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 االهذاء

 ,  انصعاب يىاجهح يف أعاَين يٍ إىل , وانصرب اننجاح عهًين يٍ إىل

 أتً.. دناَه يٍ ألسذىي انذٍَا متههه ومل

 عهًرين يٍ , راهتا يكنىٌ عٍ يعربج نرخشج انكهًاخ ذرغاتك يٍ وإىل

 اهلًىو ذكغىًَ وعنذيا , فٍه أَا يا إىل ألصم انصعاب وعاَد

 أيً..  آاليً يٍ نٍخفف دناهنا حبش يف أعثخ

 اىل اخىذً واخىاذً ..

 واىل مجٍع هىالء اهذي حبثً هزا ...

 انثادث
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 ذمذٌش و شكش

 وهادي انثششٌح يعهى عهى وانغالو وانصالج انعاملني سب هلل احلًِذ

 .انذٌٍ ٌىو إىل تإدغاٌ ذثعهى ويٍ وصذثح آنه وعهى اإلَغاٍَح

 يٍ كم إىل انثذث هزا إخشاج يف عاهى يٍ نكم اجلضٌم تانشكش أذىجه

 .يغاعذذً و وذىجٍهً ذعهًًٍ يف عثثا كاٌ

   االعرار حمًذ دايذ حمًىد اعراري انفاضم إىل

 . انثذث يف عًهً أثناء وذىجٍهً إسشادي يف جهذا ألٌ مل دٍث

عًىياً واىل اعاذزج لغى  انماَىٌ وانعهىو انغٍاعٍحواىل مجٍع اعاذزج كهٍح 

 .خصىصاً  انماَىٌ 

 . واىل اعضاء جلنح املنالشح املىلشج 

 انثادث
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 املمدية

 اوال : موضوع البحث 

ال يخفى عمى مختص اف الضرائب والرسـو تعداف مف االقتطاعات الدولة المالية التي 
ترمي مف ورائيا تغذية نفقاتيا العامة , عمى اف ىذا ال يعني تماثؿ مفيوميما او تشابو 

مف الشخص الى الدولة بال مقابؿ ,  اطبيعتيما , اذ تمثؿ الضريبة مبمغ نقدي يدفع جبر 
في حيف اف المقابؿ ىذا متوافر في الرسـ الذي يدفع ازاء خدمة تقدميا الدولة لدافعو 
.لذلؾ نالت الضريبة اىتماما مخصوصا مف النظـ القانونية المقارنة لما تمثمو مف اعتداء 

يقبؿ مالـ ينظمو ويفرضو قانوف صادر عف السمطة التشريعية  عمى ماؿ الشخص ال
,بينما اف ىذا األمر ليس الزما عمى الد واـ في الرسـو اذا ما سمح المشرع الدستوري 

 بذلؾ.

ومع ذلؾ فاف الضرائب والرسـو ىما مف االيرادات العامة المعبرة عف سيادة الدولة 
فرضيا اال اذا كاف ىذا الشخص معبر  وكيانيا القانوني وال يممؾ أي شخص الحؽ في

عف ارادة الدولة ولديو المسوغ الدستوري والقانوني لذلؾ. وقد اثار ىذا االمر مشكمة في 
,  3002ظؿ البنياف القانوني الجديد لمدولة العراقية بعد تغير النظاـ السياسي في عاـ 

قانوف ادارة الدولة  حيث ارتدا ىذا البنياف جمباب النظاـ الفدرالي السيما بعد صدور
النافذ, 3002واعادة تبنية في ظؿ دستور  3002العراقية لممرحمة االنتقالية لسنة 

وتمثمت ىذه المشكمة حوؿ مف يممؾ حؽ فرض الضرائب والرسـو ,السمطات االتحادية 
 فحسب اـ تشاركيا في ذلؾ المحافظات عالوة عمى االقاليـ .

ثار بسبب أمريف االوؿ: ىو اف النظاـ -اعتقادناب -والحقيقة اف جوىر المشكمة اعاله 
الفدرالي  لـ يعمؿ بو في كؿ مناطؽ العراؽ ومحافظاتو بؿ فقط في المحافظات التي 
تبغي التحوؿ الى إقميـ او تنظـ الى إقميـ مع االقرار بإقميـ كردستاف كأمر واقع قبؿ 

مر الثاني: اف المحافظات التي صدور قانوف ادارة الدولة  العراقية لممرحمة االنتقالية .واال
لـ تنتظـ في اقميـ اعطيت صالحيات واسعة في مجاالت عدة ومنيا المجاالت المالية 
,وكأنو اضحت ىذه في حؿ مف أي قيد او التزاـ تفرضو الحكومة المركزية مع اف النظاـ 
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ات الذي يحكميا ىو النظاـ االداري الالمركزي .وىنا ظيرت الرغبة لدى ىذه المحافظ
في التأكيد عمى حقيا في فرض الضرائب والرسـو مدعية باف ليذا الحؽ مسوغ دستوري 

وعمى رأسيا الحكومة  (االتحادية)وقانوني ,مما اثار ذلؾ معارضة السمطات المركزية
 االتحادية التي ترى اف ىذه المسالة لصيقة بيا دوف المحافظات غير المنتظمة في اقميـ.

لمساسو بالحدود الفاصمة بيف ما تممكو السمطات االتحادية وما  وألىمية ىذه الموضوع و 
تممكو المحافظات مف صالحيات في الشؤوف المالية مف جانب, ولتأثير الضرائب 
والرسـو عمى حقوؽ االشخاص الخاصة وذمميـ المالية مف جانب ثاني, والعتقادنا باف 

حافظات تزداد وتيرتو في ىذا االمر سيبقى محؿ نزاع بيف السمطات االتحادية والم
المستقبؿ وتتفرع اثاره القانونية مف جانب ثالث, ارتأينا البحث في ىذا الموضوع بغية 
الوقوؼ عمى جذوره وظروفو واإلطار الدستوري والقانوني الذي يؤطره. مع التعرض الى 
ما انبرى لو مف طرح وقوؿ في سوح الفقو والقضاء , لكي نيتدي بعد ذلؾ الى السبيؿ 

 االنجع في معالجة ىذا النزاع . 

 مشكمة البحثثانيا : 

إف الظروؼ التي شيدىا العراؽ خالؿ السنوات المنصرمة قد أدت الى عدـ استقرار  
االقتصاد العراقي والخطورة المرتبطة بيذه الظاىرة وما نجـ عنيا مف سوء في توزيع 

وقمة الموارد في تمويؿ الدخؿ نتج عنو أتساع نطاؽ التفاوت في مستويات الدخوؿ 
الموازنة العامة, األمر الذي يمقى عمى عاتؽ السياسة الضريبية مسؤوليات إضافية مف 
اجؿ تفعيؿ مساىمتيا في مواجية التغيرات االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي يمر 
بيا العراؽ وتصحيح االختالؿ والحد مف التفاوت االقتصادي كوف الضريبة ليا وزنا" 
كبيرا" في االقتصاد, واف اقتصاد العراؽ الريعي يجعؿ الضريبة ذا تأثير محدود في 

% ايرادات نفطية وبقية النسبة ىي  رسوـ  95الناتج المحمي االجمالي حيث تشكؿ 
 وضرائب مباشرة وغيرمباشرة .
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 البحث ثالثا :

بحيث استقطبت انتباه  لقد تزايد  االىتماـ بدراسة األىمية الضريبية في البمداف النامية ,
الكثير مف الميتميف بالسياسة المالية واالقتصادية في البمداف المذكورة , وتركز ىذا 
االنتباه في العراؽ  حوؿ مشكالت اآلثار االقتصادية لمضريبة  وخاصة االستثمار , 
اإلنتاج , التضخـ , االستيالؾ , التداوؿ النقدي في ظؿ اقتصاد كاف وما يزاؿ عرضة 

تقمبات الكبيرة وعدـ االستقرار وعميو تعد دراسة أىمية الضريبة ومعرفة آثارىا في لم
االقتصاد العراقي الكمي أمرا" في غاية األىمية .حيث اف االقتصاد تظيرمتانتو مف خالؿ 
اىمية مؤشراتو والعوامؿ المؤثرة بو وكيفية توظيفيا لخدمتو وليذا كاف مف الضروري 

االقتصاد العراقي ودراسة تأثير الضريبة عمييا, والتوصؿ الى  دراسة أىـ المؤشرات في
دور الضريبة وتأثيرىا عمى االقتصاد العراقي , معززة بمؤشرات اقتصادية ولفترات ميمة 

 مر بيا االقتصاد العراقي لبياف التأثيرعميو.

 هدف البحثرابعا : 

ودورىا وأىميتيا في  ييدؼ البحث  الى التعرؼ عمى حجـ االثار االقتصادية لمضريبة 
( , وبياف ىذا التأثير سمبا" أو إيجابا"  2005ػ  1971االقتصاد العراقي  خالؿ المػدة )

لوضع الحموؿ المستقبمية لجعؿ الضريبة تشكؿ نسبة ميمة مف الناتج المحمي اإلجمالي 
حصائية لدعـ االقتصاد  , باإلضافة الى رسـ سياسة ضريبة مرتكزة عمى اسس عممية وا 

كما يحاوؿ البحث اإلشارة إلى الظروؼ والمتغيرات المؤثرة في اإليرادات  عراقي .ال
 الضريبيػة  خالؿ المػدة المذكورة .

 منهجية البحثخامسا : 

تـ اتباع المنيج الوصفي بناءا عمى ضوء التعريؼ الضريبة وخصائصيا وتعريؼ الرسـو 
لغرض إجراء التقديرات  وخصائصيا وتـ التعرؼ عمى اختصاصات السمطة التشريعية

المطموبة بصورة رئيسية في تحميؿ االنحدار ذي المعادلة المفردة لتقدير معممات النموذج 
 لمعرفة اآلثار االقتصادية لمضريبة في االقتصاد العراقي .
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 سادسا : تقسيم البحث 

االوؿ : المطمب ,  المبحث األوؿ : مبدأ قانونية الضريبة والرسـ في العراؽ, المقدمة 
المطمب الثاني : ,  مبدأ قانونية الضريبة والرسـ وصدورىا مف قبؿ السمطة التشريعية
المبحث الثاني : ,  مدى تأثير شكؿ الدولة عمى مبدأ قانونية الضريبة والرسـ

االختصاص التشريعي لفرض الضرائب والرسـو وفقا الحكاـ الدستور العراقي لعاـ 
المشرع العراقي في حؽ المحافظات في فرض المطمب االوؿ : موقؼ ,  2005

المطمب الثاني : موقؼ القضاء في ,  2005الضرائب والرسـو وفقا الحكاـ دستور 
 الخاتمة,  اختصاص المحافظات في فرض الضرائب والرسـو
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 األول املبحث

 يبدأ لاَوَية انضريبة وانرسى يف انعراق

فيو التعريؼ بمفيـو الضريبة ونمحقو  بمطمبتقتضي دراسة خصائص الضريبة اف      
فيو اىـ الخصائص المميزة لمضريبة واخيرا الفصؿ بمبحث اخير فيو الضريبة عف  بمطمب

 غيرىا مف االيرادات . 
  -وسوف نقسم هذا المبحث الى المطمبين التاليين :

 والرسم وصدورها من قبل السمطة التشريعيةالمطمب االول : مبدأ قانونية الضريبة 

 المطمب الثاني : مدى تأثير شكل الدولة عمى مبدأ قانونية الضريبة والرسم

 املطهب االول
 وصدورها يٍ لبم انسهطة انتشريعية يبدأ لاَوَية انضريبة وانرسى

 تعريف الضريبة وخصائصها: الفرع االول      
النواحي التي يمكف اف ننظر مف خالليا لمضريبة قد يختمؼ تعريؼ الضريبة باختالؼ 

 -سواء كانت  اقتصادية او اجتماعية او سياسية او قانونية . فيمكف اف نعرؼ الضريبة :
الضريبة : ىي مبالغ  نقدية تدفع بصورة دورية لتمويؿ النفقات العامة لمدولة )االقتصادية   

والتعميمات التي تصدر بيذا الشأف وبشكؿ  والسياسية واالجتماعية ( وفقا لمقوانيف والموائح
 . (1)نيائي وبدوف مقابؿ مباشر متوقع

                                                           

 .1967, مطبعة الجامعة , بغداد ,  "اقتصاديات المالية العامة والسياسة المالية"عبد الجواد نايؼ :  (1)
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كما عرفت عمى انيا ىي اقتطاع نقدي يدفعو االشخاص الطبيعيوف او االعتباريوف لمدولة  
 بصفة اجبارية نيائية, وىي تفرض لتحقيؽ االىداؼ العامة لمدولة .

الدولة ويمتـز بادائيا المموؿ بال مقابؿ  وعرفيا آخريف بأنيا ىي فريضة مالية تحددىا 
 لتتمكف الدولة مف القياـ بتحقيؽ اىداؼ المجتمع . 

وباالمكاف الجمع بيف ىذه النواحي المختمفة ووضع تعريؼ عاـ يشمؿ جميع ىذه النواحي  
المختمفة فيمكف اف نعرؼ الضريبة عمى انيا " اقتطاع نقدي جبري تجريو الدولة او احدى 

لعامة عمى موارد الوحدات االقتصادية المختمفة بقصد تغطية االعباء العامة دوف ىيئاتيا ا
 . (2)مقابؿ محدد وتوزيع ىذه االعباء بيف الوحدات االقتصادية وفقا لمقدراتيا التكميفية " 

 خصائص الضريبة -ب
ومف ىذا التعريؼ يمكف الوقوؼ عمى الخصائص التي يحمميا ىذا النوع الميـ مف   

 االيرادات:
 أواًل : الضريبة اقتطاع نقدي : 

ىذا يعني اف الضريبة ىي عبارة عف مبمغ مالي يتـ جبايتو بواسطة السمطات العامة اذ اف 
عية كما ىو الحاؿ الضريبة كانت سابقا تجبى عينا مثؿ الضرائب عمى المحصوالت الزرا

 .  (3)في الشريعة االسالمية التي كانت تقسـ الضرائب الى نوعيف عشورية وخراجية 
. (4)كذلؾ فاف الضريبة كانت تجبى عينا عمى المحصوالت في ظؿ االمبراطورية الرومانية  

ع اال اف التشريعات المالية الحديثة اتجيت جميعيا الى تعميـ الدفع بالنقود وشمؿ ذلؾ جمي
  -:( 5)االيرادات بما فييا الضرائب لما تميزت بو الضرائب العينية مف مساوىء تتمثؿ بػ 

 اف تحصيؿ الضريبة عينا يحمؿ االدارة نفقات باىضة فيما يتعمؽ بالحفظ والخزف . 
مخالفة فكرة العدالة الف المكمفيف يمتزموف بدفع حصة مف المحصوؿ رغـ التفاوت الذي 

 التكاليؼ الفعمية المنفقة النتاج المحصوؿ.يتحممو كؿ منيـ مف 

                                                           

 .1990, دار الكتاب لمطباعة والنشر , بغداد ,  "عمـ المالية العامة والتشريع المالي"(  د. طاىر الجنابي : 2)
 .  77, ص 1968,  3, مطبعة سمماف االعظمي , بغداد , ط "مبادىء المالية العامة والتشريع المالي"(  ىاشـ الجعفري : 1)
 .  155, ص1972,  1, مطبعة العاني , بغداد , ط "مقدمة في عمـ المالية والمالية العامة في العراؽ"(  عبد العاؿ الصكباف : 2)
 .  136(  طاىر الجنابي : مصدر سابؽ , ص3)
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عدـ تحقيؽ العدالة الضريبية حيث يكاد يكوف مقتصرا عمى الضريبة الزراعية في حيف اف 
 طبيعة الضرائب االخرى تأخذ االسموب النقدي . 

  -:  (1)وقد يرد استثناء عمى ذلؾ يبيح دفع الضريبة عينا لسببيف
ي دفع انواع معينة مف الضرائب مثؿ جواز استيفاء الرغبة في التسييؿ عمى االفراد ف

الضريبة عمى مجموع التركة عينا ويفسر ىذا الوضع عمى اساس اف التسديد النقدي قد 
يؤدي باالفراد الى بيع امواليـ باثماف بخسة في حالة عدـ وجود نقد كاؼ لدييـ لدفع 

 الضريبة . 
تيفاء الضريبة عينا ويظير لنا ىذا الرغبة في توسيع ممكية القطاع العاـ عف طريؽ اس

لرأسمالي الى النظاـ االجراء بصورة واضحة في الدوؿ التي ترغب في التحوؿ مف النظاـ ا
وميما يكف مف االمر فانو مف االفضؿ اف تدفع الضريبة نقدا لتفادي االضرار ,  االشتراكي

 التي يمكف اف تمحؽ بالسمطة العامة السابؽ ذكرىا مف جراء دفع الضريبة عينا . 
 ثانيًا: .الضريبة تدفع جبرا : 

ىذا يعني إف المكمؼ بدفع الضريبة ليس حرا في دفعيا وانما يخضع في ذلؾ لسمطات 
ما ليا مف حؽ السيادة عمى مواطنييا اال اف ىذا اليعني اف تفرض الضريبة بدوف الدولة ب

 .  (2)ضوابط محددة لفرضيا فال يمكف فرض ضريبة او تعديميا او الغائيا اال بقانوف 
اال اف عنصر االكراه او الجبر يمكف اف يتجسد في استقالؿ الدولة وىيئاتيا بوضع النظاـ 

 ( 3)القانوني لمضريبة . 
وحتى اليتعرض االفراد الى ىيمنة السمطات العامة في فرضيا لمضريبة فاف القانوف يتطمب 

  (4) موافقة ممثمي الشعب عمى فرض الضرائب .
وعنصر االكراه لـ يكف موجودا في كؿ العصور فالضريبة كانت تدفع بصورة اختيارية مف 

ما يسمى بالضريبة االختيارية ىو قبؿ االفراد الذيف كانوا يقدمونيا لمدولة . ىذا يعني اف 
ليس ضريبة بالمعنى المالي بؿ يمكف اف نعتبرىا ىدية مالية وعنصر االكراه ىو الذي يميز 

                                                           

 .156-155(  عبد العاؿ الصكباف : مصدر سابؽ , ص4)
, ص  1988,  2, مطبعة التعميـ العالي , بغداد , ط "اقتصاديات المالية العامة والسياسة المالية"( ىشاـ محمد صفوت العمري : 1)

82 . 
 . 137بؽ , ص(  طاىر الجنابي : مصدر سا2)
 .  82(  ىشاـ محمد صفوت العمري : مصدر سابؽ , ص 3)
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الضريبة عف غيرىا مف االيرادات التي تحمؿ الصفة االختيارية مثؿ الثمف والقروض 
 االختيارية واالعانات . 

 ثالثًا : الضريبة تدفع بصفة نهائية :
صية تعني اف الفرد في دفعو لمضريبة ال يكوف لو الحؽ في استرداد قيمتيا مف ىذه الخا

الدولة او المطالبة بفوائد عنيا ذلؾ الف الضريبة تجبى مف المكمؼ مف قبؿ الدولة بصفة 
نيائية دوف اف تمتـز الدولة بردىا الى المكمؼ وبيذا اختمفت الضريبة عف القرض العاـ 

ف توفر عنصر الجبرية اال اف الدولة ىنا تمتـز برده الى دافعو مع الذي يدفع جبرا فبالرغـ م
 الفوائد المترتبة عميو . 

 
 رابعًا:  الضريبة تدفع وفقا لممقدرة التكميفية لممكمف ودون مقابل محدد : 

اف المكمؼ في دفعو لمضريبة الينتظر اف يحصؿ عمى مقابؿ محدد مف الدولة حيف دفعيا 
.فالمكمؼ عند دفعو لمضريبة فاف ذلؾ يكوف عمى اساس كونو عنصرا في المجتمع وىو (1)

يدفع الضريبة انطالقا مف مبدأ التضامف االجتماعي فوجوده في ىذه الجماعة يفرض عميو 
المشاركة في تحمؿ اعباء التكاليؼ الالزمة ليس المرافؽ العامة الالزمة لحياة تمؾ الجماعة  

نفي اف يحصؿ الفرد عمى المنافع التي تقدميا لو المرافؽ العامة اال اف اال اف ذلؾ الي(2)
 . (3)ىذا االنتفاع ال يحصؿ عميو باعتباره مكمؼ بدفع الضريبة وانما كمواطف 

لو الحؽ باالنتفاع بالخدمات العامة التي تقدميا لو السمطات العامة وبناءا عمى ذلؾ فاف 
قدرتو التكميفية ومدى قدرتو عمى تحمؿ االعباء الضريبة تفرض عمى المكمؼ عمى اساس م

العامة ال عمى اساس النفع الذي يعود عميو مف ىذه المرافؽ العامة فالنفع الذي يعود عميو 
. وبيذا تتميز الضرائب عف الرسـ الذي يدفعو الفرد مقابؿ حصولو عمى (4)يعود عمى الكؿ 
 خدمة معينة . 

 لنفع العام : خامسًا : الضريبة تهدف الى تحقيق ا

                                                           

 . 78( ىاشـ الجعفري : مصدر سابؽ : ص 4)
 . 78( ىاشـ الجعفري : المصدر السابؽ , ص 1)
 . 137( طاىر الجنابي : مصدر سابؽ , ص2)
 . 157,  156( عبد العاؿ الصكباف :مصدر سابؽ , ص 3)
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الضريبة تدفع مف قبؿ المكمؼ الى الدولة لسد احتياجاتيا مف النفقات العامة والحصوؿ    
. وازداد استخداـ الضرائب بزيادة تدخؿ  (5)عمى االمواؿ الالزمة لسد الحاجات العامة 

الدولة مف اجؿ تحقيؽ اىداؼ اقتصادية واجتماعية ىذا يعني اف الضريبة لـ تعد قاصرة 
 ط عمى غرض واحد وىو تمويؿ النفقات العامة . فق

نذكر بعض مف ىذه االىداؼ منيا حماية الصناعة الوطنية مف خالؿ فرض الدولة      
لمضرائب الجمركية او تشجيعيا لالدخار والحد بذلؾ مف االستيالؾ وتيدؼ مف ذلؾ السعي 

جتمع وىذا ما نص عميو الى تعبئة الفائض لتحقيؽ التنمية وتحجيـ التفاوت بيف فئات الم
واصبح مف المبادىء  ـ 1789اعالف حقوؽ االنساف الذي اصدرتو الثورة الفرنسية في عاـ 

 . الدستورية
 مفهوم الرسم وخصائصه:  الفرع الثاني

تعتبر الرسـو العامة مف أوائؿ صور اإليرادات التي ظيرت في النشاط المالي لمدولة في 
الدولة, بحيث تدخؿ الخزينة العامة بصفة شبو دورية منتظمة الماضي وىي مورد ىاـ مف موارد 

وتقوـ عمى مبدأ أف الفرد يدفع لمدولة رسـ مقابؿ ما تؤديو لو الدولة أو األشخاص المعنوية 
العامة األخرى مف خدمة ومنفعة, إال أف أىمية إيرادات الرسـو العامة ال يصؿ إلى أىمية 

يرادات الدوميف الخاص. وذلؾ لقمة حصيمتيا مقارنة اإليرادات العامة األخرى مثؿ الضرائ ب وا 
 .(1)بالصور األخرى

 "إيراد سيادي" الدولة من  الرسوم العامة إيرادات
تعتبر الرسـو العامة مف أوائؿ صور اإليرادات التي ظيرت في النشاط المالي لمدولة في 

العامة بصفة شبو دورية منتظمة الماضي وىي مورد ىاـ مف موارد الدولة, بحيث تدخؿ الخزينة 
وتقوـ عمى مبدأ أف الفرد يدفع لمدولة رسـ مقابؿ ما تؤديو لو الدولة أو األشخاص المعنوية 
العامة األخرى مف خدمة ومنفعة, إال أف أىمية إيرادات الرسـو العامة ال يصؿ إلى أىمية 

يرادات الدوميف الخاص.  وذلؾ لقمة حصيمتيا مقارنة اإليرادات العامة األخرى مثؿ الضرائب وا 
 بالصور األخرى.

 أسباب نقدية الرسم العام

                                                           

 .  83سابؽ , ص (  ىشاـ صفوت العمري : مصدر 4)
1
 .116منصور ميالد يونس : مصدر سابق ، ص 
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 وترجع الصفة النقدية إلى أسباب كثيرة منيا:
يأخذ الرسـ العاـ الصفة النقدية مسايرة لألوضاع االقتصادية العامة والتطورات الحديثة حيث 

في التعامؿ والمبادالت تحوؿ االقتصاد مف اقتصاد عيني إلى اقتصاد نقدي, تستخدـ فيو النقود 
وتقييـ األشياء حيث أف حصيمة إيرادات الدولة ونفقاتيا العامة بالنقود, فمف غير المقبوؿ قياـ 

 .ةالفرد بدفع الرسـ العاـ في صورة عينية أو باالشتغاؿ فترة معينة لصالح اإلدار 
 
 

 خصائص الرسم العام
رسـ العاـ في العصر الحديث بأنو مبمغ يتميز ال الرسـ العاـ مبمغ نقدي يدفع بصورة نيائية:

نقدي يدفعو الفرد مقابؿ الحصوؿ عمى خدمة خاصة مف الدولة أو مف أحد أشخاص القانوف 
 . العاـ األخرى

 
 :(1)أنواع الرسوم العامة

لمرسـو صور متعددة وىي تختمؼ مف دولة ألخرى بؿ تختمؼ في الدولة الواحدة مف فترة زمنية 
ألخرى وذلؾ حسب وظائؼ الدولة المتعددة وحسب طبيعة الخدمة وحسب الجية أو المرفؽ 

 العاـ الذي يقـو بإشباع ىذه الخدمات. 
الرسـو القضائية  إال أف ىناؾ رسـو مشتركة بيف غالبية الدوؿ في العصر الحديث مثؿ

 والتوثيقية والرسـو االدارية والرسـو االمتيازية.
الرسـو القضائية والتوثيقية: وىي الرسـو التي تدفع مف المستفيديف مف مرفؽ القضاء مثؿ رسـو 
الدعاوي القضائية او لتوثيؽ العقود والوكاالت مف كاتب العدؿ أو رسـو التنفيذ أو لتوثيؽ العقود 

بو وىذه الرسـو أما أف تكوف مبمغ مقطوع يدفع لمرة واحدة أو تدفع كنسبة مئوية في دائرة الطا
مف قيمة الديف المطالب بو أماـ المحكمة أو نسبة مئوية مف قيمة األرض المراد تسجيميا في 

 سجالت الشير العقاري )الطابو( وىكذا.
لعامة كرسـو النظافة التي الرسـو االدارية وىي الرسـو التي تدفع مقابؿ االنتفاع بالخدمات ا

 تدفع لمبمديات والرسـو التي تدفع لمرفؽ الصحة أو التعميـ أو البريد...الخ
                                                           

1
 .80شام محمد صفوت العمري : مصدر سابق ، ص ه 
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الرسـو االمتيازية وىي الرسـو التي يدفعيا مف يقرر االنتفاع بشكؿ خاص بخدمات معينة 
 ويمتازوف بيا عف غيرىـ مف األفراد كرسـو ترخيص حمؿ السالح أو حيازتو أو رسـو الحصوؿ

 . عمى رخصة قيادة مركبة أو رسـو استخراج جواز سفر أو الحصوؿ عمى رخصة صيد
 أوجه االختالف بين الرسم العام والضريبة

الضريبة تفرض عمى أساس المقدرة عمى الدفع "بدوف مقابؿ", بينما الرسـ فاألصؿ أف يتحدد 
في ضوء نفقو إنتاج  السعر بحيث يكوف متناسبا مع الخدمة المؤداة حيث يتحدد الرسـ العاـ

الخدمة وىذه النفقة قد تكوف مساوية إلنتاج الخدمة بحسب األصؿ, إال أنيا قد تكوف أقؿ أو 
 أكثر وحسب اليدؼ مف الرسـ العاـ وعمى التفصيؿ السابؽ.

الضريبة يدفعيا المكمؼ بال مقابؿ حيث أنيا تعتبر وسيمة لتوزيع األعباء العامة عمى األفراد    
 المالية لممكمؼ. حسب المقدرة

الرسـ يحقؽ منفعة خاصة مقترف بالنفع العاـ, بينما الضريبة ال تحقؽ منفعة خاصة لممكمؼ 
 .(1)بالضريبة

الضريبة تعتبر أداة ىامة مف أدوات التوجيو االقتصادي واالجتماعي, أما الرسـ فنتيجة لضآلة 
تحقيؽ أىداؼ الدولة االقتصادية الحصيمة الناتجة عنو, فغالبًا ال ينظر إلى ىذه الحصيمة في 

 .واالجتماعية العامة لمدولة
 القواعد االساسية لمضريبة:  الثالث الفرع

وضع القواعد االسايية  التي ينبغي اف يقـو  1776يعتبر أدـ سميث اوؿ مف حاوؿ عاـ   
القواعد ( وىذه Wealth of nationعمييا النظاـ الضريبي وذلؾ في مؤلفو المشيور )ثروة االمـ

 ىي :
 المساواة أو العدالة -1
وىي تعني اف يساىـ مواطني الدولة في النفقات العامة بحسب مقدرتيـ النسبية . فالمساواة    

دخوليـ التي يتمتعوف بيا  9تتحقؽ عند أدـ سميث اذا ما تحمؿ المواطنوف الضريبة )) بنسبة 
 .(1)تحت حماية الدولة ((

                                                           
 

 .87ىشاـ محمد صفوت العمري : مصدر سابؽ , ص  1
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وميا الحديث تقتضي اعفاء اصحاب الدخوؿ المنخفضة مف اداء كما اف فكرة العدالة بمفي  
الضريبة بالنسبة لحد الكفاؼ أي الحد االدنى الالـز لممعيشة وكذلؾ ضرورة مراعاة االعباء 
العائمية بما يتناسب ومستوى المعيشة في المجتمع . كما تتطمب العدالة اختالؼ اسعار 

ُ  انوع الدخؿ المفروضة عميو وىؿ ىو ناتج مف العمؿ او عف رأس الماؿ او  الضرائب تبعًا
 عنيما.

 واختصار يمكننا القوؿ اف قاعدة العدالة أوالمساواة  تتضمف مبدأيف ىما : 
 العمومية : ويقصد بيا خضوع جميع االشخاص واالمواؿ لمضريبة .

 . (2)العدالة : ضرورة مراعاة  المقدرة المالية لممكمؼ عند فرض الضريبة  
 اليقيف  -2
ويعني ذلؾ اف تكوف الضريبة  مفروضة طبقًا لقواعد محددة وواضحة بالنسبة لممكمؼ واالدارة   

الضريبة . فيجب اف يكوف سعر الضريبة وميعاد سدادىا وكيفية تحصيميا وكافىة االجراءات 
المتعمقة بيا معروفة مف العامة . والشؾ اف عدـ وضوح ىذه االمور قد يؤدي الى تحكـ االدارة 

ضريبة وما يستتبعو ذلؾ مف انتياؾ لقاعدة العدالة والمساواة وانتشار  لممحسوبية وعمـو الفساد ال
 عند تقدير وتحصيؿ الضرائب .

وحتى يتحقؽ اليقيف يجب اف تتميز الضريبة باالستقرار والثبات أي التخضع لمتعديب  
فترات متباعدة حتى المستمر. فالتعديالت في تشريعات الضرائب يجب اف تكوف محدودة وعمى 

التؤدي الى مضايقة المموليف أو اضطراب النشاط االقتصادي  كما يجب اف يتميز التشريع 
الضريبي بالوضوح حتى يسيؿ فيمو لعامة الناس دوف عناء او التباس, وحتى تستطيع المحاكـ 

 واالدارات الضريبية اف تطبقو دوف اجتياد أو تأويؿ .
 
 المالئمة : -3

بيا تحصيؿ الضريبة في الوقت والطريقة االكثر مناسبة لدفعيا مف قبؿ المموؿ ويقصد      
وذلؾ  يقتضي اف تختار االدارة الضريبية موعدًا مناسبًا  (1)وذلؾ حسب مصدر الدخؿ وظروفو

                                                           

 .116منصور ميالد يونس : مصدر سابؽ , ص 2
 99( ىشاـ محمد صفوت العمري : مصدر سابؽ , ص 1)
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لموفاء بالضريبة واف تكوف اجراءات الجباية مناسبة لظروؼ المموؿ بحيث اليكوف وقع الضريبة 
 يجعمو عاجزًا عف الدفع أو يدفعو الى تجنب الضريبة أو التيرب منيا .عميو ثقياًل بشكؿ 

وىكذا فاف الوقت الذي يحصؿ فيو المموؿ عمى دخمو يعتبر أحسف االوقات مالئمة لدفع   
الضريبة. فالمزارع بمـز بدفع الضريبة بعد حصاد المحصوؿ وبيعو . والتاجر يطالب بسدادىا 

 شاطو  وتحديده لصافي ىذا النشاط .بعد انتياء السنة التجارية  لن
اما الضرائب عمى االستيالؾ فيي تدفع عند شراء السمعة , والمكمؼ في ىذه الحالة حر في   

شراء السمعة وبالتالي دفع الضريبة المفروضة عمييا أو عدـ شرائيا وبالتالي التخمص مف دفع 
 الضريبة .

 االقتصاد : -4
فيعني بو االقتصاد في كمفة الضريبة , أي ما تتكبده الدولة وتصرفو عمى تقديرىا وجبايتيا   

وما تبقى منيا مف حصيمة صافية . وكذلؾ االقتصاد فيما يتحممو الممولوف مف نفقات لموفاء 
بالديف الضريبي  كاالستعانة بالمحاسبيف  أو االمساؾ بسجالت ودفاتر محاسبية أو تقديـ 

 ت مدعمة بالمستندات الرسمية .اقرارا
والمقصود بذلؾ اف  التستنفذ ىذه المصاربؼ جانبًا  كبيرًا مف حصيمة الضريبة عمى نحو    

 يقمؿ مف امكانيات الدولة في االستفادة منيا .
 

 انواع الضرائب
 جرت عادة كتاب المالية العامة عمى تقسيـ الضرائب الى المجموعات التالية :  
 عمى االشخاص والضرائب عمى االمواؿالضرائب  -1
 الضريبة الوحيدة والضرائب المتعددة . -2
 الضرائب الشخصية والضرائب العينية . -3
 الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة . -4
 الضرائب التوزيعية والضرائب القياسية . -5
 الضرائب النسبية والضرائب التصاعدية . -6

 االشخاص والضرائب عمى االموال الضرائب عمى -أواًل : 
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كانت الضرائب في المجتمعات البدائية تفرض عمى االشخاص  بمقدار ثابت وبدوف  
 تمييزوكانت تسمى بالجزية أو الفردة أو الضريبة عمى الرؤوس .

وبالرغـ مف بساطة الضريبة وسيولة تحصيميا فانيا لـ تعد تتماشى مع المجتمعات الحديثة   
 اىميتيا ويمكف ارجاع ذلؾ لالسباب التالية : وفقدت بالتالي

عدـ عدالتيا , فيي تقـو عمى اساس سعر موحد بيف االفراد أو بيف افراد طبقة معينة  -1
متجاىمة ما قد يوجد بينيـ مف فروؽ دىنية أو جسمية او متعمقة بالنشاط الذي يمارسو كؿ 

 منيـ.
رؤوس وتجاىميا لالنشطة التي يقوـ بيا ضئالة حصيمتيا وعدـ مرونتيا العتمادىا عمى ال -2

 االفراد . خاصة اذا ما قورنت بنفقات جبايتيا  المرتفعة .
 عدـ احتراميا لكرامة االنساف لتمييزىا بيف االفراد وفقًا الوضاعيا في المجتمع .-3
واماـ ىذه العيوب واماـ زيادة نفقات الدولة واتساعيا نتيجة لتطور دورىا في الحياة   

صادية واالجتماعية,  فاف الضريبة عمى االشخاص  لـ تعد مناسبة  وتـ التخمي  عنيا في االقت
 .(1)اغمب الدوؿ , واصبحت الضرائب في العصر الحديث تتخذ مف الماؿ وعاء ليا 

 ثانيًا : الضريبة الوحيدة والضرائب المتعددة .
بقصد بنظاـ الضريبة الوحيدة ذلؾ النظاـ الضريبي الذي تعتمد فيو الدولة عمى ضريبة واحدة   

لمحصوؿ عمى كؿ ما تحتاجو مف المكمفيف ,, او عمى ضريبة اساسية واحدة مع وجود بعض 
 الضرائب االخرى قميمة االىمية. 

مف الضرائب االساسية اما نظاـ الضرائب المتعددة فيو يقـو عمى اساس فرض الدولة لعدد   
والتي يكمؿ بعضيا بعضا كفرض ضرائب عمى  الدخؿ  او عمى تممؾ االمواؿ اوعمى تداوليا 
واستيالكيا والحقيقة اف اغمب دوؿ العالـ اليـو تأخذ بنظاـ تعدد الضرائب ولذلؾ فاف دراسة ىذا 

 و .التقسيـ ترجع الى اىميتو التاريخية والىمية النقاش العممي الذي دار حول
 ثالثًا : الضرائب العينية  والضرائب الشخصية

يقصد بالضريبة العينية تمؾ الضريبة التي تعتمد في تحدييا لممقدرة المالية لممكمؼ عمى حجـ  
الثروة وحده بغض النظر عف ظروؼ المموؿ الشخصية او قدرتو عمى الدفع كما انيا التيتـ 

مثاليا الضريبة الكمركية التي تفرض عمى بمصدر الدخؿ سواء اكاف العمؿ او رأس الماؿ و 
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السمعة المستوردة بغض النظر عف المستفيد او المستيمؾ ليذه السمعة,فالذي يستورد سيارة يدفع 
عنيا ضريبة كمركية مساوية لتمؾ الضريبة التي يدفيا شخص آخر استورد سيارة مف نفس النوع 

روفيما الشخصية او مقدار والحجـ رغـ ما قد يكوف بيف الشخصيف مف اختالؼ في ظ
 دخميما,فقد يكوف االوؿ غنيًا وعازبًا ويكوف الثاني فقيرًا  متزوجًا ويعوؿ خمسة اوالد .

اما الضريبة الشخصية فيي التي تراعى عند فرضيا مختمؼ ظروؼ المموؿ الشخصية , 
مثاًل كيفية بمعنى انيا تراعى المقدرة المالية لممكمؼ وحالتو الشخصية , فتأخذ في االعتبار 

حصولو عمى الدخؿ وىؿ ىو ناتج عف العمؿ او عف رأس الماؿ وىؿ لمموؿ مصدر دخؿ واحد 
 .(1)او عدة مصادر

 رابعًا : الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة
يعتبر ىذا التقسيـ لمضرائب اكثر التقسيمات اىمية وانتشارًا كما انو التقسيـ الذي يثير حولو   

ات المالية واالقتصادية , فالدولة قد تستقطع جزءًا مف ثروات االفراد ودخوليـ اكثر المناقش
بشكؿ مباشر عمى نحو يسمح بتقدير الماؿ محؿ الضريبة بدقة وبمراعاة  مصدره ومعاممتو 

 ضريبيًا باسموب مالئـ.
وقد تقـو باستقطاع جزء مف امواؿ المكمؼ بشكؿ غير مباشر أي اف تتبعيا في تداوليا   
ستعماليا أي تتبعيا في مظاىرىا الخارجية المتمثمة في وقائع او تصرفات محددة يقـو بيا وا

المكمؼ وتدؿ عمى ما يتمتع بو مف ثروة , وىذه الطريقة في االستقطاع تسمى بالضرائب غير 
 المباشرة .

تبيف لنا مف تعريؼ الضريبة اف الدولة ليا الحؽ في فرض الضريبة وىو مف الحقوؽ    
لصة لمدولة بدوف منازع . وقد نتساءؿ بيذا الصدد عف اساس ىذا الحؽ ولمتوصؿ الى ىذا الخا

 االساس البد لنا مف اف نمقي نظرة تاريخية عف نشوء الضريبة في اوربا . 
فقد كانت الضريبة في عيد الروماف تدفع بصورة منتظمة النيا كانت عامة لجميع المواطنيف 

 االعفاءات التي كانت مخصصة لبعض االفراد . ولكف ما يعاب عمييا ىو كثرة 
اال اف المفكريف ارادوا تقييد ىذه السمطة مما دفعيـ الى وضع النظريات التي تتطمب كؿ منيا 

  (1)شروطا وقيودا معينة . 
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  -لتفسير ىذا االساس الذي تستند اليو السمطة في فرضيا لمضرائب وىذه النظريات ىي :
 المنفعة او المبادلة ( . نظرية العقد االجتماعي )

 نظرية التضامف االجتماعي . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املطهب انثاَي

 يدى تأثري شكم اندونة عهي يبدأ لاَوَية انضريبة وانرسى

في الحقيقة أف شكؿ الدولة اتحادية فدرالية ىي اـ بسيطة ينعكس عمى الجية التي ليا 
ضريبة والرسـ ففي الدولة الحؽ في إصدار القوانيف ومف ثـ إعماؿ مبدأ قانونية ال

 2003البسيطة توجد ىيئة تشريعية واحدة تتمثؿ بالسمطة المركزية وىو حاؿ العراؽ قبؿ 
ومف ثـ فاف فرض الضرائب والرسـو أو تعديميما أو إلغائيما يستمـز تدخال حصريا مف 

ثمة ثنائية قبؿ ىذه السمطة استنادا لممبدأ أعاله, بينما في الدولة االتحادية أو الفدرالية 
في السمطة التشريعية حيث توجد سمطة تشريعية اتحادية وأخرى محمية وكؿ مف 
السمطتيف ليا الحؽ في سف القوانيف ومف بينيا القوانيف المتعمقة بالضرائب والرسـو ومف 
ثـ فاف مبدأ قانونية الضرائب والرسـو يكوف متوافر في راينا إذا ما صدر قانوف اتحادي 

بة اتحادية أو رسـ اتحادي أو تعديؿ أو إلغاء أي منيما, كما يتحقؽ يتضمف فرض ضري
واف  2بسف قانوف محمي يقضي بفرض ضريبة أو رسـ محمي أو إلغاءىما أو تعديميما 

كاف ىذا األمر مرىوف بما ينص عميو الدستور االتحادي عند توزيع الصالحيات بيف 
تجعؿ امر فرض الضرائب حصرا  السمطة االتحادية وسمطات األقاليـ فبعض الدساتير



 22 

ومف ثـ فاف مبدأ القانونية يستمـز (1)بيد السمطة االتحادية كالدستور االتحادي االماراتي 
صدور قانوف وعمى وجو الحصر مف قبؿ السمطة االتحادية يتضمف فرض ضرائب أو 

مف  تعديميا أو إلغاءىا  وليس لمسمطة التشريعية في اإلقميـ أي يد في ذلؾ عمى الرغـ
 .(2)كونيا تممؾ سمطة سف القوانيف المحمية

لألقاليـ  -أي فرض الضرائب  -في حيف اف دساتير أخرى تعطي مثؿ ىذا الحؽ 
باستثناء ضرائب معينة وىذا ما سار عميو الدستور االمريكي الذي حصر ضريبة الدخؿ 

قانونية  ومف ثـ فأف إعماؿ مبدأ 4مثال بالسمطة االتحادية وما دوف ذلؾ بالواليات 
الضريبة يتضمف مف جانب فرض ضرائب اتحادية مف قبؿ السمطة التشريعية االتحادية 
, كما يسمح مف جانب اخر لألقاليـ أيضا بفرض ضرائب محمية لكف ال يكوف ىذا 
الفرض سميما ما لـ تقـ بو السمطة التشريعية في اإلقميـ وال يمكف اف يناط ىذا االمر 

ة باإلقميـ واال يكوف ذلؾ فيو تجاوز عمى المبدأ المذكور الذي بالسمطة التنفيذية الخاص
 . (3)نص عميو الدستور والذي يحكـ جميع الضرائب اتحادية كانت اـ محمية

والغرابة اف ما قمناه أنفا بخصوص سمطة التشريع في ظؿ دولة اتحادية نجد ماثال امامنا 
الممغي, والدستور  2004تقالية لسنة بالنسبة لقانوف إدارة الدولة العراقية لممرحمة االن

عمى أساس اف كالىما اعمال النظاـ االتحادي في العراؽ إذ نص  2005النافذ لسنة 
( عمى منح سمطات األقاليـ الحؽ في ممارسة السمطة التشريعية 121أألخير في المادة )

ضرائب أو  والتنفيذية والقضائية. وعميو فاف لألقاليـ أف تسف قوانيف محمية تتضمف فرض
رسـو بشكؿ مستقؿ عف السمطة التشريعية االتحادية وال يعد ذلؾ خرقا لمبدأ قانونية 
الضرائب أو الرسـو الذي نص عميو الدستور إذ أف ىذه الضرائب والرسـو فرضت 
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بقانوف واف كاف ىذا القانوف ىو قانوف محمي وليس اتحادي وال يطبؽ إال داخؿ اإلقميـ 
ة قانوف إدارة الدولة العراقية الممغي في عجز المادة(الرابعة وىذا ما نص عميو صراح

 .(1)والخمسوف/أ)بقوليا يحؽ إلقميـ كردستاف فرض ضرائب ورسـو داخؿ إقميـ كردستاف

لكف ال نجد مثؿ ىذه الصراحة في الدستور النافذ اال اف ىذا أألخير حدد صالحيات  
( منو وترؾ ما عدا ذلؾ مف 110السمطات االتحادية عمى وجو الحصر في المادة )

منو. وطالما لـ ينص الدستور عمى جعؿ المسائؿ  115صالحيات لألقاليـ في المادة 
طات االتحادية لذلؾ يمكف لألقاليـ اف تسف الضريبية ضمف الصالحيات الحصرية لمسم

قوانيف تتضمف فرض ضرائب ورسـو محمية ضمف قيود سنذكرىا الحقا عندما ندلوا براينا 
.  حوؿ حؽ المحافظات في فرض الضرائب والرسـو

تعرض بعض الفقو العراقي إلى ىذه المسالة بشكؿ غير مباشر وذلؾ في خضـ ردىـ 
تحادية العميا العراقية التي أجازت لممحافظات غير عمى إحدى قرارات المحكمة اال

المنتظمة في إقميـ فرض الضرائب والرسـو اذ بينوا فيو (... وحتى لو سممنا جدال 
بصحة راي المحكمة أعاله فاف تبرير إعطاء مجالس المحافظات غير لمنتظمة في إقميـ 

ـ ليست مف سمطة فرض الضرائب وجبايتيا عمى أساس اف شؤوف الضرائب والرسو 
االختصاصات الحصرية لمسمطات االتحادية وال مف االختصاصات المشتركة مع 
سمطات األقاليـ يعني حتما انيا مما ترؾ لسمطات األقاليـ , ومفيوـ المخالفة ليذا التبرير 
يقضي بمنع السمطات االتحادية مف ولوج الشؤوف الضرائبية عف طريؽ اية تشريعات 

ىؤالء توجو المحكمة ىذا بعده غير مقبوؿ مف الناحية القانونية اتحادية..) وقد انتقد 
والمنطقية عمى أساس اف فرض الضرائب وجبايتيا مف االختصاصات السيادية عمى 
شعبيا واقميميا ولذلؾ دعوا لحؿ ىذه اإلشكالية بإضافة عبارة )فرض وجباية وتعديؿ 

( مف الدستور 110وال مف المادة )واإلعفاء مف الضرائب والرسـو االتحادية ( إلى البند أ
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النافذ لتتمكف السمطات االتحادية مف فرض الضرائب االتحادية بينما تقوـ األقاليـ بفرض 
 .(1)الضرائب المحمية

ونزوال عند راي المحكمة  -ويعني ذلؾ انو وفؽ ىذا الرأي اف السمطات االتحادية 
االتحادية ما لـ تضاؼ العبارة أعاله ال تممؾ سمطة فرض الضرائب والرسـو  -االتحادية

 إلى الصالحيات الحصرية لمسمطات االتحادية التي نص عمييا الدستور.

ومف جانبنا فإننا نثني عمى ما قيؿ أعاله باف مسائؿ الضرائب مف االختصاصات 
السيادية لمدولة عمى شعبيا واقميميا اال إننا نرى مف جانب آخر اف تفسير قرار المحكمة 

الشكؿ يخرجو مف مقصده ومضمونو, اذ انو قاؿ فقط بحؽ المحافظات بفرض بيذا 
الضرائب والرسـو المحمية عمى أساس اف ىذه المسائؿ لـ تحصر بالسمطة االتحادية 
عمى وجو التحديد ,لكف بالمقابؿ لـ تقؿ المحكمة بعدـ مكنة السمطة االتحادية مف فرض 

لعاـ الذي ال يستقيـ أي دستور اتحادي الضرائب والرسـو الف في ىذا تعرض لألصؿ ا
بمخالفتو ويقـو ىذا األصؿ عمى اف الضرائب والرسـو العامة تفرض مف السمطة 
االتحادية ويعد جزء مف المسائؿ التي تعبر عف سيادة الدولة بشكؿ عاـ في المجاؿ 
 الداخمي والخارجي وال يمكف تقييدىا بأي حاؿ مف األحواؿ لكف التقييد يرد اف وجد
بالنسبة لما تممكو األقاليـ مف سمطات في مجاؿ الضرائب المحمية, فيؿ تممؾ ىذا الحؽ 

 .(2)بشكؿ مطمؽ اـ مقيد بضرائب معينة اـ ال تممكو باألساس

فضال عف ذلؾ أف المشرع الدستوري في العراؽ تطرؽ إلى مبدأ قانونية الضريبة في 
اعد الحاكمة لكياف الدولة ونظاميا الباب األوؿ مف الدستور, والذي تناوؿ األسس والقو 

القانوني الذي تقوـ عميو, ولـ يتطرؽ إليو ضمف تفاصيؿ الصالحيات واالختصاصات 
التي تممكيا سمطات الدولة االتحادية أو اإلقميمية وىذا فيو داللة عمى تأكيد المشرع عمى 
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لضرائب األصؿ العاـ وىو اف مدى اختصاص المحافظات غير المنتظمة باقميـ بفرض ا
والرسـو (دراسة قانونية متخصصة في النظاـ القانوني في العراؽ فرض الضرائب أو 
جبايتيا أو إلغائيا مرىوف بالسمطة التي تممؾ حؽ تشريع القوانيف وأبرزىا بالتأكيد السمطة 
التشريعية االتحادية ومف ثـ فانو حتى لو لـ يذكر ذلؾ ضمف الصالحيات الحصرية 

فاف ىذا ال يعني في راينا جعميا حكار بيد األقاليـ .فضال عما يراه  لمسمطات االتحادية
بعض الفقو باف جعؿ الشؤوف الضريبية حصرا بيد األقاليـ سوؼ يؤثر بشكؿ سمبي عمى 
تمويؿ الموازنة العامة مف خالؿ الضرائب االتحادية وىذا ما يسبب في توقؼ التدفؽ 

 .(1)فقات العامة لمدولة االتحاديةااليرادي الذي تحتاجو الدولة في تمويؿ الن

وعميو فانو ينبغي أف ال يفيـ بأنو في حالة السماح لألقاليـ بفرض الضرائب والرسـو اف 
ىذا االمر يكوف حكار عمييا بحيث ال تممؾ السمطة التشريعية االتحادية أية مكنة في 

إي ارادتيا مف فرض ضرائب أو رسـو اتحادية, بؿ يعني ذلؾ أف األقاليـ يمكف اف تزيد 
خالؿ فرض ضرائب ورسـو محمية خاصة بيا غير تمؾ التي تفرضيا السمطة االتحادية. 
عمما اف الفرؽ بيف ما يصدر عف السمطة التشريعية االتحادية والسمطة التشريعية المحمية 
مف قوانيف مالية ىو اف األولى يمتد نفاذىا إلى كؿ أقاليـ الدولة وأشخاصيا بينما ما 

ف الثانية ال ينفذ إال داخؿ اإلقميـ الذي تمثمو ويقؼ عند حدوده ويكوف لمقوانيف يصدر ع
االتحادية صفة العموية عمى . القوانيف المحمية تطبيقا لمبدأ تدرج القواعد القانونية وال 
يخفى أف ابرز اثر ضريبي يترتب عمى منح األقاليـ سمطة فرض الضرائب والرسـو ىو 

داخؿ اإلقميـ تحت طائمة االزدواج الضريبي ويتحقؽ ذلؾ عندما وقوع المكمؼ المتواجد 
يقرر المشرع الضريبي االتحادي فرض ضريبة مف نوع معيف عمى وعاء معيف وقياـ 
المشرع الضريبي المحمي بفرض ضريبة مف ذات النوع عمى ذات الوعاء وفي ذات المدة 

في اإلقميـ سيخضع  وىذا بالتأكيد سيثقؿ كاىمو الضريبي عمى أساس اف المواطف

                                                           

 .  239-238صباح صادؽ جعفر : مصدر سابؽ , ص 1
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لمضرائب التي تفرضيا السمطة التشريعية االتحادية وكذلؾ الضرائب التي تفرضيا 
 . (1)السمطة التشريعية المحمي

 

 

 السمو الموضوعي لمبدأ سيادة القانوف في الشؤوف المالية : -واًل ا

مضموف يتجمى لنا السمو الموضوعي لمبدأ سيادة القانوف في الشؤوف المالية مف خالؿ 
ىذا المبدأ والذي يقضي بتسييد حكـ القانوف في الشؤوف المالية , إذ يعّد أىـ المكاسب 
التي أحرزتيا األمـ والشعوب المختمفة وىي بصدد نضاليا ضد السمطات المطمقة لمحكاـ 
في تمؾ الشؤوف وتجسيدًا إلنتصارىا في تقييد تمؾ السمطات لمصمحة الشعب إيذانًا ببدء 

الديمقراطية الحديثة التي تجعؿ القانوف مصدر جميع أوجو تدخؿ الدولة في  عيد المبادئ
تنظيـ المسائؿ المالية والضريبية مف حيث فرضيا وجبايتيا بؿ وحتى اإلعفاء مف أدائيا. 
وعمى ذلؾ عّد ىذا المبدأ بحؽ الضماف الفعاؿ والحاسـ لحقوؽ األفراد وحرياتيـ وحرمة 

بغير مسوغ قانوني, كما يضمف في الوقت ذاتو حؽ  أمواليـ يحوؿ دوف المساس بيا
الخزانة العامة في إستيفاء الموارد المالية عمى أسس وقواعد قانونية مشرعة تعّد ركيزة 
مف الركائز التي تحدد اإلطار العاـ لسياسة الدولة في مختمؼ المياديف, وترسـ اإلطار 

أف تعمؿ ضمف نطاقو وحدوده القانوني لجميع أوجو نشاط السمطات العامة التي يجب 
 . (2)فيما يخص الشؤوف المالية

 السمو الشكمي لمبدأ سيادة القانوف في الشؤوف المالية:  -ثانيًا 

                                                           

في ظؿ الدستور الحالي وقانوف المحافظات غير المنتظمة  "اختصاصات السمطات المحمية في التشريع العراقي"أريج طالب كاظـ :  1
 .  150-149, ص 2008, مجمة العمـو السياسية , 

 وما بعدىا.- 24,ص1984,اإلسكندرية,مؤسسة الثقافة الجامعية,"التشريع الضريبي المصري"حشيش, د.عادؿ أحمد 2
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كما ويتجمى لنا السمو الشكمي لمبدأ سيادة القانوف في الشؤوف المالية بإعتباره أحد 
عميا تسمو عمى  المبادئ الدستورية السامية التي إستمدت أساسيا ومضمونيا مف سمطة

سائر السمطات العامة التي أنشأىا الدستور ذاتو, وتسمى بػػػ )السمطة المؤِسسة( , األمر 
الذي يتطمب إجراءات ووسائؿ خاصة في تعديؿ ىذا المبدأ أو غيره مف المبادئ 
الدستورية أكثر شدة مف تمؾ التي تتطمب مف أجؿ تعديؿ سائر القوانيف العادية, عمى 

ستقراره. فالسمطة النحو الذي  أدى إلى ثبات مبدأ سيادة القانوف في الشؤوف المالية وا 
المؤِسسة التي تتولى ميمة سف المبادئ والقواعد الدستورية تعبر عف المرحمة التي تكمؿ 
فييا نجاح أفراد الشعب في الوصوؿ إلى السمطة وممارستيا مف خالؿ ىيئة منتخبة مف 

دستورية عمى نحو ما إستقر عميو فكر رجاؿ الثورة قبمو تتولى ميمة وضع الوثيقة ال
 . (1)الفرنسية وذاع صيتو في أغمب النظـ الدستورية المعاصرة 

ففي تمؾ المرحمة التي توج بيا مبدأ سيادة القانوف في الشؤوف المالية بالنص عميو في 
المبادئ صمب الوثيقة الدستورية إتسـ ىذا المبدأ بسمة الجمود, بأف أضحى واحدًا مف 

ذات الصبغة الجامدة التكوف محاًل ألي تعديؿ أو تغيير مف قبؿ السمطات العامة البؿ 
نسانية عميا  وحتى مف لدف ذات السمطة التي وضعتو لما يجسده مف قيمة قانونية وا 
تسمو عمى سائر أعماؿ السمطات العامة في الدولة وأيًا كانت طبيعة دساتيرىا سواء 

وذلؾ ألىميتو الكبيرة ومكانتو المرموقة بالنسبة لمدولة واألفراد  أكانت جامدة أـ مرنة,
 .(2)عمى السواء

 

 

                                                           

رسالة "الطبيعة القانونية و المالية لديف الضريبة و تطبيقاتو في التشريعات الضريبية المقارنة,"محمد عمـو محمد عمي المحمود , 1
 .29-28,ص2002دكتوراه مقدمة إلى كمية الحقوؽ, جامعة النيريف ,

 45,ص1966,القاىرة, دار النيضة العربية,"األحكاـ العامة في قانوف الضريبة"د.حسيف خالؼ, 2
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 املبحث انثاَي

االختصاص انتشريعي نفرض انضرائب وانرسوو وفما الحكاو اندستور 
 1002انعرالي نعاو 

المعدؿ , مجمس  2008لسنة  21منح قانوف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ 
 صالحية التشريع المحمي , وقد أعتبره أعمى سمطة تشريعية في المحافظة  .  المحافظة

ويبدو انو لـ تكف ىنالؾ ضرورة لوضع كممة ) أعمى ( في النص القانوني وذلؾ الف 
مجمس المحافظة ىو المجمس الوحيد الذي تـ منحو حؽ التشريع المحمي دوف المجالس 

 المحمية االخرى . 

العراقي عف ىذا التوصيؼ في اطار قانوف التعديؿ الثاني لقانوف رقـ ثـ َعَدَؿ المشرع 
( مف أصؿ القانوف ومنيا  2المذكور انفا , عندما قاـ بإلغاء نص المادة )  21/2008

 البند ) اوال ( , وأحؿ محمو نصا جديدا , ىو اف :

صدار ) مجمس المحافظة ىو السمطة التشريعية والرقابية في المحافظة , ولو حؽ إ 
التشريعات المحمية في حدود المحافظة , بما يمكنو مف إدارة شؤونيا وفؽ مبدأ 
الالمركزية اإلدارية بما ال يتعارض مع الدستور والقوانيف االتحادية التي تندرج ضمف 

 سمطات االتحادية (االختصاصات الحصرية لم
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 وسوف نقسم هذا المبحث الى المطمبين: 

المشرع العراقي في حق المحافظات في فرض الضرائب المطمب االول : موقف 
 2005والرسوم وفقا الحكام دستور 

المطمب الثاني : موقف القضاء في اختصاص المحافظات في فرض الضرائب 
 .والرسوم

 املطهب االول 

يولف املشرع انعرالي يف حك احملافظات يف فرض انضرائب وانرسوو وفما 
 1002الحكاو دستور 

ساسي الذي تـ االستناد اليو في منح المحافظات غير المنتظمة في إقميـ اف الغرض اال
صالحية التشريع المحمي ىو تنظيـ الشؤوف االدارية والمالية , لذا البد واف تكوف مواضيع 

 . (1)التشريعات المحمية الصادرة مف المحافظة ادارية او مالية , وليست سياسية

الدستور والقانوف العراقي  لتحديد موضوعات  وعمى اساس ذلؾ البد مف الرجوع الى
التشريعات المحمية , حيث حدد الدستور اختصاصات السمطات االتحادية عمى سبيؿ الحصر , 

كؿ ما لـ ينص عميو في االختصاصات الحصرية , لذا يكوف (2)كما حدد الصالحيات المشتركة
 . اقميـ لمسمطات االتحادية, مف صالحية المحافظات غير المنتظمة في

 :  2005الدستور العراقي لعام -اوال

                                                           

في الميزاف " , بحث منشور  2008لسنة  21د. غازي فيصؿ ميدي : " نصوص قانوف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  1
 . 147, ص 2008في مجمة الممتقى , دار الكتب والوثائؽ , بغداد , 

 . 2005( مف الدستور العراقي لعاـ  114ػ  109المواد : )  -   2
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المحافظات التي لـ تنتظـ في إقميـ, في البند ) ثانيا (  2005منح الدستور العراقي لعاـ 
( صالحيات إدارية ومالية واسعة بما يمكنيا مف إدارة شؤونيا عمى وفؽ مبدأ  122مف المادة ) 

 . (1)الالمركزية اإلدارية

( تفويض سمطات الحكومة االتحادية الى المحافظات 123كما أجاز الدستور في المادة )
 أو بالعكس وبالموافقة القانونية لمطرفيف . 

ومف الجدير بالذكر اف القانوف الذي ينظـ آليات تفويض السمطات فيما بيف الحكومة 
 ( . 2013االتحادية و المحافظات لـ يصدر بعد لحد اآلف ) أيموؿ 

 : 2002( لسنة  21المحافظات غير المنتظمة في إقميم رقم ) قانون  -انياث

( مف قانوف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  2منح البند ) أوال ( مف المادة ) 
 المعدؿ , مجمس المحافظة سمطة التشريع المحمي في المحافظة .  2008( لسنة  21)

كور اختصاصات مجمس المحافظة , إذ جاءت ( مف القانوف المذ 7وحددت المادة )  
الفقرة ) ثالثا ( مف تمؾ المادة , لتؤكد عمى صالحيتيا في : ) إصدار التشريعات المحمية 
واألنظمة والتعميمات لتنظيـ الشؤوف اإلدارية والمالية بما يمكنيا مف إدارة شؤونيا وفؽ مبدأ 

 لقوانيف االتحادية ( .الالمركزية اإلدارية وبما ال يتعارض مع الدستور وا

وبيذا منح ىذا القانوف مجالس المحافظات صالحيات تشريعية , أوسع مف نطاؽ 
( منو 122الصالحيات اإلدارية والمالية التي منحيا الدستور ليا , في البند )ثانيًا( مف المادة )
سـ الوظيفة التي أكدت عمى تبني اسموب الالمركزية اإلدارية اإلقميمية , الذي يشير الى تقا

 اإلدارية التي ىي إحدى واجبات ) الييئة التنفيذية ( , وليس تقاسـ الوظيفة السياسية . 

                                                           

عمى ما يأتي : )أوال: تتكوف المحافظات مف عدد مف األقضية والنواحي  2005( مف دستور العراؽ لعاـ 122نصت المادة ) 1
والمالية الواسعة بما يمكنيا مف إدارة شؤونيا عمى وفؽ مبدأ والقرى. ثانيا: تمنح المحافظات التي لـ تنتظـ في إقميـ الصالحيات اإلدارية 

 الالمركزية اإلدارية وينظـ ذلؾ بقانوف. ثالثا: يعد المحافظ الذي ينتخبو مجمس المحافظة الرئيس التنفيذي األعمى في المحافظة لممارسة
ة والمحافظ وصالحيتيما. خامسا: ال يخضع صالحياتو المخوؿ بيا مف قبؿ المجمس. رابعا: ينظـ بقانوف انتخاب مجمس المحافظ

 مجمس المحافظة لسيطرة أو إشراؼ أية وزارة أو أية جية غير مرتبطة بوزارة ولو مالية مستقمة(.
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لسنة  21قانوف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ ومما يدعـ ذلؾ , تعريؼ  
في مادتو االولى , لمجمس المحافظة , عمى أنيا : ) وحدة إدارية ضمف حدودىا المعدؿ  2008

الجغرافية , وتتكوف مف أقضية ونواِح وقرى (  , وتعريؼ المحافظ عمى انو : ) رئيس الوحدة 
 .(1)اإلدارية (

لذا يثور السؤاؿ عف مدى صحة توجو المشرع العراقي في منح المحافظات صالحيات 
غير ادارية ومالية ؟ كالصالحيات التشريعية مثال . ونفس االمر ينسحب عمى مدى انسجاـ 

المعدؿ ذاتو ؟ , ومدى  2008لسنة  21قانوف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ نصوص 
 مطابقة بعض فقراتو لمدستور االتحادي ؟ . 

عمى الرغـ مف وجود رأي مؤيد لمنح مجالس المحافظات صالحية التشريع , اال اف 
, وال إصدار  بعض الفقو االداري يرى انو ليس بوسع مجمس المحافظة إصدار تشريعات محمية

 ( مف المادةثالثاً البند )أنظمة ألف االنظمة تصدر مف مجمس الوزراء حصرًا , كما قضى بذلؾ 
 . (2)( مف الدستور80)

ويبدو اف المشرع العراقي سعى جاىدا لتطوير قانوف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ 
,  2013ي اجري لو في تموز , مف خالؿ تعديمو , ففي التعديؿ الثاني الذ 2008لسنة  21رقـ 

في مادتو االولى وجعميا تتكوف مف ) مجمس المحافظة تمت اضافة مصطمح الحكومات المحمية 
 والقضاء والناحية ( والوحدات اإلدارية .

وتسجؿ عمى ىذه اإلضافة , أنيا أغفمت موقع المحافظ في الحكومة المحمية , عمى 
التعديؿ , بينما عدَّ  (3)التنفيذي األعمى في المحافظة (الرغـ مف اف القانوف قد عده ) الرئيس 

الوحدات اإلدارية مف مكونات الحكومة المحمية , وىي تقسيـ إداري  2013الثاني لمقانوف لسنة 
 وليس سياسي , كما أنيا شخصية معنوية يمثميا مجمسيا المنتخب بصورة دورية .

                                                           

 2013( مف قانوف التعديؿ الثاني رقـ )  ( لسنة 1وىي التعاريؼ نفسيا التي وردت في البنداف ) ثانيا , سابعا ( مف المادة )-   1
 المعدؿ . 2008( لسنة 21حافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ )لقانوف الم

في الميزاف " , بحث  2008لسنة  21د. غازي فيصؿ ميدي : " نصوص قانوف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  -   2
 . 147, ص 2008منشور في مجمة الممتقى , دار الكتب والوثائؽ , بغداد , 

 ( عمى : ) اصدار االنظمة والتعميمات والقرارات بيدؼ تنفيذ القوانيف (.80ف المادة )نص البند ) ثالثا( م -   3
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, والجية التي تعّبر عف  معنوية شخصيةوحدات اإلدارية ومف الجدير بالذكر اف منح ال
( مف القانوف 48( مف المادة )1ذلؾ الشخص المعنوي قد نص عمييا القانوف , خاصة واف الفقرة)

المعدؿ , نصت : ) باف يكوف لكؿ شخص معنوي ممثؿ  1951لسنة  40المدني العراقي رقـ 
 . (1)يعبر عف ارادتو (

/  76مجمس شورى الدولة في قراره المرقـ  )  وفي السياؽ ذاتو جاء الراي الذي ابداه
( بشاف الحالة الثامنة مف استيضاحات وزارة الدولة لشؤوف المحافظات بكتابيا المرقـ  2009

لرأي مجمس شورى الدولة استنادا الى أحكاـ البند )خامسا(  31/3/2009( في 312)ىػ/كربالء/
 .  1979( لسنة 65( مف قانوف المجمس رقـ )6مف المادة )

لقد رأى المجمس بانو : يعد رئيس الوحدة االدارية ضمنًا ممثاًل عف وحدتو االدارية . 
( مف قانوف المحافظات غير 22وطالب المجمس بضرورة اجراء تدخؿ تشريعي لتعديؿ المادة )

المنتظمة في اقميـ بإضافة بند ليا يتضمف : منح المجالس الشخصية المعنوية واعتبار رئيس 
و مف يخولو ممثاًل عف الوحدة االدارية فيما يتعمؽ باختصاصات المجمس. كما يكوف المجمس ا

 رئيس الوحدة االدارية او مف يخولو ممثاًل عف الوحدة االدارية فيما يتعمؽ بصالحياتو .

التعديؿ الثاني ) تموز  ( مف قانوف 2ولقد تـ اجراء التعديؿ في البند )ثانيا( مف المادة ) 
المعدؿ , عندما تـ منح المجالس ) مجمس  2008لسنة  21المحافظات رقـ  ف(  لقانو  2013

 .(2)المحافظة ومجمس القضاء ومجمس الناحية ( الشخصية المعنوية

لكف الشخص المعنوي ىو كؿ : ) شخص غير آدمي يسمـ لو القانوف بشخصية قانونية 

 .(3)نطاؽ الغرض الذي يتوخاه (, تتيح لو قدرا مف أىمية التمتع بالحقوؽ , وتحمؿ االلتزاـ في 

                                                           

 المعدؿ . 2008( لسنة  21( مف قانوف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ )  24المادة ) -   1
  - 08/09/1951تاريخ:   - 3015رقـ العدد:   -منشور في الوقائع العراقية  -1951( لسنة 40القانوف المدني العراقي رقـ )-   2

 . 1951تاريخ:    -مجموعة القوانيف واالنظمة  -  243رقـ الصفحة: 
الدولة.  –اف ) االشخاص المعنوية ىي: أ  المعدؿ , عمى 1951لسنة  40( مف القانوف المدني العراقي رقـ  47لقد نصت المادة )  3

االلوية  –االدارات والمنشآت العامة التي يمنحيا القانوف شخصية معنوية مستقمة عف شخصية الدولة بالشروط التي يحددىا. ج  –ب 
حيا القانوف شخصية الطوائؼ الدينية التي يمن –والبمديات والقرى التي يمنحيا القانوف شخصية معنوية بالشروط التي يحددىا. د 
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واألشخاص المعنوية العامة ىي : الدولة والمحافظات واالقضية والنواحي والقرى عمى 

سبيؿ المثاؿ ال الحصر , وأف الشخصية المعنوية تكوف لموحدة اإلدارية المحمية كأجزاء مف إقميـ 

, كما يتضح  المعبرة عف إرادتياالدولة , وليس لمجمسيا الذي يدير شؤونيا , إذ انو يعتبر األداة 

 . المعدؿ 1951لسنة  40( مف القانوف المدني العراقي رقـ 48,  47المواد )ذلؾ مف نص 

ومرى أخرى يقع المشرع العراقي في مطب عدـ التمييز بيف مفيومي اإلدارة المحمية 
دارية اإلقميمية والحكومة المحمية , بعدما لـ يكف قد فرَّؽ سابقا بيف مفيومي الالمركزية اإل

 والالمركزية السياسية . 

اف لكؿ مف تمؾ المفاىيـ أركاف وعناصر خاصة بيا , وكؿ منيا بحاجة الى متطمبات 
 خاصة لتطبيقيا عمى ارض الواقع الفعمي . 

ومف الجدير بالذكر اف كؿ مف الالمركزية السياسية و الحكومة المحمية تعد مفاىيـ ذات 
السياسية التي تفترض منح صالحية التشريع , بينما تكوف الالمركزية عالقة وثيقة بالتطبيقات 

اإلدارية اإلقميمية واإلدارة المحمية مفاىيـ ذات عالقة وثيقة بالتطبيقات اإلدارية في الدولة التي 
 تكوف ضمف واجبات الييئة التنفيذية .

ف الحكومة وبيف تقوـ الالمركزية اإلدارية عمى أساس توزيع وظائؼ الدولة اإلدارية بي
, بينما يقوـ النظاـ السياسي لمدوؿ االتحادية بتوزيع الوظيفة (1)األشخاص اإلدارية األخرى

السياسية فييا عمى سمطات عامة اتحادية وأخرى محمية , ويطمؽ عمى ىذا التوزيع لموظيفة 
 .(2)السياسية بالالمركزية السياسية

                                                                                                                                                                      

الجمعيات  –الشركات التجارية والمدنية اال ما استثني منيا بنص في القانوف. ز  –االوقاؼ. و  -معنوية بالشروط التي يحددىا. ىػ 
 كؿ مجموعة مف االشخاص او االمواؿ يمنحيا القانوف شخصية معنوية –المؤسسة وفقا لألحكاـ المقررة في القانوف. ح 

  - 08/09/1951تاريخ:   - 3015رقـ العدد:   -منشور في الوقائع العراقية  -1951( لسنة 40مدني العراقي رقـ )القانوف ال- 1
 . 1951تاريخ:    -مجموعة القوانيف واالنظمة  -  243رقـ الصفحة: 

 . 30ص  – 1956 –بغداد  –مطبعة المعارؼ  –الجزء األوؿ  "أصوؿ القانوف اإلداري  "د. محمود سعد الديف شريؼ –   2
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فظة سمطة إصدار تشريعات مف غير وعمى الرغـ مما تقدـ , يمكف منح مجمس المحا
القوانيف كإصدار قرارات وأوامر وبيانات وتعميمات , أي منحيا صالحية اصدار تشريعات فرعية 
تسيؿ عمميات تنفيذ القوانيف االتحادية , مثؿ قياـ مجمس المحافظة بإصدار بيانات أو تعميمات 

 فظة .تتضمف استيفاء مبمغ مقابؿ بعض الخدمات التي تقدميا المحا

نجدىا تؤكد  -2005ومنيا دستور سنو -مف خالؿ استقراء الدساتير العراقية المتعاقبة 
مبدأ سيادة القانوف في الشؤوف المالية والتجيز التفويض التشريعي بشكؿ مطمؽ, نظرًا الىمية 
الشؤوف المالية وخطورتيا, ولكف مع ذلؾ شيد التشريعي العراقي العديد مف الحاالت التي يمكف 
اف نعدىا مف قبيؿ التفويض التشريعي منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر النصوص االتية: 

التي نصت  2005لسنة  23( الييئة العميا لمحج والعمرة رقـ 3.نص الفقرة )سادسا( مف)ـ/1
عمى )منح اإلجازات لمتعيدي نقؿ مجاميع الحجاج والمعتمريف )الحممدارية( عمى وفؽ تعميمات 

( 9.نص )ـ/2ة ومقابؿ رسوـ يحددىا مجمس الوزراء بناءًا عمى اقتراح الييئة (. تصدرىا الييئ
يستوفى الديواف  –التي نصت عمى اف)اواًل  2005لسنة 10مف قانوف تنظيـ اعماؿ التاميف رقـ 

الرسوـ اآلتية : (أ. رسـ طمب االجازة . ب . رسـ اصدار االجازة .جػ .رسـ تجديد االجازة . د 
رع المؤمف . ىػ . رسـ ترخيص الوسطاء . و . رسـ ترخيص الجيات التي تقـو .رسـ تسجيؿ ف

يحدد بنظاـ مقدار كؿ رسـ مف الرسوـ المنصوص عمييا  –بالخدمات التأمينية في العراؽ . ثانيًا 
( البند)د( مف قانوف الييئة العراقية لمسيطرة 7.نص القسـ )3في البند ) اواًل ( مف ىذه المادة(. 

التي نصت عمى اف )فرض رسـو عمى  2004لسنة  72ر النشاط االشعاعي رقـ عمى مصاد
.نص 4التراخيص وعمميات التفتيش عمى اف تودع كافة ايرادات الرسـو في حساب الييئة العاـ(. 

التي نصت عمى اف )لوزارة الداخمية / مديرية  2004لسنة  86( مف قانوف المرور رقـ 6القسـ )
[ الخاصة بإصدار وتجديد اجازات السوؽ وتسجيؿ المرور العامة , صالحي ة تحديد قيمة اؿ]رسـو

( مف الفصؿ 9.البند )5المركبات وىذه الرسـو تـ تحديدىا في الممحؽ ) أ( مف قانوف المرور (. 
التي نصت عمى اف  1957لسنة  21االوؿ مف تعديؿ قانوف العالمات والبيانات التجارية رقـ 

يحفظ في وزارة الصناعة سجؿ يكوف بعيدة : “ (1)( لتقرأ كاآلتي 1فقرة )  2)تعدؿ المادة 
المسجؿ تدوف فيو جميع العالمات واسماء   اصحابيا وعناوينيـ واوصاؼ بضائعيـ . ولمجميور 

                                                           

 .  84ىشاـ محمد صفوت العمري : مصدر سابؽ , ص  1
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( مف 6.نص الفسـ )6حؽ االطالع عميو واخذ صورة مصدقة منو بعد دفع الرسوـ المقررة (. 
( يتـ  1الذي نص عمى أف ) 2004لسنة  65واالعالـ رقـ قانوف المفوضية العراقية االتصاالت 

تمويؿ المفوضية مف المصادر التالية: )أ( الرسوـ المتكررة وغير المتكررة التي يتـ تحصيميا مف 
المرّخص ليـ؛ )ب( المنح أو التبرعات التي تتمقاىا المفوضية مف أي مصدر, طالما تكوف 

( مف تراخيص خدمات ومعدات 1( مف القسـ )1قرة ).نص الف7متماشية مع القانوف المطبؽ؛(. 
التي نصت عمى اف )يشمؿ مصطمح  2003لسنة  11االتصاالت السمكية والالسمكية برقـ 

االتصاالت السمكية والالسمكية التجارية جميع خدمات االتصاالت السمكية والالسمكية وخدمات 
عروضة عمى الجميور الستخدامو مقابؿ اإلرساؿ واالستقباؿ الالسمكي )والمعدات ذات الصمة( الم

( مف امر سمطة االئتالؼ المتعمؽ بإعادة 2( مف القسـ )4.الفقرة )8تأدية رسوـ استخداميا(. 
التي نصت عمى اف )قد تصدر بموجب ىذا األمر تعميمات 2003لسنة  38اعمار العراؽ رقـ 

يبة إعادة أعمار العراؽ في إدارية الحقا تعيف وتحدد عمى نحو إضافي البضائع المعفاة مف ضر 
ىذا القسـ وتحدد كذلؾ األشخاص والكيانات المعفاة مف دفع ضريبة إعادة أعمار العراؽ(. مما 
الشؾ فيو إف العديد مف الدساتير المقارنة نصت عمى التفويض التشريعي صراحة , إال أف بعض 

–ذلؾ, إال أف العرؼ الدساتير لـ تنص عمى ذلؾ التفويض , البؿ قد منعت   بعضيا صراحة 
قد جرى عمى جواز تفويض السمطة التنفيذية -وىو مصدر مف مصادر القاعدة القانونية الدستورية

الصالحية التشريعية في بعض الموضوعات ولمدة معينة وتحت تأثير ظروؼ خاصة واستثنائية 
 . (1)الماليةعمى أف تمؾ الصالحية ال تمتد لتناؿ المسائؿ المحجوزة لمقانوف سيما المسائؿ 

وعمى ذلؾ اليمكف أف نعّد تطبيقات التفويض التي شيدىا التشريع العراقي مف قبيؿ 
العرؼ الدستوري, لكونيا تنصب عمى المسائؿ المالية التي تعّد مف األختصاصات األصيمة 
لمسمطة التشريعية , كما أف ذلؾ التخويؿ لـ يكف لمدة محدودة مف الزمف و لـ يحدث في ظؿ 

ستثنائية بؿ إف تمؾ التطبيقات تعد مف المجريات التقميدية في العمؿ, وعمى ذلؾ يمكف ظروؼ إ

                                                           

التي تنص عمى أف )لرئيس الجميورية وفي األحواؿ االستثنائية بناًء عمى  1964(مف الدستور اليمني لسنة 109مثاؿ ذلؾ)ـ/ 1
 تفويض مف مجمس الشورى أف يصدر قرارات ليا قوة القانوف ويجب أف يكوف التفويض لمدة محددة(
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, ومف ىنا ندعو (1)القوؿ, إف تمؾ التطبيقات تعّد مخالفة لحكـ الدستور وأف ال قيمة قانونية ليا
 المشرع العراقي إلى ضرورة تالفييا في أقرب تعديؿ يظير إلى الوجود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املطهب انثاَي

 يولف انمضاء يف اختصاص احملافظات يف فرض انضرائب وانرسوو

التقاضي حؽ لمجميع, كفمتو الدساتير والتشريعات في الدوؿ المختمفة, كما نصت عميو 
حقوؽ اإلنساف التي أوجبت عمى الدولة أف تكفؿ لرعاياىا حرية التقاضػي فػي قضػاء  كؿ مواثيؽ

لمناس كافة, ولكؿ فمسطيني حؽ االلتجػاء إلػى ونزيو,"التقاضي حؽ مصوف ومكفوؿ  عػادؿ
 "(2)الطبيعي قاضػيو

                                                           

 وما بعدىا.- 76,مصدر سابؽ,ص"القضاء اإلداري المبناني"د.محسف خميؿ , 1
 . 65ص – 1986 -مطبعة جامعة عيف شمس  ",الوجيز في القانوف اإلداري دراسة مقارنة " :د. سميماف محمد الطماوي 2
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ويجب أف يكوف ىذا القضاء محايدًا بيف أطراؼ النزاع, ميما كانت طبيعة ىذه 
 كانوا مف أشخاص القانوف الخاص أو مف أشخاص القانوف العاـ. األطراؼ, سواء

يجب أف يتمتع بالعدالػة وىذا ما يميز الجياز القضائي عف غيره مف أجيزة الدولة, ف
والحياد واالستقاللية, حتى يحوز عمى ثقة الفرد فيطمئف إلى أحكامو, ويكوف المالذ الػذي  والنزاىػة

 إليو إذا لحقو إجحاؼ أو ظمـ. يمجػأ

ويعتبر القضاء جية مستقمة عف كؿ مف السمطة التشريعية والسمطة التنفيذية, ال سػمطاف 
ما يمميو عمييـ مبدأ تحقيؽ العدالة,"السمطة القضػائية مسػتقمة, أعضائو إال لمقانوف, و  عمػى

المحاكـ عمى اختالؼ أنواعيا ودرجاتيا, ويحدد القانوف طريقة تشكيميا واختصاصاتيا  وتتوالىػا
 أحكاميا وفقًا لمقانوف.  26, "القضاة مسػتقموف  وتصػدر

ضرائب ذاتيا, ومدى تأثيرىػا وتنبع أىمية القضاء الضريبي مف األىمية التي تتمتع بيا ال
حياة كؿ مف الدولة والفرد, فيي تشكؿ أىـ عنصر مف عناصر إيرادات الدولة التػي  عمػى

 لتغطية نفقاتيا وقياميا باألعباء الممقاة عمى عاتقيا تجاه مواطنييا. تحتاجيػا

ي تغطية وىي تكوف الجزء الغالب مف إيرادات الدولة التي تعتمد عمييا اعتمادًا أساسيًا ف
العامة, حتى ذىب البعض إلى القوؿ بأف حصيمة الضرائب والرسوـ تكاد تكوف المصدر  النفقػات
 إليرادات الدولة الحديثة. الوحيد

وتزداد أىمية ىذه اإليرادات بزيادة الوظائؼ التي تقـو بيا الدولة, باإلضافة إلى أف 
يي تمعب دورًا ىامًا في تحقيؽ أغػراض تعتبر أداة ميمة مف أدوات السياسة المالية, ف الضػرائب
المالية, وعف طريؽ الضرائب تحقؽ الدولة بعض األىداؼ االجتماعية واالقتصادية,  السياسػة

توزيع الدخوؿ باإلضافة إلى األىداؼ األخرى لمضرائب التي ال تقؿ أىمية عف اليػدؼ  مثؿ إعػادة
 ( .1) عاليدؼ االجتماعي وتحقيؽ الرفاىية لممجتم أو المػالي

وال يكفي لحماية الفرد مف تعسؼ اإلدارة الضريبية, وجود نصوص قانونية تػنظـ 
وفرضيا وتحصيميا, فالقانوف بحاجة إلى قضاء يراقب حسف تطبيقو, فال يتـ تضييع أو  الضػرائب

                                                           

/  1963 -القاىرة  –بة القاىرة الحديثة مكت "القانوف اإلداري دراسة مقارنة في تنظيـ ونشاط اإلدارة العامة  :"د. طعيمة الجرؼ  1
 .   104ص – 1964
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حؽ الدولة مف الضرائب ىذا مف جية, ومف جية أخرى مراقبة اإلدارة الضػريبية فػي  إنقػاص
 اميا بتطبيؽ القانوف عند قياميا بأي عممية مف عمميات ربط الضػريبة وتحصػيميا وعػدـالتز  مػدى

تعسفيا في ذلؾ, ألف اإلدارة الضريبية تميؿ إلى تغميب مصمحة الدولة عمى مصمحة المكمؼ, 
ىدار حقوقو, فيكوف القضاء ىو الحكـ العػادؿ إذا مػا قػاـ مما  قد يؤدي إلى إلحاؽ اإلجحاؼ بو وا 

 بيف المكمؼ واإلدارة الضريبية. خالؼ

كما وتنبع أىمية القضاء الضريبي مف كوف موضوع الضرائب حديثًا نسبيًا, وبالتػالي 
حديثػة مقارنة مع القوانيف األخرى, وغالبػًا ما تكوف مواده يعترييا الغمػوض, باإلضافة  فقوانينػو

 (.1) ضريبة أو عند تطبيقياماتثيره الضرائب مف مشكالت فنية تعرض سواء عند فرض ال إلى

والعدؿ يجب أف يعـ الجميع, ومف حؽ كؿ فرد في المجتمع أف يحظى بقضاء عادؿ 
أف األىداؼ العامة لمقضاء, ىي تحقيؽ العدالة والمساواة وسيادة القانوف, وىناؾ  ونزيػو, أي

صيؿ عمى يسعى القضاء الضريبي إلى تحقيقيا, وىذا ما سنتناولو بشيء مف التف أىداؼ أخػرى
 :(2)النحو التالي

 

 تحقيق العدالة والحماية :  -1
الطعف القضائي ىو أنجح الضمانات  63وتنبع أىمية القضاء بصورة عامة مف ضرورة 

تحقيؽ العدؿ بيف الناس, ورفع الظمـ عنيـ, والمحافظة عمى حقوقيـ وحرياتيـ التي  لممموليف
الشرائع السماوية والدساتير  64رىا, , وبذلؾ تتجمى وظيفة القضاء بأسمى صػو  ضمنتيا ليـ

 د . والعدؿ والقضاء صنواف لوجو واح  والنظـ القانونية

 تحقيق رقابة عمى اعمال االدارة :  -2

                                                           

ص – 2005 –لبناف  –بيروت  –منشورات الحمبي الحقوقية " , مبادئ و أحكاـ القانوف اإلداري " :د. محمد رفعت عبد الوىاب  1
132 

العاتؾ  ",حكاـ القانوف اإلداري مبادئ وأ :"د . عمي محمد بدير , د. عصاـ عبد الوىاب البرزنجي , د. ميدي ياسيف السالمي  2
 121ص – 2007 –القاىرة  –لصناعة الكتاب 
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 وتبرز أىمية ىذه الرقابة مف كوف القانوف األساسي قد أضفى عمى فػرض الضػرائب حمايػة
خاصة, وذلؾ ألىمية موضوع الضرائب بنصو عمى قانونية الضرائب, "فرض الضرائب 

لغاؤىا ال يكوف إال بقانوف, وال يعفى أحد مف أدائيا كميا أو بعضيا  العامة والرسوـ وتعديميا وا 
 , أي ال ضريبة إال بقانوف األحواؿ المبينة في القانوف" في غير

مفيف بيا( , مف مبادئ الحكـ الديمقراطي الذي تستند ويعتبر مبدأ )ال ضريبة إال برضا المك
جميع الحريات السياسية, ألف اختصاص البرلماف )باعتباره ممثاًل لمجموع المكمفػيف(  إليػو

 . الضريبة يعد ضمانة ضرورية والزمة لعدـ تعسؼ السمطة التنفيذية تجاه المكمفيف بتقريػر

 فين:تحقيق االستقرار في المراكز المالية لممكم -3
 إف المجوء إلى القضاء لفض المنازعة الضريبية يرفع يػد اإلدارة الضػريبية عنيػا ويصػبح

وقد نظـ القانوف إجراءات التقاضي الضريبي وجعميا تتصؼ  اختصاص النظر فييا لممحاكـ.
وحدد مراحؿ الطعف القضائي, وذلؾ ليضع حدًا الستمرار ىذه  بالسرعة وعدـ إطالة أمػد النزاع,

 استقرار في مراكز المكمفيف القانونية, وال تصبح عرضة لمتغيير. نازعات مما يؤدي إلى حدوثالم

واكتساب الضريبة الصفة القطعية استنادًا إلى حكـ المحكمة, ال يكوف في مواجية 
بحيث يمتنع عميو الطعف بيا مرة أخرى, بؿ تكوف في مواجية اإلدارة الضريبية  المكمؼ فقػط,
  .(1)تممؾ تعديميا أو تقديرىا مف جديد, بعد أف اكتسبت الصفة القطعية أيضا, حيث ال

 

 

 .استقرار المبادئ القانونية في المنازعات الضريبية: 4

وكما ىو معروؼ فإف موضوع الضرائب يعتبر حديثًا نوعًا ما, وقواعده ليست مقننة في 
 النصوص الضريبية غالبًا ما تمتازواحد وخصوصػًا ما يتعػمؽ بقوانيف اإلجػراءات, كما أف  قػانوف

 بالغموض واإلبياـ, وتحتاج إلى مف يفسرىا التفسير القانوني الصحيح.

                                                           
1
 .  96صهشام محمد صفوت العمري : مصدر سابق ،  
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فالمسائؿ القانونية تحتؿ نسبة كبيرة مف مسائؿ الخالؼ بيف اإلدارة الضريبية والمكمؼ, 
 األمػور الماليػةوأف اإلدارة الضريبية وفؽ معظـ تشكيالتيا تتكوف ممف لػدييـ الخبػرة فػي  السػيما

 والمحاسبية أكثر ممف لدييـ الخبرة في القانوف, لذلؾ تكثر الخالفات المستندة عمى مسائؿ قانونية
  بيف المكمؼ واإلدارة الضريبية, وبما أف القضاء ميمتػو األولػى فػض المنازعػات ويتمتػع

 كـ الضريبية أقدر عمػىالتخصص في نظرىا أيًا كانت قيمتيا, فالقضاة الذيف تتشكؿ منيـ المحا
 .(1)تفسير القوانيف الضريبية ومدى مطابقتيا لمواقع

والرسـو في  الضرائبمجمس شورى الدولة مف حؽ المحافظات في فرض  راييتضح 
 في العديد مف القرارات ذات الصفة االفتائية أبرزىا ما يمي: 2005دستور  ظؿ

تضمف ردا عمى استيضاح مقدـ صدرت فتوى مف مجمس شورى الدولة ت -األوؿ: القرار
البمديات واإلشغاؿ العامة حوؿ حؽ مجالس المحافظات سواء أكانت سمطة تشريعية وزارة إليو مف 
أي النافذة في )استيفاء ض ا رئب ورسوـ خالفا لقوانيف الضرائب والرسوـ الحالية  اـ تنفيذية

 (71)مف االمر  (2)لقسـ الواردة في ا (ورسوـ ضرائبفرض )مدى سرياف عبارة  وما( حينيا 
 تقاطعيا مع القوانيف المعموؿ بيا . في حالة

مف االمر (2)مف القسـ(2)وقد أجاب عف ذلؾ المجمس بقولو (....وحيث اف الفقرة 
أجازت لمجالس المحافظات تحصيؿ العائدات عف طريؽ فرض الضرائب والرسـو  المذكور

ال تفرض الضرائب والرسوـ وال )مف الدستور قضت باف (28)مف المادة  (أوال)البند  وحيث أف
 (.وال تجبى وال يعفى منيا إال بقانوف  تعدؿ

 

 -القرار الثاني :

 صدرت فتوى أخرى مف مجمس شورى الدولة بناء عمى استيضاح طمبتو االمانة العامة
( 2)رقـ حوؿ قياـ مجمس محافظة بابؿ بسف قانوف المولدات ذات النفع العاـ  الوزراءلمجمس 

                                                           

 .194ص– 1996-بيروت –الدار الجامعية " , الوسيط في القانوف اإلداري :"د. إبراىيـ عبد العزيز شيحا  1
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 وقامت االمانة العامة لمجمس الوز ا رء بتعميـ ىذه الفتوى عمى كافة مجالس 2009لسنة 
 :(1)المحافظات طالبة منيا العمؿ بموجبيا وابرز ما انطوت عميو ىذه الفتوى ما يمي

حدد الدستور األحكاـ ذات العالقة بتشريع القوانيف وتصديقيا واصدارىا واف القوانيف  -أ 
 إال استنادا لنص دستوري.تصدر  ال

 مف الدستور خولت سمطات األقاليـ الحؽ في ممارسة السمطات (121)اف المادة  -ب 
 التشريعية والتنفيذية والقضائية واصدار القوانيف وفقا ألحكامو ولـ يخوؿ المحافظات غير

  المنتظمة في إقميـ ىذه الصالحية ولـ يرد فيو إشارة باف تصدر المحافظات قوانيف.

اف القانوف ال يكوف سنده في اإلصدار قانوف آخر ولـ يسبؽ اف صدر قانوف  -ج 
لنص في قانوف آخر منذ تشكيؿ الدولة العراقية وبالتالي فاف إؽ ا رر ىذا االتجاه ىو  استنادا
ألحكاـ الدستور ويتعارض مع ما استقر عميو فقياء القانوف ودوؿ العالـ في تشريعيا  مخالفة

  لمقوانيف.

مف قانوف المحافظات غير المنتظمة في ( 7)مف المادة )ثالث عشر ( أف البند  - د
قضى باف يصدر مجمس المحافظة جريدة تنشر فييا كافة القرارات  2008( لسنة 21) إقميـ رقـ

 واألوامر التي تصدر مف المجمس ولـ يرد فييا ذكر لمقوانيف.

 يحؽ ليا إصدار قوانيف ألي لما تقدـ فاف المجمس يؤكد اف مجالس المحافظات ال
 باف مجمس المحافظة لـ يمنح بموجب قانوف المحافظات أعاله رأيوالمجمس عند  وال زاؿغرض 

نصت  وفقا لما( الوحدة اإلدارية)الشخصية المعنوية وال يعد رئيسو ممثال عف الشخص المعنوي 
مجالس  صدر مف قوانيف مفمف القانوف المدني. وبالتالي فاف ما ( 48( و )47)عميو المادتيف 

 المحافظات ال سند لو.

الضرائب اف مجمس شورى الدولة ال يقر قياـ المحافظات بفرض  الرأيويفيـ مف ىذا 
 والرسـو ولو بشكؿ غير مباشر عمى أساس انو ال يعطي الحؽ ليا بسف القوانيف وبما اف ىذه

                                                           

 .   132ص –المرجع السابؽ  "مبادئ و أحكاـ القانوف اإلداري :"د. محمد رفعت عبد الوىاب  1
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التي  النتيجة ال تممؾ األداة القانونيةالمالية ال تفرض بحسب الدستور اال بقانوف فانو و ب الفرائض
 .(1)تمكنيا مف ىذا الفرض

الضرائب لـ يتبيف موقؼ المحكمة االتحادية العميا المعارض لحؽ المحافظات في فرض 
المحافظات  بحؽ مجالس االعتراؼوالرسـو بشكؿ مباشر وانما بشكؿ غير مباشر مف خالؿ عدـ 

( في 13القرارات قرراىا)المحمية ومف ابرز ىذه  بأي صفة تشريعية تمكنيا مف سف القوانيف
والمواد  59 ( 115)...مف خالؿ تدقيؽ أحكاـ المادة )الذي بينت فيو بأنو  (16/7/2007)

تشريعية لسف  تبيف اف مجمس المحافظة ال يتمتع بصفة 2005لعاـ  العراؽاألخرى مف دستور 
ذ بو يعني عدـ جواز قياـ المحافظات بفرض وبالتأكيد اف ىذا القوؿ اذا اخ القوانيف المحمية....

الف ىذا الفرض ال يكوف اال بتشريعات محمية وىي ممنوعة عمى المجالس  والرسـو الضرائب
 .(2)أعاله القرار المحمية وفؽ 

 وتحويؿ الدولة العراقية مف دولة بسيطة إلى دولة اتحادية الفدراليمنذ تطبيؽ النظاـ 
 عراقية لممرحمة االنتقالية وصدور قوانيف توسع مف صالحياتبموجب قانوف إدارة الدولة ال

 كبير في مجاالت عدة بيف نزاعالمحافظات عمى حساب السمطة االتحادية المركزية ظير 
قانوف  اتقد أواره بعد صدور النزاعالسمطة االتحادية وسمطات مجالس المحافظات, ولعؿ مثؿ ىذه 

صالحيات  الذي أعطى لممحافظات 2008لسنة  (21)المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ 
تتضمف فرض  تشريعية السيما في المجاؿ اإلداري والمالي مما تترتب عميو إصدار قوانيف محمية

 . (3)ورسـو محمية ضرائب

 

 اخلامتة 

                                                           

 .39ص–1998-لبناف –بيروت –منشورات الحمبي الحقوقية  "الوسيط في شرح قانوف البمديات : "موريس نحمة  1
مؤسسة موكرياني -ة الثانية الطبع" , الفيدرالية والحكـ الذاتي والالمركزية االدارية االقميمية دراسة نظرية مقارنة: "د.محمد ىماوندي  2

 .131ص-2001-العراؽ–اربيؿ -مطبعة وزارة التربية –لمطباعة والنشر 
مديرية " , مبادئ وأحكاـ القانوف اإلداري "د. عصاـ عبد الوىاب البرزنجي , و د. عمي محمد بدير , و د. ميدي ياسيف السالمي :  3

 . 127ص -1993-بغداد -دار الكتب لمطباعة والنشر
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بعد اف اخذ البحث ابعاده الميمة واحتوى مضامينو لجميع عناصره التي اردنا ليا      
ع غيرىا مف الحقائؽ لتعطي وحدة موضوعية متكاممة اتضح لنا اف النظرية اف تبرز وتمتحـ م

التي تعطي الحؽ لمدولة في فرض الضريبة والتي يمكف االستناد الييا كأساس قانوني لفرض 
 الضريبة ىي نظرية التضامف االجتماعي وليس نظرية العقد االجتماعي . 

لفرض الضريبة فيي التوفر حصيمة الف النظرية االخيرة اذا ماتـ اعتمادىا كاساس 
ضريبية كافية لمدولة لتقوـ باالنفاؽ عمى االعباء العامة الممقاة عمى عاتقيا ذلؾ الف الفرد يمكف 

 اف يتذرع بحجة عدـ انتفاعو بالخدمات العامة وبالتالي يمتنع عف دفع الضريبة .

يدفع مقابؿ  باالضافة الى اف ىذه النظرية تجعؿ مف الضريبة اشبو بالرسـ الذي
 الحصوؿ عمى خدمة معينة . 

كذلؾ فاف الدولة عندما تفرض الضريبة فيي تفرضيا بقانوف وىذا يتضح مف خالؿ 
تعريؼ الضريبة وليس عمى اساس العقد . ففرض الضريبة بقانوف يعطي لمسمطة الحؽ االنفراد 
في تعديؿ اسس وشروط الضريبة ووعائيا بخالؼ ما اذا كانت الضريبة تستند الى عقد فينا ال 

 رية في تعديؿ شروط ىذا العقد . تكوف لمسمطة مطمؽ الح

كما اف االخذ بيذه النظرية يعني تجزئة المنفعة التي تعود عمى االفراد مف جراء 
الخدمات العامة التي تقوـ بيا السمطة العامة حتى يتسنى ليذه االخيرة مطالبتيـ بمقابؿ ىذه 

ود بالنفع العاـ عمى الكؿ . المنفعة وىذا غير ممكف الف الخدمات التي تقـو بيا السمطة العامة تع
اما بالنسبة لنظرية التضامف االجتماعي فيي االكثر قبوال في تفسير االساس القانوني لفرض 
الضريبة ذلؾ الف الدولة عندما تمارس السيادة عمى االشخاص وتوفر ليـ الدفاع واالمف وفرص 

ء ولتغطية ىذه النفقات فانيا العمؿ فانيا تتكبد الكثير مف النفقات مف اجؿ القياـ بيذه االعبا
تفرض الضرائب عمى االفراد الموجوديف داخؿ اقميميا بما ليا مف حؽ السيادة عمييـ والتزاـ 

 االفراد بدفع ىذه الضرائب فيو بمثابة الواجب وليس بديؿ لممنفعة التي يحصموف عمييا .

 

 االستنتاجات 
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 الصالحيات المشتركةبحيث يحصر الخالؼ في ( 115)نوصي بتعديؿ نص المادة   -1
االولوية  بيف السمطات االتحادية واالقاليـ فحسب ومف ثـ يحؿ ىذا الخالؼ مف خالؿ تقرير

بخالؼ مفيـو  لقانوف االقميـ دوف االشارة الى المحافظات كي ال تعطى االخيرة سمطة التشريع
 النظاـ االداري الالمركزي.

صالحيات الحصرية لمسمطات الخاصة بال (110)إضافة فقرة جديدة الى المادة  -2
كي يكوف  ( والرسوـ االتحادية الضرائبتشريع )تحوي ىذه الفقرة عمى نص مفاده  االتحادية

 والرسوـ االتحادية غير قابمة لممساس تعديال او الغاء بخالؼ الضرائبواضحا باف قوانيف  النص
 وانيف االتحاديةما يجري عميو الحاؿ في اقميـ كردستاف الذي سف تشريعات نالت مف الق

 وخصوصا تعديميا .
لقانوف  نوصى مجمس النواب بإعادة النظر في النصوص الواردة في التعديؿ الثاني -3

السمطات  المحافظات غير المنتظمة في اقميـ باألخذ بنظر االعتبار الفصؿ بيف صالحيات
بفرض المحافظات  والرسوـ االتحادية وتحصيميا وصالحيات الضرائباالتحادية في فرض 

تحؿ محميا وال سيما ما  والرسوـ المحمية بحيث ال تكوف األخيرة بديمة عف األولى او الضرائب
 بالتعديؿ اعاله. ثانيا مف قانوف المحافظات التي تضمنيا( 44)ورد في المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 املصادر 
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