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 التفاقم السليب يف نصوص القانون املدني العراقي وآليات عالجه

 

 *د. حتسني محد مسايل
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املقدمة

 مدخل تعريفي -أوالً

إن القانون المدني العراقي من القوانين المهمة، حيث ينظم األمور الماليةة لفرةرا ، حيققةال اقرةرقرار رةي       

المعامالت حيبعث الثقة ري النفوس، إق أن هذا القانون حليد الرطور الراريخي كغيره من القوانين األخرى، رهو 

لمةةدني الفرن،ةةي، حإلةة  لانةةت دلةةم اعرمةةد الم ةةر  حريةةث القةةانون المةةدني المألةةر ، األخيةةر حريةةث القةةانون ا

العراقةةي رةةي كثيةةر مةةن نألولةةه عالةة  الفقةةه اقرةةالمي، حنةةاألخم المةةذهت القنفةةي، حمةةن لانةةت  خةةر حةةاح  

ن مةةن عةةدم اقن،ةةحام حعةةدم المال مةةة نةةين أح امةةه المخرالفةةة،  ن ممةةا خالةةال نوعةةا اقعرمةةا  عالةة  الفقةةه الاليينةةي أيخةةا

حلم يحرى عاليه الرعديالت حنقت أح امه عال  ما هو،  1591يم حيث لدر عام ناقضارة إل  دلم أنه قانون قد

حلم ينا  نأليبه من الرعديالت الخرحرية مما ألبح محموعة من اح امه ري حقرنا هذا غير م،رفا  منهةا، حلةم 

 يعد لها يطبيال ري الحانت العمالي مما ش ل أحد اقرباب لالرفةاقم حالرخةخم رةي نألولةه نحانةت أرةباب أخةرى

 نرطرق لها خال  هذه الدرارة.

 اسباب اختيار املوضوع -ثانياً

هناك نقوث ح رارات  قدمت حن رت يقث م،ميات مخرالفة، كمالحظات نقدية حقألور ي ريعي حالفراغ      

الر ريعي حالنقم ري القانون، حل ن قاليل ما قدم نقث يرناح  نالدقة موضو  اش الية الرفاقم ال،ةالبي لنألةو  

ن القانون ال ن مر ةررا مدني، رالقانون المدني قانون انرانةه الرخةخم حالرفةاقم ال،ةالبي رةي نألولةه، ممةا لعالةه قانونةا

ن من نواح مخرالفة، حقد قألدنا ري  رارة موضو  البقث لحالت انرباه الم ر  العراقةي حال ور رةراني  حمر عبا

الزا دة، مما ي ة ل رةي النهايةة إل  ضرحرة اقررا  ري مرالعة نألو  القانون المدني حينقيقه من اقح ام 

ن مع حالات المحرمع الخرحرية؛ ألن القانون ري النهاية عالم غا ي. ن حمرماشيا ن حمن،حما ن عألريا ن مدنيا  قانونا

 

                                                           

 مدرس القانون الخاص، جامعة سوران، كلية القانون والعالقات الدولية، قسم القانون. *
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 مشكلة البحث -ثالثاً

ي من م  الة البقث ري أن القانون المدني العراقي يعاني م  الة العيت ري الألياغة القانونية، رهناك ال ثير      

ن يرعارض مع نألو  أخرى مةع حلةو  ر ن مر ررة أح نألولا ي نألوله ق مبرر له، حيث يرخمن نألولا

محموعة من اقررثناءات الر ريعية عال  القاعدة القانونية نقيةث يطغة  عالة  األلةل العةام لهةذه القاعةدة، ممةا 

، حعدم يةذكر اح امةه ش ل لعونة ري الرركيز حال،يطرة عند المخرألين حالباحثين حالداررين ري هذا المحا 

ن مةن اقرنةاك حعةدم الرركيةز عنةد يطبيةال هةذه  حن،يانها ري نعض األحيةان، ممةا شة ل  اةاران رةالبية حخالةال نوعةا

 النألو .

 منهج البحث -رابعاً

يرطالت هذه الدرارة اقعرما  عال  ارالوب يقاليالي انرقا   لنألو  القةانون المةدني العراقةي، قالةدان نةذلم      

اظهار المواضع الري يرفاقم ريها النألو  القانونية حالرركيةز عالة  مواقةع الخةعه ريةه، حنيةان اقرةباب الرةي 

 القخاء عال  هذه الم  الة.   أ ت إل  حدحث هذه الم  الة، حاقرراح القالو  الري يم ن من خاللها

 هيكل البحث -خامساً

يةةم ينةةاح  هةةذا الموضةةو  مةةن خةةال  مبقثةةين، نرنةةاح  رةةي المبقةةث األح  مفهةةوم يفةةاقم النألةةو  المدنيةةة      

حداييره، أمةا المبقةث الثةاني رقةد خألألةنا ال ةالم ريةه قرةباب يفةاقم نألةو  القةانون المةدني ح ليةات عاللةه، 

 الات حالروليات الخرحرية.             حاخررمنا البقث ناقررنر

 املبحث األول

 النصوص املدنية وذاتيته تفاقممفهوم 

 ى إلة  لةعونة الرركيةز أكثر من الةالمم، ممةا أنا المدني يرناح  نألو  كثيرة نمن المعرحف أن قانو         

حن،ةيانها رةي نعةض   امةهحال،يطرة من قبل المخرألين حالباحثين حالداررين رةي هةذا المحةا ، حعةدم يةذكر اح

 ريرفاقم الحيان، حأن م  الة كثرة نألو  القانون المدني لها اربانها حيداعيايها، منها يرلع إل  م  الة ري األ

، مما ي،رولت اعا ة لياغة اكثر من نم، أح حذف نعخةها، عاليةه حقبةل الرطةرق إلة  ارةباب يفةاقم نألوله

رف يفةةاقم النألةةو  المدنيةةة حنيةةان داييرةةه حال،يارةةة المدنيةةة ع ةةالنألةةو  المدنيةةة، نقةةاح  قةةدر اقم ةةان أن ن  

 لالم ر  العراقي من خال  االاة مطالت كما ريأيي:    
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 املطلب األول

 تفاقم النصوص املدنية ماهية

ل ي نبين لالقارئ معنة  يفةاقم النألةو  المدنيةة، رةنرناح  أحقن يعريفةه مةن الناحيةة الالغويةة، حمةن اةم مةن       

ن غيره من الم،ا ل الرةي قةد عقلطالحية، ري ربيل اعطاء رؤية حاضقة لالموضو ، حيميز معناها الناحية ا

اةم مةن يخرالط نه، عاليه رنرناح  يعريه يفاقم النألو  المدنية مةن حيةث الالغةة أحقن حدلةم رةي الفةر  األح ، ح

ن حدلم ري الفر  الثاني.  نيان يعريفها من حيث اقلطالح اانيا

 الفرع األول

 ف تفاقم النصوص املدنية لغةًتعري

ةت  (1)يأيي كالمة يفاقم -أحقن  ، ي ف ا ق م  م  ةخ، اي ةد  شةد،ةن، ي خ  ن، رهو مرفاقم، يفاقم المةرض: ي ز  )رعل(، نمعن ، يرفاقم، يفاقما

ه.  ر: اررفقل شر، ديدةٍ، ي ف اق م األْم  ِت المألا  ت نِقالوِ  كواِرث  ل  : اِْشر د، ه ْوِلها، ي ف اق م  ا نات   الف ي خ 

ةخِمِه، ِمةن اِرةرْفقِاِله، ي فاق م )ارم(: مألدر ي ف اق م ، حاح  ال      ايِةِده حي خ  ِض: ِمةْن ي ز  ةر  د، مةن ي ف ةاق م اْلم  طبيت أن ي ق 

ا. ه  اِرِث: اِشرِد ا  ها، ي ع اظ م   ي ف اق م  ال  و 

: ما ه رةوءان عةدم موالهةة       فةاقم، رةاق م األمةر  فةاقِم، حالمفعةو  م  ن، رهةو م  فاقمةةن حرِقامةا راق م  )رعل(: راق م  ي فاقم، م 

 لرالوث ريفاقم الم اكل البيئية.ا

ن كالمة يفاقم، يأيي نمعنة  أحعال  هذا الومن، ررفاقم حيخخم حميا ة النألو   المدنية ما ه روءان، عاليه ر      

ال يء من حده، أح من اررعماله، حيةرا  نةه رةي موضةوعنا ميةا ة النألةو  مةن ححمةه مةن  ةا ييخخم، أ  م

 حيث ال م حالعد  حالألياغة...

ن  ن: ررعه حكةل مةا  -اانيا : ررع  ال يء، يقا  نم القديث ينأله نألا أما معن  النألو  لغةن، لمع نم، حالنم 

، رقد نم ححضع عال  المنألةة، أ  عالة  غايةة الفخةيقة حال ةهرة حالظهةور حالمنألةة: مةا يظهةر عاليةه  اظهر 

ى، حكل شةيء اظهريةه، رقةد نألألةره، حالةنم الروقيةه، حالةنم الرعةين عالة  شةيء مة ا، حالةل العرحس لرر 

الةنم: منرهة  اقشةةياء حمبالةا اقألةاها، حمنةةه قيةل، نألألةت  الرلةةل  إدا اررقألةيت م،ةألره عةةن ال ةيء، حرةة  

ي،رخرج كل ما عنده، حكذلم النم ري ال،ير أيما هو اقأل  ما يقدر عاليه الدانة؛ حقا  الزهر : الةنم ألةاله 

هم حيظهره، حمنه قو  الفقهاء: نةم منره  اقشياء حمبالا اقألاها، حري حديث هرقل: ينألهم أ  ي،رخرج رأي

 .(2)القر ن حنم ال،نة، أ  ما    ظاهر لفظها عاليه من األح ام

                                                           

، وماري  الييمار     www.almaany.comرريمي، مومو ر رلمب ةميكة اننورنيمت   –معجم المعاني الجامع، معجمم رريمي  (1)

02/7 /0217. 

إين منظور  أيو الفضل جمال الدين اين منظور ان ريقمي، لسمان العمرا، الجميس السمايع، دار  مادر، دار ييمروت لل يارمة  (0)
. اسممماريل يممن ةممماد  الجمموهرح، ال ممةاغ، ومماح الل ممة و ممةاغ 61 – 67م، ص 1691 -همم  1811والنةممر، ييممروت، 

http://www.almaany.com/
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عاليه يربين لنا أن كالمة الرفاقم يأيي نمعن  يخخم ال يء، أ  ميا ة ال يء من حده، أح من اررعماله، حيرا       

ا النألةو  يةأيي نمعنة  مةا يظهةر مةأنه ري موضو  نقثنا ميا ة النألو  ري مرن قانون حاحد عةن الالةزحم، 

حما ي،رخرج من رأ  إل  منره  اقشياء حمبالا اقألاها، أ  يرا  نه الالفظ أح ال الم لالوضوح حلالظهور حالبيان 

 حالنم يرخح المعن  حيظهر.

 الفرع الثاني

 القانونني اصطالح معنى تفاقم النصوص يف عرف

د القانونيةة الرةي يريةدها الم ةر ، حنمةا أن القةوانين كالهةا إن النألو  يعربر قوالت لغويةة يقةدم نهةا القواعة     

يأيي عال  ش ل نألو ، حالنألو ، هي الف رة المنظمة لوضع معةين ي،ةم  القاعةدة القانونيةة، حالةنم هةو 

الالغة الري يعبر من خاللها الف رة إل  عالم الولو  القانوني، رالالغةة هةي ا اة الرعبيةر عةن الف ةرة القانونيةة الرةي 

 .(3)لدى الم ر ي ونت 

نه عبارات م رونة أح مرحية يثبت نررمها حيرناقالها النةاس نقررهةا، حإن المرالقةي لهةا أن ،كما يقألد نالنم      

أن ي،رخالم منها  ققت ر رية حو  معن  من المعاني حيريةت عاليهةا النرةا ب، نمعنة  أنهةا ي ة ل لةيغة مةن 

حينرقةةل إلةة  النةةاس نةةالقراءة أح نال،ةةما  حهةةم يرعةةامالون معهةةا العبةةارات المقةةد ة ن المةةات حالفةةاظ يفيةةد معةةاني 

، حنرفةةال مةةع الةةبعض نةةأن هةةذا الرعريةةه، يعريةةه عةةام، يرخةةمن الةةنم القةةانوني حال ةةرعي (4)حيرفةةاعالون معهةةا

 .(9)حالالغو ، حهو يعريه مطو  حمفألل

ن يرحنبةون عةن يعريةه الةنم، حق نحةد         ن مةع نألةو  القةانون إق أنهةم  ا مةا حيرعامل رلا  القانون  ا مةا

ن لهم رةي  رارةرهم حمفلفةايهم، حيةرا ف عنةدهم معنةاه لمعنة  القاعةدة القانونيةة، حاهرمةوا نرعريفهةا حنيةان  يعريفا

يألاغ عالة  هيئةة نألةو ؛ كمةا يطالةال ن القاعدة القانونية أخألا ألها حنطاق اعمالها، حلعل ال،بت يعو  إل  

ح ألقانون عندهم يرأله من عد  من النألو  أ  الموا ، حنذلم أن الةنم االقانونيون عال  النم ب)الما ة( ح

ن  ن مالزما ن حح ما  .(6)الما ة هو الغر ححدة لغوية م،رقالة ير  ري قانون، حيرخمن قاعدة قانونية، أ  ررضا

                                                                                                                                                                                            

ريفمي، منةمورات مةممد رلمي ييضمون، دار الكوما العلميمة، العريية، الجيس الثالث، وةقيق إميل يديع يعقوا ومةمد نييل  
 .099 – 098م، ص 1666 -ه   1202ييروت، 

د. م مم فب العمموجي، القارممد  القانونيممة  ممي القممانون المممدني، ال يعممة انولممب، ماسسممة يةسممون للنةممر والووييممع، ييممروت،  (8)
  . 01، ص1660

  https://vb.tafsir.net ممارا اليةممرح، الممنص يممين الوةممريع وانخيممار، يةممث منةممور رلممب موقممع ملوقممب أهممل الوفسممير   (2)

  .0217/  7/ 02، واري  الييار   0227
د. سممركوت سممليمان رمممر، وقممويم ال ممياية الوةممريعية لنظريممة العقممد، ا روةممة دكوممورا ، كليممة الةقمموا جامعممة المو ممل،  (5)

 .  51، ص0219

د. سعيد أةمد ييومي، ل ة القانون  ي ضوس رلم ل ة النص، دراسة  ي الوماسك الن مي، وقمديم، ال يعمة انولمب، دار الكوما  (9)
 .  09، ص 0212القانونية، دار ةوات للنةر واليرمجيات، القاهر ، 
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يعنةةي البةةاب الرمهيةةد  رةةي القةةانون  –"حي ةةرمل هةةذا البةةاب  (7) ،ةةنهور (حيقةةو  الةةدكرور )عبةةدالرماق ال        

ن"، حيقألد نه الما ة القانونية حالما ة عبارة عن النم القانوني. -المدني  عال  امانية حامانون نألا

حهذا المعن  هو المرا  ري هذه الدرارة، رهو المقألو  ن المة النألو  الوار ة رةي عنةوان البقةث؛ حمةن       

ي،ةر   -1ة حرح  لفظ الةنم رةي القةانون مةا لةاء رةي المةا ة األحلة  مةن القةانون المةدني العراقةي نقولهةا )امثال

رةذدا لةم يولةد  -2النألو  الر ريعية عال  لميع الم،ا ل الري يناحلرهةا هةذه النألةو  رةي لفظهةا أح رقواهةا. 

مبا ئ ال ةريعة اقرةالمية  نم ي ريعي يم ن يطبيقه ح مت المق مة نمقرخ  العرف رذدا لم يولد ربمقرخ 

، (8) األكثر مال مة لنألو  هذا القانون  حن الرقيةد نمةذهت معةين رةذدا لةم يولةد ربمقرخة  قواعةد العدالةة. ...(

حكةذلم مةا يةنم عاليةه المةا ة ، ( منه نأنه ) قم،ةاغ لجلرهةا  رةي مةور  الةنم(2حكذلم ما ينم عاليه الما ة )

النألو  الحديدة المرعالقة ناألهالية ي،ر  عالة  لميةع األشةخا   -1) يخا  أ( من القانون المدني العراقي 11)

( منةةه نقولهةةا )النألةةو  12الةذين يطبةةال عالةةيهم ال ةةرحر المقةةررة رةةي هةةذه النألةةو (، حكةةذلم نةةم المةةا ة )

الحديدة المرعالقة نالرقا م ي،ر  من حقت العمل نها عال  كل يقا م لم ي رمل، حل ةن النألةو  القديمةة هةي الرةي 

الم،ةا ل الخالةة نبةدء الرقةا م ححقفةه حانقطاعةه حدلةم عةن المةدة ال،ةانقة عالة  العمةل نالنألةو   ي،ةر  عالة 

 الحديدة(.

ن عالةة  دلةةم مالةةاء رةةي قةةرار       ن كالمةةة )نةةم( أح )المةةا ة(، حيطبيقةةا حكمةةا حر  مةةن الرطبيقةةات القخةةا ية ايخةةا

حالمداحلة  يبةين أن  عةوى المةدعي ينقألةر رةي لمق مة اررئناف أرنيل نألفرها الرمييزية نقولها "لدى الردقيال 

(  ينةار عةن الةوره رةي لحنةة ال  ةه حالرقةدير ح رةع 8763( اله  ينار من ألل مبالةا )333المطالبة نمبالا )

( مةةن قةةانون 31( مةن المةةا ة )1ررةم الةةدعوى عةةن المبالةا المةةذكور، لةةذا رةةذن الةدعوى م ةةمولة نذح ةةام الفقةةرة )

ن  1565 ل،ةةنة 83المرارعةةات المدنيةةة رقةةم  المعةةد ، حلمةةا كانةةت اقح ةةام الرةةي يألةةدرها مقةةاكم البةةداءة حرقةةا

مةن القةانون المةذكور ي ةون الطعةن ريهةا يمييةزان لةدى مقةاكم  (315) قخرألالها المنألو  عاليها ري المةا ة

ن قح ام الما ة ) من  ( 34/4اقررئناف نألفرها الرمييزية الرانعة لها المق مة الري الدرت الق م المطعون حرقا

       .(5) قانون المرارعات...(

                                                           

عممة الثالثممة، م ممادر انلومميام، د. ريممد الممرياا السممناورح، الوسممي   ممي ةممرغ القممانون المممدني الجديممد، الجمميس انول، ال ي (7)
 .86، ص0226منةورات الةليي الةقوقية، ييروت، 

وسمرح الن موص الوةمريعية رلمب جميمع  -1يأنم  ) 1621( لسمنة 181( من القانون المدني الم رح رقم )1وقايلاا الماد  ) (1)
ريعي يمكمن و ييقيم ، ةكمم القاضمي  إذا لم يوجد نمص وةم -0المسائل الوي ووناولاا هذ  الن وص  ي لفظاا أو  ي  ةواها. 

يمقوضب العرف،  إذا لم يوجد  يمقوضب ميادئ الةريعة انسالمية،  إذا لم ووجد  يمقوضب ميادئ القمانون ال ييعمي وقوارمد 

وسمرح ن موص همذا القمانون رلمب ) .يأنم  1679( لسمنة 28( من القمانون الممدني انردنمي رقمم )0، وكذلك الماد  )العدالة(

 اذا لم وجد المةكمة ن اً  مي  -0.ي ووناولاا هذ  الن وص يالفاظاا ومعانياا ون مساغ لالجوااد  ي مورد النصالمسائل الو
ن لمم ووجمد  يمقوضمب ميمادئ الةمريعة إهذا القانون ةكمت ياةكام الفق  انسمالمي انكثمر موا قمة لن موص همذا القمانون ،  م

   .(انسالمية

، منةور لدى وريا ةم  كريم، الميادئ القانونية المسوني ة من 1666/ 09/5(  ي 1666/الايئة المدنية/  188القرار رقم ) (6)
قرارات مةكمة ومييي اقليم كوردسوان ومةكموي انسوئناف والجنايات ي فواما الوميييية، ال يعة انولب، دار ناي  إلرممال 

 –قضمائية  98لسمنة  5251اس  ي قرار لمةكمة النقض الم رية )ال عمن رقمم وكذلك ج 29، ص0225الوخ ي ، أرييل، 
يأن  ) المقرر و قاً لةكمم المماد  انولمب ممن القمانون الممدني أن الن موص الوةمريعية إنمما وسمرح رلمب  81/8/0221جلسة 

واقوضماس  والممراد يمفاموم جميع المسائل الوي وناولاا  ي لفظاا أو  ةواهما، وأن  ةموى اللفمظ ل مة يةممل اةمارو  ومفاومم  
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نه ق يم ن الرعبير عنه ن المة أحلدير نالذكر أن النم القانوني يوضع لق م حاقعة أح يقد  م،ألة معينة، ر      

ح نحمالة ناقألة، نل ق ند من الرعبير عنه نقخية أح لمالة يامة يرأله من رةررين نينهمةا رانطةة، أحاحدة مفر ة 

ن أح مقمةةوقن، حيةةدعوهما المر المةةونحهةةذان الطررةةان الم ن حلةةفةن،  نفةةر ان ي،ةةميهما المنطقيةةون موضةةوعا دايةةا

ن نةه، حالنقويةون م،ةندان حم،ةندان إليةه حمبرةدأن حخبةران  ن عاليه حمق ومةا ، حيحةت أن ي ةون هةذا (13)حالفقهاء مق وما

ن  ن لفظيةةا ن  الةةنم القةةانوني مرمارةة ا ن اقح ةةام أالقةةانوني رةةي ؛ ألن أهميةةة الرمارةةم نالن،ةةبة إلةة  الةةنم (11)حمعنويةةا

حالقواعد القانونية الري ينظمها هذا النم يقألد الم ر  من رنها ينظيم ال،الوك اقن،ةاني، حقةد عبةر عةن دلةم 

قةةرار لةةا ر مةةن المق مةةة الدرةةرورية العاليةةا المألةةرية نقولهةةا "إن األلةةل رةةي النألةةو  القانونيةةة إنهةةا يفخةةذ 

عنهةا يرعةين أن ي ةون مررانطةة ريمةا نينهةا نمةا يةر  عنهةا الرنةارر أح ناعربارها مر امالة، حأن المعاني الري يرولد 

ن  الرعارض، هذا ناقضارة إل  أن هذه النألو  إنما يعمل ري ارةار ححةدة عخةوية يحعةل مةن اح امهةا ن،ةيحا

ن، نما مف اه أن ي ون ل ةل نةم منهةا مخةمون حي،ةرقل نةه عةن غيةره مةن النألةو  ارةرقالقن ق  ن مرمار ا مرآلفا

 .(12)نعخها عن نعض"يعزلها 

الة  ينظةيم عح ما ي،ةردعي حالةة أإق أن هذا الرمارم يحت أق يف   إل  الر رار حاقرالة غير الخرحرية       

اكثر من قاعدة نألية لها، حنالنريحة مف اه إل  خالال قانون يقرةو  عالة  نألةو  قانونيةة كثيةرة ق  اعةي لهةا، 

 لمدني.نا انمما يف   إل  يفاقم النألو  كما ري قانو

ن هنةةاك أعنةد حلةةفه لظةاهر يفةةاقم النألةو  المدنيةة حيخةةخمها "نة (13)حنقةن نفيةد مةةا دهةت إليةةه الةبعض     

ن ري القواعد القانونية كالما كان هناك  ح رةي قةوانين أ ،رةي النألةو  القانونيةة رةي القةانون الواحةد إكثاران يخخما

                                                                                                                                                                                            

النص هو دنلو  رلب ةيس لم يذكر  مي رياروم  وإنمما يفامم ممن روةم   مإذا كمان المنص ومدل رياراوم  رلمب ةكمم  مي واقعمة 
اقوضت هذا الةكم ووجدت واقعة اخرى مساوية لاا  ي رلة الةكم أو أولب مناا يةيث يمكن وفام هذ  المساوا ، أو انولوية 

يير ةاجة إلب اجوااد أو رأح  إن مادى ذلك أن يفام أن النص يوناول الواقعوين وأن ةكم  يثيت لاما  يمجرد  ام الل ة من
لووا قاما  ي العلة سواس كان مساوياً أو اولب ويسمب من ياا أولب أو مفاوم الموا قة(، منةور لدى د. أةمد إيراهيم ر يمة 

مةكممة المنقض، ال يعمة السادسمة، ةمركة نماس لل يارمة، القماهر ،  ووجدح ةفيق، القانون المدني معلقاً رلي  يأةمدث اةكمام
قررت مةكمة الومييي انردنية رلب أن  )من القوارمد الدسموورية أنم  ن يجموي ا مدار =. وكذلك= 0، ص0212 – 0218

م الموارد  أح نظام و اير اةكام  ن وص القانون الذح  در ذلك يمقوضا ، ويةال  دور مثل هذا النظام  ال يعمل يانةكا
منةمور  مي مجلمة نقايمة المةماميين،  122/58 ي  والم اير  لن وص القانون ال ادر  ذلك النظمام يموجيم (، ومييمي ةقموا 

 .    980، ص1658، الجيس انول، انردن، 8العدد 
لمييد من الوفا يل  د. مةممد ةمريف أةممد، نظريمة وفسمير الن موص المدنيمة، م يعمة ويار  انوقماف والةماون الدينيمة،  (12)

 .  89م، ص1610 -ه   1220ي داد، 

يق د يالوماسك اللفظي  الرواي  الةكلية، معجمية كانت أو نةوية يين رنا ر النص، وهي الوسائل واندوات الوي ووةقمق  (11)
ارية المعنب رلب س ح النص، ممن خمالل وسمائل ل ويمة ةمكلية كمأدوات المري  والوكمرار وانةالمة وييرهما ةومب ياا اسومر

وظار النص كق عمة واةمد  موناسمقة انجمياسا أمما الوماسمك المعنموح،  يق مد يم  المرواي  الدنليمة والعالقمات المن قيمة يمين 
يعد اإلجمال والنويجة والوفسمير والوفارمل المدنلي وييرهما، وهمذا منظومة المفاهيم الوي يوضمناا النص، كالسييية والوف يل 

النوع من  الوماسك يوةاور انينية الس ةية للن موص ويجسمد انسمومرارية الدنليمة. لمييمد ممن الوفا ميل يراجمع  د. وممام 
قمراس  جديمد  لوراثنما  ةسان، موقف النقد العريي الوراثي ممن دننت مما وراس ال مياية الل ويمة، دراسمة منةمور   مي مجلمة

  . 68، ص1662، جد ، 56العريي، مجلة النادح انديي الثقا ي، العدد 
. نقمالً  رمن سمعيد 1661( يناير 5( قضائية، جلسة )1(، السنة )00ةكم المةكمة الدسوورية العليا الم رية، القضية رقم ) (10)

 .  89أةمد ييومي، ل ة القانون، مرجع سايق، ص

الوةمريعية، يةمث منةمور  مي مجلمة  –م  مالح ريمدالكريم ود. ريداللم   اضمل ةاممد، وضمخم القوارمد القانونيمة د. ريدالكري (18)
  .121م ، ص 0212(، أيلول 08(، العدد )9جامعة وكريت للعلوم القانونية، السنة )
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مخرالفة الري يم ن يطبيقها عال  م،ألة حاحدة، ل ن مفهةوم الرخةخم يمرةد لي ةمل كةذلم كةل القةاقت الرةي ي ةون 

ن مر ةررة كثيةرة ،  ل غير مبررنريها ححم الر ريع كبيران  ن يرعةارض مةع  ،أح كان يقو  نألولةا أح نألولةا

لقاعدة القانونية نقيث يطغ  عال  األلل أح حلو  محموعة من اقررثناءات الر ريعية عال  ا ،خرىأنألو  

هناك اح ام كثيرة منظمة ري القةانون المةدني العراقةي لةم يعةد لهةا المثا  العام لهذه القاعدة أح يالم"، عال  ربيل 

 اعةي  ( مةا ة، ر ةل هةذه المةوا  ق17، حيث خألم الم ر  )(14)يطبيقات ري المحا  العمالي، كأح ام ال فعة

ن لرفةاقم الرألةو  أرية، حناقم ان ينظيمها من لديد ري مةا ة حاحةدة لها حلم يعد حلو ها ضرح ح مةا يين يحنبةا

 المدنية.     

 الفرع الثالث

 متييز التفاقم يف النصوص املدنية عن النصوص اجلزائية

إن كل من الر ريعات المدنيةة حالحزا يةة، يرفقةان رةي أن كةل منهمةا يألةدران عةن ال،ةالطة الر ةريعية رةي        

ة، حكالهما ينظمان الةرحانط المولةو ة رةي محرمةع مةا لغةرض الروريةال نةين مألةالح األرةرا  المرعارضةة، الدحل

 حيققيال اقن،حام نين مخراله المحاقت حالن ارات لفررا ، إق أنهما يخرالفان من عدة حلوه، أهمها ما يالي:

ألحل  منه، هةي الر ةريع حالعةرف إن مألا ر القانون المدني كما نألت عاليها الما ة ا منًحيثًالمصدر:ً-أولاً

حال ريعة اقرالمية حمبا ئ العدالة، أ  أن مألا ر القانون المدني ق يقرألر رقط عال  القةانون الم رةوب، كمةا 

هو القا  عاليه ري قانون العقونات، حيث يرميز عن القانون المةدني نةأن مألةا ره يقرألةر رقةط عالة  الر ةريع، 

نين القانون المدني حقانون العقونات ي من ري مبدأ ال رعية الحزا ية )قاعدة نمعن  أن معيار اقخرالف لالرفاقم 

ق لريمة حق عقونة إق ننم(، حيث ي،رند هذا المبدأ عال  حألر مألا ر الرحريم حالعقاب حابايهةا ننألةو  

 .(19)قانونية يالرزم القاضي نرطبيقها

اً يخراله قواعد القةانون المةدني عةن قواعةد قةانون العقونةات، حيةث أن  منًحيثًطبيعةًالقواعدًالقانونية:ً-ثانيا

قانون العقونات يعربر من القانون العام، حيعربر قواعد  مرة يرعالال ن ل ما يمس المألالقة العامةة حالنظةام العةام 

 ، حاآل اب ق يم ةةن اقيفةةاق عالةة  مخالفرهةةا، نع ةةس قواعةةد القةةانون المةةدني، ريعربةةر مةةن قواعةةد القةةانون الخةةا

حقواعده مخرالطة ما نين قواعد  مرة حقواعد م مالة أح مف،رة لالرا ة، ق يعربةر مةن النظةام العةام، حيةث يحةوم 

اقيفاق عال  مخالفرها من قبل ارراف العالقة القانونية؛ ألنها يرعالال نمألالح خالة لالشخا ، حي ون لالرا ة 

  حر ريها.

                                                           

( من القانون المدني العراقي يأن )الةفعة هي ةق وملك العقار المييع ولو جيراًرلب المةورح يما قمام 1182رر ت الماد  ) (12)
رليمم  مممن الممثمن والنفقممات المعومماد (. أو هممي )مكنممة قانونيممة وع ممب للةممفيع القممدر  رلممب وملممك العقممار المييممع ولممو جيممراً رلممب 

فقات المعواد   ي انةوال والةرو  المن وص رلياا  ي القانون(. ئارام مةممد  مالح المةورح يما قام رلي  من الثمن والن
سممعيد، المكنممة القانونيممة يممين النظريممة والو ييممق  ممي القممانون المممدني، دار الكومما القانونيممة، دار ةمموات للنةممر واليرمجيممات، 

  .196، ص0212القاهر ، 

ان للةرية الفردية، يةث منةور  ي مجلمة الةقموا، جامعمة الكويمت، العمدد د. ناظم وو يق المجالي، الةررية الجنائية كضم (15)
  .150، ص1661، 2
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اً : رالقةانون المةدني يعمةل عالة  حمايةة المألةالقة مننًالقنانونينمنًحيثًطبيعةًالمصلحةًالتيًيحميهاًكلًً-ثالثا

الخالةةة حالقفةةاظ عالةة  الرةةوامن حالم،ةةاحاة نةةين مألةةالح األرةةرا  حيققيةةال ارةةرقرار المعةةامالت، حيبةةدح حةةر  

الم ةةر  عالةة  حمايةةة مألةةالح هةةفقء أ ى إلةة  يفةةاقم نألةةو  القةةانون المةةدني، رعالةة  رةةبيل المثةةا  يالحةةظ أن 

(، أمةا 233 – 186( ما ة، حهي المةوا  مةن )47م أح ام الم،فحلية الرقأليرية ري )الم ر  المدني عالب حنظ

 قانون العقونات يعمل عال  حماية المألالقة العامة.

اً رغم أن كال القةانونين لهمةا  اةار رةالبية، إق أن  منًحيثًاألثرًالقانونيًللتفاقمًوالتضخمًبينًالقانونين:ً-رابعا

نالةةا أاةةران حأكثةةر يةةأايران مةةن القةةانون المةةدني؛ حال،ةةبت يرلةةع إلةة  يعالةةال أاةةر يفةةاقم نألةةو  قةةانون العقونةةات أ

ن نقياة الناس حرالمرهم حالقفاظ عال  كةرامرهم حامةوالهم  ن حقانون العقونات خألولا الر ريعات العقانية عموما

ن  ن حالقانون المدني خألولا ، نقيث حيهد  الققوق حالقريات العامة، نع س الرفاقم ري الر ريعات المدنية عموما

 يرعالال نالمألالح الخالة حالذمة المالية، حيهدف ناألراس إل  حماية اقشخا  من اآلاار ال،البية لالقانون. 

 انياملطلب الث

 املدنية السياسة املدنية للمشرع ومدى تأثريه على تفاقم النصوص

ح حركةة، حل ةي أأح ر ةرة  (16)إن القواعد القانونية لم يخالال من العدم، نل حراء كل ي ريع ريارة أح رال،فة      

ن،الط الخوء عال  موضو  هذا المطالت رنرناح  مفهوم ال،يارة المدنيةة حدلةم رةي الفةر  األح ، اةم نخألةم 

 كما يأيي: ال الم ري الفر  الثاني لمدى يااير ال،يارة المدنية لالم ر  عال  يفاقم النألو ،

 

 

 

 

 الفرع األول

 مفهوم السياسة املدنية

                                                           

هنماك  ممرا يمين السياسممة الوةممريعية والفلسمفة الوةممريعية،  السياسمة الوةممريعية قممد وكمون مكملممة للفلسمفة الوةممريعية، وليسممت  (19)
مراد ة لاا كما يذها إلياا اليعض،  السياسة الوةريعية وعني انوجاهات العامة الوةريعية الموجود   ي وةريع معين، ةيمث 

 و المةرع الخ و  انولب مناا لوةديد الميادئ وانسمس وان مول العاممة الومي ووجد  ي كل وةريع سياسة معينة ةيث يخ
وقوم رلياا الوةريع، ومن خالل السياسة الوةريعية يإمكان المةرع اسوئ مال أح ونماقض  مي الن موص الوةمريعية ووضمع 

أوي دورهمما يعممد وةديممد الفلسممفة ةمد أو الوقليممل لةممانت الوعممارض  يممما يممين انةكممام، وياممذا الةمكل  ممإن السياسممة الوةممريعية ومم
الوةريعية. ينظر  د. مةمد سليمان انةمد، خوا ر مدنيمة، مكوما الفكمر والموري لدوةماد المو ني الكوردسمواني، سمليمانية، 

 .  012، ص0226
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حهةو  ،من المعالوم، أن القانون عالم غا ي، رهةو نمثانةة يألةميم هندرةة الرماعيةة لالعالقةات  اخةل المحرمةع       

حليد ال عور نقالة إل  قواعد قيارية حمعيارية مالزمة ري ربيل يققيال الروامن نين المألالح المخرالفة لفررا ، 

هم الفر   حغايره العامة ري لميع القوانين، رموضوعه ارعا  نني الب ر من حيث ما يحت أن ي ون عاليه رالوك

حري كل ممان حم ان، حيث ي،رولت ايحا  ينظيم لمخراله العالقات القانونية نألفة  ا مة حم،رمرة، حهةذا مةا 

يرققال عن رريال حفظ النظام حيققيال العد  اقلرماعي حالرقدم  اقن،اني ري ارار حقوق اقن،ان حالم،ةاحاة، 

خألا ألةةها، حلةةه اريبةةار حايةةال نأخالقهةةا حيقاليةةدها حاقاررهةةا، حمةةا هةةو إق مظهةةر مةةن مةةة هةةو مةةن أرر ةةريع كةةل 

 .(17)مظاهرها اقلرماعية، حمر ة حالرها اققرألا ية حال،يارية

رالر ريع ادن، عبارة عن محموعة من القواعد القانونية ي،ن من قبل ال،الطة المخرألة نالر ةريع نمولةت       

، حل ن ال،فا  الةذ  يطةرح (18)ررميةالحريدة الل حيز الرنفيذ نعد ن رها ري الدررور، ري ش ل م روب، حيدخ

 نف،ه، ما هو ال،بت حراء رن ي ريع معين؟

ق شم أن حراء كل ي ريع ريارة معينة، حيث ينطالةال منهةا الم ةر  لرقديةد المبةا ئ حاألرةس حاأللةو        

الري يقد  نها اقيحاهات العامة الر ريعية، حهي غاية العامة الري يقوم عاليها الم ر ، حهذه هي الموا  األحلية 

حقيقةةة الر ةريع حلةةوهره، حاخريةار مةا هةةو انفةع حالةةالح مةن القةيم حالمبةةا ئ غايةة لهةةا، حهةذه هةةي ح كةل قةانون

 .(15)الفال،فة الر ريعية المنطبقة عال  الر ريع

 ادن ما هي ال،يارة المدنية ري الر ريع العراقي؟

يعةةرف ال،يارةةة المدنيةةة عالةة  أنةةه "المولهةةات العامةةة رةةي القةةانون المةةدني، أ   (23)الفقةةههنةةاك لانةةت مةةن    

اقيحاهات العامة الر ريعية ري المدحنة المدنية حيث يرقد  ري ظةل هةذه ال،يارةة المبةا ئ حاألرةس حاأللةو  

 العامة الر ريعية".

يها كل ي ريع حالر ريع المةدني، عاليه حري ضوء هذا الرعريه يم ننا أن نقد  أهم المري زات الري يقوم عال    

 حهي كاآليي:

ن هي احروا ها عال  مبا ئ قانونيةة عامةة حلةيس  -أحقن  ن حالمدنية خألولا إن الغاية ري ال،يارة الر ريعية عموما

قواعد قانونية؛ ألن القواعد القانونية يخراله عن  المبا ئ القانونية، راألخير يقرو  عال  الق م  حن الفرضةية، 

، حيةةث يقرةةو  عالةة  عنألةةر  الفرضةةية حالق ةةم، رالفرضةةية، هةةي لميةةع الم ةةاكل أح القةةاقت نع ةةس األح 

ن رعاقن لالقاعدة، حيأله الوضع المنطقي المروقع حلةوله ضةمن عالقةات األرةرا  رةي  الواقعية الري يعربر عاللا

                                                           

 ر، د. رليان يو ييان، مقا د القانون الوضعي  ي ضوس مقا د الةريعة انسالمية، يةث منةور  ي مجلة المسلم المعا (17)
  . 98، ص0218كانون انول، ديسمير  17، 198العدد 

. 110، ص1675لمييد من الوعريفات ينظر  د. وو يق ةسن  رح، المدخل للعلوم القانونيمة، دار الفكمر العريمي، ييمروت،  (11)
دخل إلمب ، د. رياس ال مراف ود. جمورح ةييمون، المم192د. ريد المنعم اليدراوح، المدخل للعلوم القانونية، ييروت، ص

 .22، ص0221رلم القانون، ال يعة انولب، دار الثقا ة للنةر والووييع، انردن، 

. د. ي  هار مةمود  واغ، قيمة الخير  ي الفلسفة الوةمريعية 012د. مةمد سليمان انةمد، خوا ر مدنية، مرجع سايق، ص (16)
  .02، ص0219ديثة للكواا، لينان، )القانون المدني الياياني أنموذجاً(، ال يعة انولب، الماسسة الة

 . 288د. مةمد سليمان انةمد، خوا ر مدنية، مرجع سايق، ص (02)
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مام م  الة ما، كما أن كل ممان حم ان؛ أما الق م رهي القالو  حالعالج الحذر  الذ  يأيي نه القاعدة القانونية أ

المبا ئ القانونية ق يطرأ عاليها اقررثناءات كونها مولهات عامة لالطرق ق ير  عاليها اررثناءات، أمةا القاعةدة 

 .(21)القانونية رانها معرضة لرطرأ عاليها اقررثناءات

قولةه )ق م،ةاغ لجلرهةا  رةي ( منةه ل2حاألمثالة عال  المبا ئ القانونية كثيرة ري قانونا المدني، منها المةا ة )     

( منه نأن )ما يثبت عال  خالف القياس رغيره ق يقاس عاليةه(، 3مور  النم(، حكذلم  المبدأ الوار  ري الما ة )

( 9حكةذلم مةا لةاء رةي المةا ة ) ،ن ) رء المفارد أحلة  مةن لالةت المنةارع (أ( ن8حكذلم المبدأ القا ل ري الما ة )

نرغير األممان(، رهذه كالها مبا ئ ق يقرو  عال  ررضية حق يطرأ عاليها اررثناءات ح ام منه )ق ين ر يغير األ

( من القانون المدني العراقي  نأنه )ق يخةمن البةا ع 995كما لاء ري نم الما ة )، (22)نع س القاعدة القانونية

ن كان لالم رر  يعرره أح كان ي،رطيع أن يربينه لو أنه رقم المبيع نما ي ن قديما نبغي من العناية، إق إدا اابت عيبا

ن منه(  .أن البا ع قد أكد خالو المبيع من هذا البيع أح أخف  العيت غ ا

ن  حيعربر لزء مةن ال،يارةة العامةة لالر ةريع، حهةي كمةا نينةا عبةارة عةن ، (23)ال،يارة المدنية عالم قا م نذايه -اانيا

األرس حاأللو  العامة لالقةانون المةدني عالة  المولهات حالمنطالقات العامة ري ربيل يققيال حيقديد المبا ئ ح

  نقو ي فل يققيال األهدف المرلوة ري هذه ال،يارة.

حمن مقرخيات هذه ال،يارة يقرخي النظر إل  الر ريعات عالة  أنهةا نرةاج الظةرحف ال،يارةية حالخةغور       

ة ي ريعية مفر،ة عالة  اقلرماعية حاققرألا ية، حأنه يحت يغيرها نرغير هذه الظرحف عال  اعربارات منهحي

 .(24)منطال قانوني راليم ح قيال

ن  ن لحميع الر ريعات األخرى الخالة، نمعنة  أنهةا ق يقرألةر  حرهةا  -االثا ن عاما ي ا  ي ون ال،يارة المدنية نهحا

عال  القانون المدني رق،ت، نل يرعدى إل  لميع القوانين الخالة األخةرى، رفةي قةانون الرحةارة العراقةي رقةم 

ن( مةةن المةةا ة ) 1584 ( ل،ةةنة33) ن 4يةةنم الفقةةرة )اانيةةا ي،ةةر  القةةانون المةةدني عالةة  لميةةع  -( عالةة  أنةةه )اانيةةا

 .(25) الم،ا ل الري لم ير  ن أنها ح م خا  ري هذا القانون أح أ  قانون خا   خر(

ن     ياغة إن ال،يارة المدنيةة، هةي القةدرة عالة  يطةوير اقر ةار المولهةة الرةي يرةول  يوليةه القةانون حلة -رانعا

األر ار، ن  ل يبين لالر ريع أهداره حيررم له الخطور العريخة، حيث يهرم ندرارةة القةانون نالن،ةبة لم،ةرقباله 

                                                           

لمييد من الوفا يل يراجع  د. مةمد سليمان انةمد، رنا ر القارد  القانونية، الفرضمية والةكمم، يةمث منةمور  مي مجلمة  (01)
 . 17، ص1661الرا دين للةقوا، جامعة المو ل، العدد الخامس، 

ةماث القمانون المقمارن، مةمد سليمان انةمد، قارد  ن ل اوكام ودورها  ي وكوين ملكة قانونية سليمة، مركمي ايد.يالةظ   (00)
  . 82 – 06، ص0212م يعة ةااا، أرييل، 

ليمانية، د. قاسم إسماريل رلي، السياسة المدنية  ي الوةريع العراقي، أ روةة دكوورا ، كلية القانون والسياسة، جامعة السم (08)
 . 1، ص0211

  .1مرجع سايق، صد. قاسم اسماريل رلي،  (02)

د.  ممايي مةمممد ةسممن، دور المن ممق القممانوني  ممي وكمموين القممانون وو ييقمم ، دراسمم   ممي  لسممفة القممانون، دار الم يورممات  (05)
  .027، ص0211الجامعية، اإلسكندرية، 
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حيقديد مدى حالة المحرمع لقوانين لديدة عن رريال نقد القةوانين القديمةة حيقديةد احلةه الةنقم ريهةا حاقرةراح 

ن لرفاقم النألو  ري قانون حاحد. (26)القالو  الالممة  ،  حن المبالغة ري لياغة النألو  يحنبا

يرخح لنا مما ربال أن ال،يارة المدنية، عبارة عن نهب عام يربعه الم ر  المدني ري رةبيل يقديةد المبةا ئ      

م ةةر  حاألرةةس حاأللةةو  العامةةة لالر ةةريع نغيةةة الولةةو  إلةة  اهدارةةه حغايرةةه المروخةةاة منةةه، حل ةةن هةةل أن ال

 المدني رالم ريارة مدنية حاضقة حلريقة؟ حهل أن لال،يارة المدنية  حر ري يفاقم النألو  المدنية؟

 هذا ما نقاح  اقلانة عاليه عند نقثنا ري الفر  الثاني من هذا المطالت.

 الفرع الثاني

 مدى دور السياسة املدنية يف تفاقم النصوص املدنية

نون مر رت حمنر ةر رةي نةواح مخرالفةة، حمحالةة اقح ةام العدليةة هةي األلةل إن القانون المدني العراقي، قا     

ن لالعقو  المدنية  حن أن يرخمن نظريةة عامةة لاللرزامةات مةع حلةو  نعةض  ريه، حهي اقرب من أن ي ون قانونا

 .(27)النألو  الخالة نالم،فحلية الرقأليرية

ريارة حاضقة لالح ام المولو ة ري القةانون عال  أنه ليس هناك يوله عام ح، (28)حنرفال مع لانت من الفقه    

المدني، حأن حاضعيه انطالقوا من ريارة عامة ش الية اكثر مما هي موضوعية؛ مما يبدح نأن ال،بت يرلع إلة  

 اررنبار اح امه من الفقه اقرالمي حالفقه الالييني، مع حلو  الفرق ال ارع نينهما، حيفهم من دلم:

لفقه الالييني نينهما اخرالرات حاضقة، حلةم يورةال حاضةعي القةانون المةدني العراقةي إن الفقه اقرالمي حا -أحقن 

من خالال نو  من المال مة نين اح ام الفقهين، ررارة يأخذ الم ر  نمبا ئ الفقه اقرالمي حيررك الفقه الالييني، 

ن مةن عةدم المال مةة رةي اقح ةام، ممةا يةف   نالنريحةة  إلة  خالةال نةو  مةن حالع س لقيح، حهةذا مةا خالةال نوعةا

( مةةن لهةة حنةةم المةةا ة 1363، حهنةاك امثالةةة عالةة  دلةم، منهةةا المةا ة )(29)الغمةوض حالرعةةارض نةين اقح ةةام

 .(30)( من لهة اخرى 1163( من لهة حالما ة )134( من لهة أخرى، حكذلم نم الما ة )1353)

                                                           

. 1670د. ريمممدالةي ةجمممايح، الممممدخل لدراسمممة العلممموم القانونيمممة، القمممانون، الجممميس انول، م يورمممات جامعمممة الكويمممت، (09)
  .11 – 12سفة وواري  النظم القانونية وانجومارية، مكوية الجالس الجديد ، المن ور ، صد.م  فب  قر،  ل

د. ريدالرياا السناورح، مقمانت وايةماث لالسمواذ ريمدالرياا السمناورح، الجميس انول، كليمة الةقموا، جامعمة القماهر ،  (07)
  .811 – 812، ص1660م يعة جامعة القاهر ، 

  . 288، 812،811مرجع سايق، ص ،د.مةمد سليمان انةمد، خوا ر مدنية (01)
  وما يعدها. 012المرجع السايق، ص  (06)

لمييد من الوفا يل ةول وجود يموض ما يين ولك المواد يراجع  د. ريدالمجيد الةكيم، الموجي  ي ةرغ القانون المدني،  (82)
. د. ريدالمجيمد 597و599و 521، ص0227م ادر انلويام، العاوك ل نارة الكوا ، القاهر ، المكويمة القانونيمة، ي مداد، 

ول، العاوك ، الوجيي  ي نظرية انلويام  ي القانون المدني العراقي، انجيس انالةكيم وريدالياقي اليكرح ومةمد    اليةير
وما يعدها. د. منذر الفضل، الوسمي   مي ةمرغ القمانون  058، ص0212ل نارة الكوا، القاهر ، المكوية القانونية، ي داد، 

  وما يعدها.  852، ص0229المدني، دار آراس لل يارة والنةر، أرييل، 
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ن  ال،يارة المدنية لالم ر  العراقي غيةر يرخح لنا من خال  اقرباب المولبة لالقانون المدني العراقي، نأن  -اانيا

حاضقة عند ي ريعه لالقانون المدني، حيث أن ال،يارة المدنية ش الية اكثر مما هو موضوعي، حيةث أن اح ةام 

القانون المدني م،رمدة من محالة اقح ام العدليةة، مألةدرها الفقةه اقرةالمي حالقةوانين العثمانيةة العريقةة، حهةذه 

ن الفرن،ي، حهذا ما ا ى لر عت اح امةه حعةدم ان،ةحامه مةع الغايةة الرةي شةرعت مةن اقح ام م رقة من القانو

ألاله، حهي مقاحلة الولو  إل  اقامة النظام ري المحرمةع، حدلةم مةن الةل رةعا ة األرةرا ، حيةأيي دلةم عنةدما 

رةرا  ي،رعمل الر ةريع كورةيالة لرطةور المحرمةع؛ ألن القةانون عامةل مهةم رةي ي ةوين ال خألةية اقلرماعيةة لال

ن كامالن ري حيايهم العامة حالخالة؛ حألن نظرية القانون يرمثل ري أن الر ريع هو عمل ان،اني  .(31)ي وينا

عاليه، ري ظل عدم حلو  ريارة مدنية حاضقة لالم ةر  المةدني، رةأن القةانون المةدني العراقةي يعةاني مةن       

قرب،ها من الفقةه اقرةالمي حنةاقخم مةن الفقةه كثرة الموضوعات حالنألو  القانونية ال ثيرة حالزا دة الري ا

الرفةاقم النألةو   حأ ى دلةم نالنريحةة إلة ، القنفي ال،ا د  نذاك ري ارلاء العراق يقةت يةأاير الدحلةة العثمانيةة

رعالة  رةبيل المثةا  ق ، (32)المدنية  حن مبرر يةذكر، ممةا أ ى دلةم إلة  عةدم اقريقةاء لالرقةدم اقن،ةاني القالةل

(، حيةث نايةت رةي 226 – 221م ال بير من النألو  لرنظيم الم،فحلية عن القيوان )الموا   اعي لولو  ال 

ن غير مفيدة حمنرهية من حيةث الرطبيةال، نع ةس الم ةر  المألةر  الةذ  نظةم موضةو   حقرنا القاضر نألولا

ن ( الري ينم ريها )حارس القيوان حلو لم ي176الم،فحلية عن القيوان ري ما ة حاحدة، حهي الما ة )  ةن مال ةا

له، م،ئو  عما يقداه القيوان من ضرر، حلو ضل القيوان أح ي،رب، ما لم يثبت القارس أن حقةو  القةا ث 

 كان ن،بت ألنبي ق يد له ريه(، لذلم ندعو الم ر  العراقي أن يقذح حذح الم ر  المألر  ري دلم. 

 

 

 

 املبحث الثاني

 وآليات عالجه ةنصوص املدنيالاسباب تفاقم 

 ت إل  يفاقم النألو  المدنية، إق أنه ناقم ان عالج يالم اقرةباب مةن خةال   ليةات أهناك ارباب عديدة      

 يحعل من النألو  المدنية ين،حم مع م،رحدات العألر، حروف نبين دلم من خال  المطالبين اآلييرين.

 املطلب األول

                                                           

. د. يمس مةممد 011 – 021. د. يم  همار مةممود  وماغ، مرجمع سمايق، ص 11سم إسماريل رلي، مرجمع سمايق، صد. قا (81)
  ومايعدها. 98، ص0210ال ياخ، انسوقرار ك اية من يايات القانون، المكوا الجامعي الةديث، اإلسكندرية، 

 الح ريدالكريم ود. ريداللم   اضمل ةاممد،  . د. ريدالكريم210، خوا ر مدنية، مرجع سايق، صمةمد سليمان انةمدد.  (80)
 . 021مرجع سايق، ص
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 أسباب تفاقم النصوص املدنية

هنةةاك ارةةباب لعةةل مةةن النألةةو  المدنيةةة يرفةةاقم، رقةةد يرلةةع إلةة  ينةةو  مألةةا ر القةةانون المةةدني، أح إلةة       

المبالغة ري ينظيم النألو ، أح قد يرلع إل  الألياغة غير ال،اليمة لالنألو  المدنية، عاليه روف نرناح  هذه 

 اقرباب من خال  االاة ررح ، كما يأيي.

 الفرع األول

 ص املدنيةتنوع مصادر النصو

من ارباب يطويل حيفاقم القانون المدني، هي ينو  مألا ره الذ  لمةع نةين الفقةه اقرةالمي حالر ةريعات       

الغرنية حناقخم الرقنين المدني الفرن،ي؛ ألن القانون المةدني الفرن،ةي يعةد المألةدر الوحيةد لحميةع القةوانين 

 ي.المدنية العرنية، حمن ضمنها القانون المدني العراق

حلدير نالذكر أن القانون المدني العراقي حليةد الرطةور الرةاريخي، رهةو حريةث القةانون المةدني المألةر ،       

حاألخيةةر حريةةث القةةانون المةةدني الفرن،ةةي، حإلةة  لانةةت دلةةم حةةاح  الم ةةر  أن ي،ةةرمد لةةل اح امةةه مةةن الفقةةه 

ال  حله الخألو  من الفقه القنفي، اقرالمي، حيث اقربس ال ثير من المواضيع حالنألو  القانونية منه، ع

ن، إق أن هةذه القالةة أ ت إلة  المبالغةة رةي ارةرمدا   حيث كان الفقه ال،ا د ري حقره، كمةا رةبال القةو  عاليةه رةانقا

حيةث هنةاك مواضةيع كثيةرة قةام الم ةر  نرنظيمهةا ، (33)الموضوعات حالنألو  القانونية من الفقه اقرةالمي

 حن أن ي ون لها حالة عمالية يذكر، رنذكر عال  ربيل المثا ، أح ام ال فعة حيث خألةم لهةا الم ةر  رةبعة 

 .لرنظيمها حالري ي ا  أن يخرفي ري محا  العمالي (34) (1144 – 1128ع ر ما ة )

الفقةه الاليينةي مرمةثالن نالقةانون المةدني الفرن،ةي حنةين  كذلم من لراء مقاحلة الم ر  الخالط حالةدمب نةين      

ن مةأخودة مةن الفقةه الاليينةي يرعةارض حقين،ةحم مةع  الفقه اقرالمي، نحد ري القانون المةدني العراقةي نألولةا

الفقه اقرالمي حالع س لقيح، نظران لولو  اقخرالرات المولو ة نين هذين الفقهين، حعدم مرالعة الم ةر  

؛ حيقألةد (35)ين الفقهةين عنةد نألةه لموضةو  مةا، ممةا نةرب عنهةا عةدم المال مةة نةين اقح ةام المدنيةةقح ام هذ

، هي أن يرم المقارنة نين المعالومة مع ما يم الرخطيط له عند النم عال  ح م معةين، نمعنة  أ ق هةي نالمال مة

لةنم عالة  ح ةم معةين رةي عمالية المقارنة يرم من قبل الم ر  نين معالومرين ري مألةدرين مخرالفرةين لغةرض ا

ن لقألو  الرناقض نينهما؛ حاألمثالة كثيرة ري قانوننا المدني، رعال  ربيل المثا :" الخالط نةين  قاعدة قانونية يحنبا

ربت العقد حعيت الرضا، إد أن حلو  أ  خالل ري ربت العقد رأن دلم يفار عال  العقد كاله؛ ألن الخالل حقع ري 

                                                           

لمييد من الوفا يل يراجع  د. ر مت ريدالمجيمد يكمر، مةمكالت الوةمريع، ال يعمة انولمب، دار الكوما العلميمة، ييمروت،  (88)
. القاضي رواد ةسين ياسين العييدح، اوجا  المةرع  ي 29. د. قاسم اسماريل رمر، المرجع السايق، ص202، ص0212

لممة الوةممريع والقضمماس، مومماغ رلممب الموقممع اإللكورونممي  سممد الممنقص  ممي الوةممريع وأسسمم  ووقيممم ، يةممث منةممور  ممي مج

http//:www.tqmag.net.    05/7/0217، واري  الييار.  

  .12/0/1671 ي  011( مناا يقرار من مجلس القياد  الثور  رقم 1182وم ةذف الماد  ) (82)

  . 012د. مةمد سليمان انةمد، خوا ر مدنية، مرجع سايق، ص (85)
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قة الرضا ق ري حلو ه ق يف   إل  نطالن العقد، نل إل  حقفه، إد أن ركن من اركانه، ل ن حلو  خالل ري ل

حلو  غالط ري الألفة يخراله عن حلو  غالط ري الذات، رواء يقدانا عةن دات المرعاقةد أح دات المقةل أح دات 

إدا حقةع  -1( من القانون المدني عال  أنةه )117ال،بت حقد حرال الم ر  العراقي ري دلم، حيث نألت الما ة )

الط ري مقل العقد حكان م،م  حم ةاران إليةه، رةذن اخرالةه الحةنس يعالةال نالم،ةم  حنطةل قنعدامةه، حإن ايقةد غ

ن ريةه يعالةال العقةد نالم ةار إليةه حينعقةد لولةو ه إق أنةه ي ةون  الحنس حاخراله الوله رذن كان الوله مرغونا

ن عال  الامة العاقد....(، ري حين إن الم ر  لم يميز نين حقو  ال غالط كعيت لالرضا، ححلةو  ال،ةبت رةي موقورا

العقد، أح الغالط ري دات المرعاقد أح ري لفة من لفايه، مما ينبغي أن يميز نين الفرضرين ري القةالرين، حهةذا 

ن ري نم الما ة ) إدا حقع غالط ري دات المرعاقد أح ري  -2( مدني، حيث نألت عال  أنه )...118ما نراه حاضقا

ت أح هذه الألفة ال،بت الوحيد أح ال،بت الر ي،ي ري الرعاقد(، حهذا يد  عالة  لفة من لفايه حكانت يالم الذا

عدم المال مة ري اقح ام  المدنية، إد ينبغي أن ي ون الق م المدني المرريت عال  حلو  غالط ري لفة المرعاقةد 

بت العقةد، يخراله عن دلم الق م المدني المرريت عال  حلو  غالط ري دات المرعاقد، كما أن حلةو  غالةط رةي رة

 . (36)نقيث أن الغالط أضق  هو الباعث الدارع إل  الرعاقد ريف   نالعقد إل  البطالن ق إل  عدم نفاد العقد"

لالح ةةام  أخةةذه أح ارةةرمدا هحيرخةةح ممةةا رةةبال، نةةذن اعرمةةا  الم ةةر  العراقةةي عالةة  اكثةةر مةةن مألةةدر عنةةد       

ال مةة حالرعةارض نةين اقح ةام المخرالفةة، حهةذا عيةت رفاقم ري النألو  المدنيةة، حعةدم المال ى إل  أالمدنية، 

ي ريعي ي،رولت يداركه، حالمعيار ري الروريال حعدم الروريال ري اررمدا  اقح ام ري المألا ر المخرالفة ي من 

ن نالن،ةةبة ألح ةةام  رةةي مةةدى اهميةةة هةةذه اقح ةةام حمةةدى يطبيقهةةا رةةي المحةةا  العمالةةي، حعالةة  رةةبيل المثةةا  ايخةةا

م،رمدة من الفقه الرحماني، حكان له اهميةة كبيةرة رةي حينةه، إق أن هةذه األهميةة  انون المدنيري الق (37)الرحديد

يخألت إل  حد كبير نعدما نظم القوانين المدنية القديثة أح ام حوالة الدين ححوالة القال، حي ةا  أن يخرفةي رةي 

  . (38)المحا  العمالي

 الفرع الثاني

 املدنية املبالغة يف تنظيم النصوص

مما نرب عنها  ،يمهاظنالحظ ري القانون المدني العراقي، أن هناك اح ام كثيرة نالا الم ر  العراقي ري ين      

ن مع نألو  قانونية  ، (39)يةرا  عبةارات حلمةل رةي غنة  عنهةااخرى، أح المبالغة عند لياغة النم حأيناقخا
انون المةدني ن ةأن مألةرحرات اقشةةياء ( مةةن القة984حاألمثالةة عالة  دلةم كثيةرة منهةةا مةا نألةت عاليهةا المةا ة )

ن  ن مفحنرهةا عالة  الم ةرر ، رالةو نيعةت امةرة كةرم لزارةا ن، إد نألت عال  أن )األشياء المبيعة لزارا المبيعة لزارا

                                                           

  . 012- 018ان انةمد، المرجع السايق، صد. مةمد سليم (89)

( من القانون المدني العراقي. ويق د يالوجديد ) اسويدال دين قديم يدين آخر،  يكمون سميياً  مي 222 – 221ينظر المواد  ) (87)
لجديمد وهمو  مي قضاس الدين القديم و ي نةوس الدين الجديد، وهو اوفاا رلب انااس انلويام القديم ورقد رلمب انةماس انلوميام ا

 الةالوين و رف قانوني، يسووجا ووا ر اركان  وةرو   و ةو ...(.

  وما يعدها. 205اةكام انلويام، مرجع سايق، ص ،0ح د. ريدالمجيد الةكيم، الموجي  ي ةرغ القانون المدني، (81)
  .155د. ريدالكريم  الح ريدالكريم ود. ريدالل   اضل ةامد، مرجع سايق، ص (86)



 01/5/8102 اربيل – كلية القانون / جامعة ايشك ( ILIC2018للقضايا القانونية ) وقائع  املؤمتر الدولي الثالث   لسياسةالقانون وا     

  
 

 
 

 
   422      

 

كانت ألرة قطع يالم الثمرة حلزها عال  الم رر ، هذا ما لم يولد ايفاق أح عرف يقخي نغير دلم(، من لهة 

ن عال  أن )ما يبا  مقمةوقن ي ةون ألةرة نقالةه حايألةاله إلة  ( من الق989أخرى نألت الما ة ) انون المدني أيخا

 نيت الم رر  لارية عال  ح،اب اقيفاق أح العرف(.

حيةث لةاء  (40)( مةن القةانون المةدني987يالحظ أنه ق  اعي لورح  هايين الما يين ري ظل حلو  الما ة )      

ن، يغني عن حلو  النألين الم ار إل يهما أعاله، ر ان عال  الم ر  العراقي اقكرفاء نةنم المةا ة النم مقرخبا

ن أح مةا يبةا  (41)( من القانون المدني987) ، أح عال  األقل يوحيد النألين حلعالها كاآليي )األشياء المبيعة لزارا

مقموقن ي ون مألاريفها عال  الم رر  ما لم يولد ايفاق أح عرف يقخي نغير دلةم(، حنةذلم يم نةا مةن ايةرا  

 مقرخت من حيث الألياغة حغير مطو  نعيدان عن ايرا  امثالة ق  اعي لها. نم

ن لالر رار، حيةث نألةت المةا ة 158كما أنه ق  اعي لولو  نم الما ة )       ( من القانون المدني العراقي يحنبا

غالت الغالت ح مه ح م الغالت، رذدا غألت أحد من الغالةت المةا  المغألةوب  -1المذكورة عال  أنه )

ايالفه ري يده رالمغألوب منه مخير إن شاء ضمنه الغالت األح ، حإن شةاء ضةمنه الغالةت الثةاني، حلةه أن ح

يخمن مقداران منه األح  حالمقدار اآلخر الثاني، رةذدا ضةمن الغالةت األح ، كةان لهةذا أن يرلةع عالة  الثةاني، 

مةةا  المغألةةوب الةةذ  هةةو رةةي يةةد كةةذلم إدا ايالةةه أحةةد ال -2حإدا ضةةمن الثةةاني رالةةيس لةةه أن يرلةةع عالةة  األح . 

الغالت رأن المغألوب منه ي ون نالخيار إن شاء ضمنه الغالةت حهةو يرلةع عالة  المرالةه حإن شةاء ضةمنه 

 المراله حق ي ون لهذا رلو  عال  الغالت(.

يالحظ عال  الفقرة األحل  من هذه الما ة نظمت ح م غالت الغالت، ري حين أن الم ر  نظةم اح ةام         

( مةةن القةةانون المةةدني، رر ةةرار اقح ةةام اانيةةة ق  اعةةي لهةةا حأ ى إلةة  يفةةاقم 231 – 152المةةوا  ) الغألةةت رةةي

النألةةو  المدنيةةة  حن مبةةرر، أمةةا نالن،ةةبة لالفقةةرة الثانيةةة مةةن المةةا ة المةةذكورة نظمةةت اح ةةام ايةةالف المةةا  

( مةةن القةةانون 151 – 186المغألةةوب، إد أن القةةانون حضةةح اح ةةام اقيةةالف نألةةورة مفألةةالة رةةي المةةوا  )

 .(43)، حهذه المبالغة  حالر رار ري حضع اقح ام ق  اعي لها(42)المدني

 الفرع الثالث

 الصياغة غري السليمة للنصوص

                                                           

يأن )نفقات وسليم المييع رلب المةورح، ما لم يوجمد رمرف أو اوفماا يقضمي ي يمر  ( من القانون المدني 517ن ت الماد  ) (22)
 ذلك(.

  .157د. جعفر الفضلي، المرجع السايق، ص (21)
، ولال ماد   مأن اسمواذنا الفاضمل أومب 219 – 215نقالً رن د. مةمد سمليمان انةممد، خموا ر مدنيمة، المرجمع السمايق، ص (20)

( من 166و 207و 209و 168و 160و 162و 009 -001( و7و 9يأمثلة كثير  يخ وص هذا الموضوع مناا المواد ) 
  ( من الم در نفس . 217 – 210القانون المدني العراقي، انظر ال فةات )

( ممن القممانون 009 -001لقمدر، رلمب سمييل المثممال، يالنسمية للممواد )ر  إن أنمم  وجنيماً لال المة نكوفمي ياممذا ايمهنماك امثلمة كث (28)
يخ وص المساولية رن الةيوان  قد يالغ  ياا المةرع رندما وضمع سميع ممواد لمذلك، وكمان انجمدر يم  ونظيماما  مي مماد  

د.منمذر الفضمل،  ( من القانون المدني. لمييد ممن الوفا ميل يراجمع 179واةد  كما  عل المةرع الم رح واكوفت يالماد  )
  .    811مرجع سايق، ص 
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الألةةياغة القانونيةةة نألةةورة عامةةة، هةةي األ اة الرةةي يحةةر  نمقرخةةاها نقةةل الرف يةةر القةةانوني مةةن القيةةز         

بارة ن،يطة أ اة لالرعبير عن ر رة كامنة لرألبح ه ذا حقيقةة الرماعيةة حهي نع، (44)الداخالي إل  القيز الخارلي

أح هي عبارة عن عمالية يقويل القيم الري ي ون ما ة القانون إل  قواعد قانونية ، (45)يحر  الرعامل عال  أرارها

 .(46)لالقة لالرطبيال ري الواقع العمالي

ي محموعة الورا ل حالقواعد الم،ةرخدمة لألةياغة حيرفر  من الألياغة القانونية، الألياغة الر ريعية، حه     

األر ار القانونية حاقح ام الر ريعية نطريقة ي،ير لرطبيال القانون من الناحيةة العماليةة، حدلةم نارةريعاب حقةا ع 

أح هةي "الألةياغة القانونيةة لفر ةار ، (47)القياة ري قوالت لفظية لرققيال الغرض الذ  ين ةده ال،يارةة القانونيةة

 .(48)ت الم ر  ري الرعبير عنها يمهيدان قلدارهاالري يرغ

حيعد الألياغة عنألر مهم لفهم النم، حيبدح أن هناك قألور ري اقهرمام نألياغة النم القانوني، حيةث      

الري ، (49)يفرقر إل  الدقة حالوضوح الالممين مما أار عال  رهم النم حيطبيقه، حمن عيوب الألياغة الر ريعية

 النألو  حيعيبها:يف   إل  يفاقم 

أ  محانبةةة ، (51)حهةةو نقةةيض الألةةواب، (50)حهةةو محانبةةة القةةال أولا:ًالخطننفً ننيًالصننياخةًوالخطننفً ننيًالل ننة: 

الألواب عن لهل )مخطئ(، أح عن عمد )خارئ(، حالخطأ ي ون ري اقرا ة أ  له لانةت يألةور  حلةالرا ة 

ن. ن أح قانونيا  حالعقل  حر ريه، حيرألور أن ي ون الخطأ ما يا

ن رةي        رالخطأ الما  ، هو الخطأ الذ  يقدث عندما ي ون العبةارة الرةي يةرا  نهةا الةنم يرخةمن خطةأ را حةا

ن أح  ،(52)نعض الفاظه، نقيث ق ي،رقيم معن  النم إق نرألقيقه ن مطبعيةا حيقرمل أن ي ون الخطأ الما   خطئا

ن من نألوله من لغةة أخطاء كرانية أح إمال ية أح نقوية أح ح،انية أح الخطأ ري الررلمة ، إد أخذ الم ر  نألا

                                                           

  .15، ص0221د. أةمد ةرف الدين، أ ول ال ياية القانونية للعقد، يدون ناةر، القاهر ،  (22)

 .09، انسكندرية، ص2د. ةسن كير ، المدخل إلب القانون، منةأ  المعارف،   (25)

رلي موسب، العملية الوةريعية  مي المدول العرييمة، الخيمرات المقارنمة والمدروس المسموفاد ، دراسمة منةمور  ضممن أوراا  (29)
  .99، ص0229الندو  اليرلمانية العريية نةو و وير ال ياية الوةريعية لليرلمانات العريية، مجلس النواا الليناني، 

العمدد الثماني، السمنة الثانيمة،  ،1حقع، يةث منةمور  مي مجلمة القمانون وانقو ماد، د. ةامد يكي، الوو يق يين القانون والوا (27)
. د. ريسب خليل خيرالل ، روغ القوانين، ال يعمة انولمب، مركمي ايةماث القمانون المقمارن، م يعمة ةمااا، 029صم ر، 
  .16-11، ص 0212أرييل، 

 ي وياةم الةقوا، أ روةة دكوورا ، كلية القانون والسياسة،  د. ريدالكريم  الح ريدالكريم، نظرية ورجيح السند ان ضل (21)
 .91، ص0211جامعة سليمانية، 

وممما يعممدها. د. ةيممدر أدهممم ريممدالاادح، أ ممول  025د. ر مممت ريدالمجيممد يكممر، مةممكالت الوةممريع، مرجممع سممايق، ص (26)
 .69، ص0226انردن،  –ال ياية القانونية، دار ةامد للنةر والووييع، رمان 

 . 105، ص0218 – 0210أ. ريدالةق الكوايي، معجم اللل ة العريية، دار الكوا العلمية، ييروت،  (52)

 -هم   1201، دار المعر ة لل يارة والنةر والووييع، ييروت، 0إسماريل ين ةماد الجوهرح، معجم ال ةاغ، قاموس،   (51)
 . 820، ص0227

. د. سركوت سليمان رممر، مرجمع 97، ص1615ة إين ةيان، دمةق، د. ردنان جاموس، المدخل إلب رلم القانون، م يع (50)
  .06سايق، ص



 01/5/8102 اربيل – كلية القانون / جامعة ايشك ( ILIC2018للقضايا القانونية ) وقائع  املؤمتر الدولي الثالث   لسياسةالقانون وا     

  
 

 
 

 
   422      

 

رةي لةياغة  أخرى غير لغره األلالية، حقد يرلةع الخطةأ المةا   عالة  رةبيل المثةا  إلة  عةدم يوريةال الم ةر  

كطبع حةرف العطةه أح الةذ  يعنةي الرزايةد  القرف، رال يق،ن الرعبير نالغة راليمة عن المعن  الذ  يقألد إليه

رف )ح( الذ  يفيد العطه حالحمع، أح الرغيةر رةي أرقةام المةوا  حي،ال،ةالها رةي حقي،رقيم المعن  إق يذررعما  ح

أية مرحالة من مراحل اعدا  الم رح ، رذدا كانت هناك موا  قحقة يقيةل إلة  مةوا  رةانقة رينبغةي اقنربةاه إلة  

حالرركيةز  أرقام الموا  الري اررقرت، حهذه األخطاء يقع عند لياغة النألو  الر ريعية حيث ينبغةي الرةدقيال

 .(53)عند ال رانة حضرحرة الردقيال نعد كرانة النألو  من قبل لحنة مخرألة

أما الخطأ القانوني، رهةو الخطةأ الةذ  يقةع ريةه الم ةر  نريحةة لعةدم يوريقةه رةي لةياغة الةنم ن ة ل رةاليم      

غيةر مقألةو ،  حعا ة ي ون هذا النو  من الخطأ، ح قيال حمخبور مما يفوت عاليه المعن  الذ  كان يقألد إليه

ن حدلةةم لعةةةدم الدقةةة رةةةي ارةةرعما  الرعةةةانير ، إق أنةةه ي،ةةرولت يداركةةةه حيألةةقيقه حقةةةد "ي ةةون الخطةةةأ قانونيةةا

حمةن األمثالةة عالة  ، (54)حالمألطالقات القانونية أح لجرناب ري يعانير الةنم أح لالقرخةاب المخةل نالألةياغة"

القةةانون المةةدني العراقةةي نخألةةو  ( مةةن 953الخطةةأ رةةي ارةةرعما  المألةةطالقات، مةةا لةةاء رةةي نةةم المةةا ة )

ق يحةوم لالولةي المخرةار مةن قبةل اقب أح الحةد أن يبيةع مةا   -1اررعما  كالمة )يريم(، حيث نةم عالة  أنةه )

ن، رمةن المم ةن أن ي ةون هنةاك حلةي  نف،ه لاليريم...( رهنا ق يرطالت يعين الولي المخرار أن ي ون هنةاك يريمةا

القيةاة كمةةا لةو كةان الحةةد هةو حلةي الألةةغير لفقةدان حالةد الألةةغير  مخرةار ل ةخم معةةين مةاما  حالةده عالةة  قيةد

ن مخراران قبل أن يموت، لذا األحل  نالم ر  العراقي يعديل نم المةا ة ) ( مةن 953األهالية، ام يعين الحد حليا

 القانون المدني العراقي نذضارة مألطالح )من هم يقت رعايره( أح )المول  عاليه( ندقن مةن مألةطالح )اليرةيم(

(55). 

ن حرة   ال موض:ً-ثانيا ن ق نةد مةن يقاليالةه يقالةيالن  قيقةا يعد القانون معقدان من حيث ربيعرةه، حل ةي ي ةون مفهومةا

يربين ماهيره، حأنه ي رمل عالة  عنألةرين، همةا العالةم حالألةياغة.، رعنألةر العالةم، هةو المةا ة الرةي ي،رخالألةها 

، رهذا العالم يقراج إل  قالت يألاغ ريه الما ة ل ةي العقل من المثل األعال  لطبيعة الرحانط اقلرماعية المرطورة

 .(56)ي ون قانالة لالرطبيال، حهذه هي عنألر الألياغة

ن، أمةا مةن حيةث ارةرعما  الم ةر  لالفةظ غيةر حاضةح الدقلةة عالة       حالغموض، هةو أق ي ةون الةنم حاضةقا

أكثر من معن  حاحد، رالالفظ  معناه، أح ي ون العبارة الري يأليغها الم ر  ق يف   المعن  المطالوب، أح يف  

                                                           

. د. مةمد وا ل ود.مةمد ةاوم الييمات، الممدخل إلمب 96 – 91د. رياس ال راف ود. جورح ةييون، مرجع سايق، ص (58)
 . 18، ص0220رلم القانون، م يعة جامعة دمةق، 

، 1665ة القانونية وةريعاً و قااً وقضاساً، دار الثقا ة للنةر والووييع، رممان، نقالَ رن  د. ريدالقادر الةيخلي،  ن ال ياي (52)
  .127ص

هيثم أةمد الم اور ، ريوا ال ياية الوةريعية، يةث مقدم للماومر العلمي انول يكلية القانون والسياسة، جامعة دهوك،  (55)
 . 097، ص0211، كانون انول، 12، مجلد 0منةور  ي مجلة جامعة دهوك، العدد الخاص يرقم 

  .029انسواذ  رنسوا جيني،  ي كواي  العلم وال ياية  ي القانون الخاص، نقالً رن  د. ةامد يكي، مرجع سايق، ص (59)
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الغةةامض أح العبةةارة الغامخةةة الرةةي يةةف   إلةة  غمةةوض الةةنم ق ي ةةون حاضةةقة رةةي الدقلةةة، إد ق يةةد  عالةة  

 .(57)المعن  ننفس الأليغة الوار ة، حالري من المفرحض أن يف   المعن  المطالوب نمحر  قراءيها

حمن أرباب الغموض عدم يقديد نطاق رريان أح ام القانون ن  ل حايةال حمنخةبط، أح حرح  كالمةات رةي       

النم القانوني ما دة ق را دة لها أح حلو  نقم ري يركيت الحمل حالعبارات، ن  ل يف   األمر إل  عدم رهةم 

يخطر الم ر  أح الق ومة إل  الدار حقد يقراج لفهمه أن ي،ر مل من خرج عباريه مما  ،(98)النم القانوني

مما يخاعه عال  النم حي،رولت من القاضةي مرالعةة الةنم حالروضةيقات  ،(95)يف،يرات إلمالة الغموض

 النألو  المدنية. فاقمحالرف،يرات، حنالنريحة يف   إل  ي

ا  نخألةو  ركةن حهناك اح ام كثيرة ري القانون المدني العراقي ينرانه الغموض، رنذكر عال  ربيل المث      

( لمعالحة المقل، حل ن القارئ عندما يقرأ يالم المةوا  ي ةعر 133 – 126المقل، رقد خألم القانون الموا  )

( عالة  أنةه )ق نةد 126كأن الم ر  عالب المقل كركن من اقلرزام حليس كركن ري العقةد، رقةد نألةت المةا ة )

إدا كةةان مقةةل  -( منةةه )أحقن 127يةةنم المةةا ة ) ل ةةل الرةةزام ين ةةأ عةةن العقةةد مةةن مقةةل يخةةاف إليةةه...(، حكةةذلم

ن عال  أنه )128اقلرزام م،رقيالن اررقالة مطالقة  كان العقد نارالن(،  كذلم ينم الما ة ) يالرةزم  -1( مدني أيخا

ن لالحهالة الفاح ة...( حكما ينم الما ة ) ن ناريا ن يعينا يحةوم  -1( منةه عالة  أنةه )125أن ي ون مقل اقلرزام معينا

ن حقةةت الرعاقةةد إدا كةةان مم ةةن القألةةو  رةةي الم،ةةرقبل...( حكةةذلم يةةنم المةةا ة أن ي ةة ون مقةةل اقلرةةزام معةةدحما

ن عالةة  انةةه ) 133) ن لالنظةةام العةةام  -1( مةةدني أيخةةا ن حق مخالفةةا يالةةزم أن ي ةةون مقةةل اقلرةةزام غيةةر ممنةةو  قانونةةا

المقل كركن ري اقلرزام، مما يبةدح أن حاآل اب...(، رالو أمعنا النظر إل  يالم الموا  رأن الم ر  العراقي عالب 

عدم حضوح قألد الم ر  قةد أ ى إلة  اقخةرالف رةي الةرأ  نةين الفقهةاء، حلةم يق،ةم نعةد هةذا الموضةو  مةن 

؛ حمن لهة أخرى رال حالة ل ل يالم الموا ، حيث أ ى إلة  يخةخم رةي القةانون المةدني، هذا من لهة (63)قبالهم

 ونة مةن عةدة رقةرات؛ حكةذلم هنةاك خالةط حغمةوض رةي الألةياغة رةي حكان ناقم ان لمعها ري ما ة حاحدة م

 283موقه الم ر  ري القانون المدني العراقي، نين القال رةي القةبس حنةين الةدرع نعةدم الرنفيةذ رةي المةا يين )

 .(61)( من القانون المدني العراقي282ح

مدني العراقي نقوله )رةذدا لةم يولةد نةم ما نألت عاليه الفقرة الثانية من الما ة األحل  من القانون ال حكذلم     

ي ريعي مم ن يطبيقه ح مةت المق مةة نمقرخة  العةرف، رةذدا لةم يولةد ربمقرخة  مبةا ئ ال ةريعة اقرةالمية 

األكثر مال مة لنألو  هذا القانون(، ن،أ  ما معن  قو  الم ر  )األكثر مال مة لنألو  هذا القةانون(، رةي 

                                                           
  .70-71د. رياس ال راف ود. جورح ةييون، مرجع سايق،ص (57)
 . 862-816د. ر مت ريدالمجيد يكر، مةكالت الوةريع، مرجع سايق، ص (51)
  .17د. رلي ال اوح، مرجع سايق، ص (56)
، مرجمع سمايق، 1لمييد من الوفا يل ةول الخال ات يراجع  د. ريدالمجيمد الةكميم، الموجيي  مي ةمرغ القمانون  الممدني، ح (92)

وما يعمدها. د. ريدالمجيمد الةكميم وريمدالياقي اليكمرح ومةممد  159وما يعدها. د. منذر الفضل، مرجع سايق، ص 112ص
، 2، م مادر انلوميام، العاومك ل منارة الكوما،  1لوجيي  ي نظريمة انلوميام  مي القمانون الممدني العراقمي، ح   اليةير، ا

 ومايعدها.   65، ص0212القاهر ، 
، 0227، م يعمة ويار  اليرارمة، أرييمل، 1للوف يل يراجع  د. سعدح اليرينجي، مالةظات نقدية  ي القانون الممدني،   (91)

  نسواذ الفاضل رةم  الل  مادوين لةل الخل  والوداخل وال موض يين المادوين ارال .. ةيث اقورغ ا187-188ص
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ألةر عالة  مةذهت  حن  خةر، كمةا يرخةح لمةن يقةرأ المةذكرة اقيخةاحية حين أن نألو  القانون المدني لم يقر

المرعالقةةة نمحمةةو  نألولةةه، ر يةةه يف،ةةر هةةذا الةةنم، هةةل القاضةةي يرلةةع إلةة  الفقةةه القنفةةي أم إلةة  المةةذاهت 

ن من اح امها ري نعض المواضيع حالقاقت؟ رهةذه الفقةرة  اقرالمية األخرى الري أخذ منها م ر  القانون ق،ما

 موض حعدم الوضوح حي  ل عرقالة، مما يألعت األمر عال  القاضي عند يعرضه لهذه القاقت.ي رنفه الغ

اً ن مةا يقرخةيه اآلخةر" أح هةو عبةارة  التعارض:ً-ثالثا هو "انطباق نألين عال  حاقعة ما، يخاله كل منهمةا ح مةا

ن أح عن يناف ري مدلولها، حأن لوهر الرعارض ري الققيقة هو الرعارض نين  ليالين رةواء كةان ا لرعةارض كاليةا

ن"  .(62)لز يا

( من القانون المدني العراقي يرعارض مع نم الفقةرة )األحلة ( 134رعال  ربيل المثا  "إن حلو  الما ة )     

ن لقحةر أح اكةراه أح غالةط  -1( عال  أنه )134( منه، رقد نألت الما ة )1163من الما ة ) إدا انعقد العقد موقورةا

لعقد نعد محا  القحر أح اريفا  اقكراه أح يبين الغالط أح ان  اف الرغرير، كما أح يغرير لام لالعاقد أن ينقض ا

له أن يحيزه، رذدا نقخه كان لةه أن يةنقض يألةررات مةن انرقالةت إليةه العةين، حأن ي،ةرر ها حيةث حلةدها، حإن 

رةي حالةة قيةام  يداحلرها األيد ، رذن هال ت العين ري يد من انرقالةت إليةه ضةمن امنهةا(، يفهةم مةن هةذه المةا ة أنةه

شخم نبيع شيء ممالوك لالغير، اةم نيعةه مةن قبةل الم ةرر  ل ةخم  خةر حيوالةت البيةو  حارةرقر ال ةيء رةي 

حيامة شخم رواء كان ح،ن النية أح ريئها، رالمالم ال يء القةال رةي أن يةنقض لميةع الرألةررات الرةي يمةت 

 ، حالم ر  ينو  حماية مالم ال يء ري عال  ال يء الممالوك، حله حال اررر ا ه أينما حلده حإن يداحلره األيد

أن ق يخيع حقه مهما يوالت البيو ، حالعد  يقخي اققرألار لالمالم، إق أن هذا النم يرعارض مع ما نألةت 

مةن حةام حهةو ح،ةن النيةة منقةوقن أح رةندان لقامالةه  -1( من القانون  المةدني العراقةي نقولهةا )1163نه الما ة )

حالقيامة نذايها قرينة عال  يوارر  -2ت لقيح رال ي،مع عاليه  عوى المالم من أحد. م،رندان ري حياميه إل  رب

ح،ةةن النيةةة ححلةةو  ال،ةةبت الألةةقيح، مةةا لةةم يقةةم  الةةدليل عالةة  ع ةةس دلةةم(، رهنةةا يحةةت أن نميةةز نةةين أ  مةةن 

ن، حلدير نالةذكر أن المةا ة ) ن خالا ن حأيهما يعد نألا ن عاما القواعةد ( حر ت ضةمن 134القاعديين أعاله يعد نألا

( ينظم المبدأ العةام الةذ  يق ةم القيةامة 1163العامة المنظمة لنظرية اقلرزام نما ريها نظرية العقد، أما الما ة )

 .(63)حنالرالي يعد اررثناءان من األلل"

 عاليه رأن هذين الما يين لاءيا مرناقخرين، حل ن أيهما يطبال؟ 

من أحدى ررق الحمع حالروريال، أن يقيد العام نالخا ، ريعمل نالخا  ريما حر  ريه، حيعمل نالعةام ريمةا       

 حراء دلم، حهذه هي الم  الة الري يوالهها القاضي مما أ ى إل  يفاقم النألو  المدنية.

اً ن يالةزم لذايةه كة التناقض:ً-رابعا ون أحةدهما لةا قة حاألخةرى هو "اخةرالف الحمالرةين نةالنفي حاقابةات، اخرالرةا

، أح هةةةو"اخرالف القخةةةيرين ناقيحةةةاب حال،ةةةالت نقيةةةث يقرخةةةي لذايةةةه لةةةدق أحةةةدهما حكةةةذب (64)كادنةةةة"

                                                           
  . 189د.مةمد ةريف أةمد، مرجع سايق، ص (90)
  وما يعدها.  209د.مةمد سليمان انةمد، خوا ر مدنية، مرجع سايق، ص (98)

 . 055، ص 0211، ماسسة الرسالة، 0الكفوح، ايي اليقاس أيوا ين موسب الةسيني القريمي الكو ي، الكليات،   (92)



 01/5/8102 اربيل – كلية القانون / جامعة ايشك ( ILIC2018للقضايا القانونية ) وقائع  املؤمتر الدولي الثالث   لسياسةالقانون وا     

  
 

 
 

 
   423      

 

ن من القخيرين، رةذن النقيخةرين (69)األخرى" ن أح اابايا ، حالمناقخة ري ال الم هي الرخاله، حألاله الرخاله، نفيا

ق يحرمعان، حق يريفعان كقوله ميد قا م، ميد غير  كل قخيرين من لدقت أحدهما كذب األخرى، حالنقيخران

 .(66)قا م، مع ايقا  لهات مذكورة ري غير دلم

، عدة معايير لرققيال الرناقض رهو عال  حد قوله يقدث رةي أمةور امانيةة (67)حقد حضع أحد عالماء األلو      

حدة ال رر، حححةدة اقضةارة حهي "ححدة الموضو  )المق وم نه أح الم،ند(، ححدة الزمان حححدة الم ان حح

 أح الألفة حححدة القوة حالفعل حححدة ال ل حالحزء حححدة القوة اقلزامية"؛ حي ون اقخرالف ري أمرين:

 اقخرالف ري ال يه )اقيحاب حال،الت أحالألقة حالبطالن أح الحوام حالقظر(. -1

ن. -2 ن حاآلخر لز يا  اقخرالف ري ال م، نأن ي ون احدهما كاليا

ادن النقض حالرناقض يقألل ري القانون نين ح مين مخرالفين ري قاعديين قانونيرين مخرالفرين، حهةو الفعةل      

، (68)الذ  يحعةل الولةه مخةا  لالولةه ال،ةانال، رهةو يةر  عالة  القةا  الفعالةي، حلةيس عالة  القةا  الولةفي

األلةالية هةي حةال المال يةة الققةوق العينيةة  -1( مةن القةانون المةدني العراقةي نةم عالة  أن )68رمثالن، الما ة )

ححال الرألرف ححال العقر ححقوق المنفعة حاقررعما  ححال اقلارة الطويالة( رال اش ا  ري يالم الققوق الري 

أحر يها هذه الما ة ناعربارها حقوق عينية ما عدا حال اقلارة الطويالة، حال،فا  الذ  يثور، هل أن هةذا القةال 

 يعد من الققوق العينية؟

ن نةنم قةانوني لةريح، حالرنةاقض 68)رالما ة        ن عينيةا ( من القانون المدني، لعل من اقلةارة الطويالةة حقةا

ي من ري أن مفهوم المخالفة لهذا القال هو حال اقلارة القألةيرة الةذ  ق يةدخل ضةمن نطةاق الققةوق العينيةة؛ 

ر  حةةال اقلةةارة ألن الققةةوق العينيةةة حر ت عالةة  رةةبيل القألةةر حلةةيس عالةة  رةةبيل المثةةا ، ادن اعربةةر الم ةة

القأليرة من الققوق ال خألية، رهذا هو حله الرناقض الذ  حقع ريه الم ةر  العراقةي، حق شةم ريةه أن هنةاك 

ن ري لفات حخألا م كل من القال ال خألي حالقال العيني، رالقال العيني، كما حر  ري المةا ة ) ( 67اخرالرا

يهةا القةانون ل ةخم معةين، رةي حةين أن القةال من القانون المدني عال  أنه رالطة مباشرة عال  شيء معين يعط

ال خألي هةو رانطةة قانونيةة نةين شخألةين، رالةذ  يميةز القةال العينةي عةن القةال ال خألةي هةو كونةه رةالطة 

يباشرها ال خم عال  ال يء مقل القال  حن يورط  خر، نل هةو يمةارس هةذه ال،ةالطة رةي يعامةل مباشةر رةي 

ن حالةة إلة  يورةط مةن أحةد، حق حرة  ادن مةن شةخم ال يء مقل القال ي،رعماله حي،رغاله حيرألرف ريه  ح

ما؛ أما لاحت القال ال خألي رةال ي،ةرطيع الولةو  إلة  حقةه إق نرورةط شةخم  خةر  حن أن ينألةت دلةم 

القال عال  ما  معين مباشرة، أ  ق يمالم رالطة عال  ما  معين نالذات نع س الققوق العينية، حنهذا ال  ل أن 

ن ري خألا م كل من ا لققين حليس ري مةديها، رقةال الم،ةرألر حةال شخألةي رةواء قألةرت مةدة هناك اخرالرا

                                                           

 .220أيو الةسن رلي ين مةمد ين رلي الجرجاني، الوعريفات، دار الةاون الثقا ية، ي داد، يدون واري ، ص (95)

 .875 – 878ق، صد. م  فب اليلمي، أ ول الفق   ي نسيج  الجديد، مرجع ساي (99)

، 1، ص1669الةي  أةمد ين يوسف ين ريدالدائم، رمد  الةفاظ  ي وفسمير أةمرف انلفماظ، دار الكوما العلميمة، ييمروت،  (97)
0 ،012. 

، وماري  الييمار    www.ahewar.orgرياس رلي العلي، مفاوم الوناقض والوضاد، مقمال منةمور رلمب ةميكة اننورنمت   (91)

8/1 /0217. 

http://www.ahewar.org/
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اقيحار أم رالت يالم المدة، راقش الية هنا، لمادا لم يعربر اقلارة القأليرة من الققوق العينية مع أن لوهرها 

 حاحد، حقررق نينهما إق من حيث رو  المدة، ري حين أن الفرق نين الققين العينةي حال خألةي كبيةر، رةالقال

العيني حر  عال  ربيل القألر، أما القال ال خألي لم ير  عال  رةبيل القألةر، رةأين المنطةال مةن اعربةار حةال 

ن  ن شخأليا ن، ححال الم،رألر ري اقلارة القأليرة حقا ن عينيا  .(65)الم،رألر من اقلارة الطويالة حقا

ن مما ربال، يرخح لنا أن الم ر  العراقي حقع ري يناقض عندما اعربة       ر حةال اقلةارة الطويالةة مةن حانطالقا

الققةةوق العينيةةة ححةةال اقلةةارة القألةةيرة مةةن الققةةوق ال خألةةية، ألن اقخةةرالف رةةي ححةةدة الزمةةان ق يعنةةي 

اقخرالف ري ألل الموضو ،  رموضو  اقلارة حاحد ري كال الققةين، حاقلةارة هةي الةارة رةواء قألةرت 

ن مةن الخالةط حالالةبس  ي،ةرولت إمالرةه، حمةن لهةة أخةرى أ ى إلة  يفةاقم المدة أح رالت، رهنا خالال الم ر  نوعا

 ( من القانون المدني العراقي.68نم الما ة )

اً : مةن أنةرم العيةوب الرةي لةاحت القةانون المةدني التزيدًوالتكرارًالسنلبيًوالتفصنيلًخينرًالضنرور ً-خامسا

ات ما دة حناقألةة، العراقي هو عيت الزيا ة أح الر رار، حيث أن القانون المدني يقرو  عال  اح ام حموضوع

حيبدح لنا أن ال،بت المباشر حالر يس الذ  أ ى إل  يفاقم نألو  القةانون المةدني العراقةي يرلةع إلة  الزيةا ة 

 حالر رار الري اكرنه نألو  هذا القانون.

رالزيا ة هو " إيرا  لفظ أح يعبير ما د ري النم الر ريعي، نقيث ق يفخي ررعه من الةنم إلة  اقخةال       

معن "؛ أما الر رار رهو "ي رار الق م القانوني ري اكثر من نألو  القانون رةواء رةي القةانون دايةه أح رةي نال

، أح هةةو ي ةرار العنالةةر  اخةةل الةةنم القةانوني ن ةة ل يقالةةل مةةن قيمةة الةةنم حمةةن شةةأنه (73)قةانونين م،ةةرقالين"

 ي.احداث ارناك حارهاق ق مبرر لهما، ن  ل قد يف   إل  ارالة النم القانون

حقد يرلع ارباب الزيا ة ري النألو  المدنية إل  رغبة الم ر  ري ايخاح المعن  الذ  يرم الرعبيةر عنةه      

رةي الةنم أح الفال،ةفة أح العالةة الرةي رةةن مةن الالهةا، أح رغبةة الم ةر  رةي الرأكيةةد عالة  أمةر مةا أح لعةدم كفةةاءة 

 .(71)رىالم ر  ري لياغة النم أح النقل أح الررلمة ري القوانين األخ

أمةةا رةةبت الر ةةرار ريرلةةع إلةة  الةةنقم رةةي ايخةةاح اقح ةةام القانونيةةة نذغفةةا  نعةةض األلفةةاظ مةةن العبةةارات      

اقرارةةةية أح اقيحةةةام المخةةةل نةةةالمعن  ن ةةة ل ق ي،ةةةرقيم الق ةةةم نةةةدحنها، أح يرلةةةع إلةةة  عةةةدم ح،ةةةم موضةةةو  

لةو  اقريبةاك حاقضةطراب اقخرألالات حالألالحيات حيداخالها ري النألو  القانونيةة مقةل الألةياغة حح

حالغموض ريها، أح قد يرلع إل  ارةرعما  عبةارات دات معنة  حارةع يم ةن أن يةد  عالة  معنيةين أح اكثةر ممةا 

 .(72)يثير اقرناك ري المعاني حاقح ام القانونية

                                                           
  .11-11د. سعدح اليرينجي، مرجع سايق، ص (96)
  .21د. سركوت سليمان رمر، مرجع سايق، ص (72)
 .  091هيثم ةامد الم اور ، مرجع سايق، ص (71)

، 0212، ييمروت، 0د. رائد خلف هاةم الياادلي ود. رثمان سلمان ييالن العيودح، الوةريع يمين ال مياية وال منارة،   (70)
  .96ص
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حاألمثالة كثيرة نين انايةا نألةو  القةانون المةدني، منهةا نخألةو  أح ةام ال ةفعة الرةي خألةم الم ةر       

( مةةن القةةانون المةةدني، حيالحةةظ أنةةه ق  اعةةي لوضةةع كةةل يالةةم المةةوا  1144 – 1128( مةةا ة أ  المةةوا  )17)

يمهةا محةد ان حيالخيألةها رةي لرنظيم اح ام ال فعة، حيث لم يعد لها يطبيال ري المحا  العمالةي، رمةن األرخةل ينظ

-221ما ة حاحدة أح ري ما يين اانرين؛ حكذلم نخألو  م،فحلية القيوان الري خألم الم ر  لها المةوا  )

( من القانون المدني، حيث نالا الم ر  نالزيةا ة رةي يخألةيم كةل يالةم المةوا ، رمةن األرخةل أن ي،ةالم 226

، حكةذلم عالة  الم ةر  العراقةي أن (73)ا ة حاحةدةم،الم الم ر  المألر ، حيحمع يالم المةوا  حيقرخةت رةي مة

يبرعةد عةن الرفالةةيل حاألمثالةة؛ ألن مةن خألةةا م القاعةدة القانونيةة أن ي ةةون عامةة محةر ة، حاألمثالةةة رةي هةةذا 

ن، منها نذكر الما ة ) ل ل شخم حال المةرحر رةي الطريةال  -1( من القانون المدني أنه )227الألد  كثيرة أيخا

رالةو رةقط عةن ظهةر  -2ريخر غيره حق يخر ري القاقت الري يم ن الرقةرم عنهةا. العام ل ن ن رر ال،المة 

ن، حإدا أحررقةت ال ةرارة الرةي  القما  حمل كةان يم ةن الرقةرم عةن رةقوره رأضةر نةالغير كةان القمةا  ضةامنا

رارت من  كان القدا  عند ضرنه القديد اياب شةخم كةان مةاران رةي الطريةال حكةان يم ةن الرقةرم عةن دلةم 

لةيس ألحةد  -1( من القانون المةدني الرةي يةنم عالة  أنةه )228لقدا  اياب دلم المار(،  حكذلم الما ة )ضمن ا

حضع شيء ري الطريال العةام نةال يةرخيم مةن الحهةة المخرألةة حإدا رعةل ضةمن الخةرر الةذ  يولةد مةن هةذا 

ان،ةان رألةانه  رالو حضع شةخم رةي الطريةال العةام القحةارة حا حات العمةارة حعثةر نهةا حيةوان أح -2الفعل. 

ن يزلال نه حملال نه ان،ةان أح  ضرر حلت الخمان حكذلم يحت الخمان إدا لت شخم ري الطريال العام شيئا

 حيوان(.

ريالحظ عال  هايين الما يين اقرالة غير الخرحرية، كما أنهما يقرويان عال  يفاليل حأمثالة ن  ل معيةت      

عألةر، لةذلم حلةو  هةايين المةا يين ق لةدحى لهمةا حيقرخةي ري القانون المدني، كما ق ين،حم مع مقرخيات ال

ن ري ظل حلو  الما ة ) إدا  -1( من القانون المدني الري يغطي الما يين اعةاله نقولهةا )186حذرهما، حخألولا

ن إدا كةان رةي أحةداث هةذا الخةرر قةد يعمةد أح  ن ي ون ضامنا اياله أحد ما  غيره أح انقم قيمره مباشرة أح ي،ببا

ن كانةا مر ةارالين رةي  -2يعدى.  حإدا الرمةع المباشةر حالمر،ةبت ضةمن المرعهةد أح المرعةد  منهمةا رالةو ضةمنا معةا

 الخمان(.

( من القانون المدني أي  نأمثالة ق  اعي لها، ر ةل هةذه األحلةاف كةان 239( من الما ة )1حكذلم الفقرة )      

قعربةةار(؛ ألن كةةل أدى يألةةيت األلةةدر نالم ةةر  العراقةةي أن يخرألةةرها رةةي حلةةه )القريةةة حال ةةرف حا

ال خم ري عرضه أح مركزه اقلرماعي أح المالي إنما يمس شرره، حال ةرف يعنةي كةل اقعربةارات الخالقيةة 

، (74)الري يقيط نال خم حيقد  قيمره حموقعه ري محرمعه حرال رالوكه، حما يرولد عنه من ر  رعةل عنةد غيةره

                                                           

رلب أن  )ةارس الةيوان، ولو لم يكن مالكاً لم ، 1621( لسنة 181( من القانون المدني الم رح رقم )179ونص الماد  ) (78)
ضمل الةيموان أو وسمرا، مما لمم يثيمت الةمارس أن وقموع الةمادث كمان يسميا  مسئول رما يةدث  الةيموان ممن ضمرر، ولمو

 أجنيي ن يد ل   ي (. 
، دار الفكمر الجمامعي، اإلسمكندرية، 1د.  الل ةسين  رلي الجيورح، وعويض الضمرر انديمي  مي المسماولية المدنيمة،   (72)

، المكوما 1. د.وةسين ةمد سمايل، المساولية المدنية لل ةفي رن وجاوي ةقم   مي الو  يمة ال مةفية،  826، ص0212
  .297، ص0219الجامعي الةديث، 

( مممن القممانون المممدني يخ مموص نظريممة العقممد مممن قيممل اسمماوذ  القممانون 121-78  رلممب المممواد )وكممذلك هنمماك مالةظممات كثيممر
د. سممركوت أةمممد  2067 065واليمماةثين، للوف مميل يراجممع  د. مةمممد سممليمان انةمممد، خمموا ر مدنيممة، مرجممع سممايق،ص

 وما يعدها.  022سليمان، مرجع سايق، ص
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( مةةن القةةانون المةةدني العراقةةي حلعالهةةا 239( مةةن المةةا ة )1لةةذا نقرةةرح عالةة  الم ةةر  العراقةةي يعةةديل الفقةةرة )

يرناح  حال الرعويض الخرر األ ني كةذلم، ر ةل يعةد يألةيت الغيةر رةي حريرةه حشةرره حاعربةاره،  -1كاآليي )

ن اقرالة حالرفاقم ري النم المدني.            يحعل المرعد  م،فحقن عن الرعويض(، حنهذا ال  ل ن ون قد يحنبا

 ثانياملطلب ال

 آليات عالج تفاقم النصوص املدنية

نعد أن يناحلنا ارباب يفاقم النألو  المدنية، ينبغةي يقديةد  ليةات يم ةن مةن خاللهةا معالحةة الم ة الة مةن       

ألل الولو  إل  قانون مدني رشيال حمن،حم مع العألر حمع م،رالزمات ححالات المحرمع، حي من القل رةي 

ي لديد، أح ينقةيح حيعةديل القةانون المةدني المولةو ، حهةذا مةا رةنرناحله مةن نظرنا ري نالدار حرن قانون مدن

 خال  ررعين أانين. 

 

 

 

 

 الفرع األول

 اصدار تقنني مدني جديد

نينا ريما ربال أن الم ر  العراقي حاح  الحمع نين الفقهين اقرةالمي حالفقةه الغرنةي، عنةد يقنينةه القةانون       

ن رةي أكثةر مةن موضةع رةي القةانون المةدني، رةالمرغيرات  المدني القالي، إق أنه لم ينحح ري دلم حلةم ي ةن مورقةا

حإلة  حقرنةا هةذا يركةت  اارهةا  1593/ 8/5د ري حالرألورات القالالة من ياريخ  خو  هذا القانون حيز النفا

العميقة حال بيرة عال  كثير من نألو  القانون المدني، مما ألبح ق ين،حم حق يواكت الرطورات اقلرماعية 

حاققرألا ية رةي الوقةت القاضةر رةي ظةل مةا حألةل مةن يغيةرات رةي عةالم الر نالوليةا حم،ةرحدات حمرطالبةات 

ن أ ا ة لرغييةر المحرمةع حيطةوره حالةراء الةالحات اقرألةا ية حالرماعيةة حاقاريةة، حالات المحرمع ن  ل ي و 

ن عنةد حضةع القةانون؛ ألنةه كمةا  حا خا  ار ار حمبا ئ حديثة، حيقرل ريه ر رة اقررقرار القانوني حيةزان ارارةيا

ن نعالم أن القانون نولفه األ اة لرنظيم العالقات نين األررا  ري المحرمع، حلهذا يحت أن ي ون ه ذا الرنظيم مقققةا

، حنألورة عامة ي،ةرولت عنةد يقنةين حرةن قةانون مةدني لديةد (79)لالررقرار حاقنخبار ري المراكز القانونية

 مراعاة األحوا  حالمعايير اآليية:

                                                           

-92، ص 0222 لسمفة القمانون، دار الم يورمات الجامعيمة، اإلسمكندرية،  أةمد إيراهيم ةسن، يايمة القمانون، دراسمة  مي (75)
91.  



 01/5/8102 اربيل – كلية القانون / جامعة ايشك ( ILIC2018للقضايا القانونية ) وقائع  املؤمتر الدولي الثالث   لسياسةالقانون وا     

  
 

 
 

 
   422      

 

عند يألفح القانون المةدني العراقةي النارةذ، لةم نحةد مةا ي ةير إلة  ريارةة  توضيحً لسفةًالقانونًالمدني:ً-أولاً

حرال،فة هذا القةانون رةي مقةدمرها أح رةي ارةبانها المولبةة أح المةذكرة الرف،ةيرية لالقةانون، حرةي موا هةا األحليةة، 

  ال،يارةة رروضيح ال،يارة المدنية لالم ر  المدني حرال،فره أمر رةي غايةة األهميةة؛ ألن القةارئ يفهةم مةن خةال

المدنية الةنهب العةام المربةع مةن قبةل الم ةر  رةي كيفيةة يأرةيس اقح ةام نغيةة الولةو  إلة  اقهةداف حالغايةات 

المروخاة منها، رهناك قوانين عراقية أخرى نينت رال،فرها حرياررها المدنية، منها قانون رعاية األحةداث، حيةث 

( ل،ةةنة 78، حكةةذلم قةةانون رعايةةة القالةةرين رقةةم )(76)هأرةةر  هةةذا القةةانون رألةةالن لبيةةان اهدارةةه حرال،ةةفره حأر،ةة

، حيث اشار إل  رال،فره من خال  نم الما ة )األحل (، نأنه يهدف إل  رعاية الألغار حمن ري ح مهةم 1583

 حالعناية ن فحنهم اقلرماعية حالثقارية حالمالية لي،هموا ري محرمع مرطور.

ولت عنةةد رةةن قةةانون مةةدني لديةةد اقهرمةةام نةةالنم؛ ألن ي،ةةر (:Cohesionالتضنناوًومعنناييرًالنصننيةً ً-ثانيننا

ن م ةرمالن، ق  أهمية النم ي من ري أنه كا ن ري المحرمع، حهو مرميز عال  أنه حةدث يوالةالي يالةزم ل ونةه نألةا

إلة  رةبعة معةايير  (77) محر  يرانع من ال المات حالحمل، حري هةذا ال ةأن اشةار اقرةراد )رحنةرت    نةولرا (

 حهي:

حهو يرانط ظاهر عال  رطح النم نين العنالر المعحمية الم ونة له من خال  حرةا ل  اللفظي:التماسكًًً-1

لغوية ش الية، كأ حات الةرنط حالر ةرار حاقحالةة حغيرهةا، نقيةث يظهةر هةذه العنالةر ال،ةطقية عالة  لةورة 

ن لالمباني النقوية. ن يبعا  حقا ع يف   ال،انال منها إل  الالحال، حينظم نعخها نعخا

(: حهو الرنط اآللي قا م عال  ا راك العالقةات الرةي ق يظهةر عالة  رةطح Coherenceارم المعنوى )الرم -2

النم، أح هةو اقرةرمرارية الدقليةة الرةي يرحالة  رةي منظومةة المفةاهيم حالعالقةات الرانطةة نةين هةذه المفةاهيم، 

 كال،ببية حالعموم حالخألو  حغيرها.

ئ النم من كون لورة ما من لور الالغة قألد نها أن ي ةون (: هو موقه من Intentionalityالقألد ) -3

ن، حإن مثل هذا النم هو حريالة من حرا ل مرانعة لخطة معينة لالولو  إل  غاية نعينها، رالقألد  ن مرمار ا نألا

 يعبير عن هدف النم.

أن  (: حهو موقه م،رقبل النم إماء كون لورة ما مةن لةور الالغةة ينبغةي لهةاAcceptabilityالقبو  ) -4

 ي ون مقبولة من حيث هي نم مرمارم.

(: أ  مناربة النم لالموقةه، حهةي يرخةمن العوامةل الرةي يحعةل Situationalرعاية الموقه أح القالة )  -9

ن حمنارةبة  ن نواقعةة مةا يم ةن ارةررلاعها، حيةريبط رعايةة الموقةه ن،ةياقات الةنم المرعةد ة ممنةا النم مريبطةا

ن.  حهدرا

                                                           

والمماد  )انولمب( ممن قمانون الونظميم القضمائي  1618( لسنة 79( من قانون رراية انةداث العراقي رقم )0ينظر الماد  ) (79)
  المعدل. 1676لسنة  156لعراقي رقم ولب( من قانون اندراس العام االمعدل والماد  )ان 1676( لسنة 192العراقي رقم )

-128، ص0227، رمالم الكوما، القماهر ، 0رويرت دح يوجراند، النص والخ ماا وانجمراس، ورجممة د. وممام ةسمن،   (77)
 . 20-21، نقالً رن  د. سعيد أةمد ييومي، مرجع سايق، ص125
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(: أ  مدى يوقع المعالومات أح الوقا ع الوار ة ري النم أح عدم يوقعها، حرةي Informativityاإلخبارية ) -6

 نعض األحيان يف   ضعه اقخبارية إل  المالل الذ  يفخي إل  ررض النم.

(: حيرخمن العالقات نين نم ما حنألو  أخرى مريبطة نه حقعت ري حدح  Intertextualityالرنا ) -7

 يحرنة رانقة.

حإدا يقققت هذه المعايير ال،ةبعة، رةذن الةنم يظهةر كأنةه قطعةة حاحةدة مرنارةقة األلةزاء، مفهومةة المعنة       

 حالقألد، حنالرالي يققيال النريحة المروخاة منه.

اً القانون المقةارن، هةو العالةم الةذ  يرنةاح  نالدرارةة نظةامين لقةانونين أح  الستفادةًمنًالقوانينًالمقارنة:ً-ثالثا

د  موضةةو  أح م ةة الة معينةةة نهةةدف ارةةرخال  احلةةه الر ةةانه حاقخةةرالف نينهمةةا أح نقألةةد انةةرام أكثةةر نألةة

المفاهيم حاقر ةار حارةاليت الألةياغة القانونيةة، حالوقةوف عالة  العوامةل حالمةفارات الرةي لعالةت ل ةل شةريعة 

 حرمايها الخالة. (78)رانعها المميز

ر  إدا أرا  الةةدار قةةانون مةةدني لديةةد، ريم نةةه اقرةةرفا ة حيرحالةة  أهميةةة القةةانون المقةةارن نالن،ةةبة لالم ةة      

نةةالقالو  الرةةي يبنرهةةا الر ةةريعات اقلنبيةةة نألةةد  نفةةس الم ةة الة مةةع اخفةةاء الطةةانع الةةورني المنارةةت عالةة  يالةةم 

القالو  عن رريال اقررعانة ناقر ار حالنظريات األلنبية حررق الألياغة ريها حررق يالقي الةنم الغةامض 

نيةةان الةنقم ريةةه، حكيفيةة يالريهةةا؛ رالرحةارب ال،ةانقة، كمةةا أابرةت الدرارةةات أن اقلرحةاء إلةة  حكيفيةة يف،ةيره ح

الدرارةةة المقارنةةة عنةةد حضةةع قةةانون معةةين ي،ةةاعد عالةة  يق،ةةين القةةانون الةةورني حيطويرهةةا حيف،ةةيرها حغيةةر 

 .               (75)دلم

اً  ن، : من الألفات ال(83)التبويبًالمنطقيًالمتماسكًللقانونً-رابعا ن حمرمارة ا خرحرية لالقانون، أن ي ون منطقيةا

حهةةذا يعةةين عالةة  يفهةةم الرقنةةين حاقحارةةة نةةه، حيحعةةل البقةةث ريةةه ي،ةةيران، حان ةةاء اقرةةار المنارةةت لم ةةرح  

الر ريع، إنما هو نناء هرمي منطقي موضوعايه حاضقة العالقةة نبعخةها حنينهةا يةرانط رةببي حمر،ال،ةل مةن 

 ون.حيث األر ار الدارلة ري القان

اً مةةن المعالةةوم أن القةةانون يخارةةت المةةوارنين ليةةنظم عالقةةايهم اليوميةةة  التشنناركيةًعننندًاعنندادًالقننانون:ً-خامسننا

حليققةال ضةةرحرات الرماعيةة شةةر  مةةن ألالهةا، لةةذلم ينبغةي أن ير،ةةم هةةذا القةانون نالمنطقيةةة حالمعقوليةةة، حأن 

قناعةة حيفهةم محرمعةي، لةذلم ينبغةي  يرقبالها المحرمةع حيطبقهةا، حلرققيةال دلةم يحةت أن يألةور أ  ي ةريع عةن

اقعرما  عال  مبدأ الر اركية عند حضع القانون المدني لرققيال الغاية المرلوة منه، حدلم عن رريةال م ةاركة 

ألةةقاب المألةةالح المباشةةرة المرعالقةةة نمقةةل الر ةةريع حالخبةةراء الفنةةين رةةي موضةةو  الر ةةريع حخبةةراء الالغةةة 

المةةدني المةةريبط ن ةةارها نالر ةةريع كنقانةةات ارةةايذة الحامعةةات حالألةةياغة حممثةةل عةةن المنظمةةات المحرمةةع 
                                                           

  .01، ص0215د. مةمد ةسين من ور، القانون المقارن، أيو الخير لل يارة، اإلسكندرية،  (71)

. د.  مالغ المدين النماهي، 18، ص0221لل يارمة والنةمر، أرييمل،  O.P.Lد. م  فب اليلممي،  لسمفة القمانون، ماسسمة  (76)

 .92، ص1691النظرية العامة للقانون، والمواين ورلم الخالف، م يعة أسعد، ي داد، 
. أيضماً لمنفس المالمف، مسموقيل القمانون 155نقالً رن  د. ر ممت ريدالمجيمد يكمر، مةمكالت الوةمريع، مرجمع سمايق، ص (12)

، 0222، السممنة 85ي مجلممة القممانون المقممارن، و ممدرها جمعيممة القممانون المقممارن العراقيممة، العممدد، الممدني، يةممث منةممور  مم
  وما يعدها. 00ص
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حالققوقين حالقخاة، حروق كل دلةم  رارةة كةل البقةوث حالررةا ل حاقرةاريح حمفلفةات القةانون المةدني نغيةة 

الوقوف عالة  اقنرقةا ات حالرولةيات حالمقررحةات الرةي يخةمنرها هةذه الدرارةات نغيةة الرعةرف عالة  نةواقم 

 ل،انال ري ربيل الدار قانون مدني معالر حمر امل من كل النواحي. حشوا ت القانون ا

 الفرع الثاني

 تنقيح القانون املدني وتعديله

رةةي حالةةة عةةدم رةةن قةةانون مةةدني لديةةد، أح لةةيس نالخةةرحر  حضةةع قةةانون مةةدني لديةةد، نذم ةةان ال،ةةالطة      

نةةة حأخةةرى نمةةا ين،ةةحم مةةع الرطةةورات الر ةةريعية القيةةام نةةذلراء الرنقيقةةات الالممةةة حالةةراء الرعةةديالت نةةين ري

، 1834ال،ريعة الري ي هده العالم ري الوقت القاضر، رعال  ربيل المثا ، القانون المدني الفرن،ي لدر رةنة 

إق أنةةه ق يةةزا  رةةار  المفعةةو ؛ ألن ال،ةةالطة المخرألةةة نالر ةةريع يقةةوم نالرعةةديالت الالممةةة نمةةا ين،ةةحم مةةع 

، 1881رات القالالة، حكذلم قانون حرية الألقارة الفرن،ي لدر عام مرطالبات المحرمع حيرماش  مع الرطو

 إق أنه ق يزا  معمو  نه ري ررن،ا، حيث يم الراء الرعديالت الالممة عاليه.

ن شةامالن ي ةمل كةل المةوا         حلدير نالذكر أن القانون المدني العراقي نما هو عاليةه يقرةاج إلة  ينقيقةه ينقيقةا

ضوعية، حنما ي رنفه من الغموض حالرنةاقض حالعيةوب رةي لةياغة النألةو  حالعيةوب الزا دة حالعيوب المو

 األخرى كما ربال اقشارة إليها.

 حهناك حالات حأمور يدعو إل  ينقيح القانون المدني حيعدياله، حهي كاآليي:

القةانون المقةارن : يحت أن يرلع ينقيح القانون المدني العراقي إلة  مألةا ر االاةة، (81)بالنسبةًللمصادرً-أولاً

 حال ريعة اقرالمية حالقخاء العراقي حال ور رراني.

نالن،ةةبة لالقةةانون المقةةارن، راألخةةذ نةةه ضةةرحر  لةةدان نظةةران لالرطةةورات القديثةةة الرةةي رةةرأت عالةة  القةةوانين      

ذا القانون القديثة، كما أن القانون المقارن يمثل الرقدم القديث لعالم القانون حالر ريع، حن  ل أن ي،رحمع ري ه

المنقح مزايا كل الرقنيةات الرةي رةبقره حي ةون القةانون المقةارن المألةدر األح  نةين المألةا ر الرةي ي،ةرمد منهةا 

 الرنقيح حالرعديل.

أما نالن،بة لال ريعة اقرالمية كمألدر لالرنقيح حالرعديل، ينبغي اقعرما  عاليه؛ ألن ال ريعة اقرالمية يعد       

، نمعن   خر عال  الم ر  عند ينقيح حيعديل القةانون (82)انرة من المنطال القانوني الدقيالنظام قا م عال   عا م ا

المدني اقعرما  عال  اح ام ال ريعة اقرالمية نما يرال م مع العألر حالرطورات حالم،رحدات القديثة حمةع مةا 

 ين،حم مع حالات المحرمع.

                                                           

يخ موص مةمروع  1620ايريمل سمنة  02د. ريدالرياا السناورح، مةاضر  القاها  مي الجمعيمة الج را يمة الملكيمة  مي  (11)

 .1/1/0217، واري  الييار     http://www.egypt.man.netونقيح القانون المدني، موو ر رلب الموقع اإللكوروني  

 . 08د. ر مت ريد المجيد، مسوقيل القانون المدني، مرجع سايق، ص (10)

http://www.egypt.man.net/
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أمةةا نالن،ةةبة لالقخةةاء، رةةالواقع ي،ةةردعي اقعرمةةا  عاليةةه كمألةةدر عنةةد ينقةةيح حيعةةديل القةةانون المةةدني؛ ألن      

ن مع حالات البالد، حالقخاء يعد خير حريالة لرالبية هذه القالةات، كةون القخةاء  الم رح  يقرخي أن ي ون مرفقا

هر مةن خاللةه حالةة النةاس حالمحرمةع حمةا له عالقة مباشرة مع الموارنين حهو الحانت الرطبيقي لالقانون، حيظ

ينقم من أمور حأح ام ي،ردعي اضارره، حهذا ما لعل من أحد القخاة رةي المقةاكم المألةرية نرنبيةه الم ةر  

إل  ضرحرة اضارة أح ام م،فحلية مدنية حلزا ية يالزم نها ر يس الرقرير ري حالة عدم ارألاحه ارم المقرر 

مرناعه عن م،اعدة الحهات القخا ية نرقديم المعالومات الالممة لالألةقفي الةذ  أح ال ايت عند المطالبة، حعند ا

ن م،ةةرعاران، حهةةذا األمةةر ينبهةةت إليةةه إحةةدى المقةةاكم المألةةرية، إد قخةةت نةةأن )المق مةةة ينبهةةت  ارةةرعمل ارةةما

 نالم ر  إل  ررعة الردخل نالزام الألقفي نالعدح  عن نظام الالارمية رةي ن ةر حاابةات كةل مةن ي رةت مقةا 

ري أ  لريدة، حر  ي ون ري ربيل العدالةة رةهالن حمي،ةوران، إد أن نظةام المةذكور ينطةو  عالة  قةدر كبيةر مةن 

 .(83) الحور عال  األررا (

      

اً " يعنةةي اررئألةةا  أ  ينةةاقض رةةي  (84)المال مةةة كمةةا دهةةت إليةةه لانةةت مةةن الفقةةه الحاجننةًىلننمًالم: مننة:ً-ثانيننا

عارض ريما نين اقح ام حالرقاليل منها، نمعن  أن القانون المدني يألبح النألو  القانونية حالقد من حاقت الر

له يولةه عةام مالقةوظ حيةث ي،ةرطيع أن ي،ةرحمع رةي أح امةه المبةا ئ العامةة ال،ةا دة ريةه، رةاألمر الةذ  يخالةال 

الرعةةارض أح عةةدم حلةةو  المال مةةة رةةي نألةةو  القةةانون المةةدني العراقةةي هةةو عةةدم حلةةو  يولةةه عةةام لالح ةةام 

ة ريةةه، رالم ةةر  العراقةةي حينمةةا حضةةع القةةانون المةةدني خالةةط نةةين الفقةةه الاليبنةةي حالفقةةه اقرةةالمي رةةي المولةو 

ن من الالمال مة نين  اقح ام الري يخمنرها نألو  هذا القانون، نظران لالخرالرات الواضقة حال بيرة خالال نوعا

 ييني حالع س لقيح".اح امها؛ ألنه عندما يأخذ نمبا ئ ال ريعة اقرالمية يررك الفقه الال

لةةذلم نةةدعو الم ةةر  العراقةةي عنةةد ينقةةيح حيعةةديل القةةانون المةةدني العراقةةي األخةةذ ننظةةر اقعربةةار عنألةةر      

المال مة نين اقح ام الري يأخذها مةن المألةا ر المخرالفةة، رعالة  رةبيل المثةا ، إدا أخةذ الم ةر  ح ةم رةي الفقةه 

ن لعةدم حةدحث ينةاقض حيعةارض نةين مألةدرين الالييني، عاليه أن يأخذ ننظر اقعربار المألا  ر األخةرى يحنبةا

 مخرالفين، حاقنرعا  عن خالال نو ٍ من عدم المال مة نين اقح ام.

اً ن لالظةةرحف  الحاجننةًىلننمًالتطننور:ً-ثالثننا إن الب ةةر رةةي حركةةة  ا مةةة، حيولةةد هةةذه القركةةة  اةةاران مرغيةةرة ربقةةا

ريع، لةذا ينبغةي مراعةاة احريالةات الرطةوير نقيةث حاألحوا ، مما يريح رةي كةل لقظةة أحضةا  لةم يعالحةه الر ة

يرماش  الرطبيال القانوني مع يعاقت الرغيرات اقلرماعية، حق يألاغ نعةد الرنقةيح حالرعةديل نةم لامةد يوضةع 

ن لهذا النم الحامد، لذا ي،ردعي القالة إل  يعديل القانون المةدني  لموالهة حاقع معين ام يألبح الر ريع حبي،ا

 ى ليواكت الرطورات حالظرحف األخرى المفارة عال  القانون كما رعل الم ر  الفرن،ي.نين رينة حأخر

                                                           

، مسمموئأنف ةمممال 0226لسممنة  02190 ممي الممدروى رقممم  0226ديسمممير، سممنة  01مةكمممة جممنح مسمموأنف الممدقي، جلسممة  (18)
الجيي ، مةار إلي  رند مةممد سممير، جمرائم ال مةا ة والنةمر والقمذف والسما  مي جمرائم النةمر، ةمركة ايجيمت لال مدار 

 . 99-95واليرمجيات القانونية، القاهر ، دون سنة النةر، ص

  .012. مةمد سليمان انةمد، خوا ر مدنية، مرجع سايق، صد (12)
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اًً ي،رولت ري هذه القالة ي ة يل لحنةة لالغةرض المقألةو  ير ةون مةن  بخصوصًلجنةًالتعديلًوالتنقيح:ً-رابعا

الةةم نالالغةةة اعخةةاء رةةي كارةةة المحةةاقت حي ونةةوا أهةةل القةةل حالعقةةد، حيرةةورر ريةةه شةةرحر عةةدة منهةةا العالةةم، أ  الع

، نمعنة  م ةاركة (89)حقواعدها ح  انها حالعالم ناعما  الفقهاء ال،انقين حالعالم نظرحف القيةاة العماليةة حم ةاكالها

خبةراء رةي محةا  الالغةة حقواعةدها حنةاحثين حرقهةاء قةانونين حنخبةة مةن المحرمةع حنةاحثين الرمةاعيين حخبةراء 

راريح الحامعية حالوقةوف عالة  مةا ارةرنرب لةديهم مةن اقرألا  حاقررفا ة من المفلفات حالبقوث حالررا ل حاأل

يوليات حمقررحات ن أن القةانون المةدني مةن ألةل القألةو  عالة  قةانون مةدني معالةر ين،ةحم مةع حالةات 

                      المحرمع حالرطورات الها الة ري محاقت الر نالوليا.                      

 

 

 

                            

 خلاتـــــــمةا

 نعد أن انرهينا من نقثنا المرواضع، حلالنا إل  لمالة من اقررنالات حالروليات حأهمها ما يالي:

 االستنتاجات -أواًل

القواعد القانونية، حيث لها  اارهةا ال،ةالبية عالة  ري يعاني القانون المدني العراقي من ظاهرة يفاقم حيخخم  -1

 رالم النألو .ل هاقرناك حعدم الرركيز ري عماله القخا ي عند يطبيقنو  من مما ي،بت له القاضي، 

عرف حالفقةه اقرةالمي حالقةوانين  كةالالنألو  المدنية يرلع إلة  كثةرة مألةا ره ري رفاقم الن أحد ارباب إ -2

 الغرنية.

المثةا ، اعرمد الم ر  المدني عند حضعه لبعض القواعد القانونيةة عالة  أمثالةة يطبيقيةة أحر هةا عالة  رةبيل  -3

 رفاقم ري النألو  المدنية.الحهذه األمثالة أ ى إل  

نالةا أاةران مةن أ، حأن األخيةر حزا يةةهناك ررق نين الرفاقم ري النألو  المدنية عن الرفاقم رةي النألةو  ال -4

األح  لرعالقه نقياة الناس حرالمرهم حالقفاظ عال  كرامرهم حأموالهم حيهد   القريات العامة، نع س األح  الذ  

 يرعالال نالمألالح الخالة لفشخا  حدمرهم المالية ححمايرهم من اآلاار ال،البية لالقانون.

                                                           

الةمديث،  د. وائل ةسن ريدالةا ي، مةكلة النقص  ي القانون يين الممذاها الفلسمفية والةمرائع القانونيمة، المكوما الجمامعي (15)
  .85، ص0226اإلسكندرية، 
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إن القانون المدني، قانون منر ر حمر رت ري نةواح مخرالفةة؛ حال،ةبت يرلةع إلة  عةدم حلةو  ريارةة مدنيةة  -9

 ئ حاألرةس حاضقة لالم ر  المدني، حهي عبارة عن نهةب عةام يربعةه الم ةر  المةدني رةي رةبيل يقديةد المبةا

 يه.اايغحاأللو  العامة لالر ريع نغية الولو  إل  اهداره ح

غيةر ضرحرة اقررا  إل  مرالعة حينقيح القانون المدني من ألل القخاء عال  النألو  الزا دة حالحمل  -6

، حالةةراء الرعةةديالت الالممةةة حالخةةرحرية نغيةةة القألةةو  عالةة  قةةانون مةةدني من،ةةحم مةةع العألةةر هالمفيةةدة ريةة

 .حمناحي القياة كارة مع الرطورات الها الة ري المحرمع حمحاقت الر نالوليا المخرالفة حيرماش 

 التوصيات -ثانيًا

 ندعوا الم ر  العراقي حال ور رراني نما يالي:

ضةةرحرة مرالعةةة القةةانون المةةدني حينقيقةةه أح يعديالةةه أح الةةدار قةةانون مةةدني لديةةد ين،ةةحم مةةع مقرخةةيات  -1

 العألر.

المال مةةة، ألن المال مةةة يةةف   إلةة  اررئألةةا  الرنةةاقض رةةي النألةةو  المدنيةةة حيقةةد مةةن اقهرمةةام نعنألةةر  -2

حاقت الرعارض ريما نين اقح ام حيف   إل  خالال يوله عام ن  ل يف   إل  أن ي،رحمع ري اح امه المبةا ئ 

 العامة ال،ا دة ريه.

من القخاة ال فو ين، ألنهم اققةرب مرالعة القانون المدني ضرحرة اقعرما  عال  القخاء حأخذ  راء نخبة  -3

 إل  حالات المحرمع، حري ربيل يقديد الم اكل حالنواقم الري يعاني منها القانون المدني.

األخذ نالقانون المقارن، نظران لالرطورات القديثة الري ررأت عال  القوانين القديثة، كما أن القانون المقارن  -4

 ر ريع.يمثل الرقدم القديث لعالم القانون حال

اقهرمام نال ريعة اقرالمية كمألدر لالمرالعة حالرعديل حالرنقيح؛ ألن ال ريعة اقرةالمية نظةام قةا م عالة   -9

القديثةةة حمةةع مةةا ين،ةةحم مةةع  ،ةةرحداتم عةةا م اانرةةة، حاألخةةذ نأح امهةةا نمةةا يةةرال م مةةع العألةةر حالرطةةورات حال

 حالات المحرمع.

  القةةانون حمرالعرةةه، حنقألةةد نةةذلم م ةةاركة الةةقاب المألةةالح اقعرمةةا  عالةة  مبةةدأ الر ةةاركية عنةةد اعةةدا -6

ين ري موضو  الر ريع حخبراء الالغة حالألياغة حممثل عن منظمات يالمباشرة المرعالقة نالقانون حالخبراء الفن

 ن حالقخاة حغير دلم.يين حالققوقييالمحرمع المدني المريبط ن ارها نالر ريع، كنقانات المقام

 رارة كل البقوث حالررا ل حاقراريح حمفلفات المرعالقة نالقانون المدني، نغيةة الوقةوف عالة  اقنرقةا ات  -7

حالرولةةيات حالمقررحةةات الرةةي احرويهةةا هةةذه الدرارةةات حالرعةةرف عالةة  شةةوا ت حنةةواقم القةةانون المةةدني 

 حمعالحره.  
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يرناح  حال الرعةويض  -1راقي حلعالها كاآليي )( من القانون المدني الع239( من الما ة )1يعديل الفقرة ) -8 

الخةةرر األ نةةي كةةذلم، ر ةةل يعةةد يألةةيت الغيةةر رةةي حريرةةه حشةةرره حاعربةةاره، يحعةةل المرعةةد  م،ةةفحقن عةةن 

ن اقرالة حالرفاقم ري النم المدني.  الرعويض(، حنهذا ال  ل ن ون قد يحنبا

( 987لقانون المدني ري ظل حلو  الما ة )( من ا989ح 984يالحظ أنه ق  اعي لورح  هايين الما يين )  -9

ن، يغني عن حلو  النألين الم ار إليهما أعاله، ر ان عالة  الم ةر   من القانون المدني حيث لاء النم مقرخبا

( من القانون المدني، أح عال  األقل يوحيد النألين حلعالها كاآليي )األشياء 987العراقي اقكرفاء ننم الما ة )

ن أح مة ا يبةا  مقمةوقن ي ةون مألةاريفها عالة  الم ةرر  مةا لةم يولةد ايفةاق أح عةرف يقخةي نغيةر المبيعة لزارا

 دلم(، حنذلم يم نا من ايرا  نم مقرخت من حيث الألياغة حغير مطو  نعيدان عن ايرا  امثالة ق  اعي لها.

 املراجـــــــع
 كتب اللغة:

عرا، الجيس السمايع، دار  مادر، إين منظور  أيو الفضل جمال الدين اين منظور ان ريقي، لسان ال .1
 م.  1691 -ه  1811دار ييروت لل يارة والنةر، ييروت، 

 أيو الةسن رلي ين مةمد ين رلي الجرجاني، الوعريفات، دار الةاون الثقا ية، ي داد، يدون واري . .2
، دار المعر مة لل يارمة 0رريمي،   –إسماريل ين ةماد الجوهرح، معجم ال ةاغ، قماموس رريمي  .3

 . 0227 -ه   1201والنةر والووييع، ييروت، 
اسماريل ين ةماد  الجوهرح، ال ةاغ، واح الل ة و ةاغ العريية، الجيس الثالث، وةقيق إميل يديع  .4

لينمان،  –يعقوا ومةمد نييل  ريفمي، منةمورات مةممد رلمي ييضمون، دار الكوما العلميمة، ييمروت 
 م. 1666 -ه   1202

ومام ةسان، موقف النقد العريي الوراثي من دننت ما وراس ال مياية الل ويمة، دراسمة منةمور   مي  .9
 .1662، جد ، 56مجلة قراس  جديد  لوراثنا العريي، مجلة النادح انديي الثقا ي، العدد 

لميمة، الةي  أةمد يمن يوسمف يمن ريدالمدائم، رممد  الةفماظ  مي وفسمير أةمرف انلفماظ، دار الكوما الع .6
 .1669ييروت، 

 .0218 – 0210ريدالةق الكوايي، معجم اللل ة العريية، دار الكوا العلمية، ييروت،  .7
 

 كتب قانونية:
أةمد إيراهيم ةسن، ياية القانون، دراسة  ي  لسفة القانون، دار الم يورمات الجامعيمة، اإلسمكندرية،  .1

0222.  
أةمد إيراهيم ر ية ووجدح ةفيق، القانون المدني معلقاً رلي  يأةمدث اةكمام مةكممة المنقض، ال يعمة  .0

 . 0210 – 0218السادسة، ةركة ناس لل يارة، القاهر ، 
  .0221أةمد ةرف الدين، أ ول ال ياية القانونية للعقد، يدون ناةر، القاهر ،  .8
نظريممة والو ييممق  ممي القممانون المممدني، دار الكومما آرام مةمممد  ممالح سممعيد، المكنممة القانونيممة يممين ال .2

  .0212القانونية، دار ةوات للنةر واليرمجيات، القاهر ، 
ي  هار مةممود  وماغ، قيممة الخيمر  مي الفلسمفة الوةمريعية )القمانون الممدني اليايماني أنموذجماً(، ال يعمة  .5

  .0219انولب، الماسسة الةديثة للكواا، لينان، 
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، المكوما 1لمساولية المدنية لل ةفي رن وجاوي ةق   ي الو  يمة ال مةفية،  وةسين ةمد سمايل، ا .9
  .0219الجامعي الةديث، 

 .1675وو يق ةسن  رح، المدخل للعلوم القانونية، دار الفكر العريي، ييروت،  .7
 ، انسكندرية.2ةسن كير ، المدخل إلب القانون، منةأ  المعارف،   .1
انردن،  –القانونيممة، دار ةامممد للنةممر والووييممع، رمممان  ةيممدر أدهممم ريممدالاادح، أ ممول ال ممياية .6

0226. 
، 0رائد خلف هاةم الياادلي ود. رثمان سلمان ييالن العيودح، الوةريع يين ال مياية وال منارة،   .01

  .0212ييروت، 
، رمالم الكوما، القماهر ، 0رويرت دح يوجراند، النص والخ اا وانجراس، ورجمة د. ومام ةسمن،   .00

0227. 
  .0227، م يعة ويار  اليرارة، أرييل، 1اليرينجي، مالةظات نقدية  ي القانون المدني،  سعدح  .10
سممعيد أةمممد ييممومي، ل ممة القممانون  ممي ضمموس رلممم ل ممة الممنص، دراسممة  ممي الوماسممك الن ممي، وقممديم  .18

المسوةممارمةمد أمممين الماممدح، ال يعممة انولممب، دار الكومما القانونيممة، دار ةمموات للنةممر واليرمجيممات، 
 .  0212ر ، القاه

 .1691 الغ الدين الناهي، النظرية العامة للقانون، والمواين ورلم الخالف، م يعة أسعد، ي داد،  .01
، دار الفكممر 1 ممالل ةسممين رلممي الجيممورح، وعممويض الضممرر انديممي  ممي المسمماولية المدنيممة،   .15

 . 0212الجامعي، اإلسكندرية، 
ون، ال يعممة انولمب، دار الثقا ممة للنةممر ريماس ال ممراف ود. جمورح ةييممون، الممدخل إلممب رلممم القمان .19

 .0221والووييع، انردن، 
ريممد الممرياا السممناورح، الوسممي   ممي ةممرغ القممانون المممدني، الجمميس انول، ال يعممة الثالثممة، م ممادر  .01

 .0226انلويام، منةورات الةليي الةقوقية، ييروت، 
 ريد المنعم اليدراوح، المدخل للعلوم القانونية، ييروت. .11
ةجممايح، المممدخل لدراسممة العلمموم القانونيممة، القممانون، الجمميس انول، م يورممات جامعممة ريممدالةي  .16

 .1670الكويت،
ريممدالرياا السممناورح، مقممانت وايةمماث لالسممواذ ريممدالرياا السممناورح، كليممة الةقمموا، جامعمممة  .02

  .1660القاهر ، م يعة جامعة القاهر ، الجيس انول، 
ية وةريعاً و قااً وقضاساً، دار الثقا ة للنةر والووييمع، رممان، ريدالقادر الةيخلي،  ن ال ياية القانون .10

1665.  
ريدالمجيمد الةكمميم وريمدالياقي اليكممرح ومةممد  مم  اليةمير، المموجيي  مي نظريممة انلوميام  ممي القممانون  .00

 . 0212ول، العاوك ل نارة الكوا، القاهر ، المكوية القانونية، ي داد، المدني العراقي، انجيس ان
يممد الةكمميم وريممدالياقي اليكممرح ومةمممد  مم  اليةممير، المموجيي  ممي نظريممة انلومميام  ممي القممانون ريدالمج .12

 .  65، ص0212، القاهر ، 2، م ادر انلويام، العاوك ل نارة الكوا،  1المدني العراقي، ح
ريدالمجيممد الةكمميم، الممموجي  ممي ةممرغ القممانون المممدني، م ممادر انلومميام، العاوممك ل ممنارة الكومما ،  .02

 .0227 ، المكوية القانونية، ي داد، القاهر
  .1615ردنان جاموس، المدخل إلب رلم القانون، م يعة إين ةيان، دمةق،  .12
 . 0212ر مت ريدالمجيد يكر، مةكالت الوةريع، ال يعة انولب، دار الكوا العلمية، ييروت،  .09
ارن، م يعمة ةمااا، ريسب خليل خيرالل ، روغ القوانين، ال يعة انولب، مركي ايةاث القمانون المقم .07

  .0212أرييل، 
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 ايي مةمد ةسن، دور المن ق القانوني  ي وكوين القمانون وو ييقم ، دراسم   مي  لسمفة القمانون، دار  .01
  .0211الم يورات الجامعية، اإلسكندرية، 

، 0الكفمموح، أيممي اليقمماس أيمموا يممن موسممب الةسمميني القريمممي الكممو ي، الكليممات، ماسسممة الرسممالة،   .12
0211. 

  .0215ةسين من ور، القانون المقارن، أيو الخير لل يارة، اإلسكندرية، مةمد  .82
مةمد سليمان انةمد، خوا ر مدنية، مكوا الفكر والوري لدوةاد المو ني الكوردسمواني، سمليمانية،  .81

 .  012، ص0226
انون مةمد سليمان انةمد، قارد  ن ل اوكام ودورها  ي وكوين ملكة قانونية سليمة، مركي ايةاث الق .21

  . 0212المقارن، م يعة ةااا أرييل،، 
مةمممد سمممير، جممرائم ال ممةا ة والنةممر والقممذف والسمما  ممي جممرائم النةممر، ةممركة ايجيممت لال ممدار  .88

 واليرمجيات القانونية، القاهر ، دون سنة النةر. 
مةمممد ةممريف أةمممد، نظريممة وفسممير الن مموص المدنيممة، م يعممة ويار  انوقمماف والةمماون الدينيممة،  .82

 م.  1610 -ه   1220ي داد، 
 . 0220مةمد وا ل ود.مةمد ةاوم الييات، المدخل إلب رلم القانون، م يعة جامعة دمةق،  .85

  .0221لل يارة والنةر، أرييل،  O.P.Lم  فب اليلمي،  لسفة القانون، ماسسة  .89

م مم فب العمموجي، القارممد  القانونيممة  ممي القممانون المممدني، ال يعممة انولممب، ماسسممة يةسممون للنةممر  .87
 .1660لينان،  –والووييع، ييروت 

  م  فب  قر،  لسفة وواري  النظم القانونية وانجومارية، مكوية الجالس الجديد ، المن ور . .81
، 0229 يارمممة والنةمممر، أرييمممل، منمممذر الفضمممل، الوسمممي   مممي ةمممرغ القمممانون الممممدني، دار آراس لل .86

  وما يعدها.  852ص
وائل ةسن ريدالةا ي، مةكلة النقص  ي القانون يين الممذاها الفلسمفية والةمرائع القانونيمة، المكوما  .22

 .0226الجامعي الةديث، اإلسكندرية، 
يممس مةمممد ال يمماخ، انسمموقرار ك ايممة مممن يايممات القممانون، المكومما الجممامعي الةممديث، اإلسممكندرية،  .21

0210.  

 االطاريح:
سممركوت سممليمان رمممر، وقممويم ال ممياية الوةممريعية لنظريممة العقممد، ا روةممة دكوممورا ، كليممة الةقمموا  .1

 .0219جامعة المو ل، 
ريدالكريم  الح ريمدالكريم، نظريمة ومرجيح السمند ان ضمل  مي ومياةم الةقموا، أ روةمة دكومورا ،  .0

 .0211كلية القانون والسياسة، جامعة سليمانية، 
ماريل رلي، السياسة المدنية  ي الوةريع العراقي، أ روةة دكوورا ، كلية القانون والسياسة، قاسم إس .8

 .0211ليمانية، جامعة س
 

  البحوث:
العممدد  ،1حةامممد يكممي، الوو يممق يممين القممانون والواقممع، يةممث منةممور  ممي مجلممة القممانون وانقو مماد، .1

 . 029صم ر، الثاني، السنة الثانية، 
الوةمريعية، يةمث  –ريدالكريم  الح ريدالكريم ود. ريداللم   اضمل ةاممد، وضمخم القوارمد القانونيمة  .1

  . 0212(، أيلول 08(، العدد )9منةور  ي مجلة جامعة وكريت للعلوم القانونية، السنة )
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ر مت ريدالمجيد يكر، مسوقيل القانون المدني، يةث منةور  مي مجلمة القمانون المقمارن، و مدرها  .2
  .0222، السنة 85عية القانون المقارن العراقية، العدد، جم

رلي موسب، العمليمة الوةمريعية  مي المدول العرييمة، الخيمرات المقارنمة والمدروس المسموفاد ، دراسمة  .1
منةور  ضمن أوراا الندو  اليرلمانية العريية نةو و وير ال مياية الوةمريعية لليرلمانمات العرييمة، 

  .0229مجلس النواا الليناني، 
رليان يو ييان، مقا مد القمانون الوضمعي  مي ضموس مقا مد الةمريعة انسمالمية، يةمث منةمور  مي  .5

  . 0218كانون انول، ديسمير  17، 198مجلة المسلم المعا ر، العدد 
مةمد سليمان انةمد، رنا ر القارد  القانونية، الفرضية والةكمم، يةمث منةمور  مي مجلمة الرا مدين  .9

 . 1661 ل، العدد الخامس، للةقوا، جامعة المو
ناظم وو يق المجمالي، الةمررية الجنائيمة كضممان للةريمة الفرديمة، يةمث منةمور  مي مجلمة الةقموا،  .7

 .1661، 2جامعة الكويت، العدد 
هيثم أةمد الم اور ، ريوا ال مياية الوةمريعية، يةمث مقمدم للمماومر العلممي انول يكليمة القمانون  .1

، كمانون 12، مجلمد 0ي مجلة جامعة دهوك، العمدد الخماص يمرقم والسياسة، جامعة دهوك، منةور  
 . 0211انول، 

 
 
 

 االحكام القضائية:
، منةمور لمدى وريما ةمم  كمريم، الميمادئ 1666/ 09/5(  مي 1666/الايئمة المدنيمة/  188القرار رقمم ) -1

لجنايمات ي مفواما القانونية المسوني ة من قرارات مةكمة ومييي اقليم كوردسموان ومةكمومي انسموئناف وا
 .0225الوميييية، ال يعة انولب، دار ناي  إلرمال الوخ ي ، أرييل، 

منةور لدى  81/8/0221جلسة  –قضائية  98لسنة  5251قرار لمةكمة النقض الم رية )ال عن رقم  -0
د. أةمد إيراهيم ر ية ووجدح ةفيق، القانون الممدني معلقماً رليم  يأةمدث اةكمام مةكممة المنقض، ال يعمة 

 . 0212 – 0218السادسة، ةركة ناس لل يارة، القاهر ، 
، الجيس 8، منةور  ي مجلة نقاية المةاميين، العدد 122/58قرار مةكمة الومييي انردنية، ومييي ةقوا  -8

 .   980، ص1658انول، انردن، 
( ينمماير 5( قضممائية، جلسممة )1(، السممنة )00ةكممم المةكمممة الدسمموورية العليمما الم ممرية، القضممية رقممم ) -2

سعيد أةمد ييمومي، ل مة القمانون  مي ضموس رلمم ل مة المنص، دار الكوما القانونيمة، منةور لدى د.، 1661
 . 0212القاهر ، 

، 0226لسمنة  02190 مي المدروى رقمم  0226ديسممير، سمنة  01لمدقي، جلسمة مةكمة جمنح مسموأنف ا -5
مسموئأنف ةممال الجيمي ، مةممار إليم  رنمد مةممد سمممير، جمرائم ال مةا ة والنةمر والقممذف والسما  مي جممرائم 

 النةر، ةركة ايجيت لال دار واليرمجيات القانونية، القاهر ، دون سنة النةر.
 

 مراجع إلكرتونية:
 

لممنص يممين الوةممريع وانخيممار، يةممث منةممور رلممب موقممع ملوقممب أهممل الوفسممير   ممارا اليةممرح، ا .0

https://vb.tafsir.net  0227   0217/  7/ 02، واري  الييار.  
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ريممممماس رلمممممي العلمممممي، مفاممممموم الونممممماقض والوضممممماد، مقمممممال منةمممممور رلمممممب ةممممميكة اننورنمممممت   .1

www.ahewar.org   0217/ 8/1الييار   ، واري. 
 1620ايريمل سممنة  02ريمدالرياا السمناورح، مةاضمر  القاهما  مي الجمعيمة الج را يمة الملكيمة  مي  .8

يخ مممممممموص مةممممممممروع ونقمممممممميح القممممممممانون المممممممممدني، موممممممممو ر رلممممممممب الموقممممممممع اإللكورونممممممممي  
http://www.egypt.man.net     1/1/0217، واري  الييار. 

رواد ةسين ياسين العييدح، اوجا  المةرع  ي سد النقص  ي الوةريع وأسس  ووقيمم ، يةمث منةمور  .2

، وماري   .http//:www.tqmag.net ي مجلة الوةريع والقضاس، مواغ رلب الموقمع اإللكورونمي  

    .05/7/0217الييار   
نيممممممت  رريممممممي، موممممممو ر رلممممممب ةمممممميكة اننور –معجممممممم المعمممممماني الجممممممامع، معجممممممم رريممممممي  .5

www.almaany.com     0217/ 02/7، واري  الييار. 

 

 

 

 

 امللخـــص

إن القانون المدني قانون قديم شر  منذ أكثر من نأله قرن، حيعد هذا القانون من القوانين الخخمة من         

( مةةا ة، حهةةو حليةةد الرطةةور الرةةاريخي، ححريةةث القةةانون المةةدني 1383حيةةث كثةةرة عةةد  نألولةةه حيةةث نالةةا )

ن،ي، حاعرمد الم ةر  العراقةي رةي المألر ، حهو من لانبه حليد الفقه الالييني حناألخم القانون المدني الفر

ن مةن عةدم  كثير من نألوله عال  الفقةه اقرةالمي مةن لانةت حالفقةه الاليينةي مةن لانةت  خةر، ممةا خالةال نوعةا

 اقن،حام حعدم المال مة نين أح امه، حنالنريحة أ ى إل  الرفاقم حالرخخم ري نألوله.

الالممةة رغةم الرغيةرات الها الةة حظهةور م،ةرحدات  الحدير نالذكر أن هذا القانون لم يحةر عاليةه  الرعةديالت     

حديثة مما البح كثير من اح امه غير م،رفا ة منها، حلم يعد لها محا  ري الحانت العمالي، ممةا  عةت القالةة 

إل  مرالعة هذا القانون من ألل القخاء عال  النألو  الزا دة حالحمل غير المفيةدة رةي النألةو  حاقنرعةا  

ة حاقرةةرثناءات ال ثيةةرة حغيةةر الخةةرحرية، حالعمةةل عالةة  يبويبةةه مةةن لديةةد ن ةة ل ين،ةةحم عةةن اقمثالةةة الرطبيقيةة

حيواكت الرطورات اقلرماعية حاققرألا ية ري الوقت القاضر حري الم،رقبل ري ظةل مةا حألةل مةن يغيةرات 

لةراء ري محا  الر نالوليا حم،رحدات حمرطالبات حالات المحرمع، ن  ل ي ون أ اة لرغير المحرمع حيطةوره حا

ن؛  الالحات اقرألا ية حالرماعية حا خا  اح ام حمبا ئ حديثة يحعل ريه ر رة اقررقرار القانوني حيزان اراريا

ألن القانون نولفه اق اة لرنظيم العالقات نين األررا  ري المحرمع، حهذا ما شحعنا ح عرنا القالة قخريار هذا 

  الموضو  حكرانة نقث ريه.   
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    Civil law is an old law established half century ago. Due to its large texts and 

articles, which is (1383) in total, is one of the biggest. This has emerged from 

historical development and Eygptian civil law. It has also emerged from Latin 

jurisprudence in particular from French Civil Law. Iraqi legislations in most of its 

articles has relied on both the Islamic and Latin Jurisprudence. This has created 

lack of coherence among its judgements. This has resulted in the  enormousity of 

its provisions.      

     It must be noted that although this law has seen huge change and new 

development, there has not been enough amendment. Accordingly, most of its 

judgments has not been beneficial and does not have practical aspect. Therefore, 

it is necessary that this law is to be revised for the purpose of removing additional 

texts, the unnecessary sentences and avoiding unnecessary and exceptional 

details. Work has to be done to renovate the law in a way that is in coordination 

with the social and economical development for present and future time. Also, 

according to change in the field of technology, renovation and society needs in 

order to become a tool to change and develop the society and undertake 

economical and social reform. Also, writing new judgments and principles in order 

to establish constant law as a foundation because law is a tool for regulating the 

relationship between individuals and the society. Hence, this research is necessary 

and recommendable to carry out research in this area.  

 

 


