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Abstract 
The constitutional judgment is one of the most important 

form of control on the constitutionality of laws. It is the 
protector of constitution from the violation of all public 
authorities for the constitution is the supreme law in the state. 
Since the second article stipulates that the Islamic legislation is 
the main source of legislation and that the divine constitution 
(The Quran and the Sunnah) is the most supreme law having 
the upper hand over any positive law, here the big role of this 
judgment in features applying the provisions of Islamic 

                          

القضاء الدستوري ودوره في تطبیق أحكام الموسومة بـ(( الماجستیر رسالةبحث مستل من  (*)
. أستلم البحث في ٢٠١٢كلیة القانون، جامعة الموصل، )) مقدمة إلى الشریعة اإلسالمیة

  .١/١٠/٢٠١٢*** قبل للنشر في  ١٥/٩/٢٠١٢
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legislation through its jurisdiction in controlling the 
constitutionality of laws.   
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  املبحث األول
  موقف األنظمة الدستورية من املادة الثانية ومشكلة

  تقنني الفقه اإلسالمي
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  املطلب األول
  موقف االنظمة الدستورية من املادة الثانية

        
         

       
        






           




       

                          

د. شـــعبان عبـــد العـــاطي وآخـــرون، المعجـــم ) المصـــدر (لغـــًة یقـــال لمصـــدر الشـــيء منبعـــه) : ١(
؛ واصـــطالحًا ٨٩٨، ص٢٠٠٤جمهوریـــة مصـــر العربیـــة، الوســـیط، مكتبـــة الشـــروق الدولیـــة،

عبـد البـاقي البكـري  (هو األصل أو المنبع الذي یستقي منه جوهر القانون وصفة إلزامه)، د.
  .١٢٣، ص١٩٨٩ود.زهیر البشیر، المدخل لدراسة القانون، دار الكتب، الموصل، 
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ت،  عیـد احمـد الغفلــول، فكـرة عــدم االختصـاص السـلبي للمشــرع، دار الفكـر العربــي، ب. ) د.١(
  .١٦٥ص

  ) محاضر جلسات المجلس التأسیسي الكویتي، موسوعة القوانین الكویتیة.٢(
، منشـأة المعـارف، ٣عبد الحمید متولي، الشریعة اإلسالمیة كمصدر أساسـي للدسـتور، ط ) د.٣(

  .١٦٠ت، ص اإلسكندریة، ب.
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موقــــع ال، أحكــــام المحكمــــة الدســــتوریة الكویتیــــة، منشــــور علــــى ١٩٩٢) لســــنة ٣) حكــــم رقــــم (١(
  :اإللكتروني

  .http://www.reqaba.com/articledetail.aspx?id ١٥/٨/٢٠١١تاریخ الزیارة   
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، موســوعة ، ســعید محمــود الــدیب١٩٨٥/  ٥/  ٤ق دســتوریة فــي  ١لســنة  ٢٠) قضــیة رقــم ١(
، ١٩٨٠كمة الدسـتوریة العلیـا، الجـزء الثـاني، االصـدار الثالـث، االحكـام مـن عـام احكام المح

  .CD، قرص٢٠١٠
  .١٦٩عید احمد الغفلول، المصدر السابق،  ) د.٢(
النظریـــة العامـــة فـــي القـــانون  احســـان المفرجـــي ود. كطـــران زغیـــر نعمـــة ود. رعـــد الجـــدة، ) د.٣(

  .٢٤٢-٢٤١، ص١٩٩٠حكمة،دار ال الدستوري والنظام الدستوري في العراق،
  .١٦٩عید احمد الفغلول، مصدر سابق، ص ) د.٤(
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ـــدفع بعـــدم دســـتوریة  ) د.١( احمـــد زكـــي الشـــیتي، عـــدم اختصـــاص المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا بال
، ینـایر/ ٦٦القوانین لمخالفة الشریعة اإلسالمیة، مجلة المحاماة، العدد االول والثـاني، السـنة 

  .٤٨-٤٢، ص١٩٨٦فبرایر 
سمیر داوود سلمان وعودة یوسف سلمان، الحمایة الدسـتوریة لثوابـت اإلسـالم وأثرهـا علـى  د. )٢(

  .١٣٥، ص٢٠٠٩، ٦٦التشریع الجنائي العراقي، مجلة القانون المقارن، عدد 
تحقیـق عبـد اهللا علـي الكبیـر ومحمـد احمـد  ) جمال الـدین بـن مكـرم بـن منظـور، لسـان العـرب،٣(

ت،  ب. ،دار المعارف،١، المجلد االول، باب الثاء،ط٦ذلي، جحسب اهللا وهاشم محمد الشا
  .٤٦٨-٤٦٧ص

 بیـروت، دار الكتـب العلمیـة، تحقیق احمد محمـد شـاكر، ) محمد بن إدریس الشافعي، الرسالة،٤(
  ٥٦٠ت، ص ب. لبنان،

،دار الكتـب ١تحقیـق محمـد اسـكندر یلـدا،ط ) شمس الدین ابي عبد اهللا بن قیم الجوزیة، الروح،٥(
  .٣٦٠، ص١٩٨٢لمیة،بیروت،لبنان،الع
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م،  ) ینظـر: صـالح الصـاوي، الثوابـت والمتغیــرات فـي مسـیرة العمـل االسـالمي المعاصــر، ب.١(
  .٤٤-٤٣ب. ت، ص

؛ محمـــد بـــن حســـین الجیزانـــي، معـــالم ٣٦٠) ابـــن قـــیم الجوزیـــة، الـــروح، المصـــدر الســـابق، ص٢(
لمملكــــــة العربیــــــة ا ،دار ابــــــن الجــــــوزي،١اصــــــول الــــــدین عنــــــد اهــــــل الســــــنة والجماعــــــة،ط

  .٨٥، ص١٩٩٦السعودیة،
  .٨٥) الجیزاني، مصدر سابق، ص٣(
، دار ابــن ٣، ط٢) صــالح بــن فــوزان بــن عبــد اهللا الفــوزان، البیــان ألخطــاء بعــض الكتــاب، ج٤(

  .٤٩-٤٨ه، ص١٤٢٧الجوزي، المملكة العربیة السعودیة، 
  ).٣) سورة المائدة، اآلیة (٥(
  ).٧١) سورة المؤمنون، اآلیة (٦(
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  .٤٩) صالح بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان، مصدر سابق، ص١(
) الدیمقراطیــة هــي (حكــم الشــعب بالشــعب وللشــعب) أنــور أحمــد رســالن، الدیمقراطیــة، رســالة ٢(

  .٣٣، ص١٩٧١دكتوراه مقدمة إلى جامعة القاهرة، كلیة الحقوق، 
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  املطلب الثاني
  مشكلة تقنني الفقه االسالمي


          




      





     





                          

دار كنــوز  ،١قـه،طسـعد بـن ناصـر بـن عبــد العزیـز ألشـثري، شـرح الورقــات فـي أصـول الف ) د.١(
الجزائــر  ،دار المحســن للنشــر والطباعــة المملكــة العربیــة الســعودیة، اشــبیلیا للنشــر والتوزیــع،

  .٥٤-٥٣، ص٢٠١٠العاصمة،
ـــد الخـــامس، بـــاب القـــاف، ص٤٢) ابـــن منظـــور، المصـــدر الســـابق،ج٢( ؛ المعجـــم ٣٧٥٩، المجل

  .٧٦٣الوسیط، المصدر السابق، ص
، ضـرورة تقنـین أحكـام الفقـه اإلسـالمي، بحـث مقـدم إلـى اللجنـة عبد الحمید محمود البعلي ) د.٣(

 =االستشــاریة العلیــا للعمــل علــى اســتكمال تطبیــق الشــریعة اإلســالمیة، منشــور علــى الموقــع
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  http: // www. sharea. gov.kw ١٨/٤/٢٠١١االلكترونـي: تـاریخ الزیــارة =
index.php.  

، دار الصــمیعي للنشــر ١ریعة اإلســالمیة، ط) عبــد الــرحمن بــن ســعد الشــثري، حكــم تقنــین الشــ١(
  .١٥، ص٢٠٠٧والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، 

، ٢٠٠١،مؤسسـة الرسـالة،لبنان،٢یوسف القرضاوي، مدخل لدراسة الشریعة اإلسـالمیة، ط ) د.٢(
  .٢٩١ص

  .٢٥عبد الحمید محمود البعلي، مصدر سابق، ص ) د.٣(
  .١٤٦٢-١٤٦١، المجلد الثاني، باب الدال، ص١٦) ابن منظور، مصدر سابق، ج٤(
محمد مصطفى شلبي، المدخل في التعریف بالفقه االسالمي وقواعد الملكیة والعقـود فیـه،  ) د.٥(

  .١٤١، ص١٩٦٦مطبعة دار التألیف، مصر، 
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        إل     
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، دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربیــة ١ناصــر بــن عبــد اهللا المیمــان، النــوازل التشــریعیة، ط ) د.١(
  .٤٢، ص١٤٢٠ودیة، الدمام، السع

، دار إحیــاء التــراث اإلســالمي، قطــر، ٢محمــد زكــي عبــد اهللا، تقنــین الفقــه االســالمي، ط ) د.٢(
  .٥٢، ص١٩٨٦

  .٤٣ناصر بن عبد اهللا المیمان، المصدر السابق، ص ) د.٣(
ر ، وكالـة المطبوعـات، الكویـت، دا١محمد فاروق النبهان، المدخل للتشریع اإلسـالمي، ط ) د.٤(

  .٢٦١-٢٦٠، ص١٩٧٧القلم، بیروت، لبنان، 
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  .٤٥-٤٤ناصر بن عبد اهللا المیمان، مصدر سابق، ص ) د.١(
  .٤٥المصدر نفسه ، ص )٢(
، مطبعــــة الحیــــاة، دمشــــق، ٨، ط١مصــــطفى احمــــد الزرقــــاء، المــــدخل الفقهــــي العــــام، ج ) د.٣(

  .٢٠٤، ص١٩٦٤
  .٢١٢) المصدر نفسه، ص٤(
  .١٥٠السابق، صمحمد مصطفى شلبي، المصدر  ) د.٥(
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عبـد الــرحمن بــن أحمــد الجــدعي، تقنــین األحكــام الشــرعیة بــین المــانعین والمجیــزین، بحــث  ) د.١(
  ١٠/٨/٢٠١١االلكتروني: تاریخ الزیارة منشور على الموقع 

http://islamtoday.net/bohooth/artshow،86،5987.htm. 
  .١٥٣-١٥١محمد مصطفى شلبي، مصدر سابق، ص ) د.٢(
، إعــداد اللجنــة )(تقنــین الشــریعة اإلســالمیة علــى مــذهب اإلمــام أحمــد بــن حنبــل  ) مشــروع٣(

  .١٩٧٢التحضیریة لتقنین الشریعة اإلسالمیة، إشراف مجمع البحوث اإلسالمیة، 
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  الفرع الثاني
  كم تقييد القاضي مبذهب معنيح

    


   


        
   

               
            

           




                          

تبصــرة  ) برهــان الــدین ابــي الوفــاء ابــراهیم بــن االمــام شــمس الــدین ابــي عبــد اهللا بــن فرحــون،١(
-٢١، ص١٩٩٥،دار الكتب العلمیـة ،لبنـان،١الحكام،ط الحكام في اصول االقضیة ومناهج

؛ ابو عبد اهللا محمد بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن العریفـي الحطـاب، مواهـب الجلیـل لشـرح ٢٢
؛ ابــن الحســن بــن ٧٣، ص١٩٩٥،دار الكتــب العلمیــة،بیروت،لبنان،١،ط٦مختصــر خلیــل،ج

احمــد مبــارك  حقیــق د.ت محمــد بــن حبیــب المــاوردي، األحكــام الســلطانیة والوالیــات الدینیــة،
؛ موفق الدین ابـي محمـد عبـد اهللا بـن ٩١، ص١٩٨٩دار ابن قتیبة ،الكویت، ،١البغدادي،ط

 بیــروت، دار الكتــب العلمیــة، ،١ط ،٩ج  احمــد ابــن قدامــة، المغنــي علــى مختصــر الخرقــي،
  .٧٦، ص١٩٩٤ لبنان،

  ).٤٢) سورة المائدة، اآلیة (٢(
  ).١٠٥) سورة النساء، اآلیة (٣(
دار  ،١حســــن تیســــیر شــــموط، العدالــــة القضــــائیة وتطبیقاتهــــا فــــي الشــــریعة االســــالمیة،ط .) د٤(

  .١٥٣-١٥٢، ص٢٠٠٦النفائس للنشر والتوزیع، االردن،
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  .١٥٣حسن تیسیر شموط ،المصدر السابق، ص د. )١(
 ،٢ط ،٧ج ) عــالء الــدین ابــي بكــر بــن مســعود الكاســاني، بــدائع الصــنائع فــي ترتیــب الشــرائع،٢(

ـــــ ـــــة،دار الكت ـــــان، ب العلمی ؛ ٧٣، ص٨؛ الحطـــــاب، المصـــــدر الســـــابق، ج٣، ص١٩٨٦ لبن
 شمس الدین محمد بن الخطیب الشربیني، مغني المحتـاج الـى معرفـة معـاني الفـاظ المنهـاج،

، ٣؛ كمــال الــدین ابــن الهمــام، التقریــر والتحبیــر، مجلــد ٩١ت، ص ب. بیــروت، دار الفكــر،
  .٤١٩، ص١٩٩٩، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ١ط

  .١٥٤-١٥٣حسن تیسیر شموط، مصدر سابق، ص ) د.٣(
  .١٩٠-١٨٩مصطفى أحمد الزرقاء، المصدر السابق، ص ) د.٤(



  )١٩) ، السنة (٦١) ، العدد (١٧مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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إل    




  الفرع الثالث
  عاً حكم التقنني وااللزام به شر

إإل


  
     

     


           
              

       


  


إل

                          

  .٩٠-٨٩ناصر بن عبد اهللا الیمان، المصدر السابق، ص ) د.١(
  ).٥٩) سورة النساء، اآلیة (٢(
 عــة والنشــر والتوزیــع،مؤسســة الرســالة للطبا ،١ط ،١ج  ) بكــر عبــد اهللا أبــو زیــد، فقــه النــوازل،٣(

  .٣٠-٢٩، ص١٩٩٦ سوریا،
  .١٥٧حسن تیسیر شموط، المصدر السابق، ص ) د.٤(
  .٢٣محمد زكي عبد البر، المصدر السابق، ص ) د.٥(
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  ()
          


            


     



      

إل



    

           


  



 

                          

  .٢٩) بكر عبد اهللا أبو زید، مصدر سابق، ص١(
  .٢٩-٢٨عبد الحمید محمود ألبعلي، المصدر السابق، ص ) د.٢(
عبــــد الحمیــــد محمــــود ألبعلــــي،  ؛ د.١٥٧ر الســــابق، صحســــن تیســــیر شــــموط، المصــــد ) د.٣(

  .٣٠المصدر السابق، ص



  )١٩) ، السنة (٦١) ، العدد (١٧مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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     ()     
         


             

    () 


    ()


             


   
           


           
          


 
        

             

                          

  .٣٣) بكر عبد اهللا أبو زید، المصدر السابق، ص١(
  .١٠٢ناصر عبد اهللا المیمان، المصدر السابق، ص ) د.٢(
  .٣٩-٣٨) بكر عبد اهللا أبو زید، المصدر السابق، ص٣(
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          إ   
 

           
         

      
       

   


  
          

   إل     


    إل       




  الفرع الرابع
  كيفية التقنني




                          

  ).٤٢) سورة المائدة، اآلیة (١(
  .٣٨-٣٠ن ألشثري، المصدر السابق، صعبد الرحم ) د.٢(
  .٤٤-٤٣) المصدر نفسه، ص٣(
  .٢٦محمد زكي عبد البر، المصدر السابق، ص ) د.٤(
  .١٢٤ناصر عبد اهللا المیمان، المصدر السابق، ص ) د.٥(
  .١٣٠المصدر نفسه، ص )٦(
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إل
          

إل
إل

    
إل

إل



إل




                          

  ، موسوعة القوانین الكویتیة.١٩٩١دیسمبر  ٢الصادر في  ١٩٩١، ١٣٩) مرسوم رقم ١(
أیوب خالد القناعي، (قراءة متأنیة في مرسوم إنشـاء اللجنـة االستشـاریة العلیـا للعمـل علـى  د. )٢(

اســتكمال تطبیــق الشــریعة اإلســالمیة) بحــث مقــدم للجنــة، مســحوب مــن الموقــع االلكترونــي: 
            .http://sharea.gov.kw/index.php ١٨/٤/٢٠١١تاریخ الزیارة 

تقنـین اعمـال الهیئـات الشـرعیة معالمـه وآلیاتـه، طبعـة خاصـة باللجنـة  عبد الحمید البعلي، د.) ٣(
االستشـاریة العلیـا للعمـل علـى اسـتكمال تطبیـق احكـام الشـریعة االسـالمیة، الـدیوان االمیــري، 

  .٣٦الكویت، ب. ت، ص
، االنتشــــار العربــــي، بیــــروت، لبنــــان، ٥محمــــد ســــعید العشــــماوي، اإلســــالم السیاســــي، ط ) د.٤(

  .٣٧٤-٣٦٧، ص٢٠٠٤
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 إل
        


          


        


 

  
إل

  
       إل  

  

     




   إل      

                          

، المكتبـــة اإلســـالمیة، عمـــان، األردن، ٢) محمـــد عیـــد عباســـي، بدعـــة التعصـــب المـــذهبي، ط١(
  .٦٨-٦٧، ص١٩٨٦

  .١٣٢-١٣١ناصر عبد اهللا المیمان، المصدر السابق، ص ) د.٢(



  )١٩) ، السنة (٦١) ، العدد (١٧مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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إل

       
   


       

إل
  

  املبحث الثاني
  وفقاً للمادة الثانية سالميةإلانطاق تطبيق الشريعة 

  من دساتري الدول حمل الدراسة 
   

إلإل


  املطلب األول
  سالميةإلالنطاق املوضوعي لتطبيق الشريعة ا
      إل   

             
              

   


  الفرع األول
  القوانني 

     


                          

  .١٩٦٢) من دستور الكویت لعام ١٧٣) المادة (١(



  دور القضاء الدستوري في تطبیق أحكام الشریعة اإلسالمیة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (17), No. (61), Year (19) 

٣١٤




 


               
  


     




   
إل

           







   إل     

                          

  .١٩٧١) من دستور مصر لعام ١٧٤) المادة (١(
  .٢٠٠٥دستور العراق لعام ) من ٩٣) المادة (٢(
  .١٨عبد الحمید متولي، المصدر السابق، ص ) د.٣(
عثمان عبد الملك الصالح، الرقابة القضائیة أمام المحكمـة الدسـتوریة فـي الكویـت، الرقابـة  ) د.٤(

  .٤٢-١٨، ص١٩٨٦م،  ، ب.١القضائیة إمام المحكمة الدستوریة في الكویت، ط



  )١٩) ، السنة (٦١) ، العدد (١٧مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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إل
           


       






      إل   


إل      إل  
إل

  إل          
إل




                          

  .١٩٦٢لعام  ) من دستور الكویت٤) المادة (١(
  ).٣٨) سورة الشورى، اآلیة (٢(
فتحي فكري، تعلیق على اقتراح تعدیل المادة الثانیة من الدستور الكویتي مع تقیـیم بعـض  ) د.٣(

، ١٩٧١جوانب قضاء المحكمة الدستوریة العلیا في مصـر بشـأن المـادة المقابلـة مـن دسـتور 
  وما بعدها. ٢٩٠، ص١٩٩٤، دیسمبر ١٨)، السنة ٤مجلة الحقوق، العدد (

) مثـال ذلـك القـانون الطبیعـي وهـو (مجموعـة مـن القواعـد یوصـي بهـا العقـل القـویم، وبمقتضـاه ٤(
نحكــم بالضـــرورة أن التصـــرف ظـــالم أو عـــادل علـــى وفـــق اتفاقـــه مـــع المعقـــول وهـــذا القـــانون 

 =الطبیعي كامن في طبیعة الروابط االجتماعیة وهو قانون ثابت ال یتغیر فـي الزمـان وال فـي
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           إل 
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 إل            
    إل      




           
   إل        

                                                               

المكــان، شــأنه فــي ذلــك شــأن القــوانین التـــي تهــیمن علــى الظــواهر الطبیعیــة) ومثــال ذلـــك =
األیدیولوجیــة أي الفكــرة الســـائدة فــي المجتمـــع ســواء كانـــت اشــتراكیة او لیبرالیـــة وغیرهــا مـــن 

لســـاعدي، مبــــادئ القــــانون احمیــــد  االیـــدیولوجیات الســــائدة فـــي الفكــــر الغربــــي العلمـــاني، د.
، هـــامش رقـــم ١٩٩٠دار الحكمة،الموصــل، النظــام السیاســـي فــي العـــراق،الدســتوري وتطـــور 

  .٣٦) ص١٤(
  ، احكام المحكمة الدستوریة الكویتیة.١٩٩٢) لسنة ٣) حكم رقم (١(
أحمد زكـي الشـیتي، المصـدر السـابق،  ؛ د.١٦عبد الحمید متولي،، المصدر السابق، ص ) د.٢(

  .٤٢ص
 منشـأة المعـارف، انونیـة ومبـادئ الشـریعة االسـالمیة،سامي جمال الدین، تـدرج القواعـد الق ) د.٣(

  .١٤٨-١٤٧ت، ص ب. االسكندریة،



  )١٩) ، السنة (٦١) ، العدد (١٧مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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إل            

            




           
             

إل
إل

    إل 
        




 إل 
          

           
          



                          

محمـــد فــوزي نــویجي، فكــرة تــدرج القواعـــد  ؛ د.٢٨٣فتحــي فكــري، المصــدر الســابق، ص ) د.١(
  .١١٦ت، ص ، دار النهضة العربیة، القاهرة، ب.١الدستوریة (دراسة تحلیلیة نقدیة) ط

ق، د، جلسـة  ١٣لسنة  ٦٢لدستوریة العلیا في مصر ، قضیة رقم موسوعة إحكام المحكمة ا )٢(
؛ إحكــام وقـرارات المحكمـة االتحادیـة العلیــا ١٩٨٨أبریـل  ٢جلسـة  ق، د، ٣سـبتمبر لسـنة  ٥

 ،٢٠٠٦/  ٨/  ٢٤ -٢٠٠٦/ اتحادیــة /  ١١)، حكــم رقــم ٢٠٠٥،٢٠٠٦،٢٠٠٧لألعــوام (
  .١٣ص
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  الفرع الثاني
  اللوائح

          

          




      
   


   

 


        
           




            


                          

، ب. م، ١القضـائیة علـى دسـتوریة القـوانین، ط نوره فرغلـي عبـد الـرحمن السـناري، الرقابـة ) د.١(
  .٩، ص٢٠٠٧

، دار النهضـــة العربیـــة، القـــاهرة، ١فـــؤاد العطـــار، الـــنظم السیاســـیة والقـــانون الدســـتوري، ج ) د.٢(
  .٥٩٩-٥٩٧، ص١٩٦٤

منیـــر عبــــد الحمیــــد، أصــــول الرقابــــة القضـــائیة علــــى دســــتوریة القــــوانین واللــــوائح، منشــــأة  ) د.٣(
  .١٢٣-١١٣، ص٢٠٠١ة، المعارف، االسكندری

  .٣٧٧-٣٧٤، ص٢٠٠٤م،  رمزي الشاعر، رقابة دستوریة القوانین، ب. ) د.٤(
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إل

      

      



          

         
           

        


                          

م،  ، ب.٥محمود حلمي، دستور جمهوریة مصر العربیة والدسـاتیر العربیـة المعاصـرة، ط ) د.١(
  .١٥٦-١٥٥، ص١٩٧٣

 فكــر العربــي، ب.، دار ال٥سـلیمان محمــد الطمــاوي، النظریــة العامـة للقــرارات اإلداریــة، ط ) د.٢(
  .١٦٤، ص١٩٨٤م، 

مـــاهر صـــالح عـــالوي الجبـــوري، القـــرار اإلداري، دار الحكمـــة للطباعـــة والنشـــر، بغـــداد،  ) د.٣(
  .٣٩-٣٧، ص١٩٩١

نــــوره فرغلــــي الســــناري، المصــــدر  ؛ د.٥٢ســــامي جمــــال الــــدین، المصــــدر الســــابق، ص ) د.٤(
  .١٠السابق، ص

صـاص المحكمـة الدسـتوریة ینصـرف إلـى رقابـة ) على أثر ذلك اختلف الفقـه فـرأي یـرى أن اخت٥(
دسـتوریة اللـوائح مـن دون شـرعیتها. أمـا الـرأي الثـاني فیـرى أن اختصـاص النظـر فـي شــرعیة 

 =اللـــوائح لـــیس اختصـــاص مـــانع بحیـــث یســـلب هـــذا االختصـــاص مـــن الجهـــات المختصـــة
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   –     


                                                               

مخالفــة إذا مــا عرضــت علیهــا الئحــة  مارســه المحكمــة الدســتوریة اســتثناءً دســتوریًا ولكــن ت=
للدســـتور ومخالفـــة لقـــانون مـــا فـــي الوقـــت نفســـه. للمزیـــد مـــن التفصـــیل ینظـــر: ســـحر احمـــد 
الرفــاعي، اســتقالل القضــاء وأثــره علــى أعمــال رقابــة دســتوریة القــوانین فــي الكویــت والقــانون 

؛ ٢٤٠، ص١٩٩٨المقــارن، رســالة ماجســـتیر مقدمــة إلـــى، كلیــة الحقـــوق، جامعــة الكویـــت، 
  .٦٨-٦٧لح، المصدر السابق، صد.عثمان عبد الملك صا

  .٣٧٩-٣٧٨رمزي الشاعر، المصدر السابق، ص ) د.١(
  .٣٨١) المصدر نفسه، ص٢(
أطروحـــة دكتـــوراه مقدمـــة الـــى كلیـــة  عصـــام ســـعید عبـــد، الرقابـــة علـــى دســـتوریة القـــوانین، ) د.٣(

  .٢٦٤، ص٢٠٠٧جامعة الموصل، القانون،



  )١٩) ، السنة (٦١) ، العدد (١٧مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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  املطلب الثاني
  النطاق الزمني لتطبيق الشريعة االسالمية


         إل   


         

        


            


إل

إ


إل


إل


إل



                          

  .١٩٦٢) من دستور الكویت لعام ١٨٠) المادة (١(
  .٢٨٦) ص٢، ١فتحي فكري، المصدر السابق، هامش رقم ( ) د.٢(
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إل
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  ، احكام المحكمة الدستوریة في الكویت.١٩٩٢لسنة  ٣) حكم رقم ١(
  .٢٢-٢١المصدر السابق، ص عبد الحمید متولي، ) د.٢(
 ،عبد الناصر توفیق العطار، المحكمة الدستوریة ونص المادة الثانیة من الدستور ) د.٣(

ي األول لكلیة الحقوق (دور المحكمة الدستوریة العلیا في النظام القانوني المؤتمر العلم
  .٥٦٠، ص١٩٩٨/ مارس /  ٣١ -٣٠المصري)، جامعة حلوان، مصر، 

 ٥ق، د،  ١٣لســــــنة  ٦٢والقضــــــیة رقــــــم  ١٩٨٥/ ٢/  ٢ق، د،  ٤لســــــنة  ٦٧) قضـــــیة رقــــــم ٤(
عة احكــــام ، موســــو ١٩٩٤مــــارس  ٢٦ق، د،  ١١لســــنة  ٢٥والقضــــیة رقــــم  ١٩٩٢ســــبتمبر 

  المحكمة الدستوریة العلیا في مصر.
  .٥٦٢-٥٦٠عبد الناصر توفیق العطار، مصدر سابق، ص ) د.٥(



  )١٩) ، السنة (٦١) ، العدد (١٧مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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إل


   إل  إل    



           


             

               
           


 
            


إ
إل

إل
        

 إ   
إل

       إل    

                          

، العاتــك لصــناعة ١جعفــر كــاظم المــالكي، المرجــع فــي قضــاء المحكمــة االتحادیــة العلیــا، ط )١(
-١٣ص ،٢٠٠٦/  ٨/  ٢٤بتـــاریخ٢٠٠٦/ ت /  ١١، قـــرار رقـــم ٢٠١١لكتـــاب، القـــاهرة، 

١٥.  
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  الفرع األول
  التطبيق الفوري


     

            
            

                
                

               
             

               
                 


  

   
            



                          

  ).٣رة المائدة، اآلیة () سو ١(
  ).١٣٣) سورة آل عمران، اآلیة (٢(
  ).٤٨) سورة المائدة، اآلیة (٣(
  ).٤٩اآلیة (، ) سورة المائدة٤(
  ).٦٠) سورة المائدة، اآلیة (٥(
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  الفرع الثاني
  التطبيق التدرجيي
       






                          

محمــد عبــد القــادر الشــریف، التــدرج فــي تطبیــق الشــریعة اإلســالمیة، اللجنــة العلیــا  ) ینظــر: د.١(
حكام الشـریعة اإلسـالمیة، إدارة البحـوث والمعلومـات، الكویـت، للعمل على استكمال تطبیق أ

     ١٨/٤/٢٠١١مســــــــــــــــــــحوب مــــــــــــــــــــن الموقـــــــــــــــــــــع االلكترونــــــــــــــــــــي: تــــــــــــــــــــاریخ الزیـــــــــــــــــــــارة 
http://sharea.gov.kw/index.php.  

درة علـى تطبیـق الشـریعة ) أبو أحمد عبد الرحمن المصري، التدرج في التشریع ودعوى عدم الق٢(
  .١٠، ص٢٠٠٩م،  اإلسالمیة، مجموعة األنصار البریدیة، ب.

،دار الوفـــــاء للطباعـــــة والنشـــــر ٣،ط٣) تقـــــي الـــــدین احمـــــد بـــــن تیمیـــــة، مجمـــــوع الفتـــــاوي، ج٣(
  .٨٤٨-٢٤٤، ص٢٠٠٥والتوزیع،المنصورة،

، ١میة، طمحمـــد مصـــطفى الزحیلـــي، التـــدرج فـــي التشـــریع والتطبیـــق فـــي الشـــریعة اإلســـال ) د.٤(
  .٢٨، ص٢٠٠٠طبعة خاصة باللجنة العلیا، الكویت، 
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 إل  

     
        

                          

  .٣٧-٣٤، ص١٩٧٧علي جریشة، شریعة اهللا حاكمة، دار غریب للطباعة، القاهرة،  ) د.١(
  ).٤١) سورة الروم، اآلیة (٢(
د. محمــد أبــو الفــتح البیــانوتي، معوقــات تطبیــق الشــریعة اإلســالمیة، طبعــة خاصــة باللجنــة  )٣(

، ١٩٩٦لیا للعمـل علـى اسـتكمال تطبیـق أحكـام الشـریعة اإلسـالمیة، الكویـت، االستشاریة الع
  .٣٩-٣٨ص

  ).١٦) سورة اإلسراء، اآلیة (٤(



  )١٩) ، السنة (٦١) ، العدد (١٧مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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          إل  



       









إل

            
        

     
              

                          

  ).٤٩٩٣) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب فضائل القرآن، باب تألیف القرآن (الحدیث ١(
  .٥٤-٣٣محمد مصطفى الزحیلي، المصدر السابق، ص ) د.٢(
، دار ابـــن عفــان، المملكـــة ١، ط ٢بـــن موســى الشـــاطبي، الموفقــات، جأبــو اســـحاق ابــراهیم  )٣(

  .١٤٨، ص١٩٩٧العربیة السعودیة، الخبر، 
، مؤسســة الرســالة، لبنــان، ١٦د. عبــد الكــریم زیــدان، المــدخل لدراســة الشــریعة اإلســالمیة، ط )٤(

  .٩٣، ص ٢٠٠٢
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  ).١٢٥) سورة النحل، اآلیة (١(
  ).٤٤-٤٣) سورة طه، اآلیة (٢(
ق علیــه، اخرجــه البخــاري فــي صــحیحه، كتــاب الفــتن، بــاب كراهیــة التطــاول علــى الرقیــق ) متفــ٣(

)، واخرجــه مســلم فــي صــحیحه، كتــاب اآلمــارة، بــاب ٢٥٥٤وقولــه عبــدي او امتــي (الحــدیث 
  ) واللفظ لمسلم.١٨٢٩الناس تبع لقریش والخالفة في قریش (الحدیث 



  )١٩) ، السنة (٦١) ، العدد (١٧مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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 إل
 



  املبحث الثالث
  ادة الثانية تطبيقات القضاء الدستوري  يف ضوء امل

  من دساتري الدول حمل الدراسة
          
      

  إل        
 

إل
 إل          




  

  املطلب األول 
  التطبيقات القضائية يف جمال القانون العام 

        





                          

  .٢٠-١٩ص أیوب خالد األیوب القناعي، المصدر السابق، ) د.١(
؛ د.نعمـان ٣٩، ص، ١٩٩٣المدخل للعلـوم القانونیـة، الـدار الجامعیـة، توفیق حسن فرج،  د.) ٢(

، دار الثقافـة، األردن، ١الوسـیط فـي الـنظم السیاسـیة والقـانون الدسـتوري، ط أحمد الخطیب، 
  .٤٤٣ص ،١٩٩٩
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  الفرع االول
  القانون املايل

 



       
        

        




         

               
             

      

                          

  .٥٢توفیق حسن فرج، مصدر سابق، ص) ١(
، دار النفــائس، ١فــي التصــرفات المالیــة فــي الفقــه اإلســالمي، طولیــد خالــد الربیــع، اإللــزام  د.) ٢(

  .٩٥ -٩٤، ص٢٠٠٧األردن، 
  ).٤٣سورة البقرة، اآلیة () ٣(
  ).١٠٣سورة التوبة، اآلیة () ٤(
  ).٣٩سورة سبأ، اآلیة () ٥(
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  ).٦٠سورة التوبة، اآلیة () ١(
دار النفـــائس، األردن،  ،١ولیـــد خالـــد الشـــایجي، المـــدخل إلـــى المالیـــة العامـــة اإلســـالمیة، ط) ٢(

  .٤٤، ص٢٠٠٥
  .١١٠المصدر نفسه، ص) ٣(
  ).٢٩( اآلیة) سورة النساء، ٤(
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كتـــاب االقضـــیة، بـــاب الصـــلح (الحـــدیث –) اخرجـــه ابـــو الطیـــب فـــي شـــرحه لســـنن ابـــي داود ١(
٢٦١.(  

  ).٦٥٩اخرجه الترمذي في سننه، كتاب الزكاة، (الحدیث) ٢(
د بــن حــزم، المحلــى شــرح المجلــى، تحقیــق: احمــد ) ینظــر: أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعی٣(

  .٢٢١، ص١٩٩٧، دار إحیاء التراث العربي، لبنان، ١،  ط٤محمد شاكر، ج 
بـــاب وجـــوب الزكـــاة (الحـــدیث –) متفـــق علیـــه: اخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه، كتـــاب الزكـــاة ٤(

بــاب بیــان االیمــان الــذي یــدخل بــه  -)، واخرجــه مســلم فــي صــحیحه، كتــاب االیمــان١٣٩٧
  ) واللفظ للبخاري.١٤لرجل الجنة وان من تمسك بما امر به دخل الجنة (الحدیث ا

، دار الكتـب ٢، ط٣) ابو عبد اهللا محمد بـن عبـد اهللا الحـاكم، المسـتدرك علـى الصـحیحیین، ج٥(
  .٣٧٥، ص٢٠٠٢العلمیة، بیروت لبنان، 
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فى حلمــي ود.فــؤاد مصــط أبــي المعــالي الجــویني، غیــاث األمــم فــي آلتیــاث الظلــم، تحقیــق: د.) ١(
بن حـزم ، مصـدر سـابق، ا ؛١٩٤ -١٩٣، ص١٤٠٠عبد المنعم، دار الدعوة، اإلسكندریة، 

  .١٠٥، ص١٠ج
  .١٥٧، ص ٦ابن حزم ، مصدر سابق، ج ) ٢(
  ).١٧٧( اآلیة) سورة البقرة، ٣(
أبو عبد اهللا محمـد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر القرطبـي، الجـامع إلحكـام القـرآن، تحقیـق: د. عبـد  )٤(

  .٦٠-٥٩، ص ٢٠٠٦، مؤسسة الرسالة، لبنان، ١، ط٣ بن عبد المحسن التركي، ج اهللا
، دار احیــاء التــراث العربــي للطباعــة والنشــر ٤، ط٢، م ٥) الفخــر الــرازي، التفســیر الكبیــر، ج ٥(

  .٢١٧، ص٢٠٠١والتوزیع، بیروت، لبنان، 
ول بـــــــاب اســـــــتحباب المؤاســـــــاة بفضـــــــ–كتـــــــاب اللقطـــــــة –) اخرجـــــــه مســـــــلم فـــــــي صـــــــحیحه ٦(

  ).١٧٢٨المال(الحدیث



  )١٩) ، السنة (٦١) ، العدد (١٧مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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كتـاب مواقیـت الصـالة، بـاب السـمر مـع الضـیف –) متفق علیه: اخرجه البخاري فـي صـحیحه ١(
بــاب اكــرام الضــیف –) ، واخرجــه مســلم فــي صــحیحه، كتــاب االشــربة ٦٠٢واالهل(الحــدیث
  ) واللفظ للبخاري.٢٠٥٧وفضل ایثاره (

-٢٩، ص١٢اود (عـون المعبـود)، ج ) لمزید من التفصیل ینظر ابو الطیب شرح سنن ابـي د٢(
، ٣، ط٢؛ احمــد بــن علــي بــن حجــر العســقالني، فــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري، ج ٣٠

  .١٠٠، ص ٢٠٠٠مكتبة الفیحاء للطباعة والنشر والتوزیع، 
  .١١١-١١٠ولید خالد الشایجي، المصدر السابق، ص  ) د.٣(
حمـد أبـي حامـد الغزالـي، شــفاء ؛ محمـد بـن محمـد بـن م١٩٣الجـویني، المصـدر السـابق، ص) ٤(

  .٢٣٦، ص١٩٧١الغلیل في بیان الشبه والمخیل ومسالك التعلیل، مطبعة اإلرشاد، بغداد، 
أبـــو یوســـف یعقـــوب بـــن إبـــراهیم، الخـــراج، دار المعرفـــة للطباعـــة والنشـــر، بیـــروت، لبنــــان، ) ٥(

  .١١٠، ص١٩٧٩
ــــدر ا )٦( لمختــــار (حاشــــیة ابــــن عــــالء الــــدین محمــــد بــــن علــــي الحصــــكفي، رد المحتــــار علــــى ال

 -٣٣٢، صت ، دار المعرفـة، لبنـان، ب.٢عابدین)، تحقیق: عبد المجید طعمـه حلبـي، ج 
  .١١٥-١١٣؛ د.ولید خالد الشایجي، المصدر السابق، ص٣٣٣
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  .١٩٨؛ الجویني، المصدر السابق، ص٣٣٧، ص٢سابق، ج الحصكفي، مصدر) ١(
ابـــو یوســـف، المصـــدر الســـابق، ؛ ١١٩ -١١٨ولیـــد خالـــد الشـــایجي، مصـــدر ســـابق، ص د.) ٢(

  .١٩٣؛ الجویني، مصدر سابق، ص١٦ص
  ).٢٣٣سورة البقرة، اآلیة () ٣(
رفیـــق یــونس المصـــري، فقـــه  ) الضــرائب النســـبیة (هـــي التــي تفـــرض بمعـــدل واحــد) ینظـــر: د.٤(

  .٩١، ص٢٠٠٥، دار القلم، دمشق، ١المعامالت المالیة، ط
ع قیمتهــا كلمــا زاد الوعــاء الضــریبي) المصــدر ) الضــرائب التصــاعدیة(هي الضــرائب التــي ترتفــ٥(

  .١٠٣نفسه، ص 
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  .٢٣٦الغزالي، شفاء الغلیل، المصدر السابق، ص) ١(
  .١٢١ولید خالد الشایجي، المصدر السابق، ص د.) ٢(
  .١٢٢المصدر نفسه، ص) ٣(
  .٨٧رفیق یونس المصري، المصدر السابق، ص ؛ د.٢٣٣الجویني، المصدر السابق، ص) ٤(
  .٨٩ق یونس المصري، مصدر سابق، صرفی د.) ٥(
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  .٩١-٩٠المصدر نفسه، ص) ١(
: دراهـم كانـت تؤخـذ مـن بـائع السـلع فـي األسـواق فـي الجاهلیـة، والمكـس ضــریبة ) ٢( المكـس لغـًة

یأخذها المكاس من یدخل البلـد مـن التجـار، وهـو مـا یأخـذه أعـوان السـلطان ظلمـًا عنـد البیـع 
ـــد الســـادس، بـــاب ٤٧المصـــدر الســـابق، ج  والشـــراء (األتـــاوه)، ینظـــر: ابـــن منظـــور، ، المجل

 أحمــد بــن محمــد بــن علــي؛ ٨٨١؛ المعجــم الوســیط، المصــدر الســابق، ص٤٢٤٨المــیم، ص
،  ١٩٣٩، المطبعــــــة األمیریــــــة، بــــــوالق، مصــــــر، ٨، ط٢الفیــــــومي، المصــــــباح المنیــــــر، ج

  .٢٢٠ص
ایة علــــى أخرجــــه أبــــو داوود فــــي ســــننه، كتــــاب الخــــراج واالمــــارة والفــــيء، بــــاب فــــي الســــع) ٣(

  ).٢٩٣٧الصدقة(الحدیث 
لصدیقي العظیم أبـادي، عـون ألعبـود (شـرح سـنن اعبد الرحمن شرف الحق محمد أشرف  أبو )٤(

  .٨٥، ص ٢٠٠١، دار إحیاء التراث العربي، لبنان، ٨، ج٢أبي داوود) ط
؛ ٢٨١، ص ١٩٨٥، دار احیاء التـراث العربـي، بیـروت، لبنـان، ١) مالك بن انس، الموطأ، ج٥(

  .١٣٣-١٣٢یوسف، المصدر السابق، ص  ابو
  .١٠٣رفیق یونس المصري، المصدر السابق، ص د.) ٦(



  )١٩) ، السنة (٦١) ، العدد (١٧مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (17), No. (61), Year (19) 

٣٣٩


      


               











            

  



            

                          

  .١٣٥) ابو یوسف، المصدر السابق، ص١(
ه،  ١٤٢٤، مطبعـــــة الســـــعادة، مصـــــر، ٢) شـــــمس الـــــدین السرخســـــي، كتـــــاب المبســـــوط، ج٢(

  .١٩٩ص
العربي، بیـروت، لبنـان، ، دار إحیاء التراث ٥) أبو عبد اهللا محمد بن إدریس الشافعي، إالم، ج٣(

  .٤٨٥-٤٨٣، ص٢٠٠١
، طبعـة خاصـة، ٤منصور بن یونس بن ادریس البهوتي، كشاف القناع عن متن االقناع، ج ) ٤(

  .١٣٦٩، ص٢٠٠٣دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع، 
، مركـــز الملـــك فیصـــل ١، ط١) حمیــد بـــن زنجویـــه، االمـــوال، تحقیـــق: شـــاكر ذیـــب فیـــاض، ج٥(

  .٥٦٦-٥٦٥، ص١٩٨٦دراسات االسالمیة، الریاض، للبحوث وال
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  .١٩٩٥/  ١١/  ١٩دستوري،  ٩٥/  ٣أحكام المحكمة الدستوریة الكویتیة ،طعن رقم  )١(
  ).٤٣سورة البقرة، اآلیة () ٢(
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  الفرع الثاني
  القانون اجلنائي

        
            


    



                

      
           




                          

 ١٩٥٩لسـنة  ١٦٢قـانون ضـریبة الـدخل العراقـي، وقـانون رقـم  ١٩٨٢لسـنة  ١١٣قانون رقم ) ١(
  قانون ضریبة العقار العراقي.

  .٥٣توفیق حسن فرج، المصدر السابق، ص) ٢(
، ٢٠٠٢، دار الشـــروق، القـــاهرة، ٢أحمـــد فتحـــي ســـرور، القـــانون الجنـــائي الدســـتوري، ط د.) ٣(

  .٣١ص
) مـن دسـتور مصـر لعـام ٦٦، والمـادة (١٩٦٢) مـن دسـتور الكویـت لعـام ٣٢ینظر: المادة () ٤(

) من دستور العراق لعام ١٩، المادة (١٩٧١   .٢٠٠٥/ ثانیًا
  ).١٥سورة االسراء، اآلیة () ٥(
؛ سعود بـن عبـد العـالي البـارودي العتیبـي، الموسـوعة ٢٨٥الماوردي، المصدر السابق، ص ) ٦(

  .٣١٣-٣١٢، ص٢٠٠٩، دار التدمریة، الریاض، ٢، ط١الجنائیة اإلسالمیة، ج
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، ١د ، المجلـــ١عبــد القـــادر عـــودة، الموســـوعة العصـــریة فـــي الفقـــه الجنـــائي اإلســـالمي، ج د.) ١(
  .١٤٧، ص٢٠٠١، دار الشروق، القاهرة، ١ط

  .٢٩٢٤، باب العین، ص٤، م٣٣ابن منظور، المصدر السابق، ج) ٢(
، دار الشـروق، القـاهرة، ٤أحمد فتحي بهنسـي، مـدخل الفقـه الجنـائي اإلسـالمي، ط ینظر: د.) ٣(

  .٢١، ص١٩٨٩
  ).٢سورة النور، اآلیة () ٤(
حه، كتــاب الحــدود، بــاب رجــم الحبلــى مــن الزنــا اذا متفــق علیــه: اخرجــه البخــاري فــي صــحی) ٥(

) ، واخرجــه مســلم فــي صــحیحه، كتــاب الحــدود، بــاب رجــم الحبلــى ٦٨٣٠احصــنت(الحدیث 
  ) واللفظ لمسلم.١٦٩١في الزنا(الحدیث 
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  ).٩٠سورة المائدة، اآلیة () ١(
  ).٣٦٧٤اخرجه ابو داود في سننه، كتاب االشربة، باب العنب یعصر للخمر (الحدیث ) ٢(
اخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الحـدود ،بـاب مـا یكـره مـن لعـن شـارب الخمـر وانـه لـیس ) ٣(

  ).٦٧٨٠بخارج من  الملة (الحدیث 
  ).٣٨سورة المائدة، اآلیة () ٤(
  ).٤سورة النور، اآلیة () ٥(
  ).٩سورة الحجرات، اآلیة () ٦(
  ).٣٣سورة المائدة، اآلیة () ٧(



  دور القضاء الدستوري في تطبیق أحكام الشریعة اإلسالمیة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (17), No. (61), Year (19) 

٣٤٤

              
 








 





    
               

               
                          

  ).٢١٧سورة البقرة، اآلیة () ١(
اخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه، كتـــاب الجهـــاد والســـیر، بـــاب ال یعـــذب بعـــذاب اهللا(الحـــدیث ) ٢(

بــاب مــا جــاء فــي المرتــد (الحــدیث  –)، واخرجــه الترمــذي فــي ســننه، كتــاب الحــدود ٣٠١٧
بــــاب الحكــــم فــــیمن ارتد(الحــــدیث  –)، واخرجـــه ابــــو داود فــــي ســــننه، كتــــاب الحـــدود ١٤٥٨
  ).٤٠٥٩باب الحكم في المرتد ( -ننه، كتاب تحریم الدم)، واخرجه النسائي في س٤٣٥١

  .١٢١، ص١، مجلد ٤عبد القادر عودة، المصدر السابق، ج د.) ٣(
  .٤٠٠، ص١سعود ابن عبد العال العتیبي، المصدر السابق، ج) ٤(
لــم  إنتقســم جریمــة القتــل الــى عمــد وخطــأ وشــبه العمــد ووجــه الحصــر فــي ذلــك ان الجــاني ) ٥(

قصــدها فــان كــان یقتــل غالبــًا فهــو العمــد، واال  إن نــي علیــه فهــو الخطــأ، ویقصــد عــین المج
  .٦، ص٤فهو شبه العمد ینظر: الشربیني، المصدر السابق، ج

 ٦٢٣، ص٢لمزیـد مـن التفصـیل ینظــر: سـعود ابـن عبـد العــال العتیبـي، المصـدر الســابق، ج) ٦(
  وما بعدها.
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  ).١٨٩-١٨٧سورة البقرة، اآلیة () ١(
  ).٣٣راء، اآلیة (سورة االس) ٢(
  ).٩٢سورة النساء، اآلیة () ٣(
  ).٤٥سورة االمائدة، اآلیة () ٤(
األرش لغـــًة أرش بیـــنهم، حمـــل بعضـــهم علـــى بعـــض، وهـــو دیـــة الجراحـــات، ابـــن منظـــور، ) ٥(

  .٦١-٦٠، المجلد االول، باب الهمزة، ص١المصدر السابق، ج
  ).٣٧٠٣ي الدیة (الحدیث باب الصلح ف –اخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الصلح ) ٦(
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  .١٩٦٩لسنة  ١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم ٣٨٨ -٣٨٦ینظر: المواد () ١(
) مـــن قـــانون العقوبـــات ٢٧٧-٢٧٣) عقوبـــات عراقـــي والمـــواد (٣٩٨ -٣٩٣ینظـــر: المـــواد () ٢(

 ١٦) مــن قــانون الجــزاء الكــویتي رقـــم ١٩٠ -١٨٦والمــواد (١٩٣٧لســنة  ٥٨المصــري رقــم 
  .١٩٦٠لسنة 

شـرح قــانون العقوبـات (القسـم الخــاص)،  –مـاهر عبــد شـویش  لمزیـد مـن التفصــیل ینظـر: د.) ٣(
  .١٣٦-١٣٥، ص٢٠٠٥دار ابن االثیر للطباعة والنشر، الموصل، 

) من الدستور المصري لعـام ٤٦والمادة ( ٢٠٠٥) من دستور العراق لعام ٤٢ینظر: المادة () ٤(
  .١٩٦٢ام ) من دستور الكویت لع٣٥والمادة ( ١٩٧١

  ) عقوبات مصري.٢٤٤-٢٤٠) عقوبات عراقي والمواد (٤١٦ – ٤١٢ینظر: المواد () ٥(
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) مــن دســتور العــراق لعــام ٧٣ینظــر: المــادة () ١( ) مــن دســتور مصــر ١٤٨والمــادة ( ٢٠٠٥/أوًال
) مـن قـانون ١٥٤-١٥٣والمـواد( ١٩٦٢) مـن دسـتور الكویـت لعـام ٧٥والمادة ( ١٩٧١لعام 

) مـن البـاب الحـادي عشـر مـن قـانون العقوبـات المصـري ٧٦-٧٤المـواد (العقوبات العراقي و 
قـانون الجــزاء  بإصـدار ١٩٦٠لسـنة  ١٦) مـن قـانون رقـم ٦٠والمـادة ( ١٩٣٧لسـنة  ٥٨رقـم 

  الكویتي.
  .٥٥٥، ص٢سعود العتیبي، المصدر السابق، ج) ٢(
  .٣٦، ص٢عبد القادر عودة، المصدر السابق، ج) د.٣(
البخاري فـي صـحیحه، كتـاب الحـدود، بـاب كراهیـة الشـفاعة فـي الحـد اذا اخرجه  ) متفق علیه:٤(

بـاب قطـع  -)، واخرجه مسلم في صـحیحه، كتـاب الحـدود٦٧٨٨رفع الى السلطان (الحدیث 
  ) واللفظ للبخاري.١٦٨٨السارق الشریف وغیره والنهي عن الشفاعة في الحدود (الحدیث 
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بــاب العفــو عــن الحــدود مــا لــم تبلــغ الســلطان  –اخرجــه ابــو داود فــي ســننه، كتــاب الحــدود ) ١(
بـاب مـا یكـون حـرزا ومـا  -)، واخرجه النسائي في سننه، كتاب قطع السارق٤٣٧٦(الحدیث 

  )  ٤٨٨٥ال یكون (الحدیث 
  ).٤٣٧٥باب في الحد یشفع فیه (الحدیث  –اخرجه ابو داود في سننه، كتاب الحدود ) ٢(
  .٥٠٦ -٥٠٥، ص٢سعود العتیبي، المصدر السابق، ج) ٣(
یونیـــه  ١٠دســـتوریة فـــي  ٢٠٠٧لســـنة  ٤القضـــیة رقـــم  احكـــام المحكمـــة الدســـتوریة الكویتیـــة، )٤(

٢٠٠٨.  
أبریـل  ١٢قضـائیة فـي  ٣) لسـنة ٤٥موسوعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا ،القضیة رقـم ( )٥(

  .١٩٨٨سنة 
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  .١٩٩٢مایو،  ١٦ة، ق، دستوری ١٢لسنة  ٨٩قضیة رقم  احكام المحكمة الدستوریة العلیا، )١(
لسـنة  ١٥٠لمزید من التفصیل ینظر: أحكام المحكمة الدستوریة العلیا في مصر، قضیة رقـم ) ٢(

 ٤٥، ١٩٩٢ســـبتمبر  ٥ق، دســـتوریة،  ١٤لســـنة  ١٢، ١٩٨٩/  ٥/  ٢٧ق، دســـتوریة،  ٤
  .١٩٨٨أبریل،  ٢ق، دستوریة،  ٣لسنة 



  )١٩) ، السنة (٦١) ، العدد (١٧مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (17), No. (61), Year (19) 

٣٥١

  



   –  


–




        





إل




  املطلب الثاني
  التطبيقات القضائية يف جمال القانون اخلاص

  
           


                          

نشـــور علـــى الموقـــع االلكترونـــي ، م٢٠١١/  ١٠/  ١٨، ٢٠١١/ اتحادیـــة /  ٩٩حكـــم رقـــم ) ١(
  :١٢/١٢/٢٠١١الرسمي للمحكمة االتحادیة العلیا في العراق، تاریخ الزیارة 

                                                http: / www:iraqja.iq / viewd. 862   
  .٢٠١١/  ١٠/  ١٨، ٢٠١١/ اتحادیة /  ٩٩قرار حكم المحكمة رقم ) ٢(
عبــد الحمیــد محمــد الجمــال، النظریــة العامــة للقــانون، الــدار  حمــد الجمــل ود.مصــطفى م ) د.٣(

  .٤٤٣نعمان احمد الخطیب، المصدر السابق، ص د. ؛٩١، ص١٩٨٧الجامعیة، بیروت، 
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  الفرع االول
  القانونان املدني والتجاري

     


           
            

               


            
                 

              
                 

    





                          

-٤٥، ص١٩٨٢عبد المنعم فرج الصدة، مبادئ القـانون، دار النهضـة العربیـة، بیـروت،  د.) ١(
٤٦.  

  .٥٨ابق، صتوفیق حسن فرج، المصدر الس د.) ٢(
  ).١سورة المائدة، اآلیة () ٣(
  ).٢٩سورة النساء، اآلیة () ٤(
  ).٣٧٥سورة البقرة، اآلیة () ٥(
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مــایو،  ٤ق، دســتوریة،  ١لســنة  ٢٠حكــم المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــي مصــر، قضــیة رقــم ) ١(
١٩٨٥.  

قـانون ال ١٩٥١لسـنة  ٤٠) من قـانون رقـم ٦٩٢، ١٧٤، ٣/ ٧٣ ١٧٢، ١٧١ینظر: المواد () ٢(
) مـن القـانون المـدني المصـري ٥٤٢، ٣٢، ١/ ٢٢٧، ٢٢٩، ٢٢٦المدني العراقي، والمواد (

  .١٩٤٨لسنة  ١٣١رقم 
؛ ١٩٩٢/  ١١/  ٢٨، دستوریة، ١٩٩٢/  ٣حكم المحكمة الدستوریة الكویتیة، قضیة رقم ) ٣(

مجلة احمد شرف الدین، مدى شرعیة الفوائد التأخیریة ودستوریة نصوصها التشریعیة،  د.
  وما بعدها. ١٩٠، ص١٩٨٠، ینایر ٤، سنة ١الحقوق التشریعیة، الكویت، عدد 
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، ٢٣٣، ٢٠١، ١٩٣، ١٧٨، ١٠٨، ١٠٧، ٤٤)، والمـــــــواد (١٧٤، ١٧٣ینظـــــــر: المـــــــواد () ١(
  قانون التجارة العراقي. ١٩٨٤لسنة  ٣٠) من قانون رقم ٢٨٣

، ١منظــور، المصــدر الســابق، ج التــأمین لغــًة مــن أمــن: األمــان واألمانــة: ضــد الخیانــة، ابــن) ٢(
  .١٤٠المجلد االول، باب الهمزة، ص

  .٢٨المعجم الوسیط، المصدر السابق، ص) ٣(
  المعدل. ١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني رقم ) ٤(
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الجمعیـات أو الدولـة ال لتحقیـق أما التأمین غیر التجاري هو ما یقوم به االفراد والشـركات أو ) ١(
تحقیــق مصــلحة عامــة للجمیــع، أو لطائفــة مــن طوائفــه، أو مجموعــة ربــاح المالیــة وانمــا لاأل

مـــنهم، أو مصـــلحة خاصـــة، وهـــو یتنـــوع إلـــى أنـــواع (تـــأمین ذاتـــي، وتـــأمین تبـــادلي، وتـــأمین 
تعـــاوني، وتـــأمین تبـــادلي تعـــاوني، وتـــأمین اجتمـــاعي)، لمزیـــد مـــن التفصـــیل ینظـــر: د.عبـــد 

، دار ١الشـــریعة اإلســـالمیة، طاللطیــف محمـــود آل محمــود، التـــأمین االجتمــاعي فـــي ضــوء 
  .٣١٦ - ٣٠١، ٤٧ - ٤٥، ص ١٩٩٤النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 

  .١٩٧٩لسنة  ٨٧) من قانون ایجار العقار العراقي رقم ٣ینظر: المادة () ٢(
  ).٢٩سورة النساء، اآلیة () ٣(
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  الفرع الثاني
  قانون االحوال الشخصية

       





إل








          


                          

تحـــریم الظلـــم (الحـــدیث بـــاب  –اخرجـــه مســـلم فـــي صـــحیحه، كتـــاب البـــر والصـــلة واآلداب ) ١(
٢٥٧٧.(  

  .٥٥، ص٥)، ج٢٨٦٥اخرجه االمام احمد بن حنبل في المسند عن ابن عباس الحدیث () ٢(
  ).٢٦١باب الصلح ( –كتاب االقضیة –اخرجه ابو الطیب في شرحه لسنن ابو داود ) ٣(
عات مصــطفى إبــراهیم الزلمــي، بحــث بعنــوان آثــار أحكــام الشــریعة اإلســالمیة فــي التشــری د.) ٤(

؛ فـاروق عبـد ٣٦، ص٢٠٠٠، السنة الثانیـة، ١العربیة الحدیثة، مجلة دراسات قانونیة، عدد 
  .٧، ص٢٠٠٤اهللا كریم، الوسیط في شرح قانون االحوال الشخصیة، جامعة السلیمانیة، 

  .٣٦مصطفى الزلمي، المصدر السابق، ص د.) ٥(
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  .١٩٨٨یونیو  ٤ق،  ٧لسنة  ٤أحكام المحكمة الدستوریة العلیا في مصر، قضیة رقم  )١(
  .٢٠٠٦/  ٨/  ٢٤في  ٢٠٠٦/ اتحادیة /  ١١أحكام المحكمة االتحادیة العلیا، قرار رقم ) ٢(
  .١٩٥٩لسنة  ١٨٨) من قانون االحوال الشخصیة رقم ٧، ٥، ٤ینظر: المادة (الثالثة / ) ٣(
  ) احوال عراقي.٤/ ٨٩) ینظر: المادة (٤(
  عراقي. ) احوال٢/ ٩١) ینظر: المادة (٥(
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  .٣٨مصطفى الزلمي، المصدر السابق، ص د.) ١(
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