
 التشسَع
 العسف

 الشسَعت االسالهُت
 لىاعد العدالت



به لظدًا لد فٌكىى الىاسع مبفهىهه التشسَع هظطلح اخرًا اذا: 
 

 الوضعية والسمطات نظامها و الدولة شكل بموجبه يتحدد لمدولة االسمى القانون وهو :الدستىز :أوال
 .العراقي 2005 دستور هو دستورنا .فيه

 السمطة وهي أال بسنه المختصة السمطة عن الصادر القانون ونقصد :العادٌ التشسَع :ثاًُا
 االخير والمجمس االتحاد ومجمس العراقي النواب مجمس هي العراق في التشريعية سمطتنا .التشريعية

 .الدستور في عميه النص رغم مفعل غير
 والتي (الحكومة) التنفيذية السمطة عن الصادرة والتعميمات االنظمة أي :الفسعٍ التشسَع :ثالثا

 .االدارية القرارات بمصطمح عميها ُيصطمح



ٌطلك علُه : التشسَع العاد
ُ
أٌ ها َظدز عي السلطت التشسَعُت والرٌ َ

 !هظطلح الماًىى 

 
 









 المصادر ببقية نظرا ألهمية التشريع العادي وكثرة تطبيقاته مقارنة

( القانون)تقترن تسميته بالقانون، اي تسمية الكل حتى اخذت االخرى 

 (.التشريع العادي)بأهم اجزائه 

 حتى أصبحنا نطلق على التشريع العادي بالقانون والقانون بالتشريع

 !!العادي



  بعد التشروع وأتي العرف يف املرتبة الثانية وتليه الشروعة االسالمية يف املرتبة الثالثة

 .وقواعد العدالة يف املرتبة الرابعة

بعد التشروع تأتي الشروعة االسالمية يف املرتبة الثانية والفقه االسالمي يف املرتبة الثالثة. 

 ال جرمية وال عقوبة إال  )التشروع هو املصدر الوحيد لقانون العقوبات العراقي استنادا ملبدأ

 .والقانون نقصد به التشروع العادي أي القانون مبعناه الضيق( بقانون



لُام سلطت عاهت خمتظت بىضعه. 
 

 

 

 
َتضوي التشسَع جبوُع خظائض الماعدة الماًىًُت. 
طُاغت هضوىًه بظُغت هكتىبت. 

الهٌئة التأسٌسٌة بالنسبة 

 .للدستور

مجلس النواب بالنسبة 

 .للقوانٌن
الحكومة بالنسبة 

 .للقرارات االدارٌة



وضىحه: أوال. 
 *وهذه خاصٌة تشمل كل قاعدة سلوك اجتماعٌة مدونة كاألدٌان السماوٌة. 

 *على عكس العرف االجتماعً وقواعد العدالة التً تتسم بالغموض لعدم تدوٌنها. 

سسَاًه علً اللُن الدولت بسهته: ثاًُا. 
 .القانون مصادر من كمصدر االجتماعً العرف عن التشرٌع تمٌز ما المٌزة وهذه *

 .الفٌدرالٌة الدول فً الوالٌات أو االتحادات وتشرٌعات االتحادٌة التشرٌعات بٌن ما نمٌز ان علٌنا هنا ولكن *

سسعت سٌه وتشسَعه: ثالثا: 
 * وهذا ما ٌمٌز التشرٌع عن العرف االجتماعً الذي ٌتطلب وقت طوٌل لتغٌره بعرف جدٌد نظرا

 .لطول مدة تكوٌنه وصٌرورته عرفا

 *ان مٌزة سرعة سن التشرٌع قضٌة نسبٌة ترجع لمدى مواكبة المشرع للوقائع االجتماعٌة 

أثس هام يف تطىز اجملتوع: زابعا. 



االجابت هتىفسة علً حماضسة البٍ دٌ اف املسسلت سابما. 
17-9ص . 



هعىن الماعدة 
القىة القاهرة  استثٌاءاتها 

االجنبي خالل سبعت 

ايام في الحاالث التي 

ال يجرمها قانىنه 

 37م . الىطني

 عقىباث



المختصة؟ المحكمة 

للرقابة الدستوري االساس 

تطبيقا .(القوانين) العادية التشريعات دستورية عدم عن الناجم االثر 

 .المشروعية لمبدأ



 .سسَاى الماًىى هي حُث املكاى: أوال
ما معنى مبدأ اقلٌمٌة القانون. 

ما معنى مبدأ شخصٌة القانون. 

تطبٌق المبدأٌن على مختلف القوانٌن. 

 المبدأٌن تطبٌق مدى

 القانون فروع فً

 .العام

 فً المبدأٌن تطبٌق مدى

 .الخاص القانون فروع



 .سسَاى الماًىى هي حُث الزهاى: ثاًُا
ما معنى مبدأ عدم رجعيت القىانين على الماضي. 

اشكاليت المبدأ والتعديالث الىاردة عليه. 

االستثناءاث التي ترد على مبدأ عدم الرجعيت. 
 النص الصرٌح

 القانون التفسٌري

القانون المتعلق بالنظام 

 العام
القانون الجنائً االصلح 

 للمتهم



هعىن التفسري والغسع هٌه. 
حاالث التفسري 

 غموض النص

 النقص فً الحكم

التعارض بٌن أحكام 

 النصوص



التفسري التشسَعٍ: أوال. 
التفسري المضائٍ: ثاًُا. 
التفسري االدازٌ: ثالثا. 
التفسري الفمهٍ: زابعا: 

مدرسة االلتزام بالنص 

 (المدرسة التقلٌدٌة)

 المدرسة االجتماعٌة

 (مذهب التطور)
 المدرسة العلمٌة

مذهب البحث )

 (العلمً الحر



طسق التفسري 
 

 طسق التفسري الداخلُت طسق التفسري اخلازجُت



طسق التفسري اخلازجُت 
 

 المصادر التارٌخٌة االعمال التحضٌرٌة حكمة التشرٌع

 العادات

الفلسفة السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة التً 

 تسود دولة ما



طسق التفسري الداخلُت 
 

 االستنتاج بطرٌق القٌاس

 االستنتاج من باب أولى

االستنتاج من مفهوم 

 المخالفة

 تقرٌب النصوص المتعلقة بموضوع واحد من بعضها



ًطاق التفسري أو هدي حسَت املفسس يف التفسري؟ 


