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ملخ�ص البحث

مما ال �سك فيه اأن الت�رشيع مهما �سن باحلذق والدقة واالإمعان فال يبلغ درجة الكمال، 
بل ي�سوبه النق�ض ويحتاج اإلى التكميل، فقد تنبه معظم امل�رشعني اإلى م�سكلة النق�ض 
يف الت�رشيع، بل حتولت هذه امل�سكلة اإلى ظاهرة قانونية عمت كل القوانني املدنية، مما 
دفع بامل�رشعني اأن يتدخلوا من اأجل معاجلتها وذلك باإقرار قنوات وم�سادر ل�سد النق�ض 
احلا�سل وتكميله، كي ال يعجز القا�سي عن احلكم يف الق�سية، وكي ال يجعل النق�ض 

يف الت�رشيع ذريعة للتهرب عن اإحقاق احلق.
تظهر اأهمية تكميل الت�رشيع يف تداخله الوثيق مع العدالة، وي�سبح يف الوقت ذاته 
و�سيلة فعالة لتطور القانون، وكذلك له تدخل موؤثر ال�ستجابة متطلبات املجتمع، ويعد 
معيناً اأ�سا�ساً للقا�سي لي�سطلع مبهامه على اأكمل وجه، ويرتبط بالواقع. كل هذه االأمور 

جتعله موؤهاًل ليكون مادة ملثل هذا البحث.
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املقدمة

ن�ستح�سن اأن ن�سوغ مقدمة البحث كاالآتي: 

اأوًل/ التعريف باملو�ضوع واأهميته:

يعترب م�سدراً  بل  البلدان،  اأغلب  لقوانني  رئي�ساً  الت�رشيع يعد م�سدراً  اأن  املعلوم  من 
وحيداً يف بع�ض البلدان وبالن�سبة لبع�ض القوانني، والقول باأنه م�سدر رئي�ض يعني اأنه ينبغي 
على القا�سي اأن يرجع اأواًل اإلى الت�رشيع ال�ستقاء احلكم للق�سية املعرو�سة عليه، فالت�رشيع 
الت�رشيع حكم  يت�سمن  ال  اأن  قد يحدث  لكن  للحكم،  االأول  امل�سدر  ي�سبح  املعنى  بهذا 
حاالت معينة، اأو اأن الظروف واالأو�ساع قد تتغري مما يوؤدي اإلى عجز الت�رشيع عن حكم 
تلك امل�ستجدات، مق�سود القول هنا اأن الت�رشيع ي�سوبه النق�ض ويحتاج اإلى التكميل، فقد 
تنبه معظم امل�رشعني اإلى م�سكلة النق�ض يف الت�رشيع، بل حتولت هذه امل�سكلة اإلى ظاهرة 
قانونية عمت كل القوانني املدنية، مما دفع بامل�رشعني اأن يتدخلوا من اأجل معاجلتها وذلك 
باإقرار قنوات وم�سادر ل�سد النق�ض احلا�سل وتكميله، كي ال يعجز القا�سي عن احلكم يف 

الق�سية، وكي ال يجعل النق�ض يف الت�رشيع ذريعة للتهرب عن اإحقاق احلق.
من هنا تظهر اأهمية تكميل الت�رشيع في�سبح طريقة مثلى لتحقيق العدالة، وو�سيلة فعالة لتطور 
القانون وا�ستجابته ملتطلبات املجتمع، ومعيناً اأ�سا�ساً للقا�سي لي�سطلع مبهامه على اأكمل الوجه، 

وهذه االأهمية البالغة ملو�سوع تكميل الت�رشيع جتعله موؤهاًل ليكون مادة ملثل هذا البحث. 

ثانيًا/ م�ضكلة البحث واأ�ضباب اختيار املو�ضوع:

تتج�سد م�سكلة البحث باالأ�سا�ض يف اأنه هنالك اختالف يف الفقه حول م�ساألة كمال 
الت�رشيع من عدمه، فنحاول اأن نتوقف على بيان تلك امل�ساألة، وكذلك يختلف موقف 
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القوانني فيما بينها ب�ساأن تناول ظاهرة النق�ض يف الت�رشيع ومعاجلته. 
غري اأن الركن الرئي�ض يف م�سكلة البحث هو مناق�سة م�سادر تكميل الت�رشيع �سيما 
املدنية  املعامالت  قانون  من  كل  يف  للم�سادر،  الوارد  بالرتتيب  بااللتزام  يتعلق  فيما 

االإماراتي والقانون املدين العراقي.
اأما بالن�سبة الأ�سباب اختيارنا لهذا املو�سوع، في�سبح اخلالف الدائر حول التعامل مع 
بعد  اأدركنا  ما  تناوله ح�سب  �سبق  املو�سوع وعدم  منها، وحداثة  اأحداً  الت�رشيع  تكميل 
اأهمية املو�سوع ومدى  ال�سبب اجلوهري هو  اآخر، لكن  االطالع املطلوب ي�سكل �سبباً 
ارتباطه بالواقع، وتدخله الفعال ال�ستجابة متطلبات املجتمع، وتداخله الوثيق مع العدالة.

ثالثًا/ اأهداف البحث:

نحاول من خالل هذا البحث اأن نبني مفهوم تكميل الت�رشيع، ومادام التكميل هو اجلانب 
االإيجابي للنق�ض يف الت�رشيع ن�سعى اأن نناق�ض النظريات التي وجدت ب�ساأن ظاهرة النق�ض 
يف الت�رشيع، ونو�سح احللول الفقهية والت�رشيعية املقدمة ب�سدد معاجلة النق�ض يف الت�رشيع 
وكيفية تكميله، بيد اأن كل هذه املقدمات تتجه نحو حتقيق هدف معني وهو مرتكز البحث، 
وهذا الهدف هو بيان موقف كل من القانونني االإماراتي والعراقي فيما يخ�ض م�ساألة التكميل، 

ومناق�سة احللول املوجودة فيهما مناق�سة مف�سلة مقومة للخروج بنتائج تخدمهما. 
رابعًا/ �ضعوبة البحث:

اإن االإقدام على اإجراء املقارنات بني القوانني لي�ض باأمر �سهل، واإمنا فيه من ال�سعوبة 
الباحث  يكون  اأن  تتطلب  احلقيقية  املقارنة  الأن  عليها،  التغلب  الباحث  ي�ستطيع  ما ال 
بحثنا  نحن يف  عدة.  من جوانب  به  املقارن  بالقانون  احلقيقية  والدراية  االإدراك  على 
لكن  ال�سعوبة،  تلك  اأمام  فعاًل  اأنف�سنا  وجند  مغزاها،  وندرك  احلقيقية  تلك  نعي  هذا 
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هذه ال�سعوبة ال متنعنا من البحث يف هذا املو�سوع، ونحاول قدر االإمكان اأن نتالفاها 
ونتجاوزها بالتوكل على اهلل، راجياً منه التوفيق.

خام�ضًا/ منهجية البحث وخطته:

والن�سو�ض  ل��الآراء  حتليلي  مقارناً،  حتليلياً  منهجاً  البحث  هذا  اإع��داد  يف  ن�ستتبع 
القانونية، ومقارن بني القوانني خ�سو�ساً بني القانون االإماراتي والقانون العراقي.

يتكون البحث من مبحثني، �سنخ�س�ض اأولهما لبيان مفهوم تكميل الت�رشيع ومناق�سة 
مقت�سياته، وذلك من خالل مطلبني، يف املطلب االأول �سنتكلم عن مفهوم الت�رشيع، ويف 
اأما املبحث الثاين ف�سنخ�س�سه لتبيان  املطلب الثاين �سنناق�ض مقت�سيات تكميل الت�رشيع، 
مناهج تكميل الت�رشيع، مق�سمني املبحث اإلى مطلبني، �سنتطرق يف اأولهما اإلى تناول منهج 
القوانني يف تكميل النق�ض يف الت�رشيع، و�سنبحث بثانيهما يف منهج القانونني االإماراتي 
لبيان  االأول  الفرع  �سنخ�س�ض  فرعني،  خالل  من  وذلك  الت�رشيع،  تكميل  يف  والعراقي 
موقف القانون العراقي، اأما الفرع الثاين فن�ستولى الكالم فيه عن موقف القانون االإماراتي 

من تكميل الت�رشيع، و�سنختم بحثنا بخامتة نبني فيها اأهم اال�سنتاجات واملقرتحات.
 ومن اهلل التوفيق 
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املبحث الأول
مفهوم تكميل الت�صريع ومقت�صياته

نحاول من خالل هذا املبحث اأن نتناول بالبحث مفهوم تكميل الت�رشيع، ومن ثم 
نتطرق اإلى بحث املقت�سيات التي تدعو التكميل بل ت�ستلزمه، وذلك من خالل مطلبني، 

نخ�س�ض اأولهما لبيان مفهوم التكميل، ويف الثاين نتعر�ض اإلى مقت�سيات التكميل:
املطلب الأول: مفهوم تكميل الت�صريع.

املطلب الثاين: مقت�صيات تكميل الت�صريع.

املطلب الأول

مفهوم تكميل الت�ضريع

التكميل واالإكمال لغًة: يعني االإمتام والكفاية، والكمال هو التمام))).
اأما تكميل الت�رشيع فهو اإمتام النواق�ض املوجودة اأو امل�ستجدة يف الت�رشيع باال�ستعانة 
اإلى م�سادر القانون االأخرى. فالقا�سي عندما ال يجد يف الت�رشيع ن�ساً اأو قاعدة ميكن 
تطبيقها يف النزاع املعرو�ض عليه �سميت هذه الظاهرة نق�ساً يف الت�رشيع، وهذا النق�ض 
مهما يكن �سببه يتوجب على القا�سي املدين اأن يبذل كل جهوده ملعاجلته واإيجاد احلل 

للنزاع، واأال ميتنع عن احلكم واإحقاق احلق واإال تعر�ض للم�ساءلة الإنكاره العدالة.
فالنق�ض يف الت�رشيع اإذن كما يعرفه البع�ض)2) هو احلالة التي ال يجد القا�سي يف 

ينظر: اإ�شماعيل بن حماد اجلوهري، ال�شحاح، دار املعرفة، بريوت، ط)، 26))ه���� - )200م، �ض926؛ ابن   (((
منظور، ل�شان العرب، موؤ�ش�شة الأعلمي للمطبوعات، بريوت، ط)، 26))ه���� -)200 م، جملد2، �ض82)).

ينظر: عبداحلي حجازي، املدخل لدرا�سة العلوم القانونية وفقًا للقانون الكويتي، درا�سة مقارنة، مطبوعات   (2(
جامعة الكويت، كلية احلقوق وال�سريعة – القانون اخلا�ض، 972)، ج)، نظرية القانون، �ض)7))– 8))).
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عليه  املعرو�ض  النزاع  تطبيقها يف  قاعدة ميكن  )الت�رشيع(  املكتوب  القانون  ن�سو�ض 
�سميت هذه الظاهرة نق�ساً يف الت�رشيع ال نق�ساً يف القانون.

ويفرق البع�ض االآخر))) بني النق�ض يف الت�رشيع الذي هو عدم ورود حكم فيه يتناول 
النزاع املعرو�ض اأمام القا�سي وبني الق�سور يف القانون الذي هو عدم ت�سمن الن�ض 
القانوين ملا تقوم احلاجة اإليه من اأحكام تف�سيلية اأو جزئية، مبعنى اأنه يف احلالة االأولى ال 
يوجد احلكم اأ�ساًل اأي اأن الت�رشيع مل يتطرق اإلى معاجلة ذلك النزاع املعرو�ض، اأما يف 
احلالة الثانية فهناك حكم اأو قاعدة لكن هذه القاعدة ال ت�ستغرق تفا�سيل الق�سية كلها 

لذا تبقى هذه القاعدة قا�رشة وتظل احلاجة اإلى اإمتامها قائمة.
يحبذ البع�ض))) اأن يعرف النق�ض يف الت�رشيع ب�)عدم احتواء الت�رشيع مطلقاً على 
ن�ض يعالج النزاع املعرو�ض اأمام القا�سي اأو اأنه يحتوي على هذا الن�ض بيد اأنه تنق�سه 

االأحكام التف�سيلية الالزمة حلل ذلك النزاع(.
وهناك من يفرق بني اأن يكون الت�رشيع ناق�ساً وبني اأن يحتوي الت�رشيع على قواعد 
اأما يف  متجان�ض(،  غري  االأخرية )ت�رشيعاً  احلالة  ي�سمى يف  فهو  بع�ساً،  بع�سها  يناق�ض 
احلالة االأولى في�سمى ناق�ساً، مبعنى اأنه مل ي�ستمل على قاعدة حلل نزاع معني، ويقال 
اأما  الت�رشيع غري املتجان�ض ي�ستمل على ما يزيد على احلاجة،  اإن  بيان هذا الفرق  يف 
هو  التجان�ض  عدم  فعالج  عليه،  ي�ستمل  اأن  يجب  كان  مما  فيخلو  الناق�ض  الت�رشيع 

التطهري واالإ�سالح كما يقال، اأما عالج النق�ض يف الت�رشيع فهو التكميل))).
يتبني لنا مما تقدم اأن تكميل الت�رشيع هو اإمتام اأحكامه باال�ستعانة اإلى امل�سادر االأخرى 

والدرا�سات  البحوث  معهد  يف  القانونية  والدرا�سات  البحوث  ق�سم  الق�ساء،  فن  خطاب،  �سيت  �سياء   (((
العربية، بغداد، )98)، �ض70.

القانون  القانونية املدنية، ر�سالة ماج�ستري، كلية  القاعدة  اإن�ساء  القا�سي يف  اأحمد رم�سان، دور  حممد   (((
وال�سيا�سة- جامعة بغداد، حمرم 06))ه� - اأيلول )98)م، �ض)).

نقاًل بت�سرف عن: د. عبداحلي حجازي، املدخل لدرا�سة العلوم القانونية، امل�سدر ال�سابق، �ض8)).  (((
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باأن  للقانون ليقدر القا�سي املدين اأن يجد احلل لكل نزاع مدين معرو�ض عليه. علماً 
هذا االإمتام ال يتم اإال بناء على اإرادة امل�رشع ال�رشيحة، فاإذا اأجاز امل�رشع التكميل جاز 
واإال مل يجز، لهذا ال�سبب ال جند يف فروع القانون اجلنائي وبع�ض القوانني االأخرى 
ما ي�سمى بتكميل الت�رشيع، القت�سار دور القا�سي يف هذه الفروع على تطبيق القانون 

فح�سب دون التكميل وذلك بناء على مبداأ )ال جرمية وال عقوبة اإال بن�ض(.

املطلب الثاين

مقت�ضيات تكميل الت�ضريع

النق�ض يف الت�رشيع كما تقدم هو اأن تعر�ض ق�سية على القا�سي ال يجد قاعدة اأو 
اإلى قنوات احلكم  باال�ستعانة  النق�ض  ن�ساً ميكن تطبيقه عليها، مما ي�ستلزم تكميل هذا 
الت�رشيع؟  النق�ض يف  ال�سبب وراء ح�سول  الت�ساوؤل اجلوهري هنا ما  االأخرى. لكن 
تكميل  مقت�سيات  هي  ما  اأخ��رى:  بعبارة  الت�رشيع؟  تكميل  اإلى  احلاجة  حتدث  وكيف 

الت�رشيع، اأي ما هي اأ�سباب احلاالت التي تقت�سي تكميل الت�رشيع؟
اأ�سباباً عديدة تقف وراء وجود  اأن ثمة  القول  الت�ساوؤالت ميكننا  لالإجابة على هذه 
النق�ض يف الت�رشيع وبالتايل احلاجة اإلى تكميله. عليه ميكن اقت�سار مقت�سيات تكميل 

الت�رشيع مبا ياأتي)6):

اأوًل: الأ�ضباب الفنية: 

خمتلفة  عوامل  هي  اأو  الفني،  التنظيم  على  امل�رشع  قدرة  مبدى  ترتبط  التي  وهي 
للمزيد من التف�سيل ينظر: د. ح�سن اأحمد بغدادي، النق�ض الفطري يف اأحكام الت�سريع، بحث من�سور يف   (6(

جملة الق�ساء العراقية، بغداد، العددان ))، ))، كانون االأول ))9)، ال�سنة )))، �ض)99)-)0)).
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اأهمها يت�سل بطبيعة الروابط التي يتناولها التنظيم الفني، اأو اأ�سباب عملية اأخرى كغلبة 
الروابط  فمن  الت�رشيعي،  الن�سوج  م�ستوى  بلوغ  عن  ق�سورها  اأو  عليها،  التجريد 
اأن يتحا�سى  االجتماعية ما يت�سع نطاقه وتدق تفا�سيله على نحو يحمل ال�سارع على 
م�سائل  يف  �سيما  وال  التجارية  العقود  تفا�سيل  ذلك  مثال  له،  التعر�ض  اأو  به  امل�سا�ض 
ال�رشف ومعامالت البور�سات تبلغ حداً من التعقيد واالت�ساع يوؤثر معه ال�سارع جمرد 
اأن يقف لدى  اأن احلكمة تقت�سي من امل�رشع دائماً  التجارة، واحلق  اإلى عرف  االإحالة 
اأمهات امل�سائل تاركاً ما عداها من اجلزئيات الدقيقة اإما لالأفراد اأنف�سهم يتعارفون على 

نظام يطبق يف �ساأنها واإما لالجتهاد الق�سائي اإذا مل يكن العرف قد مت تكوينه.
الوجدان  بتقدير  م�سمونها  يت�سل  جمردة  فكرة  على  تنطوي  م�سائل  توجد  كذلك 
العام للجماعة ويبلغ من املرونة و�رشعة التحول حداً يحمل امل�رشع على اأن يقنع يف 
�ساأنه بو�سع قاعدة معيارية، دون اأن ي�سبط حدود هذه القاعدة �سبطاً حم�سو�ساً ودقيقاً، 
مثال ذلك فكرتا النظام العام واالآداب العامة، فاإباحة كل اتفاق ال يخالف النظام العام 
تبدوان يف  الفكرتان  تنطوي على فكرتني جمردتني، وهاتان  بالن�ض عليها  االآداب  اأو 
الظاهر كاملتني، غري اأن م�سمونهما مل يتحدد من قبل امل�رشع، بل تركه للقا�سي، الأن هذا 
امل�سمون ي�ستمد من تقدير اجلماعة، وال ي�ستطيع امل�رشع اأن يح�رشه يف �سيغة ت�رشيعية 
مهما بذل من جهد. وكذلك احلال فيما تق�سي به القوانني املدنية من اأن تنفيذ العقود يتم 
وفقاً ملا ي�ستوجبه ح�سن النية بني املتعاقدين، اأو وفقاً ملا ي�ستلزمه �رشف التعامل اأو نزاهة 
املعامالت اأو الثقة، فهذه العبارات وغريها مما يرد يف الت�رشيعات املدنية ت�ستمل على 
بهذا  فنية وهو  النحو العتبارات  هذا  �سياغتها على  اإلى  امل�رشع  يلجاأ  معيارية  قواعد 

يرتك م�سمون الفكرة الجتهاد الق�ساء يف هدي االجتاهات العامة يف اجلماعة. 
ومن امل�سائل ما يتعمد االإحجام عن معاجلته العتبارات تتعلق بال�سيا�سة الت�رشيعية، 
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وعالج  مق�سوده،  ا�ستق�ساء  يف  الق�ساء  اجتهاد  على  االعتماد  يتعمد  هنا  فامل�رشع 
االقت�ساب، اأو قد يرى اأن احللول التي تتنازع م�ساألة من امل�سائل مل ت�ستقر على ا�سا�ض 
ثابت، فريجئ حلها اإلى اأن ت�ستبني حقيقة امل�سلحة، واأحياناً يب�رش امل�رشع باحلل، ولكنه 
يتبني اأن الظروف ال تهيئ له اأ�سباب التنفيذ العملي فيغفله. والنق�ض احلا�سل اإثر كل 

هذا التعمد ي�سمى بالنق�ض العمدي يف الت�رشيع.

ثانيًا: الأ�ضباب العملية: 

تتعلق هذه االأ�سباب بكفاية االإرادة ال�سارعة على الب�رش بحقائق احلا�رش ومدى ما 
اإلى ال�سور والفرو�ض  الت�رشيعية ال تتوجه  التطور يف امل�ستقبل، فاالإرادة  ي�ستجد من 
على  التطبيقية  الفرو�ض  يف  تتوافر  ال  املعاين  اأن  واملعلوم  املعاين،  اإلى  توجهها  بقدر 
ويهيئها  ال�سيغ  الفكرة يف �سيغة من  يفرغ  امل�رشع  متكافئ، الأن  وترية واحدة ومبقدار 
الفرو�ض  هذه  اآحاد  اأن  اإال  الواقع،  فرو�ض  من  معينة  فئة  ملواجهة  تت�سع  جتعلها  تهيئة 
تلك  تطبيق  نطاق  من  بع�سها  اإخ��راج  على  اأحياناً  يحدو  قد  تفاوتاً  بينها  فيما  تتفاوت 
ال�سيغة، فلي�ض من االإ�رشاف يف �سيء اأن نقرر اأن قدرة االإرادة الت�رشيعية على الب�رش 
بحقائق احلياة ال ت�سمح بكمال احلكم الت�رشيعي، بل اإن ق�سور كفايتها يف هذا ال�ساأن 

يجعل النق�ض يف الت�رشيع من قبيل احلتميات)7).
االإدعاء  ي�ستطيع  واالإن�سان ال  االإن�سان،  الو�سعي من عمل  القانون  اأن  املعلوم  من 
بالكمال مهما كان حاذقاً، فقد يعجز يف النفاذ اإلى �سميم احلقائق، ويجوز عليه اخلطاأ، 
وقد يغفل عن مواجهة كثري من ظروف الواقع، كما اأن الروابط االجتماعية دائمة التغري 
والتحول بحكم تكوينها، وملا كان الت�رشيع بحكم �سياغته املتج�سدة يف معنى مفرغ يف 

نقاًل عن: د. ح�سن اأحمد بغدادي، امل�سدر ال�سابق، �ض02).  (7(
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لفظ معني، فق�سوره بالن�سبة اإلى اأحداث امل�ستقبل اأمر ال حمالة، الأن املعنى متى حب�ض 
يف اللفظ اأ�سابه اجلمود عن مالحقة امل�ستجدات، واجلديد يف �ساأن الروابط االجتماعية 
�سنة دائمة ال منا�ض منها، والنق�ض الناجت نتيجة لهذه االأ�سباب ي�سمى بالنق�ض الفطري 

يف الت�رشيع.

ثالثًا: الأ�ضباب الأخرى: 

وراء  تقف  التي  والعملية  الفنية  االأ�سباب  اإلى  اأخرى  اأ�سباباً  البع�ض)8)  وي�سيف 
وجود النق�ض يف الت�رشيع، ومن هذه االأ�سباب ق�سور اللغة الأن اللغة يف تطور دائم 
التي حب�ست يف  القانونية  املعاين  معه  تتاأثر  التطور  فهذا  �سكون،  حالة  والت�رشيع يف 
ي�سمى  االأ�سباب  هذه  عن  الناجت  فالنق�ض  امل�رشع،  ن�سيان  وكذلك  الت�رشيع.  األفاظ 

بالنق�ض املجرد يف الت�رشيع.
اإذا علم ذلك فال بد من االإ�سارة اإلى موقف الفقه من النق�ض يف الت�رشيع، فهنا ثمة 

راأيان يف هذا ال�ساأن: 
�ساماًل  يكون  الت�رشيع  الأن  الت�رشيع،  يف  النق�ض  اإنكار  اإلى  يذهب  االأول:  الراأي 

جلميع احللول، واأنه ال يت�سور اأن يرد النق�ض على الت�رشيع.
ظهر هذا الراأي يف الع�رش احلديث عندما ظهرت الدول الكربى التي اأخذت ت�ستاأثر 
�سيئاً ف�سيئاً مبمار�سة االإنتاج الت�رشيعي، فحددت من ناحية، جمال فاعلية القانون العريف 
اأو ا�ستبدلت به القانون املكتوب، وا�ستبعدت من ناحية اأخرى امل�سدر املتنازع فيه وهو 
الذي  القانون  الدولة يطبق  اإلى موظف يف  القا�سي  بتحويل  الق�سائي وذلك  القانون 

و�سعته الدولة اأو فر�سته)9).
ينظر: حممد اأحمد رم�سان، دور القا�سي، امل�سدر ال�سابق، �ض)7)-9)).  (8(

ينظر: د. عبداحلي حجازي، املدخل لدرا�سة العلوم القانونية، امل�سدر ال�سابق، �ض9)).  (9(
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الت�رشيع)0))  كمال  بنظرية  ون��ادوا  ال��راأي،  هذا  عن  ب�سدة  االأمل��ان  فقهاء  دافع  وقد   
كانوا  املتون  على  ال�رشح  مدر�سة  اأن�سار  اأن  كما  النظرية،  بهذه  كل�سن  نادى  وكذلك 
يرون باأن الت�رشيع كامل ال نق�ض فيه، وهذا ما قال به الفقيه الفرن�سي بلوندو اأي�ساً)))).

هناك �سلة وثيقة بني كمال الت�رشيع ونظرية الف�سل بني ال�سلطات يف نظر من يدافع 
عن كمال الت�رشيع، الأن الف�سل بني ال�سلطات يوؤدي يف النهاية اإلى اأن تلتزم كل �سلطة 
بحدود ال�سالحيات املر�سومة لها، واأن ال تتعداها وتتجاوز على �سالحيات ال�سلطات 
االأخرى، ذلك هو النتيجة التي ترنو اإليها نظرية كمال الت�رشيع، فالقول بكمال الت�رشيع 
اأن تلتزم ال�سلطة الق�سائية بال�سالحيات املر�سومة لها، واأن ال تقحم  هدفه يف النهاية 

نف�سها يف �سالحيات ال�سلطة الت�رشيعية)2)).
وقد ا�ستندت فكرة كمال الت�رشيع اإلى نظريتني تختلفان يف بع�ض اجلوانب لكنهما 

تتفقان من حيث االأثر، وهما)))): 
اأ- نظرية احليز القانوين اخلايل: 

مبوجب هذه النظرية ميكن تق�سيم جمال ن�ساط الأفراد اإلى ق�سمني: اأحدهما خا�سع 
للقواعد القانونية وي�سمى بالق�سم املليء، والآخر يكون ن�ساط الأفراد فيه حراً، وم�سلك 
الفرد اإما اأن ينتمي اإلى الق�سم املليء فيكون ذا اأهمية قانونية اأو اإلى الق�سم اخلايل فال 
تكون له اأهمية من الناحية القانونية، فالفرد ينبغي اأن يعمل ما تطلبه منه القاعدة القانونية، 
للمزيد من التف�سيل ينظر اإلى كل من: د. عبداحلي حجازي، املدخل لدرا�سة العلوم القانونية، امل�سدر   ((0(

ال�سابق، �ض)9))-0)))؛ حممد اأحمد رم�سان، دور القا�سي، امل�سدر ال�سابق، �ض60.
دم�شق، دم�شق، ط)،  الفقه، مطبعة جامعة  اأ�شول  اإلى علم  املدخل  الدوالبي،  د. حممد معروف  ينظر:   ((((

9)9)، �ض)0))–)))).
ينظر: د. عبداحلي حجازي، املدخل لدرا�سة العلوم القانونية، امل�سدر ال�سابق، �ض0)).  ((2(

للمزيد من التف�سيل ينظر اإلى كل من: د. عبداحلي حجازي، املدخل لدرا�سة العلوم القانونية، امل�سدر   ((((
ال�سابق، �ض)0))-))))؛ حممد اأحمد رم�سان، دور القا�سي، امل�سدر ال�سابق، �ض))6-)6)؛ د. حممد 
�شريف اأحمد، نظرية تف�شري الن�شو�ص املدنية، مطبعة جامعة �شالح الدين، اأربيل، ط2، مزيدة ومنقحة، 

2006، �ض))))-8))).
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اإيجابياً كان ذلك العمل اأو �سلبياً، فاإن مل توجد قاعدة قانونية فاإنه يعمل ما يروق له اأن 
يعمله، ومن ثم لي�ض من املمكن، طبقاً لهذه النظرية اأن يوجد نق�ض يف الت�رشيع.

ب- نظرية القاعدة العامة املانعة: 
القواعد  جانب  اإل��ى  بال�رشورة  ي�سمل  اإمن��ا  و�سعي  قانوين  نظام  كل  اأن  مبوجبها 
ت�سملها  ال  التي  للحاالت  اإعطاوؤه  يجب  الذي  احلل  تبني  عامة  قاعدة  على  اخلا�سة، 
القواعد اخلا�سة، اأي اأن القانون املكتوب توجد فيه –�سواء بطريق مبا�رش اأو بطريق غري 
مبا�رش– حلول جلميع احلاالت التي من املحتمل اأو من املمكن اأن تعر�ض، والزم هذا 

من الناحية املنطقية اأنه ال ميكن اأن يوجد نق�ض يف الت�رشيع.
القانوين  النظام  اإن  بالقول  النظرية  امل�سهور )هان�ض كل�سن( عن هذه  الفقيه  دافع 
ال ميكن اأن يوجد فيه نق�ض، فلو فر�سنا اأن احلالة التي رفع املدعي على اأ�سا�سها دعواه 
مل يرد ب�ساأنها ن�ض ت�رشيعي فاإن القا�سي يرف�ض الدعوى، وهو حني يرف�سها اإمنا يطبق 
القاعدة  معيناً، واإمنا يطبق  اإيجابية تقت�سي م�سلكاً  القائم، فهو ال يطبق قاعدة  الت�رشيع 
ال�سلبية التي تق�سي اأنه ال يجرب اأحد على اتباع م�سلك ال يلزمه الت�رشيع باتباعه، لذا 
يطبق  اأال  للقا�سي  يتاح  اأن  بها  يراد  حيلة  اأو  جمازاً  الت�رشيع  يف  النق�ض  نظرية  تعترب 
القاعدة العامة التي اأن�ساأها امل�رشع عندما توؤدي هذه القاعدة العامة اإلى نتائج غري عادلة، 
هي يف نظره جمرد حيلة، مادام اأنه من املمكن دائماً من الناحية املنطقية تطبيق النظام 

القانوين القائم وقت احلكم الق�سائي)))).
ب�سبب  وم�سائلها  اجلنائية  للقوانني  بالن�سبة  �سحيحاً  الراأي  هذا  كان  لو  اأنه  يالحظ 
ب�سحته  الت�سليم  عدم  اإلى  الذهاب  فيمكن  والعقوبة(،  اجلرمية  )�رشعية  مبداأ  وجود 
يف ظل القانون املدين وامل�سائل املدنية، الأنه لو كانت القاعدة العامة املانعة يف امل�سائل 
القانونية،  البحوث  مركز  الوتري،  اأكرم  د.  ترجمة،  القانون،  املح�سة يف  النظرية  كل�سن،  هان�ض  ينظر:   ((((

بغداد، 986)، �ض)))) – 0))).



368
جملة الق�ضائية - العدد ال�ضابع - رم�ضان  1434هـ

االأفراد  اإلزام  ب�ساأنها ن�ض، وعدم  يرد  التي مل  اجلنائية هي عدم احلكم على احلاالت 
تلك  فتكون  اأ�سا�سه،  على  املرفوعة  الدعوى  ورد  عليه،  من�سو�ض  غري  م�سلك  باتباع 
القاعدة يف امل�سائل املدنية اأن ال ميتنع القا�سي عن احلكم بحجة عدم وجود الن�ض واإال 

عد ممتنعاً عن اإحقاق احلق، اإذاً ال بد اأن يق�سي �سواء وجد الن�ض اأم مل يوجد. 
اأوتي من ب�سرية  اإنكار كمال الت�رشيع، الأن امل�رشع مهما  اإلى  الراأي الثاين: يذهب 
الروابط االجتماعية  اأن يحيط كل  اأن يتوقع كل االحتماالت وال  وحذق فال ي�ستطيع 
بالتنظيم الدقيق، فهو ال يقدر على اأن يقحم بالتنظيم كل تغيري اأو حتول �سوف يح�سل 
اأو حتى كل ثابت من الروابط االجتماعية املوجودة، وحيث ان القواعد القانونية مهما 
الغالب،  يف  ر�سدت  معيارية  اأح��وااًل  حتكم  عامة  قواعد  دائماً  هي  �سياغتها  ح�سنت 
فيت�سور اأن حتدث حاالت تخرج عن هذا الر�سد املعياري مما يفر�ض احلاجة اإلى التعديل 

اأو التكميل واالأخري اأح�سن)))).
فاإنكار كمال الت�رشيع مت اإبرازه والدفاع عنه من قبل علماء القانون الذين ينادون 
بالواقعية القانونية فقالوا: اإن اليقني يف القانون وهم وخرافة ال يوؤمن بها اإال اجلماعات 

التي ال تزال يف دور الطفولة فلم ت�سل بعد اإلى درجة الن�سوج)6)). 
ويرى )بورتايل( يف خطبة األقاها ب�سدد القانون املدين الفرن�سي اأن وا�سع التقنني 
ال يجوز اأن يفكر يف اأن ي�ستمل عل كل �سيء، اإذ يقول: ))مل ت�سول لنا اأنف�سنا اأن 
نحاول تنظيم كل �سيء اأو التنبوؤ بكل �سيء، ففي اختالف حاجات النا�ض، وات�سال 
على  يدل  ما  وات�ساع عالقاتهم  م�ساحلهم  وت�سعب  ببع�ض،  بع�سها  ن�ساطهم  اأوجه 
اأنه ي�ستحيل على امل�رشع اأن يتنباأ بكل �سيء، بل اإن االأمور التي تكون قد ا�سرتعت 
اإمنا تنطوي هي ذاتها على تف�سيالت عديدة ال ي�ستطيع  انتباه امل�رشع بوجه خا�ض 

ينظر: �سياء �سيت خطاب، فن الق�ساء، امل�سدر ال�سابق، �ض)7.  ((((
ينظر: د. عبداحلي حجازي، املدخل لدرا�سة العلوم القانونية، امل�سدر ال�سابق، �ض)))) – )))).  ((6(
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امل�رشع اأن يح�رشها، اأو تكون غري م�سلمة، اأو متطورة بحيث ال يجوز و�سعها يف 
ن�سو�ض الت�رشيع. ثم كيف نعطل فعل الزمن اأو نعار�ض �سري احلوادث اأو نقف يف 
اأن  اأن نقدر �سلفاً ما ت�ستطيع التجربة وحدها  طريق التطور االأدبي؟ كيف ن�ستطيع 
تطلعنا عليه؟ وهل ميكن التنبوؤ باأ�سياء ال ي�ستطيع الفكر وحده اأن ي�سل اإليها؟ اإن اأي 
تقنني، مهما بدا كاماًل، ما يكاد يفرغ منه وا�سعوه حتى تثور ب�سدده اآالف امل�سائل 
فال  االأفراد  اأما  عليه.  و�سعت  ما  على  تبقى  و�سعت  متى  والقوانني  املف�رش.  اأمام 
يبقون على حالهم، اإنهم يعملون دائماً، وهذه احلركة الدائبة، وما يرتتب عليها من 
اآثار تتغري بتغرّي الظروف، اإمنا تاأتي كل يوم بجديد، وعلى املف�رش تقع مهمة �سد ما 

ترتكه من فراغ(()7)).
ويعلل ال�سهر�ستاين ظاهرة اإمكان النق�ض يف الن�سو�ض، وم�ساألة وجوب االجتهاد 
والقيا�ض يف كل م�ساألة خري تعليل، اإذ يقول: ))وباجلملة نعلم قطعاً ويقيناً اأن احلوادث 
والوقائع يف العبادات والت�رشفات مما ال يقبل احل�رش والعد ونعلم قطعاً اأي�ساً اأنه مل 
يرد يف كل حادثة ن�ض وال يت�سور ذلك اأي�ساً والن�سو�ض اإذا كانت متناهية والوقائع 
غري متناهية وما ال يتناهى ال ي�سبطه ما يتناهى علم قطعاً اأن االجتهاد والقيا�ض واجب 
اأراد من  اأن ال�سهر�ستاين  االعتبار حتى يكون ب�ساأن كل حادثة اجتهاد(()8)). ونظن 
خالل هذا احلكم، اأن ال تقف الن�سو�ض ناق�سة عاجزة اأمام م�ستجدات احلوادث، 
الأنه لو اأجزنا ذلك، لرتاكمت تلك احلوادث ويت�سكل فراغ حكمي اأو قانوين وبالنهاية 
لتحكم  جاءت  االإ�سالمية  فال�رشيعة  باخلري،  واالإن�سانية  املجتمع  على  ذلك  يعود  ال 
عالقات الب�رش، وكل حوادث الزمان اإلى يوم القيامة، فبالتايل ال ميكن واحلال هذه 

نقاًل عن: د. عبداحلي حجازي، املدخل، امل�سدر ال�سابق، �ض))).  ((7(
اأبي الفتح حممد بن عبد الكرمي ال�سهر�ستاين، امللل والنحل، حتقيق، حممد عبد القادر الفا�سلي، املكتبة   ((8(

الع�سرية، بريوت، )2))ه�-)200م، ج)، �ض)6).
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اأن تقف عاجزة جتاه حوادث م�ستجدة، لذا يجب �رشعاً وعقاًل اأن يوؤخذ يف االعتبار 
جبل  بن  معاذ  حديث  ذلك  يف  ودليلنا  امل�ستجدات.  تلك  حلكم  واالجتهاد  القيا�ض 
-ر�سي اهلل عنه- اإذ ملا اأراد ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- اأن يبعثه اإلى اليمن 
قال: ))كيف تق�سي اإذا عر�ض لك ق�ساء؟ قال: اأق�سي بكتاب اهلل، قال: فاإن مل جتد 
يف كتاب اهلل، قال: فب�سنة ر�سول اهلِل �سلى اهلل عليه و�سلم، قال: فاإن مل جتد يف �سنة 
ر�سول اهلِل �سلى اهلل عليه و�سلم وال يف كتاب اهلل، قال: اأجتهد راأيي وال اآلو، ف�رشب 
ر�سول اهلِل �سلى اهلل عليه و�سلم �سدره وقال: احلمد هلل الذي وفق ر�سول ر�سول اهلِل 

ملا ير�سي ر�سول اهلِل(()9)). 
ويكاد ينعقد االإجماع اليوم على اإمكان ظهور نق�ض يف الت�رشيع بل ان كثرياً من 
الت�رشيعات احلديثة اإذ تن�ض على ما ميكن اتباعه من حلول يف حالة وجود نق�ض يف 

الت�رشيع امنا تعرتف باإمكان وجود نق�ض يف الت�رشيع.
املبحث  اإلى  نعرب  الت�رشيع  يف  نق�ض  بظهور  الت�سليم  اأي  االأ�سا�ض  هذا  فعلى 
الثاين، �سنتناول فيه احللول املقدمة لتكميل هذا النق�ض، و�سنتطرق اإلى بيان االجتاه 
الذي اتخذه كل من القانون االإماراتي والقانون العراقي للتعامل مع ظاهرة النق�ض 

يف الت�رشيع.

89))ه�،  ط)،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  داود،  اأبي  �شنن  ال�شج�شتاين،  داود  اأبو  الأ�شعث  بن  �شليمان   ((9(
احلديث رقم 92)).
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املبحث الثاين
مناهج تكميل الت�صريع

قوانني  تعرت�ض  طبيعية  ظاهرة  الت�رشيع  يف  النق�ض  ظاهرة  اأن  اإلى  االإ�سارة  �سبقت 
فهي  واالأثر،  الوجود  حيث  من  املختلفة  القانونية  املناهج  مع  وتت�سادم  كلها،  العامل 

لي�ست بظاهرة غريبة يف علم القانون، واإمنا مت التطرق اإليها والتعامل معها. 
ا�ستناداً اإلى التعامل الذي اأجرته القوانني واملناهج القانونية، �سنحاول يف هذا 
واملناهج  الت�رشيع  يف  النق�ض  مع  التعامل  يف  القوانني  م�سلك  نبني  اأن  املبحث 
منهج  يف  الكالم  �سنف�سل  ثم  الظاهرة،  هذه  مع  التعاطي  يف  املتبعة  القانونية 
الت�رشيع، وذلك  النق�ض يف  التعامل مع ظاهرة  العراقي واالإماراتي يف  القانون 

كاالآتي:
املطلب الأول: منهج القوانني يف تكميل النق�ص الت�صريعي.

املطلب الثاين: منهج القانونني العراقي والإماراتي يف تكميل الت�صريع. 
 

املطلب الأول

منهج القوانني يف تكميل النق�ص الت�ضريعي

الت�رشيع،  النق�ض يف  مع ظاهرة  التعامل  ب�ساأن  بينها  فيما  القوانني  م�سلك  اختلف 
وكيفية معاجلة هذه الظاهرة واآليتها، فب�سورة عامة انق�سم منهج القوانني حول م�ساألة 

تكميل النق�ض الت�رشيعي متخذة االجتاهات االآتية:



372
جملة الق�ضائية - العدد ال�ضابع - رم�ضان  1434هـ

الجتاه الأول: اجتاه القوانني التي تكتفي بتكليف القا�ضي بالف�ضل يف الق�ضية بنف�ضه:

تكتفي بع�ض القوانني بتكليف القا�سي ليف�سل يف الق�سية بنف�سه، دون اأن يحدد 
للقا�سي كيفية هذا الف�سل واآليته، مبعنى ال يزود القا�سي باأية و�سيلة لتكميل النق�ض 
الت�رشيعي، مثال هذه القوانني القانون املدين الفرن�سي ال�سادر عام 1804، اإذ ن�ست 
املادة الرابعة منه على اأن: ))القا�سي الذي يرف�ض اأن يحكم بحجة �سكوت الت�رشيع 
اأو غمو�سه اأو عدم كفايته يعد مرتكباً جلرمية االمتناع عن احلكم(()20). و�سبيه هذا 
الن�ض موجود يف القانون العراقي، حيث ن�ست املادة )30( من قانون املرافعات 
املدنية رقم )83 ل�سنة 1969( على اأنه: ))ال يجوز الأية حمكمة اأن متتنع عن احلكم 
اأو نق�سه واإال عّد ممتنعاً عن اإحقاق احلق.  اأو فقدان الن�ض  بحجة غمو�ض القانون 
ويعد اأي�ساً التاأخر غري امل�رشوع عن اإ�سدار احلكم امتناعاً عن اإحقاق احلق((، مع 
مالحظة ان امل�رشع العراقي حدد يف القانون املدين القنوات التي ال بد اأن يلجاأ اإليها 

القا�سي لتكميل النق�ض، والذي �سنف�سل الكالم فيه يف الفقرات القادمة.
النائب  عرب  الفرن�سي،  املدين  القانون  من  الرابعة  املادة  على  التعليق  معر�ض  ويف 
)Faure( عن الطريقة التي اأرادها وا�سعو التقنني بقوله: ))حني يتكلم الت�رشيع يجب 
على القا�سي اأن يحكم وفقاً الإرادة الت�رشيع، وحني ي�سمت الت�رشيع يجب كذلك على 
االأمر مب�ساألة مدنية يجب  تعلق  اإذا  اأنه  الفرق وهو  اأن يحكم، ولكن مع هذا  القا�سي 
على الق�ساة اأن يحكموا وفقاً لقواعد العدالة التي تتكون من قواعد القانون الطبيعي 
املتهم  فاإنه يجب عندئذ تربئة  االأمر مب�ساألة جنائية  اإذا تعلق  اأما  العام والعقل،  والعدل 

ب�سبب �سمت الت�رشيع(())2).

 A judge، who refuses to give judgment on the pretext of legislation being silent،((  (20(
.((obscure or insufficient، may be prosecuted for being guilty of a denial of justice

نقاًل عن: د. عبداحلي حجازي، املدخل، امل�سدر ال�سابق، ج)، 2)).  (2((
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فهذا يعني اأنه لي�ض يف القانون املدين الفرن�سي قاعدة عامة من قواعد احلرية تعطي 
احلل يف جميع احلاالت التي مل يرد ب�ساأنها ن�ض، بل هو على نقي�ض ذلك، ينطوي على 
حاالت يوجد ب�سددها نق�ض حقيقي يجب على القا�سي �سده م�ستعيناً يف ذلك باملبادئ 
العامة واالأعراف والقانون الطبيعي)22). ال بل حتى اأن يخالف الن�ض القانوين من اأجل 
تكميل القانون، مثال ن�ست املادة )253( من القانون املدين االأملاين على اأنه: ))بالن�سبة 
لالأ�رشار غري املادية ميكن اأن يحكم بالتعوي�ض النقدي فقط يف احلاالت املن�سو�ض عليها 
يف القانون(())2). وفقاً لهذه املادة ال يجوز احلكم بالتعوي�ض النقدي عن االأ�رشار غري 
املادية )االأ�رشار املعنوية( اإال يف حاالت �سيقة حمددة قانوناً، اإال اأن املحكمة االحتادية 
مل تتقيد بهذه القاعدة القانونية، فمنذ �سنة )1958( حكمت يف حاالت كثرية بالتعوي�ض 
النقدي عند امل�سا�ض اخلطري باحلق يف احلياة اخلا�سة، فقد كانت تدور اإحدى احلاالت 
ال�سوؤون اخلا�سة لزوجة  اأ�سبوعية مت�ض  بها حول مقابلة مبتدعة ن�رشتها جملة  املق�سي 
�ساه اإيران ال�سابق املطلقة االأمرية )ثريا(، وقد حكمت املحكمة االحتادية لالأمرية )ثريا( 
بتعوي�ض قدره خم�سة ع�رش األفاً من املاركات االأملانية لقاء االأ�رشار املعنوية التي حلقت 
بها من جراء هذه املقابلة، خالفاً لن�ض املادة )253( التي ال تندرج حالة احلكم املتعلق 
االحتادية  الد�ستورية  املحكمة  �سدقت  وقد  حاالتها))2)،  من  اأي  حتت  )ثريا(  باالأمرية 
ق�ساء املحكمة الحتادية، وقالت يف تعليلها: ))اإن الرتباط التقليدي للقا�سي بالقانون 
يف  �سياغته  جت�سدت  قد  ال�رشعية  ومبداأ  ال�سلطات  ف�سل  مبداأ  يف  االأ�سا�سي  واجلانب 

امل�سدر ذاته، �ض2)).  (22(
نقاًل عن: روبرت األك�شي، فل�شفة القانون، تعريب، فريد ال�شالك، من�شورات احللبي احلقوقية، لبنان، ط)،   (2((

2006، �ض27.
ينظر: امل�سدر ذاته، �ض28.  (2((



374
جملة الق�ضائية - العدد ال�ضابع - رم�ضان  1434هـ

الفقرة الثالثة من املادة )20( من الد�ستور االأملاين االحتادي))2) باأن على ال�سلطة الق�سائية 
اأن تتقيد بالقانون واحلق، فقد دلت �سياغة هذه الفقرة على اأن القانون واحلق يتطابقان 
عملياً ب�سكل عام، ولكن لي�ض دائماً وب�سكل الزم، فاحلق ال يتطابق مع جمموعة القوانني 
املكتوبة، ففي مقابل القوانني واللوائح املو�سوعة من قبل �سلطات الدولة ميكن اأن ين�ساأ 
يف ظل الواقع اأكرث من حق يكون م�سدره النظام القانوين املوافق للد�ستور )النظام 
العام( باعتباره مفهوماً كلياً عاماً ويوؤثر يف املقابل على القانون املكتوب مبجمله حيث 

تقع على الق�ساء مهمة اإيجاده وو�سعه مو�سع التنفيذ يف االأحكام(()26).
يعاب على هذا االجتاه يف اأنه ترك القا�سي اأمام ق�سية قانونية مفتقرة اإلى االجتهاد، 
ومل يحدد له �سوابط ذلك االجتهاد وخطوطه العامة، مما يحتمل معه اأنه لرمبا قد ال يوفق 
القا�سي يف اجتهاده، وقد يحتمل اأن يتعمد يف اجتهاده ويت�سبب به اإلى �سياع احلقوق، 
اأن يكون  اأن يكون مثل هذا االجتهاد حتت رقابة دقيقة، وي�ستح�سن  الذي يتطلب  االأمر 

مرتبطاً ب�سوابط وا�سحة خوفاً من �سياع احلقوق، ورعاية ال�ستقرار االأحكام وثباتها. 

الجتاه الثاين: اجتاه القوانني التي حتدد للقا�ضي و�ضائل تكميل الت�ضريع: 

اإلى جانب القوانني التي تلزم القا�سي بالف�سل يف حالة عدم وجود ن�ض ت�رشيعي، 
دون اأن حتدد له الو�سيلة اأو الطريقة التي ميكن من خاللها اأن يكمل بها الت�رشيع، هنالك 
قوانني اأخرى تلزم القا�سي باأن يف�سل يف النزاع حال وجود النق�ض الت�رشيعي ومتده 
يف الوقت ذاته بتوجيهات معينة يتبعها يف هذه احلالة غري العادية، والق�سد وراء هذه 

ن�ست املادة )20) من الد�ستور االأملاين على اأن: )))- اأملانيا االحتادية هي دولة دميقراطية اجتماعية   (2((
احتادية. 2- تنبثق ال�سلطات كلها من ال�سعب. ت�سكل ال�سلطات باالنتخاب والت�سويت من ال�سعب ومتار�ض 
عرب هيئات خمت�سة ت�سريعية وتنفيذية وق�سائية. )- ترتبط ال�سلطة الق�سائية طبقًا للد�ستور وال�سلطة 
الت�سريعية وال�سلطة التنفيذية بالقانون واحلق. )- جلميع املواطنني االأملان احلق يف مقاومة كل من ياأخذ 

على عاتقه اإزالة هذا النظام عندما يكون اللجوء اإلى و�سائل اأخرى غري ممكن)).
نقاًل عن: روبرت األك�سي، فل�سفة القانون، امل�سدر ال�سابق، 28.  (26(



375
جملة الق�ضائية - العدد ال�ضابع - رم�ضان  1434هـ

التوجيهات هو تقييد حرية القا�سي حتى تت�سق احللول التي يجريها مع النظام القانوين 
ال�سائد يف البالد، اأي اأن ال ياأتي بحلول غريبة على نظام البالد القانوين، فالقا�سي يف 
ظل هذا التقييد ال بد اأن يفكر يف احلل من نف�ض املنطلق والفل�سفة التي ا�ستمد امل�رشع 

منها احلكم وي�ستمد.
�سنة  ال�سادر  ال�سوي�رشي  املدين  القانون  االجتاه  هذا  على  ت�سري  التي  القوانني  من 
الت�رشيع على كافة امل�سائل التي  اأنه: ))ي�رشي  اإذ ن�ست يف مادته االأولى على   1907
يتناولها يف لفظه اأو يف روحه، اإذا تعذر العثور على ن�ض قانوين قابل للتطبيق يتعني 
على القا�سي اأن يحكم وفقاً للقانون العريف، ويف حالة عدم وجود عرف فاإنه يحكم 
وفقاً للقاعدة التي ي�سعها اإن قام بعمل امل�رشع، وي�سرت�سد يف ذلك باحللول التي اأقرها 
ال�سادر  الرتكي  املدين  القانون  االأولى من  املادة  ن�ست  والق�ساء(()27). وكذلك  الفقه 
�سنة 1926 على اأن: ))القانون مرعي يف كافة ما مي�ض روحه ولفظه من امل�سائل. يحكم 
احلاكم وفق العرف والعادة يف امل�سائل التي لي�ض فيها حكم قانوين واإذا مل يوجد العرف 
والعادة اأي�ساً يحكم وفق ما ي�سعه من القواعد فيما اإذا لو كان وا�سعاً للقانون. احلاكم 

ي�ستفيد يف حكمه من مقرراته االجتهادية والق�سائية(()28).
يكتب لهذا االجتاه يف اأنه قد اأقام نوعاً من التوازن بني اأمرين مهمني بالن�سبة للقا�سي 
املدين، اأولهما يتمثل يف وظيفة القا�سي ب�سورة عامة ومن �سمنها وظيفة القا�سي املدين 
املتج�سدة بتطبيق القانون، وثانيهما يكمن يف واجب القا�سي املتمثل بحل النزاع وعدم 
تركه من دون حل، اإذاً، املواءمة بني وظيفة الق�ساء وواجبه ميزة يت�سم بها هذا االجتاه.

ال�سلطة  �سالحية  اإقحام  اإلى  يوؤدي  االجتاه  هذا  اإن  يقال  قد  لرمبا  املقابل  يف  لكنه 
الت�رشيعية من قبل ال�سلطة الق�سائية، االأمر الذي يتناق�ض مع مبداأ الف�سل بني ال�سلطات، 

نقاًل عن: حممد اأحمد رم�سان، دور القا�سي، امل�سدر ال�سابق، �ض90.  (27(
القانون املدين الرتكي ال�سادر �سنة 926)، تعريب خالد ال�سابندر.  (28(
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الأن حلول القا�سي حمل امل�رشع يف اإيجاد احلل لتلك امل�سائل التي ال يوجد ن�ض عليها 
لي�ض اإال حتويراً يف ال�سالحيات ل�سالح ال�سلطة الق�سائية)29).

وميكن الرد على هذا االنتقاد بالقول اإن االعتقاد باقتحام �سالحيات ال�سلطة الت�رشيعية 
ال ميت ب�سلة اإلى الواقع، وال ي�سانده منطوق ن�ض املادة وال هو ي�ستند اإلى تطبيقها، اأما 
اإن كان هناك تخويل للق�ساء من قبل امل�رشع للحاالت املفتقدة اإلى الن�ض، فهذا ال ميكن 
تف�سريه باأنه اإقحام ل�سالحية ال�سلطة الت�رشيعية من قبل الق�ساء، الأنه ال يتعدى كونه اإذناً 

من قبل امل�رشع وتكليفاً منه للقا�سي ليقوم باأداء هذه املهمة على اأكمل وجه.
 

الجتاه الثالث: اجتاه القوانني التي تلزم القا�ضي باتباع طرق حمددة لتكميل الت�ضريع: 

على خالف االجتاه الثاين الذي يعطي للقا�سي �سلطة وا�سعة يف تكميل الت�رشيع توجد 
قوانني اأخرى ت�سري على اجتاه مماثل لالجتاه الثاين يف الهدف ومغاير يف الو�سيلة، اإذ ميكن 
نعت القوانني املنتمية اإلى هذا االجتاه باأنها اأ�سد توجيهاً للقا�سي واأكرث تقييداً حلريته، لكن 
هذا الت�سديد يف التوجيه والتقييد للحرية جاء حر�ساً من امل�رشع ليوؤدي الق�ساء واجبه 

باإتقان مو�سوعي وم�سوؤولية، دون اأن تدع اأحكامه تتعر�ض للت�سهي والتاأثر. 
اإلى  يلجاأ  اأن  عادة  القا�سي  على  تفر�ض  االجت��اه  هذا  على  مت�سي  التي  فالقوانني 
طريقتني للتكميل)0)). ومن القوانني التي ت�سري على هذا االجتاه مثاًل ن�ست الفقرة الثانية 

ر�سائل  جمموعة  االإ�سالمية،  وال�سريعة  القانون  يف  الن�سو�ض  تف�سري  ال�سعدي،  �سربي  حممد  د.  ينظر:   (29(
الدكتوراه، غري من�سورة، �ض)9) – 92).

اأنه يف حالة وجود نق�ض يف  التكميل اخلارجي، فاالأولى تعني  الذاتي وطريقة  اأو  الداخلي  التكميل  اأي طريقة   ((0(
الت�سريع ينبغي على القا�سي اأن ي�سد هذا النق�ض عن طريق التنظيم القانوين ذاته م�ستعينًا يف ذلك بالقيا�ض، 
فاإن مل يجد ذلك نافعًا فبالرجوع اإلى القواعد العامة يف التنظيم القانوين النافذ يف الدولة. اأما الثانية فتعني 
تكميل الت�سريع من خالل الرجوع اإلى امل�سادر االأخرى للقانون مثل مبادئ العدالة وقواعد القانون الطبيعي. 
للمزيد من التف�سيل انظر كل من: د. �سعيد عبد الكرمي مبارك، اأ�سول القانون، جامعة بغداد، العراق، 02))ه��� 

- 982)م، �ض)6)-)6)؛ د. عبد احلي حجازي، املدخل، امل�سدر ال�سابق، ج)، �ض))) – ))).
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من املادة االأولى من القانون املدين امل�رشي رقم )131 ل�سنة 1948( على اأنه: ))1- 
فاإذا مل يوجد ن�ض ت�رشيعي ميكن تطبيقه حكم القا�سي مبقت�سى العرف، فاإذا مل يوجد 
فبمقت�سى مبادئ ال�رشيعة االإ�سالمية، فاإذا مل توجد فبمقت�سى مبادئ القانون الطبيعي 
وقواعد العدالة((. وهذا احلكم ميكن تلم�سه اأي�ساً يف املادة االأولى من القانون املدين 
رقم  الكويتي  التجارة  قانون  من  الرابعة  املادة  ل�سنة 1949(، ويف  رقم )84  ال�سوري 
)68 ل�سنة 1980(، مع مالحظة تفاوت ب�سيط يف ال�سياغة ويف املوقف جتاه ال�رشيعة 

االإ�سالمية، من حيث عدها م�سدراً للتكميل. 
وكذلك ن�ست املادة االأولى من القانون املدين اليمني رقم )19 ل�سنة 1992( على 
اأنه: ))ي�رشي هذا القانون املاأخوذ من اأحكام ال�رشيعة االإ�سالمية على جميع املعامالت 
وامل�سائل التي تتناولها ن�سو�سه لفظاً ومعنى، فاإن مل يوجد ن�ض يف هذا القانون ميكن 
فاإن مل يوجد  القانون،  منها هذا  املاأخوذ  االإ�سالمية  ال�رشيعة  مبادئ  اإلى  يرجع  تطبيقه 
حكم القا�سي مبقت�سى العرف اجلائز �رشعاً فاإذا مل يوجد عرف فبمقت�سى مبادئ العدالة 

املوافق الأ�سول ال�رشيعة االإ�سالمية جملة((.
اإن هذه الن�سو�ض رغم تفاوت �سياغتها، ترتكز كلها على نقطة حمورية وهي 
بحيث  التكميل،  القا�سي يف  عليها  يعتمد  اأن  بد  ال  التي  والقنوات  الكيفية  حتديد 
يتوجب على القا�سي اأن يلتزم بتلك الطريقة املحددة التزاماً كلياً، اأي تتقيد حريته 
بالدائرة التي ر�سمها له امل�رشع، واالختالف الذي يدور بني القوانني املنتمية لهذا 
التقدمي  ويف  التكميل،  قنوات  عدد  يف  اختالفاً  اإال  لي�ض  امل�سمار  هذا  يف  االجتاه 

والتاأخري بينها.
دقيقة، فحول  ب�سورة جد  الت�رشيع  تكميل  م�ساألة  تنظيمه  االجتاه  مزايا هذا  من 
هذه امل�ساألة من م�ساألة ق�سائية اإلى م�ساألة قانونية بحتة، م�سفياً عليه طابعاً مو�سوعياً 
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متجرداً من التاأثر الذاتي، مبعنى اأن القا�سي ملزم باتباع الطريقة املحددة من امل�رشع 
للتكميل، �ساأنه �ساأن التزامه بتطبيق اأي ن�ض اآخر، وحكمه يف هذا ال�سدد يخ�سع 
لرقابة حمكمة التمييز )اأو النق�ض( فيما يتعلق مب�ساألة تطبيق القانون ولي�ض تكييف 

الواقع.
لكن يف املقابل قد يوؤخذ على هذا االجتاه باأنه يقيد حرية القا�سي اأكرث من الالزم 
هذا من جانب، ومن جانب اآخر اإن الرتتيب الذي اأتى به لقنوات التكميل رمبا ال يحقق 

االلتزام به هدف القانون املن�سود، وهذا �سنف�سل الكالم فيه يف املطلب الثاين. 

املطلب الثاين

منهج القانونني العراقي والإماراتي يف تكميل الت�ضريع

يف  االإماراتي  والقانون  العراقي  القانون  من  كل  موقف  املطلب  هذا  يف  نتناول 
نحو  منهما  كل  اجتاه  بيان  خالل  من  وذلك  الت�رشيع،  يف  النق�ض  ظاهرة  مع  التعامل 
اأتيا بها؟ ثم نناق�ض مدى �سالحية تلك احللول  تكميل الت�رشيع، وما هي احللول التي 

وقابليتها ال�ستجابة مقت�سيات التكميل ا�ستجابة مر�سية. 
اإلى فرعني، �سنتكلم يف الفرع االأول عن  لذلك الهدف نق�سم هذا املطلب  حتقيقاً 
اأما الفرع الثاين ف�سنخ�س�سه  منهج القانون العراقي يف التعامل مع تكميل الت�رشيع، 
امليزات  ذكر  مع  الت�رشيع  تكميل  م�ساألة  يف  بالبحث  االإماراتي  القانون  منهج  لتناول 

واملالحظات. 
الفرع االأول: منهج القانون العراقي يف تكميل الت�رشيع. 

الفرع الثاين: منهج القانون االإماراتي يف تكميل الت�رشيع. 
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الفرع الأول/ منهج القانون العراقي يف تكميل الت�ضريع

ت�رشي   -1(( اأنه:  على  املدين  القانون  من  االأولى  املادة  يف  العراقي  امل�رشع  ن�ض 
اأو  لفظها  يف  الن�سو�ض  هذه  تتناولها  التي  امل�سائل  جميع  على  الت�رشيعية  الن�سو�ض 
فحواها 2- فاإذا مل يوجد ن�ض ت�رشيعي ميكن تطبيقه حكمت املحكمة مبقت�سى العرف 
فاإذا مل يوجد فبمقت�سى مبادئ ال�رشيعة االإ�سالمية االأكرث مالءمة لن�سو�ض هذا القانون 
دون التقيد مبذهب معني فاإذا مل يوجد فبمقت�سى قواعد العدالة 3- وت�سرت�سد املحاكم 
االأخرى  البالد  يف  ثم  العراق  يف  والفقه  الق�ساء  اأقرها  التي  باالأحكام  ذلك  كل  يف 
التي تتقارب قوانينها مع القوانني العراقية((. ثم جاء ن�ض يف املادة )30( من قانون 
املرافعات املدنية رقم )83 ل�سنة 1969( على اأنه: ))ال يجوز الأية حمكمة اأن متتنع عن 
احلكم بحجة غمو�ض القانون اأو فقدان الن�ض اأو نق�سه واإال عّد ممتنعاً عن اإحقاق احلق. 

ويعد اأي�ساً التاأخر غري امل�رشوع عن اإ�سدار احلكم امتناعاً عن اإحقاق احلق((. 
اجتاهات  من  واحداً  اجتاهاً  يلتزم  مل  العراقي  امل�رشع  اأن  الن�سني  هذين  من  يتبني 
التكميل ال�سالفة الذكر، واإمنا اختار من بينها طريقة ممتزجة متولدة حتت تاأثري كل تلك 
اجتاه  كل  اإلى  يوجه  الذي  االنتقاد  يتفادى  اأن  ذلك  يف  امل�رشع  وح�سب  االجتاهات، 
على حدة. قد يجوز القول اإن امل�رشع العراقي وفق حلد ما يف �سنعته هذه، لكن هذه 

ال�سنعة ال ت�سلم من االنتقاد اأي�ساً.
ق�سى امل�رشع يف املادة االأولى من القانون املدين اأن يكون الت�رشيع يف اأعلى �سلم 
مبادئ  تاأتي  العرف  بعد  ومن  العرف  ياأتي  بعده  ومن  احلكم  ا�ستنباط  قنوات  تدرج 
ال�رشيعة االإ�سالمية االأكرث مالءمة لن�سو�ض هذا القانون دون التقيد مبذهب معني، ويف 
اأ�سفل التدرج تاأتي قواعد العدالة. فالت�ساوؤل الرئي�ض هنا هل يجب اأن يلتزم القا�سي 
اأواًل  يلتزم  اأن  ينبغي  هل  مبعنى  النزاع؟  يف  يحكم  عندما  امل�سدري  الت�سل�سل  بهذا 
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اأن ي�ستنبط  اأو ي�ستطيع  العدالة  ال�رشيعة االإ�سالمية فقواعد  فالعرف فمبادئ  بالت�رشيع 
احلكم مبح�ض حريته يف اأي م�سدر يجد فيه �سالته؟ 

البلدان  من  غريه  ويف  العراق  يف  والق�ساء  الفقه  يف  وال�سائد  الغالب  ال��راأي  اإن 
العربية هو االلتزام بالتدرج الذي اأورده امل�رشع)))).

به ويطبقه  يلتزم  اأن  القا�سي  الت�رشيع على  اأنه يف حالة وجود ن�ض يف  يعني  وهذا 
وال يفكر يف العدول عنه اإلى العرف اأو غريه، فبالتايل ال ميكن ت�سور وقوع تزاحم بني 
القواعد النا�سئة عن الت�رشيع، وتلك النا�سئة عن العرف اأو غريه من امل�سادر االأخرى)2)). 
غري اأن بع�ض الكتاب)))) يرى اأنه ال ميكن القول يف نطاق النظرية العامة للقانون اأن العرف 
هو ب�سفة عامة م�سدر مكمل للت�رشيع، اإذ من الوا�سح اأنه يف الكثري من امل�سائل يقوم الت�رشيع 
ب�سفة  لالآخر  مكماًل  القانون  م�سادر  من  م�سدر  يوجد  فال  للعرف،  املكمل  امل�سدر  بدور 
مطلقة))))، فاحلكم اخلا�ض يقيد احلكم العام، �سواء اأكان احلكم اخلا�ض ت�رشيعياً اأم عرفياً، اأو 
كان احلكم العام ت�رشيعياً اأو عرفياً)))). بل اأبعد من ذلك هنالك من يذهب اإلى خمالفة الن�ض 
القانوين اجلائر باالأ�سا�ض اأو خمالفة منطوق الن�ض حينما يكون تطبيقه جائراً، وذلك من اأجل 
حتقيق هدف القانون االأ�سمى املتمثل بالعدالة)6)). اإذا �سايرنا هذا الراأي، فيجوز القول معه، 

اإنه ال غلبة للعرف على مبادئ ال�رشيعة االإ�سالمية. 

للمزيد من التف�سيل ينظر اإلى كل من: ح�سن حممد اأبو ال�سعود، مذكرات يف اأ�سول القانون، مطبعة التفي�ض   ((((
االأهلية، بغداد، 0)9)-))9)، �ض)0)؛ د. ريا�ص القي�شي، علم اأ�شول القانون، بيت احلكمة، بغداد، ط)، 
2002، �ض))2)-26))؛ د. عبداحلي حجازي، املدخل لدرا�سة العلوم القانونية، امل�سدر ال�سابق، �ض)6)؛ 
د. ح�سن كريه، املدخل اإلى القانون، من�ساأة املعارف، االأ�سكندرية، دون �سنة الن�سر، �ض)22؛ د. عبدالرحمن 

البزاز، مبادئ اأ�شول القانون، مطبعة العاين، ط2 )منقحة)، 77))ه�-8)9)م، �ض))).
ينظر: د. �سمري تناغو، النظرية العامة للقانون، من�ساأة املعارف، االأ�سكندرية، 986)، �ض67).  ((2(

منهم د. �سمري تناغو، امل�سدر املتقدم ذكره، �ض76).  ((((
ينظر: د. �سمري تناغو، النظرية العامة، امل�سدر ال�سابق، �ض76).  ((((

امل�سدر املتقدم ذكره، �ض76).  ((((
للمزيد من التف�سيل ينظر: روبرت األك�سي، فل�سفة القانون، امل�سدر ال�سابق، �ض))2-))).  ((6(
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باأن  االأول  الراأي  اأن�سار  يدافع  اإذ  تربيراته،  له  الراأيني  كال  اأن  اإلى  االإ�سارة  وجتدر 
بالأ�سا�ض  تتطلبه  اأمر  الأحكام  ل�ستنباط  امل�سدري  بالت�سل�سل  القا�سي  التزام  وجوب 
ال�سخ�سي  بالتحكم  اأنيطت  ما  اإذا  بها  العبث  والتحرز من  االأحكام،  ا�ستقرار  �رشورة 
بهذا  االلتزام  االأخالقي  ال��وازع  و�سعف  الزمان  تغري  ي�ستوجب  وكذلك  لالإن�سان، 
الت�سل�سل حماية للحقوق وحتقيقاً لالأمان القانوين)7)). بينما يرى اأن�سار الراأي الثاين اأن 
وظيفة الق�ساء تنح�رش يف تطبيق القانون من اأجل حتقيق هدفه املتمثل بتحقيق العدالة، 
فعندما يجد القا�سي اأن تطبيق القانون بكيفية معينة ال يوؤدي اإلى حتقيق الهدف الذي 
من اأجله �سن، واإمنا يتجافاه فيجوز له اأن يتحلل من التم�سك بتلك الكيفية والعدول اإلى 
كيفية اأخرى تت�سق مع هدفه، وذلك حماية للحقوق وقيمتها بداًل من الت�سبث با�ستقرار 
اإذا  ا�ستقرار االأحكام، واحلق ال يتحقق  بالرعاية من  اأولى  اإحقاق احلق  االأحكام، الأن 
ما مت جتاهل العدالة، والتذرع بالتحرز من التحكم ال�سخ�سي وكذلك �سعف الوازع 

االأخالقي ميكن احلد من اآثاره بفر�ض رقابة فعالة على عمل الق�ساء)8)). 
القانون  تطبيق  ي�سبح  اأن  ينبغي  اأنه ال  الثاين، ونرى  الراأي  اإلى  بدورنا منيل  ونحن 
هدفاً للق�ساء، واإمنا يجب اأن يكون و�سيلة لتحقيق هدف اأ�سمى وهو يف الوقت ذاته 
الهدف  ذلك  حتقيق  ا�ستلزمه  اأمر  واأي  العدالة،  حتقيق  وهو  اأال  نف�سه  للقانون  هدف 

جازت اإجازته ومنع منعه.
لكن اإذا �سايرنا الراأي القا�سي بااللتزام بالتدرج امل�سدري ملعاجلة ظاهرة النق�ض يف 
الت�رشيع، وذلك بتقدمي الت�رشيع على العرف، والعرف على مبادئ ال�رشيعة االإ�سالمية، 

جمعة  علي  د.  ����ض))))-)2))؛  ال�سابق،  امل�سدر  القا�سي،  دور  رم�سان،  اأحمد  حممد  من:  كل  ينظر   ((7(
حمارب، دور االجتهاد الق�سائي يف تطوير القاعدة القانونية، بحث من�سور، جملة الق�ساء العراقية، ال�سنة 

)6))، العددان )) و2)، )99)، �ض)00)-02)).
ينظر: روبرت األك�سي، فل�سفة القانون، امل�سدر ال�سابق، �ض)29-))).  ((8(
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واالأخرية على العدالة، فالداللة االلتزامية)9)) لاللتزام بهذا التدرج اأو لاللتزام بن�ض 
املادة االأولى من القانون املدين العراقي تقت�سي: 

1( وجوب تقدمي ن�ض ت�رشيعي ظامل على عرف �سحيح عادل.
2( وجوب العمل بت�رشيع خمالف ملبادئ ال�رشيعة االإ�سالمية، وهذا يتعار�ض مع 
املادة الثانية من الد�ستور العراقي ل�سنة 2005 التي ن�ست على اأنه: ))اأواًل: االإ�سالم 
دين الدولة الر�سمي، وهو م�سدر اأ�سا�سي للت�رشيع: اأ- ال يجوز �سن قانون يتعار�ض 
االأحكام  مع  يتعار�ض  قانون  �سن  ابتداًء  يجوز  فال  االإ�سالم((،  اأحكام  ثوابت  مع 
قمة  يف  الد�ستور  لوجود  منطقية  نتيجة  احلكم  وهذا  االإ�سالمية،  ال�رشيعة  يف  الثابتة 
�سابق  ت�رشيع  كل  يلغي  فهو  الت�رشيع،  اآثار  كل  وللد�ستور  الت�رشيعي،  التدرج  �سلم 
احلال،  بطبيعة  الد�ستورية  للتعديالت  نف�سه  االأثر  ويثبت  طبيعته،  كانت  اأيا  خمالف 
وميكن اأن يكون الد�ستور اأ�سا�ساً لدعاوي ترفع اأمام الق�ساء، كما اأنه يجوز للمحاكم 

اأن تطبقه تطبيقاً مبا�رشاً)0)).
وعليه ال يجوز العمل بالن�سو�ض الت�رشيعية املخالفة لثوابت االأحكام يف ال�رشيعة 
هذه  مع  يتعار�ض  اآخر  قانون  اأي  اأو  املدين  القانون  يف  ن�ض  كل  فبالتايل  االإ�سالمية، 
الثوابت يجب اأن يلغى اأو على االأقل اأن يعطل وال يعمل به، ويف �سوء هذا ينبغي اأن 
اأكرث من  بل  اتفاقية))))؛  اأو  قانونية  اأكانت  �سواء  الفائدة  التي جتيز  بالن�سو�ض  يعمل  ال 
ذلك ال بد اأن تلغى جميع هذه الن�سو�ض، الأن حترمي الربا من ثوابت اأحكام ال�رشيعة 
اأو مفهومه حيث  الداللة االلتزامية، وهي داللة الن�ض داللة عقلية التزامية على حكم الزم ملنطوق الن�ض   ((9(
م�سطفى  د.  ينظر:  تلقائيًا،  ال��الزم  احلكم  هذا  اإلى  املفهوم  اأو  باملنطوق  العلم  من  القا�سي  ذهن  ينتقل 
اإبراهيم الزملي، ال�سلة بني علم املنطق والقانون، مطبعة �سفيق، بغداد، 06))ه���- 986)م، �ض)7)-8)).

ينظر: د. عبداحلي حجازي، املدخل، امل�سدر ال�سابق، �ض)99)-00)).  ((0(
مثال املادة ))7)) التي حتدد قدر الفائدة اأربعة يف املائة يف امل�سائل املدنية وخم�سة يف املائة يف امل�سائل   ((((
التجارية، واملادة )72)) التي جتيز اتفاق الطرفني على �سعر الفوائد على اأن ال يزيد على �سبعة يف املائة، 

وكذلك املواد ))7)، )7)، )7)، 76)) التي تنظم االأمور التي تتعلق بالفائدة.
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االإ�سالمية، وكذلك حترم املادة الثانية من الد�ستور العراقي املذكورة اأعاله على القا�سي 
اأن ي�سدر حكماً خمالفاً لثوابت اأحكام االإ�سالم.

غري اأن ال�سيء الذي يكتنفه الغمو�ض، معنى هذه الثوابت، ما هي هذه الثوابت وما 
هي معاملها؟

فامل�ساألة  لذا  الثوابت،  هذه  من  املق�سود  يبني  مل  الد�ستوري  امل�رشع  اأن  احلقيقة 
خا�سعة للتف�سري الفقهي، فاالأمر مل يح�سم، لكن اإن كانت هذه الثوابت ي�سعب االتفاق 
عليها فيما يتعلق مبجال ال�سيا�سة، فال اأرى اأن حتدث نف�ض ال�سعوبة فيما يخ�ض الناحية 
املعامالتية، ففي جمال املعامالت هناك قدر من الثوابت متفق عليه بني جميع املذاهب، 

مثال ذلك الرتا�سي يف العقود، حترمي الربا، منع اال�ستغالل واالإكراه، وما اإلى ذلك.
اأحكام  هي  هل  االإ�سالمية،  ال�رشيعة  مبادئ  معنى  املدين  امل�رشع  يبني  مل  وكذلك 
الفقه االإ�سالمي اأو هي �سيء اآخر؟ واإذا كان االأخري مق�سوداً فما هو هذا ال�سئ اإذن؟ يف 

احلقيقة تخلق هذه العبارة نوعاً من اللب�ض والغمو�ض مما ي�ستوجب معاجلته.
وجتدر االإ�سارة اإلى اأن الفقرة الثانية من املادة االأولى من القانون املدين االأردين رقم 
القانون  ن�ساً يف هذا  املحكمة  ياأتي: ))فاإذا مل جتد  ما  ن�ست على  ل�سنة 1976(   43(
توجد  فاإن مل  القانون،  لن�سو�ض هذا  موافقة  االأكرث  االإ�سالمي  الفقه  باأحكام  حكمت 
الفقه  اأحكام  اإلى  الرجوع  اأواًل  عليه  اأي  االإ�سالمية((،  ال�رشيعة  مبادئ  فبمقت�سى 
االإ�سالمي املختلف فيها بني املذاهب لالأخذ باأكرثها موافقة لن�سو�ض القانون املذكور، 
فاإن مل يجد حاًل بني هذه االأحكام فيحكم مبقت�سى مبادئ ال�رشيعة االإ�سالمية، ن�ست�سف 
من الن�ض االأردين اأن مبادئ ال�رشيعة االإ�سالمية لي�ست اأحكام الفقه االإ�سالمي ذاتها، 
عبارة  القواعد  هذه  الأن  الفقه،  اأ�سول  قواعد  هي  تكون  اأن  نظن  اآخر  �سيء  هي  بل 
عن جمموعة قواعد كلية مبثابة مبادئ ي�ستعني بها الفقيه اأو القا�سي ل�ستنباط الأحكام 
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ال�رشعية من اأدلتها التف�سيلية. فاأحكام الفقه موجودة وال يتطلب اإدراكها جهدا كبرياً 
من القا�سي، اأما ا�ستنباط احلل من املبادئ فاأمر �سعب بحد ذاته قد يكلف القا�سي م�سقة 
ووقتاً كثرياً، مما قد يوؤثر �سلباً على اإدارته للق�ساء وحمايته للحقوق، هذا باالإ�سافة اإلى 
اأنه من العبث اأن يرهق االإن�سان نف�سه الإيجاد ما هو موجود اأو لتح�سيل ما هو حا�سل، 
االإ�سالمية  ال�رشيعة  مبادئ  اإلى  الرجوع  االأردين  امل�رشع  العلل جعل  لهذه  انه  فنعتقد 

م�رشوطاً با�ستنفاد اأحكام الفقه االإ�سالمي االأكرث موافقة لن�سو�ض القانون املدين.
اإذا علم اأن اإقرار العدالة يعد اأحد اأ�رشار الت�رشيع االإلهي، واأحد مقا�سده التي توخاها 
التكافل االجتماعي وحتقيق م�سالح  العدالة ور�سوخ  اإقرار  املتمثلة يف  اهلل من �رشعه، 
يجوز  ال  وبالتايل  االإ�سالم،  اأحكام  ثوابت  �سميم  يف  العدالة  تدخل  فبهذا  العباد)2)) 
العراقي.  الد�ستور  من  الثانية  املادة  مبقت�سى  وذلك  يخالفها  اأن  للقا�سي  وال  للم�رشع 
فال جرم اأن االهتمام الالمتناهي الذي تتميز به العدالة يف ال�رشيعة االإ�سالمية قد حدا 
لهذه  موافقتها  فيها  وي�سرتط  الإ�سالمية  ال�رشيعة  باأ�سول  يربطها  اأن  اليمني  بامل�رشع 
القا�سي))))، فلذلك الن�ض على مبادئ ال�رشيعة االإ�سالمية  بها  االأ�سول جملة ليحكم 
اإذ  العرف،  على  وحتى  العدالة  مبادئ  على  الن�ض  عن  يغني  القانون  م�سادر  كاأحد 
اإلى  الرجوع  وجوب  على  الن�ض  من  جدوى  ال  ))اإنه  القول:  اإلى  البع�ض))))  ذهب 
قواعد العدالة عند غياب امل�سادر الر�سمية للقانون، يف قوانني الدول االإ�سالمية التي 
ينظر: د. عبدالباقي البكري، مباديء العدالة مفهومها ومنزلتها وو�سائل اإدراكها، جملة العلوم القانونية   ((2(
االحتفال  بغداد، عدد خا�ض مبنا�سبة  العربية،  دار  بغداد،  وال�سيا�سة، جامعة  القانون  كلية  وال�سيا�سية، 

باليوبيل املا�سي للكلية، ماي�ض )98)، �ض67.
ن�ست املادة االأولى من القانون املدين اليمني رقم 9) ل�سنة 992) على اأنه: ))ي�سري هذا القانون املاأخوذ   ((((
من اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية على جميع املعامالت وامل�سائل التي تتناولها ن�سو�سه لفظًا ومعنى، فاإن مل 
يوجد ن�ض يف هذا القانون ميكن تطبيقه يرجع اإلى مبادئ ال�سريعة االإ�سالمية املاأخوذ منها هذا القانون، 
فاإن مل يوجد حكم القا�سي مبقت�سى العرف اجلائز �سرعًا فاإذا مل يوجد عرف فبمقت�سى مبادئ العدالة 

املوافقة الأ�سول ال�سريعة االإ�سالمية جملة)).
منهم د. عبدالباقي البكري، مبادئ العدالة، امل�سدر ال�سابق، �ض79.  ((((
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عند  اأو  الن�ض،  افتقاد  عند  االإ�سالمية  ال�رشيعة  مبادئ  اإلى  الرجوع  ن�سو�سها  تقت�سي 
اقتفاء الن�ض الت�رشيعي والعرف، بل وال حاجة اإلى الن�ض على العرف كذلك كم�سدر 
ومبادئ  االأولى،  املرتبة  الت�رشيع يف  ي�سع  اأن  امل�رشع  الر�سمية، وح�سب  امل�سادر  من 
حاجة  دون  املدين  للقانون  ر�سميني  كم�سدرين  الثانية،  املرتبة  يف  االإ�سالمية  ال�رشيعة 

اإلى ذكر غريها((.
3( يجوز اأن يكون الت�رشيع ظاملاً وجائراً ومع ذلك ينبغي اأن يعمل به ويقدم على 
ي�ستنفد  اأن  بعد  اإال  العدالة  قواعد  اإلى  يركن  اأن  فالقا�سي ال ميكن  العدالة،  متطلبات 
يحق  وال  �رشعياً،  حكماً  اأو  عرفاً  اأو  ن�ساً  يجد  ال  اأن  بعد  اأي  كافة،  االأخرى  الو�سائل 
للقا�سي اأن يعدل عن هذه امل�سادر بحجة اأنها تتعار�ض مع قواعد العدالة الأن واجبه 
القانون و�سالحه،  القانون، فلي�ض من اخت�سا�سه البحث يف �سالمة  االأ�سا�سي تطبيق 
ولي�ض من اخت�سا�سه النظر يف كون القانون الو�سعي موافقاً ملبادئ العدالة والقانون 
وتوزيع  ال�سلطات،  بني  الف�سل  مبداأ  اأن  اإلى  باالإ�سافة  هذا  لهما،  مناق�ساً  اأو  الطبيعي 
القانون،  بتطبيق  يلتزم  اأن  القا�سي  يوجب على  الدولة  واالأعمال يف  االخت�سا�سات 

حتى لو افرت�ض اأن ذلك القانون مناه�ض للعدالة)))).
لكن بالرغم من ذلك يجعل بع�ض النظم القانونية من حق القا�سي اأن يناق�ض طبيعة 
القانون بقدر ما يكون لذلك من م�سا�ض بانطباقه، اأو عدم انطباقه مع اأحكام الد�ستور، 
القواعد مع  بع�ض  انطباق  البحث يف  اإلى  اأحياناً  القبيل  مناق�سة من هذا  توؤدي  قد  اإذ 

مبادئ العدالة االأ�سا�سية.
اإذاً يوجب االلتزام بالتدرج املذكور اأعاله اتباع الن�ض الت�رشيعي، ولو كان احلل 
ملخالفته  للنق�ض  عر�سة  حكمه  كان  واإال  القا�سي،  نظر  يف  عادل  غري  يت�سمنه  الذي 

ينظر: د. عبدالرحمن البزاز، مبادئ اأ�سول القانون، امل�سدر ال�سابق، �ض))).  ((((
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القانون)6))، وهذا االأمر يتعار�ض بالتاأكيد مع االأهداف التي وجد القانون من اأجلها، 
ومن  الرئي�سة،  اأهدافه  اأحد  ت�سكل  فهي  الوحيد،  القانون  هدف  تكن  مل  اإذا  فالعدالة 
حدوث  دون  احليلولة  وهي  اأال  االأ�سا�سية  وظيفته  يوؤدي  اأن  القانون  ي�ستطيع  خاللها 

النزاع والق�ساء عليه اإن حدث، وهذا ال يتحقق اإال مبراعاة العدالة.
غري اأن الو�سع يف ظل املادة الثانية من الد�ستور العراقي يكون خمتلفاً الأن العدالة 
يخالف  اأن  للقا�سي  وال  للم�رشع  لي�ض  فبالتايل  االإ�سالم،  اأحكام  ثوابت  من  قلنا  كما 

مبادئ العدالة يف عمله.
مادته  يف  الوارد  املدين  القانون  م�سادر  ترتيب  غريت  قد  املادة  هذه  اأن  فاملالحظ 
االأولى، جاعلة مبادئ ال�رشيعة االإ�سالمية يف قمة الرتتيب، وما يرتتب على ذلك هو اأن 

كل ن�ض اأو عرف خمالف ملبادئ ال�رشيعة االإ�سالمية يجب اأن يلغى.
4( وجوب تقدمي عرف فا�سد على مبادئ ال�رشيعة االإ�سالمية وكذلك على متطلبات 
الثانية من  املادة  ا�ستنفد مفعوله يف ظل  تعار�سه معهما، لكن هذا احلكم  العدالة عند 

الد�ستور.
5( يفرت�ض ن�ض املادة االأولى من القانون املدين وجود قواعد للعدالة خارجة عن 
اأو  الن�ض،  افتقاد  القا�سي عند  اإليها  يرجع  القواعد  االإ�سالمية، وهذه  ال�رشيعة  مبادئ 
اقتفاء الن�ض الت�رشيعي والعرف واحلكم ال�رشعي)7))، اأي يجب اأن تكون هذه الثالثة 
اأن  القا�سي  على  فيجب  كفايته  عدم  اأو  الن�ض  غمو�ض  عند  اأما  متاماً،  موجودة  غري 
يلتجئ اإلى القواعد العامة يف التف�سري لتو�سيح الن�ض وتكملته)8))، فالعدالة بهذه احلالة 
راأي  اأ�سلفنا هنالك  املقدمة عليها، لكن كما  للم�سادر  مكماًل  تتعدى كونها م�سدراً  ال 

ينظر: ح�سن حممد اأبو ال�سعود، مذكرات، امل�سدر ال�سابق، �ض)0).  ((6(
ينظر: د. عبدالرحمن البزاز، مبادئ اأ�سول القانون، امل�سدر ال�سابق، �ض))).  ((7(

ينظر: ح�سن حممد اأبو ال�سعود، مذكرات، امل�سدر ال�سابق، �ض))0)-02)).  ((8(



387
جملة الق�ضائية - العدد ال�ضابع - رم�ضان  1434هـ

العدالة  اإلى قواعد  الن�ض على وجوب الرجوع  اإنه ال جدوى من  القول  اإلى  يذهب 
بعد الن�ض على وجوب الرجوع اإلى مبادئ ال�رشيعة االإ�سالمية، اإذ العدالة هي ما حتققه 
اأحكام ال�رشيعة االإ�سالمية، اأو ما هو موافق الأ�سول ال�رشيعة االإ�سالمية جملة كما يقول 

امل�رشع اليمني.
فاإذا ثبت ذلك وجب اأن تاأتي العدالة قبل الت�رشيع من حيث املرتبة، فتقدم عليه عند 

تعار�سهما، وذلك وفقاً للمادة الثانية من الد�ستور كما اأ�سلفنا.
6( تفرت�ض املادة االأولى من القانون املدين، ح�سول التعار�ض بني قواعد العدالة 
هذا  لكن  االأول��ى،  على  االأخ��رية  تقدم  احلالة  هذه  ففي  االإ�سالمية،  ال�رشيعة  ومبادئ 
التعار�ض ي�ستحيل ح�سوله كما اأ�سلفنا، الأن العدالة متتزج مع قواعد ال�رشيعة االإ�سالمية 
وتتفجر داخلها، فهي بذلك اأحد االأ�رشار واملقا�سد املتوخاة من الت�رشيع االإ�سالمي)9)).

الفرع الثاين/ منهج القانون الإماراتي يف تكميل الت�ضريع

ن�ست املادة االأولى من قانون املعامالت املدنية لدولة االإمارات العريبة املتحدة رقم 
)5 ل�سنة 1985 املعدل( على اأنه: ))ت�رشي الن�سو�ض الت�رشيعية على جميع امل�سائل التي 
تتناولها هذه الن�سو�ض يف لفظها وفحواها. وال م�ساغ لالجتهاد يف مورد الن�ض القطعي 
االإ�سالمية.  ال�رشيعة  القانون حكم مبقت�سى  القا�سي ن�ساً يف هذا  فاإذا مل يجد  الداللة. 
حنبل  بن  اأحمد  واالإمام  مالك  االإمام  مذهبي  من  احللول  اأن�سب  تخري  يراعى  اأن  على 
فاإذا مل يجد، فمن مذهبي االإمام ال�سافعي واالإمام اأبي حنيفة ح�سبما تقت�سيه امل�سلحة. 
فاإذا مل يجد حكم القا�سي مبقت�سى العرف على اأال يكون متعار�ساً مع النظام العام اأو 

االآداب، واإذا كان العرف خا�ساً باإمارة معينة في�رشي حكمه على هذه االإمارة((. 
للمزيد من التف�سيل ينظر: د. عبدال�سالم الرتمانيني، الو�سيط يف تاأريخ القانون والنظم القانونية، بال   ((9(

مكان الن�شر، ط)، 02))ه�-982)م، �ض8)6.
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وتف�سريه  الن�ض  فهم  يف  ))يرجع  اأنه:  على  ذاته  القانون  من  الثانية  املادة  ون�ست 
اأورد  فقد   )70-29( املواد  يف  اأما  االإ�سالمي((.  الفقه  واأ�سول  قواعد  اإلى  وتاأويله 
امل�رشع بع�ض قواعد االأ�سول الفقهية التف�سريية لتف�سري امل�سائل متهيداً للحكم عليها)0)).

وهي:   ((0(
)- املادة 29: اجلهل باالأحكام ال�سرعية لي�ض عذرًا.

2- املادة 0): اال�ستثناء ال يقا�ض عليه وال يتو�سع يف تف�سريه.
)- املادة )): ما ثبت بن�ص اآمر يقدم على ما وجب بال�شرط.

)- املادة 2): ما ال يتم الواجب اإال به فهو واجب.
)- املادة )): احلكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

6- املادة )): املثليات ال تهلك.
7- املادة )): اليقني ال يزول بال�سك.

8- املادة 6): االأ�سل بقاء ما كان على ما كان.
9- املادة 7): االأ�سل براءة الذمة.

0)- املادة 8): االأ�سل يف ال�سفات العار�سة العدم.
))- املادة 9): ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما مل يوجد دليل على خالفه.

2)- املادة 0): االأ�سل اإ�سافة احلادث اإلى اأقرب اأوقاته.
))- املادة )): ما ثبت على خالف القيا�ض فغريه ال يقا�ض عليه. 

))- املادة 2): )- ال �سرر وال �سرار. 2- ال�سرر يزال. )- ال�سرر ال يزال مبثله.
))- املادة )): ال�سرورات تبيح املح�سورات.

6)- املادة )): درء املفا�سد اأولى من جلب املنافع.
7)- املادة )): اال�سطرار ال يبطل حق الغري.

8)- املادة 6): )- العادة حمكمة عامة كانت اأو خا�سة. 2- وتعترب العادة اإذا اطردت اأو غلبت. )- وترتك احلقيقة بداللة العادة.
9)- املادة 7): ا�ستعمال النا�ض حجة يجب العمل بها.

20- املادة 8): املمتنع عادة كاملمتنع حقيقة.
)2- املادة 9): العربة للغالب ال�سائع ال للنادر.

22- املادة 0): املعروف عرفًا كامل�شروط �شرطًا.
)2- املادة )): التعيني بالعرف كالتعيني بالن�ض.

)2- املادة 2): اإذا تعار�ض املانع واملقت�سي قدم املانع.
)2- املادة )): التابع تابع وال يفرد باحلكم.

26- املادة )): اإذا �سقط االأ�سل �سقط الفرع.
27- املادة )): ال�ساقط ال يعود كما اأن املعدوم ال يعود.

28- املادة 6): اإذا بطل ال�سئ بطل ما يف �سمنه.

29- املادة 7): اإذا بطل االأ�سل ي�سار اإلى البدل.
0)- املادة 8): الت�شرف على الرعية منوط بامل�شلحة.

))- املادة 9): ال�سوؤال معاد يف اجلواب. 
2)- املادة 60: ال عربة للتوهم.

))- املادة )6: ال عربة للظن البنّي خطوؤه.
))- املادة 62: الثابت بالربهان كالثابت بالعيان.

))- املادة )6: املرء ملزم باإقراره.
6)- املادة )6: قد يثبت الفرع مع ثبوت االأ�سل.

7)- املادة )6: الظاهر ي�سلح حجة للدفع ال لال�ستحقاق.
8)- املادة 66: اخلراج بال�سمان.

9)- املادة 67: الغرم بالغنم.
0)- املادة 68: االأمر بالت�سرف يف ملك الغري باطل.

))- املادة 69: من ا�ستعجل ال�سيء قبل اأوانه عوقب بحرمانه.
2)- املادة 70: من �سعى يف نق�ض ما مت من جهته ف�سعيه مردود عليه.
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انطالقًا من تلك املواد نحبذ اأن نناق�ص موقف القانون الإماراتي من م�صاألة تكميل 
الت�صريع كالآتي:

اأوًل: م�ضادر التكميل 

حدد امل�رشع االإماراتي يف الظاهر م�سدرين لتكميل الت�رشيع هما ال�رشيعة االإ�سالمية 
والعرف، لكنه يف احلقيقة ق�سد م�سدراً واحداً فح�سب وهو ال�رشيعة االإ�سالمية، الأن 
هذه االأخرية ت�ستغرق العرف وت�سويه حتتها، لكون العرف م�سدراً من م�سادر احلكم 
ال�رشعي وفقاً للراأي ال�سائد عند علماء االأ�سول، وعماًل بقوله تعالى: ))خذ العفو واأمر 

بالعرف واأعر�ض عن اجلاهلني(()))). 
فامل�رشع هنا ح�سناً فعل الأنه مل يتجاهل واقع املجتمع، بل راعاه وقدر له ما يجب 
اإلى  ال�سائد  املجتمعي  للواقع  �سادقة  ترجمة  منه  كبري  �سق  يف  القانون  الأن  تقديره، 
ن�سو�ض ت�رشيعية ملزمة حتقق امل�ساواة بني جميع افراد املجتمع، وتنبه امل�رشع االإماراتي 
لذلك املرتكز اال�سا�ض يف العملية الت�رشيعية، وكان يقظاً باملر�ساد ال�ستجابة متطلبات 
جمتمعه، االأمر الذي اأدى اإلى اأن يظهر القانون برداء الثقة واالطمئنان لالأفراد قبل القهر 

واالإلزام، وما يرتتب على ذلك من احرتام للقانون وعدم االإخالل به.
لكن مع هذه املحا�سن، نعتقد اأنه من املمكن اأن يالحظ على هذا القانون يف اأنه اعتمد 
اأمر  للحكم  م�سدراً  العرف  اعتبار  الأن  للتكميل،  م�سدراً  االإ�سالمية  ال�رشيعة  بعد  العرف 
مفروغ منه يف الفقه االإ�سالمي مما يغني عن الن�ض عليه يف القانون مادام جعل الفقه االإ�سالمي 
م�سدراً للتكميل ياأتي قبل العرف من حيث املرتبة، زد على ذلك اأن ا�سرتاط عدم تعار�ض 
العرف مع النظام العام واالآداب موجود يف الفقه االإ�سالمي، بل ت�سبح ال�رشيعة االإ�سالمية 

�سورة االأعراف، االآية 99).  ((((
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العام واالآداب يف املجتمعات االإ�سالمية،  النظام  نف�سها االأ�سا�ض الوحيد لتحديد مفهومي 
لذا ال جند داعياً للتن�سي�ض على العرف م�سدراً للتكميل بعد ال�رشيعة االإ�سالمية.

ثانيًا: اللتزام بال�ضريعة الإ�ضالمية 

ذكر امل�رشع انه اإذا مل يجد القا�سي ن�ساً حكم مبقت�سى ال�رشيعة االإ�سالمية ثم تالها 
باأن على القا�سي اأن يتخري اأن�سب احللول من املذاهب الفقهية. ومن املعلوم اأن م�سطلح 
ال�رشيعة االإ�سالمية اأو�سع من الفقه االإ�سالمي من حيث املفهوم والداللة، الأن ال�رشيعة 
ت�سمل كل ما�رشع للم�سلمني من اأحكام متعلقة بالعقيدة وتهذيب النفو�ض واملعامالت 
�سواء اأكان بالقراآن اأم بال�سنة، اأما الفقه فهو يف اأحد تعاريفه العلم باالأحكام ال�رشعية 

العملية من اأدلتها التف�سيلية)2)).
ال نريد هنا اأن نخو�ض يف تفا�سيل العالقة بني ال�رشيعة والفقه لعدم حاجة البحث 
اإلى مثل هذا التف�سيل، لكن نقول مبا اأن امل�رشع ا�سرتط تخري اأن�سب احللول من املذاهب 
الفقهية بعد ذكره مل�سطلح ال�رشيعة االإ�سالمية، فمن امل�ست�ساغ حمل املق�سود على الفقه 
االإ�سالمي، واإذا ثبت ذلك فمن ال�رشوري ا�ستبدال عبارة )مبقت�سى الفقه االإ�سالمي( 

بعبارة )مبقت�سى ال�رشيعة االإ�سالمية( يف الن�ض.
وكذلك ا�ستعمل امل�رشع عبارة )فاإذا مل يجد القا�سي(، هذه العبارة فيها من اخلطورة ما 
يوؤدي اإلى عدم تطبيق القانون، فالقا�سي مبوجب هذه العبارة اإذا اأثبت اأنه مل يجد الن�ض فال 
ميكن م�ساءلته وبالتايل قد تفقد الرقابة عليه من اأهميتها، لذلك نحن نعتقد اأن ا�ستعمال امل�رشع 
العراقي اأدق، فنقرتح اأن ت�ستبدل عبارة )فاإذا مل يوجد ن�ض ت�رشيعي( بعبارة )فاإذا مل يجد 

ملزيد من التف�سيل ينظر كل من: د. حممد م�سطفى �سلبي، املدخل يف التعريف بالفقه االإ�سالمي وقواعد   ((2(
امللكية والعقود فيه، دار النه�سة العربية، بريوت، )98)، �ض)27-29)؛ د. م�سطفى الزرقا، املدخل الفقهي 

العام- الفقه االإ�سالمي يف ثوبه اجلديد، دار الفكر، دم�سق، 967)-968)، جملد)، �ض)))-))).
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القا�سي ن�ساً ت�رشيعياً(، اأي اأن ال يرتبط وجود الن�ض من عدمه بتقدير القا�سي، الأنه قد يوجد 
الن�ض، لكن القا�سي ال يجده، فعبارة )فاإذا مل يوجد( متنعه من الت�سبث باأنه مل يجده.

ثالثًا: الجتهاد يف الن�ضو�ص الت�ضريعية

القطعي  الن�ض  مورد  يف  لالجتهاد  م�ساغ  ))ال  وهي  اأ�سولية  قاعدة  امل�رشع  اأورد 
اإذا كان الن�ض الت�رشيعي قطعياً يف داللته فال ي�سوغ  الداللة((، مبوجب هذه القاعدة 
للقا�سي اأن يجتهد فيه، واإمنا عليه العدول اإلى اأحكام الفقه االإ�سالمي م�سدراً وحيداً 
للتكميل، اأما اإذا مل يكن الن�ض قطعي الداللة فيجتهد القا�سي يف احلكم بتاأويل وفهم 
الن�ض، وال يعدل عن الن�ض، وذلك اإن دل على �سيء فاإنه يدل على اأن االجتهاد اأمر 
اأما  االإ�سالمي،  الفقه  اأحكام  اإلى  اللجوء  قبل  الت�رشيع  ن�سو�ض  يف  يحدث  جوازي 
اإذا كان الن�ض قطعي الداللة اأو كان ظني الداللة ومل يرد القا�سي االجتهاد فيه وجب 
الرجوع اإلى اأحكام الفقه االإ�سالمي. وعليه ال نوافق راأي البع�ض)))) يف اأنه ال يلجاأ اإلى 
بل نرى وفق  االإ�سالمي والعرف.  للفقه  الرجوع  بعد  اإال  االأولى  للمادة  االجتهاد وفقاً 
الت�سل�سل ال�سوغي للن�ض ونظراً للق�سد الت�رشيعي اأنه جاز للقا�سي اأن يجتهد يف ن�ض 

ت�رشيعي ظني الداللة قبل اأن يلجاأ اإلى الفقه االإ�سالمي. 
 

رابعًا: اللتزام بالرتتيب املذهبي يف اأخذ احلكم 

برتتيب  األزمه  بل  فيه،  ويتحري  الفقهي  املرجع  يتخري  القا�سي  امل�رشع  يرتك  مل 
اإذ  فيها مذاهب دون غريها  ت�سود  االإم��ارات، حيث  بيئة  لواقع  معني، وذلك رعاية 
ال�سائد يف اإمارة اأبو ظبي ودبي هو املذهب املالكي، وبجنبه املذهب ال�سافعي، اأما يف 
املعامالت  لقانون  كم�سدر  االإ�سالمي  والفقه  االإ�سالمية  ال�سريعة  دور  ال�سام�سي،  علي  جا�سم  د.  منهم:   ((((

املدنية االإماراتي، جملة احلقوق، الكويت، ال�سنة)2، العدد)، 9)))ه���-999)م، �ض)6).
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اإمارة ال�سارقة فاملذهبان ال�سائدان هما املذهب احلنبلي واملذهب ال�سافعي، وكذلك 
ال�سائد فيها هو  اإمارة الفجرية فاملذهب  اأما  القيوين وراأ�ض اخليمة،  يف عجمان واأم 
املذهب ال�سافعي، اإال اأن امل�رشع جعل الرتتيب على اأن يرجع القا�سي اإلى مذهب 
االإمام مالك واالإمام اأحمد اأواًل، باملعية واجلمع دون تقدمي اأحدهما على االآخر، بل 
ال بد اأن يكون البحث عن احلكم املنا�سب من املذهبني معاً بالت�ساوي من غري تف�سيل 

واأال يجعل احلكم الق�سائي معيباً)))).
وهذا املعنى مق�سي به وموؤكد عليه من قبل املحكمة االحتادية العليا يف طعن )رقم 29 
ل�سنة 11 ق. ع جل�سة 1989/11/28( حيث جاء فيه: ))ولئن جاء ن�ض املادة االأولى 
من قانون املعامالت املدنية على اأن القا�سي حني غياب ن�ض القانون يطبق اأحكام ال�رشيعة 
متخرياً اأن�سب احللول من مذهبي االإمامني مالك بن اأن�ض واأحمد بن حنبل، فاإن الواو- كما 

هو مقرر لغة وفقهاً- ال تقت�سي ترتيباً وال تعقيباً. وهي ملطلق العطف......(()))).
مذهبي  يف  يبحث  فاإنه  واأحمد  مالك  االإمامني  مذهبي  يف  احلكم  يجد  مل  اإذا  ثم 
االجتاه  على  تاأثري  له  كان  املجتمعي  الواقع  اأن  بيد  حنيفة،  واأب��ي  ال�سافعي  االإمامني 
دون  مالك  االإمام  مبذهب  االأخذ  ودبي  ظبي  اأبو  اإمارتي  يف  املرجح  فاأ�سبح  الق�سائي 
مذهب االإمام اأحمد، ويف ال�سارقة وراأ�ض اخليمة وعجمان والفجرية مثاًل يطبق مذهب 
االإمام اأحمد يف اأغلب االأحيان دون مذهب االإمام مالك، وهذا ما ت�سري اإليه االأحكام 

ال�سادرة عن حماكم االإمارات)6)).
اإن جاز لنا اإبداء املالحظة على هذا الن�ض فنقول: اإنه مل يكن ينبغي للم�رشع اأن يتلقف 
الواقع املجتمعي لكنه مل  اأن يجاري  اأن امل�رشع حاول  التمذهب بهذه احليثية، �سحيح  اأثر 

ال�سدر املتقدم ذكره، �ض))).  ((((
من�سور يف جملة احلق �سريعة وقانون، ت�سدرها جمعية احلقوقيني، دولة االإمارات العربية، العدد الرابع   ((((

واخلام�ض، 2)))ه�����-)99)م، �ض8))-))).
نقاًل عن: د. جا�سم علي ال�سام�سي، دور ال�سريعة االإ�سالمية، امل�سدر ال�سابق، �ض6)).  ((6(
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ال�سافعي هو  املذهب  فمثاًل  على ح�ساب مذهب،  اأنه قدم مذهباً  اآية ذلك  يفلح يف ذلك، 
ثانياً  ياأتي  الت�رشيعي  الرتتيب  يف  لكنه  ال�سبع،  االإم��ارات  يف  اتباع  له  يكون  الذي  الوحيد 
يف الظاهر وثالثاً يف الواقع بعد املذهب املالكي واحلنبلي، ويف الرتتيب الق�سائي مت جتاهله 
متاماً، واملذهب احلنفي لي�ض له من يتبعه لكنه ياأتي مع املذهب ال�سافعي، و�ساأنه �ساأن املذهب 
اأن القانون املذكور لي�ض ترجمة حقيقية  ال�سافعي مت جتاهله كذلك يف الق�ساء، وهذا يعني 
للواقع املجتمعي ومتطلباته، وما يزيد هذا التنافر بني القانون املذكور وبيئته، هو �سري الق�ساء 
اإلى  يوؤدي  قد  الذي  االأمر  الق�سائية،  االأحكام  ا�ستقرار  بحجة  تطبيقه  يف  معينة  كيفية  على 

ال�سعور بالتهمي�ض واالإنظالم لدى بع�ض النا�ض، لذلك نحن نعتقد اأنه بداًل من هذا احلل.

خام�ضًا: مراعاة اأن�ضب احللول ومقت�ضيات امل�ضلحة

واالإمام  مالك  االإمام  مذهبي  من  احللول  اأن�سب  تخري  ))يراعى  الن�ض:  يف  جاء 
اأبي حنيفة ح�سبما  ال�سافعي واالإمام  االإمام  فاإذا مل يجد فمن مذهبي  اأحمد بن حنبل 
تقت�سيه امل�سلحة((. هنا يوجه القا�سي حالة تعار�ض احللول يف املذهب اأو املذهبني، 
اإذ قد يواجه اأكرث من حل يف املذهب الواحد �سواء اأكان اأحدهما راجحاً اأي املعمول 
لهذا  اأن�سب من غريه  احلل هو  يكون  اأن  هنا يجب  واالآخر مرجوحاً،  املذهب  به يف 
الع�رش وللمجتمع، وم�ساألة االأن�سب من عدمه تقت�سيها امل�سلحة، وعلى اأ�سا�سها حتدد 
اأ�سا�سها يفر�ض احلل االأن�سب،  باأن القا�سي يقدر هذه امل�سلحة وعلى  وتفر�ض، علماً 
لكن مع ذلك تبقى هذه امل�ساألة يف نطاق القانون، اإذ اأن تقدير القا�سي للحل االأن�سب 
لرقابة  القا�سي  تكييف  يخ�سع  وبذلك  واقع،  ال  قانون  م�ساألة  امل�سلحة  اقت�سته  الذي 

املحكمة االحتادية العليا)7)). 

ينظر: امل�سدر املتقدم ذكره، �ض6)).  ((7(
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 جتدر االإ�سارة اإلى اأن عبارة )تخري اأن�سب احللول ح�سبما تقت�سيه امل�سلحة( على الرغم 
ما فيها من فوائد ل�سالح حتقيق العدالة عن طريق مراعاة م�ستجدات الظروف ومتطلبات 
امل�سالح، اإال اأنها يف الوقت ذاته فيها من املرونة ما قد يعر�سها للتقدير ال�سخ�سي وحتكمه 
هذا من جهة، ومن جهة ثانية قد يكلف تخري اأن�سب احللول القا�سي م�سقة ال طاقة له بها، 
ورمبا يتطلب وقتاً طوياًل قد يت�سبب االلتزام به اإلى �سياع احلقوق، لذا كان من املحبذ اأن 
اأن�سب احللول ب�سوابط حمددة ووا�سحة كموافقة احلل ملبادئ قانون  تتقيد م�ساألة تخري 
املذكور  القانون  ن�سو�ض  مع  توافقاً  اأكرث  احلل  يكون  اأن  اأو  وحكمته،  املدنية  املعامالت 
وبذلك ال تفرتق التطبيقات الق�سائية عن احللول الت�رشيعية، وهذا االأمر اإن كتب له النجاح 

في�سهم يف تكوين نظام قانوين من�سجم متما�سك ذي هدف معني وفل�سفة وا�سحة.

�ضاد�ضًا: م�ضدر التف�ضري

اإلى قواعد  وتاأويله  الن�ض وتف�سريه  اأنه: ))يرجع يف فهم  الثانية على  املادة  ن�ست 
واأ�سول الفقه االإ�سالمي((. ورئي و�سع هذه املادة لتثبيت ما يتميز به هذا القانون من 
وتف�سريه  الن�سو�ض  فهم  يف  املرجع  امل�رشع  فبني  واأ�سوله،  االإ�سالمي  بالفقه  ارتباطه 
وتاأويله اأخذاً بيد الق�ساة وجمعاً لهم على مرجع واحد فيكون ذلك اأحرى بقدر االإمكان 
باإبعاد اأ�سباب اخلالف ف�ساًل عن التوجيه واالإر�ساد)8)). هنا مل يورد امل�رشع اأي ترتيب 
للمذاهب يلتزم به القا�سي يف الرجوع اإليها لفهم الن�ض وتف�سريه، مما حدا بالبع�ض)9)) 
املادة  ن�ض  اأوردها يف  التي  املذاهب  لرتتيب  وفقاً  هنا  الرجوع  يكون  اأن  يظن يف  اأن 
الفقه  من  ماأخوذاً  الن�سو�ض-  اأغلب  هو  وكما  املقنن-  الن�ض  يكون  قد  اإذ  االأول��ى، 

احلنفي، فاإذن ال بد من الرجوع يف تف�سريه اإلى الفقه احلنفي. 
ينظر: املذكرة االإي�ساحية لقانون املعامالت املدنية االإماراتي، وزارة العدل، �ض8).  ((8(

د. جا�سم علي ال�سام�سي، دور ال�سريعة االإ�سالمية، امل�سدر ال�سابق، �ض))).  ((9(
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هذا الراأي ي�ستحق التاأييد لذلك نحن نوؤيده، ونعتقد اأن فهم ن�ض ماأخوذ ال ميكن 
اأن يتم اإال بالرجوع اإلى التف�سري املقدم من الذي اأخذ الن�ض منه، فامل�رشع ح�سناً فعل 
بالعودة  القا�سي  باإلزام  اكتفى  بل  الن�ض  فهم  يف  امل�سادر  ذكر  اإلى  يتطرق  مل  عندما 
اإلى قواعد واأ�سول الفقه االإ�سالمي لفهم الن�ض وتف�سريه هذا من جانب، ومن جانب 
الفقه ككل،  اأ�سول  قواعد  اإلى  العودة  القا�سي  على  يفر�ض  الثانية  املادة  ن�ض  اأن  ثان 
وتف�سريه  الن�ض  لفهم  اأ�سا�ساً  تكون  اأن  ت�سلح  الفقه  اأ�سول  قواعد  من  قاعدة  كل  اأي 
يلتزم به القا�سي، فبالتايل نحن نرى اأنه ال داعي لذكر بع�ض القواعد دون غريها على 
بالقواعد ككل، عليه  يلتزم  اأن  القا�سي يجب  اأن  امل�رشع، طاملا  فعل  املثال كما  �سبيل 
نذهب اإلى االعتقاد اأن ن�ض املادة الثانية يوؤدي اإلى اال�ستغناء عن املواد )29 اإلى 70(، 
فالقواعد الواردة يف املواد املذكورة اأعاله لي�ست اإال قواعد اأ�سولية داخلة يف اأ�سول 
الفقه، فالن�ض على قواعد اأ�سول الفقه م�سدراً للتف�سري ككل يفقد حكمة ذكر بع�سها. 

�ضابعًا: اقرتاح تعديل الن�ص

اإذا جاز لنا اقرتاح تعديل ن�ض من ن�سو�ض القانون املذكور، نقرتح ا�ستناداً اإلى املعطيات 
الثانية بحيث ت�ساغ كاالآتي: ))1- ت�رشي  املادة  املادة االأولى وتدمج معها  اأن تعدل  ال�سابقة 
الن�سو�ض الت�رشيعية على جميع امل�سائل التي تتناولها هذه الن�سو�ض يف منطوقها ومفهومها. 
فاإذا مل يوجد ن�ض ت�رشيعي ميكن  وال م�ساغ لالجتهاد يف مورد الن�ض القطعي الداللة. 2- 
تطبيقه حكم مبقت�سى اأحكام الفقه االإ�سالمي على اأن يراعى تخري اأن�سب احللول ح�سبما تقت�سيه 
امل�سلحة. 3- يرجع يف فهم الن�ض وتف�سريه وتاأويله اإلى قواعد واأ�سول الفقه االإ�سالمي((. 
واإذا ثبت مثل هذا الن�ض فيجب اإلغاء املواد )29-70(، لرياعي القانون فن �سياغة الت�رشيع 

و�سناعته التي ت�ستلزم اأن يت�سمن القانون يف اأقل الكلمات اأكرث االأحكام. 
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اخلامتة:
تو�سلنا من خالل هذا البحث اإلى النتائج واالقرتاحات االآتية:

اأوًل/ النتائج:

 اأ- اأ�سبح النق�ض يف الت�رشيع ظاهرة قانونية عمت كل القوانني املدنية، ويف املقابل 
اأ�سبحت احلاجة اإلى تكميل الت�رشيع من خالل �سد النق�ض حقيقة قانونية ثابتة 

ال ميكن اإنكارها.
 ب- هناك اختالف بنَّي يف الفقه وبني القوانني فيما يتعلق بالتعامل مع ظاهرة 
النق�ض يف الت�رشيع، وكيفية تكميله، وطريقة تكميله، فمن القوانني ما يعطي 
حرية زائدة للقا�سي لتكميل الت�رشيع بهدف حتقيق العدالة، ومنها ما ال يعطيه 
تلك احلرية بل يقيده تقييداً زائداً وذلك خوفاً منه من العبث بالعدالة، وتالفياً 
ذينك  بني  اختارت  القوانني  من  ثالثة  فئة  وهناك  بها،  ال�سخ�سي  للتحكم 
�سبياًل، فاأعطت القا�سي نوعاً من احلرية لتحقيق العدالة ويف الوقت ذاته مل 

تبد خوفها من التحكم ال�سخ�سي بها. 
 ج- اأن االلتزام بالت�سل�سل امل�سدري الوارد يف بع�ض القوانني لتكميل الت�رشيع قد 

يوؤدي اإلى حتقيق العدالة، وقد يوؤدي اأحياناً اإلى اإجحافها.
�سواء وجد  عليه  املعرو�سة  الق�سية  باحلكم يف  ملزماً  املدين  القا�سي  يكون   د- 
على  الت�رشيع  تكميل  اإلى  احلاجة  االلتزام  هذا  ويبقي  يوجد،  مل  اأم  الن�ض 

الدوام.
 ه- هنالك اختالف وا�سح بني القانون االإماراتي والقانون العراقي فيما يخ�ض 
لتكميل  املذهبي  بالتقيد  القا�سي  االأول  يلزم  اإذ  الت�رشيع،  تكميل  م�ساألة 
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الت�رشيع، ويف الوقت ذاته اأورد الفقه االإ�سالمي والعرف م�سدرين للتكميل، 
فلم يت�سور وجود العدالة اأو اأي م�سدر اآخر خارج هذين امل�سدرين، بينما 
اأورد  عنه، وكذلك  ونهاه  املذهبي  التقيد  من  القا�سي  العراقي  القانون  منع 
وهذا  للتكميل،  ثالث  كم�سدر  العدالة  االإ�سالمي  والفقه  العرف  بجانب 
والفقه  العرف  خارج  العدالة  وجود  ت�سور  العراقي  امل�رشع  ان  على  يدل 
ومل  االإ�سالمي  بالفقه  العدالة  االإماراتي  امل�رشع  ق�رش  حني  يف  االإ�سالمي، 

يت�سور وجودها خارجه. 

ثانيًا/ القرتاح:

اإذا جاز لنا اقرتاح تعديل ن�ض من ن�سو�ض القانون املذكور، نقرتح تعديل  اأ - 
الثانية  املادة  معها  تندمج  واأن  االإماراتي  املدنية  املعامالت  قانون  من  االأولى  املادة 

بحيث ت�ساغ كاالآتي: 
هذه  تتناولها  التي  امل�سائل  جميع  على  الت�رشيعية  الن�سو�ض  ت�رشي   -1
الن�ض  مورد  يف  لالجتهاد  م�ساغ  وال  ومفهومها.  منطوقها  يف  الن�سو�ض 

القطعي الداللة. 
2- فاإذا مل يوجد ن�ض ت�رشيعي ميكن تطبيقه حكم القا�سي مبقت�سى اأحكام الفقه 

االإ�سالمي على اأن يراعي تخري اأن�سب احللول ح�سبما تقت�سيه امل�سلحة. 
3- يرجع يف فهم الن�ض وتف�سريه وتاأويله اإلى قواعد واأ�سول الفقه االإ�سالمي. 
واإذا ثبت مثل هذا الن�ض فيجب اإلغاء املواد )29-70(، لرياعي القانون فن 
�سياغة الت�رشيع و�سناعته التي ت�ستلزم اأن يت�سمن القانون يف اأقل الكلمات 

اأكرث االأحكام. 
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ب - نقرتح تعديل املادة االأولى من القانون املدين العراقي لت�سبح كاالآتي: 
هذه  تتناولها  التي  امل�سائل  جميع  على  الت�رشيعية  الن�سو�ض  ت�رشي   -1
مورد  يف  لالجتهاد  م�ساغ  وال  ومفهومها)60(.  منطوقها  يف  الن�سو�ض 

الن�ض القطعي الداللة. 
2- فاإذا مل يوجد ن�ض ت�رشيعي ميكن تطبيقه حكم القا�سي مبقت�سى اأحكام الفقه 

االإ�سالمي االأكرث عدالة، فاإذا مل يوجد اجتهد مبا تقت�سيه العدالة 
3- يرجع يف فهم الن�ض وتف�سريه وتاأويله اإلى قواعد واأ�سول الفقه االإ�سالمي.

�سبق اأن اقرتح االأ�ستاذ الدكتور م�سطفى اإبراهيم الزملي اأن تعدل املادة االأولى يف اأكرث قوانني البالد العربية،   (60(
فيما يتعلق با�ستبدال عبارة )مبنطوقها ومفهومها) بعبارة )بلفظها وبفحواها)، الأن الن�سو�ض ال ت�سري على 
العالقات باألفاظها الأن االألفاظ قوالب جمردة واإمنا مبنطوقها ومفهومها، وكذلك تعبري )بفحواها) ال ي�سمل 
اأقوى منها يف املنطوق،  اأن تكون علة احلكم يف امل�سكوت عنه  اإال �سورة واحدة من دالالت الن�سو�ض، وهي 
لذلك اقرتح ذلك االقرتاح، وهو اقرتاح يف حمله، فاآثرنا اأن نعيده هنا مادام االأمر متعلقًا باملو�سوع ذاته حمل 
االقرتاح. ينظر: د. م�سطفى اإبراهيم الزملي، ال�سلة بني علم املنطق والقانون، امل�سدر ال�سابق، �ض)22-2.
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امل�ضادر:

- القراآن الكرمي
اأوًل/ الكتب:

ابن منظور، ل�سان العرب، موؤ�س�سة الأعلمي للمطبوعات، بريوت، ط1، 1426ه���� -2005 م.. 1
الفا�سلي، . 2 القادر  عبد  حممد  حتقيق،  والنحل،  امللل  ال�سهر�ستاين،  الكرمي  عبد  بن  حممد  الفتح  اأبو 

املكتبة الع�رشية، بريوت، 1423ه�-2003م.
اإ�سماعيل بن حماد اجلوهري، ال�سحاح، دار املعرفة، بريوت، ط1، 1426ه���� - 2005م.. 3
د. ح�سن كريه، املدخل اإلى القانون، من�ساأة املعارف، االأ�سكندرية، دون �سنة الن�رش.. 4
ح�سن حممد اأبو ال�سعود، مذكرات يف اأ�سول القانون، مطبعة التفي�ض االأهلية، بغداد، 1941-1940.. 5
روبرت األك�سي، فل�سفة القانون، تعريب، فريد ال�سالك، من�سورات احللبي احلقوقية، لبنان، ط1، 2006.. 6
د. ريا�ض القي�سي، علم اأ�سول القانون، بيت احلكمة، بغداد، ط1، 2002.. 7
د. �سعيد عبد الكرمي مبارك، اأ�سول القانون، جامعة بغداد، العراق، 1402ه��� - 1982م.. 8
�سليمان بن الأ�سعث اأبو داود ال�سج�ستاين، �سنن اأبي داود، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1389ه�.. 9

د. �سمري تناغو، النظرية العامة للقانون، من�ساأة املعارف، االأ�سكندرية، 1986.. 10
�سياء �سيت خطاب، فن الق�ساء، ق�سم البحوث والدرا�سات القانونية يف معهد البحوث والدرا�سات . 11

العربية، بغداد، 1984.
مقارنة، . 12 درا�سة  الكويتي،  للقانون  وفقاً  القانونية  العلوم  لدرا�سة  املدخل  حجازي،  عبداحلي  د. 

مطبوعات جامعة الكويت، كلية احلقوق وال�رشيعة – القانون اخلا�ض، 1972، ج1، نظرية القانون.
د. عبدالرحمن البزاز، مبادئ اأ�سول القانون، مطبعة العاين، ط2 )منقحة(، 1377ه�-1958م.. 13
ط3، . 14 الن�رش،  مكان  بال  القانونية،  والنظم  القانون  تاريخ  يف  الو�سيط  الرتمانيني،  عبدال�سالم  د. 

1402ه�-1982م.
اأربيل، ط2، . 15 اأحمد، نظرية تف�سري الن�سو�ض املدنية، مطبعة جامعة �سالح الدين،  د. حممد �رشيف 

مزيدة ومنقحة، 2006.
دار . 16 فيه،  والعقود  امللكية  وقواعد  االإ�سالمي  بالفقه  التعريف  يف  املدخل  �سلبي،  م�سطفى  حممد  د. 

النه�سة العربية، بريوت، 1985.
د. حممد معروف الدوالبي، املدخل اإلى علم اأ�سول الفقه، مطبعة جامعة دم�سق، دم�سق، ط3، 1959.. 17
د. م�سطفى اإبراهيم الزملي، ال�سلة بني علم املنطق والقانون، مطبعة �سفيق، بغداد، 1406ه���- 1986م.. 18
دم�سق، . 19 الفكر،  دار  اجلديد،  ثوبه  يف  االإ�سالمي  الفقه  العام-  الفقهي  املدخل  الزرقا،  م�سطفى  د. 

.1968-1967
القانونية، . 20 البحوث  مركز  الوتري،  اأكرم  د.  ترجمة،  القانون،  يف  املح�سة  النظرية  كل�سن،  هان�ض 

بغداد، 1986.
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ثانيًا/ البحوث والر�ضائل العلمية: 
د. جا�سم علي ال�سام�سي، دور ال�رشيعة االإ�سالمية والفقه االإ�سالمي كم�سدر لقانون املعامالت املدنية . 1

االإماراتي، جملة احلقوق، الكويت، ال�سنة23، العدد1، 1419ه���-1999م.
الق�ساء . 2 جملة  يف  من�سور  بحث  الت�رشيع،  اأحكام  يف  الفطري  النق�ض  بغدادي،  اأحمد  ح�سن  د. 

العراقية، بغداد، العددان )4، 5(، كانون االأول 1945، ال�سنة )4(.
القانونية . 3 العلوم  جملة  اإدراكها،  وو�سائل  ومنزلتها  مفهومها  العدالة  مبادئ  البكري،  عبدالباقي  د. 

وال�سيا�سية، كلية القانون وال�سيا�سة، جامعة بغداد، دار العربية، بغداد، عدد خا�ض مبنا�سبة االحتفال 
باليوبيل املا�سي للكلية، ماي�ض 1984.

من�سور، جملة . 4 بحث  القانونية،  القاعدة  تطوير  الق�سائي يف  االجتهاد  دور  د. علي جمعة حمارب، 
الق�ساء العراقية، ال�سنة )46(، العددان )1 و2(، 1991.

 جملة احلق �رشيعة وقانون، ت�سدرها جمعية احلقوقيني، دولة االإمارات العربية، العدد الرابع واخلام�ض، . 5
1412ه�����-1991م، �ض141-138.

 حممد اأحمد رم�سان، دور القا�سي يف اإن�ساء القاعدة القانونية املدنية، ر�سالة ماج�ستري، كلية القانون . 6
وال�سيا�سة-جامعة بغداد، حمرم 1406ه� - اأيلول 1985م.

ر�سائل . 7 جمموعة  االإ�سالمية،  وال�رشيعة  القانون  يف  الن�سو�ض  تف�سري  ال�سعدي،  �سربي  حممد 
الدكتوراه، غري من�سورة.

ثالثًا/ ن�ضو�ص القوانني واملذكرات الإي�ضاحية:
القانون املدين الفرن�سي ل�سنة 1804 وتعديالته باللغة االإجنليزية.. 1
القانون املدين الرتكي ال�سادر �سنة 1926، تعريب خالد ال�سابندر.. 2
القانون االأ�سا�سي االأملاين )الد�ستور االأملاين( ل�سنة 1949 وتعديالته. . 3
القانون املدين العراقي رقم 40 ل�سنة 1951.. 4
قانون املعامالت املدنية االإماراتي رقم 5 ل�سنة 1985.. 5
القانون املدين اليمني رقم 19 ل�سنة 1992.. 6
الد�ستور العراقي ل�سنة 2005.. 7
املذكرة االإي�ساحية لقانون املعامالت املدنية االإماراتي.. 8


