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 اقرار المشرؼ

اشرافي في كلية  اشهد اف اعداد ىذا البحث الموسـو )النظرية العامة في تقسير الدستور(قد جرى تحت
 القانوف والعلـو السياسية/جامعة ديالى وىو جزء من متطلبات نيل  شهادة البكالوريوس  في القانوف .

 

 

 

 

 

 

 

 أ.ـ.د. بالسم عدناف عبد اهلل

 ـ6106/     / 

 

 -جػ-
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 اإلهداء

 إلى من بلغ الرسالة   وادى  االمانه..ونصح أالمه..
 إلى نبي الرحمة ونور العالمين

 محمد صلى اهلل عليه وسلم.سيدنا  
 إلى من كلله اهلل بالهيبة والوق ار إلى من علمني العطاء

 بدون انتظار.إلى من حملت اسمه بكل افتخار.
 والدي العزيز.

 إلى معنى الحب والى معنى الحنان والتف اني.
 إلى بسمة الحياة وسر الوجود

 إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي.
 الحبيبة.أمي  

 إلى من بهم اكبر وعلهم اعتمد,
 إلى من بوجودهم اكتسب قوة ومحبه ال حدود لها

 إلى من عرفت معهم معنى الحياة.
 إخوتي ورف اق دربي.
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 -د-

 شكر وتقدير
اتقدم بالشكر الجزيل الى عمادة كليه الق انون والعلوم السياسيه المحترمة التي كانت  

نفع وتفدم في العددل والعداله ثم اتقدم بالشكر الى    سببا في انتاج اجيال مثقفة فيها

 االساتذة الكرام الذين كانو مثل المشموع التي تحترق لتضيء طريق الخير ..

 و اتقدم بالشكر الجزيل الى االستاذي المشرف الدكتور)بالسم عدنان عبد اهلل(

 00فقد كان خير مرشد في كل خطوة اتقدم بها في بحثي

 لى المكتبه والعاملين فيها التي زودتني بكل ما احتاج اليه..وال انسى شكري ا 

 ثم اتقدم بالشكر الى كل من مد يد العون لي في انجاز هذا العممل البحثي البسيط.. 

 

 

 

 

 -ىػ-
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 -خطح انثذج:

 

 :مفهوم التفسير الدستوري أهميته.المبحث األول

 :مفهوم التفسير الدستوري.المطلب األول

 :أهمية التفسير الدستوري.المطلب الثاني

 

 :أسباب التفسير الدستوري.المبحث الثاني

 :غموض النصوص الدستورية.المطلب األول

 :حاالت الغموض الدستوري.الفرع األول

 :أسباب الغموض الدستوري.الفرع الثاني

 :تعارض النصوص الدستورية.المطلب الثاني

 : النقص في النصوص الدستورية.المطلب الثالث

 

 :طرق التفسير الدستوري.حث الثالثالمب

 :المدارس الخاصة بالتفسير.المطلب األول

 :وسائل التفسير الدستوري.المطلب الثاني

 :وسائل التفسير الداخلية.الفرع األول

 :وسائل التفسير الخارجية.الفرع الثاني

 -و-
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 انًمذيح 

الدستور: وثيقة تتضمن مجموعة من الرؤى السياسية واالجتماعية واالقتصادية السائدة في  
مجتمع معين فضال عن تضمنها للحقوؽ والحريات التي امن بها المشرع الدستوري وضمنها 
الوثيقة الدستورية وتتعرض النصوص الدستورية بالرغم من علوىا وسموىا على النصوص 
التشريعية النافذة في الدولة كافة الى عدـ التطبيق او التعطيل احيانًا او لسوء التطبيق او 
االنحراؼ عن المقاصد التي سعى نحوىا المشرع الدستورية حينًا اخر.واذا تركنا التعطيل 
الدستوري بشقيو الرسمي والفعلي واالنحراؼ الواقعي في تنفيذ نفوذ الدستور اي قياـ 

اصة التنفيذية باالحتكاـ بعيداً نطاؽ الوثيقة الدستورية بما لديها من سطوة الضغط السلطات وخ
واالكراه على االفراد لقبوؿ قراراتها وافعالها المخالفة للدستور وعكفنا عن سبب اخر يؤدي 
الى النتيجة ذاتها اي:الى تعطيل الدستور او االنحراؼ في تطبيقو المتمثل بتفسير الدستور فقد 

التفسير سببًا في تعطيل النصوص الدستورية او االنحراؼ في تطبيقها بالدرجة نفسها يكوف 
صوص الدستورية. التي تتمكن فيها السلطات الحاكمة من فرض ارادتها وجعلها تسمو على الن

واسباب التفسير الدستوري متعددة اذ يرجع بعضها الى الصياغة الدستورية نفسها وما تضمنها 
لى ضبابية مقاصد المشرع الدستوري او خفائها او تعارضها او قد ترجع الى من مثالب ادت ا

طوؿ الدىر بالنصوص الدستورية مما يجعلها غير مواكبة للمستجدات او قد ترجع الى دوافع 
سياسية تجعل من المسسات السياسية في الدولة الى االلتفاؼ على الدستور بحجة تفسيره 

ن فيها تلك المؤسسات الى بلوغ النتيجة نفسها باساليب وبخاصة في الدوؿ التي ال تتمك
البطش والقوة .او اف تكوف من اجل تحقيق مكاسب سياسية داخلية او دولية او دفع توتر 

 سياسي داخلي وغير ذلك من االسباب التي تؤدي الى تفسير نصوص الدستور.

  حثدراستنها لهذا الموضوع الى ثالث مبا واعتماداً على ماتقدـ تتصف

 يتضمن المبحث االوؿ بماىية التفسير واىميتو

 والمبحث الثاني يقف على االسباب التي تدعو الى ذلك التفسير

 والمبحث الثالث مخصص للوسائل المتبعة في تفسير النصوص الدستورية.
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 انًثذج االٔل

 يفٕٓو انتفسٍز ٔاًٍْتّ
تتسم القاعدة القانونية بالعمومية والتجديد غالبا ماتوجد صعوبات في تحديد نطاقها الدقيق والوقوؼ        
 .الحقيقي ويتم ذلك عن طريق التفسير ولقد اختلف القضاء في وضع تعريف دقيق للتفسير معناىاعلى 

ىمية االتفاؽ على والحقيقية اف اي اختالؼ حوؿ تعريف التفسير يعكس اىمية التفسير وتتضح ا       
مدلوؿ محدد للتفسير المتمثلة في توحيد تطبيق النص القانوني ومنع التوصل الى تغيير معنى النص 

 القانوني تحت ستار التفسير.

 (0)-على ذلك يقسم ىذا الفصل الى مطلبين: وبناءً      

 يفٕٓو انتفسٍز انذستٕري.-انًطهة االٔل:

 انذستٕري.ٍح انتفسٍز اًْ-انًطهة انخاًَ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .0بغداد .ص(د.رفاه طارؽ قاسم حرب.شرح التفسير الدستوري _اطروحة غير منشورة قدمت الى جامعة 0)
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 انًطهة االٔل

 يفٕٓو انتفسٍز

ذي يحمل ال التفسيرخوذ من أالتوضيح واالفصاح وكشف  اذ انو ميعني التفسير في اللغة البياف و         
خوذ من التفسير وىو ما يستدؿ بو الطبيب على علة ويقاؿ ايضا فسر والمقصود أىذه المعاني .وقيل انو م

 بعضها عن بعضها.بو تحليل االجزاء وانفصاؿ 

تلفاف في المعنى وقيل اف المقصود بالتفسير ىو التاويل وىو كشف المراد عن المشكل انهما اليخ       
ض بين التفسير والتاويل على اعتبار اف التفسير ىو ايضاح لمعنى اللفظ اما التاويل وىو عفي حين يفرؽ الب

 (0)سوقو الى ما يؤوؿ اليو.

اظهار المعنى المعقوؿ ويختص التفسير للمفردات االلفاظ وغريبها. والتفسير في وقيل ايضا الفسر       
 (6ويلها.)أص بالتاويل يقاؿ تفسير الرؤيا وتالمبالغة كالغفسر وفيما يخت

الحي اتجو الفقو القانوني في تحديد معنى التفسير وجهات متعددة ماؿ بعضها طاما عن المعنى االص      
 -معنى ضيق في حين اتجو بعضها االخر الى اعطائو معنى واسع:الى اعطاء التفسير 

 .االتجاِ انًضٍك نهتفسٍز-أال:

االستدالؿ على ما تتضمنو القواعد القانونية من حكم  -يرجى جانب قليل من الفقو اف التفسير ىو:       
الواقعية.وتاييدا لهذا المعنى المعنى وتحديده الذي تتضمنو ىذه القاعدة حتى يمكن تطبيقها على الظروؼ 

يثما يكوف النص غامضا فتدؽ معرفة معناه ومدلولو يرى احد مؤيدي ىذا االتجاه اف التفسير اليكوف اال ح
 تفسيره.اما اذا كاف النص واضحا في الداللة على مقصوده ما كانت ثمة حاجة الى 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .00.القاىرة.دار النهضة العربيو.ص0د.محمد فوزي نويجي.التفسير المنشيء للقاضي الدستوري.ط(0)

ـ.دار 6119-ىػ4.0431.ط0.ـالقرأفي.الحسين بن محمد.المفردات في غريب (الراغب االصفهان6)
 .636القلم.ص
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 االتجاِ انًٕسغ نهتفسٍز.-حاٍَا:

يرى االتجاه الغالب اف للتفسير معنى واسعا اذ عرفتو جانب من الفقو اف التفسير توضيح ما ابهم من       
المتنافضة  اجزائون احكامو والتوفيق بين اقتضب من نصوصو وتخريج ما نقص م الفاظو وتكميل ما

 (0وباالتجاه نفسو سار اخروف نحو التوسع في مفهـو التفسير.)

دا معانيها ونطاؽ فينحصر في القواعد الدستورية محد اما معنى تفسير الدستور او التفسير الدستوري     
ا او استكماؿ النقص الذي تطبيقها بكشف الغموض الذي يعتريها او ازالو التعارض الذي قد يتخلله

 (6شابها.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

منشورة قدمت الى جامعة  في(د.علي ىادي عطية مطر الهاللي.تفسير قوانين الضرائب المباشرة في العراؽ.اطروحة 0) 
 .63-66ـ .ص6114بغداد سنة 

 .07ـ.ص6100.بغداد مكتبة السنهوري.0(د.علي ىادي عطية مطر الهاللي.النظرية العامة في تفسير الدستور,ط6)
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 انًطهة انخاًَ

 اًٍْح انتفسٍز

تظهر اىمية التفسير بالنسبة للنصوص القانونية التي يلحق بها عيب يجعل من العسير الفهم معناه         
والمراد منها وتطبيقها على الوقائع تبعا لذلك .فقد يكوف النص غامضا في بعض الفاظو او يتضمن خطا 

في ىذه االحواؿ ليزيل الغموض تي التفسير يتعارض ىذا النص مع النص اخر .فيأماديا او قانونيا كما قد 
والتعارض.ومن جهة ثانية فاف جانبا من الفقو يذىب الى اف التفسير ضروري حتى في النص السليم 

د خضوع ىذا الواضح باعتبار اف الحكم على النص من حيث وضوحو او عدمو اليمكن التوصل اليو اال بع
ضوحو فضال على اف الحكم على مدى وضوح ثم الحكم بعدىا على النص ومدى و   النص لعملية التفسير

امر نسبي يختلف من فسر الى اخر .كما انو ليس من الالـز اف يكوف المعنى الظاىر من الفاظ  النص
النص ىو المعنى الصحيح او المراد من ىذا النص مما يؤدي الى التوصل لفهم خاطئ اعتمادا على وضوح 

 (0)النص بحكمك الظاىر.

-يرى جانب من الفقو اف التفسير مطلوب حتى في حالة عدـ وجود النص:فالمفسر ن جهة اخرىوم      
ال يتوصل للحكم باف الواقعة مسكوت عنها النص فيها اال بعد اف يقـو بالتفسير -"او فقيها "قاضيا

م والبحث ومن ث االقواعد القانونية التي يرى احتماؿ انطباقها على ىذه الواقعة ليكن بعدىا بعدـ انطباقه
في المصادر االخرى للقواعد القانونية  اف التفسير مرحلة سابقة والزمة للقوؿ بعدـ وجود نص ينطبق على 
الواقعة المعروضة يتم فيها تفسير النصوص التي يرى احتماؿ انطباقها على تلك الواقعة فتفسير ىذه 

 (6ف.)الشأباقها في ىذه النصوص ليس من اجل تطبيقها بل من اجل التاكيد من عدـ انط

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .00(د.محمد فوزي نويجي.التفسير المنشيء للقاضي الدستوري_ ص0)

الدستورية الكويتية بها في ممارسة اختصاصها بتفسير (د.تركي سطاـ المطيري.قواعد التفسير ومدى التزاـ المحكمة 6)
 .6103-00-66النصوص الدستورية.بحث منشور في موقع جمهورية العراؽ السلطة القضائية االتحادية.الكويت.
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وكذلك من اىمية التفسير الدستوري انو يحتل موقعا ىاما في الرقابة على الدستورية النو عملية الزمة 
 اليمكن تجنبها حتى تباشر المحكمة سلطتها في الرقابة.حتمية المفر منها.و 

ويرتكز التفسير الدستوري على قطبين اساسين االوؿ يتكوف خاللها القانوف اما القطب الثاني فانها       
ل يتكوف من خالؿ الحالة التي يتم فيها تنظيم التفسير وفقا للقانوف .وفي نطاؽ الرقابة الدستورية يمث

مثل القطب الثاني في التشريع المضموف عليو والمعروض على المحكمة في الدستور بينما يالقطب االوؿ 
 (.0)للقانوف الدستورية لمعالجتو طبقا 

ونية دوف النظر الى  الحالة محل التنظيم التي تظل بال انوف يستتبع تحديد القاعدة القانفتطبيق الق      
لحاجة الى التفسير ضرورية النو يعد نشاطا متكامال وىذا على ذلك ا "تاثير على تفسير القانوف وبناء

 التفسير البد اف تكوف لو غاية ولذا فالتفسير رىين بالغاية منو.

فالتفسير يتمثل بالبحث في القاعدة التنظيمية التي توفق بين الحالة المعروضة والقانوف بمعنى اف        
ولكن من غير الممكن اف نفصل بين الحالة الحالة المعروضة تدفع القاضي الى السير في طريق التفسير 

ية التفسير وفي اطار التصور العلمي نلخص القوؿ بثنائنهما يتفاعالف .ومن ىذا المعروضة والقانوف ال
الطعوف بدستورية القانوف نجد اف القاعدة القانوف تتحق في الدستور وىذا بخالؼ الحاؿ بالنسبة للطعوف 
العادية اذ يتعلق االمر في ىذه الحالة االخيرة بواقعة وليس بقانوف وىذا يضل التفسير الدستوري يتسم 

 (6ورة منطقية من تقرير الدستورية.)بالطابع الثنائي الذي يتبع الطعوف الدستورية وبص

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .00ص-مصدر سابق(د.رفاه طارؽ قاسم حرب.0)

 .66ص-60ر سابق.ص(د.محمد فوزي تويجي.مصد6)
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 انًثذج انخاًَ

 اسثاب انتفسٍز انذستٕري

وسيلة التعبير عن ارادة المشرع اي اف مهمة الصياغة تحديد مضموف -ىي:الصياغة القانونية        
 القاعدة التشريعية.

وقد تأتي الفاظ الصياغة القانونية قاصرة عن التوضيح والبياف لتفاوت داللة اللفظ على المعنى        
وىاـ في تحديد وتوضيح المعنى وفي الغالب تاتي االلفاظ منضبطة اي وعندئذ يكوف للتفسير دور كبير 

سير واف ما يضايق القاضي والفقيو  معا ىو ما يعترض النصوص غالبا للتقدير والتف مجاالجامدة فال تترؾ 
من عيوب تعرقل تطبيقها على الوقائع القانونية واستلهاـ مختلف الحلوؿ القانونية فيها فيضطراف الى 

 .تطبيقوعم وسائل تعتليها على استيضاح مراد الشارع فيما قرره من احكاـ بغية  البحث

 -وتكيفو مع االحداث الجديدة وىذه العيوب تتدرج تحت االمور االتية:
 غموض النص.-0
 نقص النص.-6
 تعارض النص.-3

لقاضي.وحيث ا واالضطراب الفكري لدى الفقيو اواف اي عيب من ىذه العيوب كاؼ الثارة الحيرة        
اف العيب القانوني يشبو المرض فاف تشخيصو والشك عامل جدي ورئيسي الزالتو والقضاء عليو.اال اف 
الذي يجب التنويو عنو ىو اف ىذه العيوب ىي االسباب التي تضايق القاضي والفقيو وتجعلهما في امس 

 . (0الحاجة الى التفسير)

ى اسباب عامة تكاد تكوف مشتركة بين النصوص التشريعية عموما فاف الكتب والدراسات تركز عل     
 النقص.-التعارض-سواء كانت عادية اـ دستورية ىي :الغموض

امثلة على اي حاؿ فانو الغراض البحث االكاديمي تورد اىم اسباب التفسير الدستوري مشيرين الى       
صوص الدستور في المطالب الثالث ت موجبة لتفسير ناالتكوف بمثابة ح بارزة نفي الدستور العراقي

 (6االتية.)
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .66ص-60طو قاسم حرب.مصدر سابق.ص (د.رفاه0)
 .77ص-76مصدر سابق.ص. النظريو العامو في تفسير الدستور (د.علي ىادي عطية الهاللي.6)
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 انًطهة االٔل

 (1)غًٕع انُظٕص انذستٕرٌح

غموض نسبية او تكوف النص او عدـ فهم مقصده وقد تكوف صفة ال اخفاء معنى-انغًٕع ْٕ:        
اف يكوف اسباغ وصف الغموض او درجتو متوقفة شخص المفسر -قصد بالغموض النسبي:صفتو مطلقة في

غامضا عند اخر وقد يدعي المفسر فقط يكوف النص نفسو واضحا عند شخص للنص او الجهة المفسرة 
اف النص نفسو بالرغم من غموضو اال انو يمكن تفسيره وحينئذ يكوف الغموض في بعض الحاالت مرتبط 

 في اسباغ صفة الغموض على النص.ر لذا تكوف امكانبية المفسر مؤثرة بشخص المفس

فهو صفة النص التشريعي بسبب الصياغة التشريعية التي استبغت عليو -اما الغموض المطلق :       
يفرؽ حينها اف يكوف ا اختلف شخص القائم بالتفسير والالغموض ويكوف االدعاء بهذه الصفة مهم

النص بمجموع الفاظو بل يرى جانب من الفقو اف صفة الغموض ىي الصفة الغموض صفة للفظ او 
 السائدة بالتشريعات كافة مهما بلغ المشرع في صياغتها من جهد و اتقاف.

رنة او مبهمة او غير ما ما يرتبط باختيار عبارات هحاالت واسباب الغموض الدستوري متنوعة اىم      
من النصوص الدستورية التي وردت فيها نصوص غير معروفة المعنى معينة مما يجعل  د تفسيرمحددة بحدو 

لذا يكوف  "او متذبذبا "حينها او غير معروفة من حيث نطاؽ تطبيقها ومن ثم تجعل من تطبيقها متارجحا
من االوقى اف نضمن ىذا المطلب الى فرعين يكوف االوؿ حاالت الغموض الدستوري والثاني مخصصا 

 السباب الغموض الدستوري.

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ىادي الهاللي.غموض النصوص الدستورية.دراسة تحليلية في ضوءنصوص دستور جمهورية العراؽ لسنة (د.علي 0)
 .57ص-49ص 6مجلد  6116كانوف االوؿ   3النافذ.بحث منشور في مدلة جامعة ذي قار بالعدد 6115
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 انفزع االٔل

 داالخ انغًٕع انذستٕري

 دانح انغًٕع انهفظً.-انذانح االٔنى :

النص التشريعي بصفة عامة والنص الدستوري تحديد من مجموعة من االلفاظ تؤلف يكوف        
بمجموعها مضمونا معينا اراد المشرع الدستوري بعد اقتناعو وايمانو بذلك المضموف اف يسبغ عليو قيمة 

امين نصوص التي تليو بالمرتبة لذا فاف ذلك العلو او السمو للمضية تجعلو بمكانة اعلى من سائر الدستور 
اية وتمحيص بحيث يكوف مجموع الفاظ النص ة توجب اف اختيار االلفاظ بعد عناو النصوص الدستوري

مساعد بفهم معنى النص الدستوري بمجملو وحينئذ يكوف اختيار لفظ غامض او اكثر واقحامو في النص 
وذلك يرجع الى  ليس اال ارباكا لفهم النص بمجملو اي اليتوقف عند عدـ فهم ذلك اللفظ الغامض فقط
 (0اف فهم النص مرتكز على فهم الفاظو المكونة لو واليعني فهم اغلب الفاظو على فهمو.)

فظي حيث يشير الى باحثوف الى اف الدستور  لالعراقي نماذج من الغموض الوقد تضمن الدستور        
ـ 0996كردستاف منذ عاـ كفل استمرار نفاذ "قرارات المحاكم والعقود" المتخذة من حكومة اقليم  

 (6ويعنى ىؤالء الكتاب لفظ "العقود" الذي تضمنو النص بانو لفظ غامض اربك فهم النص الدستوري.)

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .81.مصدر سابق ص.النظريو العامو في تفسير الدستورالهاللي  علي ىادي عطية.د(0)

 النافذ. 6115( من دستور جمهورية العراؽ لسنة 4(المادة )6)
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 دانح انغًٕع انُظً -انذانح انخاٍَح :

فيو وحينئذ يصعب فهم معناه وادراؾ  ظلدستوري بمجملو غامضا وليس بسبب لفضقد يكوف النص ا      
بعضها الى التكرار او االطناب  ل من مجمل النص غامضا اذ قد يرجحمقصده وتختلف االسباب التي تجع

في الصياغة حين ياخذ المشرع على عاتقو افهاـ النص التشريعي لالشخاص كافة متجاوزا دوره المفترض 
دستوري بالنصوص صوب االسهاب او االطناب او تبسيط بافهاـ الغالبية فقط لذا فاف جنح المشرع ال

المفاىيم بدال من اتكوف صياغتو جامعة ومانعة فاف العبارات الزائدة تضحى بتعداد النصوص الساقطة التي 
بتعذر اعمالها فاف كاف اعماؿ الكالـ اولى من اىمالو فاف الكالـ اف تعذر اعمالو يهمل ويضحى النص من 

نص اخر او اف يضيف كلمات او عبارات  لمشروع اف يؤكد نصا معينا بابراـعتمد اسقط النصوص مثلما ي
 (0مربكة للنص.)

تي مما قد يثير غموضا بالتطبيق او يأواظن اف الدستور العراقي قد اربك نصوصو بتزيد غير مبرر       
فهذه لمذاىب.ما نص على :العراؽ بلد القوميات واالدياف والبصياغة عن مصاؼ الصياغة المثلى مث

االلفاظ عامة وغير مخصصة ومن ثم فاف النص يدؿ داللة لفظية على االعتراؼ بالقوميات واالدياف 
والمذاىب الموجودة في العراؽ جميعها ويكفل حقوؽ القوميات االدياف والمذاىب كافة.وحينئذ اليحتاج 

 (6ها.)المشرع الدستوري من بعد ذلك الى تزيد يربك النصوص ويسبغ الغموض علي

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .83ص-86مصدر سابق.ص-نظرية العامة في تفسير الدستور(د.علي ىادي عطية.0)

 النافذ. 6115من الدستورلجمهورية العراؽ لسنة  3(المادة 6)
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 انفزع انخاًَ 

 اسثاب انغًٕع انذستٕري

في ىذه الدراسة ىو معرفة اىم اسباب الغموض ووسائل ازالتو تختلف باختالؼ  االذي يهمن       
النصوص والقضايا الخاضعة لها كما تختلف باختالؼ المفسرين والشراع والقضاة وكل من يتعامل مع 

خر لتفاوت الناس في استعداد النصوص فرب نص غامض في نظر شخص يكوف واضحا لدى شخص ا
ة االطالع والقوة الفهمية والعقلية القانونية واضافة الى ما ذكرنا فاف فقهاء وصفاء الذىن وسع الفهم

الشريعة القانونية لم يتمكنو من قياـ باستقراء تاـ واحصاء كامل السباب الغموض في النصوص. ومرد ذلك 
ى اليفيد والقانونية وعدـ االكتراث لدقائق االمور وتفاصيل الجزيئات حتعمومية وتجدد القواعد الشرعية 

ابط السباب يع االحواؿ والظروؼ كما التوجد ظو الفقيو او القاضي باف يمسك بحرفية النص في جم
 (0.)لى استعراض نماذج من اسباب الغموضغموض النصوص.بناءا على ذلك نقتصر ع

 أال:انغًٕع تسثة اسهٕب انظٍاغح انذستٕرٌح

ة القانونية الى الوجود العلمي تخرج القاعدالتي  يف لها يعني مجموع االدواتالصياغة في ايسر تعر       
ونية بما يحقق اخراجا يحقق الغاية التي يفصح عنها جوىرىا او انها عملية االخراج الفعلي للقاعدة القان

الصياغة ىي عملية نقل الفلسفة او الفكرة التي يبنها المجتمع الى نصوص علمية  الهدؼ من فرضها اذا"
د يرافق الغموض النص الدستور منذ بداية صياغتو عندما يفشل صائغ الدستور في جاىزة للتطبيق لذا ق

تحويل الفهم من النظرية الى التطبيق والسيما اف اكثر التعريفات للغموض تركز على ىذا الجانب حتى قيل 
اف الغموض يعني:ما يحتمل اكثر من معنى واحد لسبب  يعود الى احد الفاظ النص او عباراتو في 

المشرع اما يعمل الى المرونة او  اومنها ما يكوف جامدا وانم "موعها .ومن االلفاظ ما يكوف مرنامج
 (6الجمود في صياغة النص محكوما بالموضوع او المضموف الذي يريدج تأطيره ضمن النص.)

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

-454.بغداد.شارع المتنبي.دار السنهوري.ص5الزلمي.اصوؿ الفقو في نسيجو الجديد.ط(د.مصطفى ابراىيم 0)
 .455ص

 .49ص-48نصوص الدستوري.مصدر سابق .ص(د.علي ىادي عطية الهاللي.غموض ال6)
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 -انغًٕع انذي تمتضٍّ طثٍؼح انًٕضٕع:حاٍَا:

يتميز  اشى التعرض الدؽ التفاصيل فيو لماف يتحعة الموضوع الذي يعالجو المشرع اقد تقتضي طبي       
بو من االتساع والدقة.ومن ىذا القبيل امثلة شتى في المعامالت التجارية حيث اف تفاصيل العقود التجارية 

 تبلغ حد من االتساع والتعقيد يؤثر معو المشرع محدد االحالة الى عرؼ التجارة.

يصوغو بلغة مبهمة  وقديعتمد المشرع السباب سياسية او اجتماعية الغموض فيبتر النص القانوني او      
بنظر  الوقائع الفعلية اف يستخلص المعنى المقصود اذا اخذويترؾ للقضاء القانوني مع الزمن وعند حدوث 

العالف  6115االعتبار الوضع االجتماعي ومستوحيا دمج التشريع ومن ذلك النسبة المطلوبة في دستور 
 الحرب والطوارئ وتمديدىا.

 ٕر فً انهغح ٔانتؼثٍز:حانخا:انغًٕع انُاتج ػٍ انمظ

ف احد االلفاظ النصية او عباراتو يكوف من الناتج من ااو التعبير الغموض الناتج عن مصدر اللغة        
حكمة مما يحتمل اكثر من معنى واحد ويستعاف في ىذه الحالة بطرؽ التفسير المختلفة المالئمة وخاصة 

تشديد عقوبة السرقة ليال علما اف الليل يشوبو غموض شريع لمعرفة المقصود الحقيقي ومن االمثلة الت
قاب في ىذا العقاب في ىذا ال اف الرجوع الى حكمة تشديد العفتنصرؼ الى اكثر من معنى واحد ا

 (0الظرؼ يدمج المقصود بالليل ىو الفترة التي يسود فيها الظالـ.)

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .30ص-31(د.رفاه طارؽ حرب.مصدر سابق.ص0)
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 انًطهة انخاًَ

 حتؼارع انُظٕص انذستٕرٌ

في عداد النصوص غير السليمة وتثير  اف من العيوب التي ترد على النصوص القانونية وتجعلها        
مسألة تفسيرىا ىو تعارضها سواء كاف ذلك التعارض بين النصوص قانوف الواحد اـ كاف بين نصوص قوانين 

 متعددة .

 (0اف تعارض النصوص يعني اختالؼ الحكم في مسالة بين نصين.)

الة واحدة بين نصين دستوريين اي ختالؼ الحكم في مسناحية الدستورية يعني التعارض ااما من ال        
اف توجد مسالة واحدة اال اف لها حكما مختلفا وىكذا فاف التعارض على وفق المفهـو المتقدـ يكوف 
محصورا بين النصوص الدستورية واليمكن تصوير التعارض بين النصوص الدستور والقوانين العادية او 

فاننا نكوف بالتاكيد اما حالة من عدـ دستورية القوانين ال االنظمة او التعليمات واف وجد مثل ىذا التعارض 
 (6اماـ حالة تجعل النصوص غامضة تستوجب التوضيح.)

والتعارض سواء كاف بين احكاـ التشريع الواحدة او بينها وبين احكاـ تشريع اخر يحتاج الى رفعو         
تواريخ صدورىا طريقتا نظرية تدرج التشريع او فاف كاف التعارض بين تشريعات متفاوتة الدرجة ومختلفة 

قواعد النسخ الضمئ حسب االحواؿ واف كاف التعارض بين احكاـ تشريع واحد وتشريعات متساوية في 
قواعد االستدالؿ وكتبنا مدلوؿ العبارة على غيره وعلينا اشارة  جة ومتحدة في تاريخ صدورىا طريقالدر 

في طريق استخالصها من النص كاف يكوف كل منها  اف المتعارضافالنص على داللتو فاذا تساوى الحكم
مستخلصا من عبارة النص كاف البد من القاضي من االلتجاء في رفع ىذا التعرض الى طريق تفسير اخرى 

 (3يبحث عن خارج النصوص.)

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .81.صمصدر سابق. .تفسير قوانين الضرائب المباشر في العراؽ.علي ىادي عطية الهاللي(د0)

 .49.صلي ىادي عطية الهاللي .النظريو العامو في تفسير  الدستور(د.ع6)

 561,ص0968,مصر:دار النهضة العربية,6الجديد,ج(د.عبد الرزاؽ السنهوري,الوسيط في شرح القانوف المدني 3)
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او الحقا لوقت اصدارىا  "والتعارض تارة يكوف معاصر الصدار وثيقة الدستورية وتارة اخرى يكوف مستقبليا
 كما في التالي  6115ونستعرض شئ من التفصيل لهذه الحالتين مع امثلة انصوص الدستور العراقي لسنة 

 -الطذار انٕحٍمح انذستٕرٌح:انتؼارع انًؼاطز أال:

يقصد بالتعارض المعاصر الصدار الوثيقة الدستورية ىو:التعارض الظاىر على النصوص الدستورية      
وقت اصدار الوثيقة الدستورية ويحدث بين نصين دستوريين يضناف المسالة الدستورية ذاتها ولكن على 

 (0نحو مختلف من زاوية الحكم او الشرط.)

الدستور العراقي قد وقع في تعارض خطير وفي مسالة تستوجب عن عدـ الدقة المعالجة  فوا      
الدستورية حين اجاز حرماف االفراد من الحقوؽ والحريات المكفولة بالدستور او تقييدىا على وفق القانوف 

على قرار صادر من جهة قضائية مختصة في حين اجاز وبنص اخر تقييد الحقوؽ والحريات  "وبناءا
على قانوف او جهة التعارض بين النصين يمثل باف النص  "المكفولة بالدستور او تحديدىا بقانوف او بناءا

امر ادارية وال يوجب قييد الى القانوف ومن ثم يبيح التقييد او الحرماف باو االوؿ يشترط اف يتم حرماف او الت
 (6اصدار قرارات قضائية.)

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .016(د.علي ىادي عطية الهاللي,مصدر سابق,ص0)

 .6115لسنة ( من دستور جمهورية العراؽ 05(المادة )6)
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 حاٍَا:انتؼارع انالدك الطذار انٕحٍمح انذستٕرٌح.

قد ال تشير النصوص الدستورية وقت اصدار الوثيقة الدستورية اي تعارض ظاىر ولكن التطبيق        
المستقبلي لعاقد قد يؤدي الى قياـ حالة من من التعارض بين نصوصها وخاصة بين الفاظ بعض النصوص 

لمستنبط من نصوص اخرة من جهة ثانية والتعارض بين مضامين بعض النصوص بسبب من جهة والمفهـو ا
الحاالت المستجرة التي تظهرىا الرؤى السياسية او االقتصادية او االجتماعية في الدولة وىذه صورة من 

 (0صور عدـ مواكبة النصوص للتطورات المستقبلية.)

ما نص عليو الدستور ""من تشجيع البحث العلمي لالغراض السلمية بما يحتـر  "مثاال افلو اخذن      
االنسانية ورعاية التفوؽ واالبداع"" ثم تقاربو بينو وبين نص دستوري اخر كفل فيو الدستور ""كرامة االنساف 

نقد  ص الثاني كما اليصح تجريما بالليس فيو اي تعارض مع النوعدىا مصونة"" ستجد اف النص االوؿ 
كونو من النصوص المهمة والمنطقية والمساعدة على التطور بالمجاالت كافة بحيث احتاج جانب من ىذا 
التطور الى ايضاح او اثبات شريعتو ازاء الدستور من عدمها كونو قد يكوف متعارضا مع البحث العلمي 

ن لظهور الحالة المستجدة او االبداع المكفوؿ دستوريا حينئذ يتطلب التعارض بين ىذين النصي روالتطو 
فلو افترضنا مثال اف تجارب االستنساخ البشري وتجارب االجنة وما ينتج عنها من انشاء مختبرات او ما 

دـ توري محل المثاؿ لم يتعارض او يصطيسمى ببنوؾ االجنة وازاء ىذا التعارض ىل ندعي باف النص الدس
 مع نص اخر بسبب قياـ حالة مستجدة في المستقبل؟

ستوري سوؼ يحتاج الى تفسير واجالء يقصد ايا كانت االجابة فاف من المفروض اف النص الد      
 ستور لكي يتم تقرير عدمو.المشروع الد

بو اف يبين ارادتو بشكل جلي ليستوعب التطورات  "خالصة القوؿ :اف المشرع الدستوري كاف حريا     
 (6المستقبلية.)

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .015ص 013ص مصدر مسابق. .النظرية العامة في تفسير الدستورالهاللي (د.علي ىادي عطية0)

 .البند/أ من الدستور نفسو 0( ؼ/37النافذ والمادة ) 6115من دستور جمهورية العراؽ لسنة  3( ؼ/34(المادة )6)
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 انًطهة انخانج

 انُمض فً انُظٕص انذستٕرٌح

تقدـ الفقو القانوني بتعريفات متنوعة من النقص التشريعي فقد عرفو جانب من الفقو بأنو :اكماؿ        
لفظ في النص اليستقيم الحكم بدونو,في حين عرفو اخروف بعد اف سموه بالفراغ في القانوف بأنو يوجد في 
فراغ في القانوف عندما ينتقد الحكم الشرعي بحيث اف النظاـ القانوني بمجموعة بضمنو النظم القانونية 

 (0الفوقية السامية واالفكار القانونية المستمدة من طبيعة االمور تقتضي وجود مثل ىذا الحكم الشرعي .)

اجب ذكره فانو في الوقت ذاتو ما يكوف فقداف الحكم كاف من الو لواظن اف النقص التشريعي مث        
يعني فقداف لفظ,او عبارة كاف من المفروض او جهاد داخل احد النصوص الدستورية بحيث اليستطيع 

 النص الدستوري القائم اف يستوعي حالة او فرض معينا من دوف ذكر ذلك اللفظ او تلك العبارة.

تارة اخرى يكوف بفقداف لفظ او عبارة  ور ادة يكوف بفقداف حكم في الدستعموما احس اف النقص ع       
 (6كاف من الواجب تضمينها بنص دستوري على النحو اتلتالي)

 انُمض انذستٕري تسثة فمذاٌ انذكى فً انذستٕرأال:

عد عدـ وجودىا في الوثيقة الدستورية نقصا دستوريا ر عموما فقداف بعض االحكاـ التي يتتخلل الدساتي
المشرع الدستوري وعدـ الوقوؼ على ارادتو وما عناه بيسر,مثلما لم يتضمن يؤدي الى ضبابية موقف 

قص دستوري,فلو اخذنا عدـ  وجودىا في الدستور بمثابة ن الدستور العراؽ العديد من االحكاـ التي كاف
ل الحق في مخاطبة السلطات العامة او تقديم عن العديد من الحقوؽ والحريات مث حين اغفل النص مثاال

 رائض لها.مقارنة مع ىذا الحق من قبل التشرعات االخرىالع

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .016.ص.مصدر سابق.تفسير قوانين الضرائب المباشرة في العراؽ.علي ىادي عطية الهاللي(د0)

 .019ص مصدر سابق..النظرية العامة لتفسير الدستور علي ىادي عطية الهاللي (د.6)
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علها من وقد يرى معارضوف لما تقدـ باف الدستور العراقي بكفالتو الحريات العانة والخاصة,وج        
التي وردت  لحرياتديتو سائر مؤسسات الدولة الدستورية فاف ضمن الحقوؽ واضمن القسم الذي نلتـز بتأ

ظن اف مثل جمعيها مكفولة ويجب حمايتها لكي يتي لم ترد ومن ثم الحقوؽ والحريات في الدستور وال
المحكمة -ردد تطبيقو مفسر الدستور العراقي قد يتىذا التفسير الواسع لعبارة الحريات العامة والخاصة 

ير الضيق للدستور واليقاـو االلفاظ التي وبخاصة اف االخيرة قد اثبتت انها تعتمد التفس -االتحادية العليا
 (0جاءت فيو.)

 انُمض انذستٕري تسثة فمذاٌ َمض أ ػثارج.حاٍَا:

وفي ىذه الحالة يكوف الدستور متضمن الحكم الدستوري لكنو مفتقد للفظ او عبارة اليفهم معنى        
 ل.النص الدستوري بدونها يؤدي تدخل المفسر باجالء ما خفي وتبياف ما اشك

فلو ركن الى حالة عدـ تبياف المشرع الدستوري العراقي معقدة فيما اذا كانت اغلبية الثلثين الالزمة       
 في انتخاب مجلس الرئاسة.

( اـ ىي اغلبية ثلثي اعضاء مجلس 6ثي مجموع اعضاء مجلس النواب)لرئيس والنائبين(ىل ىي اغلبية ثل)ا
 فقط.النواب بعد اكتماؿ النصاب القانوني 

يد لنصوص اخرى حين اتجو مقصده الى اغلبية النصاب مثلما لم ينص على ذلك التحد      
المنعقدة.واظن اف باستخداـ طريقة االشكاؿ المتوازية او المتقابلة التي تعارؼ عليها الفقو الدستوري التي 

ء او المسالة لذا يمكننا تعني اتباع االساليب واالجراءات نفسها التي اتجهت الى قاعة مؤسسة او االجرا
اف تكوف انتخاب مجلس الرئاسة باغلبية مجموع عدد اعضاء  يقصدالقوؿ اف المشروع الدستوري قد 

 المجلس ولو لم ينص على ذلك صراحة النو نص على اتباع االجراء ذاتو عند اقالة عضو الرئاسة حيث

ب في االقالة وحالة انتخاب عضو جديد اشترط الدستور تحقق اغلبية ثلثة ارباع عدد اعضاء مجلس النوا
 (3)لمجلس الرئاسة عند خلو منصب ما في الرئاسة حيث الشرط اغلبية ثلثي اعضاء المجلس

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 النافذ 6115دستور جمهورية العراؽ لسنة من  5(المادة/0)
 البند/أ من الدستور نفسو 8ؼ/ 60والمادة / 6115من الدستور العراقي لسنة  59(المادة /6)
 ؼ/ثانيا البنداف ج,د من الدستور العراقي نفسو على التوالي. 038(المادة/3)
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 انًثذج انخانج

 طزق انتفسٍز انذستٕري

االسس والضوابط التي يعتمد عليها في تفسير القاعدة القانونية فالجهة -َؼًُ تطزق انتفسٍز:        
المختصة والتفسير ليست مطلقة من كل قيد في تفسيرىا,وانما تقـو في التفسير طبقا لمعايير معينة,حتى 
يغدو التفسير سليما منطقيا قائما على اسس معتبرة وليس ىوى جامع وعلي سنقسم ىذا المبحث الى 

مطلب االوؿ نتناوؿ فيو المدارس الخاصة في التفسير والثاني نتناوؿ فيو الوسائل الفنية لهذا مطلبين ال
 -التفسير حسب االتي:
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 انًطهة االٔل

 زانًذارس انخاطح تانتفسٍ

 يذرسح انشزح ػهى انًتٌٕأال:

الوحيد للقانوف,.فقد تبدا ىذه المدرسة من مسلمة لديها تتمثل في كوف التشريع ىو المصدر        
احدثت التقنيات النابلونية انبهارا لدى علماء القانوف الفرنسين في القرف التاسع عشر االمر الذي جعلهم 

 يعتقدوف اف ىذه التشريعات تمثل المصدر الوحيد للقانوف فتفسير القانوف يتلخص في تفسير التشريع

ريقة التفسير اللغوي واللفظي على اساس اف وقد اعتمدت ىذه المدرسة في تفسيرىا النصوص ط      
واضعي التشريع يحسنوف استخداـ اللغة ويصنعو لها في معانيها الصحيحة كما تلجا ىذه المدرسة الى 

 التفسير المنطقي عندما الينفعها التفسير اللغوي للوصوؿ الى المعنى المراد .

لى روح التشريع واذا لم تنفعهم االرادة الصريحة التفسير المنطقي يعني االرتفاع فوؽ النص للوصوؿ ا      
المسفادة من النص بحثو عن االرادة المفترضة لما ورائها ىذه النصوص كما يستخدموف قواعد المنطق 

 (0الشكلي باللجوء الى القياس.)

 ارٌخٍح االجتًاػٍحانًذرسح انتحاٍَا:

ترفض ىذه المدرسة التعلق الكامل بنصوص القانوف وترى اف القانوف ظاىرة اجتماعية واف التشريع        
ليس اال تسجيال لها وعلى ىذا االساس فانصار ىذه المدرسة يفسروف النصوص طبقا لنية المشرع 

جعلها الوقت لو وىذا يؤدي الى اف النصوص التشريعية تكتب بمرونة تالمحتملة وقت تطبيق القانوف 
 (6).مالئمة لظروؼ المجنمع المتطورة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
االصدار االوؿ  .المملكة  0الدستوري في ضوء الدساتير العربية المعاصرة ط/(د.حميد العجمي.مقدمة في القانوف 0)ػ

 .010ص-011ص 6119العربية السعودية.دار الثقافة للنشر والتوزيع 
-035.ص 6119شارع المتنبي.–(د.خليل حميد عبد الحميد .القانوف الدستوري.المكتبة القانونية .بغداد 6)

 .036ص
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 رسح انؼهًٍحذانً حانخا:

لقد اسس ىذه المرسة الفقيو الفرنسي )جني( وقد حاوؿ فيها التوفيق بين المدرستين السابقتين واف       
ىذه المدرسة الى منهج البحث ينشا منها مذىبا جديدا في التفسير قائما على اساس علمي يميل انصار 

باتجاه الحل وفقا الرادة المشرع مي الحر في التفسير ويذىبوف الى انو من الضروري اف يلتـز المفسر العل
بل يجب اللجوء اللبحث العلمي االحر اي الرجوع الى جوىر القانوف بحقائقو باالحتمالية والمفترضة

مي الحر ث العلالمختلفة التي يمكن حصرىا العقلية والمثالية وقد حاوؿ )جني( اف يبين طريقة ىذا البح
 فتجعلها بعيدة عن التفسير الكيفي ومن اىما ضرورة تقيد  واف يقيم لها الضوابط تخضع لها سلطة المفسر

القائم بالتفسير بروح التشريع القائم وبضرورات التنظيم االقتصادي واالجتماعي وبفكرة العدالة ومقتضيات 
 العقل والمنطق.

لنسبة اما فيما يتعلق بتفسير القواعد الدستورية فذىب الفقو الى اتجاىين بحيث )اي كل منهما با      
ساس في اعتماد النصوص الدستورية وحدىا كألالتجاىات العامة في التفسير ذىب االتجاه االوؿ الى 

التفسير ومثل ىذا االتجاه القاضي)مارشاؿ( رئيس المحكمة العليا االمريكية في قضية )مادبوري ضد 
 (0)ماديسوف(.

ري يتمثل في السياسة المتنة ولذلك يجعل اما االتجاه الثاني فذىب الى القوؿ باف القانوف الدستو       
بق فيها النص في التفسير بحيث يضع المفسر اماـ الظروؼ السياسية التي يط االعتبارات السياسية نصيبها

وينظر الى القاعدة الدستورية بروح العصر عند تطبيقها مما يؤدي الى اف تصبح ىذه القاعدة حية 
 (6ومتطورة.)

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وما  606ص  – 0958 – 6ط –بغداد  –مطبعة العاني  –مبادئ علم أصوؿ القانوف  –د. عبد الرحمن البزاز   (0)
 بعدىا .

 .037ص-036.مصدر سابق.ص (د.خليل حميد عبد الحميد6) 
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 انًطهة انخاًَ

 ٔسائم انتفسٍز انذستٕري

قد تكوف داخلية للطوي عليها النصوص الدستورية واما اف  ف الوسائل المستخدمة في التفسيرا       
تكوف خارجية تعتمد عليها عنصر خارجي عن التشريع الدستوري نفسو ىذا ما ياخذنا الى فرعين الفرع 

 تفسير الدستورالخارجية في ور واثاني الوسائل الداخلية في تفسير الدستالوسائل االوؿ 

 انفزع االٔل

 انٕسائم انذاخهٍح فً تفسٍز انذستٕر

يراد بها مجموعة من الوسائل التي تقـو على تحليل النص الدستوري تحليال منطقيا مباشرة         
 -وثائق خارجة عنو واىم ىذه الوسائل ىي:واستنتاج الحكم المطلوب من دوف اللجوء الى ادلة او 

االستنتاج المنطقي يعني اف القائم بالتفسير تستخلص معاني النصوص الدستورية من داللة الفاظ ىذه -0
النصوص وتركيبها من الناحيتين اللغوية واالصطالحية االمر الذي يقتضي الرجوع الى معنى الفاظ النص في 

 "ا فيجب فهمو لهذا المعنى الف المفروض بالمشروع عندما يستعمل الفاظااللغة اما اذا اوجد لو اصطالحي
 (0في معناىا اللغوي.)عملها في معناىا االصطالحي وليس معينة انما يست

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(د.احساف حميد المفرجي ود.كطراف صغير نعمة ود.رعد ناجي الجرة .النظرية العامة في القانوف الدستوري والنظاـ 0)
 .649.ص6117.بغداد.المكتبة القانونية.شارع المتنبي.6الدستوري في العراؽ ط
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بحكم نص ويقصد بها بالقياس فهو الحاؽ واقعة لم يرد بشانها -االستنتاج الثاني بطريق القياس : -6
 (0واقعة اخرى ورد بشانها نص لتماثل الواقعتين في علة الحكم.)

لم يرد النص الدستوري اما في النصوص الدستورية فاالستنتاج بطريقة القياس يعني الحاؽ مسالة        
االتحاد المسالتين في العلة ,ومثاؿ ذلك نص المادة  ري يحكمهاورد النص الدستو  لةيحكمها بمسأ

عارىا وشارتها واوسمتها شالخامسة من الدستور الكويتي والتي تقضي بأف)يبين القانوف علم الدولة و 
نص النياشين والقالدات ولكن ذلك يمكن استنتاجو من الي غير اف النص لم يذكر االنواط و ونشيدىا الوطن

دستور عندما قالت اف)اللفظ الوارد في ىذه المادة للتفيسيرية لكرة اعن طريق القياس وىذا ما بينتو المذ 
الواسع الذي يشمل كل ما يجري مجرى االوسمة كالنواط والنياشين  عنىعن االوسمة يقصد بو الم

 (6والقالدات وما اليها(.)

رى ثم نصو بشاف حالة معينة على حالة اخمن باب اولى فمواده تطبيق حكم ورد اما االستنتاج الثالث -3
ينص عليها الدستور الف علة الحكم او سببها متوافراف في الحالة الثانية اكثر منهما في الحالة االولى مثاؿ 

اعيات ذلك )اذا تضمن الدستور نصا يقضي بعدـ السماح بفرض القيود على حق االفراد في االجتم
ولى للسلطة التنفيذية اف توجب الحصوؿ على اذف بهذه االجتماعات او الخاصة فال يجوز من باب ا

 (3اخطار جهة عنها مقدما.)

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

جامعة -.كلية القانوف0اف الخالدي.الواقي في اصوؿ الفقو دراسة مقارنة بالقانوف الوضعي .ط(د.حميد سلط0)
 .79.ص6105بغداد.

 .0966(المادة الخامسة من دستور دولة الكويت لسنة 6)

 .651(د.احساف حميد المفرجي ود.كطراف زغير نعمةود.رعد ناجي الجدة.مصدر سابق.ص3)
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الخالفة :فيعني تطبيق الحكم الوارد بشاف حاؿ معينة على حاؿ اخرى لم واخيرا االستناج بمفهـو  -4
لم يتضمن اي حظر  0971ينص عليها الدستور.مثاؿ على ذلك تجد اف الدستور العراقي المؤقت لعاـ 

موضوعي على تعديلو فيكوف االستنتاج بمفهـو المخالفة جواز تعديل اي نص من نصوصو بشكل 
 (0مطلق.)

 انفزع انخاًَ

 رجٍحاتفسٍز انخانسائم ٔ

قد اليكتفي التفسير بتحليل االنص الدستوري تحليال منطقيا للوصوؿ الى المعنى الحقيقي لو وانما        
رجية وىي حكمة التشريع وغايتو اسيتغير بادلة ووثائق خارجة عن النص يطلق عليها وسائل التفسير الخ

 واالعماؿ التحضيرية والمصادر التاريخية.

التشريع  يوضعوالمشرع من وضعو والدستور  ينتقاهلكل تشريع مقصد أال:دكًح انتشزٌغ ٔغاٌتّ:
االعلى يحمل مقاصد معينة اراد المشرع من خاللها اف يحدد الفكرة االساسية التي تقـو عليها الدولة 

شابو الغموض ولهذا تساىم حكمة التشريع وغايتو في الكشف عن معنى النص فيها لو اعتراه النقص او 
 او االبهاـ.

تسبق الدساتير الموضوعة بطرؽ ديمقراطية عادة دراسات ومناقشات ووثائق حاٍَا:االػًال انتذضٍزٌح:
مناقشات المجالس التشريعية لمشروع الدستور والندوات والمقاالت  مسجلة مهدت لصدورىا.اذ تشكل

لمختصوف بالدستور تشكل مادية تفسيرية تسهل واالراء التي ابداىا الفقهاء ا والمناقشاتوالبحوث 
 (6النص وايضاحو وفهم محتواه عبر التفتيش عنها واالطالع عليها ) الغموضللمفسر  اجالء 

واىم الوثائق التي تتضمنها ىذه االعماؿ التحضيرية ىي المذكرة اليضاحو وكذلك الدراسات التي تقـو بها 
التي تجريها بشانو وتشمل ىذه االعماؿ مناقشات المجلس او  اللجنة المكلفة بوضع الدستور والمذكرات

 اذا كاف الدستور قد صدر بطريقة االستفتاء الدستوري فيمكن االستعانة المجلس التشريعية لمشروع
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .039(د.خليل حميد عبد الحميد .مصدر سابق.ص0)
.دار الكتب والوثائق في 6(أ.ـ.د.عدناف عاجل عبيد.القانوف الدستوري للنظرية العامة والنظاـ الدستوري في العراؽ .ط6)

  043ص 6103المكتبة الوطنية.بغداد.مؤسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 
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بالندوات والمقاالت والبحوث والمناقشات واالراء التي ابداىا المعنيوف والفقهاء حوؿ المشروع قبل طرحو 
على االستفتاء الشعبي فالعودة الى ىذه الوثائق تمكن المفسر في كثير من االحياف من معرفة المعنى 

 (0الحقيقي للنصوص الدستورية كما ارادىا واضعوىا.)

التي يستميد منها الدستور موضوعو واحكامو ومن الممكن اف تكوف  :ستٕرٌححانخا:ًْ االطٕل انذ
في الوصوؿ الى  ثر بها الدستور المراد تفسيره من الوسائل التي تعين المفسرلسابقة التي تأالدساتير ا

ية ف يكوف قانوف ارادة الدولة للمرحلة االنتقالالدساتير وطنية كأ المعنى الحقيقي للنص.سواء اكانت تلك
او دساتير عربية اذ بعد دستور الجمهورية العربية  6115تاريخيا لدستور  "في العراؽ مصدرا 6114لعاـ 

نيساف  69مصدرا تاريخيا لدستور العراؽ الصادر في  0964اذار لعاـ  63المتحدة المؤقت الصادر في 
 (6ـ.)0964
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 .656كطراف زغير نعمة ود.رعد ناجي الجدة.مصدر سابق.ص.(د.احساف مجيد المفرجي.د0)

  .044ص_.043عدناف عاجل عبيد.مصدر سابق.ص.(أ.ـ.د6)
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 انخاتًح

عقب ىذه الدراسة المختصرة بموضوع يتميز بأىمية تفوؽ ماكتب بين دفيتيها, نظراً الرتباط التفسير       
بتطبيق الدستور وااللتزاـ بو كونو ينطوي على محاوالت مقصودة او غير مقصودة لالنحراؼ بالنصوص 

واالبحاث المستقبلية لتكمل  الدستورية  لذا مالنا في نهاية المطاؼ سوى الدعوى الى مزيداً من الدراسات
 النتائج والتوصيات التي توصلنا اليها او لتصلح مواطن للقصور فيها والتي نوجزىا بما يلي :

 -اوال:النتائج:

تخلو المكتبات القانونية من المؤلفات الخاصة بالتفسير النصوص الدستورية الف اغلبها خاصة بشرح -0
النظاـ المعتمد والمواضيع الخاصة بالسطلة التنفيذية والتشريعيو وعمل المواضيع العامة في الدستور منها 

 القضاء.

 جمل الدساتير ال تخلو من الثغرات العيوب لذلك ىي باشد الحاجة الى تفسير نصوصها.م-6

 .التفسير ىو الطريق الوحيد الىذي يوصنا الى مقاصد المشرع وما المراد بالنصوص الدستورية -3

 -ثانيا:التوصيات:

اوصي جميع الطالب والباحثين في دراسة القانوف في العراؽ للتوسع والبحث في موضوع تفسير -0
النافذ لذلك تكوف مؤلفاتو  6115النصوص الدستوريو الف العراؽ لم يمر في تجرية دستورية كدستور 

 قليلة.

نهجية في التفسير سد الثغرات والعيوب الموجودة في النصوص الدستورية واتباع الوسائل الم يجب -6
 .لنكوف اماـ تطبيق للدستور بصورة خاليو من العقبات
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 لائًح انًظادر ٔانًزاجغ

 القران الكريم.

 -اوال: الكتب:

د.إحساف حميد ألمفرجي ود.كطراف صغير نعمة ود.رعد ناجي الجرة .النظرية العامة في القانوف _1
 .6117.بغداد.المكتبة القانونية.شارع المتنبي.6طالدستوري والنظاـ الدستوري في العراؽ 

.دار 6أ.ـ.د.عدناف عاجل عبيد.القانوف الدستوري للنظرية العامة والنظاـ الدستوري في العراؽ .ط_2
 \6103الكتب والوثائق في المكتبة الوطنية.بغداد.مؤسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 

ـ.دار 6119-ىػ4.0431.ط0.ـالقراف.الحسين بن محمد.المفردات في غريب األصفهانيالراغب  _3
 القلم..

اإلصدار  0د.حميد العجمي.مقدمة في القانوف الدستوري في ضوء الدساتير العربية المعاصرة ط/_4
 . 6119األوؿ  .المملكة العربية السعودية.دار الثقافة للنشر والتوزيع 

-.كلية القانوف0في أصوؿ الفقو دراسة مقارنة بالقانوف الوضعي .طد.حميد سلطاف ألخالدي.الواقي _5
 ..6105جامعة بغداد.

 .. 6119شارع المتنبي.–د.خليل حميد عبد الحميد .القانوف الدستوري.المكتبة القانونية .بغداد _7

 . 0958 – 6ط –بغداد  –مطبعة العاني  –مبادئ علم أصوؿ القانوف  –د. عبد الرحمن البزاز 9 _8

,مصر:دار النهضة 6د.عبد الرزاؽ السنهوري,الوسيط في شرح القانوف المدني الجديد,ج_9
 ,.0968العربية,

.بغداد مكتبة 0د.علي ىادي عطية مطر الهاللي.النظرية العامة في تفسير الدستور,ط_11
 ـ..6100السنهوري.
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نهضو .القاىره.دار ال0_د.محمد فوز نويجي.التفسير المنشئ للقاضي الدستوري.ط12
 والعربية

.بغداد.شارع المتنبي.دار 5.د.مصطفى ابراىيم الزلمي.اصوؿ الفقو في نسيجو الجديد.ط_03
 .455ص-454السنهوري.ص

 -االطارٌخ ٔاألتذاث: حاٍَا:

 د.رفاه طارؽ قاسم حرب.شرح التفسير الدستوري.اطرحوه غير منشوره قدمت إلى جامعة بغداد._0

النصوص الدستورية.دراسة تحليلية في ضوء نصوص دستور جمهورية د.علي ىادي الهاللي.غموض _6
 6مجلد  6116كانوف االوؿ   3النافذ.بحث منشور في مجلة جامعة ذي قار بالعدد 6115العراؽ لسنة 

.. 

منشورة  فيد.علي ىادي عطية مطر الهاللي.تفسير قوانين الضرائب المباشرة في العراؽ.اطروحة _3
 ـ .6114قدمت الى جامعة بغداد سنة 

د.تركي سطاـ المطيري.قواعد التفسير ومدى التزاـ المحكمة الدستورية الكويتية بها في ممارسة _4
اختصاصها بتفسير النصوص الدستورية.بحث منشور في موقع جمهورية العراؽ السلطة القضائية 

 6103-00-66االتحادية.الكويت.

 -انذساتٍز: حانخا:

 النافذ حاليا. 6115_دستور جمهورية العراؽ لسنة 0

 .0966_دستور دولة الكويت لسنة 6
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