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ملخص البحث
مبدأ وضوح القانون هو ذلك المبدأ الذي يفرض على السلطة المختصة بالتشريع بان تكون صياغة التشريع
في نصوص قانونية قابلة للفهم وسهلة التطبيق ،وان تصاغ بأسلوب ال يحتمل التأويل يسمح للمخاطب به فهمه

وادراكه .ويعد وضوح القانون عنص اًر من عناصر اليقين القانوني ،كما انه يتمتع بقيمة دستورية كبيرة اذ ذهب
القضاء في بعض األحيان الى عدم دستورية النصوص غير الواضحة او الغامضة ،ويظهر انعدام وضوح

القانون بصور عده أهمها غموض النصوص القانونية او تعارضها ،وكذلك حالة تضخم النصوص القانونية،

ويمكن معالجة انعدام وضوح القانون بعدة طرق أهمها ضمان جودة الصياغة التشريعية فضالً عن ضمان
إمكانية وصول القانون وضمان العلم بالقانون.
Abstract

The principle of clarity of law is that principle that imposes on the competent
authority in legislation that the formulation of legislation be in legal texts that are
understandable and easy to implement, and that it is formulated in a manner that

does not tolerate interpretation that allows the addressee to understand and
comprehend it. The clarity of the law is an element of legal certainty, and it also
enjoys great constitutional value, as the judiciary has sometimes argued that unclear
or ambiguous texts are unconstitutional. Addressing the lack of clarity of the law in

several ways, the most important of which is ensuring the quality of legislative
drafting as well as ensuring the accessibility of the law and ensuring knowledge of
the law.
املقدمة

مما ال شك فيهه ان صهياغة النصهوص القانونيهة يعهد فنهاً قاذمهاً بذاتهه ومرتمطهاً بمجموعهة مهن الضهواب أهمهها حسهن

اختيههار الصههاذر التش هريعي وضههمان الدقههة فههي صههياغة النصههوص القانونيههة ،اذ ان الصههياغة التش هريعية الرصههينة

سوف تحقق وضوح احكام القانون لدى المخهاطبين بهه سهواء كهانوا مهن القهانونيين ام اشخاصهاً عهاديين ،فمهن المههم
ان يفهم المخاطبين بالقانون ما هو مماح لهم وما هو ممنوع عنهم ،وبعكس ذلك سهتكون هنالهك صهعوبة فهي إد ار
احكام القانون ومن ثم يتعذر على االفراد ممارسة حقوقهم.

ويتمتع مبدأ وضوح القانون بأهمية كبيرة تتمثل هذه األهمية في كونه أحهد الوسهاذل التهي يهتم مهن خاللهها حمايهة

الحقوق والمراكز القانونيهة لششهخاص ،فمهن خهالل وضهوح احكهام القهانون يسهتطيع المخهاطبين بالقهانون سهواء كهانوا

قضاة او محامين او اشخاص عاديين فهم النصوص القانونية ومهن ثهم سههولة تطبيقهها ،وممها يزيهد مهن أهميهة ههذا

الموضههوع ان وضههوح النصههوص القانونيههة ايجنههب القض ههاء اللجههوء الههى التفسههي ار والتههأويال
القانون والتي قد تؤدي في بعض األحيان الى اختالف احكام القضاء في القضايا المتشابهة.
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وتظهر مشكلة المحث من خالل التساؤال

التي يثيرها هذا الموضوع ،فما ههو المقصهود بمبهدأ وضهوح القهانون

وما هي القيمة الدستورية التي يتمتع بها هذا المبهدأ كمها يثيهر ههذا الموضهوع التسهاؤل حهول تحديهد مظهاهر انعهدام

وضوح القواعد القانونية وكيف يمكن معالجتها وما هو دور الصياغة التشريعية فهي تحقيهق وضهوح القهانون .كهل
هذه التساؤال

سنحاول اإلجابة عنها في هذا المحث.

وفههي سههبيل اإللمههام بالموضههوع نجههد مههن المناسههب ان نقسههمه الههى ممحثههين :نتنههاول فههي الممحههث األول التعريههف

بمبدأ وضوح القانون وسنقسهمه علهى مطلبهين ،نخصهو األول لمحهث مابيهة مبهدأ وضهوح القهانون فهي حهين نتنهاول

فههي الثههاني القيمههة الدسههتورية لمبههدأ وضههوح القههانون .امهها الممحههث الثههاني فسنخصصههه لمحههث مظههاهر انعههدام وضههوح

القانون ومعالجتهها وسنقسهمه علهى مطلبهين ،األول نبهين فيهه مظهاهر انعهدام وضهوح القهانون امها الثهاني فنتنهاول فيهه

معالجة انعدام وضوح القانون.

املبحث األول :تعريف مبدأ وضوح القانون

ان قابلي ههة الق ههانون للفه ههم واإلد ار وس هههولة وص ههوله للمخ ههاطبين ب ههه ل ههه دور ه ههام ف ههي معرف ههة االش ههخاص لحق ههوقهم

والتزاماتهم التي ينو عليها القانون ،وهذه هي الفكرة التي يقوم عليها مبدأ وضوح القانون ،هذا المبهدأ الهذي يتمتهع

بأهمية دستورية كبيرة اذ ان مخالفة هذا المبدأ قد تودي في بعض األحيان الى عدم دستورية القانون .وسنقسم هذا

الممحث على مطلبين نتناول في األول مابية مبدأ وضوح القانون ،اما المطلب الثاني فنبهين فيهه القيمهة الدسهتورية

لهذا المبدأ.

 المطلب األول :ماهية مبدأ وضوح القانون

في سبيل تحديد مابية مبدأ وضوح القانون نرى من المناسب تقسيم هذا المطلهب علهى فهرعين ،نخصهو الفهرع

األول لتعريف مبدأ وضوح القانون ،اما الفرع الثاني فنبين فيهه تمييهز ههذا المبهدأ عمها يشهتمه بهه مهن ممهاد قانونيهة

أخرى.

الفرع األول :تعريف مبدأ وضوح القانون

( )
الوضههوح فههي اللغههة العربيههة هههو ي
هح ،وهههو صههفة أو حالههة مهها هههو واضههح ،مهها هههو
هاض  ،ومصههدره َ
الضههواء والبيه ا
وضه َ
ي
الموقف :انكشهف وصهار
وضح
يء أو
بان و َ
ظ َهرَ .
األمرَ :
امعبير عنه من دون إبهام أو غموض .ويقال َ
ا
ا
وضح الش ا
مفهوما ( ).
ً

اما في االصطالح القانوني فنجد بان مبدأ وضوح القانون لم يحض بتعاريف كثيره في الفقه ،فقد ذهب راي فقههي

الى القول بانه (استخدام لغة واضحة في القانون تسمح للمهواطنين بهاد ار حقهوقهم وواجمهاتهم ،ممها يعنهي ان تكهون

صياغة القانون بطريقة واضحة وأسلوب ال يحتمل التأويل) ( ).

كمها اعههرف مبههدأ وضهوح القههانون (بانههه ذلهك المبههدأ الههذي يتعلهق بم ارعههاة السههلطة المختصهة بالتشهريع ،وضههوح الههنو
القانوني بما ايسهل للمخاطبين به ادراكه وتطبيقهه والوصهول اليهه .وبعمهارة أخهرى ههو صهياغة القهانون فهي نصهوص
قانونية قابلة للفهم وسهلة التطبيق واالد ار من قبل المخاطبين به) ( ).

كمهها ذهههب راي اخههر وهههو فههي صههدد بيههان معنههى مبههدأ وضههوح الههنو الجنههاذي الههى القههول (يفيههد مبههدأ وضههوح الههنو
الجنههاذي بشههكل عههام تبنههي احك ههام دصيقههة بشههكل ك ههاف وصههير غيههر ملتمسههة ،وه ههو مهها يسههمح بتالفههي التعقيههد غيههر

الضروري وغير المفيد والمفرط للقانون) ( ).
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ويتضهح ممهها سهبق بههان التعههاريف أعهاله تركههز علههى امهرين همهها جهودة الصههياغة التشهريعية للقاعهدة القانونيههة وكههذلك
إمكانية او سهولة العلم بالقاعدة القانونية من قبل المخاطبين بها ،عليه فان مبدأ وضهوح القاعهدة القانونيهة يعهد مهن

اهم المتطلما

األساسية لسهولة وصول القانون الى المكلفين بتطبيقه.

ومن خالل ما تقدم يمكن تعريف "مبدأ وضووح القوانون" بانهه( :صوياةة نوووا القاةودل القانونيوة تكون ت وون

قابلووة للف ووأ ووب وولوت ل اتتموول التبويوول ابوومب للمدوواهبكو ب ووا ابياه ووا و و ولة تطبيق ووا) .ومههن هههذا التعريههف
يمكن القول بان هنا امرين يعتبران من المتطلما

األساسية لوضوح القانون ومن ثم سههولة الوصهول اليهه والعلهم

بإحكامه هما أوالً سهولة فهم القانون وثانياً سهولة استخدامه ،وسوف انبين هذان االمران تماعاً:
أولا :ولة ف وأ القوانون  :مهن الضهروري ان تكهون نصهوص القاعهدة القانونيهة واضهحة فهي صهياغتها فيجهب ان
تنص ههرف ه ههذه النص ههوص ال ههى المعن ههى المه هراد منه هها دون ل ههمس او غم ههوض ،اذ ان ذل ههك ي ههؤدي ال ههى س هههولة فه ههم
النصههوص التشهريعية بالنسههمة لجميههع المخههاطبين بههها حتههى علههى غيههر المختصههين بالقههانون علههى اعتمههار ان غالبيههة

القهوانين تخاطههب غيههر القههانونيين ،فقههانون االنتخابهها

علههى سههبيل المثههال يخاطههب الناخههب والمرشههح وقههانون العمههل

يخاطههب العام هل ورب العمههل وكههل ه هؤالء اشههخاص عههاديون ولههيس قههانونيين ،كمهها ان هنهها ق هوانين تخاطههب جميههع
افراد المجتمع كالقانون المدني وقانون العقوبا  ،لذلك ينمغي ان تكون النصوص التشريعية واضهحة ومحهددة بدقهة

لتالفي التأويل قدر اإلمكان ،هذا من جهة ومن جهة اخرى يجب ان تكون الصياغة التشريعية غيهر معقهدة بحيهث
تتم صياغة النو بلغة بسيطة تخلو من المصطلحا

المعقدة او القديمة او المهجورة ( ).

فعل ههى س ههبيل المث ههال ،ن ههو المش ههرع الع ارق ههي ف ههي الم ههادة (

) م ههن الق ههانون الم ههدني رق ههم ( ) 4لس ههنة

5

المعدل( ) على أنه( :جناية العجمهاء جمهار  )...مقهر اًر بهذلك قاعهدة أصهلها حهديث نبهوي شهريف( ) ،إال أن تعابيرهها
قد تبدو غيهر واضهحة ال تواكهب التطهور الهذي شههدته اللغهة ،كمها ال تنسهجم مهع اللغهة السهاذدة لهدى أفهراد المجتمهع،
لذلك نجد أن المشرع قد اضطر إلى توضيح التعابير التي جاء

بها هذه القاعهدة فهي المهادة ذاتهها ،فمعهد أن قهرر

بأن جناية العجماء جمار ،أردف ذلهك موضهحاً بأنهه ( ...فالضهرر الهذي يحدثهه الحيهوان ال يضهمنه صهاحمه إال إذا
ثبههن أنههه لههم يتخههذ الحيطههة الكافيههة لمنههع وقههوع الضههرر) .وهههذا االطنههاب فههي بنههاء القاعههدة القانونيههة اقتضههاه مبههدأ

الوضوح القانوني وألجأ

المشرع إليه ضرو ار

السهولة في فهم القانون التي تعد من أهم متطلمها

مبهدأ الوضهوح

القانوني.
وجدير بالذكر ان الصاذر التشريعي عندما يقوم بصهياغة نصهوص القاعهدة القانونيهة يجهب ان يسهعى داذمهاً الهى

إيصههال المعنههى الم هراد مههن هههذه النصههوص مههن خههالل االلفهها المسههتخدمة فههي التش هريع ،لههذلك كلمهها كههان الصههاذر

التش هريعي ملم هاً باللغههة القانونيههة كههان أكثههر قههدرة علههى إيصههال معنههى نصههوص القههانون الههى المخههاطبين بههها بشههكل
واضح (.)5

اال انه ومع ذلك ان مسألة سهولة فهم القهانون مهن قبهل المخهاطبين بهه قهد ال يتحقهق داذمهاً ،ألسهماب عهدة ،منهها
اخههتالف المسههتوى العلمههي والثقههافي لههدى المخههاطبين بالقاعههدة القانونيههة ،فهنهها اشههخاص لههديهم القههدرة علههى فهههم
القانون بينما هنا اخرين ليس لديهم هذه القدرة ،فضالً عن ذلك ان بعض القوانين بطبيعتها تنظم مواضيع معقهدة
بحيهث يتعههذر فههم نصوصههها لعامهة النهها

فهذه التشريعا

(4

).
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ثانيوا :و ولة ا ووتدداق القووانون :مههن المهههم حتههى يكههون الههنو واضههحاً أن يكههون قههابالً للتطبيههق  ،أي ينمغههي ان
تضمن الصياغة التشريعية سهولة استخدامه وإمكانية التنبؤ بتطبيقه ،بمعنى ان تكون للمخهاطبين بهه الثقهة الكاملهة

بالقههانون كههون أي قههانون جديههد لههن يههؤثر علههى م اركههزهم القانونيههة فتمقههى هههذه الم اركههز وحقههوقهم والت ازمههاتهم مسههتقرة،

ويكون القانون سهل االستخدام اذا استطاع المخاطبين به ان يتعرفوا على قواعده باقل جهد ممكن ،ومثال ذلك ان
قانون العمل وجد لخدمة العامل وصاحب العمل ومن ثم فاذا لم يستطع العامل بسهولة معرفة األحكام التهي تعنيهه

كههان ذلههك دلههيالً علههى عههدم جههودة صههياغة هههذا القههانون وعههدم وضههوحه ومههن ثههم فههان ذلههك يههؤدي الههى صههعوبة فههي
استخدامه و تطبيقه

(

).

ومن ذلك يتضح ان جودة صياغة النصوص لها دور هام فهي وضهوح القهانون وسههولة اسهتخدامه ،فعلهى سهبيل
كثيهرة بحيههث تكههون مرهقههة للمخههاطبين بههه ،كمهها لههو ورد فههي القههانون مههارة

المثههال إذا كههان القههانون يتضههمن حههاال

((على ان ال يتعارض ذلك مع القهوانين األخهرى)) فههذه العمهارة تطلهب مهن مسهتخدم القهانون او مطمقهه ان يقه أر كهل
القوانين األخرى وهذا األمر مرهق حتى بالنسمة للمختصين بالقانون

(

).

وتجدر اإلشارة الى انه في بعض األحيان تكون صياغة التشهريع بشهكل واضهح بحيهث يحقهق سههولة االسهتخدام

يقف حاذالً امام صياغة نصوص عامة هدفها اسهتيعاب الوقهاذع المسهتجدة فهي المسهتقبل ،فصهياغة هكهذا نصهوص
قد يدفع المشرع احياناً الى جعل النصوص غير واضحة او غير محهددة او غامضهة حتهى يتسهنى لهه إيجهاد حلهول
لجميع الوقاذع المستجدة  ،كون صياغة النصوص العامة يسهاعد علهى انطماقهها علهى وقهاذع لهم تكهن موجهودة حهين

تشريع النو بل تظهر عند تطبيقه

(

).

الفرع الثاني :تمككز مبدأ الوضوح القانوني ةما اشتبه ه

ان اهم المماد القانونية التي تقترب من مبهدأ وضهوح القهانون همها مبهدأين األول مبهدأ االمهن القهانوني والثهاني مبهدأ

اليقين القانوني .عليه سنبين فيما يلي التمييز بين مبدأ وضوح القانون وهاذين المبدأين تماعاً.
أول :تمككز مبدأ وضوح القانون ةو مبدأ المو القانوني

ان مبدأ االمن القانوني يعهد أحهد الممهاد األساسهية للقهانون اال انهه وعلهى الهرغم مهن أهميتهه واالسهتعمال الشهاذع لهه

فان هنالك اختالف في الفقه حول مسالة بيان معنى هذا المبدأ ولعل السبب في ذلك يعود الى ان ههذا المبهدأ يعهد
(

).

من المماد المركمة فهو ٌيقدم كإطار عام لمجموعة كبيرة من المماد والحقوق المرتمطة به
إال أنه ومع ذلك نجد بان بعض الفقه قهد حهاول وضهع تعريهف محهدد لفكهرة االمهن القهانوني فقهد اعهرف علهى انهه
(وجود نوع من الثما النسهبي للعالقها القانونيهة وحهد أدنهى مهن االسهتقرار للم اركهز القانونيهة لغهرض إشهاعة االمهن
والطمأنينهة بههين اطهراف العالقهها

القانونيههة بغههض النظههر عمها اذا كانههن اشههخاص قانونيههة او عامههة بحيههث تسههتطيع

هذه األشخاص ترتيب أوضاعها وفقا للقواعد القانونيهة القاذمهة وقهن مماشهرتها إلعمالهها دون ان تتعهرض لمفاج ها
او اعمال لم تكن بالحسمان صادرة عن احدى سلطا

الدولة)

(

)

كما يعرف االمن القانوني بانه ( كل ضمانة ،وكل نظام قانوني للحماية يهدف الى تأمين ودون مفاجآ

تنفيذ االلتزاما

وتالفي او على األقل الحد من عدم الوثوق في تطبيق القانون)

(

)

حسن

ويههذهب راي فههي الفقههه الههى ان االمههن القههانوني يههنظم طههاذفتين مههن القواعههد ،األولههى تهههدف الههى ضههمان اسههتقرار

المراكز او الثما

النسبي لها من حيث الزمان ،اما الطاذفة الثانية من القواعد فهي تقوم على فكرة اليقهين القهانوني

في القاعدة القانونية ،أي الوضوح والتحديد في القواعد القانونية وق ار ار
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وقريب من ذلك ذهب راي أخر الى القول بان االمن القانوني مكون من ثالث عناصر ههي االسهتقرار القهانوني

للمراكز القانونية ،وإمكانية الوصول للقانون ،باإلضافة الى إمكانية توقع القانون.

(

)

ومن خهالل مها تقهدم تظههر الصهلة بهين مبهدأ االمهن القهانوني ومبهدأ وضهوح القهانوني اذ ان عنصهر الوضهوح يعهد

من العناصر المكونهة لمبهدأ االمهن القهانوني فههذا األخيهر هدفهه اسهتقرار الم اركهز القانونيهة مهن خهالل جهودة التشهريع

وسهههولة الوصههول للقههانون ،لههذلك بإمكاننهها القههول باننهها ال نسههتطيع الوصههول الههى تحقيههق االمههن القههانوني دون وجههود
تشريعا

واضحة في نصوصها بحيث يستطيع المخاطبين بها فهم وتطبيق هذه النصوص بسهولة.

ثانيا :تمككز مبدأ وضوح القانون ةو مبدأ اليقكو القانوني
تقههوم فكهرة اليقههين القههانوني علههى أسهها

تمكههين المخههاطبين بالقههانون مههن اإلحاطههة بالقواعههد القانونيههة القابلههة للتطبيههق

علهيهم بمعنهى ان يعهرف االفهراد المكلفهين بتطبيهق القهانون سهلفا مها ههي األوامهر والنهواهي التهي تهنو عليهها القاعههدة
القانونية وماهي الجزاءا

القانونية التي سوف تترتب نتيجة مخالفة هذه القواعد

(5

).

وقد اعرف اليقين القانوني بانه ( هو ذلك العنصر مهن عناصهر االمهن القهانوني الهذي يتعلهق بمشهرو ية اصهدار
السلطة لقوانينها مستندة الى مبدأ تدرج القواعهد القانونيهة وبضهرورة وضهوح القاعهدة القانونيهة وسههولة الوصهول اليهها

وفهمها وادراكها من القضاة والمواطنين)

() 4

الدولههة اذ

واليق هين القههانوني يقههوم علههى عنص هرين األول يتمثههل بالسههند القههانوني لشعمههال الصههادرة عههن سههلطا

يشترط فهي ههذه االعمهال ان تسهتند الهى سهند قهانوني وههذا السهند ههو القاعهدة القانونيهة والتهي تكهون مكتوبهة او غيهر

مكتوبههة ،امهها العنصههر الثههاني لليقههين القههانوني فهههو تهوافر الجههودة التش هريعية اذ انههها تضههمن العلههم بالقاعههدة القانونيههة

للمخههاطبين بههها لههذلك فههان اليقههين القههانوني يكفههل تيسههير العلههم بالقههانون وذلههك مههن خههالل وضههوح القاعههدة القانونيههة

وتحديدها.

(

)

وممهها تقههدم يتضههح بههان مبههدأ وضههوح القههانون وسهههولة الوصههول للقههانون مهها هههو اال عنصههر مههن عناصههر اليقههين

القانوني كون هذا األخير يهدف بان تكون صياغة النصوص القانونية بألفا واضحة ليس فيها لمس او غموض.
 المطلب الثاني :القيمة الد تويية لمبدأ وضوح القانون

سوف نقسم هذا المطلب على فرعين ،نتناول في الفرع األول القيمهة الدسهتورية لمبهدأ وضهوح القهانون فهي فرنسها
ومصر ،اما الفرع الثاني فنخصصه لمحث القيمة الدستورية لهذا المبدأ في العراق.

الفرع األول :القيمة الد تويية لمبدأ وضوح القانون في فرنبا ومور

يتمتع مبدأ وضهوح القهانون بقيمهة دسهتورية لهدى القضهاء ،اذ ان القضهاء الفرنسهي يعتبهر ههذا المبهدأ مهن الممهاد

الدستورية مستفاد من نهو المهادة

مهن الدسهتور الفرنسهي لعهام

 ، 5لهذلك نجهد المجلهس الدسهتوري الفرنسهي

يؤكد في كثير من ق ارراته على أهمية وضوح القاعدة القانونية فقد أكد في قرار لهه عهام  44علهى (أهميهة قابليهة

التش هريع ل ههود ار وسهههولة وص ههوله الههذي يتطل ههب ان يك ههون الههنو مح ههدد تحديههداً كافيه هاً وان تكههون ص ههياغته غي ههر

غامضههة حتههى يههتمكن أصههحاب المصههلحة مههن الوقههوف فههي وجههه أي تفسههير لههه مخههالف للدسههتور .بههل ان المجلههس

رقابته الى نو ية الصياغة التشريعية دون ان يكتفي بمراصمة مدى وضوح او عدم وضوح التشريع)

(

).

اما بالنسمة للقضاء الدستوري في مصهر فقهد اكهد علهى مبهدأ وضهوح النصهوص التشهريعية اذ جعهل فهي بعهض

األحيان ان عدم وضوح النو او غموضه سبماً لعدم دستورية هذه النصوص  ،وبهذا الخصوص قضن المحكمة
الدسهتورية العليهها فهي مصههر فههي قضهية اعرضههن عليههها بانهه (األصههل وفقها لههنو المههادة (
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يكون لكل جريمة عقوبة محددة ينو القانون عليها في صلمه ،أو تقرر  -على األقل  -وفقاً للحدود التي يبينهها،
كههذلك ،فههإن مههن القواعههد المبدذيههة التههي يتطلبههها الدسههتور فههي الق هوانين الجزاذيههة ،أن تكههون درجههة اليقههين التههي تنههتظم
أحكامههها فههي أعلههى مسههتوياتها ،وأظهههر فههي هههذه الق هوانين منههها فههي أيههة تش هريعا

أخههرى ،ذلههك أن القهوانين الجزاذيههة

تفرض على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أث اًر ،ويتعين بالتالي  -ضماناً لهذه الحرية  -أن تكون األفعال
التههي تؤثمههها هههذه الق هوانين محههددة بصههورة قاطعههة بمهها يحههول دون التماسههها بغيرههها ،وبم ارعههاة أن تكههون دوم هاً جليههة

واضحة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها ،ذلك أن التجهيل بها أو انبهامها في بعض جوانبها ال يجعل المخاطبين

بها علي بينة من حقيقة األفعال التي يتعين علهيهم تجنبهها ،كهذلك فهإن غمهوض مضهمون الهنو العقهابي مهؤداه أن
يحههال بههين محكمههة الموضههوع وبههين أعمههال قواعههد منضههمطة تعههين لكههل جريمههة أركانههها وتقههرر عقوبتههها بمهها ال خفههاء
فيه ،وهي قواعد ال ترخو فيها وتمثل إطا اًر لعملها ال يجوز تجاوزه ،ذلك أن الغاية التي يتوخاها الدستور هي أن
يوفر لكل مواطن الفرص الكاملة لمماشرة حرياته في إطار من الضواب التي قيدها بها ،والزم ذلك أن تكون القيود

على الحرية التي تفرضها القوانين الجزاذية ،محددة بصورة يقينية ألنها تدعو المخاطبين بهها إلهى االمتثهال لهها كهي

يدفعوا عن حقهم في الحياة وكذلك عن حرياتهم ،تلهك المخهاطر التهي تعكسهها العقوبهة .ولقهد كهان غمهوض القهوانين
الجزاذيههة مرتمطهاً مههن الناحيههة التاريخيههة بإسههاءة اسههتخدام السههلطة ،وكههان أمه اًر مقضههياً أن يههركن المشههرع الههى منههاه
جديههدة فههي الصههياغة ال تنزلههق إلههى تلههك التعبيه ار

المرنههة أو الغامضههة المحملههة بههأكثر مههن معنههى بمهها يوقههع محكمههة

الموضوع في محاذير واضحة قد تنتهي بها  -في مجال تطبيقها للنصهوص العقابيهة  -إلهى ابتهداع جهراذم ال يكهون

المشههرع قههد قصههد حقيقههة إلههى إنشههاذها ،والههى مجههاوزة الحههدود التههي اعتبرههها الدسههتور مجههاالً حيوي هاً لمماش هرة الحقههوق
والحريا

التي كفلها ،وهو ما يخل في النهاية بالضواب الجوهرية التي تقهوم عليهها المحاكمهة المنصهفة وفقها لهنو

المادة (

) من الدستور)

(

)

الفرع الثاني :القيمة الد تويية لمبدأ وضوح القانون في العراق

اخذ القضاء الدستوري في العراق بالتوجه نفسه الذي سار عليه القضاء الفرنسي والقضاء المصري ،اذ قضن

المحكمههة االتحاديههة العليهها فههي قرارههها رقههم (  ) 4وموحههدتها (

دسهتورية الفقهرة ( ) مهن المهادة (  )5مهن قهانون إدارة البلهديا

رقهم

/اتحاديههة ) 4 5/فههي 4 4/ / 4
لسهنة

(

 5المعهدل

)

عههدم

التهي جهاء فيهها

(تسههجل باسههم البلديههة بههدون عههوض كافههة الشهوارع الواقعههة داخههل حههدودها والمتههرو اسههتعمالها للنفههع العههام الموجههودة

عنههد نفههاذ هههذا القههانون أو التههي تحهدث بعههد ذلههك وفههق القهوانين المر يههة او التههي يههدخل ضههمن حههدودها عنههد تغييرههها
وعلى دواذر الطابو تصحيح تسجيل هذه الشوارع باسهم البلديهة مماشهرة ان كانهن مسهجلة باسهم غيرهها بهال رسهم) .اذ
جههاء فههي قهرار المحكمههة ( ...ويالحههم مههن قهراءة الههنو المتقههدم ذكهره
العقا ار

(

)

انههه لههم يحههدد صههنف او جههنس او ملكيههة

التي أصمحن  ،او جهزءاً منهها  ،شهوارع متروكهة للنفهع العهام داخهل حهدود البلهديا

مملوكههة ملك هاً ص هرفاً  ،ملكيههة خاصههة ..... ،وإزاء ذلههك تههردد
الدستورية ما بين شموله للعقا ار

المحههاكم فههي داللههة الههنو موضههوع الطعههن بعههدم

المملوكة ملكية خاصة وما بهين اقتصهار حكمهه علهى العقها ار

وتجههد المحكمههة االتحاديههة العليهها ان عموميههة نههو المههادة (  ) /5مههن قههانون البلههديا

وجنس وملكية تلك العقا ار
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بعههدم تشخيصههه صههنف

التي تهذهب ،او جهزءاً منهها الهى شهوارع حادثهة قبهل نفهاذ القهانون المهذكور او بعهد نفهاذة

وتسجل بدون عوض باسم البلديا
من قانون البلديا

وههل ان ههذه العقها ار

ما دامن واقعة داخل حهدودها وان ههذه العموميهة جعلهن نهو المهادة ( ) /5

مخالفاً ألحكام المادة (

(

) من الدستور
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وكان من أسماب الحكم بعدم الدستورية عمومية النو الوارد في الفقرة المطعون فيها ،ألنها بصياغتها التشهريعية
وملكية العقها ار

التهي تهذهب جميعهها أو جهزء منهها إلهى الشهوارع وتسهجل بهدون

الفقرة ( ) من المادة (  )5من قانون إدارة البلديا

) من الدستور ،ومهن ذلهك يتضهح

لم تشخو صنف وجنس العقا ار
عوض باسم البلديا

ما دامن واقعة في حدود البلدية ،وان هذه العمومية في صياغة النو أد
يتعارض وأحكام المادة (

إلى جعهل نهو

بإن الصياغة التشريعية تكون سبماً من أسماب الطعن بعدم دستورية النو حيث أن الغموض فهي الهنو القهانوني

يؤدي إلى إربا في تطبيقهه وههذا مها اشهار اليهه المحكمهة االتحاديهة العليها فهي قرارهها أعهاله بهان المحهاكم العراصيهة
تردد

في داللة النو ما بين شموله للعقا ار
)

(

للدولة .

العاذهدة

المملوكة ملكية خاصة وبين اقتصار حكمهه علهى العقها ار

املبحث الثاني :مظاهر انعدام وضوح القانون ومعاجلتها

مههن الضههروري حتههى يتحقههق مبههدأ وضههوح القههانون ان تكههون نصههوص القاعههدة القانونيههة واضههحة فههي صههياغتها،

فيجب ان تنصرف هذه النصوص الى المعنى المراد منها دون لمس او غموض ،كمها ينمغهي ان تضهمن الصهياغة

التشه هريعية س هههولة اس ههتخدام الق ههانون وإمكاني ههة التنب ههؤ بتطبيق ههه ،وبعك ههس ذل ههك س ههيكون هنال ههك اخ ههالل بمب ههدأ وض ههوح

القانون ،ومن ثهم فمهن الطبيعهي القهول ،تمعهاً لهذلك بانعدامهه ،وههذا مها يسهتوجب المحهث فهي إيجهاد حلهول ومعالجها

لهههذه الظههاهرة .وفههي سههبيل اإلحاطههة بهههذا الموضههوع سنقسههمه علههى مطلبههين نخصههو األول لبيههان مظههاهر انعههدام

وضوح القانون اما المطلب الثاني فنمحث فيه معالجة انعدام وضوح القانون.
 المطلب األول :مظاهر انعداق وضوح القانون

التههي ينعههدم بههها وضههوح القههانون نتيجههة النعههدام اهههم المتطلمهها

سههنمحث فههي هههذا المطلههب الحههاال

الخاصههة بالقههدرة

علههى فهههم النصههوص القانونيههة وإمكانيههة تطبيقههها فغمههوض النصههوص القانونيههة وتعارضههها فض هالً عههن تضههخم هههذه
النصهوص تشههكل المظههاهر التهي يتجلههى مههن خاللهها انعههدام وضههوح القهانون .عليههه سنقسههم ههذا المطلههب علههى ثالثههة
فههرع ،نمحههث فههي األول غمههوض الههنو التش هريعي ثههم نخصههو الفههرع الثههاني للتعههارض بههين النصههوص امهها الفههرع

الثالث فنبين فيه تضخم النصوص القانونية.
الفرع األول :ةموض النص التشريعي

الغمه ههوض هه ههو ابهه ههام اللفه ههم أي خفه ههاء وعه ههدم وضه ههوحه عله ههى نحه ههو يقتضه ههي جهه ههداً مه ههن المفسه ههر لتحديه ههد المعنه ههى
() 5

المقصههود.

والههنو الغههامض هههو كههل مهها احتههاج مههن النصههوص القانونيههة الههى توضههيح وتفسههير س هواء كههان ذلههك

بسبب عدم وضوح النو او نقو فيه .وبعمهارة أخهرى ان الهنو الغهامض ههو الهنو غيهر واضهح الداللهة فههو ال
() 4

يدل على المعنى المراد منه اال من خالل اللجوء الى امر خارج عن مارته وهي طرق التفسير المختلفة.
(

ويعههود غمههوض الههنو القههانوني الههى أسههماب عههدة ،منههها اسههتخدام المشههرع اللفههم الخفههي

)

والههذي يظهههر عنههدما

يتضمن النو التشريعي لفظاً يدل على معناه من حيث الظهاهر اال انهه يوجهد فهي ثنايها ههذا اللفهم فهروض متعهددة
مما يؤدي الى اللمس والغموض ،ومثال ذلك نو المادة ( ) الفقرة الثانية من قانون األحهوال الشخصهية الع ارقهي
رقم

(

لسنة  5 5المعدل

)

والتي تتعلق بشروط الموصي اذ جاء فيها ( ان ال يكهون قهاتالً للموصهي) وهنها

نجد معنى النو من حيث الظاهر واضح لكن المشهكلة تثهور عنهد تطبيقهه اذ ان لفهم القتهل يحمهل فهي ثنايهاه اكثهر
من فرض فقد يراد به القتل العمد او القتل الخطأ ممها يثيهر التسهاؤل عهن أي نهوع مهن القتهل مقصهود بههذا الهنو .

كمهها قههد يعههود سههبب غمههوض الههنو الههى الخلههل فههي صههياغة التش هريع ،خاص ه ًة عنههدما يكههون هنالههك اضههطراب فههي
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الصههياغة بحيههث يههؤدي الههى اخههتالل فههي التعبيههر القههانوني او قههد يههؤدي الههى عههدم الت هراب بههين القصههد الههذي يريههده

المشرع من هذا النو وبين التعبير عنه ،باإلضافة الى ذلك فقد يكون الغمهوض نهات مهن اسهتخدام اللغهة وطريقهة

التعبير عنهها ،فقهد يسهتخدم المشهرع الفاظهاً لهها معهان ومضهامين متنوعهة كهاللفم المجمهل والمتشهابه ،اذ ان اسهتخدام
( )
اللفم المجمل( ) ينطوي في معناه على أحوال عدة لذلك يحتاج في بعض األحيان الى تفسير.
ويتضح مما تقدم بان غموض نصهوص القاعهدة القانونيهة يهؤدي الهى انعهدام وضهوح القهانون وصهعوبة فهي اد اركهه

من قبل المخاطبين به مما ينت عنه المسا

بمبدأ وضوح القانون.

الفرع الثاني :التعايض بكو النووا التشريعية

وفق هاً للممههاد العامههة للقههانون فههان التعههارض قههد يكههون بههين تش هريعا
التشريع األقوى او األعلى على التشريع األدنى ،كما لو وقهع التعهارض بهين التشهريع العهادي وبهين التشهريع الفرعهي
متفاوتههة فههي الدرجههة وفههي هههذه الحالههة يغلههب

فيؤخههذ هنهها بالتش هريع العههادي ،امهها اذا كههان التعههارض بههين تشهريعا

متسههاوية مههن حيههث القههوة فههان التش هريع الالحههق

يلغههي السههابق ،اال ان المشههكلة تثههور عنههدما يتعههارض تش هريعين متسههاويين فههي القههوة وصههادرين فههي وقههن واحههد ،او
التعارض بين نصوص التشريع الواحد ،وهنا يجب المحث عما اذا كان هنالك ما يرجح احد النصهين علهى االخهر،

كههأن يكههون الههنو األول نصهاً عامهاً والههنو الثههاني خاصهاً فهنهها يطبههق الههنو الخههاص دون العههام ،وكههذلك اذا كههان
)

احد النصين مطلقاً واألخر مقيداً فيمكن تالفهي التعهارض مهن خهالل تهرجيح الثهاني علهى األول وفقهاً للمهادة (4
مهن القهانون المهدني الع ارقهي رقهم  4لسهنة  5والتهي نصهن علهى انهه ( المطلهق يجهري علهى اطالقهه اذا لهم يقههم
دليل التقييهد نصهاً او دالله ًة) امها فهي حالهة عهدم وجهود مها يهرجح احهد النصهين علهى االخهر ففهي ههذه الحالهة ينمغهي
( )
الرجوع الى قواعد التفسير الخارجي لرفع التعارض.

ومههن األمثلههة علههى التعههارض بههين نصههوص القههانون الواحههد هههو تعههارض المههادة (
رقم

(

لسنة  55المعدل

االكتتاب في اسهم احد الشهركا

)

) مههن قههانون الشههركا

مع المادة ( ) 4من القانون نفسه اذ نصن المادة (

الع ارقههي

) على انهه ( اوالً :يتطلهب

المسهاهمة تسهديد صيمهة األسههم الصهادرة بالكامهل )..فهي حهين تهنو المهادة () 4

علههى انههه (يعطههى المكتتههب باسهههم الشههركة المسههاهمة ،بعههد تسههديده األقسههاط المسههتحقة واب ه ارزه الوص هوال

المثبتههة

لههذلك )..فهنهها نجههد الههنو األول قههد اوجههب دفههع كامههل صيمههة األسهههم عنههد االكتتههاب بينمهها الههنو الثههاني يشههير الههى
تسديد المكتتب األقساط المستحقة.
الفرع الثالن :تضدأ النووا القانونية

يقصههد بتضههخم النصههوص القانونيههة وجههود عههدد كبيههر مههن الق هوانين او النصههوص القانونيههة المتشههابهة غيههر محههددة
الصياغة والتي تختلهف المحهاكم فهي تطبيقهها فهي القضهايا المتشهابهة ،بحيهث ينهت عهن ذلهك ان تكهون هنها مسهألة
واحهدة يحكمهها العديهد مههن القواعهد القانونيهة .ويتسهبب التضههخم التشهريعي فهي مشهكلة كبيهرة تمهس وضهوح القههانون اذ

انه يتنافى مع مبدأ وضوح القانون.

(

)

ويعههود تضههخم نصههوص القههانون الههى أسههماب عههدة أهمههها ،كث هرة الق هوانين التههي تعههال مواضههيع متشههابهة او كث هرة

النصههوص القانونيههة فههي القههانون الواحههد ،بحيههث يكههون هنالههك كههم هاذههل مههن النصههوص القانونيههة ال داعههي لههها ،امهها
لكونها مجرد نصوص مكهررة ،او ألنهها نصهوص ازذهدة بطبيعتهها كونهها مجهرد تحصهيل حاصهل ،او ألنهها نصهوص
التههي تجههري علههى نصههوص

تتعههارض مههع نصههوص أخههرى .ومههن أسههماب التضههخم التش هريعي أيضهاً كثهرة التعههديال
القوانين اذ ان تعاقب هذه التعديال وتنوعها قد يفقد القانون معنهاه الحقيقهي ،باإلضهافة الهى ذلهك قهد يكهون تضهخم
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النصههوص القانونيههة نههاجم عههن وجههود مجموعههة مههن االسههتثناءا
تطغى هذه االستثناءا

على األصل العام للقاعدة.

(

التش هريعية التههي تههرد علههى القاعههدة القانونيههة بحيههث

)

وتجدر اإلشارة الهى ان ظهاهرة تضهخم النصهوص القانونيهة تهؤدي الهى انعهدام االمهن القهانوني ،اذ ان فكهرة االمهن
النسههبي للعالقهها

القههانوني تعنههي ض هرورة الت هزام السههلطة العامههة قههدر مههن الثمهها
المراكز القانونية بهدف إشاعة الطمأنينهة بهين اطهراف العالقها

القانونيههة وحههد ادنههى مههن اسههتقرار

القانونيهة ،لهذلك فهان تحقيهق االمهن القهانوني يحتهاج

الى امرين ،األول ضمان استقرار المراكز القانونية لشفراد من خالل احترام الحقوق والواجما

وعدم المسا

امهها االمههر االخههر فهههو ضههمان وضههوح القاعههدة القانونيههة ،لههذلك فههان التضههخم التش هريعي يههؤدي الههى المسهها
() 5

بهها،

بمبههدأ

االمن القانوني.

 المطلب الثاني :معالجة انعداق وضوح القانون

ال شههك ان انعههدام وضههوح القههانون يجعههل القههانون عههاجز عههن تأديههة وظيفتههه وتحقي ههق أهدافههه كمهها ان األش ههخاص
المخههاطبين بهههذا القههانون سيسههيطر علههيهم الشههك والتههردد ممهها يههؤدي الههى عههدم اسههتقرار حقههوقهم وم اركههزهم القانونيههة،

االمر الذي يستوجب علينا المحث عن حلول ومعالجا

لظاهرة انعهدام وضهوح القهانون .عليهه سنقسهم ههذا المطلهب

على ثالثة فهروع نتنهاول فهي األول ضهمان جهودة الصهياغة التشهريعية امها الفهرع الثهاني فنخصصهه لضهمان إمكانيهة

وصول القانون ثم نتناول في الفرع األخير ضمان العلم بالقانون.
الفرع األول :ضمان جوبل الوياةة التشريعية

اعرفن الصياغة ا لتشريعية بانهها ( مهارة عهن مجموعهة الوسهاذل والقواعهد المسهتخدمة لصهياغة األفكهار القانونيهة او
هي مجموعهة الوسهاذل التهي يمكهن بهها تحويهل اههداف السياسهة القانونيهة الهى قواعهد قانونيهة) ( ) 4كمها عرفهها بعهض
الفقه بانها( هي الوساذل الفنية الالزمة ألنشاء القواعد القانونية وتطبيقهها وتفسهيرها)

(

) بينمها يعرفهها راي اخهر فهي

(

)

الفقه بانها( علم وفن يتكون من مجموعة من المعهايير العامهة واللغويهة التهي تصهوغ القاعهدة القانونيهة بالشهكل الهذي
ينسجم مع السياسة التشريعية التي تتمعها الدولة في صياغة النصوص التشريعية)

وتعتبههر جههودة الصههياغة التش هريعية عنص ه اًر اساسههياً لمبههدأ وضههوح القههانون ،وتظهههر أهميههة الصههياغة التش هريعية
بالنسمة لهذا المبدأ من خالل الهدف الذي تسعى اليهه وههو الوصهول الهى سهن قهانون قابهل للفههم والتطبيهق مهن قبهل
المخاطبين به ،وان يكون هذا القانون متطور وواضح وغير متعارض مع التشريعا

األخرى ،وتحقيق هذا الههدف

يجب ان يكون من خهالل جهودة الصهياغة التشهريعية اذ يجهب ان يسهتخدم الصهاذر التشهريعي لغهة واضهحة فهي سهن
القانون بحيث تسمح للمخاطبين به إد ار حقوقهم وواجماتهم.

(

)

وتجههدر اإلشههارة الههى ان الوصههول الههى تحقيههق مبههدأ وضههوح القههانون مههن خههالل جههودة الصههياغة التشهريعية يتوقههف

على تحقيق امرين نبينهما تماعاً:

اولا :حبووو ايتيوواي الوووا  :الصههاذر التش هريعي هههو الشههخو الههذي يقههوم بعمليههة صههياغة النصههوص التش هريعية،
فالخطوة األولى في سبيل تحقيق جودة الصياغة التشريعية هي حسن اختيار من يقهوم بصهياغة التشهريعا فيجهب
ان يههتم اختيههاره بدقههة وعنايههة ،فكههل مهها كههان هههذا الشههخو ملمهاً بعلههم القههانون أي لديههه المعرفههة الكافيههة بأصههول علههم
القهانون وتاريخهه وتطههوره فضهالً عهن معرفتههه بفهروع القهانون المختلفههة كهان الهنو القههانوني واضهحاً وسههل التطبيههق،

باإلضافة لما تقدم يلزم بان تتهوفر لهدى الصهاذر الخبهرة العمليهة الواسهعة كهون ههذه الخبهرة تمكنهه مهن التنبهؤ بالوقهاذع
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والظهروف التههي قههد تصهاحب تطبيههق الههنو وبالتهالي يسههتطيع وضههع نصهوص تشهريعية قههادرة علهى ان تضههع حلههول
(

للوقاذع المستجدة مستقمال.

)

وبناء على ذلك يجب ان يكون اختيار الصهاذغين مهن بهين كمهار الخبهراء القهانونيين االكفهاء الهذين يمتلكهون المعرفهة
ً
القانونيههة الواسههعة علههى المسههتويين العلمههي والعملههي علههى نحههو يههؤهلهم للقيههام بهههذه المهمههة المالغههة الدقههة والخطههورة.
القهوانين وفقها لقهانون مجلهس الدولهة رقهم (

ويختو مجلس الدولة في العراق بصياغة مشروعا
(

المعدل

)

اذ تنو المادة ( ) منه على انه (يختو المجلس بوظاذف القضاء االداري واالفتاء والصياغة واعداد

ودراسة وتدقيق مشروعا

القوانين وابداء الرأي في االمور القانونية لدواذر الدولة والقطاع العهام) كمها تهنو المهادة

( ) منه على (يمار المجلس فهي مجهال التقنهين :اوالً :اعهداد وصهياغة مشهروعا
او الجها

) لسهنة 5 5

التشهريعا

المتعلقهة بهالو از ار

غير المرتمطة بو ازرة بطلب من الوزير المختو او الرذيس االعلى للجهة غير المرتمطة بو ازرة بعهد ان

يرفق بها ما يتضمن اسس التشريع المطلوب مع جميع اولياته واراء الو از ار

او الجها

ذا

العالقة) وبدون شك

ان أعضاء مجلس الدولة يمتلكون الخبهرة الكافيهة لكهي يقومهون بههذه المهمهة وههذا مها يمكهن التأكهد منهه بسههولة مهن
خالل مالحظة شهروط العضهوية بههذا المجلهس( ) ،اال انهه مهن التحهديا

التهي يواجههها المجلهس فهي تحقيهق هدفهه

في ضمان صياغة نصوص قانونية واضحة ههو وجهود بعهض التشهريعا

يهتم اعهدادها وصهياغتها مهن قبهل اللجهان

البرلمانية ويهتم التصهوين عليهها دون ان تعهرض علهى مجلهس الدولهة ومهن ثهم فقهد تخهرج مخالفهة ألصهول الصهياغة
)

(

التشريعية وبالتالي ال يتحقق فيها مبدأ وضوح القانون.

ثانيا :ضمان الدقة في ا تدداق اللفاظ وضبط أ لوت التعبكر القوانوني :حتهى تتحقهق جهودة الصهياغة التشهريعية
ومن ثم الوصول الى غايتها وههي سهن تشهريع واضهح وقابهل للفههم والتطبيهق يجهب ان ي ارعهي الصهاذر التشهريعي او

امعههد التش هريع مسههألة اسههتعمال االلفهها القانونيههة حسههب معناههها الصههحيح وفههي موضههوعها الصههحيح ،بحيههث تعبههر
الكلمهها والعمهها ار الهواردة بالتشهريع عههن المعنههى المقصههود مههن الههنو بسهههولة ويسههر ،ومههن ثههم يسههتطيع المخاطههب
(

بالقانون تطبيقه دون عناء.

)

لذلك يجب االخذ بنظر االعتمار عند صياغة التشريع أسلوب التعبير القانوني ،فيجب ان تكون صياغة الهنو

القانوني بأسلوب واضح ومفهوم وموجز ،واالبتعاد قدر اإلمكان عن الكلما

الغامضة والعما ار

المبهمهة ،وتجنهب

المعبه هرة ع ههن المعن ههى المقصههود بشههكل مماشههر ال يحتمههل أي
اسهتخدام كلمهها مترادفهة ،وان يكههون اخت ههار الكلم هها
ن
تأويهل أو تفسهير غيهر مقصهود ،باإلضهافة الهى ذلهك ينمغهي ان تكهون صهياغة النصهوص القانونيهة علهى شهكل جمهل
قصيرة تظهر فيها عالما

الترصيم ،او بشكل جمل مفصلة مقسمة على شكل فقه ار

فهي حهال كهان محتهوى الهنو

يشير الى عدة حاال  ،بحيث تكون واضحة المعنى ومترابطة ،وأال تتر الجمل الطويلة على حالها كهون ذلهك قهد
() 5

يؤدي الى تسهيل التعارض او الوقوع في الغموض.

الفرع الثاني :ضمان إمكانية وصول القانون

يقصههد بإمكاني ههة الوصههول للق ههانون سهههولة االط ههالع علههى الق ههانون ومعرفتههه وفه ههم نصوصههه م ههن قبههل جمي ههع افه هراد

المجتمههع ولههيس فقه المختصههين بالقههانون .ويجههد مبههدأ سهههولة الوصههول الههى نصههوص القاعههدة القانونيههة اساسههه فههي

مبدأ المساواة ،اذ انه لهيس مهن المسهاواة ان تقهوم السهلطة بسهن قهانون معهين يمهس حقهوق األشهخاص دون ان تيسهر
() 4

سبل االطالع عليه وفهم نصوصه.
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ومما تجدر اإلشارة اليه ان تحقيق مبدأ سهولة الوصول للقانون ال يقتصر على سلطة دون أخرى بل ان جميع
يقههع علههى عاتقههها تسهههيل وصههول القواعههد القانونيههة الههى المخههاطبين بههها ،اال ان السههلطة التههي يجههب ان

السههلطا

ت ارعههي تحقيههق هههذا المبههدأ قبههل غيرههها مههن السههلطا
(

القوانين.

)

األخههرى هههي السههلطة التش هريعية باعتمارههها مسههؤولة عههن سههن

وتتضههمن فك هرة إمكانيههة الوصههول للقههانون جههانبين :األول يتمثههل فههي إمكانيههة الوصههول المههادي لنصههوص القههانون

وهههذا االمههر يتعلههق باوليهها

والطههرق المسههتخدمة مههن قبههل السههلطة المختصههة فههي نشههر وبههث نصههوص الق هوانين ،اذ

يجب ان تكون هنالك طرق تضمن نشر القانون ومن ثم وصوله الى المخاطبين به ،فمن خالل نشر القانون تتاح

كافة لكي يعلموا بصدور القانون كونهم المخاطبين به ومن ثم عليهم تطبيقه .وتعد الجريدة الرسمية

الفرصة للنا

وسيلة لنشر القانون واشهاره بين االفراد( ) ،ففي العراق يتم نشهر القهانون الجديهد او تعهديال

القهوانين فهي الجريهدة

الرسمية وهي جريدة الوقاذع العراصية اذ نصن المادة األولى من قانون النشر في الجريهدة الرسهمية رقهم (
(

 5المعدل

)

) لسهنة

على انه (أوالً :الوقهاذع العراصيهة ههي الجريهدة الرسهمية للجمهوريهة العراصيهة ،وتتهولى و ازرة العهدل

إصههدارها .ثانيهاً :يعتبههر جميههع مهها ينشههر فههي (الوقههاذع العراصيههة) الههنو الرسههمي المعههول عليههه ،ويعمههل بههه مههن تههاري
نشره ،إال إذا نو فيه على خالف ذلك) لهذا يمكهن القهول بهان نشهر القهانون فهي الجريهدة الرسهمية يضهمن الوصهول

المادي للقانون.

امهها بالنسههمة للجانههب االخههر مههن فك هرة إمكانيههة وصههول القههانون فيتمثههل فههي إمكانيههة الوصههول الفكههري لنصههوص

القاعدة القانونية ،اذ ان إمكانية الوصول المادي للقانون ال يكفي لتحقيق مبدأ سهولة الوصول بل ان هنا جانهب

مهههم ايض هاً هههو ضههمان الوصههول الفكههري للقههانون ،أي ان نصههوص القههانون يجههب ان تكههون واضههحة وقابلههة للفهههم،
ولتحقيق ذلك ينمغي ان تكون نصوص القانون سهلة القراءة بحيث يمكن استيعابها بسههولة وههذا االمهر يتطلهب ان

تصاغ القاعدة القانونية بنصوص واضحة ،باإلضافة الى ذلك يجب ان تكون نصوص القهانون قابلهة للفههم بمعنهى

ان يههتمكن جميههع المخههاطبين بههها معرفههة االحكههام الهواردة فيههها ،لههذلك فههان اجتمههاع سهههولة القهراءة والقابليههة للفهههم فههي
(

النو القانوني سوف يضمن وصول القانون في جانمه الفكري.

)

الفرع الثالن :ضمان العلأ القانون

قاعههدة العلههم بالقههانون تعنههي افتهراض علههم الكافههة بصههدور القههانون واحههاطتهم علمهاً بإحكامههه منههذ نفههاذه سهواء كههان
وقههن نشهره او مههن تههاري اخههر نههو عليههه القههانون .وال يقبههل مههن أي شههخو كههان االحتجههاج بعههدم العلههم بالقههانون

بقصد اإلفال من تطبيقه ،حيث ال ايعذر احد لجهله بإحكام القهانون ،ومبهدأ افتهراض العلهم بالقهانون او عهدم جهواز
االعتذار بجهل القانون ليس قاصه اًر علهى القواعهد القانونيهة التهي مصهدرها التشهريع وحهده بهل يطبهق ايضهاً علهى كهل
الق هوانين اي هاً كههان مصههدرها ،فالقاعههدة القانونيههة التههي مصههدرها الههدين او العههرف تعتبههر مههن القواعههد التههي ال يجههوز
االعتذار بالجهل بها ،كما ان افتراض العلم بالقانون ال يقتصر على القواعد القانونية اومرة بل ذهب الراي الراجح
(

)

في الفقه الى انه يطبق ايضاً على القواعد القانونية المكملة او المفسرة.
ويعتبههر العلههم بالقههانون متحقق هاً بمجههرد نش هره بالجريههدة الرسههمية ومضههى المههدة الالزمههة لسههريانه وفههي ذلههك نصههن
المادة (5

) من الدستور العراقي لعام ( 44تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ،ويعمل بها من تاري نشرها،

مالم ينو على خالف ذلك) ،كما نو قانون النشر في الجريدة الرسمية العراقي رقم (
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علههى افت هراض العلههم بالقههانون فههي المههادة ( ) منههه اذ جههاء فيههها (ال يعتههد بالجهههل بمضههمون مهها ينشههر فههي الوقههاذع
العراصية)

وتجدر اإلشارة الى ان مبدأ افتراض العلم بالقانون يقوم على أسا

العدل ،اذ ان العدل يتطلب المسهاواة التامهة

بين المخاطبين بإحكام القاعدة القانونية ،فال يفرق بينهم في وجوب الخضهوع لهها او يعفهي بعضههم مهن التقيهد بهها،
لذلك فان افتهراض العلهم بالقهانون يقهوم علهى قرينهة قاطعهة ال يجهوز اثمها
(

تعطيل تطبيق القانون.

عكسهها ،والقهول بخهالف ذلهك يهؤدي الهى

)

وعلى الرغم من ان افتراض العلم بالقانون او قاعدة عدم جواز االعتذار بجهل القانون تعد مهن الممهاد العامهة

للقههانون ،كمهها انههها مههن القواعههد األساسههية اال انههها ليسههن مطلقههة ،والحقيقههة ان ذلههك حههال جميههع ممههاد القههانون فمههن
غيهر المقبهول اسههماغ صهفة االطههالق علهى أي قاعههدة مهن قواعهد القههانون ،لهذلك فقههد ورد اسهتثناء عليههها يتمثهل بحالههة

القوة القاهرة ،اذ يجوز االعتذار بجهل القانون في حالة وقوع قوة قاهرة اذا أد

الى تعذر وصول الجريدة الرسهمية

الههى منطقههة معينههة ،كمهها لههو وقههع فيههها فيضههان أدى الههى انقطههاع االتصههال بكافههة الوسههاذل بهههذه المنطقههة ،او حههدوث
(

حرب او وباء وما شاكل ذلك  ،ففي هذه الحالة ال يفترض العلم بالقانون.

)

ومما تجدر اإلشارة اليه هنا ،ان مبدأ االمن القهانوني يفتهرض التهزام الدولهة بضهمان العلهم بالقهانون لهدى المخهاطبين

به ،ههذا االلتهزام الهذي أصهمح ضهرورياً فهي الوقهن الحاضهر خاصه ًة بعهد ت ازيهد عهدد التشهريعا
( )
الى صعوبة متابعتها واالطالع عليها خصوصاً من قبل األشخاص العاديين.

فهي الدولهة ممها أدى

والوسيلة المعتمدة الفتراض العلم بالقانون في معظهم الهدول ههي النشهر فهي الجريهدة الرسهمية وههذا مها أشهار اليهه

المشههرع الع ارقههي فههي المههادة األولههى مههن قههانون النشههر فههي الجريههدة الرسههمية والتههي تقههدم ذكرههها ،لههذلك فههان الوسههيلة
الوحيههدة الفتهراض العلههم بالقههانون هههي نشههر القههانون ورصيهاً فههي الجريههدة الرسههمية ،امهها الطههرق الحديثههة للنشههر واهمههها
النشر االلكتروني فهال تعتبهر وسهيلة رسهمية لنشهر القهانون ،اال انهه وبهالرغم مهن ذلهك تعهد طريقهة نشهر القهوانين علهى

المواقع االلكترونية فعالة جداً في اطالع االفراد عليها وحصول العلم بالقانون لديهم ،ومهن اههم المواقهع االلكترونيهة
المختصة في نشر القوانين هي قاعدة التشريعا

المنطقة العربية ،حيث بدء مشروع قاعدة التشريعا

العراصية ،اذ تعد أول قاعهدة بيانها

قانونيهة إلكترونيهة انجهز فهي

في عام  44من قبل برنام األمم المتحدة االنماذي ،ونفذ

من قبل مشروع إدارة الحكم في المنطقة العربية ) (POGARوبالتنسيق مع مجلس القضاء األعلى العراقي ،وكان
الهدف من هذا المشروع هو جمع وتقنين مجموعة الدسهاتير والقهوانين العراصيهة المتاحهة وجعلهها فهي متنهاول القضهاة
() 5

والمحامين واالكاديميين والنواب وجميع االشخاص الذين يسعون إلى المعرفة القانونية.
وم ههن جمي ههع م هها تق ههدم يمك ههن الق ههول ان الته هزام الدول ههة بنش ههر التشه هريعا

وتس هههيل الوص ههول اليه هها م ههن قب ههل كاف ههة

األشخاص سوف يحقق العلم بالقانون وبالتالي إمكانية وصول القانون وتحقيق مبدأ وضوح القانون.
اخلامتة-:

بعههد ان انتهينهها بحمههد ى تعههالى مههن بحههث موضههوح (مبههدأ وضههوح القههانون) أصههمح ضههرورياً بيههان اهههم النتههاذ التههي

توصلنا إليها ومن ثم طرح بعض التوصيا

في ضوذها.

اولا :النتا ج:
 ان وض ههوح الق ههانون وقابليت ههه للفه ههم واإلد ار وس هههولة وص ههوله للمخ ههاطبين بهههه ل ههه دور ه ههام ف ههي معرف ههةاالشخاص لحقوقهم والتزاماتهم التي ينو عليها القانون.
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 ان وضوح القانون يعهد عنصه اًر اساسهياً لتحقيهق االمهن القهانوني وكهذلك اليقهين القهانوني ،ذلهك الن ضهماناس ههتقرار الم ارك ههز القانوني ههة ،وإش ههاعة الطمأنين ههة ب ههين أطه هراف العالق هها

االشههخاص لمفاج هها

القانوني ههة ،وض ههمان ع ههدم تع ههرض

او اعمههال لههم تكههن بالحسههمان نتيجههة تطبيههق القههانون ،كههل ذلههك يعتمههد علههى مههدى

وضوح القاعدة القانونية وسهولة فهمها وادراكها.

 يتمتع مبدأ وضوح القانون بقيمة دستورية لدى القضهاء ،اذ ان عهدم وضهوح الهنو او غموضهه قهد يكهونسبماً في بعض األحيان لعدم دستورية هذه النصوص.
 ان مظاهر انعدام وضوح القانون تتمثل بغموض النصوص القانونيهة او تعارضهها مهع بعضهها باإلضهافةالى تضخم النصوص القانونية.

 تعتبر جودة الصياغة التشريعية عنص اًر اساسياً لمبدأ وضوح القانون ،وتظههر أهميهة الصهياغة التشهريعيةبالنسمة لهذا المبدأ من خالل الهدف الذي تسعى اليه وهو الوصول الى سهن قهانون قابهل للفههم والتطبيهق
من قبل المخاطبين به.

 -على السلطا

المختصة ان تضمن وصول القانون الى المخاطبين به سهواء كهان ذلهك الوصهول المهادي

المتمثل بنشهر القهانون فهي الجريهدة الرسهمية فضهالً الوسهاذل األخهرى كالنشهر علهى االنترنهن ،او الوصهول
الفكري الذي يوجب بان تكون نصوص القانون قابلة للفهم بمعنى ان يتمكن جميع المخاطبين بها معرفة
االحكام الواردة فيها.

ثانيا :التوصيات:

 نتمنههى علههى المشههرع التقيههد بمعههايير جههودة الصههياغة التشهريعية وان يكههون أكثههر دقههة فههي اسههتخدام االلفههاالقانونية وضم أسلوب التعبير القانوني عند صياغة نصوص التشريع.

 يجب ان يكون اختيار الصاذر التشريعي من بين كمار الخبراء القانونيين االكفهاء الهذين يمتلكهون المعرفهةالقانونيههة الواسههعة علههى المسههتويين العلمههي والعملههي علههى نحههو يههؤهلهم للقيههام بهههذه المهمههة المالغههة الدقههة
والخطورة.

 نههدعو المشههرع الع ارقههي الههى مراجعههة القهوانين النافههذة بقصههد ترشههيقها وتوحيههد قواعههدها المتعارضههة ومعالجههةالتضخم التشريعي فيها.

 نقتههرح بههان يكههون هنالههك تعههاون جههاد بههين السههلطة التش هريعية ومجلههس الدولههة الع ارقههي ،وذلههك مههن خههاللارسههال مشههاريع الق هوانين المقترحههة الههى مجلههس الدولههة ،باعتم ههاره الجهههة المختصههة عههن اعههداد وصههياغة
القوانين ،لتدقيق مشروعا

اهلوامش :

القوانين وصياغتها وفقا ألصول الصياغة التشريعية.

( ) لسان العرب البن منظور مادة واضح
( ) معجم المعاني الجامع مادة واضح

( ) د .شورش حسن عمر و د .خاموش عمر عبدى  ،دور العدالة التشريعية في تحقيق االمن القانوني(دراسة

تحليلية)  ،المجلة االكاديمية للمحوث القانونية والسياسية – تصدر عن كلية القانون والسياسة جامعة عمار ثليجي
باالغواط الجزاذرية  ،المجلد الثالث  ،العدد الثاني  ، 4 5 ،ص
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( ) د .مازن ليلو راضي  ،اليقين القانوني من خالل الوضوح وسهولة الوصول الى القانون ،مجلة العلوم القانونية
 كلية القانون جامعة بغداد  ،العدد األول  ، 4 5 ،ص( ) دمحم ش ارريرية ،مظاهر المسا

وص .

باألمن القانوني في مادة القانون الجناذي االستهالكي ،مجلة التواصل في

االقتصاد واإلدارة والقانون – تصدر عن جامعة باجي مختار عنابة الجزاذرية  ،العدد

،

، 4

( ) د.صدقي دمحم أمين يسى  ،أثر الصياغة التشريعية على فهم النو وتطبيقه في قانون الشركا

.

رقم (

)

لسنة  55المعدل – دراسة تحليلية  ،مجلة جامعة تكرين للحقوق السنة ( ) المجلد ( ) العدد ( ) الجزء ( )
،

، 4ص . 4
 ) 4بتاري

( ) منشور في جريدة الوقاذع العراصية بالعدد (

-45-4

5

( ) أنظر :د .إحسان علو حسين ،األضرار التي تلحق بالمتهم وعالجها ،دراسة مقارنة في الفقه والقانون ،دار
الكتب العلمية ،بيرو  ،لبنان ،بدون سنة طمع ،ص
( ) د .سالم عبد الزهرة الفتالوي وآمنة فار

.

حامد عبد الكريم ،المعايير العامة للصياغة التشريعية – دراسة

مقارنة ،مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ،العدد الرابع ،السنة التاسعة،
( ) د .مازن ليلو راضي ،المصدر السابق ،ص .
( ) محمود دمحم علي صبره ،االتجاها

والترجمة ،الجيزة ، 445 ،ص . 5

الحديثة في إعداد وصياغة مشروعا

( ) د .صدقي دمحم أمين يسى ،المصدر السابق ،ص 4
( ) د.مازن ليلو راضي  ،المصدر السابق  ،ص .

 ، 4ص .5

القوانين ،مكتمة صبره للتأليف

.

( ) عبد المجيد غيميجة ،مبدأ االمن القانوني وضرورة االمن القضاذي ،بحث اعرض في اطار الندوة المقدمة
من طرف الودادية الحسنية للقضاة بمناسمة المؤتمر الثالث عشر للمجوعة االفريقية لالتحاد العالمي للقضاة،
الدار البيضاء  ، 44 ،ص .
( ) د .شورش حسن عمر و د .خاموش عمر عبدى  ،المصدر السابق ،ص 5

.

( ) عبد المجيد غيميجة ،المصدر السابق  ،ص .

( ) دمحم دمحم عبداللطيف ،مبدأ االمن القانوني  ،مجلة المحوث القانونية واالقتصادية  ،جامعة المنصورة – كلية

القانون  ،العدد

،ص. 5

( ) بوزيد صبرينة ،قانون المنافسة :ال أمن قانوني أم تصور جديد لشمن القانوني  ،رسالة ماجستير مقدمة

الى كلية الحقوق والعلوم السياسية -جامعة

– قالمة الجزاذرية  ،ص .

ماي

( ) أحمد جابر صالح احمد ،اليقين القانوني الجناذي – دراسة مقارنة ،أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية
القانون – جامعة كربالء  ، 4 5 ،ص . 5دمحم دمحم عبداللطيف ،المصدر السابق ،ص . 4

( ) د.مازن ليلو راضي  ،المصدر السابق  ،ص .
( ) دمحم دمحم عبداللطيف ،المصدر السابق ،ص

جملة مِراس /السنة الثانية
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( ) Decision No 2004-499 DC Treatment of Personal Data of 29 July 2004. Marie-
Pierre Granger: The Preamble(s) of the French constitution: Content, status, uses

and amendment. https://www.researchgate.net/publication. Visit Date 18/3/2019
( ) حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة
/

دستورية .ج

 ، 55 /في القضية رقم

/

لسنة  4قضاذية

ص  . 4نقال عن د .دمحم عماد النجار ،في تطور مفهوم النو الدستوري في قضاء

المحكمة الدستورية العليا ،ورقة بحثية عرضن في ندوة نظمتها وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة األمريكية

بالقاهرة ، 4 4 ،منشورة في االنترنن على الراب ادناه:
https://manshurat.org/node/66836
( ) منشور في جريدة الوقاذع العراصية بالعدد 1033بتاري
( ) الفقرة ( ) من المادة (  )5من قانون إدارة البلديا

-

رقم

-

 5م

لسنة

 5المعدل

( ) نصن المادة ( ) من الدستور العراقي لعام  44على انه (أوالً :الملكية الخاصة مصون ٌة ،ويحق
للمالك االنتفاع بها واستغاللها والتصرف بها ،في حدود القانون .ثانياً :ال يجوز نزع الملكية إال ألغراض المنفعة
ٍ
تعويض عادل ،وينظم ذلك بقانون)
العامة مقابل

/اتحادية ) 4 5/في 4 4/ / 4

( ) قرار المحكمة االتحادية العليا رقم (  ) 4وموحدتها (
على موقع المحكمة االتحادية العليا على الراب

 .منشور

https://www.iraqfsc.iq/searchkrar2.php

( ) القاضي سالم روضان الموسوي ،عدم وضوح الصياغة التشريعية تكون سبماً في عدم دستورية القانون
/اتحادية ، 4 5/الحوار المتمدن-
أحياناً  -تعليق على قرار المحكمة االتحادية العليا رقم  4وموحدتها
–  ، 4 4مقال منشور في االنترنن على الراب ادناه

العدد:

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=663217

( ) عبد الماقي المكري و زهير المشير ،المدخل لدراسة القانون ،الطمعة الثالثة ،المكتمة القانونية ،بغداد،
ص5

.

( ) د.صدقي دمحم أمين يسى  ،المصدر السابق ،ص

، 4

.

( ) يقصد باللفم الخفي في علم أصول الفقه بانه لفم او كالم استتر معناه المراد بالنسمة لمعض افراده ال

لصيغته ،وحكمه انه يحتاج الى االجتهاد والنظر إلزالة خفاذه  .انظر د .مصطفى إبرابيم الزلمي ،أصول الفقه
في نسيجه الجديد ،الطمعة األولى  ،المكتمة القانونية ،بغداد،
( ) منشور في جريدة الوقاذع العراصية بالعدد (4

، 4ص

)بتاري - 4

.

5 5-

( ) يقصد باللفم المجمل في علم أصول الفقه بانه لفم نقله الشارع او المشرع من معناه اللغوي الى معنى جديد
استعمله في النصوص .انظر د .مصطفى إبرابيم الزلمي ،المصدر نفسه ،ص

( ) د.سالم عبد الزهرة الفتالوي و آمنة فار
أمين يسى  ،المصدر السابق ،ص 5

جملة مِراس /السنة الثانية
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( ) د .توفيق حسين فرج ،المدخل للعلوم القانونية  ،مؤسسة الثقافة الجامعية ،دون مكان نشر وسنة نشر ،ص
 .د .ليث كمال نصراوين ،متطلما

 ،الجزء االول  ،مجلة كلية القانون الكويتية العالمية ،السنة الخامسة ،

بالمؤتمر السنوي الرابع  ،العدد
ص

الصياغة التشريعية الجيدة وأثرها على االصالح القانوني ،ملحق خاص

.

) بتاري

( ) منشور في جريدة الوقاذع العراصية بالعدد (5

( ) د .مازن ليلو راضي ،المصدر السابق ،ص

، 4

55 -45- 5

.

( ) د .عهبدالكريم صالح عهبدالكريم و د .عهبدى فاض ههل حههام ههد ،تضخم القواعد القانونية – التشريعية ( دراسة

تحليلية نقهديهة فهي القانون المدني) بحث منشور في مجلة جامعة تكرين للعلوم القانونية السنة (
(

) ،ص

) العههدد

.

( ) إيرادين نوال ،تأثير تضخم التشريع على األمن القانوني ،بحث منشور في مجلة دفاتر المحوث العلمية

تصدر عن المركز الجامعي في الجزاذر ،العدد الثالث عشر،

 ، 4ص5

( ) د.حسن علي الذنون ،فلسفة القانون ،مكتمة السنهوري ،بغداد ،ص

( ) د.سمير تنياهو ،النظرية العامة للقانون ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،

.

.
، 5ص

( ) د.سالم عبد الزهرة الفتالوي و آمنة فار حامد عبد الكريم ،المصدر السابق ،ص .5
( ) د .شورش حسن عمر و د .خاموش عمر عبدى ،المصدر السابق  ،ص
( ) د .خالد جمال أحمد حسن ،مابية الصياغة التشريعية ومقوما
الرابع ،العدد

) بتاري

.

جودتها ،ملحق خاص بالمؤتمر السنوي

 -الجزء األول ،مجلة كلية القانون الكويتية العالمية ،السنة الخامسة،

( ) منشور في جريدة الوقاذع العراصية بالعدد(

( ) اذ حدد

-

.

، 4ص

.

5 5-4 -

المادة( ) 4من قانون مجلس الدولة العراقي شروط العضوية في مجلس الدولة اذ جاء فيها

(يشترط في من يعين بوظيفة مستشار ما يأتي :ثالثاً  /حاصالً على شهادة جامعية اولية في االقل في القانون.
) ثماني عشرة سنة في وظيفة قضاذية او

رابعاً  /أ -له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة ال تقل عن (
قانونية في دواذر الدولة والقطاع العام .ب  -تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند
(

) سن عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (

) اربع عشرة سنة للحاصل على شهادة

الدكتوراه في القانون سواء أكانن هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة
االصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة ألغراض هذا القانون).

( ) د .مازن ليلو راضي  ،المصدر السابق،

.
.

( ) د .ليث كمال نصراوين ،المصدر السابق ،ص

( ) مجلس النواب العراقي ،دليل الصياغة التشريعية ،من منشو ار

مجلس النواب العراقي ،بغداد،

، 4

ص . 5د .لطيف نجاح شهيد القصاب ،اللغ اة القانوني اة وأخطاء الداللة والتداول والتركيب في المحث القانوني،
بحث منشور في مجلة دواة ،تصدر عن العتمة الحسينية المقدسة ،المجلد الخامس ،العدد الحادي والعشرون،
السنة السادسة ، 4 5،ص

.

( ) د .مازن ليلو راضي ،المصدر السابق ،ص
جملة مِراس /السنة الثانية
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( ) د .خالد مجيد عبد الحميد و د .عبد الخالق عبد الحسين ،المواءمة بين مبدأ اليقين القانوني والعدالة

التشريعية ،مجلة اهل البين(ع) ،تصدر عن جامعة اهل البين (ع) ،المجلد  ،العدد
( ) د .صدقي دمحم أمين يسى ،المصدر السابق ،ص
( ) منشور في جريدة الوقاذع العراصية بالعدد ( 5

، 4 4،ص

.

) بتاري -4 - 4

5

( ) بوزيد صبرينة ،المصدر السابق ،ص .

( ) د .غالب علي الداودي ،المدخل الى علم القانون ،دار واذل للنشر  ،عمان  ، 44 ،ص
( ) عبد الماقي المكري و زهير المشير ،المصدر السابق  ،ص . 4
( ) د .غالب علي الداودي ،المصدر السابق ،ص

.

.

.

( ) دمحم دمحم عبداللطيف ،المصدر السابق ،ص . 4
( ) قاعدة التشريعا

العراصية ،مقال منشور على موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة ،على الراب االلكتروني ادناه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%
A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D
8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9

املصادر-:

أولا :ال تب
 .د.إحسان علو حسين ،األضرار التي تلحق بالمتهم وعالجها ،دراسة مقارنة في الفقه والقانون ،دار
الكتب العلمية ،بيرو  ،لبنان ،بدون سنة طمع.

 .د.توفيق حسين فرج ،المدخل للعلوم القانونية ،مؤسسة الثقافة الجامعية ،دون مكان نشر وسنة نشر.
 .حسن علي الذنون ،فلسفة القانون ،مكتمة السنهوري ،بغداد.

 .د.سمير تنياهو ،النظرية العامة للقانون ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية،

. 5

 .عبد الماقي المكري وزهير المشير ،المدخل لدراسة القانون ،الطمعة الثالثة ،المكتمة القانونية ،بغداد،
. 4

 .د.غالب علي الداودي ،المدخل الى علم القانون ،دار واذل للنشر ،عمان. 44 ،
 .لسان العرب البن منظور مادة واضح
 .مجلس النواب العراقي ،دليل الصياغة التشريعية ،من منشو ار مجلس النواب العراقي ،بغداد،

 .5محمود دمحم علي صبره ،االتجاها

الحديثة في إعداد وصياغة مشروعا

. 4

القوانين ،مكتمة صبره للتأليف

والترجمة ،الجيزة. 445 ،
 . 4د .مصطفى إبرابيم الزلمي ،أصول الفقه في نسيجه الجديد ،الطمعة األولى ،المكتمة القانونية ،بغداد،
. 4

 .معجم المعاني الجامع مادة واضح
ثاني ا :الر ا ل والهاييب
جملة مِراس /السنة الثانية
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 .أحمد جابر صالح احمد ،اليقين القانوني الجناذي – دراسة مقارنة ،أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس
كلية القانون – جامعة كربالء. 4 5 ،

 .بوزيد صبرينة ،قانون المنافسة :ال أمن قانوني أم تصور جديد لشمن القانوني  ،رسالة ماجستير مقدمة
الى كلية الحقوق والعلوم السياسية -جامعة

ماي

– قالمة الجزاذرية.

ثالث ا :البتوث

 .إيرادين نوال ،تأثير تضخم التشريع على األمن القانوني ،بحث منشور في مجلة دفاتر المحوث العلمية
تصدر عن المركز الجامعي في الجزاذر ،العدد الثالث عشر،

 .د.خالد جمال أحمد حسن ،مابية الصياغة التشريعية ومقوما

. 4

جودتها ،ملحق خاص بالمؤتمر السنوي

الرابع ،العدد

 -الجزء األول ،مجلة كلية القانون الكويتية العالمية ،السنة الخامسة،

. 4

 .د.خالد مجيد عبد الحميد و د .عبد الخالق عبد الحسين ،المواءمة بين مبدأ اليقين القانوني والعدالة
التشريعية ،مجلة اهل البين(ع) ،تصدر عن جامعة اهل البين (ع) ،المجلد  ،العدد

 .د.سالم عبد الزهرة الفتالوي وآمنة فار

. 4 4،

حامد عبد الكريم ،المعايير العامة للصياغة التشريعية – دراسة

مقارنة ،مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ،العدد الرابع ،السنة التاسعة،

. 4

 .د.شورش حسن عمر و د .خاموش عمر عبدى  ،دور العدالة التشريعية في تحقيق االمن القانوني(دراسة
تحليلية)  ،المجلة االكاديمية للمحوث القانونية والسياسية – تصدر عن كلية القانون والسياسة جامعة عمار
ثليجي باالغواط الجزاذرية  ،المجلد الثالث  ،العدد الثاني . 4 5 ،

 .د.صدقي دمحم أمين يسى  ،أثر الصياغة التشريعية على فهم النو وتطبيقه في قانون الشركا

رقم (

)

لسنة  55المعدل – دراسة تحليلية  ،مجلة جامعة تكرين للحقوق السنة ( ) المجلد ( ) العدد ( ) الجزء

( )،

. 4

 .عبد المجيد غيميجة ،مبدأ االمن القانوني وضرورة االمن القضاذي ،بحث اعرض في اطار الندوة المقدمة
من طرف الودادية الحسنية للقضاة بمناسمة المؤتمر الثالث عشر للمجوعة االفريقية لالتحاد العالمي للقضاة،
الدار البيضاء. 44 ،
 .د.عهبدالكريم صالح عهبدالكريم و د .عهبدى فاض ههل حههام ههد ،تضخم القواعد القانونية – التشريعية (دراسة
تحليلية نقهديهة فهي القانون المدني) بحث منشور في مجلة جامعة تكرين للعلوم القانونية السنة ( ) العههدد
(

).

 .5القاضي سالم روضان الموسوي ،عدم وضوح الصياغة التشريعية تكون سبماً في عدم دستورية القانون أحيان ًا
 -تعليق على قرار المحكمة االتحادية العليا رقم  4وموحدتها

العدد:

/اتحادية ، 4 5/الحوار المتمدن-

–  ، 4 4مقال منشور في االنترنن على الراب ادناه

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=663217

 . 4قاعدة التشريعا

جملة مِراس /السنة الثانية
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%

A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D
8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
 .د.لطيف نجاح شهيد القصاب ،اللغ اة القانوني اة وأخطاء الداللة والتداول والتركيب في المحث القانوني ،بحث
منشور في مجلة دواة ،تصدر عن العتمة الحسينية المقدسة ،المجلد الخامس ،العدد الحادي والعشرون ،السنة
السادسة. 4 5،

 .د .ليث كمال نصراوين ،متطلما

بالمؤتمر السنوي الرابع  ،العدد

الصياغة التشريعية الجيدة وأثرها على االصالح القانوني ،ملحق خاص
 ،الجزء االول  ،مجلة كلية القانون الكويتية العالمية ،السنة الخامسة ،

. 4

 .د.مازن ليلو راضي  ،اليقين القانوني من خالل الوضوح وسهولة الوصول الى القانون ،مجلة العلوم القانونية
 -كلية القانون جامعة بغداد  ،العدد األول . 4 5 ،

 .دمحم ش ارريرية ،مظاهر المسا

باألمن القانوني في مادة القانون الجناذي االستهالكي ،مجلة التواصل في

االقتصاد واإلدارة والقانون – تصدر عن جامعة باجي مختار عنابة الجزاذرية ،العدد

،

. 4

 .دمحم دمحم عبداللطيف ،مبدأ االمن القانوني  ،مجلة المحوث القانونية واالقتصادية  ،جامعة المنصورة – كلية
القانون  ،العدد

.
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 .القانون المدني العراقي رقم  4لسنة

 .قانون األحوال الشخصية العراقي رقم
 .قانون إدارة البلديا

رقم

لسنة

 .قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (
 .قانون مجلس الدولة رقم (
 .قانون الشركا

العراقي رقم

5
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لسنة  55المعدل

 .الدستور العراقي لعام 44
يامبا :القرايات القضا ية
 حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسةدستورية .ج

/

/

 ، 55 /في القضية رقم

لسنة  4قضاذية

ص  . 4نقال عن د .دمحم عماد النجار ،في تطور مفهوم النو الدستوري في

قضاء المحكمة الدستورية العليا ،ورقة بحثية عرضن في ندوة نظمتها وحدة أبحاث القانون والمجتمع

بالجامعة األمريكية بالقاهرة ، 4 4 ،منشورة في االنترنن على الراب ادناه:
https://manshurat.org/node/66836
 -قرار المحكمة االتحادية العليا رقم (  ) 4وموحدتها (

/اتحادية ) 4 5/في . 4 4/ / 4

منشور على موقع المحكمة االتحادية العليا على الراب
https://www.iraqfsc.iq/searchkrar2.php
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