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امللخص
كان العراق جزءً من األمربوطورية العثمانية ،وقد خضع ملا وضعته هذه األمربوطورية من قوانني،
لذلك طبق العراق جملة األحكام العدلية اليت وضعتها جلنة من علماء الدين يف أسطنبول ،واليت مثلت أرجح
األراء يف املذهب احلنفي ،أبعتبارها متثل القانون املدين له.
وبعد أستقالل العراق وتشكيل حكومته الوطنية بعد عام  ،1921توجهت اجلهود احلكومية اىل وضع قانون
مدين عراقي وطين ،لذلك شكلت هلذا الغرض ثالث جلان ،األوىل عام  ،1933والثانية عام ،1936
والثالثة واألخرية عام  ،1943وقد متكنت اللجنة األخرية اليت كانت برائسة األستاذ الدكتور املصري عبد
الرزاق امحد السنهوري وعضوية أساتذ قانون وقضاء وحكومني عراقني من وضع مشروع القانون املدين
اجلديد .أطلق عليه التسمية األتية (القانون املدين العراقي رقم  40لسنة .)1951
أن البحث يف األسس اليت قام عليها هذا القانون هو موضوع حبثنا هذا ،حيث قسمناه اىل مبحثينن،
خصصنا األول ،لتحديد ما هية القانون املدين العراقي ،وخصننا الثاين ،لبحث األسس اليت قام عليها هذا
القانون.
ولقد توصلنا يف خامتة حبثنا اىل جمموعة من األستنتاجات ،أبرزها أن أصول أو جذور األحكام والقواعد
املنصوص عليها يف القانون املدين العراقي ،تعود اىل مصدرين ،مها ،جملة األحكام العدلية .والقانون املدين
املصري .وأن القانون املدين العراقي قد مزج بني نظامني قانونني خمتلفني يف األسس واملفاهيم .كما قدمنا
توصية ،بضرورة أعادة النظر يف القانون املدين العراقي احلايل ،من خالل حماولة تشريع قانون مدين جديد يقوم
على أسس متثل الفقه األسالمي ابلدرجة األول واألساسية ،من خالل األعتمادة على املذاهب األسالمية
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 خصوصاً تلك اليت متتلك القدرة والقابلية ملواكبة التطورات األجتماعية،املمثلة ألنتماءات الشعب العراقي
. ومواكبة التغريات يف طبيعة العالقات بني أفراد اجملتمع العراقي،واألقتصادية
Summary
Iraq was part of the Ottoman Empire, and it was subject to the provisions of this
amputation of laws, so Iraq applied the Code of Justice sentences developed by a
committee of religious scholars in Istanbul, which represented the most likely views in
the Hannifin School, as it represents the civil law for him.
After the independence of Iraq and the formation of its national government after 1921,
the government's efforts aimed at establishing a national Iraqi civil law. Therefore, three
committees were set up for this purpose, one in 1933, the second in 1936, and the third in
1943. The last committee was made up of Abdul Razzaq Ahmad Al-Senhoury and the
membership of Iraqi law professors and judges and government of the draft of the new
civil law. And it's called (Iraqi Civil Code No. 40 of 1951.)
That the research on the foundations of this law is the subject of this research, where we
divided it into two sections, we devoted the first, to determine what is the Iraqi civil law,
and our second specialist, to discuss the foundations on which this law was based.
In conclusion, we have reached a set of conclusions, most notably that the origins or roots
of the provisions and rules stipulated in the Iraqi Civil Code belong to two sources, the
Code of Justice. And the Egyptian Civil Code. And that the Iraqi Civil Code had mixed
between two different legal systems on the bases and concepts. We also recommended
that the current Iraqi civil law should be reconsidered by trying to legislate a new civil
law based on the principles of Islamic jurisprudence in the first place and the basic one,
through reliance on the Islamic sects representing the Iraqi people, especially those that
have the ability to cope with social developments. Economic, and keep pace with changes
in the nature of relations between members of Iraqi society.

املقدمة
 سواءً فيما تعلق،يقف القانون املدين يف طليعة القوانني اليت أولت هلا دول العامل املختلفة أمهية قصوى
ً أذ ميثل القانون املدين معيارا.أبعداده أو تشريعه أو فيما تعلق ابألحكام والقواعد القانونية اليت يشتمل عليها
 مما جعل مكانته يف،أساسياً لبيان مدى تطور الدولة ومقياساً لدرجة التقدم احلضاري الذي وصلت اليه
.داخل النظام القانوين تضاهي مكان الدستور نفسه

 أنتقالة،ولقد شكل القانون املدين العراقي احلالني والذي يعد أول قانون مدين لدولة العراق احلديثة
 بل كانت تطبيق عليه أحكام، أذ أن العراق مل يكن له قانون مدين وطين،مهمة يف التنظيم القانوين العراقي
. أبعتبار العراق من الدول التابعة هلا،جملة األحكام العدلية اليت وضعته الدولة العثمانية
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وقد اثر موضوع وضع القانون املدين العراقي احلايل رقم  40لسنة  1951التساؤل لدينا عن األسس اليت
أعتمدها هذا القانون ،أي ما هية األسس اليت قام عليها هذا القانون ،فهل أختذ لنفسه أسس خاصة مل تكن
معروفة من قبل؟ أم أنه سار على ما سارت عليه أغلبية القوانني املدنية العربية أبختاذ القوانني الغربية ،وحتديداً
القانون املدين الفرنسي أساساً هلا؟ أم أنه (أي القانون املدين العراقي) حافظ على تركته املوروثة عن الدولة
العثمانية ،وأبقى على جملة األحكام العدلية ،وعلى بقية القوانني العثمانية األخرى كأساس له ؟
وبناءً على كل ما تقدم ،فقد قمنا بتقسيم حبثنا هذا اىل مبحثني :تناولنا يف املبحث األول :ماهية
القانون القانون املدين العراقي ،والذي قسمناه اىل مطلبني :حبثنا يف املطلب األول ،تعريف القانون املدين
عموماً ،أما املطلب الثاين ،فبحثنا فيه تعريف القانون املدين العراقي النافذ .يف حني خصصنا املبحث الثاين
لبيان األسس ال يت قام عليها القانون املدين العراقي النافذ ،وقمنا بتقسيمه اىل ثالثة مطالب ،األول :حبثنا فيه
جملة األحكام العدلية ،والثاين :حبثنا فيه القانون املدين املصري .أما املبحث الثالث :فبحثنا فيه املزج بني
األساسني

وأهنينا حبثنا هذا خبامتة أوردان فيها أهم ما توصلنا اليه من أستنتاجات ،وأبرز ما نعتقده من توصيات أو
أقرتاحات.
وهللا ويل التوفيق
املبحث األول :ما هية القانون املدين العراقي
سنقسم هذا املبحث اىل مطلبني ،نتناول يف املبحث األول تعريف القانون املدين عموماً ،مث نتناول تعريف
القانون املدين العراقي النافذ يف املطلب الثاين ،وكما أييت:
املطلب األول :تعريف القانون املدين عموما
سنتناول يف هذا املطلب موضوعني مها ،تعريف القانون املدين بصورة عامة وذلك يف الفرع األول،
وموضوعات القانون املدين يف الفرع الثاين ،وابلشكل التايل:
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الفرع األول :تعريف القانون املدين :أطلق الرومان تسمية (القانون املدين) على تلك القواعد القانونية اليت

كانت تطبق يف مدينة روما( .) 1حيث مثل القانون املدين بداية ملرحلة متقدمة يف حياة اجملتمعات
األنسانية .ونقلها من حالة التشتت والالنظام اىل حالة الدولة املدنية املنظمة(.)2

ويعد القانون املدين عماد القانون اخلاص وأصل فروعه(  ،)3وما قانون املرافعات املدنية والقانون التجاري
األ فرعان أنفصال عنه (  .)4وقد صدق األستاذ الكبري املرحوم العالمة الدكتور عبد الرزاق أمحد السنهوري
يف وصف القانون املدين ابلقول( :وأن  ...القانون املدين  ،مثل يف كل أمة ،ويف كل جيل ،هو أكرب القوانني
خطراً ،وأكثرها تعقداً ،وأشدها التصاقاً حبياة األفراد)(.)5
ويعرف القانون املدين أبنه :جمموعة القواعد اليت حتكم الروابط اخلاصة بني األفراد أو بينهم وبني الدولة على
أعتبارها شخصاً معنوايً عادايً ،سواء كانت روابط أسرة أو معامالت مالية(  .)6ويالحظ أن هذا التعريف
للقانون املدين ينطبق على تعريف القانون اخلاص ،وذلك بسبب كون القانون املدين هو كما سبق الذكر،
عماد القانون اخلاص ،بل أنه كان يف نشأته مرادفاً يف املعىن للقانون اخلاص ،مث أقتطفت جوانب منه بتأثري
من تطور اجملتمع وتعقد العالقات القانونية ،لتحكمها قواعد أخرى أطلقت عليها تسميات ختتلف أبختالف

 - 1عبد الباقي البكري وزهري البشري ،املدخل لدراسة القانون ،الطبعة الثالثة ،املكتبة القانونية ،2011 ،ص  .198املوسوعة العربية امليسرة ،دار الشعب و مؤسسة فرانكلني للطباعة والنشر ،أبشرف حممد شفيق غرابل ،1959،ص 1365
- 2فالقانون املدين أصطالح وصل الينا من القانون الروماين ،وقد أطلق عليه يف األصل نسبة اىل املدينة أو الدولة ،فهو قانون املدينة الرومانية أو قانون الرومان الذي ال يتمتع حبمايته ونظمه وتقاليده اال الرومان .أما األجانب املقيمون يف روما فكان
حيكم عالقاهتم قانون أخر يسمى قانون الشعوب أستمدت قواعده من املبادئ املشرتكة لدى مجيع األمم ،وكان خالياً من الطقوس والشكليات خالفاً لقانون املدينة .وكال النوعني روماين تنشوءه وتنظمه سلطات رومانية .فأذا قيل القانون املدين يف
عهد الرومان ،فأمنا يقصد به قانون املدينة الساري على الذين من جنس روماين متيزاً له عن قانون الشعوب الساري يف الدولة الرومانية على غريهم .وهذا هو املعىن األصلي للقانون املدين ،ومن هذا املعىن جاءت تسميته ووصفه .أما يف القرون
الوسطى ،فقد كان يقصد ابلقانون املدين ،قواعد القانون اخلاص الصادرة عن السلطة الزمنية ،متييزاً هلا عن قواعد القانون الكنسي املستمدة من السلطة الدينية املسيحية ،واليت كان هلا نفوذ كبري يف هذا العهد ،ولكن هذا األصطالح كان ينصرف
كذلك أذا أطلق اىل القانون الروماين ،ألنه أهم قانون زمين يف تلك القرون .واذا قيل القانون املدين يف القرون الوسطى ،فأمنا يقصد به القانون الروماين ،متييزاً له عن القانون الكنسي .عبد العزيز حممد ،أصول القانون املدين ،حماضرات ألقيت على طلبة
الصف الثاين بكلية احلقوق العراقية يف سنة ،1938-1937مطبعة األهايل ،بغداد ،1938 ،ص  .4 -3وهبذا املعىن ال يزال هذا األسم قائماً يف أنكلرتا لتمييز القانون الروماين عن القانون األنكليزي الذي نشأ مستقالً عنه ،ولذلك يسمي علماء
القانون الروماين يف أنكلرتا ب (املدنني)  .املصدر والصفحة نفسها  .وقد أطلق القانون الروماين يف العصور الوسطى على جمموعة جيستنيان ،متييزاً هلا عن جمموعة القانون الكنسي .املوسوعة العربية امليسرة ،املصدر السابق ،ص . 1365لكن القانون
الروماين يف أوراب احلديثة أصبح قانوانً قومياً لدوهلا املختلفة ،فلم يبق حمالً لتمييزه عن القانون القومي ،وأنصرف األصطالح اىل ذلك اجلزء من القانون الذي حيدد العالقات اخلاصة بني األفراد يف دولة من الدول ،أي القانون اخلاص .د .عبد العزيز
حممد ،املصدر السابق ،ص 4
 - 3القانون اخلاص :هو جمموعة القواعد اليت حتكم العالقات بني األفراد بوصفهم أفراداً ،أو مبعىن أدق القواعد اليت حتكم العالقات ا ليت ال تتصل حبق السيادة أو تنظيم السلطة العامة يف اجلماعة .د .حسن كرية ،املدخل اىل القانون ،منشأة املعارف،
األسكندرية ،بال سنة طبع ،املصدر السابق ،ص 72
 - 4د .مالك دوهان احلسن ،املدخل لدراسة القانون ،بال مكان وسنة طبع ،ص  ،166عبد الباقي البكري وزهري البشري ،املصدر السابق ،ص 198
 - 5األستاذ عبد الرزاق أمحد السنهوري (عميد كلية احلقوق ببغداد) ،من جملة األحكام العدلية اىل القانون املدين العراقي وحركة التقنني يف العصور احلديثة ،حبث منشور يف جملة القضاء ،السنة الثانية ،العددان األول والثاين ،صفر سنة 1355ه-
مايس سنة  ،1936ص 5
 - 6عبد الباقي البكري وزهري البشري ،املصدر السابق ،ص 198
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طبيعة الروابط اليت تنظمها(  .)7ويرتتب على كون القانون املدين هو األصل العام لفروع القانون اخلاص
نتائج عدة،أمهها:
 .1أن القانون املدين يتضمن على املبادئ األساسية اليت تسري على مجيع فروع القانون اخلاص(.)8
 .2أن القانون املدين أبعتباره األصل العام للقانون اخلاص يتضمن أحياانً القواعد اخلاصة بفرع من فروع
القانون(.)9
 .3أذا مل يوجد يف فرع من فروع القانون اخلاص حكم واجب التطبيق على املوضوع املعروض أمام القاضي.
فيجب الرجوع اىل األصل العام ،وهو القانون املدين وتطبيق احلكم الوارد فيه ،مامل يظهر أن هذا احلكم الوارد
فيه يتعارض مع طبيعة القواعد اليت يتضمنها هذا الفرع(.)10
الفرع الثاين :موضوعات القانون املدين :تنظم القوانني املدنية يف األصل نوعني من الروابط مها :روابط

األسرة أو العالقات العائلية ،والروابط أو املعامالت املالية .كما هو احلال ابلنسبة للقانون املدين الفرنسي
والقانون املدين السويسري والقانون املدين الرتكي( .)11
وتتميز الروابط املالية عن األحوال الشخصية يف أن األوىل ذات صبغة مالية ،أما الثانية فأهنا ذات صبغة
شخصية حبتة أو ذات صبغة شخصية ومالية يف بعض احلاالت كمسائل توزيع الرتكة.

 - 7عبد الباقي البكري وزهري البشري ،املصدر السابق ،ص  . 198ضياء شيت خطاب ،مصادر القانون املدين العراقي ،حبث منشور يف جملة القضاء ،العدد الثاين ،ميسان ،السنة الرابعة عشر ،1956 ،ص  .182كما تعد القواعد واألحكام املتعلقة
ابألسرة ضمن موضوعات القانون املدين ،كما سنذكر ذلك ألحقاً.
 - 8فالقانون املدين العراقي رقم  40لسنة  1951تضمن يف الباب التمهيدي على الكثري من املبادئ واألسس العامة .د .مالك دوهان احلسن ،املصدر السابق ،ص ،166د .سعيد عبد الكرمي مبارك ،أصول القانون ،وزارة التعليم العايل والبحث
العلمني الطبعة األوىل ،1982 ،ص .219
 - 9كقواعد تنازع القوانني من حيث املكان والزمان ،وهي قواعد القانون الدويل اخلاص - .د .مالك دوهان احلسن ،املصدر السابق ،ص  ،167الحظ املواد ( )33-10من القانون املدين العراقي النافذ
 - 10د .سعيد مبارك ،املصدر السابق ،ص  . 220القاضي عبد احلسني صباح صيوان احلسون ،املورد القانوين ،2011 ،ص  .417الحظ أيضاً نص املادة (  /4اثنياً) من قانون التجارة العراقي رقم  30لسنة  1984واليت جاء فيها (يسري
القانون املدين على مجيع املسائل اليت مل يرد بشأهنا حكم خاص يف هذا القانون أو يف أي قانون خاص أخر)
 - 11د .مالك دوهان احلسن ،املصدر السابق ،ص ، 179د .سعيد مبارك ،املصدر السابق ،ص  .220وروابط األسرة أو الروابط العائلية هي اليت تسمى ابألحوال الشخصية.ألن موضوعها روابط تتصل ابلفرد ذاته ،وهي تشمل كل ما يتعلق
بتحديد ذاتية الشخص من الناحية القانونية وخمتلف العناصر اليت متيزه عن غريه واليت يكون يف جمموعها ما يسمى ابحلالة .وهي تشمل كذلك روابط الشخص ذاته ،ويدخل يف ذلك كل ما يتعلق ابلزواج والطالق وحقوق وواجبات الزوجني
والعالقات بني األصول والفروع واألقارب بوجه عام .وتشمل األحوال الشخصية فوق ذلك كل املسائل املتصلة ابملرياث والوصية وغريها مما يتعلق بتوزيع تركة الشخص بعد وفاته .د .مالك دوهان احلسن ،املصدر السابق ،ص  .168أما الروابط
املالية فتشمل كل ما يتصل ابملعامالت املالية بني األفراد كتحديد معىن املال وأنواعه وبيان أنواع احلقوق اليت ترد عليها ،وطرق كسب هذه احلقوق وأنتقاهلا وأنقضائها .وتسمى هذه الروابط املالية ب (األحوال العينية)  .د .سعيد مبارك ،املصدر
السابق ،ص .220
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فالقانون املدين يشمل يف األصل األحوال الشخصية واألحوال العينية (أي روابط األحوال الشخصية
واملعامالت املالية)( ،)12وهذا هو املتبع يف الدول الغربية اليت هي أصل القوانني املدنية يف العامل ،أما يف
العراق ويف غريه من الدول اليت يكون غالبية سكاهنا من املسلمني ،فأن القوانني املدنية فيها ال تتناول يف
األصل األ ما يتعلق ابملعامالت أو الروابط املالية .أما األحوال أو الروابط الشخصية فقد بقيت حتكم من قبل
الشريعة األسالمية مباشرة يف بعض الدول األسالمية( ،)13ومن قبل القوانني الوضعية يف الدول األخرى اليت
أصدرت قوانني خاصة حتكم هذه املسائل .ويف العراق ينظم قانون األحوال الشخصية رقم  188لسنة
 1959مسائل األحوال الشخصية( .)14
وعلى هذا ابملستقر حىت األن يف مجيع البالد العربية أن القانون املدين يقتصر على قواعد املعامالت ،وال
يشمل قواعد األسرة أو األحوال الشخصية(.)15
املطلب الثاين :تعريف القانون املدين العراقي النافذ
كان العراق حىت احلرب العاملية األوىل ،جزءً من الدولة العثمانية ،ومل يكن يف هذه الدولة حىت سنة 1293ه
1869م قانون مدين عام تطبقه احملاكم ،بل كان املذهب احلنفي من الفقه األسالمي ونصوص فقهائه مبثابة
قانون مدين عام تطبقه حماكم الدولة(.) 16
ويف نفس السنة أعاله أصدرت الدولة العثمانية جملة األحكام العدلية اليت أقتبست أحكامها من الفقه
احلنفي ،وبقيت سارية املفعول يف العراق حىت بعد أنسالخه من الدولة العثمانية(.) 17
 - 12د .سليمان مرقس ،مذكر بشأن القانون املدين العريب ،حبث منشور يف جملة القضاء ،العدد الرابع ،السنة الواحدة والثالثون ،تشرين األول/تشرين الثاين/كانون األول ،1976 ،ص 26-25
 - 13د .سليمان مرقس ،املصدر السابق ،ص 25
 - 14عبد الباقي البكري وحممد طه البشري ،املصدر السابق ،ص  .200املورد القانوين ،املصدر السابق ،ص .417
 - 15د .سليمان مرقس ،املصدر السابق ،ص  .26-25بل أن جملة األحكام العدلية اليت تعد مبثابة القانون املدين للدولة العثمانية ،ورغم أعتمادها على الفقه األسالمي حصراً ،وابلتحديد على الفقه احلنفي ،تركت أمر تنظيم القضااي املتعلقة
ابألحوال الشخصية لقوانني خاصة ،وأقتصرت على تنظيم األحكام املتعلقة ابملع امالت والبينات وغريها .أنظر عبد العزيز حممد ،املصدر السابق ،ص  . 41وبعد أهنيار الدولة العثمانية ،فأن تركيا تركت جملة األحكام العدلية ،وأخذت ابلتقنني
السويسري برمته ،ومن دون أن تعدل فيه شيء ،لذلك كان أول الدول اليت تركت تطبيق الشريعة األسالمية ،حيث مل يبقى هل ذه الشريعة فيها أثر .د .عبد الرزاق السنهوري ،من جملة األحكام العدلية ،املصدر السابق ،ص 51
 - 16مالك دوهان احلسن ،املصدر السابق ،ص 170
 - 17سعيد مبارك ،املصدر السابق ،ص  .222فلما تفككت الدولة العثمانية بعد احلرب العاملية األوىل ،دخل والعراق وشرق األردن وفلسطني يف األنتداب الربيطاين ،ودخلت سوراي ولبنان يف األنتداب الفرنسي .،وبقي العراق وشرق األردن
وفلسطني ابلرغم من األنتداب الربيطاين .وسوراي ابلرغم من األنتداب الفرنسي على جملة األحكام العدلية  .الدكتور عبد الرزاق أمحد السنهوري ،القانون املدين العريب ،حبث منشور يف جملة القضاء ،العددان األول والثاين ،أيلول ،1962 ،السنة
العشرون ،ص . 10-9ويرجع الفقه احلنفي يف نشأته اىل العهد العباسي ،حيث يرجع اىل مؤسسه األمام أبو حنيفة النعمان أبن اثبت الكويف ،ومدرسته املكونة من طالبه ،وأبرزهم أبو يوسف األنصاري قاضي بغداد وقاضي قضاهتا يف عهد اخلليفة
العباسي هارون الرشيد ،وحممد بن احلسن الشيباين ،صاحب الكتب الفقهية املعروفة (املبسوط واجلامع الكبري واجلامع الصغري وغريها  ، )...وقد ثبتت اخلالفة العباسية الفقه احلنفي أبعتباره مذهب الدولة أو اخلالفة العباسية .أنظر عبد الرمحن البزاز،
أحباث وأحاديث يف الفقه والقانون ،مطبعة العاين ،بغداد ،1958 ،ص  .89-87ويف عهد الدولة العثمانية أصبح الفقه احلنفي املذهب الرمسي للدولة أيضاً .،د .عدانن القوتلي ،الوجيز يف احلقوق املدنية ،حماضرات ألقيت على طلبة السنة األوىل
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وقد فكرت احلكومة العراقية حينذاك ،متمثلة بوزارة العدل ،بوضع مشروع للقانون املدين ،أذ مل يكن
للعراق قانون مدين ،وأمنا كانت هنالك جمموعات متفرقة من القوانني ،منها جملة األحكام العدلية الصادرة يف
 26شعبان سنة 1293ه .وقانون األراضي الصادر يف  7رمضان سنة 1274ه .وقانون التصرف يف
األموال غري املنقولة الصادر يف  1ذي احلجة سنة 1329ه .وقانون األنتقال الصادر يف  17حمرم سنة
1284ه .وغريها من القوانني املدنية اليت ورثها العراق من الدولة العثمانية ،وكانت تقوم على مبادئ
متناقضة ،وتستمد أصوهلا من مصادر متباينة( .)18
وكانت أول حماولة جدية لتحقيق فكرة وضع مشروع للقانون املدين ،هي أتليف جلنة من رجال القانون سنة
 ، 1933غري أن هذه اللجنة مل توفق يف القيام أبعماهلا(  .)19مع ذلك ظلت فكرة التقنني قائمة ،حيث
ألفت جلنة أخرى سنة  ،1936بعد أن وفد على العراق خنبة من أساتذة القانون على رأسهم األستاذ الدكتور
عبد الرزاق السنهوري( ،)20الذي أنتدبته احلكومة العراقية لوضع مشروع القانون املدين .وقد وضع األسس
الألزمة واخلطة اليت يسار عليها ،وهي ترمي اىل أختاذ اجمللة نفسها أساساً للقانون املدين ،على أن تدمج فيها
كالً يف حمله املناسب ،أحكام القوانني املتممة أو املعدلة ،وعلى أن يراعى يف التبويب والتصنيف النهج

من كلية احلقوق بدمشق،اجلزء األول ،الطبعة الثالثة ،مطبعة اجلامعة السورية ،1957 ،ص  ، 14حيث ألزم الناس به على أتباعه القانون الذي يرجعون اليه فيما ينشب بينهم من خالفات ،فأصبح قانوانً ملزماً .عبد الرمحن البزاز ،املصدر نفسه ،ص
87
 - 18جمموعة األعمال التحضريية للقانون املدين رقم  40لسنة  ،1951اجلزء األول ،مطبعة الزمان ،بغداد1419 ،ه1998-م ،ص .3،4
 - 19مالك دوهان احلسن ،املصدر السابق ،ص  . 172وقد وجه اىل أعضاء اللجنة سؤال عن األساس الذي ينبغي أن يقيم عليه القانون املدين العراقي ،هل يؤخذ القانون السويسري أو القانون األملاين أو القانون املصري أساساً أم تؤخذ اجمللة
أساساً مع أدخال التعديالت الألزمة لتماشي حاجات العصر؟ فكان جواب األعضاء وجوب أخذ اجمللة أساساً .وملا ألفت اللجنة الثانية يف سنة  1936كان جواهبا أيضاً هو نفس اجلواب األول .أنظر األعمال التحضريية ،اجلزء األول ،املصدر
السابق ،ص 7
 - 20ولد األستاذ الدكتور عبد الرزاق أمحد السنهوري يف  11أب (أغسطس) سنة 1895م يف األسكندرية ،وأدخل مدرسة راتب ابشا األبتدائية ،مث املدرسة العباسية الثانوية ،فتخرج فيها سنة 1913م ،مث أنتقل من األسكندرية اىل القاهرة ودخل
مدرسة احلقوق سنة 1913م ،وتوظف يف مراقبة احلساابت يف وزارة املالية ،وأستمر على دراسة احلقوق بطريق األنتساب ،وحصل على شهادة الليسانس يف احلقوق سنة  ، 1917وكان األول على مجيع الطالب ،وكانت الدراسة يف ذلك احلني ابللغة
األنكليزية .وقد عني فور خترجه وكيالً للنائب العام يف املنصورة سنة 1917م ،وبقى يف منصبه اىل أن نشبت ثورة  ،1919ويف تلك السنة سافر اىل فرنسا يف بعثة دراسية للحصول على شهادة الدكتوراه يف احلقوق وتتلمذ على يد الفقيه الفرنسي
(المبري) وحصل على شهادة الدكتوراه يف العلوم القانونية سنة 1925م يف رسالته (القيود التعاقدية على حرية العمل – املعيار املرن والقاعدة اجلامدة )-مث حصل أيضاً على الدكتوراه يف العلوم األقتصادية والسياسية يف رسالته (اخلالفة األسالمية
وتطورها لتصبح عصبة األمم الشرقية) .مث حصل أيضاً على الدبلوم العايل من معهد القانون الدويل جبامعة ابريس ،ورجع اىل مصر سنة 1926م وعني مدرساً يف كلية احلقوق .أنظر ض ياء شيت خطاب ،املرحوم العالمة عبد الرزاق السنهوري ،حبث
منشور يف جملة القضاء ،العدد الثالث ،متوز -أب -أيلول ،1971 ،السنة السادسة والعشرون ،ص  . 8-7وأنتدب الدكتور السنهوري اىل عمادة كلية احلقوق ببغداد للسنة الدراسية ،1936-1935وقام بتدريس أصول القانون ومقارنة اجمللة
ابلقانون املدين ،فوضع مؤلفني هلذين املوضوعني لطالب الكلية .وقد طلب وزير العدل أنذاك رشيد عايل الكيالين من الدكتور السنهوري وضع مشروع القانون املدين العراقي ،فوضع مشروعاً لعقد البيع ،مث أخذ العشرة األوائل يف كلية احلقوق اىل
مصر ،وأدخلهم كلية احلقوق ابجلامعة املصرية .وعاد اىل بغداد سنة  ،1943فوضع القانون املدين العراقي مبعاونة بعض األساتذة العراقيني .املصدر نفسه ،ص .11-10كما وضع القانون املدين املصري والسوري واللييب .املصدر نفسه ،ص 28
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العلمي احلديث ،وتقتبس من الشرائع الغربية والنظرايت القانونية احلديثة كل ما تدعوا احلاجة اليه ،وتتطلبه
حياة العصر .وقد أشار أيضاً اىل لزوم أدماج أحكام األحوال الشخصية ابلقانون املدين(.)21
ويف هذا الصدد فقد فصل الدكتور السنهوري يف مقاله له نشرها يف جملة القضاء سنة  1936األسس اليت
ينبغي أن يقوم عليها القانون املدين العراقي اجلديد بقوله ( نرى أن يقوم التقنني العراقي اجلديد على أسس
من حيث الشكل والصياغة ،وعلى أسس أخرى من حيث املادة واملوضوع .أما من حيث الشكل والصياغة،
فالواجب أن تعقب أحدث تطورات التقنني املدين ،وأن جناري ما وصل اليه فن التقنني من رقي .فأن
التقنينات املدنية قد تقدمت تقدماً كبرياً يف صياغتها ويف ترتيبها وتنسيقها .)22()...
وقد قررت اللجنة يف أجتماعها األول أعتبار الشريعة األسالمية (أي جملة األحكام العدلية)األساس
للقانون اجلديد  ،حبيث ال يصار اىل القوانني األجنبية األ فيما مل يوجد له حكم يف الشريعة األسالمية أو فيما

 - 21عبد الرمحن البزاز ،املصدر السابق ،ص  .86عبد العزيز حممد ،املصدر السابق ،ص  . 43وكان الدكتور السنهوري قد دعى يف مقالة له نشرها يف جملة القانون واألقتصاد املصرية قبل تشريع القانون املدين املصري احلايل اىل دمج أحكام
األحوال الشخصية يف القانون املدين املصري اجلديد (أي احلايل) ،مع احملافظة على خصوصية تلك األحكام بيحث يبقى مصدرها األساس الشريعة األسالمية .أنظر .د .عبد الرزاق السنهوري ،وجوب تنقيح القانون املدين املصري وعلى أي أساس
يكون هذا التنقيح ،حبث منشور يف جملة القانون واألقتصاد ،السنة السادسة ،العدد األول ،شوال  -1354يناير  ،1936مطبعة نوري ،ص 60-59
 - 22د .عبد الرزاق السنهوري،من جملة األحكام العدلية ،املصدر السابق ،ص  .52مث يستعرض ما جيب أقتباسه من التقنينات احلديثة من حيث الشكل والصياغة ابأليت:
( أ -التبويب :أصبح للتقنني املدين تبويب منطقي ،ميكن تعقبه يف التقنينات احلديثة  ...وخري تبويب ميكن أستخالصه من هذه التقنينات هو ذلك الذي ميهد مبقدمة تبسط فيها أحكام عامة تتعلق بتطبيق القانون ابلنسبة للزمان وللمكان .وبتفسري
النصوص القانونية ووجوب أستعانة القاضي مببادئ العدالة يف ذلك وابلنظرايت العامة اليت تبسط على مجيع نواحي القانون كنظرية التعسف يف أستعمال احلق ونظرية عدم جواز األحتيال على القانون .مث ينقسم التقنني بعد ذلك اىل أقسام ثالثة،
قسم لقانون األسرة ،وأخر لقانون املعامالت ،واثلث لطرق أثبات الوقائع القانونية وشهر التصرفات .وقد جعلنا طرق األثبات والشهر قسماً مستقالً ،ألهنا تتناول احلقوق الشخصية واحلقوق العينية وتشمل املعامالت وقانون األسرة.
أما قانون األسرة فيشتمل على كتب ثالثة .يقرر الكتاب األول منها أحكام األشخاص ،ويتناول األشخاص الطبيعية واألشخاص املعنوية ،وتتضمن األشخاص املعنوية اجلمعيات واملؤسسات .ويقرر الكتاب الثاين أحكام الروابط الشخصية لألسرة،
فيتناول الزواج والنسب والوصية .ويقرر الكتاب الثالث أحكام الروابط املالية لألسرة ،فيتناول املرياث والوصية والوقف.
وقانون املعامالت يتضمن كتباً ثالثة ،خيصص الكتاب األول لألموال وما يرتتب عليها من حقوق عينية أصلية وتبعية ،أي أن التأمينات العينية تدخل يف هذا الكتاب .وخيصص الكتاب الثاين للنظرية العامة لأللتزامات .ويتناول الكتاب الثالث العقود
املعينة.
وقانون األثبات والشهر جيعل يف كتابني ،كتاب يقرر قواعد األثبات يف قانون املعامالت وقانون األسرة ،وأخر يقرر قواعد شهر التصرفات من تسجيل وقيد.
ب -صياغة نظرية عامة لأللتزامات :ويتبني من التبويب املتقدم وجوب صياغة نظرية عامة لأللتزامات ،وهذه النظرية غري موجودة يف جملة األحكام العدلية ،أذ مل يعن واضعوا اجمللة بصياغتها ،مع أمهيتها الكبرية وضرورة وجودها يف كل تقنني . ...
ج -أساليب الصياغة التشريعية احلديثة :ال شك يف أن أساليب الصياغة التشريعية قد أرتقت أرتقاء كبرياً يف الوقت احلاضر ...فالتقنني العراقي اجلديد جيب أن يستفيد من هذا التقدم ،وأستفادته تكون أكرب خطراً بقدر ما يف الصياغة التشريعية يف
القوانني املدنية احلالية (يقصد اجمللة والقوانني اخلاصة) من عيوب  . )...د .عبد الرزاق السنهوري ،من جملة األحكام العدلية ،املصدر السابق ،ص  .54-53أما ما جيب أن يكون عليه التقنني املدين العراقي اجلديد من حيث املادة واملوضوع ،فيقول
الدكتور السنهوري ( على أننا ال نريد تقليد التقنينات احلديثة أن نذهب يف ذلك اىل مدى أبعد مما ينبغي .وأذا كنا نقول ابألستفادة دون حتفظ من التقنينات احلديثة من انحية الشكل والصياغة ،ففي املادة واملوضوع نتحفظ كثرياً من هذا القول .
وقد قدمنا أن الشريعة االسالمية جيب أن تكون أساساً للتقنني املدين العراقي اجلديد ...أما العراق فهو أول بلد عريب أعتز برتاث أجداده ،وحرص عليه من الضياع ،ومل يشأ وهو يراجع قوانينه املدنية أن يفرط يف هذا الذخر العظيم .وال شك يف أن
موقف العراق من الشريعة األسالمية ستكون له درجة كبرية يف سائر األقطار األسالمية ،وخباصة األقطار العربية .فالعراق يرفع صوته عالياً أبن الشريعة األسالمية ال تزال نظاماً قانونياً حياً صاحلاً للتطبيق ،وأنه ال يعدل عن هذا النظام اىل سواه .)...
د .عبد الرزاق السنهوري ،من جملة األحكام العدلية ،املصدر السابق ،ص .58-56
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وجد له حكم ال يتماشى مع تطوران احلديث( .)23وبعد قيامها بتحديد األساس الذي سيقام عليه مشروع
القانون امل دين العراقي ،بدأت اللجنة عملها يف اليوم التايل هلذا األجتماع ،ولكنها مل تنجز غري مشروع يف
عقد البيع لتوقف أعماهلا( .)24
غري أن توقف أعمال اللجنة الثانية مل يقض على الفكرة ذاهتا ،فقد أتلفت جلنة أخرى يف سنة  1943برائسة
األستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري وعضوية األساتذة نوري القاضي وحممد حسن كبة وحسن سامي اتاتر
وأنطوان مشاس وعبد اجلبار التكريل ومنري القاضي ونشأت السنوي (  .)25وبد عمل دام ثالث سنوات،
جاء مشروع القانون املدين العراقي اىل الوجود ،ومت عرضه على رجال القانون ألبداء أرائهم فيه ،ومت أتليف

 - 23د .سعيد مبارك ،املصدر السابق ،ص  . 222حيث حددت جلنة وضع التقنني املدين العراقي اجلديد املبادئ اليت جيب أتباعها يف وضع هذا التقنني ابأليت :أوالً :تكون جملة األحكام العدلية أساساً للقانون املدين العراقي اجلديد ،وال جيوز
العدول عنها اىل غريها من القوانني املدنية لسببني -1 :أن خري قانون يوضع لبلد هو القانون الذي أيلفه هذا البلد ،ويتفق مع مزاجه وينشأ يف تربته ،ويستقر عليه التعامل .وقد ترعرع الفقه األسالمي يف العراق ،وأستقر فيه دهوراً طويلة -2 .ال يقل
الفقه األسالمي ،من حيث رقي املبادئ ،ومسو املنطق القانوين ،من أعظم النظم القانونية تقدماً .وهو قانون قابل للتحوير حبيث يتمشى م ع أحدث النظرايت القانونية .وما دام لنا هذا الرتاث العظيم ،فمن السفه أن نبدده ،مث نلتمس ما يف أيدي
الغري -2 .أن يف جملة األحكام العدلية أبواابً نسخت أحكامها بقوانني جديدة ،فيجب حذف املنسوخ وأضافة الناسح .اثلثاً :هنالك أحكام قانونية من تشرة ،تدخل يف دائرة القانون املدين ،كقانون األراضي ،وقانون أنتقال األموال غري املنقولة ،فهذه
جيب مجعها وضمها اىل اجمللة .رابعاً :مىت حصلت لنا صورة صحيحة من القانون املعمول به فعالً ننظر يف أمرين -1 :ترتيب هذا القانون ترتيباً علمياً ،كأن جيعل كتاب لألموال أبنواعها املختلفة واحلقوق العينية ،وكتاب اثن لنظرية األلتزامات والعقود
املعينة ،وكتاب اثلث للتأمينات ،وكتاب رابع لطرق األثبات وشهر التصرفات -2 .تعديل ما أظهرت احلاجة والتجارب وجوب تعديله من هذه األحكام املدنية اجملمعة املرتبة ،ويكون ذلك ابلرجوع اىل املصادر األتية :أ -األراء األخرى يف املذهب
احلنفي ،وكذلك سائر املذاهب الفقهية األسالمية من غري تقيد مبذهب خاص ،أو برأي يف مذهب .ب -القضاء العراقي املتمشي مع احلاجة ،وال سيما التطبيق القضائي للمادة  64من قانون أصول املرافعات .ج -التشريعات والقوانني األجنبية،
فيقتبس منها ما يصلح أقتباسه من املبادئ احلديثة ،مما تقتضيه ضرورة التعامل ،ويتمشى مع تقاليد البلد .د .عبد الرزاق السنهوري ،من جملة األحكام العدلية ،املصدر السابق ،ص  . 57منري القاضي ،جلنة القانون املدين العراقي ،مقالة منشورة يف جملة
القضاء ،السنة الثانية ،العددان األول والثاين ،مايس  ،1936ص 222-2212
 - 24د .مالك دوهان احلسن ،املصدر السابق ،ص  .174وفيما يتعلق مبشروع عقد البيع الذي مت أجنازه ،فقد وضع السنهوري مشروعاً عن البيع مستمداً من أحدث التقنينات الغربية (القانون الفرنسي واملصري واألملاين والسويسري والرتكي
والسوفييت واملشروع الفرنسي األيطايل واملراكشي واللبناين والبولوين) وجعله منوذجاً ،وذكر أمام كل نص أختاره مصدره ،وعلل سبب األختيار ،وقارن بينه وبني نصوص القوانني األخرى .مث وضع اىل جانب هذا مشروعاً يشمل النصوص النهائية اليت
يقرتحها لعقد البيع ،وقد أستخلصها من مقابلة أحكام النموذج أبحكام جملة األحكام العدلية ومرشد احلريان لقدري ابشا (وأحكام الشريعة بوجه عام)  .عبد العزيز حممد ،املصدر السابق ،ص  .44فمثالً يف عقد البيع أعترب السنهوري أحسن
تعريف له يف التقنينات الغربية هو التعريف الوارد يف القانون البولوين (م  ،)594لكنه فضل عليه تعريف الشريعة بعد تنقيحه ،وجعله البيع مبادلة نقد بغريه من املال) عبد العزيز حممد ،املصدر السابق ،ص .14
 - 25جمموعة األعمال التحضريية ،املصدر السابق ،ص  .4عبد الرمحن البزاز ،املصدر السابق ،ص .86وقد وجه رئيس اللجنة كلمة اىل اجملتمعني يف األجتماع األول للجنة ،جاء فيها (  ...واجب أن أعمهد ألعمال اللجنة بكلمة أبني هبا
مسألتني هامتني -1 :حتديد نطاق مشروع القانون املدين -2 .األساس الذي ينبغي أن يقام عليه املشروع) .األعمال التحضريية ،املصدر السابق ،ص  .5أما خبصوص األساس الذي يقام عليه القانون املدين اجلديد ،فذكر السنهوري يف كلمته ما
أييت (بقي األساس الذي ينبغي أن يقام عليه املشروع .وأشري هنا تسجيالً للتاريخ اىل جلنتني سبقتا جلنتنا اىل هذا العمال .األوىل برأسة املغفور له حممد زكي بيك رئيس جملس النواب األسبق وقد ألفت يف سنة  ... 1923واللجنة الثانية يف سنة
(( 1936حيث قررت اللجنتان أن يكون األساس الذي يقام عليه القانون املدين اجلديد هو جملة األحكام العدلية))  ...وال شك يف أن ((هذا)) األساس الذي أجكع عليه من قبلنا هو األساس الذي جيب أن نتخذه حنن أيضاً  .)...وبعد ذكر
الدكتور السنهوري أن جملة األحكام العدلية هي أساس مشروع القانون املدين اجلديد ،حاول يف نفس كلمته اىل أقناع أعضاء اللجنة على ضرورة أختاذ أساس أخر للمشروع ،حيث ذكر ( وال شك يف أن هذا األساس الذي أمجع عليه من قبلنا هو
األساس الذي جيل أن نتخذه حنن أيضاً ((يقصد جملة األحكام العدلية)) -ال أنكر وجهة النظر األخرى -وهي أختاذ قانون غريب كأساس للقانون العراقي ال ختلو من املزااي وأمهها أن يكسب العراق طفرة واحدة ودون عناء التقدم القانوين الذي
كسبته أوراب يف قرون وأن ينسجم القانون املدين مع القوانني األخرى العراقية املأخوذة من القوانني الغربية كالقانون التجاري وقانون املرافعات وأن يسهل توحيد القانون املدين العراقي) .املصدر نفسه ،ص  .7-6األ أن الدكتور السنهوري مبجرد ما قاله
أعاله ،رجع بصورة سريعة اىل ضرورة األعتماد على جملة األحكام العدلية كأساس للقانون املدين اجلديد ،فقال (  ..ولكن هذه املزااي مشكوك فيها أمام األعتبارات اليت تقوم يف مصلحة أختاذ اجمللة أساساً للقانون العراقي ...هذا اىل أن الغفه
األأسالمي ال يقل يف الرقي وال يف مسو املنطق القانوين عن أي نظام قانوين أخر .فليس مفهوماً أذن أن نعدل عنه اىل قانون أجنيب ما دمنا نستطيع أن نصله اىل نفس النتيجة عن طريق احملافظة على تقاليدان القانونية) .وبعد أن أقر الدكتور السنهوري
يف كلمته جملة األحكام العدلية كأساس للمشروع املدين اجلديد ،ذكر ما ينبغي أختاذه ابأليت (:غري أن اجمللة –وقد سلمنا أبختاذها أساساً للمشروع جيب أن يدخل عليها حذف وتعديل وأضافة .أما احلذف فيتناول األبواب اليت تتعلق ابملرافعات
كالدعاوى والبينات والقضاء ،والتعديل يكون أوالً من طريق تبويب اجمللة وترتيبها على غرار القوانني املدنية العصرية ،ويكون اثنياً عن طريق أعتبار الفقه األسالمي كالً ال يتجزء ،فال تقتصر على األخذ من املذهب احلنفي بل جيب أن أنخذ من كل
املذاهب – سنية كانت أم جعفرية أو زيدية أو ظاهرية أو ابطنية ...وتكون اثنياً بتكملة كل هذه القوانني عند احلاجة أبحكام تستمد من القوانني الغربية ما دامت هذه األحكام ال تصطدم مع روح الفقه األسالمي والقوانني املدنية العراقية .)...
املصدر نفسه ،ص 8-7
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جلنة مشرتكة ب رائسة وزير العدلية يف ذلك الوقت لتعديل املشروع على ضوء األقرتاحات اليت أبداها رجال
القانون(.) 26
وبعد أجناز اللجنة مشروع القانون املدين العراقي ،مت عرضه على جملس األمة الذي قام ابملصادقة عليه يف 8
أيلول سنة  .1951األ أن القانون اجلديد مل يدخل اىل حيز التنفيذ من اتريخ املصادقة عليه ،بل أجل تنفيذه
ملدة سنتني من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية .وحيث أنه نشر يف جريدة الوقائع العراقية بعدد  3015بتاريخ
 8أيلول سنة  ،1951فقد أصبح واجب التطبيق والعمل مبوجبه يف  8أيلول.)27 (1953
ولقد أقتصر القانون املدين العراقي اجلديد الذي أصبح ذي الرقم ( )40لسنة  1951على تنظيم املسائل
املتعلقة ابملعامالت أو األحوال املالية ،أما األحوال أو الروابط الشخصية واليت تشمل الزواج والطالق والوالدة
والنسب واحلضانة والنفقة والوصية واملرياث ،فقد ترك أمر تنظيمها اىل قانون خاص هو قانون األحوال
الشخصية رقم (  ) 188لسنة .) 28(1959
املبحث الثاين :األسس اليت قام عليها القانون املدين العراقي
من خالل الرجوع اىل نصوص القانون املدين العراقي النافذ واىل شروحات الفقه املدين العراقي ،جند
أن القانون املدين العراقي النافذ قد قام على أساسني أثنني وأختذمها مصدرين اترخييني له ،ومها كل من جملة
األحكام العدلية اليت كانت مطبقة يف العراق قبل تشريع القانون ،والقانون املدين املصري الذي مت تشريعه يف
عام  .) 29(1948عليه سنقسم هذا املبحث اىل ثالثة مطالب ،نتناول يف ااملطلب األول جملة األحكام
العدلية ،ويف املطلب الثاين ،نتناول القانون املدين املصري .أما املطلب الثالث ،فسنخصصه لبحث املزج بني
األساسيني .وكما أييت:
املبحث األول :جملة األحكام العدلية

 26د .مالك دوهان احلسن ،املصدر السابق ،ص  .174عباس العزاوي ،مشروع القانون املدين ،حبث منشور يف جملة القضاء ،العدد 4و ،5كانون األول ،1945 ،ص 448
 - 27األعمال التحضريية ،املصدر السابق ،ص  .4د .سعيد مبارك ،املصدر السابق ،ص 223-222
 - 28د .جعفر الفضلي و د .منذر عبد احلسن الفضل ،املدخل للعلوم القانونية ،الطبعة األوىل ،1987 ،ص .110
 - 29قانون أصالح النظام القانوين رقم ( )35لسنة  ،1977منشور يف الوقائع العراقية عدد  2576يف  .1977 /3/14وقد جاء يف األسباب املوجبة للقانون املدين العراقي النافذ ما أييت( وقد رؤى أن يكون املشروع (أي القانون املدين النافذ)
مثاأل ملا ينبغي أن يكون عليها التقنني املدين يف البالد العربية فجعل مزاجاً متألفاً جيمع بني قواعد نقلت عن الشريعة األسالمية وقواعد نقلت عن التقنينات العربية .وهو بتكوينه هذا حيكم التنسيق بني هذين املصدرين ،فيتسع ملواجهة أوضاع احلضارة
احلديثة ،ويستحث اجلهود لدراسة الفقه األسالمي دراسة مقارنة ترده اىل ربيع حياته ومتكنه من مسايرة هذه األوضاع).
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سنقسم هذا املبحث اىل فرعني ،نتناول يف الفرع األول :تعريف جملة األحكام العدلية .ويف الفرع الثاين،
نتناول :عيوب اجمللة ومدى أتثر القانون املدين العراقي هبا .وكما أييت:
الفرع األول :تعريف جملة األحكام العدلية :لقد تبنت الدولة العثمانية املذهب احلنفي أبعتباره املذهب
الرمسي هلا ،حيث أعتمدت على أراء فقهاء هذا املذهب يف أدارة الدولة ويف تنظيم املعامالت فيما بني

املواطنيني اخلاضعني هلا ،وملا كان للفقه احلنفي أحكاماً كثرية مبعثرة يف الكتب الفقهية على غري نظام معني
يف أغلب األحيان ،أضافة اىل وجود بعض األراء الفقهية يف هذا املذهب خيالف بعضها البعض األخر ،فقد
جعل ذلك البحث عن األحكام الفقهية يف تلك الكتب حيتاج اىل مقدرة ومرونة واىل تكوين فقهي متني ما
كان يتيسر لدى أكثر قضاة ذلك الزمان ،لذلك صدرت أحكام متعارضة متنافرة ،األمر الذي أدى اىل عدم
الطمأنينة القانونية( .)30
وقد دفع هذا األضطراب يف األحكام وأنعدام الطمأنينة القانونية ،مضافة اىل الصعوابت الناجتة عن املذهب
احلنفي نفسه ،أي تشعب األراء فيه وتعدد طبقات الفقهاء ،مما جعل مأخذه عسرية وسبله وعرة ،هي اليت
دفعت املسؤولني األتراك ،ويف مقدمتهم الصدر األعظم عايل ابشا ،اىل التفكري جدايً يف مجع األراء الفقهية
وصوغها يف صورة مواد وأبرازها بشكل تشريع موحد حيكم املعامالت يف مجيع البلدان األسالمية اليت كانت
اتبعة للدولة العثمانية ومنها العراق .وقد حققت هذه الفكرة فعالً حيث ألفت جلنة جلمع أحكام الشريعة
األسالمية يف املعامالت يف جمموعة رمسية ،وزاولت هذه اللجنة أعماهلا ردحاً من الزمن فكانت مثارها يف سنة
1869م جمموعة رمسية مسيت (جملة األحكام العدلية) أعتمدت أرجح األراء الفقهية يف املذهب احلنفي(
.)31
فمجلة األحكام العدلية هي نصوص قانونية وضعتها جلنة من العلماء يف الدولة العثمانية وهي عبارة عن
قانون مدين مستمد من الفقه االسالمي مقتصراً على املذهب احلنفي فقط ،وتشتمل على جمموعة من
 - 30د .مالك دوهان احلسن ،املصدر السابق ،ص  .170ولقد كانت الفوضى القانونية (أن جاز اجلمع بني الفوضى والقانون) ضاربة أطناهبا قبل وضع جملة األحكام العدلية ،وكانت املنازعات حول األختصاص بني احملاكم النظامية واحملكاكم
الشرعية أو بني احلكام والقضاة على أشدها .عبد الرمحن البزاز ،املصدر السابق ،ص  .80وظل احلال كذلك حىت أستعارت الدولة العثمانية القانون اجلنائي الفرنسي وقانون التجارة الفرنسي .فكان األول هو الذي يطبق يف املسائل اجلنائية دون
أحكام الشريعة ،وكذلك كان الثاين هو الذي يطبق يف املسائل التجارية ،وظل ما بقي يف امليدان حمتفظاً به للشريعة األسالمية .فنشأ من قيام هذه النظم املتعددة املختلفة يف مصادرها وحماكمها وقضاهتا صعوابت مجة .عبد العزيز حممد ،املصدر
السابق ،ص  .36وقد جاء يف التقرير املقدم اىل عايل ابشا فيما يتعلق ابجمللة ما أييت ( ومبوجب األرادة العليا أجتمعنا يف دائرة ديوان األحكام العدلية وابدران اىل ترتيب جملة مؤلفة من املسائل واألمور الكثرية الوقوع الالزمة جداً من قسم املعامالت
الفقهية جمموعة من أقوال السادات احلنفية) .سليم رستم ابز اللبناين ،شرح اجمللة ،اجمللد االول ،طبعة اثلثة ،اجمللد األول ،منشورات احلليب احلقوقية ،ص  .12والظاهر من تقرير جلنة اجمللة أن فكرة تقنيني األحكام املدنية كانت تدور خبلد الدولة
العثمانية ،ووجدت عدة حماوالت يف هذا الصدد منذ زمن بعيد ،ولكن تلك احملاوالت مل تثمر شيئاً اىل أن قيض للجنة اجمللة أن جتمعها ،وأن تقرتن هذه اجملموعة ابألرادة السنية ،فتصبح قانوانً ملزما .عبد الرمحن البزاز ،املصدر السابق ،ص 80
 - 31د .عبد الرزاق السنهوري ،من جملة األحكام العدلية ،املصدر السابق ،ص  .5د .مالك دوهان احلسن ،املصدر السابق ،ص  .171عبد العزيز حممد ،املصدر السابق ،ص  .37وكانت اللجنة مكونة من سبعة أعضاء مسيت ب(مجعية اجمللة)
وكانت برائسة أمحد جودت ابشا ،مع األشارة اىل أنه كانت قد جرت حماولة ألعداد قانون مدين عرف أبسم (املنت املتني) قبل أعداد اجمللة األ أن هذه احملاولة مل يكتب هلا النجاح .د .عصمت عبد اجمليد ،مشكالت التشريع ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان ،2013 ،ص 73-72
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أحكام املعامالت والدعاوى والبينات ،وضعتها جلنة مؤلفة من ديوان العدلية ابألستانة ورائسة انظر الديوان
سنة 1282ه ،وصاغت األحكام اليت اشتملت عليها يف مواد ذات أرقام متسلسة على منط القوانني
احلديثة ،ليسهل الرجوع اليها واألحاطة هبا ،وجاء جمموعها  1851مادة ،ورتبت مباحثها على الكتب
واألبواب الفقهية املعروفة( .)32ووضعت اجمللة أصالً ابللغة الرتكية مث ترمجت اىل اللغة العربية(.)33
الفرع الثاين :عيوب اجمللة ومدى أتثر القانون املدين العراقي هبا :رغم األمهية الكربى ملكانة اجمللة من
الناحية التشريعة ،من حيث أهنا قضت على تضارب األحكام ،ومجعت أكناف جزء كبري من الشريعة يف
مذهبها احلنفي( )34األ أنه قد وجهت هلا العديد من األنتقادات والعيوب ،وميكن تسجيل أهم املاخذ على
جملة األحكام العدلية ،ومدى أتثر القانون املدين هبا ،ابأليت:
أوال :عيوب جملة األحكام العدلية :ميكن تسجيل أهم العيوب أو املاخذ اليت أخذت على جملة األحكام

العدلية مبا يلي:

 .1أن جملة األحكام العدلية وأن أريد هبا أن تقوم مقام القانون املدين ،لكنها مل حتو مجيع ما تشتمله
القوانني املدنية عادة .فقد كانت أقرب أن تكون قانواً للعقود املدنية ،وليس العقود
واأللتزامات(.)35
 .2مل متيز اجمللة بني األحكام القانونية املادية (املوضوعية) واملسائل األصولية (األجراءات) .ولذلك فأهنا
حبثت عن الدعوى والبينات والقضاء يف الكتب الثالثة األخرية.
 .3ومن انحية التصنيف ،فقد أتبعت اجمللة الطريقة القدمية واملتعارفة يف الفقه .أي ذكر احللول اجلزئية،
وأحكام العقود بصورة منفردة ،دون أن تستخلص النظرية العامة اليت تربط العقود كافة.)36( .

 - 32عبد الرمحن البزاز ،املصدر السابق ،ص  . 79وقد قسمت اجمللة اىل مقدمة وكتب ،والكتب اىل أبواب ،واألبواب اىل فصول .أما املقدمة فقد أحتوت مائة مادة ،خصصت املادة األوىل منها لتعريف علم الفقه وتقسيمه .وخصصت ابقي املواد
للقواعد الفقهية العامة ،مثل (األمور مبقاصدها) و(اليقني ال يزول ابلشك)و (الضرر ال يكون قدمياً)و (األجر والضمان ال جيتمعان)  ...اخل .أما الكتب فوزعت على البيع واألجيار والكفالة واحلوالة والرهن واألماانت (الوديعة والعارية) واهلبة والغصب
و أالتالف واألبراء واألقرار والدعوى والبينات واحللف وأخرياً كتاب القضاء .عبد العزيز حممد ،املصدر السابق ،ص 38
 - 33عبد العزيز حممد ،املصدر السابق ،ص 37
 - 34عبد العزيز حممد ،املصدر والصفحة نفسها
 - 35د .عبد الرزاق السنهوري ،من جملة األحكام العدلية ،املصدر السابق .50-49 ،فهي مل تتضمن نظرية عامة لأللتزامات (أذا أستثنينا بعض النصوص اخلاصة ابملسؤولية التقصريية)  .عبد العزيز حممد ،املصدر السابق ،ص  .41-40كما أهنا مل
تبحث يف األحكام املتعلقة بشخص األنسان ،واليت تعرف ابألحوال الشخصية ،وأمنا تركت ذلك على احلال القدمي ،وأبقيته من أختصاص احملاكم الشرعية .والقوانني املدنية يف العادة (كالقانون املدين الفرنسي والسويسري والبلجيكي) ،تبحث يف
ذلك  .عبد الرمحن البزاز ،املصدر السابق ،ص  . 81-80عبد العزيز حممد ،املصدر السابق ،ص  .41كما كانت قوانني مدنية مطبقة يف الدولة العثمانية ومنها العراق ،مل تدمج يف اجمللة عند أصدارها .مثل قانون األراضي ونظام الطابو وقانون
التصرف ابألموال غري املنقولة وقانون تصرف األشخاص احلكمية (املعنوية) ابألموال غري املنقولة وقانون تقسيم األموال املشرتكة غري املنقولة ونظام أجيار العقار وقانون توسيع األنتقال ..اخل .عبد العزيز حممد ،املصدر السابق ،ص 41
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 .4أن صياغتها التشريعية ال تتفق مع األسلوب التشريعي الرصني ،حبيث يقتصر على األمر والنهي يف
صيغة أحكام مقررة .بل يكاد يكون أسلوابً تعليمياً فقهياً أوىل بلغى الفقه منه بلغة التشريع(.)37
ومن عيوب الصياعة التشريعية يف اجمللة األكثار من التعاريف الفقهية ،وهي متناثرة يف كل نواحي
اجمللة ،وكذلك السذاجة يف األسلوب وعدم متشيها املنطق السليم يف ترتيب أبواهبا ،واحلشو والتكرار
امللل(.)38
 .5ولعل أهم مأخذ يوجه جمللة األحكام العدلية هو متسكها ابلفقه احلنفي دون سواه من فروع الفقه
األسالمي ومذاهبه(.)39

اثنيا :مدى أتثر القانون املدين العراقي النافذ بعيوب اجمللة :لقد أتثر القانون املدين العراقي بكثري من
عيوب اجمللة ،نذكر منها على سبيل املثال ما يلي:
 .1من حيث اللغة التشريعية اليت كتبت هبا النصوص القانونية املستمدة من اجمللة :حيث نقلت جلنة وضع
القانون املدين العراقي يف عدة مواضيع مواد اجمللة املدرجة فيها نقالً حرفياً أو أبجراء بعض التحوير البسيط
عليها ،وقد أثر هذا النقل احلريف على الصيغة العامة لنصوص القانون املدين العراقي(.)40

.2من حيث أيراد األمثلة التطبيقية يف النصوص القانونية املستمدة من اجمللة :فقد ذكران سابقاً أن جملة
األحكام العدلية هي جتميع ألراء فقهاء املذهب احلنفي ،وملا كانت عادة الفقه يف بيان املواضيع عرض

 - 36وبعبارة أخرى ،فأن اجمللة حبثت عن العقود املسماة فحسب ،وهي يف تصنيفها هلذه العقود أتبعت الطريقة العملية ،ومل تراع التصنيف العلمي الدقيق ،فهي مل تالحظ التمييز بني احلقوق الشخصية واحلقوق العينية .لذلك ذكرت كتاب احلوالة
بعد الكفالة ،وذكرت شركات امللك بعد شركات العقد .عبد الرمحن البزاز ،املصدر السابق ،ص 81
 - 37د .عبد الرزاق السنهوري ،من جملة األحكام العدلية ،املصدر السابق ،ص  . 54د .حسن علي الذنون ،املبسوط يف شرح القانون املدين العراقي ،اخلطأ ،دار وائل للنشر ،2004 ،ص .222بل نرى يف بعض املواد كأمنا هو أستاذ يف القانون
يبسط درسه وهو يلقيه على طلبة ال يزالون يف املرحلة األوىل من الدراسة القانونية ،فيورد األمثلة تلو األمثلة ،يف عباراة طويلة يكرر فيها املعاين ويسرد يف األلفاظ ،حىت يستوثق من أن الطلبة قد أستوعبوا درسه .وليس هذا شأن التشريع ،فقد قيل (أن
القانون وضع ليأمر ومل يوضع ليعلم وهو ليس يف حاجة لألقناع) .أنظر مثالً املواد ( )175-169من اجمللة .عبد العزيز حممد ،املصدر السابق ،ص  .40عبد الرمحن البزاز ،املصدر السابق ،ص 81
 - 38د .عبد الرزاق السنهوري ،من جملة األحكام العدلية ،املصدر السابق ،ص  . 56د.عبد العزيز حممد ،املصدر السابق ،ص 40
 - 39وغين عن البيان أن الفقه احلنفي على سعته وكثرة مسائله وعظم قدره ،ليس كل الفقه األسالمي ،وليست كل أحكامه أيسر األحكام وأفضلها .ففي الفقه املالكي من النظرة الواقعية لألشياء ،ويف الفقه اجلعفري والشافعي من اجلالء والدقة ما
ال جند له مثيالً يف الفقه احلنفي ،بل أن كثري من األراء واحللول الفقهية يف املذاهب األخرى غري املذهب احلنفي ما هو أنسب حلياة العصر وأقرب اىل روح التشريع األسالمي .عبد الرمحن البزاز ،املصدر السابق ،ص 82
- 40ففي الوقت الذي مت صياغة النصوص القانونية املتعلقة بباب األلتزامات مثالً بصياغات قانونية حديثة وواضحة  ،جند صياغاته أقرب ما تكون اىل صياغات الفقه فيما يتعلق بنصوص قانونية أخرى كم هو احلال ابلنسبة اىل اىل النصوص
القانونية املتعلقة ابملسؤولية عن األعمال غري املشروعة .أنظر املواد ( ) 191-186من القانون املدين.د .حممد حنون جعفر ،خصوصية التنظيم القانوين للعالقات األاسرية يف القانون املدين العراقي ،جملة دراسات قانونية وسياسية ،كلية القانون ،جامعة
السليمانية ،العدد  ،12أب ،2018 ،ص  .204ويقول أستاذان املرحوم الدكتور حسن علي الذنون (وبعد فأنين أعود فأكرر ما سبق أن قلته من أمد بعيد ومذ كان قانوننا املدين جمرد مشروع مل ير النور بعد ،من أن النصوص اخلاصة ابملسؤولية
التقصريية بقعة سوداء على صفحات هذا التشريع وأن النصوص اليت أفردها مشرعنا عن فعل احليوان أشد نقاط هذه البقعة سواداً ،وال أكلف نفسي بعد هذا مئونة نقد هذه النصوص فأهنا ال تقوى على النظرة السريعة العاجلة بل النقد التحليلي
الدقيق املتعمق) .د .حسن علي الذنون ،املبسوط يف شرح القانون املدين ،املسؤولية عن األشياء ،داروائل للنشر ،2004 ،ص 129
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األمثلة التطبيقية لألحكام  ،فقد تضمت اجمللة أيراد العديد من األمثلة التطبيقية ألحكامها ،وهو ما أتبعه
واضعوا القانون املدين النافذ يف املوضوعات أو األحكام اليت أستمدت من مواد اجمللة( .)41
.3من حيث أقتصار القانون املدين على جملة االحكام العدلية يف نصوصه :فلقد أقتصر واضعوا القانون املدين
العراقي عند تشريعه ابالحكام الواردة يف جملة األحكام العدلية ،وهي كما سبق البيان متثل أرجح األراء
الفقهية امل ستمدة من فتاوى علماء املذهب احلنفي ،وهو ما يعين أن القانون املدين العراقي مل يتخذ الفقه
األسالمي يف عمومه كمصدر اترخيي له ،بل أقتصر على فتاوى املذهب احلنفي(.)42
املطلب الثاين :القانون املدين املصري
يعد القانون املدين املصري احلايل لعام  1948األساس الثاين ايل أعتمده مشروع القانون املدين العراقي
النافذ( .)43وبغية األحاطة ابلقانون املدين املصري ،يلزم تقسيم هذا املبحث اىل فرعني :سنتناول يف الفرع
األول  :كيفية وضع القانون املدين املصري ،يف حني سنتناول يف الفرع الثاين :األسس أو املصادر اليت قام
عليها القانون املدين املصري.
الفرع األول :كيفية وضع القانون املدين املصري :يرجع القانون املدين املصري النافذ يف جذوره اىل كل من
القانون املدين املصري املختلط والقانون املدين املصري الوطين (القانون املدين املصري القدمي) .حيث كانت
مصر رازحة حتت أعباء األمتيازات األجنبية( ،)44وكانت اجلهات القضائية املدنية متعددة بتعدد الدول

 – 41أنظر على سبيل املثال نص املادتني ( )187و( )188من القانون املدين العراقي النافذ  .عبد الرمحن البزاز ،املصدر السابق ،ص  .88ومن املعروف أن أسلوب أيراد األمثلة التوضيحية غري صاحل يف القوانني والتشريعات املدنية ،اليت ينبغي أن
تقتصر على أيراد األحكام واملبادئ العامة ،وترتك املسائل املتعلقة بتوضيحها على شكل أمثلة اىل الشروحات والكتب الفقهية ،مثال ذلك املواد القانونية اليت خصصها القانون املدين العراقي لألتالف كصورة من صور اخلطأ او األعمال غري املشروعة،
حيث يذكر األستاذ الدكتور حسن علي الذنون بصددها (أهنا مواد تعرض حلاالت جزئية اذا صلحت أن تكون أمثلة يضرهبا أساتذة القانون يف حماضراهتم على طلبتهم أو يذكرها شراح القانون يف مؤلفاهتم ،فأهنا ال تصلح أبي حال من األحوال أن
تكون مواد تشريع حديث وضع يف القرن العشرين) .د .حسن علي الذنون ،اخلطأ ،املصدر السابق ،ص  .222ولقد كان من شأن النقل احلريف ألحكام اجمللة عند أعداد القانون املدين العراقي النافذ ،أن تضمن القانون نصوص غريبة ال تدخل من
التقسيم املنطقي ملوضوعاته ،ومثال ذلك نص املادة ( )189من القانون املدين العراقي اليت أوردها املشرع ضمن النصوص املتعلقة ابألتالف ،يف حني أهنا تتناول حالة خاصة من حاالت املسؤولية يطلق عليها فقهاء الشريعة أسم (الغرر) وهم يعرضون
هلا غالباً عند الكالم عن عقد الكفالة .املصدر نفسه ،ص  .231كما يقول الدكتور الذنون يف موضع أخر( ولقد كنت منذ نص قرن وال أزال أرى أن كل هذه النصوص اليت عرضت هلا املواد السابقة نصوص ال فائدة فيها وأمنا هي تزيد أندفعوا
اليها واضعواالتقنني املدين العراقي حتت ظروف معينة لعل أبرزها طراز الثقافة القانونية والفكرية والذي كان يدفعهم اىل تقلييد جملة األحكام العدلية وحماكاهتا و األقتباس منها والنقل عنها على أوسع نطاق وبصرف النظر عن قيمة النص املنقول أو
فائدته) .د .حسن علي الذنون ،املصدر السابق ،ص 223
 - 42د .سليمان مرقس ،املصدر السابق ،ص  .28يف حني أن مصطلح الفقه األسالمي يعين األخذ أبصلح أراء الفقهاء املسلمون من دون التقييد مبذهب معني ،لذلك ليس صحيح القول أن الفقه األسالمي مصدر اترخيي للقانون املدين العراقي
أو هو األساس الذي قام عليه القانون املدين العراقي النافذ ،بل الصحيح القول أن الفقه األسالمي احلنفي هو األساس للقانون املدين العراقي.
 - 43يف حني كان القانون املدين املصري هو األساس الوحيد للقانون املدين السوري الذ أصبح سارايً بتاريخ  15حزيران سنة  ،1949مع أجراء بعض التعديالت الطفيفية فيه ،ال سي ما ما تعلق ابلتشريع العقاري .د .عدانن القوتلي ،املصدر
السابق ،ص  . 16أنظر أيضاً املذكرة األيضاحية للقانون املدين السوري ،مكتبة حسن النوري ،دمشق ،سوراي ،ص 3
 - 4444للمزيد من األطالح على األمتيازات األجنبية اليت كانت مصر خاضعة هلا يف تلك الفرتة ،راجع حممد عبد الباري ،األمتيازات األجنبية ،مع مقدمة بقلم الدكتور عبد الرزاق السنهوري ،مطبعة األعتماد .1930 ،كما يذكر الدكتور
السنهوري موضوع األمتيازات األجنبية بقوله (كان السبب يف تقنني مصر لقوانينها احلالية وجود األمتيازات األجنبية ،وقد أراد نوابز ،رئيس النظام يف عهد أ مساعيل أن خيفف من وطأة هذه األمتيازات أبنشاء احملاكم املختلطة  ...وقد نقل واضع
التقنينات احملتلطة نصوصه من التقنينات الفرنسية ،ألهنا كانت أكثر القوانني شيوعاً يف ذلك العهد) .د .عبد الرزاق السنهوري ،من جملة األحكام العدلية ،املصدر السابق ،ص 17
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املمتازة ،وكان املدعي يسعى اىل حمكمة املدعى عليه ،فكان األضطراب واخللل .ففكر اخلديوي أمساعيل يف
توحيد اجلهة اليت يتقاضى فيها الوطنيون واألجانب أو األجانب فيما بينهم ،فأتفق نوابز ابشا رئيس الوزارة
املصرية أنذا ك مع الدول األجنبية على أنشاء حماكم خمتلطة يكون أختصاصها الفصل بني األجانب والوطنيني
يف كافة املنازعات املدنية والتجارية ،وبني األجانب املختلفي اجلنسية واألجانب املتعددين اجلنسية أذا كان
النزاع عيناً عقارايً ،وسن هلذه احملاكم قانون مدين يف سنة  .1875وقد وضع هذا القانون حمامي أمسه
مانوري ،والذي كان سكرترياً لنوابز ابشا .ومقيماً يف مدينة األسكندرية املصرية .وهذا القانون يكاد يكون
طبق األصل للقانون املدين الفرنسي مع بعض اخلالف البسيط الذي ال يؤثر يف شيء على اجلوهر()45

وطبق القانون الدين املختلط يف مصر منذ سنة  1875يف ذلك النطاق احملدد له أعاله ،ومل تيعداه،
فاملصريون كانوا يتقاضون فيما بينهم أمام حماكمهم اخلاصة ،اليت كانت تطبق الشريعة األسالمية والقوانني
املعمول هبا يف الدولة العثمانية ،ألن مصر كانت رغماً عن أستقالهلا الداخلي ،تعترب جزءً من تركيا(.)46
وقد أعتمد مانوري عند وضعه القانون املدين املصري املختلط على مصادر عدة ،منها القانون
األيطايل الذي صدر سنة  ، 1866وبعض أحكام الشريعة األسالمية ،األ أن املصدر األسس الذي أعتمده
كما سبق الذكر هو القانون املدين الفرنسي لسنة .)47(1804
وبعد مرحلة وضع القوانني املختلطة  ،وحتديداً يف سنة  1880تطلعت البالد ألصالح قضائي على طراز
ذلك األصالح الذي يتناول العالقة بني الوطنيني واألجانب ،خصوصاً بعدما أصبح التوجه حنو وضع نظام
خاص للمحاكم الوطنية اىل جانب احملاكم املختلطة .فتألفت جلنة لوضع تقنينات جديدة حملاكم وطنية
تفصل يف املسائل املدنية بني املصريني ،ووضع حمامي أيطايل أمسه (موريوندو) قانوانً مدنياً يطابق القانون

 - 45عبد العزيز حممد ،املصدر السابق ،ص  .21-20د ،عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد ،مصادر األلتزام ،اجمللد األول ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت ،لبنالن ،2011 ،ص  ،12ولقد أرتبطت تسميات القوانني
القدمية يف مصر بتقسيمات احملاكم فيها ،حيث كانت توجد ثالث أنواع من احملاكم هي :احملاكم املختلطة اليت تنظر يف مجيع منازعات الوطنيني (املصريني) واألجانب ،واحملاكم القنصلية اليت كانت تنظ يف منازعات األجانب فقط ،واحملاكم الوطنية
اليت أختص بنظر منازعات الوطنيني فقط .د .عبد الرزاق السنهوري ،ضرورة تنقيح القانون املدين املصري ،املصدر السابق ،ص  .13يذكر الدكتور السنهوري واضع القانون املدين املصري احلايل ما أييت( :كانت هذه البالد مجيعها (ومنها مصر)
مندجمة يف األمربوطورية العثمانية حىت القرن التاسع عشر وكان الفقه األسالمي غري املقنن هو املعمول به فيها مجيعاً فأستقلت مصر أستقالالً ذاتياً حتت حكم حممد علي وملا قننت الدولة العثمانية الفقه األسالمي (احلنفي) مل ميتد هذا التقنني اىل
مصر وبقيت هذه على ما كانت عليه من تطبيق الفقه األسالمي غري املقنن مع بعض التشريعات الفرنسية وخباصة القانون التجاري .مث دخلت يف عهد أصالح قضائي حتت حكم أمساعيل وأمتد األصالح اىل أوائل حكم توفيق ،فأنشئت احملاكم
املختلطة مث احملاكم الوطنية على غرار احملاكم الفرنسية ووضعت تقنينات حديثة تطبقها هذه احملاكم يف سنيت  1883-1875أخذت كلها من التقنينات الفرنسية وعلى رأس هذه التقنينات القانون املدين ومن مث أصبحت مصر ذات قانون مدين
مقنن من القانون الفرنسي) .د .عبد الرزاق السنهوري ،القانون املدين العريب ،حبث منشور يف جملة القضاءن العددان األول والثاين ،أيلول ،1962 ،ص 9
 - 46عبد العزيز حممد ،املصدر السابق ،ص 21
 47د .عبد الرزاق السنهوري ،املصدر السابق ،املصدر السابق ،ص 2
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املدين املختلط (أي مطابق للقانون املدين الفرنسي) مع أجراء بعض التعديالت الطفيفة عليه ،وذلك يف 28
أكتوبر .)48( 1883
وقد أخذ املشرع املصري أنذاك الغالبية العظمى من أحكامه املدنية عن التقنني املدين الفرنسي .وأخذ القلة
النادرة من هذه األحكام عن القضاء الفرنسي والشريعة األسالمية(.)49
لقد وجهت للقانون املدين املصري القدمي (املختلط والوطين) أنتقادات عدة ،منها ما يتعلق ابجلوانب
املوضوعية ألحكامه اليت متيزت ابلتخلف وعدم مواكبتها للتطورات احلاصلة يف ذلك الوقت ،أضافة اىل
غموض وتناقض أحكامه ووقوع الكثري من األخطاء الفاحشة ،أضافة اىل العيوب الشكلية اليت تضمنها
القانون ،ويكفي أنه قد وضع أول األمر ابللغة الفرنسية ،مث مت ترمجته بعد ذلك اىل اللغة العربية ،مما سبب
ذلك العديد من األضطراب نتيجة أزدواج لغة التشريع املدين املصري( .)50
ونتيجة ذلك فقد ظهرت دعوات عدة يف مصر تدعوا اىل ضرورة أعادة تنقيح القانون املدين املصري القدمي
(املختلط والوطين) ،خصوصاً بعد فشل حماوالت التنقيح اجلزئي له( .)51وقد توجت هذه الرغبة من خالل
أعالن احلكومة املصرية يف ذلك الوقت وعلى لسان وزير احلقانية املصري يف عزم احلكومة على تعديل القانون
املدين املصري تعديالً شامالً يف سنة .1933
ويف عام  1936أصدر جملس الوزراء املصري قراراً بتشكيل جلنة لغرض التنقيح الشامل للقانون املدين
املصري ،وذلك برائسة مراد سيد أمحد وعضوية سبعة أشخاص ،لكن هذه اللجنة مل تكد تقضي يف عملها
شهرين حىت صدر قرار من جملس الوزراء يف نفس السنة حبلها أقتصاداً يف النفقات( .)52
ويف شهر تشرين الثاين من عام  1936صدر قرار من جملس الوزراء بتشكيل جلنة اثنية برائسة كامل صدقي
وعضوية عشرة أشخاص لغرض تنقيح القانون املدين املصري ،وقد أستمر عمل هذه اللجنة حوايل السنتني
أي اىل سنة  1938اتريخ حلها ،عقدت فيها اللجنة حوايل عشرين جلسة .ويف سنة  1938قدم وزير
 - 48د .عبد الرزاق السنهوري ،املصدر السابق ،ص .13د .عبد الرزاق السنهوري ،من جملة األحكام العدلية ،املصدر السابق ،ص .18عبد العزيز حممد ،املصدر السابق ،ص .21
 - 49د .عبد الرزاق السنهوري ،من جملة األحكام ،املصدر السابق ،ص  .19ويالحظ على هذا القانون األخري أنه أقتصر على تنظيم املعامالت املدنية والتجارية فقط ،أما مسائل األحوال الشخصية ويلحق هبا الوقف واهلبة والوصية ،فقد كانت
من أختصاص حماكم األحوال الشخصية اليت كانت تطبق على املسلمني أرجح األقوال من مذهب األمام أبو حنيفة النعمان.
 - 50د .عبد الرزاق السنهوري ،املصدر السابق ،ص 17-16-15
 - 51وقد ساعد ألغاء األمتيازات األجنبية يف مصر وألغاء احملاكم املختلطة طبقاً ألتفاقية موتورمثل هذه الدعوات .د .سليمان مرقس ،املصدر السابق ،ص 32
 – 52القانون املدين املصري (جمموعة األعمال التحضريية) اجلزء االول ،الباب التمهيدي ،مطبعة دار الكتاب العريب ،احلكومة املصرية ،وزارة العدل  ،ص 5

252

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5); May 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5) ; May 2019
العدل املصري مذكرة اىل جملس الوزراء أقرتح أن يعهد يف وضع املشروع التمهيدي للقانون املدين املصري
اجلديد اىل أثنني من املشتغلني ابلقانون ،خيتار أحدمها من املصريني واألخر من األجانب ،وقد وافق جملس
الوزراء املصري على هذا األقرتاح .ويف  28يونيه عام  ،1938أصدر وزير العدل املصري قراراً أبسناد مهمة
وضع املشروع التمهيدي للقانون املدين املصري ألثنني من رجال القانون ،مها األستاذ الفرنسي أدوار ألمبري
واألستاذ عبد الرزاق السنهوري(.) 53
وابلفعل مت أجناز املشروع التمهيدي للقانون املدين املصري يف قرابة عامني ،وقد بلغت مواد هذا املشروع
 1591مادة ،ومت طبعه يف سنة  ،1942وقامت وزارة العدل املصرية بعرض املشروع لألستفتاء على رجال
القضاء وأساتذة القانون وخمتلف اهليئات القانونية واملالية ،وظل معروضاً لألستفتاء زهاء ثالث سنوات(54
).

ويف سنة  1945شكلت جلنة برائسة األستاذ السنهوري وعضوية أربعة من رجال القانون ملراجعة املشروع
على ضوء ما مت من األستفتاء وما قدم من املالحظات ،وأنتهت اللجنة من مراجعة املشروع التمهيدي يف
شهر تشرين الثاين من نفس السنة ،ومت أرسال املشروع اىل جملس الوزراء املصري وصدر مرسوم بعرضه على
الربملان املصري يف ديسمرب من سنة .)55 (1954
وقد بقي املشروع التمهيدي للقانون املدين املصري اجلديد يف الربملان زهاء عامني ونصف العام ،مت خالل
هذه املدة مناقشته ودراسته دراسة مستفيضة .ويف  16من شهر يولية سنة  1948صدر املرسوم ابلتصديق
على مشروع القانون املدين املصري اجلديد وأصداره ،ونشر يف اجلريدة الرمسية بتاريخ  29يولية مسة 1948
على أن يعمل به أبتداءً من  15أكتوبر سنة  ،1949وقد بلغ عدد مواده  1149مادة(.) 56

 – 53األعمال التحضريية ،املصدر السابق ،ص  .7-6د .سليمان مرقس ،املصدر السابق ،ص 32
 - 54د .عبد الرزاق السنهوري ،املصدر السابق ،ص  .28د .سليمان مرقس ،املصدر السابق ،ص 32
- 55األعمال التحضريية ،املصدر السابق ،ص 8
 56األعمال التحضريية ،املصدر السابق ،ص  .8د .عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط ،املصدر السابق ،ص  .34-33د .سليمان مرقس ،املصدر السابق ،ص 33
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الفرع الثاين :مصادر القانون املدين املصري:مل يشتمل القانون املدين املصري األحكام املنظمة لعالقات

األسرة ،حيث أقتصرت نصوصه على تنظيم األحكام املتعلقة ابملعامالت املالية فحسب ،لذلك فهو مل يسري
على نفس هنج القانون املدين الفرنسي يف هذا الصدد.)57 (.
أما عن املصادر اليت أعتمدها القانون املدين املصري النافذ ،فأنه قد أسنتد على مصادر ثالثة ،هي :القانون
املقارن ،والقضاء املصري والقانون املدين املصري السابق ،والشريعة األسالمية أو الفقه األسالمي .وهو ما
سنحاول بيانه ابأليت:
.1القانون املقارن :يطلق أكثر شراح القانون املدين املصري على هذا املصدر أسم القانون املقارن،
ويقصدون به القوانني أو احلقوق األجنبية ومقارنتها فيما بينها .وقد مثل القانون املقارن أو التشريعات
األجنبية اليت مت وضعها يف فرتة ما قبل تشريع القانون املدين املصري ،التقدم احلديث لعلم القانون واحلقوق،
وتضمن أحدث النظراي ت والتطورات حينذاك .وقد متثلت ابلتقنينات املدنية اليت ظهرت خالل القرن التاسع
عشر والعشرين يف خمتلف البالد املتمدنة ،وال سيما التشريعات أو القوانني الالتينية واجلرمانية منها(.)58
لذلك تعد القوانني املدنية األجنبية املصدر األول للقانون املدين املصري النافذ ،فقد عين واضعوا هذا القانون
الرجوع اىل نصوص هذه القوانني وأستمادة أهم األحكام منها.)59 ( .
.2القضاء املصري والقانون املدين املصري السابق :أن أهم مصدر للقانون املدين املصري احلايل هو

القانون املدين املصري القدمي (املختلط والوطين) ،وما أدخل عليه من تعديالت وأضيف اليه من أحكام
 - 57د .عبد الرزاق السنهوري ،املصدر السابق ،ص  . 37والسبب يف عدم تضمني القانون املدين املصري ألحكام األسرة ال يرجع اىل طبيعة هذه األحكام أبعتبار مصدرها الشريعة األسالمية ،بل يرجع اىل أن هلا مصادر دينية أخرى يف مصر غري
الشريعة األسالمية ،وأيضاً يرجع اىل ان هذه األحكام مل توحد يف كل أجزائها ابلنسبة اىل مجيع املصريني ،خصوصاً يف مسائل الزواج وال طالق والنسب .املصدر والصفحة نفسها .أما عن تقسيمات القانون املدين املصري ،فقد بداء القانون بباب
متهيدي ،مث قسم اىل قسمني ،أحدمها للحقوق الشخصية ،والثاين ،للحقوق العينية ،مث جزء القسم األول اىل كتابني ،أحدمها لنظرية األلتزام ،والثاين للعقود املسماة .وكذلك جزء القسم الثاين اىل كتابني أخرين ،أحدمها للحقوق العينية األصلية والثاين
للحقوق العينية التبعية .د .عبد الرزاق السنهوري ،املصدر السابق ،ص 40
 - 58د .عدانن القوتلي ،املصدر السابق ،ص 34
 - 59األعمال التحضريية للقانون املدين املصري ،املصدر السابق  ،ص .15ولقد كان أمام جلنة وضع القانون املدين املصري النافذ ثالثة جمموعات من القوانني املدنية األجنبية ،هي األيت:أ -جمموعة القوانني الألتينية :وهي اليت متثل جمموعة القوانني
األجنبية اليت يتصدرها القانون املدين الفرنسي لسنة  ،1804والقوانني املدنية اليت أعقبته ،حيث ظهرت سلسلة طويلة من القوانني الألتينية خالل القرن التاسع عشر والقرن العشرين ،نسجت مجيعها على نفس منوال القانون املدين الفرنسي ،وهي
صنفان ،قدمي وحديث ،فأما القدمية منها ،فهي اليت صدرت يف القرن التاسع عشر ،ومثاهلا القانون املدين األيطايل واألسباين والربتغايل واهلولندي .أما احلديثة ،فهي اليت صدرت يف القرن العشرين ،ومثاهلا ،القانون التونسي واملراكشي واللبناين واأليطايل
اجلديد و املشروع الفرنسي األيطايل يف األلتزامات والعقود ،وهو خالصة القوانني الألتينية .األعمال التحضريية ،املصدر السابق ،ص  .15016د .عدانن القوتلي ،املصدر السابق ،ص  34هامش رقم ( )2ب -جمموعة القوانني اجلرمانية :ويقف يف
مقدمة هذه القوانني القانون املدين األملاين والقانون املدين النمساوي والقانون املدين السويسري .ت-جمموعة القوانني املتخرية :اىل جانب القوانني الألتينية والقوانني اجلرمانية ظهر يف خالل القرن العشرين طائفة من القوانني املدنية املتخرية ،ال تنحاز
اىل أحدى املدرستني أحنيازاً مطلقاً ،بل تتخري من كل مدرسة ابلذي هو أحسن ،وعلى رأس هذه القوانني ،القانون املدين البولوين يف األلتزامات والعقود  ،وقد مجع هذا القانون بني مزااي القوانني الألتينية يف الوضوح والسالسة ،ومزااي القوانني اجلرمانية
يف الدقة والتعمق .ومن هذه اجملموعات الثالثة من القوانني املدنية األجنبية املختلفة النزعة املتباينة املناحي ،أستمد القانون املدين املصري النافذ ما أشتمل عليه من النصوص .وأكثر ما رجع اليه هذا القانون من هذه القوانني هي مخسة :املشروع
الفرنسي األيطايل ،القانون املدين األيطايل اجلديد ،القانون السويسري  ،القانون املدين األملاين ،القانون املدين البولوين .لذلك فأن القانون املدين املصري النافذ وأن كان قد أختذ القوانني الألتينية أساساً له ،األ أنه مل يلتزمها وحدها ،بل رجع أيضاً اىل
القوانني اجلرمانية .د .عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط ،املصدر السابق63 ،
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ألجتهادات احملاكم املصرية طوال سبعني سنة .ويذكر شراح القانون املدين املصري أن النصوص اليت أستبقيت
من القانون املدين املصري القدمي تستغرق ثالثة أرابعالتقنني اجلديد .ولقد أكدت جلنة القانون املدين يف
جملس الشيوخ يف تقريرها (أن مشروع القانون املقدم اليها مل خيرج عن التقاليد التشريعية اليت أستقرت يف البالد
(مصر)  ...ومل يقطع الصلة بني احلاضر واملاضي ،ولكنه يتخذ الصاحل من أوضاع هذا املاضي أساساً له ...
ويعتمد على الثروة اليت أسفر عنها أجتهاد القضاء املصري بوجه خاص)(.)60
والواقع أن التشريع املصري السابق ،وأجتهاد القضاء املصري يف تطبيق نصوص ذلك التشريع وتفسريها ،كاان
يسايران اىل حد كبري األصول والتقنينات الغربية ،بعد أن ساد يف مصر منذ عام  1883 -1776قانون
مدين مستقى من القانون املدين الفرنسي أو قائم عليه ،حبيث مل تكن أحكام القانون املدين اجلديد مؤدية اىل
قلب أوضاع التعامل اليت ألفها الناس رأساً على عقب أو اىل األخالل أبستقرار املعامالت(.)61
.3الشريعة األسالمية أو الفقه األسالمي :بقي الفقه األسالمي كمصدر من املصادر اليت أستند عليها
القانون املدين املصري النافذ ،وقد أستمد منه كثرياً من نظرايته العامة ومن أحكامه التفصيلية( .) 62وقد
أستبقى القانون املدين املصري ما أشتمل عليه القانون املدين القدمي من أحكام أخذها من الفقه
األسالمي(.)63
األ أن الدكتور السنهوري ذكر فيما يتعلق بوضع الفقه االسالمي يف القانون املدين املصري ما أييت...(:
على أن املشرع املصري ابلرغم من كل هذا ،مل خيطو خطوة حامسة يف جعل القانون املدين مشتقاً يف جمموعه
من الفقه األسالمي .فال يزال القانون املدين اجلديد ميثل الثقافة املدنية الغربية ال الثقافة القانونية األسالمية
.)64()...

 - 60د .عدانن القوتلي ،املصدر السابق ،ص 22
 - 61د .عدانن القوتلي ،املصدر السابق ،ص 22
 - 62األعمال التحضريية ،املصدر السابق ،ص 20
 - 63ومن هذه االحكام بيع املريض يف مرض املوت والغنب وتبعة اهلالك يف البيع والعلو والسفل واحل ائط املشرتك واهلبة واألهلية وغريها .جمموعة األعمال التحضريية ،املصدر السابق ،ص 132 -131
 - 64د .عبد الرزاق السنهوري ،القانون املدين العريب ،املصدر السابق ،ص  12ويذكر أيضاً يف موضع أخر ( ومن مث ميكن القول يف طمأنينة أن القانون املصري اجلديد ميثل الثقافة املد نية الغربية أصدق متثيل ،وميثلها يف أحدث صورة من صورها،
ويؤكد هذا املعىن ما أتسمه من أجتاهات عامة  )...املصدر نفسه ،ص 13
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املبحث الثالث :املزج بني األساسيني
يقول الدكتور السنهوري رئيس جلنة أعداد القانون املدين العراقي أن ( املطلع على نصوص القانون املدين
العراقي ال يلبث أن يالحظ ان نصوص الفقه األسالمي وقد تالقت مع نصوص القانون املدين املصري ال
تعدو وجوهاً مخسة -1 :فهي يف بعض املواطن تشق طريقها مرسلة على سجيتها ،فتبدع من األحكام ما

ترفع به اىل مستوى ال يقل عن مستوى القانون فيحتفظ القانون العراقي أبحكام الشريعة األسالمية كما هي
دون تغري( .كنظرية بطالن العقد)  -2 .وهي يف مواطن أخرى جتاري نصوص القانون املدين املصري جماراة
اتمة .فهنا أيضاً حيتفظ القانون العراقي يها كما هي( .كما جاء يف األحكام العامة يف الباب التمهيدي
كاملادة الثانية من القانون) -3 .وهي يف بعض احلاالت ال جتاري هذه النصوص األ جماراة قاصرة ،فيستكمل
القانون العراقي هبذه ما تقصر تلك عن بلوغه ( .كما يف املادة  74من القانون) -4 .وهي يف حاالت
أخرى تسكت عن احلكم فيكملئ هذا الفراغ بنصوص من القانون املدين املصري ( .كالتعهد عن الغري
واألشرتاط ملصلحة الغري) -5 .وهي أخريا تعارض نصوص القانون املدين املصري ،فتفضل هذه عليها الهنا
أصلح للعصر الذي نعيش فيه ( .كالتعامل يف الشيء املعدوم والرهن التأميين وحقوق األمتياز)(.)65

واخلالصة كما يذكر الدكتور الس نهوري أنه (ويتبني من ذلك أن مصادر القانون العراقي هي كما سبق القول،
نصوص اجمللة ونصوص التشريعات العراقية اخلاصة ((املوروثة عن الدولة العثمانية)) ونصوص القانون املدين
املصري اجلديد)(.)66
 - 65د .عبد الرزاق السنهوري ،املصدر السابق ،ص  .33 – 30يقول األستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري رئيس جلنة أعداد القانون املدين العراقي النافذ فيما يتعلق بطريقة وضعه األيت( :عندما عهدت ايل احلكومة العراقية مع جلنة من كبار
القانون يف العراق ،يف وضع مشروع لقانون مدين عراقي يلم شتات التشريعات ((العراقية)) املبعثرة ،ويؤلف بني أجزائها وينسق ما بني نصوصها .فأستبقينا كمصدر أول من مصادر القانون العراقي اجلديد نصوص اجمللة بعد هتذيب أستعنا فيه بنصوص
مرشد احلريان لصاحبه حممد قدري ابشا( ) .وأضفنا اىل هذا املصدر ما مجعناه من التشريعات العراقية اخلاصة كقانون األراضي وقانون الرهن التأميين وقانون ((الطابو)) وأنتزعنا األحكام املدنية من قوانيني األجراءات وأقررانها يف مكاهنا من القانون
املدين اجلديد ((احلايل)) .وأستكملنا كل هذا – ومل يكن وافياً ابحلاجة يف تقنيني مدين حديث – ابألستعارة من القانون املصري اجلديد ) .كما يذكر يف مكان أخر ( وقد اتبع القانون املدين العراقي اجلديد ((النافذ)) القانون املدين املصري يف
الرتتيب والتبويب متابعة اتمة .ففي ابب متهيدي بينت مصادر القانون العراقي ،وقررت القواعد املتعلقة بتنازع القوانني من حيث الزمان ومن حيث املكان وابألشخاص الطبيعية واألشخاص املعنوية وبتقسيم األشياء واألموال على النحو املعروف يف
القوانني املدنية الغربية .وميكن القول أن هذا الباب التمهيدي منقول كله نقالً يكاد يكون حرفياً من القانون املدين املصري اجلديد (النافذ حالياً) ،فيما عدا بعض القواعد الكلية اليت نقلت عن اجمللة).
 - 66املصدر نفسه ،ص  .22كما ذكر الدكتور السنهوري األيت ( :ويتميز القانون العراقي اجلديد أبجتاه خاص ينفرد به عن القانون املصري اجلديد وعن سائر القوانني احلديثة .فهو أول قانون مدين حديث يتالقى فيه الفقه األسالمي والقوانني
الغربية احلديثة جنباً اىل جنب بقدر متساو ابلكم والكيف .وهذه جتربة من أخطر التجارب يف التقنني املدين احلديث ،ذلك أن الشريعة األسالمية منذ أن ركدت طوال القرون املاضية وأغلق ابب األجتهاد فيها أصبحت شريعة قدمية من طراز القانون
الروماين مل هتب عيها روح األصالح األ يف مرحلة أوىل يوم قننت أحكامها يف نصوص تشريعية على نسق التقنينات الغربية يف اجمللة ويف مرشد احلريان .وها حنن األن يف مرحلة اثنية خيطوها القانون العراقي اجلديد وقد وضع هذه األحكام املقننة عن
الفقه األسالمي اىل جانب نصوص القوانني الغربية ممثلة يف القانون املصري اجلديد .فلسنا مغالني اذا قلنا أن جتربة القانون املدين العراقي تعد من أخطر التجارب يف اتريخ القانون .فهذه أحكام الفقه األسالمي قننت يف نصوص واضحة ووضعت اىل
جانب نصوص القوانني الغربية ،وبذلك مت مجع الفقه األسالمي والقوانني الغربية على صعيد واحد ،فمكن لعوامل املقارنة والتقريب من أن تنتج أثرها ومهد الطريق للمرحلة الثالثة األخرية يف هنضة الفقه األسالمي ،يوم يصبح هذا الفقه مصدراً ألحكام
مدنية حديثة جتاري مدنية العصر وتساير أحدث القوانني وأكثرها تقدماً ورقي)  .د .عبد الرزاق السنهوري ،املصدر السابق ،ص . 23-22د .سليمان مرقس ،املصدر السابق ،ص  .38-37وقد أطلق األستاذ منري القاضي على مؤلفه يف شرح
القانون املدين العراقي أسم (ملتقى البحرين) ألنه حسب قوله جممع يلتقي عنده الفقه الشرقي (الفقه األسالمي) والفقه الغريب .وأعترب القانون املدين العراقي النافذ نتاج هذين الفقهني العظيمني والبحرين الزاخرين .أنظر منري القاضي ،ملتقى البحرين،
اجمللد األول ،مطبعة العاين ،بغداد ،1952-1951 ،ص  .4يف حني أورد البند ( )1من قانون أصالح النظام القانوين ما أييت ( :ومل يكن املشرع (يقصد مشرع القانون املدين العراقي النافذ) يف كثري من احلاالت يف مزج األحكام املستقاة من
مصدريه مزجاً حمكماً يف كثري من احلاالت وال يف أختيار احلكم األفضل منهما ،كما أن عجزه عن مسايرة متطلبات املرحلة الراهنة يبدوا جلياً).
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اخلامتة
أوال :األستنتاجات
-1أن األصل يف نشأ القانون املدين كمصطلح ومفهوم قانوين يرجع يف جذوره اىل القانون الروماين ،ومن هذا
القانون أختذت القوانني الغربية ،خصوصأ الألتينية منها ،وابلتحديد القانون املدين الفرنسي القدمي واحلايل
(قانون انبليون) لسنة  .1804حيث أخذت منه مبادئها وأسسها العامة وأحكامها .فالقانون املدين الفرنسي
ا حلايل نسخة متطورة للقانون الروماين .ومنه أستمدت بعض الدول األوربية ،كأسبانيا وبلجيكا وأيطاليا
قوانينها املدنية .كما أستمدت الدول األسالمية ،وابلتحديد غالبية الدول العربية قوانينها املدنية منه ،حىت أن
بعضها يعد نسخة مرتمجة للقانون املدين الفرنسي ،مع بعض التغريات الطفيفية.
 -2لقد تبنت الدولة العثمانية اليت كانت تسيطر على الدول العربية ،الشريعة األسالمية ،يف طبيعة نظام
حكمها ،أما ابلنسبة اىل املعامالت املالية وقضااي األحوال الشخصية ،فقد كانت تستمد من الفقه األسالمي
احلنفي ،أبعتبار املذهب احلنفي هو مذهب الدولة الرمسي ،وقد فرضت هذا املذهب على مجيع الدول العربية
اليت كانت خاضعة هلا ،ومن دون أي مراعاة للمذاهب األسالمية األخرى اليت كانت سائدة يف عدد كبري من
الدول العربية ،ومنها العراق .حيث فرضت الدولة العثمانية عليه األحكام املستمدة من املذهب احلنفي ،رغم
أن مواطين العراق ليسوا مجيعهم أحناف.
 -3لقد كان املرجتى بعد ختلص العراق من نفوذ الدولة العثمانية ،أن يكون القرار بوضع مشروع قانون مدين
جديد ميثل العراق اجلديد وميثل تقافة وتراث العراقني احلقيقي .واملتمثل ابلفقه األسالمي املستمد من مذاهب
أهل العراق .ومن دون فرض ملذه ب واحد على أصحاب املذاهب األخرى ،ابلصورة اليت كان عليها الوضع
يف عهد الدولة العثماين .األ أن ذلك مل يتحقق ،بل كان القرار الذي أختذته جلان وضع القانون املدين
العراقي ،ميثل تكريساً للواقع القدمي ،حيث قررت كل من جلنة  1933وجلنة  ،1936أن تكون جملة
األحكام العدلية ،املمثلة للفقه األسالمي (احلنفي) هي املصدر أو األساس الوحيد ملشروع القانون املدين
اجلديد.
 -4أن اخلالصة من مما سبق هو أن القانون املدين العراقي قام على أساسني غري منسجمني ،ومها على
العموم الفقه األسالمي (احلنفي) والقوانني الغربية (القانون املصري) .وأن جلنة وضع القانون املدين اجلديد مل
حتقق ما كان يصبوا اليه العراق بعد نيله أستقالله الذايت ،وقيام نظام احلكم الوطين فيه يف ذلك الوقت ،وهو
وضع قانون مدين مستمد من أصالة الفقه األسالمي الذي عرف العراق أنه مهداً له ،وأن يكون ممثالً جلميع
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مواطين العراق مبختلف م كوانهتم الدينية واملذهبية .بل أننا ميكننا أن نقول ،وبثقة اتمة أن القانون املدين
العراقي النافذ ،ليس عراقي األصل واجلذور .فهو يرجع يف جذوره اىل جملة األحكام العدلية اليت وضعها
علماء دين اتراك يف أسطنبول وابللغة الرتكية ،مث ترمجت اىل اللغة العربية .ويرجع يف جذوره أيضاً اىل القانون
املدين املصري ،الذي يرجع يف أصله اىل القانون املدين الفرنسي ،الذي وضعوه الفرنسيون يف ابريس وابللغة
الفرنسية ،مث ترجم اىل اللغة العربية.
لذلك فأن جلنة أعداد القانون املدين العراقي برائسة الدكتور السنهوري ،مل تضع قانون مدين عراقي ،بل قانون
مت مزجم أحكامه من قبل أحكام اجمللة وأحكام القانون املصري ،مع أجراء بعض التحوير عليها .لذلك فأن
هذه اللجنة مل تكن جلنة وضع أو أعداد ملشروع القانون املدين العراقي .بل كانت جلنة مزج وحتوير ال غري.
اثنيا :املقتحات
ندعوا اىل وضع قانون مدين عراقي جديد يقام على أسس سلمية ،معتمداً على تراثه األسالمي ،ومستفيداً
من النظرايت واألفكار العاملية احلديثة ،مبا يتالئم مع مبادئ أحكام الشريعة األسالمية .مع احلرص فيما
يتعلق ابلفقه األسالمي ،مراعاة املذاهب األسالمية اليت ينتمي اليها الشعب العراقي .خصوصاً تلك املذاهب
اليت مل يغلق فيها ابب األجتهاد واملواكبة لتطورات احلياة االجتماعية واألقتصادية وغريها.
وينبغي عند أعداد مشروع القانون املدين اجلديد مراعاة أسس التشريع اليت نص عليها دستور مجهورية العراق
لسنة  ،2005وابلتحديد نص املادة الثانية من الدستور ،واليت جاء فيها (أوالً -:اإلسالم دين الدولة الرمسي،
مصدر أساس للتشريع .)...وأيضاً مراعاة نص املادة الثالثة اليت جاء فيها ( العراق بل ٌد متعدد
وهو
ٌ
القوميات واألداين واملذاهب .)...

ويف هذا الصدد خنتم جبملة األستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري رئيس جلنة أعداد القانون املدين احلايل
والواردة يف مقالته املنشورة يف جملة القضاء عام  1962اليت قال فيها أبن...( :املستقبل أذن يتمثل بدراسة
الفقه األسالمي).
املصادر
أوال :الكتب
 .1د .جعفر الفضلي و د .منذر عبد احلسن الفضل ،املدخل للعلوم القانونية ،الطبعة األوىل1987 ،
 .2د .حسن علي الذنون ،املبسوط يف شرح القانون املدين العراقي ،اخلطأ ،دار وائل للنشر2004 ،
 .3د .حسن علي الذنون ،املبسوط يف شرح القانون املدين ،املسؤولية عن األشياء ،داروائل للنشر2004 ،
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 .4د .حسن علي الذنون ،املبسوط ،املسؤولية عن فعل الغري ،الوائل للنشر2004 ،
 .5د .حسن علي الذنون ،النظرية العامة لأللتزامات ،املكتبة القانونية،
 .6د .حسن كرية ،املدخل اىل القانون ،منشأة املعارف ،األسكندرية ،بال سنة طبع
 .7سليم رستم ابز اللبناين ،شرح اجمللة ،اجمللد االول ،طبعة اثلثة ،اجمللد األول ،منشورات احلليب احلقوقية
 .8عبد الباقي البكري وزهري البشري ،املدخل لدراسة القانون ،الطبعة الثالثة ،املكتبة القانونية2011 ،
 .9القاضي عبد احلسني صباح صيوان احلسون ،املورد القانوين2011 ،
-10عبد الرمحن البزاز ،أحباث وأحاديث يف الفقه والقانون ،مطبعة العاين ،بغداد1958 ،
-11د .عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد ،مصادر األلتزام ،اجمللد األول ،منشورات احلليب
احلقوقية ،بريوت ،لبنان2011 ،
 -12عبد العزيز حممد ،أصول القانون املدين ،حماضرات ألقيت على طلبة الصف الثاين بكلية احلقوق العراقية يف سنة
،1938-1937مطبعة األهايل ،بغداد1938 ،
-13د .عدانن القوتلي ،الوجيز يف احلقوق املدنية ،حماضرات ألقيت على طلبة السنة األوىل من كلية احلقوق
بدمشق،اجلزء األول ،الطبعة الثالثة ،مطبعة اجلامعة السورية1957 ،
-14د .عصمت عبد اجمليد ،مشكالت التشريع ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان2013 ،
-15د .مالك دوهان احلسن ،املدخل لدراسة القانون ،بال مكان وسنة طبع ،ص 166
-16حممد عبد الباري ،األمتيازات األجنبية ،مع مقدمة بقلم الدكتور عبد الرزاق السنهوري ،مطبعة األعتماد1930 ،
-17منري القاضي،املذكرة األيضاحية ملشروع القانون املدين ،وزارة العدلية ،مطبعة احلكومة ،بغداد1948 ،
-18منري القاضي ،ملتقى البحرين ،اجمللد األول ،مطبعة العاين ،بغداد1952-1951 ،
-19جمموعة األعمال التحضريية للقانون املدين رقم  40لسنة  ،1951اجلزء األول ،مطبعة الزمان ،بغداد1419 ،ه-
1998م
-20القانون املدين املصري (جمموعة األعمال التحضريية) اجلزء االول ،الباب التمهيدي ،مطبعة دار الكتاب العريب،
احلكومة املصرية ،وزارة العدل
-21املوسوعة العربية امليسرة ،دار الشعب و مؤسسة فرانكلني للطباعة والنشر ،أبشرف حممد شفيق غرابل1959،
اثنيا :البحوث املنشورة واملقاالت
.1
.2
.3
.4
259

د .سليمان مرقس ،مذكر بشأن القانون املدين العريب ،حبث منشور يف جملة القضاء ،العدد الرابع ،السنة الواحدة
والثالثون ،تشرين األول/تشرين الثاين/كانون األول1976،
ضياء شيت خطاب ،املرحوم العالمة عبد الرزاق السنهوري ،حبث منشور يف جملة القضاء ،العدد الثالث ،متوز-
أب -أيلول ،1971 ،السنة السادسة والعشرون
ضياء شيت خطاب ،مصادر القانون املدين العراقي ،حبث منشور يف جملة القضاء ،العدد الثاين ،ميسان ،السنة
الرابعة عشر1956 ،
عباس العزاوي ،مشروع القانون املدين ،حبث منشور يف جملة القضاء ،العدد 4و ،5كانون األول1945 ،
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الدكتور عبد الرزاق أمحد السنهوري ،القانون املدين العريب ،حبث منشور يف جملة القضاء ،العددان األول والثاين،
أيلول ،السنة العشرون1962 ،
األستاذ عبد الرزاق أمحد السنهوري (عميد كلية احلقوق ببغداد) ،من جملة األحكام العدلية اىل القانون املدين
العراقي وحركة التقنني يف العصور احلديثة ،حبث منشور يف جملة القضاء ،السنة الثانية ،العددان األول والثاين ،صفر
سنة 1355ه -مايس سنة 1936
د .عبد الرزاق السنهوري ،وجوب تنقيح القانون املدين املصري وعلى أي أساس يكون هذا التنقيح ،حبث منشور
يف جملة القانون واألقتصاد ،السنة السادسة ،العدد األول ،شوال  -1354يناير 1936
د .حممد حنون جعفر ،خصوصية التنظيم القانوين للعالقات األسرية يف القانون املدين العراقي ،حبث مشارك به يف
املؤمتر العلمي الدويل الثاين املشرتك بني كلية القانون /جامعة السليمانية وكلية القانون /جامعة جيهان -السليمانية،
جملة دراسات قانونية وسياسية /كلية القانون -جامعة السليمانية ،السنة السادسة ،العدد  12أب2018 ،
 .منري القاضي ،جلنة القانون املدين العراقي ،مقالة منشورة يف جملة القضاء ،السنة الثانية ،العددان األول والثاين،
مايس 1936

اثلثا :القوانني

 .1القانون املدين العراقي رقم  40لسنة 1951
 .2قانون األحوال الشخصية العراقي رقم ( )188لسنة 1959
 .3قانون التجارة العراقي رقم  30لسنة 1984
 .4قانون األثبات العراقي رقم  107لسنة 1979
 .5قانون أصالح النظام القانوين رقم ( )35لسنة 1977
 .6جملة األحكام العدلية
 .7القانون املدين املصري لسنة 1948
القانون املدين األيراين
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