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 نطاق تطبيق القانون أو مدى سريانه

مشكمة تكمن في تحديد نطاق تطبيقو من حيث المكان ومن  نفاذه يثير تطبيق التشريع بعد
سري فيو وعن الذي ي اإلقميماصبح نافذًا ثار تساؤل عن فإذا صدر التشريع و  ،حيث الزمان

والزمان من  المكانسريان القانون من حيث  نتناولك س، لذلالسريان دهعن الزمان الذي يبدأ
 -: ىما خالل موضوعين

 قانون من حيث المكانسريان الأواًل: 

قانونية بين مواطنين تثور مسألة سريان القانون من حيث المكان اذا نشأت العالقة ال
أو ارتكب اجنبي  ابرامو بين مواطن وأجنبي تم، كأن حدث خالف في عقد وعنصر اجنبي

فييا الجريمة ام الى قانون  جريمة في إقميم الدولة فيل يخضع الى قانون الدولة التي ارتكب
 دولة االجنبي ؟

نرد تعريف الى سريان القانون من حيث المكان ويقصد بو ومن ىذا المنطمق يمكن ان 
مية القانون مبدأ إقمي ،، وتتنازع ىذا الموضوع مبدأينيد االقميم الذي يسود فيو تطبيقوتحد

( صيرت قواعد )القانون الخا، وبسبب وجودىما معًا في التطبيق ظومبدأ شخصية القانون
 لتحل المشاكل التي تنتج عن العالقات القانونية التي يكون احد عناصرىا من االجانب.

  :مبدأ إقميمية القانون
ان قانون  قميميا وسمطانيا عمى رعاياىا ومفادهإيتأسس ىذا المبدأ عمى سيادة الدولة عمى 

مواطنين كانوا ام  واص القاطنين فيقميميا وينصرف الى االشخالدولة يسري عمى جميع إ
الدولة فال يتعداه الى رعاياىا القاطنين خارجو والمقيمين  ميمحدود إق دأجانب وانو يقف عن

 . في دولة أجنبية
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 :مبدأ شخصية القانون
ومفاده انو بالنظر لسيادة الدولة عمى رعاياىا فينبغي ان تسري قوانينيا عمى جميع رعاياىا 

 .ميميا أو كان مستقرًا في دولة أجنبية سواء من كان في اق
 :تطبيق المبدأين معاً 

بالنظر الى التغيير الذي حدث في المجتمع الدولي نتيجة الزدىار العالقات االقتصادية 
نتيجة لذلك فقد صار ، يات االجنبية في اقاليم دول أخرىوالتجارية واستقرار كثير من الجال

، غير ان في وسعنا القول ان جنب ولكن عمى نحو متفاوت مبدأين جنبًا الىال ىذين تطبيق
ستثناء ال، أما ارتباطو بسيادة الدولة واستقالليااالصل في التطبيق ىو مبدأ إقميمية القانون ال

ال ان ىذا االستثناء قد يتسع نطاقو في بعض فروع القانون وقد إفيو مبدأ شخصية القانون 
 -: يضيق في فروع أخرى عمى النحو االتي

 نون العام امدى تطبيق المبدأين في فروع الق -1
باعتبارىا نيا القواعد التي تنظم العالقات التي تظير فييا الدولة أقواعد القانون العام ب تعّرف

ارتباطًا وثيقًا بسيادة الدولة وسمطانيا عمى  ترتبطفيي  طرفا صاحبة السيادة في المجتمع
ًا تطبيق نون()مبدأ إقميمية القا فان االصل في قواعد القانون العام ان تطبقولذلك  .إقميميا
في  مى االصل المقدم يمكن فييا تطبيق مبدأ شخصية القانونلكن ىناك استثناءات ع إقميميا

، القانون الدستوري والقانون االداري والقانون المالي ، ومن فروع القانون العامحدود معينة
 والقانون الجنائي والقانون الدولي العام .

 تطبيق المبدأين في فروع القانون الخاص -2
تعرف قواعد القانون الخاص بانيا مجموعة من القواعد التي تنظم الروابط بين االشخاص 
في المجتمع أو بينيم وبين الدولة عمى اعتبارىا شخصًا معنويا اعتياديًا وىي قواعد ال تتميز 

يتسع في نطاق فروع القانون المجال بطابع السمطة العامة أو سيادة الدولة ولذلك فان 
ومن فروع  ،شخصية القانون ويضيق في مجال تطبيق اقميمية القانون بمبدأ لألخذالخاص 
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، القانون المدني والقانون الدولي الخاص وقانون المرافعات والقانون التجاري القانون الخاص
. 

 سريان القانون من حيث الزمانثانيًا: 
حكامو أسرت  بانقضاء الميعاد المحدد لمنفاذ بعد النشر اذا صدر القانون وتم نفاذه بنشره أو

و المباشر أالفوري  باألثرعمى الوقائع والروابط القانونية التي تقع بعد نفاذه وىذا ما يسمى 
سرى ، واذا اعقب نفاذه صدور قانون جديد حل محل القانون االول فعدلو أو ألغاه لمقانون

ي تمي نفاذه دون ان ينسحب اثره الى الوقائع التي تمت قبل القانون الجديد عمى الوقائع الت
 نفاذه وىذا ما يسمى بمبدأ عدم رجعية القانون.

 مبدأ عدم رجعية القانون 
رفات واثارىا التي تمت قبل يعني ىذا المبدأ عدم سريان حكم القانون عمى الوقائع والتص

 .والمصمحة، وىو مبدأ تسنده ثالث حجج وىي المنطق والعدل نفاذه
فميس من المنطق ان ينسحب أثر القانون عمى الوقائع التي سبقت نفاذه الن التكميف 

ولذلك فان المنطق  ،بالقاعدة القانونية يفترض عمى المخاطب بالتكميف منذ نشر القانون
سري عمى الوقائع التي تعقب في ري حكم القانون اال عمى ما ىو آتيقتضي ان ال يس

 .حدوثو
ظل قانون  في تميقتضي ان ال يسري حكم القانون عمى الوقائع التي سبقت نفاذه وت والعدل
فميس من العدل ان ترتكب جريمة في ظل قانون يحدد عقوبة ليا ثم يعاقب الشخص قديم 
ودعم الثقة بالقانون ورعاية  حفاظ عمى استقرار المعامالتلما قانون جديد و أقرى بعقوبة

يان القانون الجديد عمى ما تم من الوقائع في ظل مصالح الناس يقتضي كذلك عدم سر 
 قانون قديم واال تزعزع استقرار التعامل وضعفت الثقة بالقانون.
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 مدى صعوبة تطبيق مبدأ عدم رجعية القوانين
في ظل قانون  ائع التي تم تكوينيا وتمت آثارىاير تطبيق ىذا المبدأ صعوبة بالنسبة لموقثال ي
ولكن الصعوبة تثور بالنسبة لممراكز القانونية  ،يغير في أحكاميا ثم صدر قانون الحق ما

ظل قانون  ثم تتوافر العناصر االخرى في التي تنشأ بعض عناصر تكوينيا في ظل قانون
، كما وتثور الصعوبة ايضًا بالنسبة لممراكز القانونية التي تم تكوينيا الحق كالتقادم والوصية

حكاميا أصدر قانون الحق يغير في ة وامتدت حتى ر ت مستمفي ظل قانون ولكن اثارىا ظم
 كالزواج.

من حيث التساؤل عن مدى تطبيق القانون الجديد عمى ىذه الوقائع وتمك المراكز  ريويج
لتمسك بمبدأ ا، ولنا ان نسوق بعض االمثمة لنبين مدى صعوبة تكوينيا او من حيث آثارىا

 .رجعية القانونعدم 
%( ثم صدر قانون 8المال لشخص آخر بفائدة قدرىا )اقرض شخص مبمغ من  -

%( فيل يسري القانون الجديد 7جديد اثناء سريان العقد يخفض سعر الفائدة الى )
 .الفوائد محكومة بالقانون القديم عمى فوائد القرض او تظل

بمغ شخص كامل اىميتو في ظل قانون يحدد سن البموغ بتمام الثامنة عشر من العمر  -
ىمية صدر قانون جديد يرفع من سن الرشد الذي تكتمل يو اال م من بموغووبعد عا

، فيل ينقمب الشخص الذي اكتممت اىميتو في ظل القانون الى تمام الحادية والعشرين
 القديم شخصًا ناقص االىمية.

عمى سريان القانون القديم والجديد عمى الوقائع والمراكز القانونية التي  ولإلجابة
ظل القانون القديم ولمعرفة مدى تطبيق مبدأ عدم الرجعية تبرز نظيرتان نشأت في 

 ساقيما الفقو في ىذا الشأن :
 النظرية التقميدية  -1
 النظرية الحديثة -2
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  :النظرية التقميدية
تقوم ىذه النظرية عمى التمييز بين الحق المكتسب ومجرد االمل فإن كسب حق في ظل 

القانون الجديد مجرد امل  ، واذا مّس القانون الجديد عمى الماضي سريان امتنع  قانون قديم
، وقد ناصر ى أثر القانون الجديد عمى الماضيسر ينتج عن واقعة نشأت في ظل قانون قديم 

 مصمحة مالية تدخل في ذمة شخص نوأبوعرف الحق المكتسب  ىذه النظرية الفقو الفرنسي
ال  وأو أمنية لدى الشخص قد تتحقق يأما مجرد االمل ف ،يمكن الدفاع عنيا بدعوى أو بدفع

 .تتحقق 
  :النظرية الحديثة

مباشر لمقانون ومبدأ عدم ثر الألا :ىما ين أحدىما يكمل االخرتقوم ىذه النظرية عمى مبدأ
اكتمل ، أما ما ما يعقب نفاذه من وقائع وتصرفات ، ومفادىا ان القانون الجديد يحكمالرجعية

انما تخضع جميعيا لمقانون فال سريان لحكمو عمييا و  وئو من مراكز قانونية أو تصرفاتنش
، اما بالنسبة لممراكز القانونية التي توافرت بعض عناصر تكوينيا مما لو قيمة قانونية القديم

 في ذاتو في ظل قانون قديم وتوافرت عناصر التكوين االخرى في ظل قانون جديد كالتقادم
ىذا القانون وتسري  لحكم فأن ما تكون من عناصر في ظل القانون القديم يخضع والوصية 

 احكام القانون الجديد عمى العناصر التي اكتممت في ظمو.
  تقدير النظريتين

 -د من قبل الفقو الحديث ومن أىميا :تعرضت النظرية التقميدية لمنق
لشخصية عمى حساب اىداف عة بالنزعة الفردية وراعت المصالح ابانيا جاءت متش -1

 .القانون
 واضحًا لمتمييز بين الحق المكتسب وبين مجرد االمل. اً كما انيا لم تضع معيار  -2
 ثر الرجعي لمقانون.ألثر المباشر لمقانون وبين األانيا خمطت بين ا -3
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 في حين تعرضت النظرية الحديثة بدورىا لمنقد بسبب عدم تخمصيا من اثار الفكر الفردي
، وكتأكيدىا عمى وجوب لنظام العام عمى الماضيمتعمقة باريان القوانين الكرفضيا س

اخضاع اثار التصرفات القانونية لمقانون الذي تمت في ظمو وان استمرت ىذه االثار الى ما 
ال انيا بال ريب تعتبر أفضل من النظرية التقميدية التي تشبعت إ ،بعد نفاذ القانون الجديد

 نفيا الغموض والنقص والخمط .بالنزعة الفردية واكت
 عدم رجعية القانون موقف المشرع العراقي من مبدأ

فالمتتبع لمتشريعات العراقية يالحظ ان المشرع العراقي  المشرع العراقي موقف اما من حيث
دأ عدم رجعية القوانين من حيث عدم سريان حكم القانون عمى الوقائع ببم باألخذقد نادى 

وىو ما يمكن مالحظتو في دستور جميورية العراق لسنة  ،تمت قبل نفاذهوالتصرفات التي 
ثر أليس لمقوانين  ن )أ، اذ نص عمى (19في )البند تاسعًا من المادة  وتحديداً  2005

 ،، وال يشمل ىذا االستثناء قوانين الضرائب والرسوم (مى خالف ذلكعرجعي ما لم ينص 
ذا المبدأ في الفقرة االولى من المادة العاشرة من كما نص القانون المدني العراقي عمى ىو 

صيرورتو نافذًا فال ) ال يعمل بالقانون اال من وقت  القانون المدني العراقي عمى ما يأتي
ال اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك أو إيسري عمى ما سبق من الوقائع 

 ( اآلدابكان القانون الجديد متعمقًا بالنظام العام أو 
 االستثناءات التي ترد عمى مبدأ عدم الرجعية

 :التشريع والفقو عمى ىذا المبدأنوجز فيما يمي ابرز االستثناءات التي سمم بيا 
فاذا قضى المشرع بسريان القانون عمى الماضي بالنص  : النص الصريح -1

ع سرى حكم ىذا القانون عمى ما وقع قبل نفاذه من وقائالصريح في قانونو 
 وتصرفات.

نصوص  شاب غموض إلزالةوىو التشريع الذي يصدر  : القانون التفسيري  -2
فإذا صدر القانون  ،قانون نافذ وأدى الى ارتباك القضاء في تفسيره وتطبيقو
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التفسيري سرت أحكامو عمى الوقائع القائمة وقت نفاذه دون الوقائع التي حسمت 
 من قبل القضاء قبل صدوره .

القانون عمى الماضي وال يحق ىذا تسري احكام : تعمق بالنظام العامالقانون الم -3
 ألحد في االعتراض عمى تطبيقيا بحجة مساسيا بحق اكتسبو.

صمح ألتنص كثير من القوانين بسريان القانون الجنائي ا :القانون االصمح لممتهم -4
ا كأن ذه ولم يصدر الحكم النيائي فييلممتيم عمى الجرائم التي ارتكبت قبل نفا

القانون الجديد الفعل الذي ارتكبو المتيم أو يخفف من عقوبة الجريمة التي  يبيح
والحجة في رجعية القانون االصمح  دام الحكم النيائي لم يصدر فييا ارتكبيا ما

العدل والمصمحة اواًل، وألن المشرع ىو الذي يقّدر مدى خطورة لممتيم ىو مراعاة 
 جتمع ثانيًا.الفعل المرتكب عمى أمن الم

أما اذا صدر الحكم النيائي قبل نفاذ القانون الجديد الذي اعتبر الفعل مباحًا 
، واذا ذ الحكم وتطمق سراح المحكوم عميوفعمى السمطة المختصة ان توقف تنفي

صدر القانون الجديد مخففًا من عقوبة الجريمة وجب عمى المحكمة المختصة 
ق طمب يقدم وموافقة ويقع ذلك عن طري ،إعادة النظر في العقوبة لتخفيفيا

 .المحكمة عميو
 
 


