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تناولت ىذه الدراسة موضوع الفراغ التشريعي في قوانين الضرائب المباشرة ، فالفراغ ىو احد    
ة وقد عالجت ىذه الدراسة الموضوع ييب التشريعات بما فييا الضريبصالعيوب الذي يمكن ان ي

االطار الدستوري العام الذي يجب ان يحكم وفق خطة قسمت الى ثالثة فصول ، تناولت في االول 
تصرفات جميع السمطات في مجال العمل الضريبي وىو مبدأ قانونية الضريبة ، ثم االسس 

 السميمة لصياغة التشريع والتي يمثل الفراغ احد نتائج عدم االلتزام بيا .
ه من المصطمحات زتو عن غير وفي الفصل الثاني حددت الدراسة مفيوم الفراغ التشريعي ومي     

التي يمكن ان تشترك معو في بعض الخصائص كالغموض والفراغ الضريبي ، وعرجت عمى انواع 
الفراغ وتوصمت الى ان وجود فراغ في النصوص الضريبية تترتب عميو آثار سمبية عمى االستجابة 

 لقواعد فرض الضريبة ) دستور الضرائب ( وعمى الحصيمة النيائية لمضرائب .
 أذفي الفصل الثالث المخصص لسد الفراغ التشريعي  اً حو وضأكثر رز اىمية الدراسة بشكل وتب   

ناقشنا فيو دور السمطات الثالث ) التشريعية ، التنفيذية ، القضائية ( في سد الفراغ وما يتضمنو 
ىذا الموضوع من تساؤالت كثيرة عن الحدود التي تحكم صالحيات ىذه السمطات في المجال 

مكانية تعديل التشريع أيتجسد دور السمطة التشريعية في ىذا المجال من خالل  حيثي ، الضريب
ضمن شروط تقتضي الموازنة بين متطمبات مواكبة التطور والحفاظ عمى  –وتفسيره احيانًا  –

 –تمثل السمطة التنفيذية  كونيا –االدارة الضريبية  اتاالستقرار التشريعي ، وناقشنا حدود صالحي
كما تطرقنا الى ، د الفراغ من خالل اصدار القرارات االدارية التنظيمية وسمطتيا التقديرية في س

 ي .ػموضوع مدى جواز التفويض التشريعي في المجال الضريب
وعمى الجانب اآلخر حددنا دور القضاء في سد الفراغ انطالقًا من فرضيتين األولى ، ان فرض    

، الثانية ان القاضي ممزم باالجتياد لموصول الى الحكم لحل النزاع و ، الضرائب ال يكون اال بقانون 
 .اوىو ما يقتضي الموائمة بينيم

كما تضمنت الدراسة االشارة الى اىم مواطن الفراغ والقصور التي افرزىا التطبيق العممي في     
ة بفروع القانون حاولنا تقديم حمول لمعالجتيا باالستعانو تشريعات الضرائب المباشرة  في العراق 

بما يتوافق مع متطمبات القانون الضريبي . وفي خاتمة الدراسة حددنا أىم و و المقارنة ااالخرى 
المقترحات لإلجابة عمى األسئمة التي يثيرىا موضوع الفراغ مجموعة من استنتاجاتيا وقدمنا 

 التشريعي في المجال الضريبي.  
 


