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 الفرض والحكم في القاعدة القانونية:معنى 

 يسمى والعنصر الثاني الفرض يسمى تتكون من عنصرين العنصر االول ان القاعدة القانونية 

 الحكم:

 تتكون القاعدة القانونية من عنصرين

 

 

 حكم فرض

 

قد به هو توفر حالة وي  في اللغة االنكليزية   hypothesis كلمة وتقابل (أو افتراضالفرض:  )

 .نسميه بالحكم واالثر القانوني هو ماتحققت يترتب عليها اثر قانوني  بشروط معينة، اذا ما

قصد منه االثر  القانوني  (أي الحل) solutionتقابل كلمة و  الحكم: اذن في اللغة االنكليزية وي 

 الذي يترتب على الفرض.

عاقب بالسجن أو الحبس  (كفرضسرق )فمن يرض يتحقق الحكم، فمتى ما تحقق الف ي 

 في قانون العقوبات .(كحكمأو السجن املؤبد ) باإلعداميعاقب  (كفرضومن يقتل )، (كحكم)

 العراقي.

 يترتب على ذلك انهم يكونوا (كفرض) (أي ابرام عقدشخصين بالتعاقد فيما بينهم )اذا قاما 

 ي.في القانون املدني العراق (كحكمملتزمين بتنفيذ بنود العقد )

 (كحكمتجاه بعضهم االخر ) وااللتزاماتفانه يترتب على الزوجين حقوق  (كفرضمن يتزوج )

 بموجب قانون االحوال الشخصية.

فانه يلتزم بتعليمات صاحب العمل وله مقابل  (كفرضمن يعمل في شركة أو  قطاع خاص )

 بموجب قانون العمل العراقي. (كحكمذلك حقوق تجاه صاحب العمل )
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ب لنقابة املحامين ويحصل على من يستكمل دراسة القانون ملدة أربع سنوات ويقدم بطل

بموجب  (كحكمفانه يصبح محامي له حقوق وعليه التزامات ) ،(كفرض) ة املحامينهوي

 .العراقي قانون املحاماة

فانه يصبح عضو  (كفرضمن يرشح النتخابات مجلس النواب العراقي ويفوز في االنتخابات )

 بموجب الدستور العراقي. (كحكممجلس النواب )

يشترط ان يكون  وال اذن احبائي كل قاعدة قانونية تتكون من عنصرين الفرض والحكم

حكم يأتي في الفرض في البداية عند صياغة النص القانوني ويليه الحكم وانما قد يكون ال

 .بداية النص القانون ويليه الحكم

 مثال اخير:

 على: من قانون العقوبات العراقي 440نص املادة  ت

 

  املؤقت او املؤبد بالسجن يعاقب

  :التالية الظروف فيها اجتمعت سرقة ارتكب من

 .وشروقها الشمس غروب بين وقوعها – 1

 .فاكثر شخصين من – 2

 .مخبأ او ظاهرا سالحا حامال الفاعلين احد يكون  ان – 3

 

 

 

 حكم

 فرض


