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   وسائل تطور النصوص القانونية

Means of developing the legal texts      
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               Inst. Ali Sh. H. AL-Shimmery(2)م. علي شمران حميدد الشدمري  
 الملخص 

حيـــ  اســـتطاع  ،لقـــد عرفـــت اجملتمعـــات االنســـانية عـــرب اترخيهـــا الطويـــل الن ـــري مـــن الشـــرائ  والقـــوانن
فيتطـور بتطورهـا ويقودهــا  ،الـبعض منهـا مواكبـ  ركـ  تقـد  احلضـار  واحليــا  االجتماعيـة واإلنسـانية املتغـري 

ومــن أســباب تطــور هــ   القــوانن والشــرائ  هــو انتقاهلــا اىل مراحــل التقنــن وختيلهــا عــن بعــض  ،اىل التطــور
وضــرور  اجيــاد بعــض الوســائل الــي مــن  ،  اجملتمعــاتالتقاليــد العرفيــة جعــل هلــا مــن االتيــة القانونيــة يف حيــا

شأما أن يصَل الن  القانوين اىل مراحل متطور  ليستعن ب  القاض  يف حل املنا عات الي يستعن حلها 
 .من غري تفسري أو تعديل أو حتوير يف الن  القانوين

Abstract 
Throughout the long history of mankind, human societies have known 

many laws an laws. Some of them have been able to follow the progress of 

civilization, social life,  

and humanism. The evolution of these laws and their development 

leads to the evolution of these laws and laws. In the life of societies, and 

the need to find some means that would bring the legal text to advanced 

stages to be used by the judge in the resolution of disputes that seek to 

solve them without interpretation, modification or modification in the legal 

text.  
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 المقدمة

 البحث:أواًل: تحديد موضوع 
لقد كان االنسـان منـ  القـد  وحلـد يومنـا هـ ا يبحـ  جاهـداً عـن العـدك، حيـ  يعتـرب  جـوهر شـرائع  
وسياج أمن  واستقرار  يف معيشت  داخل اجملتم  ويبقـ  هـ ا األمـل مـن أهـ  الغـاات والوسـائل الـي يبحـ  

جتماعيــة واالقتصــادية ومبــا ويفــتش عنهــا مــادا  هــو حيــاً، ال شــك ان فنــر  القــانون قــد أتثــرت ابلعوامــل اال
اتيح هلا من وسائل التطور خالك العصور املتعاقبة، وعلي  ال يوجد هناك معيار دقي  لبيان وتوضيح ماهية 

 وانواع ه   الوسائل النفيلة بتطور النصوص القانونية عل  مر العصور.
تمــ  امنــا يفعــل ذلــك ببيــان ومــن اجلــدير ابلــ كر ان القــانون يف تنظيمــ  لســلوك االفــراد وعالقــاهت  يف اجمل

حقـوقه  وواجبـاهت  فالقـانون واحلـ  والواجـ  اذا مـا أحسـن تطبيقهـا علـ  الوجـ  السـلي  سـو  تسـاه  يف 
احلفا  عل  أمن اجملتم  واستقرار املعامالت واحلفا  عل  النظـا  العـا ، والـي جـاءت مجيعهـا مـن خـالك 

فسـر وتعـدك هـ   النصـوص لتنـون أدا  فاعلـة بيـد حسن تطبي  النصوص القانونية واجياد وسائل تطـور وت
 القاض  عند حل  للن اع املعروض أمامُ .

 ثانيًا: أهمية البحث وسبب اختياره:  
تنمن أتية البح  يف موضوع وسائل تطور النصوص القانونية يف أن  من املوضوعات املهمة والفعالة 

مــن مفاصــل احليــا  القانونيــة املتشــعبة ســواء يف  وذات الصــلة حبيــا  اجملتمعــات، وانــ  يتنــاوك مفصــاًل مهمــاً 
نطاقها االجتماع  أو االقتصادي أو السياس ، ويعترب من املوضوعات الي تشغل ابك الن ري من النتاب 
والباح ن واملؤرخن ألن هدفه  االمس  هو حتقي  العدك والعدالة واالنصا  واجياد احللوك املناسبة لتنون 

 ة قسو  النصوص القانونية وضي  استيعاهبا للحاجات املتطور .عو ً للقاض  ملواجه
وينمــن الســب  يف اختيــار  هلــ ا املوضــوع هــو ك ــر  احلــاالت الــي حتتــاج مــن القاضــ  أو املتصــدر يف 
تطبيــ  النصــوص القانونيــة اىل اجيـــاد وســيلة اثنويــة غـــري تطبيــ  الــن  القــانوين حرفيـــاً وتطويعــ  مــن خـــالك 

أو اجيــاد حيلــة قانونيــة معينــة وتطبيقهــا علــ  النــ اع املعــروض امامــُ  مبــا خيــد  الطــرفن  افــرتاض قــانوين معــن
 املتنا عن دون املساس جبوهر الن  القانوين حبي  حيق  العدالة واملساوا  بن الطرفن املت اصمن.

 ثالثًا: إشكالية البحث: 
ي  الن  القانوين حرفياً عل  املنا عـة يعاج احلاالت الي تعرض عل  القاض  والي يصع  أحيا ً تطب

ولن ـر  احلـاالت والـدعاوى املعروضـة علـ  احملـاك  ممـا حـ  املشـرعون علـ  اعطـاء سـلطة تقديريـة للقاضـ  
حبــل الن اعــات املعروضــة عليــ  مــن خــالك اجيــاد حيــل أو افرتاضــات قانونيــة وابلتــا  حــى ال ينــون مننــراً 

 لتشريعية والتطبيقات القضائية حلل املنا عات.للعدالة أو االستعانة ببعض الوسائل ا
 رابعًا: منهجية وخطة البحث:

مت البح  يف ه ا املوضوع مبنهجية استقرائية مقارنًة م  ترجيح ما هو مرجح ونقد ما عدا ذلـك. مـن 
خالك بيان آراء الفق  والتشري  والقضاء يف ذلك. وألجل توضيح ه ا املوضوع سو  نقسـم  علـ  ثالثـ  

كان املبحـ  األوك بعنـوان االفـرتاض القـانوين ودور  يف تطـور النصـوص القانونيـة، واملبحـ  ال ـاين   مباح 
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بعنــوان الوســائل التشــريعية ودورهــا يف تطــور النصــوص القانونيــة، أمــا االجتهــادات القضــائية فنانــت عنــوا ً 
 حات، وعل  النحو اآليت:للمبح  ال ال  وسننه  ه ا املوضوع خبامتة تتضمن عدداً من النتائ  واملقرت 

 المبحث األول: االفتراض القانوني ودوره في تطور النصوص القانونية

يف ك ـــري مـــن األحيـــان يلجـــأ املشـــرع اىل اجيـــاد الوســـائل املشـــروعة يف إطـــار القـــوانن اإلجرائيـــة امل تلفـــة 
ة وهــو مــا يســم  لغــرض حتقيــ  اكــرب قــدر ممنــن مــن فعاليــة اإلجــراءات القضــائية يف اطــار اخلصــومة املدنيــ

بفنــر  االفــرتاض القــانوين نتيجــة الصــعوابت الــي يواجههــا القاضــ  يف تطبيــ  الــن  القــانوين حرفيــاً علــ  
املنا عة، أو الصعوابت الواقعية الي تتعل  بتطبي  احنا  ه   القواعد عل  املنا عات ملواجهة أي تصر  

 نشود  هلا.أو سلوك سليب ينحر  ابخلصومة واجراءاهتا عن الغاية امل
ولبيان ه ا املبح  بشنل أك ر دقة وافادً  للمعى سو  نقسم  عل  ثالثة مطال  نتناوك يف األوك 
تعريــف االفــرتاض القــانوين ويف املطلــ  ال ــاين متييــ  االفــرتاض القــانوين عمــا يشــتب  بــ  واملطلــ  ال الــ  كــان 

   النحو اآليت.بعنوان دور االفرتاض القانوين يف تطور النصوص القانونية، وعل
 املطلب األول: تعريف االفرتاض القانوني

بشنل عا  هناك افرتاضات قامت الشريعة االسالمية عل  الغائها كالتب، والظهار، وهنـاك افرتاضـات 
 (7)مت اعتبارها واألخ  هبا كالش صية املعنوية، وهناك افرتاضات اختلقها البعض احتيااًل كاحليلـة الشـرعية.

فالتشريعات املدنية م تعر  االفرتاض القانوين وحسـناً فعلـت ألن لـيس مـن مهمـة املشـرع اعطـاء تعريفـات 
وامنــا مــن مهمــة وعمــل الفقــ  وعليــ  فقــد مت تعريــف االفــرتاض القــانوين مــن الفقــ  علــ  إنــُ  ))وســيلة عقليــة 

يــ  تغيــري حنــ  القــانون دون ال مــة لتطــور القــانون، يقــو  علــ  أســاس افــرتاض أمــر خمــالف للواقــ  يرتتــ  عل
أو االستناد اىل واقعة كاذبة ابعتبارها واقعـة حقيقيـة حـى ينطبـ  القـانون علـ  حالـة ال  (6)تغيري نصوص ((

ينطبـ  عليهـا مــن قبـل، حبيــ  يرتتـ  عليهـا إخفــاء أمـر واقعــ ، أي افـرتاض ان حنـ  قاعــد  قانونيـة معينــة 
غ  ان ه   القاعد  القانونية يف حقيقتها ال تشـمل حـاًل ينطب  عل  حالة معروضة أما  القاض ، عل  الر 

للمنا عـة املعروضـة امـا  القضـاء لـوال هـ ا االفـرتاض مـن قبـل املشـرع والـي مسـح بـ  للقاضـ  اسـت دا  هــ   
 .(5)القاعد  دون تغيري يف البناء اللفظ  هلا

تشـريعية والـي يـؤدي ابلتـا  ومن اجلدير ابل كر أن االفرتاض القانوين هو وسيلة من وسائل الصـياغة ال
اىل تطور النصوص القانونيـة وتطويعهـا وجعلهـا تنطبـ  علـ  حـاالت ال تنطبـ  عليهـا مـن قبـل ال شـك أن 
ه   الوسيلة متجسد  يف ك ري من املسائل الوارد  يف القانون املدين وغري  من فروع القـانون اخلـاص، والـي 

سائل هـل هـ  مـن تطبيقـات االفرتاضـات القانونيـة أ  ال ال اك هناك خالفات فقهية حوك اعتبار بعض امل
م ل فنر  األثر الرجع  للفسخ، وقاعد  اجلهل ابلقانون ال يعترب ع راً، وفنر  العقار ابلت صي  واملنقوك 

 حبس  املاك وغريها؟
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( االفـــــرتاض القـــــانوين ))أبنـــــ  كـــــ ب فـــــ، اقتضـــــت  IHeringوكـــــ لك عـــــر  الفقيـــــ  االملـــــاين أهـــــرن  )
أبن  افرتاض خيف  أو يسع  اىل إخفـاء حقيقـة ان اي قاعـد   (Maineوعرفُ  أيضاً االستاذ ) (4)((الضرور 

 .(3)قانونية معينة قد عدلت وغري حنمها دون ان ميس نصها
فمــن كــل مــا تقــد  يظهــر لنــا ان االفــرتاض القــانوين عبــار  عــن وضــ  مــن صــن  املشــرع وصــياغت  وهــو 

  آاثر قانونيـــة معينــة يتعـــ ر الوصـــوك اليهــا اال مـــن خاللـــ ، ويتبـــن  خمــالف للحقيقـــة اهلـــد  منــ  هـــو ترتيـــ
ك لك واضحاً ان االفرتاض قائ  عل  أساس فنـر  النـ ب ألنـُ  ينطـوي علـ  خمالفـة للحقيقـة، ولنـن يف 
احيا ً اخرى يقو  عل  أساس فنر  اجملا  أي است دا  اللفظ يف غري ما وض  ل  يف اصطالح الت اط  

 2952لسنة  61ن املعنين احلقيق  واجملا ي، وه ا واضحاً يف القانون املدين العراق  رق  لوجود العالقة ب
( والــي تــن  علــ  إنــُ  ))االصــل يف النــال  احلقيقــة أمــا اذا تعــ رت احلقيقــة 1/  255املعــدك يف املــاد  )
 فيصار اىل اجملا ((.

وعلـ  النحـو اآليت ))االفـرتاض القـانوين هـو  وأخرياً مينننا أن نعط  تعريفـاً متواضـعاُ لالفـرتاض القـانوين
خل  حالة قانونيـة مسـتنبطة مـن الـن  القـانوين وجعلهـا تنطبـ  علـ  واقعـة ماديـة معروضـة أمـا  القضـاء م 

 ينطب  عليها الن  القانوين من قبل لتحقي  العدالة بن األطرا ((.
ة من خالك اجياد حلوك عل  واقعة إذن يتبن لنا ان االفرتاض هو أحد وسائل تطور النصوص القانوني

معينة م حتل ااَل ابالفرتاض القانوين وهب ا ينون توسـي  وتطويـ  لنطـاق الـن  مبـا ينسـج  واحلالـة املعروضـة 
 أما  القضاء.

ويف النهاية هناك تساؤك يطرح خبصوص ه ا املوضوع وهو ))ماه  طبيعة احلقيقة الي يقو  االفرتاض 
 ؟ ابلتأكيد ان هناك ثالث  آراء يف الفق  بصدد ه ا املوضوع وه  القانوين عل  خمالفتها((
ان االفــرتاض القــانوين يقــو  علــ  خمالفــة احلقيقــة الطبيعيــة وهــ  تتم ــل يف جمموعــة  الــرأي األوك / يــرى

 احلقائ  سابقة يف وجودها عل  احلقائ  القانونية.
 (8)احلقيقة القانونية وليست الطبيعية.ان االفرتاض القانوين يقو  عل  خمالفة  الرأي ال اين / يرى

مــا نؤيــدُ  يف ان االفــرتاض يقــو  دائمــاً علــ  خمالفــة احلقيقــة الطبيعيــة، ومــى مــا مت  الــرأي الــراجح / وهــو
ذلك يؤدي ابلنهايـة اىل خمالفـة احلقيقـة القانونيـة ولنـن خمالفـة احلقيقـة القانونيـة ال يـؤدي ابلنتيجـة النهائيـة 

 (9)لطبيعية.اىل خمالفة احلقيقة ا
 املطلب الثاني: تمييز االفرتاض القانوني عما يشتبه به

ك ـري  هــ  االفنــار القانونيــة الــي تقــرتب وتتشــاب  اىل نـوع مــا مــ  االفــرتاض القــانوين ونــ كر منهــا علــ  
ســبيل امل ــاك ال احلصــر، متييــ  االفــرتاض القــانوين عــن التغريــر مــ  الغــن، والصــورية، والقــرائن، والغــش حنــو 

 -القانون وغريها. فنبن ه   االفنار تباعاً وعل  النحو اآليت: 
                                                        

 .781، ص 2935د: عبد السال  الرتماني،، اتريخ النظ  والشرائ ، جامعة النويت، املطبعة العصرية، النويت،  -4
 .35، ص 2935، بغداد، 2د: حسن عل  ال نون، فلسفة القانون، مطبعة العاين، ط  -3
 .9د: أبو  يد عبد الباق  مصطف ، مصدر ساب ، ص  -8
، 2954د: منصور مصطف  منصور، نظرية احللوك العي، وتطبيقاهتا يف القانون املدين املصري، مطبعة جامعة القاهر  مصر،  -9
 .94ص 
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  -أ ال  / متييز اال رتاض ال ا وين عت الرغرير مع الغنب: 
من املعلو  أن جوهر التغرير ينمن يف است دا  طرق احتيالية تدف  أحد املتعاقدين وهو املتعاقد املغرر 

مـن أعمـاك ماديـة تـؤثر علـ  اراد  املتعاقـد اآلخـر فتصـور لـُ   ب  اىل التعاقد، وتتنون ه   الطرق االحتيالية
االمر عل  غري حقيقت ، ومن   تدفعُ  اىل التعاقد، ال شك ان التغرير وحدُ  ليس سبباً من أسباب توقف 
العقد وك لك الغن حى لو كان فاحشاً ال ينف  لتوقف العقد وعد  نفاذ  اال يف حـاالت خاصـة، وهـو 

املعد ك بقوهلـا ))جمـرد  2952لسنة  61( من القانون املدين العراق  رق  2/  216املاد  )ما أشارت الي  
 الغن ال مين  من نفاذ العقد ما دا  الغن م يصحب  تغرير((.

فإذا اجتم  التغرير م  الغن كان مانعاً من نفاذ العقد واعترب عيباً من عيوب االراد  يفسد الرضا كما 
. فمن خالك عرض فنر  التغرير يتبن اما تتف  م  فنر  االفرتاض القانوين الن  (21)ا يفسد  الغلط واالكر 

كل منهما يـؤدي اىل خمالفـة احلقيقـة ومـ  ذلـك يبقـ  الفـرق قائمـاً بينهمـا مـن حيـ  املصـدر واألثـر. فمـن 
ن حيــ  حيــ  املصــدر، فــاالفرتاض القــانوين مصــدر  املشــرع أمــا التغريــر ينــون مصــدر  املتعاقــد اآلخــر، ومــ

االثــر االفــرتاض القــانوين يف حالــة حتققــ  ال يــؤدي اىل تعطيــل حنــ  القاعــد  القانونيــة، يف حــن ان العقــد 
املعيــ  بعيــ  التغريــر ينــون موقوفــاً علــ  اجــا   املتعاقــد الــ ي وقــ  هبــ ا العيــ  إن شــاء أجــا   وإن شــاء 

( مـن القـانون 274، 275  ) أبطل  خالك ثالثة أشهر مـن اتريـخ اكتشـا  العيـ  وهـ ا مـا أشـارت اليـ 
 املدين العراق  ساب  ال كر.

  -اث يا  / متييز اال رتاض ال ا وين عت الصورية: 
ابتــداًء يقصــد ابلصــورية هــو اصــطناع مظهــر كــاذب عنــد اجــراء تصــر  قــانوين، ويلجــأ اليهــا املتعاقــدان 

وحــدها وامنــا ميتــد نطاقهــا  عنــدما يريــدان اخفــاء حقيقــة مــا تعاقــد عليــ ، والصــورية ال تقتصــر علــ  العقــود
 (22)ليشمل التصرفات القانونية الصادر  من جان  واحد.

اذن مــن هنــا يتبــن ان الصــورية تتفــ  مــ  االفــرتاض القــانوين يف اممــا خيالفــان احلقيقــة ولنــن مــ  ذلــك 
  -هناك اختالفاً بينهما ينمن يف النقاط التالية: 

تربير  ا يلجأ الي  املشرع هو أما تفسري أو تطوير أومن حي  الغرض: من االفرتاض القانوين عندم -2
القــانون وتوســي  نطــاق تطبيقــ  وهبــ ا ينــون وســيلة لتطــور النصــوص القانونيــة الــي يســتعن هبــا القاضــ  يف 
حــل املنا عـــة املعروضــة أمامـــ  لغــرض احقـــاق احلــ ، يف حـــن الغــرض مـــن الصــورية هـــو خديعــة الغـــري، أي 

 فاً حقيقياً آخر لتحقي  غاية معينة.ابصطناع مظهر كاذب خيف  تصر 
 مــن حيــ  املصــدر: فــاالفرتاض القــانوين والــ ي يعتــرب مــن طــرق الصــياغة املعنويــة املســت دمة يف -1

صــياغة النصــوص ينــون مصــدر  املشــرع دائمــاً مبعــى إن املشــرع يعطــ  املســاحة الواســعة والضــوء األخضــر 
ضوء ما موجود حتت يدي  من منا عة معروضة علي  للقاض  أبن يطور ويوس  ويفسر الن  القانوين عل  

ألجــل حلهــا واعطــاء كــل ذي حــ  حقــ  فهــ ا يعتــرب مــن نــوع توســي  الصــالحيات املنوطــة للقضــاء وهبــ ا 
                                                        

احلنــي ، وعبــد البــاق  البنــري، وحممــد طــ  البشــري، القــانون املــدين، مصــادر االلتــ ا ، الــدار اجلامعيــة للطباعــة  د: عبــد اجمليــد -21
 .84، ص 2981، 2والنشر والرتمجة، ج 

، ص 2981، 1عبـد اجمليــد احلنــي  وآخــرون، القــانون املــدين، أحنـا  االلتــ ا ، الــدار اجلامعيــة للطباعــة والنشــر والرتمجــة، ج  -22
211. 
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ينون وسيلة اجيابية يف تطور النصوص القانونية، ه ا فيما خي  االفرتاض القانوين أما الصورية فمصـدرها 
 (21)ق املتعاقدين.ليس املشرع وامنا مصدرها هو اتفا

 -اثلثا  / متييز اال رتاض ال ا وين عت ال رينة: 
ان القرينــة هــ  مــا يســتنبطُ  املشــرع أو القاضــ  مــن أمــر معلــو  علــ  أمــر جمهــوك، أو مبعــى آخــر هــو 

يقينيـاً افرتاض قيا  أمر معن ال مينن العل  ب  علماً يقينياً إستناداً اىل تـوافر أمـر آخـر مينـن العلـ  بـ  علمـاً 
 (27)عل  اساس غلبة االرتباط بينهما وجوداً وعدماً.

والقرينة تعترب من قبيل الصياغة التشريعية شأما يف ذلك شأن االفـرتاض القـانوين أي تـؤدي اىل خمالفـة 
احلقيقة الطبيعية وابلتا  فهما من اه  وسائل تطور النصوص القانونية وحتويرها وتفسريها مبا يؤمن إبعطاء 

 املناس  للقضية املعروضة أما  قاض  املوضوع. احلل 
 -ولنن ابلرغ  من ه ا التشاب  اال ان هناك فروقاً بينهما تتل   ابلشنل التا : 

فاالفرتاض القانوين ينون دائماً متعلقاً ابلقانون أي ابلقواعد القانونيـة  من حي  جماك األعماك: - 2
 ق  عل  حد سواء.حصراً، أما القرائن فتتعل  ابلقانون وابلوا

االفــرتاض القــانوين مــن طــرق الصــياغة التشــريعية يلجــأ اليهــا  مــن حيــ  الصــياغة التشــريعية: يعتــرب - 1
 املشرع عندما يعو   السند املنطق ، يف حن ان القرائن تدخل يف جماك االثبات بنوعي  اجلنائ  واملدين.

 - رابعا  / متييز اال رتاض ال ا وين عت الغش حنو ال ا ون:
يعــ، مصــطلح الغــش حنــو القــانون أبنــ  ))التــدابري االراديــة لوســائل مشــروعة يف ذاهتــا للوصــوك هبــا اىل 

أو هــو عبــار  عــن طريقــة يلجــأ اليهــا االفــراد الســتبعاد تطبيــ   (26)أغــراض ختــالف أوامــر القــانون ونواهيــ (.
نون يف الوقت ال ي ينون القانون عليه  يف الوقت ال ي ينون هو واج  التطبي  أو العنس تطبي  القا

هو غري واج  التطبي  عليه ، اذن كالتا خيالفان احلقيقة ويؤدان اىل اجياد حل للمنا عة املعروضـة أمـا  
القاض  الي ال ينطب  عليها حن  الن  مـن خـالك توسـي  وحتـوير يف الـن  القـانوين وهبـ ا سـو  تنـون 

 ه   العملية أحدى وسائل تطور النصوص القانونية.
 -ولنن رغ  ه ا التشاب  بينهما اال أن هناك فروقاً بينهما وه  عل  النحو اآليت: 

الغـش حنــو القـانون يقـ  مـن األفـراد امل ــاطبن حبنـ  القاعـد  القانونيـة، بينمــا  مـن حيـ  النطـاق، -2
 االفرتاض القانوين يشنل عنصر العلة أو الباع  يف القاعد  القانونية.

                                                        
، ص 1118د: اسـر ابسـ  ذنـون، االفــرتاض القـانوين يف قـانون املرافعــات املدنيـة، رسـالة ماجســتري، جامعـة صـالح الــدين،  -21

28. 
د: حممـــود عبـــد الـــرحي  الـــدي ، احليـــل يف القـــانون املـــدين، دراســـة مقارنـــة ابلفقـــ  االســـالم ، دار اجلامعـــة اجلديـــد  للنشـــر،  -27

د: حممد حسن منصور، املدخل اىل القـانون، النتـاب األوك، القاعـد  القانونيـة، دار النهضـة ، و 46االسنندرية، بال سنة طب ، ص 
 .268، ص 2995العربية، بريوت، 

 .653، ص 2931، 3، ط 1د: ع  الدين عبد هللا، القانون الدو  اخلاص، تنا ع القوانن، ج  -26
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القــانوين يتعلــ  بصــياغة القاعــد  القانونيــة وبــ لك ينــون مصــدر   رتاضمــن حيــ  املصــدر، فــاالف -1
املشرع وحد ، أما الغش حنو القانون فال يتصل مبضمون القاعد  القانونيـة وامنـا يتعلـ  ابلوسـائل أو الطـرق 

 (25)الي يتبعها األفراد مل الفة حن  القاعد .
 القانونيةاملطلب الثالث: دور االفرتاض القانوني يف تطور النصوص 

ابلتأكيد ان لالفرتاض القانوين دور  الفعاك وامله  يف جمـاك تطـور النصـوص القانونيـة مـن خـالك إنشـاء 
قواعــد قانونيــة جديــد  أو توســي  نطــاق القواعــد القانونيــة املوجــود  ذات الصــلة مبوضــوع املنا عــة املعروضــة 

القاضــ  يف حلــ  للمنا عــة، وهــ ا كلــ  يــؤدي  إمــا  القاضــ  أو يف تربيــر القواعــد القانونيــة الــي يســتعن هبــا
 ابلتا  اىل تطور النصوص القانونية لن  تنطب  عل  حالة م تنطب  عليها من قبل.

فــدور االفــرتاض القــانوين يف انشــاء قواعــد قانونيــة جديــد  ابلتأكيــد ان هنــاك قواعــد قانونيــة موضــوعية 
الفــرتاض مــن  حيــة الشــنل واملوضــوع، م ــاك تقــو  يف مضــموما علــ  خمالفــة الواقــ ، حيــ  تنطــوي علــ  ا

علـ  ذلــك القاعــد  املقــرر  يف بعــض القـوانن والــي تقــرر تصــحيح نســ  االبـن غــري الشــرع  كمــا يف حالــة 
 واج والدي   واجاً الحقاً عل  والدت ، فه   القاعد  ختالف يف مضموما الواق ، من حي  امـا جتعـل ابـن 

اض هنـا داخـل يف مضـمون أو فحـوى القاعـد  القانونيـة، فهـو مي ـل عنصـر غري شرع  ابنـاً شـرعياً ))فـاالفرت 
العلة، أو الباع  فيها، حبي  أدى ذلك األمر اىل انشـاء حالـة قانونيـة واقعيـة سـاعدت القاضـ  اىل اجيـاد 

 .(24)حاًل مناسباً وهب ا ينون قد طور ووس  من نطاق الن  القانوين((
نطـاق تطبيـ  القواعـد القانونيـة، فقـد لعـ  دوراً مهمـاً يف توسـي  أما دور االفـرتاض القـانوين يف توسـي  

نطاق تطبي  النصوص والقواعد القانونية القائمة وابلتا  يعترب وسيلة مهمة وفعالة يف تطور ه   النصوص 
وم اك عل  ذلك االفرتاض ال ي يؤدي اىل اعتبار املنقوك عقـاراً ابلت صـي  فهـو ال ينشـئ قواعـد قانونيـة 

وامنـــا يـــؤدي اىل توســـي  نطـــاق القواعـــد القانونيـــة اخلاصـــة ابلعقـــارات وجعلهـــا تشـــمل لـــيس فقـــط  جديـــد ،
 (23)االشياء ال ابتة والي ال مينن نقلها دون تلف بل تشمل ك لك املنقوالت املرصود  خلدمة ه ا العقار.

قانونيـة، ألن وم اك آخر عل  االفرتاض القانوين هو توري  اجلنن وهو ما يصطلح علي  ابلش صـية ال
 (28)الش صية الطبيعية تبدأ بتما  والد  االنسان حياً وتنته  مبوت .

فـاالفرتاض هنـا ينـون قائمــاً علـ  فنـر  اجملــا  نظـراً لوجـود عالقــة مـا بـن املفــرتض والواقـ ، فهـو هنــا ال 
خـالك القواعـد يلع  دوراً يف انشاء قواعد قانونية جديد ، وامنا يؤدي اىل اجياد حلوك قانونية جديد  مـن 

القانونية القائمة فاالفرتاض هنا يعد جمرد وسيلة من وسائل الصياغة القانونية وهو يف ه   احلال  يؤدي اىل 
تعــديل يف فــرض القاعــد  القانونيــة. حبيــ  يتســ  هــ ا الفــرض لوقــائ  جديــد ، أو خمتلفــة مــ  الوقــائ  الــي 

 (29)عدد القواعد القانونية.وض  ه ا الفرض هلا أساساً، مما يؤدي اىل التقليل من 
                                                        

 .47، ص 2946ريوت، د:  هدي ينن، حماضرات يف اتريخ القانون، مطبعة كريدية، ب -25
 .166د: حممود عبد الرحي  الدي ، مصدر ساب ، ص  -24
 .182، ص 1115د: عبد احلميد فود ، جوهر القانون بن امل الية والواقعية، دار الفنر اجلامع ، االسنندرية،  -23
( من القانون املدين 19/2) املعدك، ون  املاد  2952لسنة  61( من القانون املدين العراق  رق  76/2انظر ن  املاد  ) -28

واملعدك ابملرسو   2816املعدك، واشار اىل ذلك املوضوع أيضاً القانون املدين الفرنس  الصادر عا   2968( لسنة 272املصري رق  )
 .1114لسنة  764

 613، ص2999د: مسري عبد السيد تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأ  املعار ، االسنندرية،  -29
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وأخرياً دور االفرتاض القانوين يف تربير القواعد القانونية القائمة، فف  ه   احلالة االخري  ال يدخل ه ا 
االفرتاض يف مضمون القاعد  القانونية املوضوعية من حي  املوضوع وال يؤدي اىل توسـي  نطـاق تطبيقهـا 

القاعـد ، وغالبـاً مـا ينـون االفـرتاض يف هـ   احلالـة هـو مـن صـن  وامنا يقتصر دور  فقط عل  شـرح وتربيـر 
الفقهاء، وم اك عل  ذلك دية اجلنن اذ يفرتض وجود  حياً النتقـاك الديـة اليـ    اىل ورثتـ  فهـو مـن ابب 

  (11)افرتاض وجود املسب  قبل سبب .
ر خمالف للواق ، يرتت  علي  وهناك مفاهي  اخرى لالفرتاض ومنها احليلة القانونية والي ه  افرتاض أم

  (12)تغيري حن  القانون دون تغيري نصوص .
وتعــد احليلــة وســيلة شــائعة يف الشــرائ  القدميــة، اســتعان هبــا احلنــا  والقضــا  ملواجهــة قســو  النصــوص 
وضي  نطاق استيعاهبا للحاجات املتطور ، وم  ذلك فـإن التشـري  احلـدي  م خيـل مـن بعـض معـام احليلـة 

ثرهــا ينــاد ينحصــر يف تربيــر بعــض الــنظ  القانونيــة ســواء يف نطــاق القــانون اخلــاص أو يف نطــاق غــري ان أ
  (11)القانون العا . 

ومـن كـل مــا تقـد  يتضــح لنـا إن االفـرتاض القــانوين هـو وســيلة هامـة ودقيقـة لتطــور النصـوص القانونيــة 
ء  واحلالة املعروضـة أمـا  القاضـ  والـي سواء يف انشائها أو توسي  نطاقها، أو يف تربيرها وتفسريها مبا يتال

 ال حتل اال ابالفرتاض القانوين.
 الوسائل التشريعية ودورها في تطور النصوص القانونية: المبحث الثاني

إن املشرع عند اصـدار  اىل نصـوص قانونيـة يسـمح بوضـ  واسـت دا  وسـائل تشـريعية لنـ  يوسـ  مـن 
اســـت دام  للنصـــوص ســـواء ابلتفســـري أو ابلتعـــديل، أو أبي نطـــاق صـــالحية ســـلطة القاضـــ  التقديريـــة يف 

وسيلة اخرى اهلد  منها هو تفعيل دور النصوص القانونية وتوسي  نطاق تطبيقها عل  حاالت ال تنطب  
عليها من قبل لوال است دا  ه   السلطة التقديرية من قبل القضاء، والفائد  ابلدرجة األسـاس هـو لفـض 

ن العدالــة واملســاوا  بــن اخلصـو  والســتقرار املعــامالت وحفاظـاً علــ  النظــا  العــا ، املنا عـات واجيــاد نــوع مـ
وتوسي  نطاق حل املنا عات املعروضة أما  القاض  الي ال حتل اال بتفسري ن  قانوين أو بتعديل  أو أبي 

 وسيلة قانونية أخرى.
اوك يف األوك، التفسـري وألجل بيان ه ا املبح  بشـنل دقيـ  سـو  نقسـم  علـ  ثالثـة مطالـ . نتنـ

ودور  يف تطــور النصــوص القانونيــة، وخنصــ  املطلــ  ال ــاين اىل تعــديل التشــري ، أمــا التطبيقــات واالم لــة 
 -التشريعية لالفرتاض القانوين فقد كانت عنوا ً للمطل  ال ال : وه  عل  النحو اآليت: 

                                                        
 .164حممود عبد الرحي  الدي ، مصدر ساب ، ص د:  -11
12- Sir Henry Maine: Ancient Law , London , 1920 , p. 26 
 

 ،صـــويف حســـن أبـــو طالـــ  :و د ،59ص  ،1113 ،1ط  ،بغـــداد ،املنتبـــة القانونيـــة ،اتريـــخ القـــانون ،عبـــاس العبـــودي :د -11 
 .299ص  ،2938 ،القاهر  ،اتريخ النظ  القانونية واالجتماعية
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 املطلب األول: التفسري ودوره يف تطور النصوص القانونية
اًء يع، التفسري لغًة هو البيان والتوضـيح لنشـف املـراد مـن الـن ، أمـا معنـا  اصـطالحاً فقـد كـان ابتد

هنــاك خــال  يف حتديــد مفهومــ ، فــ ه  الفقـــ  يف هــ ا الشــأن اىل اجتــاهن أحــدتا يضــي  يف مفهومـــ ، 
ارض بـن وال اين يوس  مـن مفهومـ ، والتفسـري ينـون يف حالـة غمـوض الـن  أو الـنق  يف احلنـ  أو التعـ

 احنا  النصوص.
فالتفســري الضــي  يعــ، إ الــة غمــوض الــن  وتوضــيح مبهمــ  للقضــاء فهــ ا التفســري ال شــأن لــ  بــنق  
أحنا  الن  أو يتعارض م  أج اء القانون، أما التفسري الواس  يع، توضيح ما غمض من الفاظ  وتقومي 

ارضـة وتنييفـ  علـ  حنـو جيـاري متطلبـات عيوب  واستنماك ما نق  من احنام  والتوفي  بـن أج ائـ  املتع
اجملتم ، والتفسري هب ا املعى يال   تطبي  القانون، ويقتض  تفه  معنا  إلجياد احلل املناس  للحن ، فاذا 
شـاب الـن  غموضــاً أو نقصـاً أو عيبـاً مــاداً أو تعارضـاً بــن النصـوص وجـ  علــ  القاضـ  أن يعمــد اىل 

راد تطبيقــ  حلــل النـ اع الشــك ان هــ   العمليــة هــ  وســيلة اجيابيــة لتطــور التفسـري كــ  يتوصــل اىل احلنــ  املــ
النصوص القانونية وابلتا  سيجد القاض  حاًل للمنا عة املعروضة أمامُ  والـي م جيـد هلـا حـاًل مناسـباً قبـل 

 (17)تفسري  للنصوص القانونية.
حقيقــة احلنــ  الــ ي تتضــمن  ومــن اجلــدير ابلــ كر ان التفســري هــو التعــر  مــن الفــا  أو فحــوا  علــ  

القاعد  القانونية، وهو يتناوك القواعد التشريعية املنتوبة، ويقس  هـ ا التفسـري حبسـ  اجلهـة الـي تقـو  بـ  
اىل ثالثــة أنــواع تــا التفســري التشــريع  والقضــائ  والفقهــ ، وان التشــري  حبــد ذاتــ  يف الوقــت احلاضــر هــو 

 (16) بل هو أه  ه   الوسائل.وسيلة مهمة من وسائل تطوير القوانن، ال
فالتفســري التشـــريع  هـــو الـــ ي يتــوال  املشـــرع، فقـــد ي ـــور خـــال  حــوك حقيقـــة احلنـــ  الـــ ي يتضـــمن  
تشري  معن أو تقض  احملاك  مبا خيـالف املعـى الـ ي قصـد  الشـارع مـن هـ ا احلنـ ، هنـا يتـدخل الشـارع 

يعترب ج ًء متمماً للتشري  املراد تفسري  ألن  يعطـ  لبيان وتفسري املعى املقصود من التشري ، وه ا التفسري 
املساحة والنطاق الواس  للقضاء لن  ينطب  ن  قـانوين علـ  واقعـة معينـ  م ينطبـ  عليهـا مـن قبـل وهبـ ا 
ننــون أمــا  حالــة متطــور  لــن  قــانوين ختتلــف ماهيتــ  وطبيعتــ  ومنــط حلــ  للمنا عــة عمــا كــان عليــ  قبــل 

  (15)سري هو وسيلة لتطور النصوص القانونية القائمة.التفسري وعلي  ينون التف
أمــا التفســري القضــائ  وهــو الــ ي يقــو  بــ  القضــاء حبنــ  طبيعــة وظيفتــ  ألنــ  هــو الــ ي يتــوىل تطبيــ  
القــانون علــ  القضــاا املنظــور  مــن قبلــ ، وهــو الــ ي يواجــ  عمليــاً غمــوض التشــري  ونقصــ  وعيوبــ ، وهــو 

للوقائ  الي ال حيصل عل  حن  هلا يف النصوص حي  يتمي  ابلطاب   ال ي يعمل عل  استنباط االحنا 
العمل  ألنُ  يتأثر ابلظرو  احمليطة ويسع  اىل جعل أحنا  القانون تتماش  م  حاجيات اجملتم  وتطـور 

 (14)أوضاع ، وعلي  فالقضاء يف قيام  مبهمة التفسري يلع  دوراً هاماً يف تطور القانون.
                                                        

مصـطف   :و د ،223ص  ،1122 ،،7ط  ،القـاهر  ،املـدخل لدراسـة القـانون ، هـري البشـري :و د ،عبد الباق  البنـري :د -17
 .55ص ،2991 ،2ط  ،بريوت ،القاعد  القانونية يف القانون املدين ،العوج 
 .81، ص 1113 ،1د: آد  وهي  النداوي، د: هاش  احلافظ، اتريخ القانون، العاتك القاهر ، ط  -16
 :و د ،136بـريوت ث بـال سـنة طبـ  ث ص  ،دار النهضـة العربيـة للطباعـة والنشـر ،اصوك القانون ،عبد املنع  فرج الصد  :د -15

 .727ص  ،1111 ،2ط  ،بيت احلنمة / بغداد ،عل  اصوك القانون ،راض القيس 
 .212د: عبد الباق  البنري، و د:  هري البشري، مصدر ساب ، ص  -14
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ان التفســري القضــائ  ال يلــ   احملــاك  اال يف احلــاالت الــي نــ  عليهــا القــانون، أو ومــن اجلــدير ابلــ كر 
والي قض  بوجوب اتباع قرار حمنمة  (13)الدستور، ومن قبيل ذلك ما ن  علي  قانون املرافعات العراق .

التمييــ  يف حــاالت ثــالث منهــا صــدور قــرار الــنقض مــن قبــل اهليئــة العامــة حملنمــة التمييــ ، وابلنظــر اىل ان 
، والتفسري قد 1115القضاء يتمت  ابالستقالك يف احنام  وهو ما ن  علي  دستور مجهورية العراق لعا  

 ي  يتمي  ابلطاب  النظري.يقو  ب  الفقهاء يف شرحه  للقانون ح
من ه ا كلُ  يتبن ان للتفسري أبنواع  امل تلفة دوراً أساسياً يف تطور القانون ألن  ينري الطري  للقاضـ  

 إبجياد حلوك مناسبة حلل املنا عة املعروضة امام  واعطائ  مساحة اكرب يف سلطت  التقديرية.
 املطلب الثاني: تعديل التشريع

ي  معنيــن، أوهلمــا عــا  ويقصــد بــ  وضــ  القواعــد القانونيــة واســتنباطها مــن مصــادرها ابتــداًء إن للتشــر 
امل تلفــة كالــدين والعــر  والقضــاء ومبــاد  العدالــة، واثنيهمــا يقصــد بــ  التعبــري عــن إراد  الســلطة العامــة 

قصـــود هنـــا امل تصـــة يف الدولـــة إبصـــدار قاعـــد  قانونيـــة والـــ ا  النـــاس ابحرتامهـــا وهـــ ا املعـــى األخـــري هـــو امل
 (18)ابعتبار التشري  هو وسيلة لتطور النصوص القانونية.

وان اسباب ه ا التطور يف النصوص القانونية يعود اىل حالة اجلمـود وعـد  مواكبـة التطـور احلاصـل يف 
اجملتمعات القدمية مما جعل من املشرعن والنتاب والفقهاء اىل اجياد وسائل لتطـور هـ   النصـوص لتنـون 

  متطلبات العصر احلدي  حلل كافة املنا عات املطروحة أما  القضاء والي يستعصـ  حلهـا إال متالئمة م
هبــ   النصــوص املعدلــة، والــي تنــون أفضــل وســيلة بيــد القاضــ  لنــ  ال ينــون مننــراً للعدالــة، واهلــد  

 (19)واضح هنا هو إلحقاق احل  بن املت اصمن.
دوداً يف تطوير القواعد القانونية يف اجملتمعات القدمية، ألن ومن اجلدير ابل كر ان دور التشري  كان حم

نشأ  القواعد القانونية كانت لصيقة ابلعنصر الدي،، وه ا ما منحها نوعاً من القدسية يف النفـوس حيـ   
 (71)كان من الصع  تعديلها أو الغائها بشنل صريح.

عصــور احلدي ــة حيــ  أصــبح املصــدر ولنــن علــ  العنــس ممــا ذكــر فقــد ا داد دور التشــري  أتيــة يف ال
األساس  للقواعد القانونية وتطويرها، يف حن تراج  دور احليلة القانونية سابقة ال كر لتحتل مرتبة اثنويـة 
يف هـ ا اجملـاك، لـ لك ينـاد ينـون التشـري  مـن خـالك تعديلـ  الوسـيلة الوحيـد  لتطـوير القـوانن يف العصــر 

كبتـــ  للتطـــورات واتصـــاف  ابلدقـــة والوضـــوح وال بـــات والســـرعة يف احلـــدي ، بســـب  ســـهولة اســـتعمال  وموا 
  (72)االنشاء والتعديل.

                                                        
 املعدك. 2949لسنة  87( من قانون املرافعات املدنية العراق  رق  / 125انظر اك ر تفصيالً ن  املاد  ) -13
ــــد البــــاق  البنــــري :د -18  عمــــر ممــــدوح :د ،145ص  ،،2931 ،بغــــداد ،املــــدخل لدراســــة القــــانون والشــــريعة االســــالمية ،عب
 ،مصـدر ســاب  ،اتريـخ القــانون ،هاشـ  احلــافظ :و د ،اويآد  وهيـ  النــد :و د ،211ص  ،2947 ،اصــوك اتريـخ القــانون ،مصـطف 

 .81ص 
 .51، بال سنة طب ، ص 2االستاذ عل  بدوي، أحباث التاريخ العا  للقانون، اتريخ الشرائ ، ج  -19
 .119، ص 2944، 2د:  هدي ينن، اتريخ القانون، ط  -71
 .162د عبد الباق  البنري، مصدر ساب ، ص  -72
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وكـ لك فاحليلــة القانونيـة ال تســتمد قوهتــا مـن ســلطة عليــا أو هيئـة تشــريعية بــل مـن الضــرورات العمليــة 
لقانونيـة، الي أملتها طبيعة التطور يف حيا  ومعامالت االفراد م  علمه  أبن  ليس هلا سند من النصوص ا

قوت  من كون  يصدر عن سلطة عليا تشريعية أو سلطة حاكمة هلا فرض القوانن.  اما التشري  فيستمد 
فاحليلــة تقــو  علــ  تعــديل القــانون بصــور  غــري مباشــر  أمــا التشــري  فيعــدك القــانون بصــور  مباشــر ، فيعمــد 

لطريقة امللتوية، وخاصًة فقد  الت النظر  املشرع صراحًة اىل تعديل قواعد القانون بدون االلتجاء اىل ه   ا
اىل النصوص القانونيـة أبمـا مقدسـة وغـري قابلـة للتعـديل، فالقاعـد  القانونيـة هـ  مـن صـن  العقـل البشـري 

  (71)فال مان  من تعديلها كلما ظهر قصورها أو عد  الفائد  منها.
 ياملطلب الثالث: التطبيقات واالمثلة التشريعية لالفرتاض القانون

إن لالفــرتاض القــانوين تطبيقــات وام لــة تشــريعية ك ــري  اهلــد  منهــا هــو توســي  دائــر  تطبيــ  النصــوص 
القانونية عل  حاالت ال تنطب  عليها قبل وجود م ل ه ا االفـرتاض، ومنهـا علـ  سـبيل امل ـاك، مـا نصـت 

  امتيــا اً ملــؤجر العقــار والــي تعطــ (77)( مــن القــانون املــدين العراقــ  ســاب  الــ كر.2/  2736عليــ  املــاد  )
علـ  املنقــوالت الــي يضـعها املســتأجر يف العــن املــؤجر ، وابلتأكيـد فــان هــ ا التصـر  خيــالف احلقيقــة الــي 
تقض  جبعل امتيا  مؤجر العقار عل  ه   املنقوالت اململوكة للمستأجر، وابلتا  يؤدي االفرتاض القانوين 

وذلـك علـ  أسـاس )فنـر  الـرهن الضـم،( كمـا لـو كـان هنـاك عقـد  هنا دوراً مهماً يف تربير ه   امل الفة،
 رهن متف  علي  ضمناً بن املؤجر واملستأجر يضمن حقوق االوك يف مواجهة ال اين.

ومـــن االم لـــة التشـــريعية الـــي يـــدخل فيهـــا االفـــرتاض القـــانوين يف تنـــوين القاعـــد  القانونيـــة هـــو حالـــة 
  (74)وك العي، والوفاء م  احللوك.واحلل (75)وك لك حالة الض . (76)التجنس.

وهنــاك تطبيقــات اخــرى لالفــرتاض القــانوين وم اهلــا فنــر  الش صــية املعنويــة أو الش صــية االفرتاضــية 
(Theorie de La personnalite fictive والـي تسـم  ابلنظريـة الرومانيـة النتشـارها بـن شـراح القـانون )

( وتــرى هــ   النظريــة ان الشــ   Savigngالفقيــ  ســافي، )الرومــاين، ومــن ابــر  انصــار هــ   النظريــة هــو 
  (73)املعنوي ما هو اال افرتاض قانوين، والقانون هب   احلالة مينحها احلقوق وحتمل االلت امات.

( مـن القـانون املـدين العراقـ  ونظمـت أحنامهـا 63وخبصوص الش صية املعنويـة فقـد حـددهتا املـاد  )
ذاتــ ، وكــ لك فنــر  االثــر الرجعــ  هــ  مــن التطبيقــات املهمــة لالفــرتاض ( مــن القــانون 69، 68املــادتن )

القانوين، فقد تضمن القانون املدين العراق  العديد من التطبيقات التشريعية لفنر  االثر الرجع  والي يبدو 
حة فيها بشنل واضح تربير وتوسي  نطاق الن ري من القواعد القانونية وه ا ابلتا  يـؤدي اىل اتسـاع مسـا

                                                        
 .163، ص2939اجمليد مغري، الوجي  يف اتريخ القوانن، بريوت، د: حممود عبد  -71
( عل  إنُ  ))اجر  املبـاين واالراضـ  ال راعيـة لـ الث سـنوات، او ملـد  االجيـار ان قلـت عـن ذلـك، 2/  2736نصت املاد  ) -77

 املـؤجر  مملوكـاً للمسـتأجر مـن منقـوك وكل ح  آخر للمؤجر مبقتض  عقد االجيار، هلا مجيعاً ح  امتيا  عل  ما ينون موجوداً يف العـن
 قابل للحج  ومن حمصوك  راع ((.

قانون  من 2ون  املاد  /  ،املعدك 2947لسنة  67من قانون اجلنسية العراقية رق   (8)انظر عل  سبيل امل اك ن  املاد   -76
 .املعدك 2935لسنة  5منح اجلنسية العراقية للعرب رق  / 

 2987 لسـنة (34) الض  من قانون رعاية األحـداث رقـ اخلاصة حبالة  (64 - 61)نصوص املواد انظر عل  سبيل امل اك  -75
 .املعدك

 ( من القانون املدين العراق  املعدك.782 - 739انظر عل  سبيل امل اك نصوص املواد ) -74
 .176ص ، 1115د: رمضان أبو السعود، النظرية العامة للح ، دار اجلامعة اجلديد ، االسنندرية،  -73
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حـــل املنا عـــات املعروضـــة علـــ  القضـــاء وابلتأكيـــد هـــ ا م أيت  اال مـــن خـــالك تطـــور النصـــوص القانونيـــة 
وانطباقها عل  حاالت م تنطب  عليها لوال وجود م ل ه   االفرتاضات، وهناك نصوص قانونية جتسـد مـا 

( مــن 261 - 279( واملــاد  )191( واملــاد  )233( ونــ  املــاد  )1/  278ذكــر   وهــو نــ  املــاد  )
 القانون املدين العراق  كل ه   النصوص تعرب عن افرتاضات قانونية.

ومن كل ما تقد  يتضح ان فنر  االثر الرجع  تعد من اك ـر االفنـار القانونيـة انتشـاراً، اذ يقـو  األثـر 
مـــن  الرجعـــ  علـــ  فنـــر  االفـــرتاض القـــانوين، وذلـــك عـــن طريـــ  اعتبـــار ان تصـــرفاً مـــن التصـــرفات أو واقعـــة

 الوقائ  قد وقعت يف وقت ساب  عل  الوقت احلقيق  ال ي حدثت أو وقعت في .
 المبحث الثالث: االجتهادات القضائية ودورها في تطور النصوص القانونية

كمـــا ذكـــر  ســـابقاً ان مـــن أهـــ  وســـائل تطـــور النصـــوص القانونيـــة هـــو علـــ  ســـبيل امل ـــاك االفرتاضـــات 
الجتهادات القضائية فالسؤاك ال ي مينن أن ي ار هـو، هـل مينـن ان نعتـرب القانونية والوسائل التشريعية وا

اجتهاد احملاك  مصدراً للقاعد  القانونية من حي  نشؤها أو تطورها؟ وهـل هنـاك سـلطة تقديريـة للقاضـ  
يف اجياد حل للمنا عة املعروضة أمام ؟ وهل هناك قيود  عل  حرية القاض ،   ماه  التطبيقات القضائية 

  ا اخلصوص؟ هب
وألجــل بيــان هــ ا املبحــ  بشــنل دقيــ  واالجابــة علــ  كــل التســاؤالت املطروحــة ســو  نقســ  هــ ا 
املبح  عل  ثالثة مطال ، نتناوك يف املطل  األوك، سلطة القاض  التقديرية، ويف املطلـ  ال ـاين نـتنل  

عنـوا ً للمطلـ  ال الــ ،  عـن القيـود علـ  حريـة القاضـ ، أمـا أسـاس وطبيعـة القناعـة القضـائية فقـد كانـت
 -وه  عل  النحو اآليت: 

 املطلب األول: سلطة القاضي التقديرية
ابتداًء ان القاعد  القانونية ه  جمموعة مباد  عامة تنظ  وترع  موضوعاً معيناً متصاًل حبيا  االنسان 

وين بصور  جمرد  فيصبح القانونية وه  ابلتا  تتصف ابملوضوعية والعمومية من حي  اما تض  املبدأ القان
منطلقاً حلل املسائل القانونية الي تق  ضمن نطاق ، وهب ا ختتلف القاعد  القانونية عن احللوك الي تعطيها 
احملــاك  للمســائل القانونيــة املطروحــة أمامهــا، ألن هــ   احللــوك تبقــ  خاصــة ابلنــ اع الــ ي تنهيــ  وال تتعــدا  

خمولــة بوضــ  أحنامهــا يف صــيغة األنظمــة، فتبقــ  فقراهتــا واحنامهــا  لغــري  مــن الن اعــات، ألن احملــاك  غــري
 (78)ذات مفعوك نسيب ومل   فقط ضمن اطار املنا عة الي أعطتها ه   القرارات احلل القانوين املناس .

ومن اجلدير ابل كر ان القاض  ال يقف منتو  األيدي أما  التطورات اهلائلة يف احليـا  االجتماعيـة، 
نــُ  التــاريخ ال ينتــ  لــ  البقــاء فســرعان مــا ميتــد اليــ  الفنــاء مــن خــالك اختــاذ القاضــ  ســلطت  ألن مــا يدو 

التقديريــة يف حتــوير وتعــديل الــن  القــانوين مبــا يــتالء  واحللــوك املناســبة للقضــية املعروضــة أمامــُ ، فيســتنبط 
فاملصــــادر املاديــــة أو  حنمــــاً مــــن احلقــــائ  وامل ــــل العليــــا، أي مــــن املصــــدر املــــادي أو املوضــــوع  للقــــانون،

                                                        
 .35د: مصطف  العوج ، مصدر ساب ، ص  -78
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املوضوعية إذن ه  الي تقد  جوهر القاعـد  القانونيـة، واملصـادر الرمسيـة هـ  الـي تسـبغ علـ  هـ ا اجلـوهر 
 (79)صيغة الوضعية أو الشرعية مبا تعط  ل  شناًل مل ماً للناس.

يتوصل الي  يف وبعض الفق  ي كر ان  تتل   ماهية السلطة التقديرية املمنوحة للقاض  من خالك ما 
تنوين عقيدت  من الوقائ  واالدلة وكافة األوراق ال بوتية بعد ان ي ن حقيقتها وقيمتهـا يف سـري الـدعوى أو 
يف االثبات بشرط صحة كافة اإلجـراءات الـي طرحـت عليـ ، وسـلطة القاضـ  يف النهايـة هـ  جمـرد نشـاط 

يف تعديل ن  قـانوين أو حتـوير  مبـا يـتالء  يرم  اىل التوصل إلجياد حدث معن وهو تطبي  القانون سواء 
مـ  القضــية املعروضـة أمامــُ ، وهبـ ا ينــون قـد طــوع ووسـ  مــن نطـاق القاعــد  القانونيـة، ألن هــ   الســلطة 
ه  نشاط ذهـ، عقـالين، واملشـرع هنـا ال يتـدخل فيمـا يتعلـ  بنيفيـة ممارسـة القاضـ  لنشـاط  العقلـ  اي 

واقـ  منــت ، وال يرســ  لــ  كيــف يفنـر وكيــف يشــنل معادالتــ  ال هنيــة  بنيفيـة ترمجــة الســلطة التقديريــة اىل
 (61)ليحصل عل  احلل املناس  للمنا عة املعروضة أمام .

فالقاضــ  ال خيلــ  مبــدئياً القاعــد  القانونيــة ألن ذلــك يعــود للمشــرع بينمــا مهمتــ  هــ  تفســري وتطبيــ  
حالـة عـد  وضـوحها، فنيـف مينـن للقاضـ  إذاً القاعد  القانونية املوجود  ابست دا  سلطت  التقديريـة يف 

ان يوجد احلل عند غياب الن  أو عند وجود نق  أو غموض في  سوى من خالك اجياد قاعد  قانونيـة 
 (62)معينة تصلح كأساس للحل القانوين.

ومن النتاب من قاك ان سلطة القاض  التقديريـة م توجـد اال لتحقيـ  أمسـ  وأنبـل األهـدا  املتوخـا  
اد حـــل للنـــ اع املعـــروض أمـــا  القاضـــ  إبنشـــائ  أو توســـيع  أو حتـــوير  لـــن  قـــانوين معـــن وابلتـــا  مـــن اجيـــ

 (61)سيحق  نوعاً من العدالة واملساوا  بن االطرا  املتنا عة.
وخبصوص سلطة القاض  التقديرية واجياد  حالً للمنا عة املعروضة أمام  فقد أشارت اىل ه ا املوضوع 

 (67)العربية واالجنبية.  الن ري من القوانن
إذن يتضح من كل ما تقد  ابن سلطة القاضـ  واجتهـاد احملـاك  يعمـالن علـ  بلـور  القواعـد القانونيـة 
القائمة أبن تعط  البعد القانوين ويظهر بوضوح معناها ومضموما مما يقود  اىل اظهار قواعد متممة لتلك 

القانونية التشريعية من خالك الدور امله  للقاض  وال ي  القواعد األساسية ويساه  يف ارتقاء ه   القواعد
فرض علي  مبوج  القانون إبجياد القاعد  القانونية املناسبة حلل املسائل املعروضـة عليـ  أمـا اسـت راجاً مـن 

 النصوص القائمة أو ابست دا  سلطت  التقديرية يف حالة غموض أو نق  التشري .
                                                        

 .24د: عبد احلميد فود ، مصدر ساب ، ص  -79
ــــد احلميــــد الشــــواري :د -61 ــــة ،وتفســــري  ،رســــالة القضــــاء دراســــة يف نفســــية القاضــــ  ،عب  ،منشــــأ  املعــــار  ،وســــلطت  التقديري

 .119ص  ،بال سنة طب  ،االسنندرية
62- Lecsot – Les tribunaux en face de La Carence du Legislateur – 2007. p – 86. 
فاضـــل  :و د ،218ص  ،1115 ،2ط  ،صــالحيات قاضـــ  تطبيـــ  العقــوابت يف القـــانون املغـــري ،عبــد العلـــ  حفـــيظ :د -61

 :و د ،67ص  ،1114 ،االصــدار ال ــاين ،2ط  ،دار ال قافــة للنشــر والتو يــ  ،ســلطة القاضــ  اجلنــائ  يف تقــدير االدلــة ، يــدان حممــد
لطيفـة  :و د ،51ص  ،1113 ،بـريوت ،2ج  ،منشورات احلليب احلقوقية ،دراسة مقارنة ،النامل يف شرح القانون املدين ،موريس خنلة

 .69ص  ،1113 ،2ط  ،الرابط ،حدود سلطة القاض  التقديرية يف تفريد اجل اء ،املهدايت
مـــن  (711)املعــدك و    2932لســنة  217مــن قــانون اصــوك احملاكمــات اجل ائيــة العراقــ  رقــ   (127نــ  املــاد  ) انظــر -67

ونـ   ،2944لسـنة  44اجل ائـري رقـ   مـن قـانون االجـراءات (251)ونـ  املـاد   ،2951لسنة  251املصري رق   قانون االجراءات
مـن قـانون االجـراءات االملـاين االحتـادي لسـنة  124  ونـ  املـاد 2987لسـنة  644الفرنس  رق   من قانون االجراءات (613)املاد  
 .وغريها 2935
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 القاضي املطلب الثاني: القيود على حرية
مبا أن السلطة التقديرية للقاض  يف اجياد احلل املناس  ه  نشاط عقل  يرم  اىل النشف عن مدى 
تطاب  املقدمات النامنة يف عناصر النـ اع، مـ  املقـدمات النموذجيـة املنصـوص عليهـا يف القـانون، فـال بـد 

يف اسـتعماك هـ   السـلطة  اذن من وجود قيود معينة عل  سلطة أو حريـة القاضـ  حـى ال ينـون متعسـفاً 
جتــا  اآلخــرين ومــن هــ   القيــود هــو ان تتولــد قناعــة القاضــ  يف اجيــاد حــل معــن للمنا عــة املعروضــة أمــا  
القضاء مـن أدلـة تطـرح عليـ  ابجللسـة اثنـاء نظـر الـدعوى، مبعـى أن يسـتند يف فهمـ  وحتليلـ  واجيـاد  للحـل 

وبـراهن مـؤثر  وابلتـا  ينـون مـن السـهل علـ  القاضـ  حـل املناس  اىل وقائ  واوراق ثبوتية وادلـة مقنعـة 
املنا عة واحقاق احل ،، وجي  أيضـاً أن تنـون كافـة األدلـة املطروحـة أمـا  القاضـ  مسـتمد  مـن إجـراءات 
صحيحة غري مـ ور  ويتجسـد ذلـك مـن خـالك الـدور الرقـاي الـ ي جيـ  ان تقـو  بـ  املؤسسـات القضـائية 

ان ينون اقتناع القاض  مبنياً عل  أدلة مستساغة عقاًل مبعى أن تنون  عل  عمل القاض ، وك لك جي 
مما يدركها العقل واملنط  والفنر السلي  حى ال تنون عرضة للنقض أو البطالن ومن القيـود االخـرى هـو 
ان ينون اقتناع القاض  مبنياً عل  اليقن وعل  قرائن واستدالالت متعدد ، حى ينون للحلوك القضائية 

 (66)قو  التنفي . 
ومن االمور املهمة االخـرى والـي ابإلمنـان ان نعتربهـا قيـوداً علـ  حريـة القاضـ  هـو ان علـ  احملنمـة 
الي اعتمدت حاًل قانونياً معيناً ابالستناد لقاعد  قانونية اسـتنبطها مـن جممـل القـانون الوضـع  أن تت لـ  

يها القناعـة النافيـة، ابن احلـل السـاب  غـري جـدير عن م ل ه ا احلل يف قضية اخرى مماثلـة اذا تنونـت لـد
ابمل ــــابر  والبقــــاء عليــــ  ألســــباب مســــتجد ، أو لتطــــور حاصــــل يف املفــــاهي  أو ألن أوضــــاعاً اجتماعيــــة أو 
اقتصـــادية اســـتجدت فقضـــت جتـــاوابً مـــ  الشـــعور العـــا  ابلعـــدك واالنصـــا  ابلرجـــوع عـــن اجتهـــاد ســـاب  

 (65)لتلك الي اعتمدها االجتهاد الساب . واعتماد حلوك جديد  وان كانت مناقضة 
 املطلب الثالث: أساس وطبيعة القناعة القضائية

اختلـــف الفقـــ  بصـــدد االســـاس الـــ ي تقـــو  عليـــ  قناعـــة القاضـــ ، وفيمـــا اذا كانـــت تقـــو  علـــ  جمـــرد 
انطباعــات عــابر  صــادر  عــن االحســاس والشــعور الــ ايت، ا  امــا جمــرد حــدس فطــري، أو امــا تقــو  علــ  

 القاض  فالفقي  الفرنس  )جارو( ي كر أبن ترك اصدار االحنا  لقناعـة القاضـ  تتـأثر ابنطباعـاهت  ضمري
الش صية العابر  سواء أكانت عاطفية أ  ش صية حبت ، حي  ال جيد نفسـ  حباجـة اىل التحليـل والـرتوي 

 (64)والدقة مبعناها العمي  وامنا جمرد انطباعات سطحية. 
ان القناعـــة القضـــائية أساســـها هـــو اجتـــا  نفســـ  يرمـــ  اىل التوصـــل إلجيـــاد  ويـــ ه  الـــبعض اآلخـــر اىل

 (63)حدث معن ه ا احلدث هو تطبي  القانون. 

                                                        
 .127د عبد احلميد الشواري، مصدر ساب ، ص  -66
 .34د: مصطف  العوج ، مصدر ساب ، ص  -65
64- Grraud traitetheorique et pratique dinstrution crmminlle et de procedure penale. 1951 – p. 

517 
 ،2986 ،2ط  ،االسـنندرية ،منشـأ  املعـار  ،سـلطة القاضـ  التقديريـة يف املـواد املدنيـة والتجاريـة ،نبيل امساعيل عمر :د -63

 .212ص
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وآخرون أقاموا أساسها علـ  ضـمري القاضـ  ووجدانـ  وعرفـوا الضـمري أبنـ  ضـوء داخلـ  يـنعنس علـ   
كل وقائ  احليا  وما القاض  اال مستودع للقانون والقواعد االخالقية والي مبقتضاها تت  التفرقة بن العدك 

 (68)والظل  ، والصدق والن ب. 
القناعـة القضـائية ينمـن يف قواعـد عقليـة خلقيـة منطقيـة وبرأينا املتواضـ  ان االسـاس الـ ي تقـو  عليـ  

تســتمد عناصــرها وال اميتهــا مــن التنــوين الش صــ  والعلمــ  للقاضــ  وهــ  تعتمــد يف بعــض مربراهتــا علــ  
 جان  املعقولية واملنطقية يف تقديرها لألدلة. 

قيمـة الـدليل املعـروض أما طبيعة القناعة القضائية فالبعض اعتربها جمرد رأي قضـائ  يبديـ  القاضـ  يف 
 (69)أمامُ  ومدى انطباق  عل  الواقعة حمل الن اع من عدم . 

والــبعض اآلخــر اعتربهــا جمــرد اعتقــاد يقــو  يف ذهــن القاضــ  عنــد تقــدير  لألدلــة ليحصــل علــ  التــوا ن 
 (51)املنطق  يف اجياد احلل القانوين املطلوب للمنا عة القضائية. 

والـرأي األخـري أقـرب اىل الصـواب  (52)وسـط بـن االعتقـاد واليقـن ورأي أخري قاك اما تشنل منطقة 
عل  اعتبار ان شك القاض  من خالك قناعت  حبل معن يفسر عل  إنـ  يقـن مـن القاضـ  يضـعف قيمـة 
الـدليل وابلتــا  عليــ  ان يبــ، اعتقــاد  علــ  هــ ا اليقــن واجيــاد  حــاًل مناســباً للقضــية املعروضــة أمامــ  وهبــ ا 

ه  يف تطوير الن  القانوين وجعلُ  ينطب  عل  حالـة م ينطبـ  عليهـا وهـ ا مـا يسـم  ابلتـا  ينون قد سا
االجتهـــادات القضـــائية والـــي تســـاه  اىل حـــد مـــا يف تطـــور النصـــوص القانونيـــة وتطويعهـــا واســـت دامها يف 

 احللوك القانونية للمنا عات القضائية. 
 الخاتمة

وص القانونيــة ســواء أكانــت افرتاضــات قانونيــة أ  وســائل بعــد أن تناولنــا موضــوع وســائل تطــور النصــ
تشريعية ا  اجتهادات قضائية فقد توصلنا يف مايـة هـ ا البحـ  علـ  عـدٍد مـن النتـائ  واملقرتحـات، وهـ  

 عل  النحو اآليت: 
 -أواًل / النتائج: 

مناسـبة علـ  تبن ان االفرتاض القانوين هـو رخصـة مـن قبـل املشـرع منحهـا للقضـاء إلجيـاد حلـوك  -2
القضاا املعروضة أمـا  القاضـ  ال حتـل اال بتحـوير الـن  القـانوين مبـا خيـد  املصـلحة العامـة واخلاصـة علـ  

 السواء.
تبن ان جوهر االفرتاض القانوين هو خمالفة احلقيقة الطبيعية والي تنته  ابلتا  اىل خمالفة احلقيقة  -1

 القانونية حنماً والعنس غري صحيح.

                                                        
68- Faustin Helie – preactigue criminelle des courset teiburnux – scasseures paris – 1995 – p. 343 
 ،2936 ،منشــأ  املعــار  االســنندرية ،مطبعــة أطلــس ،رســالة دكتــورا  ،النظريــة العامــة القضــائ  ،وجــدي راغــ  فهمــ  :د -69

 .543ص 
ص  ،2975 ،السـنة اخلامسـة ،العـدد اخلـامس ،جملـة القـانون واالقتصـاد ،أسـباب احلنـ  اجلنـائ  ،حممد مصطف  القلل  :د -51

752. 
 .242د:  ك  ابو عامر، االثبات يف املواد اجلنائية، بال سنة طب ، ص  -52
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أيضاً ان كل من االفرتاض القانوين والوسائل التشريعية واالجتهادات القضـائية يعمـالن علـ   تبن -7
تطور النصوص القانونية من خالك اجياد احللوك املناسبة للقضاا املعروضة اما  القاض  وه   الوسائل قد 

 ذكرت عل  سبيل امل اك وليست عل  سبيل احلصر.
القاض  منتو  االيدي عند طـرح نـ اع معـن أمامـ  فهـو جـ ء يف كل األحواك جي  ان ال يقف  -6

مــن واجبــ  الشــرع  والقــانوين أن يبحــ  ويبــدع مــن خــالك انشــاء أو توســي  أو تربيــر النصــوص القانونيــة 
 النطباقها عل  وقائ  م تنطب  عليها من قبل.

ن بضـــعف احللـــوك تبـــن ان الـــراجح يف طبيعـــة القناعـــة القضـــائية يقـــو  علـــ  مبـــدأ االعتقـــاد واليقـــ -5
املوجود  واملستند  عل  النصوص القائمـة ألمـا ال تفـ  ابلغـرض واعتمـاد القاضـ  علـ  حلـوك مبتنـر  مـن 

 خالك است دا  سلطت  التقديرية وقناعت  إبجياد احللوك املناسبة للمنا عات املعروضة علي .
 ثانيًا / املقرتحات

اجيــاد احللــوك املناســبة للمنا عــات املعروضــة نقــرتح بتوســي  صــالحيات القاضــ  لنــ  يــتمنن مــن  -2
علي  والي ال ينطب  عليها حن  الن  القانوين القـائ  وذلـك إبنشـاء أو توسـي  أو تربيـر أو بتحـوير الـن  

 القانوين مبا ينسج  وطبيعة الن اع.
ضـــرور  مواكبــــة التشــــريعات للتطــــورات احلاصــــلة يف اجملتمعــــات ســــواء علــــ  الصــــعيد السياســــ  أو  -1

جتمــاع  أو االقتصـــادي أو غـــري ذلـــك لنــ  ينـــون جـــوهر الـــن  القــانوين احلـــدي  متالئمـــاً مـــ  تطـــور اال
 الواقعة القانونية إجياابً أ  سلباً.

ضــــرور  اعطــــاء كــــل اجلهــــات التنفي يــــة ذات الصــــالحية املمنوحــــة للقضــــاء ابلتصــــر  يف الوقــــائ   -7
واحلفا  عل  النظا  العا  وإلحقاق احل  والعدالة  القانونية لتحقي  اكرب عدالة ممننة والستقرار املعامالت

 واملساوا  بن االطرا  املتنا عة.
ضرور  تفعيل الدور الرقاي عل  عمل املؤسسات القضائية ومن  أي تدخالت خارجية من شأما  -6

  اضعا  دور وعمل القضاء ون اهت ، وتوفري محاية أكرب وضمانة أكيد  لنل املؤسسات القضائية لتحقيـ
 اكرب قدر ممنن يف حل الن اعات ابست دا  احلنمة واملنط  القانوين.

 المراجع

 أواًل / الكتب القانونية
 . 1113، 1د: آد  وهي  النداوي، د: هاش  احلافظ، اتريخ القانون، العاتك القاهر ، ط  -2
ـــــأل -1 ـــــاق  مصـــــطف ، االفـــــرتاض ودور  يف تطـــــور القـــــانون، مطبعـــــة دار الت ـــــد عبـــــد الب  يفد: أبـــــو  ي

 .2981االسنندرية، 
 .2945د: توفي  حسن فرج، دروس يف القانون الروماين، مطبعة كريدي ، بريوت،  –7
 .2935، بغداد، 2د: حسن عل  ال نون، فلسفة القانون، مطبعة العاين، ط  -6
 .1111، 2د: راض القيس ، عل  اصوك القانون، بيت احلنمة بغداد، ط  –5
  1115د: رمضان أبو السعود، النظرية العامة للح ، دار اجلامعة اجلديد ، االسنندرية،  -4
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 .2946د:  هدي ينن، حماضرات يف اتريخ القانون، مطبعة كريدية، بريوت،  -3
 .2944، 2د:  هدي ينن، اتريخ القانون، ط  –8
 د:  ك  ابو عامر، االثبات يف املواد اجلنائية، بال سنة طب . -9

 .2999د: مسري عبد السيد تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأ  املعار ، االسنندرية،  -21
 .2938د: صويف حسن أبو طال ، اتريخ النظ  القانونية واالجتماعية، القاهر ،  –22
 .2974د: عل  بدوي، أحباث يف التاريخ العا  للقانون، اتريخ الشرائ ، مطبعة نوري، مصر،  -21
عبــــاس العبـــــودي، اتريـــــخ القــــانون، مطبعـــــة دار النتـــــ  للطباعــــة والنشـــــر جامعـــــة املوصـــــل، د:  -27
2989. 
 .1113، 1د: عباس العبودي، اتريخ القانون، املنتبة القانونية، بغداد، ط  –26
د: عبد اجمليد احلني ، وعبد الباق  البنري، وحممد ط  البشري، القانون املدين، مصادر االلت ا ،  -25
 .2981، 2امعية للطباعة والنشر والرتمجة، ج الدار اجل
د: عبد اجمليد احلني ، وآخرون، القـانون املـدين، أحنـا  االلتـ ا  الـدار اجلامعيـة للطباعـة والنشـر  –24

 .2981، 1والرتمجة، ج 
د: عبــد احلميــد فــود ، جــوهر القــانون بــن امل اليــة والواقعيــة، دار الفنــر اجلــامع ، االســنندرية،  –23
1115. 
د: عبد احلميد الشواري، رسالة القضاء دراسة يف نفسية القاض ، وتفسري ، وسلطت  التقديرية،  -28

 منشأ  املعار ، االسنندرية، بال سنة طب .
 .1122، 7د: عبد الباق  البنري، ود:  هري البشري، املدخل لدراسة القانون، القاهر ، ط  –29
  2931د: عبد الباق  البنري، املدخل لدراسة القانون والشريعة االسالمية، بغداد،  -11
 .2935د: عبد السال  الرتماني،، اتريخ النظ  والشرائ ، مطبعة جامعة النويت، -12
 .2931، 3، ط 1د: ع  الدين عبد هللا، القانون الدو  اخلاص، تنا ع القوانن، ج  -11
فــرج الصــد ، اصــوك القــانون، دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر، بــريوت ث بــال د: عبــد املــنع   -17

 سنة طب  ث.
 .2947د: عمر ممدوح مصطف ، اصوك اتريخ القانون،  –16
 .1115، 2د: عبد العل  حفيظ، صالحيات قاض  تطبي  العقوابت يف القانون املغري، ط  -15
ئ  يف تقدير االدلة، دار ال قافة للنشـر والتو يـ ، ط د: فاضل  يدان حممد، سلطة القاض  اجلنا -14

 .1114، االصدار ال اين، 2
 .1113، 2د: لطيفة املهدايت، حدود سلطة القاض  التقديرية يف تفريد اجل اء، الرابط، ط  -13
د: حممـد حســن منصـور، املــدخل اىل القـانون، النتــاب األوك، القاعـد  القانونيــة، دار النهضــة  –18
 .2995، بريوت، العربية

د: حممــد مصــطف  القللــ ، أســباب احلنــ  اجلنــائ ، جملــة القــانون واالقتصــاد، العــدد اخلــامس،  –19
 .2975السنة اخلامسة، 

http://abu.edu.iq



 
 

111 

 11 :العدد

 

د: حممــود عبــد الــرحي  الــدي ، احليــل يف القــانون املــدين، دراســة مقارنــة ابلفقــ  االســالم ، دار  –71
  .اجلامعة اجلديد  للنشر، االسنندرية، بال سنة طب

 .2939د: حممود عبد اجمليد مغري، الوجي  يف اتريخ القوانن، بريوت،  –72
د: منصور مصطف  منصور، نظرية احللوك العي، وتطبيقاهتـا يف القـانون املـدين املصـري، مطبعـة  –71

 .2954جامعة القاهر ، مصر، 
 .2991، 2د: مصطف  العوج ، القاعد  القانونية يف القانون املدين، بريوت، ط  -77
د: موريس خنلة، النامل يف شرح القانون املدين، دراسـة مقارنـة، منشـورات احللـيب احلقوقيـة، ج  –76

 .1113، بريوت، 2
د: نبيــل امساعيــل عمــر، ســلطة القاضــ  التقديريــة يف املــواد املدنيــة والتجاريــة، منشــأ  املعــار ،  -75

 .2986، 2االسنندرية، ط 
يــــة العامـــة القضــــائ ، رســـالة دكتــــورا ، مطبعـــة أطلــــس، منشــــأ  د: وجـــدي راغــــ  فهمـــ ، النظر  -74

 .2936املعار  االسنندرية، 
د: اســر ابســ  ذنــون، االفــرتاض القــانوين يف قــانون املرافعــات املدنيــة، رســالة ماجســتري، جامعــة  -73

 .1118صالح الدين، 
 -ثانيًا / املصادر األجنبية: 

1- Sir Henry Maine: Ancient Law , London , 1920. 
2- Lecsot – Les – tribunaux , en face de La Carence du Legislateur , 

2007. 
3- Grraud traitetheorique – et pratique dinstrution crmminlle – et – de 

procedure penale – 1951. 
4- Faustin Helie – preactigue Criminelle des – Courset teiburnux – 

Sclasseures paris 1995. 

 ثالثًا / القوانني والدساتري.
 املعدك. 2952لسنة  61القانون املدين العراق  رق   -2
 املعدك. 2968لسنة  272القانون املدين املصري رق   -1
 . 1114لسنة  764واملعدك ابملرسو   2816القانون املدين الفرنس  الصادر عا   -7
 املعدك. 2947لسنة  67قانون اجلنسية العراقية رق   -6
 املعدك. 2935لسنة  5قانون منح اجلنسية العراقية للعرب رق   -5
 املعدك. 2987لسنة  34قانون رعاية األحداث رق   -4
 املعدك. 2932لسنة  217قانون اصوك احملاكمات اجل ائية العراق  رق   -3
 .2951لسنة  251قانون االجراءات املصري رق   -8
 .2944لسنة  44اجل ائري رق   قانون االجراءات -9

 .2987لسنة  644قانون االجراءات الفرنس  رق   -21

http://abu.edu.iq



 

  سائآل تطور النصوص ال ا و ية 

117 

 .2935قانون االجراءات االملاين االحتادي لسنة  -22
 املعدك. 2949لسنة  87قانون املرافعات املدنية العراق  رق   -21
 .1115دستور مجهورية العراق لعا  /  -27
 

http://abu.edu.iq




