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 التأصيل الفمسفي لمتشريع كمصدر لصياغة القواعد القانونية

 
 لمباحثين

 أ.د.مازن ليمو راضي                                   م.م.ساكار أمير حويزي 
المحكمة اإلدارية العميا عضو      المدرس في قسم القانون 
 في مجمس الدولة العراقي

 فاكمتي العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة كويو
 طالب دكتوراه

 
 المقدمة

يعّد التشريع مف أهـ مصادر القانوف الرسمية في العصر الحديث، فأغمبية القواعد القانونيػة تسػتمد  
مف التشريع بوجودها في النظـ القانونية المعاصرة، ففي القدـ كػاف العػرؼ يحتػؿ الصػدارة مػف بػيف مصػادر 

التػػػي تقضػػػي تػػػد ؿ  القػػػانوفس بسػػػبد توطيػػػد سػػػمطة الدولػػػة وتشػػػعد أنشػػػطتما ونمػػػو ا تجاهػػػا  ا جتماعيػػػة
الدولة في كثير مف المجا   الحياتيػة لتنظيممػا عػف طريػؽ التشػريع، فضػط عػف تطػور الػروابط والعط ػا  

دار العديػػد مػػف التشػػريعا  بمػػدؼ تحّكممػػا بمػػأم العط ػػا ، أمػػا \ا جتماعيػػة عمػػو نحػػو يتطمػػد سػػرعة اص
ية، عف طريؽ اصدار القوانيف، والسػمطة الجمة الم تصة في سف التشريعا  والقوانيف فمي السمطة التشريع

عػػداد صػػياغتما   بػػد  التنفيأيػػة عػػف طريػػؽ اصػػدار اانظمػػة ( المػػوا ت ط . وبمػػدؼ توطيػػد معػػاني التشػػريع وا 
مػػف وجػػود جمػػة م تصػػة تعمػػؿ عمػػو اعػػداد صػػياغة التشػػريعا  أو اعػػادة صػػياغة التشػػريعا ، وهػػأم الجمػػة 

ي أنظمػة القضػاا المػزدوو سػواا أكانػ  مجمػس دولػة كمػا هػي متمثمة بالوظيفة ا ستشارية لمجالس معينة فػ
الحاؿ في فرنسا ومصر والعراؽ أو مجمس شػور  فػي ا مػيـ كوردسػتاف العػراؽ أو ديػواف التشػريع والػرأي فػي 
ااردف، وعميه فإّف أهمية هػأم الوظيفػة تكمػف فػي ا تصػاص هػأم المجػالس فػي التشػريع والصػياغة، فضػط 
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ة القانونية لمسمطة التنفيأية، وبناا عمو ما تقػّدـ أكػرم سػنبحث فػي هػأا الدراسػة عػف عف ابداا الرأي والمشور 
مفمػـو التشػريع ومزايػػام وعيوبػه وأنواعػػه ومراحمػه ، ونسػػأؿ اق العمػي القػػدير أف يوفقنػا لمػػا فيػه الصػػواد واق 

 ولي التوفيؽ .
 الباحثاف         

 
 

 الممخص
 

مقػػػانوف والقاعػػػدة القانونيػػػة، وعميػػػه فػػػإّف مفمػػػـو التشػػػريع فػػػي يعػػػد التشػػػريع المصػػػدر الرسػػػمي ااوؿ ل 
الوظيفة ا ستشارية بأنظمػة القضػاا المػزدوو يعػّد وسػيمة لموصػوؿ الػو سػف التشػريعا ، سػواا أكانػ   انونػا 
أو نظامػا (   حػة ط، وبالتػالي فػإّف أهميػػة التشػريع تظمػر فػي عمػؿ كافػػة القنػوا  القضػا ية وغيػر القضػػا ية 

ولمتشريع مزايا وعيود عديدة، لكّف جاند المزايا هػي الطاغيػةس اّف التشػريع يػأتي فػي نصػوص  في الدولة.
مكتوبػػة تمتػػاز فػػي غالبيتمػػا بالوضػػود بشػػكؿ محػػدد   لػػبس فيػػه أو غمػػوض، اّنمػػا تػػ ّمف نوعػػا مػػف الثبػػا  

 وا ستقرار في المعامط  وفي القانوف نفسه .
ّنمػػػػا هػػػػو وسػػػػيمة وكػػػػألؾ لمتشػػػػريع أهميػػػػة اأ   يقتصػػػػر عمػػػػو   تنظػػػػيـ الحيػػػػاة ا جتماعيػػػػة فحسػػػػد وا 

 صطد الجماعػة عػف طريػؽ اد ػاؿ نظػـ ومبػادا يػر  المفكػروف فيمػا  يػرا وفطحػا اوطػانمـ. و ػد تظمػر 
عيػػود التشػػريع فػػي حػػا   ا سػػتعجاؿ فػػي سػػف تشػػريع جديػػد يكػػوف معيبػػا أو  اصػػرا أو متعارضػػا مػػع غيػػر 

مػػػا سػػػنه مػػػف تشػػػريع، و ػػػد تتطحػػػؽ التعػػػديط  أو مػػػا يتصػػػؼ مػػػف التشػػػريعا  فيضػػػطر حين ػػػأ الػػػو تعػػػديؿ 
بالجمود، اّف صياغته في ألفاظ محددة   تفست المجاؿ لمجاراة التغيػرا  الحادثػة فػي المجتمػع والجماعػة. 
وعميػػه فػػإّف ضػػرورة التشػػريع تظمػػر كمصػػدر لصػػياغة القواعػػد القانونيػػة فػػي أي دولػػة عػػف طريػػؽ تشػػريعاتما 

 وصياغتما .
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Abstract 
 Legislation is the primary official source of law and the rule of law. Thus, 

the concept of legislation in the advisory function of dual-justice systems is a 
means of reaching legislation, whether by law or by regulation. Thus, the 
importance of legislation arises in the work of all judicial and non-judicial 
channels in the State. There are many advantages and disadvantages to the 
legislation, but the benefits side is overwhelming. The legislation comes in 
written texts, most of which are clearly and unequivocally clear, because they 

provide some stability and stability in the transactions and in the law itself. 
 Legislation is also important not only in regulating social life but also as 

a means of reforming the community by introducing systems and principles in 
which thinkers see good and peasantry for their homelands. The shortcomings 
of the legislation may arise in cases of urgency in the enactment of new 
legislation that is defective, minor or inconsistent with other legislation, which 
then has to amend its legislation. Amendments may be pursued or frozen, 
because its wording in specific words does not allow for the Community and 
community. The need for legislation thus arises as a source for the drafting of 

legal norms in any State through its legislation and formulation. 
 
 
 

 التأصيل الفمسفي لمتشريع كمصدر لصياغة القواعد القانونية
 

 المبحث األول : مفهوم التشريع
اّف وظيفػػة سػػف التشػػريع كمػػا هػػو معمػػـو ومتعػػارؼ عميػػه مناطػػة بوظيفػػة البرلمػػاف ااساسػػية بجانػػد  

مفمػػـو التشػػريع و صا صػػه وكيفيػػة صػػياغته وظيفتػػه الر ابيػػة عمػػو السػػمطة التنفيأيػػة . وسنشػػرع  بتوضػػيت 
ػمـ القػانوني،  والمغة المستعممة في كتابة التشريع، والمراحؿ التي تمر بما جميع التشريعا  ودرجاتمػا فػي السم

 وما يترتد عميه مف موضوعا  متعمقة بمأا الموضوع .
 



 التأصيؿ الفمسفي لمتشريع كمصدر لصياغة القواعد القانونية
 

 

 (81٥2)كانونى يةكةمى  (،٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                     (٥762)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 أوال: المقصود بالتشريع :
والقاعػػدة القانونيػػة، والػػأي يعػػّرؼ عمػػو وفػػؽ الشػػكؿ يعػػد التشػػريع المصػػدر الرسػػمي ااوؿ لمقػػانوف  
 اآلتي:

التشريع لغة: مصدر شّرع يشػرع تشػريعا، مػأ وأ مػف الشػريعة، و ػد ورد بمعنػيف: أحػدهما: الطريقػة  
الجاثيػة، والثػػاني:  چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ۀچ المسػتقيمة أو الطريػؽ الواضػت، ومنػػه  ولػه تعػالو

و مشػػػرعة المػػػاا الػػػأي يقصػػػد لمشػػػرد، أي يػػػأهد النػػػاس اليػػػه فيشػػػربوف يعنػػػي مػػػورد المػػػاا الجػػػاري ويسػػػمّ 
 ويسقوف.
بمػػػا شػػػرعه اق لعبػػػادم مػػػف العقا ػػػد والعبػػػادا  أمػػػا فػػػي ا صػػػططد: فيعػػػّرؼ فػػػي الفقػػػه ا سػػػطمي  

 والمعامط  واا طؽ ونظـ الحياة في ُشعبما الم تمفة، لتحقيؽ سعادتمـ في الدنيا واآل رة .
ع في القانوف فمو (( التعبيػر بواسػطة السػمطة الم تصػة عػف القواعػد القانونيػة، أما مصطمت التشري 

ويتـ هأا التعبيػر فػي ألفػاظ معينػة، ولػألؾ يطمػؽ عمػو القواعػد القانونيػة التػي مصػدرها التشػريع اسػـ القػانوف 
ه: ط، و د عرِّؼ كألؾ بأّنػٓٔٔ، ٕ٘ٓٓالمكتود، اّف معنام مصاغ في  الد مدوف مسطور طط ( سمطاف، 

 ياـ سمطة عامة م تصة في الدولة بوضع القواعد القانونية في صورة مكتوبة مدونة واعطا ما  ػوة ا لػزاـ، 
 ط . ٘، ٕٗٓٓأو هو القاعدة أو القواعد المستمدة مف هأا المصدر (بكر، 

 كما ُعرِّؼ بأّنه مجموعة مػف القواعػد القانونيػة التػي ت اطػد السػموؾ ا جتمػاعي، مصػحوبة بػإلزاـ، 
تصدر عف المي ة التشريعية، أو احد  سمطا  الدولة الم ولة بألؾ، أو هو  يػاـ السػمطة العامػة الم تصػة 

، ٜٜ٘ٔفي الدولة بصياغة القاعدة القانونية بصورتما النما ية، واعطا ما القوة القانونية الممزمة (الشػي مي، 
 ط . ٜٗ

ّف جميع التعريفا  جاا  بالمفمـو والمعنػو وعف طريؽ ما أكرنام مف التعريفا  السابقة يتبيف لنا أ 
نفسه، ونػر  فػي التعريػؼ اا يػر مفمومػا غيػر د يػؽ لمصػطمت السػموؾ ا جتمػاعي، فميسػ  جميػع القواعػد 
القانونيػػػة تػػػأتي لتنظػػػيـ السػػػموؾ ا جتمػػػاعي، ونػػػر  أّف الد ػػػة تقتضػػػي اسػػػتعماؿ تنظػػػيـ سػػػموؾ ااشػػػ اص 

عمػو المعنػو، ويػنظـ السػموؾ ا جتمػاعي ل شػ اص الطبيعػيف،  الطبيعيف وا عتبارييفس اّنػه أوضػت د لػة
والسػػموؾ التنظيمػػي وا جرا ػػي لسػػموؾ ااشػػ اص ا عتبػػارييف، كػػوف ااشػػ اص ا عتبػػارييف عمػػو نػػوعيف: 

 فمو اما شركا  أو وزارا  أو م سسا  الدولة .
القانونيػػة بصػػػيغتما  والثػػاني: فنػػر  أّف  يػػػاـ السػػمطة العامػػة الم تصػػػة فػػي الدولػػة بصػػػياغة القاعػػدة 

النما يػػػة غيػػػر د يقػػػة، بسػػػبد وجػػػود بعػػػض القػػػوانيف المانحػػػة لصػػػطحية وضػػػع القػػػوانيف مػػػف حيػػػث اعػػػدادها 
وصػػياغتما، أو اعػػادة صػػياغتما الػػو جمػػة، وبالتػػالي تػػأهد الػػو سػػمطة أ ػػر  لمراجعتمػػا، و ػػد تحتػػاو أيضػػا 

ـّ المصػػاد ة عميمػػا ونشػػرها الػػو اعػػادة صػػياغة مػػرة أ ػػر ، وبعػػدها يػػتـ ا رارهػػا بصػػورتما النما يػػ ة، ومػػف ثػػ
شووورى لقموويم كوردسووتان العووراا موون المووادة ط لمجمػػس  ٗٔلتصػػبت نافػػأة، فمػػأا مػػا جػػاا فػػي  ػػانوف ر ػػـ ( 
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( لمنظام الداخمي في برلموان  1السابعة في الفقرات )أوال، ثانيا، خامسا(، كما ورد ذكره في قانون رقم ) 
(  11( في الفصل الثامن ) سن القوانين (، الموادة )  1991) لقميم كوردستان العراا وتعديالتو لسنة 

 ( المعدلة . 17(، والمادة )  3،  1، 1الفقرات ) 
والسػػػبد الػػػر يس فػػػي ابرازنػػػا لمػػػأم النقطػػػة، هػػػو محػػػور دراسػػػتنا الػػػدا ر حػػػوؿ مجمػػػس شػػػور  ا مػػػيـ  

المجمػػس، وعميػػه فػػإّف التعريػػؼ كوردسػػتاف، فجػػاا  هػػأم الدراسػػة  بػػراز الجوانػػد ا يجابيػػة والسػػمبية لوظيفػػة 
 ااوؿ والثاني يمكف استعيابمما في  وانيف ا ميـ كوردستاف العراؽ .

وا تضػ  أهميػة هػػأم الدراسػة أْف ُنفػرد مبحثػػا عػف التشػريع،  يضػػاد أهميػة التشػريع فػػي عمػؿ كافػػة  
 القنوا  القضا ية وغير القضا ية في الدولة، وكألؾ بالنسبة ل فراد .

 التشريع :  ثانيا: مزايا
 اّف لمتشريع مزايا متعددة يمكف اجمالما فيما يمي : 
أو : اّف التشػػريع يػػأتي فػػي نصػػوص مكتوبػػة تمتػػاز غالبػػا بوضػػوحما، بشػػكؿ محػػدد   لػػبس فيػػه و   

 غموضس اّنما ت مِّف نوعا مف الثبا  وا ستقرار في المعامط  وفي القانوف نفسه .
 ديمه .ثانيا: سمولة اعداد التشريع وتع 
فير  ااستاأ ( بكر ط في كممة ( السمولة ط أّنما سممة  ياسا بالمصادر اا ر  كالعرؼ، وا   فػإّف  

لػػو فتػػرة طويمػػة بغيػػة نضػػوو اافكػػار، وبمورتمػػا  بػػؿ  اعػػداد التشػػريع الجيػػد يحتػػاو الػػو ال بػػرة ، والممارسػػة، وا 
عػػداد التشػػريع وصػػياغته ميسػػورا، صػػياغتما فػػي  والػػد صػػياغية، فػػإأا تػػوفر  كػػؿ هػػأم ااسػػباد، يصػػبت ا

 صوصػػا فػػي حالػػة الحاجػػة لمواجمػػة التطػػورا  والمتغيػػرا  والمبػػادرة الػػو معالجػػة المشػػكط  التػػي تواكػػد 
، ٜ٘، ٕٗٔٓالمجتمػػػع، أو بػػػروز ظػػػواهر تتطمػػػد مواجمتمػػػا والتصػػػدي لمػػػا عػػػف طريػػػؽ التشػػػريع ( بكػػػر، 

د والتصػػدي لػػه بحػػـز و ػػوة،  ضػػعافه ط، كمػػا هػػي الحػػاؿ اآلف فػػي ظػػاهرة ا رهػػا ٓٔٔ، ٕ٘ٔٓوسػػمطاف، 
نما ه اْف أمكف .  وا 

ثالثػػا: اّف التشػػريع يحقػػؽ وحػػدة القػػانوف فيػػه، اّنػػه يسػػري بمفمػػـو واحػػد عمػػو جميػػع أنحا ػػه، ب ػػطؼ  
 ط . ٔٔٔ، ٕ٘ٓٓالعرؼ الأي غالبا ما ي تمؼ مف جمة الو جمة أ ر  في الدولة نفسما (سمطاف، 

ّنمػػػا هػػػو وسػػػيمة  رابعػػػا: اّف التشػػػريع   يقتصػػػر عمػػػو  تنظػػػيـ الحيػػػاة ا جتماعيػػػة ل فػػػراد فحسػػػد، وا 
 صػػطد الجماعػػة عػػف طريػػؽ اد ػػاؿ نظػػـ أو مبػػادا يػػر  فيمػػا المفكػػروف  يػػرا وفطحػػا اوطػػانمـ (سػػمطاف، 

 ط . ٔٔٔ، ٕ٘ٓٓ
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 ثالثا: عيوب التشريع:
ي اْف وجػد  فإّنمػا كما أّف لمتشريع محاسف ومزايا، ا  أّنػه فػي الو ػ  نفسػه لػه بعػض العيػود، والتػ 

 تشػػكؿ حػػاجزا يحػػوؿ دوف التشػػريع، وألػػؾ اّف مميػػزا  التشػػريع هػػي الطاغيػػة عميػػه، وسػػنأكر بعضػػا مػػف 
 عيود التشريع فيما يمي:

اّف التشػػريع  ػػد يػػ دي الػػو وضػػع  واعػػد  انونيػػة   تتماشػػو مػػع متطمبػػا  ورغبػػا  اافػػراد، كونػػه  .ٔ
و د   تريد ا ستجابة لحاجػا  واوضػاع المجتمػع يصدر مف السمطة، وُيفرض عمو اافراد جبرا، 

ّنمػػػا  ػػػد تصػػػد فػػػي مػػػا تػػػ مف بػػػه هػػػي مػػػف مبػػػادا ومصػػػالت م الفػػػة لمصػػػالت الجماعػػػة  القا مػػة، وا 
 ورغباتما .

 د يتعجؿ المشرع في سف تشريع جديد فيكوف التشريع معيبا أو  اصرا أو متعارضا مع غيرم مف   .ٕ
ّنه مف تشػريع، و ػد تتطحػؽ التعػديط  بمػا يػ دي الػو التشريعا ، فيضطر حين ٍأ الو تعديؿ ما س

زعزعة ثقة الناس بالقوانيف مف جمة، وا  طؿ با ستقرار الواجد تأمينه لممعػامط  فػي المجتمػع 
بالقػػانوف مػػف جمػػة أ ػػر ، كمػػا هػػي الحػػاؿ اليػػـو فػػي ا مػػيـ كوردسػػتاف العػػراؽ  اصػػة وفػػي العػػراؽ 

ي واامنػػػي فيممػػاس بسػػػبد ااحػػداث التػػػي طػػرأ  عمػػػو عمومػػا، وألػػؾ نتيجػػػة عػػدـ ا سػػػتقرار المػػال
الساحة السياسية واامنية والحػرد مػع مػا يسػمو بتنظػيـ الدولػة ا سػطمية ( داعػش ط فػي منػاطؽ 
المواجمة، التي ألق  بظطلما الثقيمة عمو الحكومتيف المركزية مف جمة وحكومػة ا  مػيـ مػف جمػة 

 أ ر  .
ّف صػػػػياغته فػػػػي ألفػػػػاظ محػػػػدودة   تفسػػػػت مجػػػػا  لمجػػػػاراة  ػػػػد يعػػػػاد عميػػػػه اتصػػػػافه بػػػػالجمودس ا  .ٖ

 التغييرا  الحادثة في المجتمع والجماعة .
 
 

 المبحث الثاني: أنواع التشريع :
لقد بّينا فيمػا أكرنػام سػابقا أّف التشػريع يعػّد مصػدرا رسػميا لمقػانوف، كمػا يعػد بأّنػه  واعػد  انونيػة فػي  

 مما، مف  بؿ سمطة م تصة عمو وفؽ الدستور في الدولة .صورة نصوص مكتوبة، يمتـز اافراد بأحكا
فالتشػػريع الػػأي تفرضػػه السػػمطة الم تصػػة فػػي الدولػػة لػػيس مػػف نػػوع واحػػد، فػػا تطؼ المسػػا ؿ التػػي  

ينظمما التشريع في المجتمع وتفاوتما في ااهمية يترتػد عميػه ا ػتطؼ القواعػد القانونيػة وتػدرجما فػي القػوة 
التي تصدرها، وكألؾ بحسد موضوعاتما، وبنػاا عميػه فػإّف التشػريع يصػّنؼ الػو وااهمية، بحسد السمطة 

 ثطثة صور .
 أوال: صور االتشريع :



 أ.د.مازف ليمو راضي ـ.ـ.ساكار أمير حويزي
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التشػػريع ااساسػػي: وهػػو مػػا يسػػّمو بالقػػانوف ااساسػػي أو الدسػػتور، ويحتػػؿ المرتبػػة العميػػا فػػي المػػـر  .ٔ
الشػعد، أو عػف طريػؽ  القانوني فػي كػؿ دولػة، وغالبػا مػا تشػّرعه جمعيػة تأسيسػية منت بػة مػف  بػؿ

وتعد التشػريعا  الدسػتورية أعمػو التشػريعا  وأسػماها فػي الدولػة، اأ تكػوف مكانتػا استفتاا شعبي . 
في  مة المـر القانوني، وتسمو عمو كافة القواعد القانونية اا ر س اّنما تحدد شكؿ الدولػة ونظػاـ 

اصا  ا ساسية لم تمػؼ السػمطا  الحكـ فيما وحقوؽ اافراد وحرياتمـ، فضط عف تحديد ا  تص
العامػػة وهي ػػا  الدولػػة بمػػا فيمػػا السػػمطة التنفيأيػػة والتشػػريعية والقضػػا ية، وتحػػدد مفمػػـو الفصػػؿ بػػيف 
ّ  ُعػػّد تصػػرفما غيػػر  السػػمطا ، ومػػف ثػػـ ينبغػػي أف تمتػػـز كافػػة سػػمطا  الدولػػة بالتقيػػد بأحكامػػه، وا 

د النصػػوص الدسػػتورية مبػػادا عامػػة ط . غيػػر أّنػػه  ػػد توجػػد بجانػػ ٓ٘ٔ، ٜٕٓٓمشػػروع (راضػػي، 
ترد في وثيقة تعمنما الدولة وتبيف فيما فمسفة المجتمػع وااسػس التػي يجػد أف يقػـو عميمػا تنظيمػه، 
ومػػػف الوثػػػا ؽ الشػػػميرة فػػػي هػػػأا المجػػػاؿ  اعػػػطف حقػػػوؽ ا نسػػػاف اامريكػػػي  الػػػأي أصػػػدرته جمعيػػػة 

عػػػطف حقػػػوؽ ا نسػػػاف الفرنسػػػي الػػػأي ٙٚٚٔفرجينيػػػا عػػػاـ (  أعمنتػػػه الجمعيػػػة الوطنيػػػة لمثػػػورة  ط، وا 
ط، وكألؾ مف أمثمته في مصػر الميثػاؽ الػوطني الػأي  ػدـ لممػ تمر القػومي  ٜٛٚٔالفرنسية عاـ ( 

الػأي عػرض عمػو ا سػتفتاا الشػعبي، ط  ٜٛٙٔمػارس  ٖٓط وبياف ( ٕٜٙٔلمقو  الشعبية عاـ ( 
ثػػػار النقػػػاش حػػػوؿ القيمػػػة ط. و ػػػد  ٜٗٚٔوور ػػػة اكتػػػوبر التػػػي أ ّرهػػػا الشػػػعد فػػػي اسػػػتفتاا عػػػاـ ( 

القانونية لتمؾ المبادا الواردة الواردة في هأم ا عطنا  والوثا ؽ وكألؾ في مقدما  الدساتير، فقد 
ّنمػا  انقسم  اآلراا بيف م يد ورافض لما، وليس هأا ال طؼ جدؿ نظري   أهمية له في الوا ع، وا 

تمتـز بما سمطا  الدولة، فط تستطيع م الفتما يترتد عمو القوؿ بالقيمة القانونية لتمؾ المبادا أف 
وا   كان  أعمالما غير مشرع، أما القوؿ بانعداـ هأم القيمة فيتضمف عدـ تقيد تمؾ السػمطا  بمػا، 
وامكاف ال روو عميما وم الفتما، وحين أ تكوف هناؾ اشكالية كبيرة، ولممزيد حوؿ هػأم اآلراا يمكػف 

 ط . ٕٙ - ٕٗ، ٕٓٔٓاري، الرجوع الو ( الحمو، القضاا ا د
: وهو الأي تشّرعه السمطة التشريعية في حدود صطحياتما المبينػة فػي الدسػتور، التشريع الرئيسي .ٕ

تشػػػّرعه المي ػػػة النيابيػػػة، أو مػػػا يسػػػّمو بالبرلمػػػاف، ويحتػػػػؿ المرتبػػػة الثانيػػػة فػػػي ااهميػػػة والقػػػوة فػػػػي 
 مواضيعه .

ي الػأي تفرضػه السػمطة التنفيأيػةس لتسػّمؿ تنفيػأ وهػو مػا يسػّمو بالتشػريع التفصػيم التشريع الفرعوي: .ٖ
أحكاـ القوانيف الصادرة مف السمطة التشريعية أو لتنظيـ سػير الجمػاز التنفيػأي، أو لممحافظػة عمػو 
ا مف وا ستقرار والصحة العامة واآلداد العامة. فمو ا تصاص أصيؿ لمسمطة التنفيأية، تمارسه 

ر، وهػأا النػوع يسػّمو فػي العػراؽ باانظمػة، وفػي مصػر في الحػا   المنصػوص عميمػا فػي الدسػتو 
 بالط حة، وفي ااردف باانظمة ا دارية، وفي فرنسا بالط حة التنفيأية .
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وهناؾ أنواع أ ر  مف التشريعا  في الحا   ا ستثنا ية والضػرورة، وتسػّمو بتشػريعا  الضػرورة 
، أو بتشػػريع التفػػويض (الت ويػػؿط، وهػػي غيػػر أو لػػو ت الضػػرورة، وتسػػمو فػػي ااردف بػػالقوانيف الم  تػػة

معروفػػة فػػي الحيػػاة التشػػريعية فػػي ااردفس اّف الدسػػتور ااردنػػي لػػـ يػػنص عميمػػا، وهػػي حالػػة اسػػتثا ية 
عمػػػػو مبػػػػدأ الفصػػػػؿ بػػػػيف السػػػػمطا ، اأ ت ػػػػّوؿ السػػػػمطة التشػػػػريعية السػػػػمطة التنفيأيػػػػة با تصػػػػاص سػػػػّف 

حػػا   الضػػرورة والطار ػة، ويحػػدد هػػأا ا  تصػػاص فػػي القػوانيف، بإصػػدار  ػػرارا  لمػػا  ػوة القػػانوف فػػي 
الدسػػتور، وهػػو تشػػريع اسػػتثنا ي ينتمػػي بانتمػػاا حالػػة الضػػرورة أو الظػػرؼ الطػػارا، وعنػػد الرجػػوع الػػو 
السػػمطة التشػػريعية بغيػػة اصػػدار  ػػانوف بتمػػؾ الحالػػة  عطا ػػه صػػفة القاعػػدة القانونيػػة فػػي حػػاؿ ا تنعػػ  

أثنػػاا مواجمػػة حالػػة الضػػرورة، وبعػػدها ُيسػػحد التفػػويض أو الت ويػػؿ بػػا جرااا  والقػػرارا  الصػػادرة فػػي 
منمػا  نقضػاا السػبد فػي الت ويػؿ أو التفػويض، وهػو انتمػاا حالػة الضػرورة ولممزيػد ينظػر: (الػػداودي، 

، والشػػػػػػػػػوبكي، ٕٙ – ٜ، ٕٗٔٓ، وبكػػػػػػػػػر، ٛٔٔ – ٜٓٔ، ٕ٘ٓٓ، وسػػػػػػػػػمطاف، ٜٓٔ – ٜٜ، ٕٗٓٓ
 ط .  ٓٗ، ٕٔٓٓ، وجواد، ٖٚ، ٕٔٓٓ

أّف هنػػاؾ المػػوا ت المسػػتقمة وهػػي التػػي تتعػػد  تنفيػػأ القػػوانيف الػػو تنظػػيـ بعػػض اامػػور التػػي لػػـ كمػػا 
يتطرؽ اليما القانوف، فتقترد وظيفتما مف التشريع، وهأا النوع مػف المػوا ت بمثابػة تشػريع ثػانوي تقػـو بػه 

ـ المصػالت العموميػة السمطة التنفيأية مف دوف أف تشارؾ فيػه السػمطة التشػريعية، وهػي امػا لػوا ت لتنظػي
( لػػوا ت تنظػػيـ المرافػػؽ العامػػة ط والتػػي تتػػولو تنظػػيـ المرافػػؽ العامػػة وتنسػػيؽ سػػير العمػػؿ فػػي المصػػالت 
وا دارة الحكومية، فكمما كان  هناؾ حاجة الو مثؿ هأا التنظيـ  ام  بما السمطة ا دارية عػف طريػؽ 

مػف البرلمػاف، وتسػتمد السػمطة المػأكورة هػأا  هأا النوع هأم الموا ت مف دوف الحاجة الػو استصػدار انوف
الحؽ صراحة مف الدستور، أما النوع الثاني فيسمو بموا ت ضبط اداري وهي تمؾ الموا ت التػي تصػدرها 
ا دارة بقصد المحافظة عمو النظػاـ العػاـ بعناصػرم الم تمفػة وهػي اامػف العػاـ والصػحة العامػة والكينػة 

وهػػػي مممػػػة  طيػػػرة وبالغػػػة ااهميػػػةس لتعمقمػػػا مباشػػػرة بحيػػػاة اافػػػراد العامػػػة فضػػػط عػػػف اآلداد العامػػػة، 
وتقييد حرياتمـس اّنما تتضمف أوامر ونواهي وتُقع العقوبػا  عمػو م الفيمػا، مثػؿ لػوا ت المػرور وحمايػة 
ااغأية والمشروبا وااعماؿ العامة، فضط عف منع انتشار اامراض وااوب ة. وهأا ما هو موجود فػي 

ط مف الدستور، أما فػي العػراؽ   تكػوف هػأم المػوا ت ا  بقػانوف اسػتنادا الػو  ٕٔوفؽ لمادة ( فرنسا لو 
 ط . ٕٔ - ٕٓ، ٜٕٓٓط مف الدستور العرا ي النافأ (راضي،  ٘ٔنص المادة ( 

أمػػا المػػوا ت المسػػتقمة فػػي النظػػاـ القػػانوني فػػي ااردف والتػػي تسػػمو باانظمػػة المسػػتقمة، فمػػي تمػػؾ 
 تتصػؿ بػأي  ػانوف معمػوؿ بػه وهػي لػألؾ تسػمو باانظمػة المسػتقمة أو القا مػة بػأاتما، اانظمة التػي  

وتتولو التشريع بصورة مبتدأة في موضوعا  أو مسا ؿ معينة وتصدر في مجا   محددة عمو سػبيؿ 
الحصر بموجػد نصػوص الدسػتور ااردنػي النافػأ وعميػه   يجػوز تنػاوؿ هػأم اانظمػة أي أمػر  ػطؼ 

ي حػػددها الدسػػتور، وطبقػػا لمػػا  ػػررم المجمػػس العػػالي لتفسػػير الدسػػتور فإّنػػه   يجػػوز لمقػػانوف اامػػور التػػ



 أ.د.مازف ليمو راضي ـ.ـ.ساكار أمير حويزي
 

 

 (٥721)                                                   (81٥2) يةكةمى كانونى(، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

أيضػػا أف يتنػػاوؿ أمػػرا مػػف اامػػور التػػي أنػػاط الدسػػتور ااردنػػي صػػطحية تناولمػػا بنظػػاـ مسػػتقؿ مػػف  بػػؿ 
لمسػا ؿ ط منه حػدد  ا ٖٚط مف الدستور وعمو وفؽ المادة (  ٕٕٔالسمطة التنفيأية عمو وفؽ المادة (

التي تعتبر   حية بطبيعتما ويترتد عمػو ألػؾ أف يصػبت هػأا المجػاؿ محرمػا عمػو القػانوف (الشػوبكي، 
 ط . ٜٖ - ٖٛ، ٕٔٓٓ
 

 ثانيا: مراحل التشريع :
ويقصػػد بػػه التشػػريع العػػادي الػػأي ت ػػتص بػػه السػػمطة التشػػريعية، ويحتػػاو سػػّف التشػػريع الػػو مراحػػؿ  

 ط، هي:  ٙ، ٕٗٔٓ، وبكر، ٜٓٔ، ٕٗٓٓدي، ، والداو  ٘ٔٔ، ٕ٘ٓٓعديدة ( سمطاف، 
 

 أ: مرحمة االقتراح والتحضير :
تبػدأ هػػأم المرحمػػة بػػا تراد مشػػروع القػػانوف مػػف  بػؿ السػػمطة التنفيأيػػة، أو مػػف مجموعػػة مػػف أعضػػاا  

البرلمػػػػاف، عمػػػػو وفػػػػؽ المحػػػػدد فػػػػي دسػػػػتور أي دولػػػػة، ويعػػػػّد مػػػػف  بػػػػؿ الجمػػػػة الم تصػػػػة بإعػػػػداد المشػػػػروع 
ـّ   يقّدـ الو السمطة التشريعية لسّنه .وصياغته، ومف ث

 ب: مرحمة المناقشة والتصويت :
ينا ش في هأم المرحمػة مشػروع القػانوف المقتػرد عمػو وفػؽ مليػا  معتمػدة حػوؿ منا شػة والتصػوي   

ـّ ا رارهػا، وعميػه  ػد يقػّر بغالبيػة ااصػوا  أو  عمو المشاريع عمو وفػؽ بنػود الدسػتور فػي كػؿ دولػة، ومػف ثػ
ْف لـ يقّر، فإّنه ُيرجع الو السمطة التنفيأيػة مػع أكػر التحفظػا  بغالبية الث َ  عميه وُأِ ّر، وا  مثيف. هأا اْف ُصوِّ

 حوؿ المشروع لتعديمما واعادتما الو البرلماف لمنا شتما ثانيةس لموصوؿ الو الصيغة النما ية لمقانوف .
 :و في البرلمانج: مرحمة عدم اعتراض رئاسة الدولة عمى نّص القانون المصّوت عمي

اأ في حالة وجػود أي تحفػظ عمػو مػواد وبنػود القػانوف ُيعػاد الػو البرلمػاف لدراسػته مػرة أ ػر ، فػإْف   
ْف ُرفػػض  اتفػػؽ البرلمػػاف عمػػو تعػػديؿ القػػانوف، فعنػػدها يرسػػؿ الػػو ر اسػػة الجمموريػػة ثانيػػة المصػػاد ة عميػػه، وا 

التصػديؽ اا يػر فػي هػأم المرحمػة عمػو وفػؽ مرة ثانية فيكػوف مصػير القػانوف فػي البرلمػاف حتميػا، ويجػري 
سيا ا  زمنية متبعة وُمشار اليما في بنود الدستور، أو النظاـ الدا مي لبرلماف الدولػة، وهػأم العمميػة متبعػة 
في العػراؽ عمػو وفػؽ الدسػتور النافػأ الحػالي، وكػألؾ فػي دوؿ أ ػر ، ويكػوف الدسػتور الحكػـ فػي مثػؿ هػأم 

 الموضوعا  .
 ديا :د: مرحمة التص

سػواا كػاف  -يرسؿ نّص القػانوف الكامػؿ المشػرع فػي البرلمػاف فػي هػأم المرحمػة الػو ر اسػة الدولػة،  
 وبعد الموافقة عميه، ُيصادؽ عميه ويكوف نافأا . -ر يس الجممورية أو ممكا أو أميرا 

 ه: مرحمة النفاذ والنشر :
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لػة، فػإّف نصػوص القػوانيف عنػدها عند نشػر نػّص القػانوف فػي الجريػدة الرسػمية المعتمػدة فػي كػؿ دو  
تصبت نافأة مف تأريخ النشر، ويكتسد عنصر ا لزاـ مف مصػدرم الرسػمي بغيػة وصػوله الػو عمػـ الجميػع، 

 ووجود ال ضوع احكامه .
أمػػػػا المرحمػػػػة اا يػػػػرة فتكػػػػوف مػػػػف ا تصػػػػاص السػػػػمطة التنفيأيػػػػة، كػػػػوف هػػػػأم المرحمػػػػة ليسػػػػ  مػػػػف  

 ا .ا تصاص السمطة التشريعية و  تقـو بم
والنشر هنػا يكػوف لكافػة أنػواع التشػريعا ، سػواا كانػ  التشػريعا  ااساسػية أو العاديػة أو الفرعيػة  

عمػو حػػد سػػواا . ويقصػػد بػػر يس الدولػػة أف يكػػوف فعػط ر يسػػا لمجمموريػػة أو ممكػػا أو سػػمطانا أو أميػػرا، وفػػي 
يس ا  مػيـ وبػدورم امػا أف يصػادؽ ا ميـ كوردستاف العراؽ يػتـ بعػد المصػاد ة مػف  بػؿ برلمػاف ا  مػيـ الػو ر ػ

 عميه أو يردم الو البرلماف وفي حالة المصاد ة ينشر في جريدة الو ا ع الكوردستانية .
وعممية النشر هي عمميػة ماديػة هػدفما احاطػة جميػع اافػراد فػي الدولػة العمػـ بػو دة القػانوف الجديػد  

 ثبا  مػيطد القػانوف رسػميا، ا  أّنػه   يكفػي  تمػاـ ونفاأم واحترامهس اّنه اأا كاف ا صدار  زما كشمادة 
نفاأم والعمؿ به ما لػـ ُينشػر لمجميػع، ويحػؿ التػأريخ المحػدد لنفػاأم، فالعمػؿ بالقواعػد القانونيػة يقتضػي عقػط 

 وعد  عمـ الم اطبيف بوجودها ومضمونما كي يوّجموا سموكمـ بمقتضام .
 
 

 الخاتمة
التشػػريع الػػأي يعػػّد المصػػدر ااساسػػي لمقػػانوف والقواعػػد القانونيػػة توصػػؿ بعػػد أف بحثنػػا فػػي مفمػػـو  

 البحث الو النتا ج اآلتية :
يمتاز التشريع بأنه يصدر نتيجة لنشاط  وة عقمية مفكرة، فمو يمر عمو لجػاف ومجػالس م صصػة  .ٔ

مػف  اأ تبحث في مد  صطحية التشريع المراد اصدارم ومد  اسػتجابته لمظػاهرة المػراد سػف تشػريع
 أجمه أو تنظيـ أمر مف أمور الحياة ا جتماعية أو لمواجمة حدث معيف .

لغا ه . .ٕ  يمتاز التشريع بسرعة انشاام وتعديمه وا 
يمتاز التشريع في أغمد ااحواؿ بوضود   لبس فيه أو غموض في وثيقػة رسػمية مكتوبػة   تػدع  .ٖ

 ما أو نفاأها .مجا  لمشؾ حوؿ اثبا  وجود القاعدة القانونية أو تأريخ نشأت
يمتاز التشريع بالعمومية والتجريد في  واعدم ليطبؽ عمو كؿ أجزاا الدولػة اأا كانػ  دولػة بسػيطة،  .ٗ

أو فػػي أجػػزاا اا ػػاليـ فػػي حالػػة صػػدورم مػػف الجمػػا  الم تصػػة فػػي تمػػؾ اا ػػاليـ اأا كانػػ  الدولػػة 
دسػػتور العرا ػػي النافػػأ مركبػػة أو اتحاديػػة، كمػػا هػػي الحػػاؿ فػػي ا مػػيـ كوردسػػتاف العػػراؽ عمػػو وفػػؽ ال

 ط . ٕ٘ٓٓلسنة ( 
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مػػف عيػػود التشػػريع الجمػػود فػػي الصػػياغة، بمعنػػو أّف  واعػػدم توضػػع فػػي عبػػارا  محػػددة   تتغيػػر  .٘
 تمقا يا مع تغير احتياجا  المجتمع .

  يوجػػد تشػػريع كامػػؿ، فكػػؿ تشػػريع بحاجػػة الػػو تغييػػر بشػػكؿ مسػػتمر، فغالبػػا مػػا يعتػػور التشػػريعا   .ٙ
مواكبػػة التطػػورا  الحاصػػمة فػػي المجتمػػع والتػػي تحتػػاو الػػو مػػدة مػػف الػػزمف نقػػص فػػي حػػا   عػػدـ 

 لمتغيير .
أنػػػػواع التشػػػػريع يمكػػػػف توزيعمػػػػا الػػػػو تشػػػػريعا  أساسػػػػية كالدسػػػػتور، أو تشػػػػريعا  ر يسػػػػة كػػػػالقوانيف  .ٚ

 والتشريعا  الفرعية الط حية كما هو النظاـ أو الط حة .
تشريعه وهو نفاأم، وتكوف الجمة الم تصة بمػأم يمر التشريع بمراحؿ عدة لموصوؿ الو الغاية مف  .ٛ

المراحؿ السمطة التشريعية اأا كاف  انونا، أو سمطة تنفيأية اأا كاف نظاما أو   حػة، ويكػوف النفػاأ 
 بعد نشرها في الجريدة الرسمية في الدولة أو ا  ميـ .

أف يكػػوف كػػامط،  و تامػػا  بمػػا أّف التشػػريع مػػف صػػنع البشػػر أي هػػو عمػػؿ انسػػاني لػػألؾ   يمكػػف 
فالكمػػاؿ ق وحػػدم سػػبحانه وتعػػالو، وعميػػه فػػإّف أهميػػة التشػػريع تكمػػف فػػي عػػّدم المصػػدر الػػر يس وااسػػاس 

 لمقانوف واانظمة والموا ت والقرارا  ا دارية .
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