االعتذار بجهل المانون لاعد مطلمة من حٌث نطاق 

التطبٌك ، فهً تطبك على جمٌع المواعد المانونٌة اٌاً كان مصدرها 

االخرى كالعرؾ التشرٌع اوؼٌر التشرٌع  والتً تعتمد على المصادر 

والدٌن . وكذلن تطبك على المواعد المانونٌة اٌاً كانت طبٌعتها امرة او 

مكملة ، وكذلن تطبك على المواعد المانونٌة اٌاً كان نوع المانون جنائً او 

 مدنً او اي لانون اخر .

 

 ماهو االستثناء الذي ٌرد على لاعدة عدم جواز االعتذار بجهل المانون ؟  

 

اذا كان االصل هو عدم جواز االعتذار بجهل المانون ، فانه ٌرد على هذا 

االصل استثناء ٌتعلك بالموة الماهرة ... وٌمصد بالموة الماهرة هً كل 

حادث فجائً ال ٌتصور االنسان حدوثه او من الممكن ان ٌتصور حدوثه 

الطبٌعٌة  لكن ال ٌمكن تفادي اثاره بعد ولوعه ... ولد تكون لوة لاهرة بفعل

الفٌضانات والزالزل والبراكٌن ... ولد تكون بفعل االنسان كالحروب 

 واالحتالل والثورات والنزاعات الداخلٌة وؼٌرها .... 

 

فلو حدثت فً بعض مناطك الدولة لوة لاهرة حالت دون توزٌع ووصول 

الجرٌدة الرسمٌة  الى تلن المناطك فمن الطبٌعً ان ال ٌعتبر المانون نافذ 

لً من الضروري لبول ااجب التطبٌك على سكان تلن المناطك وبالتو

 اعتذارهم بجهل المانون .

 

فعلى سبٌل المثال لدٌنا فً العراق فمد عزلت بعض محافظات العراق مثل 

االنبار ونٌنوى بسبب السٌطرة علٌهما من لبل ما ٌسمى ب)داعش( لد حال 

ان ال تنفذ الموانٌن فً  دون وصول الجرٌدة الرسمٌة الٌهما فمن الطبٌعً

 تلن المحافظات وبالتالً ٌمكن لسكاناها االعتذار بجهل المانون .

 

من لانون العموبات  32وتطبٌماً لكل ما تمدم ذكره  فمد نصت المادة 

المعدل على لاعدة عدم جواز االعتذار  0565لسنة  000العرالً رلم 

لٌس  -0نحو االتً :)بجهل المانون واالستثناء الذي ٌرد علٌها وعلى ال

الحد ان ٌحتج بجهله باحكام هذا المانون او اي لانون عمابً مالم ٌكن لد 
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تعذر علٌه العلم بالمانون الذي ٌعالب على الجرٌمة بسبب الموة الماهرة . 

للمحكمة ان تعفو من العماب االجنبً الذي ٌرتكب جرٌمة خالل سبعة  -6

لعراق اذا ثبت جهله بالمانون وكان اٌام على االكثر من تارٌخ لدومه الى ا

 لانون محل الامته ال ٌعالب علٌها ( .  

 

 ما ٌلً : 32وٌشترط لتطبٌك احكام الفمرة الثانٌة من المادة 

 

ان ٌكون الشخص اجنبً : وٌمصد بالشخص االجنبً هو كل من ال  -0

ٌحمل الجنسٌة العرالٌة ، وعلٌه ال تمبل المحاكم العرالٌة االدعاء بجهل 

انون  من العرالً الذي كان مسافراً  خارج العراق ولم تمكنه الم

 الظروؾ من معرفة تشرٌع صدر فً ؼٌابه .

 

ان ٌرتكب االجنبً الجرٌمة خالل فترة الصاها سبعة اٌام من تارٌخ  -6

لدومه الى العراق حتى ٌمكن لبول اعتذاره بجهل المانون... اما اذا 

ترة تجاوزت السبع اٌام فال ارتكب الجرٌمة بعد تواجده فً العراق لف

 مجال عندئذ لمبول اعتذاره بجهل المانون .

 

ان ٌثبت االجنبً وباالدلة الممنعة امام الماضً انه كان فعالً ٌجهل العلم  -3

 بالموانٌن العرالٌة التً تعالب على الجرٌمة التً ارتكبها . 

 

ان ال ٌعالب لانون محل الامة االجنبً على الجرٌمة التً ارتكبها  -4

 االجنبً فً العراق . 

فمتى ما توفرت الشروط السابك ذكرها جاز للمحكمة ان تحكم بالعفو عن االجنبً 

 من العموبة الممررة فً لانون العموبات العرالً .

 


