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 ثَيشةكي 

 و لةبةرضاوطرتين ياسادانةر بووة، خيَزان وةك يةكةيةكي طرنطي كؤمةلَ هةميشة جيَطةي بايةخ
لةم رِووةوة زؤريَك لةة ِرةطةةز و ِرايةلكةةكاني خيَةزان و بةاري تاكةةكاني لةة ضوارضةيَوةي ياسةادا          

كخراوة,بيَطومان بة ياساييكردني بار و ثةيوةنديية خيَزانيةكان كاريَكي هيَندة سةانا نيةة كةة    رِيَ
بتواندرَيت دةقةكاني بةشةيَوةيةك دابرِيَةيرَيت كةة دوور بيَةت لةة بةةها و ثيَطةة ئةاييين و نةريتةة          

و ( يةكيَكةة لةة  1151( ي سةالكي   111كؤمةآليةتيةكان ,ياساي باري كةسيَيت عيَراقي ذمةارة   
ياسا سة رةكي و بنةرِةتيانةي كة رِيَكخستين خيَزان بة طشيت و باري تاكةكان بةة تايةةةتي لةة    

 خؤدةطريَت .
ئةم ياساية لةسةر ئاسيت عيَراق لة رِيَطاي نووسني و بآلوكردنةوةوة بةشي خؤي وةرطرتووة لة 

يَم ثيَضةةوانةية،  لة سةةر ئاسةيت هةةر   رِاظة كردن و شرؤظة كاري بؤ دةق و ناوةرِؤكةكةي ,بة آلم 
هةر لةم رِوانطةيةوة شرؤظةكردني ئةم ياساية و شةةن و كةةوكردني بابةتةةكاني و تيشكخسةتنة     
سةر رِةهةندة ميَيووييةكاني و ليَكدانةوة و خستنة بةرباسي ثيَكهيَنةةرةكاني بةة ثيَويسةتيةكي    

ي كةةورد بةةة ياسةةايي و دادوةري  و زانسةةيت زانةةدراوة ئةمةةةن لةةة ثيَنةةاو ئاشةةنابووني خويَنةةةر  
ياسايةك كة رِاستةوخؤ ثةيوةستة بة ذياني خؤي و كةسة نزيكةكاني ويَرِاي دةولكةمةنةد كردنةي   

 كتيَةخانةي كوردي بة بابةتيَكي ياسايي.
بابةتةكاني باري كةسييَت فةرةن بةةآلم ليَةرةدا تةةنها بابةتةةكاني هاوسةةرطريي و كؤتاييهةاتين        

ة تةوةري ئةم كتيَةة و بةشةيَوةيةكي طشةيت لةة سةيَ     ثةيوةندي و رِايةلكةي هاوسةرطريي كراوةت
 دةروازةدا باس لة بابةتةكان كراوة .

ديارة ئةوةندةي لةتوانادا بووبيَت و بابةتةكة ثيَويسيت كردبيَت دةقي مادةكةاني ياسةاي بةاري    
كةسيَيت شيكراوةتةوة ثاشان ثةنابراوةتة بةر رِا و بؤضوونة جياوازةكةاني رِيَضةكةكاني ئيسة م    

وردةكاري زياتر و تيَطةيشنت لة ناخي هةر دةقيَك لة دةقةكاني ياسةاكة,لةييةكي تةر بةؤ بةة      بؤ
ئاطابوون و بةراوردكاري ئاماذة دراوة بة هةلكويَسةيت ياسةادانةري وآلتةاني عةةرةبي ئةمةةن لةة       
رِوانطةةةي ئةةةوةي ياسةةاي ئةةةو وآلتانةةة لةةة ياسةةاي عيَراقيةةةوة نةةزيك  ئةةةوي  بةةة  ةةوك ي         

 سةرضاوةكةيان.
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سةرةِراي دةقةكان لة هةنديَك ويَسةتطةي بابةتةكانةدا بةة ثةسةةند زانةدراوة ئامةاذة بةدرَيت بةة         
ئارِاستةي دادوةري لةسةر ئاسيت هةريَم و ناوةند هةةر لةةم رِووةوة ضةةند برِيةاريَكي دةسةتةي      

ستةي باري كةسيَيت لة دادطاي ثيَداضوونةوة بةمنونة هيَندراوةتةوة و لة هةنديَك شويَندا هةلكوة
 لةسةر كراوة .

باسكردني ياسا كارثيَكراوةكان و ئةوانةي بةشيَوةيةك ثةيوةسنت بة باري كةسيَيت بة بةشةيَك   
لةم كتيَةة داندراوة و بةكورتي ئاماذةيةان ثيَةدراوة , بةهةةمان شةيَوة شةرؤظةي ياسةاي ذمةارة        

 يَ دا.( كراوة كة هةمواركردني ياساي باري كةسيَتية لة هةر2111( ي سالكي  15 
بيَطومان لة نووسني و داناني ئةم كتيَةةدا رِووبةرِووي ضةندي  دذواري بووينةةوة بةة تايةةةة لةة     
رِووي بةكوردي كردن و داناني وشةي خؤمالكي هاومانا بؤ وشة عةرةبيةكان ضونكة هةنديَك وشة 

ن  بؤيةة  و زاراوةي شةرعي هةن تا ئيَستان خويَنةري كورد هةر بةزماني عةةرةبي بةكاريةدةهيَ  
دؤزينةوةي وشةي هاومانا كاريَكي ئاسان نةبوو تةنانةة هةنديَكجار فةرهةنطةكاني سةرضاوةي 

 ئةم كتيَةةن بيَ وةآلم دةبوون بؤ دؤزينةوةي وشةي هاومانا.   
  

 

 نوسةر
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 "شرؤظةى ياساى بارى كةسَيتى"

 )دةروازةى يةكةم(

 )ضةمكى بارى كةسَيتى(

 راوةيةكى ياسايية كة فيقهى ئيتالكى لةسةدةى دوانزدةوة دايهيَناوةزاراوةى  بارى كةسيَتى( زا

كتيَةةكانى فيقهى ئيس ميدا وةديناكريَت، زانايانى ئيس م ئةو بابةتانةى كة  ء ئةم زاراوةية لة
لةةةنيَو ضةةةةمكى بةةةارى كةسةةةيَتيدا خؤيدةبينيَتةةةةوة لةضوارضةةةيَوةى كتيَةةةةةكانى تايةةةةةة بةةةة  

وةدةكرد، زاراوةى بةارى  ء رةضةةلكةك.... هتةد، باسةيان ليَة     وىء بةييَ  ء تةآلق هاوسةريكردن
كؤتاييةكانى سةدةى نؤزدةهةمدا دةركةوة كاتيَك زاناى ميسرى  حم د قدرى باشا( كةسيَتى لة

 ،1(الشخصيةيف اي وال  الشرعيةناوى  اي كام  دانانى كؤمةلكةيةكى فيقهى تايةةة بة بة هةلكسا
سةةردةمى دةركردنةى  بيةان اامةاكم(دا      لةعيَراقدا ئةم زاراوةية بؤ يةكةجمار كاتيَك ناسرا لةة 

(ى بةيانةكةدا، ثاشان 11مادةى   (دا بوو لة1117/كانونى يةكةم/21وتى  ريَكة بوو كة لة
(ى دواى ئةةةةوة لةةةة  ياسةةةاى دادطةةةا شةةةةرعيةكان( لةةةة 1121/مةةةارس/14بةةةةيانى   لةةةة
ياساى بنةرةتى سةالكى   ( لة11-74مادةى   ء دواتر لة ( دةركةوة1123/ وزةيران/31 

 ياساى بارى كةسيَتى بيانيةكان( بةدةرضوونى   بوو بة ، بايةخى ئةم زاراوةية زياتر1125

                              
إقلهيم  -وتعديالته  1151( لسنة 111ط يف شرح قانون االحوال الشخصية رقم )الوسي -د. فاروق عبداهلل كريم 1

 .7ل-م2114-كلية القانون -جامعة السليمانية -وزارة التعليم العالي والبحث العلمى-كوردستان
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دةرضوونى ياسةاى بةارى كةسةيَتى عيَراقةى ذمةارة       ء دواتر بة (1113(ى سالكى  71ذمارة  
 2فةرهةنطى ياسايى عيَراقدا جيَطريبوو ( ئةم زاراوةية لة1151(ى سالكى  111 

 
 : ء بابةتةكانى بةشى يةكةم/ ثَيناسةى بارى كةسَيتى
 : بِرطةى يةكةم/ ثَيناسةى بارى كةسَيتى

ناسةةكةيةتى،  ء ناوةرؤكى بارى كةسيَتى  ثيَ يةكيَك لةو بابةتانةى كة دةمانطةيةنيَتة سروشت
بةارى كةسةيَتى دةبينريَةت ثيَناسةةكردن بةؤ       تيَرِوانين ان بؤ سيستةمى ياسايى تايةةة بةة  بة

بارى كةسيَتى وةك ضةمكيَكى طرنط ثةراويَز خراوة كة ئةمةن هةنديَكجار رِووبةرِووى تيَةرِوانني  
ةتةكانى تةر بةة   ء ئارِاستةى جياوازمان دةكاة لة ناسينى بارى كةسيَتى ء جياكردنةوةى لة باب

تايةةة بارى رِةفتارى دارايى، هةر بؤية ناسينى بارى كةسيَتى خةالكى سةةرةتا ء دةسةكيَكة بةؤ     
 ئاشنابوون لة بابةتةكان ء كرؤكى ياساى بارى كةسيَتى.

لةةة ميسةةر ثيَناسةةةى كةةردووةة  كةةؤى ئةةةو  حمكمةةالنقةة    مةبةسةةت لةةة بةةارى كةسةةيَتى وةك  
جياكةةةرةوةى مرؤظيَكةةة لةةة كةسةةيَكى دى ء ياسةةان     خةسةةةكةتة سروشةةتى ء خيَزانيةيةةة كةةة  

شويَنةوارى ياسايى لةسةر دروستكردووة، لة ذيانى كؤمةآليةتيةكةيدا وةك ئةوةى كة مرؤظ نيَةر  
بيَت يان مآ، هاوسةر بيَت يان بيَوةثياو يان تةآلقدةر، باوك بيَت يةان كةورِى رِاسةتةقينة بيَةت،     

يةكى كةمى هةبيَت بةهؤى بضووكى تةمةنى كةسةةكة يةان   ليَهاتوويى تةواوى هةبيَت يان ليَهاتوو
شيَتؤكةيى يان شيَتةوونى، يان ئةو كةسة ليَهاتوويةكى رِةهةاى بيَةت يةان كةؤتكرا بيَةت بةةهؤى       

، يةةاخود مةبةسةةت لةةة بةةارى كةسةةيَتى  ئةةةو   1هؤكاريَةةك لةةة هؤكةةارة ياسةةاييةكانى ليَهةةاتوويى  
 وك انةية كة ثةيوةستة بة ثةيوةندى مرؤظ بةة خيَزانةكةةى، كةة لةة هاوسةةرطرييةوة دةسةت       

 2ثيَدةكاة ء بة ثاكتاوكردنى مرياتييةكةى كؤتايي ديَت

دةتوانني بةكَيني مةبةسةت لةة بةارى كةسةيَتى  طشةت ئةةو بةارة سروشةتى ء خؤءيسةتانةية كةة           
لكيَنراون بة خودى مرؤظ ء كةسانى دةوروبةرى  كة دةلكيَني بارى سروشتى كةسيَتى مرؤظ ئةمة 

                              
اجلمهوريهة   -ال الشخصهية شرح القانون األحهو  -الدكتور أمحد على والدكتور حممد عبيد والدكتور حممد عباس1

 .7م. ل1111 -الطبعة األوىل -وزارة التعليم العالي والبحث العلمى  -العراقية
 31ل -1162 -بغداد -مطبعة العاني -اجلزء االول -شرح قانون االحوال الشخصية -عالءالدين خروفة 1

 21ل -م2111-دمشق-دار الفكر -اجلزء السابع -الفق  األسالمي وأدلتة -أ. د. وهبة الّزحيلي 2
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ثةيوةستة بةو بارانةى لة دةرةوةى ويستى مرؤظ رِوودةداة بةوةى رِةطةزةكةى نيَةر بيَةت يةان    
ان رِةضةلكةكى ديارة يان ناديارة، بةآلم بارى كةسيَتى ثةيوةستة بةةو بارانةةى كةة خةودى     مآ ي

مرؤظ لة ذيانيدا بةةهؤى ثةيوةنديةة كؤمةآليةتيةةكانى دروسةيت دةكةاة وةك ديةاريكردنى بةارى        
هاوسةرطريى بةوةى هاوسةردارة يان كةسيَكى رِةبةنة، ياخود كةسيَكى تةآلقةدةرة  بةؤ ثيةاو(    

 اوة  بؤ ذن(....هتد.يان تةآلقدر
 

 بِرطةى دووةم/ بابةتةكانى بارى كةسَيتى :
بابةتةكانى بارى كةسيَتى هةمة جؤرن ء ثةيوةسةنت بةة خةودى كةةس وةك رِةطةزةكةةى  ئايةا       
نيَرة يان مآ(، وةك تةمةن  كؤرثةلةية يان يوة يةان ثةرية(، وةك بةارى هاوسةةرى ء بةييَوى ء      

ياساكانى عيَراق بةة تايةةةة ياسةاى بةارى كةسةيَتى ئةةوة        مرياتى...هتد، بة خويَندنةوةمان بؤ
بةديدةكريَت كة طشت بابةتةكانى بارى كةسيَتى لة ياساى بةارى كةسيَةةتيدا نةةهاتووة، بةةلككو     
هةنديَك لة بابةتةكان يان وردةكارى بابةتةكان جيَهيَةكدراوة بؤ  وك ة فيقهيةكان لة شةةريةةتى  

يَةو ياسةا كارثيَكراوةكانةدا جيَطريكةراون، بةة منوونةة  ياسةاى        ئيس ميدا ء هةنديَكى تريان لةة ن 
(دا لةةة ضوارضةةيَوةى  311( لةةة مةةادة   1161(ى سةةالكى  13دادبينةةى شارسةةتانى( ذمةةارة    

كةةةة  ،تايةةمتةنةةةدى دادطةةةاى بةةةارى كةسةةةيَتى، بابةتةةةةكانى بةةةارى كةسةةةيَتى ديةةةاريكردووة    
ةك ء ئةاميَزطرى ء جيابوونةةوة ء   خؤيدةبينيَتةوة لةة  هاوسةةرى ء مةارةيى ء بةييَوى ء رِةضةةلك     

( ء باوانة يةان جةكةةوطريى يةان سةرثةرشةتياري     وصية( سكاردة  القيمومةتةآلق ء سةركاريَتى  
( ء دةسةآلتةةندى   جر( ء سةملاندنى مردن ء دياريكردنى بةشة مرياتى ء دابةشكردني والية 

 .1ء ونةوون

                              
 : ينى ئةمانةى خوارةوةبين بة ةى كةسيَتى تايبةندمةند( ى بارى شارستانى دةَليَت : دادطاى بار311مادةى) 1
نةوة ء ليَثرسةي  ء البردنةى  ئةسةتؤ دةطريَةت   ء دانانى ئةو كةسةةى ئةةو كارانةة لةة     (ريالذلة ئةستؤطرتنى )الوقف  .1

 خيَرخوازى يان هاوبةش. لةطةَليدا ء هةَلبذاردني كةسيَك لة وةقفي

ء ليَثرسينةوة  ء البردن ء دانانى سةركار يان راسثيَردراءى ء راسثاردن ء سةركارى ء راسثيَردراوى سةرثةرشتيارى .2
 ء ياساييةكان. ةفتارة شةرعىرِ يَطةثيَدان ثيَى بةء رِ ليَى

ء  ء جيابوونةةوة  ء ئةاميَزطرى  ةضةَلةكء رِ ء بذيَوى مارةيى كارءباريَك كة ثةيوةستة ثيَوةى لة ء هةر ىطريهاوسةر .3
 سةريةكان.ء طشت كارءبارة هاو تةآلق
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( دا بابةتةةةكانى بةةارى 1151( ى سةةالكى  111روةها لةةة ياسةةاى بةةارى كةسةةيَتى ذمةةارة   هةةة
كةسيَتى بةسةر نؤ دةروازةدا دابةشةووة ء هةر دةروازةيةةك بةاس لةة بابةةتيَك لةة بابةتةةكانى       
بارى كةسيَتى دةكاة كة خؤيدةبينيَتةوة لة  هاوسةرطريى ء خوازبيَنى( ء ثايةكانى طريَةةستى 

مةرجةكانى ء ليَهاتوويى كةسةكان بؤ هاوسةريكردن، مافةكانى هاوسةرطريى ء  هاوسةرطريى ء
 وك ةكانى ء مارةيى ء بييَوى هاوسةر  ذن( ء هةلكوةشاندنةوةى طريَةةسةتى هاوسةةرطريى لةة    
تةآلق ء جيابوونةوةى دادوةرى ء جيابوونةوةى ئارةزومةندانة، هةةروةها ماوةبةنةدي شةةرعى    

سةةةرطريى ء ئةةاميَزطريى ء بةةييَوى منةةدا  ء بةةاوك ء خزمةةةكان ء  ثةةان كؤتةةايى ثةيوةنةةدى هاو
 رِاسكيَردراوى ء مرياتى.

( بةةاس لةةة بابةتةةةكانى بةةارى 1111( ى سةةالكى  71لةةة ياسةةاى ضةةاوديَرى ناكامةةةكان ذمةةارة  
هةة روةهةا طةؤرِيين ئةايين كةسةيَك بةؤ ئةايين        ،كةسيَتى دةكاة بة تايةةةة كةسةى ونةةوو  بزر(   

( 1172(ي سالي 65(لة ياساي باري شارستاني ذمارة 21(لة مادة 2ة ي ئيس م بة ثيَي برِط
 (ي ياساي سزاكاني عيَراقي.11(و 17و هةروةها داناني رِاطر لةسةر زيندانيكراو بة ثيَي مادة 

 
 بةشى دووةم/ مَيذووى بارى كةسَيتى لة عَيراقدا :

وارضيَوةى ياسادا رِيَكخراوة بةة  بيَطومان بارى كةسيَتى بةو شيَوةيةى كة لةكاتى ئيَستادا لة ضيَ
 ضةند قؤناغيَكدا تيَكةرِيوة بةم شيَوةيةى خوارةوة ة

 قؤناغى يةكةم :
لةةم   ( تةا سةةردةمى عونانيةةكان،   االول االسهالمي ئةم قؤناغةة دةسةت ثيَةدةكاة لةة  ال ةت       

قؤناغةةةدا عيَةةراق بةشةةيَك بةةووة لةةة دةولكةةةتى ئيسةة مى ئةمةةةن ثةةان ئةةةوةى بةشةةيَكى زؤرى  
يشتوانةكةى بوونة هةلكطرى ئةاينى ئيسة م ء كةمايةتيةةكانى دى ثاريَزطةارى لةة ئاينةكةةيان       دان

 دةكرا.

                                                                          

 ء سةملاندنى ليَهاتوويى. ء هةَلطرتنى دةسةآلت بةندى دةسةآلت بةندكردن .4

ء دابةشكردنيان  شةرعييةكان ى مرياتى ء دياريكردنى ثشكة مرياتيةكان لة بةشنامةء نوسينةوة سةملاندنى مردن .5
 نيَوان مرياتطران. لة

 كةسى ونبوو. ء هةر كارءبارى ثةيوةست بة ونبوون .6
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لةةةم قؤناغةةةدا سةرضةةاوةى ياسةةا زؤر بةةوو لةةة طرنطاينيةةان  قورئةةان ء فةةةرموودةى ثيَ ةمةةةةر  
 درودى خواى ليَةيَت ( هةروةها رِيَضكةكانى ئيس مى فرة ء جياواز بةوون ء لةة وردةكاريشةدا    

اواز بوون، وك ةكاني شةريةةتى ئيس مى شةرعيةتى طشتى بةوون بةؤ سةةرجةم بارةكةانى     جي
 .1كؤمةلكطة هةر بؤية بؤ بارى كةسيَتى ء بارى رِاستينة شةريةةتى ئيس مى  وك ى دةكرد

كى دى   وك ي شةريةةتى ئيس مى جياوازي نةكردوة لة نيَوان بارى كةسيَتى ء بةارى  بةماناية
رِاستينة، دادوةران هةروةك ضؤن برِياريان دةدا لةو ناكؤكيانةى كةة لةة طريَةةسةتى هاوسةةريدا     
دروست دةبوو بةهةمان شيَوة برِياريان دةدا لةو ناكؤكيانةى كة لة طريَةةستى فرؤشنت دروست 

 رِيارى يةك ييكةرةوةيان دةدا.دةبوو و ب
 

 قؤناغى دووةم :
( ء بة داطريكارى ئينطةيةزى بةؤ عيَةراق كؤتةايي     الفتح العثمانيئةم قؤناغة دةست ثيَدةكاة بة  

ديَت،لةبةرئةوةي دةولكةتي عوناني دةولكةتيَكي ئيس مي بوو بؤية لة ماوةي يةكةمي  وك ةدا  
بةةآلم مةاوةي    ،ئةوةي كة لة قؤناغي يةكةمدا هةبوو  طؤرِانكاري طةورة و بةرضاو رِووينةدا وةك

 -كؤتايي لةم قؤناغةدا جيادةكرايةوة لةم دوو رِووةوة ة
( ئةةم طؤظةارة بةووة ياسةايةك بةؤ مامةلكةةكان و        جملة االحكهام العدليهة  دةرضووني طؤظاري   .1

سةاآلني  زؤرينةي  وك ةةكان لةة فيقهةي  ةنةةيف وةرطريابةوون و بةة قؤنةاو دةرضةوو لةة نيَةوان           
بةمةن بةاري ِراسةتينة لةة بةاري كةسةييَت  جياكرايةةوة و بةاري         ،( ي كؤضي1213و 1216 

 كةسييَت مةكةضي  وك ة فيقهيةكان بوو لةسةر رِيَضكةي  ةنةيف.

كؤضةةي (كةةة تيايةةدا  1336/حمةةرم 1دةرضةةووني ياسةةاي  دادبةةيين شةةةرعي كةةاتي ( لةةة     .2
كةة   ،ي كةسةيَيت ديةاريكرابوو لةة ياسةاكةدا     ضوارضيَوةي ئةوانةي مةبةسنت لةة بابةتةةكاني بةار   

تايةةمتةنةةدي بةةة تةةةنها درابةةوو بةةة دادطةةا شةةةرعيةكان بةةة مةةةرجيَك دادوةري بةةةثيَي  وك ةةة    
 فيقهيةكان بيَت هةروةك ضؤن لة ثيَشدا بةوشيَوةية بووة. 

 -قؤناغي سَييةم :
ومةةتي عيَراقةي   ئةةم قؤناغةة دةسةت ثيَةدةكاة بةة داطريكةاري بةةريتانيا و بةة دامةزرانةدني  ك         

( 1117/ كةانووني يةكةةم   21كةة تيايةدا لةة      ،ئةم قؤناغة بةوة جيادةكريَتةةوة  ،كؤتايي ديَت
                              

 11ل -1162-بغداد -مطبعة الرابطة-الطبعة األوىل -شرح قانون األحوال الشخصية-احملامي حمسن ناجي 1
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بةيانةةة لةةة  2لةييةةةن فةرمانةةدةي سةةوثاي داطريكةةاري بةةةريتانيا  بيةةان امةةاكم( دةرضةةوو ئةةةم 
رةي هيَنايةدي لة بابةتةكاني باري كةسيَيت ( هةمواركراوة و طؤرِانكاري طةو1121مارسي 14 

 -لة عيَراقدا و طرنطاي  طؤرِانكاريةكاني  ئةمانةن ة
بابةتةكاني باري كةسيَيت جةع ةريةكان لة تايةةمتةندي دادطةا شارسةتانيةكان و بةةثيَي  وك ةة      .1

ابةتةكاني كة ثيَشا ب،شةرعيةكاني رِيَضكةي جةع ةري  وك ي تيا دةردةضوو ئةمة لة كاتيَكدا 
بةمةن دابرِانيَةك يةان    ،باري كةسيَيت لة دادطا شةرعيةكان بةثيَي رِيَضكةي  ةنةيف سةير دةكرا

( و السهنة ليَكاازانيَك رِوويدا بؤ باري كةسيَيت تايةةة بة مسولك انان لة عيَراقدا لةة نيَةوان  اهة     
متةندي دادطا شةةرعيةكان  ( بابةتةكاني باري كةسيَتيان هةر لة تايةةالسنة اه   ،جةع ةريةكان

جةع ةريةةةكاني  لةييةةةن دادطةةاي شارسةةتاني و  يَضةةكةي  ةنةةةيف بةةوو،و بةةةثيَي  وك ةةةكاني رِ
 بةثيَي رِيَضكةي جةع ةري باري كةسيان دةبيندرا .

بابةتةكاني باري كةسيَيت تائي ة نا مسةولك انةكان لةة تايةةمتةنةدي دادطةا شارسةتانيةكان و       .2
خود نةرييت ثةيرِةوكراو لةوكاتةي كة رِووداوةكةي تيةابووة دةبيَةت  بةة    بةثيَي ياساي كةسي يا

مةرجيَك ئةو ياسا كةسية يان ئةو نةريتة ثةيرِةوكراوة كؤك بيَت لةطةلَ داد و دةروون و ويةيدان  
رِيَن اييةكاني ئةو تايةفةيةة    1117مةبةست لة ياساي كةسي بةثيَي بةياني دادطاكاني سالكي ،

بةةم ثيَيةة بةاري كةسةيَيت مةسةينيةكان و       ، انةكة سةةر بةةو تايةفةيةيةة    كة كةسةة نةا مسةولك   
يةهوديةكان بة جياوازي رِيَضكةكانيان دةضيَتة تايةةمتةندي دادطا شارستانيةكان و  وكم تيايدا 

ئةمة لة كاتيَكدا كة ثيَشا بةاري كةسةيان دابةشةةةوو لةة نيَةوان       ،بةثيَي رِيَن ايي تايةفةكانيانة
رِةزامةند بووناية و ثةنايان بربداية بؤي لةطةلَ دادطا شةةرعية ئيسة ميةكان كاتيَةك     كةكيَسة طةر

 .3ناكؤكيةكانيان دةخستة بةردةمي و بةثيَي  وك ةكاني فيقهي  ةنةيف دةبيندرا
 

 قؤناغى ضوارةم :
تى عيَراقيةوة تا بةروارى كاتى ئيَسةتا  ئةم قؤناغة دةست ثيَدةكاة لة كاتى ثيَكهيَنانى  كومة

 ء دابةشدةبيَت بةسةر دوو سةردةمدا ة

 
                              

 .11سةرضاوةى ثيَشوو. ل –ى حمسن ناج 2
 .13ل –سةرضاوةى ثيَشوو  –حمسن ناجى  3
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 يةكةم/ سةردةمى ثادشايةتى :
 1151/متةوز/ 14ئةم سةردةمة لة ثيَكهيَنانى  كومةتى عيَراقيةوة دةسةت ثيَةدةكاة و لةة     

ء  (كؤتايي دَيت،ئةةم سةةردةمة بةةوة جيادةكريَتةةوة هةنةديَك ياسةا دةرضةوون كةة كارليَكةةر         
 ثةيوةستةوون بة بابةتةكانى بارى كةسيَتى وةك ئةم ياسايانة ة

 .1123ياساى دادطا شةرعيةكان لة سالكي  .1
 .1125ياساي بنةرِةتى عيَراقي سالكي  .2
 .1131ياساي بارى كةسيَتى بؤ بيانيةكان لة سالكي  .3
 .1147ة سالكي ياساي رِيَكخستين دادطا ئاينيةكان بؤ تايةفةكانى مةسينى ء موسةوى ل .4
 .1151ياساي رِيَكارة دادطاييةكان بؤ تايةفةكانى مةسينى ء موسةوى لة سالكي  .5

بةدةركردنى ئةم ياسايانةى كة ئاماذةي ثيَدرا طؤرِانكارى لة بابةتةكانى بةارى كةسةيَتيدا رِوويةدا    
 كة ئةمانةن ة

دى دادطةةا شةةةرعية بابةتةةةكانى بةةارى كةسةةيَتى تايةةةةة بةةة جةع ةريةةةكان بةةووة تايةةمتةنةة  .1
(ى ياسةةاي دادطةةا شةةةرعيةكانى سةةالكي 2جةع ةريةةةكان، ئةمةةةن ثةةان ئةةةوةى بةةةثيَي مةةادة  

ئةم دادطايانة دروستةوون ء بة بةشيَك لة دادطا شةرعيةكانى دانا كةة ثيَشةا تةةنها     4(1123 
كةسةيَتى تايةةةة بةة موسةةك انةكانى  اهة  السةنة(ي دةكةرد، ثةيَ           سةيرى بابةتةةكانى بةارى  

دةرضوونى ياساي دادطا شةرعيةكان بابةتةكانى بةارى كةسةيَتى تايةةةة بةة جةع ةريةةكان لةة       
 .5(1117تايةةمتةندى دادطا شارستانيةكان بوون بةثيَي بةيانى دادطاكانى سالكي  

هةنةديَك بابةةتى بةارى كةسةيَتى      1125تى دةرضوونى ياساي بنةةرِةتى عيَراقةى سةالكي    لةكا .2
تايةةة بة تايةفة مةسيني ء موسةءييةكان لة تايةةمتةنةدى  ئةوومةةنى تايةفةةكان( بةوون ء     

 ةابوون ء دياريكرابوون كة ئةمانةن( لة ياساى بنةرِةتى ئةذمار كر71ئةم بابةتانة بةثيَي مادة  
 كانى ثةيوةست بة هاوسةرطريى.بابةتة .أ

 بابةتةكانى ثةيوةست بة مارةيي. .ب

                              
ى ئةم ياسايةوة بةروارى جآبةجآ كردن دةَليَت "دةكريَت لة 1123ياساى دادطا شةرعيةكانى ساَلي  ( لة2مادة ) 4

و طشت شويَنةكانى تر كة  بةغداء بةصرة دةست، لة تةن جةعفةرى دادطاى شةرعى بطريَى سونى يادادوةريَك لة رِيَضكة
 ى تريان جةعفةرى بيَت دامبةزريَت .... هتد.دوو دادوةر يةكيَكيان سونى ء ئةو دةكريَت ( دادةنريَتملكية ارادةبة )

 .14ل –سةرضاوةى ثيَشو  –حمسن ناجى  5
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 بابةتةكانى ثةيوةست بة تةآلق ء جيابونةوة. .ج

 بابةتةكانى ثةيوةست بة بييَوى هاوسةرطريى. .د

دةسةآلتى ثةسةندكردنى رِاسكيَردراويةكان بة مةرجيَك رِاسكيَردراويةكة لة دادنةوس ثةسةةند    .ه
 لة تايةةمتةندى دةردةضيَت. نةكرا بيَت ضونكة

بابةتةكانى بارى كةسيَتى ثةيوةست بة ئةندامانى تايةفةكان بيَجطة لةوانةةى لةةر رِطةةكانى     .و
ثيَشودا باسكران  لة كاتيَكدا رِكابةةرةكان رِةزامةنةدبوون بةة بةرزكردنةةوةى ناكؤكيةكةةيان بةؤ       

ةتي ثيَكهيَنةةاني دادطةةاي (ي ياسةةاي بنةةةر71ِبةةةردةم ئةوومةةةنى تايةفةةةكان بةةة ثيَةةي مةةادة  
 تايةفةكان و ضؤنيةتي رِيَوشويَين دادطاييكردن تيايدا بة ياسايةكي تايةةة دةبيَت.

لةة ياسةاي بنةةِرةتى، هةةردوو  ياسةاى رِيَكخسةتنى دادطةا         6(71بؤ جيَةةةجيَكردني مةادة    -3
(ء  ياساي ريَكارة 1147(ى سالكي 32ئاينيةكانى تايةفة مةسينى ء موسةوييةكان بة ذمارة  

(  1151( لةسةالكى   11اييةكان بؤ دادطاكانى تايةفة مةسينى ء موسةويةكان بة ذمارة  دادط
( لةةة ياسةةاي رِيَكخسةةتنى دادطةةا ئاينيةةةكانى تايةفةةة مةسةةينى ء 2دةرضةةوون، بةةة ثيَةةي مةةادة  

 موسةويةكان( ثيَكهيَنانى دادطا لة توانادا دةبيَت بؤ ئةم تايةفانةى خوارةوة ة 
 طشت كاسؤليكةكان. .1

 ئةرمةنى ئةرسةدؤكس. .2

 يةعاقيةةى ئةرسةدؤكس. .3

 ئيسرائيةيةكان. .4

كةة خؤيدةبينيَتةةوة لةة    ،(ى ياساكة تايةةمتةندى ئةةم دادطايانةة ديةاريكرا    12بةثيَي مادةى  
 هاوسةرطريى، مارةيي، تةةآلق، جيابونةةوة ء بةييَوى هاوسةةرطريى(، هةةروةها بةةثيَي مةادة        

دكراوة  ةوكم ء رِيَسةا فيقهيةةكاني بةة زمةاني عةةرةبى       (ى ياساكة هةةر تايةفةيةةك ثابةنة   11 
(ى ياساكةدا هاتووة جيَةةجيَدةكريَت ء دةبيَةت  12بنوسيَت كة لة طشت ئةو داوايانةى مادة  

ئةو رِيَسا ء  وك انة بآلوبكاتةوة بة ئاطادارى وةزارةتى داد لة ماوةى شةن مانط لة بةروارى 
ةدا بآلونةكرايةوة ئةوا وةزيرى داد بةؤى هةيةة شةةن    جيَةةجيَكردنى ياساكة، ئةطةر لةو ماوةي

                              
ةوى ء انية موسدةَليَت "ئةجنومةنة رِوحانية تايةفيةكان، ئةجنومةنة رِوح 1125راقي (ى ياساي بنةرِةتى عي71َمادة ) 6

طايان ثيَ دةسثيَردريَت  ء دةسةآلتى داد ء ئةم ئةجنومةنانة دادةمةزريَنريَن ية مةسيحيةكان لةخؤدةطريَتانئةجنومةنة رِوح
 ى تايبةت".بة ياسايةك
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مانطى تر مؤلكةة بداة بةو تايةفةيةة، ئةطةةر ئةةو مؤلكةتةة بةسةرضةوو ئةةوا وةزيةر بةؤى هةيةة          
(ى ياسةاكة بكةاة كةة ئةةو مادةيةةن ئامةاذة دةداة بةةوةى لةةم بةارةدا          11ثةيرِةوى مادة  

ريكردن، بةمةن وةزير دةتوانيَت داواكة دادطاى ئةو تايةفةية بة ثاشطةزبوو دادةنريَت لة داوة
بنيَرَيت بةؤ دادطةاى شارسةتانى تايةةمتةنةد بةؤ يةك يكردنةةوة طةةر بةرذةوةنةدى وا  وازيَةت          

( لةة بةةياني دادطاكةاني كةاتى     17،16،13،11ئةمةن لةةذيَر رِؤشةنايى  ةوك ى مادةكةانى      
 .1117سالكى 

كةانى تايةفةة مةسةينى ء موسةةويةكان(،     سةبارةة بة  ياساى رِيَكارة دادطاييةكان بةؤ دادطا  
ئةم ياساية رِيَوشويَنى ثيَويستى بؤ ثةيرِةوكردن دارِشتووة لةةكاتى سةةيركردن ء بينينةى داوا    
لة دادطاى تايةفةكان كة لة ياساى رِيَكخسةتنى دادطةا ئاينيةكانةدا ئامةاذةي ثيَةدراوة، ليَةرةوة       

يَكخستنى دادطا ئاينيةكانى تايةفةكان ء ياساى ر1117ِدةردةكةويَت بةياني دادطاكانى سالكى 
ء ياساى رِيَكارة دادطاييةكان هةلكدةسنت بة رِيَكخستنى بابةتةةكانى بةارى كةسةيَتى تايةفةة نةا      

 ة7موسةك انةكان بةم شيَوةيةى خوارةوة
 
سةةآلتى بينينةى هةيةة لةة     دة -دادطةاى مةوادى كةسةى    -لة بنةرِةتدا دادطا شارستانييةكان .1

طشت بابةتةكانى بارى كةسى تايةفة نا موسةةك انةكان ء بةةثيَى  ةوك ى فيقهةى تايةةةتى هةةر       
(، بةةيانى  17،16،13،11تايةفةيةك دادوةرى دةبيَةت، ئةمةةن بةةثيَى  ةوك ى مادةكةانى       

 .1117دادطاكانى سالكى 
ى ئةرسةةةةةدؤكس، بةةةةؤ ئةةةةةم تايةفانة كاسةةةةؤليك، ئةرمةةةةةنى ئةرسةةةةةدؤكس، يةعاقيةةةةةة  .2

ئةوا دادطاى تايةفى هةية بؤ ضارةسةركردنى ئةو ناكؤكيانةى  دروستةووة لةة   ،ئيسرائيةيةكان(
مادةكانى بارى كةسيَتى ء بابةتةكاني  بةة تةةنها ئةمانةةن  هاوسةةرطريى، مةارةيى، تةةآلق ء       

ياسةاى   جيابوونةوة، بييَوى هاوسةةرطريى ، بةةآلم تايةفةةكانى تةر كةة ناويةان نةهيَنةدراوة لةة        
دا ئةوا بةثيَى بةيانى دادطاكان تايةةمتةندى هةر بةؤ دادطةا   1147رِيَكخستنى دادطا ئاينيةكاني 
 شارستانيةكان دةميَنيَتةوة.

دادطاى ئةو تايةفانةى كة خشتةى بةيانةكانى بارى كةسيَتييان ثيَشكةشكردووة بة وةزيرى  .3
 نيةكانى تايةفةكان ئةم تايةفانةن ة( لة ياساى رِيَكخستنى دادطا ئاي12داد بةثيَى مادة  

                              
 .11ل -سةرضاوةى ثيَشوو  -اجيحمسنى ن 7
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 تايةفةى موسةوى. .أ
 تايةفةى سريانى ئةرسةدؤكس. .ب

، بابةتةةةكانى بةةارى 1131بةةةثيَى  وك ةةةكاني ياسةةاي بةةارى كةسةةيَتى بيانيةةةكاني سةةالكى    .4
كةسيَتى تايةةة بة بيانيةكان بوةتة تايةةمتةندى دادطا شارستانيةكان ء بةثيَى ياساى كةسةى  

(ى ياساكةدا ئاماذةي ثيَدراوة دادوةرى دةكريَت، بةم ثيَية ئةو ناكؤكيانةةى كةة   1ة  كة لة ماد
دروست دةبيَت لة بابةتةكانى بارى كةسيَتى تايةةة بة بيانيةةكان بةةثيَى ياسةاى رِةطةزنامةةى     

 ئةو بيانيانة دةبيَت ياخود بةثيَى ئةو ياسايةى كة ياساكة ئاماذةيداوة بة جيَةةجيَكردنى.

 
 سةردةمى كؤمارى :دووةم/ 

لةة شةويَنى ئةةم     8ثيَهيَنةراو  ( كؤتايي 1125لةم سةردةمةدا  ياساى بنةرِةتى عيَراقي سالكى 
 9( داندرا ء شويَنى ئةو ياسايةى طرتةوة. 1151  دةستورى كاتى سالكى ياساية

ى دةستورة كاتيةكة طشت ياساكانى ثيَ  دةرضةووني دةسةتورةكة  لةة     10(21بةثيَى مادة  
يةةان ثيةةادانرا، هةةةروةها لةةة  نيَوانيانةةدا ئةةةو ياسةةايانةى كةةة لةةة بابةةةتى بةةارى كةسةةيَيت(ن دان   

( دةرضوو، 1151( ى سالكى  111( ياساى بارى كةسيَتى ذمارة  1151/كانونى يةكةم/31 
ئةم ياساية يةكةةم ياسةاية كةة رِيَكخسةتين بةؤ بابةتةةكانى بةارى كةسةيَتى كةردووة، زؤرينةةى           

ند بيَت بة  وك ةكانى لة  وك ة فيقهيةكانى شةريةةتى ئيس مى وةرطرتووة بةبيَ ئةوةى ثابة
رِيَضكةيةكى دياريكراو لة رِيَضكةكانى ئيس م، هةروةها لة دانانى ياساكةدا سوود وةرطةرياوة لةة   

(ى 25ياساى هةنديَك وآلتى ئيس مى بة تايةةة وآلتة عةرةبيةكان بةة منوونةة ياسةاى ذمةارة      
يوةسةت بةة   ( لة ميسر بة تايةةة لة رِيَكخستنى هةنديَك بابةةتى بةارى كةسةى ثة   1121سالكى  

تةآلق ء جيابوونةوة بة هؤكارى زيان ء ناكؤكى ء ناديارى ميَرد، هةروةها سوود وةرطةرياوة لةة   
                              

ادةطةيةنني ء هةمواركردنةكةى رِ ةتى عيَراقناوى طةل كةوتنى ياساى بنةرِ "ئيَمة بة 1151/متوز/27بةثيَى ثيَشةكيةكةى دةستورى كاتى  8

 ... هتد"1151/متوز/14لة

 .11ل–سةرضاوةى ثيَشوو   -حمسن ناجي 9
برِياريدابيَت ئةوا ئةو 1151/متوز/14دةَليَت "هةر كاتيَك ياسا كار ثيَكراوةكانى ثيَى  1151( ى دةستورى كاتى عيَراق ساَلى 21مادة ) 10

كارثَيكراوى دةمَينَيتةوةء دةكرَيت ئةم ياسايانة كؤتايى ثَيبهَينرَيةت يةان هةةمواربكرَيت بةةو رَيطةا دياريكراوانةةى كةة لةدةسةتورة         ياسايانة بة

 كاتيةكةدا هاتوون"
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(ميسري تايةةة بةة رِيَكخسةتنى بابةتةةكانى بةارى كةسةي      1121(ى سالكى  25ياساى ذمارة  
 .11ثةيوةست بة بييَوى ء جيابونةوة بة هؤكارى بوونى كةموكورِى ء نة نطيةوون

ئةوةى جيَطةى سةروة لةم سةردةمةدا تا رِادةيةك  وك ةةكانى ياسةاكة جةيَطريى بةخؤيةةوة     
( هةمواركردن تا ئيَستا، هةروةها ثان 17بينى سةرةرِاى بوونى هةمواركردنى زؤر كة دةطاتة  

اسةةادانان لةةة هةةةريَ ى ( ء دابرِانةةى هةةةريَ ى كوردسةةتان لةةة ناوةنةةد دةسةةةآلتى ي1111سةةالكى  
 كوردستان لة بوارى بارى كةسيَتيدا ضةندي  برِيارى دةركرد. 

 
 : 1151(ى ساَلى 111راقى ذمارة )بةشى سَييةم/ ياساى بارى كةسَيتى عَي

( وةك ياسةايةكى كةارثيَكراو لةة    1151(ى سةالكى   111ياساى بارى كةسيَتى عيَراقةى ذمةارة    
ةوة لةةكاتى ئيَسةتادا كةاري ثيَةدةكريَت ء بابةتةةكانى بةارى       عيَراقدا ء بة هةريَ ى كوردستانيشة 

كةسيَتى لةخؤدةطريَت، بةآلم ئةم ياساية تةنها وةآلمةدةرةوةى طشةت ئةةو ناكؤكيانةة نيةة كةة       
دروست دةبَيت لة بوارى بابةتى بةارى كةسةيَتى، بةةلككو لةةكاتى بةوونى نةاكؤكى دادوةر ناضةار        

ةشةةة دابةشةةدةكةي  بةسةةةر ضةةةند باسةةيَكدا ء بةةةم  دةبيَةةت بطةرِيَتةةةوة بةةؤ ياسةةاى تةةر، ئةةةم ب 
 شيَوةيةى خوارةوة ة

 
 باسى يةكةم/حوكمةكانى ياساكة :

( مةةادةدا دابةشةةةووة هةةةر  14ياسةةاى بةةارى كةسةةيَتى ثيَكةةديَت لةةة نةةؤ دةروازة ء بةسةةةر      
دةروازةيةك باس لةة بابةةتيَك لةة بابةتةةكانى بةارى كةسةيَتى دةكةاة ئةمةة ويَةِراى ئةةوةى لةة            

 نى سةرةتادا  وك ة طشتيةكانى ياساكةية.مادةكا
( لة خؤدةطريَةت ئامةاذة بةة سةرضةاوةكانى     1،2كة مادةكانى   ،لة  وك ة طشتيةكانى ياساكة

ياساكة ء جيَةةجيَكردنى ياساكة لة رِووى شويَ  ء كاة ء كةسانةوة دةكاة، هةروةها بةاس لةة   
كةمةدا، كةة دابةشةكراوة بةة سةةر      ناكؤكى ياساكان دةكاة لة رِووى شويَنةوة. لةة دةروازةى ية 

( بةاس لةة هاوسةةرطريى ء خةوازبيَنى ء ثايةة ء      11( بةؤ   3ضوار بةشدا لةة نيَةوان مادةكةانى     
مةرجةكانى طريَةةستى هاوسةرى ء ليَهاتويى ء تؤماركردنى طريَةةستى هاوسةرى  ء سةملاندنى 

 دةكاة.
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ت باس لة دروستى طريَةةستى ( لة خؤدةطري11َ( بؤ  12لة دةروازةى دووةمدا،كة مادةكانى  
هاوسةرى دةكاة ئةمةن لة رِوانطةى هؤكارة هةميشةيى ء كاتيةكان كة رِيَطرن لة ئةوامةدانى  

 هاوسةرطريى.
( لةة خؤدةطريَةت،   33( تةا   11لة دةروازةى سيَيةمدا، كة لة دوو بةن ثيَكهاتووة مادةكةانى   

وسةةرطريى ء طويَرِايةةلكى هاوسةةرى    ئةم دةروازةية بةاس لةة مةارةيى ء دياريةةكان ء بةييَوى ها     
( لةة  46( بةؤ   34دةكاة. لة دةروازةى ضوارةمدا، كة لة سةآ بةةن ثيَكهةاتووة، مادةكةانى      

خؤدةطرَيت، ئةم دةروازةية بةاس لةة هةلكوةشةاندنةوة ء كؤتةايي هةاتنى طريَةةسةتى هاوسةةرى        
رةزومةندانةة واتةة   دةكاة ئةوةن لة رِيَطةاى تةةآلق ء جيابونةةوةى دادوةرى ء جيابونةةوةى ئا    

 دةستةةيةكهةلكطرت .
( لةةةة خؤدةطريَةةةت ء بةةةاس لةةةة ماوةبةنةةةدي  51( بةةةؤ  47مادةكةةةانى   ،دةروازةى ثيَنجةةةةم

ثاكةونةوة عيدة( دةكاة وةك شويَنةوارى ثان كؤتايي هاتنى طريَةةستى هاوسةرى كة دةبيَت 
 ذن ثابةند بيَت بةو ماوةيةي لة ياساكةدا دياريكراوة.

( لة خؤدةطريَت ء باس لةة  57( تا  51لة دوو بةن ثيَكديَت ء مادةكانى   دةروازةى شةشةم،
 دايكةون ء ئةوامةكانى دةكاة لة رِوانطةى رِةضةلكةكى مندا  ء شريدان ء ئاميَزطريى.

( لة خؤدةطريَت ء باس لة بييَوى مندا  ء بةاوان ء  63( تا  51دةروازةى  ةوتةم، مادةكانى  
 خزمةكان دةكاة.

( لةة خؤدةطريَةت، ئةةم    15( تا  64هةشتةم، لة سآ بةن ثيَكهاتووة ء مادةكانى   دةروازةى
 دةروازةية باس لة ثيَسكاردن ء رِاسكيَردراوى دةكاة.

( لةةة خؤدةطريَةةت ء بةةاس لةةة  وك ةةةكانى مرياتةةى   11( بةةؤ  16دةروازةى نؤيةةةم،مادةكانى  
 دةكاة. 

طشت دةقة ياساييةكانى ناكؤك  (12مادة  ،(  وك ى كؤتايى ياساكةن14،13،12مادةكانى  
( كةاتى جيَةةةجيَكردنى   13بة ياساى بارى كةسةيَتى سةرِيوةتةوة ء كةاري ثيَناكريَةت ء مةادة       

كةةة ياسةةاكة لةةة ،ياسةةاكةى ديةةاريكردووة ئةةةوي  لةةةكاتى بآلوبوونةةةوةى لةةة رِؤذنامةةةى فةةةرمى 
( 14روةها مادة  ( بآلوكراوةتةوة، هة31/12/1151( لة  211( لة ذمارة  العراقية الوقائع 

 وةزيرى دادى رِاسكاردووة بة جيَةةجيَكردنى ياساكة.
 هةروةها ياساكة هؤكارة ثيَويستيةكانى دةرضوونى ياساكةى لة خؤطرتووة.
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 باسى دووةم/ برِيار ء هةمواركردنةكانى ياساى بارى كةسيَتى ة
ى تةا كةاتى   ( هةر لة سةةرةتاى دةرضةوون  1151(ى سالكي  111ياساي بارى كةسيَتى ذمارة  

ئيَسةةتا ضةةةندي  هةةةموار كردنةةي بةسةةةردا هةةاتووة ء ضةةةندي  برِيةةار ء ياسةةان دةرضةةووة كةةة   
رِاستةوخؤ ثةيوةستة بة بابةتةكانى بارى كةسيَتى، بؤية ليَرةدا بة كورتى ئاماذةيان ثيَدةدةي  

 لة ضةند برِطةيةكدا.
 

 ركردنةكانى ياساى بارى كةسَيتى :بِرطةى يةكةم/ هةموا
(ى سةةالكي 11ني هةةةمواركردنى ياسةةاي بةةارى كةسةةيَتى عيَراقةةى بةةة برِيةةارى ذمةةارة    يةكةةةم .1
( لةةة 715(ي ذمةةارة  العراقيههة( بةةوو كةةة لةةة رِؤذنامةةةى  الوقةةائع  11/3/1163( لةةة  1163 
(دا بآلوكراوةتةةةوة بةةاس لةةة هؤكارةكةةانى رِيَطريكةةردن لةةة هاوسةةةرى  هؤكةةارة   21/3/1163 

 اتى دةكاة.هةميشةيي ء كاتيةكان(ء  وك ى مري

(ى  ئةوومةةةنى سةةةركردايةتى 116دووةمةةني هةةةمواركردنى ياسةةاكة بةةة برِيةةارى ذمةةارة    .2
(ى دةكرد ء 1171(ى سالكي  21( كة ياساي ذمارة  11/2/1171شؤرشى هةلكوةشاوة( لة 

( بآلوكراوةتة 21/2/1171( لة  2631( بة ذمارة  العراقيةئةم ياساية لة رِؤذنامةى  الوقائع 
ركردنةكة لة بابةتةكانى ليَهاتويي هاوسةرطريى ء جيابونةوةى دادوةرى ء ئاميَزطريى ء و هةموا

 مرياتيداية.

(ى  ئةوومةةنى سةةركردايةتى   731سيَيةمني هةةموار كردنةى ياسةاكة، بةةبرِيارى ذمةارة        .3
(دا بةووة و  7/6/1171( لةة   1171(ى سةالكي   72شؤرِشي هةلكوةشاوة( بة ياسةاى ذمةارة    

(دا 11/6/1171( لةةة  2716( بةةة ذمةةارة   العراقيههةة لةةة رِؤذنامةةةى  الوقةةائع   ئةةةم ياسةةاي 
 بآلوكراوةتةوة و بابةتةكانى هةمواركرانةكة لة ضوارضيَوةى مرياتيداية.

(ى  ئةوومةةنى سةةركردايةتى   311ضوارةمني هةمواركردنى ياسةاكة، بةة برِيةاري ذمةارة       .4
(ء ئةةم  16/3/1111( لةة   1111ي  (ى سةالك 57شؤرِشى هةلكوةشةاوة( بةة ياسةاي ذمةارة      

( بآلوكراوةتةةةوة ء 31/3/1111( لةةة  2766(  بةةة ذمةةارة   العراقيههةياسةةاية لةةة  الوقةةائع  
 بابةتةكانى هةمواركردنةكة لة ضوارضيَوةى بييَوى هاوسةرطرييداية.

(ى  ئةوومةةنى سةةركردايةتى   1443ثيَنجةمني هةمواركردنى ياساكة بةة برِيةارى ذمةارة      .5
( دةرضووة ء لةة رِؤذنامةةى   1111(ى سالكي  156ةلكوةشاوة( كة بةياساي ذمارة  شؤرشى ه
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( بآلوكراوةتةةةوة ء بابةتةةةكانى  22/1/1111( لةةة  1715( بةةة ذمةةارة   العراقيههة الوقةةائع 
 هةمواركردنةكة لةسةر تةآلقة.

(ى  ئةوومةةنى سةةركردايةتى   1711شةشةمني هةمواركردنى ياسةاكة بةة برِيةارى ذمةارة       .6
( كة لةر 1111( لة سالكي  111( بة ياساى ذمارة  12/11/1111رِشي هةلكوةشاوة( لة  شؤ

( بآلوكراوةتةةوة و بابةةتى   24/11/1111( لةة   2114( بة ذمةارة   العراقيةِؤذنامةى  الوقائع 
 هةمواركردنةكةن لة ضوارضيَوةى فرةذنيداية.

 ئةوومةةنى سةةركردايةتى    (ى1633 ةوتةمني هةمواركردنى ياسةاكة بةة برِيةارى ذمةارة       .7
(ء 1111( لةةة  125( بةةةثيَي ياسةةاي ذمةةارة  7/12/1111شؤرِشةةى هةلكوةشةةاوة( بةةوو لةةة  

( 21/12/1111( لةةةة  2163( بةةةة ذمةةةارة  العراقيهههةياسةةةاكةن لةةةة رِؤذنامةةةةى  الوقةةةائع  
بآلوكراوةتةوة ء بابةتى هةمواركردنةكةشي باس لة ناثاكى هاوسةةرى دةكةاة لةة ضوارضةيَوةى     

 نةوةى دادوةريدا.جيابو

(ى  ئةوومةةةنى سةةةركردايةتى 414هةشةةتةمني هةةةمواركردني ياسةةاكة بةةة برِيةةارى ذمةةارة   .1
(ء 1113(ى سةالكي   34( بةةثيَي ياسةاى ذمةارة     31/3/1113شؤرِشى هةلكوةشاوة( بوو لة  

 ( بآلوكراوةتةوة11/4/1113( لة  2134( بة ذمارة  العراقيةياساكةن لة رِؤذنامةى  الوقائع 
 ء بابةتى هةموار كردنةكةن لة ضوارضيَوةى بيَةةشةونى خوشكة لة مرياتى.

(ى  ئةوومةةةنى سةةةركردايةتى  614نؤيةةةمني هةةةمواركردنى ياسةةاكة بةةة برِيةةارى ذمةةارة      .1
(ء 1115(ى سةالكي   51( بةةثيَي ياسةاى ذمةارة     13/6/1115شؤرِشى هةلكوةشاوة( بوو لة  

( بآلوكراوةتةوة ء 1/7/1115( لة  3152( بة ذمارة  اقيةالعرياساكةن لة رِؤذنامةى  الوقائع 
بابةتى هةمواركردنةكةن لة ضوارضيَوةى تةآلقي نةارِةوا ء ثيَةدانى قةةرةبووة بةةو ذنةةى زيةاني       

 ثيَطةشتووة بةهؤى تةآلقةكةوة.

(ى  ئةوومةةةنى سةةةركردايةتى 33دةهةةةمني هةةةمواركردنى ياسةةاكة بةةة برِيةةارى ذمةةارة    .11
( كةة  1116(ى سةالكي   5( بةةثيَي ياسةاى ذمةارة     5/1/1116شاوة( بوو لةة   شؤرِشى هةلكوة

( بآلوكراوةتةةوة ء  21/1/1116( لةة   3111( ذمةارة   العراقيهة ياساكة لة رِؤذنامةى  الوقةائع  
بابةةةتى هةمواركردنةكةةةن لةةة ضوارضةةيَوةى زيةةان ثيَطةياندنةةة وةك هؤكاريَةةك بةةؤ جيابونةةةوةى   

 دادوةرى.
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(ى  ئةوومةةنى سةةركردايةتى   561اركردنى ياساكة بة برِيارى ذمارة  يانزدةهةمني هةمو .11
( كةة  1116(ى سةالكي   65( بةثيَي ياساى ذمارة  21/6/1116شؤرشي هةلكوةشاوة( بوو لة 

( بآلوكراوةتةةوة  7/7/1116( لةة  3115( بةة ذمةارة    العراقيهة ياساكة لة رِؤذنامةةى  الوقةائع   
ئاميَزطريى دايكة بةؤ مندالكةكةةى ثةان مردنةى بةاوكى       بابةتى هةمواركردنةكةن لة ضوارضيَوةى

 مندالكةكة.

(ى  ئةوومةنى سةركردايةتى 617دوانزدةهةمني هةمواركردنى ياساكة بة برِيارى ذمارة   .12
( كةة  1117(ى سالكي  11(ء بةثيَي ياساى ذمارة  5/1/1117شؤرِشى هةلكوةشاوة( بوو لة  

( بآلوكراوةتةوة ء بابةةتى  14/1/1117( لة  3167ذمارة  ( بة العراقيةلة رِؤذنامةى  الوقائع 
هةمواركردنةكةن لة ضوارضةيَوةى رِيَطةثَيدانةة بةة هاوسةةريكردنى ئةةو كةسةانةى طةيشةتونةتة        

 تةمةنى ثانزدة سالكي.

(ى  ئةوومةنى سةةركردايةى  134سيازدةهةمني هةمواركردنى ياساكة بة برِيارى ذمارة   .13
( 1117(ى سالكي  116( بوو بةثيَي ياساى ذمارة  31/11/1117  شؤرِشي هةلكوةشاوة( لة

( 16/11/1117( لةةة  3176( بةةة ذمةةارة  العراقيههةكةةة ئةةةم ياسةةاية لةةة رِؤذنامةةةى  الوقةةائع  
بآلوكراوةتةوة ء بابةتى هةمواركردنةكةن باس لة مةرجةكانى ئةو كةسة دةكاة كة ئةاميَزطريى  

 مندا  دةكاة.

(ى  ئةوومةنى سةةركردايةتى  62كردنى ياساكة بة برِيارى ذمارة  ضواردةهةمني هةموار  .14
( كةة ئةةم   1114(ى سةالكى   1( بةةثيَي ياسةاى ذمةارة     6/6/1114شؤرِشي هةلكوةشاوة( لة  

( بآلوكراوةتةةوة و  13/6/1114( لة  3514( بة ذمارة  العراقيةياساية لة رِؤذنامةى  الوقائع 
نةوةى ذن دةكاة بة هؤكارى ونةوونى ميَردةكةى ثةان  بابةتى هةمواركردنةكةن باس لة جيابو

 ضوار سا  لة ونةوونى ميَرد.

(ى  ئةوومةنى سةةركردايةتى  111ثانزدةهةمني هةمواركردنى ياساكة بة برِيارى ذمارة   .15
( كة 1114(ى سالكي  25( بةثيَي ياساى ذمارة  11/11/1114شؤرِشي هةلكوةشاوة( بوو لة 

( بةةآلو 21/11/1114( لةةة  3531( بةةة ذمةةارة  العراقيههةمةةةى  الوقةةائع ئةةةم ياسةةاية لةةة رِؤذنا
 (ى ياساكة.43كراوةتةوة و بابةتى هةمواركردنةكةن سرِينةوة و يبردنى برِطةية لة مادة  

(ى  ئةوومةنى سةركردايةتى 111شانزدةهةمني هةمواركردنى ياساكة بة برِيارى ذمارة   .16
( كةة  1111(ى سةالكي   11( بةثيَي ياساى ذمةارة   3/7/1111شؤرشي هةلكوةشاوة( بوو لة  
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( 12/7/1111( لةةةة  3712( بةةةة ذمةةةارة  العراقيهههةئةةةةم ياسةةةاية لةةةة رِؤذنامةةةةى  الوقةةةائع  
بآلوكراوةتةوة ء بابةتى هةمواركردنةكةن باس لة بييَوى هاوسةرى دةكةاة بةة تايةةةة بةييَوى     

 لةطةلكدا بيي  لة مالكي هاوسةريدا. رابورد و لةطة  رِيَطةثيَدان بة ميَرد كة دايك ء باوكى

( بةةوو لةةة 1111(ى سةةالكي  22 ةظدةهةةةمني هةةةمواركردنى ياسةةاكة بةةة ياسةةاى ذمةةارة   .17
( لةةةة 3715( بةةةة ذمةةةارة  العراقيهههة(ئةةةةم ياسةةةاية لةةةة رِؤذنامةةةةى  الوقةةةائع  24/7/1111 
كةسةانة   ( بآلوكراوةتةوة ء بابةتى هةمواركردنةكةن باس لة نيشتةجيَكردنى ئةو2/1/1111 

دةكةةاة لةطةةة  ذن ء ميَةةرددا لةةة مةةالكي هاوسةةةرى كةةة لةةة رِووى شةةةرعةوة ميَةةرد بةرثرسةةة لةةة    
 بةخيَوكردنيان.

 
 ةكانى ثةيوةست بة بارى كةسَييت :بِرطةى دووةم/ بِريار

ضةندي  برِيار دةرضووة لةييةن  ئةوومةنى سةركردايةتى شؤرِن هةلكوةشاوة( كة ثةيوةسةتة  
 ى كةسيَتى كة خؤيدةبينيَتةوة لة ةبة بابةتةكانى بار

( تايةةة بة مردنى يةكيَك لةة هاوسةةران بةةبآ    21/11/1177( لة  1171برِيارى ذمارة   .1
مرياتطر و بوونى تةنها يةك خانوو، ليَرةدا خاوةنداربَيت طشةت خانوةكةة بةؤ هاوسةةرةكةى تةر      

( 14/11/1177( لةة   2621  ( بةة ذمةارة  العراقيةدةبيَت. ئةم برِيارة لة رِؤذنامةى  الوقائع 
 بآلوكراوةتةوة.

( تايةةة بة يبردنى طشت ئةةو دةقةة ياسةاييانةى    1/12/1111( لة 1642برِيارى ذمارة   .2
( ذمةارة  العراقيةكة رِيَطرن لة هاوسةريكردن لة كاتى خويَندندا ئةم برِيارة لة رِؤذنامةى  الوقائع 

 ( بآلوكراوةتةوة.21/12/1111( لة  2164 

( تايةةة بة ثيَدانى ماف بةو ذنةةى كةة برِيةارى    17/12/1111( لة  1711يارى ذمارة  برِ .3
دادوةرى دةرضووة بة تاوانةاركردنى ميَردةكةى بة تاواني ناثاكى لةة نيشةت ان كةة مةايف هةيةة      

( العراقيهة داواى جيابونةوة بكاة لة ميَردةكةى بةو هؤيةوة ء ئةم برِيارة لة رِؤذنامةى  الوقائع 
 ( بآلوكراوةتةوة.4/1/1112( لة  2165مارة  لة ذ

( تايةةة بة طةرِاندنةوةى ذنى تةآلقدراو بؤ ئاميَزى 27/1/1112( لة  147برِيارى ذمارة   .4
( لةة  2171( ذمةارة   العراقيهة هاوسةرى بةدةر لة فرةذنى ئةةم برِيةارة لةة رِؤذنامةةى  الوقةائع      

 ( بآلوكراوةتةوة.1/2/1112 
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( تايةةة بة مايف ئاميَزطريى بؤ ذنى عيَراقةي لةة   23/12/1112( لة  1611برِيارى ذمارة   .5
كاتى تةآلق يان جيابونةوةى لة ميَردة بيانيةكةى ء بيَةةشةونى ميَةردى بيةانى لةة مرياتةى ذنةة      

 عيَراقيةكةى لة كاتى مردنى ذنةكةدا.

ازى شةهيد ( تايةةة بة بيَةةشكردنى ذنى سةرب14/11/1112( لة  1411برِيارى ذمارة   .6
لة طشت ماف ء ئي تيازاتةكان طةر سةمليَندرا ذنةكة ثيَ  شةهيد بةوونى هاوسةةرةكةى داواى   

( لةة  2114( ذمةارة   العراقيهة جيابونةوةى تؤماركردووة ء ئةم برِيارةن لة رِؤذنامةى  الوقائع 
 ( بآلوكراوةتةوة.6/12/1112 

ادكردنى بةةييَوى منةةدا  ء   ( تايةةةةة بةةة زيةة   11/1/1113( لةةة   1111برِيةةارى ذمةةارة     .7
( بة ذمةارة  العراقيةماوةبةندى ذن بةثيَى طؤرِانى بارودؤخ ء ئةم برِيارةن لة رِؤذنامةى  الوقائع 

 ( بآلوكراوةتةوة.26/1/1113( لة  2161 

( تايةةةة بةة جيَةةجيَنةةكردني  ةوك ي هةةردوو      1/12/1114( لةة  1357برِيارى ذمةارة    .1
(ى ياساي بارى كةسيَتى بةسةر ئةةو هاوسةةرانةى   25( لة مادة  2خالكي  ا(ء  ر( لة برِطةى  

( بةة ذمةارة   العراقيهة لة جيَةةجيَكردنى ئةةركى سةةربازيدان ء برِيارةكةة لةة رِؤذنامةةى  الوقةائع       
 ( بآلوكراوةتةوة.24/12/1114( لة  3125 

بةؤ داواى  ( تايةةة بة ثيَدانى ماف بة ذنى عيَراقي 21/1/1115(ى  1121برِيارى ذمارة   .1
جيابونةةةوة لةةة ميَردةكةةةى بةةة هؤكةةارى ئةةةوةى لةةة دةرةوةى وآلة نيشةةتةجيَية و هةةةلكطرى     

( بةةة ذمةةارة العراقيههةرِةطةزنامةةةى دةولكةةةتيَكى بيَطانةيةةة ء برِيارةكةةة لةةة رِؤذنامةةةى  الوقةةائع   
 ( بآلوكراوةتةوة.7/11/1115( لة  3166 

بة ثيَدانى ماف بة ذن بؤ داواكردنى  ( تايةةة31/12/1115( لة  1521برِيارى ذمارة   .11
جيابونةوة لة ميَردةكةي ئةطةر هاتوو ميَردةكةى دواكةوة يان هةلكهاة لة بةةجيَهيَنانى ئةةركى   

( ذمةارة  العراقيهة سةربازى يان هةلكهاة بؤ يى دوذمة  ء ئةةم برِيةارةن لةة رؤذنامةةى  الوقةائع       
 ( بآلوكراوةتةوة.21/1/1116( لة  3111 

( تايةةة بة ثيَدانى ماف بة باوكيَك كةكورِةكةى 21/7/1117( لة  544ذمارة  برِيارى  .11
بزر ء ناديارة كة دةتوانيَت داواى جيابونةوة بكاة لة ذنى كورِةكةى بةهؤى داويَنكيسي ذنةكةة  

( 3162( بةة ذمةارة    العراقيةئةطةر ضةند مةرجيَك هةبوو، ئةم برِيارةن لة رِؤذنامةى  الوقائع 
 ( بآلوكراوةتةوة.11/1/1117لة  
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( تايةةةة بةة شةويَنى بينينةى منةدا  لةييةةن دايةك ء        6/1/1112( لة  6برِيارى ذمارة   .12
( 13/1/1112( لة  3311( بة ذمارة  العراقيةباوك ء ئةم برِيارةن لة رِؤذنامةى  الوقائع 

 بآلوكراوةتةوة.

ماف بة ذن بؤ جيابونةةوة   ( تايةةة بة ثيَدانى24/11/1113( لة  175برِيارى ذمارة   .13
لة هاوسةرة ديةةكةى ئةطةر سةمليَندرا كة ميَردةكةةى خزمةةتى دوذمة  دةكةاة ء ضةووةتة      

( لةةة 3417( بةةة ذمةةارة  العراقيههةرِيةةزى دوذمةة  ء ئةةةم برِيةةارةن لةةة رِؤذنامةةةى  الوقةةائع   
 ( بآلوكراوةتةوة.6/12/1113 

يَوةرى وةرطرتنى مارةيي ثاشةكى ( تايةةة بة ث24/7/1111( لة  127برِيارى ذمارة   .14
لةييةن ذنةوة لة كاتى تةآلقدان ء خةمآلندنى بة زيَرِ لة كاتى طريَةةسةتى هاوسةةرى  ء ئةةم    

( 2/1/1111( لةةةة  3715( بةةةة ذمةةةارة   العراقيهههةبرِيةةةارةن لةةةة رِؤذنامةةةةى  الوقةةةائع  
 بآلوكراوةتةوة.

وتين ذن ء ميَةةرد لةسةةةر ( تايةةةةة بةةة رِيَكةةة 21/5/1117( لةةة  352برِيةةارى ذمةةارة   .15
زيادكردنى بةرِي مةارةيي جيَطريكةراو لةة طريَةةسةتى هاوسةةرى تؤمةاركرا و لةة دادطةا ء ئةةم           

 ( بآلوكراوةتةوة.1/6/1117( لة  153( بة ذمارة  العراقيةبرٍِِيارةن لة رِؤذنامةى  الوقائع 

بييَويةةة ( تايةةةةة بةةة دامةزرانةةدنى سةةندوقي  11/2/1111( لةةة  253برِيةةارى ذمةةارة   .16
( لةةة 2711( بةةة ذمةةارة   العراقيههةكاتيةةةكان ء ئةةةم برِيةةارةن لةةة رِؤذنامةةةى  الوقةةائع      

 ( بآلوكراوةتةوة.25/1/1111 

( تايةةةةة بةةة ضةةؤنيةتى وةرطرتنةةى بةةييَوي  21/6/1111( لةةة  1141برِيةةارى ذمةةارة   .17
وو، ئةةم  بةردةوام طةر فةرمانةةر يان سةرباز يةان ثةؤليس يةان كريَكةار يةان خانةنشةني نةةب       

( 21/7/1111( لةةةة  2716( بةةةة ذمةةةارة  العراقيهههةبرِيةةةارةن لةةةة رِؤذنامةةةةى  الوقةةةائع 
 بآلوكراوةتةوة.

( تايةةةة بةة وةرطرتنةى بةييَوى بةةردةوام طةةر       3/1/1111( لةة   1231برِيارى ذمارة   .11
كةسي ثابةندكراو بة ثَيدانى بييَوى فةرمانةةر يةان سةةربازى يةان ثةؤليس يةان كريَكةار يةان        

ةرمانةةر يان كةسيَك بوو موضة ياخود كريَي لة  دةولكةةة وةردةطةرة ء ئةةم برِيةارةن لةة      ف
 ( بآلوكراوةتةوة.11/1/1111( لة  2711( ذمارة  العراقيةرِؤذنامةى  الوقائع 
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( تايةةة بةة بينينةى منةدا  لةييةةن يةةكيَك لةة       15/2/1114( لة  211برِيارى ذمارة   .11
يَةك كةة لةة دادطةاى بةارى كةسةيَتى دةرضةوو بيَةت ء لةة بارةطةاى           دايك ء باوك بةةثيَي  وك  

( العراقيةرِيَكخراوى يةكيَتى طشتى ئافرةتانى عيَراق بيَت ء برِيارةكةن لة رِؤذنامةى  الوقائع 
 ( بآلوكراوةتةوة.5/3/1114( لة  213بة ذمارة  

 
 كانى ثةيوةست بة بارى كةسَيتى  :بِرطةى سَييةم/ ياسا

(ء ئةو هةمواركردنانةى كةبةسةريدا 1151(ى سالكي  111بارى كةسيَتى ذمارة  ويَرِاى ياساى 
هةةاتوة و دةرضةةوونى ضةةةندي  برِيةةارى ثةيوةسةةت بةةة بةةارى كةسةةيَتى لةييةةةن  ئةوومةةةنى      

ضةند ياسايةكى دى دةرضوون كة ثةيوةسنت بة باتةكانى ،سةركردايةتى شؤرِشي هةلكوةشاوة( 
 ينة سةر ياسا طرنطةكان لةم بوارةدا ةبارى كةسيَتى ليَرةدا تيشك دةخة

(/ ئةم ياساية 1113(ى سالكي  77ياساى  مايف نيشتةجيَ بووني ذنى تةآلقدراء( بة ذمارة   .1
( لةةة 117لةييةةةن  ئةوومةةةنى سةةةركردايةتى شؤرِشةةى هةلكوةشةةاوة( بةةة برِيةةارى ذمةةارة       

( لةةةة 2152  ( بةةةة ذمةةةارة العراقيهههة( دةرضةةةووة و ياسةةةاكةن لةةةة الوقائع  25/7/1113 
( 1111(ى سةةالكي  27( بآلوكراوةتةةةوة ء ئةةةم ياسةةاية بةةة ياسةةاى ذمةةارة       1/1/1113 

(ى  ئةوومةةنى سةةركردايةتى   145هةمواركردنى يةكةمى بؤ كراوة ئةوي  بة برِيارى ذمارة  
( بةة  العراقيهة ( ء هةةمواركردنى ياسةاكةن لةة  الوقةائع     1/2/1111شؤرِشى هةلكوةشاوة( لة  

( بآلوكراوةتةةةوة و دواتةةر هةةةمواركردنى دووةم بةسةةةر    22/2/1111لةةة   (3111ذمةةارة  
( ى 11( ئةةوي  بةة برِيةارى ذمةارة      1114(ى سةالكي   2ياساكةدا هاتووة بة ياساى ذمةارة   

(ء ئةةةم هةمواركردنةةةن 7/2/1114 ئةوومةةةنى سةةةركردايةتى شؤرِشةةى هةلكوةشةةاوة( لةةة  
( بآلوكراوةتةةوة، ئةةم ياسةاية لةة     21/2/1114( لةة   3411( بة ذمةارة   العراقيةلة الوقائع 

بنةرِةتةةدا دانةةدراوة بةةؤ ضارةسةةةركردنى بةةارودؤخيَكى كؤمةآليةةةتى تايةةةةة بةةة ذن ئةةةوي  بةةة 
رِةضةةاوكردنى بةةارى ذنيَةةك كةةة لةةة ميَردةكةةةى جيابوةتةةةوة ء ثةناطةيةةةك نةةةبوو بةةؤ مانةةةوة ء  

ؤية بةةثيَي ئةةم ياسةاية ذنةكةة     ب،نيشتةجيَ بوونى ثان جيابونةوة ء تةآلق لةطة  ميَردةكةى 
مةةايف ئةةةوةى هةيةةة ماوةيةةةك لةةةو خةةانوةدا ةيَنيَتةةةوة كةةة ثيَشةةا لةطةةة  ميَردةكةيةةدا ذيةةانى  

 هاوسةرى تيادا بةسةربردووة ئةمةن تةنها بؤ ماوةى سآ سالَ.



26 

 

(/ ئةم ياساية لة  الوقائع 1131(ى سالكي  71ياساى  بارى كةسيَتى بيانيةكان (بة ذمارة   .2
( بآلوكراوةتةوة و يةكةمني هةةمواركردنى ياسةاكة   1/6/1131( لة  112( بة ذمارة  راقيةالع

( لةة  1633( بة ذمةارة   العراقية( بووة كة لة  الوقائع 1131(ى سالكى  52بة ياساي ذمارة  
( بآلوكراوةتةةةةةوة   و دووهةةةةةمني هةةةةةمواركردني  لةييةةةةةن  ئةوومةةةةةنى     1/5/1131 

( بةةثيَي برِيةارى   1171(ى سةالكي   5ةشةاوة( بةة ياسةاى ذمةارة      سةركردايةتى شؤرِشى هةلكو
( لةةة 1157( بةةة ذمةةارة   العراقيههة( بةةووة كةةة لةةة  الوقةةائع   7/1/1171( لةةة  37ذمةةارة  

 ( بآلوكراوةتةوة.21/1/1171 

(/ ئةةةم 1174(ى سةالكى   177ياسةاى  رِيَكخسةتنى بةارى بيانيةةكان( لةةة عيَةراق بةةذمارة         .3
( لةة  1354ةوومةةنى سةةركردايةتى شؤرِشةي هةلكوةشةاوة( بةة ذمةارة        ياساية بة برِيةارى  ئ 

( لةةةة 2426( بةةةة ذمةةةارة  العراقيهههة( دةرضةةةووة ء لةةةة رِؤذنامةةةةى  الوقةةةائع 1/12/1174 
نابيَت ،(دا ئامةاذة بةةوة دةداة كةة   3( بآلوكراوةتةوة. ئةم ياساية لة مةادة   11/12/1174 

راق بةشةةيَوةى نةةارِةوا ئةوامةةةدريَت ء طريَةةسةةتى هاوسةةةرى كةسةةي بيةةانى نيشةةتةجآ لةةة عيَةة
 هةركةس ء ييةني فةرمى ئةم كارة بكاة سزا دةدريَت.

(/ئةةم ثةةيرِةوة لةة    1111(ى سةالكى   32ثةيرِةوى  ضاوديَرى تايةفة ئاينيةكان( بة ذمارة   .4
( ء لةةذيَر رِؤشةنايي ء ثالككشةت بةة     11/1/1111ييةن  سةرؤكايةتى كؤمةار( دةرضةووة لةة     

( ء ثةيرِةوةكةةن  1111(ى سةالكي   51زارةتى ئةوقاف ء كاروبارى ئةاينى ذمةارة    ياساى وة
( بآلوكراوةتةوة، هةروةها ثاشكؤيةك 5/11/1111( لة 2152( بة ذمارة  العراقيةلة الوقائع 

بةم ثةيرِةوة دةرضووة كة تايةةتة بةو تايةفة ئاينيانةى لة عيَراقدا دانيان ثيادانراون ء فةرمني 
( لةة  2167( بةة ذمةارة    العراقيهة ( تايةفةة ء ئةةم ثاشةكؤية لةة الوقائع     17ون لة  كة ثيَكهاتو

 ( بآلوكراوةتةوة.11/1/1112 

(/ئةم برِيةارة لةييةةن ئةوومةةنى فةةرمانرِةوايي     21/12/2113( لة  137برِيارى ذمارة   .5
كةانى بابةةتى   عيَراق داندرا تايةةتة بة جيَةةجيَكردنى  وك ةكانى شةريةةتى ئيس مى لةة بوارة 

بارى كةسيَتى ء بةثيَي رَِيضكةكانى ئيس م، بةةآلم ئةةم برِيةارة لةييةةن هةةمان ئةوومةةن لةة        
 ( يبرا.27/2/2114( لة  32دانيشتنى نائاسايي خؤيدا بة برِيارى ذمارة  

 
 



27 

 

 رى كةسَيتى لةهةرَيمى كوردستان :بِرطةى ضوارةم/ ياساء بِريارةكانى ثةيوةست بةبا
ء كشانةوةى دامةزراوةكانى مريى لةو ناوضةانةى رِاثةةرينى تيةادا    1111نى سالكي  ثان رِاثةري

ئةوامدرا، هةلكةياردنيَكى طشتى ئةوامدرا ء ثةرلةمان و  كومةة ء دةسةةآلتى نيشةت انى لةة    
هةريَ ةكةةةدا دامةةةزرا تيايةةدا دةسةةةآلتى ياسةةادانان بةةؤ بةةةرِيَوةبردن ء رِيَكخسةةتنى كاروبةةارى     

  ياسةاى دةركةرد ء ضةةندي  ياسةا ء برِيةاري  هةةمواركرد يةان يبةرد كةة لةة           هاوآلتيان ضةةندي 
 نيَوانياندا هةنديَكيان ثةيوةستةوون بة بابةتةكانى بارى كةسيَتى ة

(ى 3ياساي ونةووةكان لة هةلك ةتةكانى لةناوبردنى بة كؤمةلكى طةىل كوردسةتان بةة ذمةارة      .1
( لةة  5كوردستانى عيَةراق( بةة برِيةارى ذمةارة      ( لةييةن  ئةوومةنى نيشت انى 1111سالكي  

( دةرضةةووة/ ئةةةم ياسةةاية لةةة ثيَنةةاو ضارةسةةةركردنى كيَشةةةيةكى كؤمةآليةةةتى 21/4/1111 
دارِيَةةيراوة و خةةودى كيَشةةة كؤمةآليةتيةكةةة ثةيوةسةةتة بةةة ضارةنوسةةي كةسةةة ونةووةكةةان لةةة   

ةجبةييةةةكان ء ئةةةن ال ء هةلك ةتةةةكانى كؤضةةكيَكردنى كةةوردة فةيةيةةةكان ء بارزانيةةةكان ء هةلك  
ء كؤرِةوى هةمان سا  ء دانانى بةرواريَك بؤ هةريةكيَك لةةو رِوو داوانةة   1111رِاثةرينى ئازارى 

 ء بةسةرضوونى ئةو ماوةيةن دادةنريَت بة بةروارى مردنى كةسة ونةووةكان.

ى سةالكي  (6ياساي رِيَطريكردنى طريَةةستى هاوسةرى لة دةرةوةى دادطا بة ياسةاى ذمةارة     .2
( 6( ئةم ياساية لةييةن  ئةوومةنى نيشت انى كوردستانى عيَراق( بة برِيارى ذمةارة   2111 

( لةةة 11( دةرضةةووة/ لةةة رِؤذنامةةةى  وةقةةايةى كوردسةةتان( بةةة ذمةةارة      31/6/2111لةةة  
( بآلوكراوةتةةةوة ء تايةةتةةة بةةة سةةزادانى هةةةر ثياويَةةك كةةة لةةةدةرةوةى دادطةةا     1/1/2111 

 مةداة.هاوسةرى ئةوا

( مةادة  1( ياساي بةةدةركردنى ذن لةة  ةوك ى برِطةةى      2111(ى سالكي  7ياساي ذمارة   .3
(ى هةةمواركراو ئةةم ياسةايةن    1161(ى سةالكي   111(ى ياساى سزاكانى عيَراق ذمارة  41 

( 31/6/2111( لةةة  7لةييةةةن  ئةوومةةةنى نيشةةت انى كوردسةةتانى عيَةةراق( بةةة ذمةةارة       
( بآلوكراوةتةوة 1/1/2111( لة  11ى  وةقايةى كوردستان( بة ذمارة  دةرضووة/ لة رِؤذنامة

(ى ياسةاى سةزاكان   41( مةادة   1ء بةثيَي ياساكة ذن بةدةركراوة لة جيَةةةجيَكردنى برِطةةى    
 بةم ثيَية ميَرد مايف تةميَكردنى ذنةكةي نية ء تةميَكردن بة تاوان دادةنريَت.

سةةاى تةآلقةةدانى بةةة زولكةةم ئةةةم ياسةةاية لةييةةةن   (ى يا2111(ى سةةالكى  1ياسةةاى ذمةةارة   .4
( دةرضةووة/ لةة   31/6/2111( لةة   1 ئةوومةنى نيشت انى كوردستانى عيَراق( بةة ذمةارة    



21 

 

( بآلوكراوةتةوة ء تايةةتة بةة  1/1/2111( لة  11رِؤذنامةى  وةقايةى كوردستان( لة ذمارة  
ة زيةةاني ثيَطةيشةةت لةييةةةن   ثيَةةدانى قةةةرةبوو بةةة ذنةةى تةآلقةةدراء طةةةر بةةةهؤى تةآلقةكةةةو      

 ميَردةكةيةوة و قةرةبوو دةكريَتةوة.

( لةة  377(ى مةادة  2(ى ياسةاى لةكارخسةتنى برِطةة     2111(ى سةالكي   1ياساى ذمةارة    .5
( ئةم ياساية لةييةن  ئةوومةنى 1161(ى هةمواركراوى سالكي  111ياساي سزاكانى ذمارة  

( دةرضةةووة/ لةةة رِؤذنامةةةى 31/6/2111لةةة   (1نيشةةت انى كوردسةةتانى عيَةةراق( بةةة ذمةةارة  
( بآلوكراوةتةوة و ياساكةن تايةةتة بة 1/1/2111( لة  11 وةقايةى كوردستان( بة ذمارة  

جيَةةةةجيَكردنى سةةزا بةسةةةر ميَةةرد لةةةكاتى ئةوامةةدانى داويَنكيسةةي لةهةرشةةويَنيَكدا بيَةةت بةةةم  
ذن دةتوانيَت سوود لةم هةمواركردنة ثيَيةن يةكسانكردنى ذن ء ميَردة لة سزادان ء بةهؤيةوة 

 وةربطريَت بؤ داواى جيابونةوةى دادوةرى.

(ى سةالكي  111(ى ياساى لةكارخستنى ياساي ذمارة  2111(ى سالكي  11ياساي ذمارة   .6
( لةة  11( ء ئةم ياساية لةييةن  ئةوومةنى نيشت انى كوردستانى عيَراق( بة ذمةارة   1111 
( لةةةة 11رِؤذنامةةةةى  وةقةةةايةى كوردسةةةتان( بةةةة ذمةةةارة    ( دةرضةةةووة/ لةةةة31/6/2111 
( بآلوكراوةتةوة، ئةم ياساية تايةةتة بة لةكارخستنى ئةو مافةى كة رِيَطة دةداة 1/1/2111 

 بةفرة هاوسةرى طةر هاوسةرةكة بيَوةذن بوو.

(ى  ياسةةاي بةةييَوى منةةدا ( ئةةةم ياسةةاية لةييةةةن    2111(ى سةةالكي  11ياسةةاي ذمةةارة    .7
( دةرضةةووة/ 31/6/2111( لةةة 11ةنى نيشةةت انى كوردسةةتانى عيَةةراق( بةةة ذمةةارة   ئةوومةة

( بآلوكراوةتةةوة ء بةةثيَي   1/1/2111( لةة  11لةرِؤذنامةى  وةقايةى كوردستان( بةة ذمةارة    
ناوةرِؤكى ياساكة بييَوى مندا  بة قةرز دادةنريَت لةة ئةسةتؤى بةاوك لةةكاتى ثيَنةةدانى بةييَوى       

 لةييةن باوكيان.

( لةييةةةن  ئةوومةةةنى نيشةةت انى كوردسةةتانى 21/6/2111(ى رؤذى  1برِيةةارى ذمةةارة   .1
( 1/1/2112( لةة  11عيَراق(/ ئةةم برِيةارة لةة رِؤذنامةةى  وةقةايةى كوردسةتان( بةة ذمةارة          

بآلوكراوةتةوة ء تايةةتة بة رِاطرتنى كارثيَكردنى برِيةارى  ئةوومةةنى سةةركردايةتى شؤرِشةي     
( بةم ثيَية ديةاريكردنى شةويَنى بينينةى منةدا      1114(ى سالكي  211ذمارة  هةلكوةشاوة( بة 

بةثيَي رِيَكةوتنى هةردوو ييةنى داوا دةبيَت ئةطةر  رِيَكنةكةوت  ئةوا بةة برِيةارى جيَةةةجيَكارى    
 داد شويَنةكة دياريدةكريَت ئةوي  لةو شويَنةى كة مندالكةكة لةطة  ئاميَزطرةكةيدا نيشتةجيَية.
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( لةييةن  ئةوومةنى نيشت انى كوردستانى عيَةراق( بةة   2112(ى سالكي  2رِيارى ذمارة  ب .1
( 27( دةرضووة/ لة رِؤذنامةى  وةقايةى كوردستان( بةة ذمةارة    11/4/2112( لة  2ذمارة  

( بآلوكراوةتةوة ء تايةةتة بة ثيَدانى تايةةمتةندى بة دادطا تايةةمتةندةكانى 11/4/2112لة  
وردسةةةتان بةةةة دةركردنةةةى بةلكطةةةةى مةةةردن ء بةشةةةنامةى شةةةةهيدانى بزوتنةةةةوةى هةةةةريَ ى ك

رِزطارخيوازى كوردى تةنانةةة طةةر شةويَنى نيشةتةجيَةوونى هةميشةةييان لةة دةرةوةى هةةرَيم        
 بوو.

(ى  ياسةاى جيَةةةجيَكردنى ياسةاى بةارى كةسةيَتى      2114(ى سةالكي   24ياساي ذمارة   .11
عيَةراق( ئةةم ياسةاية     -ار كراو لةة هةةريَ ى كوردسةتان   (ى هةمو1151(ى سالكى  111ذمارة  

( 7/2/2114( لةةة  24لةييةةةن  ئةوومةةةنى نيشةةت انى كوردسةةتانى عيَةةراق( بةةة ذمةةارة       
( 25/3/2114( لةةةة 47دةرضةةةووة/ لةةةة رِؤذنامةةةةى  وةقةةةايةى كوردسةةةتان( بةةةة ذمةةةارة     

بارى كةسةيَتى ذمةارة    بآلوكراوةتةوة ء ئةم ياساية بةردةوامى دةداة بة جيَةةجيَكردنى ياساى
( 137( لةةة هةةةريَ ى كوردسةةتان ضةةونكة لةةةم كاتةةةدا برِيةةارى ذمةةارة    1151(ى سةةالكي  11 

 ( لةييةن ئةوومةنى فةرمانرِةواي عيَراق دةرضوو بوو.21/12/2113لة 

(ى  ياساي دةسةآلتى دادوةرى هةريَ ى كوردستانى 2117(ى سالكي  23ياساي ذمارة   .11
عيَةراق( دةرضةووة/ لةة رِؤذنامةةى      –ةن  سةةرؤكايةتى هةةريَ ى كوردسةتانى    عيَراق( كة لةيي –

( بآلوكراوةتةةوة و لةةم ياسةايةدا لةة     26/11/2117( لة 76 وةقايةى كوردستان( بة ذمارة  
ضوارضيَوةى جؤرةكانى دادطاكةان لةة هةريَ ةدا ئامةاذة دراوة بةة  دادطاكةانى بةارى كةسةيَتى ء         

 ايةةة بة مةسينى ء يةزيدي ء ئاينةكانى تر.دادطاكانى مادةكانى كةسيَتى ت

(ى  ياسةةاي ثشةةكنينى بؤمةةاوةيي خةةويَ  ثةةيَ     2117(ى سةةالكي  31ياسةةاي ذمةةارة    .12
(/ لة 11/12/2117هاوسةرطريى كة لةييةن  سةرؤكايةتى هةريَ ى كوردستان( دةرضووة لة 

راوةتةةوة ء ئةةم   ( بآلوك26/12/2117( لةة  77رِؤذنامةى  وةقايةى كوردستان( ء بة ذمارة  
ياسةةاية ثابةنةةدى ييةنةةةكانى طريَةةسةةتى هاوسةةةرى دةكةةاة كةةة ثيَويسةةتة ثةةيَ  ئةوامةةدانى   
طريَةةستى هاوسةرى ثشكنينى بؤ ماوةيي خويَ  ئةوامةدةن ء دادطاكاني  ناتوان  رِيَوشويَنى 

 طريَةةستى هاوسةرى ئةوامةدةن تا رِاثؤرتى ثشكنني نةخريَتةرِوو.

(ى  ياساي هةمواركردنى جيَةةجيَكردنى ياساي بارى 2111(ى سالكي  15  ياساي ذمارة .13
عيَةراق( كةة    –(ى هةموار كراو لة هةةريَ ى كوردسةتان   1151(ى سالكي  111كةسيَتى ذمارة  
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( دةرضةةووة/ لةةة  13/11/2111لةييةةةن  ئةوومةةةنى نيشةةت انى كوردسةةتانى عيَةةراق( لةةة     
( بآلوكراوةتةةةوة، ئةةةم 31/12/2111( لةةة 15رؤذنامةةى  وةقةةايةي كوردسةةتان( بةةة ذمةارة    

هةمواركردنة لة ياساي بارى كةسيَتيدا ضةندي  بابةتى بارى كةسيَتى طرتؤتةوة لةة بابةتةةكانى   
ثيَناسةى طريَةةسةتى هاوسةةرى ء فةرة هاوسةةرى ء تونةدكردنى سةزاكان ء بةييَوى ء تةةآلق ء         

 مرياتى.

ئيةةدارةيي لةةة هةةةريَ ى كوردسةةتان  ( بةةةهؤى بةةوونى دوو 2111(ء  2111لةةة سةةاآلنى   .14
ئيةدارةى سةةيَ انى( ضةةندي  برِيةار دةرضةوو كةة        –لةييةن  سةرؤكايةتى هةةريَ ى كوردسةتان   

 ثةيوةستةوون بة بارى كةسيَتى بةم شيَوةية ة

( لةةم برِيةارةدا   21/4/2111(ى  سةرؤكايةتى هةريَ ى كوردستان( لة  62برِيارى ذمارة   .أ
تى لة فرة هاوسةرى ء بييَوى ء مرياتى هةمواركردنى بةسةةردا هةاتووة،   بابةتةكانى بارى كةسيَ

( لةةة 1711ء  برِيارةكةةانى ئةوومةةةنى سةةةركردايةتى شؤرِشةةي هةلكوةشةةاوة( بةةة ذمةةارة        
( 544( ء  31/12/1115( لة 1521( ء  21/1/1115( لة  1121(ء  17/12/1111 

 ( لةكارخراون.21/7/1117لة 
(ئةةم برِيةارة   5/12/2111ى  سةرؤكايةتى هةريَ ى كوردسةتان( لةة   (151برِيارى ذمارة   .ب

تايةةتة بة ثَيدانى مةاف بةةو ذنانةةى كةة ميَردةكانيةان بةةهؤى ثرؤسةةكانى ئةةن ال ناديةارن ء          
دةتوان  سةردانى دادطاى تايةةمتةند بكةن بؤ وةرطرتنى مؤلكةتى هاوسةةريكردن ء بةة بيَوةذن(   

 دةذميَردريَ .

( ئةةم برِيةارة   1/12/2111(ى  سةرؤكايةتى هةريَ ى كوردستان( لة  214  برِيارى ذمارة .ج
( ء زيادكردنى برِطةى 13تايةةتة بة هةمواركردنى هةردوو برِطةى  دووةم( ء  سآيةم( لةمادة  
 (.1111(ى سالكي  71 ضوارةم( بؤ هةمان مادة لة ياساي  ضاوديَرى ناكامةكان( بة ذمارة  

( 3/7/1113ى  ئةوومةةةنى نيشةةت انى كوردسةةتانى عيَةةراق( لةةة   (35برٍِِيةةارى ذمةةارة   .15
تايةةةةة بةةة وةسةةتاندنى كةةارثيَكردنى ضةةةند برِيةةاريَكى  ئةوومةةةنى سةةةركردايةتى شؤرِشةةى     
هةلكوةشةةاوة( ء لةةةنيَو ئةةةو برِيارانةةةدا كةةة تايةةةةة بةةوون بةةة بةةارى كةسةةيَتى ء كارثيَكردنيةةان   

( ء ذمةارة  1115( لةة   1121( ء ذمةارة   1111( لةة   1711وةستاوة برِيارةكانى ذمةارة   
 (.1115( لة  1521 
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( ي  ياساي بةرةنطاربونةوةي توند و تييي خيَزانةي لةة   2111(ي سالي 1ياساي ذمارة  .16
هةةةةةةريَ ي كوردسةةةةةتان( ئةةةةةةم ياسةةةةةاية لةييةةةةةةن  ثةرلةةةةةةماني كوردسةةةةةتاني عيَةةةةةراق(    

 (دةرضةةةةةةووة و لةةةةةةة رِؤذنامةةةةةةةي  وةقةةةةةةايةي كوردسةةةةةةتان( بةةةةةةة   21/6/2111لةةةةةةة 
ئةم ياساية تايةةتة بةة تونةد و تيةيي خيَزانةي و     ،(بآلوكراوةتةوة11/1/2111(لة 132ذمارة 

لةو ضوارضيَوةيةدا زؤرليَكردن لةة هاوسةةرطريي و هاوسةةرطرييكردني منةدا  و تةةآلقي بةةزؤر و       
 ضةنديين تر بة توند و تييي خيَزاني داندراوة و وةك تاوانيَك سةيركراوة و سزاي بؤ دياريكراوة.

 
 يةم/ سةرضاوةكانى بارى كةسَيتى :باسي سَي

مةبةست لة سةرضاوةكانى ياسةاي بةارى كةسةيَتى، ئةةو سةرضةاوانةية كةة هيَةزى ثابةنةدبوون         
( ى ياسةةاي بةةارى كةسةةيَتى عيَراقيةةدا ئةةةوة   1دةداة بةةة ياسةةاكة، لةةة خويَندنةةةوةى مةةادة   

و بنةةماكاني شةةريةةتى   دةردةكةويَت كة سةرضاوةكانى ياساكة ثيَكهاتووة لة دةقي ياسةاكة  
 ئيس مى بةم شيَوةي خوارةوة ة

 
 / دةقةكانى ياساي بارى كةسَيتى :يةكةم

(ى ياسةاي بةارى كةسةيَتى دةقةةكانى ياسةاكة بةة سةرضةاوةى        1( لة مادة  1بةثيَي برِطةى  
يةكةم دادةنريَت ء كار بة دةقةكانى دةكريَت لة هةر بابةتيَك يان ناكؤكيةةك كةة دةخريَتةة رِوو    

دادطا، هةر كيَشةيةك كة ئةم ياسايةى بةسةردا جيَةةجيَ دةبيَت لة رِووى طوتةة ء نةاوةرِؤك    بؤ
ئةةةوا دادوةر ثابةنةةدة بةةة جيَةةةةجيَكردني دةقةةةكانى ياسةةاكة ء نابيَةةت دادوةر بةةة رِاظةةة يةةان    

 بؤضوونى خؤى برِيار بداة لة كاتى بوونى دةقدا.
 

 دووةم/ بنةماكانى شةريعةتى ئيسالمى :
(ى ياساي بارى كةسيَتى بنةماكانى شةريةةتى ئيس م دادةنريَت 1(ى مادة  2برِطةى  بةثيَى 

بةةة يةةةكيَك لةةة سةرضةةاوة فةرميةةةكانى بةةارى كةسةةيَتى ء بةسةةةر بابةتةةةكانى بةةارى كةسةةيَتيدا 
هةربؤية كاتيَك ثةنا دةبرِيَتةة بةةر بنةةماكانى شةةريةةتى ئيسة مى ئةطةةر       ،جيَةةجيَ دةكريَت 
ياساى بارى كةسيَتى بؤ جيَةةجيَكردن بةسةر بابةتةكةدا، بؤية لةكاتى بوونى  دةقيَك نةبوو لة

دةقةةي دارِيَةةيراو ثةةةنا نابريَتةةة بةةةردةم بنةةةماكانى شةةةريةةة، هةةةروةها دةبيَةةت بنةةةماكانى     
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شةريةةتى ئيس مى كة ثةناي دةبريَتةبةر زؤرتةري  طووةاءتر بيَةت لةطةة  دةقةةكانى ياسةاي       
 بارى كةسيَتى.

ن بنةماكانى شةريةةتى ئيس مى سةرضاوةى ميَيوويي سةرةكني كة دارِيَةيةرى عيَراقةي   بيَطوما
دةقة ياساييةكانى ليَوةرطرتووة، بةآلم  وك ةكانى شةةريةةتى ئيسة مى جيةاوازن لةة بابةتةة      

ئةمةن بةهؤى فرة رِيَضكة ئيس ميةكان ء ئةو ئةوامانةةى ليَيكةوتؤتةةوة، كةة     ،يوةكيةكاندا
اضاركردنى دارِيَيةرى عيَراقى كة لة بازنةى يةك ياسةادا يةةكيانةخاة، دارِيَةيةرى    بووةتة هؤى ن

عيَراقةةي دةسةةتوثيَوةندى دادوةرى نةةةطرتووة بةةؤ برِيةةاردان لةسةةةر ناكؤكيةةةك كةةة خراوةتةةة     
بةردةمى لةةكاتى نةةبوونى دةقةي ياسةايي، بةةلككو دادوةر ناضةار دةطةرِيَتةةوة بةؤ بنةةماكانى          

برِيارةكةى ثيَدةردةكاة، بةبيَ ئةوةى لةم طةرِانةوةدا ثابةند بيَةت بةة   شةريةةتى ئيس مى كة 
رِيَضكةيةكى دياريكراو لة رِيَضكة ئيس ميةكان بةلككو لةسةر دادوةرة رِةضاوى طووانةدن بكةاة   
لة نيَوان دةقة ياساييةكان ء بنةماى شةرعى، ئيا ئةم بنةما شةرعية لة هةر رِيَضةكةيةك بيَةت   

 ى  ةنةيف يان جةع ةرى يان هةر رِيَضكةيةكى تر.وةك لة رِيَضكة
مةبةست لة  طوواندن( كة لة دةقي ياساكةدا هاتووة كة دةلكيَت طووانةدن لةة نيَةوان دةقةي     
ياساكة و بنةماكانى شةريةةتى ئيس م  ئةوا بة ماناي هاوشيَوةيي ء لةيةكضوون نية لة نيَةوان  

كةسةيَتى ء لةة نيَةوان بنةةماى شةةرعى بةةلككو       دةقيَكى دياريكراء لة دةقةةكانى ياسةاي بةارى    
مةبةسةةت لةةةو طوواندنةةة هاوسةةةنطي كردنةةة لةةة نيَةةوان سيسةةتةمة شةةةرعى ء سيسةةتةمة        

 12ياساييةكةدا.
لةكاتيَكدا دارِيَةيةرى عيَراقةي دادوةرى ناضةاركردووة بةة طةِراندنةةوة بةؤ شةةريةةتى ئيسة مى         

نةةبوونى دةق لةةو كيَشةةيةى خراوتةة بةةردةمى بةةآلم لةة هةمانكاتةدا ئاسةانكارى بةؤ            لةكاتى
دادوةر كردووة بؤ ضؤنيةتى طةرِاندنةوة بؤ بنةةماكانى شةةريةةة ء ريَنةويَين كةردووة لةمةةدا،      
ئةوةن بة ثةنابردنة بةر ئةو  وك انةى كة ياسازان ء دادطا شةرعيةكان لة عيَراقدا بةة ثةةةى   

ن لةة وآلتةة ئيسة ميةكانى تةر ثةسةةنديان كةردووة ء برِياريةان لةسةةرداوة بةة          يةكةم ء ثاشةا 
مةرجيَك ياساي ئةو وآلتة ئيس ميانة نزيك بيَت لة ياساكانى عيَراق، وةك ئةوةى ياساكانى ئةو 
وآلتانة ثاثةنةد نةةبَيت بةة رَِيضةكةيةكى ديةاريكراو بةمنونةة دةولكةةتى يةمةةن كةة دادطةا تيايةدا            

بِة رَيضةكةى زةيةدي يةاخود سةةودية كةة تيايةدا ثشتدةبةسةتَيت بةة رَِيضةكةي          ثشتدةبةستيَت 
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(ى ياسةاى بةارى كةسةيَتى    1(ى مةادة   3هةر بؤية دارِيَيةرى عيَراقي لةة برِطةةى     ،13 ةنةةىل
ندنةةةوة بةةؤ بنةةةماكانى  ئاماذةيةةداوة بةةةوةى كةةة دادطاكةةان رِيَنةةويَين وةردةطةةرن لةمةةةرِ طةرا   

شةريةةتى ئيس مى لةو برِيارانةى كة دادطا ء ياسازانى ئيس مى لة عيَراق ء وآلتانى ئيسة مى  
 تر ثةسةنديان كردووة.

كاتيَةك دادوةر ثةةنا دةباتةة بةةر برِيةارى دادطاكةان ء ِراى ياسةازانة ئيسة ميةكان ء دةيةةةوَيت         
يةاخود ثابةنةد نيةة بةة رِةضةاوكردن ء جيَةةةجيَكردني        رِيَنويَنى ليَوةربطريَت ليَرةدا ناضةار نيةة  

ئةوةى كة دادطا يان ياسازان برِيارى لةسةرداوة لةةرِووى بنةةماكان ء دةقةةكان بةةلككو دادوةر     
سةرثشك ء ئازادة ء دةتوانيَةت كاريةان ثيَةكةاة يةاخود بةة ثَيضةةوانةوة فةرامؤشةيان بكةاة،         

نةكان هيَزى سةرضةاوة فةرميةةكانيان نيةة، ئةمةة     ضونكة ثيَشينة دادوةريةكان يان رِاى ياسازا
ويَِراى ئةوةى كة برِيةارى دادطاكةان ء ِراى ياسةازانةكان ِراظةةن يةان شةرؤظةن بةؤ ئةةو رِيَسةا و          
بنةمايانة، بيَطومان لة بنةرِةتدا شةرؤظةكردن ء رِاظةةكردن لةة كةارة سةةرةكيةكانى دادوةرة ء      

ؤ دادوةريَكةةى تةر يةةان بةؤ رِاى ياسةةازانيَك، ئةةةوةى   دادوةر ناتوانيَةت واز لةةةم ئةركةة بهيَنيَةةت بة   
جيَطةى ئاماذة ثيَكردنة ئةوةية جياوازى نية لة نيَوان رِيَن ايي وةرطرت  لة برِيارةكاني دادطا و 
ياسازان لة عيَراق يان لة بريارةكاني دادطةا و ياسةازاني لةة برِيارةكةانى وآلتةانى ئيسة مى تةر،        

مى تر رِيَساكانى بارى كةسيَتيان لةة بنةةماكانى شةةريةةتى    ئةمةن لةبةرئةوةى وآلتانى ئيس 
 .14ئيس مى وةرطرتووة

(ى ياسةةاي بةةارى كةسةةيَتى تايةةةةة بةةة    1دارِيَةةيةرى عيَراقةةي لةةة دارِشةةتنى دةقةةي مةةادة      
ى ياساي شارستانى  (1سةرضاوةكان ض لة رِووى ناوةرِؤك يان دارِشتنةوة هةمان دةقي مادة  

( دانةاوة تةةنها لةة دوو سةرضةاوةدا نةةبَيت ئةةوي  لةة        1151(ى سةالكى   41عيَراقي ذمةارة   
ياسةةاي شارسةةتانيدا لةةةكاتى نةةةبوونى دةقةةدا ئةةةوا سةرضةةاوةى دووةم دار  عةةرف( دةبيَةةت ء 
 سةرضاوةى سيَيةم بنةماكانى شةريةةتى ئيسة مى دةبيَةت ء دادطةا رِيَنةويَنى وةردةطريَةت لةة      

ئةوةى ئةو وآلتة ئيسة مى بيَةت يةان    نان لة عيَراق ء وآلتانى تر بةبيَبرِيارةكانى دادطا ء ياسازا
 نا.
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 بةجَيكردنى ياساي بارى كةسَيتى :باسي ضوارةم/ جَي
 وك ةكانى ياساي بارى كةسيَتى جيَةةجيَ دةكريَت بةسةر عيَراقيةكاندا لة هةر شويَنيَك ب  ض 

وآلة بة  بةةآلم ئةةم جيَةةجيَكردنةة ِرةهةا نيةة بةةلككو هةنةديَك لةة          لة ناوخؤ يةان لةة دةرةوةى   
هاوآلتيان بةدةركراون لةةم ياسةاية بةة تايةةةة ئةوانةةى بةة ياسةاى تايةةةة بةارى كةسةيَتيان           
رِيَكخراوة، هةروةها كةسي بيانى ئةم ياسايةى بةسةردا جيَةةجيَ ناكريَت، ئةمةن لةة برِطةةى   

ا باسةةيدةكةي  لةةةم دوو  تيدا ديةةاريكراوة كةةة ليَةةرةد (ى ياسةةاي بةةارى كةسةةيَ 2(ى مةةادة  1 
 برِطةيةداة

ةركراون لةةةة ياسةةةاى بةةةارى بِرطةةةةى يةكةةةةم/ ئةةةةو عَيراقيانةةةةى بةةةة ياسةةةاى تايبةةةة  بةةةةد 
 /كةسَيتى

كؤمةلكة كةسانيَك هةن كة عيَراقني بةآلم ياساي بةارى كةسةيَتى عيَراقةي بةسةةرياندا جيَةةةجيَ      
ى ئةاينى كةسةانى ئةةو كؤمةآلنةةوة كةة ثابةنةدبوونيان       ناكريَت ئةمةةن ثةيوةسةتة بةة ثابةنةد    

جياوازة لةء عيَراقيانةى كة ياساكةيان بةسةردا جيَةةجيَ دةبيَت، ئةم كؤمةلكة كةسانة ياسةاي  
 تايةةتى خؤيان هةية لة بوارى بارى كةسيَتى وةك ة

ة هةية بةؤ  مةسينيةكان ء موسةوييةكان، ئةمانة لةطة  ئةوةى عيَراقني بةآلم ياساي تايةة .1
دادطاكانيان ئةوي   ياسةاي رِيَكخسةتنى دادطةا ئاينيةةكانى تايةفةةى مةسةيني ء موسةةوى ء        

 (.1147ى سالكي 32ذمارة 

(ى 71تايةفةى ئةرمةنى ئةرسةدؤكس، ياسةاي تايةةةتى خؤيةان هةيةة كة ياسةاي ذمةارة         .2
 (.1131سالكي  

تايةفةةةةى ئيسةةةرائيةي  تايةفةةةةى ئيسةةةرائيةي، ياسةةةاي تايةةةةةتيان هةيةةةة ئةةةةوي  ياسةةةاى .3
 (.1131(ى سالكي  77ذمارة 

(ى 21( ء كة هةمواركراوة بة ياسةاي ذمةارة    1131(ى سالكي  7هةروةها ياساي ذمارة   .4
( هةمواركراوةتةوة، هةروةها لةسالكي 1161(ى سالكي  31(، بة ياساى ذمارة  1134سالكي  

فقهيةةةكان بةةؤ سةةرياني   ( بةةةيانى  وك ةةة فقهيةةةكان بةةؤ موسةةةوييةكان ء  وك ةةة      1141 
 15ئةرسةدؤكس.

                              
 .54، 53ل –ثيَشوو  سةرضاوةى – األول اجلزء – خروفة عالءالدين 15



35 

 

( 1151(ى سةالكي   111بةشيَوةيةكى طشتى ئةو عيَراقيانةى ياساي بةارى كةسةيَتى ذمةارة     
ئةةو عيَراقيانةةن كةة سةةر بةة      ،يان بةسةردا جيَةةجيَ ناكريَت ء ياساى تايةةتى خؤيةان هةيةة   

ةفة ئاينية ناموسةةك انةكان  ء بةشةيَوةيةكى فةةرمى لةة عيَراقةدا دانيةان ثيةادانراوة بةةثيَي         تاي
( ء 1111(ى سةالكي   32ثاشكؤى ثةيرِةوى سةرثةرشتيكردنى تايةفة ئاينيةةكان بةة ذمةارة     

 ئةمانةن ة
.تايةفةةى  4، جاثيلتقيه  . تايةفةى ئاسورى 3. تايةفةى ئاسوريةكان، 2. تايةفةى كةدان، 1 

. تاي ةةى ئةرمةةنى ئةرسةةدؤكس،    6. تايةفةةى سةريانى كاسةؤليك،    5انى ئةرسةةدوكس،  سري
.تايةةفى رِؤمةى كاسةؤليك،    1. تايةفةى رِؤمى ئةرسةدؤكس، 1.تايةفةى ئةرمةنى كاسؤليك، 7
. تايةفةةى ئينجيةةى   12. تايةفةى بروتستانتى ئينجيةي نيشةت انى،  11. تايةفةى يتني، 11

ئةرسةةدؤكس،   قبطهى . تايةفةى 14ةفةى ئةدفنستى سةتيني، . تاي13برؤتستانيت ئاسورى، 
 16.تايةفةى يةهودى.17. تايةفةى سائةة، 16.تايةفةى ئةمةوى يةزيدى، 15

يَيةةة بيَةةت تةةةنها ئةةةم تايةفانةةة بةةة تايةفةةةى ئةةاينى ناموسةةةك انى دانكيةةادانراوى فةةةرمى   بةةةم ث
دادةنريَةةت لةةة عيَراقةةدا ء بيَجطةةة لةةةم تايةفانةةة ئةةةوا عيَراقيةةةكانى تةةر ياسةةاي بةةارى كةسةةيَتى  
بةسةةةرياندا جيَةةةةجَي دةبيَةةت. بةةةآلم ئةةةوةى جيَطةةةى سةةةروة هةةيت ياسةةايةكى تايةةةةة        

اوى ئةو تايةفة ئاينية ناموسةك انانة دةربكاة لة ياساى بةارى كةسةيَتى   دةرنةضووة كة بةرِاشك
(ى  بيةان امةاكم(ى   13( ء  11بةلككو ئةم دةركردنة لة رِيَطةى ئاماذةدان بة هةردوو مةادة   

( لةةو بةيانةةدا   11(ى هةمواركراوةوة دةرهيَندراوة ضونكة مةادة   1117(ى سالكى  6ذمارة  
نى بارى كةسيَتى كة لة دةقةكةدا هةاتووة سةكاردويةتى بةة دادطةا     بينني و سةيركردني مادةكا

(ى بةيانةكةةة ياسةةاي كةسةةي يةةان  نةةةريتى     13شارسةةتانيةكان، هةةةروةها بةةةثيَى مةةادة     
(ى بةيانةكةةدا  11ثةيِرةوكراو( جيَةةجَيدةكرَيت لةة مادةكةانى بةارى كةسةيَتى كةة لةة مةادة         

 17هاتووة.
بؤية كاتيَك بابةتيَك لة بابةتةةكانى بةارى كةسةيَتى تايةةةة بةة تايةفةة ئاينيةة ناموسةةك انةكان         
دةخريَتة بةردةم دادطا بةراييةكان دادطاى مةوادى كةسةي( ئةةوا دةبيَةت دادطةا بةةثيَي  بيةان        

                              
 –املوصل  – األوىل الطبعة –لغري املسلمني  الشخصية األحواليف شرح مواد  الوجيز –بشار أمحد اجلبورى  القاضي 16

 .41، 47ل – 2111 –العربي اجليل 
 .41ء 41ل –ى ثيَشوو سةرضاوة –بشار أمحد اجلبورى  القاضي 17
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دةرضةةووة ( 1117/ كةةانونى يةكةةةم/ 21( كةةة لةةة  1117(ى سةةالكي  6امةةاكم(ى ذمةةارة  
كاربكاة بةم ثيَيةن دةبَيت ناكؤكيةكة هةوالكة بكريَةت بةؤ يى يةةكيَك لةة زانايةانى ئةاينى ئةةو        
تايةفةيةى كة ييةنة ناكؤكةكان سةر بةء تايةفةيةن بؤ ئةوةى ئةو زانا ئاينية رِا بداة ئةةوي   

برِيةار بةداة ء دادطةا     ليَرةدا دادطا دةبيَت بةثيَي ئةةم رِايةة   ،بةثيَي رِيَن ايي ء نةريتى تايةفةكة
ثابةندة بةو رِايةوة تةنها لةكاتيَكدا نةبيَت كة رِاكة ثيَضةوانةى سيستةمى طشتى ء شةةريةةتى  

ئةوا ليَرةدا رِاكة فةرامؤن دةكريَت ء دادطا  وك ةكانى ياساي بارى كةسيَتى ء  ،ئيس مى بوو
 شةريةةتى ئيس مى جيَةةجيَ دةكاة.

ان ء موسةةةوى سةةابئة ء يةزيةةدى هةةةن بؤيةةة رِيَزطةةرتين بةةاوةرِة  بيَطومةةان لةةة عيَراقةةدا موسةةةك 
ئاينيةكان بة ثيَويست زانةدراوة بةشةيَوةيةك بةارى كةسةيَتى هةةر تايةفةيةةك سةكيَردراوة بةةو         
دةستة ء كؤمةلكةيةي كةة ئةةم تايةفةيةة لةةخؤدةطرَيت بةؤ ئةةوةى سةةيرى بابةتةةكانى بةارى          

 كةسيَتيان بكاة.
( ء ياسةاي رِيَكخسةتنى دادطةا    1117كةة  بيةان امةاكم(ى سةالكي      لة كؤتاييدا دةردةكةويَت 

ئاينيةكان ء ياساي رِيَكارة دادطاييةكان بؤ دادطاكانى تايةفة مةسينى ء موسةويةكان( ئةمانة 
هةلكدةسنت بة رِيَكخستنى  وك ةكاني موادى كةسيَتى تايةفة ناموسةك انةكان لةة عيَراقةدا بةةم    

 شيَوةية ة
دةبيَةةت بةةة زمةةانى عةةةرةبي  ةةوكم ء رِيَسةةا فقهيةةةكان بنوسةةيَتةوة كةةة      هةةةر تايةفةيةةةك  .1

(دا ئامةةاذةي ثيَةةدراوة و دةبيَةةت   12جيَةةجيَةةدةكريَت لةةة طشةةت ئةةةو داوايانةةةى لةةة مةةادة      
بآلويةكاتةوة بة ئاطادارى وةزارةتى داد لة مةاوةى شةةن مانطةدا لةة بةةروارى جيَةةةجيَكردنى       

 ياساكة.
نةكرايةوة ئةوا وةزيةرى داد مؤلكةةتى شةةن مةانطي تةر دةداة بةةو       ئةطةر لةو ماوةيةدا بآلو .2

تايةفةيةةة و طةةةر ئةةةو مؤلكةتةةة بةسةرضةةوو ئةةةوا وةزيةةرى داد بةةؤى هةيةةة مادةكةةانى ثيَشةةوتر     
 .18جيَةةجيَةكاة

 
 

                              

دراسة مقارنة معززة  –أحكام االحوال الشخصية للطوائف غري االسالمية من العراق -مجعة سعدون الربيعى  18
 .12و 7ل -1115 –مطبعة اجلاحظ  –بغداد  –مة التمييز العراقية وحمكمة النقض املصرية بقرارات حمك
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 ياساى بارى كةسَيتى بةدةركراون :بِرطةى دووةم/ ئةو بَيطانانةى لة 
ئةو كةسانةى عيَراقي نني بيَطانةن تةنانةة طةر لة عيَراقيشدا نيشتةجيَ ب  ئةةوا ياسةاي بةارى    

ةةجيَ نابيَت ئةمةن لة رِوانطةةى بنةةماى ثاشةكؤيةتى ء سةةروةريةوة     كةسيَتى بةسةرياندا جيَ
سةرضاوة دةطريَت كة ئةو كةسانة ثاشكؤيةتيان بؤ وآلتيَكى ترة، ديارة بؤ زانينى ئةةوةى ئايةا   
كَى عيَراقيةة يةان بيانيةة ئةةوا دةبيَةت بطةرِيَينةةوة بةؤ ياسةا كارثيَكراوةكةانى وآلة ضةونكة تةا            

ئةو كةسانة دياري نةكريَت ناتواندريَت ياساي بارى كةسيَتى بةسةرياندا  ناسنامةى عيَراقيةوونى
 جيَةةجيَ بكريَت.

(ى مةادة  7( لةبرِطةةى   2116(ى سةالكي   26بيَطومان  ياساي رِةطةزنامةى عيَراق(ي ذمةارة   
 (دا ثيَناسةى عيَراقي كردووة بةم شيَوةية ة1 

ؤية بؤ دياريكردنى كةسي عيَراقي ئةوا بوونى  ئةو كةسةية كة هةلكطرى رِةطةزنامةى عيَراقية  ب
 رِةطةزنامة ثيَوةرة بةوةى ئايا ئةو كةسة هةلكطرى رِةطةزنامةى عيَراقية يان نا.

بةآلم ئةمة بةو ماناية نايةة كة ناتوانني ياساي بارى كةسيَتى عيَراقي بةسةر بيانيةدا جيَةةةجيَ   
بةسةةر كةسةي بيةانى جيَةةةجيَ دةبيَةت       بكةي  بةلككو لة هةنةديَك بةاردا ياسةاي بةارى كةسةيَتى     

(ى سةالكي  41(ى ياسةاى شارسةتانى عيَراقةي ذمةارة      11( مةادة   5ئةمةن بة رِوونى لة برِطة 
(دا ئاماذةي ثيَدراوة كة دةلكيَت  لةو بارانةى كة لة مادةكةدا هاتووة ئةطةر يةةكيَك لةة   1151 

ةريدا ئةوا بة تةةنها ياسةاى عيَراقةي    هاوسةران عيَراقي بيَت لةكاتى ئةوامدانى طريَةةستى هاوس
(ى هةةمان ياسةادا   3(ى مةادة   2جيَةةجيَ دةكريَةت ء ثةةيرِةو دةكريَةت ، هةةروةها لةة برِطةة       

بةهةمان شيَوة ياساي عيَراقةى جيَةةةجَي دةبيَةت لةة رِووى دروسةيت ِراسةكيَردراوي لةة سةامانى         
ى بطةرِيَتةةوة هةةروةها لةة روِوى    نةطواسااوة كة لة عيَراقدا بيَت هةروةها بةؤ مردوويةةكى بيةان   

( لةة ياسةاي بةارى كةسةيَتى كةاري      75بةؤ   64ضؤنيةتى طواستنةوةى، بؤية ليَرةدا مادةكانى  
ثيَدةكريَت هةروةها لةكاتى نةبوونى رِةطةزنامة يان فرة رِةطةزنامةةيي ديسةان ياسةاي عيَراقةى     

هيت وآلتيَك نةبوو ئةةوا بةةثيَي    جيَةةجيَ دةكريَت، بؤية لةكاتيَكدا كةسيَك خاوةنى رِةطةزنامةى
( ياساي شارستانى ئةركى دياريكردنى ياساي ثيَوسةت بةؤ جيَةةةجيَكردن    33(ى مادة  1برِطة 

سكيَردراوة بة دادطا، كة دادطا هةلكدةسيَت بة دياريكردنى ئةو ياسةايةى كةة جيَةةةجيَ دةكريَةت     
ةشةدا جيَةةةجيَ دةبيَةت كةة     بةسةر ئةو كةسةدا هةروةها ئةم دةقة ياسايية بةسةةر ئةةو كةسان  

 لةيةك كاتدا هةلكطرى رِةطةزنامةى زياد لة وآلتيَك .
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( ى  ياساي رِةطةزنامةةى عيَراقةي(دا ئامةاذة دراوة    11هةروةها لة برِطةى  دووةم( لة مادةى  
بةوةى كة دادطاكانى عيَراق ياساي عيَراقةي جيَةةةجَي دةكةةن بةسةةر ئةةو كةسةانةى هةةلكطرى        

اقى ء رِةطةزنامةى وآلتيَكى بيانني، هةروةها خالكيَكى تر ئةوي  ئةطةةر هةاتوو   رِةطةزنامةى عيَر
ياسا بيانيةكة كة دةبيَت جيَةةجيَ بكريَت ثيَضةوانةى سيست ى طشتى ء ئادار بةوو لةة عيَراقةدا    

(ى ياسةةاي شارسةةتانى 32ئةةةوا ئةةةو ياسةةاية ثةةةراويَز دةخريَةةت ء كاريكيَناكريَةةت وةك مةةادة    
 ئاماذةي ثيَداوة.

(ى 71سةبارةة بةبارى كةسيَتى بيانيةكان، بةثيَي ياساي بارى كةسيَتى بيانيةكان بة ذمارة  
(ى هةمواركراو رِيَكخراوة و دادطا شارستانيةكان ئةركى بينيين داواكةانى مةوادى   1131سالكي  

 كةسي تايةةة بة بيانيةكان لة ئةستؤدةطرن، بةآلم ئةطةر كةسة بيانيةكة موسةك انةوو و ياساى
كةسى ئةو كةسةن ياساى شارستانى نةبوو بةلككو  وك ى فيقهى شةرعى بةوو ئةةوا لةة دادطةا     

 شةرعيةكاندا سةيرى كيَشةكانيان دةكريَت.
 

 كؤكى ياساكان )تنازع القوانني( /بِرطةى سَييةم/ نا
لةةةو ثةيوةنديةةة ياسةةاييانةى كةةة خراونةتةةةرِوو بةةؤ بةةةردةم دادوةرى نيشةةت انى، ئةطةةةر طشةةت  

انى ئةو ثةيوةندييةة نيشةت انية مةكةضةي  وك ةةكانى ياسةاي نيشةت انى بةوون واتةة         رِةطةزةك
ياساى ئةو دادوةرةى داواكة دةبينيَت، ئةوا لةم بارةدا كيَشةةى نةاكؤكى ياسةاكان رِوونةاداة ء     
دةرناكةويَت بةآلم ئةطةر ثةيوةندية ياساييةكة ثةيوةسةتةوو بةة طريَةةسةتيَكى كةرِي  لةة نيَةوان       

لةسةر خانوبةرةيةك كةة لةة عيَراقةدا بةوو ئةةوا طومةانى تيةادا نيةة ياسةاي عيَراقةي           دوو عيَراقي 
جيَةةةةجيَ دةبيَةةت بةسةةةر ئةةةم ثةيوةنديةةة ياسةةايية نةةاوبراوةدا ضةةونكة طشةةت رِةطةةةزةكانى      
نيشت انية، بةآلم ئةطةر يةكيَك لة ييةنةكانى ثةيوةندية ياساييةكة يان هةردوو ييةنةكة بيةاني  

كؤكيةكةةن ثةيوةسةتةوو بةة سةامانيَك كةة لةة عيَراقةدا بةوو ئةةوا لةةم بةارةدا            بوون و بابةتى نا
ثةيوةندية ياساييةكة رِةطةزيَكى بيانى لةخؤدةطريَت ئةوي  يةكيَك لة رِةطةزةكانى يان بابةتى 
ثةيوةندية ياساييةكةية، ليَرةدا لةبةردةم ناكؤكى ياساكانداي ، ئةوي  بةوةى ئايا ض ياسةايةك  

ةندية ياساييةدا جيَةةجيَ دةبيَت ئايا ياساي يةكيَك لة ييةنةكانى ثةيوةنديةكة بةسةر ئةو ثةيو
 يان ياساي ئةو دادوةرةى كة ناكؤكيةكة خراوةتة بةردةمى؟
 بؤ دةركةوتنى ناكؤكى ياساكان دةبيَت دوو رِةطةز هةبيَت ة



31 

 

 يةنى كةمةوة ةيةكةمة لة نيَو رِةطةزةكانى ثةيوةندى ياساييدا رِةطةزيَكى بيانى هةبيَت بةي
ئةطةةر ئةةو ثةيوةنديةة     ،مةبةست لة ثةيوةندى ياسايي، ثةيوةندى نيَوان دوو كةس يان زياتر 

بيَطومان ثةيوةندى ياسةايي بنيةاتنراوة لةسةةر     ،ياسايية لةذيَر سايةى رِيَسايةكى ياساييدا بوو 
ةسةةكانى  سآ رِةطةزى طرنط ئةواني  هؤكار يان سةرضةاوةى دروسةتةوونى ثةيوةنديةكةة ء ك   

 ثةيوةندية ياساييةكة ء بابةتى ثةيوةندية ياساييةكة.
دووةمة بوونى دوو ياسا يان زياتر كة ناكؤكى يان مة  نآ دةكةةن لةة  ةوك ى ئةةو ثةيوةنديةة      

 ياسايية ة
بةة   19ئةطةر سةمليَندرا طشت رِةطةزةكانى ثةيوةندية ياساييةكة نيشت انني واتة ثةيوةست نية

دةولكةتيَكى بيانى، ئةوا ليَرةدا ثةيوةندية ياسةاييةكة نةاكؤكى دروسةت ناكةاة بةةلككو مةكةضةي       
رِيَسا بابةتيةكان دةبيَت لة ياساي نيشت انى ء ثةيوةسةت نابيَةت بةة نةاكؤكى ياسةاكان، بةةآلم       

طةر يةكيَك لة ييةنةةكانى ثةيوةنديةة ياسةاييةكة بيةانى بةوو يةان ييةنةةكانى بيةانى بةوون ء          ئة
بابةتةكةى نيشت انى بوو يان بابةتى ثةيوةندية ياساييةكة بيانى بةوو و ييةنةةكانى نيشةت انى    

 بوو، ئةوا فرة رِةطةزى بيانى هةية لةو ثةيوةندية ياساييةدا.
نةاكؤكى ياسةاكان، ديَينةة سةةر باسةى نةاكؤكى ياسةاكان لةة         ثان ئةم ثيَشةكية طشتية لةسةر 

ضوارضيَوةى بارى كةسيَتى لة عيَراقدا، رِيَساكانى ياساي بارى كةسيَتى طريَةدراوى عيَراقيةةكان    
لةهةر شويَنيَك بوونيان هةبيَت ض لة ناوخؤى وآلتنب يان لة دةرةوةى وآلة، لة ناوخؤى عيَراقةدا  

ك كةسانى بيانى هةن ئةطةةر نةاكؤكى هاتةة ئةاراوة سةةبارةة بةهةةر       لةطة  عيَراقيةكاندا هةنديَ
ثةيوةندييةك لة ثةيوةندييةكانى بارى كةسيَتيان ئةوا ئةو ثرسيارةى ديَتة ئاراوة ئةوةيةة ئايةا   
ض ياسايةك جيَةةةجَي دةكةةي ؟ ياسةاى بةارى كةسةيَتى عيَراقةى جيَيةةجَي دةبيَةت بةةو ثيَيةةى           

ةكةى لةبةردةمداية يان ياساى وآلتيَكةى تةر جيَةةةجيَ دةبيَةت     ياساى ئةو دادوةرةية كة ناكؤكي
(ى 2(ى مةادة   2كة كةسة بيانيةكة نيشتةجيَ بووة تيايدا؟ وةآلمى ئةم ثرسيارانة لة برِطةى  

ياسةةةاى بةةةارى كةسةةةيَتى عيَراقيةةةدا دةردةكةةةةويَت كةةةة دةلكيَةةةت  وك ةةةةكانى مادةكةةةانى        
يَ دةكريَت لةكاتى ناكؤكى ياسةاكان  (لة ياساى شارستانى جيَةةج 24ء23ء22ء21ء11،21

لة رِووى شويَنةوة كة بةمةةن دةوتريَةت  جيَةةةجيَكردنى ياسةا لةة رِووى شةويَنةوة ، ضةونكة        
                              

 – 1111 –جامعة بغداد  –أحكام تنازع القوانني يف القانون العراقي  –راوى الدكتور جابر إبراهيم ال 19
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ضةند ياسايةك مة  نيَ دةكةن بؤ  وك ى ثةيوةنديةكى ياسةايى ديةاريكراو لةة ثةيوةنديةةكانى     
. بؤيةةة مةبةسةةت لةةة 20بووبةارى كةسةةيَتى ئةطةةةر هةةاتوو ئةةةو ثةيوةنديةةة رِةطةةزى بيةةانى تيةةادا  

ئةو رِيَسايانةية كة ياسةاى ثيَويسةت    ،رِيَساكانى ناكؤكى ياساكان لة بابةتةكانى بارى كةسيَتيدا
بؤ جيَةةجيَكردن بةسةر بابةتيَك لة بابةتةكانى بارى كةسيَيت دياريدةكاة كة رِةطةزيَكى بيةانى  

ة، بؤية هةر رِيَسايةك لة رِيَساكانى ناكؤكى ياساكان ثةيوةست بةة بةارى كةسةيَتى لةة     تيادا هةي
 دوو بةن ثيَكديَت ة

يةكةم/ بةشيَكيان جؤرى ثةيوةندى بابةةتى ناكؤكيةكةة دياريةدةكاة، ئةةوي  بةةوةى ئايةا لةة        
نى مادةكةانى  بابةتى بارى كةسيَتية ياخود لة بابةتةكانى مامةلكة داراييةكانة، ئةطةر لة بابةتةكا

كةسةةيَتى بيَةةت ئايةةا ثةيوةنةةدى بةشةةيَوةى رِةفتةةارى ياسةةايى بابةةةتى ناكؤكيةكةةةوة هةيةةة يةةان 
ثةيوةنةةدى بةةة مةةةري ء ثايةةة ء شةةويَنةوارةكانى هةيةةة، هةةةر يةةةكيَك لةةةم بابةتانةةة ياسةةايةكى   

 دياريكراء  وك ى دةكاة.
خسةةتنة ثةةالكى   دووةم/ ثةةان ديةةاريكردنى جةةؤرى ثةيوةنةةدى بابةةةتى ناكؤكيةكةةة، كةةردةوةى   

ثةيوةنديةكة بؤ ياسايةك كة  وك ى بكاة دروست دةبيَت، جارى واهةيةة ئةةم ياسةاية ياسةاى     
ئةو دةولكةتةية كة رِةفتارى بابةتى ناكؤكيةكةى تيادا ئةوامدراوة ئةطةر ناكؤكيةكة ثةيوةندي 

ةطةةر  بة شيَوةى ِرةفتاركردنةوةكةة هةةبوو يةان ياسةاى كةسةة مردووةكةيةة لةةكاتى مردنيةدا ئ        
  21ناكؤكيةكة ثةيوةندى بة بابةتةكانى مرياتيةوة هةبوو.

 كاتيَك دةلكيَني ناكؤكى ياساكان لة رِووى شويَنةوة ئةوا مةبةست لةم دوو تايةةمتةندييةية ة
ا رِيَسةاى  ناكؤكى نيَودةولكةتى لةة رِووى تايةةمتةنةدى دادوةري/ لةة ياسةاى هةةر دةولكةتيَكةد       .1

تايةةة هةية كة تايةةمتةندى دادطا نيشت انيةكان دياريدةكاة لة بةرامةةةر دادطةاى دةولكةةتانى    
تةةر كةةة مة  نيَةةى لةطةلكةةدا دةكةةةن لةةة رِووى تايةةمتةندييةةةوة و ئةةةم رِيَسةةايانةن بةةة رِيَسةةاى    

 .22( لة ياساى شارستانى عيَراقى16،15،14نيشت انى دادةنريَت وةك مادةكانى  
ناكؤكى نيَودةولكةتى لة رِووي تايةةمتةندى ياساييةوة/ لةة ياسةاى هةةر دةولكةتيَكةدا رِيَسةاى       .2

تايةةة هةية بؤ ضارةسةركردنى بابةةتى نةاكؤكى ياسةاكان  نيَودةولكةةتى ء نيشةت انى( ء هةةر       
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ةيان واتة هةر ياسايةك بانطةشةى ئةوة دةكةاة كةة ئةةو باشةا ء ثةسةةندترة بةؤ  ةوك ى        يةك
( لةة ياسةاى   33( بةؤ   17ثةيوةنديةكى دياريكراو لة رِووى بابةتةوة منونةى ئةمة مادةكةانى   

 23شارستانى عيَراقية.

 

 ساى عَيراقيدا /كةسَيتيدا لة يا ناكؤكى ياساكان لة بارى
دةقيَكةى تايةةتةة بةة رِيَكخسةتنى نةاكؤكى       1125(ى ياساى بنةرِةتى عيَراقى سةالكى  74مادة  

ياساكانى ثةيوةست بة بارى كةسيَتى بيانيةكان، ئةم دةقة كة لةة مادةكةةدا هةاتووة يةكةةمني     
 .تى بيانيةكانايةةة بة بارى كةسيَئاماذةى رِوون ء رِاشكاوانةية بؤ بنةماى ناكؤكى ياساكانى ت

بؤ جيَةةجيَكردنى ناوةرؤكى ئةو مادةيةن دارِيَيةرى عيَراقى  ياساى بةارى كةسةيَتى بيانيةةكان    
(ى دارِشت و مادةى يةكةةمى ئةةم ياسةاية رِيَسةايةكى طشةتى بةؤ       1131ى سالكى 71بة ذمارة  

كةة   ناكؤكى ياساكان لة بةارى كةسةيَتى بيانيةةكان دارِشةت ئةةوي  لةةوةدا سةرضةاوة دةطريَةت        
دةلكيَت ياساى ثيَويست بؤ جيَةةجيَكردن لة مادةكانى بارى كةسةيَتى تايةةةة بةة كةسةى بيةانى      
ئةوا ياساى ئةو دةولكةتةية كة كةسة بيانيةكة هاووآلتييةتى ياخود ياسةاى هةةر دةولكةةتيَكى تةر     

 .24كة ئةو ياساية هةوالكةى دةكاة و ئاماذةي ثيَدةداة
(ى ياسةاى شارسةتانى عيَراقةى دةرضةوو،     1151(ى سالكى  41ياساى ذمارة   1151لة سالكى 

ليَرةدا ء لةةم ياسةايةدا دارِيَةيةر سةةرلةنوي رِيَسةاكانى نةاكؤكى ياسةاكانى ثةيوةسةت بةة بةارى           
 ( لةة 6،5هةةموركراو،   4،1كةسيَتى بيانيةكانى رِيَكخستةوة، بةهؤى ئةم ياسايةوة مادةكةانى   

( لةةة ياسةةاى 1311/3 ياسةةاى بةةارى كةسةةيَتى بيانيةةةكان( سةةرِانةوة ئةمةةةن بةةةثيَى مةةادة    
 25شارستانى كة ئاماذةي ثيَداوة.

ياساى شارسةتانى عيَراقةى بةشةيَوةيةكى طشةتى  ةوك ي نةاكؤكى ياسةاكانى لةةذيَر ناونيشةانى          
( رِيَكخستووة ء بؤ بابةتةكانى ناكؤكى ثةيوةست بةة بةارى    ناكؤكى ياساكان لة رِووى شويَنةوة

(ى لة ياساكةدا داناوة، بةآلم مادةكانى 11،21،21،2،23،24كةسيَتى بيانيةكان مادةكانى  
( لة ياساى شارستانى لة ياساى بةارى كةسةيَتيدا ئامةاذةي ثيَنةةدراوة،     33،32،31،31،17 
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عيَراقةةى ئةةةم مادانةةةى لةةة جيَةةجيَكردنةةدا     بةةةآلم ئةمةةة بةةةء مانايةةة نايةةةة كةةة دارِيَةةيةرى       
دورخستةيَتةوة بةلككو بيَدةنطةوونى دةطةرِيَتةوة بؤ زانني ء بة ئاطا بوونى دارِيَةيةر بةةوةى ئةةم    
مادانةةة رِيَسةةاى طشةةتني ء بةسةةةر سةةةرجةم جؤرةكةةانى ناكؤكيةةدا جيَةةةةجيَ دةبيَةةت ض ئةوانةةةى 

 26بارة داراييةكانةوة. ثةيوةستة بة بارى كةسيَتى ض ئةوانةى ثةيوةستة بة
 

 / ناكؤكى ياساكان بةثَيى ياساى شارستانى
وةك باسكرا دارِيَيةرى عيَراقى لة ياسةاى بةارى كةسةيَتيدا لةةكاتى نةاكؤكى ياسةاكاندا لةة روِوى        

ياسةةاية كةةة بةةةثيَى ئةةةم  ،شةةويَنةوة ضارةسةةةركردنةكةى طةرِاندؤتةةةوة بةةؤ ياسةةاى شارسةةتانى  
دياريكردنى سروشتى ثةيوةندى ياسايى بابةتى هةر ناكؤكيةك ء ثيَدانى وةس ى ياسايى طوواو 

( ياساى شارسةتانيدا دةردةكةةويَت ء   17ثيَويستة بةثيَى ياساى عيَراقى بيَت ئةمةن لة مادة  
 لةو مادةيةدا دوو خا  بةديدةكريَت ة

و ثةيوةندية ياساييةى كة ناكؤكة لةسةرى، ياساى عيَراقى تايةةمتةندة بة وةس كردنى ئة .1
ئةوي  بةوةى ئايا ئةو ثةيوةندية لةة بابةتةةكانى مامةلكةة داراييةكانةة يةان لةة مادةكةانى بةارى         
كةسيَتية، بؤية ئةطةر ياساى عيَراقى بة بابةتى مامةلكةى دارايةى دانةابوو ئةةوا طةوي بةة ياسةاى       

دابةوو بةةو ثةيوةنديةة ء لةة مادةكةانى بةارى        بيانى نادريَت ئةطةر هاتوو وةسة يَكى جيةاوازتري  
 27كةسيَتى دانابوو.

ئةطةةةر هةةاتوو ئةةةو ثةيوةنديةةة لةةة مادةكةةانى بةةارى كةسةةيَتى بةةوو، ئةةةوا ياسةةاى عيَراقةةى   .2
هةلكدةستَيت بةة وةسة كردنى ئةةوةى ئايةا ئةةو ثةيوةنديةة ثةيوةسةتة بةة بابةةتى مةرجةةكانى           

ريَةةست ء ثايةكانى يان ثةيوةستة بةةو شةيَوةيةى كةة طريَةةسةتةكةى ثةَي ئةوامةدراوة يةان        ط
ثةيوةستة بةو شويَنةوارةى كة طريَةةستى هاوسةريةكة دروسيت كردووة يان ثةيوةستة بة هةر 
بابةتيَك لة بابةتةكانى بارى كةسةيَتى ء ليَةرةدا طةوي بةة ياسةا بيانيةكةة نادريَةت ئةطةةر هةاتوو          

 28كى جياوازترى دابوو لةو وةس ةى كة ياساى عيَراقى كردبووى.وةس يَ
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ناوةرِؤكي بابةتةكاني ياساي باري كةسييت لة ياساي شارستاني لة رِووي ناكؤكي ياسةاكان بةةم   
 شيَوةيةية ة

بةة مةرجةة بابةةتى ء     (ى ياسةاى شارسةتانيدا ئامةاذة دراوة   11(ى مةادة   1يةكةم/ لة برِطةى  
رِوالكةتيةكان شيَوةييةكان(ى دروستى طريَةةستى هاوسةرطريى، بؤ مةرجةة بابةتيةةكانى دةبيَةت    
بطةرِيَتةوة بؤ ياساى هةر يةك لةهةردوو هاوسةرةكة، بةآلم لة رِووى شيَوةوة ئةوا هاوسةرى بةة  

امةدرا يةان لةة نيَةوان     دروست ء رِاست دادةنريَت ئةطةر هاتوو لةة نيَةوان دوو كةسةى بيةانى ئةو    
كةسيَكى بيانى ء كةسيَكى عيَراقةى ئةوامةدرا ئةطةةر طريَةةسةتةكة ئةوامةدرا بةةثيَى شةيَوةى        
ياساى ئةو وآلتةى كة هاوسةريةكةى تيادا ئةوامدراوة، ياخود رِةضاوى ئةو شيَوانة كرابةوو كةة   

 ياساى هةردوو هاوسةرةكة برِيارى لةسةردا بوو.
يَكى موسةك ان هاوسةريكرد لةطة  ذنيَكى ناموسةك ان، بةآلم ذنةكة بةاوةرِدار  بةم ثيَية ئةطةر ثياو

بوو بة يةةكيَك لةة ئاينةة ئانانيةةكانى تةر ئةةوا هاوسةةريةكة دروسةتة، بةةآلم ئةطةةر ثيةاويَكى            
ناموسةك ان هاوسةريكرد لةطة  ذنيَكةى موسةةك ان ئةةوا هاوسةةريةكة نادروسةتة ء دةبيَةت دادطةا        

ثوضةلككردنى طريَةةستةكة، ضونكة ليَرةدا ياساى يةكيَك لة ذن ء ميَردةكة كة ذنةة   برِيار بداة بة
موسةك انةكةية رِيَطة ناداة بةوةى ذنةى موسةةك ان هاوسةةري بكةاة لةطةة  كةسةى ناموسةةك ان،        

ثياويَكى ئةمةريكى ثان ئةةوةى مةرجةة   29هةروةها ئةطةر ذنيَكى ئةمةريكى هاوسةريكرد لةطة 
بابةتيةكان بةثيَى ياساى هةردووكيان دروستةوو، مةرجى شيَوةيى بةثيَي ياساى عيَراقى هةبوو 
هةةةروةها هاوسةةةريةكةيان لةةة عيَراقةةدا رِوويةةدابوو ئةةةوا دةبيَةةت دادطةةا برِيةةار بةةداة بةةة دروسةةتى  

 30سةاى هةةردوو هاوسةةرةكةدا نةةبوو    هاوسةريةكةيان تةنانةةة طةةر مةرجةة شةيَوةييةكة لةة يا     
 بةشيَوةيةكى طشتى  مةرجى شيَوةيى بةم دوو بارة دةبيَت ة

طريَةةسةةتى هاوسةةةرى بةدروسةةت دادةنريَةةت لةةة رِووى شةةيَوة و رِوالكةتةةةوة ئةطةةةر هةةاتوو      .1
هةروةها رِةضاوى ئةو شيَوةيةى كرد كة لة ياسةاى   طريَةةستةكة بةثيَى ياساى ئةو دةولكةتة بوو

ئةو وآلتة برِيارى لةسةةردا بةوو هةةر بؤيةة لةة رِووى شةيَوةوة بةة دروسةت دادةنريَةت لةبةةردةم           
دادطاى عيَراقى هاوسةرى نيَوان دوو ئيَرانةى يةان عيَراقيةةك ء ئيَرانيةةك ئةطةةر طريَةةسةتةكة لةة        

يةى كردبةوو كةة ياسةاى ئيَرانةى برِيةارى لةسةةردابوو،       ئيَران ئةوامةدرابوو رِةضةاوى ئةةو شةيَوة    
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هةروةها بة دروست دادةنريَت لة رِووى شيَوةوة هاوسةري لة نيَوان دوو ئيَرانى يان عيَراقيةةك ء  
ئيَرانيةك ئةطةر لة عيَراقةدا ئةوامةدرابوو ِرةضةاوى ئةةو شةيَوةيةى كردبةوو كةة ياسةاى عيَراقةي          

ووى شيَوةوة بة دروست دادةنريَت لةبةردةم دادطةاى عيَراقةى   برِيارى لةسةردابوو، هةروةها لة رِ
ئةةو هاوسةةةرييةى ئةوامةدةدريَت لةةة نيَةةوان دوو كةسةى ئينطةيةةزى يةان كةسةةيَكى ئينطةيةةزى ء     
كةسيَكى ئةلك انى ئةطةر هاتوو لةة ئيةنطةاا ئةوامةدرابوو ِرةضةاوى ئةةو شةيَوةيةى كردبةوو كةة         

 ياساى ئينطةيزى برِيارى لةسةردابوو.

طريَةةستى هاوسةرى بة دروست دادةنريَت ئةطةر هاتوو رِةضاوى ئةو شةيَوانةى كردبةوو كةة     .2
ياساى هةريةكيَك لةة ذن ء ميَردةكةة برِيةارى لةسةةردابوو، بؤيةة لةة رِووى شةيَوةوة لةبةةردةم         
دادطاى عيَراقيدا بة دروست دادةنريَةت ئةةو هاوسةةريةى لةة نيَةوان ثيةاويَكى عيَراقةى ء ذنيَكةى         

طةيزيدا ئةوامدةدريَت ء رِةضاوى ئةو شيَوة برِيار لةسةر دراوانةةى كردبةوو كةة لةة ياسةاى      ئين
ئينطةيزى ء ياساى عيَراقيدا بةوو، هةةروةها بةة دروسةت دادةنريَةت لةبةةردةم دادطةاى عيَراقةى         
هاوسةرى لة نيَوان عيَراقيةك ء كضيَكى ئيَرانى طةر رِةضاوى ئةو شيَوةية كرابوو كة لة هةةردوو  

 اساى عيَراقى ء ئيَرانيدا هةبوو.ي

(ى ياسةةاى شارسةتانيدا ئامةةاذة دراوة بةة شةةويَنةوارةكانى   11(ى مةادة   2دووةم/ لةبرِطةةى   
طريَةةستى هاوسةرى بؤيةة ئةطةةر ناكؤكييةةك رِوويةدا تايةةةة بةة شةويَنةوارةكانى طريَةةسةتى         

ردةكةيةةة لةةةكاتى هاوسةةةرى ئةةةوا ياسةةاى ثيَويسةةت بةةؤ جيَةةةةجيَكردن لةةةم بةةارةدا ياسةةاى ميَ 
ليَرةدا طةوي بةة ياسةاى ذنةكةة نادريَةت تةنانةةة طةةر  ةوك ى ياسةاى           ،طريَةةستى هاوسةريدا

 دووةم جياواز بوو لة ياساى يةكةم.
(ى ياساى شارستانيدا ئاماذة بة كؤتايي هاتنى طريَةةستى 11(ى مادة  3سيَيةم/ لة برِطةى  

ن لةكاتى بةرزكردنةوةى داوا جيَةةجيَ دةبيَت هاوسةرى دةكاة و ياساى ميَرد لةكاتى تةآلق يا
ء ثةةةيِرةو دةكريَةةت بةسةةةر تةةةآلق ء جيابونةةةوة ء ليَكاازانةةى جةسةةتةيى، سةةةبارةة بةةة        
 ليَكاازانى جةستةيى( لةة شةةريةةتى ئيسة ميدا نيةة، بةةآلم لةةيى هةنةديَك تايةفةةى ئةاينى          

ى جةسةتةييةوة بةةبىَ ئةةوةى    ناموسةك ان هةية كة مةبةسةت جيابونةةوةى هاوسةةرانة لةة رِوو    
 طريَةةستى هاوسةريان هةلكوةشيَتةوة.
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(ى ياسةةاى شارسةةتانى ئامةةاذة دراوة بةةة بابةتةةةكانى  11(ى مةةادة  4ضةةوارةم/ لةةة برِطةةةى   
ِرةضةلكةك ء باوانة ء طشت ئةركةكانى نيَةوان باوكةةكان ء مندالكةةكان كةة ليَةرةدا ياسةاى بةاوك        

 ت. بةسةر ئةم بابةتانةدا ثةيرِةو دةكريَ
(ى ياسةاى شارسةتانى رِيَطةةى لةة ثةةيرِةوكردنى ياسةاى       11(ى مةادة   5ثيَنجةم/ لة برِطةى  

بيانى طرتووة ء بوارى بؤ ياساى عيَراقى فراوانا كردووة بةشيَوةيةك ئاماذة دراوة بةوةى لةو 
كاتى (دا هاتووة ئةطةر هاتوو يةكيَك لة ذن ء ميَردةكة لةة 11بابةتانةى كة لة برِطةكانى مادة  

 طريَةةستى هاوسةريدا عيَراقى بوو ئةوا تةنها ياساى عيَراقى جيَةةجيَ دةبيَت. 
(ى ياسةةاى شارسةةتانيدا ئامةةاذة دراوة بةةة بابةتةةةكانى تايةةةةة بةةة    21شةشةةةم/ لةةة مةةادة   

ِراسكيَردراوى ء سةركارى ء جطة لةوانةة هةةر سيسةتةميَكى دانةدراوى تةر بةؤ ثاريَزطةاريكردنى        
ان نيةة يةان لَيهاتووييةان ناتةةواوة يةان ئةوانةةى ناديةارن ئةةوا ياسةاى ئةةو           ئةوانةى ليَهاتوويي

 دةولكةتة بةسةرياندا جيَةةجيَ دةبيَت كة ئةو كةسانة سةر بةو دةولكةتةن.
(ى ياساى شارستانيدا ئاماذة دراوة بةوةى كةة ثابةنةدبوون بةة بةييَوى     21 ةوتةم/ لة مادة  

نةة ئةطةةر بةاوك بةييَوى مندالكةةكانى لةسةةربوو بةاوك        ياساى قةرزدار جيَةةجيَ دةبيَةت، بةؤ منو  
هةةةلكطرى رِةطةزنامةةةى وآلتيَكةةةوو مندالكةةةكاني  هةةةلكطرى رِةطةزنامةةةى وآلتيَكةةى تربةةوون ئةةةوا 

 ياساى باوك جيَةةجيَ دةبيَت.
(ى ياسةاى شارسةتانيدا ئامةاذة دراوة بةة كاروبارةكةانى مةرياة كةة        22هةشتةم/ لةة مةادةى    
ة لةكاتى مردنةكةيدا جيَةةجيَ دةبيَت بةةآلم دةبيَةت رِةضةاوى ئةةم دوو     ياساى كةسة مردووةك

 خالكة بكريَت ة
جياوازى ِرةطةزنامة رِيَطر نيةة لةة مرياتطةرت  لةة سةامانى طواسةااوة ء نةطواسةااوة، بةةآلم          .أ

كةسي عيَراقى مرياتى لة بيَطانةكان ناطرن ئةطةةر بةةثيَى ياسةاى دةولكةةتى مةرياة ليَطرياوةكةة       
 سى عيَراقى مرياتى ليَةطريَت.كة

سامانى ئةو كةسة بيانيةى كةة مرياتطةرى نيةة ء سةامانةكةى لةة عيَراقدايةة سةامانةكةى بةؤ          .ب
 دةولكةتى عيَراقة تةنانةة طةر ياساى دةولكةتى كةسة بيانيةكة ثيَضةوانةى ئةمة هاتةيَت.

( ئةةوي  بةةوةى   صهية و(ى ياسةاى شارسةتانيدا ئامةاذة دراوة بةة سةكاردن      3نؤيةم/ لة مادة  
كارءبارةكانى سكاردن ياساى كةسى سكاردةكار لةةكاتى مردنيةدا جيَةةةجيَ دةبيَةت بةسةةريدا،      
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هةروةها لة رِووى دروستى سكاردن  لة سامانى طواسااوة لة عيَراق كة مولككى كةسيَكى بيةانى  
 ةجيَ دةبيَت. مردووة ء لة رِووى ضؤنيةتى طواستنةوةى ئةو سامانة ئةوا ياساى عيَراقى جيَة

(ى ياسةةاى شارسةةتانيدا ئامةةاذة دراوة بةةةوةى بابةتةةةكانى تايةةةةة بةةة  24دةيةةةم/ لةةة مةةادة  
خاوةنداريَتى ء بندةستانة ء مافةة رِاسةتةقينيةكانى تةر  منوونةييةةكان( ء بةةجؤريَكى تايةةةة       

ئةةوا  رِيَطاكانى طواستنةوةى ئةم مافانة بةهؤى طريَةةست ء مرياتى ء سكاردن ء جطة لةةوةن،  
سةبارةة بةة طواسةااوة ئةةوا ياسةاى      ،ياساى شويَنى خانوبةرةكةى بةسةردا جيَةةجيَ دةبيَت

  كارةكةةدا  رِوودانةى  لةةكاتى  تياداية طواسااوةكةى كة تئةو دةولكةتةى بةسةردا جيَةةجيَ دةبيَ
 .بيَت بةدةستهيَناني يان سامانةكة مافى لةدةستدانى بة ض

 هةيةة  طشةتى  تيَةينيةةكى  ضةةند  شارسةتانى  ياسةاى  لة ناكؤكى ىبابةتةكان رِوونكردنةوةى ثان
 ة ئةواني  كة بطرييَت لةبةرضاو دةبيَت

 ئةوا بوو وآلة ئادابى ء طشتى سيستةمى ثيَضةوانةى بيانى ياساى  وك ةكانى هاتوو ئةطةر .1
.شارستانى ياساى لة( 121  ء(23  مادة بة ثالككشت ئةمةن ناكريَت جيَةةجيَ بيانيةكة ياسا
 ئةةوا  بةوون  عيَراقةى  هاوسةةريدا  طريَةةسةتى  لةةكاتى  ميَردةكةة  ء ذن لةة  يةكيَك هاتوو ئةطةر .3

 مةرجةة  بابةتةةكانى  لةة  دةبيَةت  جيَةةجيَ عيَراقى ياساى بةلككو ناكريَت، جيَةةجيَ بيانى ياساى
 ء تةةآلق  ء هاوسةةرى  شويَنةوارةكانى ء هاوسةرى طريَةةستى دروستى شيَوةييةكانى ء بابةتى

 بةة  ثالككشةت  باوانةةيى  ء بةييَوى  ء شةةرعى  رِةضةةلكةكى  ء جةسةتةيى  ليَكاازانةى  ء يابوونةوةج
.شارستانى ياساى ى(11  مادة لة( 5  برِطةى

 لةة  كةارثيَكراو  نيَودةولكةةتى  ثةمياننامةيةةكى  يان تايةةتدا ياسايةكى لة هةبوو دةقيَك ئةطةر .2
 ثةمياننامةةة يةةان تايةةتةكةةة ياسةةا ئةةةوا وبةةو مادانةةة ئةةةو ثيَضةةةوانةى دةقةةة ئةةةو ء عيَراقةةدا

.شارستانى ياساى ى(32  مادة بة ثالككشت ئةمة دةبيَت جيَةةجيَ نيَودةلكةتيةكة
 بةسةةردا  دةولكةتةةى  ئةةو  ياسةاى  ئةةوا  تايةةمتةنةدى  رِيَساكانى ِيَوشويَنةكانى بةر سةبارةة .4

 ئةوامةةدةدريَت تيةةادا ةكانىرِيَوشةةويَن يةةان دةكريَةةت تؤمةةار ىلَ داواكةةةى كةةة دةبيَةةت جيَةةةةجيَ
.شارستانى ياساى ى(32  مادة بة ثالككشت

 ثةةيرِةوى  ئةةوا  نةةهاتةوو  يةان  نةةبوو  دةقيَةك  شارسةتانى  ياسةاى  دةقانةى لةو هاتوو ئةطةر .5
 ى(21  مةادة  بةة  ثالككشةت  بةةربآلوة  زؤرتةر  كة دةكريَت تايةةة نيَودةولكةتى ياساى بنةماكانى

.شارستانى ياساى
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 ودةوَلةتيةكان ء بارى كةسَيتى :ارةم/ بةَلطةنامة نَيبِرطةى ضو

 ثةمياننامةةى  ء رِيَكةوتننامةة  ضةةندي   لةة  ء نيَودةولكةتية كؤمةلكطةى ئةنداميَكى عيَراق دةولكةتى
 كةارثيَكردنى  بةؤ  دةربرِيةوة  خةؤى  ثابةنةدى  ء ئةندامةة  مةرؤظ  مافةةكانى  بةة  تايةةة نيَودةولكةتى

 بابةتةةكانى  لةة  بةاس  نيَودةولكةتيانةة  بةلكطةنامة ئةو برِطةكانى لة هةنديَك يان ناوةرِؤك دةبينني،
 وةردةطريَت ثابةنديَتى ثةةى بةلكطةنامانة ئةو ضوونةثا  ء واذؤكردن بة ء دةكاة كةسيَتى بارى

 ئةوةى بةآلم وآلة، ياساكانى لة بةشيَك دةبيَتة ضونكة بكريَت جيَةةجيَ ناوةرِؤكةكةى دةبيَت ء
 ياسةةا ء نيَودةولكةتيةةةكان بةلكطةنامةةة نيَةةوان لةةة ناكؤكيةةة بةةوونى بابةةةتى نةةةط توطؤكرد جيَطةةةى

 ئةةوي   كةسةيَتى  بةارى  بابةتةةكانى  لةة  ديةاريكراو  بابةةتيَكى  لةمةةرِ  كارثيَكراوةكةان  نيشت انية
 دادوةر ليَةرةدا   ئايةا  بابةتةة  ئةو لةسةر هةبوو جياوازيان  وك ى دوو هةردووكيان هاتوو ئةطةر
 نيَودةولكةتيةكة؟ بةلكطةنامة يان نيشت انيةكة ياسا جيَةةجيَكردنى ةب دةبيَت ثابةند

 ياساييان ثيَطةى ء نيَودةولكةتيةكان بةلكطةنامة نرخى لة باس ثيَويستة ثرسيارة ئةم وةآلمى بؤ
 .ياساييدا سيستةمى هةرةمى نيَو لة ثةةكةى دياريكردنى ء دةولكةة نيَو لة بكةي 

 دةولكةةة  ئةوةى ثان ئةوي  نيشت انى ياساى لة بةشيَك دةبنة ةكاننيَودةولكةتي رِيَككةوتننامة
 ء دةكةاة  ثةسةندي ياخود رِيَككةوتننامةكة دةضيَتةثا  ء دةكاة رِيَككةوتننامةكة لةسةر واذؤ

 لة شيَوازة ئةم،بآلودةكاتةوة وآلتدا فةرمى رِؤذنامةى لة رِيَككةوتننامةكة دةقى ياسايةك بةثيَى
 ء( 2  مةادةى  لةة ( 2  ء(3  برِطةةكانى   ةوك ي  بةة  ثالككشةت  ئةةوةن  ةكريَتد ثةيرِةو عيَراقدا
 .1191 سالكى ى(111  ذمارة بة( ثةمياننامةكان طريَةةستى ياساى  لة( 24  مادة

 ئةطةةرى  ئةةوا  نيشت انى ياساي دةقى دةبنة نيَودةولكةتيةكان رِيَككةوتننامة ئةوةى دوابةدواى 
 جياوازةكةان  كيَشة بؤ برِياردان لة دةردةكةويَت نيشت انى ياساي  وك ي لةطة  بوونى ناكؤكى
 كةة  نيشةت انيةكةدا  ياسةا  لةة  رِيَسةا  ء رِيَككةوتننامةكة لة ياسايى رِيَساى بوونى لةكاتى ئةوي 

 ضةؤن  برِيةاردان  ئايةا  تةر  مانايةكى بة دةكريَت، جيَةةجيَ دياريكراو بابةتيَكى لةسةر هةريةكةيان
 وآلة كارطيَرِيةةكانى  ء دادوةرى دةزطةا  لةة  دةكاة جيَةةجيَ ياسا كةسةى ئةو لةبةردةم دةبيَت
 يةةكيَكيان  كةة  دةبيَت جيَةةجيَ باردا يةك بةسةر كة دةردةكةويَت دةق دوو لةبةردةميدا كاتيَك

 نيشت انيةكة؟ ياسا لة تريان ئةوى ء طرتووة سةرضاوةى نيَودةولكةتيةكانةوة رِيَككةوتننامة لة
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 ثةةبةندى لة بزاندريَت ء نيَودةولكةتيةكان رِيَككةوتننامة  ثةةى بةدواى يَنيبطةرِ دةبيَت وةآلم بؤ
 دةولكةتةكةةدا  ياسةايى  سيسةتةمى  لةة  ئةمةةن  كةة  خؤيدةبينيَتةةوة،  كويَةدا  لةة  نةاوخؤدا  ياساى

 لةة  نيَودةولكةتيةكان رِيَككةوتننامة وآلتاندا دةستورى هةنديَك لة. ثةةيةكداية ض لة دةردةكةويَت
 ياسةا  لةة  دةبة   بةاآلتر  بةمةةن  ء وآلتةة  ئةةو  نيشت انى دةستورى لة باآلترن ياسايى ثيَطةيةكى
 دةستورى( 15،12  مادة كة دةكريَت ثةيرِةو 1151 لةسالكى هؤلكةندا لة هةروةك ئاساييةكان
 نةةاوخؤيي ياسةةاى بةةة نيَودةولكةةةتى رِيَككةوتننامةةةى تيَكةةةلكةوونى بؤيةةة باسةةيدةكاة هؤلكةنةةدى
 ئةةوةى  بةةبيَ  دةبيَةت  رِيَككةوتننامةكةة  بآلوكردنةةوةى  ء ثةسةةندكردن  بةة  ثيَويسةيت  هؤلكةندى

 هةيةة  وآلة هةنةديَك  هةةروةها  وآلتةة،  ئةو ثةرلةمانى لة بكريَت رِيَوشويَ  طرتنةبةرى ضاوةرِوانى
 دةسةةتورى لةةة ئةمةةةن دانةةاوة ناوخؤييةةةكان ياسةةا لةسةةةروى نيَودةولكةةةتي رِيَككةوتننامةةةي

 هةةروةها  ،1152 سةالكى  فةرِةنسةى  دةسةتورى  ى(55  مةادة  بةةثيَى  بةديةدةكريَت  فةرِةنسادا
( سةيَيةم  111/3  مةادة  لةة  بةةآلم  طرتؤتةبةةر،  فةرِةنسةى  رِيَةةازى  هةةمان  ئةةلك انى  دةسةتورى 
 لةطة  ناكؤك  كة ياسايانةى ئةو جيَةةجيَكردنى بةرثةرضدانةوةى بؤ داوة دادوةر بة دةسةآلتى

( 32  مةادة  لةة  1195 لةسةالكى  يؤنةانى  دةسةتورى  هةةروةها  نيَودةولكةتيةةكان،  رِيَككةوتننامة
 .وةريطرتووة

 نيَوخؤييةكان ياسا هيَزى ئاستى لة نيَودةولكةتيةكانى رِيَككةوتننامة هةن تر دةستورى هةنديَك 
 دةسةتورى  تايةةةة  بةة  كةردووة  ثةيرِةو ئةمةيان عةرةبى وآلتانى دةستورى زؤرينةى كة داناوة
 ء(19  مةادة  لة( ا  برِطةى رِيَنويَنى بة ئةوي ( 42  مادة لة( د  ىبرِطة 1191 عيَراقي كاتى

.119121 سالكى( 111  ذمارة ثةمياننامةكان طريَةةستى ياساى لة( 24 
( ِريَككةوتننامةى نيَودةولكةتى ثان 1171ؤشنايى دةستورى ثيَشوى كاتى عيَراق  سالكى لةذيَر رِ

طريَدانى دةبيَتة بةشيَك لة ياساى عيَراقي بة شيَوةيةك هيَزى ياسايى ء ثةةى ياسايى بوونى خؤي 
سالكى  وةردةطريَت، لةبةرئةوةى عيَراق نةضؤتة ثا  رِيَككةوتننامةى ظيَننا بؤ ياساى ثةميانةكانى

ء ثةسةندي نةكردووة بؤية  وك ةكانى رِيَككةوتننامة نيَودةولكةتيةكان كة عيَراق  1161
 .32طريَيدةداة نابيَتة باآلدةست بةسةر ياساكانى ناوخؤى

                              
بيه  اككمهة سلسهلة املائهدة      -حقوق االنسان يف الشريعة األسالمية والقانون الدولي -ليل حممودد. ضارى خ 31

 ودواتر. 51ل-1111-اكرة

  51ل -سةرضاوةى ثيَشوو -خليل حممود ضارىد.  32
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يانةى  لةة  (دا دةبيَت سةرجةم ئةةو ياسةا  2115لةذيَر سايةى دةستورى كؤمارى عيَراق  سالكي 
عيَراقدا دةردةض  لةطة  دةستورةكةدا ناكؤك نةبيَت ء هةةر ياسةايةك يةان دةقيَةك ثيَضةةوانةى      

هةةر   ،(2115ى دةستورى عيَةراق سةالكى   13دةستورةكة بوو ئةوا بة ثوضةلَ دادةنريَت  مادة
ؤكى دةستور بؤية ئةو رِيَككةوتننامة نيَودةولكةتيانةى كة عيَراق طريَيدةداة دةبيَت لةطة  ناوةر

بطووَيت ء ناكؤك نةبَيت لةطةلكيةدا ئةمةة لةييةةك لةييةةكى دى بةة خويَندنةةوةمان بةؤ برِطةةى         
(ى دةستور ئةوة بةديدةكةةي  كةة رِيَككةوتننامةة نيَودةولكةتيةةكان لةة      13 يةكةم( لة مادةى  

 نامانة.ئاست دةستورى عيَراقني كاتيَك عيَراق دةبيَتة ئةندام لة يةكيَك لةو رِيَككةوتن
سةةةبارةة بةةة هةةةردوو رِيَكةوتننامةةةى بةةوارى ياسةةايي ء دادوةرى، يةكةةةميان  رِيَكةوتننامةةةى  

 1152جيَةةجيَكردنى  وك ةكان لة نيَوان وآلتانى كؤبةندى عةرةبي( كةة لةة قةاهرية لةسةالكي     
(ى عةرةبي بؤ هاوكارى دادوةرى( كة لة شارى رياض، دووةميان  رِيَكةوتننامةى  33واذؤ كراوة

، هةةةةردوو رِيَكةوتنامةكةةةة رِيَطةةةة دةدةن بةةةة  34( واذؤ كةةةراوة1113( لةةةة سةةةالكي  الريهههاض 
ةى دةرضوون لة كيَشةكانى بارى كةسيَتى ئةمةن بة رِوونى لة مادة جيَةةجيَكردنى ئةو  وك ان

(ى رِيَكةوتننامةةةى هاريكةةارى  25(ى رِيَكةوتننامةةةى جيَةةةةجيَكردنى  وك ةةةكان ء مةةادة    1 
(ى 16دادوةرى دةردةكةويَت هةر بؤية جيَةةجيَكردنى  وك ة بيانيةكان لةذيَر رِؤشنايي مادة  

(ى سةالكي  45( لة ياساى جيَةةجيَكردنى عيَراقي ذمارة  12 ياساي شارستانى عيَراقي ء مادة 
(ى سةالكي  31دةبيَت ئةمة ويَرِاى بوونى ياسايةكى تايةةة لةة عيَةراق بةة ذمةارة       35(دا1111 

                              
( العراقيةؤذنامةى )الوقائع رِ (ء لة1156) (ى ساَلى35ياساى ذمارة ) يَكةوتنامةكةى كردووة بةةسةندى رِعيَراق ث 33

  .( مادة ثيَكديَت12( لة )6/6/1156) ( لة3112ذمارة ) بآلوكراوةتةوة بة
( بةثيَي )ياساي ثةسةندكردنى 1113(ى ساَلي )111ياساى ذمارة ) ة بةوويَكةوتنامةكةى كردعيَراق ثةسةندى رِ 34
( لة 2176ذمارة ) ( بةالعراقيةؤذنامةى )الوقائع رِ لة هاريكارى دادوةرى( كة عةرةبي بؤ رياضىيَكةوتنامةى رِ
 ( بآلوكراوةتةوة.11/1/1114)

دادطا بيانيةكان  لةئةو حوكمانةى  ( داهاتووة كة1111(ى ساَلي )45(ى ياساي جيَيةجيَكردنى ذمارة )12) مادة لة 35
يَكةوتنامة كان يان بةثيَي رِمى بيانيةبةثيَي ياساي جيَبةجيَكردنى حوكعيَراقدا شياوى جيَبةجيَكردن نني مةطةر  ن لةودةرضو

(ى 41ي ذمارة)(ى ياساي شارستانى عيَراق16مادة ) كردن، بةهةمان شيَوة لةيَطةبدريَت بة جيَبةجيَنيَودةوَلةتيةكان رِ
ئةوكاتةى  عيَراقدا تا جيَبةجيَكردن نية لة ةى لة دادطا بيانيةكان دةرضوون شياويئةو حوكمان( داهاتووة 1151ساَلى )
 بارةيةوة. دةرضووة لةو ساكانى ئةو ياسايةى كةيَبةثيَي رِ
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( كة بة  ياساى جيَةةجآ كردنةى  وك ةة بيانيةةكان لةة عيَراقةدا( ناسةراوة بةةآلم ئةةم         1121 
 ةةمتةند نية بة بوارى بارى كةسي.ياساية تاي

 
 ى نوَيي عَيراق ء بارى كةسَيتى // دةستورباسي ثَينجةم

طؤرِانطارى لة سيسةتةمى فةةرمانرِةوايي ء شةيَوةى دةولكةتةدا      36دةستورى نويَي كؤمارى عيَراق
( ضةندي  ئاماذةي تيادايةة بةؤ بابةتةةكانى بةارى     2115دةستورةى سالكى   هيَناية ئاراوة، ئةم

 كةسيَتى كة ليَرةدا لة دوو برِطةدا ئاماذةي ثيَدةدةي  ة
 

 -ستورى عَيراق بؤ بارى كةسَيتى :بِرطةى يةكةم/ تَيِروانينى دة
لةةة دارِشةةنت ء دانةةانى دةسةةتورةكة بةشةةيَوةيةك بةةوو كةةة سةةةرجةم ثيَكهاتةةة دذء ناكؤكةةةكان   

رِوانطةى تايةةمتةنديَتيانةوة دةيانويست مادةكانى بةوشيَوةية لةدايك بيَةت كةة خوازيةاريةوون،    
بةآلم كؤكردنةةوةى ويسةتى ناكؤكةةكان ئاسةان نةةبوو هةربؤيةة دةبيةنني زؤريَةك لةة مادةكةانى           

انة دةستور رِةنطدانةوةى ئةو ويستةية ء لة بوارى جيَةةجيَكردندا ئاسان نية ناوةرِؤكى ئةو ماد
جيَةةجيَ بةيَت لةم رِوانطةيةوة بابةتةكانى بارى كةسيَتى يةةكيَك  لةةو بابةتانةةى بةشةيَوةيةك     

 دارِيَيراوة كة رِاظةى جياوازى بؤ دةكريَت.
( لةةة دةسةةتورةكة ئامةةاذة دةداة بةةة بناغةةةى دانةةانى ياسةةا لةةة وآلتةةدا ء      2بيَطومةةان مةةادة   

ياسةادانان ء ضةةند ثيَوةريَةك دانةدراوة كةة      بةشيَوةيةك ئيس م كراوةتة سةرضاوةى بناغةة بةؤ   
نابيَت دةركردنى هةر ياسايةك ثيَضةوانةى ئةو بنةمايانة بيَت ئةواني  جيَطريةكانى  وك ةكانى 

بة واتةة نابيَةت   ،ئيس م ء بنةما دميوكراسيةكان ء مافء ئازاديية بنةرِةتيةكانى نيَودةستورةكة
بيَت، ديارة ئةمة يةكيَكة لةو مادانةى كة بةوارى   ياسايةك دةربضيَت ثيَضةوانةى ئةوسآ بنةماية

جيَةةجيَكردنى ئاسان نية ضونكة خودى ئةةو سةآ بنةمايةة دذ بةيةةك  بةة تايةةةة لةة هةنةديَك         
 بوارى تايةةة بة بارى كةسيَتى.

كةة  ،(ى دةسةتورة  41يةكيَك لة مادةكانى تر كة رِاستةوخؤ ثةيوةستة بة بارى كةسيَتى مادة 
داة بةوةى عيَراقيةةكان ئةازادن لةة ثابةنةد بةوون بةة بةارى كةسةيَتيان بةةثيَي          تيايدا ئاماذة دة

                              
( 2115/كانونى يةكةم/21( لة )4112ذمارة ) ( بةالعراقيةؤذنامةى )الوقائع رِ دةستورى كؤمارى عيَراق لة 36

 بآلوكراوةتةوة.



51 

 

ئاينةكانيان يان رِيَضكةكانيان  يان بري و باوةرِيان يان هةلكةياردنةكانيان ء بة ياسا رِيَكدةخريَت، 
ئةوةى جيَطةى سةروة  بةثيَي ئةم مادةية( دةبيَت بارى كةسيَتى عيَراقيةكان لة ضوارضيَوةى 

ياسايةكدا رِيَكةخريَت ياخود لة ضوارضيَوةى يةك ياسا بةآلم بةة  ةوك ى جيةاواز جيةاواز،      ضةند
ضونكة مادةكة ئاماذة دةداة بةوةى كة بةثيَي ئاي  ء رِيَضكة ء بري و باوةرِ ء هةلكةةياردن بةارى   

اي جياواز كةسيَتى رِيَكةخريَت، بةم ثيَية بيَت ثيَويستة بؤ هةر ئاينيَك لة عيَراقدا  وكم يان ياس
هةبَيت بؤ بةارى كةسةيَتى واتةة موسةولك انةكان ء مةسةينيةكان ء موسةاييةكان ء سةابئةكان ء        
مةندائيةكان ء يةزيديةكان ... هتد، ياساى خؤيةان دةبيَةت، هةةروةها بةهةةمان شةيَوة بةةثيَى       

ةك دابةشكردنى رَِيضةكةكانى ئيسة مى بةارى كةسةيَتى دابرِيَةيرَيت بةة تايةةةة لةةكاتى ئيَسةتا و         
 سةةوننة ء شةةيةة(، هةةةروةها بةةةثيَي بريوبةةاوةرِ و هةلكةياردنةةةكانى دةبيَةةت بةةارى كةسةةيَتى       
رِيَكةخريَت، ديارة دارِشتنى ياسايةكى تايةةة لة ضوارضيَوةى ئةم مادةيةةدا كةاريَكى سةتةمة و    

ربكةاة  ئاسان نية بؤية ثيَناضيَت دارِيَيةرى عيَراقي بتوانيَت لة ئايندةدا ياسايةكى لةو شيَوة دة
 تايةةة بة بارى كةسيَتى.

 
 فيدِراَليةكان ء بارى كةسَيتى : بِرطةى دووةم/ هةرَيمة

عيَةةراق وةك دةولكةةةتيَكى فيةةدرِالكي ناسةةيَندراوة ء دةسةةةآلتة      ،(ى دةسةةتور1بةةةثيَي مةةادة   
فيدرِالكيةةةكان ديةةاريكراون كةةة خةةؤى لةةة دةسةةةآلتةكانى ياسةةادانان ء جيَةةةةجيَكردن ء دادوةرى  

هةةةةروةها تايةةمتةنةةةدى يةةةاخود ئةةةةرك ء دةسةةةةآلتى  ،ى دةسةةةتور(47ةوة  مةةةادة دةبينيَتةةة
ى دةسةتور(  116هةردةسةآلتيَك دياريكراوة ء سيسةتةمى فيةدرِالكي لةة عيَراقةدا بةةثيَي  مةادة       

( 121دابةشكراوة ء لة نيَةو ئةةم دابةشةكردنةدا هةريَ ةةكان بةشةيَك  تيايةدا ء بةةثيَي مةادة          
دادةنةيَ  ء دةسةةآلتةكانى هةةريَم مةايف ثيةادةكردنى دةسةةآلتى        هةريَ ةكان دةستورى خؤيةان 

ى دةسةةتور(، ديةةارة ثيَكهاتةةةى  121ياسةةادانان ء جيَةةةةجيَكردن ء دادوةريةةان هةيةةة  مةةادة   
سيسةةتةمى فيةةدرِالكي لةةة ثايتةةةخت ء هةريَ ةةةكان ء ثاريَزطةةا ء بةرِيَوةبةرايةتيةةة خؤجيَيةةةكان    

ان لة رِووى ياسادانان ء جيَةةجيَكردن ء دادوةرى ئةمة ثيَكديَت ء ثيَدانى دةسةآلة بة هةريَ ةك
بوار دةكاتةةوة كةة هةةر هةةريَ يَك لةة ضوارضةيَوةى مةايف دةسةتورى خةؤى ياسةاي تايةةةة بةة             
هةريَ ةكةى دةربكاة لة طشت بوارةكاندا بة تايةةة بارى كةسيَتى بةم ثيَيةن ياسةاي جيةاواز   

رِووى نةةاكؤكى ياسةةا هةريَ يةةةكان دةبينةةةوة لةةة بةةةثيَي هةريَ ةةةكان دةردةضةةيَت ليَةةرةدا رِووبةةة
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ضوارضةةيَوةى يةةةك وآلتةةدا، بةمنونةةة لةةةكاتى ئيَسةةتادا هةةةريَ ى كوردسةةتان وةك تةةةنها هةةةريَ ى  
ى دةسةتور( لةة ضوارضةيَوةى دةسةةآلتة رِيَكيَدراوةكانيةدا لةة       117فيدرِالكى دانكيةادانراو  مةادة   

كة ئةم ياسايانة  وك ةكانى جياوازن كة لةة  بواري  بارى كةسيَتيدا ضةندي  ياساي دةركردووة 
ناوضةةةكانى دةرةوةى هةةةريَ ى كوردسةةتان ض لةةة ثايتةةةخت ء ض لةةة ثاريَزطاكةةانى تةةر جيَةةةةجيَ 
ناكريَت بؤية ناكؤكى دروست دةبيَت كاتيَك ييةنيَك سةر بة هةريَ ى كوردستانة و ييةنةكةى تةر  

ء لةبةةةردةم يةةةكيَك لةةة دادطةةانى وآلة  دانيشةةتوى ثاريَزطاكةةانى دةرةوةي هةةةريَ ى كوردسةةتانة
تا ئيَستا هةريَ ى كوردستان ياسا ء  1112كيَشةكةيان دةبيندريَت، ئةوةى ئاشكراية لة سالكي 

(ى دةستور رِةوايةتى دراوة بةو ياسا و برِيارانة ديارة لة 141برِيار دةردةكاة ء بةثيَي مادة  
دةرضةةووة ياسةةا ء برِيةةارى تيادايةةة كةةة    1112نيَةةو ئةةةو ياسةةا و برِيارانةةةى كةةة ثةةان سةةالكي  

 ثةيوةستة بة بوارى بارى كةسيَتى.
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 وةم دةروازةى دو

 هاوسةر طريى )الزواج(  

 
هاوسةريكردن، يةكيَكة لة ثرؤسة طرنطةكانى قؤناغى ذيان بؤ هةرتاكيَكى كؤمةأل ض نيَر بيَت يان مآ 

 دةكةات بةشةيَوةيةك هةريةةكيَك لةة     اترء زية  قؤناغيَكة ئاسيت بةرثرسياريةتى تاكةةكان فةراوان    كة
ء بةرثرسياريةتى  بةرامبةردا ضةندين ئةرك اليةنةكانى ئةجنامدةرى هاوسةرى ويَرِاى كؤمةَلة مافيَك لة

ثيَناو بةردةوامبوونى ذيةانى هاوسةةرى،    ء دةبيَت ئةو ئةركانةش بةجيَ بهيَندريَت لة ئةستؤ دةطرن لة
ء ئايندةيةكى نةخوازراء رِووبةرِووى هاوسةريان  يَزان تيَكدةضيَتء خ ثيَضةوانةوة شريازةى هاوسةرى بة

و بةهؤيةةوة يةكةةى كؤمةآليةةتى كؤمةَلطةة زيةاد       دةبيَتةوة، هاوسةةرى ثيَداوسةتيةكى كؤمةآليةتيةة   
 . ء ثةيوةنديةكانى نيَوان تاكةكان رِيَكدةخريَت لةو ضوارضيَوةدا دةكات

دةكريَةت   ء ثياويَةك سةةير   يَكى ئارةزومةندانةى نيَوان ذنرِوانطةي ياساوة، هاوسةرى وةك طريَبةست لة
ء  ء شةةرعي  بن بةثيَي شةرع بةبآ بةوونى ئاسةتةنطى ياسةايي    كة هةريةكةيان بؤ يةك ى رِةواو شياو

ء خسةةتنةوةى وةضةةةية، لةةةم رِووةوة  ء ذيةةانى هاوبةةةش هاوسةةةرى ثيَكهيَنةةانى خيَةةزان ئامةةانل لةةة
ء سةرضةاوةى   ء دوو رِةطةزى جياواز دةبيَةت  ريَبةستيَكى دوواليةنضوارضيَوةى ط هاوسةرطريي تةنها لة

 نيَوانياندا ئةجنامدراوة. لة ثابةندبوونى هةراليةنيَك ئةو طريَبةستةية كة
 

 / تايبةمتةندي و ثَيناسي هاوسةرطريي / بةشي يةكةم
 / بِرطةى يةكةم/ تايبةمتةنديةكانى طرَيبةستى هاوسةرى

تيَرِوانني بؤ سروشيت ئةم طريَبةستة  ء بة ياريكراوةكان بؤ طريَبةستى هاوسةرىلةذيَر رِؤشنايي ثيَناسة د
 جيايدةكاتةوة لة ديدةكريَت كة طريَبةسيت هاوسةري ضةند تايبةمتةنديةكي تيادا بة تيَبيين دةكريَت كة

 : خؤيدةبينيَتةوة لة طريَبةستةكاني دي كة
مرؤظة، اليةنيَكيان رِةطةةزى نيَةرء اليةنةكةةى    طريَبةستى هاوسةرى ويستى دوو رِةطةزى جياوازى  .1

بةةم ثيَيةة    37،ء ثيةاودا دةبةسة يَت   نيَةوان ذن  دى رِةطةةزى مآيةة بةة واتةة طرَيبةسةتيَكة تةةنها لةة       
سةرى نيَوان ذن ء ذن بةمنونة هاو ،طريَبةستى هاوسةرى نيَوان دوو مرؤظ لة يةك رِةطةز دانيثيادانةنراوة

                              
 .31ل –سةرضاوةى ثَيشوو  -د. فاروق عبداللة كريم 37
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و ثياو، هةروةها ئةم طريَبةستة دةبيَت لةاليةن مرؤظةوة ئةجنامبدريَت كة لةة   يان هاوسةرى نيَوان ثياو
هةةروةها دةبيَةت    38،يةك رِةطةزى مرؤيني بة واتة جياوازى رِةطةز تايبةمتةندى سةرةكية لة هاوسةريدا

رِةطةزى مرؤظةكان رِوون بيَت بؤية هاوسةريكردني كةسي رِةطةز ناديار وةك نيَرةموك واتة ئةو كةسةى 
ئيسةممدا بةة ثوضةةأل دادةنريَةت ضةونكة       ء لةة 39ياسادا رِيَطرى ليَكةراوة  ميَينةكةى دياريكراو نية لة

 . رِةطةزى نيَرة يان مآ ئايا لة رِةطةزى ئةو كةسة ناتواندريَت دياريبكريَت كة
ء  ء بةةردةوام دةبيَةت تةا كةاتى كؤتةايي هةاتن       طريَبةستى هاوسةرى، طريَبةسةتيَكى هةميشةةيية   .2

ثيَضةةوانةوة طريَبةسةتى    طريَبةسةتةكة بةة   جيابونةوة يان مردنى اليةةنيَك لةة   هةَلوةشاندنةوةى بةهؤى
 40رِووى ماوةء ضيَذةوة دانيثيادانةنراوة. كاتى لة

تيايةدا   خةسةَلةتةكانى طريَبةسةتى هاوسةةرى دادةنريَةت كةة      يةةكيَك لةة   ء تةنها ميَرد بةة  فرةذنى .3
ذنيَةك لةة يةةك كاتةدا طريَبةسةتى       ثياوة لةطةأل زياد لةة  رِيَطةدةدات بةوةى اليةنيَكى طريَبةستةكة كة

لة يةك كاتدا لةطةأل زيةاد   هاوسةرى هةبيَت ء اليةنةكةى تركة ذنة ئةو مافةى ثآ رِةوا نابيندريَت كة
 41. تى هاوسةرى هةبيَتثياويَك طريَبةس لة
ضوارضةيَوةى سيسةتةمى    طرَيبةسةتى هاوسةةرى ثةيوةسةتة بةسيسةتةميَكى ئةاينى يةان بَلةَيني لةة         .4

ء  حةوكم  ء ثياو رِاستةوخؤ هةةردوو اليةةن ثابةنةدن بةة     نيَوان ذن ئةجنامدانى طريَبةست لة طشتيةء بة
ثيَضةةوانةى سيسةتمى    شويَنةوارةكانى ء ناتوانن رِةزامةندبن يان رِيَبكةةون لةسةةر هةنةديَك خةاأل كةة     

ضوارضةيَوةى رِيَسةا    ء كاتى هةية كةة لةة   طشتى بيَت، بةمنونة ضةند ئاستةنط يان رِيَطرى هةميشةيي
 42بكريَت.شةرعيةكان ضوارضيَوةى بؤ دياريكراوةو ناكريَت بةدةر لةو رِيَطريانة هاوسةرى 
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 / بِرطةى دووةم/ ثَيناسةى طرَيبةستى هاوسةرى
شةويَنةوار   كةة  ء ويستى دوواليةنةة  طريَبةست بةشيَوةيةكى طشتى وا دةناسريَت كة يةكطرتين خواست

طريَبةسةتى   بةةآلم ئةمةة بةومانايةة نايةةت كةة      43لةسةر بابةتى طريَبةست لةسةركراو كةَلةكة دةكات
ء  ء بازرطةانى  ء هاوشانى طريَبةستة شارستانى هاوسةريش هةمان ثيَناسةى بةسةردا جيَبةجيَ دةبيَت

شةتى طريَبةسةتى هاوسةةرى    ثيَضةةوانةوة سرو  ء شويَنةواردا، بةةَلكو بةة   ثاية كارطيَرِيةكان ضونيةكة لة
 .44طريَبةستةكانى دى جياوازة لة

ء  ضوارضةَيوةى بنةةما شةةرعيةكان ثَيناسةةيان بةؤ طرَيبةسةتى هاوسةةرى كةردووة         دارِيَذةرانى ياسا لةة 
ئاماجنةكانى هاوسةرى،  ثةيوةستة بة ضةند خاَليَكى هاوبةشدا يةكدةطرنةوة كة زؤرينةى ثيَناسةكان لة

( لة مادةى 1593ساَلي )(ى 95ياساى بارى كةسيَتى سورى ذمارة ) لةم  روِوةوة دارِيَذةرى سورى لة
كة ذنةكة بؤ ثياوةكةة رِةوايةة   ،(دا ئاماذة دةدات بةوةى "هاوسةرطريى طريَبةستى نيَوان ذن ء ثياوة1)

ئامةةاجنى دروسةةتكردنى رِايةَلةيةةةكى هاوبةةةش بةةؤ ذيةةان ء خسةةتنةوةى وةضةةة"، هةةةمان ثيَناسةةة  بةةة
ء مةادة   (1594(ى سةاَلي ) 91(ى ياساي بارى كةسيَتى كةوةيتى ذمةارة )  1بةديدةكريَت لة مادة )

(ى ياساي بارى كةسيَتى 2(ء مادة )1594(ى ساَلي )11(ى ياساي باري كةسيَتى لييب ذمارة )3)
(ء 1599(ى ساَلى )3(ى ياساي يةمةنى ذمارة )1(ء مادة )1591(ى ساَلي )11ئةردةنى ذمارة )

كةسةيَتى مةةغرييب    ( هةةروةها لةة ياسةاى بةارى    1594(ى ياساي خيَزانى جةزائريى ساَلى )4مادة)
(ء هةروةها 1599(ى ساَلى )23(ى ياساي بارى كةسيَتى سؤماَلي ذمارة )4ء مادة )1599ساَلي 
( لة ثرِؤذة ياساى عةرةبي يةكطرتوو بؤ بارى كةسيَتى كة ليذنةةى شةارةزايان لةة ئةجنومةةنى     9مادة )

ى ياسةاي بةارى كةسةيَتى    (3(ى مادة )1وةزيرانى دادى عةرةب ئامادةيان كردووة، هةروةها برِطةى )
ء  نيَةوان ثيةاو   عيَراقي بةهةمان شيَوة ثيَناسةى طريَبةستى هاوسةرى كردووة بةةوةى طريَبةسةتيَكة لةة   

طريَبةستةكة  ء ئامانل لة و بيَت لة رِووى شةرعةوة بؤ ثياوةكة ء رِيَطةثيَدرا تيايدا ذنةكة رِةوا ذندا كة
ش ء وةضة. بةآلم ئةم ثيَناسةية لة هةةريَمى كوردسةتان لةة    دامةزراندنى رِايةَلةيةكة بؤ ذيانيَكى هاوبة

روِوى دارِشةةء ء ناوةرِؤكةةةوة هةةةمواركراءة و بةةةم شةةيَوةية دارِيَةةذرا "هاوسةةةرطريى طريَبةسةةتيَكى       
رِووى  دةبةن لةة   يةةك ى رِةوا  ء بةثيَي ئةم طريَبةسةتة هةريةكةةيان بةؤ    و ذنة رِةزامةندانةى نيَوان ثياو

                              
 .1151(ى ساَلي 41( لةياساي شارستانى عَيراقى ذمارة )73) بِروانة مادة 43
دراسة مقارنة يف تكوين العقد بني قانون االحوال الشحصية  –الطبيعة القانونية لعقد الزواج  –مصطفى حسني  د. زبري 44

 .21ل – 2111 –السليمانية  –مكتب الفكر والوعي يف االحتاد الوطنى الكردستانى  – يالعراقي والقانون املدن
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ء بةرثرسياريةتى هاوبةش  ء بةزةيي بناغةى سؤز يَي ثيَكهيَنانى خيَزانة لةسةرء مةبةست ل شةرعةوة
 بةثيَي حوكمةكانى ئةم ياساية".

 
 آيةم/ حوكمى طرَيبةستى هاوسةرى /بِرطةى س

 ء ثياودا ئةوا هةردوو اليةن ثابةندن بةةو  نيَوان ذن ثاش ئةوةى طريَبةستى هاوسةرى ئةجنامدةدريَت لة
ستةكة دةيهيَنيَتة ئاراوة و دروسيت دةكات، بةةم ثيَيةة ميَةرد ثابةنةد دةبيَةت بةةو       طريَبة حوكمانةى كة
 لة طريَبةستةكةدا هاتووة، بةهةمان شيَوة ذنيش ثابةند دةبيَت بةو بةرثرسياريةتيةى كة مةرجانةى كة

سروشةةتى طريَبةسةةتةكة  اليةةةن ثابةنةةدن بةةةو مةرجانةةةى كةةة  لةةة ئةسةةتؤيةتى ء هةةةروةها هةةةردوو
يَت، هةةةر بؤيةةة ثيَويسةةتة ميَةةرد بةةذيَوى ذنةكةةة دابينبكةةات ء مةةارةيي ثيَبةةدات ء مةةاَلي   دةيسةةةثيَن
ء زياني ثيَنةطةيةنيَت ء دادثةروةرى بةةديبهيَنيَت   ء دابينبكات ء رِيَزى ليَبطريَت ئامادة 45هاوسةرى

طويَرِايةةَلى   بةرامبةةردا ذن ثابةنةدة بةة    ةبوو، هةةروةها لةة  نيَوان ذنةكانيدا طةر زياد لة يةك ذنى ه لة
و جيَنةهيَشةتنى مةاَلي    كردنى ميَردةكةى ء نيشتةجآ بوون لة ماَلى هاوسةرى لةطةأل هاوسةةرةكةيدا 

و  ةجنامةدرا ، طةةر طريَبةسةيت هاوسةةرى ئ   46هاوسةرى بةبآ مؤَلةتى ميَرد يان بةبآ ثاساوى شةةرعى 
طريَبةستةكة رِاست ء دروست بوو ئةوا كؤمةَلة شةويَنةواريَك دروسةت دةكةات ء حوكمةةكانى شةيَوةى      

خؤي دةبينيَتةوة لة ئةرك ء مايف هةردوو اليةةن   هةردوو اليةنى طريَبةستةكة كة ثابةندبوون دةدات بة
 : بةم شيَوةية

 
 : مَيرد مافةكانى ذن لةسةر. 1

ء 47ثيَكديَت لة مارةيي ء بذيَوى هاوسةةرى  يَتة ئاراوة بةهؤى طريَبةستكردن كةئةم مافانة بؤ ذنةكة د
 ء دادثةروةرى لة و يةكسانى يةكى شياوو رِةفتاركردن لةطةأل ذنةكةدا بةشيَوة ذنةكة زيان نةطةياندن بة
 48نيَوان ذنةكاندا.

                              
 .16ل – سةرضاوةى ثيَشوو –روفة عالءالدين خ 45
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 : . مافةكانى مَيرد لةسةر ذن2
ميَةةرد كؤمةَلةةة مافيَةةك بةدةسةةت ديَنيَةةت بةةةهؤى طريَبةسةةتى      ،لةبةرامبةةةر بةرثرسةةياريةتيةكةيدا 

 يَردةكةى لة ضوارضيَوةى شةرع ء ياساء ئؤقرةطرتن لةكة ثيَكديَت لة طويَرِايةَلبونى ذن بؤ م،هاوسةرى
 ء ثاساوى شةرعى هةروةها مايف تةميَكردنى ذن لةة  ماَلى هاوسةرى ء جيَنةهيَشتنى ماأل بةبآ ثرس

 49اليةن ميَردةوة.
 : مافة هاوبةشةكانى نَيوان ذن ء مَيرد. 3

بةسةتى هاوسةةرى كؤمةَلةة    ويَرِاى ئةو مافانةى كة بةتةةنها هةريةةكيَك لةة ذن ء ميَةرد دةيانبيَت،طريَ    
كة ثيَكديَن لة مايف ضيَذ وةرطرتين هةريةكةيان لةوي دى ،مافيَكى هاوبةش لة نيَوانيان دروست دةكات

ء جيَطريبةةونى رِةضةةةَلةكى منداَلةةةكانيان ء مرياتطةةريى لةةة نيَوانيانةةدا ء قةدةغةةة كردنةةى ئةجنامةةدانى 
 50ى ء باش رِةفتاركردن لة نيَوانياندا.هاوسةرطريى لة نيَوان لق ء بنةضةى هةريةكةيان لةوى د

 . مافةكانى ثةيوةست بة سيستةمى طشتى :4
شانبةشانى ئةو مافانةى ئاماذةيان ثيَدرا ضةند مافيَكى دى هةية كة ثةيوةستة بة سيستةمى طشةتى  

طشةتى ء دوركةوتنةةوة لةة طومةان بةمنونةة       ء دةبيَت ثابةنةدبن بةةو مافانةةوة لةة ثيَنةاو بةرذةوةنةدى      
  51.ك طريَبةستى هاوسةرى كؤتايي ديَتثابةندبونى ذن بة ماوةبةندي ثاكبونةوة)عيدةى شةرعى( كاتيَ

 

 ( :اخلطبةبةشى دووةم/ خوازبَينى )
ضةةند قؤناغيَكةدا دةرِوات ء هةريةةك لةةو قؤناغانةة      ثرؤسةى هاوسةرطريكردن لة نيَوان ذن ء ثياودا بة

حوكمى خؤى هةية ء شويَنةوارى ياسةايى دروسةت دةكةات وةك ئةجنامةدانى طريَبةسةتى هاوسةةرى ء       
جيابونةوة...هتد، بةآلم هةنديَك قؤناغى تر كاريطةرى ء شويَنةوارى ياسايى نية بة تايبةةت قؤنةاغى   

ية ليَرةدا باس لة خةوازبيَنى دةكةةين وةك قؤنةاغيَكى ثةيَش     ثيَش ئةجنامدانى طريَبةستى هاوسةرى، بؤ
 ئةجنامدانى طريَبةستى هاوسةرى :
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 كةم/ بةَلَيندان بة هاوسةرطريي :بِرطةى ية

ثيَش ئةجنامدانى طريَبةستى هاوسةرى ضةند قؤناغيَكى تر هةية لة نيَوان هةةردوو اليةةنى طريَبةسةتى    
جنامدانى طريَبةستةكة ء هةردوو اليةن لة رِيَطةيةوة طفتوطؤ كة ئةم قؤناغانة ثيَشةكني بؤ ئة،هاوسةرى

دةكةن لةسةر ضؤنيةتى ئةجنامدانى هاوسةرى لة نيَوانياندا بةبآ ئةوةى لة رِووى ياسايى ء شةةرعيةوة  
(ى ياسةاى بةارى   3(ى مةادة ) 3كةسيان ثابةندبن بةة ناوةرِؤكةكةةى، دارِيَةذةرى عيَراقةى لةة برِطةةى )      

وة بة خوازبَينى بةةم شةَيوةية " بةَلَينةدان بةة هاوسةةرطريى ء خوَينةدنى سةورةتى        كةسيَتيدا ئاماذةيدا
فاتيحة و خوازبيَنيكردن بة طريَبةست داناندريَت"، يةكيَك لةو سةرجنانةى لةسةةر ئةةم دةقةة ياسةايية     
هةية ئةوةية كة ثَيناسةيةكى ديةاريكراوى بةؤ خةوازبَينى تيةادا بةةديناكريَت ئةمةةش رِةنطةة لةةوةوة         

رضاوةي طرتبيَت كة هؤكارى كؤمةآليةتى كاريطةرى لةسةر خةوابيَنيكردن هةيةة ء ئةةم هؤكةارةش     سة
بةثيَى شويَن كاريطةرييةةكى رَِيذةييةة ء دةطؤرَِيةت بةة مانايةةكى تةر خةوازبَينيكردن لةة كؤمةَلطةةى          

يةة ثيَدةضةيَت   عيَراقيدا لة شاريَكةوة بؤ شاريَك و لة ناوضةيةكةوة بؤ ناوضةيةكى تر دةطؤرِيَت، هةةر بؤ 
دووركةوتنةةةوةى دارِيَةةذةرى ياسةةا لةةة ثيَناسةةةكردنى خةةوازبيَنى هؤكارةكةةةى بطةرِيَتةةةوة بةةؤ سروشةةتى 
كؤمةَلطةى عَيراقةى، بةةآلم ئةمةة بةةو مانايةة نايةةت خةوازبَينى لةة ياسةاكانى عَيراقيةدا ئامةاذةى            

اذة دةدات بةةو دياريانةةى   (ى ياساى شارستانى عيَراقى ئام112ثيَنةدرابيَت، لةم رِوانطةيةوة مادة )
لة نَيوان خوازبَينيكةراندا ئةجنامةدةدريَت ء دةَلَيةت : بةخشةينةكان ء دياريةةكان كةة لةة خوازبَينيةدا        
ثيَشكةش دةكريَت لة اليةن يةكيَك لة خوازبيَنيكةران بؤ اليةنةكةى دى يان لة اليةن كةسيَكى بيَطانة 

دووكيان بةة يةكةةوة، ئةةوا دةبيَةت بطةرِيَندريَتةةوة بةؤ       بةهةردوو اليةنةكة بؤ اليةنيَكيان يان بةؤ هةةر  
خاوةنةكةى ئةطةر خوازبيَنيةكة ئةجنامنةدرا ء هةَلوةشايةوة ء خاوةنةكةشى داوايكةرد لةكاتيَكةدا كةة    
بةخششكراوةكة مابوو لة تواناشدا بوو بطةرِيَتةوة، هةروةها ثاشطةزبوونةوة يةان ثةشةيمانبوونةوة لةة    

اوكات لةطةَليدا زيانطةيانةدن هةةبوو بةة اليةنةكةةى تةر ئةةوا دةكرَيةت لةةذَير         خوازبيَنيكردن ئةطةر ه
رِؤشنايى ) بةرثرسياريةتى كةمتةرخةميكردن ( داواى قةرةبوو بكريَةت بةةآلم بةة ثيَضةةوانةوة خةودى      

، هةةروةها بةَليَنةدان بةة هاوسةةريكردن يةان خويَندنةةوةى       52ثاشطةزبوونةوة بة تةةنها قةةرةبووى نيةة   

                              
الناشر العاتك لصناعة الكتاب -جلزءاالولا-القانوناالحوال الشخصية يف الفقة والقضاء و-ىد. أمحد الكبيس 52
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سورةتى فاتيحة يان خوازبيَنيكردن بؤية بة طريَبةست داناندريَت ) بةثيَى بؤضةوونى دارِيَةذةرى ياسةا(،    
 .53ريَتضونكة ئةمانة ثايةكانى طريَبةستى هاوسةرى تيادا بةديناك

 
 بِرطةى دووةم/ ثَيناسةى خوازبَينى :

نةبوونى ثيَناسةيةكى دياريكراو بؤ خوازبيَنى زؤرجار رِووبةروِوى كيَشةمان دةكاتةةوة، ضةونكة خةودى    
ن ء خوازبَينى وةك طرَيبةستى هاوسةرى شةوَينةوارى هةيةة لةة نَيةوان اليةنةةكان لةة رِووى زيانطةيانةد       

ثاشطةزبوونةوة ء مةرجى خوازبيَنيكار ء خوازبيَنيكراو، بؤية ليَرةدا بؤ ثيَناسةةكردنى خةوازبيَنيكردن   
(ى ياسةاى بةارى كةسةَييت دةبَيةت بطةرَِيينةةوة بةؤ ثَيناسةة شةةرعيةكان كةة          1ثشتبةست بة مةادة ) 

ى خواسةتى ثياويَةك بةؤ    ثيَناسةيان بؤ خوازبيَنى كردووة، لةم رِووةوة خوازبيَنى بةة مانةاى ئاشةكرابوون   
، يةان بريتيةة لةة داواكةارى لةة ئافرةتَيةك كةة        54هاوسةريكردن لةطةأل ئافرةتيَكى دياريكراودا هةاتووة 

هاوسةرطريى بكات لةطةأل كةسيَكى دياريكراو بةو شيَوازةى لةناو خةَلكيدا باوة، كاتيَك رِةزامةندى لة 
افرةتةكة ء كةسوكاريةوة خراية رِوو ئةةوة بةةَلَينى هاوسةةريكردنة ء هيضةى تةر، لَيةرةدا هةي         اليةن ئ

شتيَكى ئافرةتةكة شياو يان رِةوا نابيَت بؤ خوازبيَنيكار، بةَلكو هةةتا طريَبةسةت ئةةجنام نةةدريَت ئةةو      
 55كةسة بة ئافرةتيَكى بيَطانة دادةندريَت بة ثياوةكة.

كة خواستى ثياويَك ء داواكاريةتى بؤ هاوسةرطريى لةة ئةافرةتيَكى ديةاريكراو    ،ياخود ثيَناسة دةكريَت
ها خوازبيَنيكردن بة ماناى دةرخستنى ئارةزوو لةة هاوسةةريكردن   ، هةروة56كة رِيَطرى شةرعى نةبيَت

ديَت لة ذنيَكى دياريكراو ء ئاطاركردنى سةرثةرشتيارى ئةةو ذنةة لةة اليةةن خةودى ذنةكةة، ئةمةةش        
رِاستةوخؤ لة رِيَطاى خوازبيَنيكار ياخود لة رِيَطاى كةسوكارةكةى دةبيَةت، ئةطةةر خةوازبيَنيكراو يةان     

بوون ئةوا خوازبيَنيكردن كؤتايى ديَت ء حوكم ء شةويَنةوارة شةةرعيةكان دروسةت    كةسوكارةكةى رِازي
 دةبيَت.

 بة طةرِانةوةمان بؤ ياسا داندراوةكانى وآلتان دةبينني تيَرِوانينيان بؤ خوازبيَنيكردن لةيةكةوة نزيكة. 
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دةدات بةةوةى كةة   (ى ياساكةدا ئامةاذة  2لةم رِووةوة دارِيَذةرى ياساى بارى كةسيَتى سورى لة مادة )
خوازبيَنى ء بةَليَندان بة هاوسةريكردن ء خويَندنى سورةتى فاتيحة ء وةرطرتنى مارةيى ء ديةارى بةة   

(ء ياسةاى بةارى   3هاوسةريكردن داناندريَت، هةةروةها ياسةاى بةارى كةسةَيتى ئةةردةنى لةة مةادةى )       
م ياساى بارى كةسيَتى قةتةرى (دا هةمان ئارِاستةيان ثةيرِةوكردووة، بةآل2كةسيَتى كوةيتى لة مادة )

(دا ثَيناسةةى خةوازبَينى كةردووة بةةةوةى خةوازبَينى داواكردنةة بةة هاوسةةريكردن يةةان        9لةة مةادةى )  
بةَلَيندانة بة هاوسةريكردن بةةرِوونى ء ِراشةكاوى يةاخود بةةو شةَيوةيةى كةة داب ء نةةريت لةسةةرى         

 57دروست ناكات.دةرِوات ء هي  شويَنةواريَك لة شويَنةوارةكانى هاوسةرى 
 

 خوازبَينيكردن :بِرطةى سَييةم/ مةرجى 
وةك رِيَسايةكى طشتى طةر هاوسةريكردن لةطةأل ذنيَكدا لةةكاتى هاوسةةريكردندا لةة رِووى شةةرعةوة     

هةر رِيَطريةكى شةرعى بةؤ   رِيَطة ثيَنةدراو بوو، ئةوا خوازبيَنيكردنيشى رِيَطةثيَدراو نية ء قةدةغةية،
هاوسةريكردن هةبيَت هةمان رِيَطريشى هةية بؤ خوازبيَنيكردن، بؤية بةشيَوةيةكى طشةتى دوو مةةر    

 هةية بؤ خوازبيَنيكردن : 
مةرجى يةكةم/ ئةو ذنةى خوازبيَنى دةكريَت نابيَت بة شيَوةى هةميشةيى يان كاتى قةدةغة كرا بيَةت  

زبيَنيكار، بة واتة نابيَت كةسيَك خوازبيَنى دايكى يان كضى يان خوشكى يان حةرام بيَت لة كةسى خوا
يان ثورى خؤى بكات بؤ خؤى، ضونكة ئةمانة بة شيَوةى هةميشةيى لة رِووى شةرعةوة قةدةغةن كةة  
خوازبيَنى بكريَن، هةروةها كةسى خوازبيَنيكار ناتوانيَت ئافرةتيَك خوازبيَنى بكات كةة هاوبةشةى بةؤ    

كردووة، هةروةها ناتوانيَت خوازبيَنى خوشكى ذنةكةى يان خيَزانى كةسيَكى دي يان ثورى خودا دروست
 .58خيَزانةكةى بكات، ضونكة ئةمانة بة شيَوةى كاتى خوازبيَنيكردنيان قةدةغةية

ت كةسى خوازبيَنيكراو ثيَش  خةوازبيَنى كرابيَةت بةؤ كةسةيَكى دى، ئةمةةش لةة       مةرجى دووةم/ نابيَ
(، يهذنن أو  قبله   اخلاطه  ية ك   حتهى  أخيه   خطبهة أحةدكم علةى    الخيطه  رِوانطةى فةةرموودةي ) 

 خيطه  وال  اخيه  أن يبتةاع علةى بيةع     ملؤمنفم حيل  املؤمنأخو  املؤمنهةروةها فةرموودةى "" 
ةمةةةش لةةةو رِوانطةيةةةوة ديَةةت كةةة خةةوازبيَنيكردن لةةةم بةةارةدا    " ئيههذرحتةةى  أخيهه  خطبههةعلةةى 
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دةستدريَذيكردنة بؤ سةر كةسانيَكى ترء ئةجنامةكةشى دروستبوونى رِق ء كينةية لة نيَوان دوو اليةنى 
 59خوازبيَنيكار.

 راء ئةوا لةم خاآلنةدا حوكمةكانى دياريدةكريَت :سةبارةت بة خوازبيَنيكردنى ذنيَكى تةآلقد
ئةطةر ذنة تةآلقدراوةكة لة ماوةبةندى تةآلقى طةرِيَندراوة بيَت، ئةوا ناتواندريَت خوازبيَنى ذنةكةة   .1

بكريَت، ضونكة هَيشتا مافى مَيردةكةةى لةسةةرماوة ء مَيردةكةةى دةتوانَيةت لةة كةاتى ماوةبةنةدى        
 ؤ ئاميَزى هاوسةرى .شةرعيدا بيطةرِيَنيَتةوة ب

ئةطةةر ذنةةة تةآلقدراوةكةة لةةة ماوةبةنةدي تةةةآلقى ليَك ازانةةدا بيَةت بةةة هةةردوو جؤرةكةةةى ئةةةوا       .2
ناتواندريَت خوازبيَنى ئةم ذنة بكريَت تا لة ماوةبةنديدا مابيَت ئةمة بةةثيَى رِاى حةنةفيةةكان، بةةآلم    

ئامةاذة خةوازبيَنى بكريَةت. ضةونكة تةةآلقى      زؤربةى زانايان ء جةعفةريةةكان دةَلةيَن دةتوانةدريَت بةة     
ليَك ازان ثةيوةندى هاوسةرى ناهيََليَت، بةآلم رِيَطةيان نةداوة كةة خةوازبيَنى بكريَةت بةة رِاشةكاوى ء      
ئاشكرايى ئةمةش بةرِةضاوكردنى مافى ميَردةكةى، ضونكة دةتوانيَت ذنة تةَلاقدراوةكةى بطةرِيَنيَتةوة 

 ةندى هةردوو الى لةسةر بيَت ء بةثيَي طريَبةستى نوآ بيَت.طةر خواستى هةبيَت ء رِةزام
ئةطةر ذنةكة لةة ماوةبةنةدى مردنةى مَيردةكةيةدا بةوو ئةةوا بةة شةَيوةى ِراشةكاوى ء ئاشةكرايى            .3

وَلَا ُجنَاحَ عَلَهيككممك فييمَها عَْرضكهُتمك بيه ي ميهنك      ناتواندريَت خوازبيَنى ئةم ذنة بكريَت، هةروةك دةفةرمويَت " 
راا إللَّا أَنك تَقمولموا قَوكلاا بَةي النِّسَاءي أَوك أَْكنَنكُتمك فيي أَنكفمسيكممك عَليمَ اللَُّ  أَْنكممك سَتَذككمُرونَُهْن وَلَكينك لَا ُتوَاعيُدوُهْن سيخيْط

ا أَْن اللَّ َ يَعكلَُم مَا فيي أَنكفمسيهكممك فَاحكهذَُروُ    مَعكُروفاا وَلَا تَعكزلُموا ُعْقدَةَ النِّكَاحل حَْتى يَبكلمغَ اْلكيتَاُب أَجَلَُ  وَاعكلَُمو
.، بةآلم بةة شةيَوازى ئاماذةثيَةدان دةتوانةدريَت خةوازبيَنى      239-البقرة– وَاعكلَُموا أَْن اللَّ َ غَفموٌر حَلييٌم

 .60ذنةكة بكريَت لة قؤناغى ماوةبةنديدا
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 :ةى ضوارةم/ جؤرةكانى خوازبَينىطبِر
 خوازبيَنيكردنى ذن بة دوو جؤر طوزارشتى بؤ دةكريَت :

 خوازبَينيكردنى ئاشكرا / -1
ليَرةدا خوازبيَنيكار بة رِاشكاوى ء ئاشكرا ويست و نيازى خوازبيَنيكردن دةدركيَنيَةت كةة مةبةسةتى    

ذةكةى كةة بةكاريةدةهيَنيَت وةك ئةةوةى    هاوسةريكردنة ء هي  مانايةكى دى هةَلناطريَت لة دةسةتةوا 
 كةسى خوازبيَنيكار بة ذنيَك بَليَت "دةمةويَت هاوسةريت لةطةأل بكةم" .

 خوازبَينى دوونيازى / -2
لَيرةدا ئةو دةستةواذةى لة اليةةن كةسةى خوازبَينيكةار بةةكارديَت هةةَلطرى مانةاى هاوسةةريكردن ء        

ةمنونةةة ثياويَةةك بةةة ذنيَةةك بَليَةةت ) تةةؤ شةةايةنى    مانةةاى تةةرة، واتةةة ضةةةند مانايةةةك دةطةيةةةنيَت ب   
 61هاوسةريكردنى(، يان بَليَت )دةطةرِيَم بؤ ئافرةتيَكى شياوى وةك تؤ(.

 
 م/ ثاشطةزبوونةوة لة خوازبَينى :بِرطةى ثَينجة

ى خوازبيَنى وةك طريَبةست نية ء لة حوكمى طريَبةستى هاوسةريدا نية ء تةنها بةَليَندانةة  لةبةر ئةوة
بة هاوسةريكردن ء ئةم بةَليَندانةش ثابةندى تيادا نية بؤ اليةنةكان بؤية هةر اليةنيَك مافى هةية بةة  

هؤكةار،   ويستى خؤى ثاشطةز بَيتةوة لةة ئةجنامةدانى طرَيبةسةتى هاوسةةرى بةةهؤ يةان بةةبآ بةوونى        
هةرضةندة ثاشطةزبوونةوة لة خوازبيَنيكردن شةويَنةوارى ياسةايى يةان دادوةرى دروسةت ناكةات بةةآلم       
لةسةةةر ئاسةةتى كؤمةآليةةةتى شةةوَينةوارى هةيةةة كةةة خؤيدةبينَيتةةةوة لةةة تيَكضةةوونى ثةيوةنديةةة        

 كؤمةآليةتيةكانى نيَوان هةر دوو اليةنى خوازبيَنيكردن ء كةسوكاريان.
(ى ياسةاى  3(ى خاَلى )يةكةةم(ى مةادة )  3ى بؤ ثابةندبوون بة خوازبيَنيكردن برِطةى )بةَلطةى ياساي 

بارى كةسَيتى عَيراقية كة خةوازبَينكردنى بةة طرَيبةسةت دانةةناوة، هةةروةها ياسةاى بةارى كةسةَيتى         
(ى ياسةةاكةدا مةةافى  3( لةةة برِطةةةى )أ( لةةة مةةادةى )   1594(ى سةةاَلى )91كةةوةيتى ذمةةارة ) 

زبيَنيكردنى بؤ هةردوو اليةنى خوازبيَنيكردن فةراهةم كردووة، هةةروةها ياسةاى   ثاشطةزبوونةوةى خوا
( ء ياساى بارى كةسةيَتى ئةةردةنى   3( لة مادة )1593( ى ساَلى)95بارى كةسيَتى سورى ذمارة )

(دا هةمان ماف بؤ اليةنةكان ضةسةثيَندراوة كةة مةافى ثاشةطةزبوونةوةيان هةيةة، بةةآلم       4لة مادة )
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بؤضوونة ياساييانة هةنديَك لة زانايانى رِيَضكةى مالكى اليان واية كة كةسةى بةَليَنةدةر    سةرةرِاى ئةم
  62بة خوازبيَين ثابةند دةكريَت بة جيَبةجيَكردنى بةَليَنةكةى لة رِيَطةى دادطاوة.

 
 : بِرطةى شةشةم/ كؤتايي هاتنى خوازبَينى

كةة يةكةةميان مردنةى يةةكيَك لةة اليةنةةكانى       ،يكردن بة سآ رِيَطاى سةرةكى كؤتايي ديَةت  خوازبيَن
خوازبيَنيكردنةةة، دووةم هاوسةةةريكردنى يةةةكيَك لةةة اليةةةنى خوازبيَنيةةة لةطةةةأل كةسةةيَكى تةةردا كةةة   

 63مةحرةمى اليةنةكةى تربيَت ء سيَيةم ثةشيمان بوونةوة يان ثاشطةزبوونةوةية لة خوازبيَنيكردن.
 

 بوونةوة لة خوازبَينيكردن :بِرطةى حةوتةم/ شوَينةوارى ثاشطةز
هةروةك باسكرا اليةنةكانى خوازبيَنى مافى ثاشطةزبوونةوةيان هةية لة خةوازبيَنيكردن بةةبآ ئةةوةى    

 زؤرجار لة كاتى خوازبيَنيدا اليةنةةكان  بةرثرسياريةتى ياسايى يان دادوةرى لة ئةستؤ بطرن ، دةبينني
هةَلدةسء بة ثيَدانى بةخشني ء ديارى ء كةلوثةل بة اليةنةكةى تر ض وةك دةربرِينيَك بؤ ئةو خوازبيَنية 
يان وةك بةشيَك لةةمارةيى يةاخود دةبيةنني لةة ئةةجنامى ثاشةطةزبوونةوةدا اليةةنى بةرامبةةر زيةانى          

ون ء بآلوبونةوةى خوازبيَنيكردنةكة لةناو خةَلكيدا ء باسةكردنى  ليَدةكةويَت ئةمةش بةهؤى ئاشكرابو
طشةت ئةمانةة شةويَنةوارى خةؤى     ،لة نيَو كؤمةَلدا يان بةهؤى وازهيَنانى لة كارةكةى يان ثيشةةكةى  
 هةية بؤية ليَرةدا باس لة شويَنةوارةكانى ثاشطةزبوونةوة دةكةين :

 يةكةم/ حوكمى مارةيى لة ثاشطةزبوونةوةدا :
يانى شةرع ء ياسا كؤكن لةسةر ئةوةى طةر خوازبيَنيكار سامانيَك يان كةلوثةليَكى ثيَشكةشكرد زانا

بة خوازبيَنيكراو لةسةر بناغةى ئةوةى كة وةك مارةيى ئةذمار بكريَت يان بةشيَك بيَةت لةة مةارةيى    
بطةرِيَندريَتةةوة   ثيَشكةشةكراوانة  ئةوا ليَرةدا لة كاتى ثاشطةزبوونةوة لة خوازبيَنيكردندا دةبيَت ئةةو 

يان هاوشةَيوةكةى بةدريَت ئةطةةر هةاتوو هاوسةةرطريى ئةجنامنةةدرا ضةونكة مةارةيى لةة شةوَينةوارى           
 .64هاوسةرية ء لة شويَنةوارى خوازبيَنيكردن نية
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(ى ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى ئةطةر خوازبيَنيكار ثةيَش طريَبةسةتى   15(ى مادة )2بةثيَى برِطةى )
هاوسةرى سامانيَكى رِادةست خوازبيَنيكراو كرد ء ئةم سامانةش لةسةر مةارةيى ئةةذماركرا و ثاشةان    

كة ياخود يةكيَكيان مرد ئةةوا دةتوانةدريَت   يةكيَك لة اليةنةكان ثاشطةزبوةوة لة ئةجنامدانى طريَبةستة
ئةةةوةى وةرطةةرياوة بطةرِيَندريَتةوة،بةةةآلم ئةطةةةر هةةاتوو ئةةةو سةةامانة نةةةمابوو ئةةةوا لةةة جياتيةكةةةى    

 دةطةرِيَندريَتةوة.
(دا ئاماذة دةدات بةوةي ئةطةر خوازبيَنيكار يان خوازبيَنيكراو 4ياساى بارى كةسيَتى سورى لة مادة )

خوازبيَنيكردن ئةوا دةبيَت ئةوةى وةرطرياوة لة مارةيى بطةرِيَندريَتةوة، بةهةمان شيَوة  ثاشطةزبوةوة لة
 ثاشةطةزبوونةوة لةة   (دا هةمان ئارِاستةى هةية لة4دارِيَذةرى ياساى بارى كةسيَتى كوةيتى لة مادة )

 دةبيَت وةرطرياوةكة بطةرِيَندريَتةوة بؤ خوازبيَنيكار. خوازبيَنيكردن كة
 

 : ثاشطةزبوونةوةدا كمى دياريةكان لةدووةم/ حو
سةبارةت بةو دياريانةى كة ثيَشكةشكراون زانايانى شةرع بريورِايان جياوازة لةة حوكمةكةيةدا، بةةآلم    
ئةو رِايةى كة كاري ثيَدةكريَت ئةوةية كة حةنةفيةةكان ثةيرِةويدةكةةن ء وادةرِوانةن كةة خوازبيَنيكةار      

ئةطةةر مابَيةت ء لةةناو نةضةووبيَت، بةةآلم ئةطةةر دياريةكةة        مافى طةرِاندنةوةى ئةو دياريةةى هةيةة   
لةناوضووبوو ياخود بةكارهاتبوو ياخود رِيَطريةك هةبوو لة رِيَطريةكان بؤ طةرِاندنةوة ئةوا خوازبيَنيكار 

زبوونةوة هةبوو لةة اليةةن كةسةى    ، بةآلم ماليكيةكان ثيَيان واية طةر ثاشطة65مافى طةرِاندنةوةى نية
خوازبَينيكةةار ئةةةوا مةةافى داواكردنةةى دياريةكةةةى نيةةة، بةةةآلم طةةةر ثاشةةطةزبوونةوة لةةة اليةةةن         

، حةنبةليةكان ثيَيةان وايةة   66خوازبيَنيكراوبوو ئةوا خوازبيَنيكار مافى طةرِاندنةوةى دياريةكةى هةية
كة ثيَش ئةجنامدانى طريَبةسةت دراوة و ثيَشكةشةكراوة دةبيَةت بطةرِيَتةةوة بةؤ كةسةى        ئةو ديارييةى

خوازبيَنيكار ئةطةر ثاشطةزبوونةوة هةبوو، ضونكة خوازبيَنيكةار بةة مةةرجى مانةةوةي طريَبةسةتةكة      
دياريةكةى ثَيشكةش كردووة، بةةآلم ئةةو دياريانةةى كةة لةة دواى طرَيبةسةت دةدرَيةت ئةةوا حةوكمى          

، شافيعيةكان رِايان واية كةسى خوازبيَنيكار مةافى طةرِاندنةةوةى   67بةسةردا جيَبةجآ دةبيَت مارةيى
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دياريةكانى هةية، ضونكة لة ثيَناو هاوسةريكردنيدا دياريةكانى بةخشيوة ء ئةطةر دياريةكةة مابيَةت   
 68ئةوا لة بريةكةي وةريدةطريَت.ئةوا وةريدةطريَتةوة بةآلم ئةطةر نةمابيَت 

حةنةفيةكان اليان وايةة كةة دياريةةكانى خةوازبَينيكردن بة)بةخشةني( دادةنةدريَت بؤيةة ئةةو كةسةةى          
بةخشيويةتى دةتوانيَت داوايبكات ئةطةر رِيَطريةك نةبوو لةة رِيَطرييةةكانى طةرِاندنةةوة، ئةطةةر ئةةو      

ة مابيَت ء بوونى هةبيَت ئةوا خوازبيَنيكار مافى طةرِاندنةوةى هةيةة، بةةآلم ئةطةةر دياريةكةة     دياريي
لةناوضووبوو ياخود بةكارهاتبوو ياخود طؤرِانكارى بةسةر هةاتبوو بةمنونةة وةك ونبةوونى ئةنطوسةتيلة     

ة ثؤشةاك ئةةوا   يان دياريةكة خؤراكيَك بوو بيَت ء خورا بيَت، يان قوماشيَك بةوو بيَةت ء كةرا بيَةت بة     
 69مافى طةرِاندنةوةى جيَطرةوةى ئةو ديارييةى نية.

(ى 3سةبارةت بة تيَرِوانينى ياسايى بؤ شويَنةوارى ثاشةطةزبوونةوة، دارِيَةذةرى عيَراقةى لةة برِطةةى )     
ةكان(دا جةيَطري كةردووة، بةة    (ى ياساى بارى كةسيَتيدا حوكمى) بةخشةني(ى بةسةةر)دياري  15مادة )

(ى سةاَلى  41(ى ياسةاى شارسةتانى ذمةارة )   112طةرِانةوةمشان بؤ ياساكانى عيَراقى ئةوا لة مادة )
(دا ئامةةاذة دراوة بةةةوةى كةةة بةخشةةينةكان ء دياريةةةكان كةةة ثَيشةةكةش دةكةةريَن لةةة         1591)

توو خوازبيَنيكردنةكةة  خوازبَينيكردندا دةبَيةت بطةرَِيتةةوة بةؤ ئةةو كةسةةى بةخشةيويةتى ئةطةةر هةا        
هةَلوةشايةوة ء خاوةنةكةى داوايكرد بة مةرجيَك بابةتى بةخشينةكة مابيَت ء دةكرا بطةرِيَنريَتةةوة،  

( دةسةت ثيَةدةكات تةا    111ئاشكراية حوكمةكانى بةخشني لة ياساى شارستانى عيَراقيدا لة مةادة ) 
كةاتى خوازبيَنيةدا ء ئةةم مادةيةة     ( ئاماذة دةدات بة بةخشني لة 112( ء تةنها مادة )129مادة )

باسى سةرجةم بوارةكانى حةوكمى ديةارى ء بةخشةينةكانى خةوازبَينى نةةكردووة بؤيةة لَيةرةدا نابَيةت         
(ى 112(ي ياساى شارستانى بؤ بابةتيَك كة لة مادة )129بؤ 111بطةرِيَينةوة بؤ مادةكانى ترى )

(ى ياساى بةارى كةسةيَتى دةبيَةت    1ى مادة )(2ياساى شارستانيدا نةبوو، بةَلكو ثاَلثشت بة برِطةى )
بطةرِيَينةوة بؤ بنةماكانى شةريعةتى ئيسمم كة زؤرتر طوجناوترة لةطةأل ياساكةدا، هةروةها لة ياساى 

( ئاماذةدراوة بة حوكمى دياريةكان بةوةى ئةطةر هاتوو 9(ء )1بارى كةسيَتى كوةيتى لة مادةكانى )
ةوة، هةروةها طةر رِيَطريةك هةبوو بؤ هاوسةرى ياخود مردنى تيةادا  دياريةكان نةمابوون ئةوا ناطةرِيَت

(دا 4بوو ئةوا ديسان دياريةكة ناطةرِيَتةوة، هةروةها دارِيَذةرى ياساى بارى كةسيَتى سورى لة مةادة ) 
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بةهةمان شَيوةى دارَِيذةرى عَيراقةى ئامةاذة دةدات بةةوةى حوكمةةكانى بةخشةني بةسةةر دياريةكانةدا        
 بيَت.جيَبةجيَ دة

 
 بِرطةي هةشتةم / زيانطةياندن لة ثاشطةزبوونةوةى خوازبَينيكردن :

هةنديَكجار لة ئةجنامى ثاشطةزبوونةوة لة خوازبيَنيكردن، اليةنى بةرامبةر رِووبةرووى زيان دةبيَتةوة 
ئةةةم زيانةةةش شةةيَوةى زيةةانى مةةادى يةةان مةعنةةةوى وةردةطريَةةت، وةك ئةةةوةى ئةةةو كةسةةةى زيةةانى   

ة واز لة كارةكةى يان ثيشةكةى ديَنيَت يةاخود هةَلدةسةتيَت بةة ئامةادةكردنى مامةَلةةى      ثيَطةيةندراو
طةشتكردن بؤ كةسى خوازبيَنيكراو بة مةبةستى بردنى بؤ دةرةوةى وآلت، ياخود بةهؤى بآلوبوونةوةى 

بيَتةة  هةواَلى خوازبيَنيكردن ء ثاشطةزبوونةوة لة خوازبيَنيكردن كةة لةةناو خةَلكةدا باسةدةكريَت و دة    
جيَطة قسةى كةسوكارء بيَطانة، بؤية هةةركاتيَك بةةهؤى ثاشةطةزبوونةوةى اليةةنيَك زيانكةةوت بةة       
اليةنةكةةةى تةةر ئةةةوا بةةوارى بةرثرسةةياريةتى شارسةةتانى ديَتةةة ئةةاراوة ء قةرةبووكردنةةةوةى اليةةةنى    

 زيانليَكةوتوو دةبيَتة تةوةرى بةرثرسياريةتةكة.
ن بةَليَندانة بة طريَبةستى هاوسةرى ء سيفةتى ثابةندبوونى تيادا ديارة هةروةك باسكرا خوازبيَنيكرد 

نية، بؤية هي  بةرثرسياريةتيةك ناضيَتة سةر كةسى ثاشطةزبوةوة لةبةر ئةوةى ثاشطةزبوونةوة مةافى  
، بؤيةة كاتيَةك بةةهؤى    70هةريةكيَكة لة اليةنةكان ء بةرثرسياريةتيش لةسةر بةكارهيَنانى ماف نيةة 

ثاشطةزبوونةوة لة خوازبيَنيكردن زيان كةوت بة اليةنةكةى تر دةبيَت رِةضاوى ئةوة بكريَت ئايا اليةنى 
ثاشطةزبوو هؤكاربووة يان دةستى هةبووة لةةو زيانةةى بةةر اليةةنى بةرامبةةر كةةوتووة يةان اليةةنى         

 ة بؤية ناكريَت هةردوو شيَوةكة بةيةك ضاو سةيربكريَت :زيانليَكةوتوو خؤى هؤكارى زيانةكة بوو
ئةطةر هاتوو ئةو كةسةى ثاشطةزببوةوة دةستى هةبوو لةو زيانةى لة بةرامبةةر كةةوتووة بةةهؤى     .1

ثاشطةزبوونةوةكة، وةك ئةوةى خوازبيَنيكار داوا لة خوازبيَنيكراو بكات واز لة كارةكةةى بهيَنيَةت ء   
رةكةى لةسةر داواى خوازبيَنيكار، ياخود خوازبيَنيكراو داوا لة خوازبيَنيكةار  ئةويش وازبهيَنيَت لة كا

بكات خانويةكى تايبةتى بؤ ئامادة بكات، ليَرةدا دةكريَت حوكم بة قةرةبوو دةربضيَت بؤ ئةو زيانةى 
 .71بةهؤى ثاشطةزبوونةوة هاتوةتة ئاراوة

                              
 .11ل-اوةى ثيَشووسةرض–د. رمضان على السيد الشرنباصي  70
 42ل-سةرضاوةى ثيَشوو  -د. وهبة الزحيلى 71



67 

 

و ئةو كةسةةى ثاشةطةزببوةوة لةة خةوازبَينيكردن دةسةتى نةةبوو لةةو زيانةةى كةة لةة           ئةطةر هاتو .2
 72بةرامبةر كةوتووة، ئةوا ليَرةدا حوكم نادريَت بة قةرةبوو كردنةوة لةو ثاشطةزبونةوةية.

 شةرعيدا خؤيدةبينيَتةوة ئةوانيش :بابةتى زيانطةياندن بةهؤى ثاشطةزبوونةوة لة نيَوان دوو رِيَساى  
 )اجلواز الشرعي ينايف الضمان( : ِرَيساى يةكةم/

ئةم رِيَسا شةرعية بةو ماناية ديَت، هةر كةسيَك مافيَكى شةرعى خؤى بةكارهيَنا ئةوا قةرةبووى ئةو 
طةةى  زيانانة لة ئةستؤ ناطريَت كة بةهؤى بةكارهيَنانى ئةو مافةةوة دروسةت بةووة، ئةمةةش لةة رِوان     

ئةوةى كة خوازبيَنيكردن طريَبةست نيةء هةردوو اليةن مافى ثاشطةزبوونةوةيان هةيةة، بؤيةة ئةطةةر    
قةرةبووكردنةةةوة هةةةبيَت ئةةةوا دةبَيتةةة شةةَيوة زؤرليَكةةردن ء فشةةار بةةؤ ئةجنامةةدانى طرَيبةسةةتى         

يسةت ء  كة ئةمةش ثيَضةوانةى حوكمةكانى هاوسةرطريية كة دةخوازيَت اليةنةكان بةة و ،هاوسةرطريى
 رِةزامةندى خؤيان طريَبةست ئةجنامبدةن. 

 ) ال ضرر و ال ضرار ( : دووةم/ ِرَيساي
ئةم رِيَسا شةرعية بةو ماناية ديَت ئةطةر اليةنيَكى خوازبيَنيكردن دةستى هةبوو لةو زيانةةى كةة بةةر    

يَةت ء دةشةيَت   اليةنةكةى تر كةوتووة بةهؤى ثاشطةزبوونةوةى لة خوازبيَنيكردن ئةوا لةم كاتةةدا دةكر 
حةةوكم بةةدريَت بةةة قةةةرةبوو كردنةةةوة لةةةو زيانانةةةى كةةة كةةةوتووة لةةة كةسةةى بةرامبةةةر بةةةهؤى         

ت ئةةةوة لةبةرضةةاو بطرييَةةت هةةةر اليةةةنيَك ثاشةةطةزبوةوة لةةة    ، هةةةروةها دةبيَةة 73ثاشةةطةزبوونةوةكة
خةةوازبيَنيكردن ئةةةوا ئةةةو اليةنةةة ثاشةةطةزبوةوة ناتوانيَةةت داواى قةةةرةبوو بكةةات لةةةو زيانانةةةى كةةة    

 74ليَيكةوتووة.
 

 ةرثرسياريةتى لة ثاشطةزبوونةوة :بِرطةى نؤيةم/ بناغةى ب
بةو ثيَيةى خوازبيَنيكردن بةطريَبةست داناندريَت، كةواتة لة ضوارضيَوةى سةرضاوةى ثابةنديَتيدا، هةةر  
بةرثرسةةةياريةتيةك  هةةةةبيَت لةةةة دةرةوةى طريَبةسةةةتكردن رِةفتةةةارى لةطةَلةةةدا دةكريَةةةت ء بناغةةةةى 

شةطةزبونةوةي خةوازبيَنيكردن لةة ضوارضةيَوةي بةرثرسةياريةتي كةمتةرخةميةدا       بةرثرسياريةتى لةة ثا 
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رِةفتةةارى لةطةَلةةدا دةكريَةةت، بةةؤ ئةمةةةش واثيَويسةةت دةكةةات ثايةةةكانى بةرثرسةةياريةتى شارسةةتانى   
لةةةخؤبطريَت كةةة خؤيدةبينيَتةةةوة لةةة هةَلةةة ء زيانطةيانةةدن ء رِايةَلةةةى هؤكةةار لةةة نيَةةوان هةَلةةة و      

ةوكردنى ئةم بةرثرسياريةتية وادةكات حوكم بة قةرةبوو دةربضيَت بةؤ اليةةنى زيةان    زيانطةياندن، ثةيرِ
ثيَطةيةندراو، هةروةها دةبيَت بوونى خوازبيَنيكردن لة نيَوانياندا بسةمليَندريَت، هةروةها بسةمليَندريَت 

ة ء مةعنةةوى( ثيَطةيشةتوو  -كة ثاشطةزبوونةوة هةيةةء هةَلةةش هةةبووة و بةهؤيةةوة زيةانى )مةادى      
قةرةبوةكةش لةسةر بناغةى ئةوةبيَت كة كةسةى زيةان ثيَطةيشةتوو ضةةند زيةانى ثيَطةيشةتووة بةةبآ        

، هةةروةها هةنةديَك لةة زانايةانى ياسةاى      75ئةوةى رِةضاوى ئةوانة بكريَت كة لةدةستى ضووة بةهؤيةوة
كة قةرةبوو لة ثاشطةزبوونةوةدا ثشتدةبةستيَت بةة تيةؤرى خةراث بةةكارهيَنانى      شارستانى ثيَيان واية

 76ماف.
لة ئاِراستةكانى دادطا لةمةِر خةوازبَينيكردن ئةةوا ئامةاذة دراوة بةةوةى ئةطةةر )بةخشةني( لةة نَيةوان         

، هةةروةها  77بوو هةروةها جيابوونةوة رِوويدا لة نيَوانيانةدا ئةةوا بةخشةراوةكة ناطةرِيَتةةوة    هاوسةراندا
ى رِادةسةتى خةوازبيَنيكراو كةرد ئةةم سةامانةش لةسةةر       ئةطةر خوازبيَنيكار ثيَش طريَبةست سةامانيَك 

مارةيى ئةذمار كرابوو دواتر اليةنيَكيان لة ئةجنامدانى هاوسةرطريى ثاشةطةزبوةوة يةاخود يةةكيَكيان    
مةةرد ئةةةوا دةكريَةةت ئةةةوةى رِادةسةةتكراوة وةك خةةؤى بطةرِيَندريَتةةةوة بةةةآلم ئةطةةةر نةةةمابوو ئةةةوا     

 78لةبريتيةكةى وةردةطرييَتةوة.
 

 )عقد الزواج( / بةشى سَييةم/ طرَيبةستى هاوسةرى
هاوسةةرى نَيةوان ذن ء ثياوَيةك لةسةةر ضةةةند ثايةيةةكى طةرنط ِرادةوةسةتيَت ء دروسةتى ء طرَيةةدانى         

كة بةبآ بوونى ئةم مةرجانة طريَبةسةتى  ،شةرعى ء ياساييةوةهاوسةرى ثةيوةستة بة ضةند مةرجيَكى 
 هاوسةرى دروسيت خؤى لةدةست دةدات.

 لةم رِوةوة لة بابةتةكانى فرة هاوسةرى ء ثاية ء مةرجةكانى طريَبةستى هاوسةرى دةدويَني : 
                              

 .13و 12ل  -سةرضاوةى ثيَشوو-ضان على السيد الشربناصيد. رم 75
 13ل-2115-املكتبة القانونية -دراسة قانونية-أحكام الزواج-امى صباا املف احمل 76

ة /مدني421بِريار ) ذمارةى 111ل -2112-بغداد-جلزء السابعا -يزياملختار من قضاء حمكمة التم-ابراهيم املشاهدي 77

 (21/7/1111)له( 1111اوىل/
 (31/1/1111) ( له1111/مدنية اوىل /313بِريار ) ذمارةى 11ل-سةرضاوةى ثيَشوو-اهدىبراهيم املشا 78
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 بِرطةى يةكةم/ فرة ذنى :

ة لةة ياسةاى عيَراقيةدا ئامةاذةي     يةكيَك لة هةرة باسة طرنط ء هةستيارةكانى كؤمةَلطةة فرةذنيةة كة   
ثيَدراوة ء بووةتة جيَطةى مشتومرِء قسةء باسى نيَوان بريِورا جياوازةكان ء ضةةندين ليَكدانةةوةى بةؤ    

 79دةكريَت ء هةريةك لة اليةنطرانى فرةذنى ء دذةكانى ثاساوى خؤيان هةية.
اتدا زيةاد لةة ذنيَةك هاوسةةرى     مةبةست لة فرةذنى رِيَطةثيَدان يان مافثيَدانة بة ميَرد بةوةى لةيةك ك

بيَت واتة ضةند ذنيَك لة ئاميَزى هاوسةرطرييدا كؤبكاتةةوة بةة مةةرجيَك ذمارةيةان نةطاتةة ضةوار ذن،       
دياريكردنى ئةم ذمارةية ء ثيَدانى ئةم مافة تةةنها بةة مَيةرد سةرضةاوةكةى دةطةرَِيتةةوة بةؤ ياسةا ء        

ثيادةكردنى بة رِةهايى نية، بةةَلكو مةرجةدارة   خودى ياساش لة شةريعةتى ئيسممى وةرطرتووة،بةآلم 
 ء كؤت ء ثيَوةند كراوة.

بؤيةةة مةرجةةداركردن ء كةةؤت ء بةنةةدكردنى فرةذنةةى لةةة ياسةةاى بةةارى كةسةةيَتيدا لةطةةةأل بنةةةماكانى  
شةريعةتى ئيسممدا ناكؤك نية، بةآلم جياوازى نيَوان بنةماى شةةريعةتى ئيسةمم ء دةقةةكانى ياسةا     

كة شةريعةتى ئيسمم مةر  ء كؤتةكانى سةر فرةذنى طةرِاندووةتةوة بؤ دةرونى ،ةوةلةوةدا خؤيدةبينيَت
مرؤظ ء ئاين ء ويذدان، لةبةر ئةوةى ئةم كؤتانة ئاسان نية بؤ دادطا كةة ليَيةان تيَبطةات، بةةآلم ياسةا      

يَةدانى  بوونى كؤت لةسةر فرةذنى طةرِاندووةتةوة بؤ دادطا ء سزاى داناوة لةسةر فرةذنى بةةبآ رِيَطةة ث  
 80دادطا.

لةطةأل ئةوةى كة ياسا رِيَطةيداوة بة فرةذنى، بةآلم ياساي بارى كةسيَتى تةنها بوونى يةك ذنةى لةة ال    
طةةر  ثةسةندة ء ثةنابردن يان رِيَطةثيَدان بة فرةذنى بةشيَوةيةكى رِيزثةرِة ء ناكريَت ثةناى بؤ بربيَت مة

 ثيَويستيةكى زؤر هةبيَت ء ئةم رِيَطة ثيَدانةش طريَدراوة بة هيَنانةدى دادثةروةرى لة نيَوان ذنةكاندا.
                              

 بةؤ  111ل-سةرضةاوةى ثيَشةوو  -ين خروفدة عالءالدد  هةةروةها  ،31،37ل-سةرضاوةى ثيَشةوو  -يم الزملىد. مصطفى ابراه 79

، 1142بةؤ 1131ل-2111-الطبعدة األوىل -بدريوت -يسدارندوبل -اجمللد السدابع -السنة فقه-يد سابق )الس هةروةها، 124

-1117-والعالقدات األسدالمية    فافدة رابطدة الث -نظدام حقدوق املدراة يف األسدالم    -مطهري )الشهيد اية اهلل مرتضى هةروةها

الددزواج والطددالق -غسددان عشددا هةةةروةها، ودواتددر 173ل-سةرضةةاوةى ثيَشةةوو-د. وهبددة الزحيلددي هةةةروةهاودواتددر،  322ل

 بةؤ  111ل  2114-الطبعدة األوىل -ين ملعاصدر ملسدلمني ا األحكام الفقهيدة وتييدرات الكتداب ا   -ات يف األسالمد الزوجوتعد

116. 
  .53،52ل –سةرضاوةى ثيَشوو-لى واالخروند. أمحد ع 80
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 لقي يةكةم/ مةرجةكانى ِرَيطةثَيدان بة فرةذنى :

(دا ئامةاذة دراوة بةة فرةذنةى    3بةثيَي خاَلي )دووةم( لةة ياسةاى بةارى كةسةَيتى عَيراقةي لةة مةادة )       
طة نادريَت بة هاوسةريكردن لةطةأل زياد لةةذنيَك بةةبآ وةرطرتنةى مؤَلةةتى دادوةر،     كة رِيَ،بةشيَوةيةك

ثيَةدانى ئةةم موَلةتةةش لةة      ،بةم ثيَيةش وةرطرتنى مؤَلةتى دادوةر برِيارى يةكمكةرةوةية لةة فرةذنةى  
اليةن دادوةرةوة ثَيويست دةكات ضةند مةرجيَك هةةبيَت بةة ثيَضةةوانةوة بةةبآ بةوونى ئةةم مةرجانةة        
دادوةر مؤَلةت نادات بة فرةذنى ء لةكاتى رِوودانى فرةذنى بةبآ رِةضاوكردنى مةرجةكان ئةةوا كةسةي   
ئةجنامدةرى فرةذنى رِووبةرِووى بةرثرسياريةتى سزايي ء شةرعي دةبيَتةوة، بؤية مةرجةكان ثيَكهاتووة 

 لة :
ت لةسةةر هاوسةةريكردنى   . ثيَويستة ذنى يةكةمى ميَردةكة لةة بةةردةم دادطةا رِةزامةنةدى بنويَنيَة     1

(ى ياسةةاكةدا 3ميَردةكةةةى لةطةةةأل ذنيَكةةى تةةردا، ئةمةةةش لةةة برِطةةةى )أ(ى خةةاَلى )دووةم(ى مةةادة )
ئاماذةي ثيَدراوة ء ئةم مةرجة لة اليةن دارِيَذةرى هةريَمى كوردستان دارِيَذراوة ء ثيَشة  ئةةم مةرجةة    

 بوونى نةبوة.
ندة ء نةطوجناوة ضونكة بنةماى فرةذنةى ء رِيَطةة ثيَةدانى    بيَطومان بوونى مةرجيَكى لةم جؤرة ناثةسة

دةطةرَِيتةوة بؤ بوونى هؤكار لة ثةيوةندى هاوسةةريدا بةمنونةة وةك نةخؤشةي ذنةى يةكةةم يةان منةداأل        
نةبوون ء نةزؤكى ... هتد( واتة بنةةماى فرةذنةى ناطةرَِيتةةوة بةؤ وةرطرتنةى رِةزامةنةدى اليةنةةكانى        

ةها وةرطرتنى رِةزامةندى ذنى يةكةم واتة طةرِاندنةوة بؤ ويستى ئةو ذنةة ء  ثةيوةندى هاوسةرى، هةرو
ئةمةش لةة زؤر كاتةدا رِيَطريكردنةة لةة ئةجنامةدانى هاوسةةرطريى دووةم، بؤيةة مَيةرد ناضةار دةبَيةت           
ثةنابةرَيتة بةردةم رِيَطةاى تةر بةؤ ئةجنامةدانى هاوسةةرطريى دووةم ئةةويش هةَلوةشةاندنةوة ء كؤتةايي         

بة ثةيوةندى هاوسةرى لةطةأل ذنى يةكةم ياخود ئةجنامدانى فرةذنى واتة هاوسةرطريى دووةمةة   هيَنانة
لة دةرةوةى دادطا ء بةمةش طريَبةستى هاوسةرى ئةجنامدةدريَت بةبآ ئةوةى دادطا بتوانيَت رِيَطر بيَت 

تةر ياسةاش   لةو هاوسةرطريية و خودى ئةو هاوسةريةش دروسةتة ء شةويَنةوارى ياسةايي دةبيَةت ء دوا    
هةروةها ئةوةى جيَطةى سةرجنة لةم مةرجةدا ئايا مةبةست لة رِةزامةنةدى   ،داندةنيَت بةم هاوسةريةدا

ذنى يةكةم كآ دةطريَتةوة لة كاتيَكدا ئةطةر هاتوو ثياويَك زياد لة ذنيَكي هةبوو دةيويست ذنيَكي تر 
ست ذنى يةكةمةة كةة هاوسةةرى لةة     خبوازيَت ئايا ثيَويست دةكات سةرجةم ذنةكان رِازينب ياخود مةبة

ثيَش ذنةكانةدا ئةجنامةداوة، يةاخود مةبةسةتى لةةم دةسةتةواذةية ئةوةيةة كةة دارَِيةذةرى ياسةا تةةنها            
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رِيَطةيداوة بةوةى كة نابيَت لة يةك كاتدا ثياويَك زياد لة دوو ذنى هةبيَت ء ئةويش ذنى يةكةم ء ذنى 
 دووةمة.

ايةنى جيَطريى هةبيَت كة رِيَطر بيَةت لةسةةرجيَي هاوسةةرى    . دةبيَت ذنى يةكةم نةخؤشيةكى دريَذخ2
بةشيَوةيةك كة ئوميَدى ضاكبوونةوةى ليَنةكريَت، ياخود نةةزؤكى ذنةي يةكةةم كةة بةةرِاثؤرتى ليذنةةى       

 ثزيشكى تايبةمتةند سةمليَندرا بيَت.
هةاتووة، كةة   (دا هةاتووة ء لةة دوو برِطةة ثيَك   3ئةم مةرجة لة برِطةى )ب(ى خةاَلي )دووةم(ى مةادة )  

يةكةميان بوونى نةخؤشي دريَذخايةن ء دووةميان نةزؤكى ذن ء هةردوو برِطة دةبيَت لة رِيَطةى اليةنى 
ثزيشكى ثش ِاست بكريَتةوة، ئةم مةرجة لة اليةن دارِيَذةرى هةريَم داندراوة بةةآلم ثيَشة  ئةجنامةدانى    

يَطومان بوونى بةرذةوةندى رِةوا ضةمكيَكى كة ب،فرةذنى ثةيوةست كرابوو بة بوونى )بةرذةوةندى رِةوا(
فةةراوان  ء طشةةتطري تةةرة ء بةةوارى دةسةةةآلتى دادوةر زيةةاد دةكةةات ء دةيتةةوانى لةةة رِوانطةةةى بةَلطةةة 
بةدةستهاتوةكان رِةوايةتى بدات بة فرةذني و رِيَطة بةدات بةة هاوسةةريكردنى دووةم، بةةآلم دارِيَةذةرى      

هةنةدة هةاتووة ء تةةنها هؤكةارى رِيَطةة ثَيةدان بةة فرةذنةى بةة          هةريَم ثيَضةوانةى ئةم ضةمكة فةرة رِة 
نةخؤشي درَيذخايةن ء نةزؤكى ذنةى يةكةةم ديةاريكردووة، لةةم رِوةوة لةة ئاِراسةتةكانى دادطةادا ئةةوة         

كة منداَلنةبوونى ذنةكة لةو ماوةيةى ثاش هاوسةةرطريى ء جوتبةوون، هؤكةاريَكى     ،بةرجةستة دةبيَت
اية بةؤ هاوسةةرطريى دووةم ئةمةةش بةة مةةرجى جيَطريبةوونى توانةاى دارايةي         رِةوا ء بةرذةوةندى رِةو

 81داواكار بة رِيَطة ثيَدان بة هاوسةرطريى.
بؤ ئةجنامدانى ذنى دووةم واتة ميَردةكة، تواناى دارايي هةبيَت كة بتوانيَت زياد لة  . دةبيَت داواكار3

 ذنيَك بةخيَو بكات ء ئةمةش بة بةَلطة فةرميةكان بسةمليَندريَت كة ثيَشكةشى دادطاى دةكات.
(ى 3يةكيَك لة مةرجةكانى ترى رِيَطة ثيَدان بة فرةذنةى بةةثيَي برِطةة )و( لةة خةاَلي )دووةم(ى مةادة)      

ليَةرةدا هةَلسةةنطاندنى توانةاى     ،ياساكة تواناى دارايي ميَردة كةة دةبيَةت توانايةةكى باشةي هةةبيَت      
دارايي جيَهيََلدراوة بؤ دةسةآلت ء خةمآلندنى دادوةر ء ئةويش لة رِيَطةى ثةنابردنة بؤ سةرضةاوةكانى  

نةةداريَتى خانوبةةةرة بةةؤ دارايةةي ميَةةردء سةةةملاندنى بةةة بةَلطةةةى فةةةرمى بةةؤ منونةةة بةةؤ سةةةملاندنى خاوة
نيشتةجيَكردنى ذنةكان دةبيَت ويَنةى تؤمارى موَلك ثيَشكةش بكات كة لة فةرمانطةى تؤمةاركردنى  
خانوبةةةرة ثشةةتطريى ليَبكريَةةت، بةةؤ سةةةملاندنى داهةةات ء دةسةةتكةوت دةكريَةةت نوسةةراو ئارِاسةةتةى    

                              
، ذمارةى بِريار 55ل – 2111 –بغداد  –الشخصية  حوالاال دعاوىيف صديق احملامى  –احي احملامى فوزى كاظم املي 81

 (1/11/2115( لة )2115/ش/2713)
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ضةة ء دةرماَلةكةةى بةةآلم ئةطةةر     فةرمانطةى ميَرد بكريَت طةر فةرمانبةر بوو بؤ دَلنيابون لة برِي مو
فةرمانبةر نةبوو ئةوا دةكريَت لة رِيَطةى بة دواداضوون لةبةرِيَوةبةرايةتى باجى داهات ثيشة ء داهاتى 
مَيردةكة دةربكةويَت ئةمةش لةذَير رِؤشنايي ئةةو خةمآلندنانةةى كةة سةاآلنة بةؤ داهةاتى ثيشةةكةى        

بازرطانى ء ثيشةسازى يان فةرمانطةةى تؤمةار كردنةى    كراوة، ياخود دةكريَت نوسراو ئارِاستةى ذورى 
كؤمثانيا يان بانكةكان يان فةرمانطةى خانةنشني يان هةر اليةنيَكى فةرمى تةر، ئةةم مةرجةة ثيَشة      
بةشيَوةيةكى تر دارِيَذرابوو كة تةنها ميَرد تواناى دارايي هةبيَت بؤ بةخيَوكردنى زياد لةة ذنيَةك بةةبآ    

يَت بة ثيَشكةش كردن ء سةملاندنى تواناى دارايي بةة بةَلطةةى فةةرمي بةةَلكو     ئةوةى ميَرد ثابةند بكر
ليَرةدا دادوةر دةيتواني ويَرِاي بةَلطةي فةرمي ثةنا ببات بؤ بةَلطةي كةسي و ميَردةكةش دةيتواني لة 
رِيَطةي بةَلطةي كةسةي توانةاى دارايةي خةؤى بسةةملَينيَت، كةة بيَطومةان ئاِراسةتةى دةقةي ثَيشةووتر           

جناوترة ئةويش بةوثيَيةى بةَلطةى كةسي يةكيَكة لة بةَلطة طةرنط ء دانثيادانراوةكةانى بةَلطةةكانى    طو
 سةملاندن كة بؤ سةملاندن ثشتى ثيَدةبةس يَت.

. دةبيَت ميَردةكة بةَليَننامةيةكى دةستنوس ثيَشكةش بة دادطا بكات ثيَش ئةجنامةدانى طريَبةسةت   4
ةكة بةَليَن بدات بة هيَنانةدى دادثةروةرى لة نيَوان هةردوو ذنةكةة لةة   لةطةأل ذنى دووةم و تيايدا ميَرد

 رِووى نؤبةتى شةومانةوة و هةر ثابةندبوونيَكي هاوسةرطريي .
(ى ياسةاكة ئامةاذةي ثيَةداوة    3يةكيَك لة مةرجةةكانى تةر كةة برِطةةى )د(ى خةاَلي )دووةم(ى مةادة)       

بوونى ئةم مةرجة لة ياسا و شةرعدا بة توندى جةختى  كة،بةَليَندانى ميَردة بة هيَنانةدى دادثةروةري
لةسةركراوةتةوة، بةآلم ئةوةى جيَطةى سةرجنة ضةمكى دادثةروةرية لةة نيَةوان ذنةكانةدا كةة شةرؤظة ء      

 رِاظةكردنى جياوازى بؤ دةكريَت.
دا . نابيَت ذنى يةكةم لة طريَبةستى هاوسةريدا مةرجى ئةوةى دانابيَت كةة ميَردةكةةى ذنةى بةسةةر    9

 بهيَنيَت.
(ى ياسةةاكةدا 3ئةمةةةش يةكيَكةةة لةةة مةرجةةةكانى تةةر كةةة برِطةةةى )و( لةةة خةةاَلى )دووةم( لةةةمادة ) 

باسيكردوة بؤية رِيَطة ثيَدان بة فرةذنى ئةوةية كة ذنى يةكةم لة طريَبةسةتى هاوسةةريةكةيدا مةةرجى    
ئةوا دادوةر مؤَلةت نادات  لةسةر ميَردةكةى دانةنابيَت كة ذنى تر بهيَنيَت ء ئةطةر ئةم مةرجة هةبوو

بة ميَرد بة ئةجنامدانى هاوسةرى دووةم، ديارة دانانى ئةم مةرجة لة رِووى شةرعةوة دروستة ء دةبيَت 
ميَرد ثابةند بيَت ثيَوةى ء ذن مايف هةَلوةشةاندنةوةى طريَبةسةتةكةى هةيةة ئةطةةر هةاتوو ميَردةكةةى       
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ات مةطةر واز لةو مافة بهيَنيَت ء رِةزامةنةد بيَةت   ذن ئةم مافة لةدةست ناد ،مةرجةكةى بةجيَنةهيَنا
 82بةسةرثيَضيكردن لةو مةرجة.

ثاش بوونى ئةم مةرجانة ئةوا دادوةر مؤَلةت دةدات بة ميَرد بة ئةجنامدانى هاوسةريكردن لةطةأل ذنى 
 ات ء داواكاريةكةى بةرثةرضدةداتةوة.دووةم بةآلم بة ثيَضةوانةوة ئةوا دادوةر مؤَلةت ناد

(ى ياساي بةارى كةسةيَتى سةوريدا رِيَطةة     19سةبارةت بة تيَرِوانينى دارِيَذةرى عةرةبي ئةوا لة مادة )
دراوة بةوةى كة ميَرد هاوسةرى دووةم بكات ئةطةر هاتوو ثاساويَكى شةرعى ء تواناى دارايي هةةبوو  

(ى ياساى بارى كةسيَتى ئةردةنى ئاماذة 29وةها لة مادة )بؤ دابينكردنى بذيَوى هةردوو ذنةكة، هةر
دراوة بةوةى كة ميَرد دةتوانيَت ضوار ذن بهيَنيَت ء ئةطةر ويستى ذنى ثيَنجةةم بهيَنيَةت ئةةوا دةبيَةت     
يةكيَك لةو ضوار ذنة تةآلق بدات ء ماوةبةندى بةسةر بضيَت ئنجا دةتوانيَت ذنى تر بهيَنيَت بةهةةمان  

 (دا رِيَطة بة ميَرد دةدات كة فرةذنى بكات.21رى كةسيَتى كوةيتى لة مادة )شيَوة ياساي با
لة ياساى بارى كةسَيتى عَيراقيدا رِيَطة دراوة بةة فرةذنةى هةةروةها طةِراندنةةوةى ذنةى تةَلاقةدراو بةؤ        
ئامَيزى هاوسةرى لة اليةن مَيةرد بةة فرةذنةى دانانةدريَت ئةطةةر هةاتووثيَش طةِراندنةوةكةة مَيردةكةة         

هةروةها رِيَطة دراوة بة ميَةرد كةة هاوسةةرى ئةجنامبةدات      ،83ذنيَكى ترى كرد بوو بة هاوسةرى خؤى
بةةآلم لةة    84و،لةطةأل زياد لة ذنيَك ئةطةر هةاتوو ئةةو ذنةةى هاوسةةرى لةطةَلةدا دةكرَيةت بَيةوةذن بةو        

هةريَمى كوردستان رِيَطة نةدراوة بة ميَرد بة هاوسةةريكردن لةطةةأل بيَوةذنيَةك بةةبيَ ئةةوةى نةخريَتةة       
  85ذنيةوة.ضوارضيَوةى فرة

 لقي دووةم/ ئةجنامداني فرةذنى :
وو لة ضوارضيَوةى ياسادا بوو، بةآلم كاتيَك فرةذنةى  ياسا كاتيَك رِةوايةتى دةدات بة فرةذنى ئةطةر هات

ئةجنامدةدريَت لة دةرةوةى ياسا ئةوا رِةوايةتى ياسايي لةدةستدةدات بةة واتةة اليةنةةكانى طريَبةسةتى     
هاوسةرى فرةذنى رِووبةرِووى لَيثرسينةوة دةبن بةآلم ئةمةة بةةو مانايةة نايةةت كةة ئةةو طرَيبةسةتةى        

                              
 .1121ل –سةرضاوةى ثيَشوو – السيد سابق 82

 
  هةَلوةشاوة. (ء ئةجنومةنى سةركردايةتى شؤِرشي27/1/1112(ى رؤذى )147بِروانة بِريارى ذمارة )83
(ى ئةجنومةنى سةركردايةتى شؤِرشي هةَلوةشاوة كةهةموار 12/11/1111(ى رؤذى )111بِروانة بِريارى ذمارة ) 84

 كردنى شةشةمى ياساى بارى كةسَيتيية.

 عَيراق( دةرضووة كة –( لة )ثةرلةمانى كوردستان 31/6/2111( كةلة )2111(ى ساَلي )11بِروانة ياساي ذمارة ) 85

 وةستاوة.ِرا (1111(ى ساَلي )111اساى ذمارة )ي تيايدا كارثَيكردنى بة
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وست ناكات ء بة ثوضةأل يان بة نادروست دادةنريَت بةَلكو خةودى طريَبةسةتة   ئةجنامدراوة شويَنةوار در
(ى ياسةاى  3هاوسةريةكة دروستة وةك هةرطريَبةستيَكى هاوسةرى تر، بةثيَي برِطةةى )و( لةة مةادة )   

بارى كةسيَتى عيَراقي، هةر كةسيَك طريَبةستيَكى هاوسةرى ئةجنامبدات كةة تيايةدا فرةذنةى بةوو بةة      
برِطةكانى ياساكة ئةوا سزا دةدريَت، بةم ثيَية ئةجنامدانى فرةذنى بة ثيَضةوانةى برِطةةكانى  ثيَضةوانةى 

(ى ياسةةاكة دةضةةيَتة ضوارضةةيَوةى تةةاوانى فرةذنةةى ء 3د، و( لةةة خةةاَلي )دووةم(ى مةةادة ) ،  ،ب ،)ا
زيةاتر  سزاكةشي دياريكراوة بة بةندكردن بؤ ماوةيةك كة لة شةش مانط كةم  نةبيَت ء لةة سةاَليَك   

نةبيَت هةروةها بة بذاردنيَك كة برِةكةى دة مليؤن دينار بَيةت، ديةارة ئةةم دةقةة لةة اليةةن دارَِيةذةري        
هةريَمى كوردستان هةمواركراوة و دارِشتنى ثيَش ى دةقةكة جياوازتر بوو لة رِووى برِي سزاكة كة لةم 

سةرجنة برِطةى )ز(ى هةمان مادةية  دةقة نويَيةى هةريَمدا سزاكة توند كراوة، هةروةها ئةوةى جيَطةى
كة رِيَطة نادات بة دادوةر كةة سةزاى فرةذنةى جَيبةجيَكردنةكةةى ِراطرَيةت بةةم ثَييةة هةةردوو اليةةنى          

، 149، 144طرَيبةست )ذن ء مَيرد( سةزا دةدرَيةت ء دادوةر ناتوانَيةت ثةةنا ببةات بةؤ مادةكةانى )       
( بةؤ رِاوةسةتانى جيَبةةجيَكردنى    1515ي )(ى سةالَ 111( لة ياساى سزاكانى عيَراقي ذمارة )141

 سزاى بةندكردن.
 بِرطةى دووةم/ ثايةكانى طرَيبةستى هاوسةرى : 

طريَبةسيت هاوسةرى، وةك هةرطريَبةستيَكى دى كؤَلةكة و ثايةى خؤى هةية ء بةبآ بوونى ئةم ثايانةة  
ى رِاطرتنةةى ئةسةةتةمة طريَبةسةةتيَكى دروسةةت ء رِاسةةت بنيةةات بنةةدريَت، ضةةونكة ثايةةةكان مةةةرج     

طريَبةستةكةن،طريَبةسةةيت هاوسةةةري بةةة داواكةةردن لةةة اليةةةن يةةةكيك لةةة اليةنةةةكاني طريَبةسةةت ء    
رِةزامةندبوونى اليةنةكةى دى يان بريكارةكانيان ئةجنامدةدريَت بةشيَوةيةك كة مةبةست لةم داواكردن 

 و رِةزامةندية ئةجنامدانى هاوسةرطريي بيَت.
ةسيت هاوسةرى لة الى زانايانى ئيسمم جياوازى هةية لةة رِووى ذمةارة ء   دياريكردني ثايةكانى طريَب 

 ناوةرِؤكةوة.
وا دةرِوانن كة طريَبةست لة دوو ثاية ثيَكهاتووة كة خؤيدةبينيَتةوة  86لةم رِوانطةيةوة زانايانى حةنةيف
وا دةرِوانن كة طريَبةسةت لةة ثيَةنل ثايةة      87بةآلم زانايانى شافعى ،ن(لة )داخوازيكردن ء رِةزامةندبوو

ذن ء  –سةرثةرشةتيار   –داخةوازيكردن ء رِةزامةنةدبوون    –ثيَكديَت كة خؤيدةبينيَتةوة لةة )دارِشةتة   
                              

 .41ل –سةرضاوةى ثيَشوو –د.مصطفي ابراهيم الزملى  86
 .41ل- سةرضاوةى ثيَشوو –د.مصطفي ابراهيم الزملى  87
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وا دةبينن كة ثايةكانى طريَبةستى هاوسةرى لة سةآ  ثايةة    88شاهيدةكان(، بةآلم مالكيةكان –ميَرد 
ثيَكهاتووة ئةوانيش )سةرثةرشتيار( ء )بابةتى هاوسةرى كة ذن ء ميَردة(ء )دارِشتةي داخوازيكردن ء 

اتووة كةةة رِةزامةنةةدبوون(، هةنةةديَكى تةةر ثيَيةةان وايةةة كةةة طريَبةسةةتى هاوسةةةرى لةةة دوو ثايةةة ثيَكهةة 
ها هةنديَكى دى رِايان واية ثايةكانى طريَبةستى هاوسةةرى  ، هةروة89)داخوازيكردن ء رِةزامةندبوون(ة

 لة سآ ثاية ثيَكديَت كة )رِازيبوون(ء )بابةتى طريَبةست( ء )هؤكار( لةخؤدةطريَت.
ياساي بارى كةسيَتى عيَراقي لة دياريكردنى ثايةكانى طريَبةستى هاوسةريدا رِيَضةكةى حةنةفيةةكانى   

( ئةمةةش  90رى ضرِكردؤتةوة لة )داخوازيكردن ء رِةزامةنةدبوون طرتووة كة ثايةكانى طريَبةستى هاوسة
( ء لةة  9تى سوري لةة مةادة )  لة ياساى بارى كةسيَ ،(ى ياساكةدا دةردةكةويَت4بة روِونى لة مادة )

(دا ثايةكانى طريَبةستى هاوسةرى دياريكراوة كة لةة دوو  14ياساى بارى كةسيَتى ئةردةنى لة مادة )
ثايةى سةرةكى ثيَكديَت كة خؤى دةبينيَتةوة لة )داخةوازيكردن( ء )رِةزامةنةدبوون(ى اليةنةةكان يةان     

(دا لةو دوو ثاية ثيَكديَت 9كوةيتى لة مادة ) بريكارةكانيان، بةهةمان شيَوة لة ياساى بارى كةسيَتى
بةآلم لَيرةدا دةبيَت )داخةوازيكردن( لةاليةةن سةرثةرشةتيارى ذنةكةةوة بَيةت ء رِةزامةنةديش لةاليةةن        

 ميَردةوة بيَت.
بؤية ليَرةدا تيشك دةخةينة سةر داخوازيكردن ء رِةزامةندى ء دارِشتة يان وتةى بابةةتى هاوسةةريةكة   

دةربرِين لةة داخةوازيكردن ء رِةزامةنةدي نوانةدن ء رِؤَلةي بريكةار ء سةرثةرشةتيار لةة          ء ئامرِازةكانى
 ئةجنامدانى طريَبةستى هاوسةرى :

 
 دي نواندن ) االجياب والقبول ( :لقي يةكةم/ داخوازيكردن ء ِرةزامةن

سةةريةوة  مةبةست لة داخوازيكردن ئةو طوتةيةية كة لة اليةن يةكيَك لةة اليةنةةكانى طريَبةسةتى هاو   
كة مةبةست ليَةي ئاشةكراكردن ء دةربرِينةى ويسةتى هاوسةةريكردنة،       ،دةردةضيَت )ذن بيَت يان ثياو(

                              
 .41ل - سةرضاوةى ثيَشوو –الزملى  د.مصطفي ابراهيم 88
األحوال  –) حسني على األعظمى  هةروةها, 35ل –الفقه املقارن لألحوال الشخصية  –بدران  نيبدران أبو العين 89

سةرضاوةى  – د. أمحد على واألخرون هةروةها، 14ل –1145-بغداد  –مطبعة الرشيد  –اجلزء االول -الشخصية

  21ل-ثيَشوو
 دراسة مقارنة –فية والشافعية الزواج والطالق بني احلن –أحكام األسرة  –رني د. امساعيل أبابكر على البام 90

 .71ل – 2111-الطبعة االوىل-بالقانون
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هةروةها مةبةست لة رِةزامةندبوون ئةو طوتةيةية كة لة اليةنةكةى ترى طريَبةستةكةوة دةردةضيَت كة 
بؤية داخوازيكردن ء  91رِووثيشاندانى رِةزامةندية لةسةر ئةو دةربرِينةي كة اليةنى يةكةم خستويةتى 

رِةزامةندبوون لة اليةن هةردوو هاوسةر رِاستةوخؤ دةردةضيَت ياخود لة اليةن بريكارةكانيان ياخود لةة  
 92اليةن سةرثةرشتيكارةكانيان دةردةضيَت.

كة لةة رِووى زمانةةوانى يةان دابونةةريتى     ،داخوازيكردن يان رِةزامةنديبوون هةةر دةسةتةواذةيةكة  بؤية 
كؤمةآليةةةتى مانةةاى ئةجنامةةدانى طريَبةسةةتى هاوسةةةرى بطةيةةةنيَت كةةة لةةة اليةةةن هةةةردوو اليةةةنى    

 طريَبةستةكة يان بريكارةكانيان يان سةرثةرشتيارةكانيان دةردةضيَت.
 

 ء ِرةزامةندبوون لة هاوسةرطريي :دةربِرين لة داخوازيكردن لقي دووةم/ ئامرازةكانى 
دةربرِين بةؤ ئةجنامةدانى هاوسةةرى ء نيشةاندانى خواسةتى هاوسةةريكردن لةة نَيةوان هةةردوو اليةةنى           

 طريَبةستى هاوسةرى يان بريكارةكانيان بة ضةند شيَواز يان ئامرازيَك دةردةبرِيَت :
 

 : يةكةم/ دةستةواذة
ين ء طوزارشتكردنة لة داخوازيكردن ء ثيشاندانى رِةزامةندية بؤ هاوسةريكردن، بؤيةة  بة ماناى دةربرِ

هةر دةربرِينيَك ء ثيشاندانى رِةزامةندى بةبآ ئاماذةدان بة ضةمكى هاوسةريكردن ناتواندريَت خبريَتةة  
 ضوارضيَوةى طريَبةستى هاوسةرى.

ى هاوسةةرطرييةوة دةردةضةيَت، دةبيَةت ئةةو     سةبارةت بةو دةربرِينةى كة لة اليةن اليةةنيَكى طريَبةسةت  
دةربرِينة وةرطرياو بيَت لةو طوتة رِاشكاوانةى كة ماناى هاوسةةرى لةةخؤدةطريَت لةة رِووى زمانةةوانى     

اوانة لةة  هةر بؤية زانايانى ئيسمم كؤكن لةسةر ئةةوةى كةة طوزارشةتكردنى رِاشةك     ،93يان دابونةريت
ويستى هاوسةريكردندا طريَبةستى هاوسةرى ثيَئةجنامدةدريَت ء ثابةندي دةبيَت بةؤ اليةنةةكان ئةطةةر    

(ى ياسةاي بةارى كةسةيَتيدا    4، ليَرةوة دارِيَذةرى عيَراقي لة مادة )94ثاية و مةرجةكانى ترى تيادابوو

                              
 .65ل – سةرضاوةى ثيَشوو –حممد كمال الدين أمام  د. 91
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تى هاوسةرى طريَدةدريَت كة لة رِووى زمانةوانى يان نةريتةوة ئاماذة بيَةت  ئاماذةيداوة بةوةى طريَبةس
 بؤ هاوسةرطريى.

 
 دووةم/ هَيماكردن :

يةكيَك لة ئامرازةكانى ترى دةربرِين بؤ داخوازيكردن ء رِةزامةندى لةة هاوسةةريكردن هيَماكردنةة بةؤ     
رشت ء دةربرِينى دةسةتةواذةى نيةة   ئةجنامدانى طريَبةستى هاوسةرى، ديارة هةنديَك كةس تواناى طوزا

بةمنونة كةسي الأل، بؤية ئةطةر ئةو كةسة تواناى نوسينى نةبوو بةالم تيَطةيةندرا كة ماناى طريَبةستى 
هاوسةرية ئةوا هيَما كردن ئامرازة بؤ دةربرِين ء طريَدانى هاوسةرى، بةآلم ئةطةةر ئةةو كةسةة توانةاى     

ن وادةبيةنن بةة هَيمةا كةردن طرَيبةسةت ئةةجنامنادريَت بةةَلكو        نوسينى هةبوو ئةوا هةنةديَك لةة زانايةا   
ثيَويستة طوزارشتكردنةكة بة نوسني بيَت ئةمة رِاى حةنةفيةكانة، بةآلم هةنديَك لة زانايانى تةر رِايةان   
واية طةر ئةو كةسة نوسني بزانيَت طريَبةست بة هيَماكردنى كةسي الأل ئةجنامدةدريَت بةؤ هاوسةةرطريى   

  95ةعفةريةكانة.ئةمة رِاى ج
 

 سَييةم/ نوسني :
نوسني ئاماذةية بة دةربرِينى ويستى اليةنيَك لة اليةنةكانى طريَبةست، هةر بؤية دةكريَت بؤ دةربرِينى 

نيةة كةة   ويستى هاوسةريكردن بة نوسني ئةم خواستة خبريَتة رِوو بؤ كةسيَك كةة توانةاى ئامةادةبوونى    
رِاستةوخؤ طوزارشت بكات واتة ئةو كةسة بزرء ناديارة، هةر بؤية هةر كاتيَك ئةو نوسينة طةيشت بة 
دةست اليةنةكةى تر ئةوة دادةنريَت بة)داخوازيكردن( بة مةرجى ئةوةى نوسةينةكة خبويَندريَتةةوة يةان    

شايةتي بةدةن لةسةةر ئةةوةى     بؤ دوو شاهيد خبويَندريَتةوة و ئةوانيش طويَبيستى دةستةواذةكانى بن ء
(ى ياسةاى  1(ى مةادة ) 2دارِيَذةرى عيَراقى لةة خةاَلي )   96،رِةزامةندى نيشانداوة لةسةر هاوسةريةكة

بارى كةسَيتيدا ئاماذة دةدات بةوةى هاوسةةرى ئةجنامةدةدريَت بةة نوسةني بةؤ كةسةيَك كةة ناتوانَيةت         
بة مةرجيَك ذنةكة نوسراوةكة خبويَنيَتةوة ياخود نوسراوةكة بةؤ دوو شةاهيد خبويَنيَتةةوة و     ئامادة بيَت

طويَبيستى دةستةواذةكانى نوسينةكة بن ء شايةتي بدةن لةسةر ئةوةى كة ذنةكة رِةزامةندى دةربرِيةوة  
 لةسةر هاوسةريةكة.
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 ضوارةم/ بريكار :

دةستةواذة ء هيَماكردن ء نوسةني( دةكريَةت دةربرِينةى    بةهةمان شيَوةى شيَوازةكانى طوزارشتكردن لة )
خواست و ويستى هاوسةرطريي لة رِيَطةى نيَردراو يان بريكار بيَت لةجياتي اليةنةكانى طريَبةست، لةم  

(ى ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى رِةوايةتى دةدات بة رِةفتارةكانى بريكةار بةةوةى كةة    4رِووةوة مادة )
طرَيتةةوة لةة داخةوازيكردن ء رِةزامةنةدي نوانةدن هةةر ضةةندة لةة ياسةاى بةةارى          شةويَنى اليةنةةكان دة  

كةسيَتيدا ئاماذة نةدراوة بة حوكمةكانى بريكار بؤية دةبيَت بطةرِيَينةوة بؤ سةرضاوةكانى ياساي بارى 
 .97كةسيَتى بؤ رِيَسا طشتيةكانى بريكارى

بة هةَلويَستى دارِيَذةرى ياساي بارى كةسيَتى دارِيَةذةرانى وآلتةانى دى لةمةةرِ ئامرازةكةانى      سةبارةت 
دةربرِين بؤ هاوسةريكردن دةبينني دارِيَذةرى سورى رِيَطةيداوة كة هاوسةريكردن بةهةر طوتةيةةك بيَةت   

(دا 9)مةادة   ( هةةروةها لةة  1كة ماناى هاوسةرطريى بدات لةة رِووى زمانةةوانى ء نةريتةةوة )مةادة     
نوسني وةك ئامرازيَك بؤ هاوسةريكردن ثةسةندكراوة بؤ كةسيَك كة لة دانيشتنى طريَبةستى هاوسةريدا 
ئامادة نةبيَت هةروةها نوسني بة دروست دةزانيَت بةؤ كةسةيَك كةة توانةاى قسةةكردنى نةةبيَت ئةطةةر        

 ،(11ئامةاذة ثيَةدان )مةادة    هاتوو تواناى نوسينى هةبوو بةآلم طةر تواناى نوسةينى نةةبوو ئةةوا بةة     
(، دارِيَةذةري ياسةاى بةارى    9هةروةها طريَبةسيت هاوسةرى بةهؤى بريكارةوة بةشياو داندراوة )مةادة  

كةسيَتى ئةردةنى بةهةمان شيَوة ئةجنامدانى طريَبةستى هاوسةةرى لةة اليةةن بريكةارةوة دانثيادانةاوة      
ةبيَت بة طوتةى ئاشكرا و رِاشةكاوانة ء رِوون  ( هةروةها داخوازيكردن ء رِةزامةندي نواندن د14)مادة

(، هةروةها دارِيَةذةرى  19بيَت ء ئةو كةسةى تواناى نةبيَت ئةوا دةكريَت بة ئاماذة ثيَدان بيَت) مادة 
(دا ئامرازةكةةانى دةربرِينةةى رِونكردؤتةةةوة كةةة نوسةةني ء نيَةةردراو و    5 ،9كةةوةيتى لةةة مادةكةةانى ) 

 هيَماكردنة.
 

 ةكانى طرَيبةستى هاوسةرى :بِرطةى سَييةم/ مةرج
مةرجةكانى طريَبةستى هاوسةرى زؤر ء هةمةجؤرن، هةنةديَك لةةو مةرجانةة مةةرجى شةةرعني ء لةة       
ياساي بارى كةسيَتى ئاماذةيان ثيَنةدراوة ء هةنديَكى تريان مةرجى ياسايني ء ياساي بةارى كةسةيَتى   

(ى ياساي باري كةسيَتيدا ئاماذةيداوة بة 9دة)دارِيَذةرى عيَراقي لة ما،لة نيَو برِطةكانيدا جيَطريكردون
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ثيَويستى هةبونى مةرجى ياسايي ء شةرعى، بةآلم ئةم دةقة لة اليةةن دارِيَةذةرى هةةريَمى كوردسةتان     
( 2119(ى ساَلي )19هةمواركرا بةثيَي ياساي هةمواركردنى جيَبةجيَكردنى بارى كةسيَتى ذمارة )

سةتةيي يةان لَيهةاتوويي لةة طرَيبةسةتى هاوسةةريدا بةديةديَت        بةشيَوةيةك ئاماذة دراوة بةوةى كة شاي
ئةويش بة هةبوونى مةرجة ثيَويستةكان كة دةبيَت لة اليةنةكاندا هةبيَت ئةمةش بةةثيَي حوكمةةكانى   

 ئةم ياساية بؤية ليَرةدا ئاماذة دةدةين بة مةرجة شةرعي ء ياساييةكان :
 

 شةرعيةكان : لقي يةكةم/ مةرجة

كة دةبيَت لة طريَبةستى هاوسةريدا هةبيَت ضوار مةرجن ئةوانيش مةرجى طريَدان  مةرجة شةرعيةكان
( ء النفهان  شهرط ( ء مةةرجى جيَبةةجيَكردن )  الصحة شرط( ء مةرجى دروستيبوون )األنعقاد شرط)

 اللزوم(. شرطمةرجى ثابةنديَتى )
 

 ( /)شرط األنعقادمةرجى يةكةم/ مةرجى طرَيدان)بةسنت( 
ريَدان، ئةو مةرجانةية كة دةبيَةت لةة طريَبةسةتى هاوسةةريدا هةةبيَت ء ئةطةةر       مةبةست لة مةرجى ط

هاتوو مةرجيَك لةو مةرجانة لة طريَبةستةكةدا بوونى نةبيَت ئةوا طريَبةستةكة بة ثوضةأل دادةنريَةت ء  
ئةةةم مةرجانةةةش هةنةةديَكيان ثةيوةسةةء بةةة اليةنةةةكانى طريَبةسةةت ء هةنةةديَكى تريةةان ثةيوةسةةء بةةة 

 98ست لةسةركراو.طريَبة
 
 : اليةنةكانى طرَيبةستبة . مةرجةكانى ثةيوةست أ

مةبةست لةو مةرجانةية كة تايبةتن بةخودى هةردوو اليةنى طريَبةستى هاوسةةرى ئةمةةش لةة رِووى    
يي هةريةكةيان بؤ طريَبةسةتى هاوسةةرى ء   تواناى ئةجنامدانى طريَبةستكردن ء ليَهاتوويي يان شايستة

 دةبيَت هةر يةكيَك لة اليةنةكانى طريَبةست ئةم مةرجانةيان تيادا بيَت :
 
 : شايستةيي اليةنةكان . مةرجى لَيهاتوويي يان1

مةبةست لةم مةرجة ئةوةية كة هةردوو اليةنى طريَبةستى هاوسةرى ليَهاتوو شايستةبن بؤ ئةجنامدانى 
سةرى ء ئةةم شايسةتةيبوونة يةان لَيهاتووييةة بةديةديَت بةةوةى كةة اليةنةةكان توانةاى          طريَبةستى هاو
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جياكردنةوةيان هةبيَت، بؤية ئةطةر هةردوو اليةنى طريَبةستةكة ياخود يةكيَكيان تواناى جياكردنةوةى 
نةطةيشتبووة نةبوو ياخود بَليَني فامكردنةوةى نةبوو بؤ منونة شيَت بوو يان ميَرد منداَليَك بوو تةمةنى 

تةمةني جياكاري نةكردن كة حةوت ساَلة ئةوا ليَرةدا طريَبةست ئةجنامنادريَت ء لة كاتى ئةجنامدانيدا 
، ثوضةةأل  99ئةوا طريَبةستةكة بة ثوضةأل دادةنريَت ضونكة طريَبةست لة دايكبوى ء ويسةت ء مةبةسةتة  

وسةةرى نَيوانيةان لةةم بةارةدا بناغةكةةى دةطةرَِيتةةوة بةؤ ونبةوونى لَيهةاتوويي ء          بوونى طريَبةستى ها
واتة بناغةكةى ناطةرَِيتةةوة بةؤ نةةبوونى دةسةةآلتى منةداأل يةان شةيَت بةؤ          ،شايستةيي طريَبةستكردن

 100هاوسةريكردن ضونكة هاوسةريكردنيان دروستة ئةطةر لةجياتى ئةوان نويَنةريَكى شةرعى هةبيَت.
 
 . هةر اليةنَيك طوَيبيستى وتةى اليةنةكةى تر بَيت :2

بة ماناى ئةوةى هةر اليةنيَك طويَبيستى وتةى اليةنةكةى تر بيَةت ء هةةردووكيان لةة يةةك ى بطةةن      
م ئةطةةر اليةةنيَك   لةوةى كة مةبةست لة وتةكة ثيَكهيَنان ء دروستكردنى طريَبةستى هاوسةرية، بةةآل 

طوَيبيستى وتةى اليةنةكةى تر نةبوو ياخود طوَيبيسةتى وتةكةة بةوو بةةآلم لَيةي تَينةدةطةيشةت ئةةوا        
طريَبةستةكة ئةجنامنادريَت لةبةر ئةوةى وتةى اليةنةكان نةلكيَندراوة ئةمة لةكاتيَكدا ئةطةر هةةردوو  

بةسةت، هةةروةها هةةردووكيان توانةاى     اليةن ئامادة بوون لةة كؤبونةةوةى دانيشةتنى ئةجنامةدانى طريَ    
قسةكردنيان هةبيَت، بةآلم ئةطةر هاتوو هةردوو اليةن يان اليةنيَكيان تواناى قسةكردنى نةبوو ئةوا بؤ 
زانينى مةبةستى اليةنةكانى طريَبةست ثةنا دةبريَتة بةر رِيَطةى نوسني ئةطةر هةاتوو توانةاى نوسةينى    

اكردن ء ئاماذةثيَدان ئةطةر تواناى قسةكردن ء نوسني نةبوو، بةةآلم  هةبوو ياخود ثةنا دةبريَتة بةر هيَم
ئةطةر هاتوو يةكيَك لة اليةنةكان ئامةادةى دانيشةتنى طريَبةسةتكردنةكة نةةبوو، طريَبةسةتةكةش لةة       
رِيَطةى نووسني يان نيَردراو ئةجنامدرا ئةوا ليَرةدا زانينى نياز ء ئاماجنى ئةو كةسةى ئامادة نةبووة لة 

لةم رِووةوة ياساى بارى كةسيَتى عيَراقةى لةة برِطةةى     101،وةكة ياخود لة نامةكةدا دةردةكةويَتنوسرا
(دا ئاماذةيةةداوة بةةةوةى كةةة دةبيَةةت هةةةردوو اليةةةن طويَبيسةةتى وتةةةى 1(ى مةةادة )1)ب(ي خةةاَلى )

 وتةكانيان طريَبةستى هاوسةرية. يةك ينب ء لةوة بطةن كة مةبةست لة
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 : يةطرتوويى دانيشتنى داخوازيكردن ء ِرةزامةندبوون .3
لةثيَناو ئةوةى كة طريَبةستى هاوسةرى دروست بيَةت، ثيَويسةتة يةةكطرتوويى هةةبيَت لةة دانيشةتنى       

ت، كةة  طريَبةستةكةدا بة واتة دانيشتنى داخوازيكردنى هاوسةرى ء رِةزامةندي نوانةدن يةةكطرتوو بيَة   
مةبةست لةمة ئةوةية ئةو دانيشتنةى كة داخوازيكردنةكةى تيا دةرضةووة هةةمان دانيشةء بيَةت كةة      
رِةزامةندبونةكةي تيا دةرضووة، واتة لةو نيَوةندةدا هي  كؤسثيَك نةبووبيَت لة نيَةوان داخةوازيكردن ء   

ريَةت ء ضةاوةرِوانى وةآلمةى    رِةزامةندي نواندن، بةمنونة كاتيَك داخوازيكردن لة اليةةن كةسةيَكةوة دةك  
داخوازيةكةى دةكات، بةآلم اليةنةكةى تر خؤى سةرقاأل دةكات بة هةنةديَك بابةةت كةة ثةيوةنةدى بةة      

(ى 1(ى مةادة ) 1لةم رِووةوة برِطةى )أ(ى خةاَلي )  102،داخوازيكردنةكةوة نية هةروةها بةثيَضةوانةوة
عيَراقى ئاماذةيداوة بةةوةى كةة دةبيَةت دانيشةتنى داخةوازيكردن ء رِةزامةنةدي        ياساي بارى كةسيَتى

 نواندن يةكطرتوو بيَت .
بةآلم ئايا بيَدةنطبوون لة بةرامبةر داخوازيكردن بة رِةزامةندى دادةنريَت بةبآ ئةوةى كؤسث ء رِيَطرى 

زامةنةدي نوانةدن دانانةدريَت    بؤ وةآلمى ئةم ثرسيارة، بيَةدةنطبوون ثةاش داخةوازيكردن بةة رِة    ،هةبيَت 
ضونكة طريَبةستى هاوسةرى، طريَبةستيَكي مةترسيدارة لة ذيانى مرؤظداء دةبيَت رِةزامةنةد بةوون بةة    

 .103وتة بيَت كة مةبةسيت رِوون بيَت
 
 طوجناندنى ِرةزامةندبوون لةطةأل داخوازيكردن :. 4

وةية كة دةبيَت اليةنى رِةزامةندبوو لة ضوارضةيَوةى بابةةتى داخوازيةكةة وةآلم    مةبةست لةم مةرجة ئة
بداتةوة بؤية ئةطةر جياواز بوون ئةوا طريَبةستةكة ئةجنامنادريَت تةنها لة حاَلةتيَكةدا نةةبيَت ئةةويش    

كةم ئةوةية كة جياوازيةكةيان سودى هةبوو بؤ اليةنى داخوازيكار بؤ منونة ئةطةر كةسيَك وتةى ) كضةة  
شريين دةكةم بة هاوسةرت(ء اليةةنى بةرامبةةر وتةى )رِةزامةنةدم لةة هاوسةةريكردن لةطةةأل بةةهارى         
كضت(، ياخود وتى )كضةكةمت لةسةر مارةيى هةزار دينار هاوسةرت بيَت( ء اليةنى بةرامبةر وتى) 

ا لةبةر جياوازى رِةزامةندم بة هاوسةريكردن لةطةأل كضةكةتدا لةسةر مارةيى ثيَنل سةد دينار(، ليَرةد
داخوازيكردن ء رِةزامةند بوون طريَبةست ئةجنامنادريَت، بةآلم ئةطةر وتى) كضةكةم لةسةر ثيَنل سةةد  
دينار مارةيى هاوسةرت بيَت( ء اليةنى بةرامبةر وتى) رِةزامةندم بة هاوسةريكردن لةطةأل كضةةكةت  
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جيةاوازى داخةوازيكردن ء رِةزامةنةد     لةسةر مارةيى هةزار دينار( ليَرةدا هاوسةةريكردنةكة سةةرةرِاى  
 104بوون لة برِى مارةيدا، بةآلم هاوسةريةكة دروست ء طريَدراوة، ضونكة سودى بؤ داخوازيكةار هةيةة  

(ى ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى ئامةاذة دةدات كةة   1ة )( ى ماد1لةم رِووةوة برِطةى ) ( لة خاَلى )
 دةبيَت رِةزامةند بوون لةطةأل داخوازيكردن طوجناو بيَت . 

 
 طرَيدانى دةستبةجآ : .9

يةكيَك لةة مةرجةةكانى تةرى طرَيةدان دةبَيةت طرَيبةسةتى هاوسةةرى دةسةتبةجآ طرَيبةدريَت ء نابَيةت           
سيَردراء بيَت لةسةر مةةر  يةان رِووداويَكةى نةةهاتوةدى بةة      دواخبريَت بؤ كاتيَكى ئايندة ياخود هةَلثة

مانايةك دةبيَت دامةزراندنى طريَبةستى هاوسةرى دةستبةجيَ بيَةت، ضةونكة طريَبةسةتى هاوسةةرى وا     
داندراوة كة حوكمةكةى دةستبةجآ لةكاتى طريَدانيدا دروست بيَت  بة تايبةت رِاستةوخؤ ثةاش تةةواو   

ؤية دواخستنى طرَيبةسةت بةؤ ئاينةدة يةان هةَلثةسةاردنى لةسةةر مةةرجيَك        بوونى طريَبةستكردنةكة، ب
ياخود بة رِووداويَكى وةدينةهاتوو ئةوا لةم بارانةدا حوكمةكانى طريَبةستةكة دوادةخات بؤ ئايندة يةان  

 105بؤ مةرجة وةدينةهاتووةكة.
 
 سةركراو :مةرجةكانى ثةيوةست بة طرَيبةست لة. ب

سةبارةت بة مةرجةكانى ثةيوةست بة طريَبةست لةسةركراو، ئةو مةرجانةية كة ثةيوةستة بةة بابةةتى   
ديارة بؤضةوونى جيةاواز هةيةة لةسةةر     ،طريَبةست لةسةركراو لةة اليةةن هةةردوو اليةةنى طريَبةسةتةكة     

ريَبةسةت لةسةةركردنة   هةنديَك رِايان واية كة ذن بابةتى ط ،مةبةست ء ثيَناسةى طريَبةست لةسةركراو
لة طريَبةستى هاوسةريداء هةنديَكى تر رِايان واية ئةو سودةى لة ذن وةردةطرييَت ء دةستدةكةويَت بةة  
بابةتى طرَيبةسةت لةسةةركراو دادةنرَيةت ء هةنةديَكى تةر ِرايةان وايةة كةة شةياوبوونى هةريةةكيَك لةة            

 .106هاوسةران بؤ يةك  بة بابةتى طريَبةست دادةنريَت
 بؤية مةرجةكانى ثةيوةست بة طريَبةست لةسةركراو لةم خاآلنةدا كؤ دةبيَتةوة :

                              
 .43ل-سةرضاوةى ثيَشوو-اهيم الزمليمصطفى ابر-هةروةها 62 ء61ل -سةرضاوةى ثيَشوو-يسىد. أمحد الكب 104
 .147ل-سةرضاوةى ثَيشوو -ناجى حمسن 105
 .53ء 52ل-سةرضاوةى ثيَشوو -وق عبداهلل كريمد. فار 106
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ثيَويستة ميَينة بوونى رِةطةزى ذن تةواو رِوون بيَت، بةآلم ئةطةةر رِةطةزةكةةى رِوون ء تةةواو نةةبوو      .1
 .107كةسة ئةجنامنادريَتوةك )نيَرةموك( ئةوا طريَبةستى هاوسةرى ئةو 

ثيَويستة ئةو ذنةى هاوسةرى دةكات هاوسةريكردنى قةدةغة نةكرا بيَت لة رِووى شةةرعةوة لةطةةأل    .2
ئةو ثياوةى هاوسةرى لةطةأل دةكات، بة منونة ذنةكة دايكى ثياوةكة بوو يان خوشكى بوو يان كةسةانى  

 .108ليَرةدا طريَبةستةكة ثوضةَلة دى ئةوا
ثيَويستة هةردوو هاوسةر ناسراو و ديارء زانراوبن، بةآلم ئةطةر نادياربن يةان يةةكيَكيان ناديةاربوو     .3

 109ئةوا طريَبةستةكة ثوضةَلة.
سةةةبارةت بةةة هةَلويَسةةتى دارِيَةةذةرى عيَراقةةي لةةة بابةةةتى طريَبةسةةت لةسةةةركراو ئةةةوا لةةة رِوانطةةةى  

(ى ياسةةاى بةةارى كةسةةيَيت ء قةدةغةةةبوونى  3خويَندنةةةوةمان بةةؤ ثيَناسةةةى هاوسةةةري لةةة مةةادة )  
بابةةتى  (ى ياساكةدا دةبينني بةو ئارِاسةتةية هةةنطاويناوة كةة ذن    12ئةجنامدانى هاوسةرى لة مادة )

(ى 3(ى مةادة ) 1طريَبةست لةسةركراوة، بةآلم لة هةريَمى كوردسةتان ثةاش هةةمواركردنى برِطةةى )    
( دةبيةنني دارِيَةذةرى هةةريَمى كوردسةتان بةةرةو      2119(ى سةاَلى ) 19ياساكة بةثيَى ياساى ذمارة )

ى طريَبةسةت  ئارِاستةيةك رِؤيشتووة كة شياو بوونى ذن ء ثيةاو هةريةكةةيان بةؤ ئةةوى تةر وةك بابةةت      
 لةسةركراو سةيركراوة.

ئةم مةرجانةى باسكران بة مةرجى طريَدان يان دامةزراندنى طريَبةسةت دادةنريَةت ء ئةطةةر مةةرجيَك     
لةم مةرجانة لة طرَيبةسةتةكةدا نةةبوو ئةةوا طرَيبةسةتةكة بةة ثوضةةأل دادةنرَيةت، بؤيةة حةوكمى ئةةم           

َلةكةة نابيَةت ء دروسةت نابيَةت، بةوونى وةك      طريَبةستةش ئةوةية كةة هةي  شةويَنةواريَكى لةسةةر كة    
نةبوونى واية، بؤية لةم طريَبةستةدا جوتبوون رِوونادات ء مارةيى لةسةر ثياو ثيَوست نابيَت و بةذيَوى  
هاوسةرى برِيارى لةسةر نادريَت ء تةآلقيش رِوونادات لة نيَوانياندا واتة نابيَت و ذنةكةش ماوةبةنةدي  

يَطري نابيَت ء هي  مافيَكى هاوسةةرى لةة نيَةوان ذن ء ثياوةكةةدا دروسةت      نية ء رِةضةَلةكى منداأل ج
 نابيَت .

 110بؤية ئةطةر هاتوو ثياوةكة جوتببوو لةطةأل ذنةكة ئةوا دةبيَت دةستبةجآ جياببنةوة لة يةك ى.
                              

 .41ل-سةرضاوةى ثيَشوو-نبدرا بدران أبو العينني 107
 141ل-سةرضاوةى ثيَشوو-د. رمضان على السيد الشربناصي واألخر 108

 .53 ء52ل-سةرضاوةى ثيَشوو-د. فاروق عبداهلل كريم 109
 .66ل-سةرضاوةى ثيَشوو-يسىد. أمحد الكب110
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 ( /شرط الصحةمةرجى دووةم/ مةرجى دروستيبوون )

مةرجى دروستيبوونى طريَبةستى هاوسةرى ئةوةية ئةطةر هاتوو ئةم مةرجة هةبيَت، ئةوا  مةبةست لة
طرَيبةستةكة شةياوو ثةسةةندة بةؤ كةَلةكةة بةوونى شةوَينةوار لةسةةر طرَيبةسةتةكة، هةةروةها ئةطةةر           

 :مةرجةكانى دروستيبوون ئةمانةن 111،مةرجيَك يان زياتر بوونى نةبوو ئةوا طريَبةستةكة طةندةية
 نابَيت ئةو ذنةى هاوسةرى دةكا  هاوسةرطريي ياساغ يان قةدةغةكراوبَيت-أ

لةطةةأل ئةةو ثيةاوةى     نابيَت ئةةو ذنةةى هاوسةةرى دةكةات هاوسةةرطريي ياسةاق يةان قةدةغةةكراوبيَت        
زانايانى لةسةةر بيَةت،   هاوسةرى لةطةأل دةكات قةدةغةبوونيَك كة جيَطةى طومان بيَت ياخود ناكؤكى 

بةةة منونةةة وةك ئةةةوةى ثياويَةةك هاوسةةةرى ئةجنامةةدا بيَةةت لةطةةةأل ثةةورى ذنةكةةةى يةةان خوشةةكى ذنةةة   
تةآلقدراوةكةى خؤى كة هيَشتا ماوةبةندى تةواو نةبوو  بيَت ياخود ثياويَةك هاوسةةرى بكةات لةطةةأل     

بةة رِاى حةنةفيةةكان طريَبةسةتةكة    ذنيَك كة لة ماوةبةندى تةآلقى ليَك ازاندايةة ،ئةةوا لةةم بارانةةدا     
 طةندةية.

بؤية ئةطةر ثياوةكة جووت نةبوو بيَت لةطةأل ذنةكةدا ئةوا ثيَويستة بة زؤر جيابكريَنةوة ئةطةةر هةاتوو   
ليَرةدا هي  شةويَنةواريَك لةة شةويَنةوارةكانى هاوسةةرى      ،بة رِةزامةندى ء ئارةزومةندانة جيانةبوونةوة

نابيَت بةم ثَييةةش مةارةيى ء بةذَيويى ء مرياتةى دروسةت نابَيةت، بةةآلم        لةسةر ئةم هاوسةرية دروست 
ئةطةر جووتبوون رِوويدابيَت ئةوا دةبيَت بة زؤر جيابكريَنةوة ئةطةر هاتوو ئارةزومةندانة جيانةبوونةوة، 

ى شويَنةوارى هاوسةرى لةسةر ئةم طريَبةستة دروست دةبيَت بةم ثيَيةش مارةي هةنديَك بارةدا لةمبةآلم 
بةةؤ ذنةكةةة ء رِةضةةةَلةكى منةةداأل ء ماوةبةنةةدي شةةةرعى ء قةدةغةةةبوونى ذن ء ذ ةةوازى بةةةهؤى         

 .113مافى مرياتى لة نيَوانياندا جيَطري نابيَت بةآلم112هاوسةريانةوة جيَطري دةبيَت
 
 ا  ثةرشتيار طرَيبةستةكة ئةجنامبدسةر -ب

يةكيَك لة مةرجةكانى دروستيبوونى طريَبةستى هاوسةرى ئةوةيةة كةة سةرثةرشةتيار ء بةاوانى ذنةكةة      
هةَلسيَت بة ئةجنامدانى طريَبةست لةجياتى ذنةكة، ئةطةر ذنةكة منداأل بوو يان شيَت بوو ئةوا ثيَويستة 

                              
 .67ل-سةرضاوةى ثيَشوو-يسىد. أمحد الكب111
 .145ل-سةرضاوةى ثيَشوو-يناصد. رمضان على السيد الشرب 112
 74ل-سةرضاوةى ثيَشوو-د. وهبة الزحيلي 113
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طريَبةستةكة، بةآلم ئةطةةر ذنةكةة ذيةر ء ثيَطةيشةتوو بةوو      سةرثةرشتيارةكةى هةَلسيَت بة ئةجنامدانى 
ء جةعفةريةةكان ِرايةان وايةة كةة ثَيويسةت بةسةرثةرشةتيار ناكةات ئةطةةر ذنةكةة           ئةةوا حةنةفيةةكان  

رِاستةوخؤ خؤى طريَبةستةكةى ئةجنامدا ياخود بةهؤى بريكارةكةى ئةةوا طريَبةسةتةكة دروسةتة، بةةآلم     
ء بةة رِاى ئةةوان    يار بة رِةهايى دادةنيَن بؤ دروستيبوونى طريَبةسةت زؤربةى زانايان مةرجى سةرثةرشت

ئةطةر ذنةكة خؤى يان بريكارةكةى طريَبةستةكةى ئةجنامدا بةبآ سةرثةرشتيارةكةى ئةوا طريَبةسةتةكة  
كة ،( لةة شةافعيةكان  ثهور )ئةةبى   ء رِايةكى تر هةية ئةويش لةة الى  هةروةها بؤضوون ،114دروست نية

دةَليَت بؤ ئةجنامدانى هاوسةرى ثيَويستة رِةزامةندى ذن ء سةرثةرشتيارةكةى بة يةكةوة وةربطرييَةت ء  
ناكريَت هةريةكةيان سةربةخؤ ء بةبآ رِيَطةثيَدانى ئةوى تريان ء رِةزامةندى ئةجنامبدريَت ء هةركاتيَك 

ريَبةست ئةجنامبدات لةبةر ئةةوةى ذنةكةة توانةاى شايسةتةيى ء     رِازيبوون ئةوا هةريةكةيان دةتوانيَت ط
 115ليَهاتوويى تةواوة بؤ رِةفتاركردن ئةم رِاية رِايةكى ناوةندة لةنيَوان دوو رِاكةى تردا.

بةشيَوةيةكى طشتى دةسةآلتى سةرثةرشتيار لة هاوسةةريكردنى كضةى منةداأل ء شةيَت مةرجيَكةة بةؤ       
بوونى طريَبةست )ئةمة بة رِيَكةوتنى زانايان(، بةآلم ئةطةر ذنةكة ذير ء ثيَطةيشتوو بةوو ئةةوا   دروستي

هةريةك لة شافعى ء مالكى ء حةنبةلية مةرجى سةرثةرشتيار بة ثيَويست دةزانةن بةؤ دروسةتيبوونى    
بةستةكةى طريَبةستةكة، هةروةها ئةطةر هاتوو ذنةكة خؤى بة ويستى تاكة كةسى يان بريكارةكةى طريَ

" ، بةةآلم حةنةةفى ء   بهولي ئةجنامدا ئةوا ئةو طريَبةستة دروست نية ئةمةش ثاَلثشت بة "النكةاح إال  
جةعفةريةكان مةرجى سةرثةرشتيار بة ثيَويست نازانن بؤ ذنيَكى ثيَطةيشتوو، بؤية ذنةكةة خةؤى يةان    

لةم رِووةوة ياساى بارى كةسةيَتى عيَراقةى لةة مةادة      116،بريكارةكةى دةتوانيَت طريَبةست ئةجنامبدةن
(دا مةرجى سةرثةرشتيارى فةرامؤشكردووة ء بة ثيَويستى نةزانيوة هةر بؤية خودى اليةنةكان يان 4)

 بريكارةكانيان دةتوانن طريَبةست ئةجنامبدةن بةبآ سةرثةرشتيار.
 

 بَيت طرَيبةستةكة هةميشةيى بَيتدة  .
يةةةكيَك لةةة مةرجةةةكانى تةةرى دروسةةتيبوونى طريَبةسةةتى هاوسةةةرى ئةوةيةةة كةةة مةةاوةى طريَبةسةةت   
ديارينةكراوبيَت، واتة كاتي نةبيَت بؤية ئةطةر طريَبةست كاتى بيَت بةة ماوةيةةك ئةةوا طريَبةسةتةكة     

                              
 .33ل-سةرضاوةى ثيَشوو-روند. أمحد على واألخ 114
 14و13ل-الز يةىد. وهبة  115

 .76ل-سةرضاوةى ثيَشوو -كمال الدين امامد. حممد 116



16 

 

طةندةيةةة، بةمنونةةة ثياويَةةك بةةة ذنيَكةةى وت ) هاوسةةةريت لةطةةةأل دةكةةةم بةةؤ مةةاوةى سةةاَليَك( ئةةةوا    
هاوسةريةكة رِاست نية، ضونكة ئةم جؤرة هاوسةرية لةطةأل مةبةست ء ئامةاجنى شةةرعى هاوسةةريدا    
ناطوجنيَةةةت كةةةة خؤيدةبينيَتةةةةوة لةةةة ئةةةارامى ء ثيَكهيَنةةةانى خيَةةةزان ء ثةةةةروةردةكردنى منةةةداأل ء 

، بةآلم هةنةديَك لةة جةعفةريةةكان    117بةردةوامبوونى ثيَكةوة ذيان ء لة ئةستؤطرتنى بةرثرسياريةتى
، هةةروةها لةة حةنةفيةةكانيش )زفةر( ئةةم هاوسةةرية بةة        118ئةم جؤرة هاوسةرية بة دروست دةزانةن 

(ى 1اي بارى كةسيَتى عيَراقي لةة برِطةةى )  ياس 119،دروست دةزانيَت ء مةرجى كاتيبوون دةسرِيَتةوة
(دا ثَيويستى) هةميشةيي بةوونى( طرَيبةسةتى هاوسةةرى  بةة ثةسةةند زانيةوة ئةمةةش لةة         3مادة )

 رِيَطةى ثيَناسة كردنى هاوسةرطريى ء دياريكردنى ئاماجنةكةى.
 

 شاهيد د. مةرجى
وونى شاهيدة لة طريَبةستةكةدا يةكيَك لة مةرجةكانى ترى دروستيبوونى طريَبةستى هاوسةرى ئامادةب

ئةمةش بة مةبةستى ئاشكراكردنى هاوسةرطريى نيَوان ذن ء ثياوةكة و بة ئاطا بوون لةة حوكمةةكانى   
كة وةك ئامرازيَك بؤ سةملاندن بةكاردةهَينريَت لةة كاتيَكةدا نةاكؤكى كةوتةة نَيةوان اليةنةةكان، بةةآلم        

 ى جياوازى لةسةرة :مةرجى ئامادةبوونى شاهيد لة طريَبةستكردندا رِا
رِاى يةكةم/ مةرجى شاهيد لة طريَبةستى هاوسةرى بة ثيَويست نازانيَت ء هاوسةرطريى بة دروسةت ء  
رِاست دةزانيَت تةنانةت طةر كةس ئامادة نةبوو لة طريَبةستةكةدا بيَجطة لةة هةةردوو هاوسةةر، ئةةم     

الكية(ء )شيعةى جةعفةةرى( ء )إبةن   ( ء )ماألصم(ء )أبي بكر ثوررِاية رِاى )إبن أبي ليلى(ء )أبي 
نةةى هةاتوون لةة    بةَلطةى اليةنطرانى ئةم رِاية ئةوةية كة ئةةو ئايةتا  ،120(يةالزهرى األمام(ء )املنذر

 َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء بارةى هاوسةرى مةرجى شايةتى دانةناوة بة تايبةت ئايةتةكانى "
 ". (32)النور- َوَأْنِكُحوا اْلَأَياَمى ِمْنُكْم َوالصَّاِلِحنَي ِمْن ِعَباِدُكْم َوِإَماِئُكْم "(ء النساء3")ء
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يةكةم، ثيَيان واية طريَبةستى هاوسةةرى ثيَويسةتى بةة شةاهيد هةيةة بةؤ       رِاى دووةم/ ثيَضةوانةى رِاى 
ئةوةى دروست بيَت ء بةبآ شاهيد طريَبةست ئةجنامنادريَت ئةمةش رِاى زؤرينةى زانايان ء هةرضةوار  
رِيَضكةكةية ء رِاى ئةمانة ثاَلثشتة بةة فةةرموودةى ثيَغةمبةةر )د.ك( كةة عائيشةة طيَرِاويةتيةةوة ء       

 121عدل". و شاهدي إال بولينكاح دةَليَت "ال 
بةشَيوةيةكى طشةتى زؤرينةةى زانايةان وةك حةنةةفى ء شةافعى ء ئةةوةى ديةارء بةناوبانطةة لةة الى          

يعةى زةيديةةة ء كةسةةانى دى وا دةرِوانةةن كةةة شةةايةتى مةرجيَكةةة لةةة مةرجةةةكانى     حةنابلةةة ء شةة 
دروستيبوونى طريَبةست ء شويَنةوارى شةرعى لةسةر طريَبةستةكة دروست نابيَت هةروةها رِايان وايةة  

هةةروةها ثيَويسةتة شةاهيدةكان داخةوازى      ،كة دةبيَةت شةاهيدةكان لةة كةاتى طريَبةسةتكردندا هةةبن      
 رِةزامةندبوون لةسةرى بة يةكةوة ببيسء.هاوسةرطريى ء 

ئةطةر هاتوو شاهيدى ثاش داخوازى ء رِةزامةنديةكة بةوو ئةةوا طريَبةسةتةكة دروسةت نيةة تةنانةةت       
ئةطةر شايةتيةكة ثيَش جوتبوون هةبوو، بةآلم مالكية رِاى وايةة كةة بةؤ هاوسةةرى مةرجةة شةايةتى       

ون ئةذماري ناكةةن بةةَلكو لةة مةةرجى تةةواوى و      هةبيَت بةآلم بة مةرجيَك لة مةرجةكانى دروستيبو
بيَكةموكورِي طرَيبةستةكةية، بؤيةة شةايةتى دةشةيَت لةة كةاتى داخةوازيكردن ء رِةزامةنةديبوون لةة         
دانيشتنى طريَبةستكردن بيَت ياخود دةشيَت ثيَش يان كاتى جوتبوون بيَت، ئةطةر هاتوو لةم كاتانةدا 

يةكان بة طةندة دادةنريَت ء جوتبوون بة ذنةكةش الدانة ء دةبيَت نةبوو ئةوا طريَبةستةكة لة الى مالك
ال نكدداا إال بشدداهدى عدددل و ولددي مرشددد     طريَبةسةةتةكة هةَلبوةشةةيَتةوة،بةَلطةى مالكيةةةكان "  

 .122 أعلنوا هذا النكاا  وأجعلوه يف املساجد وأضربوا عليه بالدفوف  هةروةها فةرمودةى
(ى 1سةبارةت بة هةَلويَستى دارِيَذةرى ياساي بارى كةسيَتى عيَراقةي ئةةوا لةة برِطةةى )د( لةةخاَلي )     

ؤ (ى ياسادا شايةتى دوو كةس كة خاوةنى شايستةء ليَهاتويي ياسايي بن بة مةر  دانةاوة بة  1مادة )
 ئةجنامدانى طريَبةستى هاوسةرى.

 مةرجةكانى شاهيد
كةسةى دةبيَتة شاهيد ء ئامادةى طريَبةستى هاوسةرى دةبيَت، ثيَويستة ضةند مةةرجيَكى تيةادا   ئةو 
 بيَت :

                              
 62و61ل – بدران بدران أبوالعينني هةروةها، 61ل – ثيشوو سةرضاوةي–د. أمحد الكبيسي  121
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ذيرى، يةكيَك لة مةرجى شاهيد دةبيَت ئةو كةسة ذير بيَت بؤية كةسيَك شيَت بيَةت يةاخود منةداأل     .1
 ياخود ئةوانةى لة حوكمى ئةواندان بوون ئةوا ئةمانة بة شاهيد داناندريَن .

ثيَطةيشتوو، دةبيَت كةسي شاهيد كةسيَكى ثيَطةيشتوو بيَت، بؤية شةاهيدى منةداأل دروسةت نيةة      .2
تةنانةت طةر جياكاريش بيَت ضونكة ليَهاتوويي نية بؤ سةرثةرشتيكردنى خؤي بؤية ناكريَت ليَهاتوويي 

 .123شايةتيدانى هةبيَت بؤ سةرثةرشتيكردن لةسةر كةسانى تر بة شاهيديةكةي
فرةيي، مةرجة ذمارةى شاهيد لة يةةك كةةس زيةاتر بَيةت ء دةبَيةت شةايةتةكان دوو ثيةاو يةاخود          .3

ثياويَك ء دوو ذن بيَت، بؤية هاوسةرى بة شاهيدى تةنها ثياويَةك ء ذنيَةك ئةةجنامنادريَت ء هةةروةها     
َواْسَتْشدِهُدوا َشدِهيَدْيِن ِمدْن    ية ئةمةش بةة بةَلطةةى "  طةر سةرجةم شاهيدةكان ذن بوون ئةوا دروست ن

ُهَما ِرَجدداِلُكْم َفددِ ْن َلددْم َيُكوَنددا َرُجَلددْيِن َفَرُجددَل َواْمَرَأَتدداِن ِممَّددْن َتْرَضددْوَن ِمددَن الش ددَهَداِء َأْن َتِضددلَّ ِإْحددَدا  
282البقددرة) َفُتددَذَكَر ِإْحددَداُهَما اأُلْخددَرى 

ال نكدداا إال بددولي وشدداهدي  ( هةةةروةها فةةةرمودةى "124
 ".عدل
رِةطةزى نيَر، شافعيةكان رِايان واية دةبيَت شايةتةكان لة رِةطةزى نيَر بيَت ء بة اليةنى كةمةوة دوو  .4

اى عةدل"، بةةآلم مةالكى رِ    شهاهدي و  بوليشاهيد بن ئةمةش ثاَلثشت بة فةرموودةى ""النكاح إال 
واية شاهيدى ضوار ذن دروستة، ضونكة هةر دوو ذن لةة شةويَنى ثياويَكةة، بةةآلم حةنةةفى ء شةيعةى       

سةةبارةت بةة دارِيَةذةرى هةةريَمى      125،زةيدى رِايان واية كة شايةتى ثياويَك ء دوو ذن شياوة ء دةبيَت
(ى 19هةةةمواركردنى ياسةةاى بةةارى كةسةةيَتيدا بةةة ياسةةاى ذمةةارة )     كوردسةةتان) لةةة دواهةةةمينى 

(ى ياساى بارى كةسيَتى هةمواركرد بةشيَوةيةك ذن ء 1( مادة )1( برِطةى )د(ى خاَلى )2119ساَلى
 ثياوى وةك يةك داناوة ء يةكسانى كردون لة شايةتيدان .

سةى موسةَلمان ئةطةةر هةاتوو     يةكطرتوويى لة ئاينةدا، هاوسةةرى ئةةجنامنادريَت بةةبآ شةايةتى كة      .9
هاوسةةةةرةكان موسةةةَلمان بةةةوون، ضةةةونكة شةةةايةتى دةضةةةيَتة ضوارضةةةيَوةى سةرثةرشةةةتيارى، بؤيةةةة  
سةرثةرشتيكردنى كةسى ناموسَلمان لةسةر كةسى موسَلمان نابيَت، بةآلم ئةطةر ميَرد موسَلمان بةوو،  

ةرِوانةن لةةم كاتةةدا طريَبةسةتى     بةآلم ذنةكة ئاينداريَك بوو بةة ئةاينى ئانةانى ئةةوا حةنةفيةةكان وا د     
ْكعَهلَ اللَّهُ  ليْلكَهافيرلينَ      هاوسةريةكة دروستة بة شاهيدى موسَلمان ء شاهيدى ئايندارى ئانةانى "  وَلَهنك يَ

                              
 .64ل –سةرضاوةى ثيَشوو–ني بدران لعينبدران أبو ا 123
 .65ل – سةرضاوةى ثيَشوو-بدران بدران أبو العينني 124
 .163ل-سةرضاوةى ثيَشوو-رمضان على السيد الشربناصي د. 125
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("، بةآلم هةريةك لة )حممد(ء )زفر(ء )شافعى(ء )أمحةد( شةاهيدى   141النساء-عَلَى اْلُمؤكمينينيَ سَبييلاا 
 .126دروست نازانن ء رِايان واية كة دةبيَت شاهيدةكان موسَلمان بنكةسى ئايندارى ئانانى بة 

ئازادى، لة الى زؤربةى زانايان بيَجطة لة )حةنبةليةكان( ئةوةيةة كةة دةبيَةت شةاهيدةكان ئةازادبن       .1
منادريَت، ضةونكة كةسةى كؤيلةة    بؤية هاوسةرطريى بةة شةاهيدى دوو كةسةى كؤيلةة يةان بةنةدة ئةةجنا       

سةرثةرشةةتيارى نيةةة لةسةةةر خةةودى خةةؤى بؤيةةة شةةاهيدى نيةةة، ضةةونكة شةةاهيدى لةةة ضوارضةةيَوةى     
سةرثةرشةةةتياريداية، بةةةةآلم حةنبةليةةةةكان وا دةرِوانةةةن كةةةة هاوسةةةةرى بةةةة شةةةايةتى دوو كؤيلةةةة    

 .127ئةجنامدةدريَت
ى ء هةنةديَك لةة حةنبةليةةكان ء هةنةديَك لةة شةيعةى زةيةدى وا دةرِوانةن كةة          شافع،دادثةروةرى  .9

مةرجى دادثةروةرى لة شاهيدةكانى طريَبةستى هاوسةرى ثيَويسةتة هةةبيَت، ئةمةةش ثشتبةسةت بةة      
عةدل"، بةةآلم حةنةفيةة ء هةنةديَك لةة شةيعةى زةيةدى ء         و شهاهدي  بهولي فةرمودةى "ال نكاح اال 
ايان واية مةرجي دادثةروةرى ثيَويست ناكات ء ثشةتيان بةة فةرموودةيةةك    هةنديَك لة حةنبةليةكان رِ

 .128بةستووة كة دةَليَت "" ال نكاح  اال بشهود"
لة الى شافعيةكان بينني مةرجةة بةؤ شةاهيدةكان بؤيةة شةاهيدى كةسةى كةوَير        ،بينني ء ضاوساغي  .9

 .129اطرييَت، بةآلم حةنةفيةكان ئةم مةرجةيان دانةناوةوةرن
طويَبيست بوونى شاهيدةكان لة وتةى اليةنةكان ء تيَطةيشتنيان لة مةبةسةتى وتةةكانيان، دةبيَةت     .5

ويَبيستى دارِشتةى طريَبةستةكةبن ء تيَبطةةن لةة دارِشةتة ء وتةةكان بؤيةة      شاهيدةكان لة يةك كاتدا ط
 130،هاوسةرطريى ئةجنامنادريَت بة شاهيدى دوو كةسى نوستوو ياخود كةسي نابيست يةان سةةرخؤش  

(ى ياسةاكة  1ويَستى ياساى بارى كةسيَتى لةمةرِ مةرجى شاهيدةكان بةةثيَى )مةادة   سةبارةت بة هةَل
كة خؤيدةبينيَتةوة لةوةى كة دةبيَت ذمارةى شاهيدةكان دوو كةس بن جياوازى نةكردووة لة نيَوان نيَةر  

هيد ء مآ، هةروةها دةبيَت شاهيدةكان خاوةنى ليَهاتوويى ياسايى بن بةم ثيَية منداأل ء شيَت بةة شةا  
 وةرناطرييَت.

                              
 .64ل-سةرضاوةى ثيَشوو-ني بدرانبدران أبو العين 126
 .15ل-سةرضاوةى ثيَشوو-لي. وهبة الزحيد 127
 .165-164ل-سةرضاوةى ثيَشوو-رمضان على السيد الشربناصي د. 128
 .67ل-سةرضاوةى ثيَشوو-ني بدرانبدران أبو العني هةروةها، 16ل-سةرضاوةى ثيَشوو-ليد. وهبة الزحي 129
 .66ل-سةرضاوةى ثيَشوو-ني بدرانبدران أبو العين هةروةها، 16ل-سةرضاوةى ثيَشوو-ليد. وهبة الزحي  130
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 ِرةزامةندى ء زؤرلَينةكردن /ه. 

يةكيَك لة مةرجةكانى دروسةتيبوونى طريَبةسةتى هاوسةةرى رِةزامةنةدبوون ء زؤر ليَنةكردنةة لةسةةر       
اليةنةكان، لة الى زؤربةى زانايةان بيَجطةة لةة حةنةةفى رِةزامةنةدبوون بةة مةةر  دادةنرَيةت، ئةطةةر          

بؤية زؤرليَكردن  ،ةزامةندى هةردوو اليةن ئةوا طريَبةستةكة رِووناداتهاوسةرى ئةجنامدرابيَت بة بيَ رِ
لةهاوسةرطرييدا طريَبةستةكة بة طةندة ئةذمار دةكريَت، ئةمةش ثشتبةسةت بةة فةةرموودةى "إن اهلل    

"، بةةآلم حةنةفيةةكان رِايةان وايةة كةة      عليه   إسهتكرهوا ومةا   والنسهيان  اخلطهذ  أمه  عن  جتاوزلي
 .131بؤ دروستيبوونى هاوسةرى بؤية بةبآ رِةزامةندى طريَبةست ئةجنامدةدريَت رِةزامةندى مةر  نية

 
 دةستنيشانكردنى هاوسةران :و. 

شةةافعى ء حةنبةةةل مةةةرجى دروسةةتيبوونى طريَبةسةةتى هاوسةةةريان بةةةوة دانةةاوة كةةة دةبيَةةت هةةةردوو 
 ثيَضةوانةوة طريَبةستةكة ئةجنامنادريَت. هاوسةرةكة دةستنيشانكراوء دياربن  بة

 
 ز. نابَيت هاوسةران يان سةرثةرشتيار لة ئيحرامدا بن /

لة الى زؤربةةى زانايةان بيَجطةة لةة حةنةفيةة دةبَيةت هاوسةةران )ذن ء ثيةاو( يةان سةرثةرشةتيار لةة            
ريَبةسةت مةةحرةم   ئيحرامدا نةبن، بؤية هاوسةرى بة دروست داناندريَت ئةطةر يةكيَك لة اليةنةكانى ط

و ال  ُيههنكُحوال  املمحههرلم اليههنكُحبيَةةت بةةة حةةة  يةةان بةةة عةةومرة ئةمةةةش ثاَلثشةةت بةةة فةةةرموودةى "
، بةآلم مالكيةكان رِايان واية طريَبةستةكة هةَلدةوةشيَتةوة ئةطةر هاتوو جوتبوون رِويدابوو 132"ُيخطُ 

بةآلم حةنةفى ِرايان وايةة كةة هاوسةةرى ئةجنامةدةدريَت لةطةةأل ئيحرامةدا بؤيةة بةة          منداَليش هةبوو،
 .133مةرجى دروستيبوونى هاوسةرى دانانيَن

 
 
 

                              
 .11ل-سةرضاوةى ثيَشوو-لىد. وهبة الزحي 131
 .47ل-سةرضاوةى ثيَشوو-يم الزمليمصطفى ابراه 132
 .11ل-سةرضاوةى ثيَشوو-د. وهبة الزحيلي 133
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 . هاوسةرى بة مارةيى دةبَيت /س
ةسةتكردندا مةارةيى   الى مالكية مةرجة كة هاوسةرى مارةيى تيادا بيَت ء ئةطةر هاتوو لةكاتى طريَب

ناونةبرا ئةوا دةبيَت لةكاتى جوتبووندا ناوبربيَت ياخود مارةيى هاوشيَوة بة جووتبوون برِيةار بةدريَت ،   
بؤية هاوسةرى بةبآ مارةيى ئةجنامنادريَت، هةربؤية ئةطةر مارةيى ناونةةبرا بيَةت ئةةوا طريَبةسةتةكة     

مةبةسةت لةة   134،(التفهويض يَطةثيَةدان )زوا   دروستة ء ئةم هاوسةريةش ثيَيدةوتريَت هاوسةرطريى رِ
هاوسةرطريى رِيَطةثيَدان طريَبةستيَكة بةبآ ناوهيَنانى مارةيى يان لةدةستدانى مارةيى، ئةم هاوسةرية 

ون  لةةة الى مالكيةةة شةةياوة، بةةةآلم ئةطةةةر ذن ء ثياويَةةك هاوسةةةريانكرد ء رِيَكةةةوتن ء رِةزامةنةةدبو   
هاوسةرطريى بكةن بةبآ مارةيى يان مةرجى ئةوةيان دانابوو كة مارةيى نةبيَت ياخود ناوى شةتيَكيان  
هَينابوو كة بةؤ مةارةيى نةدةشةيا وةك )مةةى ء بةةراز( ئةةوا هاوسةةرى دروسةت نابَيةت ء ثَيويسةتة           

طريَبةستةكة جيَطري طريَبةستةكة هةلبَوةشيَتةوة ثيَش جوتبوون، ئةطةر ثياوةكة جوتبوو بة ذنةكة ئةوا 
دةبيَت ء ذنةكةش مارةيى هاوشيَوةى دةكةويَت، بةآلم لةة الى زؤربةةى زانايةان طريَبةسةتى هاوسةةرى      
بةبآ مارةيى طريََبةستةكةى ثآ طةندة نابيَت، هةروةها ئةطةر هاتوو مةر  هةبوو كة مةارةيى نةةبيَت   

طريَبةستةكة طةندة نابيَت، ضونكة لة الى ياخود ناوى شتيَك هيَنرابوو، بةآلم بؤ مارةيى نةدةشيا ئةوة 
ئةمان مارةيى كؤَلةكة يان ثايةيةك نية لة طريَبةست ء مةرجى طريَبةست نية، بةةَلكو حوكميَكةة لةة    

 135حوكمةكانى طريَبةست، بؤية بوونى كةموكورِى لة مارةيى كاريطةرى نية لةسةر طريَبةست.
 

 شاردنةوةى هاوسةريكردن / ش. 
لة الى مالكية نابيَت ميَرد لةطةأل شاهيدةكان دةست تيَكةأل بكات بؤ شاردنةوةى هاوسةرطرييةكةى لة 
خةَلك ء كؤمةأل ئةمةش بة مةر  دادةنريَت لة اليةن ء ئةطةر هاتوو ئةو دةست تيَكةأل كردنةة هةةبوو   

 بة مةرجى دانانيَن بؤ دروستيبوونى طريَبةست.ئةوا طريَبةستةكة ثوضةَلة، بةآلم زؤربةى زانايان 
 
 . نابَيت يةكَيك لة هاوسةران نةخؤشى ترسناكى هةبَيت /ك

بؤيةة هاوسةةريكردنى نةخؤشةيَك     ،لة الي مالكى مةرجة كة هاوسةران نةخؤشةى كوشةندةيان نةةبيَت   
ةطةر هاتوو دواى كةطومانى مردنى ليَدةكريَت دروست نية ء ئةو هاوسةرية هةَلدةوةشيَتةوة تةنانةت ئ

                              
 .11ل-سةرضاوةى ثيَشوو-د. وهبة الزحيلي 134
 .11و11ل-سةرضاوةى ثيَشوو-الزحيليد. وهبة  135
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جوتبوونيش بوو مةطةر لةكاتيَكدا نةبيَت كة نةخؤشةكة ضاكبوبيَتةوة ء طريَبةستةكة هةَلنةوةشةابيَت،  
هةروةها ئةطةر ميَرد جوتنةبوو بوو ئةوا ذنةكة بيَبةشدةكريَت لة مارةيي بةآلم ئةطةر جوتبوو بوو ئةوا 

 )مارةيي ناوبراو( كة دياريكراوة وةردةطريَت.
 

 دةبونى سةرثةرشتيار /ئاماط. 
لة الى زؤربةى زانايان بيَجطة لة حةنةفية مةرجة كةة سةرثةرشةتيارى هاوسةةر ئامةادةى طريَبةسةتى      
هاوسةرى بيَت بؤية هاوسةرطريى بةبآ سةرثةرشتيار ئةجنامنادريَت، بةآلم حةنةفية رِاى واية كةة ذنةى   

سةرثةرشةتيارةكةى ء هةةروةها   ذيرء ثيَطةيشتوو بةؤى هةيةة هاوسةةرطريى خةؤى ئةجنامبةدات بةةبآ       
دةتوانيَت هاوسةرى كضة منداَلةكةي ئةجنامبدات ء ببيَتة بريكةار لةةجياتى كةسةي دى بةةآلم ئةطةةر      
هاوسةرطريى خؤى هاوتابوونى تيادا نةبوو ئةوا سةرثةرشتيارةكانى دةتوانن نارِازينب ئةةم بةؤ ضةونة لةة     

( لةةة ثههوركى نيَوةنةةد هةيةةة رِاى )ئةةةبي الى )ئةةةبى حةنفيةةة و ئةةةبي يوسةةف( هةيةةة، هةةةروةها رِايةةة 
كة دةَليَت بؤ هاوسةريكردن ثيَويستة رِةزامةندى  ذن ء سةرثةرشتيارةكةى بة يةكةوة هةةبيَت  ،شافعية

هةةركاتيَك   ،ء هي  كاميان ناتوانيَت بةبآ رِيَطةثيَدانى ئةوى ترء رِةزامةندى هاوسةرى ئةجنامبدات ء
 136ةكةيان دةتوانيَت طريَبةستةكة ئةجنامبدات.رِةزامةندى هةردووال هةبوو ئةوا هةري

ئةوانةى باسكران، مةرجى دروستيبوونى طريَبةستى هاوسةرطريين ئةطةر هاتوو طشت يان هةنديَك لةو 
سةتى طةنةدةش   مةرجانة نةبوو لة طريَبةستةكةدا ئةوا طريَبةستةكة بة طةنةدة دادةنريَةت،حوكمى طريَبة  

ئةوةيةةة نابيَةةت ميَةةرد جةةوت ببيَةةت لةطةةةأل ذنةكةةةدا ء ئةطةةةر هةةاتوو جوتببةةوو دةبيَةةت دةسةةتبةجآ    
هةردووكيان جياببنةوة ء ئةطةر جيانةبونةوة ئةوا دادوةر بةزؤر جيايان دةكاتةوة، بةشيَوةيةكى طشتى 

ةطةر جوتبوون رِويدا بةوو  لةسةر طريَبةستى طةندة هي  شويَنةواريَكى هاوسةرى دروست نابيَت، بةآلم ئ
 جوتبوونةكةش رِاستةقينة ء بةكردةوة بوو ئةوا ضةند شويَنةواريَكى هةية كة ئةمانةن :

 . رِةضةَلةك لة نيَوان ذن ء ثياوةكةدا جيَطري دةبيَت.1
 . لةسةر ذنةكةية ماوةبةندي بطريَت.2
 . مريات لة نيَوان ذن ء ثياوةكةدا دروست نابيَت.3
ارةيي ناو نةبرابوو ئةوا مارةيي هاوشيَوة بةؤ ذنةكةة برِيةار دةدريَةت، بةةآلم ئةطةةر       . ئةطةر هاتوو م4

 هاتوو مارةيي ناو برابوو ئةوا كةم ين مارةيي دةدريَت لة نيَوان مارةيي ناوبراو و مارةيي هاوشيَوة.

                              
 .13و12و11ل – سةرضاوةى ثيَشوو-الزحيلي د.وهبة 136
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 .137. سزاى داويَن ثيسي ناضةسثيَت لةبةر بوونى طومان9
 

 )شرط النفاذ( /مةرجى سَييةم/ مةرجى جَيبةجَيكردن 
مةبةست لة مةرجى جيَبةجيَكردن، ئةو مةرجةية ئةطةر هاتوو لة طريَبةسةتى هاوسةةريدا مةةرجيَكى    

ةسةةر طريَبةسةتةكة دروسةت نابيَةت     تيادا نةبوو ئةوا شويَنةوارى شةرعى )ماف ء ئةركى هاوسةرى( ل
سةرةرِاى دروستيبوونى طريَبةستةكة تا دواى رِيَطةثيَدان لة اليةن ئةو كةسةى مايف رِيَطةثيَدانى هةيةة  
ء ئةطةر هاتوو رِيَطةيثيَدرا ئةوا هاوسةريةكة شويَنةوارةكانى هةية لة بةةروارى طريَبةسةتكردن، بةةآلم    

ة ثيَةةدان ئةةةوا وا دادةنريَةةت كةةة هاوسةةةريةكة لةةة بنةرِةتةةةوة  ئةطةةةر رِةزامةنةةدى نةةةبوو لةسةةةر رِيَطةة 
ياخود ئةو مةرجانةية كة لةكاتى هةةبوون ء هاتنةديةدا، شةويَنةوارى طريَبةسةتةكةى      138رِووينةداوة.

بةشةيَوةيةك ئةطةةر هةاتوو    لةسةر دروست دةبيَت ئةمةش ثاش طريَدان ء دروسةتيبوونى طريَبةسةتةكة   
مةرجيَكى تيادا نةبيَت ئةوا شويَنةوارى طريَبةستةكة لةسةر رِيَطةثيَةدانى ئةةو كةسةة دةوةسةتيَت كةة      

 139مايف رِيَطةثيَدانى هةية ء دواتر ثيَيدةوتريَت طريَبةستى رِاوةستاو.
 

 مةرجةكانى جَيبةجَيكردن /
 ةرجةكانى جيَبةجيَكردن ثيَكديَت لةم مةرجانةى خوارةوة :م
. دةبيَت هةردوو اليةنى طرَيبةسةت تةةواو شايسةتة ء لَيهةاتووبن ئةطةةر هةاتوو خؤيةان طرَيبةسةتى         1

هاوسةريان ئةجنامدا يةاخود بريكارةكانيةان،  لةةم رِوانطةيةةوة توانةاى لَيهةاتوويي تةةواو بةة ذيةري ء          
دةردةكةويَت، بؤيةة هةةركاتيَك هاوسةةرةكان كةسةانى ذيةر ء ثيَطةيشةتوو        ثيَطةيشتوويي ء ئازادبوون

بةآلم ئةطةر ميَرد منداَليَكي  ،ئازاد بوون ئةوا طريَبةستةكة جيَبةجيَدةبيَت ء شويَنةوار دروست دةكات
جياكار يان كؤيلةيةك بوو طريَبةستيَكى هاوسةرى ئةجنامدا ئةةوا بةة رِاى حةنةةفى ء مالكيةة لةسةةر      

ثيَدانى سةرثةرشتيارةكةيان )باوك يان طةورةكةى( رِادةوةستيَت، بةآلم ئةطةر شةيَت يةان كةسةيَك    رِيَطة

                              
سةرضاوةى -كريم د. فاروق عبداهلل هةروةهاو 72و71ل –سةرضاوةى ثيَشوو –د. أمحد الكبيسي  137

 .63ل -ثيَشوو
 .41ل –سةرضاوةى ثيَشوو – الزملىد. مصطفى ابراهيم  138
 .64ل –سةرضاوةى ثيَشوو–د. فاروق عبداهلل كريم  139
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كة جياكاري نةدةكرد طريَبةستى هاوسةرى ئةجنامدا ئةوا لة بنةرِةتدا طريَبةستةكة ئةةجنامنادريَت، لةة   
 140ة و طريَنادريَت.الى شافعى ء حةنبةلية كؤيلة ء منداَلي جياكارء جيانةكار رِةفتارةكانيان ثوضةَل

. دةبيَت هةردوو اليةنى طريَبةست سيفةتى شةرعيان هةبيَت لة طريَبةستةكةدا، وةك ئةةوةى خةودى   2
ذن ء ثياوةكة ياخود سةرثةرشتيارةكةيان يةاخود بريكارةكةةيان ئةجناميبةدات بةةآلم ئةطةةر كةسةيَكى       

رتيَنةر رِيَطة ثيَنةدرابوو بة  طريَدان ئةةوا طريَبةسةتةكة لةسةةر رِيَطةثيَةدانى خةاوةنى      بيانى خؤتيَهةَلقو
لة الى حةنةيف ء مالكية بة مةرجى جيَبةجيَكردن دادةنريَت، بةمنونة ئةطةر  141كيَشةكة رِادةوةستيَت.

ثياويَك ئةجنامداء ثياوةكة رِةزامةنةدبوو لةةو هاوسةةرطريية     هاتوو كةسيَك هاوسةرطريى ذنيَكى لةطةلَ
بةبآ ئةوةى ئةو كةسة سةرثةرشةتيار بَيةت يةان بريكةار بَيةت لةةكاتى طرَيبةسةتكردندا، ئةةوا لَيةرةدا          
هاوسةريةكة بة رِاوةستاو دادةنريَت لةسةر رِيَطةثيَدان، بةآلم لة الى شافعية و حةنبةليةة رِةفتةاركردنى   

اتةةة ئةةةو كةسةةةى دةسةةةآلتى هاوسةةةريكردنى نيةةة لةةةكاتى طريَبةسةةتكردن( لةةة      كةسةةي بيةةانى )و 
 142هاوسةريكردندا بة ثوضةأل دادةنريَت.

. دةبيَت ميَرد كةسيَكى ثيَطةيشتوو بيَت ئةطةر هاتوو ئةةو كةسةة خةؤى هاوسةةريةكةى ئةجنامةدا،      3
ى مالكية، بةآلم ئةطةر هاتوو كةسيَكى طيَل ء كةمزان بوو ثيَطةيشتوو ئةمة بة مةر  دادةنريَت لة ال

ئةةو كةسةة بةةبآ     ،نةبوو واتة ئةو كةسةى كة بةة باشةي نازانَيةت رِةفتةار بةة ثةارةء سةامانى بكةات         
رِيَطةثيَدانى سةرثةرشتيارةكةى طريَبةستيكرد ليَةرةدا طريَبةسةتى هاوسةةريةكةى لةة الى مالكيةةكان      

، 144بةةةآلم لةةة الى شةةافعى ء حةنبةليةةة  ،143دانى سةرثةرشةةتيارةكةى رِادةوةسةةتيَتلةسةةةر رِيَطةثيَةة
ثيَطةيشةةء مةةةرجى دروسةةتيبوونى هاوسةةةرية، بؤيةةة ئةطةةةر كةسةةيَكى طيَةةل بةةةبآ رِيَطةثيَةةدانى       

ثيَطةيشةء بةة    145د ئةةوا هاوسةةرطرييةكة ثوضةةَلة، لةةالى حةنةفيةة     سةرثةرشتيارةكةى هاوسةرى كر
مةرجى دروستيبوونى هاوسةري داناندريَت، بؤية طةر كةسيَكى طيَل هاوسةرى لةطةأل ذنيَكدا كرد ئةوا 

                              
 .14ل –سةرضاوةى ثيَشوو–أ. د. وهبة الزحيلي  140
 .73ل – سةرضاوةى ثيَشوو –د الكبيسي د. أمح 141
 .16ل – سةرضاوةى ثيَشوو-د. وهبة الزحيلي 142
 .14 – سةرضاوةى ثيَشوو-د. وهبة الزحيلي 143
 .15ل –سةرضاوةى ثيَشوو -د. وهبة الزحيلي 144
 .15ل –سةرضاوةى ثيَشوو –د. وهبة الزحيلي  145
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ء رِةفتةارة كةسةيَتيةكاني    هاوسةريةكة شياوة و دروستة، ضونكة هاوسةةري بةة ثيَداويسةتية بنةةرِةتى    
 .146دادةندريَت و دةسةآلتبةندي لةسةر رِةفتارى دارايي دادةندريَت

. نابيَةةت طريَبةسةةتكار سةرثةرشةةتياريَكى دوور بيَةةت ء لةهةةةمان كاتةةدا سةرثةرشةةتيارى نزيكيشةةى 4
ةرجى جيَبةةجيَكردن دادةنةدريَت، بؤيةة ئةطةةر     هةبيَت، ئةمةة مةرجةة لةة الى حةنةفيةةكان ء بةة مة      

سةرثةرشتيارى دوور هةَلسا بة هاوسةرطرييكردن ء سةرثةرشتيارى نزيك  هةةبوو، ئةةوا طريَبةسةتةكة    
رِادةوةستيَت لةسةر رِيَطةثيَدانى سةرثةرشتيارة نزيكةكة ئةمةش مةرجى دروستيبوونة لة الى شافعية 

بؤية هاوسةرطريى سةرثةرشتيارى دوور لةطةأل بوونى سةرثةرشتيارى نةزيك  دروسةت    147ء حةنبةلية.
نية مةطةر لةكاتيَكدا كة رِيَطريةك هةبيَت وةك شيَت بوون، تيَكضون لة عةقَلدا، يان بضوكى تةمةةن،  

 رِاطرتن بةهؤى طيَلى، ياخود رِيَطريكردن لة هاوسةريكردن بةبآ هؤ.
دةَليَت ئةطةر هاتوو سةرثةرشتيارة نزيكةكة كةوِر بةوو يةان بةرا يةان بةاثري يةان مةام واتةة           148مالكي

سةرثةرشتيارى ناضاركراو نةبوو ئةوا طريَبةستةكة رِاستة ء بيَزراوة بةآلم ئةطةر سةرثةرشتيارة نزيكةكة 
كة بةة هةميشةةيي هةَلوةشةاوةية، مةطةةر سةرثةرشةتيارة      ناضاركراو بةوو وةك بةاوك ئةةوا طريَبةسةتة    

نزيكةكة رِيَطة بدات هةروةها ئةو كةسةى سةرثةرشتى كردووة ء ئةجناميةداوة رِيَطةةى ثيَةدرابيَت بةةو     
 .149كارة
كى دى كةردة بريكةارى   . نابيَت بريكار ثيَضةوانةى بريكارنامةكة كاربكات، ئةطةةر كةسةيَك كةسةيَ   9

خؤى بؤ ئةوةى ئافرةتيَكى دياريكراوى بؤ خبوازيَت ء هاوسةرى لةطةَلدا بكةات يةاخود بةة مارةييةةكى     
دياريكراو، ئةو بريكارةش ئافرةتيَكى ترى خواست ياخود هاوسةرى بؤ كرد بة مارةييةكى زيةاتر ئةةوا   

ة رِادةوةستيَت، هةروةها ئةطةر نةيزانى تا طريَبةستةكة جيَبةجآ نابيَت ء لةسةر رِيَطةثيَدانى كاردارةك
جوتبوون ئةوا كاردارةكة سةر ثشكة لةة نَيةوان رِيَطةثَيةدان يةان هةَلوةشةاندنةوة و ذنةكةةش كةةم ين        

 150مارةيي دةكةويَت لة نيوان مارةيي هاوشيَوة و مارةيي ناوبراو بةثيَي رِاى حةنةفية.

                              
 .15ل – سةرضاوةى ثيَشوو -د. وهبة الزحيلي 146
 .15ل –ضاوةى ثيَشووسةر–د. وهبة الزحيلي  147
 .15ل –سةرضاوةى ثيَشوو–د. وهبة الزحيلي  148
 .15ل –سةرضاوةى ثيَشوو–د. وهبة الزحيلي  149
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ةر هةاتوو مةةرجيَك لةةم مةرجانةة نةةبوو ئةةوا طرَيبةسةتةكة ِراوةسةتاوة و هةي  شةوَينةواريَك لةة            ئةط
شوَينةوارةكانى هاوسةرى دروست نابيَت ثةيَش رِيَطةثَيةدانى ئةةو كةسةةى مةايف رِيَطةثَيةدانى هةيةة ء        

مةردن ئةةوى   نابيَت جوتبوون رِوبدات ، بذيَوى هاوسةرى نابيَت ء ئةطةةر هةريةةكيَك لةةو ذن ء ثيةاوة     
تريان نابيَتة مرياتطر، بةآلم ئةطةر رِيَطةةدرا ئةةوة طريَبةسةتةكة جيَبةجيَيةة ء حوكمةةكانى هاوسةةرى       
دروست ء رِاست كةَلةكة دةبيَت ئةطةر هاتوو جوتبوون رِوينةدا بوو، بةآلم ئةطةر جوتبوون رِويدا ثةيَش  

 .151طةأل دةكريَتوةرطرتنى رِيَطةثيَدان ئةوا وةك طريَبةستى طةندة رِةفتارى لة
 

 / شرط اللزوم(مةرجى ضوارةم/ مةرجى ثابةندَيتى )
مةبةست ليَي ئةو مةرجانةية ئةطةر بوونى هةبوو ئةةوا طريَبةسةتةكة بةةردةوام دةبيَةت ء اليةنةةكانى      

طةةر هةاتوو يةةكيَك لةةو مةرجانةة لةة       طريَبةست ء كةسانى دى مايف هةَلوةشاندنةوةيان نية، بةةآلم ئة 
، ياخود ئةو مةرجانةية كة هاتنةدى 152طريَبةستةكةدا نةبوو ئةوا دةشيَت طريَبةستةكة هةَلبوةشيَتةوة

ندنةوةى هةةبيَت بةة   طريَبةستةكة جيَطري دةكات بةبآ ئةوةى هي  كةسةيَك مةايف داواكردنةى هةَلوةشةا    
 153ثاساو يان ثشتبةست بةوةى كةموكورِي لة طريَبةستةكة يان لة قؤناغةكانيدا هةية.

 
 مةرجةكانى ثابةندَيتى :

 مةرجةكانى ثابةنديَتى لة طريَبةستى هاوسةريدا ئةمانةن :
امدانى طريَبةسيت هاوسةةريكردن بةؤ كةسةيَك )ئةةو كةسةة      . ثيَويستة ئةو كةسةى هةَلساوة بة ئةجن1

ليَهاتوويى يان شايستةيي نةبيَت ياخود ليَهاتوويي ء شايستةييةكةى تةواوة( ئةو كةسة باوك يان باثري 
يان كورِى ئةو اليةنى طريَبةستة بيَت، بؤية ئةطةر هاتوو كةسيَكى شيَت يان شيَتؤكة يةان هةرزةيةةكى   

سيَكةوة هاوسةرى بؤ ئةجنامدرا كة ئةو كةسةة بةاوك يةان بةاثري يةان كةورِي نةةبوو        جياكار لة اليةن كة
بةمنونة براى بوو يان مامى بوو، بؤية ليَرةدا لة كاتى ضاكبونةوة ء باشبوونى بارى تةندروسةتى كةسةة   
شةةيَت ء شةةيَتؤكةكة ئةةةوا مةةافى هةَلبةةذاردنى بةةة هةةؤش هاتنةةةوةى هةيةةة ء دةتةةوانن طريَبةسةةتةكة   

ننةوة تةنانةت طةر هاوسةريكردنةكةش بة هاوتايى بةوو، مارةييةكةشةي مةارةيى هاوشةيَوة     هةَلبوةشيَ
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بوو، بة مانايةكى تر باوك ء باثري ء كورِ مافى ئةوةيان هةية كة طريَبةست ئةجنامبدةن بؤ ئةو كةسانة 
ة نية لةة  ء طريَبةستةكةش ثابةنديَيت دروست دةكات ء بة هي  جؤريَك مافى هةَلبذاردن بؤ ئةو كةسان

كاتى بة هؤش هاتنةوةيان ياخود ثيَطةيشتنيان تةنانةت ئةطةر هاوسةريةكة بةبآ هاوتايى بوو يةاخود  
 154كةم  بوو لة مارةيى هاوشيَوة. 

ناى شايستةيى ء ليَهاتوويى تةواو و بيَكةموكورِى بوو، خودى خؤى هاوسةةرطريي  . ئةطةر ذنيَك توا2
طريَدا ئةوا دةبيَت مارةيى ئةم ذنة مارةيى هاوشيَوة يان زياتر بيَت، بةآلم ئةطةر مارةييةكة كةم  بوو 
لةةة مةةارةيى هاوشةةيَوة ئةةةوا بةةؤ سةرثةرشةةتيارةكانى هةيةةة كةةة رِيَطةةربن ء داواى هةَلوةشةةاندنةوةى     

 155ريَبةستةكة بكةن مةطةر هاوسةرةكة مارةييةكة زياد بكات بؤ مارةيى هاوشيَوة.ط
. ثيَويستة ميَردةكة هاوتا بيَت بؤ ذنةكة، ئةطةر ذنةكة كةسيَكى ئازادى ذيرى ثيَطةيشتوو بوو خؤى 3

رةيى هاوشيَوة بوو، ذنةكة سةرثةرشتياريَكى هاوسةرى ئةجنامدا بةبآ رِةزامةندى سةرثةرشتيارء بة ما
نيَرينةى هاوثشتى هةبوو وةك باوك ء باثري ء برا ء مام ء كورِى مام ء سةرثةرشتيارةكةش رِةزامةنةد  
نةةةةبوو بةةةة هاوسةةةةريكردنةكة ئةةةةوا سةرثةرشةةةتيارةكة مةةةافى داواكردنةةةى هةَلوةشةةةاندنةوةى         

 156هاوسةريكردنةكةى هةية لة دادوةر.
ليَرةدا بةؤ ذن ء سةرثةرشةتيارةكةى    ،. ثيَويستة طريَبةستةكة دوور بيَت لة فريودان ء هةَلخةَلةتاندن4

هةية داواى هةَلوةشاندنةوةى طريَبةستى هاوسةريةكة بكةن، بةآلم فريودانى ثياو لة اليةن ذنةوة رِيَطةر  
تةآلقى بة دةستة ء ثيَويسةت ناكةات داواى هةَلوةشةاندنةوة    نابيَت لة ثابةنديَتى طريَبةستةكة، ضونكة 

 157بكات.
. ثيَويستة سةرثةرشتيار )باوك يان باثري( ناسراو بن بة باش رِةفتاركردن ئةطةر هةاتوو طريَبةسةتةكة   9

بةوو بؤيةة ئةطةةر كةسةى منةداأل      بؤ هاوسةريكردنى كةسيَك بوو كة شايستةيى ء ليَهةاتوويى ناتةةواء   
ثيَطةيشت ياخود كةسى شيَتؤكة ذيري ثةيداكرد ئةوا مافى داواكردنى هةَلوةشةاندنةوةيان نيةة، بةةآلم    
ئةطةر بيَجطة لةباوك ء باثري سةرثةرشتيارى تر ئةجناميدا ياخود باوك ء باثري ناسةرا بةوون بةة خةراث     
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نية بؤ كةسةى شايسةتة ناتةةواو و ئةةو كةسةة مةافى       رِةفتاركردن ئةوا طريَبةستى هاوسةرى ثابةنديَتى 
داواكردنى هةَلوةشاندنةوةى هةية ثاش ئةوةى شايستةييةكةى تةواو و بةآ كةةموكورِى دةبيَةت ئةطةةر     

 158هاتوو وا دةيرِوانى كة لة بةرذةوةندى دةشكيَتةوة.
 

 : دَيتىثابةنشوَينةوارى نةبوونى مةرجى 
ئةطةر مةرجيَك لة مةرجةكانى ثابةنديَتى لة طريَبةستى هاوسةريدا نةةبوو، ئةةوا بةؤ هةةردوو اليةةنى      
طريَبةست ء كةسانى تر )بيَجطة لةو دوو اليةنةى كة طريَبةستةكة ثةيوةستة ثيَيانةوة( هةية نةارِةزايى  

ئةةم طريَبةسةتةش ئةوةيةةة    دةربةرِن لةسةةر ئةةو طريَبةسةتة ء داواى هةَلوةشةةاندنةوةى بكةةن، حةوكمى      
سةرجةم شويَنةوارةكانى هاوسةرى تيا جيَطري دةبيَت مةطةةر لةكاتيَكةدا نةةبيَت كةة ثةيَش جووتبةوون       

 159هةَلوةشايةوة ئةوا ذنةكة هي  مارةيى ناكةويَت.
 بةشيَوةيةكى طشتى : 
يَدان لةة طرَيبةسةتى هاوسةةريدا نةةبوو، ئةةوا طرَيبةسةتةكة بةة        . ئةطةر مةرجيَك لة مةرجةكانى طر1

رِةهايى بة ثوضةأل دادةنريَت ء حوكمةكةشى ئةوةية كة هي  شويَنةوارى لةسةر كةَلةكة نابيَت ء بوونى 
وةك نةبووني واية ء نابيَت جوتبوون رِووبدات ء ئةطةر جوتبةوون رِوويةدا لةسةةر ئةةم طريَبةسةتة ئةةوا       

آ هةردوو اليان جياببنةةوة هةرضةةندة زانايةان بريءِرايةان لةة حةوكمى ئةةم جوتبوونةة         دةبيَت دةستبةج
 جياوازة.

. ئةطةر مةرجيَك لة مةرجةكاني دروستيبوون نةبوو لةة طريَبةسةتى هاوسةةرى، ئةةوا طريَبةسةتةكة      2
طةندةية ء حوكمى ئةم طرَيبةسةتةش ئةوةيةة كةة رِيَطةة بةة جوتبةوون نادرَيةت ء ئةطةةر جوتبةوونيش          

وويدابوو ئةوا دةبيَت دةستبةجآ هةردوواليان جياببنةوة ء ئةطةةر هةاتوو جيانةبوونةةوة ئةةوا دادوةر     رِ
بةزؤر جيايان دةكاتةوة ء هي  شةوَينةواريَكى هاوسةةرى لةسةةر ئةةم طرَيبةسةتة )طرَيبةسةتى طةنةدة(        

ةَلةة شةويَنةواريَك   كةَلةكة نابيَت، بةآلم طةةر جوتبةوونى رِاسةتةقينة ء بةةكردةوة رِوويةدابوو ئةةوا كؤم      
 كةَلةكة دةبيَت.

. ئةطةر مةرجيَك لة مةرجةكانى جيَبةجيَكردن نةبوو لة طريَبةسةتى هاوسةةريدا، ئةةوا طريَبةسةتةكة     3
رِاوةستاوة لةسةر رِيَطةثيَدانى سةرثةرشتيار ء حوكمى ئةةم طريَبةسةتةش لةطةةأل ئةةوةى طريَبةسةتيَكى      
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لةسةةر كةَلةكةة نابَيةت مةطةةر رِيَطةةى ثَيبةدريَت، ئةطةةر        رِاستة ئةوةية هي  شويَنةواريَكى هاوسةرى 
هاتوو رِيَطةدرا بةو هاوسةريكردنة ئةوا جيَبةجيَةدةكريَت ء بةة ثيَضةوانةشةةوة جيَبةةجآ ناكريَةت طةةر       
جوتبوون بةكردةوة رِوويدابوو ئةةوا هةةمان شةوَينةوارى جوتبةوون كةَلةكةة دةبَيةت كةة لةة طرَيبةسةتى          

 طةندةدا هةية.
مةرجيَك لة مةرجةةكانى ثابةنةدَيتى لةة طرَيبةسةتى هاوسةةريدا نةةبوو، ئةةوا طرَيبةسةتةكة          . ئةطةر4

ثابةنديَتى نية ء مافى نارِازيبوون بؤ هةردوو اليةنى طريَبةست ء كةسةانى تةر كةة ثةيوةنديةدارن ديَتةة      
ا لةةو  ئاراوة ء حوكمى ئةو طريَبةستةش ئةوةية طشت شةويَنةوارةكانى هاوسةةرى جةيَطري دةبيَةت تةةنه     
 160بارةدا نةبيَت كة تيايدا طريَبةستةكة هةَلدةوةشيَتةوة ثيَش جوتبوون ء ذنةكةش مارةيى ناكةويَت.

 
 لقى دووةم/ مةرجة ياساييةكان 

شتمانى لة ياسا مةبةست لة مةرجى ياسايى لة طريَبةستى هاوسةريدا ئةو مةرجانةية كة دارِيَذةرى ني
ناوخؤييةكةدا دايناوة بؤ ئةجنامدانى طرَيبةسةت، ئةةم مةرجانةةش يةةكانطري دةبنةةوة لةطةةأل مةرجةة        
شةرعيةكان، ضونكة خودى ياساى بارى كةسةيَتى بةشةيَوةيةكى طشةتى سةرضةاوةكةى لةة شةةريعةتى       

 ئيسممةوة هاتووة.
(ى 1(ى مةةادة )1تيدا لةةة برِطةةةى )بةشةيَوةيةكى طشةةتى دارِيَةةذةرى عيَراقةةى لةةة ياسةةاى بةةارى كةسةةيَ 

ياساكةدا ئةو مةرجانةى دياريكردووة كة دةبيَت لة طريَبةستى هاوسةريدا هةبيَت كة خؤى دةبينيَتةوة 
(ى 2لة مةرجةكانى دروسةتيبوون ء طرَيةدان ء لةة ضةوار برِطةةدا ئةةذماريكردووة، هةةروةها برِطةةى )        

ايبةمتةنةةدة بةةة ئةجنامةةدانى هاوسةةةرى بةةةهؤى مادةكةةة ئاماذةيةةداوة بةةة مةةةرجيَكى ديةةاريكراو كةةة ت
نووسينةوة بؤ كةسيَك كة ئامادةى دانيشتى هاوسةرطرييةكة نية، ئةمة ويَرِاى ئةوةى ذيةرى ء تةمةةن   

(ى ياساكةدا وةك مةر  ئاماذةي ثيَدراوة، هةةروةها  9وةك ليَهاتوويى ء شايستةيى تةواء لة مادةى )
ةوةي نابيَت ذن لة رِووى شةرعةوة هاوسةرطريى قةدةغةبيَت (ى ياساكةدا ئاماذة دراوة ب12لة مادة )

لةو كةسةى كة دةيةويَت هاوسةةرى لةطةةأل بكةات بؤيةة مةرجةة ياسةاييةكانى طرَيبةسةتى هاوسةةرى         
 ئةمانةن :
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 يةكةم/
 دانشتنى داخوازيكردن ء رِةزامةنديبوون يةك دانيشء بيَت. .1
بنب و تيَبطةةن كةة مةبةسةت لةةو وتةة ء قسةةية        هةردوو اليةن طويَبيستى وتة ء قسةى يةك  .2

 طريَبةستى هاوسةرية.
 كؤكبونى رِةزامةندبوون بؤ داخوازيكردنةكة. .3
 شايةتيدانى دوو شاهيد كة شايستة ء ليَهاتوويى ياساييان هةبيَت بؤ طريَبةستى هاوسةرى. .4

ونى طريَبةسةةء لةةة ئةطةةةر هةةاتوو يةةةكيَك لةةةم مةرجانةةةى سةةةرةوة كةةة مةةةرجى طريَةةدان ء دروسةةتيبو
طرَيبةستةكةدا نةبوو ياخود ئةةو مةرجانةةى لةدةسةتدابوو ئةةوا طرَيبةسةتى هاوسةةريةكة طرَينادرَيةت        

 (ى ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى. 1(ى مادةى )1بةثيَى برِطةى )
 

 دووةم/
ايسةتةى  . دةبيَت هةردوو اليةن كةسانى ذيربن ء تةمةنى هةذدة ساَليان تةواو كردبيَت بؤ ئةةوةى ش 1

 (ى ياساى بارى كةسيَتى.9(ى مادةى )1تةواوبن بؤ هاوسةريكردن ئةمة بةثيَى برِطةى )
. ئةطةر هاتوو يةكيَك لة اليةنةكانى طريَبةستةكة ذير نةبوو واتة لة رِووى ذيرييةوة نةخؤش بوو ئةوا 2

 رِيَطة دةدريَت بة هاوسةريكردنى ئةمةش بةم مةرجانةى خوارةوة :
ليذنةي ثزيشكى تايبةمتةند بسةمليَندريَت كة هاوسةريكردنى ئةم كةسة نةخؤشة زيان بة أ. بة رِاثؤرتى 

 كؤمةَلطة ناطةيةنيَت ء هاوسةريكردنةكةى لة بةرذةوةندى كةسيَتى ئةو كةسةداية.
ب. اليةنى بةرامبةر واتة هاوسةرةكةى تر رِةزامةند بيَت لةسةةر ئةةوةى هاوسةةرى لةطةةأل كةسةيَكى      

ئةةم رِةزامةنديةةش دةبَيةت بةة ئاشةكراء ِراشةكاوانة لةة طرَيبةسةتى هاوسةةرياندا           نةخؤشدا دةكات ء
 بنوسريَت ء ئاماذةي ثيَبدريَت.

. ئةطةر كةسيَك شايستة ء ليَهاتوويي تةواوى نةبوو بؤ هاوسةريكردن ء تةمةنى شانزدة ساَلي تةواو 3
 نةكةى بةم مةرجانة :كردبوو داواى هاوسةريكرد ئةوا دادوةر رِيَطة دةدات بة هاوسةريكرد

 أ. دةركةوت ئةو كةسة شايستة ء تواناى جةستةيي هةية بؤ هاوسةرطريى.
ب. رِةزامةندبوونى سةرثةرشتيارى شةرعى ئةو كةسة، ئةطةر هاتوو سةرثةرشتيارةكة رِةزامةند نةبوو 

ةنةةدى ئةةةوا دادوةر داواى ليَةةدةكات لةةة ماوةيةةةكى ديةةاريكراودا كةةة دادوةر بةةؤي دياريةةدةكات رِةزام 
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دةربربِيَت ء ئةطةر لةو ماوةيةدا رِيَطر نةبوو ياخود رِيَطريكردنةكةى بةهةنةد وةرنةةدةطريا ئةةوا دادوةر    
 رِيَطة بةو هاوسةرطريية دةدات.

. ئةطةةةر كةسةةيَك نةطةيشةةتبووة تةمةةةنى هةةةذدة سةةاَلي ء طةيشةةتبووة تةمةةةنى ثةةانزدة سةةاَلي ء   4
 دادوةر رِيَطة دةدات كة هاوسةريبكات بةم مةرجانة :ثيَويستيةكى زؤرى هةبوو بؤ هاوسةرطريى ئةوا 

 أ. لة روِوى شةرعةوة ئةو كةسة ثيَطةيشتوو بيَت ء تواناى جةستةيي هةبيَت.
 ب. ثيَويستيةكى زؤر هةبيَت كة وا دةكات ئةو هاوسةرطريية ئةجنامبدريَت.

  سَييةم/
هاوسةةرى بةةزؤر بةوو ئةةوا ليَةرةدا      نابيَت هاوسةرطريى بةزؤرليَكردن بيَت ء ئةطةر هةاتوو طريَبةسةتى   

طريَبةستةكة ثوضةَلة ئةطةر جوتبوون رِوينةدا بوو، بةآلم ئةطةر جوتبوون رِويدا بةوو ئةةوا طريَبةسةتةكة    
 ( لة ياساي بارى كةسيَتى.5(ى مادة )1رِاوةستاء دةبيَت ئةمة ثاَلثشت بة برِطةى )

 ضوارةم/ 
هاوسةةرطريى ئةجنامةدةدات لةة رِووى شةةرعةوة      بؤ دروستيبوونى هاوسةرطريى مةرجة ئةو ذنةةى كةة  

رِيَطةثيَدراو بيَت بة هاوسةريكردن لةطةأل ئةو ثياوةى هاوسةرى لةطةَلدا ئةجنامدةدات بة ماناي ئةةوةي  
 ( لة ياساي بارى كةسيَتى عيَراقي.12هاوسةرطرييان قةدةغة نةبيَت، ئةمة ثاَلثشت بة مادة )

 ثَينجةم/
سةرى لة دادطاى تايبةمتةنةد لةة تؤمةارى تايبةتةدا مةةرجيَكى ياسةايية،       تؤماركردنى طريَبةستى هاو 

بةةةآلم تؤمارنةةةكردنى لةةة دادطةةا بةةةو مانايةةة نايةةةت كةةة هاوسةةةرطرييةكة نادروسةةتة بةةةَلكو تةةةنها    
 ئةجنامدةرانى رِووبةرِووى بةرثرسياريةتى سزايى دةبنةوة.

 شةشةم/
ةجنامةدانى طريَبةسةت ثشةكنيين بةؤ مةاوةيى      مةرجة كة هةردوو اليةنى طريَبةسيت هاوسةرى ثيَش ئ 

خويَن )تةالسيميا( ئةجنامبدةن ء نابيَت دادطا هي  طريَبةستيَكى هاوسةرطريى رِيَكبخات تةا رِاثةؤرتى   
(ى 2119(ى سةاَلي ) 31ثزيشكى نةخريَتة رِوو لةسةر ثشكنينةكة، ئةمةش بةثيَي ياسةاي ذمةارة )  

 طرييي( كة ئاماذةي ثيَدراوة.)ياساي ثشكنينى بؤ ماوةيي خويَن ثيَش هاوسةر
لة خوَيندنةوةى مةرجة ياسةاييةكاندا دةردةكةةويَت ئةطةةر لةة طرَيبةسةتى هاوسةةريدا مةةرجيَك لةةو         

(ى ياسةاكة ئةةوا طريَبةسةتةكة نابيَةت ئةجنامبةدريَت بةةة      1(ى مةادة ) 1مةرجانةة نةةبوو لةة برِطةةى )    
دادةنريَةت، بةةآلم ئةطةةر طريَبةسةتى      طريَبةسةتةكةش بةة ثوضةةأل    ،مانايةكى تر دةضيَتة حوكمى نةبوو
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هاوسةرى مةرجيَك لة مةرجةكانى تيادا نةبوو ئةوا ئةطةر مةرجى طريَةدان بةوو طريَبةسةتةكة ثوضةةَلة     
بةآلم ئةطةر مةرجي دروستيبوون بوو ئةوا طريَبةستةكة طةندةية، ئةمة لةكاتيَكدا كة داريَةذةرى ياسةا   

 وكمى ئةوةى جيَطري كردوة كة هاوسةريةكة طريَنادريَت.لة هةردوو مةرجى )طريَدانء دروستيبوون( ح
سةبارةت بة ياساي باري كةسيَتى سورى لة بةارةى مةرجةةكانى طريَبةسةتى هاوسةةرى لةة مادةكةانى       

( لةةة ياسةةاكةدا ئاماذةيةةداوة و تيايةةدا بةةاس لةةةوة دةكةةات طريَةةدانى هاوسةةةرى بةةة    92( بةةؤ )11)
يةنةكةةةى تةةر طريَةةدةدريَت ء مةبةسةةتى داخةةوازيكردن ء داخةةوازيكردنى اليةةةنيَك ء رِةزامةنةةدبوونى ال

رِةزامةندبوونةكة هاوسةريكردن بيَت، هةروةها مةرجة بؤ دروستيبوونى طريَبةستى هاوسةةرى شةاهيد   
هةةةةبيَت ء شةةةاهيدةكانيش موسةةةَلمان ء ذيةةةر ء ثيَطةيشةةةتووبن ء طويَبيسةةةتى داخةةةوازيكردن ء     

بةة ذيةرى ء    ،ردنة. هةةروةها مةةرجى شايسةتةبوون   رِةزامةندبوونةكة بن كة مةبةست ليَي هاوسةةريك 
ثيَطةيشء داندراوة، هةةروةها مةةرجى هاوتةايى دانةدراوة ء تيايةدا ئةطةةر ئةةم مةرجةة نةةبوو ئةةوا           
سةرثةرشتيارى ذن دةتوانيَت داواى هةَلوةشاندنةوةى طريَبةست بكات، هةروةها مةرجى ئةوة داندراوة 

 ئةو كةسانةى كة شةرع قةدةغةى كردووة هاوسةةرى لةطةَلةدا   كة نابيَت هاوسةرى ئةجنامبدريَت لةطةأل
 ئةجنامبدريَت.

( بةاس لةة مةرجةةكانى    34( بةؤ ) 11سةبارةت بة ياسةاى بةارى كةسةيَتى ئةةردةنى لةة مادةكةانى )      
هاوسةةةرطريى دةكةةات لةةة رِووى ئامةةادةبوونى دوو شةةاهيدى ثيةةاو يةةان شةةاهيديَكى ثيةةاو ء دوو ذنةةى  

ثيَطةيشتووبن ء طويَبيسةتى داخةوازيكردن ء رِةزامةنةدبوون بةن، هةةروةها      موسَلمان كة دةبيَت ذير ء 
هةةروةها بةؤ طريَةدانى     ،مةرجى هاوتايى ء مةرجى قةدةغةكراوةكان بةؤ هاوسةةرطريى باسةيليَكردووة   

هاوسةرطريى مةرجى دةستبةجيَبوونى طريَبةستةكة داندراوة ئةويش بةوةى كة نابيَت هاوسةرى لةسةةر  
كى وةدينةةهاتوو بنيةات بنةدريَت، هةةروةها بةاس لةة شةوَينةوارةكانى طرَيبةسةتى         ئايندة يان مةةرجيَ 

هاوسةرى كراوة ئةطةر هاتوو مةرجةكانى تيةادا نةةبيَت بةشةَيوةيةك هاوسةةرى بةة ثوضةةأل دادةنرَيةت        
ئةطةر ذنيَكى موسَلمان لةطةأل ثياويَكى ناموسةَلمان هاوسةةريكرد يةاخود ثيةاويَكى موسةَلمان لةطةةأل       

ئاينى ئانانى كة موسَلمان نةبوو هاوسةريكرد، هةروةها هاوسةرى بة طةندة دادةنريَت ئةطةةر   ذنيَكى
هةةةردوو ذن ء ثيةةاو يةةان يةةةكيَكيان مةةةرجى شايسةةتةييان تيةةادا نةةةبوو لةةةكاتى طريَبةسةةت يةةاخود    
طريَبةستةكة بةبآ شاهيد بوو ياخود بةزؤر بوو يةاخود شةاهيدةكان ئةةو وةسةفةى شةةرع باسةيكردووة       

اياندا نةبوو، هةروةها نابَيةت هاوسةةرطريى كةاتى بَيةت، هةةروةها ياسةاى بةارى كةسةَيتى كةوةيتى          تي
( باسةكردووة، كةة تيايةدا ئامةاذة     42( بةؤ ) 11مةرجةكانى طريَبةستى هاوسةرطريى لة مادةكةانى ) 
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و دراوة بة دارِشتةى داخوازيكردن ء رِةزامةندبوون ء مةرجى دروسةتيبوونى طريَبةسةت ئةوةيةة كةة دو    
رِةطةزى نيَر )ثياو( ئامادة بيَت ء طويَبيستى وتةى هةةردوو   ،ثيَطةيشتووى ذيرى ،شاهيدى موسَلمانى

اليةن بن ء لة مةبةستيان تيَبطةن، هةروةها بؤ دروستيبوونى طريَبةست مةرجةة كةة ذنةكةة لةة رِووى     
بةؤ هاوسةةرطريى   شةرعةوة قةدةغة نةبيَت بؤ هاوسةرطريى لة ثياوةكة، هةروةها مةرجى شايستةبوون 

بة ذيرى ء ثيَطةيشةء دانةدراوة، هةةروةها هاوسةةرطريى بةةزؤرليَكردن ء سةرخؤشةبون دروسةت نيةة،         
 هةروةها بؤ ثابةنديَتى هاوسةرى مةرجى هاوتايى ذن ء ثياو داندراوة لةكاتى طريَبةستكردن.

 
 دراوةكان بة طرَيبةستى هاوسةرى :بِرطةى ضوارةم /مةرجة لكَين

اليةةةنى طريَبةسةةتى هاوسةةةرى مةةةر  دادةنةةيَن لةةة طريَبةسةةتةكة بةةؤ ئةجنامةةدانى    زؤرجةةار هةةةردوو 
هاوسةرطريى لةطةأل يةك دا بة منونة ذنةكة مةرجى ئةوة دادةنيَت لةسةر ئةو ثياوةي كة هاوسةةرطريى  
لةطةَلدةكات، كة دةبيَت تةآلق بةدةستى خؤى بيَت، يان ثيَويسةتة لةة خانويةةكى سةةربةخؤ و دور لةة      

ى ميَردةكةى نيشتةجيَي بكات، يان لة الديَوة بؤ شار بيطوازيَتةةوة، يةاخود لةة بةرامبةةردا     كةسوكار
ثياوةكة مةر  دادةنيَت لةسةر ذنةكة بةمنونة مةرجى ئةوة دةدانيَةت كةة ذنةكةة دةبيَةت لةطةةأل مةاَلى       

رجى تر كةة  باوكى ميَردةكة ياخود لةطةأل ذنى يةكةمى ثياوةكةدا نيشتةجيَ بيَت ئةمانة و ضةندين مة
 ،ئةم مةرجانة ثةيوةسء بة ثايةكانى هاوسةرى )لةة داخةوازيكردن ء رِةزامةنةدبوون بةة هاوسةةريةكة(     

واتة ليَرةدا هةريةك لة ذن ء ميَرد رِازين بةة ئةجنامةدانى هاوسةةرى ء هةي  ئاسةتةنطيَط نابينةدريَت       
خةؤى مةةرجيَك يةان زيةاتر      لةبةردةم ئةجنامةدانى، بةةآلم اليةةنيَك لةةو طرَيبةسةتة لةبةةر بةرذةوةنةدى       

دةلكَينيَت بة ثايةةكانى هاوسةةرى ء هةنةديَكجار ئةةو مةرجةة ثةيَش طرَيةدانى هاوسةةرطريية يةاخود          
 مةرجةكة ثةيوةستة بة هيَنانةدى كاريَك لة ئايندةدا .

بؤية دانانى مةر  لة اليةةن هةةر اليةةنيَكي طرَيبةسةت،ياخود ئةةم مةرجةة شةياو ء رِةوايةة يةان بةة            
 .161ةوة مةرجى نارِةوايةثيَضةوان

 ليَرةدا مةرجةكان دةكةين بة دوو بةشةوة :
 
 
 

                              
 .165ل -سةرضاوةى ثيَشوو-الدين خروفةعالء 161
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 لقى يةكةم/ مةرجة ِرةواكانى لكَيندراو بة طرَيبةستى هاوسةرى 
مةبةست لةو مةرجانةية كة دروستة بلكيَندريَن بة طريَبةستى هاوسةرى ء ئةم مةرجانةش هةنديَكيان 

ةيوةستة بة ثيَويستيبوونى طريَبةستةكة ء هةنديَكى تريان دَلنياكةرةوةى طريَبةستةكةن ء هةنديَكيان ث
رِيَطةثيَدراوة لة اليةن ياسادانةر ء هةنةديَكى تريةان ثةيوةسةتة بةة عةورفى كؤمةَلطةة و ئةةم مةرجةة         

 رِةوايانة بةسةر ضوار مةرجدا دابةشدةبيَت :
 
 طرَيبةسنت ئةو مةرجانةى لة ثَيداويستى/ 1

مةبةست لةو مةرجانةية كة لة ثيَداويستى طريَبةستةكةن يةاخود لةة شةويَنةوارةكانى دادةنريَةت، وةك     
ئةوةى ذنةكة مةرجى ئةوة دادةنيَت كة دةبيَت ميَرد بذيَوى دابينبكات، ياخود ميَردةكة مةرجى ئةةوة  

ن ء وةرطرتنى مؤَلةت لة ميَردةكة، ئةم دادةنيَت كة نابيَت ذنةكة لة ماأل بضيَتة دةرةوة بةبآ رِيَطةثيَدا
مةرجانةةة هةةي  شةةتيَكى نةةوآ جةةيَطري ناكةةات، ضةةونكة لةةة ثيَداويسةةتيةكانى طريَبةسةةتى هاوسةةةرى    

 دادةندريَت.
 
 ئةو مةرجانةى دَلنياكةرةوةى ثَيداويستى طرَيبةسنت / 2

يَنانى مةبةسةةت لةةةو مةرجانةيةةة كةةة خاوةنةكةةةى دايةةدةنيَت بةمةبةسةةتى ثتةةةءكردنى بةةؤ بةدةسةةته  
شوَينةواريَك لة شوَينةوارةكانى طرَيبةستةكة بةمنونةة وةك ئةةوةى ذنةكةة مةةرجى ئةةوة دادةنَيةت كةة        

 باوكى ميَردةكة دةستةبةر بيَت بؤ بذيَوى ء مارةيى.
 
 نةى ياسادانةر ِرَيطةى ثَيدةدا  ئةو مةرجا/ 3

ةو مةرجةى كة ذن دايةدةنيَت  مةبةست لةو مةرجانةية كة ياسادانةر دايناوة ء بةشياوى زانيوة، وةك ئ
 كة تةآلق بةدةستى خؤى بيَت.

 نةريتى كؤمةَلطة ثةيِرةويدةكا   ئةو مةرجانةى كة/ 4
مةبةست لةو مةرجانةية كة نةريتى ناوضةكة ثةيرِةويدةكات،وةك ئةو مةرجةةى كةة ذن دايةدةنيَت كةة     

 .162يَطايداسةرجةم مارةيى لة ثيَشةكيدا وةردةطريَت ئةطةر هاتوو نةريتى ناوضةكة رِ
                              

 -سةرضاوةى ثيَشوو-بيسىد. أمحد الك هةروةها، 111و111ل -سةرضاوةى ثيَشوو-ان على السيد الشربناصيد. رمض 162

 .65و64ل 
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 لقى دووةم/ مةرجة ناِرةواكانى لكَيندراو بة طرَيبةستى هاوسةرى /

دَلنياكردنةةوة   مةبةست لةو مةرجانةية كة بة ثيَداويستى طريَبةستى هاوسةةرى دانانةدريَت ء مةةرجى   
نية بؤ ثيَويستى طريَبةستةكة ء لة اليةن يةزدانةوة رِيَطةي ثيَنةدراوة ء لة نةريتى ناوضةكة نيةة، وةك  
ئةوةى ذنةكة مةرجى ئةوة دابنيَت كة دةبيَت ميَردةكةى لة مةاَلى ذنةكةة نيشةتةجيَى بكةات، يةاخود      

ارِوات، يان ميَردةكة مةرجى ئةوة دادةنيَت ئةطةر طواس ايةوة بؤ شويَن ء شاريَكى تر ئةوا لةطةَليدا ن
لةسةر ذنةكة كةدةبيَت ذنةكة بةذَيوى بكَيشةيَت، ئةةم مةرجانةة طةنةدةن يةان ثوضةةَلن ء دروسةت نيةة          

 163بلكيَندريَت بة طريَبةستةكةوة.
 

 حوكمى مةرجى لكَيندراو بة طرَيبةستى هاوسةرى /
ان مةةةرجى دروسةةت ء رِاسةةء يةةاخود طةنةةدة ء ثوضةةةَلن ء لكيَنةةدراون بةةة طريَبةسةةتى  مةرجةةةكان، يةة

 بؤية حوكمى هةريةكةيان جياوازة بةم شيَوةية :،هاوسةرى
 ئةطةرمةرجى لكيَندراوى طريَبةستةكة رِاست ء دروستبوو : .1

ةطريَبةسةةتى ئةطةةةر هةةاتوو ئةةةو مةرجةةةى دانةةدراوة رِاسةةتبوو ئةةةوا دةبيَتةةة ثاشةةكؤ ء دةلكيَنةةدريَت ب 
هاوسةريةوة ء ثيَويستة جيَبةجيَبكريَت لة اليةن ئةو كةسةى كةة ثابةنةدة بةةو مةرجةة، بؤيةة ئةطةةر       
اليةنى بةرامبةر هةَلنةستا بة جيَبةجيَكردنى مةرجةكة ئةةوا اليةنةكةةى تةر مةافى هةَلوةشةاندنةوةى      

يَكردنى مةرجةكة بكةات، بةةآلم   طريَبةستةكةى نية، بةَلكو دةتوانيَت لة رِيَطةى دادطاوة داواى جيَبةج
حةنبةليةكان بة ثيَضةوانةوة وا دةبينن كة مافى هةَلوةشاندنةوةى طريَبةستةكةى هةية، ضونكة لةسةةر  

 164بناغةى ئةم مةرجة طريَبةستى هاوسةرى ئةجنامدراوة.
 ئةطةر مةرجى لكيَندراوى طريَبةستةكة طةندة ء ثوضةأل بوو : .2

ئةطةر هاتوو ئةو مةرجةى داندراوة طةندة يان ثوضةأل بوو ئةوا طريَبةستةكة ثابةندي دروست ناكةات ء  
جَيبةجَي ناكريَت ئةمة بةة رِيَكةةوتنى زانايةان، بةةآلم كاريطةةرى لةسةةر دروسةتى طرَيبةسةت هةيةة،          

ِرايان واية كة مةر  هةرضةندة ثوضةأل بَيةت ئةةوا طرَيبةسةت طةنةدة نابَيةت لةبةةر ئةةوةى        حةنةفيةكان 
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هاوسةرطريى بة مةرجى طةندة طةنةدة نابَيةت، بةةَلكو مةرجةكةة دةسةرَِيتةوة ء طرَيبةسةتةكة ِراسةتةء        
 .165حوكم ء شويَنةوارةكانى لةسةر كةَلةكة دةبيَت

سةةبارةت بةة    166بةةآلم ،بةشيَوةيةكى طشتى زانايانى شةرع رِايةان جيةاوازة لةسةةر مةةرجي لكيَندراو    
كةسيَتى عيَراقى لةمةرِ ئةو مةرجانةى كة لكيَندراون بة طريَبةستى هاوسةرى  هةَلويَستى ياساى بارى

(ى ياساكةدا ئامةاذةي ثيَةدراوةء دةَليَةت " ئةةو مةرجانةةى رِةوان وةك      1(ى مادة )3ئةوا لة برِطةى )
ء مةر  لة نيَو طريَبةستى هاوسةريدا داندراون ئةوا مةرجى بةهةند وةرطرياون ء دةبيَت ثةةيرِةوبكريَت  

جيَبةجيَ ببيَت"، بةثيَى ئةم دةقةى ياساى عيَراقى بيَت مةرجة رِةواكان ثةسةندكراون ء دةبيَت اليةنى 
بةرامبةر جيَبةجيَي بكات ء دةبيَت بة بةشيَك لة طريَبةستةكة، بةآلم لةم دةقةةدا ئامةاذة نةةدراوة بةة     

س لةة مةرجةة نارِةواكةان    جؤرء سروشتى ئةو مةرجانة ء كاريطةرى ء شةويَنةوارةكانى ، هةةروةها بةا   
نةكراوة ئةطةةر لكَينةدرا بةة طرَيبةسةتةكةوة بؤيةة بةؤ هةةردوو بارةكةة دةبَيةت دادوةر بطةرَِيتةةوة بةؤ            

(ى هةمان مادةدا ئاماذة دةدات بةوةى ئةطةر 4بنةماكانى شةريعةتى ئيسممى، هةروةها لة برِطةى )
ة طريَبةستةكةدا هاتبوو ئةوا ذنةكةة مةافى   هاتوو ميَرد ثابةند نةبوو بة جيَبةجيَكردنى ئةو مةرجةى ل

(ى هةمان مادة ذن مافى 9داواكردنى هةَلوةشاندنةوةى طريَبةستةكةى هةية، هةروةها بةثيَى برِطةى )
ئةوةى هةية كة مةر  لةسةر ميَرد دابنيَت لة كاتى طريَبةستى هاوسةةريدا ء داواى ئةةوة بكةات كةة     

ية لة اليةن دارِيَذةرى هةةريَمى كوردسةتان زيةادكراوة بةؤ ياسةاكة      رِيَطةثيَدراو بيَت بة تةآلق )ئةم برِطة
 بةثيَى دواهةمني هةمواركردنى ياساكة(.

 (ى ياساكةدا ئةم سةرجنانة دةردةكةويَت :1(ى مادة )9،4،3لة خويَندنةوةى هةرسآ برِطةى ) 
ةسةةتةواذةية تةةنها مةرجةةة رِةواكةةان جيَبةةةجيَ دةكريَةةت، بؤيةة ئةطةةةر ضةةةمكى ثيَضةةةوانةى ئةةةم د   .1

وةربطرين ئةوا مانةاى وايةة مةرجةة نارِةواكةان جَيبةةجَي ناكرَيةت، بةةآلم لَيةرةدا ئامةاذة نةةدراوة بةة            
 ضارةنووسى طريَبةستةكة.

 دانانى مةر  تةنها بؤ ذنة ء لة ياساكةدا ئاماذة نةدراوة بة دانانى مةر  لة اليةن ميَردةوة. .2
يةان نارِةوايةة ديارينةةكراوة كةة لَيةرةدا دادوةر دةبَيةت لةة        ثيَوةرى دياريكردنى كةام مةةر  رِةوايةة     .3

رِاظةكردندا بضيَت بؤ ئةوةى ئايا ئةو مةرجانة لة ثيَداويستى طريَبةستةكةن يان دَلنياكةرةوةن ياخود لة 
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كؤمةَلطةدا ثةيرِةء دةكريَت يان بة ثيَضةوانةوةن ء ثاشان لةذيَر رِؤشناييدا دةتوانةدريَت ديةاري بكريَةت    
 رجى رِةوان يان نارِةوان.كة مة

مافى داواكردنى هةَلوةشاندنةوةى طريَبةستى هاوسةرى دراوة بة ذنةكةة ئةطةةر ميَةرد مةرجةكةةى      .4
بةجيَنةهيَنا، ليَرةدا باس لةوة نةكراوة كة لة رِيَطةى دادطةاوة ذنةكةة دةتوانيَةت داواى جيَبةةجيَكردنى     

 مةرجةكة بكات .
(دا باس لةو مةرجانةة كةراوة كةة لكيَنةدراون ء     15ء 19ة مادة )لة ياساى بارى كةسيَتى ئةردةنى ل

دانةةدراون لةةة طريَبةسةةتى هاوسةةةريدا، بةشةةيَوةيةك ئامةةاذة دراوة بةةةوةى ئةطةةةر لةةة طريَبةسةةتةكةدا    
مةرجيَكى سودبةخش هةبوو بؤ يةكيَك لة اليةنةكان ء ثيَضةوانةى مةبةستةكانى هاوسةةرطريى نةةبوو   

لةسةر ميَردةكة دانابوو مةرجةكةة ثيَضةةوانةى شةةرع نةةبوو هةةروةها       ئةطةر هاتوو ذنةكة مةرجيَكى
مافى كةسى ترى ثَيشيَل نةدةكرد ئةةوا مةرجةكةة ِراسةت ء دروسةتة ء دةبَيةت باثةنةدى هةةبيَت بةةو         

ئةطةر هاتوو مَيردةكة ثابةند نةةبوو بةة مةرجةكةةوة ئةةوا ذنةكةة دةتوانَيةت داوا بكةات و         ،مةرجةوة
ةشةةيَتةوة ء دةتوانيَةةت داواى طشةةت مافةةةكانى هاوسةةةرى بكةةات، بةةةآلم ئةطةةةر  طريَبةسةةتةكة هةَلدةو

ميَردةكة مةرجى لةسةر ذنةكة دانابوو بةهةمان شيَوة بة ثيَضةةوانةوةى شةةرع نةةبوو مةافى كةسةانى      
ترى ثَيشيَل نةدةكرد ئةوا مةرجةكة ِراست ء دروسةتة ء ذنةكةة دةبَيةت ثابةنةد بَيةت ثَيةوةى ء ئةطةةر        

نةبوو ئةوا طريَبةستةكة هةَلدةوةشيَتةوة لةسةر داواكارى ميَةرد ء ليَةرةدا ميَةرد مةارةيى      ذنةكة ثابةند
ثاشةكى ناضيَتة سةرء بذيَوى ماوةبةندى ذنةكةش لةئةستؤ ناطريَت، بةآلم ئةطةر مةرجةكة ثيَضةوانةى 

بةسةتةكة  مةبةستةكانى هاوسةرطريى بوو ياخود ثيَضةوانةى شةرع بوو ئةةوا مةرجةكةة ثوضةةَلة ء طريَ   
(دا ئاماذةيةداوة  14ء 13رِاست ء دروستة. سةبارةت بة ياساى بارى كةسيَتى سورى لة مادةكةانى ) 

بة مةرجةكان بةشيَوةيةك ئةطةر مةرجةكة ثيَضةوانةى  مةبةستةكانى هاوسةرطريى بةوو شةةرعى بةوو    
لةسةةر   ئةوا مةرجةكةة ثوضةةَلة ء طرَيبةسةتةكة ِراسةت ء دروسةتة، هةةروةها ئةطةةر ذنةكةة مةةرجى         

ميَردةكة دانابوو كة دةبووة هؤى كؤتكردنى ئازادى ميَرد لة كارءبارة تايبةتيةكانى يةاخود ثةيوةسةت   
بوو بة مافى كةسانى تر ئةوا مةرجةكة رِاستة، ميَردةكة دةتوانيَت ثابةند بيَت ثيَوةى، ئةطةةر هةاتوو   

لةة ياسةاى بةارى    ،ريَبةستةكة بكات ميَرد ثابةند نةبوو ئةوا ذنةكة دةتوانيَت داواى هةَلوةشاندنةوةى ط
(دا ئاماذة دراوة بة مةر  و دةَليَت ثيَويستة مةرجى داندراو 41ء41كةسيَتى كوةيتى لة مادةكانى )

لة طرَيبةستى هاوسةريدا تؤماركرا بَيةت، هةةروةها تَيرِوانينةى ئةوةيةة لةة هةنةديَك كاتةدا مةرجةكةة         
دروسةتة و لةة هةنةديَك كاتةدا مةرجةكةة دةبيَةت       دروستة ء مةرجةكة ثوضةةأل دةبيَةت وطريَبةسةتةكة    
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جَيبةجَي بكريَت، ئةطةر هاتوو مةرجةكةة جَيبةةجيَ نةةكرا ئةةوة اليةةنى بةرامبةةر مةافى داواكردنةى         
 هةَلوةشاندنةوةى طريَبةستةكةى هةية.

 
 ة هاوسةريدا ةتى ء هاوتايبوون لبةشى ضوارةم/ لَيهاتوويى ء نوَينةراي

بةؤ ئةجنامةدانى كارَيةك بةشةَيوةيةكى بنةةرِةتى دةطةرَِيتةةوة بةؤ مةاف ء         دةربرِين لة ويست ء خواست 
دةسةآلتى ئةو كةسةء دةتوانيَت لةكاتى تواناء بووندا ثيةادةي بكةات، لةهةةمان كاتةدا دةكريَةت ئةةم       
دةربرِينةةة يةةان رِةفتةةارة بةةة هةةؤى كةسةةانى دى ء لةةةجياتى كةسةةى خةةاوةن مةةاف ئةجنامبةةدريَت، ئةةةم  

يةاخود   ،ؤى ثيَسثاردنة لة اليةن خودى خاوةن مةاف كةة ناتوانيَةت ئامةادة بيَةت     لةجياتيبوونة يان بةه
ياسا رِيَطة نادات خودى ئةو كةسة ئةو كارة ئةجنامبةدات ء دةبيَةت سةرثةرشةتيارةكةى ئةجناميبةدات     
هةروةها هةنديَكجار كةسى تر بةبآ بوونى هي  جؤرة ثةيوةنديةكى ياسايى هةَلدةسيَت بة ئةجنامدانى 

 يةك لة برى كةسيَك.كردةوة
بيَطومان لة ضوارضيَوةى طريَبةستى هاوسةريدا رِووبةروى نويَنةرايةتيكردن ء سةرثةرشتياري ء كةسى  

بؤية ليَرةدا باسيان دةكةين ،بيانى دةبني كة هةَلدةسء بة طريَبةستكردن لةجياتى اليةنةكانى طريَبةست 
 كاندا :شانبةشانى باسكردني هاوتايبوون لة نيَوان هاوسةرة

 
  األهلية(بِرطةى يةكةم/ لَيهاتوويى بؤ هاوسةرطريى )

بةةؤ ئةةةوةى طريَبةسةةتى هاوسةةةرى ئةجنامبةةدريَت لةةة نيَةةوان دوو اليةةةن )ذن ء ميَةةرد( دةبيَةةت توانةةاى   
دةربرِينيان هةبيَت، ئةم دةربرِينةش خؤيدةبينيَتةوة لة ويستيَكى رِاسةت ء دروسةت لةة اليةةن هةةردوو      

ثةيوةسةتة بةةوةى ئةةو دوو اليةنةة يةان اليةةنيَكيان خةاوةنى ذيةرى تةةواوبن ء           كة ئةمةةش ،اليةنةوة 
ثيَطةيشتووبن بة ثيَضةوانةوة ئةطةر ئةو دوو اليةنةة يةان اليةةنيَكيان خةاوةنى ئةةو دوو مةرجةة نةةبن        
)ذيرى ء ثيَطةيشةتوويى( ئةةوا ناتوانةدريَت ِراسةتةوخؤ طرَيبةسةتى هاوسةةرى ئةجنامبةدريَت، ضةونكة         

 ستيَكى رِاست ء دروست نية.خاوةنى وي
بةشَيوةيةكى طشتى لَيهةاتوويى يةان شايسةتةبوون دةكرَيةت بةة دوو بةشةةوة، يةكةةميان )لَيهةاتوويى         

ئةوةى مةبةستة لة هاوسةريدا ليَهةاتويى رِاثةراندنةة،   ،ئةستؤيي( ء دووةميان )ليَهاتوويى رِاثةراندن (
هةاتوويى رِاثةرانةدنى نةةبوون( ء ) ليَهةاتوويى     خودى ئةم ليَهاتوويةش دةكريَةت بةة ضةةند بةشةيَك )ليَ    

 رِاثةراندى ناتةواو( ء )ليَهاتوويى رِاثةراندنى تةواو(.
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بيَطومان نةبوونى ليَهاتوويى وادةكات رِةفتاركردن ثوضةأل بيَت هةروةها ناتةواوى ليَهاتوويى وادةكات  
يى تةةواو وادةكةات ئةةو كةسةة توانةاى      رِةفتاركردن لةسةر رِيَطةثيَدان وةستابيَت  بةآلم بوونى ليَهاتوو

هةبيَت بؤ هةَلسةان بةة سةةرجةم رِةفتارةكةان بةةبآ ئةةوةى ثَيويسةيت بةة رِيَطةة ثَيةدانى كةسةانى تةر             
 .167هةبيَت

كةسةيَكى  مةبةست لة ليَهاتوويي لةبوارى هاوسةريدا ئةو سيفةتةية كة ذن ء ثياو خؤيان يةان بةةهؤى   
ترةوة كة مةرجةكانى بريكارى تياداية دةتةوانن طريَبةسةتى هاوسةةرى ئةجنامبةدةن ء ئةطةةر هةةردوو       

 168مةرجى ذيرى ء تةمةن هةبوو ئةوا ئةو كةسة ليَهاتووة بؤ هاوسةريكردن.
ةنيَكى ديةاريكراو دةستنيشةان نةةكردوة، بةةَلكو     زانايانى موسَلمان ليَهاتوويي بؤ هاوسةرطريي بة تةم

دياريكردنى لَيهاتوويان جَيهَيشةتووة بةؤ ئةةو كةسةةى ثةيوةنةدار ء ثةيوةسةتة ثَيةوةى، بؤيةة هةةموو          
ةآلم بة  169كةسيَك، بضوك بيَت يان طةورة، شيَت بيَت يةان ذيةر ئةمانةة ليَهةاتوويي هاوسةةريان هةيةة      

جياوازيةكة لةوةداية كةوا ئةو كةسةى ليَهاتوويي رِاثةراندنى نية يان ناتةواوة ئةوا ناتوانيَت طريَبةست 
 170ئةجنامبدات بةَلكو سةرثةرشتيارةكةى لةجياتى ئةو هةَلدةستيَت بة ئةجنامدانى طريَبةست.

وانينةى بةؤ لَيهةاتوويي هاوسةةرى) لةة ضوارضةَيوةى ياسةاى بةارى كةسةَييت( لةة           دارِيَذةرى عيَراقي تيَرِ
 رِوانطةى ليَهاتوويي تةواوة سةيرى اليةنةكان دةكات بةم شيَوةية :

كةة تيايةدا    ،(ى ياساكةدا ئاماذةي ثيَةداوة 9(ى مادة )1. ليَهاتوويي تةواوى هاوسةران لة برِطةى )1
دياريكردووة و دةبيَت اليةنةكان ض  ذن بيَةت يةان ثيةاو تةمةةنى     ليَهاتوويي تةواوى بة ذيرى ء تةمةن 

ئةطةةر   ،هةروةها بوونى ذيرى ء تةمةةن مةةرجن بةؤ ليَهةاتوويي تةةواو      ،هةذدة ساَليان تةواو كردبيَت
هاتوو ئةم دوو مةرجةى تيادا نةبيَت ناتوانيَت رِاستةءخؤ هاوسةرى ئةجنامبةدات بةةَلكو ثيَويسةت بةة     

 ت.رِيَطة ثيَدان دةكا
. ليَهاتوويي ناتةواو، مةبةست لةو ليَهاتووبونةية كة تيايةدا مةةرجى ذيةرى ء تةمةةن ناتةةواوة لةة       2

اليةنيَك يان هةردوو اليةنى طريَبةستى هاوسةرى،بؤية لةكاتيَكةدا كةة ليَهةاتوويي ناتةةواو بيَةت ئةةوا       
 هاوسةرى ئةجنامدةدريَت بةهؤى رِيَطة ثيَدان بةم شيَوةية :

                              
 .122ل -سةرضاوةى ثيَشوو -د. زبري مصطفى أمني 167
 .73ل –سةرضاوةى ثيَشوو-كريمد. فاروق عبداهلل  168
 .41ل – سةرضاوةى ثيَشوو –د. أمحد الكبيسي  169
 .43ل –سةرضاوةى ثيَشوو–د. أمحد على واألخرون  170
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ى ذيرى/ ئةطةر هاتوو مةرجى ذيةرى لةة كةسةيَكدا نةةبوو ئةةوا ناتوانَيةت ِراسةتةوخؤ        أ/ نةبونى مةرج
هاوسةرطريى بكات ضونكة ذيرى مةرجة بؤ ليَهاتوويي بوون لة هاوسةةريدا، بةةآلم ئةمةة بةةو مانايةة      
نايةةةت كةةة ئةةةم كةسةةة بيَبةشةةدةكريَت يةةاخود رِيَطةةةى ثيَنادريَةةت بةةة هاوسةةةريكردن بةةةَلكو ثةةاش     

لةةم رِووةوة لةة    ،نى بارى هاوسةرطرييةكةي  دةتواندريَت رِيَطةى ثيَبدريَت هاوسةرى بكاتهةَلسةنطاند
(ى ياساي بارى كةسيَتى عيَراقيدا ئاماذة دراوة بةم حاَلةتة ئةويش بةوةى رِيَطة 9(ى مادة )2برِطةى )

 دةدريَت بة هاوسةريكردنى كةسيَك كة لة رِووى ذيريةوة نةخؤش بيَت بةم شيَوةية :
دةبيَت يةكيَك لة اليةنةكانى هاوسةرى لة رِووى ذيريةوة نةخؤش بيَت، بة ثيَضةوانةوة ئةطةر هاتوو  .1

هةردوو اليةنى طريَبةست لة رِووى ذيرييةوة نةخؤش بوون ئةوا ناتواندريَت هاوسةرطريى بكريَت ضونكة 
 هاوسةريان زيانى دةبيَت وةك لة سوود.

ى تايبةمتةنةد بسةةملَيندريَت  هاوسةةرى ئةةو كةسةة زيةانى بةؤ        . دةبيَت بة رِاثةؤرتى ليذنةةى ثزيشةك   2
كؤمةَلطة نية ء لة بةرذةوةندى كةسةَيتيي ئةودايةة كةة هاوسةةرطريى بكةات بةةآلم ئةطةةر دةركةةوت         
هاوسةرطرييةكةي زيان دةطةيةنيَت بة كؤمةَلطة ياخود لة بةرذةوةندى ئةو كةسةدا نية ئةوا رِيَطة بةةم  

 هاوسةرية نادريَت.
بيَةةت اليةنةكةةةى تةةرى طريَبةسةةتةكة بةةارى ذيةةرى دروسةةت ء تةةةواو بيَةةت و رِةزامةنةةد بيَةةت بةةة  . دة3

ئةجنامدانى هاوسةرطريى لةطةأل كةسيَك كة  لة رِووى ذيريةوة نةخؤشةة و ئةةم رِةزامةنديةشةى دةبيَةت     
 رِوون ء ئاشكرا و رِاشكاوانة بيَت ء لة طريَبةستى هاوسةريدا نوسرا بيَت.

مةرجانةةة هةةةبوو ئةةةوا ثةةاش داواكردنةةى طريَبةسةةتكردن دادوةر رِيَطةةة دةدات بةةة   بؤيةةة ئةطةةةر ئةةةم  
 هاوسةرطريى .

ب. نةبوونى مةرجى تةمةن/ ئةطةر هاتوو مةرجى تةمةن لة كةسيَكدا نةبوو بة واتة تةمةةنى هةةذدة   
ةن ساَلي تةواو نةكرد بوو ئةوا ئةو كةسة ناتوانيَت رِاستةوخؤ هاوسةةرطريى ئةجنامبةدات ضةونكة تةمة    

مةرجة بؤ لَيهةاتوويي تةةواو لةة هاوسةةريدا هةةر بؤيةة ياسةا رِيَطةة دةدات بةة هاوسةةريكردنى ئةةو            
كةسانةى تةمةني هةذدة ساَليان تةواو نةكردووة ئةويش بة رِةضاوكردنى ضةند مةرجيَك لة كةسةكاندا، 

بةةةم جةةؤرة  (ى ياسةةاى بةةارى كةسةةيَتى عيَراقةةي لةةة دوو برِطةةةدا ئاماذةيةةداوة  9لةةةم روِوةوة مةةادة )
 هاوسةرطريية :

يةكةم/ ئةطةر كةسيَك تةمةنى شانزدة ساآلنى تةواو كردبوو داواى هاوسةرطريى كرد، ئةوا دادطا رِيَطة 
دةدات بة هاوسةرطريي كردن ثاش رِةزامةندبوونى سةرثةرشتيارى شةةرعى ئةةو كةسةة ء دةبيَةت ئةةو      
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وو سةرثةرشتيارةكةى رِةزامةند نةبوو ئةةوا  كةسة ليَهاتوو بيَت و تواناى جةستةيي هةبيَت، ئةطةر هات
دادوةر داواي ليَدةكات  لة ماوةيةكى ديةاريكراودا كةة دادوةر دياريةدةكات رِةزامةنةدى خةؤى ثيشةان       
بدات، ئةطةر هاتوو لةو ماوةيةدا نارِازي نةبوو ياخود رِازيبوونةكةى شةايةنى بةهةنةد وةرطةرتن نةةبوو     

(ى 9(ى مةادة ) 1يكردنى هةردوو اليةةن، ئةمةة بةةثيَي برِطةةى )    ئةوا دادوةر رِيَطة دةدات بة هاوسةر
 ياساي بارى كةسيَتى كة ئةم خاَلةى رِونكردؤتةوة.

دووةم/ ئةطةر كةسيَك تةمةنى طةيشتبووة ثانزدة ساآلن ئةوا دادوةر رِيَطةة دةدات بةة هاوسةةريكردنى    
 بة مةرجيَك ئةم دوو خاَلة هةبيَت :

 ن لة رِووى شةرعيةوة ثيَطةيشتبيَت ء تواناى جةستةيي هةبيَت.. كةسي داواكار بة هاوسةريكرد1
. بوونى ثيَويستيةكى زؤر بؤ ئةجنامدانى ئةو هاوسةرطريية، بيَطومان دانةانى ئةةم دةقةة لةة برِطةةى      2
(ى ياساكةدا زياتر دةطةرِيَتةوة بةؤ بةاري كؤمةآليةةتى ئةةو كةسةةى  هاوسةةرطرييةكة       9(ى مادة )2)

 دةبيَت ئةو هاوسةرطريية ئةجنامبدات . ئةجنامدةدات كة ناضار
بةشَيوةيةكى طشتى لةكاتيَكدا هةردوو اليةةنى طرَيبةسةتى هاوسةةرى تةةواو لَيهةاتوو بةوون لةة رِووى        
تةمةن ء ذيرى ئةةوا دةتةوانن ِراسةتةوخؤ خؤيةان طرَيبةسةتى هاوسةةرى ئةجنامبةدةن بةةبَي وةرطرتنةى          

طةة ثيَةدانى دادوةر بةة مةةرجيَك رِيَطةرى ياسةايي ء       رِةزامةندى سةرثةرشةتيارةكةيان يةاخود بةةبيَ رِيَ   
شةرعى نةبيَت لة بةردةم هاوسةرياندا، بةآلم ئةطةر اليةنيَك لة اليةنةكان ليَهةاتوويي ناتةةواو بةوو لةة     
رِووى تةمةن يان ذيةرى ئةةوا ناتوانَيةت ِراسةتةوخؤ خةؤى طرَيبةسةتى هاوسةةرى ئةجنامبةدات، بةةَلكو          

هاوسةةرية بةدات ثةاش رِةضةاوكردنى مةرجةة ثَيويسةتةكان هةةروةها بةةبآ          ثيَويستة دادوةر رِيَطة بةو
 بةدةستهيَنانى ئةم رِةزامةندية طريَبةستى هاوسةرى ئةم جؤرة كةسانة ئةجنامنادريَت.

( بةؤ  19سةبارةت بة هةَلويَستى ياساي بارى كةسيَتى سورى لةمةرِ ليَهاتوويي ئةةوا لةة مادةكةانى )   
مةرجى ليَهةاتوويي بةؤ هاوسةةرطريى بةة ذيةرى ء      ،وويي لة هاوسةريكردن ( ئاماذةيداوة بة ليَهات22)

ثيَطةيشء داناوة هاوشيَوةى دارِيَذةرى عيَراقي، بةآلم دادوةر دةتوانيَةت رِيَطةة بةدات بةة هاوسةةرطريى      
كةسةةى شةةيَت ء شةةيَتؤكة بةةة مةةةرجيَك بةةة رِاثةةؤرتى دةسةةتةيةك لةةة ثزيشةةكان بسةةةمليَندريَت كةةة      

هةية بؤ ضاكبوونةوةى، هةروةها ليَهاتوويي هاوسةرى بؤ كورِ بة هةذدة سةاَلي   هاوسةريكردنى سوودى
 تةواو و بؤ ك  بة حةظدة ساَلى تةواو دياريكراوة.

سةبارةت بةة هةَلوَيسةتى ياسةاي بةارى كةسةَيتى ئةةردةنى لةمةةِر لَيهةاتوويى هاوسةةرطريى ئةةوا لةة            
و اليةن كةسانى ذير بن، هةروةها دةسةآلت ( ئاماذةيداوة بةوةى دةبيَت هةردو13( بؤ )9مادةكانى )
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دراوة بة دادوةر بؤ رِيَطة ثيَدان بة هاوسةرطريى كردنةى كةسةي شةيَت يةان شةَيتؤكة ئةطةةر هةاتوو بةة         
رِاثؤرتى ثزيشكى سةمليَندرا كة هاوسةريكردنى لة بةرذةوةندى ئةةو كةسةةداية. ئةةو خاَلةةى جيَطةةى      

كة رِيَطةرى دةكةات لةة ئةجنامةدانى طريَبةسةتكردن      ،كةية (ى ياسا9سةرجنة لة ياساى ئةردةنى مادة )
لةطةأل ذنيَكدا كة هيَشتا تةمةنى هةذدة ساَلي تةواو نةكردبيَت ئةطةر هاتوو ثياوةكة بةة بيسةت سةاأل    
تةمةن زياتر لة ذنةكة طةورةتر بوو مةطةر لة حاَلةتيَكةدا نةةبيَت ئةةويش ئةوةيةة كةة دادطةا سةةيرى        

بينَيةت بةرذةوةنةدى ذنةكةةى تيادايةةء خةودى ذنةكةةش رِةزامةنةدة بةةو         هاوسةرطرييةكة دةكات ء دة
سةةبارةت بةة دارَِيةذةرى كةوةيتى لةمةةرِ لَيهةاتوويى هاوسةةرطريى ئةةوا لةة ياسةاى بةارى             ،هاوسةرية

( ئاماذةي ثيَداوة و تيايةدا ذيةرى ء ثيَطةيشةتوويى بةة مةةر       33( بؤ )24كةسيَتيدا لة مادةكانى )
هاوسةرى، هةروةها رِيَطةيداوة بةة هاوسةةريكردنى كةسةى شةيَت ء شةيَتؤكة بةة        داناوة بؤ ليَهاتوويي

رِيَطة ثيَدانى دادوةر و سةملاندنى رِاثؤرتى ثزيشكى كة هاوسةرطرييان سوودى بؤ ضاكبوونةوةى هةيةة و  
اليةنى بةرامبةريش رِازيبيَت، هةروةها هاوسةرطريي كةسى سةرخؤشةي زؤرليَكةراو يةاخود ناضةاركراء     

 نية. دروست
 

 وَينةرايةتيكردن لة هاوسةرطريى بِرطةى دووةم/ ن
كةسيَك ليَهاتوويي تةواوى هةبوو دةتوانيَت رِاستةوخؤ هةَلسيَت بة رِةفتةاركردن بةة طشةت شةيَوةكانى     
رِةفتاركردن بةبآ ئةةوةى ئةةم رِةفتاركردنةةى ثَيويسةتى  بةة رِيَطةثَيةدان هةةبيَت لةة اليةةن كةسةةوة،           

كةسيَك لةجياتى كةسيَكى تر هةَلسيَت بة رِةفتةاركردن ئةطةةر هةات ء مةةرجى     هةروةها دةتواندريَت 
شةرعى ء ياسايي هةبوو، هةروةها ياسا مايف كةسانيَكى جيَطريكةردووة كةة دةتةوانن رِيَطةة بةدةن بةة       
 رِةفتار كردنى كةسانيَك كة خؤيان تواناى رِةفتار كردنيان نية واتة تةواو ليَنةهاتوون، بؤية ليَرةدا باس

 لة سةر ثةرشتيارى ء بريكارى دةكةين لة هاوسةرطرييدا.
 
 ( الواليةقي يةكةم/ سةرثةرشتيارى لة هاوسةريدا )ل

ثيَش باسكردني سةرثةرشتيارى، بة ثيَويست دةزاندريَت باس لة جؤرةكانى نويَنةرايةةتيكردن بكريَةت،   
 يَت بة ضةند بةشيَك :نويَنةرايةتيكردن لة رِووى دةسةآلتى كةسي جيَطر ياخود نويَنةر دةكر

نويَنةرايةتى ياسايي، مةبةست لةو نويَنةرايةتيةية كة ياسا دةسةةآلتةكانى نويَنةةرى ديةاريكردووة     .1
وةك )سةرثةرشتيار( ء )رِاسثيَردراو يان ضاوديَر( ء هةريةكيَك لةم دوانة نويَنةرايةتى دةكةن لة جيةاتى  
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سةةاش سةةنورى دةسةةةآلتةكانى سةرثةرشةةتيار ء  يا ،كةسةةي دى لةةة ئةجنامةةدانى رِةفتةةارة ياسةةاييةكان  
 رِاسثيَردراوى دياريكردووة ء هةريةكةيان نويَنةرى ياساين.

نويَنةرايةتى رِيَكةوتن، مةبةست لةو نويَنةرايةتيةية كة رِيَكةوتنةكة سنورى دةسةةآلتى جيَطرةكةة    .2
كةيةة( دةسةةآلتى بريكارةكةة    دياريدةكات، بةمنونة بريكارنامة، بؤية رِيَكةوتن ليَةرةدا )كةة بريكارنامة  

 دياريدةكات.
 هةروةها نويَنةرايةتى لة رِووى سةرضاوةكةى دابةشدةبيَت بةسةر :

نويَنةرايةةةتى ياسةةايي، نويَنةرايةةةتى دةبيَتةةة نويَنةرايةةةتى ياسةةايي كاتيَةةك كةةة ياسةةا نويَنةرةكةةة    .1
ليَرةدا ئةةوة ياسةاية كةة بةة دةق ئامةاذة دةدات       171،دياريدةكات وةك لة سةرثةرشتياردا دةردةكةويَت

بةةةوةى كةةة بةةاوك يةةان بةةاثري سةرثةرشةةتيارن لةسةةةر منداأل،ئةمانةةة نويَنةةةرن بةةة دةقةةي ياسةةا بؤيةةة     
 نويَنةرايةتيان ياساكردة.

نةرايةتى دةبيَتةة نويَنةرايةةتى دادوةرى كاتيَةك دادطةا هةَلدةسةتيَت بةة       نويَنةرايةتى دادوةرى، نويَ .2
 دةستنيشانكردن ء ناوليَنانى نويَنةرةكة هةروةك لة رِاسثيَراوى ء سةركاريَتيدا دةردةكةويَت.

نويَنةرايةةةتى رِيَكةةةوتن، نويَنةرايةةةتى دةبيَتةةة نويَنةرايةةةتى رِيَكةةةوتنكارى كاتيَةةك رِيَكةوتنةكةةة    .3
رةكة دادةنيَت هةروةك لة بريكارنامةدا دةردةكةويَت، رِيَكةوتنى نيَوان كةسي كاردار ء بريكارةكة نويَنة

 172وادةكات كة بريكارةكة نويَنةرايةتى كاردارةكة بكات.
سةةيَنني، سةرثةرشةةتيارى دواي باسةةكردنى جؤرةكةةانى نويَنةرايةةةتيكردن ثيَويسةةتة سةرثةرشةةتيارى بنا  

دةسةآلتيَكى شةرعى ء ياسايية كة رِيَطة بة كةسةيَك دةدات بةؤ رِةفتةاركردن لةة كاروبةارى خةؤى يةان        
، هةةةروةها ثيَناسةةة دةكريَةةت بةةةوةى دةسةةةآلتيَكى شةةةرعية كةةة خاوةنةكةةةى مةةايف      173كةسةةي دى

ياخود دةتواندريَت ثيَناسةة بكريَةت بةةو     174،بة ناضاري بةسةر كاروبارى كةسي دي رِةفتاركردنى هةية
دةسةآلتةى كة دراوة بة كةسيَك بةثيَى ياسا بؤ هةَلسان بة رِةفتاركردن لة كاروبارى كةسيَتى ء دارايةي  

 سيَت ئةو رِةفتارانة بة دروسيت ئةجنامبدات.كةسيَكى دى ء ئةو كةسةش ناتوانيَت خودى خؤى هةَل
 

                              
 .13ل –1111-كلية القانون-جامعة بغداد–األحكام القانونية لرعاية القاصرين  –ر د. عصمت عبداجمليد بك 171
 13ل –سةرضاوةى ثيَشوو –د. عصمت عبداجمليد بكر  172

 . 114ل – سةرضاوةى ثيَشوو –مام ا د.حممد كمال الدين 173

 .12ل –سةرضاوةى ثيَشوو –د الكبيسي د. أمح 174
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 جؤرةكانى سةرثةرشتيارى:
 سةرثةرشتيارى دوو جؤرى سةرةكية :
 ثةِر يةكةم/ سةرثةرشتيارى خؤيي يان تَينة

ئةم جؤرة سةرثةرشتيكردنة بةؤ كةسةيَكى تةةواو لَيهةاتوو جةيَطري دةبَيةت، واتةة بةؤ كةسةيَكى ذيةرى           
اروبارو سامانيدا رِةفتار ء سةرثةرشتياريكردنى طشتى هةيةة بؤيةة   ثيَطةيشتوو، ئةو كةسة لة طشت ك

ئةو طريَبةست ء رِةفتارانةى  لةء كةسةوة دةردةضيَت لةسةةر خةؤى ء سةامانةكةى جيَبةةجيَ دةبيَةت،      
جيَبةجيَكردنى ئةم رِةفتارانةش كؤت ء ثيَوةند ناكريَت تةنها بة كؤتى زيان نةطةياندن بة كةسةانى دى  

رِةفتارانة زيانى نةبوو بؤ كةسي دى ئةوا جيَبةةجيَ دةبيَةت بةةآلم ئةطةرئةةم رِةفتارانةة       بؤية ئةطةر ئةم
زيانيطةياند بة كةسي دي ئةةوا جَيبةةجيَكردنى دةكةوَيتةة سةةر رِيَطةثَيةدانيان، بةمنونةة رِةفتةاركردنى        

نى خاوةن قةةرزةكان  قةرزدار كة زيان بة خاوةن قةرزةكان دةطةيةنيَت ئةوا ئةو رِةفتارة لةسةر رِيَطةثيَدا
 رِادةوةستيَت.

 دووةم/ سةرثةرشتيارى تَيثةِر 
ئةم جؤرة سةرثةرشتياريكردنة جيَطري دةبيَت بؤ كةسيَك لةسةر كةسيَكي دى بة هؤكةارى ئاسةتةنطيَك   

 كة ياسادانةر وايكردووة كة ببيَتة هؤ ء هؤكار بؤ جيَطريبوونى ء ئةمةش دوو جؤرة :
 سةرثةرشتيارى ِرةسةن . 1

جةةؤرة سةرثةرشةةتيكردنة جةةيَطري دةبيَةةت بةةة هةةؤى باوكايةةةتى وةك سةرثةرشةةتيارى بةةاوك، ئةةةم  ئةةةم 
 سةرثةرشتيارية بة هؤى لة دايكبونى ئةو كةسة واتة منداَلةكة جيَطري دةبيَت .

 سةرثةرشتيارى نوَينةرايةتى . 2
سةةيَكى تةةرةوة ئةةةم جةةؤرة سةرثةرشةةتيكردنة لةةة رِيَطةةةى نويَنةرايةتيةةةوة جةةيَطري دةبيَةةت واتةةة لةةة كة 

وةردةطرييَةةةت، وةك سةرثةرشةةةتيارى رِاسةةةثيَردراو يةةةان بريكار،سةةةةبارةت بةةةة رِاسةةةثيَردراو ئةةةةوا     
بريكاريش سةرثةرشتياريةكةي لة كاردارةكةةى  ،سةرثةرشتياريةكةى  لةو كةسة وةردةطريَت كة دايناوة

 هةروةها سةرثةرشتيارى تيَثةرِ دابةشدةبيَت بؤ :،وةردةطرييَت 
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 يارى لةسةر كةس سةرثةرشت -1

واتة هةَلسان ء سةرثةرشتيكردنى بةرذةوةنديةةكانى ئةةو كةسةةى لةةذَير سةرثةرشةتيداية ئةةوةى كةة        
تايبةتة بة خودى ئةو كةسة هةر لةكاتى لةدايكبونى تا ثيَطةيشء ء هاوسةريكردنى، ئةةوةى دةضةيَتة   

راسء ء ضاوديَريكردن كةة  ضوارضيَوةى ئةم سةرثةرشتيكردنة سآ جؤرة ئةوانيش "سةرثةرشتيكردنى ثا
بةةةة ئةةةاميَزطريى دةناسةةةريَت"ء "سةرثةرشةةةتيكردنى ثةةةةروةردة ء تةةةةميَكردن ء ضةةةاككردن"ء       

 "سةرثةرشتيكردنى هاوسةرطريى".
 تيارى لةسةر سامان سةرثةرش -2

ئةم سةرثةرشتيكردنة ثةيوةستة بةو رِةفتارانةى ثةيوةندي بةة سةامانى ئةةو كةسةةوةية كةة لةسةةرى       
  175وةك منداأل ء ئةوةى لة حوكمى منداَلن بةمنونة شيَت و شيَتؤكة. ،تجيَبةجيَ دةبيَ

ئةوةى مةبةستة لة بوارى هاوسةريدا سةرثةرشةتياريكردنة لةسةةر كةسةةكان كةة تيايةدا جؤريَكيةان       
ةرشتيارى تيَثةرِدا لة بةوارى هاوسةةريدا   لةسةرث ،لةسةرثةرشتيكردن تيَنةثةرِة جؤرةكةي تريان تيَثةرِة

 دوو جؤر هةية كة ئةمانةن :
  سةرثةرشتيارى ناضارانة .1

مةبةست ليَي ئةوةية كة سةر ثةرشتيار تةنها خؤى دةتوانيَت طريَبةستى هاوسةرى ئةجنامبدات بةةبآ  
ورِ يةان كة (ة   طةرِانةوة بؤ كةسي تر، وةك ئةوةى باوك  هةَلسيَت بة ئةجنامدانى هاوسةرطريى بةؤ )كة  

 يان ك (ة شيَتؤكةكةى. –بضكؤلةكةى ياخود )كورِ 
 سةرثةرشتيارى سةرثشكانة  .2

ليَي ئةوةية كة سةرثةرشتيار ناتوانيَت بةة تةةنها خةؤى طريَبةسةتى هاوسةةرى ئةجنامبةدات        مةبةست
ةيشةتوةكةى  بةَلكو كةسي تر بةشدار دةبيَت لة رِاورِاويَذ، وةك ئةوةى باوك )كورِ يان ك (ة ذيةر و ثيَط 

 176هاوسةرى ثيَبكات.
 مةرجةكانى سةرثةرشتيار :

سةبارةت بةو مةرجانةى كة زانايةان لةسةةرى كةؤكن ء رِيَككةةوتون كةة دةبَيةت  هةةبيَت لةة كةسةي          
 سةرثةرشتياردا ئةمانةن :

                              
 .13ل -سةرضاوةى ثيَشوو –د. عصمت عبداجمليد بكر  175
 .55ل – سةرضاوةى ثيَشوو –د. أمحد على األخرون  176



116 

 

هاتوويى تةواو بيَةت ئةةويش بةةوةى ئةةو كةسةة      . ليَهاتوويي تةواو / دةبيَت كةسى سةرثةرشتيار لي1َ
ثيَطةيشتوو ذير ء ئازاد بيَت، بةآلم كةسى ميَرد منداأل يان شيَت يان شةيَتؤكة نابنةة سةرثةرشةتيار ء    

 ئةمانة ناتوانن سةرثةرشتيارى خؤيان ء كةسانى تربن.
ت ئاينيةان يةةك   . يةكطرتوويى ئاين / دةبيَت سةرثةرشتيار ء ئةو كةسةى دةبيَت سةرثةرشتى بكريَة 2

بيَت بؤية كةسيَك كة موسَلمان نةبيَت نابَيتةة سةرثةرشةتيار لةسةةر كةسةى موسةَلمان، هةةروةها بةة        
ثيَضةوانةوة ئةمة لة بوارى سةرثةرشتيكردنى تايبةت، بةآلم لةة بةوارى سةرثةشةتيارى طشةتيدا ئةةوا      

ا سةرثةرشتيارى طشتى هةية مةرجى يةكطرتوويى ئايني ثيَويست ناكات، ضونكة دادوةر يان فةرمانرِةو
، بةآلم هةنديَك مةر  هةيةة بةؤ سةرثةرشةتيار كةة زانايةان نةاكؤكن       177لةسةر موسَلمان ء ناموسَلمان

 لةسةرى كة دةبيَت لة سةرثةرشتياردا هةبيَت كة ئةمانةن :
لة حةنةفية( مةرجة كةسى سةرثةرشتيار لة رِةطةةزى  . رِةطةزى نيَر / لة الى زؤربةى زانايان )جطة 1

نيَر بيَت ء نابيَت رِةطةزى ميَينة سةرثةرشتيار بيَت، ضونكة ميَينة سةرثةرشتيارى نيةة لةسةةر خةؤى    
بؤية ناكريَت سةرثةرشتيار بيَت لةسةر كةسى دى، بةآلم حةنةفيةكان وا دةرِوانن كة نيَرينة بوون مةر  

ثةرشةتيارى، ضةونكة ذنةى ذيةر ء ثيَطةيشةتوو دةتوانَيةت خةؤى طرَيبةسةتى         نية بؤ جيَطري بةوونى سةر 
هاوسةةةرطريى ئةجنامبةةدات، هةةةروةها لةةةجياتى كةسةةانى دى ض وةك سةرثةرشةةتيار يةةان بريكةةار        

 نويَنةرايةتى بكات.
لةم روِوةوة دارِيَذةرى هةريَمى كوردستان مةرجى رِةطةزى البردووة بؤ ئةجنامةدانى هاوسةةرطريى، هةةر    

(ى ياساى بةارى كةسةيَتيدا دايةك وةك سةرثةرشةتيار دانةدراوة ئةطةةر       9(ى مادة )3لة برِطةى ) بؤية
هةةاتوو بةةاوك مةةرد بةةوو يةةاخود ئامةةادة نةةةبوو دايكةكةةةش ئةةاميَزطرى ئةةةو كةسةةةبوو كةةة هاوسةةةرى  

 ئةجنامدةدات.
رثةرشتيار .دادثةروةرى / لة الى شافعية ء حةنبةلية دادثةروةرى بة مةر   دادةنريَت بؤ كةسى سة2

ئةمةش ثشتبةست بة طيَرِانةوةى )ابةن   ،ء وا دةبينن كة تةنها سةرثةرشتيكردن بؤ كةسى دادثةروةرة
عدل" ، بةآلم دادوةر يان فةرمانرِةوا بةةدةرة لةةم مةرجةة و     بشاهديعباس( كة دةَليَت "النكاح إال 

ووى ثلةبةنةةدى ثيَويسةةت بةةة دادثةةةروةرى ناكةةات  ضةةونكة ئةةةو دواهةةةمني سةرثةرشةةتيارة لةةة رِ      
سةرثةرشتيارةكان، بةآلم حةنةفى ء مالكية مةرجى دادثةروةرى بؤ جيَطري بةوونى سةرثةرشةتيار بةة    

                              
 .111و 117ل-سةرضاوةى ثيَشوو-د. وهبة الزحيلى 177
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ثيَويست نازانن بؤية سةرثةرشتيكارى بةدكار دةتوانيَت كضةكةى يان كضى براكةى يان ئةو كةسانةى 
 .178لةذيَر سةرثةرشتيدان هاوسةريان ثيَبكات

. ثيَطةيشتوويي و رِةسيوبون / لةالى شافعى ء حةنبةليةكان ثيَطةيشةء بةة مةةر  دادةنةدريَت بةؤ      3
جيَطري بوونى سةرثةرشتيارى، بةآلم لة الى حةنةةفى ء مالكيةة بةة مةةر  دانانةدريَت، مالكيةة دوو       

 179ت ء زؤرليَكراو بيَت.مةرجى تر زياد دةكات ئةويش نابيَت سةرثةرشتيار لة ئيحرامدا بيَ
 

 ِريزبةندى سةرثةرشتيارةكان 
رِيزبةندى سةرثةرشتياران لة رِةفتاركردن لة كارءبارى كةسى تر لةة كاتيَكةدا هةةر خةؤى بةوو يةاخود       

يةان لةة رِةضةةَلةك    كةسى ترى لةطةَلدابوو دةطؤرِيَت بةثيَى ئةوةى سةرثةرشتياريةكة لة رِةضةَلةك بيَت 
 نةبيَت.

ئةم سةرثةرشتيارية تةنها بؤ خزم ء كةسوكارةكانة كة  ،لة الى حةنةفيةكان سةرثةرشتيارى ناضاركراو
كة مةبةست لَييان ئةةو نَيرينانةيةة كةة بةة هةؤى تةةنها مَيينةة        ،هاوثشء و لة نيَرينة جيَطري دةبيَت 

 دةكريَن : ناطةنة خزمةكانيان ء ئةم كةسانةش بةم شيَوةية رِيز
 . ئةو كةسوكارانةى كة هاوثشء بةرِيَذةيى /كة لة ضوار اليةنةوةن :1

 أ. كورِيَتى/ مةبةست كورِء كورِى كورِء بةرة و خوارتر دةطريَتةوة.
 ب. باوكايةتى/ مةبةست باوك ء باثري )باوكى باوك( ء بةرة و سةرةوة دةطريَتةوة.

 ورِةكانيان بةرة و خوار دةطريَتةوة. . براى هاوثشت/ مةبةست برا لة باوكةوة ء ك
 د. ماميَتى/ مةبةست مام لة باوكةوة ء كورِةكانيان بةرة و خوارتر دةطريَتةوة.

ئةمانةى باسكران هةنةديَكيان لةة ثةيَش هةنديَكيانةةوةن لةة رِووى رِيزبةنةدى سةرثةرشةتياريةوة بةةم          
 شيَوةية :

ةرثةرشتيار هةبوون ليَرةدا كورِ ثيَش باوك دةكةةويَت  أ. بةثيَى اليةن/ بةمنونة ئةطةر كورِء باوك وةك س
 لةبةر ئةوةى اليةنى كورِ لة ثيَش اليةنى باوكةوةية.

ب. بةثيَى ثلة/ ئةطةر كوِرء كورِى كورِ هةبوون يان مام ء كةورِى مةام هةةبوون ئةةوا كةورِ لةة منونةةى        
 يَشةوةن.يةكةم ء مام لة منونةى دووةم لة ثيَش ن ضونكة لة رِووى ثلةوة لة ث

                              
 .111ل-ضاوةى ثيَشووسةر-د. حممد كمال الدين أمام 178
 .211-سةرضاوةى ثيَشوو-د. وهبة الزحيلي 179
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 .بةثيَى هيَز/ ئةطةر برا هةبوو لةطةأل برا لة باوكةوة، ئةةوا بةرا ثيَشةدةكةويَت، ضةونكة بةةهيَزترة لةة       
 رِووى خزمايةتى.

ئةطةر سةرثةرشتيارةكان لة رِووى اليةن ء ثلة ء هَيةزةوة يةكسةان بةوون بةؤ سةرثةرشةتيارى ئةةوا بةؤ        
جيَبةةجيَيبكات بةةبآ مؤَلةةت ء رِيَطةثيَةدانى      هةريةكةيان هةية طريَبةستى هاوسةرى ئةجنامبةدات ء 

 .180ئةوى تريان
. ئةو كةسوكارانةى كة هاوثشء بة هؤكار/ ئةمانة دةطريَتةوة، سةرثةرشتيارى كؤيلة ئازادكراو، لةة  2

ةرشتيارى كةسوكارى بة هةؤى  ثؤليَن كردنى سةرثةرشتياراندا  رِةضاوى ئةو ثؤليَنة دةكريَت كة لةسةرث
 رِيَذةيي هاتوون.

. ئةو كةسوكارانةى كة هاوثشء ء دةناسريَن/ ئةمانةش باوانةكان كة هاوثشت نني دةطريَتةةوة واتةة   3
دايك ء دايكى باوك ء دايكى دايك بيَجطة لة باوكى دايك، ثاشان نةوةكان كة هاوثشت نني دةطريَتةوة 

ك  ء ثاشان باثريى دايك دةطريَتةوة و ثاشان ضةينى خوشةك ء    كة هةريةك لة ك  ء كضي كورِء كضي
براكان ء برا لة دايك ء ضينى ثورةكان ء مامةكان لة دايك ء دواتر ضينى خوشك ء براكان ء خوشكى 

 باوك ء ثاشان منداَلةكانيان.
غةمبةةر  . فةرمانرِةوا يان دةسةآلتدار يان ثيَشةواو ئةوةى لةجياتى ئةوة/ ئةمةش لةة فةةرمودةى ثيَ  4

هةروةها دادوةر دةتوانيَت يةكيَك لةة   ،"ل  ال وليمن  ولي السلطان)د.ك( رِونكراوةتةوة كة دةَليَت "
نويَنةرةكانى ثاش وةرطرتنى مؤَلةت ليَي لة جيَطةى خؤى دابنيَت ئةمة لة الى حةنيفةة بةةآلم لةة الى    

 181ية.)ئةبى يوسف(ء )حممد( دةسةآلتدار يان فةرمانرِةوا سةرثةرشتياريان ن
 

 شتياريةتى بؤ سةرثةرشتيارى دوور طواستنةوةى سةرثةر
سةرثةرشتيارى لة هاوسةرطرييدا بؤ سةرثةرشتيارى نزيك ء دواتر بؤ سةر ثةرشةتيارى نةزيك  جةيَطري    

دوور نيةةة طريَبةسةةتى  دةبيَةةت، بؤيةةة لةةةكاتى بةةوونى سةرثةرشةةتيارى نزيةةك ئةةةوا بةةؤ سةرثةرشةةتيارى
هاوسةرطريى ئةجنامبدات ء ئةطةر هاتوو ئةجناميدا ئةوا لةسةر رِيَطةثيَةدانى سةرثةرشةتيارة نزيكةكةة    

بةآلم هةنةةديَكجار ئةةةم سةرثةرشةةتيارية لةةة كةسةةى نزيكةةةوة بةةؤ سةرثةرشةةتيارى دوور   ،رِادةوةسةةتيَت
 دةطوازريَتةوة لةم بارانةدا :

                              
 .111ل -سةرضاوةى ثيَشوو-عالءالدين خروفة 180
 .111و 111ل-سةرضاوةى ثيَشوو – عالء الدين خروفة 181
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 يك كةسيَكى دوورترى كردبوو بة بريكار.. ئةطةر هاتوو سةرثةرشتيارى نز1
. ئةطةر هاتوو سةرثةرشتيارى نزيك ديار نةبوو يان شاردرا بةوةوة ء خوازبيَنيكارةكةةش ضةاوةرِوانى    2

ئامةةادةبوونى سةرثةرشةةتيارةكةى نةةةدةكرد ء دةتوانةةدرا رِاى وةربطريَةةت، ئةةةوا دةكريَةةت بةةؤ ئةةةو       
وسةرطرييةكة ئةجنامبدات بةآلم بة مةةرجى مةارةيي   سةرثةرشتيارةى لة دواى ئةو ديَت كة دوورترة ها

 هاوشيَوة.
. ئةطةر سةرثةرشتيارى نزيك رِيَطريكرد لة هاوسةرطريى ئةو كةسةى لةذيَر سةرثةرشتيداية ء كةسي 3

خوازبيَنيكةةاريش مةةارةيي هاوشةةيَوةى دةدا، ئةةةوا سةرثةرشةةتياريةكة بةةؤ سةرثةرشةةتيارة دوورةكةةة     
نديَك لة زانايانى حةنةفية ياخود سةرثةرشتياريةكة دةبريَت بؤ الى دادوةر دةطوازريَتةوة بةثيَي رِاى هة

ضونكة رِيَطريكردنى سةرثةرشتيار لة هاوسةريكردن ستةمة لةو كةسةى كة هاوسةرى ئةجنامدةدات ء 
 182البردنى ستةميش لةسةر خةَلك مايف دادوةرة.

سةرثةرشتياري نزيك مةةرجى سةرثةرشةتياريَيت تةةواو نةةبوو ئةةوا سةرثةرشةتيارى       . ئةطةر هاتوو 4
 .183دةطوازريَتةوة بؤ ئةو سةرثةرشتيارةى كة لة دواى ئةو ديَت

 
 انى هاوسةريكردنى سةرثةرشتياران حوكمةك

لةةذيَر سةرثةرشةتياندان جيةاوازة بةةم      حوكمةكانى هاوسةريكردنى سةرثةرشتياران بةؤ ئةةو كةسةانةى   
 شيَوةية :

يةكةم/ ئةطةر سةرثةرشتيار، باوك ياخود باثري ياخود كورِ بوو،ئةمانة سةرثةرشتياربوون لةسةر دايةك  
يةةان بةةاوك كةةة شةةيَت ببةةوون، هةةةروةها سةرثةرشةةتيارةكان ناسةةرابوون بةةة بةةاش رِةفتةةاركردن ئةةةوا      

رثةرشتيدان دروسةتة ء جيَبةةجيَ دةبيَةت ء ثابةنةديَتى هةيةة      طريَبةستكردن بؤ ئةو كةسانةى لةذيَر سة
تةنانةت ئةطةر هاتوو بةبآ هاوتايى بَيةت بةة كةةم  لةة مةارةيى هاوشةَيوة بةؤ ذنةكةة، ئةمةةش لةة           
رِوانطةى ئةوةى باوك ء باثري ء كورِ زياتر بةزةييان هةية ء ضاوةِروانى ئةوة ناكريَت كة زيان بطةيةةنن  

 رشتياندان.بةوانةى لةذيَر سةرثة
دووةم/ ئةطةر سةرثةرشتيار، باوك ياخود باثري ياخود كور ِبوون، ناسرابوون بة خراث رِةفتاركردن ئةطةر 
هاتوو هةَلسان بة ئةجنامدانى هاوسةرى بؤ ئةوانةى لةذيَر سةرثةرشةتياندان ء بةة هاوتةايى ء مةارةيى     
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م ئةطةر بةبآ هاوتةايى بةوو يةاخود بةة     هاوشيَوة ئةوا طريَبةستةكة جيَبةجيَ ء ثابةندبوونى هةية، بةآل
مارةييةكى لة رِادةبةدةر كةم ئةوا طريَبةستةكة دروسةت نيةة، بةةآلم لةة الى جةعفةةرى طريَبةسةتةكة       
لةسةر رِيَطةثَيةدانى ئةةو كةسةة ِرادةوةسةتيَت كةة لةةذَير سةرثةرشةتيداية ئةمةةش ثةاش هاتنةةدى ء           

 دَلنيابوون لة شايستةيبوونى.
ةرشتيار بةاوك يةاخود بةاثري يةاخود كةوِر نةةبوو، ئةطةةر هاوسةةريكردنةكة بةةبآ          سيَيةم/ ئةطةر سةرث

هاوتايى بوو فيََلكردنيَكى لة رِادةبةدةر هةبوو لة مارةيدا ئةوا طريَبةستةكة دروست نية، بةةآلم ئةطةةر   
بة هاوتايى ء مةارةيى هاوشةَيوة بةوو ئةةوا طرَيبةسةتةكة دروسةتة ء لةسةةر رِيَطةثَيةدانى ئةةو كةسةة           

وةستيَت كةة لةةذَير سةرثةرشةتيداية ئةمةةش ثةاش دَلنيةابوون لةة شايسةتةبوونى ئةمةة ِراى ئةةبى           دة
حةنيفةية ء هةروةها ئةبى يوسف ء حممد  دةَليَن طريَبةستةكة لة كاتى نةبوونى هاوتاييدا ثابةندبووني 

لةةذيَر   دةبيَت ضونكة سةرثةرشتيارى بةس اوةتةوة بة مةةرجى سةةيركردنى بةرذةوةنةدى ئةةو كةسةةى     
 184سةرثةرشتيداية.

 
 ةدةستدانى سةرثشكى لة هاوسةريدال

كةسى ثَينةطةيشتوو ياخود كةسيَك كة ذيةري نةةبيَت كاتَيةك هاوسةةرطريى ئةجنامةدةدات لةة رِيَطةةى        
تةةواو ئةةويش بةة هةؤى     سةرثةرشتيارةكانى ء دواتر هةردووكيان دةبنة كةسةيَكى خةاوةن ليَهةاتوويى    

ليَةرةدا بابةةتى    ،ثيَطةيشء ء طةورة بووني كةسة منداَلةكة ء ضاكبوونةوةى كةسة نةاذيرء نةخؤشةةكة  
 :ندنةوة ديَتة ئاراوة بةم شيَوةيةسةرثشكيكردن ء هةَلبذاردنى مانةوة لةو هاوسةرطريية ياخود هةَلوةشا

 
 يةكةم/ سةرثشكبوون لة كاتى ثَيطةيشتندا :

ى ئةو مافةية كة جيَطري دةبيَت بؤ منداَليَك طةر هاتوو ئةةو منداَلةة ثيَطةيشةتوء رِةسةيو     مةبةست ليَ
 بوو ثيَش  لة اليةن كةسيَكةوة هاوسةرطريى بؤ كرابوو كة باوك ياخود باثريى ئةو منداَلة نةبوو.
ن بةهةةر  سةبارةت بة ذن ء ثياويَك كة هاوسةركردءبن ئةم مافةيان بؤ جةيَطري نابيَةت ء لةدةسةتيدةدة   

ئاماذةيةك كة لة اليةن دةرضوو بيَت بؤ رِةزامةندبوون ض بة وتة بيَت يان بة كردةوة، بةةآلم بةؤ كضةيَك    
كةةة ثيَشةة  هاوسةةةرى نةةةكردبوو ئةطةةةر هةةاتوو بةةة هاوسةةةريةكةى دةزانةةى ء بةةآ دةنطبةةوو داواى      

ةر رِةزامةند نةبوونى ء هةَلوةشاندنةوةى نةكرد لة كاتى رِةسيوبوون ء ثيَطةيشتنيدا ئةوا ئاماذةية لةس
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دواتر مافى سةرثشكبوونى ناميَنيَت، بةآلم ئةطةر بة هاوسةريةكةى نةدةزانى ئةوا ئةةو هةَلبذاردنةةى   
ثوضةلَ نابيَتةوة لةبةر ئةوةى كة نازانيَت، بةآلم ئةطةر دواتر زانى ء بيَدةنطبوو دةستبةجآ ثةاش زانةني   

م ئةطةةةر نةةةيزانى كةةة مةةافى سةرثشةةكبونى   ئةةةوا مةةافى سةرثشةةكبوونى ثوضةةةلَ دةبيَتةةةوة، بةةةآل   
هةَلوةشاندنةوةى طرَيبةستى هةية ء بَيةدةنطبوو دواتةر زانةى كةة مةافى هةَلوةشةاندنةوةى هةيةة ئةةوا         
مافةكةى ثوضةلَ دةبيَتةوة، ضونكة نةزانني لة شةريعةتى ئيسمميدا بة ثاساو داناندريَت هةروةك ضةؤن  

 لة ياساشدا هةية.
 اتى ضاكبوونةوة :دووةم/ سةرثشكبوون لة ك

ئةو مافةية كة جيَطري دةبَيةت بةؤ كةسةيَكى شةيَت يةان شةَيتؤكةى طةةورة ئةطةةر هةاتوو شةَيتى يةان            
شيَتؤكةى نةما ئةم مافة بؤ ثياوء ذنى هاوسةركردء ناميَنيَت ء لةدةستيدةدةن ئةطةر ئامةاذة هةةبوو   

دةنطبوونى دةسةتبةجآ لةة كةاتى    بؤ رِةزامةندبوون لةسةر هاوسةريةكة ض بة وتة يان بة كردةوة بةة بيَة  
  185ضاكبوونةوة ياخود زانينيان بة هاوسةرى سةبارةت بة ذنى هاوسةركردء )بيَوةذن(.

لة ئاِراسةتةكانى دادطةا لةمةةِر هاوسةةرطرييكردن لةة اليةةن سةرثةرشةتيارى منةداأل، ئةطةةر هةاتوو            
سةرة منداَلةكة باوك يان باثريى منداَلةكة نةبوون ئةوا هاوسةرطريى ئةم ئةجنامدةرى هاوسةركردنى هاو

هةروةها ئةطةر هاوسةرطريى منداَلة  186كضة منداَلة لةسةر رِيَطةثيَدانى رِاوةستاوة ثاش ثيَطةيشتنى.
 187بضوكةكة براكةى ئةجناميدا ئةوا هاوسةرطرييةكة ثوضةَلة لةبةر ئةوةى باوكى ماوة لة ذياندا.

 
 سةرثةرشتيارى لة ياسادا 

ستى دارِيَذةرى عيَراقى لةمةرِ بابةتي سةرثةرشتياربوون لة هاوسةةرطرييدا ئةةوا لةة    سةبارةت بة هةَلويَ
(دا 1515(ى سةاَلى ) 93(ى ياساى دادبينى شارستانى عيَراقةى ذمةارة )  319( مادةى )2برِطةى )

ئاماذة دةدات بةوةى ئةطةر هاتوو بيَجطة لة بةاوك ء بةاثري كضةيَكى منةداأل بةة هاوتةايى ء مةارةيى        
بةة   ،هاوسةرطريى بؤ ئةجنامدرا ء كضةةكة دواتةر رِةسةيوء ثيَطةيشةت و خةؤى سةرثشةككرد      هاوشيَوة 

ثيَطةيشتنى داواى هةَلوةشاندنةوةى طريَبةستى هاوسةرى ء جيابوونةوةي كرد لة ميَردةكةي ء بةَلطةي 
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ضةى  هيَنا بؤ داواكاريةكةى ليَرةدا ذنةكة سويَند دةدريَت بةم ثيَيةة ياسةاى عيَراقةى ئةةم مافةةى بةؤ ك      
منداأل جيَطري كةردووة كةة مةافى سةرثشةكبوونى هةيةة لةة داواكردنةى هةَلوةشةاندنةوةى طرَيبةسةتى          

 هاوسةرى بةهؤى ثيَطةيشتنى .
لة ياساى عيَراقيدا بةشيَوةى طشتى ئاماذة دراوة بة سةرثةشتيارى لة ياساكانى شارستانى ء دادبينى 

نةوجةوانان ء ياساى تؤمةاركردنى خانوبةةرة ء    شارستانى ء سزاكان ء ضاوديَرى ناكامةكان و ضاوديَرى
بارى كةسَيتى ء داواكارى طشةتى ء ياسةاى ضةاودَيرى كؤمةآليةةتى، بةةآلم زؤرينةةى ئةةم ياسةايانةي         
باسةةكران تةةةنها لةةة رِوانطةةةى سةرثةرشةةتياربوون لةسةةةر سةةامان ء دارايةةى ئةةةو كةسةةةى كةةة لةةةذيَر  

ئةوةى مةبةستة سةرثةرشةتيارية لةسةةر كةسةان لةة      سةرثةرشتيداية دةرِوانيَتة سةرثةرشتيارى، بةآلم
ى ياسةاكةدا  9و 9بوارى هاوسةريدا كةة لَيةرةدا لةة ياسةاى بةارى كةسةَيتى عَيراقيةدا لةة مادةكةانى          

ئاماذةي ثيَدراوة كة تايبةتة بة وةرطرتنى رِةزامةندى شةرعى سةرثةرشتيار لةة هاوسةةرطريى بةؤ ئةةو     
سةرطريى تةواو نةكردوة ء داواى هاوسةرطريى دةكات، بةةآلم  )ك  يان كورِة(ى كة تةمةنى ياسايى هاو

ئةوةى جيَطةى ئاماذة ثيَدانةة ئةةو هةمواركردنةيةة كةة دارَِيةذةرى هةةرَيمى كوردسةتان لةة ياسةاكةدا          
(ى ياسةةاكةدا جيَطريكةةراوة و تيايةةدا دايةةك دانةةدراوة بةةة   9( مةةادة )3كردويةةةتى كةةة لةةة برِطةةةى ) 

رد بوو ياخود ئامادة نةبوو، دايكةكةة ئاميَزطربوو،بةةم ثيَيةة دايةك     سةرثةرشتيار ئةطةر هاتوو باوك م
شويَنى باوك دةطريَت بؤ سةرثةرشتيارى لةو كاتانةدا، بةآلم ياساى بارى كةسةيَتى بةة هةي  شةيَوةيةك     
ئاماذةينةداوة بة حوكمةكانى ترى سةرثةرشتيارى. سةبارةت بة ياساى بارى كةسيَتى كوةيتى ئةوا لة 

( ياساكة باس لةة سةرثةرشةتيارى دةكةات، هةةروةها     34و33و32و 31و 31و 25و 9مادةكانى )
( باس لة سةرثةرشتيارى دةكات ء ياساى بارى 12و11و 11و5و1دارِيَذةرى ئةردةنى لة مادةكانى )

( بةةةاس لةةةة  32و25و29و29و24و23و22و21و21و19كةسةةةيَتى سةةةوريا لةةةة مادةكةةةانى )  
ئةوةيةة خةودى ياسةاى ئةةو وآلتانةة زؤرتةر لةة ياسةاى          سةرثةرشتيارى كراوة، ئةوةى تيَبيين دةكريَةت 

 عيَراقى وردةكارى حوكمةكانى سةرثةرشتياريان باسكردووة.
كة ،ئةةةوةي جيَطةةةي سةةةرجنة ياسةةاي بةرةنطاربونةةةوةي توندوتيةةذي خيَزانيةةة لةةة هةةةريَمي كوردسةةتان  

تةاوان نةاوزةدي    هاوسةرطرييكردني منةداَلي لةة ضوارضةَيوةي توندوتيةذي خَيزانةي ئةةذماركردووة و بةة       
 كردووة بؤية سةرثةرشتيار لة هاوسةرطرييدا رِووبةرِووي سزا دةبيَتةوة.
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 ى دووةم/ بريكارى لة هاوسةريدا :لق
كةةة وةك ئامرازيَةةك بةةؤ  ،يةةةكيَك لةةةو بابةتانةةةى لةةة بةةوارى هاوسةةةريدا بةةوونى هةيةةة بريكارنامةية   

سةتى هاوسةةرى بةةكارديَت يةاخود لةةجياتى      نويَنةرايةتى كردن لة برى اليةنيَك لةة اليةنةةكانى طريَبة  
 هةردوو اليةن بةكارديَت.

 ثَيناسةى بريكارنامة :
بريكارى رِيَككةوتيَنيَكى ئارةزومةندانةى نيَوان دوواليةنة لةسةر بابةتيَك كة جيَطةى مةبةستى 

نةرايةتى ئةو بةم ثيَية بريطرتة لةجياتى كاردارةكة ئةركةكان رِادةثةرِيَنيَت ء نويَ ،رِيَكةوتنةكةيانة
دةكات، كةواتة بريكارى رِيَطةثيَدانى  مرؤظة بؤ كةسيَكى دى بؤ رِةفتاركردن لة كارءبارةكانى ء دانانى 

بريكار لة طريَبةستة رِيَطةثيَدراوةكانة، ضونكة خةَلك لة زؤريَك لة مامةَلةكاندا  188لة شويَنى خؤى،
ى ثيَيةتى، زانايان كؤكن لةسةر ئةوةي هةر طريَبةستيَك شياو و رِيَطةثيَدراو بيَت كة ئةجنامبدريَت ثيَويست

لة اليةن خودى مرؤظةوة ئةوا شياوة كة خةَلك ء كةسى دى بكاتة بريكار بؤ ئةجنامدانى وةك كرِين ء 
 .189ةرايةتى لة خؤدةطريَتفرؤشء ء بة كريَدان ء هاوسةرطريى ء تةآلق ء هةر طريَبةستيَكي تر كة نويَن

بريكار لة هاوسةريدا جياوازة لة طريَبةستةكانى تر، ضونكة بريكار لة هاوسةريدا تةنها وةك باَليؤزيَك  
واية ء مافى طريَبةستةكةى بؤ ناطةرِيَتةةوة ء داواى مةارةيى ليَناكريَةت ء هةةروةها داواى ليَناكريَةت      

ِرايةَلى مَيردةكةى بيَت، هةروةها لة هاوسةريدا ئةطةر مةرؤظ كةسةيَكى كةرد بةة بريكةار ئةةوا بةؤ        طويَ
بريكار نية كةسيَكى تر بكاتة بريكارى خؤى، ضونكة كاردار تةنها بة رِاى بريكارةكة رِازيبووة نةك بة 

ريكةار ئةةوا بةؤ بريكةار     رِاى كةسيَكى تر بةآلم ئةطةر رِيَطةى ثيَدا بؤ ئةوةى هةر كةسيَكى تر بكاتةة ب 
 190هةية هةركةسيَكى تر بكات بة بريكار .
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 جؤرةكانى بريكارى :
 بريكارى لة هاوسةريدا لة اليةن  هةردوو اليةنى طريَبةستةكةوة دةبيَت ء دوو جؤرة :

اريكراو يةاخود مارةييةةكى ديةاريكراوى    بريكارى رِةها / ئةو بريكاريةية كة كةاردار كةسةيَكى دية    .1
ئامةةاذة ثيَنةةةداوة ء نةةاوةرِؤكي بريكاريةكةةة دةسةةةآلتى بريكارةكةةةى كةةؤت نةةةكردووة، ليَةةرةدا بريكةةار 

 دةسةآلتيَكى رِةهاى هةية.
بريكارى كؤتكراو)سةنوردار( / لَيةرةدا دةسةةآلتى بريكةار كةؤت دةكرَيةت بةة ذنيَكةى ديةاريكراء و           .2

 191اخود بة يةكيَكيان ء دةسةآلتى بريكار ثةيوةستة بة ناوةرِؤكى بريكارنامةكة.مارةييةكى زاندراو ي
 

 دةسةآل  ء ِرةفتارى بريكار لة هاوسةريدا :
دةسةآلتةكانى بريكار بةثيَى جؤرى بريكارنامةكة دياري دةكريَت، ضونكة بريكةار دةسةةآلتةكانى لةة    
كاردار وةردةطريَت ء خاوةنى هي  شتيَك نية بيَجطة لةو كارةى كة بريكارى ثيَدراوة، بؤيةة دةرضةوون   
لة ناوةرِؤكى بريكارنامة دةضَيتة ضوارضةَيوةى كةسةي خؤتَيهةَلقورتَينةةر كةة ئةمةةش حةوكمى خةؤى        

 هةية.
ا لةسةةر كةاردار   بةشيَوةيةكى طشتى هةر رِةفتاريَةك لةة سةنورى بريكارنامةكةةدا ئةجنامبةدريَت ئةةو      

جيَبةجآ دةبيَت، بةآلم ئةطةر رِةفتارةكة دةرضوو لة سنورى بريكارنامةكة بةمنونة ثيَضةوانةى بوو ئةوا 
 192طريَبةستةكة لةسةر رِيَطةثيَدانى كاردار رِادةوةستيَت.

بيَت ئةوا بريكار ) لةة الى ئةةبي حةنيفةة ء شةيعةى      ئةطةر كاردار لة بريكارنامةى رِةهادا ميَردةكة
جةعفةرى ( دةتوانيَت رِةفتاربكةات ء رِةفتارةكةشةي لةسةةر كاردارةكةةى جَيبةةجيَ دةبَيةت، بريكةار        
دةتوانيَت هاوسةرطريى بةؤ كارداركةةى بكةات لةطةةأل ذنيَكةدا )ئةةم ذنةة تةةواو بَيةت يةاخود نةةنطى            

اوسةطريى بؤ ئةجنامبدات بة مارةيي هاوشيَوة يان زياتر، بةةآلم  هةروةها بريكار دةتوانيَت ه ،هةبيَت(
لة الى )ئةبو يوسف( ء )حممد( بريكار لة بريكارنامةى كؤتكراودا دةبيَت لة ضوارضيَوةى ئةوةى ديارو 
زاندراوة رِةفتار بكات ء طريَبةستكردني دروست ء جيَبةجيَ دةبيَت بةةآلم ئةطةةر بريكةار ثيَضةةوانةى     

زانراوة رِةفتاريكرد ئةوا رِةفتارةكةى لةسةر رِيَطةثيَدانى كاردارةكةى رِادةوةستيَت، بةآلم ئةوةى ديارء 
ئةطةر بريكارنامةكة رِةهابوو لة اليةن ذنةكةوة درابوو بةة كةسةيَك ئةةوا لةةم بةارةدا بريكةار دةبَيةت        
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ذنةكة بةم شةيَوةية  ثابةند بيَت بة هاوتايى ء مارةيى هاوشيَوة ياخود زياتر، بؤية ئةطةر هاوسةرى بؤ 
ئةجنامدرا ئةوا طريَبةستةكة رِاست ء دروستة ء لةسةر ذنةكة ء سةرثةرشتيارةكةى جيَبةجيَ دةبيَةت،  

 193بة ثيَضةوانةوة طريَبةستةكة لةسةر رِيَطةثيَدانى ذنةكة ء سةرثةرشتيارةكةى رِادةوةستيَت.
آلم بريكار لةة بريكةارى كةؤتكراودا ثابةنةدة بةةو سةنورةى كةة لةة بريكارنامةكةةدا ديةاريكراوة ء           بة

ناتوانيَت ثيَضةوانةى ئةو سنورة رِةفتار بكات مةطةر لة حاَلةتيَكدا نةبيَت كة بةرذةوةندى هةبيَت بةؤ  
اش  ئةجناميدا ئةةوا  كاردار، بؤية ئةطةر طريَبةستى ئةجنامدا لة ضوارضيَوةى بريكارنامةكة ياخود بة ب

طريَبةستةكة رِاست ء دروستة ء لةسةر كاردارةكة جيَبةجيَ دةبيَت، بةآلم بةة ثيَضةةوانةوة طريَبةسةتى    
 .194هاوسةريةكة لةسةر رِيَطةثيَدانى كاردارةكة رِادةوةستيَت

ى هةردوو اليةنى طريَبةسةتى هاوسةةرى، بؤيةة بريكةار دةتوانيَةت      هةنديَكجار كةسيَك دةبيَتة بريكار
لةيةك كاتدا بريكارى ذن ء ثياوةكة بيَت ء دةتوانيَت لة اليةك بريكار بيَت ء لة اليةكى تريش كةسى 

لة الى )زؤربةى حةنةفيةكان بيَجطة لة زةفر( رِيَطة دراوة بة هاوسةةريكردن   ،بنةرِةت يان رِةسةن بيَت
 يةنيَك( بةم شيَوةية :بة)تةنها ال

. ئةطةر ئةو كةسةى طريَبةستةكة ئةجنام دةدات سةرثةرشتيارى اليةنةكةى تربوو، اليةنةكةى تريش 1
 خؤى بوو وةك كورِى مام  ئةوا دةتوانيَت كضى مامةكةى بؤ خؤى خبوازيَت .

ونةة ئةطةةر   . ئةطةر اليةنى طريَبةستةكة بريكارى اليةنيَك بوو، اليةنةكةةى تةريش خةؤى بةوو، بةمن    2
 ذنيَك ثياويَكى كرد بة بريكارى خؤى كة لة خؤى مارة بكات .

. ئةطةةةر اليةةةنى طرَيبةسةةت سةرثةرشةةتيارى هةةةردوو اليةةةن بةةوو، بةمنونةةة بةةاثري هةَلسةةا بةةة         3
هاوسةريكردنى كضى كورِةكةى لة كورِيى كورِيَكى ترى، يان كضة بضوكةكةى خواست لةة كةورِى بةرا    

 ةرشتيداية .بضؤلةكةى كة لةذيَر سةرث
. ئةطةر اليةنى طريَبةست بريكارى هةردوو اليةن بوو، ئةطةر ذن ء ثياويَك ئةةو كةسةةيان كةرد بةة     4

 بريكارى خؤيان لة هاوسةريكردن .
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. ئةطةر اليةنى طريَبةستكار بريكار بوو بؤ اليةنيَك ء سةرثةرشتيار بوو بؤ اليةنةكةى تةر، بةمنونةة   9
بريكارى خؤى بؤ ئةوةى كضة بضكؤلةكةى خؤى بةداتآ كةة لةةذيَر     ئةطةر ثياويَك ئةو كةسةي كرد بة

 .195سةرثةرشتيداية
بةآلم لة الى هةريةك لة زةفر ء شافعى ء زؤربةى زانايان  هاوسةرطريى بة يةك اليةن ئةجنام نادريَت، 

ةوةية كة لة اليةن بةاثري كةة كضةى كورِةكةةى لةة      بةآلم شافعى لة يةك حاَلةتدا رِيَطةيانداوة ئةويش ئ
 .196كورِى كورِةكةى ترى مارة دةكات

 
 مةرجى بريكارنامة : 

مةرجى بريكارنامة هةمان مةرجى سةرثةرشتيارية، بةآلم حةنةفيةكان مةةرجى )ثيَطةيشةتوو(يى بةؤ    
ةستى هاوسةريدا دانانيَن، بؤية )منداألء شيَت( هةردووكيان ناكريَت ببنة دروستى بريكارنامة لة طريَب

 197اليةن لة بريكارنامة ض وةك كاردار يان بريكار.
بةآلم سةبارةت بة بريكاركردنى ذن لة طريَبةستى هاوسةةريدا، حةنةفيةةكان وادةبيةنن كةة دةشةيَت ذن      

يكار لة اليةن ذن ء ثياو بؤ طريَبةستى هاوسةرى ئةطةر هاتوو هةردووكيان تةواو ليَهاتوو بكريَت بة بر
بوون، ضونكة لة الى حةنةفيةكان ذن دةتوانيَت خؤى هاوسةرطريى بؤ خؤى ئةجنامبدات بؤية دةتوانيَت 

هةر شتيَك  كةسي تر بكات بة بريكار لة طريَبةستةكة، ئةمةش ثاَلثشت بة رِيَساى فيقهي كة دةَليَت :
لة رِةفتاركردن شياو بيَت بؤ مرؤظ كة خؤى ئةجناميبدات، ئةوا دةشيَت كة كةسى تر بكات بة بريكةار  
بؤ ئةجنامدانى ئةطةر رِةفتاركردنةكة نويَنةرايةتيكردن لةخؤ بطريَت بةآلم زؤرينةى زانايةان بيَجطةة لةة    

وادةبينن كة ذن ناتوانيَت كةسي  بكات بة بريكار ياخود خؤى ببيَتة بريكارى كةسي  لة  198حةنةفية
طريَبةستى هاوسةريدا، ضونكة خؤى مافى طريَدانى هاوسةرى نية، بةآلم دةتوانيَت سةرثةرشةتيارةكةى  

اذة، بكات بة بريكار لة هاوسةريدا، هةروةها بريكارى دروستة بة نووسراو يةاخود بةة وتةة ء دةسةتةو    
 199مةرجى شاهيدى نية لة بريكاريدا هةرضةندة باش ة بؤ بريكارةكة شاهيد بيَت بؤ بريكار طرتن.
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 شوَينةوارى طرَيبةستى هاوسةرى لة ِرَيطاى بريكارنامةوة :

مةرجةةةكانى تيةةادا  ئةطةةر هةةاتوو بةةةهؤى بريكارنامةةوة هاوسةةةرطريى ئةجنامةةدرا و سةةرجةم ثايةةة ء   
بةديدةكراء بريكار زيادرِةوي نةكرد بوو لة بريكارنامةكةدا لة رِووى ئةوةى كة زاندرا ء ناسةراوة ئةةوا   

لةم حاَلةتةدا شويَنةوارى طريَبةسةت   ،طريَبةستةكة دروستة ء لةبةرامبةر كاردارةكةدا جيَبةجيَ دةبيَت
كاردار نةةك بةة بريكةار، لةةم رِووةوة زانايةان      لة ماف ء ئةركى هاوسةرى رِاستةخؤ ثةيوةست دةبن بة 

برِياريانداوة كة طريَبةستى هاوسةرى لةو طريَبةستانةية كة شويَنةوارى طريَبةستةكة ثةيوةسةت دةبيَةت   
بة كاردار نةك بة بريكار، ضونكة طريَبةستى هاوسةرى لةو جؤرة طريَبةستانةية كة دةبيَةت بريكةار بةؤ    

كارى بريكةار بةة ئةجنامةدانى طرَيبةسةتةكة تةةواو دةبَيةت، بؤيةة داوا لةة         كاردارةكةى بطةرِيَنيَتةوة ء 
بريكاري ثياوةكة ناكريَت كة مارةيى ذنةكة بدات تةنها مةطةر بريكةار خةؤى دةسةتةبةرى كاردارةكةة     
بكات لةو رِووةوة، بؤية ليَرةدا ئةطةر داوا لة بريكار بكريَت ئةوا بةحوكمى دةسةتةبةريةكةية نةةك بةة    

 .200كارنامةكةحوكمى بري
 

 بريكارى لة ياسادا :
لة ياساى بارى كةسيَتى عيَراقيدا ئاماذةيةكى رِوون بةديناكريَت سةبارةت بة حوكمى بريكارنامةة لةة   

اريةةكانى  بوارى هاوسةرطرييدا ئةمةة بةة ثيَضةةوانةى ياسةاى شارسةتانى عَيراقةى كةة بةةرِوونى وردةك        
(ى ياساى بارى كةسيَتيدا ئاماذة دراوة بةة بريكةارى كةة    9و 4باسكردووة، هةر بؤية تةنها لة مادة )

تيايدا بريكار شويَنطرةوةى كاردارة لةة هاوسةةرطريى لةة رِووى داخةوازى هاوسةةرطريي ء رِةزامةنةدي       
ةكان لةةة دانةةدراو و  نوانةةدن ، بةةةآلم وردةكاريةكةةةى باسةةنةكراوة و جيَيهيَشةةتووة بةةؤ رِيَسةةا طشةةتي     

 .201نووسراوةكانى فيقهى ئيسممى ء ياسا جياوازةكان
( ئاماذة دراوة بة بريكارى، هةروةها ياساى بارى 29،9لة ياساى بارى كةسيَتى كوةيتيدا لة مادة ) 

( 14ةها دارِيَذةرى ئةردةنى لة مادة )(دا باسي لة بريكاري كردووة، هةرو9كةسيَتى سوريا لة مادة )
دا باس لة بريكارى دةكات ئةوةى جيَطةى ئاماذةية هةردوو ياساى سورى ء كوةيتية كة رِيَطةة دةدةن  
 ،بة بريكار كة كاردارةكةى خبوازيَت ء هاوسةرى بكات بة مةرجيَك لة بريكارنامةكةدا بة دةق هاتبيَت
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سةرطريى بةةهؤى بريكارنامةة، ئةةوا ئةطةةر بريكةارى ذنةكةة       سةبارةت بة ئارِاستةى دادطا لةمةرِ هاو
هاوسةرطرييةكةي ئةجنامدابوو ذنةكةش تةمةنى حةوت ساأل بوو ئةوا بايةك بةةو طريَبةسةتة نادريَةت ء    

  202بةهةند وةرناطرييَت، ضونكة ذنةكة ليَهاتوو شايستة نية بؤ بريكارطرتن .
 

 ( :الفضوليلقى سَييةم/ خؤتَيهةَلقورتَينةر لة هاوسةرطرييكردن )
تيَنةر ئةو كةسةية كة هةَلدةستيَت بة ئةجنامدانى طريَةدانى طريَبةسةتى   مةبةست لة كةسى خؤتيَهةَلقور

هاوسةةةرطريى بةةةبآ رِيَطةثيَةةدان يةةان وةرطرتنةةى رِةزامةنةةدى، كةسةةى خؤتيَهةَلقورتيَنةةةر طريَبةسةةتى    
هاوسةرطريى ئةجنامدةدات ء هاوسةرطريى لة نيَةوان ذن ء ثياويَكةدا ئةجنامةدةدات بةةبآ رِيَطةثيَةدانى      

 ةنى طريَبةستى يان اليةنيَكيان .هةردوو الي
زانايانى ئيسمم رِايان جياوازة لة ئةجنامدانى هاوسةرطريى بة هؤى تيَهةَلقورتيَنةرى ء لة ضةوار وتةةدا   

 كؤيانكردؤتةوة :
وتةيةك دةَليَت طرَيبةسةتى كةسةى خؤتَيهةَلقورتَينةةر بةة رِةهةايى دروسةتة، بةةآلم جَيبةةجيَكردنى          .1

 بةستةكة رِادةوةستيت .لةسةر اليةنةكانى طريَ
وتةيةك دةَليَت دةبيَت جياكارى بكريَت لة نيَةوان هاوسةةرطريى ذنيَكةى كؤيلةة بةةبآ رِيَطةثيَةدانى        .2

ة ء دووةميان كة يةكةميان طريَبةستةكة ثوضةَل ،طةورةكةى لةطةأل هاوسةرطريى كةسانى تر بيَجطة لةو
 .طريَبةستةكة دروستة

 .ن لةسةر رِيَثيَدان رِادةوةستيَتةر نؤ بابةت كة طريَبةستكردن لةسةرياوتةيةك  كورتكراوةتةوة لةس .3
 وتةيةك دةَليَت ئةم طريَبةستكردنة بة رِةهايى ثوضةَلة . .4

لةةة الى حةنةفيةةةكان ئةةةم جةةؤرة هاوسةةةرطريية دروسةةتة ئةطةةةر هةةاتوو لةةة نَيةةوان دوو كةسةةى           
ةَلقورتيَنةةر ء كةسةيَكى رِةسةةندا بةوو، بةةآلم      خؤتيَهةَلقورتيَنةر بوو، ياخود لة نيَوان كةسيَكى خؤتيَه

زؤرينةى حةنةفيةكان دةَليَن كةسيَك نابيَت خؤتيَهةَلقورتيَنةر بيَت بؤ هةردوو اليةن، ياخود لةة اليةةك   
خؤتَيهةَلقورتَينةر ء لة اليةكى تر رِةسةن بَيةت بؤيةة هاوسةةرطريى لَيةرةدا ثوضةةَلة بةةثيَى ِراى )ئةةبى        

)ئةبو يوسف( وا دةبينيَت كةة هاوسةةرطرييةكة لةسةةر رِيَطةثيَةدان رِادةوةسةتيَت      حةنيفةء حممد(، بةآلم
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واتة هاوسةرطرييةكة رِاطرياوة، ئةوةى لة الى ئيمامية وتةةى ديةارو ناسةراوة ئةوةيةة هاوسةةرطرييةكة      
 دروستة ء لةسةر رِيَطةثيَدان رِاوةستاوة، بةآلم )زةيديةة( وتةةى ثةسةةنديان ئةوةيةة ئةةم هاوسةةرطريية      
دروستة ء ِراطرياوة، بةآلم )مالكية( جياوازى دةكةات لةة نَيةوان كؤيلةة ء كةسةانى تةر، هاوسةةرطريى        
كةسى خؤتيَهةَلقورتيَنةر بيَجطة لة كؤيلة رِاستة ء رِاطرياوة لة اليان، بةآلم لة  الى )شافعى( بة ثوضةأل 

( بةهةةمان شةيَوة بةة ثوضةةَلي     دادةنريَت ء لةسةر رِيَطةثيَةدان رِاناوةسةتيَت، هةةروةها )ئةينب حةنبةةل     
( ء هةنديَك )ئيمامية( ء هةنةديَك لةة )زةيديةة(،    الظاهريدادةنيَت، بةهةمان شيَوة لة الى )ابن حزم 

 203بةآلم ئةوةى ثةسةندة لة اليان ئةو هاوسةرطريية دروست ء رِاستةء لةسةر رِيَطةثيَدان رِاوةستاوة.
 

 هاوسةرطريى بة هؤى كةسى خؤتَيهةَلقورتَينةر لة ياسادا /
لة ياساى بارى كةسيَتى عيَراقيدا دةقيَكى رِوون نية لةسةر ئةم جؤرة هاوسةرطريية بؤيةة دةكريَةت بةة    

ية دوو شيَوة بطةرِيَني بؤ ضارةسةرى ئةم جؤرة هاوسةرطريية ئةطةر هاتوو بابةتيَك لةم شيَوة هاوسةرطري
 رِووبةرِووى دادطا بوةوة :

. بةو ثيَيةى لة نيَو دةقى ياساى بارى كةسيَتيدا دةقيَكى رِوومنان نية، ليَةرةدا دةبيَةت دادوةر لةةذيَر    1
(ى ياساكةدا لة ضوارضيَوةى بنةماكانى شةريعةتى ئيسممى بطةرِيَت 1(ى مادة )2رِؤشنايى برِطةى )

 بؤ ضارةسةر.
ى ياساكةدا ئاماذة دةدات بةوةى كة طريَبةستى هاوسةةرى لةة نيَةوان دوو    (4. بةو ثيَيةى لة مادة )2

بؤية بة ضةمكيَكى ثيَضةةوانةى ئةةم   ،اليةنى طريَبةست ياخود ئةوانةى شويَن طرةوةيانن ئةجنامدةدريَت 
دةقة دةكريَت بوتريَت ئةجنامدانى هاوسةرطريى لة اليةن كةسيَكةوة كة يةكيَك نةبيَت لةو دوو اليةنةى 

بةست ياخود شوَينطرةوةكانيان نةبيَت ئةةوا طرَيبةسةت طرَينادرَيةت، هةةروةها لةةو دةقةةدا تةةنها        طريَ
(دا ئاماذةيداوة 5لة ياساى بارى كةسيَتى سوريا لة مادة ) ،بريكارى داناوة بة شويَنطرةوةى اليةنةكان

و ئةةوة دةبيَةت بةة    بةم جؤرة هاوسةرطريية ء بة شيَوةيةك ئةطةر بريكار لة سنورى بريكارنامةة دةرضةو  
كةسيَكى خؤتيَهةَلقورِتيَنةر ء ليَرةدا هاوسةريةكة لةسةر رِيَطةثيَدان رِادةوةستيَت، لة ياساى كوةيتيةدا  

 (دا هةمان ئارِاستةى ياساى سورى طرتووة .29لة مادة )
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 ارةم/ هاوتايبوون لة هاوسةريدا لقى ضو
وان ميَرد ء ذنةكةيداية لةكاتى طريَبةسةتكردن  مةبةست لة هاوتايبوون، يةكسانى يان نزيكايةتى لة نيَ

هةر بؤيةة هاوتةايبوون لةة     204لة هةنديَك كارءبارى دياريكراو بؤ وةديهيَنانى ئارامى ذيانى هاوسةرى
ؤ دةكريَةت كةة ئامةانل ء    نيَوان هاوسةراندا داندراوة، ضونكة هاوسةرى بؤ ذيان ء تةمةن طريَبةستى بة 

مةبةست لةخؤدةطريَت كة تيايدا هاورِيَيةتى ء هاوشانى ء خؤشةويسةتى ء جوتبةوون ء دروسةتكردنى    
خزمايةتى لةخؤدةطريَت بؤية ئةمانةش نايةتةدى ء رِيَكناخريَت تةنها لةة نيَةوان ئةوانةةدا نةةبيَت كةة      

 .205هاوتاى يةك ين
 

 مةرجى هاوتايبوون 
زانايان بريءرِايان جياوازة لةسةر ئةوةى ئايا هاوتايبوون مةرجة لةة هاوسةةريدا يةان نةا، ئةوانةةى كةة       

 .206ة يان مةرجى ثابةنديَتيةهاوتايبوون بة مةر  دادةنيَن جياوازن لةوةى ئايامةرجى دروستيبوون
( كة هاوتةايبوون لةة   الكرخي( و )البصري( و )احلسن الثوري. هةنديَك لة زانايان ثيَيان واية وةك )1

آ بنةرِةتدا مةرجى هاوسةرى نية ء بة مةرجى دروستيبوون ء ثابةنديَتى داناندريَن بؤية هاوسةرى بةةب 
 هاوتايبوون دروست ء رِاستة و ثابةنديَتية بؤ اليةنةكان .

. زؤربةى زانايان لة نيَونانياندا هةر ضوار رِيَضةكةكة وادةبيةنن كةة هاوتةايبوون مةةرجى ثابةنةديَتى       2
 207هاوسةرطريية، بةآلم مةرجى دروستيبوون نية.

 
 هاوتايبوونى لةسةرة ئةو اليةنةى مةرجى 

هاوتايبوون وةك مةر  ثيَويستة لة ميَرددا هةبيَت نةك ذن، بة ماناى ئةوةى دةبيَت ميَرد هاوتةا بيَةت   
بؤ ذنةكة، بةآلم هاوتايبوون واتة ئةم مةرجة بؤ اليةنى ذن نية، ضونكة ذن مافى تةآلقدانى ميَردةكةى 

هةية داواى ثوضةَلكردنةوةى طريَبةستةكة بكات  نية، ئةطةر بينى كة ميَردةكةى هاوتاى نية ئةوا بؤى
                              

 .173ل-سةرضاوةى ثيَشوو-يناصبد. رمضان على السيد الشر 204
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ثشتبةست بة تيَكضوونى مةرجى هاوتايبوون، بةآلم ميَرد ئةطةر بينى ذنةكةى هاوتاى نية ئةوا رِيَطاى 
 .208خؤرزطاركردن لة ذنةكة ئاسانة ء دةتوانيَت تةآلقى بدات كة مافى ميَردةكةية

 آلم  زانايان دوو حاَلةتيان بةدةركردووة بؤ مةرجى هاوتايبوون لة اليةن ذنةوة :بة
. ئةطةر ئةو كةسةى هةَلسا بة ئةجنامدانى هاوسةريكردني منداَليَكى ناكةام يةان شةيَت، بةاوك يةان      1

مةرجى باثريى ئةو كةسة نةبوو، ئةوا ليَرةدا طريَبةستةكة ثابةنديَيت نية بؤى مةطةر لة حاَلةتيَكدا كة 
هاوتايبوون لة ذنةكةدا هةبيَت، بؤية ئةطةر هاتوو هاوسةرطريى ئةجنامدرا لةطةأل ذنيَك كة هاوتاى ئةو 
منداَلة ناكامة يان ئةو كةسة شيَتة نةبوو، ئةوا ئةو منداَلة ناكامة ثاش طةورةبوونى هةةروةها كةسةة   

 ستةكة بكات.شيَتةكة ثاش ضاكبوونةوةى دةتوانيَت داواى هةَلوةشاندنةوةى طريَبة
. ئةطةر ثياويَك كةسيَكى كرد بة بريكارى خؤى بة بريكارى رِةهايى ئةوا ليَرةدا طريَبةستةكة بؤ 2

 .209كاردارةكة ثابةنديَتية مةطةر مةرجى هاوتابوون هةبيَت لة ذنةكةدا
 

 كاتى دانانى هاوتايبوون 
اتى دانان ء بايةخى هاوتايبوون، كاتى دامةزراندنى طريَبةستى هاوسةرية، ئةطةر ثاش مةبةست لة ك

دامةزراندنى طريَبةست هاوتايى نةما ئةوا بةهةند وةرناطرييَت ء بايةخى نية، بؤية ئةطةر هاوسةرطرييةكة 
تبوون ئةوا لة كاتى طريَبةستةكةدا هاوتايبوونى تيادا بوو، ثاشان هاوتايبوونةكة نةما واتة ثاش جو

نةمانى هاوتايبوونةكة هي  كاريطةرى لةسةر طريَبةستةكة نيةء ناتواندريَت داواي هةَلوةشاندنةوةي 
 210بكريَت.

 
 خاوةنى ماف لة هاوتايبوون 

ةكةى لةة كةسةوكارى   هاوتايى لة ثياودا بةمافى ذن ء سةرثةرشتيارةكةى دادةنريَت كةة سةرثةرشةتيار  
لةةة الى حةنةفيةةةكان ئةةةم مافةةة بةةؤ ذن ء سةرثةرشةةتيارةكةى دةضةسةةثيَت   ،هاوثشةةتى نزيكةةى بيَةةت

بةشيَوةيةك ئةطةر يةكيَكيان دةستبةردارى ئةم مافة بوو ئةوا مافةكة بؤ ئةوى تريةان وةك خؤيةةتى ء   
ئةةةوا ئةةم مافةةة بةةؤ  لةدةسةتى نةةادات، بةمنونةة ئةطةةةر ذنةكةة دةسةةتبةردارى مةافى هاوتةةايبوون بةوو      

                              
 .63ل-سةرضاوةى ثيَشوو-د. أمحد على واألخرون 208
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، بةآلم لةة  211سةرثةرشتيارةكةى طؤرِانكارى بةسةردا نايةت ء دةميَنيَتةوة تا كاتى دةستبةرداربوونى
ة ئةطةةر سةرثةرشةتيارى بةة تةةنها)     ، بؤي212الى جةعفةرى هاوتايبوون تةنها بة مافى ذن دادةندريَت

وةك باوك ياخود مام( بةبآ هاوتايبوون هةَلسا بةة هاوسةةرطريكردنى ذن بةةبآ وةرطرتنةى رِةزامةنةدى      
ذنةكة ياخود هاوسةرطريى ذنةكة كرا لة اليةن هةنديَك لةو سةرثةرشتيارانةى كة يةكسانن بةمنونة بةرا  

 ليَرةدا هاوسةريةكة دروستة.يان مامةكان ء بة رِةزامةندى ذنةكة بوو ئةوا 
بةشيَوةيةكى طشتى ئةطةر هاتوو ضةند سةرثةرشتياريَك هةبوون ء لة ثلةدا يةكسان بوون وةك براكان  

يان مامةكان ء هةنديَك لة سةرثةرشتياران رِازيدةبوون بة هاوسةريكردنى ذنةكةة بةةبآ هاوتةايبوون ء    
 كمى طريَبةستكردن رِاى جياوازيان هةية بةم شيَوةية :هةنديَكى تريان رِازينةدةبوون ئةوا زانايان لة حو

. هةنديَك لة زانايان وةك ئيمامى شافعى ء طيَرِانةوةيةك لة ئيمامى ئةمحةد كورِي حةنبةل وادةبينن 1
 طريَبةستةكة ثوضةَلة.

ي . هةنديَك لة زانايان وةك )وتةيةكى ترى ئيمامى شافعى ء طيَرِانةوةيةكى ترى ئيمام ئةمحةةد كةورِ  2
حةنبةل ء ئةبو يوسف ء زفر لة حةنةفيةة( وادةبيةنن كةة طرَيبةسةتةكة ِراسةت ء دروسةتة، بةةآلم ئةةو         
كةسةى رِازي نية ئةوةية هةَلوةشاندنةوة ء بةرهةَلسةتيكردن بةؤي دةضةسةثيَت، بةةآلم هةنةديَك )ئةةبو       

ان دةبيَتةة هةؤى لةة    حةنيفة ء حممد كورِي حةسةن( بة ثيَضةوانةى ئةمانن ء دةَليَن رِازيبوونى هةنديَكي
لةةة اليةةةكى تةةرةوة رِةزامةنةةدى  ،دةسةةتدانى مةةافى ئةةةوانى تةةر لةةة هةَلوةشةةاندنة و بةرهةَلسةةتيكردن 

سةرثةرشةةتيارى نزيةةك بةةةبآ هاوتةةايبوون )وةك بةةاوك لةطةةةأل بةةوونى بةةرا( واتةةة رِازيبةةوونى بةةاوك بةةة  
را كةةة مةةافى  هاوسةةةريكردن بةةةبآ هاوتةةايبوون ء رِةزامةنةةدى ذنةكةةةش ئايةةا مةةاف دةدات بةةة بةة     

 ثوضةَلكردنةوةى بةرهةَلستيكردنى هةبيَت لةسةر هاوسةريةكة؟  زانايان لةم رِووةوة رِايان جياوازة :
. هةنةةديَك وا دةيبيةةنن كةةة سةرثةرشةةتيارى دوور مةةافى بةرهةَلسةةتيكردن ء هةَلوةشةةاندنةوةى نيةةة  1

 ئةمةش رِاى هةر يةك لة حةنةفية ء شافعية.
بينن كة سةرثةرشتيارى دوور مافى بةرهةَلستى ء هةَلوةشةاندنةوةى هةيةة   . هةنديَك لة زانايان وادة2

 .213ئةمةش رِاى حةنبةليةكانة
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 وون )ثَيوةرةكانى( لة هاوسةريدا ِرةطةزةكانى هاوتايب 
ود رِةطةزةكانى هاوتايبوون بؤ هاوسةرى لة الى زانايانى ئيسمم جيةاوازة، لةة الى حةنةفيةة    ثيَوةر ياخ

سةامان(، بةةآلم لةة الى    -ئةايني -ئازادبوون-ثيشة-ئيسمم-شةش ثيَوةر دياريكراوة ئةوانةش )رِةضةَلةك
ر ثيَةوةر  بآ كةموكورِى( ء لةة الى شةافعية بةة ضةوا     -مالكية بة دوو ثيَوةر دياريكراوة ئةويش )ئايني

باشبوونى دارايى بةثيَى ئةوةى كة ثيَويسةتة   -رِةضةَلةك-ئازادى-ثيسةسازى-دياريكراوة ئةويش )ئايني
الى شيعةى جةعفةرى بة تايبةت ئةوةى ثةسةند ء ديارة لةة   . بةآلم لة214بؤ ذن لة مارةيى ء بذيَوى(

اليان ئةوةية كة هاوتايبوون لة الى ئةوان مةرجيَك نية لة مةرجةكانى طريَبةستى هاوسةرى ء جيَطةى 
بايةك نيةء بةهةند وةرناطرييَت، هةر بؤية هاوسةرطريى بةبآ هاوتايبوون لة اليان رِاسةت ء دروسةت ء   

تية ، بؤية ئةطةر ذنيَك طةةورة و ثيَطةيشةتوو بةوو خةؤى هاوسةةرطريي كةرد بةةبآ        جيَبةجيَ ء ثابةنديَ
هاوتايبوون ئةوا سةرثشك نابيَت لة هةَلوةشاندنةوةدا، بةآلم لة طيَرِانةوةيةكى تردا هاتووة كة شةيعةى  

فى جةعفةرى وا دةرِوانن كة هاوتايبوون لة هاوسةريدا بة باش  ء ثةسةندتر دةزانن ء بة تةنها بةة مةا  
خواثةرسةتى( ء  -بؤية هاوتايبوون لة اليةان بةة دوو ثيَةوةر دياريةدةكريَت ئةةويش )ئةايني      ،ذنى دادةنيَن

هةنديَكى تريان وا دةرِوانن كة ثيَوةرى هاوتايبوون تةنها )ئيسمم(ةء هةنديَكى تريان ثيَوةرى )توانةاى  
، ثيَةوةرى  215( دةخاتةة ثةاَلى  بذيَوى كيَشان( زياد دةكات ء هةنديَكى تر ثيَةوةرى )رِةضةةَلةك ء ثيشةة   

 .216هاوتايبوون بة جياوازى خةَلك لة رِووى كات ء شويَن دةطؤرِيَت
 

 هاوتايبوونى هاوسةرى لة ياسادا 
ياساى بارى كةسَيتى عَيراقيدا ئامةاذةى رِوون نيةة بةؤ حةوكمى هاوتةايبوون لةة هاوسةةريدا و وةك         لة

(ى ياسةةاكةدا دةتوانةةدريَت ئةةةوة 9(ى مةةادة )1مةةر  سةةةير نةةةكراوة، بةةةآلم لةةة نةةاوةرِؤكى برِطةةةى ) 
ةيشةتؤتة  هةَلبهيَنجريَت كة هاوتايبوون دةكريَت وةك مةرجيَك سةيربكريَت بؤ كةسيَك كة هيَشةتا نةط 

هةةر بؤيةة دارِيَةذةرى ياسةا      ،تةمةنى ياسايى هاوسةرطريى و داواكارى هاوسةرطريى دةكات لةة دادطةا  
لةذيَر رِؤشنايدا بة ثيَويسيت زانيوة كة رِةزامةندى سةرثةرشةتيارى ئةةو كةسةة وةربطرييَةت ء بةهةنةد      
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(دا 32و31و31و25و29و29و21سةيري بكات. لة ياساى بارى كةسةيَتى سةورى لةة مادةكةانى )    
هاوسةرى دانةدراوة ء ثيَةوةريش بةؤ هاوتةايبوون      بةثيَى ئةم مادانة هاوتايبوون وةك مةرجي ثابةنديَيت

عورفى شارةكةية هةروةها هاوتايبوون بة مافى ذن ء سةرثةرشةتيارةكةى دانةدراوة، هةةروةها ئةطةةر     
ء دوايةى دةركةةوت كةة     ميَرد هاوتا نةبوو ياخود وةك مةر  داندرابوو ياخود ميَرد وتى كةة هاوتايةة  

 هاوتا نية ئةوا مافى هةَلوةشاندنةوةى طريَبةست دةدريَت بة سةرثةرشتيار ء ذنةكة .
(دا باس لة هاوتةايبوون كةراوة ء   23و22و21و21لة ياساى بارى كةسيَتى ئةردةنيدا لة مادةكانى )

كة دةبيَت  ،ئةمة سامانةتيايدا مةرجى هاوتايبوون بؤ ثابةنديَيت هاوسةرطريي داندراوة ء ثيَوةريش بؤ 
ميَردةكة تواناى ثيَدانى مارةيى ثيَشةكى ء بذيَوى هاوسةرةكةى هةبيَت، هةروةها نةبوونى هاوتايبوون 
مافى هةَلوةشاندنةوةى هاوسةريةكة دةسةتةبةر دةكةات ئةطةةر ذنةكةة دووطيةان نةةبوو، بةةآلم ئةطةةر         

كوةيتيةةدا لةةةة مادةكةةةانى   دووطيةةان ببةةةوء ئةةةوا ئةةةةم مافةةة نيةةةة. لةةة ياسةةةاى بةةارى كةسةةةيَتى     
(دا ئاماذة دراوة بة هاوتايبوون و تيايدا هاوتايبوون وةك مةر  داندراوة 35و39و39و31و39و34)

بؤ ثابةنديَيت هاوسةرطريي كة دةبيَت لة كاتى طريَبةستدا هاوتاي ذنةكةبيَت ء مافى هةَلوةشاندنةوة بؤ 
اوتةةايبوون، ثيَةةوةري هاوتةةايبوون بةةة  ذن ء سةرثةرشةةتيارةكةى دةضةسةةثيَت لةةة كةةاتى لةدةسةةتدانى ه 

ضاكسازيكردن لةة ئاينةدا ديةاريكراوة، هةةروةها مةاف دراوة بةة ذن ء سةرثةرشةتيارةكةى كةة داواى         
هةَلوةشاندنةوةى هاوسةرى بكةن ئةطةر هاتوو دةركةوت ثياوةكة ناهاوتاية ثاش ئةةوةى كةة وتويةةتى    

ةسةتدةدات ئةطةةر هةاتوو دووطيةان بةوو يةاخود       هاوتام، بةآلم ذن مافى داواكردنى هةَلوةشةاندنةوة لةد 
 ثيَش  رِازيببوو، ياخود ساَليَك بةسةر هاوسةريةكةياندا تيَثةرِيبوو، بة هاوتايبونةكةى زانيبوو .

 
 ء سةملاندنى طرَيبةستى هاوسةرى بةشى ثَينجةم/ تؤماركردن 

هاوسةةرية لةة دادطةاى     تؤماركردنى طريَبةستى ،لةم بةشةدا تيشك دةخةينة سةر دوو بابةت ئةوانيش
ة نيَةةوان اليةنةةةكانى  تايبةمتةنةةد ء سةةةملاندنى طريَبةسةةتى هاوسةةةرية لةةة كةةاتى بةةوونى نةةاكؤكى لةة    

 :طريَبةستةكة
 

 تؤماركردنى طرَيبةستى هاوسةرى بِرطةى يةكةم/
ياسةةاى بةةارى كةسةةَيتى تؤمةةاركرنى طرَيبةسةةتى هاوسةةةرى بةةة مةةةر  دانةةاوة لةةة دادطةةا ئةةةويش        

ادطاى بارى كةسةَيتى بةؤ كةسةانى موسةَلمان ء دادطةاى بةةرايى يةاخود دادطةاى         تؤماركردنيةتي لة د
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ئةو مةرجانةى كة لة ياسادا داندراوة مةةرجى   ،217موادى بارى كةسيَتى بؤ ناموسَلمانان ء بيانيةكان
سايني ء ئةطةر هاتوو مةرجيَك لةو مةرجانةة نةةبوو ئةةوا شةوَينةوارى ياسةايى دروسةت دةبَيةت كةة         يا

 218ثةيوةست نية بة حوكمى شةرعى.
طريَبةسةةتى هاوسةةةرى، طريَبةسةةتيَكى رِةزامةنديكارانةيةةة )ئارةزومةندانةيةةة( بةةة داخةةوازيكردن ء     

وون ئةجنامدةدريَت و لةو طريَبةستة رِواَلةتكاريانة نية كةة تةا رِيَوشةويَنى شةيَوةيى ثةةيرِةو      رِةزامةنديب
نةكريَت ئةجنامنادريَت، بؤية تؤماركردن رِيَطايةكة بؤ سةملاندنى طريَبةستى هاوسةةرى ء بةة ثايةة يةان     

 مةر    داناندريَت بؤ طريَبةست .
ركردنى طريَبةسةتى هاوسةةرى ئةةو عيَراقيانةةى كةة لةة       سةبارةت بةو اليةنةى كة تايبةمتةندة بة تؤما
ئةوا لة بةردةم كونسؤَلطةى عيَراقةى لةةو وآلتةة بيانيةةدا     ،دةرةوةى وآلتن )موسَلمان يان ناموسَلمان( 

تؤمار دةكريَت ء ئةةو كؤنسةوَلطةريانةش رِيَطةثَيةدراون بةة دةسةةآلتى ثشِ اسةتكردنةوةى طرَيبةسةتى        
( لةةة ياسةةاي بةةاري 39اسةةا كارثيَكراوةكةةان هةةةر لةةةم رِووةوة مةةادة )هاوسةةةرطريى بةةةثيَى حةةوكمى ي

( ئةوعيَراقيانةي كةة لةة دةرةوةي والت نيشةتةجيَن ثابةنةد     1593( ي ساَلي )19شارستاني ذمارة )
كردووة كة ئاطاداري بةريَوةبةرايةتي طشيت باري شارستاني يةان نويَنةرايةةتي تايبةةتي عيَةراق بكةةن      

لةسةةةر ئةةةم بناغةيةةة هاوسةةةرطرييةكة لةةة تؤمةةاري  ،كةةة ثةيوةسةةتة ثيَيانةوةبةهةةةر هاوسةةةرطرييةك 
 219شارستانيدا ئاماذةي ثيَدةدريَت.

بيَطومان تؤماركردنى طريَبةستى هاوسةرطريى بايةخى لةوةدا دةردةكةويَت كة بوارى نكةوَليكردن لةةو   
هةردوو اليةةنى طريَبةسةتةكة ثابةنةد دةبةن بةة ناوةرِؤكةكةةى ء       طريَبةستة دوور دةخاتةوة بةشيَوةيةك 

مافيان ثاريَزراوةء وةك بةَلطةيةكى فةرمى رِةفتارى لةطةَلدا دةكريَت ء ئةم تؤماركردنةش شةويَنةوارى  
شةرعى ء ياسايي نية لةسةر رِاست ء دروستبوونى طريَبةستةكة، بةَلكو تةنها شويَنةوار كةة دروسةيت   

كاتى تؤمارنةكردندا بةرثرسياريةتى ياسايى بةتايبةت لةة بةوارى سةزايدا دةكةويَتةة      دةكات ئةوةية لة
 ئةستؤى اليةنةكان .
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 ؤماركردنى طرَيبةستى هاوسةرطريىلقى يةكةم/ مةرجةكانى ت
(ى ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى ئاماذة دراوة بةو مةرجانةى كة 11(ى مادة )3،2،1لة برِطةكانى )

ئةوةى طرَيبةسةتى هاوسةةرطريى لةة دادطةاى تايبةمتةنةد تؤماربكرَيةت لةة تؤمةارى         ثيَويستة هةبن بؤ 
 تايبةت ء ئةم تؤماركردنةش بةبآ وةرطرتنى مريانةية ء بةم مةرجانةى خوارةوة :

. دةبيَت هةردوو اليةن رِونكردنةوةيةك بةبآ ثول ثيَشكةش بةة دادطةا بكةةن كةة تيايةدا ناسةنامةى       1
ء تةمةةةن ء بةةرِى مةةارةيى ء نةةةبوونى رِيَطةةرى شةةةرعى ء ياسةةايى لةةة  هةةةردوو اليةةةنى طريَبةسةةتةكة

هاوسةرطرييان لةخؤ بطريَت ء هةردوو اليةنى طريَبةست لةسةر رِونكردنةوةكة واذؤدةكةةن ء لةة اليةةن    
هةَلبذيَردرا و يان ئةجنومةنى طةرِةك يان طوند يان دوو كةسى بةاوةرِثيَكراو لةة دانيشةتوانى طونةد يةان      

 شتطريى دةكريَت .طةرِةكةكة ث
. ثيَويستة لةطةأل رِونكردنةوةكةدا رِاثؤرتى ليذنةى ثزيشكى تايبةمتةند هاوثيَ  بكريَت كة ثشةتطريى  2

لةةوة بكةات كةة هةةةردوو هاوسةةر لةة رِووى نةخؤشةى كةةةمى بؤمةاوةيى خةويَن ء رِيَطريةةكانى تةةرى          
دانةاوة هةاوثيَ  دةكريَةت بةة     تةندروستى بيَوةين، هةروةها بةَلطةنامةةكانى تةر كةة ياسةا بةة مةةرجى       

روِونكردنةوةكة، سةبارةت بة بةَلطةنامةكانى تر وةك ناسنامةى بارى شارستانى ء رِةطةزنامةةى وآلت  
بؤ دَلنيابوونة لةةناوى تةةواو ء تةمةةن ء رِةطةزنامةةيان، مةبةسةت لةة رِيَطريةة تةندروسةتيةكان ئةةو          

 ريدةكريَت .نةخؤشيانةية كة لة اليةنى ثزيشكى تايبةمتةندةوة ديا
. نةةاوةرِؤكى نيَةةو رِونكردنةةةوة ثيَشكةشةةكراوةكة لةةة اليةةةن ذن ء ثياوةكةةة لةةة تؤمةةارة تايبةتةكةةةدا 3

دةنووسريَت ء تؤمار دةكريَت ء لةة اليةةن هةةردوو اليةةنى طرَيبةسةتةكةوة واذؤ دةكرَيةت ئةةوةش بةة         
اوسةرطريى دةدات بة هةردوو ئامادةبوونى دادوةرء لة اليةن دادوةرةوة ثش ِاست دةكريَت ء بةَلطةى ه

 هاوسةرةكة .
سةبارةت بة كةسى بيانى ئةطةر هاتوو ويستى هاوسةرطريى ئةجنامبدات لةطةأل كةسيَكى عيَراقى ئةوة 
ثيَويست دةكات ويَرِاى مةرجةكانى سةةرةوة، ثشةتطريى ء الرينةةبوونى اليةةنى ئاسةايش وةربطرييَةت       

 انةوةى لة عيَراقدا .ئةمةش بؤ دَلنيابوون لة رِةوايةتى هاتن ء م
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 ةم/ نرخى ياسايى بةَلطةى هاوسةرىلقى دوو
بةَلطةى هاوسةرى تؤماركراء لة دادطاى تايبةمتةند كة دةردةضيَت ئةوا هاوسةرطريى نيَةوان ذن ء ثيةاو   
رِيَكدةخات ء ئةم بةَلطةية وةك بةَلطةيةكى نووسراو كارى ثيَدةكريَت ء بةثيَى ياسا هيَةزى سةةملاندن ء   

 زى جيَبةجيَكردنى دةبيَت بةم شيَوةية :هيَ
 زى بةَلطةى هاوسةرى لة سةملاندن . هَي1

بةو ثيَيةى طريَبةستى هاوسةرى نوسراويَكى فةرمية كةواتة بةَلطةيةكى نوسةراوى فةرميةة، هةةروةها    
بةَلطةى نووسراوى فةرميش بة بةَلطة دادةنريَت لةسةر هةردوو اليةنى طريَبةست ء كةسانى تةر، بؤيةة   
طريَبةستى هاوسةرى كة لة دادطاى تايبةمتةند دةردةضيَت بةثيَى ئةو رِيَوشويَنانةى كةة ديةاريكراوة لةة    
ياسادا ئةوا ئةو بةَلطةية دةبيَتة رِيَطايةك بؤ سةملاندنى هاوسةرى، بؤية ئةطةر هةاتوو نةاكؤكى رِوويةدا    

ةكان ياخود لة اليةن كةسانى تةر  لةسةر طريَبةستةكة ضى بة نكوَليكردن بيَت لة اليةن يةكيَك لة اليةن
ئةوا ئةم طريَبةستة بة بةَلطةى ياسايى دادةنريَت بؤ سةملاندنى ء ناتواندريَت نكؤَلى ليَبكريَت تةنها لة 
رِيَطاى تانةدان لةو بةَلطةية بة ساختةكردن ياخود بةرِيَطاى نارِةزايى ء ثاساء هيَنانةوة بةةوةى ثيَشة    

 .220وةى بةَلطةكةحوكم دةرضووة بة ثوضةَلكردنة
(ى ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى ئامةاذة دةدات بةةوةى كةار    11(ى مادة )4هةر لةم رِووةوة برِطةى )

بةثيَى ياسا رِيَكخراوة بةبآ بوون ء داواكردنى بةَلطةى تر  بة ناوةرِؤكى بةَلطةى تؤماركراو دةكريَت كة
واتة ليَرةدا ثيَويست بة وةرطرتنى وتةى شاهيد ياخود نووسراوى ئاسايى ناكات بؤ تانةدان لةو بةَلطةة  

 تؤماركراوة .
 ةَلطةى هاوسةرى لة جَيبةجَيكردنهَيزى ب. 2

زى جيَبةةجيَكردنى لةوةدايةة كةة نوسةراويَكى     بةَلطةى هاوسةرى بةو ثيَيةى نووسراوى فةرمية بؤية هيَ
فةرمية ء هيَزى جيَبةجيَكردنى بةَلطةى هاوسةرى تةةنها لةة بةوارى مارةييةكةدايةة ء بوارةكةانى تةر       
ناطريَتةوة، بؤية ذن دةتوانيَت لةو كاتانةى كة ياسا رِيَطة دةدات داواى مارةييةكةةى بكةات ض لةسةةر    

َيردةكةى ئةطةةر هةاتوو مَيردةكةةى لةة ذيانةدا نةةما بةوو، بةؤ         ميَردةكةى ياخود لةسةر مرياتطرانى م
ئةمةش ثيَويست بةوة ناكات كة ذنةكة حوكم يان برِياريَك لة دادطا وةربطريَت بؤ داواكردنى مةارةيى،  
هةروةها فةرمانطةى جيَبةجيَكردنيش ناتوانيَت رِيَطري بكات لة جيَبةجيَكردن ئةطةر هاتوو بةربةسةت  
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ةبوو لةسةر داواكردنى مارةيى، بةَلكو ليَرةدا كةسى نارِةزامةند ياخود بةربةرستكار ياخود نارِةزايى ه
دةتوانيَت لة رِيَطةى دادطاى تايبةمتةندةوة برِيار وةربطريَت بة وةستاندنى جيَبةجيَكردنى مارةييةكة تا 

، هةر لةم رِوةوة 221ئةجنامى داواكةى )واتة ئةو داوايةى كة تؤماريكردوة لة دادطا لةسةر مارةييةكة(
(ى ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى لة بةشى كؤتةايى برِطةكةةدا ئامةاذة دةدات    11(ى مادة )4برِطةى )

 بة هيَزى جيَبةجيَكردنى بةَلطةى هاوسةرى تؤماركراو .
 

 / سةملاندنى طرَيبةستى هاوسةرى بِرطةى دووةم
 وان ذن ء ميَرد بة ضةند رِيَطةيةك دةبيَت :طريَبةستى هاوسةرى نيَ

 بةَلطةى نووسراو . 1
كة وةك بةَلطةيةكى نوسراوى فةرمى لة دادطاى  ،مةبةست لة بةَلطةى نوسراوى تؤماركراوى هاوسةرية

تايبةمتةندةوة بةثيَى رِيَوشويَنة ياسايية ثةيرِةوكراوةكان رِيَكخراوةء دةرضووة ء وةك بةَلطةةى سةةملاندن   
 ثيَدةكريَت . كارى
 . دانثيادانان 2

يةكيَكى تر لة رِيَطاكانى سةملاندنى طريَبةستى هاوسةريكردن دانثيادانانى دادوةرية، كة مةبةست ليَى 
هةواَلدان يان ثيَرِاطةياندنى رِكابةرة لة بةردةم دادطا بة مافى كةسيَكى تر كة لةسةريةتى، بؤية ئةطةر 

ئةويش واتة ذنةكةش بةهةمان شيَوة دانينا بة هاوسةرى ثياوةكةء  ثياويَك دانينا بة هاوسةرى ذنيَك ء
 222،مةرجى دانثيادانانى تيادابوو ئةةوا هاوسةةريةكة دةسةةملَيندريَت لةة نَيوانيانةدا بةةم دانثيادانانةة       

دن بؤيةة ئةطةةر ثياويَةك دانينةا بةة      دانثيادانان رِيَطةيةك نية بؤ سةملاندن، بةَلكو بةخشينة لةة سةةملان  
هاوسةرى ذنيَك ء ثةسةنديكرد ئةوا ئةم دانثيادانانة ذنةكةة رِزطةار دةكةات لةة سةةملاندنى طريَبةسةتى       
هاوسةرى، بؤية دةبيَت دانثيادانان لة اليةن يةكيَك لة اليةنةكان بيَةت ء اليةنةكةةى تةريش ثةسةةندي     

 ندريَت شويَنةوارى هاوسةرى لةسةر كةَلةكة بيَت .بكات، ئةطةر بةم شيَوةية نةبيَت ئةوا ناتوا
(ى ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى ئاماذة دةدات بةوةى 11(ى مادةى )1هةر لةم رِوانطةيةوة برِطةى )

ئةطةر هاتوو كةسيَك دانينا بةوةى كة ذنَيةك هاوسةةرى ئةةوة ء هةي  رِيَطريةةكى شةةرعى ء ياسةايى        
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سةةرياندا ء ذنةكةةش ثةسةةندى دانثيادانانةكةةى كةرد ئةةوا بةةم        نةبوو لةة بةةردةم دانثيادانةان ء هاو   
 دانثيادانانةى ئةو كةسة هاوسةرطريى نيَوانيان دةسةمليَت .

بةآلم ئةطةر ذنيَك لة بةردةم دادطادا دانينا بة هاوسةرى ثيةاويَكى ديةاريكراودا ء ثياوةكةةش لةةكاتى     
ياسايى ء شةرعى نةبوو بؤ هاوسةةرطريى ئةةوا   ذيانيدا ثةسةندى ئةو دانثيادانانةى كرد ء هي  رِيَطرى 

هاوسةرى نَيوانيان دةسةمليَت ء جةيَطري دةبَيةت، بةةآلم ئةطةةر هةاتوو ثةاش مردنةى ذنةكةة ثةسةةندى          
( ى ياسةاى بةارى   11(ى مةادة ) 2هاوسةريةكةى كرد ئةوا هاوسةريان ناسةمليَت ئةمةش لة برِطةةى ) 

ةوةى كة هاوسةرى نيَوانيةان ناسةةمليَت ئةطةةر هةاتوو     كةسيَتى عيَراقيدا ئاماذةي ثيَدراوة، مةبةست ل
ثاش مردنى ذنةكة ثياوةكة ثةسةنديكرد ئةوةية كة بةة دانثيادانةان هاوسةةرطرييان ناسةةمليَت، بةةَلكو      

 دةبيَت بة رِيَطةى ترى سةملاندن هاوسةريةكةيان بسةمليَندريَت بةمنونة بةبةَلطةى كةسيَتى .
 اوسةريكردنى ثيَناسةمليَنريَت تةنها بةم مةرجانة نةبيَت :بةشيَوةيةكى طشتى دانثيادانان ه

. دةبيَت كةسى دانثيادانةر ذيرء ثيَطةيشتوو بيَت بؤية دانثيادانانى كةسى شةيَت يةان جيانةةكار بةة     1
 دروست داناندريَت، هةروةها دانثيادانانى كةسى شيَتؤكة ء منداَلى جياكار جيَبةجيَ نابيَت .  

 ةرعى ء ياسايى نةبيَت .. دةبيَت رِيَطرى ش2
. دةبيَت اليةنى دووةم ثةسةندى دانثيادانانى هاوسةريةكة بكات، ضونكة ئةو كةسةى دانيثيادادةنيَت، 3

 .223دانثيادانانةكةى بةَلطةيةكة لةسةرخؤى
 
 . بةَلطةى كةسَيتى 3

بةستى هاوسةرى نكوَليدةكات لةبوونى طريَبةست لةة نيَوانيانةدا   لةكاتيَكدا اليةنيَك لة اليةنةكانى طريَ
ئةوا اليةةنى بةرامبةةر دةتوانَيةت ثةنابباتةة بةةر بةَلطةةى كةسةَيتى بةؤ سةةملاندن، كةة ئةةم بةَلطةةى             
كةسيةتيةش خؤى دةبينَيتةوة لةة شةاهيدى دوو ثيةاو يةاخود ثياوَيةك ء دوو ذن، شةاهيدةكان ئامةاذة        

لةة نَيوانيانةدا ئةةويش بةةهؤى هةنةديَك ئامةاذة ء نيشةانة لةة نَيةوان ذن ء          دةدةن بة بوونى هاوسةرى 
ثياوةكةدا بة منونة ئاماذةدان بة ثيَكةوةبوونى هاوسةةرى يةاخود بآلوبوونةةوةى هةةواَلى هاوسةةرى لةة       
نيَوانياندا ياخود دابينكردنى بذيَوى ذنةكة لة اليةن ثياوةكةة يةاخود سةةردانيكردنى ثياوةكةة بةؤ الى      

بةشيَوةى بةردةوام ياخود بوونى نامة يان ويَنة لة نيَوانياندا ياخود دانثيادانان بة هاوسةةرى لةة   ذنةكة 
 هةنديَك شويَن يان فةرمانطة يان لة ثسوَلة ء ثةرِاودا ياخود بوونى نووسراوى عورفى لة نيَوانياندا . 
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ةس وةربطرييَةةت كةةة هةةةر لةةةم رِووةوة دةكريَةةت بةةؤ سةةةملاندن بةةة بةَلطةةةى كةسةةيَتى شةةاهيدى دوو كةة 
هةردووكيان لة رِةطةزى ميَينة ياخود لة رِةطةزى نيَرينة بن ء ليَرةدا نابيَت جياوازي بكريَت لةة نيَةوان   

( ى ياسةاى بةارى كةسةيَتى    1(ى مةادة ) 1رِةطةزةكان ئةمةش لةةذيَر رِؤشةنايى برِطةةى )د(ى خةاَلى )    
 عيَراقى .

 
 طةز لة سوَيند. ثاش4

يةنةكان نةيتوانى بة رِيَطاكةانى تةرى سةةملاندن )كةة باسةكرا( هاوسةةريةتى       ئةطةر هاتوو يةكيَك لة ال
نَيوانيان بسةملَينيَت ئةوا ئةوكةسة دادةنريَت بةةوةى كةة شكسةتى هَينةاوة لةة سةةملاندن ء نةةيتوانيوة        
هاوسةريةكة بسةمليَنيَت، ليَرةدا مافى ئةوةى هةية سويَند ئارِاسةتةى بةرامبةرةكةةى بكةات ء ئةطةةر     

و سويَندى خوارد ئةوا داواى سةةملاندنى هاوسةةريكردن بةرثةرضةدةدريَتةوة ء هاوسةةرى نيَوانيةان      هاتو
جيَطري نابيَت، بةآلم ئةطةر سويَندةكةى نةخوارد ء ثاشطةزبوةوة لةة سةويَند ئةةوا هاوسةةرى نيَوانيةان      

شكةشةكراء لةة اليةةن    دةسةمليَنيَت، لةم رِووةوة لة برِياريَكى دادطادا هاتووة ئةطةر بةَلطةى كةسةي ثيَ 
ذنى داواكار نةيتوانى طريَبةستى هاوسةرطريى بسةمليَنيَت ئةوا ذنى داواكار دادةنريَةت بةةوةى شكسةتة    

 224لة سةملاندن ء ثيَويست دةكات مافى سويَندانى داوا لةسةركراوى ثيَبةخشريَت .
 

 هاوسةرىَييةم/ سزاى طرَيبةستى بِرطةى س
طريَبةستى هاوسةرى وا ثيَويست دةكات لة دادطاى تايبةمتةند ء لة تؤمارى تايبةتيدا تؤمار بكريَةت،  

وانطةيةوة ياسةاى بةارى كةسةيَتى عيَراقةى     هةروةها دةبيَت هاوسةريكردن بةبآ زؤرليَكردن بيَت، لةم رِ
 ئاماذةيداوة بةو سزايانةى كة ثةيوةسء بة طريَبةستى هاوسةرى بةم شيَوةيةى خوارةوة :

 امدانى هاوسةرى لة دةرةوةى دادطايةكةم/ ئةجن
بةهؤى بارءدؤخى كؤمةآليةةتى زؤرَيةك لةة طرَيبةسةتى هاوسةةرى سةةرةتا لةة دةرةوةى دادطةا ئةةجنام          

مةش بةهؤى زاَلبوون ء متمانةي هاوآلتيانة بة نةريتة ئاينى ء كؤمةآليةتيةكان، بيَطومان دةدريَت ئة
ثاش ئةجنامدانى هاوسةرى لة دةرةوةى دادطا ء تيَثةرِبوونى ماوةيةك دواتةر داواى تؤمةاركردن يةاخود    
 بةَلطةةةى هاوسةةةري دةكةةةن ء داوادةكةةةن دادطةةا هاوسةةةريةكةيان بةةؤ ثةسةةةند بكةةات، ليَةةرةدا ياسةةا  
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ئةجنامدانى هاوسةرى لة دةرةوةى دادطا بة تاوان ئةذماركردوة ء سزاى بؤ دياريكردووة هةةر بؤيةة لةة    
( ى ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى سزا داندراوة بؤ هةر كةسيَك كة هاوسةرى 11(ى مادة )9برِطةى )

كةش نابيَةت لةة يةةك    لة دةرةوةى دادطا ئةجنام دةدات كة ليَرةدا ذن ء ثياوةكة دةطريَتةوة ء بةرِى سةزا  
 مليؤن دينار كةم  بيَت ء لة سآ مليؤن دينار زياتر بيَت .

هةروةها ئةطةر هاتوو هاوسةريةكة لة دةرةوةى دادطا ئةجنامدرابوو لة كاتيَكةدا هاوسةةرى تةر هةةبوو     
واتة ثياوةكة هاوسةرى ترى هةبوو ئةوا ليَرةدا سزاكةى بةندكردنة بؤ ماوةيةك كة لة سآ سةاأل كةةم    

 نةبيَت ء لة ثيَنل ساأل زياتر نةبيَت .
هةروةها ئةطةر هاتوو ثياو هاوسةري ئةجنامدا لةكاتى فرةذنيدا بةة ثيَضةةوانةى ئةةو برِطانةةى كةة لةة       

( بة برِطةكانى )أ،ب، ،د،و( خةاَلى )دووةم(دا هةاتبوو ئةةوا سةزا دةدرَيةت بةة بةنةدكردن بةؤ         3مادة )
لة ساَليَك زياتر نةبيَت، هةروةها بة بذاردنيَك كة برِةكةى ماوةيةك كة لة شةش مانط كةم  نةبيَت ء 

 دة مليؤن دينارة .
سةبارةت بة هاوسةريكردن لة دةرةوةى دادطا لةكاتى بوونى فرةذنيدا ئةوا جوآلنةدنى سةكاآلكة مةافى    

 ( ى ياساى رِيَكارة دادطاييةة 3( ى مادة )1تاوانليَكراو ياخود جيَطرةكةيةتى ئةمةش بةثيَى برِطةى )
 (.1591(ى ساَلى )32سزاييةكاني ذمارة )

  

 طريكردن لة ئةجنامدانى هاوسةرىدووةم/ ِرَي
دةبيَت هاوسةريكردن بة رِةزامةندى هةردوو اليةن بيَت ء دوور بيَةت لةة زؤرليَكةردن ء ناضةاركردن بةة      

بكةات  بؤية هي  كةسيَك مايف ئةوةى نيةة كةة زؤر لةة كةسةيَك      ،ثيَضةوانةوة طريَبةستةكة دروست نية
هةروةها بؤ هي  كةسيَك نية كة رِيَطرى  ،ياخود ناضاري بكات بة هاوسةريكردن بةبآ رِةزامةندى خؤى

بكات لة هاوسةريكردنى كةسيَك كة ئةو كةسةة توانةاى لَيهةاتويي هاوسةةري هةةبيَت، ئةطةةر هةاتوو        
ت ء ئةطةر هاتوو ئةو زؤرليَكردن ء رِيَطريكردن هةبوو بؤ هاوسةريكردنى كةسيَك ئةوا بة تاوان دادةنريَ

كةسةى ئةم كردةوةي ئةجنامدا لة كةسة نزيكةكانى اليةنى هاوسةرى بوو لة ثلةيةك بوو ئةوا سةزاكةى  
بةند كردنيةتى بؤ ماوةيةك كة لة دوو ساأل كةم  نةبيَت ء لة ثيَةنل سةاأل زيةاتر نةةبيَت بةةآلم ئةطةةر       

ى بةندكردنة بؤ ماوةيةك كةة  لةة سةآ سةاأل     هاتوو ئةو كةسة لة كةسة ثلة يةكةكان نةبوو ئةوا سزاكة
هةةروةها زؤرليَكةردن لةة     ،كةم  نةبيَت ياخود زيندانيكردن بؤ ماوةيةك كة لة دة سةاأل زيةاتر نةةبيَت   
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هاوسةرطريي دةضيَتة ضوارضيَوةي توندوتيذي خيَزاني بةثيَي ياساي بةرةنطاربونةوةي توندوتيذي خيَزاني 
 داندراوة . لةهةريَمي كوردستان و بة تاوانيش

سةبارةت بة ضارةنوسي طريَبةستى هاوسةرى ئةطةر هاتوو هاوسةرى طريَدرا لة اليةن ميَردةوة لة كاتى 
فرةذنيدا ء بةبآ رِةضاوكردنى مةرجة ياساييةكان ئةةوا طريَبةسةتةكة دروسةت ء رِةوايةة ء شةويَنةوارى      

( ى ياسةاي بةارى   41مةادة )  ياسايي دروست دةكات بةآلم ماف دةدريَت بةة ذنةكةة لةةذيَر رِؤشةنايي    
كةسيَتى داواى جيابونةوة لة ميَردةكةى بكات، هةروةها ئةطةر زؤر ليَكةردن ء ناضةاركردن هةةبوو بةؤ     
هاوسةريكردن ئةوا ئةو طريَبةستة ثوضةأل دةبيَت ئةطةر جوتبوون رِووينةدا بةوو بةةآلم ئةطةةر جوتبةوون     

 دةوةستيَت .رِويدابوو ئةوا طريَبةستةكة لةسةر رِيَطةثيَدان رِا
 

 (احملرمات الزوجيةبةشي شةشةم/ ِرَيطريية هاوسةريةكان )
لة ثيَناو ئةوةى هاوسةرى نيَوان ذن ء ميَرد بة دروستى بيَت، ثيَويستة ئاستةنط ء رِيَطرى شةرعى لة 
ة نيَوانياندا بوونى نةبيَت بؤ ئةوةى هاوسةريةكةيان ئةجنام نةدةن، ئةم بةربةستانةش كة لةة نيَوانيانداية  

يةكيَكيان رِيَطرى هةميشةةيي و ئةةوى تريةان رِيَطةرى      ،بةربةستى شةرعني ء رِيَطريةكانيش دوو جؤرن
(ى ياساي بارى كةسيَتى عيَراقةي هؤكارةكةانى قةدةغةةكردن ء رِيَطريكردنةى     13كاتية. بةثيَي مادة)

تةةوة لةة   هاوسةري دوو بةشة ئةوانيش هةميشةيي ء كاتى، سةبارةت بة هةميشةةيي ئةةوا خؤيدةبينيَ  
خزمايةتي ء ذن ء ذ وازي ء شريثيَدان، بةآلم رِيَطرية كاتيةكان خؤيدةبينيَتةوة لة كؤكردنةوةى زياد لة 
ضوار ذن لة يةك كاتدا و نةبوونى ئاينى ئانانى )ئةو كةسة هةَلطرى ئاينى ئانةانى نةةبيَت( ء تةةآلق    

ةبةندي ذن ء هةروةها هاوسةريكردن دراوى سآ بةسآ ء بوونى مايف كةسى تر لةء هاوسةرية ء لة ماو
 لةطةلَ يةكيَك لة مةحرةمةكانى هاوكات بوونى هاوسةرطريى لةطةأل مةحرةميَكى تر.

 
 التحريم املؤبد(بِرطةى يةكةم/ ِرَيطرى هةميشةيي )

مةبةست لةم جةؤرة رِيَطريةة قةدةغةة كردنةى هاوسةةرى نَيةوان ذن ء ثيةاويَكى ديةاريكراوة بةشةَيوةى          
هؤى بوونى هؤكاريَكى هةميشةيي، كة ئةم هؤكارة بة سآ بةش ديةاريكراوة ئةةوانيش   هةتاهةتايي بة

 )هؤكارى خزمايةتى ء هؤكارى ذن ء ذ وازي ء هؤكارى شريثيَدان( بةم شيَوةية :
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 هؤكارى خزمايةتى يان ِرةضةَلةك  لقي يةكةم/ ِرَيطرى هاوسةرى بة
ان رِةضةَلةك لة نيَوان ذن ء ثياوةكة دروست دةبيَت ئةم جؤرة لة رِيَطريكردن كة بة هؤكارى خزمايةتى ي

 ضوار ثؤلن ئةمانةن : 
 بنةضةى ثياو لة ذنةوة وةك دايكى ء نةنكى ء بةرة ء ذورتر . .1
 لقةكانى ثياو لة ذنةوة وةك ك  ء كضي كورِء كضي ك  ء بةرة و خوارتر واتة نةوةكانى ثياو . .2
 كةكانى ء كضي خوشكةكانى ء بةرة و خوارتر .لقةكانى دايك ء باوك لة ذنةوة وةك خوش .3
لقةكانى باثرية ء داثريةكان، ئةطةر بةة يةةك ثلةة دابِرابةوون وةك ثورةكةان واتةة خوشةكى دايةك ء          .4

خوشةةكى بةةاوك ء هةةةروةها ثةةورى بنةضةةةكان، بةةةآلم ئةطةةةر لةةة يةةةك ثلةةة زيةةاتر دابرِابةةوون ئةةةوا بةةة  
 225ي ثورةكان ء كضى خاَلةكان .قةدةغةكراو داناندريَت وةك كضي مامةكان ء كض

ئةطةر هاتوو كةسيَك ويستى هاوسةةرى بكةات لةطةةأل يةةكيَك لةةم ضةوار ثؤلةةى خةزم كةة لةة رِووى           
 رِةضةَلةكةوة طريَدراون ئةوا هاوسةرطرييان ئةجنام نادريَت، لة ياساى بارى كةسةيَتى عيَراقةي لةة مةادة    

( دا ئاماذة دراوة بةوةى كة بؤ ثياونية هاوسةرطريي بكات لة رِةضةَلةكى دايكى ء داثريةى بةةرة  14)
و ذورتر ء ك  ء كضي كضةكةى بةرة و خوارتر ء  خوشكةكةي ء كضي خوشكةكةي ء كضي براكةي ء 

أل ئةم جؤرة بةرة و خوارتر ء ثور و ثورى بنةضةكةى بة هةمان شيَوة ذنيش ناتوانيَت هاوسةرطريى لةطة
 كةسانةدا بكات .

 

 هاوسةرى بة هؤكارى ذن ء ذخنوازى لقي دووةم/ ِرَيطرى 
مةبةست لة ذن ء ذ وازى، ثةيوةنديةكى كؤمةآليةتى ء رِايةَلةيةكة لة نيَوان دوو خيَزان بةة هؤكةارى   

ئةمانةةش   226،هاوسةرطريى ء حوكمى ياسايى لةسةر كةَلةكة دةبيَت كة ثةيوةستة بة حةآلل ء حةرام
 :ضوار ثؤلن

. ذنى بنةضة، وةك ذنى باوك ء ذنى باثري ء بةرة و ذورتر، بؤية تةنها بة ئةجنامدانى طريَبةست ئةي   1
 .ن رِويدا بيَت يان رِوينةدا بيَتجوتبوو

 بيَت يان نا. . ذنى كورِ، كورِى كورِةكةى ء بةرة ء خوارتر ئي  جوتبوون رِويدا2

                              
 .111-11ل – سةرضاوةى ثيَشوو –د. أمحد الكبيسي  225
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. دايكى ذنةكةى، نةنكى ء بةرة و ذورتةر جووتبةون رِويةدا بَيةت يةاخود رِوينةةدا بَيةت بةةثيَى ِراى         3
 زؤرينةى زانايان .

. كضى ذن، كضةكانى، كضةى منداَلةةكانى، ئةطةةر جوتبةوون رِوويةدابوو بةة دايكيةان ئةةوا ئةطةةر          4
جوتبةوون، ئةةوا كضةةكانى قةدةغةةكراو نةني بةؤ       طريَبةستى لةطةأل دايك كردبيَت ء جيابوبيَتةوة ثيَش 

ليَرةدا رِيَسايةك هةية كة حوكمى ئةم بابةتة دةكات ء دةَليَت "العقةد علةى البنةات    227،هاوسةرطريى
ةوا دايكى حيرم البنات" واتة تةنها طريَبةستكردن لةطةأل ئافرةتيَكدا ئ باألمهاتوالدخول  األمهاتحيرم 

ئةو ئافرةتة قةدةغة دةبيَت هاوسةةريكردنى لةطةةأل مَيةردى كضةةكةيدا، بةةآلم طرَيبةسةتكردن لةطةةأل        
ئافرةتيَكدا نابَيتة هةؤى قةدةغةةكردنى هاوسةةريكردنى كضةةكةى لةة مَيةردى ئةةو ئافرةتةة، بةةَلكو          

اويَةك هاوسةةريكرد   قةدةغةكردنى هاوسةرى كاتيَك دةبيَت كة جوتبوون رِويةدا بيَةت، بؤيةة ئةطةةر ثي    
لةطةأل ذنيَكدا ء جوتبوون رِويدا بوو ئةوا كضى ئةو ذنة لة ميَردى دايكى لةة هاوسةةريكردن قةدةغةة    

 .228دةبيَت
 (دا ئاماذة دةدات بةوةى كةة قةدةغةيةة ثيةاو   19لةم رِووةوة ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى لة مادة )

هاوسةةةرى بكةةات لةطةةةأل كضةةى هاوسةةةرةكةى كةةة لةةة طةَليةةدا جوتبةةووة، هةةةروةها قةدةغةيةةة         
هاوسةريكردني لةطةأل دايكى هاوسةرةكةى كة طريَبةستى لةطةَلدا ئةجنامداوة، هةةروةها لةطةةأل ذنةى    

 بنةضةكةى ء بةرة و ذورتر ء ذنى لقةكةى واتة نةوةكةى ء بةرة و خوارتر . 
 

 هاوسةرى بة هؤكارى شريثَيدانرى لقى سَييةم/ ِرَيط
شريثيَدان لة رِووى زاراوةييةوة بة ماناى ""مذينى شريى مةمك لة اليةن منةداَلى شةرية خةؤرةوة لةة     

 229ماوةيةكى دياريكراو لة تةمةنى ئةو منداَلة"
ضواريان تايبةتةة بةةو رِيَطريانةةى كةة     شريثيَدان كة رِيَطرة لة ئةجنامدانى هاوسةريكردن هةشت ثؤلة، 

هؤكارى خزمايةتى يان رِةضةَلةكة ء ضوارى تريان تايبةتة بةو رِيَطريانةى كة هؤكارى ذن ء ذ وازية ء 
 ئةمانةن : 

 . دايكى لة شريى، داثريةكان بةرة و ذورتر .1
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 . ك  لة شريى، هةروةها كضي منداَلةكان ء بةرة و خوارتر .2
 ء دايك، ئةوانيش خوشك ء برا لة شري، كضى خوشك ء براكان ء بةرة و خوارتر .. لقةكانى باوك 3
. لقةكانى باثري ء داثريةكان لة شريى، ئةطةر هاتوو بة يةك ثلة دابرِابوون ء ئةةمانيش ثورةكةان لةة    4

 شريى، هةروةها ثورى دايك ء باوك ء داثرية ء باثريةكان .
ثريةى ء بةرة و ذورتر ئةي  لةطةةأل هاوسةةرةكة جوتبةوو     . دايكى هاوسةرةكة لة شريى، هةروةها دا9

 بيَت يان جوتنةبوو بيَت .
. كضى هاوسةرةكة لة شريى، كضي منداَلةكانى ء بةرة و خوارتر، ئةطةر هاتوو لةطةةأل هاوسةةرةكة   1

 جووتبوو بيَت .
 . هاوسةرى باوك لة شريى ء هةروةها هاوسةرى باثري ء بةرة و ذورتر .9
 230رِ لة شريى، هاوسةرةكانى منداَلةكانى ء بةرة و خوارتر .. هاوسةرى كو9

 
 ثَيدانمةرجةكانى شري

زانايانى ئيسمم مةرجيان داناوة كة ثَيويستة بوونى هةةبيَت بةؤ ئةةوةى شةريثيَدانةكة رِيَطةر بَيةت لةة        
 هاوسةريكردن كة ئةمانةن :

بؤ كةسةكة لة كاتى لة دايكبوونى منداَلةكةوة بؤ ماوةى دوو ساأل بيَةت واتةة    .دةبيَت شريثيَدانةكة1
ثيَش ئةوةى منداَلةكة تةمةنى دووساَلى تةواو كردبيَت، بؤية ئةطةر ثاش ئةو ماوةية شريثيَدان رِوويدا 

زانايان ئةوا هاوسةريكردن قةدةغة نابيَت ء ئةم شريثيَدانةش رِيَطر نابيَت لة هاوسةريكردن و زؤرينةى 
(، -41لقمدان  -َوِفَصداُلُه ِفدي َعداَمْينِ   ئةم حوكمةيان لةةم دوو ئايةتةةوة وةرطرتةووة، يةكةةميان )    

-َواْلَواِلددَداُت ُيْرِضددْعَن َأْوالَدُهددنَل َحددْوَلْيِن َكدداِمَلْيِن ِلَمددْن َأَراَد َأْن ُيددِتمَل الرَلَضدداَعةَ       )دووةميةةان 
ة مةاوةى شةريثيَدانى بةسةى مةانط ديةاريكردووة و       (، بةآلم ئةبى حةنيفة بة ثيَضةوانةو-233البقرة

َفدِ ْن  (، هةروةها ئاماذةيداوة بةة ئايةةتى "  الرضاعةثشيت بةستووة بة ئايةتى دووةم )ملن أراد أن يتم 
  .-322-.البقرةَأَراَدا ِفَصااًل َعْن َتَراٍض ِمْنُهَما َوَتَشاُوٍر َفال ُجَناَا َعَلْيِهَما

رِيَطاى مذينى مةمكى ذنةكةوة بيَت لة اليةن منداَلةكةةءة ئةمةة لةسةةر    . دةبيَت شريثيَدانةكة لة 2
رِاى زؤرينةى زانايان، بةآلم حةنةفية دةَليَت طةيشتنى شريةكة بؤ )ناوةوةى( منداَلةكة لة رِيَطةى لوت 
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وة يان دةم بة هةر ئامرازيَك دةبيَت، بةآلم ئةطةر شريةكة لة رِيَطةى دةرزى ليَدانةوة بوو طةيشةتة نةاوة  
 .دا رِيَطرى هاوسةرى دروست نابيَتئةوا ليَرة

. دةبيَت ئةو شريةى دراوة بة منداَلةكةة طومةانى ئةةوةى لَيبكرَيةت كةة بوبَيتةة هةؤى ثةرةسةةندنى         3
 231طؤشت ء ثتةوبوونى ئيَسك.

 
 بِرى شريثَيدانى قةدةغةكراو

 لةسةر برِى شريثيَدان بؤ قةدةغةكردنى هاوسةرطريى، حةنةفيةةكان وا دةبيةنن   زانايانى ئيسمم كؤك نني
كة برِى شريثيَدان )كةم بيَت يان زؤر( ئةوا يةكسانة بةؤ قةدةغةةكردن ء جةيَطري دةبيَةت تةنانةةت يةةك       
مذين رِوويدابيَت ء هةر كاتيَك طةيشتة طةدةى منداَلةكة لةة مةاوةى شةريثيَدانةكة ئةةوا قةدةغةةكردن      

وست دةبيَت، بةآلم شافعيةكان وا دةبينن كة شريثيَدان بة ثيَنل جارى جياواز تيَر شريخواردن قةدةغة در
دةبيَت، ضونكة ئةم برِة ئةو برِةية كة دةتواندريَت بوتريَت كة شةريثيَدانةكة بووةتةة هةؤى ثةرةسةةندن ء     

دة شةريدان قةدةغةة دةبيَةت،    زيادبوونى جةستةى منداأل، بةآلم شيعةى جةعفةرى وا دةرِوانيَت بةة ثةانز  
هةروةها حةنبةليةكان هةمان رِاى شافعيةكانيان هةية، مالكيةكانيش هةمان بؤضوونى حةنةفيةكانيان 
هةية لة روِوى كةم ء زؤرى شةريثيَدان، بةةآلم جةعفةريةةكان وا دةرِوانةن كةة بةرِى قةدةغةةكراو يةاخود         

ار كة بوبيَتة هؤى طةورةبوونى طؤشت ء ثتةوبوونى شريثيَدانى رِؤذ ء شةويَك ياخود شريثيَدانى ثانزدة ج
 232ئيَسك .
 

 سةملاندنى شريدان
 ندريَت كة دانثيادانان ء بةَلطةى كةسية :شريثيَدان بة دوو رِيَطة دةسةمليَ

 ،.دانثيادانان : واتة دانثيادانانى ذن ء ثياويَك كة خوشك ء بران لة شريى يان دانثيادانانى يةكيَكيان1
ئةم دانثيادانانةش ئةطةر ثيَش هاوسةرطريى بوو ئةوا رِيَطرة لة ئةجنامدانى هاوسةرى بؤية حوكمةةكانى  

 :دانثيادانان بةم شيَوةية 
                              

 .71و71ل-سةرضاوةى ثيَشوو-د. أمحد على واألخرون 231
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أ. ئةطةر ذن ء ثياوةكة ثيَش طريَبةستى هاوسةرى دانيانا بةوةى خوشةك ء بةراى شةريين ئةةوا نابيَةت      
هاوسةرى ئةجنامبدةن، ئةطةر هاتوو هاوسةةريان ئةجنامةدا ئةةوا طريَبةسةتةكة طةندةيةة ء شةويَنةوارى       

 طريَبةستى طةندةبوونى لةسةر دروست دةبيَت ء ليَرةدا ذنةكة مارةيى ناكةويَت .
ئةطةر ذن ء ثياوةكة ثاش هاوسةريكردنيان دانيان ثيادانا كة خوشك ء بةراى شةريين ئةةوا دةبيَةت      ب.

دةستبةجآ لة يةك ى جياببنةوة ء ئةطةر هاتوو جيانةبوونةوة ئةوا دادطا بة زؤر جيايةان دةكاتةةوة ء   
هةةروةها بةذيَوى   ليَرةدا ذنةكة كةم ين مارةيى وةردةطريَت لة مارةيى هاوشةيَوة ء مةارةيى نةاوبراو،    

 ماوةبةندي ء شويَنى مانةوةش بؤ ذنةكة نية .
 . ئةطةر دانثيادانان لة الى ثياوةكة بوو، بةآلم ذنةكة ثةسةندي نةكرد ئةوا دةبيَت جياببنةوة، ئةطةر 
جيابوونةوةكة ثيَش جووتبوون بوو ئةوا ذنةكة نيةوةى مةارةى نةاوبراوى دةكةةويَت، بةةآلم ئةطةةر دواى       

ئةوا دةبيَت طشت مارةيى ناوبراو بةدريَت بةة ذنةكةة ء بةذَيوى ء شةوَينى مانةةوةش لةة        جووتبوون بوو 
 ماوةبةنديدا دةكةويَت .

د. ئةطةر دانثيادانان بة تةنها لة اليةن ذنةكةوة بوو ثياوةكة ثةسةندي نةكرد ء بةدرؤى خستةوة ئةةوا  
دانثيادانانةة ئةةويش بةة ئةطةةرى      ئةم دانثيادانان كاريطةرى نية، ضونكة ليَرةدا ذنةكة تؤمةتبارة بةةم 

ليَةرةدا ثشةت بةة     ،ئةوةى كة ذنةكة بؤية دانثيادانانى كردووة بؤ ئةوةى لةة ميَردةكةةى رِزطةارى بيَةت    
 ت ياخود ميَردةكة ثةسةندى بكات .دانثيادانانةكة نابةس يَت مةطةر بةَلطة هةبيَ

ة كةسانى دادثةروةر بن شايةتى بةدةن  . بةَلطةى كةسيَتى : واتة دوو ثياو ياخود ثياويَك ء دوو ذن ك2
لةسةر شريثيَدان ئةمة لة الى حةنةفى ء جةعفةرى، بةآلم شافعيةكان زيةاتر دةَلةيَن ء شةاهيدى ضةوار     
ذنيش بة دروست دةزانن ء حةنبةلية ء هةنديَك لة زانايان دةَليَن بةة شةاهيدى خةودى شةري ثيَدةرةكةة      

شاهيدى تةنها ذنيَكى دادثةروةر ياخود ثياويَكى دادثةروةر ( دةَليَت الظاهريةشريدان جيَطري دةبيَت ء )
 233شريدان جيَطري دةبيَت، مالكيةش دةَليَت بة شاهيدى دوو ذن دةضةسثيَت .

(دا ئاماذة دةدات بةوةى 11راقى لةمةرِ شريثيَدان ئةوا لةمادة )سةبارةت بة ياساى بارى كةسيَتى عيَ
هةركةسيَك بة هؤكارى خزمايةتى ء ذن ء ذحنوازى هاوسةريكردن لةطةَليدا قةدةغةة كرابيَةت ئةةوا بةة     

 شريدانيش قةدةغة دةكريَت مةطةر ئةوانة نةبيَت كة لة رِووى شةرعيةوة بةدةركراون .
يكردون لةةة مادةكةةةدا كةةة خةةودى ئةمانةةة بةةةهؤى رِةضةةةَلةكةوة سةةةبارةت بةوانةةةى كةةة شةةةرع بةةةدةر

 ئةمانة دةطريَتةوة :،قةدةغةكراون لة هاوسةرطريى، بةآلم بةهؤى شريثيَدانةوة قةدةغة نةكراون 
                              

 .111و111ل-سةرضاوةى ثيَشوو-كريم وق عبداهللرد. فا هةروةها، 116و115ل-سةرضاوةى ثيَشوو-يسىد. أمحد الكب 233



141 

 

. دايكى برا ياخود خوشك لة شريى، بؤ ثيةاو هةيةة هاوسةةرى بكةات لةطةةأل دايكةى بةراو دايكةي         1
ذنيَك شةريى بةة منةداَليَك دابةوو خؤشةى منةداَليَكى هةةبوو بةة         خوشكةكةى لة شرييةوة، بؤية ئةطةر 

رِةضةَلةك ئةوا ئةو كورِة دةتوانيَت هاوسةرى بكات لةطةأل دايكى ئةو منداَلةى كة شريى ثيَدراوة واتةة  
دايكى برا شرييةكةى، هةروةها بؤ براى ئةو منداَلةى كة شةريى ثيَةدراوة هةيةة كةة هاوسةةرى ئةةجنام       

ذنة شريدةرةى كة شرييداوة بة براكةى كةدايكى براكةةى دةكةات لةة رِووى شةرييةوة،     بدات لةطةأل ئةو 
ئةمة لةكاتيَكداية كة ثياو ناتوانيَت هاوسةرطريى بكات لةطةأل دايكى براكةى يان دايكى خوشكةكةى 

 لة رِةضةَلةكةوة، ضونكة لةم حاَلةتةدا يان دايكيَتى يان ذنى باوكيَتى . 
لة شريى، بؤ ثياو هةية كة هاوسةرى ئةجنام بدات لةطةأل خوشكى كورِةكةةى  . خوشكى كورِ يان ك  2

يان خوشكى كضةكةى لة شرييةوة، بؤ منونة ئةطةر ذنيَك شرييدا بة منداَليَك ئةوا بؤ ميَةردى ئةةم ذنةة    
هةية كة هاوسةرى ئةجنامبدات لةطةأل خوشكى ئةو منداَلةى كة خوشكى كورِةكةيةةتى لةة شةرييةوة،    

باوكى ئةو منداَلة هةية كة هاوسةرى ئةجنام بةدات لةطةةأل كضةى ئةةو ذنةةدا كةة دةبَيتةة         هةروةها بؤ
خوشكى كورِةكةى لة شرييةوة، ئةمة لة كاتيَكداية كة ثياو ناتوانيَت هاوسةةرى ئةةجنام بةدات لةطةةأل     

ان خوشكى كورِةكةى يان خوشكى كضةكةى لة رِوى رِةضةَلةكةوة، ضونكة لةم حاَلةتةدا يةان كضةيَتى ية   
 كضى ذنةكةيةتى .

. بؤ ثياو هةية هاوسةرى ئةجنام بدات لةطةأل خوشكى براكةى يان خوشكى خوشكةكةى لة شرييةوة، 3
هةروةها بؤى هةيةة هاوسةةرى بكةات لةطةةأل خوشةكى براكةةى يةان خوشةكى خوشةكةكةى لةة رِووى           

يَك )ك  يةان كةورِ( ئةةوا بةؤ     رِةضةَلةكةوة، بةمنونةى يةكةم ئةطةر ذنيَك هةَلسا بة ثيَدانى شري بة منداَل
براى ئةم منداَلة هةية كة شريى ئةم ذنةى نةخواردوة  هاوسةرطريى بكات لةطةأل كضى ئةةم ذنةةدا كةة    
دةبيَتةةة خوشةةكى براكةةةى يةةان خوشةةكى خوشةةكةكةى لةةة شةةرييةوة سةةةبارةت بةةة منونةةةى دووةم لةةة   

كى هةةبوو لةة دايكةى ئةةوا بةؤ      رِةضةَلةكةوة، ئةطةر دوو برا هةبوو لة باوكةةوة ء يةةكيَكيان خوشةكيَ   
براكةةةى تةةر هةيةةة كةةة هاوسةةةرطريى ئةحنامبةةدات لةطةةةأل ئةةةو كضةةةدا كةةة خوشةةكى براكةيةةةتى لةةة   

 .234رِةضةَلةكةوة، ضونكة هي  ثةيوةنديةك نية لة نيَوانياندا

                              
 .214و213ل-سةرضاوةى ثيَشوو-يناصبد. رمضان على السيد الشر 234



141 

 

رييةوة، ئةوا ثياويَك دةتوانيَت هاوسةرى ئةجنامبدات لةطةةأل  . نةنكى كورِ يان نةنكى ك  لة رِووى ش4
نةنكى كورِةكةى يان كضةةكةى لةة رِووى شةرييةوة، بةةآلم ناتوانَيةت هاوسةةرى بكةات لةطةةأل نةةنكى          

 .235كورِةكةى يان نةنكى كضةكةى لة رِووى رِةضةَلةكةوة، ضونكة دايكى ذنةكةيةتى
بةشيَوةيةكى طشتى سةبارةت بة شريثيَدان، لةبةر ئةوةى لةياساى عيَراقيدا ئاماذةى رِوون ء ديار نيةة  
ء ياساش ثابةندينةكردوة بة رِايةكى دياريكراو بؤية دادوةر سةرثشكة لةة ثةةنابردن بةؤ هةةر رِايةةكى      

زياتر رِاى حةنةةفى ء مةالكى   شةرعى بؤية ئةطةر بينى كة شريثيَدانةكة ثيَش هاوسةرطريى بووة ئةوة 
وةردةطرييَت، بةآلم ئةطةر شريثيَدانةكة دواى هاوسةريكردن بوو منداَليان هةبوو ئةوا ئاسةايية رِاكةاني   

 تر وةربطرييَت .
ونةوة لةةة سةةويَنديش جةةيَطري هةةةروةها شةةريثيَدان ويَةةرِاى دانثيادانةةان ء بةَلطةةةي كةسةةي بةةة ثاشةةطةزب

 236.دةبيَت
 

 احملرمات على التأقيت(بِرطةى دووةم/ ِرَيطرى كاتى/ )
مةبةست لةم جؤرى رِيَطرِية ئةوةية هةريةك لة ذن ء ميَرد قةدةغةن لةسةر يةك ى بةؤ هاوسةةريكردن   

ةميَنيَت بةهؤى بوونى رِيَطرى لة ئةجنامدانى طريَبةست، هةروةها دةتواندريَت ئةو رِيَطرية البربيَت ء نة 
ء هاوسةرى ئةجنام بدريَت، ئةمةش بةو ماناية ديَت كة رِيَطريةكان كاتني ء ئةم رِيَطريانةش ثيَكديَن لة 
كؤكردنةوةى ضةند ذنيَك لةيةك كاتدا ء هاوسةةريكردن لةطةةأل كةسةيَك كةة ئةاينى ئانةانى نةةبيَت ء        

يةوة ء كؤكردنةةوةى دووذنةي   تةآلقدراوى سآ بةسآ ء بونى مافى كةسى تر بةسةر طريَبةستى هاوسةر
 قةدةغةكراو بةيةكةوة لة هاوسةري ثياويَك .

 
 فرةذنى لقى يةكةم/ ِرَيطرى هاوسةرى بةهؤى 

ثياو مافى ئةوةى هةية لةيةك كاتدا زياد لة ذنيَكةى لةة ئةامَيزدا بَيةت تةا ضةوار ذن ء ئةطةةر هةاتوو         
تدا ذنى ثيَنجةةم خبوازيَةت ء هاوسةةرى    ثياويَكى موسَلمان ضوار ذنى هةبوو ئةوا ناتوانيَت لةهةمان كا

بكات لةطةَليدا تا ئةو كاتةى واز لة يةكيَك لةو ضوار ذنة دةهيَنيَت بة مردن بيَت ياخود بة جيابونةوة 
ء تةةةآلق، زانايةةانى ئيسةةمم كةةؤكن لةسةةةر ئةةةوةى ئةطةةةر ثيةةاو ذنةةى ضةةوارةمى تةآلقةةدا و تةآلقةكةةة  
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بوو ئةوا ناتوانيَةت ذنةى ثيَنجةةم خبوازيَةت، بةةآلم سةةبارةت       طةرِيَندراوة بوو، ذنةكةش لة ماوةبةنديدا 
ئةوا بريورِايان جياوازة، ئةطةر ثياويَةك ذنةى ثيَنجةةمى خواسةت ء      237بةوةى تةآلقةكة ليَك ازان بيَت

رطريى لةطةَليدا طةندة دةبيَت بة لةهةمان كاتدا ضوار ذنى لة ئاميَزدا بوو ئةوا ذنى ثيَنجةم واتة هاوسة
رِاى حةنةفيةةة ء ثيَويسةةت دةكةةات دادوةر بةةة زؤر جيايةةان بكاتةةةوة ئةطةةةر هةةاتوو ئارةزومةندانةةة      

هةروةها بؤضونيان ئةوةية كة قةدةغةكردن هةر هةية ئةطةر تةآلق طةرِيَندراوة بيَت يةان   ،جيانةبوونةوة
ت، بةةةآلم شةةافعية ء مالكيةةة ء جةعفةةةرى بةةة  لةةيَك ازان، ضةةونكة شةةويَنةوارى هاوسةةةرى دةميَنيَةة 

ثيَضةوانةى حةنةفية رِيَطة دةدةن بةوةى كة ثياو ذنى ثيَنجةةم خبوازيَةت ئةطةةر هةاتوو ذنةى ضةوارةمى       
دا هةاتووة ئةطةةر ميَةرد    ، لةم رِووةوة لة ئارِاستةيةكى دادطا238تةآلقدابيَت ء تةآلقةكة ليَك ازان بيَت

ضوار ذنى هةبيَت بةثيَى طريَبةستيَكى هةميشةيى، هةروةها هاوسةرطريى لةطةأل ذنى ثيَنجةمةدا كةرد   
بةةة طرَيبةسةةتيَكى هةميشةةةيى ئةةةوا طرَيبةسةةتى ثَينجةةةم ثوضةةةَلة، ضةةونكة لةةة رِووى شةةةرعةوة        

 239قةدةغةية.
 

 اوسةرى بةهؤى تةآلقى سَي جارلقى دووةم/ ِرَيطرى ه
ئةطةر ثياويَك ذنةكةى سآ جار تةآلقةدا ئةةوا ليَةرةدا قةدةغةةبوونى هاوسةةرطريي كةاتى رِوودةدات ء       

ئاميَزى هاوسةرى تا ئةو كاتةى ذنةكةة لةطةةأل ثيةاويَكى تةردا     ثياوةكة ناتوانيَت ذنةكةى بطةرِيَنيَتةوة 
هاوسةرطريى دةكات ء كؤتايى بةو ثةيوةندية هاوسةرية نويَية ديَت) ض بة مردن بيَت يان جيابوونةةوة(  

، هةةروةها   240ثاشان دواى تةواوبوونى ماوةبةنديةكةى دةتوانيَت بطةرِيَتةوة بؤ الى ميَةردى يةكةةمى  
دةبيَت هاوسةرى دووةم جوت بووبيَت لةطةأل ذنةكةدا بؤيةة ئةطةةر هاوسةةرى دووةم ذنةكةةى تةآلقةداء      

، ئةطةر 241جووت نةبوو لةطةَليدا ئةوا ميَردى يةكةم مافى طةرِاندنةوةى ذنةكةى نية بؤ ئاميَزى خؤى
دووةم بةة مةبةسةةيت ئةةوة هاوسةةةرطريي لةطةةأل ذنةكةةدا ئةجنامةةدا تةةنها بةةؤ ئةةوةى ذنةكةةة       ميَةردى  

                              
 .11ل-ثيشوو سةرضاوةي-د. أمحد على واألخرون 237
 .227ل-سةرضاوةى ثيَشوو-يناصبالشر يدد. رمضان على الس 238
 ذمارةي -151ل -قسم األحوال الشخصية-زيميقضاء حمكمة التاملبادئ القانونية يف -املشاهدىابراهيم  239
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بطةرِيَنيَتةوة بؤ ميَردى يةكةمى ئةوا بة رِاى مالكية ء حةنبةلية ذنةكة بؤ ميَردى يةكةم ناطةرِيَتةةوة  
ندنةةوةى بةؤ   و هاوسةريكردنى دووةم ثوضةَلة، لة الى حةنةفية ئةطةر ميَردى دووةم بة مةبةسةيت طةرِا 

 242ميَردى يةكةم هاوسةرطريى كرد ئةوا هاوسةريةكة دروستة بة مةر  .
 

 ستبونى مافى كةسى دى بة ذنةكةوةلقى سَييةم/ ِرَيطرى هاوسةرى بةهؤى ثةيوة
بةسةةرةوة هةيةة   مةبةست ئةوةية ئةو ذنةى كة دةويسة يَت خبوازريَةت، هيَشةتا مةافى كةسةيَكى دي      

ئةويش خؤي دةبينَيتةةوة لةةوةى ئةةو ذنةة هَيشةتا ثةيوةنةدى هاوسةةرى لةطةةأل مَيردةكةيةدا كؤتةايي           
نةهاتووة و بةردةوامة ياخود لةة ماوةبةنةدى مَيردةكةيدايةة بةةهؤى تةةآلق يةان مةردن، بؤيةة لَيةرةدا          

ريَت تةةا الضةةوونى دقةدةغةةةبوونى كةةاتى هةيةةة و نابيَةةت هاوسةةةرطريى لةطةةةأل ئةةةم ذنةةةدا ئةجنامبةة    
  1.هؤكارةكان

 
 ى دوو ذن لة ئامَيزى يةك ثياودالقى ضوارةم/ ِرَيطرى هاوسةرى بةهؤى كؤكردنةوة

مةبةست كؤكردنةوةى دوو ذنة لة ئاميَزى يةك ثياو لة يةك كاتةدا و هةةردوو ذنةكةة مةةحرةم بةن بةة       
 وة :يةك ى بةم شيَوةيةى خوارة

 
 / كؤكردنةوة لة نَيوان دوو خوشكيةكةم

بؤ ثياويَك نية لةيةك كاتدا دوو خوشك ببيَتة هاوسةرى، بؤية ئةطةر هاوسةةردار بةوو لةة ذنيَةك ئةةوا      
ناتوانيَت خوشكى ئةو ذنة بكاتة هاوسةرى خؤى ئي  ئةو ذنة خوشكى رِاستةقينةى ذنةكةى بيَت يةان  

ون رِوويدا بيَت لة نيَوانياندا يةاخود رِووينةةدا بيَةت، بؤيةة     جوتبو ،خوشكى دايكى يان خوشكى باوكى
ئةطةر ذنى يةكةمى تةآلقدا بة تةآلقي طةرِيَندراوة ئةوا ناتوانيَةت لةةكاتى ماوةبةنديةكةيةدا خوشةكى     
ذنةكةى خبوازيَت، بةآلم ئةطةر ماوةبةنديةكةى تةواو بوو ئةوا دةتوانيَت بيخوازيَت، بةةآلم ئةطةةر ذنةى    

قدا ثيَش جوتبوون بوو ئةوا دةتوانيَت دةستبةجآ خوشكى ذنةكةى خبوازيَت بةةآلم ئةطةةر   يةكةمى تةآل
نابيَت لةطةأل  ئةبازيةتةآلقةكة ليَك ازان بوو وة دواى جوتبوون بوو ئةوا بة رِاى حةنةفى ء حةنبةلية و 

بةةهؤى  خوشكى ذنةكةيدا هاوسةرطريى بكات لةةماوةى ماوةبةنديةدا، هةةروةها لةةكاتى جيابوونةةوة      
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هةَلوةشاندنةوةى طريَبةستةكة )وةك سةرثشكبوونى كةسى ثيَطةيشةتوو ثةاش جوتبةوون( ئةةوا نابيَةت      
زةيدية  ظاهري  وهاوسةرطريى لةطةأل خوشكى ذنةكةيدا بكات، بةآلم شافعى ء مالكية ء جةعفةرى و 
نكة بةة تةةآلقى   دةَليَن دةكريَت لة كاتى ماوةبةنديدا هاوسةرطريى بكريَت لةطةأل خوشكى ذنةكةةى ضةو  

 ليَك ازان كؤتايى بة طريَبةستةكة ديَت .
 

 كردنةوة لة نَيوان ذن ء ثورةكةيدووةم/ كؤ
بةرِاى زؤربةى زانايان هاوسةرطريى نابيَت ئةجنامبدريَت لة يةك كاتدا كة ذنيَك ء ثورى )ثورى بةاوك و  

يدا لة  نيَوان هاوسةراندا ئةوا بؤ ثورى دايك( لة ئاميَزى يةك ثياودا بيَت، بةآلم ئةطةر جيابوونةوة رِوو
بؤيةة ئةطةةر هاوسةةريةكة بةةم شةيَوةية       2ميَردةكة هةية لةطةلَ ثوري ذنةكةيدا هاوسةةرطريى بكةات،  

 3افرةت كؤكرانةوة لة هاوسةرى كةسيَكدا ئةوا طريَبةستةكة طةندةية .رِوويدا كة دوو ئ
 

 / ِرَيطرى هاوسةرى بةهؤى ئاينةوةلقى ثَينجةم
بؤ ثياوى موسَلمان نية كة هاوسةطريى ئةجنامبدات لةطةأل ذنيَك كة هاوبةش ثةيداكةر بيَةت بةؤ خةودا    

أل ذنيَكى بتثةرست ياخود ذنيَك كة لةسةر ئاينى ئانانى نية، بةآلم دةتوانيَت هاوسةرطريى ياخود لةطة
ئةاينى ئانةانى    1،ئةجنامبدات لةطةأل ذنيَك كة ئاينةكةى لة ئاينة ئانانيةكانة وةك جولةكة يان طةاور 

ئةو كةسانة لةخؤدةطريَت كة موسَلمانن ياخود جولةكةن يان طاورن، مةبةستيش لةو ذنةى كةة ئةاينى   
ئانانى نية، ئةو ذنةية كة ئايندار نية بةةهي  ئةاينيَكى ئانةانى ء بةاوةرِى بةة ثَيغةمبةةر و  كتَيبةة        

لةة ئاينةةكان ء ئةةم ذنةةش ثيَيةدةوتريَت      ئانانيةكان نية ء باوةرِى بةبوونى خودا نية ء نكوَليةدةكات  
هاوبةةةش ثةيداكةةةر بةةؤ خةةودا، يةةان بيَبةةاوةرِ ئةمةةةش وةك ئاطرثةرسةةت ء بتثةرسةةتةكان ء بةةوزى ء    
طومِراكان، هةروةها هةر كةسيَك رِيَضكةيةك يان رَِيبازَيةك ثةةيرِةو بكةات كةة ببَيتةة هةؤى بَيبةاوةرِى        

 دةضيَتة ضوارضيَوةى هاوبةش ثةيداكةر بؤ خودا.
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هةر بؤية فيقهى ئيسممى لةسةر موسَلمان ياسةاغى كةردووة كةة هةَلسةيَت بةة هاوسةةرطريى لةطةةأل        
بةهةةمان شةيَوة ذنةى موسةَلمان      ،ذنيَكى بيَباوةرِ يان هاوبةش ثةيداكةر تا ئةو كاتةى باوةرِ دةهيَنيَةت 

و كاتةةى بةاوةرِ   ناتوانيَت هاوسةطريى بكات لةطةةأل ثيةاويَكى بَيبةاوةِر يةان هاوبةةش ثةيداكةةر تةا ئةة        
 بؤية ئةم جؤرة هاوسةرطريية ئةطةر ئةجنامدرا ثوضةَلة .،دةهيَنيَت

بةآلم سةبارةت بةو ذنانةى كة باوةرِدارن بة ئايينة ئانانيةكان ئةوا ئةو ذنانةن كة ئايندارن بة يةةكيَك  
يَبيَةك لةة كتيَبةة    لة ئاينة ئانانيةكان ء باوةرِيان بةة ثيَغةمبةةريَك لةة ثيَغةمبةةرة نيَردراوةكةان ء كت     

ئانانيةكان هةية وةك طاور كة باوةرِى بة عيساى ثيَغةمبةةر و ئينجيةل هةيةة، جولةكةة بةاوةرِى بةة       
 2موساى ثيَغةمبةر و تةورات هةية .

ية و شافعية و كةسةانى تةر ثيَيةان وايةة كةة ثيةاوى       زؤرينةى زانايانى موسَلمان وةك حةنةفية و مالك
موسَلمان دةتوانيَت ذنى جولةكةة يةان طةاور خبوازَيةت، بةةآلم هةَلوَيسةتى زانايةان شةيعةى جةعفةةرى          
هةنديَكيان ثيَيان واية كة ثياوى موسَلمان ناتوانيَت هاوسةرطريى لةطةأل ذنى طاور يان جولةكةة ئةةجنام   

رِيَضكةى جةعفةرى ئةوةية كة موسَلمان دةتوانيَت لةطةَلياندا هاوسةرطريى بدات، بةآلم رِاى ثةسةند لة 
 بكات .

سةبارةت بة هاوسةرطريي ذنى موسَلمان لةطةأل ثياويَك كة لة ئاينة ئانانيةكان بيَت، زانايانى حةنةفى 
ء مالكيةةة و شةةافعية و حةنبةليةةة ء شةةيعة ء كةسةةانى تةةر ثيَيةةان وايةةة كةةة نابيَةةت ذنةةى موسةةَلمان   

ئةطةر هاوسةرطريى ئةجنامدا ئةوا هاوسةرطرييةكة  ،اوسةرطريى بكات لةطةأل ثياوى جولةكة يان طاوره
 ثوضةَلة .

سةبارةت بةو كةسةى كة لة ئاين وةردةطةرِيَت ء ثاشةطةزنابيَتةوة، ئةطةةر ئةةو كةسةة موسةَلمان بةوو       
رةكةى )موسةَلمان يةان ئةاينى    وةرطةرِا لة ئيسمم ء هاوسةردار بوو ئةوا دةبيَت جياببيَتةوة لة هاوسةة 

 . 1ئانانى(و ناتوانيَت هاوسةرى بكات لةطةأل ذنيَكى موسَلمان يان ئاينى ئانانى
سةبارةت بة هاوسةريكردنى ميَردى موسَلمان لةطةأل ذنى يةزيدى و ذنى بةهائى ئةوا نابيَت هاوسةرى 

ن ضونكة ئاينى يةزيدى ء بةهائى ئاينى ئانانى نني ء طريَبةستكردن ثوضةَلة، جيَطةى ئةجنامبدة
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 البهائي النشاطئاماذةثيَكردنة كة هةر كار و ضاالكيةكي بةهائيةكان قةدةغةكراوة بةثيَي)قانون حتريم 
 2(.1591ى ساَلى 119ذمارة 

(دا ئامةاذة دةدات بةة   19وَيسةتى ياسةاى بةارى كةسةَيتى عَيراقةي ئةةوا لةة مةادة )        سةبارةت بة هةَل
دروستيبوونى هاوسةرى ثياويَكى موسَلمان لةطةأل ذنيَكى )جولةكةة يةان طةاور( بةةآلم ذنةى موسةَلمان       

 هاوسةريكردنى دروست نية بيَجطة لة كةسى موسَلمان .
ن لةةة ئةةاين ء كاريطةةةرى لةسةةةر مانةةةوةى (دا ئامةةاذة دةدات بةةة وةرطةةةرِا19هةةةروةها لةةة مةةادة ) 

هاوسةرى ء جيابوونةوة، بؤية موسَلمان بوونى هةريةكيَك لةة هاوسةةران ثةيَش ئةةوى تريةان لةة رِووى       
 مانةوةي هاوسةرى ياخود جيابوونةوةيان دةطةرِيَتةوة بؤ حوكمةكانى شةريعةتى ئيسممى .

هاوسةرةكةى تر، ئةطةر هةاتوو يةةكيَك لةة     سةبارةت بة موسَلمان بوونى يةكيَك لة هاوسةرةكان ثيَش
اليةنةكانى طرَيبةسيت هاوسةرى موسَلمان بوو بةةآلم اليةنةكةةى تةر مايةةوة و موسةَلمان نةةبوو ئةةوا        

 ثةيوةندى هاوسةرى ء جيابوونةوةيان بةثيَى حوكمةكانى شةريعةتى ئيسمم دةبيَت بةم شيَوةية :
دوابةةدواى يةةك موسةَلمان بةوون ئةةوا هاوسةةريةكةيان       . ئةطةر ذن ء ميَردةكة موسَلمان بوون يةان  1

 دةميَنيَتةوة .
.  ئةطةر ذنةكة موسَلمان بوو، ميَردةكة كةسيَكى ذير و ثيَطةيشتوو بوو ياخود)منداَليَكى جياكار( 2

يةةان )شةةيَتؤكةى جياكةةار( بةةوو، ئةةةوا دادوةر برِيةةارى جيابوونةةةوةيان دةدات ثةةاش دَلنيةةابوون لةةةوةى  
َلمان نابيَت ء ئةم جيابوونةوةيةش بةة تةةآلقى لةيَك ازان دادةنريَةت لةة الى زؤرينةةى       ميَردةكةى موس

زانايان، بةآلم ئةطةر هاتوو )شيَتيةكى تةواو بوو( ئةوا موسَلمان بوون دةخريَتة بةردةم يةكيَك لة باوك 
هاوسةةرى  ء دايكى ء ئةطةر موسَلمان بوو ئةوا حوكمدةدريَت بةة موسةَلمان بةوونى و هةةروةك ئةةوان      

ئةةم   ،دةميَنيَتةوة، ئةطةر موسَلمان نةبوون يان باوك ء دايكى نةما بوون ئةوا دادوةر جيايان دةكاتةوة
 جيابوونةوةيةش بة تةآلقى ليَك ازان دادةنريَت .

. ئةطةر ميَردةكة بة تةنها موسَلمان بوو، ئةوا هاوسةةريةكة دةميَنيَتةةوة ئةطةةر ذنةكةة لةة ئاينةة       3
و، بةآلم طةر )هاوبةش ثةيداكةر بوو( وة ذنةكة كةسيَكى ثيَطةيشتوو ذير بوو يان مندالَ ئانانيةكان بو

ئةوا ئيسممبوون يان هةر ئاينيَكى ترى ئانانى دةخريَتة بةردةمى  3بوو يان )شيَتؤكةى جياكار بوو(،
ة دةميَنيَتةوة بةآلم بة ثيَضةوانةوة دادوةر جيايان دةكاتةوة، بةآلم ئةطةر رِةزامةند بوو ئةوا هاوسةريةك

                              
 117ل -سةرضاوةى ثيَشوو-سمد. رياض خليل جا 2

 11ل  -سةرضاوةى ثيَشوو-د. أمحد علي و األخرون 3



155 

 

ئةطةر ذنةكة )مندالَ بوو يان شيَت بوو( ئةوا حوكميان حوكمى منداأل يان شيَت دةبيَةت ء جيابوونةةوة   
 هةروةها ثيَويستة تيَبينى ئةم دوو خاَلة بكريَت : ،ليَرةدا بة هةَلوةشاندنةوة دادةنريَت

فةكانى هاوسةريَتى بؤ موسَلمان جيَطري دةبيَت وثيَويستة اليةنةكةى تةر كةة موسةَلمان    سةرجةم ما .1
 نية بيدات .

هاوسةرى لة نَيوانياندا دةمَينَيتةوة ثةيَش جيابوونةةوةيان لةة اليةةن دادوةر، ذنةكةة مةافى بةذَيوى         .2
اتطرى لةة نيَوانيانةدا   دةبيَت و سةرجةم مارةيى دةكةويَت ئةطةر مرد ياخود ميَردةكةى مرد، بةآلم مري

  1نابيَت بةهؤى جياوازى ئاينيان .
ئةجنامدانى طريَبةستى هاوسةرطريى لةكاتى بوونى رِيَطريةك يان ياساغبوونيَك كةةوابكات طريَبةسةتى   

دروسةت دةكةات لةةم    هاوسةرطريي ثوضةأل بيَت لة رِووى شةةرع يةان ياسةا بةرثرسةياريةتى تاوانكةارى      
(ئامةاذة دراوة بةة   1515(ى سةاَلى ) 111( ياساى سزاكانى عيَراقى ذمارة )391رِووةوة لة مادة )

سزاى هةر كةسيَك كة طريَبةستى هاوسةرى بةدةست هيَنابيَةت ء زانةى كةة طريَبةسةتةكة ثوضةةَلة بةة       
 هؤكاريَك لة هؤكارةكانى ثوضةَلكردن لة رِووى شةرع ء ياساوة .

(ى 21(مةادة ) 2( لةة برِطةةى )  1592( لةة سةاَلى )  19ة ياساى بارى شارستانى ذمارة )هةروةها ل
ياساكةدا ئاماذة دراوة بةوةى كةكةسى ناموسَلمان دةتوانيَت ئاينى خؤى بطؤرِيَت بةةثيَى حوكمةةكانى   

 ياساكة .
 

 آثار عقد الزواج(بةشى حةوتةم/ شوَينةوارةكانى طرَيبةستى هاوسةرى )
هاوسةرى ئةجنامدةدريَت، هةردوو اليةنى طريَبةسست ثابةنةدن بةة حوكمةةكانى ئةةم     كاتيَك طريَبةستى 

هةةةروةها دةبيَةةت ثابةنديشةةنب بةةةو شةةويَنةوارانةى كةةة ،طريَبةسةةتة لةةة سةةاتةوةختى طريَبةسةةتكردنةوة 
 طريَبةستةكة لةسةر هةردوو اليةنةكة دروسيت دةكات .
حوكمانةية كة بةهؤى طريَبةسةتةكةوة دروسةت   بؤية مةبةست لة شويَنةوارى طريَبةستى هاوسةرى ئةو 

 دةبيَت لة ماف ء ئةرك لةسةر اليةنةكان ء كةسانى ترى دةرةوةى طريَبةستةكة .
ئةو شويَنةوارانةى كة طريَبةستى هاوسةرى دروسيت دةكات بةةثيَى جيةاوازى جةؤرى طريَبةسةتةكة لةة      

ى ثاية و مةرجةكان دةطؤرِيَت، لة الى رِووى هيَنانةدى ثايةكانى طريَبةست ء مةرجةكانى ياخود نةبوون
حةنةفيةكان طريَبةست لة رِووى بوونى ثاية و مةرجةوة دابةشدةكريَت بؤ هاوسةرطريى ثوضةةأل )الةزوا    

                              
 122ل  -سةرضاوةى ثيَشوو-د. أمحد الكبيسي 1



156 

 

( و هاوسةرطريى طةندة )الزوا  الفاسد(و هاوسةطريى رِاست )الزوا  الصحيح( بةآلم بيَجطة لةو الباطل
كةن لة نيَوان هاوسةرطريي ثوضةلَ و هاوسةرطريي طةنةدة لةة رِووي   واتة)حةنةيف(ئةوا زانايان جياوازي نا

شويَنةوارةوة، بؤية هاوسةرطريى لةالى ئةوان يان رِاستة يان نارِاستة، طريَبةستى نارِاست بة طريَبةستى 
بؤية هاوسةرطريى طةندة يان هاوسةرطريى ثوضةأل لة اليةان يةةك   ،طةندة يان ثوضةأل دةردةبرِن بةيةكةوة 

بؤيةة طريَبةسةةتى هاوسةةرطريى ثوضةةأل دةبيَةت ئةطةةر هةةاتوو       2ي هةيةة لةة رِووى شةويَنةوارةوة،   مانةا 
كةموكورِيةك رِوويدا لة يةكيَك لة ثايةكان يان مةةرجيَك لةة مةرجةةكانى طريَةدانى لةدةسةتدا، بةةآلم       

ةو طريَبةستةية كة ثايةكانى طريَدانى تياداية و تةواوة بةآلم مةةرجيَك  طريَبةستى هاوسةرطريى طةندة ئ
   1لة مةرجةكانى دروستيبوونى تيادا ديارنةماوة يان ونبووة .

يةكةم/ سةبارةت بةو شويَنةوارانةى كة طريَبةستى هاوسةرطريى ثوضةأل دروسيت دةكةات، لةبةرئةةوةى   
ى ثوضةأل هاوسةرطرييةكى نةبوونة و طريَبةست نية بؤية هةي  شةويَنةواريَك لةة شةويَنةوارى     هاوسةرطري

هاوسةةةرطريى دروسةةت ناكةةات وةك مةةارةيى ء بةةذيَويى ء طويَرِايةةةَلى ء مرياتةةى و هةةةروةها جوتبةةوون 
 رِوونادات . 

ش لة نيَوانياندا ناكةويَت ء ئةطةر جوتبوون رِوويدا لةطةأل ذنةكةدا ئةوا رِةضةَلةك جيَطري نابيَت ء تةآلقي
ماوةبةنةةديش بةةؤ ذنةكةةة نيةةة و ثيَويسةةتة دةسةةتبةجآ ء ئارةزومةندانةةة جياببنةةةوة، ئةطةةةر هةةاتوو    
جيانةبوونةوة بة ئارةزوومةندانة ئةةوا كيَشةةكةيان بةرزدةكريَتةةوة بةؤ دادوةر و دادوةر بةةزؤر جيايةان       

 دةكاتةوة .
اوسةةرطريى طةنةدة، ئةةوا شةويَنةوارةكانى جيةاوازن بةةم       دووةم/ سةبارةت بة شويَنةوارى طريَبةسةتى ه 

 شيَوةية :
ئةطةر هاتوو جوتبوون رِووينةدابوو لة نيَوان ثياو و ذنةكةدا ئةوا دةبيَةت دةسةتبةجآ هةةردووكيان     .1

ئةطةر هاتوو جيانةبوونةوة ئةوا دادوةر بةزؤر جيايان دةكاتةةوة ليَةرةدا    ،جياببنةوة بة ئارةزوومةندانة
 يَبةستةكة وةك حوكمى طريَبةستى ثوضةَلة و هي  شويَنةواريَكى هاوسةرى دروست ناكات .حوكمى طر

ئةطةةةر هةةاتوو جوتبةةوون رِوويةةدابوو لةةة نيَةةوان ذن ء ثياوةكةةةدا ئةةةوا دةبيَةةت ئارةزوومةندانةةة و     .2
ة، دةستبةجآ لة يةك ى جياببنةوة، ئةطةر هاتوو جيانةبوونةوة، ئةوا دادوةر بةةزؤر جيايةان دةكاتةةو   

 بةآلم ليَرةدا هةنديَك شويَنةوار بةجيَدةهيََليَت كة ئةمانةن :
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ئةطةر هاتوو باسى مارةيى ناوبراو نةكرابوو ئةوا مارةيى هاوشيَوة دةدريَت بة ذنةكة، بةآلم ئةطةةر   .أ
مارةييةكة ناوبراو بوو ئةوا كةم ين مارةيى دةدريَت بة ذنةكة لة نيَوان مارةيى هاوشةيَوة و مةارةيى   

 2وبراو .نا
بؤية طشت بنةضة يان باوانةكانى ذنةكةة  ،جيَطريبوونى ياساغى هاوسةرطريى بةهؤى ذن ء ذ وازى  .ب

و لقةكانى ياخود نةوةكانى لةسةر ثياوةكة قةدةغة دةبيَت بؤ هاوسةريكردن، هةروةها طشت باوانةكان 
 ةوةكانى ثياوةكة لة ذنةكة ياساق دةبيَت بؤ هاوسةريكردن .ء ن

 جيَطري بوونى رِةضةَلةك، ليَرةدا رِةضةَلةك ء منداأل بؤ ثياوةكة جيَطري دةبيَت . .ج
ذنةكة دةبيَت ثابةنةد بَيةت بةة ماوةبةنديةةوة، لةةكاتى جيابوونةةوةيان ماوةبةنةدي لةسةةر ذنةكةة           .د

ةآلق دةطريَةت تةنانةةةت ئةطةةر ثياوةكةةش مةرد ماوةبةنةدى مةةردن      ثيَويسةتة و ليَةرةدا ماوةبةنةدي تة    
  3.تناطريَ

نديَك سيَيةم/ لة طريَبةستى هاوسةرى رِاستدا سةرجةم شويَنةوارةكانى هاوسةرى دروست دةبيَت، كة هة
لةو شويَنةوارانة مافى هاوبةشى نيَوان ذن ء ميَردةكةية و هةنديَكى تريةان تةةنها مةافى ذنةة لةسةةر      
ميَردةكةية و هةنديَكى تريشيان مافى ميَردة، لةسةر ذنةكة، هةنديَك لةم مافانة داراين ء هةنةديَكى  

 تريان واتايني واتا نادارايني .
ن لةسةةر مَيةرد، بةذَيوى كَيشةانى ذن لةة اليةةن مَيةرد، زيةان         ئةم مافانةش ثيَكهاتوون لة مةارةيى ذ  

ثَينةطةيانةدن، طوَيِرايةةَلبوون، ئةؤقرةطرتن لةةة مةاَلى هاوسةةرى، تةةةميَكردن، مةافى ضةَيذ وةرطةةرتن ء        
جوتبوون. جيَطري بوونى رِةضةَلةكى منداأل ء مرياتطرى لة نيَوان ذن و ميَرد، بةاش رِةفتةاركردن لةطةةأل    

ثيَويستى ثابةندبوون بة ماوةبةندي لةاليةن ذنةكة لة ،نى ذن و ذ وازي لة نيَوانياندايةك ى، ياساغبوو
 كؤتايي هاتنى طريَبةستةكة .

ريى رِاسةت( لةة نيَةوان ذن ء    ليَرةدا باس لةم مافانة دةكةةين وةك شةويَنةوارى طريَبةسةتى )هاوسةةرط     
 :ميَرد
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 ةكةم/ مافةكانى ذن لةسةر مَيرد بِرطةى ي
وةى طريَبةسةةتيَكى رِاسةةت ء دروسةةتى هاوسةةةري ئةةةوا لةةةو شةةويَنةوارانةى كةةة بةةةهؤى   لةةة ضوارضةةيَ

طريَبةستةكةوة ديَتة ئاراوة كؤمةَلة مافيَكى ذنة لةسةةر ميَردةكةةى ء ئةةم مافانةةش دةبنةة ئةةرك ء       
شةان  ميَرد ثيَويستة ثابةند بيَت بة بةجيَهيَنانى ء ئةم مافانةش خؤيدةبينيَتةوة لة مارةيى ء بذيَوى كيَ

 ء زيان ثيَنةطةياندن ء هيَنانةدى دادثةروةرى .
 لقى يةكةم/ مارةيى )املهر( 

مارةيى بةيةكيَك لة مافة داراييةكانى ذن دادةنريَت ء لة ئةستؤى ميَةردة و دةبيَةت جيَبةةجيَى بكةات     
ةندين ئةويش بة ثيَدانى مارةييةكة بة ذنةكة، مارةيى وةك وشة لة زمانى عةرةبيدا ويَةرِاى )املهةر( ضة   

، طهول ، عمئةق،  حباء، صدقة، العقر، الفريضة، النحلة، األجرهاوشيَوةى ترى هةية وةك )الصداق، 
  . 1(نكاح
 

 ثَيناسةى مارةيى 
مةبةست لة مارةيى ئةو سامانةية كة دةبيَتة مافى ذن لةسةر ميَرد بةهؤى طريَبةسةتى هاوسةةرطريى   

يةاخود ئةةو مافةة داراييةيةة كةة ذن دةيكةةويَت بةطرَيبةسةتكردن         2ةهؤي جوتبوونى رِاستةقينة،يان ب
  3لةطةَليدا ياخود بةجوتبوون .

 
 سروشتى مارةيى 

وارة داراييةةكانى طريَبةسةتى هاوسةةرى كةة طريَبةسةتةكة      بةو ثيَيةى مارةيى شويَنةواريَكة لة شةويَنة 
دروستى دةكات بؤ ذنةكة لةسةر مَيردةكةةى، بؤيةة مةارةيى حوكميَكةة لةة حوكمةةكانى طرَيبةسةت و        
مةر   يان ثايةى طريَبةست نية، بؤية دةتواندريَت طريَبةستى هاوسةرى ئةجنامبدريَت بةبآ ناوهيَنان ء 

طةر مارةيى ضووة ناو دارِشتةى طريَبةستةكة ئةةوا دةبيَتةة مةةرجيَك لةة     دياريكردنى مارةيى، بةآلم ئة
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مةرجةكانى ثايةى طريَدانى طريَبةستةكة و ليَةرةدا ثيَويسةتة هةةردوو اليةةن داخةوازى ء رِةزامةنةديان       
  1هةبيَت .

 
 حوكمى مارةيى 

ة ثيَويستةو ناضيَتة سةرشانى ذنةكة هةروةها دةبيَت مارةيى حوكمى مارةيى ئةوةية كة لةسةر ميَردةك
 2بدريَت تةنانةت ئةطةر لة طريَبةستةكةدا ئاماذةى ثيَنةدرابوو ياخود ديارينةكرابوو .

 ضةسثاندنى مارةيى :
 مارةيى لة هاوسةريدا بة دوو رِيَطة جيَطري دةبيَت :

 بةستى هاوسةرى رِاست ء  دروستدا.لة طريَ .1
 3جوتبوونى رِاستةقينة لة هاوسةرى طةندة ياخود لة حاَلةتى طوماندا . .2
 

 جؤرةكانى مارةيى 
 مارةيى دوو جؤرى هةية ئةوانيش :

 ناوبراو ياخود دياريكراو )املهر املسمى( / -1
ةكةى دياريكراوة و لة طريَبةسةتةكة ئامةاذةي ثيَةدراوة و هةةردوو اليةةن يةاخود       ئةو مارةييةية كة برِ

 بريكارةكانيان رِيَككةوتوون لةسةرى ء رِةزامةندييان لةسةر نيشانداوة .
 
 ( املهر املثلمارةيى هاوشَيوة ) -2

تنيَكى ئةةةو مارةييةيةةة كةةة برِةكةةةى لةةة طريَبةسةةتى هاوسةةةريدا ديارينةةةكراوة، هةةةروةها بةةة رِيَككةةةو
ثاشكؤش ديارينةكراوة لة نيَوانياندا يان لة طريَبةستةكةدا مارةييةكة دورخراوةتةوة و وةالنراوة ليَةرةدا  
ذنةكة مارةيي هاوشيَوةى دةكةويَت، كة مةبةست ليَى مارةيى ئافرةتيَكةة كةة هاوشةيَوةى ئةةو ذنةيةة      

ثةاكيزةيى ء دارايةى ء هةةر    لةكاتى طريَبةستكردن لةة رِووى تةمةةن ء جةوانى ء زانسةت ء ئةةدةب ء      
 سيفةتيَكى تر لة نةريتى كؤمةَلطة .
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لة رِيَضكةى حةنةفيدا مارةيى هاوشيَوة، مارةيى ئافرةتيَكة كة هاوشيَوةى ذنةكةية لة خيَزانةى بةاوكى   
ذنةكة وةك خوشكى يان ثورى يان كضى ثورى، يان هةر كضيَكى تر لة خيَزانى باوكى كة يةكسان بيَةت  

ى جوانى ء تةمةن ء دارايى ء ذيرى ء زانست ء ئةدةب ء ثاكيزةيى ء سيفةتةكانى تر ، بةو ذنة لة رِوو
بةآلم لة رِيَضكةى جةعفةريدا مةرجى هاوشيَوةيى نية لة وةسفةكاندا لةةنيَوان ذن ء ئةافرةتيَكى تةر لةة     

دا بةسةة،  وة  خيَزانى باوكى بةَلكو تةنها بوونى هاوشيَوةيى لة نيَوان ذنةكة و هةر ئافرةتيَكى هاوشيَوة
 1هاوشيَوةيى ثيَوانة دةكريَت بة ئافرةتيَك لة خيَزانى باوك لة هةنديَك نيشانةدا.

 
 بارةكانى مارةيى هاوشَيوة : 

 مارةيى هاوشيَوة لةم بارانةدا جيَطري دةبيَت :
مارةيى ناو نةنرابوو واتة ديارينةكرابوو، ليَرةدا بة ئةطةر طريَبةستى هاوسةرى )رِاست (بوو، بةآلم  .1

طريَبةستةكة دةوتريَت) طريَبةستى رِيَثيَدان(، ضونكة دياريكردن يان خةمآلنةدنى مارةييةكةة لةة اليةةن     
 2ذنةكةوة سثيَردراوة بة ميَردةكة.

رى رِيَككةةةوتن لةسةةةر ئةةةوةى مةةارةيى نةةةبيَت، ليَةةرةدا   ئةطةةةر اليةنةةةكانى طريَبةسةةتى هاوسةةة  .2
 رِيَكةوتنةكةيان ثوضةَلة و دةبيَت مارةيى هاوشيَوة بدريَت .

ئةطةر مارةيى دياريكرابوو لة طريَبةستةكةدا بةةآلم دروسةت نةةبوو، بةمنونةة مارةييةة ناوبراوةكةة        .3
ك )مةةىء بةةراز(، يةاخود مارةييةكةة     سامان نةبوو وةك مرداربويةك يان سامانيَكى نةخةمَليَندراو وة

  3ناديار بوو بةشيَوةيةك ئةم ناديارية بووة هؤى دروستكردنى ناكؤكى .
ئةطةر ذن ء ثياويَك لة هاوسةرطريى طةندةدا جيابوونةوة و جيابوونةوةكةشيان ثاش جوتبةوون بةوو    .4

مارةيى بدريَت لة نيَوان مارةيى هاوشيَوة و مارةيى نةاوبراو ئةمةة بةةثيَى    ئةوا ليَرةدا دةبيَت كةم ين 
رِاى ئةبى حةنيفة و ئةبى يوسف، بةآلم بةثيَى رِاى )زفر( دةبيَت مارةيى هاوشيَوة بدريَت لةبةةر ئةةوةى   
طريَبةستةكة طةندةية ء هةركاتيَك خودى طريَبةست طةندة بوو ئةوا مةارةيى نةاوبراوى طريَبةسةتةكةش    

 ةندة دةبيَت .ط
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جوتبوونى ثياويَك بة ذنيَك بة طومان ء ليَكضوون ئةوا سزاى داويَن ثيسى لةسةر ال دةضةيَت، لةةم    .9
حاَلةتةدا ذنةكة مارةيى هاوشيَوة وةردةطريَت ضونكة جوتبوون لةطةأل ذنةكةدا دوو حاَلةتة ئةوانيش يان 

ومانةوةية سزاكة الدةضيَت، ئةوا ثيَويستة مارةيى ثيَويست دةكات يان سزا، بةآلم لةبةرئةوةى بةهؤى ط
مارةيى هةبيَت كة ليَرةدا مارةيى هاوشيَوةية، بؤية لةهةر حاَلةتيَكدا كة مارةيى ناوبراو بؤ ذن جةيَطري  

 4نةبوو ئةوا دةبيَت مارةيى هاوشيَوة هةبيَت .
 

 ى :مةرجةكانى مارةي
 دةبيَت سامانيَك بيَت ء بةهاى هةبيَت ء خةمَليَندراو بيَت . .1
دةبيَت مارةييةكة خاويَن بيَت ء سود ليَوةرطرتنى دروست بيَت بؤية مارةيى بة بةراز و مةى ء خويَن  .2

ء مردارةوة بوو دروست نية، ضونكة ئةمانة لة رِوانطةى شةريعةتى ئيسممةوة بةهاو نرخيان نية 
 هةنديَكيان بةهاو نرخى داراييان هةية لة رِوانطةى كةسانى تر. هةرضةندة

نابيَت مارةييةكة زةوتكرابيَت، بؤية ئةطةر مارةييةكة زةوتكرابوو ئةوا ئةو مارةيية دروست نية،  .3
 بةآلم طريَبةستةكة دروستة و ليَرةدا مارةيى هاوشيَوةية بؤ ذنةكة.

 نابيَت مارةيى ناديار بيَت . .4
 

 :ةيىبِرى مار
شةريعةتى ئيسممى برِى بةرزى ء نزمى مارةيى دياري نةكردووة و سروشتةكةشى ديةاري نةةكردووة،   
بةَلكو جيَيهيَشتووة بؤ دابءنةريتى باو لة كؤمةَلطا بةثيَي كةات ء شةويَن ء توانةاى دارايةى ميَةرد و      

 1لة مارةييدا نةكريَت .ثيَطةى كؤمةآليةتى ذنةكة، بةآلم ئيسمم هانى اليةنةكانيداوة كة زيادةرِةوى 
زانايانى ئيسمم كؤكن لةسةر ئةوةى كة برِى بةرزى مارةيى دياريكراو نيةة، ضةونكة هةي  ئاماذةيةةك     

ارةت نية لة اليةن ياسادانةر بة دياريكردنى مارةيى بة برِيَكى بةرز كة زياتر نةبيَت لةو برِة، بةآلم سةب
جيةاوازن لةةم رِووةوة، هةنةديَكيان وةك شةافعى ء حةنبةليةة و       2بة كةم ين برِى مارةيى ئةوا زانايان

كة مارةيى برِى كةمى دياري نةةكراوة ئةمةةش بةة ثَيوانةةى ئةةوةى كةة بةرِى         ،ئيمامية ء ثيَيان واية
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كةة كةةم ين بةرِى    ،رِايةكى تر هةية كة رِيَضةكةى حةنةفيةيةة دةَليَةت     بةرزى مارةيى دياري نةكراوة،
ر مارةيى )دة درهةمة( يان ئةوةى يةكسانة بةو دة درهةمة بؤية ئةطةر ذن ء ميَرد رِيَككةةوتن لةسةة  

درهةمةكة لةسةر ثياوةكةية، رِايةكى تةر هةيةة كةة مالكيةيةة  دةَليَةت كةة        كةم ين لةو برِة ئةوا دة
  3ى مارةيى سآ درهةمة.كةم ين برِ

 
 زيادكردن ء دابةزاندنى بِرى مارةيى :

كة ميَرد ثاش تةةواو بةوونى طريَبةسةت ء رِيَككةةوتن لةسةةر      ،مةبةست لة زيادكردنى مارةيى ئةوةية 
زيادكردنةةش لةهةةمان رِةطةةزى    مارةيى ناوبراو ميَردةكة شتيَكى تر دةخاتة سةةر مارةييةكةة و ئةةم    

مارةييةكة بيَت يان لة رِةطةةزيَكى تةر، مةبةسةت لةة دابةزانةدنى بةرِى مةارةيى كةمكردنةةوة يةاخود          
 4دابرِينى بةشيَك لة مارةيية ياخود لة خستنى طشت مارةييةكةية ثاش ئةجنامدانى طريَبةست .

 يادكردنى بِرى مارةيى :يةكةم/ ز
ئةةوا مَيةرد دةتوانَيةت كةة بةرِى مةارةيى زيةاد بكةات لةهةةمان          ،سةبارةت بة زيادكردنى برِى مارةيى

رِةطةزى مارةيى ثَيشوو بَيةت يةاخود جيةاوازتر بَيةت  لةةو رِةطةةزة لَيةرةدا مَيةرد ثابةنةد دةبَيةت بةةو            
 زيادكردنة بةم شيَوةية :

ني بيَت، واتة ذيرو ثيَطةيشتوو رِةسةيو بيَةت، ضةونكة زيةادكردن لةة      دةبيَت ميَردةكة خاوةنى بةخش .1
مارةيى ناوبراو لة طريَبةستى هاوسةريدا جؤريَكة لة بةخشني، بةخشينيش تةنها كاتيَك دروستة ئةطةر 

 ميَردةكة خاوةنى ئةم بةخشينة بيَت .
ة ناديةار بةوو ئةةوا ميَردةكةة     ثيَويستة زيادكردنةكة زاندراو بيَت واتة ديار بيَت ئةطةر زيادكردنةك .2

 ثابةند نابيَت .
 دةبيَت زيادكردنةكة لة كاتى ذيانى هاوسةريدا بيَت واتة ض بة رِاستةقينة بيَت يان بة حوكم . .3
دةبيَت ذنةكة رِةزامةند بيَت لةسةر ئةو زيادةيةي لةو دانيشتنةى كة زيادكردنةكةى تيا رِوويةداوة،   .4

مةند بيَت ئةطةر ذنةكة خاوةنى رِةزامةنديبوون نةبوو وةك ئةةوةى شةيَت   ياخود سةرثةرشتيارةكةى رِةزا
بووبيَت، ضونكة ئةم زيادكردنة بة بةخشني دادةنريَت ء خاوةنداريبونة لة اليةن ميَرد بؤ ذنةكةةى بؤيةة   

 دةبيَت لةو دانيشتنةدا رِةزامةندى هةبيَت .
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 دووةم/ دابةزاندنى بِرى مارةيى
بةرِى مةارةيى، ئةةوا لةة اليةةن ذنةكةةوة دةبَيةت ئةطةةر هةاتوو ذنةكةة ذيةر و            سةبارةت بة دابةزاندنى 

ثيَطةيشتوو رِةسيو بوو، بؤية دةتوانيَت ثاش ئةجنامدانى طريَبةستكردن بةشيَك يان طشةت مارةييةكةة   
داببةزيَنيَت ء كةميبكاتةوة، ضونكة مارةيى ثةاش ئةجنامةدانى طريَبةسةت ء دروسةتيبووني مارةييةة      

ة ئةوا مارةيى دةبيَتة ماف بؤ ذنةكةء دةتوانيَت رِةفتارى ثيَوةبكات هةروةك ضةؤن رِةفتةار   ناوهيَنراوةك
دةكات بةطشت سامان ء موَلكةكانى بة رِيَطةى بةخشني ياخود بة رِيَطةاى تةر، دابةزانةدنى مةارةييش     

يارى بةخشينة بؤ ميَرد، دروستة و دةشيَت بةخشينةكة بؤ كةسيَكى تر بيَت، هةةروةها بةؤ سةرثةرشةت   
كضى بضوك ياخود ئةوانةى لة حوكمى كضى بضوكدان تةنانةت سةرثةرشتيارةكة بةاوك يةان بةاثري بةوو     
ناتوانن هي  شتيَك لة مارةيى ذنةكة دابةةزَينن، ضةونكة مةارةيى نةاوبراو لةة طرَيبةسةتى هاوسةةريدا        

لةدةسةتيبدات،  دةبيَتة موَلكى تايبةتى ذنةكة و سةرثةرشتيار هةركةسيَك بيَت مافى ئةوةى نيةة كةة   
ضونكة ئةمة جؤريَكة لة بةخشني ء هةي  كةسةيَك مةافى بةخشةينى نيةة لةة سةامانى منةداأل يةاخود          

 1لةوانةى لة حوكمى منداَلدان .
ةوي ئةطةر زيادكردن ء دابةزاندنى مارةيى لةةكاتى نةخؤشةى سةةرةمةرطدا رِوويةدا ئةةوا لَيةرةدا ثةةيرِ       

ئةةو بةرِةى كةة    ،حوكمةكانى بةخشني دةكريَةت لةةكاتى نةخؤشةى سةةرةمةرطدا لةة رِووى جيَبةجيَكردن     
  2جيَبةجيَ دةبيَت سيَيةكة .

 
 ثَيشةكى ء ثاشةكى مارةيى 

، هةردوو اليةن )ذن ء ميَرد( بة ئةجنامدانى طريَبةستى هاوسةرى مارةيى لةسةر ميَرد ثيَويست دةبيَت
دةتوانن رِيَكةوتن بكةن لةسةةر ضةؤنيتى وةرطةرتن ء ثَيةدانى مةارةيى، بؤيةة مةةر  نيةة كةة مةارةيى           
دةستبةجيَ بيَت بةَلكو دروستة ئةطةر هةردوو هاوسةةر رِيَبككةةون لةسةةر دواخسةتنى سةةرجةم يةان       

   1ارةيى بؤ نزيك ين ماوة.هةنديَك لة مارةيى ياخود ثيَشخستنى هةموو يان هةنديَك لة م
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لة حاَلةتى نةبوونى مةر  بؤ ثيَشخسء ء دواخستنى مارةيى ئةوا ثةنا دةبريَتة بةردةم عورف، ئةطةةر  
  2عورف لةسةر ئةوة رِؤيشتبوو كة دةبيَت نيوةى مارةيى بدريَت ئةوا نيوةكةى ترى دوا دةخريَت .

لةم رِووةوة حةنةفية دةَليَت دروستة  مارةيى ثَيشةةكى بَيةت يةان ثاشةةكى بَيةت، هةةمووى بَيةت يةان         
ئةمةةش  ،هةنديَكى، ماوةكةى نزيك بيَت يان دوور، يان نزيك ين ماوة بة مردن يةان بةة تةةآلق بيَةت     

م بةةة مةةرجيَك لةةة كةةاتى دواخسةةتنيدا  ثشتبةسةت بةةة داب ء نةةةريتى هةةةر وآلتيَكةى ئيسةةممى بةةةآل  
مارةييةكة ديار و زانرا و بيَت، بةآلم ئةطةر لة عورفدا نةبوو مارةيى ثيَشةبخريَت يةان دواخبريَةت ئةةوا     
مارةيى دةستبةجآ دةدريَت ضونكة لَيةرةدا حةوكمى بَيةدةنطبوون حةوكمى ثَيشةةكى هةيةة، هةةروةها        

يان طشت مةارةيى بةؤ ماوةيةةكى زانةراو بةة شةياو       شافعيةو حةنبةلية ثيَشخسءء دواخستنى بةشيَك 
دةزانن ء الى حةنبةليةكان ئةطةر ماوة دياري نةكرابوو ئةوا مارةييةكة رِاستة و بة جيابونةةوة يةاخود   
بة مردن مارةييةكة دةكةويَت، الى شافعيةكان مارةييةكة دةبيَتة مارةيى طةندة و ذنةكةةش مةارةيى   

لةة بةوارى دواخسةتنى مارةيةدا دةَلَيةت ئةطةةر مارةييةكةة ديةاربوو         هاوشيَوةى دةبيَت، بةآلم مالكية 
هةروةها لة ناوضةكةدا ئامادة و دةستدةكةوت بةمنونة مارةييةكة خانوو يان ثؤشاك يان ئاذةأل بوو ئةوا 
دةبيَت مارةييةكة بدريَت بة ذنةكة يان سةرثةرشتيارةكةى لة رِؤذى طريَبةستةكردن و نابيَةت دواخبريَةت   

ئةطةر ذنةكة رِازيبوو بة دواخستنى، هةةروةها ئةطةةر لةة طريَبةسةتةكةدا مةةرجى دواخسةء       تةنانةت 
هةبوو ئةوا طريَبةستةكة طةندة دةبيَت لة حاَلةتيَكدا نةبيَت ئةطةر هاتوو ماوةكةة نزيةك بةوو وةك دوو    

ليَكرابةوو  رِؤذ يان ثيَنل رِؤذ، بةآلم ئةطةر مارةييةة دياريكراوةكةة لةةو ناوضةةيةى كةة طريَبةسةتةكةى       
ئامادة نةبوو ئةوا طريَبةستةكة دروستة ئةطةر وةرطرتنى مارةييةكة بؤ ماوةيةكى نزيك دواخرا، بةةآلم  
ئةطةر هاتوو مارةييةكة دةستنيشان نةكرابوو بة منونة وةك دراو ياخود كيَشان ء ثيَوانةى دةستنيشةان  

هةروةها دةشةيَت دواخبريَةت بةؤ     ،كى نةكراو بوو ئةوا دةشيَت مارةييةكة دواخبريَت هةمووى يان هةنديَ
كاتى جوتبوون ئةطةر كاتةكةى زاندرا ياخود دواخبريَت بؤ كاتى هةبوون ياخود دةشيَت دواخبريَت بؤ ئةو 

 3كاتةى ذنةكة داواى دةكات .
خسء ء ثيَشخستنى مارةيى ء ببووة بةشيَوةيةكى طشتى ئةطةر هةردوو هاوسةر رِيَككةوتن لةسةر دوا

مةرجى طريَبةستةكة ئةوا دةبيَت ئةو رِيَكةوتنة جيَبةجآ بكريَت، بةةآلم ئةطةةر رِيَككةةوتن نةةبوو لةة      
( شهرطاا  كاملشهروط  عرفها  املعهرو  نيَوانياندا ئةوا رِةضاوى عورفى ناوضةكة دةكريَت بةثيَى رِيساي )
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وا دةبيَةةت دةسةةتبةجآ مارةييةكةةة ثةةاش ئةجنامةةدانى بةةةآلم ئةطةةةر رِيَككةةةوتن ء عةةورفيش نةةةبوو ئةةة
 طريَبةستةكة بدريَت ضونكة مارةيى حوكميَكة لة حوكمةكانى هاوسةرى .

(دا ئامةاذة دةدات بةةوةى كةة دةشةيَت     21(ى مةاددة ) 1ياساى بارى كةسيَتى عيَراقةى لةة برِطةةى )   
ئةطةر هاتوو دةق نةبوو ئةوا  مارةيى ثيَشبخريَت ياخود دواخبريَت طشت مارةييةكة ياخود هةنديَكى ء

ثةةةيرِةوى عةةورف دةكريَةةت، واتةةة دارِيَةةذةرى عيَراقةةى لةةةم رِووةوة رِيَككةةةوتنى ذن ء ميَةةردى بةهةنةةد  
(ى هةمان مادةدا باس لةو ماوةيةة دةكةات   2وةرطرتووة لةطةأل عورفى ناوضةكة، هةروةها لة برِطةى )

ةطةر لة طريَبةستةكةدا ماوةيةك دياريكرابوو بةؤ  ئةويش ئةوةية ئ،كة دياريكراوة بؤ ثيَدانى مارةييةكة
سةبارةت بة ثيَدانى مارةيى  ،ثيَدانى مارةيي ئةوا ئةو ماوة دياريكراوة بة مردن ء تةآلق كؤتايي ديَت

 ان تةآلق دةبيَت مارةيى بدريَت .بةواتة لةكاتى مردن ي

 
 وةرطرتنى مارةيى

وانيَةت دةسةتى ثيَوةبطريَةت ء رِيَطةر بيَةت لةة       وةرطرتنى مةارةيى مةافيَكى رِةوا و شةةرعى ذنةة و دةت    
 جوتبوون ثيَش وةرطرتنى، هةروةها دةتوانيَت واز لةم مافة بهيَنيَت ء رِةزامةند بيَت بة جوتبوون .

لةالى حةنةفيةكان ذن بؤى هةية ثيَش جوتبوون رِيَطر بيَت لة ثياو كةة جةووت بيَةت لةطةَليةدا و بةؤى      
يةان طةشةت لةطةةأل مَيردةكةيةدا نةةكات تةا ثَيشةةكى مارةييةكةةى         هةية كة نةضيَتة ماَلى هاوسةرى 

وةرنةطريَت ء ليَرةدا ذنةكة بة ياخيبوو داناندريَت، ضونكة مافى شةرعى خؤى بةكار دةهيَنيَت، بةةآلم  
ئةطةر رِةزامةند بوو بة جوتبوون ثيَش وةرطرتنى مارةيى ثيَشةكى ئةةوا هةريةةك لةة )ئةةبو يوسةف(و       

رِةزامةندبوونى ذنةكة دةبيَتة هؤى كةةوتن ء لةدةسةتدانى مافةكةةى لةة داواكردنةى      )حممد( وا دةبينن 
مارةيى ثَيشةكى ء بؤى نية رِيَطرى جوتبوون بكات، ئةطةةر رِيَطةرى كةرد ئةةوا ذنةكةة بةذَيوى نابَيةت        
ضونكة ياخيبووة، بةآلم ئةبو حةنيفة وا دةرِوانيَت كةة ئةةو ذنةةى رِةزامةنةد بةووة بةة جوتبةوون ثةيَش         

رطرتنى مارةيى ثيَشةكى ئةوا بة رِةزامةندبوونةكةى مافى رِيَطريكردن لة جوتبوونى لةة رِابةوردوودا   وة
لةدةستداوة، بةآلم مافى لةدةستدانى لة ئايندةدا لةدةستنةداوة و ئةو مافةى هةةر مةاوة و دةتوانيَةت    

 1رِيَطر بيَت لة ميَردةكةى ء ليَرةدا بة ياخيبوو داناندريَت .
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 ى مارةيى وةرطريا و لة اليةن ذنبِر
بة طريَدانى طرَيبةستى هاوسةرى دروسةت مةارةيى ثَيويسةت دةبَيةت، ئةمةةش طشةت مةارةيي يةاخود         
نيوةى دةكةويَت، ياخود طشت مارةييةكة لةدةستدةضيَت، يان طشت مارةييةكة ناميَنيت ء دةضيَت بؤ 

 (.املتعةش ضيَذة )جيَطرةوة ئةوي
 كاتَيكدا طشت مارةيى دةضةسثَيت يةكةم / لة ض

سةرجةم برِى ئةو مارةييةى كةة لةة طرَيبةسةتيَكى درووسةتدا نةاوبراوة و ديةاريكراوة لةةم حاَلةتانةةدا         
 دةضةسثيَت :

 جوتبوونى ِراستةقينة بة ذنةكة .1
وا طشت مارةيى دةضةسةثيَت ء هةي    ئةطةر ميَرد لةطةأل ذنةكةيدا جوتبوو بة جوتبوونى رِاستةقينة ئة

برِيَك لةو مارةيية نافةةوتيَت ء لةدةستناضةيَت، مارةييةكةة نةاوبراو بَيةت يةان هاوشةَيوة، ضةونكة بةة          
جوتبوون ميَرد مافى ضيَذوةرطرتنى خؤى وةرطرتووة بؤية دةبيَت طشت مةارةيى بةدات، ئةطةةر هةاتوو     

  1ردن ناميَنيَت.مارةيى ضةسثيَندرا تةنها بة خسء يان طةردن ئازادك
 ى ِراست(جَيذوانجوتبوونى ناِراستةقينة ) .2

كةة   ،مةبةست ليَى كؤبوونةوة يةاخود ثيَكةةوةبوونى بةة تةةنهاي هةةردوو هاوسةةرة ثةيَش طواسةتنةوة        
يان شةرعى يان هةسةتةوةرى نةةبيَت كةة    دَلنيابن لةوةي كةسى دى دةيانبينن و هي  رِيَطرى سروشتى 

رِيَطر بيَت لة جوتبوونى رِاستةقينة، مةبةست لة رِيَطرى هةسةتةوةرى وةك بةوونى كةسةى سةيَيةم يةان      
رِيَطةةرى سروشةةتى وةك ئةةةوةى يةةةكيَك لةةة هاوسةةةران نةةةخؤش بيَةةت ء نةخؤشةةيةكةى رِيَطةةر بيَةةت لةةة 

شةرعى وةك ئةوةى هةردووكيان يةان يةةكيَكيان    نزيكبوونةوة ياخود يةكيَكيان بضوك بوو، يان رِيَطرى
كردنى رِاست رِوويدا لة نيَوان هاوسةران بةم شيَوةيةى كة باسكرا ئةوا جيَذوانبة رِؤذوو بوو بؤية ئةطةر 

حوكمى جوتبوونى رِاستةقينةى هةية لة رِووى ضةسثاندنى طشت مارةيى لة الى حةنةفيةةكان تةا ئةةو    
كة ذنةكة ئامادةيى ثيشانداوة بؤ ميَردةكة و هي  رِيَطريةك نةبووة لة كاتةى طريَبةستةكة دروستة ضون

بةآلم لة الى مالكية و شافعية و )يف اجلديةد( نيةوةى مةارةيى      2بةردةم ميَردةكةي بؤ وةرطرتنى ضيَذ،
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ان رِاى حةنةفيةكانى هةية كةة طشةت   ى رِاست بوو، حةنبةليةش هةمجيَذوانناوبراو دةضةسثيَت ئةطةر 
   3مارةيى دةكةويَت .

 
 مردنى يةكَيك لة هاوسةرةكان .3

ئةطةر يةكيَك لةو دوو هاوسةرة ثاش طريَبةستيَكى هاوسةرى دروست ء ثيَش جوتبوون يان ئةجنامدانى 
تدا و مرد ئةوا لةم حاَلةتةةدا طشةت مةارةيى دةضةسةثيَت     كردنى دروست ء رِاست طيانى لةدةسجيَذوان

لةسةر ميَردةكة، ئةطةر ميَردةكة مرد ئةوا ذنةكة لة مرياتى ميَردةكةى مارةييةكةة دةبةات لةة ثةيَش     
مرياتطرةكان، ضونكة ئةم مارةيية قةرزة و قةرزيش ثيَش مافى مرياتطرانة، بةآلم ئةطةةر ذنةكةة مةرد    

ييةكة دةبةن ثاش ئةوةى بةشى مرياتى ميَرد دةدةن بةو ثيَيةى مرياتطةرة  ئةوا مرياتطرانى ذنةكة مارة
  4ضونكة مردن كؤتايى بةذيانى هاوسةرى ديَنيَت.

زانايانى ئيسمم كؤكن لةسةر ئةوةى مردنى سروشتى، يان كوشتنى يةكيَكيان لة اليةن كةسةيَكى تةر،   
رد يان كوشتنى ذنةكة لة اليةن ميَردةكةيةوة ئةوا لةةم حاَلةتانةةدا طشةت مةارةيى     يان خؤكوشتنى ميَ

دةضةسثيَت، بةآلم ئةطةر ذنةكة خؤى خؤى كوشت يان ذنةكة ميَردةكةةى كوشةت ئةةوا ليَةرةدا زانايةان      
 كؤك نني ء جياوازن :

يَت، بةآلم )زفر لة زؤرينةى زانايان دةَليَن ئةطةر ذن بة ئةنقةست خؤى كوشت ئةوا طشت مارةيى دةكةو
حةنةفية( وا دةبينيَت كة مارةيى ناكةويَت، هةروةها سةبارةت بةة كوشةتنى بةة ئةنقةسةيت ميَةرد لةة       

كردن ئةوا شافعية ء مالكية و زفر لة حةنةفية دةَليَن ذنةكةة  جيَذواناليةن ذنةكةوة ثيَش جوتبوونى ء 
يَن مارةيى بؤ ذنةكةة جةيَطري دةبيَةت واتةة     مارةيى ناكةويَت بةآلم حةنةفية و حةنبةلية و ئيمامية دةَل

  1طشت مارةييةكة .
 

 َيكدا ذن نيوةى مارةيى دةكةوَيتدووةم/ لة ض كات
ذن هةنديَكجار نيوةى مارةيى ناوبراوى بؤ جيَطري دةبيَت و نيوةكةى ترى لةدةسةتدةدات ئةمةةش   

 جانة دةبيَت: ةبةثيَى ئةم مةر
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ثيَويستة طريَبةستى هاوسةرى طريَبةستيَكى رِاست بيَت، بةآلم ئةطةر طريَبةستةكة طةندة بيَت ئةوا  .1
 مارةيى ناكةويَت تةنها لةو كاتةدا نةبيَت كة جوتبوون رِوويدا بيَت .

م ئةطةةةر ثيَويسةةتة مةةارةيى نةةاوبراو لةةة طريَبةسةةتةكةدا بةشةةيَوةيةكى رِاسةةت نةةاوبراو بيَةةت، بةةةآل  .2
ناوبردنةكة ثاش طريَبةستةكة بوو يان هاوكات بوو لةطةَليدا بةةآلم رِاسةت نةةبوو ئةةوا ثيَويسةتة ضةيَذ       

 ( بدريَت .املتعة)
ثَيويستة جيابوونةوةى ذن ء مَيرد لةة ثةيَش جوتبوونةدا بَيةت، ضةونكة ثةاش جووتبةوون سةةرجةم          .3

 مارةيى ذن دةكةويَت .
      2ةن ميَردةوة بيَت، تةآلق بيَت يان هةَلوةشاندنةوة.ثيَويستة جيابوونةوةكة لة الي .4
    

بؤية ذن نيوةى مارةيى وةردةطريَت ئةطةر تةآلق رِوويدا ثةيَش جوتبةوون، ئةطةةر هةاتوو ميَةرد نيةوةى       
ةطةةر دوو لةسةةر سةيَى    مارةيى ثيَشةكيدابوو بة ذنةكةى ئةوا نيةوةى مارةييةكةةى تةرى ناكةةويَت، ئ    

مارةيى دابوو لة ثيَشةكيدا ئةوا دةتوانيَت بطةرِيَتةوة سةةر ذنةكةةى بةؤ جيةاوازى دوو لةسةةر سةيَ ء       
  3نيوةى مارةيى .

 
 ن ِرَيذةيةك لة مارةيى دةكةوَيتسَييةم/ لة ض كاتَيك ذ

ئةطةةةر هةةاتوو  ،جيابوونةةةوة و جوتبةةوون رِوويةةدابووئةطةةةر ذن ء ميَةةرد بةةةهؤى نةةاكؤكى ء نةةةطوجنان 
كةمتةرخةمى لة اليةن ذنةكةوة بوو ئةوا مارةيى ثاشةكى ذنةكة لةدةستدةدات، ئةطةر كةمتةرخةمى 

 لة هةردوو اليةن بوو ئةوا مارةيى ثاشةكى لة نيَوانيان بة رِيَذةى كةمتةرخةمييان دابةشدةبيَت .
 

 ةيى لةدةست دةدا دا ذن طشت مارضوارةم/ لة ض كاتَيك
ذن مةةارةيى لةدةسةةت دةدات بةةةبآ ئةةةوةى جيَطرةوةيةةةك هةةةبيَت بةةؤ مارةييةكةةة يةةاخود مارةييةكةةة  
لةدةستدةدات بةآلم جيَطرةوةيةك يان بةرامبةريَك هةية، مةبةست لة جيَطرةوة ئةوةية كة زانايان ناوى 

 ( يان ليَناوة بةم شيَوةية :املتعةضيَذ )
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  ةبآ جَيطرةوةةدةستدانى مارةيى بلأ. 
 ذن مارةييةكةى لةدةستدةدات ء نايكةويَت لةم بارانةدا :

ئةطةر جيابوونةوة لة اليةن ميَردةوة بوو، لة بناغةشدا طريَبةستةكة سرِدراوة و ثوض بوو ئةويش بة  .1
بةكارهَينانى مافى شةةرعى خةؤى وةك هةَلوةشةاندنةوةى طرَيبةسةت بةةهؤكاري مةافى سةرثشةكبوون        

 نةوة ياخود ثيَطةيشء بة مةرجيَك جوتبوون رِووينةدا بيَت .بةهؤى ضاكبوو
ئةطةر جيابوونةوة لة اليةن ذنةوة بيَت ئةمةةش بةةهؤى تاوانيَكةةوة كةة ذنةكةة ئةجناميةداوة وةك        .2

ئةطةةر ذنةكةة هاوبةشةدانةر بةوو ميَردةكةةش       ،وةرطةرِان يان ثاشطةزبوونةوة و نةضةونة سةةر ئيسةمم   
كة لةطةأل يةكيَك لة باوان يةان نةةوةكانى ميَردةكةيةدا ثةيوةنةدى طريَةدا كةة       موسَلمان بوو، ياخود ذنة

 ياساغن ليَى بؤ هاوسةرطريي .
ئةطةر جيابوونةوة لة اليةن ذنةكةوة بوو ئةويش بة بةكارهيَنانى مافى شةرعى خؤى، طريَبةستةكة  .3

 .اكبوونةوة ياخود ثيَطةيشءةهؤى ضلة بنةرِةتةوة هةَلدةوةشيَتةوة وةك سةرثشك كردن ء هةَلبذاردنى ب
ئةطةةةر طريَبةسةةتةكة طةنةةدة بةةوو جيابوونةةةوةش ثةةيَش جوتبةةوون بةةوو، تةنانةةةت ئةطةةةر ثةةاش       .4

 1كردنى رِاست بوو.جيَذوان
  2ئةطةر ذنةكة طةردنى ميَردةكةى ئازادكرد لة مارةيى. .9
 
 مارةيى لة بةرامبةر جَيطرةوةدا . لةدةستدانىب

ئةطةةةر لةةةكاتى طريَبةسةةتةكةدا مارةييةكةةة ديةةاري نةةةكرابوو، وةك ئةةةوةى نةةاو نةةةهيَنرابوو، يةةاخود   
مارةييةكة ناو هيَنرابوو ثاش طريَبةستةكة، ياخود ناو هيَنرابةوو بةشةيَوةيةكى نارِاسةت بةوو ذنةكةةش      

أل ثياوةكةةدا تةآلقةدرابوو، ئةةوا لَيةرةدا جيَطرةوةكةة )ضةَيذة(و مةافى ذنةكةيةة و         ثيَش جوتبوون لةطةة 
ثيَويستة بدريَت ئةمةش ثيَكهاتووة لة ثؤشاكى تةواوى ذنةكة بة مةرجيَك نرخةكةى زياتر نةةبيَت لةة   

 3نيوةى مارةيى هاوشيَوة و لة ثيَنل درهةم كةم  نةبيَت ئةمة بة رِاى حةنةفية.
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قةرةبووكردنةةةوةى ذنةةة بةةةهؤى تةةةآلق ء دَلنةةةواييكردن ء ،مةبةسةةت يةةاخود بايةةةك لةةة دانةةانى ضةةيَذ 
 4سوككردنى ئازارة لةسةرى .

ةكةةةةانى سةةةةبارةت بةةةة ياسةةةاى بةةةةارى كةسةةةَيتى عَيراقةةةى لةسةةةةر مةةةةارةيى ئةةةةوا لةةةة ماد        
 (ى ياساكةدا ئاماذةى ثيَدراوة بةم شيَوةية :41،41،29،22،21،15)
ذن سةرجةم مارةيى ناوبراوى دةكةويَت ئةطةر هةاتوو جوتبةوون رِوويةدابوو يةاخود يةةكيَك لةة دوو        .1

 هاوسةرةكة مرد.
 ذن نيوةى مارةيى ناوبراوى دةكةويَت ئةطةر تةآلق هةبوو ثيَش جوتبوون . .2
ارةيى دةكةةةويَت لةةة نيَةةوان مةةارةيى نةةاوبراوو مةةارةيى هاوشةةيَوةدا ئةطةةةر هةةاتوو  ذن كةةةم ين مةة .3

 مارةييةكة ناوبراو بوو وة جيابوونةوة رِوويدا ثاش جوتبوون و طريَبةستةكةش نارِاست بوو .
 ذن مارةيى هاوشيَوةى دةكةويَت لةم بارانةدا : .4
ة نيَوانياندا ء ثاش جوتبوون بوو، طريَبةستةكةش ئةطةر مارةييةكة ناونةنرابوو جيابوونةوةش رِوويدا ل .أ

 نارِاست بوو .
 ئةطةر مارةييةكة ناو نةهيَنرا بوو . .ب
 ئةطةر هةردوو ال رِيَككةوتبوون كة مارةيى لة بنةرِةتدا نةبيَت . .ت
ذن مارةيى ثاشةكى لةدةست دةدات ء نايكةويَت ئةطةر هةاتوو يةاخيبوو، ئةطةةر هةاتوو سةةرجةم       .9

ةكةى وةرطرتبوو ئةوا ثابةند دةكريَت بة طةرِاندنةةوةى نيةوةى ئةةو مارةييةةى كةة وةريطرتةووة        مارةيي
(ى 29( لةةخاَلى) دووةم(ي مةادة )  2ئةطةر جيابوونةوة رِوويدا ثاش جوتبوون ئةمةش بةثيَى برِطةى )

 ياساكة.
وانيانةدا  ثةيَش   ذن مارةيى لةدةسةت دةدات ئةطةةر هةاتوو يةاخيببوو وة جيابوونةةوة رِويةدا لةة نيَ        .1

جوتبوون ئةوا مارةيى ثيَشةكى دةبيَت بطةرِيَتةوة و مةارةيى ثاشةةكى لةدةسةت دةدات ء نايكةةويَت.     
 (.29)مادة 

ذن بةثيَى رِيَذة مارةييةكةى بؤ دياري دةكريَت ئةويش ئةطةر ناكؤكى ء نةطوجنان هةةبوو لةة نيَةوان     .9
ا ئةطةر جيابوونةوةكة ثاش جوتبوون بوو ئةةوا مةارةيى   ذن ء ميَرددا ء جيابوونةوة رِوويدا لة نيَوانياند

ثاشةكى لةدةست دةدات ئةطةر هاتوو كةمتةرخةةمى لةة اليةةن ذنةكةةوة بةوو، ئةطةةر هةاتوو طشةت         
مارةييةكةةةى وةرطرتبةةوو ئةةةوا ثابةنةةد دةكريَةةت بةةة طةرِاندنةةةوةى نيةةوةى مارةييةكةةة، بةةةآلم ئةطةةةر   
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ميَردةوة هةةبوو، ئةةوا مةارةيى ثاشةةكى لةة نيَوانيانةدا       كةمتةرخةمى لة اليةن هةردوو ال واتة ذن ء 
( لةة  4دابةشدةكريَت بةثيَى رِيَذةى كةمتةرخةمى هةريةكةيان، ئةمة بةةثيَى برِطةةى )ب( لةة خةاَلى )    

(ى ياساكة، بةآلم ئةطةر جيابوونةوةكة ثيَش جوتبوون بوو وة دةركةةوت كةمتةرخةةمى لةة    41مادة )
 كريَت بة طةرِانةوةى مارةيى ثيَشةكى كة وةريطرتووة . اليةن ذنةكةوةية ئةوا ثابةند دة

ذن مةةارةيى نةةاوبراوى وةرطةةرياو دةطةرِيَنيَتةةةوة ئةطةةةر جيابوونةةةوة رِوويةةدا لةةة نيَوانيانةةدا بةةةهؤى   .9
ليَرةدا ثيَويستة هيَندةى ئةو مارةيية ناوبراوةى كة  ،)جيابوونةوةى ئارةزوومةندانة( لةطةل ميَردةكةيدا

 (ى ياساكةدا ئاماذةي ثيَدراوة .41ميَردى بطةرِيَنيَتةوة ئةمة لة مادة ) وةريطرتووة بؤ
 

 بابةتى مارةيى
هةريةك لة ئيمامى شافعى ء ئيمامى ئةمحةد وا دةبينن كة هةرشتيَك شياو بيَت ء بةوة دابندريَت كة 

نايةاني مالكيةيةة   نرك يان بةهاية ئةوا دةكريَت ببيَتة بابةتى مارةيى، وة )إبن اجلمب( كة لة طةورة زا
وا دةبينيَت هةرشتيَك شياو بيَت بؤ فرؤشء دةشيَت طريَبةستى لةسةر بكريَت، هةروةها دةشيَت لةسةر 
ناساندن ء نيشاندان ئةجنامبدريَت ء لةسةر رِاخةر و ثيَداويستى ناوماأل مارةيى بكريَت ء ئةمةةش بةؤ   

ك يان سووديَك بيَت كة ميَةرد ثيَشكةشةي   نةريتى خةَلكى دةطةرِيَتةوة، هةروةها دروستة مارةيى كاريَ
بكات ء خبةمَليَندريَت بةسامان، بةآلم ئةطةر بةسامان نةبوو وةك شتوومةكى رِيَثيَدراو ئةوا ئةمانة بؤ 
مارةيى ناشيَت، هةروةها ئةطةر نةدةخةمَلَينةدرا وةك مةةى ئةةوا لةة بةرامبةةر كةسةى موسةَلمان بةة         

بةةرِيَوةبردنى كارةكةانى ذنةكةة و سةرثةرشةتيكردنى موَلةك ء      مارةيى دانانةدريَت، هةةروةها دةشةيَت    
سامانةكانى ء فيَركردنى وةك مارةيى دابندريَت، هةروةها هةر سووديَك كة لة بةرامبةةر سةامانيَكدا   
نةبوو ئةوا بؤ مارةيى ناشيَت وةك ئةوةى ثياويَك ذنيَك خبوازيَت بة مةرجى ئةةوةى مارةييةكةةى ئةةوة    

لة الى حةنةفيةكان  1نةهيَنيَت ياخود بة مةرجى ئةوةى ذنةكةى ترى تةآلقبدات. بيَت كة ذنى بةسةردا
مارةيى هةر سامانيَكى خةمَليَندراو و ديار و زاندراوة كة بتوانيَت رِادةست بكريَت، هةر بؤية دروستة 

َيِر و زيوى لة قاَلبدراو بَيةت يةان بةة ثةارة بَيةت يةان خشةة ء بابةةتى         مارةيى زيَرِ يان زيو يان قاَلبة ز
رِازاندنةوة بيَت، ياخود قةرز بيَت يان شتيَكى بةرضاو بيَت، هةروةها دروستة مارةيى ثارضة ثارةيةةكى  
مس )فلس( يان ثارةى كاغةز بيَت يان ئاذةأل بيَت يان خانووبةرة يان ثؤشاك ء شتى تر بيَت، هةروةها 

يَت ء دروستة مارةيى سوودى كةسيَك بيَت يان نيشتةجيَكردن بيَت لة خةانودا يةان كيَآلنةى زةوى    دةش
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يان سواربوونى ئوتومبيَل ء بةم جؤرة لةم شيَوانة بيَت. بةآلم لة الى مالكية، مةارةيى هةرشةتيَك لةة    
وةربطرييَت لةة رِووى  كةلوثةل ء ئاذةأل ء خانووبةرة دةطريَتةوة، خاويَن بيَت ء ثيس نةبيَت ء سوودى ليَ

شةرعةوة كة بتوانةدريَت ِرادةسةتى ذنةكةة بكرَيةت ء بةرِ و جةؤر و كاتةكةةى زانةدراو بَيةت، هةةروةها           
هةرشتيَك دروست بيَت بؤ فرؤشء دروستة بؤ مارةيى، هةروةها هةر شتيَك دروست بيَت ببيَت بة نةرك  

دواخراو بيَت يان ثيَشةخراو، كاريَةك    يان بة كرآ دروستة بؤ مارةيى، هةروةها شتى بةرضاو يان قةرز،
بيَت يةان سةووديَكى زانةدراو وةك ضةاودَيريكردنى مةةرِ و مةاآلتى ذنةكةة بةؤ ماوةيةةكى زانةدراو يةان            
درومانى ثؤشاكةكةى ء خزمةتكردنى بؤ ماوةيةةكى ديةاريكراو و فيَركردنةى قورئةان و هةرشةتيَك لةة       

   2ن ثيشةسازى ء هةر سوديَكى ترى رِيَطةثيَدراو.شيعرى رِيَثيَدراو و ئةدةب ء فيَركردنى نووسني يا
كردنى دروسةتة( كةة   جيَةذوان لة باسكردمنان لة مارةيى دوو بابةت ئاماذةى ثيَدراوة ئةةوانيش )ضةيَذ و   

 دةكريَت بة كورتى ئاماذةيان ثيَبدةين :
 

 (املتعةيةكةم/ ضَيذ )
ضيَذ لةم بابةتةدا ثؤشاك يان سامانيَكة كة ميَرد دةيدات بة ذنة تةآلقدراوةكةى سةةرةرِاى   مةبةست لة

مارةييةكةى ياخود لةجياتى مارةييةكةى ئةمةةش وةك دَلنةةواييكردنى ذنةكةة و قةرةبويةةك بةةهؤى      
يةدات  دةكات سامانيَكة لةسةر ميَةرد كةة ب   ئازارى جيابوونةوة دةدريَت، هةروةها شافعية وا ثيَناسةي

 بةو ذنةى كة لة ذياندا جيابوونةتةوة بة تةآلق ياخود بة هةر مانايةكى تر.
سةبارةت بة برِى ضيَذ ء جؤرةكةى لةبةر ئةوةى دةقيَك نية بؤ خةمآلنةدنى ضةيَذةكة ء جؤرةكةةى بؤيةة     

 زانايان لةم رِووةوة رِايان هةية : 
سانة لة نيوةى مارةيى هاوشيَوة زياتر بن حةنةفية دةَليَت برِةكةى سآ ثؤشاكى كراسة و نابيَت ئةم كرا

تةنانةت طةر ميَرديش دةوَلةمةند بوو، ضونكة ئةمانة جيَطرةوةن يان لةجياتى مارةيني هةروةها نابيَت 
لة ثيَنل درهةم كةم  بيَت تةنانةت طةر ميَردةكة هةذاريش بوو بةآلم ئةوةى رِاى لةسةةرة ئةوةيةة كةة    

 رة هةروةك بذيَوى .ضيَذ بة ثيَى بارى هةردوو هاوسة
بةآلم شافعية وا بة باش دةزانيَت كةة ضةَيذ لةة سةي درهةةم يةان هةاو نرخةكةةى كةةم  نةةبيَت ء لةة            

 خزمةتكاريَك زياتر نةبيَت و برِي نيَوةندةكةشي كراسيَكة .
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بةآلم هةريةك لة مالكية و حةنبةلية ضيَذ بةثيَى بارى هاوسةرةكة دادةنيَن ئةويش بةوةى كة بةرزترين 
ةمآلندن بؤ ضَيذ نرخى خزمةتكاريَكةة لةسةةردةمياندا ئةطةةر هةاتوو مَيةرد توانةادار بةوو هةةروةها         خ

نزم ين خةمآلندن ئةطةر هاتوو ميَرد هةذار بوو ثؤشاكى تةواوى ذنةكةية لةةكاتى نويَذكردنيةدا واتةة    
  1كةم  لة ثؤشاك .

(دا ئاماذة دةدات بةةوةى ئةطةةر   11(ى مادة )2وةوة  ياساى بارى كةسيَتى سورى لة برِطةى )لةم رِو
ى دروست رِوويدا ئةوا ليَرةدا ضيَذ ثيَويست دةكات هةةروةها لةة مةادة    جيَذوانتةآلقى ثيَش جوتبوون ء 

و تيايةدا لةة   (دا برِى ضيَذى خةمَلاندووة بة ثؤشاكى هاوشيَوةى ذنةكة كة لةةماأل دةضةيَتة دةرةوة   12)
دياريكردندا دةبيَت رِةضاوى بارى ميَرد بكريَت بة مةرجيَك نابيَت لة نيةوةى مةارةيى هاوشةيَوة زيةاتر     

 بيَت . 
(ى ياساى بارى كةسةَيتى ئةردةنيةدا ئامةاذة دراوة بةة ثَيويسةتى ثَيةدانى ضةَيذ        99هةروةها لة مادة )

ى دروست رِووينةدا بيَت جيَذوانت ء جوتبوون ء ئةطةر هاتوو تةآلق رِوويدا ثيَش ئةوةى مارةيى ناو بربيَ
ئةوا دةبيَت ضيَذ بدريَت ء تيايدا بةثيَى داب ء نةريت ء بة رِةضاوكردنى بارى ميَرد دياري دةكريَت كةة  

 نابيَت لة نيوةى مارةيى هاوشيَوة زياتر بيَت .
بةة ثيَويسةتى ضةيَذ كةة     (دا ئاماذةيةداوة  14هةروةها داِريَذةرى ياساى  بارى كةسي كوةيتى لة مادة )

تيايدا دادوةر برِةكةى دةخةمَلَينيَت بةشةَيوةيةك كةة لةة نيةوةى مةارةيى زيةاتر نةةبيَت ئةطةةر هةاتوو          
 ى راست ء دروست .جيَذوانجيابوونةوة رِوويدا ثيَش جوتبوون ء 

َتَمسُلوُهنَل َأْو َتْفِرُضوا َلا ُجَناَا َعَلْيُكْم ِإْن َطلَلْقُتُم النِلَساَء َما َلْم  بةَلطةى شةرعى لةسةر ضيَذ )
َيا َأي َها الَِّذينَ آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتمُ اْلُمْؤِمَناِت ( هةروةها )-231 البقرة-َلُهنَل َفِريَضةً َوَمتِلُعوُهنَل

 - ا َفَمتُِّعوُهنَُّثمَّ َطلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن َقْبِل َأْن َتَمس وُهنَّ َفَما َلُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدٍَّة َتْعَتد وَنَه
 البقرة-اْلُمتَِّقنَي َحقًّا َعَلى لََّقاِت َمَتاَع ِباْلَمْعُروِفَوِلْلُمَط(،  هةروةها )-14االحزاب 

َيا َأي َها النَِّبي  ُقل َلَأْزَواِجَك ِإن ُكنُتنَّ ُتِرْدَن اْلَحَياَة الد ْنَيا َوِزيَنَتَها ( هةروةها )-241
 . (-32االحزاب -ْعُكنَّ َوُأَسرِّْحُكنَّ َسَراحًا َجِمياًلَفَتَعاَلْيَن ُأَمتِّ

 بابةتي ضيَذ جياوازة لة بابةتي قةرةبووي تةآلقي نارِةوا لةضةند رِوويةكةوة كة خؤيدةبينيَتةوة لة :
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بةآلم قةرةبووي تةآلقي ،ضيَذ بة دةقي رِوون و رِاشكاوي قورئان و فةرموودةي ثةيامبةر جيَطري كراوة -1
 كاريَك يان بابةتيَكي هةوَلدان و بؤضوني زانايانة كة ثشتبةس اوة بة تيوَري نارِةوا. نارِةوا
ضيَذ لةطشت بارةكاني جيابوونةوة جيَطري دةبيَت بةآلم قةرةبوو تةنها لة يةك باردا ئةويش تةآلقداني -2

 ذن لة اليةن ميَرد بةبيَ ثاساو.
ئةوةي ميَرد هؤكاري تةآلقدان خباتة رِوو بةآلم قةرةبوو  ضيَذ بؤ ذن جيَطري دةبيَت بة خستين تةآلق بةبيَ-3

لة كاتيَكدا جيَطري دةبيَت كة هؤكاري رِةوا نةبيَت بؤ تةآلقدان بؤية ئةطةر هؤكاري رِةوا هةبوو ئةوا برِيار 
 بة قةرةبوو نادريَت.  

 
 (اخللوة الصحيحةى دروست)دووةم/ جَيذوان

ميَرد ثاش طريَبةستى هاوسةرى دروست لة شويَنيَكدا كؤببنةوة ى رِاست بةو ماناية ديَت  ذن ء جيَذوان
و بةةة يةكةةةوةبن كةةة دَلنيةةابن لةةةوةى كةةة خةةةَلك نايانبينيَةةت وةك كؤبوونةةةوةيان لةةة ماَليَةةك يةةان لةةة  
خانوويةكدا كة دةرطاكةى داخرا بيَت، بةآلم ئةطةر بة يةكةوة بوونةكةيان لة شةةقاميَك يةان رِيَطايةةك    

سةربانيَك كة ثةرذينى نةبوو يان لة ماَليَكدا بةوون دةرطةا و ثةجنةةرةى كةراوة بةوو       يان مزطةوتيَك يان
ية دةبيَت مةرجى ئةوة هةبيَت لة يةكيَك لةة  جيَذوانبؤ هيَنانةدى ئةم  ،ى دروست رِووناداتجيَذوانئةوا 

و  هاوسةرةكاندا كة رِيَطرى هةسةتةوةرى ء شةةرعى ء سروشةتى نةةبيَت كةة رِيَطربَيةت لةة جووتبةوون        
ى دروسةت رِوونةادات   جيَةذوان ثةيوةندى سةرجيَيكردن بؤية ئةطةر هةاتوو ئةةم رِيَطرييانةة هةةبوو ئةةوا      

 :بةمنونة
ئةطةر هاتوو يةكيَك لة هاوسةران نةخؤش بوو بة دةرديَك كة رِيَطربوو لة جووتبةوون يةاخود سةةرةرِاى    

ى ذير بوو، ياخود يةكيَكيان بةة  هةردوو ذن ء ميَرد كةسى سيَيةم لةطةَلياندا بوو ئةو كةسةش كةسيَك
رِؤذو و بوو كاتةكةش مانطى رِةمةزان بوو، ئةطةر هاتوو ئةم مةرجانة يةاخود رِيَطرييانةة نةةبوو ئةةوا     

 كة طةندةية .جيَذوان
 كردن دوو رِايان هةية :جيَذوانزانايان سةبارةت بة 

تةةنها واتةة بةةبآ  جوتبةوون      كردن بةة جيَةذوان رِيَضكةى مالكية و شافعية )يف اجلديد( وا دةبيةنن كةة   
ى دروسةتى ئةجنامةدا و ثاشةان    جيَذوانمارةيى بؤ ذن جيَطري ناكات، بؤية ئةطةر ميَرد لةطةأل ذنةكةيدا 

تةآلقيدا ثيَش جوتبوون ئةوا تةنها نيوةى مارةيى ناوبراوى دةكةةويَت يةاخود )ضةيَذ( دةكةةويَت ئةطةةر      
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ْن َطلَلْقُتُموُهنَل ِمْن َقْبِل َأْن َتَمسُلدوُهنَل َوَقدْد َفَرْضدُتْم    َوِإمارةييةكة ناو نةبرابوو بةَلطةشيان ئايةتى )
 (.-239البقرة  -َلُهنَل َفِريَضًة َفِنْصُف َما َفَرْضُتْم

وةك جوتبةوون وايةة لةة رِووى تةةواوكردنى      جيَةذوان بةآلم رِيَضكةى حةنةفية و حةنبةلية وا دةبينن كة 
يَطري بوونى رِةضةَلةك ء ياسةاغبوونى هاوسةةرطريي خوشةك ء    مارةيى ء ثابةندبوون بة ماوةبةندي و ج
بؤيةة دةسةتليَدان ء ماضةكردن بةة ضةَيذ و حةةز ئةةوا لةة الى          ،هاوسةرطريى فرةذنى لةطةةأل ضةوار ذن   

كردنى دروسةت دةبيَتةة تةةآلقى لةيَك ازان ء     جيَذوانبؤية تةآلق لة ثاش  ،حةنبةلية وةك جوتبوون واية
ت دةبيَت وةك جيَطري بةوونى طشةت مةارةيى ء جيَطريبةوونى رِةضةةَلةكى      ضةند حوكميَكى لةسةر دروس

منداأل لة ميَردةكة و ثابةندبوون بة ماوةبةندي و ثيَدانى بذيَوى ماوةبةندي و ياساغبوونى هاوسةرطريى 
كردنةة  جيَذوانبة ذنيَكى تر كة لة ذنةكةى ياساق بيَت هةروةها ئةطةر ميَرد ويستى ذنةكةى ثاش ئةةم  

وةك  جيَةذوان دات دةبيَت رِةضةاوى كةاتى تةآلقةكةة بكةات بةةوةي ئايةا لةة خاوَينيدايةة، بةةآلم          تةآلق ب
كردن كضةى ئةةو ذنةة بةؤ هاوسةةرطريى      جيَذوانجوتبوون نية لة هةنديَك رِووةوة وةك ئةوةى بة رِوودانى 

ويةدابوو ئةةوا   ياساق نةبيَت لةو ميَردة و دةتوانيَت بيخوازيَت، بةةآلم ئةطةةر جوتبةوونى رِاسةتةقينة رِو    
كردن لةطةأل ذنة تةآلقدراوةكة لة اليةن ميَردةكةيةوة ثاش جيَذوانناتوانيَت كضةكةى خبوازيَت، هةروةها 

 تةآلقدان بة طةرِاندنةوة بؤ هاوسةرى داناندريَت .
ردن دواتر ويستيان بطةرِيَنةوة الى يةك ى ئةوا دةبيَةت بةة   جيَذوانكهةروةها ئةطةر تةآلق رِوويدا ثاش 

  1يَبةست ء مارةيى نوآ بضنةوة الى يةك ى .طر
(دا ئامةاذة دةدات بةةوةى ئةطةةر هةاتوو لةة طريَبةسةتيَكى       99ياساى بارى كةسيَتى سورى لة مةادة) 

ةوا نيةوةى مةارةيى   ى رِاسةت رِوويةدا ئة   جيَةذوان رِاستدا مارةيى دياريكرابوو، تةةآلق ثةيَش جوتبةوون ء    
ى رِاسةت ئةةوا ذنةكةة    جيَةذوان دةكةويَت، بةآلم ئةطةر جيابوونةوة بةهؤى ذنةكةوة بوو ثيَش جوتبوون و 

 (.95طشت مارةيى لةدةستدةدات )مادة
(دا ئاماذة دةدات بةوةى ئةطةةر مةارةيى نةاوبراو    49هةروةها ياساى بارى كةسيَتى ئةردةنى لة مادة)

دا ئةوا دةبيَت بة تةواوةتى مارةييةكة بدريَت بة مردنى يةكيَك لة هاوسةران بوو لة طريَبةستيَكى رِاست
ى دروسةت  جيَةذوان ى دروست، بةآلم ئةطةر تةآلق رِوويةدا ثةيَش جوتبةوونء    جيَذوانيان بة تةآلقدان ثاش 

(دا ئاماذة دةدات بةوةى ئةطةر جيابوونةوة رِوويدا 45ئةوا نيوةى مارةيى دةدريَت هةروةها لة مادة )
لةسةر داواكارى ذنةكة بةهؤكارى بوونى نةنطى يان دةرديَك لة ميَردةكةدا ياخود سةرثةرشةتيار داواى  
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ى دروسةت بةوو ئةةوا    جيَةذوان جيابوونةوةى كرد بةهؤكارى نةبوونى هاوتايى ء ئةويش ثيَش جوتبوون ء 
 طشت مارةييةكة لةدةستدةدات .

ى ياساكةدا ئاماذة دةدات بةوةى نيوةى مارةيى (13دارِيَذةرى ياساى بارى كةسيَتى كوةيتى لة مادة)
 ى رِاست ء دروست .جيَذوانناوبراو بؤ ذن دةبيَت بة تةآلق ثيَش جوتبوون يان 

سةبارةت بة ئارِاستةى دادطا لةمةرِ مارةيى ئةوا ئةطةر مارةيى جيَطريكراو لة طريَبةسةتى هاوسةةريدا   
نى بة دراو بةَلكو برِيار بة زيَرِةكة دةدات ئةطةر هاتوو بة زيَرِ بوو ئةوا دادطا ناضيَت بؤ بة بةرامبةركرد

زيَرِ لة بازارِةكاندا هةبوو مةطةر ذنةكة داوا بكات بة دراوى نيشتمانى ياخود بوونى زيَرِ لة بازارِةكاندا 
هةروةها دادطا دةتوانيَت مارةيى هاوشيَوةى ذنةى داواكةار لةسةةر     2،ئةستةم بوو ئنجا دةضيَت بؤ دراو

ثيَوانةي ياخود بة بةراورد بة مارةيى كضى مامةكةى كة هاوشانيةتى لة تةمةةن ء جةوانى ء زانينةدا    
 4، هةروةها مارةيى ثاشةكى لة ئةستؤدا جيَطري نابيَت تةنها بة ووتبوون نةبيَت .3خبةمَليَنيَت

  
 ()النفقةَيوى لقى دووةم /بذ

لة ضوارضيَوةى مافة داراييةكانى ترى ذن لةسةر ميَرد دابينكردنى بذيَوية بؤي كة دةبيَت ميَرد ثابةنةد  
(ي ياساى بارى كةسيَتى 23بيَت بة جيَبةجيَكردنى ء ثيَدانى مةطةر رِيَطرى هةبوو، لةم رِووةوة مادة )

 ى بذيَوى ذن لة اليةن ميَردةوة .عيَراقى لة سةرةتاى مادةكةدا ئاماذة دةدات بة ثيَويست

 ثَيناسةى بذَيوى  
مةبةست لة بذَيوى دابينكردنى ثيَداويسةتى ذنةة لةة اليةةن مَيةردةوة لةة خةواردن ء نيشةتةجيَكردن ء         

ء يان بذَيوى ناويَكة بةؤ شةتيَك كةة مةرؤظ خةرجيةدةكات بةؤ منداَلةةكانى         1خزمةتطوزارى ء دةرمان،
 2،هاوسةر ء خزم ء كةسوكارةكانى كة ئةمةش خؤيدةبينيَتةوة لة خواردن ء ثؤشةاك ء نيشةتةجيَكردن  

                              
 -بغداد  -ةقسم األحوال الشخصي-ييزالعدلية قضاء حمكمةالتم -جمموعة األحكام -احملامي صباا سلمان املف  2

 (11/2/2111)(له2111/شخصية/6547بِريار) ذمارةي-71، ل2116
 ( 1174/شرعية/616)بِريار ذمارةي-11ل-سةرضاوةى ثيَشوو-فوزى كاظم املياحي مياحملا 3

 (22/12/1175)(له1175/شخصية/1714بِريار) ذمارةي-14ل-سةرضاوةى ثيَشوو-احملامي فوزي كاظم املياحي 4
 11ل-سةرضاوةى ثيَشوو-فريد فتيان 1

ل  -التمييز بقرارات حمكمة معززة مقارنة دراسة-شرعًا وقانونًا وقضاءًا -أحكام النفقة-سعدون الربيعيمجعة احملامي  2
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ةر ذنةكةى ء منداَلةةكانى ء باوانةةكانى ء   ياخود بذيَوى ناويَكة بؤ ئةوةى كة مرؤظ خةرجيدةكات لةس
 3كةسانى تر كة بذيَوى لةسةريانة.

 
 ةرجةكانى ضةسثاندنى مافى بذَيوىم

 :ى خؤيدةبينيَتةوة لة دوو هؤكاردابةشيَوةيةكى طشتى هؤكارى ثيَدان ء ثابةندبوون بة دابينكردنى بذيَو
 اوسةرطريى، كة ميَرد ثابةندة بة دابينكردنى بذيَوى بؤ ذنةكةى .هؤكارى ه .1
 4هؤكارى خزمايةتى، كة تايبةتة بة ثابةندكردنى بذيَوى هةر خزميَك بؤ خزمةكةى تر. .2

دةكةى كة بةهؤى طريَبةستى هاوسةريةوة ئةوةى ليَرةدا مةبةستى ئةم تةوةرةية، بذيَوى ذنة لةسةر ميَر
 ديَتةدي ء دروست دةبيَت.

لةبةر ئةوةى بذَيوى شوَينةواريَكة لةة شةوَينةوارةكانى طرَيبةسةتى هاوسةةرى بؤيةة ئةركةة و ثَيويسةتة        
لةسةر ميَردةكة دابينيبكات ئةويش لة بةرامبةر ئةو ئةركةى كة ذن جيَبةجيَي دةكات لة ملكةضبوون 

ردن بة ضاكة و خؤتةرخانكردن ء مانةوة لة ماَلى هاوسةرى  ء لة ئةستؤطرتنى قورسايى ء طويَرِايةَليك
 خيَزان، بؤية ذن بذيَوى لةسةر ميَردة ئةطةر هاتوو ئةم مةرجانة هةبوو :

دةبيَت طريَبةستى هاوسةرى رِاست بيَت بةآلم ئةطةر طريَبةستةكة طةنةدة يةاخود ثوضةةأل بةوو ئةةوا       .1
يَرةدا دةبيَت دةستبةجآ ذن ء ميَردةكة جياببنةوة بةمةش مةافى خؤقةتيسةكردن   بذيَوى نية، ضونكة ل

 ناميَنيَت كة هؤكاريَكة بؤ ثابةندبوون بة بذيَوى .
ثيَويستة ذنةكة شياو و باش بيَت بؤ ئةجنامدانى ثةيوةندى ء تيَكةَلى هاوسةريكردن، بةآلم ئةطةةر   .2

ت ئةوا لة اليةن زؤرينةى زانايان ذنةكة بذيَوى ناكةويَت، ذنةكة منداأل بوو نةدةتوانرا لةطةَليدا جووتبيَ
بةآلم )ئةبو يوسف( دةَليَت ذنةكة بذيَوى دةكةويَت ضونكة ميَرد رِازيبووة بة خؤتةرخانكردنى ناتةةواو،  
بةآلم ئةطةر ذنةكة بضووك بوو بؤ هاودةميكردن ء خزمةتكردن طوجناو نةبوو ئةةوا بةذيَوى نيةة، بةةآلم     

 وى هةية بةم شيَوةية :ذنى نةخؤش بذيَ
ئةطةر ثيَش طواستنةوة ذنةكة نةخؤش كةوت بةشيَوةيةك نةيدةتوانى بيَتة ماَلى هاوسةرى ئةوا لةم  .أ

 حاَلةتةدا خؤتةرخانكردن ء قةتيسكردن لة تواناى ذنةكةدا نية .
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رد كةة  ئةطةر دواى طواستنةوة لة ماَلى باوكيدا ذنةكةة نةةخؤش كةةوت ء ميَردةكةةش داواى ليَكة      .ب
 بيَتةوة ماَلى هاوسةرى بةآلم ذنةكة سةرةرِاى ئةوةى لة توانايدا هةبوو بةآلم ملينةدا و نةضووةوة .

مافى ميَردةكة لة قةتيسبوون ء خؤتةرخانكردنى ذنةكة بة بآ ثاساوى شةرعى ء بةبآ ئةوةى بةة   .ت
كردن بةهؤى ثياوةكةةوة  هؤكارى ميَردةكةى بيَت لةدةست نةضيَت، بةآلم ئةطةر لةدةستدانى خؤتةرخان

بوو ئةوا ذنةكة بذيَوى دةكةويَت، بؤ منونة ئةطةر ذنةكة طويَرِايةَلى ميَردةكةةى نةةدةكرد لةبةةر ئةةوةى     
 1ميَردةكةى مارةيى ثيَشةكى نةداوةتآ .

 
 ى خؤتةرخانكردن ء قةتيسكردنى ذنمانا

جةكانى بذيَوى خؤتةرخانكردن ء قةتيسكردنى ذنةة بةؤ ميَردةكةةى بةشةيَوةى     بيَطومان يةكيَك لة مةر
رِاستةقينة ء كردارةكى يان بة حوكمى ياسا، بؤية ئةطةر ذنةكة خةؤى تةةرخان ء قةةتيس كردبةوو بةؤ      

رطريييةوة لةسةةري ثيَويسةت   ميَردةكةى ئةوا بذيَوى لةسةر ميَردةكةيةة لةة كةاتى طريَبةسةتى هاوسةة     
 .دةبيَت

ة خؤتةةةرخانكردن ء قةتيسةةكردن ئةوةيةةة كةةة ذن ئامةةادة بيَةةت بةةؤ جيَبةةةجيَكردنى       مةبةسةةت لةة 
ثيَداويسةةتيةكانى هاوسةةةرطريى، ئةةةويش بةةة ئامةةادةبوونى بةةؤ ضةةوونة ذَيةةر طوَيِرايةةةَلى مَيةةرد و         

 خؤرِادةستكردنى بؤى ء رِيَطرينةكردنى لةم كارة بةبآ ثاساوى شةرعى .
رِوودةدات ئةويش وةك ئةوةى بة كةردةوة ذن بضةيَتة ذيَةر    خؤتةرخانكردن ء قةتيسكردن بة كردارةكى  

طوَيِرايةَلى مَيرد ئةمةش بةهؤى ضوونى بةؤ ئةةو ماَلةةى كةة ئامةادةكراوة بةؤ جَيبةةجيَكردنى ئةركةة         
هاوسةريةكان ئةمةش بةهؤى ئةوةى كة ذن ئامادةبيَت بؤ ئةوةى ميَرد بتوانيَت لةطةَليةدا بةة كةردةوة    

نكردن ء قةتيسكردن بة حوكمى ياسةا دةبيَةت ئةةويش بةة ئامةادةبوونى      جووتبيَت، هةروةها خؤتةرخا
ذنةكةية بؤ ضوون ء رِؤيشء بؤ ماَلى هاوسةرى ء ضوونة ذيَر طويَرِايةَلى ميَرد لةة ثيَنةاو ئةةوةى ميَةرد     
توانةةاى جوتبةةوونى هةةةبيَت لةطةَليةةدا، تةنانةةةت ئةطةةةر ئةمةةةش رِووينةةةدابيَت بةةة كةةردةوة بةةةهؤى   

 2ذنةكة.ميَردةكةوة نةك 
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 ِرةطةزةكانى بذَيوى
مةبةست لة رِةطةزةكان يان جؤرى بذيَويةكان، دابينكردنى جؤرى ثيَداويستيةكانى ذيانى رِؤذانةى ذنةة  
كة خؤيدةبينيَتةوة لة بذيَوى خواردن و نيشتةجيَكردن ء ثؤشاك ء ضارةسةركردن لة كةاتى نةخؤشةي و   

(دا 24(ى مةادة) 2زمةتكار و ثيَداويستيةكانى تر، ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى لة برِطةى )كريَى خ
ئاماذة دةدات بة رِةطةزةكانى بذيَوى كة بريتني لة خواردن و ثؤشاك ء خانوو هةروةها ثيَداويستيةكانى 

 ثؤشاك ء خانوو، كريَى ضارةسةرى ثزيشكى ء كريَى خزمةتكارى ذن .
 

 بذَيوى بريتني لةمانةةطةزةكانى بؤية ِر
 بذَيوى خواردن  .1

خواردن وةك رِةطةزيَكى سةرةكى بذيَوى خؤيدةبينيَتةوة لة دابينكردنى خواردن ء خواردنةوة و ثيَخور و 
 1ثاشكؤكانى لة ئاو و سةركة و رِؤن ء دار و سةوتةمةنى ء لةةو شةَيوةية، بةةآلم ميةوة ثَيويسةت نيةة،        

دةبيَت ميَرد هةَلسيَت لة جؤرةكانى خواردن ء خواردنةوة كة بةثيَى شةرع ء عورف باوة و بؤ ذنةكةةى  
 2دابينبكات هيَندةى ثيَويستة .

 
 بذَيوى نيشتةجَيكردن .2

نيشتةجيَكردنى طوجناو و شياوة بؤ ذن لة اليةن  يةكيَك لة رِةطةزةكانى ترى بذيَوى دابينكردنى شويَنى
 ميَردةكةيةوة كة لةطةأل تواناى دارايدا بطوجنيَت ء مةرجة داواكراوةكانى نيشتةجيَكردنى تيادابيَت .

 شويَنى نيشتةجيَكردن دةبيَت ئةم مةرجانةى تيادا بيَت :
 طوجناندنى شويَنى نيشتةجيَكردن لةطةأل بارى دارايى ميَرد. .أ

سةرجةم ثيَداويستى نيشتةجيَكردن لة كةلوثةةل ء رِاخةةر و كةرةسةتةى ثيَويسةت لةة شةويَنةكةدا        .ب
 هةبيَت.

دةبيَت ماَلى هاوسةرى سةربةخؤ بيَت ء ضؤأل بيَت ء بيَجطة لة ذنةكة كةسةى تةرى تيةادا نةةبيَت،      .ت
ى بضةوكى ناجياكةار   تةنانةت طةر كةسوكارى ميَردةكة ياخود منداَلةكانى بةوو، بةةآلم طةةر منةداَليَك    

 هةبوو لةو ذنةش نةبوو ئةوا دةشيَت لةطةَلياندا بيَت.
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ثيَويستة ماَلى هاوسةرى لة شويَنيَكدا بيَت كة ذنةكة دَلنيابيَت لةخؤى ء سامانةكةى و نابيَت لة  .ث
 3شويَنيَكى دابرِاو و ترسناكدا بيَت كة دراوسيَى نةبيَت .

 بذَيوى ثؤشاك .3
ثيَويستة ثؤشاك ء جلوبةرط بؤ ذن دابينبكريَت بةشيَوةيةك لةطةأل بارى دارايى ء ثيَطةى كؤمةآليةتى 

ا بطوجنيَت ء دةبيَت لة ماوةى ساَليَكدا دووجار ميَرد ثؤشاك بؤ ذنةكةى )زسةتانةو هاوينةة(   ثياوةكةد
  4دابينبكات.

 
 خةرجى خزمةتكار .4

زانايان كؤكن لةسةر ئةوةى كة ميَرد ثابةندة بة بذيَوى خزمةتكار ئةطةر هةاتوو ميَةرد خةاوةن دارايةى     
كةش لة ماَلى خؤياندا واتة ماَلى باوكى لة اليةن خزمةةتكارةوة خزمةتةدةكرا، يةاخود ذنةكةة     بوو ذنة

نةيدةتوانى خزمةتى خؤى بكات لةبةر ئةوةى خاوةن توانابوو ياخود نةخؤش بوو، بةآلم لة الى زؤربةى 
ويسةتة بةؤ   زانايان)ئةبى حةنيفة و حممد و شافعى ء ئةمحةد( رِايان واية كة تةةنها يةةك خزمةةتكار ثيَ   

دةَلةيَن بةةذيَوى دوو   ثهور ذنةكةة و ثيَويسةت بةةة دوو خزمةةتكار ناكةات، بةةةآلم ئةةبى يوسةف ء ئةةةبى       
خزمةتكار دةسةثيَندريَت ضونكة ثيَويستى بة دوو خزمةةتكار هةيةة يةةكيَكيان بةؤ بةرذةوةنديةةكانى      

بةآلم ئةطةر ميَةرد نةةدار بةوو ئةةوة بةذيَوى       1ناوخؤ)ماَلةوة(و ئةوى تريان بؤ بةرذةوةنديةكانى دةرةوة.
خزمةتكارى لةسةر نية، ضونكة لةسةر كةسى نةدار كةم ين بذيَوى كة دةسةثيَندريَت بذيَوي بةسةبون  
ء بةشكردنة وة خزمةتكاريش لة بابةتة جوانكاريةكانة واتة دةبيَت ذنةكة خؤى خزمةتى خؤى بكةات  

روةها ئةطةر ذنةكة لة ماَلى باوكى خودى خؤى خزمةتى خؤيدةكرد ئةوة لةسةر ميَرد بةثيَى توانا، هة
نية خزمةةتكارى بةؤ دابينبكةات بةؤ هاريكةاريكردن ء كةمكردنةةوةى قورسةايى و بةارطرانى لةسةةر          

ت ء بيطؤرِيَت بة خزمةتكاريَكى تر ضونكة ، هةروةها بؤ ميَرد نية خزمةتكارى ذنةكةى دةربكا2ميَرد
ذنةكة بيَجطة لة خزمةتكارةكةى خؤى لة خزمةتكارى تر دَلنيا نية، مةطةر لة حاَلةتيَكدا نةبيَت كةة  
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خزمةتكارةكة باش نةبوو ياخود جيَطةى برِوا نةبوو، ليَرةدا ميَرد دةتوانيَت خزمةتكارةكة بطؤرِيَت بة 
 3لةم بارةدا ثيَويست بة رِةزامةندى ذنةكة ناكات.خزمةتكاريَكى باش و دةستثاك ء 

 
 بذَيوى ضارةسةرى ثزيشكى  .5

زانايةانى هةةر ضةوار رِيَضةةكة لةة ئيسةممدا كةةؤكن لةسةةر ئةةوةى كةة مَيةةرد كرَيةى ضارةسةةرى ذنةةة           
ى دةرمان لةسةةر نيةة، بةةَلكو ئةةم     نةخؤشةكةى لة كريَى ثزيشكى ء كةَلةشاك ء نةشتةرطةرى ء نرخ

ئةطةةر سةامانى نةةبوو ئةةوا بذيَويةكةةى       ،جؤرة بذيَوية لةسةر ذنةكة خؤيةتى ئةطةر سةامانى هةةبوو  
واتة ليَرةدا بذيَوى لةسةر ئةو كةسةية وةك ئةوةى كةة   4لةسةر ئةوكةسةية كة بذيَوى ذنةكةى لةسةرة.

بةآلم هةريةةك لةة زةيديةة و جةعفةريةة وا     ،تا ذنةكة هاوسةرطريي نةكرد بيَت واتة لةسةر باوكى هيَش
  9دةبينن كة كريَى ثزيشكى دةضيَتة ضوارضيَوةى بذيَوى و دةبيَت ميََردةكة بؤ ذنةكةى خةرجبكات.

 
 بذَيوى ثَيداويستيةكانى تر .6
ويَرِاى ثيَداويستى ثؤشاك  ء خواردن ء نيشتةجيَكردن لةهةمان كاتةدا بةةو ثيَيةةى ئافرةتةة ضةةند      ذن 

 1ثيَداويستيةكى ترى هةية دةبيَت ميَرد هةَلسيَت بة دابينكردنى بؤ ذنةكة.
 

 لةدةستدانى بذَيوى
ةستى هاوسةريةوة جيَطري  دةبيَةت، لةهةةمان كاتةدا    هةروةك ضؤن بذيَوى هاوسةرى بؤ ذن بةهؤى طريَب

 بذيَوى هاوسةرى ناميَنيَت  ء ذن لةدةستيدةدات بة ضةند هؤكاريَك كة ئةمانةن :
 مردنى يةكَيك لة هاوسةران .1

ئةطةر مَيرد ثيَش ثيَدانى بذَيوى طيانى لةدةستدا، ئةةوا بةؤ ذنةكةة نيةة لةة سةامانى مَيردةكةةى وةك        
 1ةر ذنةكة طيانى لةدةستدا ئةوا بؤ مرياتطرةكانى نية داواى بذيَوى ذنةكة بكةن.بذيَوى ببات وة ئةط
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 هاوسةرطريى بة طرَيبةستى طةندة .2
ئةطةر هاتوو هاوسةرطريى ئةجنامدرا بة طريَبةستيَكى طةندة يةاخود لةطةةأل ذنيَكةدا بةوو بةة طومةان،       

تبةجآ بةويسةتى خؤيةان جياببنةةةوة بةة ثيَضةةوانةوة ئةةوا دادوةر بةةزؤر جيايةةان       ليَةرةدا دةبيَةت دةسة   
 دةكاتةوة، بؤية بذيَوى ناكةويَت. 

 
 ذنى منداأل .3

ئةطةر ذنةكة بضوك ء منداأل بوو كة نةدةتوانرا سةوودى لَيببينرَيةت، لَيةرةدا ئةةم ذنةة بةذَيوى نيةة لةة         
قةتيسكردن بةآلم ئةطةر ذنةكة منداأل بوو دةتواندرا رِيَضكةى حةنةفيدا ضونكة بذيَوى ثةيوةستة بة خؤ

سوودى ليَببينريَت لة خزمةتكردن ء هاودةميكردن بةآلم تواناى جوتبةوون نةةبوو لةطةَليةدا ئةةوا الى     
زؤرينةى حةنةفيةكان بذَيوى نية، بةةآلم لةة الى ئةةبو يوسةف ء هةنةديَك لةة زانايةان ئةطةةر توانةدرا          

ية ضونكة دةتواندريَت سوودى ليَببينريَت لة خزمةتكردن ء دَلنةواييكردن، بطويَزريتةوة ئةوا بذيَوى هة
بةآلم ئةطةر هاتوو تواناى سوودوةرطرتن بةهؤى تةنها ثياوةكةوة بوو بةمنونة ثياوةكةش منداأل بوو ئةوا 

 ذنةكة بذيَوى هةية و دةيكةويَت.
 
 ذنى نةخؤش .4

وة نةخؤش كةوت ء نةيدةتوانى بضةيَت بةؤ مةاَلى    زانايان كؤكن لةسةر ئةوةى ئةطةر ذن ثيَش طواستنة
ميَرد ئةوا بذيَوى ناكةويَت ضونكة قةتيسبوون لة توانادا نية، بةةآلم ئةطةةر ذنةكةة نةةخؤش كةةوت و      
طةرِايةةةوة مةةاَلى بةةاوكى ء ميَردةكةةةش داوايليَكةةرد بطةرِيَتةةةوة مةةاَلى ميَةةرد و  ذنةكةةةش دةيتةةوانى  

  2ةوة ئةوا بذيَوى نية.بطةرِيَتةوة ماَلى ميَرد بةآلم نةهات
 
 (نشوز الزوجةياخيبوونى ذن ) .5

مةبةست لة ياخيبوون سةرثيَضيكردنى ذنة لةو مافانةى ميَرد كة لةسةريةتى ء طريَبةستى هاوسةةرى  
يةاخود مةبةسةت ليَةى     3ناميَنيَةت، ثَيويستى كةردووة بةؤ مَيردةكةة، بؤيةة ذن بةة يةاخيبوونى بةذَيوى        
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دةرضوونى ذنة لة  طوَيِرايةَلى مَيردةكةى بةةبآ ثاسةاوى شةةرعى يةاخود بةة هؤكارَيةك كةة لةة اليةةن          
 ثياوةكةوة نةبووة.

 ت لةم بارانةدا :ذن بة ياخيبوو دادةنريَ 4
ئةطةر ذنةكة ماَلى هاوسةرى جيَهيَشت بة بآ رِيَطةثيَدان ء بةبآ ثاساوى شةرعى يان طةشتى كرد  .أ

بةبآ رِيَطةثَيةدانى مَيردةكةةى يةاخود ئيحرامكردنةى بةة حةة  بةةبآ رِيَطةثَيةدان، طشةت ئةمانةة بةة            
سةاو بةوو ئةةوا ليَةرةدا بةة يةاخيبوو       ياخيبوونى ذن دادةنريَت مةطةر بة هؤكاريَكى ثيَويست يان بةة ثا 

هةروةها ئةطةر ذنةكة نةيويست برِوات بؤ ماَلى هاوسةرى بةبآ ثاساوى شةرعى يان بةبآ  1داناندريَت،
هؤكارى ميَرد هةروةها ماَلى هاوسةريش ماَليَكى شةرعى بوو طشت مةرجة شةرعيةكانى تيةادا بةوو   

 2ذنةكة بة ياخيبوو دادةنريَت. ئةوا
ئةطةر ذنةكة لةسةر تاوانيَك يان قةرزيَك بةندكرا ئةوا بةذيَوى لةدةسةت دةدات، لةة الى رِيَضةكةى      .ب

اَلى هاوسةةرى  حةنةفى ذنى بةندكراو بذيَوى ناكةويَت ئي  بذيَويةكة ثيَش رِؤيشتنى ذنةكةة بيَةت بةؤ مة    
ياخود ثاش رِؤيشتنى، هةروةها زانايان جياوازي دةكةن لة نيَوان ئةوةى بةندكردنى ذنةكة بةة هؤكةارى   
خؤى بيَت يان بة هؤكارى ميَردةكةى، ئةطةر بة هؤكارى ذنةكة بيَت ئةوا بذيَويةكةى لةدةسةت دةدات،  

ةدةسةةت نةةادات ضةةونكة خةةودى بةةةآلم ئةطةةةر بةندكردنةكةةة بةةةهؤى ميَردةكةيةةةوة بةةوو ئةةةوا بةةذيَوى ل
  3ميَردةكةى رِازيبووة بة رِؤيشء ء مافى خؤقةتيسكردنى نةماوة بةهؤى خودى خؤيةوة.

ئةطةر ذنةكة نةيويسةت لةطةةأل مَيردةكةيةدا طةشةت بكةات بةةبآ ئةةوةى ثاسةاوى هةةبيَت، ئةةوا            .ت
انى بةذَيوى، بةة مةةرجيَك مَيردةكةةى جيَطةةى متمانةة بَيةت لةسةةر خةؤى ء          هؤكاريَكة بةؤ لةدةسةتد  

سامانةكةى هةروةها ئاماجنى طةشتةكة زيان ثيَطةياندنى ذنةكة نةبيَت وة مارةيى ثيَشةكى ثيَدرابوو، 
 4بؤية ئةطةر ئةو ثاساوانة هةبوو ئةوا بذيَوى لةدةست نادات.
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 كاركردنى ذن .6

ئةطةر ذنةكة لة دةرةوةى ماَلى هاوسةرى كاريدةكرد ياخود كارو ثيشةيةكى هةبوو وةك ثزيشةكى يةان   
ثةرسةةتارى يةةان ثةةاريَزةرى يةةان مامؤسةةتايى يةةان هةةةر كاروثيشةةةيةكى تةةرو ئةةةم كاركردنةةةش ضةةةند   

ملكةضةنةدةبوو ئةةوا بةذيَوى    كاتذميَريَكى دةويست ء ميَردةكةش رِازينةدةبوو بةآلم ذنةكة طويَرِايةأل ء 
نية، ضونكة لة ماوةى كاركردنيدا مايف ميَردةكةى لة خؤقةتيسكردنى تةواوةتى لةدةستداوة، هةروةها 
ئةطةر سةرةتا ميَردةكة رِازيبوو بة كاركردنى ذنةكةى، بةآلم دواتةر ثاشةطةزبووةوة لةةو رِةزامةنديةة و     

ةوة بَيةت بةؤ ذيةانى هاوسةةرى، ئةةوا دةبَيةت ذنةكةة        داوايليَكرد كة واز لةكارةكةى بهيَنيَةت ء لةماَلة  
بة ثيَضةوانةوة بذيَوى ناكةويَت، بةةآلم ئةطةةر ذنةكةة لةة طريَبةسةتى هاوسةةريةكةيدا        ،ملكةضى بيَت 

مةرجى دانابوو كة دةبيَت كاربكات ئةوا لة الى حةنةفيةكان طريَبةستةكة رِاستة و مةرجةكة ناميَنيَت 
رى لةةكاركردنى بكةات سةةرةِراى مةرجةكةة، ئةطةةر ذنةكةة ثابةنةد نةةبوو         ء ميَردةكة دةتوانيَت رِيَطة 

وةآلمى نةدايةوة ئةوا بذَيوى نية، بةةآلم حةنبةليةةكان دةَلةيَن مةرجةكةة دروسةتة و دةبَيةت جَيبةةجيَ        
 1بكريَت ء نابيَتة هؤى لةدةستدانى بذيَوى ئةطةر هاتوو ذنةكة وازى لة كارةكةى نةهيَنا.

 
 ذنى ِرفَيندراو  .7

ئةطةر ذنةكة بةزؤر رِفيَندرا ئةوا لة ماوةى رِفاندنيدا بةذيَوى لةدةسةتدةدات، بةةآلم لةة طيَرِانةوةيةةكى      
ئةبى يوسفدا دةَليَت ذنى رِفيَندراو بذيَوى هةية بةآلم لةة الى شةيعةى جةعفةةرى جياكةارى كةراوة لةة       

ةى ئايا ذنةكة دةتوانيَت خؤى رِزطار بكات يان ناتوانيَت؟ ئةطةر تةوانى خةؤى رِزطةار بكةات     نيَوان ئةو
ئةوا بذَيوى لةدةست دةدات ضونكة لةدةسةتدانى خؤقةتيسةكردن لةة اليةةن ذنةكةوةيةة، بةةآلم ئةطةةر        
نةيدةتوانى ئةةوا بذَيويةكةةى لةدةسةت نةادات ضةونكة نةبووةتةة هةؤى لةدةسةتدانى خؤقةتيسةكردنى          

 دةكةى .ميَر
 
 ذنى هةَلطةِراوة   .1

ئةطةةةر هةةاتوو ذن لةةة ئةةايينى ئيسةةمم هةَلطةِرايةةةوة و دةرضةةوو، ئاينةكةةةى طةةؤرِى ئةةةوا بةةذَيوى        
  2لةدةستدةدات.
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وا يةاخيبوونى ذن  سةبارةت بةهةَلويَستى ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى لةمةرِ لةدةسةتدانى بةذيَوى ئةة   
(دا ئامةاذةى  29( برِطةى دووةمى مادة )2داندراوة بة هؤكاريَك بؤ لةدةستدانى بذيَوى وةك لةخاَلى )

ثيَداوة، هةروةها مردنى يةكيَك لة هاوسةران ياخود جيابوونةوةى ذن ء ميَرد نابيَتة هؤى لةدةستدانى 
 ةدا ئاماذةي ثيَدراوة.(ى ياساك32بذيَوى كةَلةكةبوى رِابوردوو هةروةك لة مادة )

 
 نطةى ياساوة ياخيبوون لة ِروا

(ى ياساى بارى كةسيَتى عيَراقيدا بة رِوونى ئامةاذة دراوة بةة يةاخيبوون بةة شةيَوةيةك      29لة مادة )
هةر بؤيةة لةة برِطةةى )يةكةةم( ى     ،هةردوو اليةنى طريَبةست ذن ء ميَرد دةضنة ضوارضيَوةى ياخيبوون 

ونى كردووة بةوةى بة ماناى بةرزبوونةوة يان زاَلبوونى يةكيَك لة هاوسةران مادةكةدا ثيَناسةى ياخيبو
 بةسةر هاوسةرةكةى تردا وةك لةو حاَلةتانةدا هاتووة كة خاَلةكانى مادةكة دياريكردووة كة ئةمانةن :

 وازهيَنانى ميَرد ياخود بةجيَهيَشتنى ماَلى هاوسةرى بةبآ رِيَطةثيَدان ء ثاساوى شةرعى . .1
زيادةرِةويكردنى هةريةكيَك لة هاوسةران لة بةجيَطةياندنى ئةركة هاوسةريةكان يان كةموكورِى لة  .2

 ئةركةكاندا بة مةبةستى زيانطةياندن بة هاوسةرةكةى تر.
ئامادةنةكردنى ماَلى هاوسةرى شةرعى طوجناو لة اليةن ميَرد بؤ ذنةكةةى كةة ئةةو ماَلةة لةطةةأل       .3

 هةردووكيان طوجناو بيَت .  بارى كؤمةآليةتى و ئابوورى
 رِيَطريكردنى ذن يان ميَرد لة ضوونة ذوورةوة بؤ ماَلى هاوسةرى بةبآ ثاساوى شةرعى. .4

 بيَطومان ئةطةر ئةم حاَلةتانة هةبوو ئةوا ئةو كةسة ض ذنةكة بيَت ض ميَردةكة بة ياخيبوو دادةنريَت.
لةةةوةى  نابيَةةت لةة دةركردنةةى برِيةةارى   لةة برِطةةةى دووةمةى هةةةمان مةةادةدا رِيَنةويَنى دادطةةا دةكةات    

ياخيبوونى هةر يةكيَك لة ذن ء ميَرد ثةلة بكات بةةَلكو دةبيَةت هةَلوةسةتة بكةات ء لةسةةرخؤ ئةةو       
هةروةها لةسةر هؤكارةكانى ياخيبوون هةَلوةسةتة بكةات ء طشةت     ،برِيارة دةربكات ء ضاوةرِآ بكات

كارانةى كةة بوونةتةة هةؤى يةاخيبوونى ئةةو هاوسةةرة       هةوَلةكانى بطريَتةبةر لة ثيَناو البردنى ئةو هؤ
هةروةها لة برِطةى سيَيةمى مادةكةدا باس لة شويَنةوارى ياخيبوون دةكات كة دةبيَتةة هؤكاريَةك لةة    
هؤكارةكانى جيابوونةوة بة شيَوةيةك ئةطةر شةش مانط بةسةر برِيارى ياخيبوونةكةدا تيَثةةرى ثةاش   

شةويَنةوارى ئةةم حاَلةتةةش     ،تة هؤكاريَةك بةؤ داواكردنةى جيابوونةةوة    وةرطرتنى ثلةى بنةبرِ ئةوا دةبيَ
 بةثيَى بارى ذنةكة يان ميَردةكة بةم شيَوةية دياريدةكريَت :
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ئةطةةةر هةةاتوو ميَردةكةةة يةةاخيبوو ئةةةوا ثابةنةةدة بةةة  ثيَةةدانى بةةذيَوى ذنةكةةة بةةة دريَةةذايى مةةاوةى  .1
ا ميَردةكة ثابةند دةكريَت بةة ثيَةدانى مةارةيى    هةروةها لة كاتى جيابوونةوةشياندا ئةو،ياخيبوونةكةى

 ثاشةكى ء بذيَوى ماوةبةندي و قةرةبووى شياو ئةطةر ثيَويست بكات.
ئةطةر ذنةكة ياخيبوو ئةوا لة  بذيَوى بيَبةشدةكريَت ء مارةيى ثاشةةكى لةدةسةت دةدات لةةكاتى     .2

ةى وةرطرتبوو ئةوا ذنةكةة ثابةنةد   جيابوونةوةيان ئةطةر جوتبوون رِوويدا، ئةطةر هاتوو طشت مارةييةك
دةكريَت بة طةرِاندنةوةى نيوةى ئةو مارةييةى كة وةريطرتووة، بةآلم ئةطةةر هةاتوو جيابوونةةوة ثةيَش     
جوتبوون بوو ئةوا مارةيى ثاشةكى لةدةست دةدات و ثابةندة بة طةرِاندنةوةى ئةةوةى وةريطرتةووة لةة    

 مارةيى ثيَشةكى.
ةي دادوةرية لة هةريَم كة ياخيبووني ميَردي بة هةند وةرنةةطرتووة بةةم   ئةوةي جيَطةي سةرجنة ئارِاست

( ي ياساي باري كةسيَيت  لةة هةةريَم بةة ثيَضةةوانةي دةسةتور دانةاوة و       29ثيَية هةمواركردني مادة)
ي باري كةسةيَيت هةةمواركراو ناتوانةدريَت لةسةةر بابةةتي ئةة م        29دةَليَت ) ئةوةي هاتووة لة مادة 

برِيةاري   –ةجيَ بكريَت ضونكة ثيَضةوانةي جيَطريةكاني شةريعةت و حوكمةةكاني دةسةتورة   داواية جيَب
ي سةةروكايةتي دادطةاي ثيَداضةونةوةي هةةريَمي      23/9/2111لةة   2111/شخصية/251ذمارة 

بةآلم خودي ئةم برِيارة جيَطةي هةَلوةسةتةكردنة ضةونكة برِيةاردان    ،دةستةي باري كةسي ( -كوردستان
ك يةان دةقَيةك كةة دةسةتورية يةان نادةسةتورية دةضةَيتة ضوارضةَيوةي دةسةةآلتي داطةاي           لةسةر ياساية

فيدرِاَلي باآل و ئةو دادطاية تايبةمتةندة نةك دادطاي ثيَداضونةوةي هةريَم ئةمةش ثاَلثشت بةة حةوكمي   
( ي 31(ي ياسةةاي دادطةةاي فيةةدراَِلي بةةاآل بةةةذمارة)  4( لةةة دةسةةتوري عيَةةراق و مةةادة) 53مةةادة)
( بؤية دةبواية دةستةي باري كةسي ليَرةدا بابةتةكةي خبستايةتة بةردةم دادطاي نةاوبراو  2119ساَلي)

 ( ي ياساي باري كةسيَيت هةمواركراو لة هةريَمدا.29بؤ يةكمييكردنةوةي دةستوريبوني دةقي مادة)
تةةةآلقى  بةةةثيَى برِطةةةى )ضةةوارةم( ى مادةكةةة جيابوونةةةوة لةةة ضوارضةةيَوةى بابةةةتى يةةاخيبوون بةةة       

 ليَك ازانى بضوك دادةندريَت .
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 كردنى بذَيوى هاوسةرى ثَيوةرى دياري
 بةشيَوةيةكى طشتى ذن بة دوو رِيَطة بذيَوى هاوسةرى دةستةبةر دةكات :

 ِرَيطةى توانني بؤ دةستةبةركردنبة  .1
كةى و بةذيَوى كيَشةانى   بةثيَى ئةم رِيَطةية ميَرد رِاستةخؤ خؤي هةَلدةستيَت بة دابينكردنى بذيَوى ذنة

بةةة كةةردةوة رِادةثةةةريَنيَت بةةة بيَئةةةوةى داواى ليَبكريَةةت بةةةوةى كةةة هةسةةتيَت بةةة دابينكردنةةى هةةةر  
ثيَداويستيةك بؤ ذيان ء طوزةرانكردن لة خواردن ء خواردنةوة و ثؤشاك ء نيشتةجيَبوون ء خزمةتكار 

ةكةش هةرضيةكى ثيَويست بيَت دةيبةات  و هةر بذيَويةكى تر بةثيَى دابونةريت لة ماَلى هاوسةرى، ذن
كة بةشيبكات، ياخود ميَرد برِى ثارة لة ماَلى هاوسةرى دادةنيَت  ء ذنةكةش بؤ كرِينةى ثيَداويسةتى   
لةو ثارةية دةبات، بؤية لَيرةدا ذنةكة مةافى خةؤى لةة بةذَيوى بةة رِيَطةةى دةسةتةبةركردن )فةراهةةم(         

 وةردةطريَت.
 بةِرَيطةى بة خاوةنبوون  .2
ةم رِيَطةيةش كاتيَك دةبَيةت ئةطةةر مَيةرد ِراسةتةوخؤ لةة اليةةن خؤيةةوة هةَلنةسةا بةة دابينكردنةى           ئ

ثيَداويستى بذيَوى بؤ ذنةكةى ياخود ثيَداويستى دابينكرد بةآلم بةشى بذيَوى ذنةكةي نةدةكرد ، بؤيةة  
ادةى بةذيَوى دةكةات،   ليَرةدا ذنةكة مافى هةية داوا بكات كة بذيَوى بؤ دياريبكريَت، ياخود داواى زي

ئةطةر هاتوو ميَردةكة وةآلمى داواكاريةكةى ذنةكةى دايةوة و رِةزامةند بوو لةسةر بةرِى خةمآلنةدنى   
بذيَويةكة ئةوا ليَرةدا بذيَويةكة بةم شيَوةي خةمآلندنة دةبيَةت، بةةآلم بةة ثيَضةةوانةوة واتةة ميَردةكةة       

ات كةة بةذَيوى بةؤ دياريبكةات، ئةةم رِيَطةيةة ثَيةي        رِازينةبوو ئةوا ذنةكة دةتوانيَت داوا لةة داوةر بكة  
 1دةوتريَت رِيَطةى بة خاوةنبوون، ضونكة ئةو بذيَوية دةبيَتة موَلكى ذنةكة و رِةفتارى ثيَوةدةكات.

م رِايان جياوازة و رِاكانيان لة دوو تيؤردا لة دياريكردنى بذيَوى بؤ ذن لة اليةن ميَردةوة زانايانى ئيسم
 كؤدةكريَتةوة يةكةميان دةَليَت )بةسبوون( ء دووةميان )بةخةمآلندن( .

بةثيَى يةكةم تيؤر ئةوةية دياريكردنيَك بؤ برِى دياريكراوى بذيَوى ذن نية لة اليةن ياسةادانةر بةةَلكو    
بكيَشيَت بة هيَندةى ثيَويستى ء بةشبوون واتة  شةرع لةسةر ميَردى ثابةند كردووة كة بذيَوى ذنةكةى

 تا ضةند بةسيةتي .
بةآلم تيؤرى دووةم كة دةَليَت دياريكردنى بةذَيوى بةة خةمآلنةدن ثوختةكةةى لةوةدايةة كةة ياسةادانةر        
بذيَوى ذنى بةبيَ خةمآلندن جيَنةهيَشتووة بةَلكو برِيَكةى ديةاريكراوى بةؤ دةستنيشةانكردووة ئةةويش      
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ميَرد لة رِووى بوون ء نةبوونى بؤية ذن مافى داواكردنى زياد لةو برِةى نية كة شةرع بؤى بةثيَى بارى 
  2دياريكردووة.

زانايانى موسَلمان لة ضؤنيةتى دياريكردنى بةذيَوى هاوسةةرى جيةاوازن لةة  رِووى رِةضةاوكردنى بةارى       
ارى ذنةكة ياخود بارى هةردووكيان بؤية ثيَوةرةكانى دياريكردنى بذيَوى هاوسةةرى بةةم   ميَردةكة يان ب

 شيَوةية :
 
 ارى هةردوو هاوسةر )ذن ء مَيرد(ِرةضاوكردنى ب .1

بةو ثيَيةى بذيَوى هاوسةرى ذن بة رِةضاوكردنى بارى هةردوو هاوسةرةكة ثيَكةوة دياري دةكريَت، بؤية 
ان ساماندار بوون ئةةوا لَيةرةدا بةذَيوى ذنةكةة بةذَيوى توانةادارى دةبَيةت،        ئةطةر ذن ء ميَرد هةردووكي

ئةطةر هةردووكيان نةداربوون يان نابووت ء هةذار بوون ئةوا ذنةكةة بةذيَوى نةةدارايى دةبيَةت، ئةطةةر      
 هةردووكيان بارى داراييان نيَوةند بوو ياخود يةكيَكيان نةدار و ئةوى تريان توانةادار بةوو ئةةوا بةذيَوى    

 3نيَوةند دةدريَت، ئةم رِاية هةريةك لة خةصافى حةنةيف ء لة مالكية و حةنابلةش رِاى لةسةرة.
 
 ِرةضاوكردنى بارى مَيردةكة .2

ثَييان واية دةبيَت بةتةنها بارى مَيردةكةة لةبةرضةاو بطريَيةت بؤيةة ئةطةةر سةامانداربوو ئةةوا بةذَيوى         
ذنةكةى بذيَوى توانادارى دةبيَت تةنانةت ئةطةر ذنةكة نةدار و هةذار بوو، ئةطةر هاتوو ثياوةكة نةدار 
بوو ئةوا بذيَوى ذنةكة بذيَوى نةدار دةبيَت تةنانةت ئةطةر هاتوو ذنةكة تواناداريش بوو،هةروةها ئةطةر 

ى كةرخية لة حةنةفيةكان ء شافعية ثياوةكة بارى ناوةند بوو ئةوا بذيَوى نيَوةندى دةكةويَت ئةمةش رِا
 1.ئيمامي  ل  طوسو شيخ  و ظاهري و زةيدية 

 
 ِرةضاوكردنى بارى ذنةكة .3

لة رِيَضكةى جةعفةريدا دياريكردنى بذيَوى هاوسةرى بةثيَى بارى دارايى ذنة، ئةطةر ذنةكة نةدار بةوو  
ةدارى بؤ دياري دةكريَت ء تةنانةت ئةطةر ميَرد توانادار بةوو،وة ئةطةةر ذنةكةة توانةادار     ئةوا بذيَوى ن
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بوو ئةوا بذيَوى توانادارى بؤ دياري دةكريَت تةنانةت ئةطةر ميَردةكةةش نةةدار بةوو،وة ئةطةةر ذنةكةة      
ةعفةرى ئةوةية كة بارى نيَوةند بوو ئةوا بذيَوى ناوةندى بؤ برِيار دةدريَت، ثاساوى زانايانى رِيَضكةى ج

ثياو ذنيَكى دياريكراوى هيَنا ئةوا ماناى واية رِةزامةندة بةوةى كة طريَبةسةتى هاوسةةرى ض ئةةرك ء    
  2ثابةندبونيَك دةخاتة ئةستؤى.

(ى ياساكةدا ئامةاذة دةدات  29دة )سةبارةت بة هةَلويَسيت ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى ئةوا لة ما
بةوةي بؤ دياريكردنى بذيَوى هاوسةرى ذن لةسةر ميَرد رِةضاوى بارى هةةردووكيانى كةردووة لةة رِووى    
دارايى ء نةدارييةوة بؤية ئةطةر هةردووكيان توانادار بوون ئةوا بذيَوى توانادارى برِيار دةدريَةت بةةآلم   

 برِيار دةدريَت.  ئةطةر نةدار بوون ئةوا بذيَوى نةدارى
 

 حوكمةكانى بذَيوى هاوسةرى
ليَرةدا باس لة حوكمةكانى بذيَوى هاوسةرى دةكةين لة رِووى ئامادة نةبوونى ميَرد بة بذيَوى كيَشان ء 

 نةداربوونى ميَرد لة بذيَوى كيَشان ء بذيَوى ذنيَك كة ميَردةكةى ناديارة بةم شيَوةية :
  

 ذَيوى نةكَيشانكردنى مَيرد لة بيةكةم/ ملهوِري
ئةطةر ميَرد نةيويست بذيَوى ذنةكةى بدات دواى ئةةوةى بذيَويةكةة لةة اليةةن دادوةرةوة سةةثيَندرابوو      

 -ياخود ميَردةكة لةسةرخؤى سةثاندبوو ئةوا لة الى حةنةفية بةم شيَوةية دةكةويَتةوة :
ئةةوا دادوةر بةةزؤر لةة    ئةطةر ميَرد خاوةن دارابوو هةةروةها سةامانيَكى ئاشةكراو ديةارى هةةبوو،       .1

سامانةكةى دةفرؤشيَت ء نرخةكةى دةدات بةة ذنةكةةى بةؤ بةذَيوى، بةةآلم ئةطةةر هةاتوو سةامانيَكى         
ئاشكراى نةةبوو بةةآلم خةاوةن دارابةوو ئةةوا لةسةةر داواى ذنةكةة دادوةر مَيردةكةة بةنةد دةكةات تةا            

يةش دةركةةوت كةة لةة توانةاى      ئةوكاتةى بذيَوى دابيندةكات، ئةطةر بذيَوى ذنةكةةى نةةداو بةؤ دادوةر   
 ميَردةكةدا نية بذيَوى بكيَشيَت ئةوا جيَيدةهيََليَت بؤ كاتى دارابوونى.

ئةطةر مَيردةكة نةداربوو ئةةوا بةنةد ناكرَيةت ضةونكة لَيةرةدا بةة سةتةمكار دانانةدريَت بةةوةى كةة            .2
  1نةيويستووة بذيَوى ذنةكة بدات بؤية بةندكردن سوودى نية.
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ئةطةةةر ميَردةكةةة بةنةةدكرا ئةمةةة رِيَطةةر نيةةة لةةة فرؤشةةتنى سةةامانةكةى لةكاتيَكةةدا كةةة سةةامانةكةى 
ئاشكرابوو، هةروةها قةرزى بذيَوى بة بةندكردن  لةدةستناضيَت ضونكة بةندكردن قةرةبووى بذيَوى نية، 

  2بةَلكو ئامرازيَكى ناضاركردنة بؤ ثيَدانى.
( دا ئاماذةيداوة بةةوةى كةة   24سةبارةت بة هةَلويَستى ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى ئةوا لة مادة )

بذيَوى ذن دةبيَتة قةرز لة ئةستؤى ميَرد لةو كاتةى ميَرد نايةويَت بذيَوى بكيَشيَت بة مةرجيَك ذنةكة 
بةم ثيَية لة كاتى بذيَوى نةكيَشةاندا دةبيَتةة   ،ساكةدا هاتووة ثابةند بيَت بةو ئةركة هاوسةريانةى لة يا

قةرز بؤية بؤ جَيبةةجيَكردنى ئةةم قةةرزة و ثابةنةدكردنى مَيةرد ئةةوا دةبَيةت بطةرَِيينةةوة بةؤ ياسةاى           
( كةة رِيَوشةويَنةكانى ثابةنةدكردنى قةةرزدارى )ميَةرد(      1591(ى سةاَلى ) 49جيَبةجيَكردنى ذمةارة) 
ابةند دةكريَت بةشيَوةيةك دةطاتة ئاستى بةندكردن ئةمةش بةةرِوونكراوةيى لةة   دياريكردووة كة ضؤن ث

 (ى ياساكةدا ئاماذةي ثيَدراوة.45( بؤ )41مادة)
 

 ارابوونى مَيرد بةهؤى بذَيويةوةدووةم/ نةد
 سةبارةت بة نةدارابوونى ميَرد زانايان رِايان جياوازة بةم شيَوةية :

مالكية، بة نةدارابوونى ميَرد ئةو بذيَويةى كة سةثيَندراوة لةدةست لة الى زؤربةى زانايان جطة لة  .1
ناضيَت، بةَلكو دةبيَتة قةرز لةسةر ميَردةكة تا كاتى دارابوونى، ليَرةدا بةثيَى رِاى حةنةفية رِيَطةة بةة   

 ذنةكة دةدريَت بة قةرز كردن تةنانةت طةر ميَردةكةش ملينةدا و نةيويست .
بلة ذن دةتوانيَت داواى هةَلوةشاندنةوة بكات ئةطةر ميَردةكة بةة طشةت يةان    لة الى شافعية و حةنا .2

بةشيَك لة بذيَويةك نةدارادةبوو، بةآلم ئةطةر لةسةروى بذيَوى نةداراييةوة ميَردةكة نةدارا دةبةوو ئةةوا   
 هةَلناوةشيَتةوة، ضونكة زيادةبوون بة نةدارابوونى ميَرد لةدةست دةضيَت . 

ذيَوى لةدةست دةضيَت ء دةكةويَت بة نةدارابوونى ميَرد لة ماوةى نةدارايدا، واتةة  لة الى مالكية ب .3
ميَرد ثابةند نابيَت ء نابيَتة قةرز لةسةرى ء ذنةكةةش ناتوانيَةت بطةرِيَتةةوة سةةر ميَردةكةةى ئةطةةر       
ة هاتوو مَيردةكة دارابةوو ضةونكة كةسةى نةةدارا ناتوانَيةت بةذَيوى دابينبكةات ء ذنةكةةش لَيةرةدا بة          

بؤيةة   ،خؤبةخش دادةنريَت لةو بذيَويةى كة لةكاتى نةةدارابوونى ميَردةكةيةدا لةخؤيةدا خةرجيةدةكات    
 3ئةطةر ميَرد دارابوو ئةوا بذيَوى ديَتة سةرشان.
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 َييةم/ بذَيوى ذنى مَيرد ناديار س

كةة ئامةادةكردنى لةة اليةةن دادوةرةوة ئةسةتةمة بةؤ       مةبةست لة كةسى بزر و ناديةار ئةةو كةسةةية    
رِكابةريكردن لةةو بذَيويةةى كةة ذنةكةة داواى دةكةات، ئامةادة نةةكردنى ض بةةهؤى طةشةتكردن يةان           

 ليَرةدا رِاى زانايان لةسةر ئةم بابةتة بةم شيَوةيةي : 1خؤشاردنةوة بيَت
 ى حةنةفيةكان ئةطةر ميَرد بزر بوو لة ذنةكةى ئةوا دوو رِا هةية : ال .1

 ِراى يةكةم :
 2بذيَوى بؤ ذنةكة ناسةثيَندريَت، مةطةر بةم مةرجانة بيَت : 

ليَرةدا بةذيَوى بةؤ   ئةطةر ميَردةكة سامانى داندراوى هةبوو لة الى كةسيَك ياخود قةرزى هةبوو ئةوا  .أ
 ذنةكة برِيار دةدريَت لةو سامانة.

نابيَت ئةو سامانة كةمبيَتةوة بةهؤى فرؤشء بةمنونة ثارة بيَت، بةآلم ئةطةر بووة هؤى كةمبوونةوة  .ب
بة هؤى فرؤشء بةمنونة خانوبةرة بوو ئةوا ليَرةدا بذيَوى بؤ ذنةكة ناسةثيَندريَت ضونكة سامانى كةسى 

 نية بفرؤشريَت. بزربوو دروست
دةبيَت ئةوكةسة دانبةةوةدابنيَت كةة قةةرزى كةسةة بزربووةكةةى اليةة يةاخود سةثاردةيةكى كةسةة           .ت

 بزرةكةى لةال داندراوة.
دةبيَت ئةو كةسة دانبةوةدابنيَت كة ئةو ذنة هاوسةريةتى، ئةطةر هةاتوو نكةوَلى لةة هاوسةةريبوون      .ث

ةوة ئةةوا لَيةرةدا بةَلطةة لةة ذنةكةة لةسةةر ئةةو كةسةة         ياخود سامانةكة كرد يان هةةردووكيان بةيةكة  
وةرناطرييَت ء لةسةر سامانةكةشى، ضونكة ذنةكة نابيَتة رِكابةر بؤ سةةملاندنى سةامانى كةسةى بةزر،     
هةروةها لةسةر هاوسةرطرييش بةَلطة وةرناطرييَت، ضونكة نابيَتة رِكابةةر بةؤ سةةملاندنى هاوسةةرطريى     

َيند لةسةر كةسةيان نيةة، ضةونكة سةوَيند تةةنها رِكابةةر دةةةوات وة        لةسةر كةسى بزر، هةروةها سو
 رِكابةريش نية.

دةبيَت ذنةكة كةسيَك ئامادة بكات دةستةبةرى بكات لةسةر ئةةوةى ئةطةةر هةاتوو دةركةةوت كةة       .ج
ميَردة بزرةكة تةآلقيداوة و ماوةبةندى بةسةرضووة، ياخود ذنيَكةى يةاخيبووة ئةةوا دةطةرِيَتةةوة سةةر      

 ةكة و دةستةبةرةكةى .ذن
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و تةةآلقيش   دةبيَت ذنةكة سويَند خبوات كة ميَردةكةى بةذيَوى نةةداوةتآ و ذنةكةةش يةاخيبوو نيةة      .ح
 نةدراوة و ماوةبةندى بةسةر نةضووة.

 بؤية بةثيَى ئةم رِاية ئةطةر ئةم مةرجانة نةهاتةدى ئةوا بذيَوى بؤ ذنةكة ناسةثيَندريَت. 
 

 ِراى دووةم : 
ة بةَلطةى لةسةر هاوسةرطريى هيَنا ئةوا بذيَوى بؤ برِيار دةدريَت، ئةطةر هاتوو سةامانيَكى  ئةطةر ذنةك

ئامادة و داندراو هةبوو لةالى كةسيَك ء دانيثيادانا ياخود دادوةر ثيَيزانى ء ئاطادار بوو ئةةوا ذنةكةة   
 رِيار دةدريَت بة قةرزكردن .لةو سامانة بذيَوى وةردةطريَت بةالم ئةطةر هاتوو بة ثيَضةوانةوة بوو ئةوا ب

كةسةى بةزر وةك كةسةى ئامةادةبووة لةة رِووى ثَيويسةتى بذَيويةدان لةسةةرى بةة           ،مالكية دةَليَةت -1
مةرجيَك كة تواناى ئةةوةى هةةبيَت كةة ذنةكةة جووتبَيةت لةطةَليةدا و بةذَيوى لةةو سةامانة دانةدراوة           

ى خةَلكةة، ئةطةةر هةاتوو قةرزةكةة     وةردةطريَت كة لةالى خةَلكى هةيةةتى يةاخود لةةو قةةرزةى لةةال     
قةرزيَكى ماوة دوور بوو ئةوة ذنةكة قةرز دةكات ء خةرجيةدةكات ء دواتةر لةةو قةةرزةى ميَردةكةةى      

 دةيداتةوة.
لةكاتيَكدا ذنةكة خؤى رِادةستى ميَردةكةى كرد ئةطةر هةاتوو رِةسةيوو بةوو يةاخود     ،شافعية دةَليَت .2

نةكةة منةداأل بةوو ئةةوا بةذَيوى لةسةةر مَيردةكةيةةتى بةةو         سةرثةرشتيارةكةى رِادةستى كرد ئةطةةر ذ 
مةرجانةى ثَيشووتر، ئةطةر مَيردةكة لة زيَدى خةؤى بةزر بةوو دةبَيةت ذنةكةة كَيشةةكة خباتةة بةةردةم         
دادوةر و رِادةستبوونى خؤى خباتة رِوو واتة ئامادةباشى بؤ رِادةستبوونى بة ميَردةكةى لةهةر كاتيَكدا 

تةرِوو، لَيرةدا دادوةريش دةبَيةت لةةو واَلتةةى كةة ثياوةكةةى تيَدايةة جارِبةدات و        كة ثيَويست بيَت خبا
ضاوةرِوانى كاتيَك بكات ،ئةطةر ثاسةاويَك رِيَطربةوو بؤئةةوةى مَيردةكةة ئامةادة بَيةت ئةةوا ضةاوةرِوان         

دوةر دةكريَت تا نةمانى ئةو ثاساوة و ئةطةر هاتوو ثاساوةكة نةما و ميَردةكة ئامةادة نةةبوو ئةةوا دا   
 بذيَوى لةسةرى دةسةثيَنيَت .

لة الى حةنابلة ئةطةر مَيةرد بزربةوو ئةةوا بةذَيوى هاوسةةرى لةسةةر ناسةةثَيندريَت تةا ئةوكاتةةى           -3
دادوةرى شةةةرعى ئاطةةادارى دةكاتةةةةوة لةةةوةى كةةة ذنةكةةةة ئامادةيةةة بةةؤ خؤِرادةسةةةت بةةون بةةةة        

يطةةرت ئةةةوا بةةذيَوى لةسةةةر  ةرميَردةكةي،ئةطةةةر هةةاتوو ميَردةكةةة هةةات و ذنةكةةةى رِادةسةةتكرد و و 
ئةطةر نةهات ض خؤى يان بريكارةكةى ئةوا دادوةر بذيَوى لةسةر دادةنيَت لةةو كاتةةى كةة     ،دةسةثيَت
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دةتوانيَت بطات بة ذنةكة و رِادةستيبكريَت و وةريبطريَت و ئةطةر هاتوو خؤى رِادةست كرد و دواتر لة 
  243شيَوةيةك بيَت وى دةكريَت بةهةربزربوو ئةوا ثابةندى بذيَذنةكة 

(ى 25سةبارةت بة تَيرِوانيين ياساى بارى كةسَيتى لةسةر بةذَيوى ذنةى مَيةرد بةزر ئةةوا لةة مةادةى )       
ياساكةدا ئاماذةيداوة  بةم بابةتة بةشيَوةيةك ئةطةر هاتوو ميَرد ذنةكةى جيَهيَشت بةبىَ بذيَوى و خؤى 

اردةوة يان بزربوو يان ونبوو يان بةندكرا ئةوا دادوةر برِيارى بذيَوى بؤ دةدات لة بةروارى جيَهيَشةء و  ش
ليَرةدا سندوقى ضاوديَرى كؤمةاليةتى هةَلدةستيَت بة دابينكردن و خةرجكردنى بذيَوى برِياردراو، ئةةم  

هةةمواركراوة بةةالم لةة ناوضةةكانى     دةقة لة هةريَمي كوردستان كاريثيَدةكريَت و دةقةكة لة هةريَمةدا  
دةرةوةى هةةةريَمى كوردسةةتان دةقةكةةة وردةكةةارى باسةةكردووة ئةةةويش دةبيَةةت ذنةكةةة بةَلطةةة لةسةةةر  

 هاوسةرطريى بهيَنيَت
و ذنةكةش سويَند دةدريَت لةسةر ئةوةى كة ميَردةكةةى بةذيَوى بةؤ جيَنةهيَشةتووة وخةودى ذنةكةةش        

ماوةبةنديةكةى بةسةرضةوو بيَةت ثاشةان دادوةر رِيَطةة بةة ذنةكةة       ياخيبوو نية و تةالقدراويش نية كة 
دةدات بةةة قةةةرزكردن بةةةناوى ميَردةكةيةةةوة لةةة كةةاتى ثيَويسةةتدا و دادوةر لةةة بةةةروارى تؤمةةاركردنى 

 داواكةوة برِيارى بذيَوى بؤ دةدات .
هةريَمةدا  (ى ياسةاى بةارى كةسةيَتيدا هةيةة و لةة      25بةثيَى ئةو هةمواركردنة بيَت كةة لةة مةادةى )   

هةمواركراوة لَيرةدا ئاِراستةيةكى شياو و ثةسةةندكراو دارَِيةذراوة كةة تيايةدا ذن لةة كةاتى بزربةوون و        
ونبةةوون و بةنةةدكردن و خؤشةةاردنةوةى ميَةةرددا بةةذيَوى بةةؤ برِيةةار دةدريَةةت و دةوَلةةةت بذيَويةكةةةى بةةؤ   

تر تةنها دادوةر رِيَطاى دةدا بةة  دابيندةكات لة رِيَى سندوقى ضاوديَرى كؤمةاليةتى ضونكة دةقى ثيَشو
ذنةكة بة قةرزكردن بةناوى مَيردةكةةى ،هةةروةها دادوةر بةةثيَى دةقةة هةمواركراوةكةة لةة هةرَيمةدا        

(ى سةاَلى  93(ى ياساى دادبينى شارستانى ذمةارة) 319(ى مادةى )1دةبيَت بطةرِيَتةوة بؤ برِطةى )
بذيَوى دةكات لة سةامانى ميَةردة بزربوةكةةى     ( و دةبيَت دادطا ذنةكة سويَند بدات كة داواى1515)

ئةمةش ثاش ئةوةى بةَلطة لةسةر داواكةى دةهيَنيَةت و نةاوةرِؤكى سةويَندةكةش ثيَكةديَت لةةوةى كةة       
جيَنةهيَشةتووة و  شةتيَك لةة رِةطةةزى بةذيَوى بةؤ        ذنةكة سويَند خبوات كة ميَردةكةى بذيَوى يان هي  

 و ماوةبةنديشى بةسةرنةضووة . ذنيَكى ياخيبوو نية و تةالقدراو نية
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 قةرزكردنى ذنى مَيرد بزر 
 ئةستؤى مَيردةكةى لةم بارانةدا ذن ِرَيطةى ثَيدةدرَيت بة قةرزكردن لةسةر

ئةطةر ذنةكة نةدارابوو،ئةوا دةبيَت ئةو كةسةى ثابةندة بة ثيَدانى بذيَوى بة ذنةكة)واتة لةكاتيَكةدا  -1
داتىَ وةك باوك و برا و كورِةكانى بة مةرجيَك ذنةكة داوا بكات و كة ذنةكة هاوسةرطري نةبوو(قةرزى ب

ئةو كةسةش كة داواي ليَدةكريَت تواناى دارايى هةبيَت بةؤ قةةرزدان ،دواتةر ئةةو كةسةة مةافى هةيةة        
 بطةرِيَتةوة سةر ميَردى ذنةكة بؤ قةرزةكة.

يَطةثيَدرابوو بة قةرزكردن،ئةوا ئةطةر قةرزى لة كةسيَكى بيَطانة كرد و ذنةكة لة اليةن دادوةرةوة رِ-2
 ئةو كةسة سةرثشكة لة ثاش طةرِانةوةى ميَردةكة بطةرِيَتةوة سةر ذنةكة ياخود ميَردةكة بؤ قةرزةكة.

ةةة ئةطةركةس نةبوو بؤ ثيَدانى قةرز و ذنةكةش نةيدةتوانى كار بكات بؤ دةسكةوتنى قةوتى ذيةانى   3
 .244ئةوا بذيَويةكةى لةسةر دارايى دةوَلةتة

(ى ياساى بارى كةسَيتى عَيراقيةدا ئامةاذة دراوة بةة بابةةتى قةةرزكردن لةةثَيناو بةذَيوي        31لة مادة)
ئةويش ثاش ئةوةى لة اليةن دادوةرةوة رِيَطةى ثيَدةدريَت بة قةرزكردن بةناوى ميَردةكةيةوة دةتوانيَةت  

ندة بة بذيَوى ذنةكة هةروةها دةتوانيَت لة كةسى بيَطانةش قةرز بكات قةرز بكات لةو كةسةى كة ثابة
 بةو شيَوةيةى باسكرا،بةالم ئةم مادةية لة هةريَمى كوردستاندا كارثيَكردنى رِاوةستاوة .

 
 ةرى وةك قةرزَيك لة ئةستؤى مَيردبذَيوى هاوس

نى بذيَوى،ئةطةرملةهورِيكرد و  مَيرد لةة كةاتى ئةجنامةدانى طرَيبةسةتى هاوسةةريةوة ثابةنةدة بةة ثَيةدا        
نةيويست بذيَوى ذنة ناياخيبووةكةى لةئةستؤ بطريَت ئةوا بذيَويةكة كةَلةكة دةبيَت و دةبيَتةة قةةرزيَك   

ئةم قةرزة برِةكةى هةرضةةنديَك بيَةت و ذنةكةة مةافى داواكردنةى      ،لةئةستؤى ميَرد و ثيَويستة بيدات 
وودا كةَلةكة بةووة و نةدراوة،بةة طةرِانةةوةمان بةؤ حةوكمى      سةرجةم ئةو برِة بذيَويةى هةية كة لة راِبرد

شةريعةتى ئيسممى دةبينني رِيَضكةكانى ئيسمم لةسةريةك بنةما كؤك نني لةمةر ِبابةتى برِى كةَلةكة 
 بوو لة بذيَوى هاوسةرى كة دةكةويَتة ئةستؤى ميَرد و بةم شيَوةية لة بابةتةكة دةرِوانن :
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يَت ئةطةر مانطيَك يان زيةاتر تيَثةةرِى و ميَةرد بةذيَوى ذنةكةةى نةكيَشةا و       رِيَضكةى حةنةفى دةَل  -1
رِيَكنةكةوتن لةسةر برِيَكى دياريكراو هةروةها ذنةكة برِيةارى لةة دادوةر وةرنةةطرتبوو سةةبارةت بةةو      
بذيَوية ئةوا بذيَوى لةدةست دةضيَت و ذنةكةش مايف داواكردنى نية،بةالم وتةيةكى ترى حةنةفية هةيةة  
كة دةَليَت ئةطةر بذيَوى بة برِيارى دادطا يةاخود بةة رِةزامةنةدبوون سةةثيَندرابوو)بةبىَ رِيَطةثيَةدان بةة       
ذنةكةة بةة قةةرزكردن بةةةناوى مَيردةكةى(ئةةوا لَيةرةدا بذَيويةكةة قةةةرزة لةة ئةسةتؤى مَيةرد و ئةطةةةر          

هةاتوو يةةكيَك لةة     ماوةيةكى زؤر يان كةمى بةسةردا رِؤيشةت ذنةكةة دةتوانيَةت داوايبكةات ،ئةطةةر     
هاوسةةةران مةةرد ئةةةوا بذَيويةكةةة لةدةسةةت دةضةةيَت، هةةةروةها بةةة تةةةاَلقى لةةيَك ازان بذَيويةكةةة         
لةدةستدةضيَت،هةروةها وتةيةكى ترى حةنةفية هةية كة دةَليَت ئةطةر بذيَوى بة برِيارى دادوةر يةاخود  

بوو بة قةرزكردن ئةوا بذيَوى لةدةسةت  بة رِةزامةندبوونى هاوسةران سةثيَندرابوو وة ذنةكةش رِيَطةثيَدرا
 ناضيَت بةَلكو تةنها بة ثيَدان و طةردن ئازادكردن لةدةست دةضيَت .

لة رِيَضكةى جةعفةريدا بذيَوى كةَلةكةبووى ذن هةرضةنديَك مةاوةى بةسةةردا بةرِوات و تيَثةةرِبيَت      -2
 دةميَنيَتةوة و لةدةستناضيَت.

و مالكيةدا بذيَوى بة قةرزيَك دادةنريَت لةسةر ميَةرد هةةركات    ةةة لة رِيَضكةكانى شافعى و حةنابلة3
مَيةرد ملةهورِيكرد لةةة بةذَيوى كَيشةةان،مةر  نيةة لَيةرةدا برِيةةارى دادطةا هةةةبيَت يةان رِةزامةنةةدبوونى        

 .245 هاوسةران هةبيَت
(ى ياسةاكةدا بةذيَوى كةَلةكةة    24اساى بارى كةسيَتى عيَراقى ئةوا لة مادة)سةبارةت بة هةَلويَستى ي

بووى ذن وةك قةرزيَك داندراوة و ئةم قةرزةش لةئةستؤى ميَردة بؤ ماوةيةك كة لة ساَليَك زياتر نةبيَت 
ئةةم   لة بةروارى ملنةدانى ميَرد بة بذيَوى كيَشانى ذنةكةى واتة ليَةرةدا تةةنها سةاَليَك داندراوة،بةةآلم    

دةقة لة هةريَمدا كاريثيَناكريَت و لةجياتى ئةوة لة كاتى ملنةدانى ميَرد بة بةذيَوى كيَشةانى ذنةكةةى    
دةبيَتة قةرز و دةضيَتة ئةستؤى بةالم بة هي  جؤريَك برِى كةَلةكة بةوو لةة بةذيَوى هاوسةةرى لةدةسةت      

دنةى يةةكيَك لةة ذن و ميَردةكةة     ناضيَت و ذن دةتوانيَت داوايبكات تةنانةت دواى تةاَلق يةاخود بةة مر  
 (ى ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى باسيدةكات .32هةروةك مادة )
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 ثَيشخستنى بذَيوى
هةنديَكجار مَيرد لة ثَيشةةكيدا بةذَيوى ذن دةدات يةاخود ثَيشةيدةخات و بةذَيوى ماوةيةةكى داهةاتوى        

ش كة دةبيَتة هؤى لةدةستدانى بذيَويةكة ثيَدةدات بةالم دواتر لة ماوةى ثيَشخراودا رِووداويَك ديَتة ثيَ
 وةك مردنى يةكيَك لة هاوسةران ياخود ياخيبوونى ذنةكة.

 ليَرةدا زانايان رِايان جياوازة :
ميَرد يان مرياتطرةكانى بؤيان نية كة بذيَوية ثيَشخراوةكة داوابكةةن و  ،ةةة لة الى رِيَضكةى حةنةفية1

 ياخود بةكارهاتبيَت . بيطةرِيَننةوة ئي  ئةم بذيَوية مابيَت
ةةة لة الى رِيَضكةى شافعى و حممد لة حةنةفية ئةوةية كة بؤ ميَرد يان مرياتطرانى هةية كةة بةذيَوى   2

ئةو ماوةيةى كة ماوة بطةرِيَنيتةوة ئةطةر هاتوو مابوو بةالم ئةطةر بةةكارهاتبوو ئةةوا هاوشةيَوةكةى    
ضوو بوو ئةوا ناطةرِيَتةوة ضونكة ذنةكةة لةة بةرامبةةر    دةبةن بةالم ئةطةر لةناوضوو بوو واتة خؤى لةناو

 خؤقةتيسكردنى بؤ ئةو ماوةية بذيَويةكةى بردووة.
ةةة لة رِيَضكةى ئيماميةدا ئةطةر ميَرد بذيَوى رِؤذانى داهاتووى بة ذنةكةيدا و دواتةر بذيَويةكةة دزرا   3

 .246بذيَوى ئةو رِؤذانةى بداتىَياخود لةدةست ذنةكةدا لة ناوضوو ئةوا لةسةر ميَرد نية جاريَكي  
 بذَيوى ذني ماوةبةند 

بة كؤتايي هاتنى طرَيبةسةتى هاوسةةرى و هةَلوةشةاندنةوةى شةوَينةوار لةسةةر طرَيبةسةتةكة دروسةت        
ةند دةبيَت بة ضاوةرِوانكردنى دةبيَت كة خؤى دةبينيَتةوة لة ثابةندبوون بة ماوةبةندي كة تيايدا ذن ثاب

ماوةيةك و ثاش ئةو ماوةيةش سةرثشك و ئازاد دةبيَت،بؤية لة بةرامبةر ئةم ماوةيةدا ذن بةذيَوى بةؤ   
             برِيار دةدريَت بةم شَيوةية :                                                                                                 

 ،يَندراوة بيَت يةاخود لةيَك ازان  ةةة ئةطةر ذن لة هاوسةرطرييةكى دروستدا تةالقدرا ،تةاَلقةكةش طةر1ِ
ذنةكة دووطيان بيَت يان دووطيان نةبيَت ئةمة لةالى حةنةفية بذيَوى بؤ برِيار دةدريَت ،بةةالم مالةك و   

ان نةةةبيَت و تةةةنها بةةذيَوى   شةةافعى بةةذيَويان بةةؤ تةةةاَلقى لةةيَك ازان نةضةسةةثاندوة ئةطةةةر دووطيةة      
نيشتةجيَبونيان بؤ جيَطريكردوة،بةالم ئةطةر دووطيان بوو ئةةوا هةةر سةآ جةؤر بذيَويةكةةى دةكةةويَت       
هةروةكو حةنةفية،بةالم )ابن أبى ليلى(دةَليَت ذن بذيَوى بة رِةهايى نابيَت ضونكة ثيَويستبوونى بذيَوى 

ةركات هاوسةرطريى نةما بذيَويش ناميَنيَت بؤ ئةمةش بة جيَطريبونى هاوسةرطريى دةضةسثيَت بؤية ه
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كضى قةيس( نةضةسثاندووة ض بذيَوى ض  يفاطمه  دةَليَن ثيَغةمبةر)درودى خواى لةسةربيَت( بذيَوى بؤ)
نيشتةجيَبوون ئةطةر تةاَلقةكة ليَك ازان بوو،بةآلم حةنبةلية دةَليَت بذيَوى و نيشتةجيَبون نابيَت ئةطةر 

ازان بوو ذنةكةش دووطيان نةبوو،بةالم رِيَضكةى ئيمامية دةَليَت بذيَوى ثيَويستة بةؤ ذن  تةاَلقةكة ليَك 
ئةطةر تةاَلقةكة طةرِيَندراوة  بوو،بةالم ئةطةر تةاَلقةكة ليَك ازان بةوو ذنةكةةش دووطيةان نةةبوو ئةةوا      

 بذيَوى نية،بةالم ئةطةر دووطيان بوو بذيَوى دةبيَت .
دةدريَت لة ماوةبةندى جيابونةوةيةكدا بيَت كة جيابونةوةكةة لةة اليةةن ذنةكةةوة     ةةة بذيَوى بة ذنيَك 2

بيَت نةك بةهؤى سةرثيَضةى يةان ياخيبوونَيةك ،بةمنونةة وةك ئةةوةى ذنةكةة ثةاش ثيَطةيشةتوويى يةان          
ضاكبونةوةى خؤى سةرثشككرد يةاخود طريَبةسةتةكة هةَلوةشةيَندرا لةسةةر داواكةارى سةرثةرشةتيارى       

نةةبوونى هاوتةايى يةاخود لةبةةر كةةمى مةارةيى لةة مةارةيى هاوشةَيوة ئةمةة بةة ِراى            ذنةكة بةهؤى 
 حةنةفية.

بةالم ئيمامية دةَليَت ئةطةر بةهؤى هةَلوةشاندنةوةى طريَبةستى هاوسةرى بوو ئةوا بذيَوى نية دووطيان 
 .247بيَت يان دووطيان نةبيَت

ميَرد بوو بةهؤى نةويستنى ميَرد بؤ هاتنة سةر ئيسةمم دواى   ة ئةطةر هاتوو جيابونةوةكة  لة الىةة3
موسَلمانبوونى ذنةكةى ياخود هةَلطةرِانةوةى ميَرد لة ئيسةمم يةاخود ميَةرد بةةهؤى سةرثشةككردنى      

ونةوةكة بةةهؤي  خودى خؤى بة ضاكبونةوة يان ثيَطةيشء ،ئةوا ذن بذيَوى دةبيَت  هةروةها ئةطةر جياب
نةفرينكردنبوو ياخود جيابونةوةكة بة برِيةاري دادوةر بةوو ئةةوا ذنةكةة بةذَيوي دةبَيةت، لةة رِيَضةكةى         
جةعفةريدا بذيَوى ثيَويست دةبيَت لة كاتى جيابونةوةى ذن و ميَرد ثاش جوتبةوون بةةهؤى وةرطةةرِانى    

هةاتوو ذنةكةةى ثةاش جوتبةوون     ميَرد لة ئيسمم ياخود بةهؤى نةضةوونة سةةر ئةاينى ئيسةمم ئةطةةر      
هةروةها لة الى جةعفةرى بذيَوى ماوةبةندى ذنيَك دةدريَت كة ميَردةكةةى كردةوةيةةكى   موسَلمانبوو، 

ناشرييين لةطةلَ باوانى ذنةكة ياخود نةوةكانى ذنةكةدا ئةجنامدا ئةمةش دواى طريَبةستكردنى لةطةةلَ  
 248ذنةكةدا.

 -بةالم لةم بارانةى خوارةوةدا بذيَوى ذنى لة ماوةبةنديدا نابيَت :
ةة ئةطةر لة هاوسةريةكى طةندة ياخود ئةطةر جوتبوون بةهؤى طومانةوة بوو،ضةونكة لةة هاوسةةرى    1

 طةندةدا بذيَوى نية بؤية لة ماوةبةنديشدا نابيَت.
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هؤى ياسةاغبونيَكى شةةرعى وةك هةَلطةرِانةةوةى    ةة ئةطةر جيابونةوةكة لة اليةةن ذنةكةةوة بةوو بةة    2
ذنةكة لة ئيسمم ياخود لةطةلَ باوان و نةوةكانى ميَردةكةيدا كردةوةيةكى ئةجنامةدا كةة ذن و ذ ةوازى    

 لة نيَوانياندا قةدةغة بوو.
ةة ئةطةر بةهؤى مردنةوة بوو تةنانةت ئةطةر ذنةكة دووطيانيش بوو،ذنةكة بذيَوى نية ضونكة ناكريَت 3

بذَيوى لةسةةر مةردوو دابنةدريَت بةةهؤى كؤتةايي هةاتنى هاوسةةرى،هةروةها ناكرَيةت بةذَيوى لةسةةر           
لةياسةاى بةارى   249،مرياتطرانى مَيرد دابندريَت ضةونكة ئةةوان اليةةن نةني لةة طرَيبةسةتى هاوسةةريدا       

مةاذة دراوة بةةوةى بةذَيوى ثَيويسةت و جةيَطري دةبَيةت بةؤ ذنةى         (دا ئا91كةسيَتى عيَراقيدا لة مةادة) 
 ماوةبةندي بؤ حاَلةتى مردن نية. تةالقدراو وةك بذيَوى ماوةبةندي لةسةر ميَردي زيندوو بةالم بذيَوى

 
 بذَيوى ذنى تةالقدراو

يَتةةوة تاكةاتى   بذيَوى ذن لةسةر بنةماى طريَبةستى هاوسةرية و ئةم بذيَوية لة هةنةديَك كاتةدا دريَذدةب  
بةةالم دارِيَةذةرى ياسةا     ،بةسةرضوونى ماوةبةندى ذنةكة ئةطةر هاتوو ثةيوةندى هاوسةرى كؤتايي هات

بةدةر لةم بنةما طشتية، لة هةنديَك حاَلةتدا بذيَوى ذنى تةالقةدراوي بةةردةوام ثيَةداوة تةا ماوةيةةكى      
ا ثةيوةستة بة يةةك جةؤر لةة بةذيَوى كةة      دوور كة زياترة لة ماوةى ماوةبةنديةكة و ئةم بذيَويةش تةنه

ئةويش بذيَوى نيشتةجيَكردنة هةرلةم رِوانطةيةوة دارِيَذةرى عيَراقى ياساى مافى نيشتةجيَبون بؤ ذنةي  
( دارِشةةت كةةة 1593(ى سةةاَلى )99السةةكنى( ى ذمةةارة) يف املطلقههة الزوجههةتةآلقةدراو)قانون حةةق  

يدةبينيَتةوة بؤ ئةةوةى ذنةكةة ماوةيةةك نيشةتةجيَ     بيَطومان هؤكارى دةركردنى ئةم ياساية لةوةدا خؤ
بيَت لةو شويَنة تا خانويةك ئامادة دةكات بؤ ثةناطاى خؤى ئةمة ويَرِاى دورخستنةوةى زيان لة ذنةكة 

 بةهؤى دابينكردنى ثةناطةيةك، بةثيَى ناوةرِؤكى ياساكة بةم شيَوةية دةبيَت :
ةدا داوا بكات لة دادطا كة لةو خةانوة يةان باَلةخانةةدا    ةة دةبيَت ذنةكة لة داواى تةآلق يان جيابونةو1

بةبآ مَيردةكةى مبَينَيتةوة واتة ئةطةةر بةة داوايةةكى سةةربةخؤ داوايكةرد يةاخود لةة داوايةةكى تةردا          
داوايكرد ياخود لة داواى تةآلق يةان جيابوةنةةوةدا داواينةةكرد ئةةوا لَيةرةدا مةافى ذنةكةة دةفةةوتيَت         

ةكة داواى بكات كة ئةمةش ضةندين جار طرفت بةؤ ذنةكةة دروسةت دةكةات     هةروةها دةبيَت خودى ذن
(ى 2بةهؤى بيَئاطايى لة بوونى مافيَكى ياسايى لةو جؤرة هةر بؤية دارِيَذةرى عيَراقي ياساى ذمةارة) 
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( دةركةرد كةة هةةمواركردنى ياسةا بنةرِةتيةكةة بةوو كةة تيايةدا         9/2/1554( ى لة)1554ساَلى )
لةةة ضةسةةثاندنى مةةافى نيشةةتةجيَبوني ذنةةى تةآلقةةدراو بةشةةيَوةيةك دادطةةاى  طؤراِنكةةارى بةرضةةاويكرد

كة لةكاتى بينينى داواكةدا دةبيَت لة ذنةكة بثرسريَت ئايا ئارةزومةندة بة مانةوة لةةو  ،ثابةندكردووة 
هةروةها لةم  هةمواركردنةةدا بةوارى بةة كريَدانيشةى طرتؤتةةوة      ،خانوو باَلةخانةدا بةشيَوةى سةربةخؤ

وةيةك ئةةةو خانوبةرةيةةةى كةةة تيَيةةدا نيشةتةجيَبوبن )ذن و ميَردةكةةة(   ئةطةةةر هةةاتوو بةةة كةةرآ  بةشةيَ 
 نيشتةجيَبوبن ئةوا ذنةكة سوودمةند دةبيَت لةو مافة .

ةة ماوةى مانةوة و  نيشتةجيَبونى ذنة تةَلاقدراوةكة  سآ ساَلة و بةبآ بةرامبةةرة و دةبيَةت ذنةكةة    2
اَلةخانةية نةدات بةة كةرآ و لةطةةأل خؤيةدا كةةس نيشةتةجَي نةةكات        لةو ماوةيةدا خانوةكة يان ئةو ب

بيَجطة لةو كةسانةى كة لةذيَر ئاميَزطريى ئةودان بةآلم دةتوانيَةت يةةكيَك لةة مةحارةمةةكانى لةطةةأل      
                                                   خؤي دابنيَت و دةبيَت زيان بةو شويَنة نةطةيةنيَت .                                                        

                                                                                            -ةة ذنةكة بيَبةشدةكريَت لةم مافة :3
نى ذنةكةةوة  )أ(ئةطةر هاتوو هؤكارى تةآلق يان جيابونةوةكة ناثاكى هاوسةرى ياخود بةهؤى يةاخيبوو 

 بوو.
 )ب(ئةطةر ذنةكة بة تةآلق يان جيابونةوةكة رِازيبوو.

 ) (ئةطةر هاتوو جيابونةوةى ذن و ميَرد لة ئةجنامى رِيَكةوتنى ئارةزوومةندانة بوو.
                                                                                                                                                                                                                                                     )ء( ئةطةر هاتوو بةشَيوةى سةربةخؤ خاوةنى خانوو يان باَلةخانةى نيشتةجيَبون بوو.                                  

نةكةة سةرثيَضةيكرد لةةو مةرجانةةى كةة لةة ياسةاكةدا هةاتووة ئةةوا مةاف دةدرَيةت بةة             ةة ئةطةر ذ4
ئةطةةر برِيةارى ضةؤَلثيَكردنى     ،ميَردةكةى كة داواى ضؤَلكردنى ليَبكات و شويَنةكةى رِادةستبكريَتةوة

ذنةكةةة دةرضةةوو ئةةةوا مةةافى مانةةةوةى لةدةستدةضةةيَت و ناتوانيَةةت جةةاريَكى تةةر سةةودمةند بيَةةت لةةة   
 بون .                                                                            نيشتةجيَ

 
         دةوَلة بذَيوى ذن لةسةر 

دةوَلةت ئةركي بذيَوى ذنى دةضيَتة سةر ئةمةش لة رِوانطةةى ئةةوةى ئةطةةر كةسةيَك مةرد و مرياتةى       
ةجنينةةى مةريى ضةونكة طةجنينةةى مةريى      جيَهيَشت و مرياتطرى نةبوو ئةوا مرياتيةكةى دةضيَت بةؤ ط 

( ى 99( لة مادة )4دةبيَت بة مرياتطر بؤ ئةو كةسةى مرياتطرى نية ئةمةش ثشتبةست بة برِطةى )
هةروةها رِيَسةةاى فقهةةى دةَليَةةت )الغةةرم   ،( ى هةةةمان ياسةةا 91ياسةةايى بةةارى كةسةةيَتى و مةةادة)  
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سةبارةت بةة ثيَةدانى    ،250ة لةئةستؤ بطريَتبذيَوى ئةو كةس بؤية لةم بارةدا دةبيَت دةوَلةت(1)،بالغنم(
لةكاتى ئيَستادا( وةزارةتى دارايى ياخود ثاريَزطا دةطريَتةةوة و  ى هاوسةرى لة طةجنينةى دةوَلةت )بذيَو

                                                                                                                  -: بةثيَى ئةم مةرجانة بذيَوى ذن دةخريَتة ئةستؤى دةوَلةت
ةة دةبيَت ميَرد ذنةكةى بةبآ بذيَوى بةجيَهيَشتبيَت ياخود خؤى شاردبيَتةوة ياخود بزر بوو بيَت يان 1

ت ئةمةش ثاش سةملاندنى هاوسةرطريى و سويَند خواردنى ونبوو بيَت دادوةريش برِيارى بذيَوى بؤ دابيَ
جيَنةهيَشتوة و ذنةكةش ياخيبوو نية و تةآلقدراويش نية كة  ئةوةى ميَردةكة بذيَوى بؤ ذنةكة لةسةر

ماوةبةنديةكةى بةسةرضوو بيَت و دادوةريش رِيَطةيدابيَت بة قةرزكردن بة ناوى ميَردةكةيةوة لةكاتى 
                                                                                       ثيَويستبونيدا .      

ةة دةبيَت ذنةكة نةداربيَت و رِيَطةدراو بيَت لة اليةن دادوةرةوة بة قةرزكردن و هةةروةها نةيةدةتوانى   2
 اخود بيَطانة .بذيَوى دةستكةويَت لة ميَردةكةى و كةسيش نةبوو قةرزى ليَبكات ض كةسى نزيك ي

ذنةكة تواناي كاركردني نةبيَت .   -3                            
(دا ئاماذة دراوة بة ثاثةندكردنى دةوَلةت بة بذيَوى 31لة ياساى بارى كةسيَتى عيَراقي لة مادة )  

وةية كيَشانى ذن ئةمةش دواي بوونى ضةند مةرجيَك كة لة رِوانطةى دةقى مادةكةوة دةتوانني بةم شيَ
 دياريبكةين:         

                     دةبيَت ذنةكة نةدار بيَت .                                                                                                      - 1
ة ئةمةةش ثةاش   ةة دةبيَت ذنةكة لة اليةن دادطاوة رِيَطةدرا بيَت بةة قةةرزكردن بةةناوى ميَردةكةيةةو    2

              وةرطرتنى برِيار لة دادوةرةوة.                                                                                                
ةة دةبيَت ميَردى ذنةكة بةبآ بذيَوى ذنةكةى بةجيَهيَشتبيَت و خةؤى شةاردبيَتةوة يةاخود بةزر يةاخود      3

                                                                                                                         ونبوو بيَت.  
                    ةة دةبيَت ذنةكة ثَيويستى بةو بذَيويية هةبيَت .                                                                               4
           ةة دةبيَت هي  كةسيَكى نزيك يان بيَطانة نةبيَت بؤ قةرزكردن .                                                                  9
                                     ةة دةبيَت ذنةكة تواناى كاركردني نةبيَت .                                                                   1

( وةسةةتيَندراوة و لةةةبريتى ئةةةم مادةيةةة  31بةةةآلم لةةة هةةةريَمى كوردسةةتاندا كةةارثيَكردن بةةة مةةادة)  
( ى   ياساكة  هةمواركراوة و تيايدا بةهةمان شيَوة دةوَلةت ثابةندكراوة بة ثيَةدانى بةذيَوى   25مادة)

جَيهَيشةت و خةؤي شةاردةوة يةاخود بزربةوو يةاخود ونبةوو        ذن، ئةطةرهاتوو ميَرد ذنةكةى بةبآ بذيَوى 
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ياخود زيندانيكرابوو، ئةوا لة بةةروارى جَيهَيشةتنةوة دادطةا برِيةارى بةؤ دةدات و سةندوقى ضةاودَيرى        
                          كؤمةآليةتى هةَلدةستيَت  بة خةرجكردن و دابينكردنى بذيَوية دياريكراوةكة.                                               

ئةطةركةسى نزيكي ذنةكة نةداربوو و خزمى نزيكي خاوةن داراى نةبوو ئةوا بذيَوى ئةو كةسة دةضةيَتة  
سةر طةجنينةى مريى ليَرةدا داواى هاريكارى و دةستطريؤيى لة خةَلكى ناكريَت ضونكة لة ئةركةةكانى  

ن و خاوةن ثيَداويستيةكان هةَلطريَت و خةةرجيان  طةجنينةى مريى لة ئيسممدا ئةوةية ثيَويستى نةدارا
بكيَشيَت بةثيَى رِادةى ثيَداويستيان، لةم  رِووةوة )الكاسانى( لة رِونكردنةوةى ئةوانةى لة سةةروةت و  
سامان دادةنريَت لة طةجنينةى مريى و ئةوانةى خةرجدةكريَت دةَليَت : لة طةجنينةى مةريى ضةوار جةؤر    

ن ثةيوةستة بةوةى كة مرياتى كةسةى مةردوو دةبريَةت و ئةةو كةسةة مةردووة       دادةنريَت ،ضوارةم جؤريا
مرياتطرى نية،ياخود ئةوكةسة ذنيَك يان ميَرديَكى جيَهيَشتووة سةبارةت بة جؤرى ضوارةم دةَليَةت بةؤ   
دةرمانى هةذاران و نةخؤشةى و ضارةسةةريان خةرجةدةكريَت و هةةروةها بةؤ بةةرطى ئةومردوانةةى كةة         

بذيَوى كةسى دؤزراوة و ثيَدانى سزاى تاوان كردنى و هةروةها بؤ بذيَوى  ئةةو كةسةةى   سامانيان نية و 
ناتوانيَت دةستكةوتى هةبيَت و هي  كةسيَكى نية كة بذيَوى بكيَشيَت هةروةها هاوشيَوةى ئةوانة بؤية 

                                                                                                                      .251لةسةر ثيَشةواية كة دةبيَت ئةم مافانة بؤ خاوةنةكانيان خةرجبكات

 
 زيادكردن و دابةزاندنى بذَيوى هاوسةرى 

جيةاواز هةية،كةة   وةك باسكرا،دياريكردنى بذيَوى هاوسةرى و خةمآلندنى لة اليةن زانايانةوة بؤضونى 
                                                                                                                                                                                                                                                            هةنديَكيان رِةضاوى )بارى ميَرد و هةنديَكيان بارى ذن و هةنديَكيان بارى هةردووكيان( دةكةن .                                    

بؤية دةكريَت داواى زيادكردن و دابةزاندن يان كةمكردنى بذيَوى بكريَت ئةطةر هاتوو طؤرِاكارى رِوويدا 
                                                             -رد و نرخى بازارِ، بؤية زيادكردن و كةمكردنى بذيَوى بةندة بةم ثيَوةرةوة :لة بارى دارايى ذن و ميَ

ةةةة بةةارى دارايةةى ذن و ميَرد،ئةطةةةر بةةارى دارايةةى ذن و ميَةةرد بةةاش بةةوو ئةةةوا بةةذيَوى دارابةةوون     1
ان نةةداربوو ئةةوا بةذَيوي نةةداري دةسةةثَيندريَت بةةَلام ئةطةةر        دةسةثيَندريَت ،بةآلم ئةطةر باري دارايي

                                   اليةكيان  نةدار و اليةكةى تر دارابوو ئةوا بذيَوى نَيوةند دةسةثيَندريَت .                                                     
ثةل و خؤراك كاريطةرى هةية لةسةر بةرز و نزمى و دانانى ةة بارى نرخةكان،بةرز و نزمى نرخى كةلو2

بذيَوى و طؤرِانكارى لة برِةكةيدا هةروةها رِووداني  كتوثرِ و نائاسايى بؤ كةمكردن و زيادكردنى بذيَوى 
وةك باريَك رِةضاو دةكريَت ،مةبةست لة رِوودانى كتوثر ِيان لةناكاو ئةةو رِووداوة ضةاوةرِوان نةكراوةيةة    
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يطةرى هةية لةسةر ئاستى بارى هاوسةران و دةبيَتة هؤى بةةرز و نزمةى بةارى دارايةى بةمنونةة      كة كار
بارى نةخؤشةى يةاخود هةَلطريسةاندنى جةةنط يةاخود خانةنشةينكردنى مَيةرد يةاخود  دةسةتكةوتنى          

ة لة  ،داهاتيَكى ضاوةرِوان نةكراو بةهؤى مرياتطريةوة يان بةهؤى بةخشينةوة يان بةهؤى راِسةثيَراويةتى 
(ى ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى ئاماذة دراوة بة زيادكردن و كةمكردنى بذيَوى بةشيَوةيةك 29مادة)

كة دةشيَت بذيَوى بةهؤى طؤرِان لة بارى دارايى هاوسةةران  نةرك كةةم و زيةاد بكةات هةةروةها داواى       
ت ئةطةر ثيَويست بةوة زيادكردن و كةمكردنى بذيَوى سةثيَندراو لة كاتى رِوودانى لةناكاودا وةردةطرييَ

بكات، هةروةها ضؤن رِيَطةةدراوة بةة كةةم و زيةادكردنى بةذَيوى لةة كةاتى بةةردةوامبوونى هاوسةةرى          
بةهةةةمان شةةيَوة دةشةةيَت لةةة مةةاوةى ماوةبةنةةدى ذنةةى تةآلقدراويشةةدا بةةذيَوى هاوسةةةرى طؤرِانكةةارى  

رد هؤكاريَكةة بةؤ زيةادكردنى    تيادابكريَت بةثيَى طؤرِانكارى هةلومةرجةكان ، زيادكردنى داهةاتى ميَة  
(ي )ئةجنومةةةنى هةَلوةشةةاوةي 11/5/1593( ى )1111بةةذيَوى هةةةر لةةةم  رِووةوة برِيةةارى ذمةةارة)

 .سةركردايةتى شؤرِش( جةخيت لةسةر دةكاتةوة
 
 ةستؤثاكى لة بذَيوى ئ 

ردن ئةازادكردن  كاتيَك بذيَوى بؤ ذن جيَطري دةبيَت،ئةم بذيَوية بة بةجيَهيَنان ياخود ئةستؤثاكى يةان طةة  
جيَبةجآ دةكريَت سةبارةت بة طةردن ئازادكردن ،ياخود تايبةتة بة بةذيَوى رِابةوردوو يةان تايبةتةة بةة      

                                                                                                            -بذيَوى ئايندة بةم شيَوةية :
وو طةردن ئازادكردن بؤ بةذَيوى ِرابةردوو بوو،ئةةوا لةة الى حةنةفيةة ئةةم جةؤرة طةةردن         ةة ئةطةر هات1

ئازادكردنة دروستة ئةطةر بذيَويةكة بة برِيارى دادوةر يان بة رِةزامةنةدى ذن و ميَردةكةة سةةثيَندرابوو    
دن ئازادكردن ئةمةش لةبةر ئةوةى بذيَويةكة بوة بة قةرزيَكى جيَطريي سةمليَندراو لةئةستؤى ميَرد،طةر

لةو شتانةية كة جيَطرين لةئةستؤ،بؤية ئةطةر هاتوو بةذَيوى بةة رِةزامةنةدى يةاخود بةة برِيةارى دادطةا        
نةسةثيَندرابوو ئةوا ئةو طةردن ئازادكردنة ناكريَت و دروست نيةة ئةمةةش لةبةةر ئةةوةى ئةةم بذيَويةة       

ن تةةنها لةةو شةتانةدا دةبيَةت كةة      نةبووة بة قةرزيَكى جيَطري لةئةستؤى ميَرد،بؤيةة طةةردن ئةازادكرد   
جيَطرين لةئةستؤ،بةآلم زؤربةى زانايةان دةَلةيَن كةة طةةردن ئةازادكردن دروسةتة لةبةةر ئةةوةى دةبَيتةة          
قةرزيَك ئةويش بة ملنةدانى ميَرد بة بذيَوى كيَشان،ئي  ئةم بذيَوية بة برِيارى دادطا يان بة رِةزامةندى 

          ى لةسةرنةدرا بيَت .                                                                                                          برِيارى لةسةردرا بيَت ياخود برِيار



213 

 

ةة ئةطةر هاتوو طةردن ئازادكردن لة بذيَوى داهاتوو بوو،ئةوا بة رِيَكةوتنى زانايان طةردن ئةازادكردن  2
توو لةبةر ئةةوةى بةذَيوى هَيشةتا ثَيويسةت نةةبووة بؤيةة طةةردن ئةازادكردن         دروست نية لة بذيَوى داها

                                                                                               -ثةسةند ناكريَت،بةآلم حةنةفية رِيَطةيداوة بة طةردن ئازادكردن لة بذيَوى داهاتوو لة دوو باردا :
طةردن ئازادكردن شياوة لةو ماوةيةى كة بةكردةوة دةسيت ثيَكردوة،بةمنونة ئةطةةر بةذيَوى مانطانةة    أ(

بوو ئةو مانطةش دةسيت ثيَكرد ئةوا دروستة طةردن ئازادكردن لة بذيَوى ئةو مانطة ضونكة بذيَوى ئةو 
                                                          مانطة ثيَويست بووة و هاتؤتةدى .                                          

ب(طةردن ئازادكردن لة بذيَوى ماوةبةندي لة بةرامبةر تةآلق ياخود جيابونةوةى ئارةزوومةندانة شةياو  
ودروسةةتة هةرضةةةندة هيَشةةتا جةةيَطري نةةةبووة و نةهاتؤتةةةدى ،ضةةونكة طةةةردن ئةةازادكردن ليَةةرةدا لةةة   

ةمةش بة ماناى رِزطاركردنى ذنة لة طريَبةستى هاوسةرى بؤية طةردن ئازادكردن بةرامبةريَكداية كة ئ
بيَجطة لة تةآلق و جيابونةوةى ئارةزومةندانة دروست نية ضونكة ئةمة خسء و لةدةستدانة بؤ شةتيَك  

  .252ثيَش ئةوةى ثيَويست بوو بيَت

 
 املقاصة(لةبرخيستنى بذَيوى ) 

لةةة رِيَضةةكةى حةنةفيةةدا ئةطةةةر ذن قةةةرزدارى ميَردكةةةي بةةوو،ميَرديش قةةةرزدارى ذنةكةةةى بةةوو كةةة  
ردةكة ثيَويست ببةوو بةةآلم بةذيَوى نةكيَشةابوو(     بذيَويةكةى بوو)واتة بذيَوى ماوةيةك بوو كة لةسةر ميَ

ذنةكة داواى لةبرةستنى كرد لة نيَوان هةردوو قةرزةكة، قةةرزى بةذيَوى ذنةكةة دروسةتبوو واتةة بةة       ،
برِيارى دادطا يان بة رِةزامةندى و رِيَطةثيَدرا بوو بةة قةةرزكردن و بةة  كةردةوةش ذنةكةة قةةرزي كةرد        

نةكة دةدريَتةوة بة لةبرةسء لةبةر يةكسان بونى هةردوو قةرزةكة،بةآلم بوو،ليَرةدا وةآلمى داواكارى ذ
بيَجطة لةم بارة وةآلمى داواكارى ذنةكة نادريَتةوة بة لةبرةسء تةنها لةكاتيَكدا نةبيَت كةة ميَردةكةة   

ويةة  رِازيبيَت ضونكة هةردوو قةرزةكة لة رِووى هيَزةوة يةكسان نني لةبةر ئةوةى قةرزى ذنةكةة كةة بذيَ  
بيَجطة لةو بارة ئاماذةثيَكراوة قةةرزيَكى الوازة،بةةآلم ئةطةةر مَيردةكةة داواى قةرزةكةةى كةرد ئةةوا        
وةآلمى داواكةى دةدريَتةوة ضونكة رِازيبوو بة رِؤشتنى قةرزة بةهيَزةكةةى بةؤ الى قةةرزى ذنةكةة كةة      

نبةليةةكان دةَليَةت داواى   قةرزيَكي الوازة و ذنةكةش مافى ملهورِيكردنى نية بؤ لةبرةسةء، بةةآلم حة  
لةبرةسء لة دوو قةرز،ئةطةر لة اليةن ذنةكةوة بوو ئة وا وةَلامي داواكةي دةدريَتةوة بة َلام ئة طةر لة 
اليةن ميَردةكةوة بيَت ئةوا وةآلمى داواكةى نادريَتةوة مةطةر ذنةكة رِازيبيَت،لةو كاتةى ذنةكة هةذار 
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و تواناى دانةوةى ئةو قةرزةى نةبيَت لة سامانةكةى خةؤى ،بةةآلم   بيَت و ثيَويستى بة بذيَويةكةى بيَت 
بيَجطة لة)حةنةفية و حةنبةليةة(وا دةبيةنن ئةطةةر يةةكيَك لةة هاوسةةران يةاخود هةةردووكيان داواى         
لةبرةستنى كرد لةو دوو قةةرزة ئةةوا وةآلمةى داواكةة دةدرَيتةةوة و بةؤ اليةنةكةةى تةر نيةة ملةهورِى           

زةكة يةكسانن لة هيَزدا لة اليان،بؤية ئةطةر دوو قةرزةكة يةكسان بوون لةة  بكات،ضونكة هةردوو قةر
هيَزدا ئةوا دروستة لةبرةسء لة نيَوانياندا،هةروةها رِيَضكةى ئيمامية دةَليَت ئةطةر ميَةرد قةةرزيَكى   
لة الى ذنةكةى بوو دةيويست لةسةر بذيَوى ئيَستا يان داهةاتوو ئةةذمارى بكةات بؤيةة ئةطةةر ذنةكةة       
دارابوو وة ملهورِيكرد لة دانةوةى ئةوا بؤ ميَردةكة هةية كة لةبرةسء بكات رِؤذ بة رِؤذ،بةآلم ئةطةةر  

                   .253ذنةكة نةدار بوو ئةوا ناتوانيَت لة برةسء بكات

                                                                                  
 دةستةبةركردنى بذَيوى  

ئةطةر بذيَوى ديارى كرا بوو ئةوا دةشيَت بارمتةة يةان دةسةتةبةر وةربطرييَةت لةسةةر بذيَويةكة،لةبةةر       
 ئةوةى ئةو بذيَوية لةو قةرزانةية كة لةئةستؤدا جيَطري دةبيَةت و دةبيَةت بدريَت،بةةآلم ئةة طةةر بةذيَوي      
داهاتوو بوو ئة وا دة شيَت دةسةتةبةر وةربطريَيةت بةةَلام ئةبوحةنيفةة ثَييوايةة كةة بارمتةة تةةنها بةؤ          

.بةةرِاى  254مانطيَك وةردةطرييَت ضونكة ئةوةى ثاش مانطيَك جيَطري نيةة و بارمتةةى بةؤ وةرناطرييَةت    
دروستة ضونكة بذيَوى لة بةروارى طريَبةستكردنةوة ثيَويسةت دةبيَةت بةة     زؤرينة دةستةبةرى بؤ بذيَوى

مةرجى توانني و ئامادةبوون بؤ جوتبوون و دةبيَتة قةرزيَكى رِاست لةة ئةسةتؤى ميَةرد بةةبآ وةسةتان      
ميَةرد و داواكردنةى ذن بةة     ،بةةآلم سةةبارةت بةة طةشةتكردنى    255لةسةر برِيارى دادطا يان رِةزامةنةدى 
ئةطةر لة الى دادوةر ذنةكة سةملاندى كة ميَردةكةى طةشت دةكات  دةستةبةريَك بؤ ثيَدانى بذيَوى ئةوا

و بزر و ناديار دةبيَت ئةوا ئةبوحةنيفة دةَليَت بؤ دادوةر نيةة ميَةرد ناضةار بكةات بةة ثيَشكةشةكردنى       
بووة بة قةرز بؤية ناكريَت داوا بكريَت،بةآلم ئةبويوسةف  دةستةبةر بؤ بذيَوى ضونكة بذيَويةكة هيَشتا نة

دةَليَت دادوةر مَيرد ناضار دةكةات بةة ثَيشكةشةكردنى بارمتةة بةؤ مانطَيةك ئةطةةر هةاتوو زيةاد لةة           
مانطيَك بزر نةدةبوو،دةستةبةرى زياتر وةردةطرييَت ئةطةر طةشتةكة زيةاتر لةة مانطيَةك بةوو، ئةطةةر      

وونةكةى ضةندة ئةةوا تةةنها دةسةتةبةرى مةانطيَكى ليَوةردةطرييَت،بةةآلم      هاتوو نةيدةزانى ماوةى بزرب
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رِيَضكةى شافعية و ئيمامية دةَليَن بؤ ذن نية كة داواى دةستةبةرى بكات بؤ بذيَوى داهةاتوى ضةونكة   
هيَشتا ئةو بذيَوية لة ئةستؤى ميَرد جيَطري نةبووة ،ضونكة ئةم بذيَوية لة ئةطةرداية بؤ جيَطري نةةبوون  

،هةةروةها حةنبةليةة رِيَطةيةداوة بةة دةسةتةبةرى بةذَيوى بةؤ        256ةهؤى ياخيبوون يان تةآلق يان مردنب
 .257رِابوردوو و داهاتوو

 
 بذَيوى كاتى

ارضةيَوةى داواى بةذيَوى لةة اليةةن دادطةاوة برِيةارى       مةبةست لة بذيَوى كاتى ،ئةو بذيَويةية كة لةة ضو  
ليَدةدريَت بؤ ذنةكة لةسةر ميَردةكةى و ضاوةرِوانى يةكمييكردنةوةى داوا بنةرِةتيةكة ناكريَت ئةمةش 
لةسةر داواي ذنةكة يان بةبيَ داواكردن،بةمنونة ذنيَك داواى بذيَوى رِابردوو يان بةردةوام لةة ميَردةكةةي   

بةر ئةوةي رِيَوشويَنى دادبينى لة داوا بنةرِةتيةكةدا لة روِوى كاتةوة زؤر دةخايةنيَت دةكات،ئةمةش لة
و خودى ذنةكةش ثيَويستى بةو بذيَوية هةية لةبةر سروشتى بذيَوي كة دةبيَت دةستبةجآ بةدريَت بؤيةة   

ت بةو بذيَوية كاتية ناتواندريَت ضاوةرِوانى يةكميي كردنةوةى داوا بنةرِةتيةكة بكريَت بؤية برِيار دةدريَ
 و دةستبةجآ برِيارةكة جيَبةجيَ دةبيَت . 

(ى ياساى بارى كةسيَتى ئاماذةيداوة بةة بةذيَوى كةاتى و دةسةةآلتى     31ياسادانةرى عيَراقي لة مادة)
بةخشيوة بة دادوةر كة لةكاتى داواى بذيَوى برِيارى دياريكردنى بذيَوى كاتى بةؤ ذنةكةة بةدات لةسةةر     

شياوى جيَبةجيَكردنة ء برِيارى بذيَوية كاتيةكةش ثاشكؤى ئةةجنامى برِيةارى   يارةكةش ميَردةكةى و برِ
بة مانةيةكى تر ئةطةةر داوا  ،داوا بنةرةتيةكةية لة رِووى ئةذماركردن ء بةرثةرضدانةوةى داواى بذيَوى 

نةكةة دةرضةووة   بنةرِةتيةكة لة اليةن دادطاوة بةرثةرضدرايةوة ئةوا برِيارى بذيَوى كاتى كة ثيَشة  بةؤ ذ  
بةرثةرضدةدرَيتةوة ء ذنةكةة ئةةو بةرِة بذَيويةةى كةة وةريطرتةووة بةةهؤى بذَيويةة كاتيةكةة دةبَيةت بةؤ            
مَيردةكةى بطةرَِينَيتةوة ء دةبَيتة قةرز، بةةآلم ئةطةةر لةة داوا بنةرِةتيةكةةدا برِيةاردرا بةؤ ذنةكةة بةة         

 دابينكردنى بذيَوى ئةوا بذيَوية كاتيةكةش جيَطري دةبيَت .
( ى ياساى دادبينى شارستانيدا دادطاى بارى كةسيَتى تايبةمتةندكراوة بؤ برِياردان بةة  312لة مادة )

سيفةتى كتوثرِ لةسةر بذيَوى كاتى ئةطةر هاتوو هؤكار هةبوو كةة مةترسةى كتوثرِبةوون هةيةة لةسةةر      
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ريَتةةوة، بةةَلكو   كةسى داواكار بة بذيَوى، بةآلم ئةم دةقةةى ياسةاى دادبينةى شارسةتانى تةةنها ذن ناط     
 .اى بنةرِةتى داواي بذيَوي بكريَتكةسانى تريش دةطريَتةوة ء دةكريَت بةدةر لة بوونى داو

 
 هاوبةشيكردنى ذن لة بذَيوى

لة بنةرِةتدا دابينكردنء ثيَدانى بذيَوى هاوسةرى لةسةر ميَةردةء دةبيَةت خةودى ميَردةكةة لةئةسةتؤى      
(ى ياسةاى بةارى   23ة برِيارى دادوةر هةر لةةم رِووةوة مةادة )  بطريَت ض بة رِةزامةندبوون بيَت ياخود ب

كةسَيتى عَيراقةى ئاماذةيةداوة بةة ثَيويسةتبوونى لةئةسةتؤطرتنى بةذَيوى ذن لةسةةر مَيةرد، بةةآلم لةة           
هةنديَك باردا بةرثرسياريةتى لةئةستؤطرتنى بذيَوى دةبيَتة هاوبةش لة نيَوان ذن ء ميَرد ئةطةر هةاتوو  

 و :ئةم مةرجانة هةبو
. دةبيَت ذنةكة خاوةن دارابوو بيَت، ضونكة لة تواناداريدا دةتوانيَت ئةو بةرثرسياريةتية لةة ئةسةتؤ   1

بطريَت بة ثيَضةوانةوة ئةطةر كةسيَكى نةداربوو ئةةوا ناتوانَيةت بةشةدار بَيةت لةة بةرثرسةياريةتى لةة        
 ثرسياريةتى .ئةستؤ طرتنى بذيَوى، ضونكة خودى نةداربوون رِيَطرة لة هةَلطرتنى بةر

. دةبيَةةت ذنةكةةة رِةزامةنةةد بيَةةت بةةةو بةرثرسةةيايةتية هاوبةشةةة لةطةةةأل ميَردةكةيةةدا، بؤيةةة ئةطةةةر  2
رِةزامةندى نةبوو، بةَلكو تةنها ذنةكة تواناداربوو ئةوا ناكريَت بةشدار بيَت لةة بةرثرسةياريةتيدا هةةر    

قى كة لة هةريَمى كوردستاندا ئةةو  (ي ياساى بارى كةسيَتى عيَرا23لةم رِووةوة بةشى دووةمى مادة)
بةشة هةمواركراوة ئاماذة دةدات بة بةرثرسياريةتى هاوبةش لةة نيَةوان ذن ء ميَةرد بةةو شةيَوةى كةة       

 باسكرا. 
سةبارةت بة ئارِاستةى دادطا لةمةرِ بذيَوى ذن ئةوا جةختكراوةتةوة لةوةى كة بذيَوى ذن لةسةر ميَةردة  

بة ثابةندكردنى داوا لةسةركراو )ميَرد( بة ثيَةدانى بةذيَوى رِابةوردءو و     لةم رِووةوة هاتووة كة برِياردان
بةةةردةوام رِاسةةتةء لةطةةةأل حةةوكمى شةةةرع ء ياسةةادا كؤكةةة ئةةةوةش لةبةةةر سةةةملاندنى ئةةةوةى كةةة      

، هةةةروةها برِيةاردان بةةة  258داوالةسةةركراو هةَلنةسةتاوة بةةة ئامةادةكردنى مةاَلى شةةةرعى بةؤ ذنةكةة      
ستةو لةطةأل ياساء شةرعدا كؤكة ئةويش لةبةر تيَثةرِبوونى ماوةيةكى دريَذ لةسةر زيادكردنى بذيَوى رِا

                              
رات هيئددة مقددر-العددراق -يم كوردسددتانز إقلدديدد قضدداء حمكمددة  ياملبددادئ القانونيددة يف -سدديد أمحددد طي نةةىالقاضددى  258
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خةمآلندنى بذيَوى رِابوردوو وة طؤرِانكارى لة بارءدؤخى ئةابوورى ء بةرزبوونةةوةى ئاسةتى طةوزةران ء     
 .259بذيَوية تازةكةش طوجناء و شياوة

 
 طةياندن بة ذنلقى سَييةم/ زيانثَي

يةكيَك لةو مافانةى ترى ذن لةسةر ميَرد زيان ثيَنةطةياندن ء رِةفتاركردنى شياو ء طوجناوة لةطةَليةدا،  
ة دةبيَةةت ئةةم مافةةش مةةافيَكى ناداراييةة ء دةبَيةت مَيةةرد ثابةنةد بَيةةت بةة ثةةيرِةوكردنى، هةةةر بؤية        

رِةفتاركردنى مَيرد لةطةأل ذن بةشةَيوةيةك بَيةت كةة ثارَيزطةارى بكةات لةة كةسةَيتى ء شةكؤمةندى ء         
ثيَطةى كؤمةآليةتى ذنةكة، هةروةها نابيَت ميَرد ض بة وتة ياخود بة كردةوة زيان بة ذنى بطةيةنيَت ء 

بة نارِةوا يان زيانيطةياند بةة   شكؤى بريندار بكات ياخود ثيَطةى داببةزيَنيَت، ئةطةر هةر كردةوةيةك
ذنةكة ئةوا دةتوانيَت طويَرِايةَلى ميَردةكةى نةبيَت، هةروةها نابيَت وتةى ناشايستةء نةشياوى ثيَبدات 
وةك جنيَودان يان ئابرِوو بردن يان تؤمةت خستنةثاأل يان تفليَكردن يةان ليَةدان بةة شةيوةيةكى ديةار ء      

َيةدان لةسةةر رِوو يةان دةمء ضةاو، هةةروةها دةبَيةت بةة يةكسةانىء         بةرضاوو لة ئةندازةبةدةر بةمنونةة ل 
دادثةروةرى رِةفتاربكات لةطةأل ذنةكانيدا كاتيَك زياد لةيةك ذنى هةبوو، نابيَت هي  يةكيَك لة ذنةكان 
بة ضاويَكى تر سةيربكات جياوازتر لةوان لة رِووى بذيَوى ء رِةفتاركردن ء مانةوة لة الى، رِةفتاكردنى 

ء دروست لةطةأل ذندا تةنها لةوةوة سةرضاوة ناطريَت كةة هاوسةةريةتى، بةةَلكو ئةمةة ئةركيَكةة      باش 
لةسةةةر ميَةةرد بةةةو ثيَيةةةى ذن هاوبةشةةى ذيانيةةةتى، هةةةروةها بةةؤ ميَةةرد نيةةة كةةة رِيَطةةرى بكةةات لةةة  
هاوسةرةكةى كة بضةَيتة دةرةوة بةؤ سةةردانيكردنى دايةك ء بةاوكى ء كةسةة نزيكةة مةحارمةةكانى،         

ةها مافى هةية كة رِيَطةيان بدات بؤ سةردانيكردنى ذنةكةى بةثيَى عورف، بةثيَى رِاى زانايةانى  هةرو
حةنةفية ذن بؤى هةية سةةردانى دايةك ء بةاوكى بكةات هةفتةةى جارَيةك، هةةروةها بةؤى هةيةة كةة           
خزمةتيان بكات ئةطةر نةخؤشبوون ئةطةر هةاتوو كةسةيَك نةةبوو خزمةةتيان بكةات تةنانةةت ئةطةةر        

ردةكةةةى رِيَطةةةى ثيَنةةةدابيَت، هةةةروةها ذن دةتوانيَةةت طةشةةت بكةةات بةةؤ جيَبةةةجيَكردنى ئةةةركى   ميَ
، هةروةها مافى ميَرد نية كة فةرمان بة ذنةكة بةدات لةة   260حةجكردن ئةطةر كةسوكارى لةطةَلدابوو

دةكةةويَت بؤيةة ذن دةتوانيَةت لةةم كاتةةدا طويَرِايةةَلى        شتيَك كة لة تواناء وزةيدا نية ء طران لةسةرى
ميَرد نةكات، هةروةها ناتوانيَت ميَرد فةرمانى ثيَبكات بؤ سةرثيَضيكردن ء دةتوانيَت ذن طويَرِايةةَلى  

                              
 (.23/5/2111( تأريخ القرار )2111ة//الشخصي15)رقم القرار  -177ل– سةرضاوة هةمان -سيد أمحد طي نالقاضى  259
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نةكات بةمنونة ميَرد فةرمان بكات كة مةى ثيَشكةش بكات بؤ خؤى يان هاورِيَكانى ياخود فةةرمانى  
انى درؤ ياخود واز لة رِؤذوطرتن يان نويَذكردن بهيَنيَت يان فةرمان بةهةر شتيَك كة ثيَبدات بة شايةتيد

ثيَضةوانةى حوكمةكاني شةريعةتى ئيسمم بيَت، هةروةها ناكريَت زؤر لةة ذن بكريَةت بةة هةَلسةان بةة      
ضَيشتلَينان ء شةؤردن ء نةانكردن ء كارءبةارى ناومةاَلى قةورس، هةةروةها دةبَيةت خزمةةتكار بةؤ ذن          
دابينبكريَت طةر ذنةكة لةو كةسانةبوو كة خزمةتدةكرا، تةنانةةت زانايةان دةَلةيَن، ذن بةة زؤر يةاخود      

 .261ناضار ناكريَت كة شري بة منداَلةكةى بدات، بةَلكو دةبيَت دايةنيَكي بؤ دابينبكريَت
كراوانةى كة نابيَت ميَرد لة بةرامبةةر ذنةكةيةدا   بةشيَوةيةكى طشتى زيانطةياندن يةكيَكة لةو قةدةغة

ثةيرِةوى بكات ء ئةطةر هاتوو زيانى ثيَطةياند بة خؤى يان بة منداَلةكةى زيانةكة بةشيَوةيةك بوو كة 
ئةستةمبوو ذيانى هاوسةرى لة نيَوانياندا بةردةوام بيَت ئةوا بؤ ذنةكة هةية داواى جيابوونةوة بكةات،  

( دا ئاماذةيداوة بةوةى ئةطةر 41( مادة )1ى بارى كةسيَتى عيَراقى لة برِطةى )هةر لةم رِووةوة ياسا
هةريةكيَك لة هاوسةران زيانى طةياند بة هاوسةةرةكةى تةر يةان منداَلةةكانى ئةةوا ئةةم زيانطةياندنةة        

ك مادةكة ضةند منونةيةكى هيَناوةتةوة كة بةة زيةان دادةنريَةت وة    ،هؤكاريَكة بؤ داواكردنى جيابوونةوة
ئاَلودةبوون بة خواردنةوةى مادة كحوليةكان يان بة بةكارهيَنانى مادة هؤشبةرةكان ء قومةاركردن لةة   

 ماَلى هاوسةرى .
 

 ى لة نَيوان ذنةكاندا لقى ضوارةم/ يةكسانى ء دادثةروةر
يةكيَك لةو مافة ناداراييانةى تةرى ذن، يةكسةانيكردنيةتى لةطةةأل هاوسةةرةكانى تةرى ميَردةكةةى ء       

ئاشةةكراية يةةةكيَك لةةة مةرجةةةكانى رِيَطةثيَةةدان بةةة فرةذنةةى   ،ةجيَكردنى دادثةةةروةرى بةسةةةريداجيَبةة
هيَنانةدى دادثةروةرية لة نيَوان ذنةكاندا، بؤية دةبيَت دادثةروةرى بةهةند وةربطرييَت، ليَةرةوة لةة الى   

ةكانيان ء نؤبةت كارى حةنةفية ثيَناسةى دادثةروةرى واكراوة كة دادثةروةرية لة نيَوان ذنةكان لة ماف
ء بذيَوى ء ثؤشاك، واتة يةكسانيكردن لة نيَوانياندا بةآلم مالكية دةَليَت نؤبةكارى لة مانةوة ثيَويستة 
بةآلم بيَجطة لة مانةوة نؤبةكارى ثيَويست نية وةك لة بذيَوى ء جوتبوون، هةروةها حةنبةليةة دةَليَةت   

هةروةها دةبيَت ميَرد بة تريوثشةك لةة نيَةوان ذنةكانيةدا      يةكسانيكردن لة نيَوان ذنةكاندا لة مانةوةدا
نؤبةكارى ئةجنامبدات بؤ سةرةتاى ضوونة اليان ء نابيَت بةبآ رِةزامةندى ئةوانى تر ئةو كةارة بكةات،   
هةروةها ئةطةر ويستى لةطةأل يةكيَكياندا طةشت بكات ئةوا دةبيَت تريوثشةك بكةات هةةروةها كةاتى     
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ةو داندراوة ء رِؤذ دانةندراوة ضونكة رِؤذ بؤ ثةيدا كردنى بذيَوى ء دةرضةون  مانةوةى نؤبةكارى كاتى ش
لة ماأل ء كاركردن داندراوة ء شةويش بؤمانةوة لة ماَلةوة ء نوسء لة جيَطةدا لةطةأل هاوسةردا، بؤية 

 .262دةبيَت لة نيَوان ذنةكاندا شةو مانةوة ء نؤبةتكارى شةو نا شةويَك بيَت
(دا ئاماذةيةداوة بةةوةى كةة    3ياساي بارى كةسيَتى عيَراقي لة برِطةةى )د(ى خةاَلي )دووةم(ى مةادة )   

تكارى ء ئةركة هاوسةةريةكانى تةر كةة    دةبيَت دادثةروةرى لة نيَوان ذنةكاندا وةديبهيَنيَت لة رِوى نؤبة
نى تةرى  ئةمةش بةو ماناية ديَت كة دةبيَت لة نؤبةتكارى ء بذيَوى ء طشت مافةمادى ء مةعنةءيةكا

 هاوسةرى دادثةروةر بيَت .

 

 ووةم/ مافةكانى مَيرد لةسةر ذنبِرطةى د
ةهةةمان كاتةدا ميَةرد    شانبةشانى ئةو ئةركانةى لةسةر ميَردة كة دةبيَت بؤ ذنةكةى جيَبةةجيَيبكات ل 

ضةند مافيَكى بؤ جيَطري كراوة لةسةةر ذنةكةةى كةة بةةهؤى طرَيبةسةتى هاوسةةريةوة هاتؤتةةدى ئةةو         
 مافانةش وةك طويَرِايةَلبوونى هاوسةرى ء ئؤقرة طرتنى ذن لة ماَلي هاوسةرى ء مايف تةميَكردن .

 
 قي يةكةم/ طوَيِرايةَلي هاوسةرىل

ةسةةر ذنةكةةى هةيةة ئةةويش لةسةةر هةرشةتيَك كةة ثةيوةسةت بَيةت بةة           ميَرد مايف طويَرِايةَلبوونى ل
شةةويَنةوارى هاوسةةةرى، بةةة ثيَضةةةوانةوة ميَةةرد ئةةةم مافةةةى نيةةة لةسةةةر شةةتيَك كةةة لةةة شةةويَنةوارى  
هاوسةرطريى نةبيَت هةروةها لة هةرشةتيَك كةة سةرثيَضةى ء ثيَضةةوانةى فةةرمان ء نةويسة اوةكانى       

سيسةةتةم ء ئةةادابي طشةةتى بيَةةت وةك خةةواردنى بيَهؤشةةكةرةكان ء   يةةةزدان بيَةةت يةةاخود ثيَضةةةوانةي
ياريكردنى قومار ء ثيشاندان ء خسةتنةرِوى الشةة لةبةةردةم كةسةانى بيَجطةة لةة مَيةرد ء دةرضةوون         
بةشيَوةى نةشياو و نةطوجناو، بؤية بؤ ذن نية ملكةض  بيَت بؤ داواى ميَرد لةم بارانةدا، بةآلم لة بابةت 

كة ثةيوةستة بة هاوسةرى ئةةوا هةةركاتيَك مَيةرد ئةةو مافانةةى ذن كةة لةسةةريةتى        ء كارة رِةواكان 
بؤيةة ئةطةةر    ،263جيَبةجيَيكرد ئةوا ثيَويستة طويَرِايةَلى ميَرد بكات لة سنورى طريَبةسيت هاوسةةرى 

و كة داواكاريةكة ثيَضةوانةى حوكمةكاني شةةرع ء ياسةا   ذن لة طويَرايةَليكردنى داواكارى ميَرد دةرضو
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منونةى طويَرِايةَلبوون هيَندةن ء ئةذمار ناكريَن ء 264بوو ئةوا دةرضوونى ذن ليَرةدا مايف رِةواى خؤيةتى.
هةةروةها دةبيَةت طويَرِايةةَليكردنى ذن     265جؤراوجؤرن ء هةنيَكيان مةادين ء هةنةديَكيان مةعنةةوين   

ياساي بارى كةسيَتى عيَراقي لةة مةادة    266"و ال ضرار ال ضرر فذن نةبيَتة هؤى زيانطةياندن ثيَي "
ة طوَيِرايةَليكردن بةوةى كةة ذن ء مَيةرد دةتةوانن طوَيِرايةةَلي يةةك  نةةبن لةة        ( دا ئاماذةيداوة ب33)

هةرشتيَك كة ثيَضةةوانةى حةوكمى شةةريعةت ء ياسةا بةوو  بةة واتةة ئةطةةر كارَيةك يةان فةةرمانيَك            
ثيَضةوانةى شةريعةتى ئيسمم و ياسا بوو اليةنى بةرامبةةر طةةر جَيبةةجيَي نةةكرد ئةةوا بةة يةاخيبوو        

 ت .داناندريَ
 

 م/ ئؤقرةطرتن لة ماَلي هاوسةرىلقي دووة
يةكيَك لة ئةركةكانى ترى ذن ئؤقرةطرتنة لة ماَلي هاوسةرى ئةمةش لة مافةكانى ميَردة كةة دةبيَةت   
ذن ئؤقرة بطريَت لةو ماَلة هاوسةريةى كة بؤى دابينكراوة ء هةركاتيَك مةارةيي ثيَشةةكى درابةوو بةة     

ى بوو ئةوا ئةم مافة جيَطري دةبيَت،مةبةستيش لة ئؤقرةطرتن بةؤ  ذنةكةى ء ماَلةكةش ماَليَكى شةرع
ئةوةية كة ذن بتوانيَت خؤى تةرخان بكات ء دةست بةتاأل بيَت بؤ ئاماجنةكانى هاوسةةرطريى لةة رِووى   
منةةةداَلبون ء بايةخثيَةةةدان ء ئامةةةادةكردنى ئامرازةكةةةانى ثشةةةوودان و حةوانةةةةوة بةةةؤ خةةةؤى ء       

، هةر بؤية دةبيَت ذن ئؤقرة بطريَت لة ماَلي هاوسةرى ء لةو ماَلة دةرنةضةيَت تةةنها   267هاوسةرةكةى
بة ثاساوى رِةوا و شةرعى نةبيَت بةمنونةة سةةردانى كةسةوكار يةاخود نةةخؤش يةاخود جَيبةةجيَكردنى        

 ئةركى حةجكردن. 
 :رى ئةوا لةمانةدا خؤيدةبينيَتةوةة ئؤقرةطرتن لةماَلى هاوسةسةبارةت بة مةرجةكانى داواكردنى ذن ب

 دةبيَت ميَرد ماَليَكى هاوسةرى طوجناو بؤ ذنةكةى ئامادة بكات. .1
 مارةيي ثيَشةكى درابيَت بة ذنةكة. .2
 ميَرد داوا لة ذنةكة بكات بؤ طويَرِايةَليكردنى. .3
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 ء ياسايي.268نةبوونى هي  رِيَطرى شةرعى .4
(ى ياسةةاكةدا 33و 21و 29سةةةبارةت بةةة ياسةةاي بةةارى كةسةةيَتى عيَراقةةى ئةةةوا لةةة مادةكةةانى )   

ئاماذةيداوة بةم مافة ء لة ضوارضيَوةى بابةتةكانى ياخيبوونى هاوسةةرى ء طويَرِايةةَليكردن باسةي لةة     
( لة ياساكة كة ئاماذة دةدات بةوةى كةة  21مادة )ئؤقرةطرتن كردووة ء )ثيَش  باسكراون( هةروةها 

نابيَت ميَرد لةطةأل ذنةكةيدا ذنى دووةمى لة يةك خانودا نيشتةجآ بكات بةبآ رِةزامةندى ء هةروةها 
ناتوانيَت هي  كةس لة خزمةكانى )واتةميَردةكة( نيشتةجآ بكات بةبآ رِةزامةندى بةآلم مايف ئةوةى 

 دا نيشتةجآ بكات.هةية منداَلة بضوكةكةى لةطةَل
 

 حق ألتاديب(لقي سَييةم/ مايف تةمَيكردن )
تةةةميَكردن لةةة ،يةةةكيَك لةةة مافةةةكانى تةةرى ميَةةرد لةسةةةر ذن مةةايف تةةةميَكردن ء ضةةاككردنيةتى    

جيَبةجيَكردندا ثةيوةست نية بة هةموو ذنيَك بةَلكو ثةيوةستة بةةو ذنةةى كةمتةرخةةمى دةكةات لةة      
، 269ذيانى هاوسةرى روِوبةةرِووى ثشةيَوى ء هةَلوةشةاندنةوة دةكةات     مافةكانى ميَردةكةى بةشيَوةيةك

هةروةها تةميَكردنى ذن لة رِيَطةةى ضةةند ئامرازيَكةةوة دةبَيةت كةة ديةاريكراون ء نابَيةت لةة اليةةن          
بذيَريَت كة لةطةأل بارى ذنةكة ء جؤرى هةَلةة ء  ميَردةكةوة ليَيان دةرضيَت ء ثيَويستة ئةو ئامرازة هةَل

سةرثيَضيةكةى دةطوجنيَت ء ثابةندة بةةوةى دةبَيةت لةة ئةامرازي سةوكةوة دةسةتثَيبكات ء دواتةر بةؤ         
جياوازى هةية لةة الى  بةآلم لة رِووى ثةيرِةوكردنى ثلةبةندى ئامرازةكانى تةميَكردن  270ئامرازى توند

 زانايانى ئيسممى :
مالكية ء حةنةفية وا دةبينن كةة ثَيويسةتة مَيةرد ثابةنةد بَيةت بةةو ثلةبةنديةةى كةة لةة ئايةتةكةةدا           

ئامرازةكةانى   ،271هاتووة، بةآلم شةافعى ء حةنبةليةة وادةبيةنن كةة مَيةرد ثابةندنيةة بةةم ثلةبةنديةة        
كردن خؤيدةبينيَتةوة لة ئامؤذطارى باش و جيَهيَشء لة جيَطةةى خةةوتن و ليَةدانى ناتوندءتيةذي      تةميَ

اخل سورة النساء اآلية  –الرجال قوامون على النساء يان نامةترسيدار ئةمةش لة رِوانطةى ئايةتى "

                              
 .146ل –سةرضاوةى ثيَشوو–امام  د. حممد كمال الدين 268
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اْضِرُبوُهنَّ َفِ ْن َأَطْعَنُكْم َفَلدا َتْبُغدوا   َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َو( )34)
 (.34(النساء)َعَلْيِهنَّ َسِبيًلا ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليًّا َكِبرًيا

 
 زى يةكةم/ ئامؤذطاريكردنى باشةئامرا

مةبةست لة ئامؤذطاريكردنى باشة بةئاطا هيَنانةوةى ذنةكةية لة ئةركةكانى سةرشةانى، ئةمةةش لةة    
ذطاريكردن ض بة هيَماكردن يان بة وتةء وشة هةروةها ئامؤذطاريش لة ذنيَكةوة بؤ ذنيَكى رِيَطاى ئامؤ

تر دةطؤرِيَت. بؤية لة رِيَطاى بة ئاطا هيَنانةوةى ذن لةةو ئةركانةةى لةسةةريةتى دةرطةاى وتويَةذ ء لةة       
ن هؤشةداريدان و  يةكطةشء دةكريَتةوة، ئامؤذطاريش لة رِيَطاى هيَماكردن يان وشةى طوزةر ء تيَثةرِ يا

وريايكردنةةةوة لةةة خةةراث كةوتنةةةوةى كةةة بةةةثيَي خةمآلنةةدنى ميَردةكةةة كاريطةةةرى لةسةةةر ذنةكةةة    
 .272دةبيَت
 ى دووةم/ جَيهَيشنت لةسةر جَيطةئامراز

كى تةر ئةةويش سةةرجيَي    لةكاتيَكدا ئامرازى يةكةم سودى نةبوو ئةوا ميَرد ثةنا دةباتةة بةةر ئةامرازيَ   
نةكردنة لةطةأل ذنةكة ياخود جيَهيَشتنى سةرجيَطة، مةبةست لة جيَهيَشةتنى ذنةة نةةك دةرضةوون لةة      

هةروةها نابيَت قسةنةكردنى ذن ء ميَةرد لةة سةآ رِؤذ زيةاتر بيَةت ء جيَهشةتنى        273ماَلي هاوسةرى.
بيَت لة ماوةى ضوار مانط زياتر بيَت كة شةرع دياريكردوة ئةويش لة رِوانطةى ماوةى سةرجيَطاش نا

 274سويَندخواردنة بة نةضوونة الى ذن.
 

 ئامرازى سَييةم/ لَيدان
دانى ذنة لة اليةن ميَردةوة ئةمةش وةك دواهةمني ئامراز ء يةكيَك لة ئامرازةكانى ترى تةميَكردن، ليَ

 ضارةسةر بؤ مانةوة ء بةردةوامبوونى ثةيوةندى هاوسةرى نيَوان ذن ء ميَرد .
بةآلم بةكارهيَنانى ئامرازى ليَدان بة رِةهايي نية بةَلكو دةبيَت رِةضاوى ئامرازةكة بكريَةت بةشةيَوةيةك   

يت تةةميَكردن بَيةت واتةة ئاماجنةدار بَيةت نةةك بةة مةبةسةتى تؤَلةة          كة بةكارهيَنانى ليَدان بة مةبةس
 كردنةوة و زيانثيَطةياندن ء شكاندنى كةسيَتى ذنةكة بيَت.
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 بؤية دةتوانني رِيَكخةرةكانى بةكارهيَنان ء ثةيرِةوكردنى ليَدان لةم خاآلنةدا كورتبكةينةوة :
 ليَدانةكة توند نةبيَت ء ئازار طةيةندةر نةبيَت. .1
 275ئامرازيَكى ضاكساز ء تةميَكردن بيَت ء تةنها لةكاتى ثيَويستدا ثةنابربيَتة بةر ثةريرِةوكردنى. .2
ثيَويستة ليَدان لةم شويَنانة دووربيَت )دةمء ضةاوء رِوو(ء )سةك(ء ئةوشةويَنانةى ترسةى كوشةتين       .3

 شويَنانةى هةستيارن ئةمةش بؤ ئةوةى نةشيَويَندريَت.ليَدةكريَت هةروةها ئةو 
ئامرازى ليَدان، دةبيَت بةدةست لةسةرشان بدريَت بةمنونة طؤضةانيَكى سةوك يةان بةسةيواك يةاخود       .4

 276هاوشيَوةكةى ئةطةر ميَردةكة وايبينى.
 ةكانيان بيَت.نابيَت ليَدان لةبةرضاوي كةس و منداَل .9
 

 سنوربةزاندنى تةمَيكردن
ئةطةر مَيرد زيةاد رِةويكةرد لةة بةةكارهَينان ء ثةةيرِةوكردنى تةةميَكردنى ذنةكةةى ء نةارِةوا بةوو لةة           
بةكارهيَنانى مافةكةى ئةوا لةالى حةنبةلية ء مالكية ميَةرد بةة بةةرثرس نةابينن ء دةسةتةبةر نيةة،       

ة ،بةةآلم ئةةبو حةنيفةة ء شةافعى دةَلةيَن مَيةرد بةرثرسةة ء        ضونكة ليَةدان بةةثيَي شةةرع رِيَطةثيَةدراو    
  277دةستةبةرة ضونكة وةرطرتنى ماف لة اليةن ميَردةوة بةس اوةتةوة بة بيَوةيبوونى كةسانى تر.

تةةميَكردن بكةات   لة ياساي بارى كةسيَتى عيَراقيدا هةرضةند دةقيَكى رِوون ء ديارنيةة كةة بةاس لةة     
بةآلم دةكريَت لة ضوارضيَوةى ياساكانى تر بابةتى تةميَكردن بةديبكةين بةة تايبةةت ياسةاي سةزاكانى     

(ى ياساكةدا تةميَكردنى ذن لة 41(ى مادة )1( لة برِطةى )1515(ى ساَلي )111عيَراقي ذمارة )
كراوة بة تاوان داناندريَت بؤيةة  اليةن ميَردةوة لةسنورى ئةوةى لة روِوى شةرع ء ياساو عورفةوة دياري

ثةةةيرِةوكردنى تةةةميَكردن دةضةةيَتة ضوارضةةيَوةى بةةةكارهيَنانى مةةاف، لةةة هةةةريَمى كوردسةةتان مةةايف    
( 31/1/2111( لة )2111(ى )9تةميَكردن كة لة ياساي سزاكاندا هاتووة، بةثيَي ياساي ذمارة )

ى ماف دةردةضيَت ء ثةةيرِةوكردنى بةتايبةةت   البراوة ء بةم ثيَية تةميَكردن لة ضوارضيَوةى بةكارهيَنان
)ليَدان( دةبيَتة تاوان هةروةها ئةطةر ميَرد زيةادرِةويكرد لةة بةةكارهيَنانى مةايف تةةميَكردن ئةةوا ذن       

(ى 1دةتوانيَت لة رِيَطاى داواى جيابونةوة كؤتايي بة ثةيوةندى هاوسةرى بهيَنيَت ثاَلثشت بة برِطةى )
                              

 .277ل – سةرضاوةى ثيَشوو-ني بدرانبدران أبو العين 275
 .321ل – سةرضاوةى ثيَشوو-يليالزحد.وهبة  276
 .321ل – سةرضاوةى ثيَشوو-ليالزحيد.وهبة  277



214 

 

يَتى، بةهةمان شيَوة دةتوانيَت طويَرِايةةَلي ميَردةكةةى نةةبيَت ضةونكة     (ى ياساى بارى كةس41مادة )
(ى خةاَلي  2كردةوةيةكى بةرامبةر ئةجنامدةدريَت كة ثيَضةةوانةى دةقةي ياسةاية بةة تايبةةت برِطةةى )      

(ى ياساي بارى كةسيَتى كة ئاماذة دةدات بةةوةى نابيَةت زيةادرِةوى بكريَةت لةة      29)يةكةم(ى مادة )
 بةرامبةر بة يةك  لة رِاثةراندنى ئةركة هاوسةريةكان. اليةن هاوسةران

 
 هاوبةشةكانى نَيوان ذن ء مَيرد بِرطةى سَييةم/ مافة

شانبةشانى مايف هةريةكيَك لة هاوسةران ء تايبةمتةندى ئةو مافانة بة هةريةكةيان، ضةند مافيَكى تر 
تةةةوة لةةة مةةايف ضةةيَذوةرطرتين هةةةن كةةة لةةة نيَةةوان ذن ء ميَةةردى هاوسةةةردا هاوبةشةةن كةةة خؤيدةبينيَ 

هةريةكةيان لةوةى تر ء مايف مرياتى ء مايف ذن ء ذ ةوازى ء بةاش رِةفتةاركردن ء ضةسةثاندنى مةايف      
 رِةضةَلةكى منداأل.

 
 لقي يةكةم/ باش ِرةفتاركردن

ذيانى هاوسةرى لةسةر بناغةى خؤشةويستى ء دَلسؤزى ء رِيَزء بةةزةيي بنيةاد دةنريَةت، بؤيةة نابيَةت      
ةكيَك لة هاوسةران كردةوةيةكى وائةجنامبدةن كة ثيَضةوانةى شةرع بيَت يةان ثيَضةةوانةى عةورف    هةري

بيَت ء دةبيَت رِةفتار ء كردةوةيان باش بيَت، هاريكارى رِاستطؤيانةى يةةك ى بكةةن ء ليَبةوردةيي ء    
هةةروةها ثيَويسةتة    278،دَلسؤزى لة ِراثةرانةدنى كارةكانيةان هةةبيَت كةة لةسةةر شةانى هةريةكةيانةة       

هةرةيةكةةةيان هةوَلبةةدات اليةنةكةةةى تةةر رِازيبكةةات لةةة رِوى بةةاش بةةانطكردن ء رِيَزطةةرتين بةةريورِا و  
لَيبوردةيي ء هاريكاريكردن لةسةر ضةاكة و دورخسةتنةوةى ئةازار ء دوركةوتنةةوة لةة هةرشةتيَك كةة        

(ى 1لةم رِووةوة خةاَلي )يةكةةم(ي برِطةةى )    279ى شريازةى خيَزانى دروست دةكاتناكؤكى ء تيَكضوون
(ى ياساي بارى كةسيَتى عيَراقي لة ضوارضيَوةى ثيَناسةى هاوسةرطريى ئاماذة دةدات بةةوةى  3مادة )

 سةر بناغةى سؤزء بةزةيية.ثيَكهيَنانى خيَزان لة
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 َيذ وةرطرتن لة نَيوان هاوسةراندووةم/ مايف ض يلق
طريَبةستى هاوسةرى مايف ضيَذ وةرطرتن بؤ هةردوو هاوسةر دةسةتةبةر ء دروسةت دةكةات ء ضةيَذ  لةة      
يةك ى وةردةطرن تةنها طةةر رِيَطةر يةان ثاسةاوى شةةرعى هةةبوو لةة بةةردةم ئةةم مافةة وةك سةورِي            

ذن ء زةيستانى ء نةخؤشي ء رِؤذوطرتن ء ئيحرام كردن بة حة  ء عةومرة، ديةارة ئةمةةش     مانطانةي
 بة ئاماجنى ضيَذ وةرطرتن ء خستنةوةى وةضة و تيَركردنى ئارةزووةكانة.

سةبارةت بةكؤبونةوةى ذن ء ميَرد ء جوتبوونيان ئةوا )إبن حزم( دةَليَت لة هةر ثاكبونةوةيةةكى ذنةدا   
تة ثاش ثاكبونةوةى ذن لةسورِي مانطانةى، هةنديَك لة زانانيةان وةك مالكيةة ء   يةكجار ضوونة الى وا

حةنبةلية دةَليَن دةبيَت هةر ضوار مانط جاريَك ئةويش بة بةَلطةى حوكمي سويَند خواردن بة نةضوونة 
كة الي، هةروةها دةوتريَت ثيَويستة هةر ضوار شةويَك جاريَك، بؤية بؤ هةر يةكيَك لة هاوسةران هةية 

ملهورِيبكات لة جوتبوون ئةطةر هاتوو هاوسةرةكةى نةخؤشيةكى مةترسيدارى هةبوو كة دةبووة هؤى 
طواستنةوةى نةخؤشيةكة بؤ ئةو كةسة يان بةؤ نةةوةكانى وةك نةخؤشةي طةوليى ء بةَلةةكى ء سةيل ء       

 280زهرى.
 

 لقي سَييةم/ مايف مرياتطريى
مرياتةى مافيَكةة بةؤ    ،بةهؤى طريَبةستى هاوسةري مةايف مرياتطةرى بةؤ ذن ء ميَةرد دروسةت دةبيَةت       

مرياتةيش بةةهؤى طريَبةسةتى     281هةردووكيان جيَطري دةبيَت تةنها لة حاَلةتى جياوازى ئايندا نةةبيَت 
كردن رِوويةدابيَت ء هةريةةكيَكيان مةرد    جيَةذوان رِاست ء دروستةوة ديَتةدي ئي  جوتبوون بووبيَت يةان  

 282ثيَش ئةوى تريان ء طريَبةستةكةش مابوو ئةوا مايف مرياتى بؤ هاوسةرة زيندووةكة دةضةسثيَت.
ميَرد مرياتى ذنةكةى دةكةويَت بة رِيَذةى نيوة ء ضارةك هةروةها ذن مرياتى ميَردةكةى دةكةةويَت بةة   

ى 51بةؤ   91رَِيذةى ضارةك ء هةشت يةك دارَِيةذةرى ياسةاى بةارى كةسةَيتى عَيراقةي لةة مادةكةانى        
ى طريَبةسةتى  ياساكةدا ئاماذةيداوة بة مرياتى بةشةيَوةيةك يةةكيَك لةة هؤكارةكةانى مرياتطةرى بةةهؤ      

هاوسةرى رِاست ء دروستةوةية ء رِيَذةى يةك لةسةر ضوارى)ضارةكى( داناوة بؤ ميَةرد ئةطةةر ذنةكةةى    
                              

معة اجلديدة داراجلا-واثاره وموانعه الشرعية الزوجني حق االستمتاع بني – امد حممود مشروخح 280
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مرد ء لةطةأل ميَردةكةى نةوةى هةبوو بةآلم ئةطةر نةوة )لق( نةبوو ئةوا نيوةى بةردةكةةويَت بةةآلم ذن   
ةويَت ء ئةطةر نةةوة نةةبوو ئةةوا    ئةطةر نةوةى هةبوو لةكاتى مردنى ميَردةكةيدا هةشت يةكى بةردةك

 ضوار يةكى بةردةكةويَت.
 

 ةَلةكى منداأللقي ضوارةم/ مايف جَيطري بوونى ِرةض
لة ئةجنامى ثةيوةندى هاوسةرى نَيةوان ذن ء مَيةرد وةضةة دةخرَيتةةوة ئةمةةش مةاف دةدات بةة هةةر         

باوكن بةهةمان شيَوة منةداَلي   يةكةيان كة رِةضةَلةكى منداَلةكة خبريَتة ثاَلي، منداَلةكان ضؤن منداَلى
ليَةرةوة   283،دايكةكةن ء لةسةر هةر يةك لة دايك ء باوك مايف باوكايةتى ء دايكايةتى جيَطري دةبيَت

ى ء دايكيَتةى منداَلةةكانيان ء   ئيسمم لةسةر ذن ء ثياو ياسةاغكردووة كةة نكةوَلى بكةةن لةة بةاوكيَت      
أينما رجل جحد ولد  وهو ينظهر اليه ، إحتْه     ثيَغةمبةر )درودى خواى لةسةربيَت( دةفةرمويَت "
وأميا أمرأة أدخل  علهى  " هةروةها دةفةرمويَت "من  اهلل يوم القيامة وفضح  على رؤوس اخلالئق

 284" قوم من ليس منهم، فليس  من اهلل يف شئ ولن يدخلها جنة
 بةوونى  ئاماذة دراوة بةم مافة ء ضؤنيَتى جيَطري 94بؤ  91لةياساى بارى كةسيَتى عيَراقيدا لةمادة 

 لة نيَوان ذن ء ميَرددا.
 

 لقى ثَينجةم/ مافى ذنء ذخنوازى
ياسةاق دةبيةت لةة كةسةوكارى     لة ئةجنامى طريَبةستى هاوسةريدا هاوسةرطريي هةريةك لةة هاوسةةران   

هاوسةرةكةى تر ء ئةم مافة هاوبةشة بؤ هةردووال دةضةسثيَت ء وةك ياسةاغيَكى شةةرعى ء ياسةايى    
ى ياساى بارى كةسةيَتى ئامةاذةي ثيَةداوة،    14ء مادة 13رِةفتارى لةطةَلدا دةكريَت لةو رِووةوة مادة 

ُكْم ِمدَن النَِّسداِء ِإلَّدا َمدا َقدْد َسدَلَف ِإنَّدُه َكداَن َفاِحَشدًة          َوَلا َتْنِكُحدوا َمدا َنَكدَآ َآَبدا ُ     هةروةها لةئايةتى "
 " ئاماذة بةم ياساغبوونة دراوة.22لنساءا-َوَمْقًتا َوَساَء َسِبيًلا 
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 ارةم/ ثابةندبوون بة ماوةبةنديبِرطةى ضو

 
 يةةةكيَك لةةةو شةةويَنةوارانةى تةةرى طريَبةسةةتى هاوسةةةرى كةةة دروسةةتى دةكةةات ثابةنةةدبوونى ذنةةة      
بة"ماوةبةندي" ثاش كؤتايي هاتنى طريَبةستةكة ض بةهؤى مردن ياخود جيابوونةوة ء تةآلقدان بيَةت،  
ئةمةش بة واتاى ضاوةرِوانى كردنى ذن تا تيَثةرِبوونى ماوةيةك كةة ديةاريكراوة لةة ثيَنةاو طةرِانةةوةى      

ن و ماتةمطرتن بؤ ميَرد هاوسةرطريى ياخود ثاراستنى وةضةى ذن طةر دووطيان بوو ياخود وةك رِيَزليَنا
ئةطةر هاتوو طيانى لةدةستدابوو ئةم ثابةندبوونةش دةضيَتة ضوارضيَوةى سيستةمى طشةتى ء ناكريَةت   

بةؤ   49لة ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى لة مادة )،ذن ء ميَرد رِيَككةوتن بكةن لةسةر ثابةند نةبوون 
 ن ثيَويست كراوة ثابةند بيَت بة ماوةبةندي . (ئاماذة دراوة بة ماوةبةندي بةشيَوةيةك كة لةسةر ذ 91



211 

 

 ))دةروازةى سَييةم((

 ))كؤتاييهاتنى طرَيبةستى هاوسةرطريى((
كؤتاييهيَنةةان يةةاخود هةلكوةشةةاندنةوةى طريَةةسةةتى هاوسةةةرطريى، رِيَطايةكةةة بةةؤ ضارةسةةةرى   

تةةر كةةة لةةة  طريَةةسةةتى هاوسةةةرطريى و ئامرِازيَكةةة بةةؤ رِيَطةةاطرت  لةةة شةةويَنةوارى نةةةخوازراوةى
ئةوامى نةطوواندنى ذن و ميَرد ديَتة ئاراوة، بيَطومان طريَةةستى هاوسةرطريى ضؤن سةةرةتا  
و لة دايكةونى هةية و ثيَي دادةمةزريَت، بةهةمان شيَوة كؤتاييديَت ئةمةن وةك ثيَويسةتيةكى  

ةسةةندتر و  طريَةةستةكة دانةدراوة لةة ثيَنةاو ضارةسةةريَك كةة لةة رِيَطةا ضارةسةةرييةكانى تةر ث         
طوواوترة، ئةمةةن لةة رِوانطةةى ئةةوةى كةة ناكريَةت دوو كةةس لةةذيَر سةايةى طريَةةسةتيَكدا           
كؤبكريَتةوة كة ئاسودةيى و ئارامى نةبةخشيَتة ذيانيان و زيةانى هةةبيَت بةؤ بةةردةوامةونيان و     

ويَنةوارى بةدةربيَت لة ويستى ئارةزومةندانةيان، ئةمة ويَرِاى ئةوةى كة ئةطةرى دةركةوتة و ش
 ترى ليَدةكريَت ئةطةر هاتوو طريَةةستةكة كؤتايي ثيَنةهيَندريَت.

طريَةةستى هاوسةرطريى هةلكدةوةشيَتةوة و كؤتايي ديَت ئةمةةن يةاخود بةويسةتى ييةةنيَك لةة      
ييةنةكانى طريَةةستةكةية كة ميَردة ياخود بة برِيارى دادوةر ياخود بة ويستى ئارةزومةندانةى 

،هةةروةها بةة مردنةى    285ر ياخود بة  وك ى شةرع جيابوونةوة ثيَويست دةبيَةت هةردوو هاوسة
يةكيَك يان هةةردوو هاوسةةرةكة ديسةان هاوسةةرطريى كؤتةايي ديَةت، ديةارة جيابوونةةوة يةان          

رِوودةداة بةة تةةآلق   هةلكوةشاندنةوةى طريَةةستى هاوسةرطريى بة ويسةتى تةاك ييةنةةى ميَةرد     
دةناسةةةريَت، ئةةةةو جيابوونةوةيةةةةى كةةةة بةةةة رِيَكةةةةوتنى هةةةةردوو ذن و ميَةةةرد رِوودةداة بةةةة   
جيابوونةوةى ئارةزومةندانة  اخلةع( دةناسةرَيت و ئةةو جيابوونةوةيةةى كةة بةة  ةوك ى دادطةا        

، هةةةروةها هةنةةديَك 286( دةناسةةريَتالقضههائيرِوودةداة بةةة جيابوونةةةوةى دادوةرى  الت ريةة  
جيابوونةةةوةن هةةةن بةةة  ةةوك ى شةةةرع رِوودةداة بةةةدةر لةةة ويسةةتى ييةنةةةكان وةك سةةويَند  
خواردن و نةفرينكردن و ليَكضواندن و هةلكطةرِانةوة لة ئاي ، لة روِوى  زاراوةييةوة مةبةسةت لةة   

و كؤتةايي هةاتنى رِايةلكةةى  هاوسةةرطريى و      كؤتايي هاتنى هاوسةةرطريى واتةة هةلكوةشةاندنةوة   
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دابرِانى ثةيوةندى نيَوان ذن و ميَردة بة هؤكاريَك لةو هؤكارانةى كة هةلكوةشاندنةوة دةخوازيَت 
 .287ئةمةن جيابوونةوةية ياخود تةآلقة، يان هةلكوةشاندنةوةية

ة هةلكوةشاندنةوة، ئةوا هةنةديَكيان ثيَويسةتى بةة برِيةارى دادوةر     جيابوونةوة، تةآلق بيَت يان ب
هةية و  هةنديَكى تريان ثيَويستى بة برِيارى دادوةر نية، لةة نيَةوان  ذن  و ميَةرددا بةة روِودانةى      
دةسةةتةةجآ  و رِاسةةتةوخؤى  هؤكةةارى جيابوونةةةوة، ئةةةوا جيابوونةةةوةيان ثيَويسةةت دةبيَةةت،  

ية كة  وك ى هةريةكةيان جياوازة لةوى تر، بةمنونةة جيابوونةةوة   هؤكاري  لةم بابةتةدا ئةوة
بة هؤكارى ثيَطةيشتنى ذن يان ميَرد، ثيَويسةتى بةة برِيةارى دادوةر هةيةة، بؤيةة هاوسةةرى لةة        

ئةطةةةر هةةاتوو ،نيَةةوان ذن  و ميَةةرد بةةةردةوام دةبيَةةت تةةا كةةاتى دةرضةةونى برِيةةارى جيابوونةوة  
جيابونةوة مرد ئةوا ييةنةكةى تر مرياتطةرى دةكةاة، يةاخود    يةكيَكيان ثيَ  دةرضوني برِياري 

جيابوونةوة بة هؤكارى طةندةبونى طريَةةستةكة بوو وةك ضؤن ثياويَك  ذنيَكةي لةة ماوةبةنةدى    
ميَرديَكى تردا بيَت و بيخوازيَت ياخود هاوسةرطريى لةطة  خوشةكى شةرييدا بكةاة، يةاخود بةة      

ليَةةرةدا ثيَويسةةت بةةة برِيةةارى دادوةر ناكةةاة و دةبيَةةت    هؤكةةارى هةلكطةرِانةةةوةى ذنةةةوو، ئةةةوا  
دةستةةجآ هةردووكيان جيابةنةوة و ئةطةر هةاتوو يةةكيَكيان ثةيَ  جيابوونةوةكةة مةرد ئةةوا       
ييةنةكةى تر نابيَتة مرياتطةر ضةونكة هاوسةةرى لةة نيَوانيانةدا لةة كةاتى رِوودانةى هؤكارةكةةوة          

 نةماوة و هةلكطرياوة.
 هةية ثيَويستى بة برِيارى دادوةر هةية كة ئةمانةن ة *هةنديَك جيابوونةوة

 .جيابوونةوة بةهؤى نةفرينكردن  الةةان(.1
 .جيابوونةوة بةهؤى بونى نةنطى لة جوتةون وةك خةساندن.2
 .جيابوونةوة بةهؤى سةرثشكةونى ذن و ميَرد بةهؤى ثيَطةيشتنيان.3
 ة ييةن ذن يان ميَرد..جيابوونةوة بةهؤى ضاكةونةوة لة شيَتى و شيَتؤكةيى ل4
.جيابوونةوة بةهؤى نةبونى هاوتايى ميَرد، هةروةها كةمى مارةيى ذن لة مةارةيى هاوشةيَوة،   5

ئيا ئايا ذنةكة داواى جيابوونةوةى كردبيَت ئةطةر سةرثةرشتيارةكةى هاوسةرطريى ثيَكردبيَت 
رثةرشةةتيارةكةى يةةاخود سةرثةرشةةتيارةكةى داوابكةةاة ئةطةةةر ذنةكةةة بةةةبآ رِيَطةثيَةةدانى سة   

 هاوسةرطريى كردبيَت .
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.جيابوونةوة بةهؤى نةهاتنة سةر ئاينى ئيس م يةان هةةر ئةاينيَكى تةرى ئانةانى لةة ييةةن        6
ذنةكةوة ئةطةر ميَردةكةى موسةك ان بةوو هةروةها بةهؤى موسةك ان نةبونى ميَةرد ئةمةة لةةيى    

 ئةبى يوسف.
 دادوةر ناكاة ة *هةنديَك جيابوونةوة هةية ثيَويست بة برِيارى

.جيابوونةوة بةهؤى تةآلق، ئيا لةة يى ميَردةكةةوة بيَةت يةان بريكارةكةةى يةاخود ذنةكةةى        1
 ئةطةر ميَردةكةى رِيَطةي ثيَدابوو.

( ئةوي  لة كاتى نةطةرِانةةوةى  األيالء.جيابوونةوة بةهؤى سويَند خواردن بة نةضونةيي ذن 2
 يى  ةنةفية.ميَرد لة ماوةى سويَندخواردنةكة ئةمة لة 

 .جيابوونةوة بةهؤى رِيَكةوتنى ئارةزومةندانةى ذن و ميَرد  اخلةع(.3
.جيابوونةةةوة بةةةهؤى هةلكطةرِانةةةوةى هةريةةةكيَك لةةة ذن و ميَةةرد، بةةةآلم ئةطةةةر بةيةكةةةوة      4

هةلكطةرِانةوة و دواتر هاتنةوة سةر ئاينى ئيس م هةر بةيةكةوة، ئةوا هةردووكيان وةك هاوسةر 
 .دةميَننةوة

 .جيابوونةوة بةهؤى طةندةبونى طريَةةست.5
.جيابوونةوة بةهؤى ثةيوةندى طريَدانى هةريةكيَك لةة ذن و ميَةرد و جوتةةون لةطةة  بةاوان و      6

نةوةى هاوسةرةكةى تر بةشيَوةيةك كة جوتةون ثيَويست بيَت بؤ ياساغةونى ذن و ذخنوازى لة 
 288نيَوانياندا ئةمة بة رِاى  ةنةفية.

لة ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى، هةنةديَك جيابوونةةوة ثيَويسةت بةة برِيةارى دادوةر ناكةاة بةة        
، 14، 13مادةكةانى   تايةةة بابةتةكانى ياساغةونى هاوسةرطريى كةاتى و هةميشةةيى كةة لةة     

( دا باسكراوة، هةروةها هاوسةرطريى بةزؤر ئةطةر هاتوو جوتةون رِووينةدا 11، 17، 16، 15
( دا ئاماذةي ثيَدراوة، هةةروةها رِيَكةةوتنى ئارةزومةندانةةى    1(ى مادةى  1بوو كة لة برِطةى  

ثيَةدراوة، بةةآلم    ( دا ئامةاذةي 46، 34ذن و ميَرد و تةآلقى دةرةوةى دادطا كة لة مادةكةانى   
هةنةةديَك جيابوونةةةوةى تةةر هةيةةة كةةة ثيَويسةةت بةةة برِيةةارى دادوةر دةكةةاة بةةؤ جيابوونةةةوةى    
هاوسةرى، بؤية تا دةرضونى برِيارى دادوةر ثةيوةندى هاوسةرى بةردةوام دةبيَت لة نيَوانياندا 
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ةهؤى بةمنونةةة داواكردنةةى هةلكوةشةةاندنةوةى طريَةةسةةتى هاوسةةةرطريى لةةة ييةةةن ذنةكةةةوة بةة   
(دا 6(ى مةادةى   4جيَةةجيَنةكردنى مةرجى طريَةةست لة ييةن ميَردةكةوة ئةمةة لةة برِطةةى     
( و داواكةردن بةة   25ئاماذةي ثيَدراوة، هةةروةها يةاخيةونى هةريةةكيَك لةة ذن و ميَةرد  مةادةى      

( و داواكردنى جيابوونةوة بة هؤكةارى زيانطةيانةدن و ناثةاكى هاوسةةرى و     31تةآلقدان  مادةى
وسةةةرطرييكردن ثةةيَ  تةمةةةنى هةةةذدة سةةالكى و هاوسةةةرطرييكردن لةةة دةرةوةى دادطةةا بةةة    ها

زؤرليَكردن و فشار بةآلم جوتةون رِوويدابوو، هةروةها هاوسةةرطرييكردن لةطةة  زيةاد لةة ذنيَةك      
(، هةةةروةها جيابوونةةةوة بةةة هؤكةةارى نةةاكؤكى و نةطووانةةدن و بةنةةدكردن و        41 مةةادةى

طواسةتنةوة و نةخؤشةى و بةييَوى نةكيَشةان و داواكةردن بةؤ جيابوونةةوة        جيَهيَشتنى ميَةرد و نة 
( ئامةاذةي ثيَةدراوة. جيابوونةةوةى ذن و ميَةردى     43، 42، 41ثيَ  جوتةون لةة مادةكةانى    

هاوسةر وةك وترا بة تةآلق ياخود بة هةلكوةشاندنةوة دةبيَت، سةةبارةة بةة هةلكوةشةاندنةوةى    
ةوة ديَت كةة تيَكضةونيَك بةسةةر طريَةةسةتةكةدا ديَةت ثةان       طريَةةستى هاوسةرطريى بة ماناى ئ

دامةزراندن و طريَةدانى، كةة طشةت ثايةةكانى طريَةةسةتكردن و مةرجةةكانى دروسةتيةونى تيةادا         
 .289كؤكراوةتةوة و رِيَطرة لة بةردةوامةونى طريَةةستةكة و مانةوةى

 
 طرَيبةستى هاوسةرطريى اندنةوةىمةرجةكانى هةَلوةش

دةبيَةةت لةةة كةةاتى هةلكوةشةةاندنةوةى طريَةةسةةتى هاوسةةةرطريى ئةةةم مةرجانةةة هةةةبَيت كةةة         
 خؤيدةبينيَتةوة لة ة

.دةبَيت طريَةةستى هاوسةةرطريى تةةواو و بةآ كةةموكورِى بيَةت، دةبيَةت طريَةةسةتةكة بةونى         1
ريَةةستةكة بةوونى نةةبوو ئةةوا    هةبيَت، ئةطةر هاتوو بة هؤكاريَك لة هؤكارةكانى ثوضة  بوون ط

 ليَرةدا طريَةةستةكة هةلكناوةشيَتةوة.
.دةبَيت طؤِرانكارى بةسةر طريَةةسةتةكةدا هاتةيَةت كةة رِيَطةر بيَةت لةة بةةردةوامةونى، ئةطةةر         2

هةةةاتوو طريَةةسةةةتةكة تةةةةواو بيَكةةةةموكورِى بةةةوو، وة سةةةةرجةم ثايةةةةكانى طريَةةسةةةتكردن و   
ةةستةكة هةميشةيى و بةردةوامة، بةآلم ئةطةر طؤرِانكارى بةسةر دروستيةونى تيادابوو ئةوا طريَ

 طريَةةستةكةدا هاة كة رِيَطربوو لة بةردةوامةونى ئةوا برِيار دةدريَت بة هةلكوةشاندنةوةى.
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.نابيَةةت ميَةةرد مةةافى خةةؤى لةةة تةآلقةةدان بةةةكارهيَنابيَت لةةة بةرامةةةةر ذنةكةةةى، ئةطةةةر هةةاتوو  3
و بيَكةموكورِى بوو وة هيت طؤرِانكاريةك بةسةريدا رِووينةةدا بةوو   طريَةةستى هاوسةرطريى تةواو 

كة رِيَطر بَيت لة بةردةوامةونى، بةةآلم ميَةرد ئةةو مافةةى بةكارنةةهيَنابوو كةة ثيَةي بةخشةرابوو         
ئةةةوي  مةةافى تةآلقدانةةة ئةةةوا هةلكوةشةةاندنةوة رِوونةةاداة، بةةةلككو كؤتةةايي هةةاتنى ثةيوةنةةدى    

 290نةك هةلكوةشاندنةوة.هاوسةرى هؤكارةكةى تةآلقة 
 

 نَيوان تةآلق و هةَلوةشاندنةوة جياوازى لة 
.تةةةآلق دةسةةتةةجآ ثةيوةنةةدى هاوسةةةرطريى كؤتةةايي ثيَةةدةهيَنيَت، ئةمةةةن وةك تةةةآلقى     1

ةرِيَنةدراوة،  ليَكاازان، يان لة ئايندةدا كؤتايى بةو ثةيوةندية دةهيَنيَت ئةمةةن وةك تةةآلقى ط  
 بةآلم هةلكوةشاندنةوة ثةيوةندى هاوسةرطريى دةستةةجآ كؤتايى ثيَدةهيَنيَت.

.تةآلق، يان طةرِيَندراوةية و ميَرد مافى طةرِاندنةوةى ذنةكةى هةيةة يةان ليَكاازانةة كةة ميَةرد      2
 مةةافى طةرِاندنةةةوةى نيةةة، بةةةآلم هةلكوةشةةاندنةوة بةةة جيابوونةةةوةى لةةيَكاازان دادةنريَةةت و     

 طةرِاندنةوةى تيادا نية.
.تةآلق دةبيَتة هؤى كةمكردنةوةى ذمارةى ئةو تةآلقانةى كة ميَرد لةسةةر ذنةكةةى هةيةةتى،    3

 .291بةآلم هةلكوةشاندنةوة كاريطةرى لةسةر ذمارةى جارةكانى تةآلق نابيَت
تة هؤى جيَطريبونى مةارةيى بةؤ ذن، بةةآلم تةةآلقى ثةيَ       .هةلكوةشاندنةوة ثيَ  جوتةون نابي4َ

 جوتةون نيوةى مارةيى ناوبراو بؤ ذن دةضةسكيَت .
.هةلكوةشةةاندنةوة يةةان بةةةهؤى بةةارى لةةةناكاو كةةة بةسةةةر طريَةةسةةتةكةدا ديَةةت و لةطةةة          5

ا هاوسةرطرييةكةدا ناكؤكة، ياخود بةهؤى بارةكةانى بةةراورد بةة طريَةةسةتةكة كةة لةة بنةِرةتةد       
ثيَويست ناكاة ديَتةدي، منونةى بارى لةناكاو و كتوثرِ  وةك  هةلكطةرِانةوةى ذن يان موسةةك ان  
نةبونى ذنةكة ياخود رِوودانى ثةيوةندى جوتةون لة نيَوان ميَرد و دايكةى ذنةكةيةدا يةان لةطةة      
 كضةةى ذنةكةةةى، يةةاخود لةةة نيَةةوان ذنةكةةة و بةةاوكى ميَردةكةةةى يةةان كةةورِى ميَردةكةةةى كةةة لةةة  
هةردووكيانةةدا ذن و ذخنةةوازى  ياسةةاغة و لةةة نيَوانيانةةدا نابيَةةت ئةمةةةن لةطةةة  هاوسةةةرطرييدا   
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ناطوويَةةت ،منونةةةى بةةارى بةةةراوردكارى وةك بارةكةةانى سةرثشةةكةونى ذن و ميَةةرد بةةةهؤى       
طةةةورةبون و ثيَطةيشةةتنيان، يةةاخود سةرثشةةكةونى سةرثةرشةةتيارانى ذنةكةةة ئةطةةةر هةةاتوو      

وو بةةةبآ بةةوونى هاوتةةايى يةةاخود بةةة كةةةماي  لةةة مةةارةيى هاوشةةيَوة   هاوسةةةرطريى ئةوامةةداب
 .292طريَةةستى كردبوو، ئةمة لة يى  ةنةفية و تيايدا طريَةةستةكة ثابةنديَتى تيادانية

 
 ن لة ض كاتَيكدا بة هةَلوةشاند لة ض كاتَيكدا جيابوونةوة بة تةآلق دادةنرَيت و*
 .جيابوونةوةى ذن و ميَرد لةم بارانةى خوارةوةدا بة تةآلق( دادةنريَت ة1

ا/ ئةو تةآلقةى لة ييةن ميَردةوة دةخريَت يان لة ييةن ئةو كةسةي رِيَطةثيَدراوة بة تةآلق يان 
 ئةو كةسةى نويَنةرايةتى ميَرد دةكاة لة تةآلقدان .

 ئةمة لة يى زؤرينةى زانايان.ر/ جيابوونةوة بةدةست لةيةكهةلكطرت   اخلةع( 
 ي/ جيابوونةوة بةهؤى نةفرينكردن  الةةان( ئيا رِاستةوخؤ بيَت يان بة برِيارى دادوةر.

(، ئةةيا ئةمةةة بةشةةيَوةى اإليههالءد/ جيابوونةةةوة بةةةهؤى سةةويَند خةةواردن بةةة نةضةةونة يى ذن  
ياخود بة برِيارى دادطا كةة   رِاستةوخؤ بيَت يان دواى ماوةى سويَندةكة بوو وةك هةنديَك دةلكيَ 

 ئةمة رِاى زؤرينةية.
 ه/ جيابوونةوةى دادوةرى لة زؤربةى بار و هةلومةرجةكاندا.

 .جيابوونةوةى ذن و ميَرد لةم بارانةى خوارةوةدا بة  هةلكوةشاندن( دادةنريَت ة2
انى ا/ ئةطةر طريَةةستى هاوسةرطريى نارِاست ئةوامةدرا بةةهؤى نةةبونى مةةرجيَك لةة مةرجةةك      

 دروستيةونى طريَةةستةكة.
ر/ ئةطةر هاتوو بؤ يةكيَك يان بؤ هةةردوو هاوسةةرةكة مةافى هةلكوةشةاندنةوةى هاوسةةرطريى      

 هةبوو بةهؤى ضاكةونةوة يان بةهؤى رِةسيوبون و ثيَطةيشنت.
 ي/ جيابوونةوة بةهؤى دةست لةيةكهةلكطرت  لة يى هةنديَك لةزانايان.

ةونى سةرثةرشةةتيار لةبةةةر كةةةمى مةةارةيى ذنةكةةة لةةة مةةارةيى   د/ جيابوونةةةوة بةةةهؤى نةةارِازي 
 هاوشيَوة ياخود نةبونى هاوتايى.
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ه/ جيابوونةوة بةهؤى هةلكطةرِانةوةى يةكيَك لة هاوسةران لة ئيس م، لة يى هةنديَك لة زانايان 
 هةلكطةرِانةوةى ميَرد بة تةآلق دادةنريَت.

ةمةن لةة يى ئةوانةةى دةلكةيَ  ئةطةةر ئةمةة بةة       و/ جيابوونةوة بةهؤى ذن و ذخنوازى لةناكاو ئ
داويَنكيسى جيَطري بوو وةك  ةنةفيةة، ئةطةةر هةاتوو لةطةة  دايكةى ذنةكةةى يةان كضةةكةى لةة          

 ميَرديَكى ترى يان ذنةكة لةطة  يةكيَك لة باوان و نةوةى ميَردةكةى سةرجيَيكرد.
بؤ ئةوةى موسةةك ان بيَةت يةان     ز/ جيابوونةوة بةهؤى مةنةدانى ذنى هاوبةن ثةيداكةر بؤ خودا

 .293بةيَتة ئايندار لة هةرئاينيَكى ئانانى تر ئةمةن دواى موسةك ان بونى ميَردةكةى
( برِطةى 47( و مادةى  4( برِطةى  6ةبارةة بة ياساى بارى كةسيَتى عيَراق، لة مادةكانى  س
(دا ئاماذةيداوة بة هةلكوةشاندن(ةوةى طريَةةستى هاوسةرطريى، 1( برِطةى  41( و مادةى  1 

بةةةآلم سةةةرجةم ئةةةو دةقةةة ياسةةاييانة ئامةةاذةى رِونكةةراوةى تيةةادا نيةةة لةسةةةر  وك ةةةكانى      
ةوة كةةة ئةمةةةن دادوةر ناضةةار دةكةةاة كةةة بطةرِيَتةةةوة بةةؤ بنةةةماكانى شةةةريةةتى هةلكوةشةاندن 

ئيس م بؤ برِياردان لةسةر كيَشةيةك ئةطةر خراية بةردةمى و تايةةة بوو بةة هةلكوةشةاندنةوة،   
(ى ياسةاكةدا ئةوةيةة مةاف دراوة بةة ذن داواى     6ئةوةى كة تةنها ئاماذةية لة دةقةى مةادةى    

سةةةرطريى بكةةاة ئةطةةةر ميَةةرد مةرجةةةكانى طريَةةسةةتى هاوسةةةرطريى     هةلكوةشةةاندنةوةى هاو
(دا لة 1161(ى سالكى  13بةجيَنةهيَنا، هةروةها لة ياساى دادبينى شارستانى عيَراقي ذمارة  

( باس لة هةلكوةشاندنةوة كراوة و تيايدا دةلكيَت سويَندى ذن دةدريَت 311(و  311مادةكانى  
تيارةكةيةوة  بيَجطة لة باوك و باثريى( هاوسةرطريى ثيَكرا بوو ئةطةر هاتوو لة ييةن سةرثةرش

لة مندالكيدا و هاوسةرطرييةكةن ِرةضةاوى هاوتةايى و مةارةيى هاوشةيَوةى كةرد بةوو، ذنةكةةن        
 رِةسيوو ثيَطةيشت ئةوا دةتوانيَت داواى هةلكوةشاندن بكاة.

 
 طةى دانان و ِرةوا بوونى تةآلق بةَل

لة مافةكانى هاوسةران و ئةمةن ثالككشت بة دةقى قورئان كة لةة ضةةند   بيَطومان تةآلق مافيَكة 
 مَْرتَههانل الطَّههالُقشةةويَنيَكدا ئامةةاذةى رِوونةةى ثيَةةدراوة، لةةةم رِوةوة خةةواى طةةةورة دةفةةةرمويَت   
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 النِّسَهاءَ  لَّْقهُتمك طَ إلنَا الْنبييُّ((، هةروةها   يا ايها 221 البقرة -بيإلحكسٍَن تَسكرليٌح أَوك بيمَعكُروٍ  فَإمكسَاٌك
((، 21 -األحههزاب -جَميههيالا سَههرَاحاا وَأمسَههرِّحككمْن((، هةةةروةها   1 الطههالق -ليعيههْدتيهلْن فَطَلِّقمههوُهْن

 فَهال  اللَّه ي  ُحهُدودَ  ُيقييمَها  أَالَّ خيْفهُتمك  فَهإلنك ((، هةةروةها    2الطالق -بيمَعكُروٍ  فَارلقموُهْن أَوكهةروةها   
((، لة ئايةتى يةكةمدا ئاماذة دراوة بةوةى تةآلقةدان  221 البقرة -بي ي اْفتَدَتك فييمَا هلمَاعَلَيك ُجنَاحَ

دووجارة كة تيايدا ميَرد دةتوانيَت ذنةكة بةريَتةوة ئاميَزى هاوسةرطريى، هةةروةها لةة ئايةةتى    
تةآلقدا ئةةوا  دووةمدا ئاماذة دراوة بةوةى كة يةزدان بة ثيَ ةمةةر دةلكيَت هةر كاتيَك ذنةكانتان 

با تةآلقدانةكة لة كةاتى ماوةبةنديانةدا بيَةت واتةة كاتيَةك ثاكةونةتةةوة و جوتةةون نةةبوو بيَةت،          
هةروةها لة ئايةتى سيَيةمدا ئاماذةية بةوةى كة تةآلقدان بةشيَوةيةكى جةوان بيَت،لةة ئايةةتى    

هةروةها لة ئايةتى ضوارةمدا ئاماذةية بةوةى ليَكجيابوونةوةى ذن و ميَرد بةضاكى و باشيةيَت، 
ثيَنجةمةةدا ئاماذةيةةة بةةة جيابوونةةةوة  بةدةسةةت لةيةكهةةةلكطرت ( ئةةةوي  بةةةوةى ئةطةةةر هةةاتوو 
هاوسةةةران نةةةيانتوانى ذيةةان بةةةردةوام ثيَةةةدةن ئةةةوا طوناهيةةان ناطةةاة ئةطةةةر ئافرةتةكةةة        

  لةبريتيةون( بداة.
 

 كؤتايي هاتنى ثةيوةندى هاوسةرى ِرَيطاكانى
ثةيوةنةدى هاوسةةرى بةة ضةةند رِيَطايةةك دةبيَةت، يةةكيَك لةةو رِيَطايانةة           كؤتايي هاتنى ذيةان و 

ويستى ييةنيَك يان هةردوو ييةنى طريَةةستةكةية، هةروةها بةة رِيَطةاى دادوةرى لةةكاتى بةونى     
هؤكاريَك طريَةةستى هاوسةرى كؤتايي ديَةت، هةةروةها هةنةديَكجار بةةدةر لةة  ويسةتى هةةردوو        

ونى رِوداويَك يان باريَك كةة ثةيوةسةتة بةة سيسةتةمى طشةتى طريَةةسةت       ييةن و لة ئةوامى بو
 كؤتايي ديَت كة بةم شيَوةية باسيدةكةي  ة

 
 ةى هاوسةرى بة ويستى تاك اليةنبةشى يةكةم/ جيابوونةو

جيابوونةوةى هاوسةرى لة نيَوان ذن و ميَرد بة ويستى تاك ييةنةى يةكيَك لة ييةنةكان دةبيَت 
رى دادوةر يان بة رِيَكةوتنى هةردوو ييةن نابيَت بةلككو تةنها ييةنيَكيان يةك ييةنة واتة بة برِيا

برِيار دةداة بة كؤتايي هاتنى ثةيوةندى هاوسةةرى ئةمةةن مةبةسةت  تةآلقةة(، تةةآلق  واتةة       
كؤتايي هاتنى ثةيوةندى هاوسةرى بة دةربرِينيَكى رِاشكاو و ناسراو لة ييةةن ميَةرد يةاخود لةة     
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، ياخود يبردن و هةةلكطرتنى كةؤتى طريَةةسةتى    294ن ذن يان هةردووكيان يان لة ييةن دادطايية
ةيةك هاوسةرى دروستة ئةوي  بة طوتةيةكى تةرخانكراو لة كاتى ئيَستادا يان بؤ ئايندة بة طوت

كة ماناى ئةوة بةةخشيَت ض رِاشكاوانة يان بة نوسني يةاخود شةتيَك كةة جيَطةرةوةى ئةةون لةة       
نوسني و ئاماذةثَيدان، مةبةسةت لةة يبةردن و هةةلكطرتنى كةؤتى هاوسةةرطريى واتةة هةةلكطرتنى         

، هةةروةها تةةآلق  وك ةةكانى كةؤتى هاوسةةرطريى رِاسةت و       295 وك ةكانى و بةردةوامنةبونى
رطرييةكة نارِاستةوو ئةةوا يبةردن   دروست يدةباة و رِيَطرة لة بةردةوامةونى، بؤية ئةطةر هاوسة

 (نةوةى طريَةةسةت يَةت بة هةلكوةشةاند  و هةلكطرتنى  وك ةكانى تةةآلق نيةة بةةلككو ئةمةة ناودةبر    
ضةةونكة طريَةةسةةتةكة طةنةةدة بةةوو وة تةةةآلقي  لةةة وك ى طريَةةسةةتى ِراسةةت دادةنريَةةت و        

وة هةلكطرتنى كؤتى هاوسةرطريى رِاست ،296شويَنةواريَكة لة شويَنةوارة كةلكةكةبوةكان لةسةرى
رِوودةداة، ضةونكة بةة رِوودانةى تةةآلقى لةيَكاازان لةة نيَةوان         دةستةةجآ لة تةآلقى ليَكاازاندا

هاوسةران ئةوا بؤ كةسى تةآلقدةر رِةوا نية كة ضيَي لة تةآلقدراوةكةى وةربطريَت و ناتوانيَت بؤ 
ئاميَزى خؤى بيطةرِيَنيَتةوة تةنها بة رِةزامةندى و مارةيى و طريَةةستيَكى نوي، تةنانةة ئةطةةر  

لة ماوةبةنديشدا بيَت، بةآلم يبردن و هةةلكطرتنى كةؤتى هاوسةةرى لةة ئاينةدة       ذنة تةآلقدراوةكة
ئةةةوا بةةة تةةةآلقى طةرِيَنةةدراوة دةبيَةةت، بؤيةةة ئةطةةةر ثياويَةةك ذنةكةةةى تةآلقةةداو تةآلقةكةةةن بةةة  

 .297طةرِيَندراوة بوو ئةوا هاوسةرطريى دةميَنيَتةوة تا بةسةرضونى ماوةبةنديةكةى
( دا ئاماذة دراوة بة تةآلق و 34لة ياساى بارى كةسيَتى عيَراقيدا لة خالكى  يةكةم( ى مادةى  

ثيَناسةكراوة بةوةى تةآلق، هةلكطرت  و يبردنةى كةؤة و بةنةدى هاوسةةرطريية بةة دارِشةتةيةكى       
بةةةبآ ثابةنةةدبون بةةة رِون و رِاشةةكاوانة كةةة لةةة روِوى شةةةرع و ياسةةاوة ئامةةاذة بةةة تةةةآلق بيَةةت  

دارِشتةيةكى دياريكراو يان زمانيَكى دةستنيشانكراو، بةكارهيَنانى ئةم دارِشتةيةن ض لة ييةةن  
ميَرد ياخود ذنةكة ئةطةر ذنةكة بةوة بريكار يةان رِيَطةثيَةدراو بةوو يةاخود لةة ييةةن دادوةرةوة       

 دةبيَت.
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 بِرطةى يةكةم/ بةشةكانى تةآلق 

ا خؤيدةبينيَتةةةوة، هةنةةديَكيان لةةة رِووى دارِشةةتةى تةآلقةكةوةيةةة و  تةةةآلق لةةة ضةةةند بةشةةيَكد 
دابةشدةكريَت بةسةر  تةآلقى رِاشكاو و روِون، تةآلقى دوونيازى، تةةآلقى دةسةتةةجآ، تةةآلقى    
هةلككةسيَردراو(، هةروةها لةة رِووى شةياوى و نةشةياوى دةكريَةت بةة دوو بةةن  تةةآلقى رِيَةةاز         

((، هةروةها لة رِووى خسةنت و كةةوت  و توانةاى    البدعيقى داهيَنراو  (، تةآلالسينثةيرِةوكراو  
، لةة  298طةرِاندنةوة و نةطةرِاندنةوةى ذن دةكريَت بة  تةةآلقى طةرِيَنةدراوة، تةةآلقى لةيَكاازان(    

ةآلقةة بةشةيَوةيةكى   ( ئةةم دابةشةكردنى ت  31ياساى بارى كةسةيَتى عيَراقيةدا بةةثيَى مةادةى      
طشتى باسيةيَكراوة و كراوة بةة دوو بةةن يةكةةميان  طةرِيَنةدراوة( و دووةميةان  لةيَكاازان( و       
خودى  ليَكاازان(ي  دابةشدةبيَت بةسةر  ليَكاازانى بضوك( و  ليَكاازانى طةورة(، ليَرةدا لةة  

 ضوارضيَوةى بةشةكانى تةآلق باس لة تةآلق دةكةي  بةم شيَوةية ة
 

 خسنت و تواناى طةِراندنةوةى ذنلقى يةكةم/ تةآلق لة رِووى 
لة روِوى توانةاى طةِراندنةةوةى ذن بةؤ ئةاميَزى هاوسةةرطريى و توانةاى نةطةِراندنةةوةى، تةةآلق         

 دةكريَت بة دوو بةشةوة ئةواني  تةآلقى طةرِيَندراوة و تةآلقى ليَكاازانة.
 

 (الطالق الرجعييةكةم/ تةآلقى طةِرَيندراوة )
مةبةست لة تةآلقى طةرِيَندراوة، ئةو تةآلقةية كة تيايدا ميَرد مافى طةرِاندنةوةى ذنةكةةى هةيةة   
بؤ يى خؤى ئةطةر لة ماوةبةنديدا بوو ئةمةن بةبآ رِاوةستان لةسةر رِةزامةندى ذنةكة و بةبآ 

 .299ثيَويستةون بة طريَةةست و مارةيى نوي
بةشة لة تةآلق واتة تةةآلقى طةرِيَنةدراوة طشةت ئةةو جةؤرة تةآلقانةة دةطريَتةةوة كةة ميَةرد           ئةم

دةخياة بيَجطة لةو تةآلقانةى كة لةسةر سامانة ياخود ثيَ  جوتةونة يةاخود تةواوكةةرى سةآ    
نةوةى ذن بؤ ئةاميَزى هاوسةةرى ثةان تةآلقةدان، يةكيَكةة      ، سةبارةة بة مافى طةرِاند300تةآلقة
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لةو مافانةى كة ناكريَت دةستى ليَهةلكةطرييَت و ئةم مافة ناخريَت واتة ئةطةر ميَةرد بةة ذنةكةةى    
وة ناتطةرِيَن ةوة ياخود وازم لة مافى طةرِاندنةوةة هيَناوة، ئةوا ليَرةدا مافى ميَرد جةيَطرية و  

 .301كاتى ماوةبةنديدا ذنةكةى بطةرِيَنيَتةوةدةتوانيَت هةركاتيَك لة 
 

 حوكمةكانى تةآلقى طةِرَيندراوة
 تةآلقى طةرِيَندراوة ئةم  وك انةى لةسةر دروست دةبيَت ة

انيَت .ثةيوةندى هاوسةرى لة نيَوان ذن و ميَرد بةثيَى ياسا و شةرع دةميَنيَتةوة و ميَرد دةتو1
 ذنةكةى لة ماوةى ماوةبةنديدا بطةرِيَنيَتةوة.

.تةآلقى طةرِيَندراوة طريَةةستى هاوسةرطريى هةلكناوةشيَنيَت، بؤيةة كةاتى داواكردنةى مةارةيى     2
 ثاشةكى جيَطري ناكاة ئةطةر مارةييةكة دواخرابوو بؤ دوورتري  ماوة لة نيَوان مردن و تةآلق.

لةة كةاتى ماوةبةنديةدا مةردن، ئةةوا ييةنةكةةى تةر دةبيَتةة         .ئةطةر هةريةةكيَك لةة ذن و ميَةرد    3
 مرياتطرى.

.ذمارةى تةآلقةكان كةمدةبيَتةوة كة ميَرد لةسةر ذنةكةى هةيةتى، بؤية ئةطةةر يةةك تةةآلقى    4
ذنةكةيدا ئةوا دوو تةآلقى دةميَنيَت و ئةطةر دوو تةآلقيدا، ئةةوا دةيطةرِيَنيَتةةوة و يةةك تةةآلقى     

 دةميَنيَت.
ناتوانَيت ذنيَكى تر بهيَنَيت ئةطةر هةاتوو ذنةة تةآلقدراوةكةة يةةكيَك بةوو لةة ضةوار ذنةى          .ميَرد5

ميَردةكة و ئةم رِيَطرية بةردةوامدةبيَت تا ذنةكة تةآلقدراوةكةة ماوةبةنديةكةةى تةةواو دةبيَةت،     
ضونكة تةآلقدراوةكة ليَرةدا  بةة  ةوك ى ياسةا و شةةرع( ذنةى ميَردةكةيةة، و ئةطةةر ميَةرد لةة          

وةبةنديدا ذنى ترى هيَنا ئةوا ئةو ذنة بة ذنى ثيَنجةم دادةنريَت و ئةمةن لة روِوى شةةرعةوة  ما
 ياساغة.

.ذن بةةييَوى و نيشةةتةجيَةونى دةكةةةويَت لةةة مةةاوةى ماوةبةنديةةدا و نابيَةةت مةةالكى هاوسةةةرى     6
 .302جيَةهيَةكيَت تا ماوةبةنديةكةى تةواو نةبيَت، ضونكة ميَرد مافى طةرِاندنةوةى هةية

ثةةان تةةةواو بةةوون و تيَكةةةرِبونى ماوةبةنةةدى ذن لةةة تةةةآلقى طةرِيَنةةدراوة ئةةةوا ئةةةم  ةةوكم و      
 شويَنةوارانة دروست دةبيَت ة
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.هةردوو هاوسةر ناتوان  ضةيَي لةة يةةكاى وةربطةرن و ميَردةكةة ناتوانيَةت بيطةرِيَنيَتةةوة بةؤ         1
كة شويَنةوارى هاوسةرى نةماوة لة نيَوانياندا، بةآلم مافى شياوى و رِةوابونى ئاميَزى خؤى ضون

 ذنةكةى دةميَنيَت ئةطةر رِيَطرى شةرعى نةبيَت ئةمةن بةثيَى طريَةةست و مارةيى نوي .
.مرياتطرى لة نيَوانياندا نابيَت، ضونكة ذنةكة دةبيَت بة بيَطانة لة بةرامةةةر ميَردةكةةى تةةنها    2

 ى نةخؤشى سةرةمةرطدا نةبيَت.لة  الكةت
.ذنى تةآلقةدراو مارةييةة دواخراوةكةةى دةكةةوَيت بةةهؤى نةةمانى ثةيوةنةدى هاوسةةرى بةة          3

 .303تةآلقةكة
(دا ثيَناسةى تةةآلقى طةرِيَنةدراوة   31(ى مادةى  1لة ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى لة برِطةى  

قيَكة كة تيايدا رِيَطة دراوة بة ميَرد بضيَتةوة يى ذنةكةى و بيطةرِيَنيَتةةوة لةة   كراوة بةوةى تةآل
مةةاوةى ماوةبةنديةكةةةى ذنةكةةةدا بةةةبآ ثيَويسةةتةوون بةةة طريَةةسةةت بةةة مةةةرجيَك ويسةةتى         

 ئاشتةونةوة و ضاكةون لة هةردووكياندا هةبيَت.
ضةونى مةاوةى ماوةبةنديةكةةي    بةثيَى ئةم دةقة بيَت ميَرد ثان تةةآلقى طةرِيَنةدراوة تةا بةسةر   

مافى خاوةنداريَتى لةسةر ذنةكةى دةميَنيَت و دةتوانيَت لةو ماوةيةدا بيطةرِيَنيَتةوة بؤ ئاميَزى 
هاوسةرى و ئةم مافةة نةةدراوة بةة ذنةكةة واتةة ذن ناتوانيَةت ئةةم مافةة بةةكاربهيَنَيت، ئةةوةى           

ى هةريَ ى كوردستان خراوةتةة سةةر   جيَطةى سةروة كؤتايى ثيَناسةكةية كة لة ييةن دارِيَيةر
بةشيَوةيةك هاتووة كة دةبيَت ذن و ميَرد ويستى ئاشتةونةوة و ضونة يى يةكايان  ،ثيَناسةكة

هةبَيت بة واتايةكى ثَيضةوانة ئةطةر ئةم ويسةتة نةةبوو لةة نيَوانيانةدا ئةةوا مةافى طةِراندنةةوةى        
رةدا بةاس لةة طةرِاندنةةوة    دةزانةدريَت ليَة  ذنةكة بؤ ميَرد جةيَطري نابيَةت، هةةر بؤيةة بةثيَويسةت      

 بكريَت.
 

 ()الرجعةطةِراندنةوةى ذن 
ميَةةرد دةتوانيَةةت ذنةةة تةآلقدراوةكةةةى بطةرِيَنيَتةةةوة بةةؤ ئةةاميَزى هاوسةةةرى بةةةبآ وةرطرتنةةى     
رِةزامةنةةدى و طريَةةسةةتى نةةوي لةةة مةةاوةى ماوةبةنةةدى ذنةكةةةدا، بؤيةةة ئةطةةةر لةةةو ماوةيةةةدا    

 (.الرجعةنةوة ئةوا لة يي زانايان بةو طةرِاندنةوة دةوتريَت  بةكردةوة ذنةكةى طةرِاند
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 ثَيناسةى طةِراندنةوة

زانايةةان لةةة ثيَناسةةةكردنى طةرِاندنةةةوةدا، لةةة روِوى زاراوةيةةى جيةةاوازن، بةةةم شةةيَوةية باسةةيان 
 ليَوةكردووة ة

كردن و  ةنةفيةةةكان دةلكةةيَ  طةرِاندنةةةوة بةةة مانةةاى بةةةردةوامةونى بةةةخاوةنةونى هاوسةةةرطريي 
رِيَطريكةةردن لةةة نةةةمان و هةلكوةشةةاندنةوةى هؤكةةارى طريَةةسةةتكردنة بةةؤ نةةةمانى خاوةنةةدارى،   
هةروةها مالكية لةمةِر طةِراندنةوة دةلكيَةت ة واتةة طةِراندنةةوةى ذنةة تةآلقدراوةكةيةة بةؤ ئةاميَز        

ذنةة بةؤ    شافةيةن لةم رِووةوة دةلكيَةت بةة واتةاى طةرِاندنةةوةى     ،بةبآ نويَكردنةوةى طريَةةست
هاوسةرطريى لة تةآلقيَك كة  ليَكاازان( نةبيَت لة كاتى ماوةبةنديدا، هةروةها  ةنةةلية دةلكيَت 
واتة طةرِاندنةوةى ذني تةآلقدراو  كة تةآلقةكة ليَكاازان نية( بؤ ئةو بارةى ثيَشا هةيان بةووة  

 .304ئةمةن بةبآ طريَةةستكردن
طةِراندنةوةى ذن، مافيَكى ضةسكاو و جةيَطريى ميَةردة لةة روِوى شةةرعةوة تةا ئةةو كاتةةى ذنةة         
تةآلقدراوةكة لة ماوةبةنديدا بيَت، ئيا رِازيةون هةبيَت يان نةبيَت و ئةم مافة جةيَطريةن رِيَطةة   

 305و دةستةةرداربونناداة بة وازهيَنان و خسنت 
 

 ِرَيطاكانى طةِراندنةوةى ذن
ك ى هةريةةةكيَكيان رِايةةان طةرِاندنةةةوةى ذن بةةة وتةةة يةةان بةةةكردةوة دةبيَةةت ، زانايةةان لةةة  ةةو 

 ةجياوازة
 بة وتة طةِراندنةوةى ذن.1

ندنةوة بة وتةى رِوون و رِاشكاو بيَجطة لةة  زانايان كؤك  و جياوازيان نية لةسةر ئةوةى كة طةرِا
بةآلم وتةة  ،ماناى طةرِاندنةوة هيت مانايةكى تر هةلكناطريَت و ئةم وتةية بة طةرِاندنةوة دادةنريَت

نارِوون و ناِراشةكاوةكان كةة مانةاي طةِراندنةةوة دةطةيةةنَيت، ئةةوة بةة طةِراندنةةوةى ِراسةت و          
اندنةوة لة يى ميَرد هةبيَت ئةمة بةرِاى  ةنةفيةكان و دروست دادةنريَت بة مةرجيَك نيازى طةرِ

 ظاهريه  و مالكية و شافةية هةروةها لةيى  ةنةةليةن  لة يةكيَك لةة طيَرِانةةوةكاني(دا، بةةآلم    
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شيةة و  ةنةةلية لة طيَرِانةوةيةكى تردا وادةبين  كة طةرِاندنةوة بة وتةةى نةارِوون و نارِاشةكاو    
 ومان لة وتةكة.دروست نية لةبةر بوونى ط

 .طةِراندنةوة بة كردةوة2
طةرِاندنةوةى بة كردةوة بة ماناى طةيشنت و ثةيوةنديكردن بة ذنةكةةوة، زانايةانى ئيسة م بةؤ     

دةلكيَ  طةرِاندنةوةى بة  ظاهري دروستى ئةم طةرِاندنةوةية رِايان جياوازة، هةريةك لة شافةية و 
دنةةةوة ياسةةاغة و طةرِاندنةةةوةن خؤشةةى و كةةردةوة دروسةةت نيةةة ضةةونكة جوتةةةون ثةةيَ  طةرِان

خؤشطوزةرانية، بةآلم زؤرينةى زانايان و لةةناويان مالكيةة و  ةنةةليةة و شةيةة وادةرِوانة  كةة       
طةرِاندنةوةي بة كردةوة دروستة لةطة  ئةوةى جياوازى هةية لة نيَوانياندا دةربةارةى مةةرجى   

وةى بة كردةوة لة ييةن ميَرد و لةة ييةةن   نياز، ةنةفيةكان جياوازي دةكةن لة نيَوان طةرِاندنة
ذنةكةوة، ئةطةر ميَرد بة كردةوة ذنةكةى طةرِاندةوة ئةوة دروستة، بةآلم ئةطةر كردةوةكة لةة  
ييةن ذنةكةوة رِوويدا و ميَردةكةن رِيَطري نةكردو و يرى نةةبوو ئةةوا طةرِاندنةةوة دروسةتة بةة      

رِيَطري كرد ياخود طةرِاندنةوة بةبآ ئاطادارى ميَردةكة رِيَكةوتنى زانايان، بةآلم ئةطةر ميَردةكة 
 .306رِوويدابوو ئةوا لة يى ئةبى  ةني ة و حم د دروستة بةآلم لة يى ئةبى يوسف دروست نية

 

 طةِراندنةوة بة مةبةستى زيان
كجار نةك بة ئاماوى ضاكسازيكردن و سةرلةنوي ميَرد ذنةكةى دةطةرِيَنيَتةوة و هةنديَ

دوبارةكردنةوةى ذيانى هاوسةرى، بةلككو لةثيَناو زيانطةياندن بة ذنةكةى، بةمنونة بة مةبةستى 
ئةوةى لة ثيَدانى مارةيى ثاشةكى رِزطارى بيَت، ياخود لة ثيَناوى ئةوةى كة تةآلقى بداتةوة ثان 

شيَت... هتد، ليَرةدا ئايا ئةو طةرِاندنةوةية دروستة يان طةرِانةوة ماوةبةنديةكةي دريَية بكيَ
ميَردي  طوناهةار دةبيَت ثوضة ؟ زؤرينةى زانايان دةلكيَ  طةرِاندنةوة لةم بارةدا دروستة و 

ضونكة زيانطةياندن بة طةرِاندنةوة ياساغة و يةزداني  طةرِاندنةوةى لةمةبةسيت خراثةكارى 
ِفي َذِلَك ِإْن َأَراُدوْا  َوُبُعوَلُتُهنَّ َأَحق  ِبَردِِّهنَّو دةلكيَت ة   كؤتكردوة بة ويستى ضاكسازيكردن

(، بةآلم  إب   زم وإب  تي ية( و هةنديَك لة شيةةى زةيدية دةلكيَ  ئةطةر -221 البقرة -ِإْصاَلحًا
 .307طةرِاندنةوة بة مةبةستى زيانطةياندن بيَت ئةوا ثوضةلكة

                              
 225و 224ل  -سةرضاوةي ثيَشوو-مامد.حم د ك ال الدي  ا 306

 245و 244ل  -وسةرضاوةي ثيَشو-د.امحد الكةيسي 307



232 

 

لةم رِووةوة دارِيَيةرى هةريَ ى كوردستان لة هةمواركردنى ياساى بارى كةسيَتيدا طةرِاندنةوةى 
ذن بؤ يى ميَردى مةرجداركردوة بة بوونى ويستى ضاكسازيكردن لة ييةةن ذن و ميَةرد وةك لةة    

 (دا ئاماذةي ثيَداوة.31مادةى  
نةوة بة ويسيت ضاكسازيكردن بةآلم ئارِاستةي دادطاكاني جيَطةي سةروة ويَرِاي لكاندني طةرِاند

لةةةم رِووةوة دةلكيَةةت  تةةةآلق ،هةةةريَم شةةرؤظة و رِاظةةةي جيةةاوازي كةةردووة بةةؤ ئةةةم طةرِاندنةوةية
بةدةست ثياوة و دةتوانيَت هةركاة ويسيت ذنةكةي بطةرِيَنيَتةوة لة ماوةي ماوةبةنديةكةيدا ض 

اكريَت شرؤظةي مةبةسيت دارِيَيةري هةريَم بةشيَوةي نةةريَين  بة وتة بيَت يان بة كردةوة بؤية ن
بةلككو دةبيَت ليَكدانةوةكة ئةريَين بيَت بةجؤريَك بةيَتة هؤي هيَنانةدي بةرذةوةنةدي و  ةوك ي   

بؤية ئةطةر طرميان طةرِاندنةوة رِووناداة ثان ئةوةي ذنةكة نةيويستووة بطةرِيَتةوة ئةوا ،شةرع
منان بةوةداناوة كة تةآلقي طةرِيَندراوة نةماوة كةئةمةن هيت  يةةكيَك لةة   ليَرةدا بةشيَوةيةك دا

تةآلقي طةرِيَندراوةي ثةووض نةكردؤتةةوة بؤيةة    زاناياني موسةك ان نةيان وتووة هةروةها دارِيَيةر 
دةستةواذةي ئارةزوكردنيان بؤ ضاكسازيكردن بةثيَي رِيَسةاي طشةيت شةرؤظة دةكريَةت ئةةوي       

-ردن لة يي طشت مرؤظيَك بةووني هةيةة و لةبناغةشةدا مةرؤظ نيةاز باشةة       بةوةي كة ضاكسازيك
كةسةيَيت سةةرؤكايةتي    دةسةتةي بةاري   11/4/2111لة 2111/شخصية/177برِياري ذمارة 

هةةروةها هةةةمان دادطةا جةةةخيت لةسةةر هةةةمان    ،دادطةاي ثيَداضةةونةوةي هةةريَ ي كوردسةةتان(   
سةتاني تةةآلقي طةرِيَنةدراوةي ثةووض نةكردؤتةةوة      ئارِاستة كردؤتةوة و دةلكيَةت  دارِيَةيةري كورد  

برِيةةاري -بؤيةة ناكريَةةت مةبةسةيت ياسةةادانةر بةةة ثيَضةةوانةي شةةةرع و دةسةةتور شةرؤظة بكريَةةت    
هةةةروةها هةةةمان ئارِاسةةتة ثةةةيرِةكراوة و  ،( 11/1/2111لةةة  2111/شخصههية/422ذمةةارة

ي سةالكي   15ي ذمةارة  لةياسةاي بةاري كةسةيَيت هةةمواركراو بةة ياسةا       31دةلكيَت  دةقي مادة 
رِيَطري لةطةِراندنةوة نةةكردووة..... لةة بةرئةةوةي دةقةة ياسةاييةكان يةةكاي تةةواو          2111

بؤيةة بةة   ،دةكةن و ناكريَت شرؤظةي بةشيَك لة دةقي ياساكة بكريَت بة دابرِاوي لة بةشةكةي تر
رعي كةردووة كةة   ثووض كردنةوةي تةآلقي طةرِيَندراوة ئةةوا ياسةادانةر ثيَضةةوانةي  ةوك ي شةة     
برِيةةةاري ذمةةةارة –ئةمةةةةن لةةةة سيسةةةتةمي طشةةةتية و دةقةةةي ياسةةةاكة دةبيَتةةةة نادةسةةةتوري 

 ( .25/4/2111لة  2111/شخصية/131
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 مةرجةكانى طةِراندنةوة
لة ثيَناو ئةوةى طةرِاندنةوةى ذن بؤ ئاميَزى هاوسةةرى طةرِانةوةيةةكى رِاسةت و دروسةت بيَةت،      

 و  ذن ( و  طةرِانةوة(كةدا هةبيَت بةم شيَوةيةةثيَويستة ضةند مةرجيَك لة ميَرد( 
.ثيَويستة تةآلق، تةآلقى طةرِيَندراوة بيَت، بةآلم ئةطةر تةآلقى لةيَكاازان بةوو ئةةوا طةرِانةةوة     1

رِووناداة، ضونكة تةآلقى ليَكاازان دةستةةجآ خاوةنداريَتى بؤ هاوسةرطريى ناهيَةكيَةت و ميَةرد   
 ةوة تةنها بة مارةيى نوي و طريَةةستى نوي دةتوانيَت بيطةرِيَنيَتةوة.ناتوانيَت ذنةكة بطةرِيَنيَت

.دةبَيت طةِراندنةوةكة لة كاتى ماوةبةنديةدا بيَةت ئةطةةر ماوةبةنديةكةة كةة بةسةرضةوو ئةةوا        2
طةرِانةوة نابيَت، ضونكة تةآلقةكة دةبيَتة ليَكاازان، لةوكاتةدا ذنة تةآلقدراوةكة برِيار لةدةست 

نها بة مارةيى و طريَةةستى نوي دةتوانيَت بيطةرِيَنيَتةوة، هةةروةها ئةةو ذنةةى كةة     خؤيداية، تة
ماوةبةندي نية وةك ذنيَك كة لةطةلكيدا جوتةون رِووينةدا بيَت ئةوا طةرِاندنةوة نية بةؤى ضةونكة   

 تةآلق ثيَ  جوتةون دةبيَتة ليَكاازان.
ردراو بيَةت بةة روِودانةى كاريَةك يةان      .ثيَويستة طةرِاندنةوةكةة دةسةتةةجآ بيَةت و هةلكنةثةسةيَ    3

 بةم شيَوةية نةبوو طةرِاندنةوةكة دروست نية.308كاتيَكى تر لة داهاتوودا بؤية ئةطةر
.دةبيَت ميَرد شايستة و ليَهاتوو بيَت بة ثيَطةيشنت و ذيرى بةثيَى رِاي شةافةية و  ةنةةليةة و   4

 ية.مالك
.دةبيَت ذنى تةآلقدراو دةستنيشانكراو بيَت و ناديار نةبيَت و جوتةوون لةطةلكيةدا رِوويةدا بيَةت    5

لة طريَةةستيَكى رِاست و دروستدا، بؤية طةرِاندنةوة دروست نية بؤ ذنيَك كةة جوتةةون لةطةلكيةدا    
، هةةروةها  309بيَةت رِووينةدا بيَت يان طريَةةستةكة هةلكوةشاوة بيَت، يةاخود ذنةكةة هةلكطةةرِاوة    

كردنى رِاست  ةنةةلية دةلكيَت لة  وك ى جوتةونداية لة روِوى دروستيةونى جيَيوانسةبارةة بة 
 .310كردن ضةند  وك يَك دروست دةكاة وةك  وك ى جوتةون وايةجيَيوانطةرِانةوةكة ضونكة 
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.موسةك انةوني ميَرد، زؤرينةى زانايان لة  ةنةفية و شافةية و مالكيةة و  ةنةةليةة و زةيديةة    6
وادةرِوان  كة  لةمةرجى ميَرددا دةبيَت هةلكطةرِانةوة نةبيَت، ضونكة طةرِانةةوة وةك دامةزرانةدن   

 .311وست نيةو دروستةونى طريَةةست واية بؤية طةرِانةوة لة هةلكطةرِانةوةدا در
 طةرِانةوةى ذن بؤ هاوسةرطريى ثيَويستى بة مانةى خوارةوة نية ة

 .ثيَويستى بة رِةزامةندى ذن نية بؤ طةرِاندنةوة.1
.ثيَويسيت بة ئاطاداركردنةةوة و ثيَِراطةيانةدنى ذنةكةة نيةة بةة طةِراندنةةوة، بؤيةة طةِراندنةةوة         2
وستة ئةطةر ذنةكة نةيزانيةيَت، ضونكة طةرِاندنةوة تةنها مافى ثوختى ميَردة، بةةآلم باشةاة   در

ئاطةةادارى بكةةاة بةةؤ ئةةةوةى ذنةكةةة هاوسةةةرطريى ئةةةوام نةداتةةةوة لةطةةة  كةسةةى تةةر ثةةان   
بةسةرضةةةونى ماوةبةنديةكةةةةى و دواتةةةر نةةةاكؤكى نةكةويَتةةةة نيَوانيةةةان، ئةطةةةةر هةةةاتوو ميَةةةرد 

ةلكطة سةملاندن، ذنةكةن هاوسةرطريى ترى لةطة  كةسةيَكى تةردا ئةوامةدا    طةرِانةوةكةى بة ب
بةةوو ميَةةردى يةكةةةمى طةرِاندنةوةكةةةى سةةةملاند، ئةةةوا طةرِاندنةوةكةةة دروسةةتة و هاوسةةةرطريى 

ةفية و مالكية و شافةية و ، زؤرينةى زانايان لة  ةن312دووةمى ذنةكة بة هةلكوةشاوة دادةنريَت
 ةنةةلية ئاطاداركردن و ثيَرِاطةياندنى ذن بةط ةرِاندنةوة بةة كةاريَكى بةان و ثةسةةند دةزانة       

 .313( و  زةيدية( دةلكيَ  ثيَويستة ئاطاداركردنةوة و ثيَرِاطةياندن هةبيَتالظاهريبةآلم  اب   زم 
ى شاهيد لةسةر طةرِاندنةوة مةرجيَك نيةة بةؤ دروسةتيةونى طةرِاندنةةوة لةة يى زؤرينةةى       .بون3

زانايان ئةواني   ةنةفية و مالكية  لة ديارترينى رِيَضكةكةى( وشافةية لة  اجلديد( و  ةنةةلية 
لة دروستاي  طيَرِانةوة لة ئةمحةد(ةوة، بةآلم شاهيدى لةسةر طةرِاندنةةوة لةة ييةةن باشةا و     
ثةسةةةندترة ئةمةةةن بةةؤ لةةة جيَطادانةةان لةةة ترسةةى نكةةولكيكردنى ذنةكةةة ثةةان بةسةرضةةونى       

دةلكيَةةت ثيَويسةةتة شةةاهيد هةةةبيَت لةسةةةر طةرِاندنةوةكةةة و بةةة       ظاهريهه ماوةبةنةةدي، بةةةآلم  
ثيَضةوانةوة طةرِانةوةكة دروست نية ضونكة شاهيد مةرجةة بةؤ دامةزرانةدنى هاوسةةرطريى هةةر      

 .314ت بؤ بةردةوامةونى طةرِاندنةوةبؤية بة مةرجي  دادةنريَ
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 ذنى طةِرَيندراو بؤ هاوسةرطريىحوكمةكانى 
سةبارةة بة ذنةى طةرِيَنةدراو بةؤ ئةاميَز و مةالكى هاوسةةرى بةة هؤكةارى طةِرانةةوة، ئةةوا طشةت            

وك ى هاوسةةرى هةيةة، لةة يى    ئةوانةى بؤ ميَةردة يةاخود لةسةةريةتى بةؤي دةطةرِيَتةةوة و  ة      
شافةية و مالكية نابيَت ميَرد ضيَي وةربطريَت لة ذنةكةى ثيَ  طةرِانةوة ض بةجوتةون بيَةت يةان   
بة شتى تر تةنانةة بةسةيركردني  بيَت،  ةنةفية و  ةنةةليةة  لةة رِوى ديةارى رِيَضةكةكةيدا(     

ة و بةؤ ميَةرد هةيةة و رِيَكيَةدراوة كةة      دةلكيَ  كة ضيَي وةرطرت  لة ذن ياساو نابيَةت بةة طةرِاندنةةو   
ى لةطة  ذنةكةيةدا بكةاة و   جيَيوانلةطة  ذنةكةيدا جوة بيَت، لة يى  ةنةةلية رِيَكيَدراوة ميَرد 

طةشتى لةطة  بكاة هةروةها بؤ ذنةكة هةية كة خؤى برِازيَنيَتةوة بؤ ميَردةكةى، هةروةها ئةو 
وةك ذن وايةة لةة رِووى ثيَويسةتى بةييَوى و مرياتطةرى و      ذنةى طةرِاوةتةوة بة رِيَكةوتنى زانايان 

هةريةكةيان مرياتطرى ئةوى تريان دةكةن و هةروةها دروسةتة سةويَند خةواردن و ليَكضةواندن و     
تةآلق و نةفرينكردن و مرياة لةيةكطرت  و هةريةكةةيان مرياتطةرى ئةةوى تةر دةبيَةت، هةةروةها       

ومرة رِيَطةةرنني لةةة طةرِانةةةوةى ذنةةى    نةخؤشةةى سةةةرةمةرط و ئينرامكةةردن بةةة  ةةةي  و عةة     
 .315تةآلقدراو

 
 ة طةِرانةوةوان ذن  و مَيرد لناكؤكى نَي 

 ذن و ميَرد لةسةر طةرِانةوة جياوازن لةضةند روِويةكةوة ة
 لة ِرووى ِروودانى طةِراندنةوة يان ِروونةدانى :.1

ئةةوةى دةكةرد كةة ذنةكةةى طةِراندؤتةةوة ذنةكةةن نكةولكيكرد و وتةى          ئةطةر ميَةرد بانطةشةةى  
نةيطةرِاندومةتةوة، ئةطةر هيَشتا ماوةى ماوةبةندي بةسةرنةضوو بوو ئةةوا ليَةرةدا وتةةى ميَةرد     
بةهةند وةردةطرييَت ضونكة ميَردةكة هةوا  بةشتيَك دةداة كة لةوكاتةةدا مةافى دامةزرانةدن و    

((، بةةآلم  أخرب صدق ةا  إنشاء ميةك  بشيءن دةلكيَت   ان م  اخرب بنيادنانى هةية، رِيَساكة
ئةطةر هاتوو ماوةبةنديةكةى تةواو بةوو ئةوا ليَرةدا بةلكطةة لةسةةر ميَةردة ضةونكة ئةةو دةلكيَةت       

( ئةطةةر طةرِاندنةوةكةة   أدعهى عةةى مة     البينةطةرِاندنةوة رِوويداوة، ئةمةن لةسةر رِيَساى  ان 
كم دةدريَت بة داواكةى و هاوسةرى لة نيَوانيان دةسةمليَندريَت تةنانةة طةر سةمليَندرا ئةوا  و
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ذنةةة تةآلقدراوةكةةة هاوسةةةرطريى تةةرى كةةرد بةةوو لةطةةة  كةسةةيَكى تةةر ثةةان بةسةرضةةونى         
ماوةبةنديةكةى ليَرةدا طريَةةسةتى دووةمةى هاوسةةرى هةلكدةوةشةيَتةوة ضةونكة طريَةةسةتيَكى       

تيهيَنا لة سةملاندن ئةوا وتةى ذن  وةردةطرييَت بةبآ سةويَند  طةندةية، بةآلم ئةطةر ميَرد شكس
( وتةةةى ذنةكةةة لةطةةة  سةةويَند الصههاحبنيئةمةةة لةةة يى ئي ةةام ئةةةبى  ةني ةةة، بةةةآلم لةةة يى   

خواردنيدا وةردةطرييَت ضونكة ثاشطةزبونةوة لة سويَند بة واتاى دانكيادانان بةة مةافى داواكةار    
 .316ن دروستةبؤية طةرِاندنةوة بة دانكيادانا

 لة ِرووى دروستيبونى طةِراندنةوة و نادروستيبوونى :.2
ئةطةر ميَرد بانطةشةى ئةوةي كرد كة طةرِاندنةوةكة لة كاتى ماوةبةنديداية بةآلم ذنةكة دةيوة 

ر ماوةبةنديةكةةة بةةة بةةاري ثاكةونةةةوة  طةرِاندنةوةكةةة لةةة دواى ماوةبةنديةكةيةةة، ليَةةرةدا ئةطةةة 
(بةةوو و مةةاوةى نيَةةوان تةةةآلق و ئةوكاتةةةى كةةة ذنةكةةة ئامةةاذةي ثيَةةدةداة كةةة دةلكيَةةت     القههرء 

ماوةبةنديةكة بةسةرضووة بةسةوو بؤ بةسةرضوون ئةوا ليَةرةدا وتةةى ذنةكةة لةطةة  سةويَندى      
ةنها خةؤى دةزانيَةةت  ذنةكةة بةهةنةد وةردةطرييَةت ئةمةة لةةيى ئةةةبى  ةني ةة ضةونكة ذنةكةة تة         

ماوةبةنديةكةى بةسةرضووة لةبةر ئةوةى ماوةبةنديةكةى بة باري ثاكةونةوةكانة، بةآلم ئةطةر 
ذنةكة مةهورِيكرد لة سويَند ئةةوا وتةةى ميَردةكةةى وةردةطرييَةت ضةونكة ثاشةطةزبونةوةى لةة        

سةرنةضةووة لةة   سويَند بةلكطةية لةسةر رِاستطؤيى ميَرد لة داواكةى كةة ماوةبةنةدى ذنةكةةى بة   
كاتى رِوودانةى طةِرانةوةكةةدا ئةمةةن زانايةانى رَِيضةكةكان كةؤك  لةسةةرى، بةةآلم ئةطةةر ئةةو           
ماوةيةى نيَوان تةآلق و طةرِاندنةوة كةما بوو لةو ماوةيةى كة تيايدا ماوةبةندي كؤتةايي ديَةت   

 ةند وةردةطرييَت.ئةوا وتةى ذنةكة بةهةند وةرناطرييَت لة سةرةتادا بةلككو وتةى ميَردةكة بةه
كةماي  ماوة بؤ بةسةرضونى ماوةبةنةدي شةسةت رِؤذة لةة يى ئةةبى  ةني ةة ضةونكة بةسةآ        

 بآنويَيى( دياريكراوة، وةدوورتري  ماوةى سورِي مانطانة لة يى  ةنةفيةة دة   سورِي مانطانة
ةوةن ثانزدة رِؤذة، لةنيَوان دوو سورِي مانطانةدا دوو ثاكةونةوة هةية، كةماي  ماوةى ثاكةون

رِؤذة، كؤى رِؤذةكان شةست رِؤذة بؤية ثةسةندى وتةى ذنةكةة ناكريَةت لةة داواى بةسةرضةونى     
، بةآلم كةةماي  مةاوة لةة يى  ةنةةليةة كةة بةاري       317ماوةبةنديةكةى كة كةما بيَت لةم رِؤذة

، بيست و نؤ رِؤذ و كاتيَكى كورتة، وةك ئةوةى تةةآلقى بةداة   ثاكةونةوةكان بةسورِي مانطانةية
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لةطة  دوا ثاكةونةةوة و دواتةر بضةيَتة سةورِي مانطانةة و بةؤ شةةو و رِؤذيَةك و دواتةر ثاكةيَتةةوة           
سيانزدة رِؤذ، ثاشان لة سورِي مانطانةدا بيَت شةو و رِؤذيَك ثاشان سةيازدة رِؤذ ثاكدةبيَتةةوة،   

دا بيَت رِؤذ و شةويَك، ثاشان كةاتيَكى كةورة ثاكدةبيَتةةوة بةؤ ئةةوةى      ثاشان لة سورِي مانطانة
بزانريَت لة دابرِانى سورِي مانطانةكةى، كةماي  ماوة لة يى مالكية كةة ماوةبةنةدى ثيَكؤتةايي    

( واتة ثاكةوونةوة لة ييان مانطيَكة  سى رِؤذ( وةك ئةةوةى  األقراءديَت بة باري ثاكةونةوةكان  
قى بداة لةة يةكةةم شةةوى مانطةكةةدا و ذنةكةةن ثةاك بيَةت، ثاشةان دةضةيَتة          ميَردةكةى تةآل

سورِي مانطانة و ثيَ  بةيانى سورِي مانطانةى ناميَنيَت ضونكة كةماي  سورِي مانطانة لة ييان 
رِؤذيَكة يان هةنديَك رِؤذ بة مةرجيَك ذنةكة بةكيَت ة ئةةوة سةورِي مانطانةيةة، كةةماي  مةاوة كةة       

ثيَكؤتايي بيَةت لةة يى شةافةية سةى و دوو رِؤذ و دوو كةاتى كورتةة و بَيجطةة لةةوة         ماوةبةندى 
 .318وةرناطرييَت

 
 / الطالق البائن(دووةم/ تةآلقى لَيكرتازان )

ةسةر يةكيَك لة بةشةكانى ترى تةآلق، تةآلقى ليَكاازانة و ئةم جؤرةن لة تةآلق دابةشدةبيَت ب
 بةم شيَوةية ة ،تةآلقى ليَكاازانى بضوك و تةآلقى ليَكاازانى طةورة

 
 ( /البائن بينونة صغرىتةآلقى لَيكرتازانى بضوك ).1

مةبةست لةو تةآلقةية، كة رِيَطة دةدريَت بة ميَرد كة سةر لة نوي هاوسةرطريى لةطة  ذنةكةيدا 
 ق لةم بارانةدا رِوودةداة ةئةوامةداة بة طريَةةستيَكى نوي،ئةم جؤرة لة تةآل

ا/ ئةطةر تةآلق ثيَ  جوتةونى ذن و ميَرد بوو، ضونكة ذنى تةآلقدراو ليَرةدا ماوةبةندى لةسةر 
َيا َأي َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت ُثمَّ َطلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن َقْبِل َأْن ))نية، ثالككشت بةئايةتى 

 ((.-41االحزاب - َفَما َلُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدٍَّة َتْعَتد وَنَها َتَمس وُهنَّ

ر/ ئةطةر تةآلق لةسةر سامان بوو، ضونكة ذن بؤ خؤرِزطاركردنى خؤى لة ميَردةكةةى سةامانى   
 بة ميَردةكةي داوة.
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ى ي/ جيابوونةوةى ذن و ميَرد بةهؤى زيان و ناكؤكى، تةنها لة بارى جيابوونةةوة بةةهؤى بةييَو   
نةكيَشانةوة نةبيَت، كة ليَرةدا تةآلقةكة تةآلقى طةرِيَندراوةية  ئةمة ثيَشا لة ياسةاى عيَراقيةدا   
بةم ئاِراستةية بوو بةآلم لةة دةقةى ئيَسةتادا بةة تةةآلقى لةيَكاازان دادةنريَةت(، ئةمةةن لةبةةر          

 ئةطةرى طةرِاندنةوةى ميَرد ثان ئةوةى تواناى بييَوى دةبيَت بؤ ذنةكةى.
رةرِاى ئةوانةى باسكران، لةيى  ةنةفية  الكةتى تر زيادكراوة، ئةةوي  ئةطةةر ناسةاندن    د/ سة

ونيشانةى تةآلقةكة بةشيَوةيةك بيَت كةةئاماذةبيَت بةةليَكاازان، وةك ئةةوةى ميَةرد بةذنةكةةى      
بةكَيت   تؤ تةةآلق دراويةت بةتةةآلقيَكى لةيَكاازان((، يةاخود دارِشةتةى تةآلقةكةة لكيَنرابيَةت بةة          
كردةوةى ثا و زؤرتر بةمنونة ميَرد بة ذنةكة بةكيَتة   تةؤ بةة تونةدتري  تةةآلق تةآلقةدراويت((،      
ياخود ناساندنى تةآلق بكريَت بة ناساندن و نيشانةيةك كة ئاماذة بيَت لةسةر لةيةةكاازان وةك  

وتةةى  اجلةة ....((، يةاخود تةةآلق بةة ط     مثهل  طالقها  طهالق ئةوةى ميَرد بة ذنةكةى بةكيَت   انت 
دوونيازى بَيت، وةك ئةةوةى ميَةرد بةكيَةت   تةؤ ذنةى بةآ ميَةرد و منةدالكيت((، بؤيةة بَيجطةة لةةو            

((، لةبةر ئةوةى لة مانةاى ديةار و   واحدة( يان   انت أستربئياو  إعتديتةآلقةى كة بةطوتةى   
 رِاشكاوانةية لة تةآلق و بةتةآلقى طةرِيَندراوة دةكةويَت.

تةآلقى كضى بضوك كةة نةطةيشةتوةتة سةورِي مانطانةة و تةةآلقى ذنةى       ه/ لة يى جةع ةريةكان، 
نائوميَد كة ثةوا سالكى تةمةنى تيَكةرِاندوة، جوتةوون رِوويدا بيَت يان رِووينةةدا بيَةت، ضةونكة    

 319كضى بضوك لةطة  ئةو ذنةى ثةوا سالكى تيَكةرِاندوة لة يى جةع ةريةكان ماوةبةنديان نيةة 
كردن لةطة  ذنةكةدا واتة بةةبآ جوتةةون، ذنةكةة    جيَيوانئةوةى جيَطةى تيَةينية تةآلقدان ثان 

ثابةنةةدى ماوةبةنةةدي دةكةةاة بةةةآلم ئةمةةة بةةةو مانايةةة نايةةةة كةةة لةةة مةةاوةى ماوةبةنديةكةةةدا   
 .320طةرِاندنةوةبيطةرِيَنيَتةوة ضونكة ماوةبةندي ليَرةدا بؤ طرينة داندراوة نةك بؤ 

و/ ئةطةةةر ماوةبةنةةدي تةةةآلقى ذنيَةةك كةةة تةآلقةكةةة طةرِيَنةةدراوة بةةوو بةسةرضةةوو ميَردةكةشةةى   
 .321نةيطةرِاندةوة لة ماوةى ماوةبةنديةكةدا ئةوا تةآلقةكة ليَكاازانى بضوكة
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( ثيَناسةى ليَكاازانى 31(ى مادةى  2ى خالكى   ا( لة ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى لة برِطةى
بضوك كراوة بةوةى ئةو تةآلقةية كة ميَرد بؤى هةية هاوسةرطريى لةطةة  ذنةة تةآلقدراوةكةيةدا    

يَكاازان بكاة بة طريَةةستيَكى نوي، هةروةها بةثيَى ياساى بارى كةسيَتى لةم بارانةدا تةآلق لة 
 -دةبيَت بةم شيَوةية ة

.زيانطةيانةةدنى هةريةةةكيَك لةةة ذن و ميَةةرد بةةةوةى تريةةان يةةان بةةة مندالكةةةكانيان زيانيَةةك كةةة     1
 بةردةوامةونى ذيانى هاوسةرى ئةستةمةيَت.

 .ناثاكى هاوسةرى.2
 .ئةوامدانى طريَةةستى هاوسةرى ثيَ  ئةوةى يةكيَك لةهاوسةران هةذدة سالكى تةواوكردبيَت3

 وبةبآ رِةزامةندى دادوةر.
 .ئةوامدانى طريَةةستى هاوسةرى لة دةرةوةى دادطا بةزؤر و جوتةوني  رِوويدا بيَت.4
 .هاوسةرطريى ميَرد بة ذنى دووةم.5
 .بونى ناكؤكى لة نيَوان ذن و ميَرد.6
 .بةندكردنى ميَرد بؤ ماوةى سآ سا  زياتر.7
 يَك و زياتر بةبآ ثاساو..جيَهيَشتنى ذن لة ييةن ميَرد ماوةى سالك1
 .ميَرد داواى طواستنةوةى ذنةكةى نةكرد لة ماوةى دوو سا  لة بةروارى طريَةةستةكةوة.1
 .بونى نةخؤشى.11
 .بييَوى نةكيَشانى ذن بةبآ ثاساوى رِةوا.11
 .ئةستةمةوني بييَوى كيَشان بةهؤى بزربونى ميَرد و ونةونى و خؤشاردنةوةى و بةندكردن.12
 ونةوة ثيَ  جوتةون..جيابو13
 .جيابوونةوةى ئارةزومةندانة .14
 .جيابونةوة بة هؤكارى ياخيةون.15
 

 ةكانى تةآلقى لَيكرتازانى بضوك حوكم
ى جيَةيوان .ذيانى هاوسةرى ذن و ميَرد دةستةةجآ ناميَنيَت، واتة بؤ ميَرد نية ضيَي وةرطرت  و 1

روةها ذن دةتوانيَةت  هاوسةةرطريى لةطةة     لةطةلكدا بكاة و بيطةرِيَنيَتةوة بؤ هاوسةةرطريى، هةة  
بةهةةمان شةيَوة بةؤ ميَردةكةشةى      ،كةسيَكي تردا بكاة دواى كؤتةايي هةاتنى ماوةبةنديةكةةى    
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هةية هاوسةرطريى لةطةلكدا بكاتةوة ثيَشودواى كؤتايي هاتنى ماوةبةنديةكةى ثان دلكنيابون لة 
 ذمارةى تةآلقةكان.

 ن كةمدةكاة كة لةسةر ذنةكةى هةيةتى..ذمارةى تةآلقةكانى ميَرد لةسةر ذ2
 .مارةيى ثاشةكى ذنةكة بة هؤى تةآلقةكةوة كاتةكةى ديَت و ثيَويست دةبيَت.3
.مرياتطرى لة نيَوان ذن و ميَردا نابيَت، ئةطةر هةريةةكيَكيان مةرد لةة كةاتى ماوةبةنديةدا ئةةوا       4

ةرية بؤيةة ئةطةةر هاوسةةرى    ييةنةكةى تر نابيَتة مرياتطرى ضونكة مرياتى لة شويَنةوارى هاوسة 
 .322كؤتايي هاة ئةوا مرياتى نابيَت مةطةر تةآلقةكة لةكاتى نةخؤشى سةرةمةرطدا بوو

 
 البائن بينونة كيى(تةآلقى لَيكرتازانى طةورة ).2

ذنة تةآلقدراوةكةى بهيَنيَتةةوة  كة ميَرد تيايدا ناتوانيَت دواى ئةو تةآلقة  ،مةبةست لةو تةآلقةية
بةةةؤ هاوسةةةةرى تةةةا ئةةةةو كاتةةةةى ذنةكةةةة لةطةةةة  ثيةةةاويَكى تةةةردا هاوسةةةةرطريى دةكةةةاة و     
هاوسةرطرييةكةن دروست و رِاست بيَت  و جوتةةونى رِاسةتةقينة رِووبةداة و دواتةر جيابةنةةوة      

 .323يان ثياوةكة ةريَت و ذنةكةن ماوةبةنديةكةى بةسةردةضيَت
(دا ثيَناسةةةى 31(ى مةةادةى  2لةياسةةاى بةةارى كةسةةيَتى عيَراقةةى لةبرِطةةةى  ر(ى خةةالكى      

كةةة تيايةةدا لةسةةةر ميَةةرد قةدةغةةةكراوة       ،ليَكاازانةةى طةةةورة كةةراوة بةةةوةى ئةةةو تةآلقةيةةة    
و ماوةبةنديشةى  هاوسةرطريى لةطة  ذنة تةآلقدراوةكةيدا ئةوامةداة كة سةآ جةار تةآلقيةداوة    

 بةسةرضووة و نةماوة.
 

 ورةكانى تةآلقى لَيكرتازانى طةحوكمة
 .ذن نابيَت لة مالكى هاوسةرى ةيَنيَتةوة ضونكة ذنةكة بوةتة ليَكاازاو و لة ميَرد قةدةغةية.1
.ناتوانةةدريَت ذنةكةةة بهيَنريَتةةةوة واتةةة ناتوانةةدريَت بطةرِيَندريَتةةةوة و ناتوانةةدريَت طريَةةسةةتى   2

 ةرى نويَى لةطةلكدا بكريَت تا ئةو كاتةى هاوسةرطريى تر دةكاة لةطة  كةسيَكى تر.هاوس
 .324.ذنةكة ثان كؤتايي هاتنى ماوةبةنديةكةى دةتوانيَت هاوسةريَكى تر هةلكةييَريَت3
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 ثاشةكى ذنةكة ماوةكةى ديَت و جيَطري دةبيَت. .مارةيى4
 .325.مرياتى لة نيَوان ذن و ميَردةكةدا نابيَت5

 ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى سةبارةة بة  وك ةكانى تةآلقى ليَكاازان بةم شيَوةية ة
 (. 51ويست دةبيَت  مادةى ا/ بييَوى ماوةبةندى ذنى تةآلقدراو ثيَ

ر/ مرياتى لة نيَوانياندا ناميَنيَت بةو ثيَيةى هؤكارى مرياتى طريَةةستى هاوسةرية و بةة نةةمانى   
 برِطةى  ر((. 14ئةو هؤكارةن مرياتى نابيَت  مادةى 

 (.13ي/ ميَرد ناتوانيَت ذنةكةى بهيَنيَتةوة ئةطةر سآ جار ذنةكةى تةآلقدا بيَت  مادةى 
اتطرى ميَردةكةى دةبيَت ئةطةر تةآلقةكة لة نةخؤشةى سةةرةمةرطى ميَردةكةةدا بةوو     د/ ذن مري

لةة مةادةى    2ئةطةر ميَردةكة لةسةر ئةةو نةخؤشةية مةرد و ميَردةكةةن جياكارنةةبوو  برِطةةى       
35.) 
 

 زانقى طةِرَيندراوة و لَيكرتاحوكمة هاوبةشةكانى تةآل
 .بييَوى ماوةبةندي بؤ ذن برِيار دةدريَت.1
 ةضةلكةكى مندالكى ذن لة ميَردةكةى جيَطري دةبيَت..ر2ِ
.ئةطةر ذن هاوسةرطريى ترى كرد ثان تةآلقةكةة و دواتةر هاوسةةرطريى نةويَى لةطةة  ميَةردة       3

 .326كؤنةكةيدا ئةوامدا، ئةوا سةر لة نوي هةر سآ تةآلقةكةى بؤ دةطةرِيَتةوة
 327ةستى طةِراندنةوة بؤ مَيردى يةكةم هاوسةرطريى بةمةب

لة كاتيَكدا ذن و ميَرد جيابوونةوة و تةآلقةكةن ليَكاازانى طةورة بوو، ليَرةدا هاوسةرطريى لةة  
كى كاتى بةمةةن ميَردةكةة ناتوانيَةت    نيَوان ئةم ميَرد و ذنة تةآلقدراوة ياساو دةبيَت بةشيَوةية

جاريَكى تر هاوسةرطريى بكاة لةطة  ذنةكةدا تا ئةوكاتةى سةةر لةة نةوي ذنةكةة هاوسةةرطريى      
لةطةةة  كةسةةيَكى تةةردا ئةوامةةدةداة واتةةة هاوسةةةرطرييةكى رِاسةةت و دروسةةت و جوتةةةونى       

نيانةدا بيَةت بةة هؤكاريَةك لةة      رِاستةقينة لة نيَوانياندا رِوويةدا بيَةت و دواتةر جيابوونةةوة لةة نيَوا     
 ميهنك  لَُ  تَحيلُّ فاَل طَلَّقَهَا فَإلنكهؤكارةكانى جيابوونةوة و دواتر ماوةبةنديةكةى بةسةرضوو بيَت ة   

                              
 37ل -سةرضاوةي ثيَشوو-الشربناصيعةي السيد  رمضاند. 325

 411ل  -سةرضاوةي ثيَشوو-الزحيلي وهبةد.326

 لة بةكارهيَنانى ميةةى ولة كوردةوارى خؤماندا ثيَي دةوتريَت  مارة بةجان(. 327
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((،هةنةةديَكجار ئةةو ذنةةةى تةآلقةكةةى ليَكاازانةةى   231/ البقهرة  -غَيكههرَُ  زَوكجهاا  تَههنكيحَ حَْتهى  بَعكهدُ 
سةةيَكى تةةردا دةكةةاة بةةةآلم بةةة ئامةةاوى هاوسةةةرطريى و   طةورةيةةة و هاوسةةةرطريى لةطةةة  كة 

بةردةوامةونى ذيانى هاوسةرى ئةم هاوسةرية ئةوامناداة بةلككو بة ئاماوى ئةوةى بؤ ميَةردى  
 يةكةمى رِةوا بيَت و طريَةةستى نويَى لةطة  بكاة و بطةرِيَتةوة بؤ يى.

سآ جار(ة،ئةوةية هاوسةري بكةاة  مةبةست لةم هاوسةرطريية، واتة  ئةو ذنةى كة تةآلقدراوى 
لةطة  ثياويَكى تر ثان ماوةبةنديةكةى بة دةست تيَكة  كردن، ناوةرِؤكى هاوسةةرطرييةكةن  
لةوةداية كة ميَردى دووةم ثان سةرجيَيكردن لةطة  ذنةكةةدا تةةآلقى بداتةةوة بةؤ ئةةوةى بةؤ       

 .328ميَردى يةكةمى رِةو ابيَت بة طريَةةستى نوي
بيَطومان ئةطةر ذنى تةآلقدراو هاوسةرطريى لةطةة  كةسةيَكى تةر كةرد و هاوسةةرطريى دووةمةى       
كؤتةةايي هةةاة بةةة يةةةكيَك لةةة هؤكارةكةةانى جيابوونةةةوة يةةاخود بةةة مةةردن و ماوةبةنديةكةةةن     

ضوو، ئةوا ذنةكة دةتوانيَت سةر لة نوي هاوسةةرطريى بكاتةةوة لةطةة  ميَةردى ثيَشةويدا      بةسةر
 بةآلم بةم مةرجانةى خوارةوة ة

.دةبيَةةت هاوسةةةرطريى دووةمةةى ذنةكةةة لةطةةة  ميَةةردى دووةمةةدا هاوسةةةريةكى شةةةرعى و       1
وتةةونيَكى  سروشتى بيَت و دوور بيَت لةة فيَةكةى طةرِانةوة مارةبةةجان( و ميَةردى دووةمةي  ج     

 شةرعى و رِاستةقينة بكاة لةطة  ذنةكةدا.
.جيابوونةوة لة نيَوان ميَردى دووةم و ذنةكةدا رِووبةداة بةة تةةآلق يةاخود بةة جيابوونةةوةى       2

 دادوةرى ياخود بة مردن.
 .ذنةكة ماوةبةندى كؤتايي هاتةيَت لة جيابوونةوةى ميَردى دووةمى.3

وا ميَردى يةكةم دةتوانيَت سةر لة نةوي هاوسةةرطريى   ئةطةر ئةم مةرجانةى سةرةوة هةبيَت ئة
 .329بكاة لةطة  ذنةكةيدا ئةطةر هةردوو ييةن خوازيار بوون

 
 سةريكردن بة مةرجى طةِراندنةوةهاو

لةسةر دروستى ئةو هاوسةةرطرييةى كةة ئةوامةدةدريَت لةة نيَةوان ذن و      زانايانى ئيس م كؤك  
ميَردى يةكةم ئةطةر هاوسةرطرييةكة سروشتى بيَت  بةةو شةيَوةيةى باسةكرا( و بةةدةر بةوو لةة       

                              
 26ل  -2111-الطبعة االوىل-اربي -واالعالنمكتب الت سري لةنشر -الكريم القرآن يف الطالق -الزمليابراهيم  مصطفىد. 328

 15و 14ل -سةرضاوةي ثيَشوو-املقارن االسالمي الفق يف  والطالقا كام الزواي  -الزمليابراهيم  مصطفىد. 329
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هاوسةرطريى بة مةرجى طةرِاندنةوةى بةؤ ميَةردى   مةرجى هاوسةرطريى بة مةرجى تةآلق ياخود 
ووةم و تةآلقدانى ذنةكة بة مةبةسةتى شةياو و رِةوا بةوون و    يةكةم، بةآلم ئةطةر هاوسةرطريى د

 طةرِانةوةى ذنةكة بيَت بؤ يى ميَردى يةكةمى ئةوا زانايان بريو رِايان جياوازة ة
، بيَةزراوة ا/  ةنةفية وادةبينيَت كة هاوسةرطريي بة مةرجى طةرِاندنةوة بؤ يى ميَةردى يةكةةم   

ازى هةبوو بةؤ طةرِاندنةةوةى ذنةكةة بةؤ ميَردةكةةى بةةبآ       بةآلم ئةطةر ميَردى دووةم لة دلكيدا ني
ئةوةى ميَردى يةكةم يان ذنةكة يان سةرثةرشتيارةكةى مةرجيان دانابيَت ئةوا هاوسةرطرييةكة 
دروستة، ئةبويوسف دةلكيَت هاوسةرطريى دووةم طريَنادريَت ئةطةر بة مةةرجى طةرِاندنةةوة بةوو    

ةكةم نابيَت ئةوي  لةبةر دروست نةةبونى طريَةةسةتكردنى   بؤ ميَردى يةكةم، ليَرةدا بؤ ميَردى ي
ذنةكة لةطة  ميَردى دووةمدا، هةروةها  حم ةد كةوري  سة  الشةيةاني( دةلكيَةت هاوسةةرطريى       
ذنةكة لةطة  ميَردى دووةم رِاست و دروستة بةآلم ناطةرِيَتةوة بؤ ميَردى يةكةم ضةونكة ميَةردى   

لة روِوى شةرعةوة دواخةراوة، ئةبو ةني ةة وادةبينيَةت     يةكةم كاريكردوة بة قةدةغةكراويَك كة
كة هاوسةريةكة دروستة تةنانةة ئةطةر مةرجي  هةبوو ضونكة هاوسةرطريى بة مةرجى طةندة 
ثوضة  نابيَةت، ضةونكة ميَةردى دووةم دةتوانيَةت ثةان ئةةوةى هاوسةةرطريى لةطةة  ذنةكةةدا          

،شيةةى ئي امى ليَرةدا هةمان رِاى ئةبى دةكاة مةرجةكة فةرامؤن بكاة و ذنةكة تةآلق نةداة
  ةني ةيان هةية.

( وادةبيةن  ئةةم جةؤرة هاوسةةرطريية  واتةة هاوسةةرطريى بةة        الظاهرير/ شافةية و  اب   زم 
مةبةستى طةرِاندنةوة( طةندةية ئةطةر هاوسةريكردن لةطة  ميَردى دووةمدا ثةان جوتةةون بةة    

ةطةر مةرجى جيابوونةوة ثةيَ  طريَةةسةتكردن بيَةت    مةرجى جيابوونةوة لة ذنةكة بيَت، بةآلم ئ
ياخود دواى ئةوة بيَت ئةوا طريَةةستةكة رِاستة و  وك ةةكانى لةسةةر كةلكةكةة دةبيَةت، ئةطةةر      
ميَةةردى دووةم ثةةان جوتةةةون تةآلقيةةدا ئةةةوا بةةؤ ميَةةردى يةكةةةم هةيةةة كةةة هاوسةةةرى لةطةلكةةدا  

دووةم هاوسةرطريى لةطة  ذنةكةدا كرد و بكاتةوة، هةروةها سةبارةة بة نيازي ، بؤية ئةطةر 
مةبةستى دووةم تةآلقدان و طةرِاندنةوةى بيَت بؤ ميَردى يةكةم ئةوا طريَةةستةكة رِاستة، ييان 
طرنط و بايةخ بؤ نيازى د  و مةرجى ثيَشوةخت و ثان طريَةةست نية بةةلككو تةةنها بايةةخ بةؤ     

رجةة رِيَطةرة لةة بةةردةوامةونى هاوسةةرى  و      مةرجى لكيَنراو بة طريَةةست هةية ضونكة ئةةم مة 
 وةك هاوسةرطريى كاتية.
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ي/ مالكية و  ةنةةلية وادةبين  ئةم جؤرة هاوسةرطريية بة رِةهةايى طةندةيةة، ئةيا تةآلقةكةة     
مةرجدار بيَت ثيَ  يان ثان يان هاوكاتي طريَةةست بيَت، ياخود ميَردى دووةم نيازى هةةبيَت،  

ندةية سةبارةة بة ميَردى دووةم و بؤ ميَردى يةكةةم نيةة بةؤ جةارى     ليَرةدا هاوسةرطرييةكة طة
 .330دووةم هاوسةرى لةطة  ذنةكةدا بكاتةوة

 
لقى دووةم/ تةآلق لة رِووي  شياوى ء نةشةياوي )تةةآلقى ِرَيبةاز ثةةيِرةوكراو و تةةآلقى      

 داهَينراو( :
شياوى ء نةشةياوى دةكريَةت بةة دوو بةةن، يةكةةم تةةآلقى رِيَةةاز ثةةيِرةوكراو          تةآلق  لة رِووى

 بةم شيَوةية ة ،(البدعي الطالق( ء دووةم تةآلقى داهيَنراو  السين الطالق 
 

 آلقى ِرَيباز ثةيِرةوكراويةكةم/ تة
ر دةكاة مةبةست لةم جؤرة تةآلقة ئةوةية كة تيايدا كةسى تةآلقدةر ثةيرِةوى رِيَةازى ثيَ ةمةة

لة رِووى ضؤنيةتى تةآلقةدان ء ثابةنةدبوونى بةةو كؤتانةةى كةة يةةزدانى مةةزن فةرمانيةداوة بةة          
ِرةضاوكردنى لةكاتى تةآلقةدا ئةةو كةاة تةآلقةكةة لةة رِووى شةةرعيةوة دةكةةوَيت، ئةةم جةؤرة          

 1تةآلقةن بؤ ميَرد رِةواية و لةسةر ئةوامدانى طوناهةار نابيَت.
 تةآلقى رِيَةاز ثةيرِةوكراو ضةند مةرجيَكى هةية كة ئةمانةن ة

 ثيَويستة بؤ تةآلقدان، هؤكاريَك يان ثاساويَك هةبيَت، وةك رِةفتارى خراثى ذنةكة. .أ

ثيَويستة ميَرد لة كاتى  الكةتى ثاكيَتى ذنةكةيدا تةآلقى ذنةكة بداة ء ميَردةكةن سةرجيَي  .ب
نةكرد بيَت، بؤية ئةطةر ميَرد ويستى ذنةكةى تةآلقةداة ئةوا دةبيَةت واز لةة ذنةكةةى بهيَنيَةت ء     
بضيَتة سورِي مانطانة و ثاشان ثاكةيَتةوة لةو سورِي مانطانة ء ئنجا لةو ثاكيَتيةدا تةآلقى بةداة  

 بة مةرجيَك سةرجيَى لةطةلكدا نةكاة.

لة كاتى ثاكيَتيدا بةبيَ ئةوةى سةرجيَى لةطةلكدا كرد  ميَرد دةبيَت يةكجار ذنةكةى تةآلقةداة .ت
بيَةةت ء ثاشةةان واز لةةة ذنةكةةةى بهيَنيَةةت تةةا ماوةبةنديةكةةةى تةةةواو دةبيَةةت ء تةآلقةكةةة دةبيَتةةة 

                              
 71 -77ل -سةرضاوةي ثيَشوو-احل يدالدي  عةد نظام 330
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بةو يةكجار تةآلقة و كؤتايي هاتنى ماوةبةندى  ذنةكة تةآلقةكة دةبيَتةة تةةآلقى    ، طةرِيَندراوة( 
 2يَرد نية كة دوو جار يان زياتر تةآلقى  بداة. ليَكاازانى بضوك( واتة بؤ م

ذن  دةبيَت دوو شاهيدى دادثةروةر ئامادة ب ، شاهيدى ثايةيةكة لة ثايةكانى تةةآلق ئةطةةر   .ث
ء ميَرد لة ثةيِرةوانى رَِيضكةى جةع ةرى بةوون، بةةآلم ئةطةةر لةة ثةةيِرةوانى رَِيضةكةى  ةنةةفى        

 بوون ئةوا مةرجى شاهيدى ثيَويست نية.

هةةةروةها ئةطةةةر ذنةكةةة لةطةلكيةةدا جووتةةةوون رِووينةةةدا بةةوو ئةةةوا تةآلقةةدانى ياسةةاو نيةةة  ض       
لةةة  الكةةةتى ثاكيَتيةدا( ضةةونكة ذن ليَةةرةدا  تةآلقدانةكةة لةةة  الكةةةتى سةورِي مانطانةةةدا بيَةةت يةان    

ماوةبةندي نية، هةروةها سةبارةة بةةو ذنةةى جووتةةوونى لةطةلكةدا كةراوة و دوو طيانةة ئةطةةر        
ميَردةكةى تةآلقى بداة ئةوا تةآلقةكة قةدةغة نية تةنانةة ئةطةةر ثةان سةةرجيَيكردني  بةوو     

 الكةتيَكةدا بةة دانةانى دوو طيانةكةةى      لةطةلكيدا ضونكة لةم كاتةدا ماوةبةنةدي ذنةكةة لةة هةةموو    
دةبيَت، هةروةها سةبارةة بةو ذنةى كة سورِى مانطانةةى نيةة و هةميشةة لةة ثاكيَتيدايةة ئةةوا       
كاة دياري نةكراوة بؤ تةآلقدانى ضونكة ماوةبةنديةكةى بة بةسةرضوونى سآ مانط لة بةروارى 

 1تةآلقةكةوة كؤتايي ديَت.
 

 دووةم/ تةآلقى  داهَينراو
مةبةست لةو جةؤرة تةآلقةيةة كةة ثَيضةةوانةى ئةةو كةؤة  ء مةرجانةيةة كةة لةة تةةآلقى رِيَةةاز            

 ثةيرةوكراودا داندراوةء ئةمةن لةضةند  الكةتيَكداية وةك ة 
 تةآلقدانى ذن بة سآ تةآلق بة يةك طوتة و لة يةك دانيشتندا. .أ

انى ذن لةةةكاتى سةةورِي مانطانةةةدا  تةنانةةةة ئةطةةةر يةةةك تةةةآلقي  بيَةةت (ئةطةةةر    تةآلقةةد .ب
 جووتةوون رِوويدا بيَت.

 تةآلقدانى ذن لةكاتى ثاكيَتيدا ء لةطةلكيدا سةرجيَيكرا بيَت. .ت
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سةبارةة بة  وك ى ئةم جؤرة تةآلقة، ئةوةية كة تةآلقةكةة كةةوتووة بةةآلم لةةيى زؤرينةةى      
بةآلم  وك ى تةآلقى ذن  2م زانايانى جةع ةرى دةلكيَ  تةآلقةكة ناكةويَت،زانايان نةشياوة، بةآل

سآ بةسآ بة يةك طوزارشت يان بة ضةند دةربرِينيَكى جياواز لةيةك دانيشةتندا ئةةوا زانايةانى    
ى ئايةا هةةر سةآ تةآلقةكةة     ئيس م رِايان لةم بارةيةوة جياوازة لة روِوى كةوت  ئةةوي  بةةوة  

دةكةويَت ياخود ناكةويَت ياخود تةآلقةكة دةكةويَت بةآلم يةك تةآلقى طةرِيَندراوةيةة، هةريةةك   
 ( دةلكيَ  يةك تةآلق دةكةويَت.تيمية( و  اب  اجلوزيةلة  اب  قيم 

(دا ئامةاذة بةةوةدةداة كةة تةةآلقى     37(ى مةادة   2ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى لة برِطةةى   
ةسااو و لكيَنراو بة ذمارة لة روِوى طوتة يان بة هيَ اكردن تةنها يةك تةآلقى دةكةويَت بةةآلم  ب

 تةآلقى ئةو ئافرةتةى لة ماوةبةنديداية ناكةويَت. 
 

 ء تةآلقى سآ بةسآروخان و هةَلوةشاندن 
اندن و رو ان و هةلكوةشة ليَرةدا باس لةضةند بابةتيَك دةكةي  كة ثةيوةستة بة تةآلق لة رِووى 

 تةآلقي سيَ بةسيَ كة ثةيوةستة بةبارةكاني تةآلق
 قى سآ بة سآ بة يةك طوتة :بةكارهَينانى تةآل -1

مرتةان فامسةاك ةةةروف او     الطالقميَرد مافى تةآلقدانى ذنةكةى هةية بة سآ تةآلقى جياواز  
اة و (، بةةةآلم جةةارى وا هةيةةة ميَةةرد لةةة تةآلقدانةةدا ثةلةةة دةكةة  221البقههرة -تسةةري  بس سةةان

بةيةكجار هةر سآ تةآلقةكة بةةكاردةهيَنَيت، ليَةرةدا زانايةان ِرايةان لةسةةر كةةوتنى تةآلقةكةة        
 جياوازة.

ِراى يةكةمة دةلكةيَ  ئةةم جةؤرة تةآلقةة ناكةةوَيت، ئةمةة وتةةى هةنةديَك لةة شةيةةى ئي اميةةء            
بةلكطةشةيان  زةيديةية كة دةلكيَ  تةآلقى سآ بة سآ بة يةك طووتة هةيت شةتيَكى ثيَناكةةويَت ء    

تةةآلقيَكى داهيَنةراو دةبيَةت و    ،ئةوةية ئةم تةآلقة بة ثيَضةةوانةى تةةآلقى  رِيَةةاز ثةةيرِةوكراو(     
ثيَويستة بةرثةرضةدريَتةوة و هيت شويَنةوارى لةسةر دروست نابيَت ئةمةن بة ثشتةةسنت بةة  

 1((امرنا فهو رد علي فةرموودةى ثيَ ةمةةر  د.خ( دةلكيَتة   م  ع   ع ً  ليس 
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رِاى دووةم/ تةآلقى سآ بة سآ بة يةك طوتة هةر سةآ تةآلقةكةةى ثيَدةكةةويَت، ئةمةةن رِاي     
هةريةك لة  لة ضوار ئي امةكة و زؤرينةى زانايان( ء  زؤريَك لة زانايانى ياوةرى ثيَ ةمةةةر( وة  

كةورِى   عثمهان كورِى عةاس، عةدالةةةى كةورى مسةةود،     ع ر ، عةدالةةى كورِى ع ر، عةدالةةى 
 2( و كةسانى تر .هريرة، ابى طال عةفان، عةىل كورِى ئةبى 

رِاى سيَيةم/ جياوازي دةكاة لة نيَوان تةآلقى ئةو ذنةى جووتةةوون رِويةداوة لةطةلكيةدا لةطةة      
داوة لةطةلكيةةدا، ئةةةم رِايةةةن لكيَنةةدراوة بةةة كؤمةةةلكيَك لةةة   ئةةةو ذنةةةى كةةة جووتةةةوون رِووينةةة 

ياوةرانى إب  عةاس( و  اسناق ب  راهوية( كة  حم د ب  نصر املزورى( لة بارةيةوة وتوويةتى 
( كة دةلكةيَ  تةةآلقى سةآ بةة سةآ بةة يةةك طوتةة دةكةةوَيت ئةطةةر           العلماءلة كتيَةى  إخت ف 

وتةةةوون نةةةكرابوو لةطةةة  ذنةكةةةدا ئةةةوا يةةةك تةةةآلق جووتةةةوون رِويةةدا بيَةةت، بةةةآلم ئةطةةةر جو
  1دةكةويَت.

ِراى ضوارةم/ تةآلقى سآ بة سةآ بةة يةةك طوتةة، يةةك تةةآلقى طةرِيَنةدراوةي ثةَي دةكةةوَيت،          
( ئةةم رِايةة   تيميهة ع ةرية و  إب  القةيم( و  إبة    ئةمةن لةيى  شيةةى زةيدية و هةنديَك لة جة

 2هةية.
(دا ئامةاذة دةداة بةةوةى   2سةبارةة بة هةلكويستى ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى لة برِطةةى   

لكانةةدنى تةةةآلق بةةة ذمةةارة لةةة رِوى طوتةةة يةةان بةةة هيَ ةةاكردن ئةةةو تةآلقةةة تةةةنها يةةةك تةةةآلقى  
 ةكةويَت.د
 
 وخان ء هةَلوةشاندنى تةآلق ِرو -2

ئةطةر ذن تةآلقدرا بوو بة  ليَكاازانى طةورة( ء دواتةر لةطةة  ميَةردى يةكةميةدا هاوسةةرطريى      
كةةردةوة ثةةان تةآلقةةدانى لةةة ميَةةردى دووةم يةةاخود مردنةةى دواى جووتةةةوون، ئةةةوا ذنةكةةة      

ترى لةسةر ذنةكة دةبيَةت، بةةآلم ئةطةةر    دةطةرِيَتةوة بؤ ميَردةكة واتة ميَرد مافى سآ تةآلقى 
ذنةكةةة يةةةك تةةةآلق يةةان دوو تةةةآلق درا و بةةووة لةةيَكاازان و دواتةةر لةطةةة  كةسةةيَكى تةةردا        
هاوسةرطريى كرد و جووتةوون رِوويدا ء ثاشان ميَةردى دووةم تةآلقيةدا يةاخود مةرد و ميَةردى      
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يارة ديَتةة ئةاراوة ئايةا ميَةردى     يةكةم  ويستى هاوسةرطريى لةطةلكدا بكاتةوة، ليَرةدا ئةةو ثرسة  
يةكةةةم سةةآ تةةةآلقى هةيةةة يةةان تةةةنها ئةةةوةى ماوةتةةةوة لةيةةةك يةةان دوو تةةةآلق كةةة ثيَشةةا    
بةكاريهيَناوة، بة مانايةكى تر ئايا هاوسةريكردنى لةطة  ميَردى دووةم دةبيَتة هؤى رِوخةان ء  

 ةهةلكوةشاندنةوةى ئةو تةآلقةى كة ماوةتةوة بؤ ئةمةن سآ رِا هةية 
ِراى يةكةم/ ثيَيةان وايةة هاوسةةرطريى ميَةردى دووةم نابيَتةة هةؤى رِوخةان ء هةلكوةشةانةوةى         
ئةوةى ماوةتةوة لة تةآلق بؤ ميَردى يةكةم، بؤية ئةطةر ميَردى يةكةم هاوسةةرطريى كةردةوة   
لةطة  ذنةكةدا ثان ميَردى دووةم، ئةوا ليَرةدا هاوسةرطريى لةطةلكدا دةكاة لةسةر ئةوةى كة 

اوةتةوة لةسةرى لة تةآلق واتةة يةةك تةةآلقى دةميَنيَةت ئةطةةر ثيَشةا دوو تةآلقيةدابوو، دوو        م
تةآلقى دةميَنيَت ئةطةر ثيَشا يةك تةآلقيدابوو، ئةمة لةيى  عومةرى كورِى خةةتار( و  عةةىل   

رِي كو معاز( و  ثاب كورِى ئةبى تالب( و  ئةبو هورةيرة( هةروةها دةطيَرِنةوة لة  زةيد كورِي 
جة ( هةروةها هةريةك لة  سةةيد كةورِي املسةيب( و  احلسة  الةصةري( ء  مالةك( ء  سة يان        

( ء  حم د كةورِي  سة    ثور(  إب   ابي ليةى( ء  شافةي( ء  امحد( ء  إسناق( ء  ابو الثورى
 ئةبى  ةني ة ئةم رِايةيان وتووة.الشيةاني( ى هاورِيَى 

دووةم دةبيَتةةة هةةؤى رِوخةةان ء هةلكوةشةةاندنةوةى  راِى دووةم/ ثيَيةةان وايةةة كةةة هاوسةةةرطريى 
ئةوةى ماوةتةوة لة شويَنةوارى هاوسةرطريى يةكةم، بؤية ئةطةر هاوسةرى كةرا لةة نيَوانيانةدا    
سةرلةنوي، ئةوا ميَرد سآ تةآلقى هةيةة لةسةةرى ئةمةة طيَرِدراوةتةةوة لةة  ابة  ع ةر( و  ابة          

 و  ئةبو يوسف( وتويانة.و ئةبو  ني ة(( و شري  (النخعي(و   عطاءعةاس( و هةريةك لة  
رِاى سةةيَيةم/  ابةةراهيم النخةةةي( وادةبينيَةةت كةهاوسةةةرطريى دووةم دةبيَتةةة هةةؤى رِوخةةانء     
هةلكوةشاندنةوةى لةكاتى رِودانى جوتةوون لةهاوسةري دووةمء هاوسةرطريى لةةنيَوان ذنةكةةو   

طةةر جيابوونةةوة لةةنيَوان ذنء    ميَردى يةكةم بةطريَةةستى نوي بة سآ تةآلق دةبيَت، بةآلم ئة
ميَردى دووةمدا رِويةدا ثةيَ  جووتةةوون، بةؤ جةارى دووةم هاوسةةرطريى كةرد لةطةة  ميَةردى          
يةكةم، ئةوا هاوسةريكردن لةسةر بناغةى ئةوةدةبيَت ضةند لةتةآلقى ميَرد ماوة لةسةر ذنةكة 

 1لةطريَةةستى يةكةجماريان.
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 يةم/ تةآلق لة ِرووى داِرشتةوةلقى سَي
 طهالق تةآلق لة رِووى دارِشتةوة دةكريَت بة دوو بةن، بةشةى يةكةةم تةةآلقى رِوون ء رِاشةكاو     

 ( بةم شيَوةية ةكنائي طالقصري ( و بةشى دووةم تةآلقى نارِاستةوخؤ يان دوو نيازى  
 

 يةكةم/ تةآلقى رِوون ء ِراشكاو
ؤرة ئةو تةآلقةيةة كةة بةة طوتةيةةك دةردةضةَيت كةة جطةة لةة تةةآلق لةة رِووى           مةبةست لةم ج

ئةمةن هةر طوتةيةك دةطريَتةوة لة مادةى تةآلق  2زمانةوانى ء عورفةوة هيضى تر هةلكناطريَت،
ةكةى دةلكيَةت  تةؤ تةآلقةدراويت(،    ء وةرطرياو و دةرهيَنراوةكانى تةآلق وةك ئةوةى ميَرد بة ذن

ياخود  تؤ تةآلقدرايت( ياخود  تةآلق دايت( ياخود  ذنةكةم تةآلقدراويت( ياخود  هاوسةرةكةم 
 .1تةآلقدا(

ة دةكةةويَت،  ئةم جؤرة تةآلقة نيازى تةآلقدانى لةطةلكدابيَت ياخود بةبآ نياز بيَت ئةوا تةآلقةكة 
ئيا طوتةكة ِراستةقينة بَيت لةة تةةآلق يةاخود خواسةااو بيَةت ء عةورف بةة تةةآلقي دانابيَةت،          
مةبةست لةوةى كة طوتةكة رِاستةقينة بيَت لة تةآلق وةك ئةوةى ميَرد بةكيَت  تةآلق دايت( يان 

ةآلقي  تؤ تةآلقةدراويت(، هةةروةها مةبةسةت لةة طوتةةى خواسةااو كةة عةورفى كؤمةلكطةة بةتة          
،  وك ى ئةةم جةؤرة تةآلقةةن    2دادةنيَت وةك ئةوةى بةكيَت بة ذنةكةى  تؤ لة م   ةرام بيت(

ئةوةيةةة كةةة دةكةةةويَت بةةةبآ ئةةةوةى ثيَويسةةت بةةة نيةةاز يةةان خواسةةت يةةاخود ئاماذةثيَةةدانى     
 بارودؤخةكة بكاة.

 

 (الكنايةيان دوو نيازى )آلقى ناِراستةوخؤ دووةم/ تة

مةبةست لةم جؤرة تةآلقة ئةوةية كة تةآلق بة طوتةيةك دةردةضيَت ء دةوتريَةت كةة تةةآلق ء    
جطة لة تةآلقي  دةطريَتةوة و لة خؤيدةطريَت، كةة خةةلكك ئةةو طوتةيةةيان بةةكار نةةهيَناوة و       

بطةةرِيَرةوة بةؤ يى   نةناسراوة لةة ييةان بةؤ تةآلقةدان، وةك ئةةوةى ميَةرد بةة ذنةكةةى بةكيَةت           
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كةسوكارة( يان  برِؤ( يان  دةربضؤ( يان  كارةكة بةدةست خؤتة( و ضةندي  دةستةواذةى تر 
 وك ى ئةم جؤرة تةآلقةن ئةوةية كة تةآلقةكة دةكةويَت، ئةطةر هاتوو ويست ء نياز هةبوو ،

ق دادةنريَت، بة بةة  لةسةر تةآلقدان، بؤية ئةطةر ميَرد نيازى لةو طوتةية تةآلق بوو ئةوا بة تةآل
   3ثيَضةوانةوة بة تةآلق داناندريَت.

زؤرينةى زانايان ثيَيان واية تةآلقى نارِاستةوخؤ يان دوو نيةازى ئةطةةر هةاتوو ويسةت ء نيةازى      
يَنةدراوة دادةنريَةت و   لةطةلكدا بوو ئةوا ئةةو تةآلقةة دةكةةوَيت، شةافةى دةلكيَةت بةة تةةآلقى طةرِ       

رمحةك( و   إسهتربئي  ةنةفيةكان دةلكيَ  بة تةآلقى ليَكاازان دادةنريَت تةنها بيَجطة لة طوتةى  
( ئةمانة بة تةآلقى طةرِيَندراوة دادةنريَ ، ضونكة لة مانةاى تةةآلقى رِون   واحدة( و  انت اعتدي 

وةيةك تةآلق بة طوتةى نارِاستةوخؤ جةع ةرى دةلكيََ  بةهيت شيَ ظاهري  وء رِاشكاوداية، بةآلم 
 1و دوونيازى ناكةويَت.

(دا ئاماذةيداوة بةوةى تةآلق تةنها بةو دارِشتةية 34ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى لة مادةى  
كراوة، ئةةةم دةقةةةن دةتوانةةدريَت  دةكةةةويَت كةةة لةةة روِوى شةةةرعةوة ديةةاريكراوة و تةةةرخان  

بةشةةيَوةيةك ليَكةدريَتةةةوة كةةة لةطةةة  رِاى هةةةر رِيَضةةكةيةك لةةة رِيَضةةكةكانى ئيسةة م بةةةجيا      
دةطوويَت وة دةستةواذةى  طوتةى تايةةمتةندكراو( كةة لةدةقةكةةدا هةاتووة لةةيى زانايةان      

ان طوتةةةةى كةةةة ئامةةةاذة بيَةةةت بةةةؤ تةةةةآلق بةةةة رِاشةةةكاوى ء نارِاسةةةتةوخؤ يةةة     ،هةرشةةةتيَكة
 دةستةةيةكهةلكطرت  لة خؤدةطريَت.

بةآلم ئةم دةقة لة هةريَ دا لة دواهةمني هةمواركردنى ياساكةدا هةةمواركراوة بةشةيَوةيةك كةة    
تةآلق تةنها بة دارِشتةى رِوون ء رِاشكاو كة ماناى تةآلق بيَت لةروِوى شةرع ء ياسا دةكةويَت، 

يَت، بةةآلم لةة جياكردنةةوةى ئارةزومةندانةةى ذن ء     بةم ثيَية بيَت تةةآلقى نارِاسةتةوخؤ ناكةةو   
اخلةةع( يةان   -ميَرد دةبيَت ئةو طوتةيةى بةكارديَت بؤ جيابوونةوة طوتةى  دةستةةيةكهةلكطرت 

واتة لةم جؤرة جياكردنةوةيةدا رِاسةتةوخؤ و نارِاسةتةوخؤ    ،هاوماناى دةستةةيةكهةلكطرت  بيَت
 ماناي دةستةةيةكهةلكطرت  بيَت دةكةويَت.
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 ارةم/ تةآلق لة ِرووى كةوتنةوةلقى ضو

تةآلق لة رِووى كةوتنةوة دةكريَت بة  تةآلقى دةستةةجآ( ء  تةآلقى خسةتنةثا ( ء  تةةآلقى   
 هةلككةسيَردراو( ء  سويَند بةتةآلق( بةم شيَوةية باسيدةكةي  ة

 
 يةكةم/ تةآلقى دةستبةجآ

ويسةتةيَتى تةةآلقى ثيَةخةاة لةةكاتى      مةبةست لةم جؤرة تةآلقة هةر دةستةواذةيةكة كة ميَةرد 
وتنى دارِشتةكة وةك وتنى ميَرد بة ذنةكةى  تؤ تةآلقدراويت ( ةوك ى ئةةم تةآلقةةن ئةوةيةة     

بةآلم ئةطةةر دةسةتةواذةكة يةاخود     2دةستةةجآ دةكةويَت لة كاتى بوونى ثاية و مةرجةكانى،
تى ئةوة نةبوو دةستةةجآ ء لةو كاتةدا تةآلقةكة نةبيَت ء بيخاتة كاتيَكى تر دارِشتةكة مةبةس

بةمنونة بة خيَزانةكةةى بةكيَةت  ذنةكةةم هةفتةيةةكى تةر تةةآلقت بكةةوَيت ( ئةةوا ئةةم  تةآلقةة           
 ناكةويَت.

 
 ةثاأل) خستنةسةر يان زيادكراو(دووةم / تةآلقى خستن

قةكةة دةلكيَنريَةت بةة كاتيَةك كةة مةبةسةت ليَةي        مةبةست لةو جؤرة تةآلقةية كة دارِشتةى تةآل
كةوت  ء خستنى تةآلقةكةية تيايدا واتة لةكاتةكةدا( بةمنونة ميَرد بة ذنةكةي دةلكيَةت  تةؤ لةة    
كؤتايى مانطدا تةآلقدراويت ياخود مةانطى داهةاتوو يةاخود سةةةينآ تةآلقةدراويت(، ليَةرةدا لةة        

ةر ذنةكةةة جيَطةةة و بابةةةتي تةآلقدانةكةةة بةةوو كةةاتى هةةاتنى ماوةكةةةدا تةآلقةكةةة دةكةةةويَت ئةطةة
 .1لةوكاتةدا و ميَردةكةن شايستة و ليَهاتوو بوو لة كاتى رِوودانى تةآلقةكةدا

 

 راوَييةم/ تةآلقى هةَلثةسَيردس
ى نةاوةرِكى رِسةتةيةكى   مةبةست لةم تةآلقة طريَدان ء لكاندنى ناوةرِؤكى رِسةتةيةك بةة رِوودانة   

ياخود مةبةست ليَى ئةوةية كة ميَرد رِودانى تةلكاقةكة دةبةستيَتةوة يان هةلكيدةسةكيَريَت   2ترة
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خود بةؤ ميَردةكةة،   بة رِوودانى شتيَكى تر، ئيا ئةم شتةى تر كردةوةيةةك بيَةت بةؤ ذنةكةة يةا     
 ياخود كردةوةى كةس نية وةك ئةوةى ميَرد بةكيَت  ئةطةر رِؤذهةآلة تؤ تةآلقدراويت(.

 
 مةرجةكانى دروستى هةَلثةساردن

دةبيَت ئةو مةرجةى كة لةسةرى هةلككةسةيَردراوة لةةكاتى هةلككةسةاردندا بةوونى نةةبيَت وة       .أ
 لةئايندةدا تواناى بوونى هةبيَت.

ةكة لةة كةاتى دةربرِينةى دارِشةتةكةدا لةة جيَطةةى تةآلقةدان بيَةت ء لةة ئةاميَزى           دةبيَت ذن .ب
هاوسةرى ميَردةكةيدا بيَت، يان لة ماوةبةنديدا بيَت لة تةآلقى طةرِيَندراوة يةان لةة ليَكاازانةى    

 بضوكدا بيَت.

قيَكى دةبيَت تا روِودانى بابةتى هةلككةساردنةكة هاوسةةرطريى بةةردةوامةيَت، ئةطةةر تةةآل     .ت
دةستةةجآ درابيَت ثيَ  رِوودان ء هاتنةدى مةرجةكة دواى كؤتةايي هةاتنى ماوةبةنةدي ئةةوا     
تةآلقة هةلككةسيَردراوةكة ناكةويَت، ضونكة رِيَكةوتى بابةة ء جيَطةى تةآلقدان نةكةوتووة بؤية 

 ذنةكة بيَطانةية بة ثياوةكة.

بة قسةةكردن ء مةبةسةت ليَةى خواسةنت      ثيَويستة هةلككةساردن لكيَندراو و ثةيوةندار بيَت .ث
 3نةبيَت.

 

 ؤرةكانى تةآلقى هةَلثةسَيردراوج
مةبةستى قسةكةر لة دةربرِينةكةى كة مةرجدارة ئةوةية كة دةربرِينةكة ئاماذةي ثيَدةكاة  .1

 دى مةرجةكة.ئةوي  خسنت ء كةوتنى تةآلقةكةية لة كاتى هاتنة
مةبةستى قسةكةر لة دةربرِينةكةى، ترساندنى ذنةكةيةتى بؤ ئةةوةى كةة ئةةوةي لةسةةرى      .2

 هةلككةسيَردراوة ئةوامينةداة.

مةبةسةةتى قسةةةكةر، ناضةةاركردنى ئةةةو كةسةةةية كةةة لةطةةةلكى دةدويَةةت كةةة كردةوةيةةةك        .3
ئةةوا تةةآلقى خيَزانةكةةم     ئةوامةداة بة منونة دةلكيَت  ئةطةر ئيَةوارة خةوال لةطةة  نةةخؤيت    

 كةوتةيَت(.
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مةبةستى قسةةكةر، بةةهيَزكردن ء سةوربوونى خؤيةةتى لةسةةر ئةوامةدانى شةتيَك يةاخود          .4
وازليَهيَنان ء نةكردنى، وةك ئةوةى دةلكيَت  ئةطةر لةطة  فةآلن كةةس قسةةمكرد ئةةوا تةةآلقى      

 1ذنةكةم كةوتةيَت(.

 
 ى تةآلقى هةَلثةسَيردراوى ثوختحوكم 

 و ئةم ضوار رِايةيان هةية ةزانايان لةسةر تةآلقى هةلككةسيَردراو كؤك نني 
 رِاى يةكةمة بيَجطة لة تةآلقى كورة ء دةستةةجآ تةآلقى تر ناكةويَت ة

ة  دةكاتةوة و هيت شويَنةوارى بةثيَى ئةم رِاية هةموو هةلككةساردنيَك لة تةآلق، تةآلقةكة ثوض
شةرعى لة رِوودانى تةآلقةكة دروست ناكاة، ئةوةى ئةم ئارِاستةيةى هةلكةياردووة جةع ةرى ء 

ةليةة وةك إبة  تي يةة و إبة      ابو عةدالرمح  لة شةافةية و هةنةديَك لةة زانايةانى  ةنة     ظاهري  و
 القيم.

هؤى ثوضة  بوون ء دةسةتةةجآ تةآلقةكةة   رِاى دووةم/ هةلككةساردنةكة ثوضةلكة، بةآلم نابيَتة 
دةكةةةويَت، ييةةةنطرانى ئةةةم ئارِاسةةتةية وا دةرِوانةة  كةةة هةلككةسةةاردنى تةةةآلق ثوضةةةلكة بةةةآلم    
تةآلقةكة ثوضةلَ نابيَت بةلككو لة كاتى وتنى دارِشتةكةدا دةستةةجآ دةكةةويَت ء ئةمةةن بةة    

كةي ئةبازيةة لةة   ة شويَنكةوتواني و رِيَضة يةكيَك لة طيَرانةوةكاني ئي ام مالك و وتةي كؤمةليَك ل
  هةنديَك منونةدا.

رِاى سيَيةم/ لة دوو بةن ثيَكديَت كةة بةشةيَكيان لةطةة  رِاى دووةم دةطوويَةت ء بةشةةكةى      
 ترى لةطة  رِاى ضوارةمدا دةطوويَت.

، بةآلم بةثيَى ئةم رِاية ئةطةر تةآلقى هةلككةسيَردراو سآ بة سآ بوو ئةوا دةستةةجآ دةكةويَت
ئةطةر طيَِرانةوة بةوو ئةةوا ثةان هاتنةةدى ئةةوةى لةسةةرى هةلككةسةيَردراوة ئنجةا دةكةةوَيت،          

  1ئةمةن لةيةكيَك لة دوو طيَرِانةوةى ئي ام ئةمحةدة.
ية لة هةلكةياردنى دارِشتةى تةآلق ض هةلككةساردن بيَت رِاى ضوارةم/ ميَرد ئازاديةكى تةواوى هة

 يان دةستةةجآ بيَت.
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بةثيَى ئةم رِاية تةآلقى هةلككةسيَردراو بة مةري يان لكيَنراو بةكاتةوة دةكةويَت ثان رِوودانةى   
ئةوةى لةسةرى هةلككةسيَردراوة ئةمةن رِاى  ةنةفية و شافةية و زؤربةى زانايةانى  ةنةةليةة   

   2ة.و زةيديةي
 

 ضوارةم/ سوَيندخواردن بة تةآلق 
مةبةست ليَى هاندان ء بةهيَزكردنى تواناى سوربوونة لةسةةر ئةوامةدانى شةتيَك لةة ئاينةدةدا      

ى سةةويَندخؤر و يةةان وازليَهيَنةةان ء ئةوامنةةةدانى، يةةاخود مةبةسةةت ليَةةى ثةسةةةندكردني كةسةة
 3مكورِبونيةتي بة تةآلق ئةمةن لة هةولكدانى بةكردنى شتيَك يان نةكردنى.

 ارة  بة حوكمى تةآلق بة سوَيند سةب
 زانايانى ئيس م لةسةر  وك ى ئةم جؤرة تةآلقة كؤك نني سآ رِا هةية ة

 رِاى يةكةم /
ة سةويَندةكةى بةة درؤ خةوارد ئةةوا تةآلقةكةة دةكةةوَيت ئةمةة لةةيى زؤرينةةى          ئةطةر ميَردةك

 زانايان لة  ةنةفية و مالكية و شافةية و هةنديَك لة  ةنةةلية و زةيدية.
 رِاى دووةم /

تةآلق ناكةويَت ء طةردن ئازادانةن لةسةر ميَردةكة نابيَت ئةمةن لة يى رِيَضةكةى جةع ةةرى   
  4.ئ  باضي  ظاهري  وء 

 رِاى سيَيةم/
تةآلق ناكةويَت، بةآلم دةبيَت طةردن ئازادانةكة بداة ئةمةن رِيَضكةى هةنديَك لة زانايانى وةك 

  1ة( و اب  القيم (لة  ةنةةليةية. إب  تي ي
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(ى ياسةاكةدا ئامةاذة دةداة   36سةبارةة بة ياسةاى بةارى كةسةيَتى عيَراقةي ئةةوا لةة مةادة         
بةوةى ئةطةر تةآلق مةرجدار بوو ياخود بة دارِشتةى سويَند بوو ياخود دةستةةجآ نةبوو ئةوا 

 ةويَت.تةآلقةكة ناك
 

 ةرجةكان يان ِرةطةزةكانى تةآلق بِرطةى دووةم/ م
مةري ء ِرةطةةزةكانى تةةآلق خؤيدةبينيَتةةوة لةة مةرجةةكانى كةسةى تةآلقةدةر و مةرجةةكانى         

 كةسى تةآلقدراو و مةرجةكانى دارِشتةى تةآلقةكة بةم شيَوةية ة
 

 قدةرلقى يةكةم/ مةرجةكانى كةسى تةآل
بة تةآلقةدانى ذنةكةةى ضةةند مةةرجيَكى تيةادا بيَةت بةؤ ئةةوةى          ثيَويستة ميَرد كة هةلكدةسيَت

تةآلقةكةةة شةةويَنةوارى ياسةةايى ء شةةةرعى لةسةةةر دروسةةت بيَةةت، هةةةروةها لةةة نيَةةوان ذن ء     
ميَردةكةةةدا طريَةةسةةتيَكى رِاسةةت ء دروسةةت لةةة نيَوانيانةةدا هةةةبيَت، بؤيةةة مةرجةةةكانى كةسةةى  

 تةآلقدةر ئةمانةن ة
 
 ثَيطةيشنت  -3

يَردةكة كةسةيَكى ثيَطةيشةتوو بيَةت ئةمةة مةرجيَكةة لةة يى زؤرينةةى زانايةان بةةم          ثيَويستة م
ثيَيةن تةآلقى كةسى بضوك ء مندا  بةشيَوةى رِةهايى ناكةويَت ئيا ئةو كةسة  جياكار( يان 
 جيانةكار( بَيت، لة ييةةن سةرثةرشةتيار رِيَطةثيَةدراو بيَةت يةان رِيَطةثيَنةةدراو ضةونكة تةةآلق         

ثةةوختى تيَدايةةة، ئةمةةةن لةةة يى منةةدا  نيةةة و لةةة يى سةرثةرشةةتيارةكةن نيةةة      زيةةانيَكى
 الصه  وعة    يسهتيقظ ة ع  النائم  تى ثالثالقةم ع   رفعثشتةةست بة فةرمودةي ثيَ ةمةةر  
( بةةآلم  ةنةةليةة وادةبينيَةت كةة تةةآلقى كةورِى هةةرزة         تى حيتةم وع  اجملنون  تةى يةقة   

( 12ةةةةة  11ذيرى بة تةآلقةكة كرد ء تةمةنةكةشةى لةة نيَةوان      دةكةويَت ئةطةر هاتوو درك ء
 2سالكان بوو ضونكة دة سالكى سزاى ليَدانة لةسةر نويَي.
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 ذيرى -4
يةرى  ثيَويستة ميَرد مةرجى ذيرى تيَدا بيَت، بةم ثيَية تةآلقى كةسى شيَت ناكةويَت، ضةونكة ذ  

ئامرازى بريكردنةوةية ء هؤكةارى ِراسةكاردنة ئةمةةن لةة كةسةى شةيَتدا بةونى نيةة، هةةروةها          
كةسى شيَت لة بناغةدا خواست ء نيازى نية، تةآلقي  لةو رِةفتارانةية كة ثشتدةبةسةتيَت بةة   
خواست ء نيازى ِراست ء دروسةت، هةةروةها كةسةى شةيَتؤكة ء نوسةتوو بَيهةؤن ء بةوراوة و        

رِمةةاو و سةرسةةورِما و ئةمانةةةن تةةةآلقيان ناكةةةويَت ثشتةةسةةت بةفةةةرمودةى     كةسةةى واق  و
 .1وي عتاق يف إغ ق( الطالقثيَ ةمةةر دةلكيَتة  ي 

( لة ياسةاى بةارى كةسةيَتى عيَراقيةدا ئامةاذة دراوة بةةوةى كةة تةةآلقى كؤمةلكةة          35لة مادة  
اكةويَت لة نيَوانياندا شيَت ء شيَتؤكة كة دةتوانةدريَت واليَكةدريَتةةوة كةة مةبةسةت     كةسانيَك ن

لةوةية دةبيَت ئةو كةسةى تةآلق بةكاردةهيَنيَت دةبيَت شيَت ء شيَتؤكة نةةبيَت بةة واتةة ذيةر     
 بيَت.

لةم رِووةوة لة ضوارضةيَوةى مةةرجى ذيةرى كةسةى تةآلقةدةر قسةة لةسةةر تةةلكاقى كةسةانيَك          
 كة بارى ذيرى ء تةندروستيان ناجيَطريةةدةكةي  

تةآلقى طَي  ة  مةبةست لةو كةسةةية كةة بةارى ذيةرى سةوك بةووة بةشةيَوةيةك ناتوانيَةت          .1
رِةفتار بة سامانةكةيةوة بكاة بة جؤريَك كة ثيَويست بةة ثةنةديارى ء ذيةرى بكةاة، يةان ئةةو       

ةسةى طيَة  دةكةةويَت، ضةونكة     كةسةية كة رِاطرت  لةسةر سامانةكةى دةكريَت، بؤية تةآلقى ك
كةسةةى طيَةة  توانةةا و مةةافى دامةزرانةةدنى طريَةةسةةتى هاوسةةةرطريى هةيةةة بؤيةةة خاوةنةةداريَتى   

بةةآلم شةيةةى ئي ةامى دةلكيَةت      2ئةوانةن دةكةاة كةة شةويَنةوارى هاوسةةرطريي  وةك تةةآلق،     
انى سةرثةرشةتيارةكةى دةوةسةتيَت ضةونكة رِةفتةاريَكى     تةآلقى كةسى طيَة  لةسةةر رِيَطةثيَةد   

  3زيانةةخشى ثوختة.
تةآلقى طالكتةضى يان شؤخى ة مةبةسةت لةةو كةسةةية كةة وتةةى تةةآلق بةةكاردَيت بةةآلم          .2

ةةةةةر ثيَ ةم ،مةبةسةةةتى خسةةةنت ء كةةةةوتنى تةلكاقةكةةةة نيةةةة، ليَةةةرةدا تةآلقةكةةةة دةكةةةةويَت   
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لةةيى ئي اميةة    4والةتةاق(،  والطهالق جةده  جةد و هةزج  جةد النكةا        ثالثدةفةرمويَت د.خ(  
تةآلقةكة ناكةوَيت ضةونكة مةةرجى ويسةت ء مةبةسةت دانةدراوة، تةةآلقي  ليَةرةدا ناكةةوَيت،         

يةة بؤيةة لةةييان تةةآلق بةةبآ نيةاز       ضونكة تةآلق تةنها بؤ ئةو كةسةية كةة ويسةتى تةةآلقى هة   
ناكةوَيت، بةآلم هةريةةك لةة  ةنةفيةة و مالكية لةة طيَِرانةوةيةةكي ديةار لةة مالةك( ء هةةروةها          

   1شافةية دةلكيَ  دةكةويَت، بةآلم ئةمحةد نالكيَت تةآلقةكة دةكةويَت.

ةسى هةلكةكار لة تةآلقدان ئةو كةسةية كةة لةسةةر زمةانى تةةآلق ديَةت      تةآلقى هةلكةكار ة ك .3
( تؤ تةآلقةدراويت،  طالقبةآلم مةبةستى وتةيةكى ترة وةك ئةوةى ميَرد بة ذنةكةى بةكيَت  انت 

( مطيعة( يان دةيةويَت بةكيَت تؤ طويَرِايةلكيت  انت طامثبةآلم دةيةويَت بةكيَت تؤ بيَنويَييت  انت 
(.  سةبارةة بة تةآلقى كةسى هةلكةكار زانايةان  مطلقةهةلكة دةكاة ء دةلكيَت  انت بةآلم زمانى 

بيَجطةة  ،ليَرةدا كؤك  لةسةر نةكةوتنى تةآلقةكة لة رِووى ئاينةوة واتة لة نيَوان خؤى ء خوادا 
لةوةى ِرايةكى ناوازة هةية كة لة ئي ةام ئةمحةةدةوة وةرطةرياوة كةة دةلكيَةت لةة روِوى ئةاي  ء        

َوَلددددددْيَس يةةةةةةةوة تةآلقةكةةةةةةة دةكةةةةةةةويَت هةةةةةةةروةها بةلكطةةةةةةة بةةةةةةؤ ئةمةةةةةةةن    دادوةر
( هةةروةها فةةرمودةى ثيَ ةمةةةر  د.خ(ة    5 األحهزاب  سهورة  -ِبدهِ  َأْخَطدْأُتمْ  ِفيَما ُجَناَا َعَلْيُكْم
بالنياة و لك  امرئ مانوى( هةروةها فةرمودةى ثيَ ةمةةر  د.خ (كة دةفةرمويَت  األعمال إمنا 

(، بةآلم لةرِوى دادوةريةوة ئةوا لةة  علي والنسيان و ما إستكرهوا  اخلطذ م أع   وضع إن اهلل 
يى شافةية و مالكية ئةم تةآلقة ناكةويَت، هةروةها لة يى  ةنةةلية ئةطةةر طرينةيةةك هةةبوو    
لةسةر نةبوونى مةبةسةتى تةةآلق و وتةكةةن لةسةةر زمةانى بةهةلكةة هةاتةوو، بةةآلم لةة كةاتى           

نةةبوونى مةبةسةت يةان بةوونى طرينةيةةك لةسةةر مةبةسةتى تةةآلق لةة           نةبوونى طرينة لةسةةر 
وتةكةدا ئةوا دادوةر برِيةار دةداة بةة خسةتنى تةآلقةكةة، بةةآلم  ةنةفيةة سةةيرى طرينةكةةي         
نةكردووة بؤ مةبةستى تةآلق ء برِياريانداوة بةوةى كة لة روِوى دادوةريةوة دةكةةويَت، بةةآلم   

  كة تةآلقى كةسةى هةلكةةكار لةة روِوى ئةاي  ء دادوةريةةوة      شيةةى ئي امى وا دةبين ظاهري  و
  2ناكةويَت هةروةها ئةمة طيَرِانةوةيةكة لة يى  ةنةةلية.
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تةآلقى سةرخؤن يان مةست / مةبةست لةو كةسةية كة هؤشيار نية لةةوةى ض دةلكيََةت ء    .4
ؤن بوونيةدا و ثةان بةةئاطا هاتنةةوةى لةسةرخؤشةيةكةى نايةتةةوة       ض دةكاة لةكاتى سةةرخ 

بريى ضي وتةووة ء ضةي كةردووة لةةكاتى سةرخؤشةيةكةيدا، سةةبارةة بةةم جةؤرة لةة تةةآلق           
زؤرينةةةةى زانايةةةان دةلكةةةيَ  تةةةةآلقى دةكةةةةويَت ئةطةةةةر سةرخؤشةةةيةكةى بةةةة خواردنةةةةوةى   

زووى خةؤى ء بةة بةآ ثيَويسةتى     قةدةغةكراويَك بيَت وةك سركة و بادة و مةى ئةطةةر بةة ئةارة   
خوارديةوة، بةآلم ئةطةر خواردنةوةكة بؤ ثيَويستى يان نةخؤشى يان بة زؤر خوارديةةوة ئةةوا   
تةآلقةكة ناكةويَت ضونكة ليَرةدا ئةو كةسةة وةك نوسةتوو وايةة و تةنانةةة توندتريشةة، بةةآلم       

قى سةةرخؤن بةة رِةهةايى    هةنديَك لة زانايان وةك  ابو احلسة  الكرخةي( و  زفةر( دةلكةيَ  تةةآل     
ناكةويَت بةبآ ئةوةى سةيرى هؤكارى سةرخؤشيةكة بكةن هةةروةها شةيةةى ئي ةامى هةةمان     

( ياسةاى بةارى كةسةيَتى تةةآلقى كةسةى سةةرخؤن يةان مةسةت         35لةة مةادة     1رِايان هةيةة. 
 ناكةويَت.

و كةسى لةبريضوو / مةبةست لة بيَئاطا، ئةةو كةسةةية ئةطةةر بةريى     تةآلقى كةسى بيَئاطا  .5
 ريَتةوة نايةتةوة يادى لةبةر بزربوونى ئةو شتة لة ئةنديَشةيدا، هةروةها مةبةست لة كةسى 
لةبريضوو ئةو كةسةية ئةطةر بةريي  ريَتةةوة ديَتةةوة يةادى، هةنةديَك  لةمالكيةة و شةافةية و        

ان ناكةةةويَت تةةةنها ئةطةةةر بةلكطةةة هةةةبوو لةسةةةر ئامةةاذةدان بةةة ئي ةةام ئةمحةةةد دةلكةةيَ  تةةةآلقي
تةآلقةكة، بةآلم ئي ام ئةةبى  ةني ةة دةلكيَةت لةة رِووى دادوةريةةوة دةكةةوَيت بةةآلم لةة رِووى         

 2ئاينةوة ناكةويَت.

ئةةو كةسةةية كةة مانةا و مةبةسةتى تةةآلق ء       تةآلقى نةزان / مةبةست لةة تةةآلقى نةةزان،     .6
ئةوةى لةسةرى كةلكةكة دةبَيت لة شةويَنةوارةكان نازانيَةت، ئةطةةر هةاتوو لةسةةر زمةانى ئةةو        
كةسة وتةى تةآلق هاة، وةك ئةوةى بة ذنةكةى بةكيَةت تةؤ تةآلقةدراويت، يةان دةلكيَةت ذنةكةةم       

ةرناطرييَت، ضونكة طرنطى ء بايةخ لة تةآلقدراويت، ئةوا ليَرةدا قسةى كةسة نةزانةكة بةهةند و
قسةكردن ثةيوةستة بة ويست ء مةبةست لةو طوتة نةزانراوانةى كةة ئامةاذةن لةة يى كةسةى     

 3قسةكةر.
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تةةةآلقى كةسةةى نةةةخؤن لةةة نةخؤشةةى سةةةرةمةرط / لةةة رِووى زاراوةييةةةوة نةخؤشةةى      .7
شيانة ثيَناسة دةكريَةت كةة برِيةاردان بةهؤيةةوة بةةزؤرى لةسةةر مةردن        سةرةمةرط، بةو نةخؤ

دةكريَت، واتة نةخؤشيةكةى و بارةكةي بةرة و مردن دةرِواة، يان ئةو نةخؤشيةية كة ترسى 
لةناوضوون زياتر و زؤرجار ترة و ثياو ناتوانيَت هةلكسيَت بةةكار و بةرذةوةنديةةكانى دةرةوةى   

ضيَت بؤ مزطةوة يان خاوةنكار ناتوانيَت بضيَت بؤ دوكانةكةى، يةاخود  ما ، بةمنونة ناتوانيَت ب
كةة   ،(دا ثيَناسةى نةخؤشى سةرةمةرط كةراوة اجمللةناتوانيَت كارى ناوما  ئةوامةداة وة لة 

ئةو نةخؤشيةية زؤرتر ترسى مردنى ليَدةكريَت و لةطةلكيشيدا مرؤظ ناتوانيَةت بةرذةوةنديةةكانى   
ةهيَنيَت ئةطةر هاتوو ئةو كةسة رِةطةزى نيَرينة بوو، هةروةها ناتوانيَةت  دةرةوةى مالكةوة بةجيَ

بةرذةوةنديةكانى ناوخؤى مالكةوةى بةجيَةهيَنيَت ئةطةر هاتوو ئةةو كةسةة لةة رِةطةةزى ميَينةة      
بوو، ئةو كةسةن لةسةر ئةو بارة دةمريَت ثيَ  تيَكةرِبوونى سةالكيَك ئةيا ئةةو كةسةة لةسةةر      

بؤ ئةوةى ئةو نةخؤشيةى كة لة كةسةكةدا هةية بة نةخؤشى سةةرةمةرط   1.جيَطة بيَت يان نا
 دابندريَت، دةبيَت ئةم مةرجانةى خوارةوةى تيَدا بيَت ة

ء  بيَةت لةة بينينةى بةرذةوةنةدي     دةبيَةت كةسةى نةةخؤن نةةتوانيَت يةان ثةككةةوتوو       .أ
توو ئةو نةخؤشة ثياو بوو، وة ئةطةر ذن بةوو ئةةوا ناتوانيَةت    كارةكانى دةرةوة مالكى ئةطةر ها

و بةرذةوةنديةةكانى بكةاة لةة نةاوخؤى مالكةكةيةدا، بةةآلم مةةرجى لةسةةر          سةرثةرشةتى كةار  
 نية . جيَطةكةوتنى تيادا

دةبيَت زؤرجار لةم جؤرة نةخؤشيةدا مردن رِووبداة ئةو نةخؤشيانةن شارةزايانى بوارى  .ب
 ن.ثزيشكى دياريدةكة

دةبَيت مردن لكيَندرا بَيت بةة نةخؤشةيةكة لةة مةاوةى سةالكيَك لةة بةةروارى توشةةوون بةة           .ت
نةخؤشيةكة، ئةطةر هةاتوو لةةو ماوةيةةدا مةردن تيايةدا رِووينةةدا و سةالكةكة تيَكةةرِى ئةةوا بةة           
نةخؤشةةى سةةةرةمةرط دانانةةدريَت، تةنانةةةة ئةطةةةر نةخؤشةكةشةةى تيةةادا مةةرد بةةة مةةةرجيَك    

ئةةو مردنةةى رِوو دةداة بةةهؤى نةخؤشةى بيَةت يةان        1ؤشةييةكة نةةطؤرِا بيَةت.   بارودؤخى نةخ
بةهؤى شتيَكى تر وةك نقومةوون لة ئاودا  خنكان (يان سةوتان يةان هةةر رِووداويَكةى تةر يةان       

طريَت بة تايةةةة  نةخؤشييةكى توند تر، هةروةها هةنديَك بار هةية  وك ى سةرةمةرط وةردة
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ئةوانةةى لةةة  الكةتيَكةةدان ضةةاوةرِانى مةةةرط دةكةةةن ء نائوميَةةدى بةةالكى بةسةةةرياندا كيَشةةاوة و  
دواجار بة مردن كؤتايي ديَت، وةك ئةو كةسةى  وك ى لة سيَدارةدانى بةسةةردا سةةثيَندراوة   

كان و ضةةاوةرِوانى جيَةةةةجيَكردنى دةكةةاة، يةةاخود ئةةةو كةسةةةى لةةة كةشةةتيةكداية و شةةةثؤلة 
زالكةدةب ، يةةاخود كةسةيَكى ديةة  لةة يى دةولكةتيَكةةة و ئةةو دةولكةتةةةن لةسةةر كوشةةتنى ديةة       

سةبارةة بة  وك ى تةآلقى نةخؤشى سةةرةمةرط ئةوةيةة ئةةم تةآلقةة دةكةةويَت       2رِاهاتووة.
ة بةةة رِيَككةةةوتنى زانايةةان ، ضةةونكة   هةةةروةها تةةةآلقى ئةوانةةةن كةلةةة وك ى ئةةةودان ئةمةة   ،

نةخؤشةةةكة شايسةةتة و لَيهةةاتووة بةةؤ خسةةتنى تةآلقةكةةة و لةسةةةر ئةةةم تةآلقةةةن طشةةت         
شويَنةوارةكانى تةآلقى لةسةر دروست دةبيَت تةنها لة يةك باردا نةبيَت ئةوي  ئةو بارةية كة 

ان ء طشت ئاماذةكان ئةو كةسة لة نةخؤشى سةرةمةرطدا ذنةكةى تةآلقدا بة تةآلقيَكى ليَكااز
كة ئةو كةسة بؤية تةآلقدراوة لة ثيَناو بيَةةشكردنى لةة مرياة،لةةم بةارةدا    ،ئةوة دةخةنة رِوو 

تةآلقدانةكة مافى ذنةكة لة مرياتي بيَةةشناكاة، لةبةر ئةوةى لة ماوةبةنديداية و زانايةان بةةم   
 ط لةم بارانةدا دةبيَت ةجؤرة تةآلقة دةلكيَ   تةآلقى هةلكهاتوو( ، بؤية نةخؤشى سةرةمةر

ئةطةر كةسةى نةةخؤن لةة كةاتى نةخؤشةى سةةرةمةرطدا ذنةكةةى بةة تةةآلقى طةرِيَنةدراوة            .1
تةآلقةدا، لةةم بةارةدا هاوسةةرى دةميَنيَتةةوة تةةا كةاتى ماوةبةنةدي  و ئةطةةر هةريةةك لةةة دوو          

 هاوسةرةكة مرد ئةوا هاوسةرةكةى تر دةبيَتة مرياتطر. 
ا بة تةآلقى ليَكاازان، بةآلم ذنةكة ثيَ  ميَردةكةةى مةرد، ليَةرةدا ذن    ئةطةر تةآلقى ذنةكةيد .2

 نابيَتة مرياتطرى تةنانةة طةر مردنةكةن لة كاتى ماوةبةنديدا بوو.

ئةطةر تةآلقى ذنةكةيدا بة تةآلقى ليَكاازان، بةآلم ميَردةكة ثيَ  ذنةكة مرد، ليَرةدا ئةطةةر   .3
ةكةةةى بةةوو ئةةةوا ذنةكةةة نابيَتةةة مرياتطةةر، ضةةونكة    مردنةكةةةى ثةةان تةةةواو بةةوونى ماوةبةندي 

هاوسةةةرطريى نةةةماوة بةةة طشةةت شةةويَنةوارةكانيةوة، بةةةآلم ئةطةةةر مردنةكةةةى لةةة كةةاتى         
ماوةبةنديدابوو وة دةركةوة كة ميَردةكة بةم تةآلقة هةلكهاتوو بةوو ئةةوا ذنةكةة مةافى مرياتةى      

كةسةى هةةلكهاتوو ئةةوا مةافى ذنةكةة      هةية، جةع ةرى دةلكيَتة ئةطةر ذنةكة تةآلقدرا بة تةآلقى 
دةميَنيَتةوة لةة مةرياة بةؤ سةالكيَك ثةان تةآلقةكةة ئةطةةر هةاتوو ذنةكةة ثةان  ماوةبةنديةكةة            
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هاوسةرطريى نةكرد و شايستة و لَيهاتوويى لةة مرياتةى بةةردةوامةوو لةة كةاتى تةآلقةكةةوة تةا        
 1كاتى مردن.

ية بةم تةآلقةن دةوتريَت تةآلقى هةلكهاتوو واتة كاتيَك تةآلق دةدريَت لةة نةخؤشةيةكةدا كةة    بؤ
طومانى لةناوضوون دةكاة، ثيَشةينى ئةوةدةكريَت كة مةبةستى لة تةآلقداندا بيَةةشكردنيةتى 

 لة مرياتةكةى.
ةخؤشةى  سةبارةة بة هةلكويَستى ياساى بارى كةسيةتى عرياقةى لةمةةرِ تةةآلقى نةةخؤن لةة ن     

(دا ئامةاذة دراوة بةةوةي كةة تةةآلقى نةةخؤن لةة       35(ى مةادة   2سةرةمةرطدا ئةوا لة برِطة  
نةخؤشى سةرةمةرطدا بَيت ياخود ئةو كةسة لةة باريَكةدا بيَةت كةة بةةزؤرى هاوشةيَوةكانى لةة        
ناودةضةةيَت ئةةةوا ئةةةو تةآلقةةة دةكةةةويَت ئةطةةةر هةةاتوو ئةةةو كةسةةة بةةةهؤى نةخؤشةةيةكة يةةان   

و جياكار نةبوو ليَرةدا ذنةكةةى مرياتطةرى دةبيَةت تةنانةةة ئةطةةر تةآلقةكةةن       بارةكةوة مرد 
ليَكاازان بيَت، مةبةست لةو كةسانةى كة لة باريَكدان بةةزؤرى لةناودةضة  وةك ئةةو كةسةةى     
كة لةناو كةشتيةكداية و بةةرة و نوقومةةوون دةضةَيت، يةان كةسةيَك لةة طؤِرةثةانى جةنطدايةة         

بارةوة مرد ئةةوا تةآلقةكةة دةكةةوَيت ئةةم  وك ةة بةةثيَى دواهةةمني        ئةطةر هاتوو بةهؤى ئةو 
(ى سةةالكى 15هةةةمواركردنى ياسةةاى بةةارى كةسةةيَتى عيَراقةةي لةةة هةريَ ةةدا بةةة ياسةةاى ذمةةارة   

 ( بووة ضونكة ثيَ  ئةم هةمواركردنة ئةم جؤرة تةآلقة نةدةكةوة.2111 
كةسى نوستوو ضةونكة مةبةسةت    تةآلقى نوستوو / زانايان كؤك  لةسةر نةكةوتنى تةآلقى .1

ء نيازى نية، لةبةر ئةوةى تةآلق رِةفتاريَكة لةو رِةفتارانةى كة شويَنةوار و ئةوامى هةيةة لةة   
رفدع القلدم عدن ثدال. ...     ذيانى هاوسةراندا لةم رِووةوة دةطيَرِنةوة ثيَ ةمةةر د.خ( دةلكيَت ة  

نددون حتددى يعقددل و  عددن النددائم حتددى يسددتيقل و عددن الصدديب حتددى  ددتلم  وعددن اجمل   
  1(.يفيق
تةلكاقى زؤرليَكراو / مةبةست لة زؤرليَكردن، بة واتا ناضاركردنى كةسيَكى دى كة هةستيَت  .1

بةةة ئةوامةةدانى شةةتيَك كةةة ثيَةةى رِازينيةةة و خةةؤى رِاسةةتةوخؤ هةلكينةبةةياردبيَت، بؤيةةة ليَةةرةدا   
 ردن نية.رِةزامةندى ء هةلكةيا

 سةبارةة بة كةسى زؤرليَكراو دةبيَت ئةم مةرجانة هةبيَت ة 

                              
 211و 211ل  -ثيَشوو سةرضاوةي-د. أمحد الكبيسى 1

 21ل  -ثيَشوو سةرضاوةي-عباس زياد السعدي 1
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دةبَيت كةسةى زؤركةةر لةة توانايةدا بيَةت بةؤ وةديهيَنةانى ئةةوةى هةِرةشةةى ثيَةدةكاة بةة             .أ
 زالكةوون يان زيادرِةويكردني هيَرشكردن ء كةسى زؤرليَكراوي  بةوة بزانيَت.

 ى دارايى يان دةرونى يان ئةدةبى بيَت.ئةوةى هةرِةشةى ثيَدةكريَت زيانيَك .ب

دةبيَت كةسى زؤرليَكراو لة توانايدا نةبيَت ئةو زيانة دور اتةوة يان بةرةنطاري بكاة يان  .ت
 داواى هاريكارى لة كةسيَكى تر بكاة.

دةبيَت طومان ء بريكردنةوة بةسةريدا زالكةيَت بةوةى  ئةطةر ئةو كردةوةية ئةوامنةةداة   .ث
 ةويَتة باريَكى نةويسااوةوة.ئةوا دةك

 بة سزايةكى كتوثرِ و خيَرا هةرِةشةى ثيَكرابيَت. .ج

نابيَت هيت ئاماذةيةك لة كةسى زؤرليَكراو دةربكةويَت كة ئامادة بيَت بؤ رِازيةةوون بةةلككو    .ح
 ئةو كردةوةية لةذيَر كاريطةرى ترسي هةرِةشةكردن ئةوامدةداة.

ةوانة بيَت كة ثيَويستى بة وريايى هةيةة و زيةان دةهيَنيَنيَةت وةك    دةبيَت هةرِةشةثيَكراو ل .خ
ترساندن بة كوشنت، يان برِي  ء ليَدانى توند و بةنةدكردنيَكى مةاوة دريَةي يةان فةوتانةدن ء لةة       

سةةةبارةة بةةةو كةسةةةى كةةة ونةةةونى سةةامان كاريطةةةرى لةسةةةر هةيةةة،       ،نةةاوبردنى سةةامان 
 ى لة وآلة.سوكايةتيكردن بة كةسيَتى ء دورخستنةوة

دةبَيت زؤرليَكردن بة بآ ماف بيَةت، ئةطةةر ميَةرد سةويَندى خواردبةوو مةاوةى ضةوار مةانط          .د
بةسةر سويَندةكةدا رِؤيشتةوو ئةةوا دادوةر ميَردةكةة ناضةاردةكاة بةسةةرجيَيكردنى ذنةكةةى      

و بةةثيَي   ضةونكة رِةوا يان تةآلقدانى ليَرةدا ئةم تةآلقةى كةة لةةذيَر زؤرليَكردندايةة دةكةةويَت،     
 مافة.

   
 حوكمى تةآلقى بةزؤر  

زانايةةانى ئيسةة م لةسةةةر  ةةوك ى كةسةةى زؤرليَكةةراو كةةؤك نةةني، لةةةم رِووةوة لةةة يى  ةنةفيةةة 
زؤرليَكردن ضى تةواو بيَت ياخود ناتةواو تةآلقةكةي ثيَدةكةويَت بةآلم لةة يى زؤرينةةى زانايةان    

دةلكةةيَ  تةآلقةكةةة  (باظيههةأظاهريهه  و ة و  مالكيةةة و شةةافةية و  ةنةةليةةة و جةع ةريةةة و زةيديةة
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(دا بةةرةو ئةةو ئارِاسةتةية    35، دارِيَيةرى ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى لة مادةى  331ناكةويَت
 شتووة كة تةآلقى كةسى زؤرليَكراو ناكةويَت.رِؤي
 /تةآلقى كةسى تورِة  /11

توِرةبوون سي ةتيَكى دةرونةى سةةربةخؤية بةةخودى مةرؤظ  و هةلكضةونيَكى تونةدة كةة ثةا  بةة          
مرؤظةوة دةنيَت بؤ ثةةى  ورِيَنةةكردن و تيَكضةون لةةكردةوة و وتةةكانى و ئةةم تورِةبوونةشةى       

، (2 332 نةةى و جياكةةارى نةةةكردن و دةرضةةون لةةة بةةارى ئاسةةايى دةبيَتةةة هةةؤى لةدةسةةتدانى هيَ
سةبارةة بة  وك ى تةةآلقى كةسةى توِرةبةوو ئةةوا زانايةان بريوِرايةان جيةاوازة و سةرضةاوةى         

 جياوازيان دوو هؤكارى سةرةكية ة
إغة ق(( و هةنةديَكيان    يف الطهالق يةان لةة رِاظةةكردنى فةةرموودةى ثيَ ةمةةةر        يةكةةم/ جياواز 

بةتورِةبوون رِاظةيانكردوة و هةنديَكيشيان دةلكيَ  بةزؤرليَكردن و هةنديَكيشيان دةرِؤن بؤبيَجطة 
 لةوانة.

دووةميان/ جياوازيان لة بةهةندطرتنى مةبةست و ويست لة تةآلق، هةنديَك رِؤيشتون بؤئةةوةى  
بةهةند وةربطرييَت لة رِةطةزةكانى تةآلق و دةلكيَ  تةآلقةكة نةكةوتووة، ئةمةن لةيى زانايةانى  

، بةآلم ئةوةى دةلكيَت كة 333هةنديَك لة  ةنةفية و مالكية و  ةنةةليةية  و ظاهري  وجةع ةرى 
ؤ كةوتنى تةآلق بةكارهيَنانى دارِشتةى ديار و رِاشكاوى تةآلق بةسة تةنانةة ئةطةر دارِشةتةى  ب

تةآلقةكة نةلكيَنرابوو بة نياز و مةبةست ئةمةن لة يى شافةية و زؤرينةةى مالكيةة كةة دةلكةيَ      
(دا 35. سةةبارةة بةة ياسةاى بةارى كةسةيَتى عيَراقةى ئةةوا لةةمادةى          334تةآلقةكة دةكةةويَت 

 ئاماذة دةداة بةوةى تةآلقى كةسى تورِةبوو ناكةويَت ئةطةر جياكار نةبوو وةك باسيدةكةي .
 /تةآلقى كةسى جيانةكار  فاقد الت ييز( /11

                              
-بغهداد -اجلهزء الثهاني   -مدى سهلطان األرادة يف شهريعة السهماء وقهانون االرض خهالل اربعهة اال  سهنة        -د.مصطفى ابراهيم الزملي331

 ودواتر 5ل -1114

 57ل -2111 -بغداد-احنالل الرابطة الزوجية يف التشريع العراقي -ضياء كاظم الكناني 332

 25ل -ثيَشوو سةرضاوةي-اجلزء الثاني -مدى سلطان األرادة -د.مصطفى ابراهيم الزملي 333

 26و 25ل  -ةي ثيَشووسةرضاو-الثاني اجلزء -األرادة سلطانمدى  -الزمليابراهيم  مصطفىد. 334
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مةينةتيةةكى لةةناكاو يةان بةةهؤى     هةنديَك كةس بةهؤى تةمةنيان كة طةةورةدةب  يةان بةةهؤى    
 نةخؤشيةوة يان بةهؤى تورِةبونةوة تةآلق بةكاردةهيَن  ة

 ا/ لةدةستدانى بريوهؤشى بةهؤى تورِةبونةوة /
ئةةةو كةسةةةى تةةةآلق بةةةكاردةهيَنيَت و بةةري و هؤشةةى لةدةسةةتداوة و جيانةةةكارة بةةةهؤى ئةةةو    

 تورِةبونةوة ئةوة تةآلقى ناكةويَت.
 هؤن بةهؤى تةمةن /ر/ لةدةستدانى بري و 

ئةو كةسةى بري و هؤشى لةدةستداوة بةهؤى ضونة سالكةوة و طةورةبونى تةمةنى ئةةوا تةةآلقى   
ناكةويَت، ليَرةدا تةنها طةورةبوون و بةساآلضون مةري نية بةؤ نةكةةوتنى تةةآلق بةةلككو دةبيَةت      

بيَتة تةمةنةوة بةآلم هاوكاة لةطةلكيدا ئةو كةسة جيانةكار بيَت، بؤية ئةطةر ئةو كةسة تةنها ضو
 جيانةكار نةبوو ئةوا تةآلقى دروستة و دةكةويَت .

 ي/ لةدةستدانى بري و هؤن بةهؤى مةينةتى لةناكاو/
مةبةست لة مةينةتى لةناكاو، رِوداويَكى كتوثرِى ضةاوةرِوان نةةكراوة كةة دةبيَتةة هةؤى ئةةوةى       

كةةة ثيَشةةةيين كراوبةةوو، يةةان  كةسةةيَك ئةةازادى هةلكةةةياردن لةدةسةةتةداة، بؤيةةة ئةطةةةر رِووداوة  
ثيَشةيين نةكراوبوو بةآلم نةدةبووة هؤى ئةوةى ئةو كةسة ئازادى هةلكةياردن لةدةستةداة ئةوا 

 ليَرةدا جياكاريةكةى لةدةست نةضوة بؤية تةآلقةكةى ناكةويَت.
 د/ لةدةستدانى بري و هؤن بةهؤى نةخؤشى/

ئيا ئةةو كةسةة تةمةةنى طةةورةبوو     كةسى نةخؤن بة نةخؤشيةك كة جياكارى لةدةستدابيَت، 
بيَت و  بةساآلضوو بيَت يان بةثيَضةوانةوة ئةوا تةآلقى ناكةويَت، هةروةها تةنها نةخؤشى نابيَتة 
هؤى نةكةوتنى تةآلق، بةلككو دةبيَةت ئةةو نةخؤشةية بووبيَتةة هةؤى لةدةسةتدانى جياكةارى لةة         

 .335ردنى لةدةستدابيَتييةن نةخؤشةكة و بةهؤيةوة تواناى هةلكةياردن و سةرثشكك
( ئامةاذة دراوة بةةم بارانةة كةة     1(ى ياساى بارى كةسةيَتى عيَراقةى لةة برِطةةى      35لةمادةى  

 تةآلقيان ناكةويَت.

 

 
                              

 276ل  -سةرضاوةي ثيَشوو-ناجيحمس   335
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 مةبةست و هةَلبذاردن.3
ت لةة  يةكيَك لة مةرجةكانى ترى كةسةى تةآلقةدةر دةبيَةت مةبةسةت و هةلكةةياردن بةوونى هةةبيَ       

تةآلقداندا، دةبيَت مةبةست و ويست هةبيَت لة تةآلق ئةةوي  ويسةتى طوتةةى تةآلقةة تةنانةةة      
ئةطةر نةيوتةيَت و ئاماذةي ثيَنةدابيَت واتة ويستى طوتةى تةآلقة بؤ ماناكةى بة واتة مةبةسةت  

ارةى لة طوتةى تةآلق تةنها ئةو مانايةية كة بؤي داندراوة، بؤيةة تةةآلقى كةسةى زانةا كةة دووبة      
تةآلق دةكاتةوة ياخود تةآلقى كةسى قسةكةر كة لةسةرخؤى يان لةسةر كةسيَك دةدويَت ئةةوا  
ئةةةم تةآلقةةة ناكةةةويَت، ضةةونكة ليَةةرةدا مةبةسةةت ماناكةةةى نيةةة بةةةلككو مةبةسةةتى فيَركةةردن و    
طيَِرانةوةية، هةروةها تةةآلقى كةسةيَك كةة عةةرةر نةةبَيت و فيَةرى طوتةةى تةةآلق بةووة بةةبآ           

نت لة ماناكةى ناكةويَت، هةروةها تةآلقى كةسى نوستوو كة لةسةر زمانى وشةى تةآلق تيَطةيش
هاتووة يان تةةآلقى ئةةو كةسةةى ذيةرى لةدةسةتداوة بةة هؤكاريَةك كةة طونةاهى نةةكردوة ئةةوا            
تةآلقيان ناكةويَت و دةسرِيَتةوة و ثوضة، بةآلم ئةطةر هاتوو ثةان ضةاكةونةوةى كةسةةكة يةان      

ةآلقةكةةى وة ئةةوا تةآلقةكةة شةياوة و كةةوتووة ئةمةةن بةةثيَى فةةرمودةى         لةخةو هةلكسان ت
... هتد(( ئةمةن لةبةر يستيقظ، ومنها النائم  تى ثالثثيَ ةمةةر  د.خ( دةلكيَت   رفع القةم ع  

نةبوونى مةبةست، بةآلم  ةنةةلية نياز لة تةآلقدان بة مةري دانانيَ  بؤ تةآلق لةةكاتى رِكابةةرى   
 .336تورِةبووندا ياخود لةكاتى

 
 وةم/ مةرجةكانى كةسى تةآلقدراولقى دو

سةبارةة بة مةرجى كةسى تةآلقدراو كة خؤيدةبينيَتةوة لة ذنةكة، ئةوا ذن دةبيَتة بابةة يةان  
رييةكى جيَطةى تةآلق لةسةردان ئةوي  ئةطةةر هةاتوو ذنةى كةسةى تةآلقةدةر بيَةت و هاوسةةرط       

دروست هةبيَت لة نيَوانياندا، تةنانةة ئةطةر ثيَ  جوتةون بوو، هةروةها ذن هاوسةرطرييةكةى 
رِاسةةتةقينةية ئةطةةةر طةةؤرِان بةسةةةر هاوسةةةرطريية دروسةةتةكةدا نةةةهاتةوو بةشةةيَوةيةك كةةة      
دةستةةجآ كؤتى هاوسةةرطريى هةةلكةطرَيت لةة ئيَسةتادا يةان لةة دواتةر، بؤيةة ذن لةةم بارانةةى           

 رةوة هاوسةرطرييةكةى بة  وك ى ياسا و شةرع بةردةوامدةبيَت ةخوا
 .ذنى ماوةبةند لة تةآلقيَك كة تةآلقى طةرِيَندراوةية  لةكاتى ماوةبةنديةكةيدا.1

                              
 356 -355ل  -سةرضاوةي ثيَشوو-الزحيلي وهبةد. 336
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ضةونكة   ،.ذنى ماوةبةند لة تةةآلقيَك كةة تةةآلقى ليَكاازانةى بضةوكة لةةكاتى ماوةبةنديةكةيةدا       2
طريى ي ناباة تا بةسةرضونى ماوةبةنديةكةى، هةروةها لةة  تةآلقى طةرِيَندراوة رِايةلكةى هاوسةر

تةةةةآلقى ليَكاازانةةةى بضةةةوكدا هاوسةةةةرطريى ثةةةان تةةةةآلق دةميَنيَتةةةةوة بةدريَةةةيايى مةةةاوةى   
ماوةبةنديةكة، ئةمةن بةة بةلكطةةى ثيَويسةتةونى بةييَوى ذن لةة كةاتى ماوةبةنديةكةة هةةروةها         

لةة مالكةدا تةا بةسةرضةونى ماوةبةنديةكةةى      ئؤقرةطرتنى ذن لة مةالكى هاوسةةرى  و دةرنةضةونى    
مةطةر ثاساوى شةرعى هةبيَت،هةروةها رِةوانةبونى بؤ ميَرديَكى تر و ميَرد طشت مافةةكانى لةة   

 تةآلق بةكارنةهيَنابوو ضونكة لة روِوى شةرعيةوة بؤى هةية سآ جار ذنةكة تةآلق بداة.
ةوةى طريَةةستى هاوسةرى لةة دوو  .ذنى لة ماوةبةندي لة جيابوونةوة ئةوي  بة هةلكوةشاندن3

 باردا دةبيَت ة
ا/ هةلكوةشةةاندنةوة بةةة هؤكةةارى هةلكطةرِانةةةوةى يةةةكيَك لةةة هاوسةةةرة موسةةةك انةكان لةةة ئةةاينى  

 ئيس م.
ر/ هةلكوةشاندنةوة بةهؤى مةنةدانى ذنيَكى ئاينى ئانانى لةوةى كة بةيَتةة موسةةك ان يةاخود    

 نةونى ميَردةكةى.هةر ئاينيَكى ئانانى تر ثان موسةك ا
 بؤية ذن نابيَتة جيَطة بؤ تةآلقدانى لةم بارانةى خوارةوة ة 
.ئةطةر هاتوو ذنةكة بيَطانة بوو بة كةسى تةآلقدةر، بؤيةة ئةطةةر كةسةيَك كةسةيَكى بيَطانةةى      1

تةآلقدا ئةوا تةآلقةكةةى دةسةرِيَتةوة و ثوضةة بةةآلم ئةطةةر تةآلقةكةةى هةلككةسةيَردراو بةوو بةة          
كردن لةطةلكيدا ئةوا بة هاوسةرطرييكردن لةطة  ئةو ذنةدا تةآلقةكة دةكةةويَت ئةمةة   هاوسةرطريي

 لة يى  ةنةفية.
 .ئةطةر ذنةكة ماوةبةند بوو لةتةآلقى ليَكاازانى طةورة.2
كردن بةوو، ضةونكة ماوةبةنةدي لةةم     جيَيوان.ئةطةر ذنة تةآلقدراوةكة ثيَ  جوتةون يان ثيَ  3

سةةت نابيَةةت و بةةؤى هةيةةة هاوسةةةرطريى بكةةاة رِاسةةتةوخؤ لةةةدواى  كاتةةةدا لةسةةةر ذنةكةةة ثيَوي
 تةآلقةكة لةطةلَ هةر كةسيَك جطة لةطة  ميَردة تةآلقدةرةكةى.

.ئةطةر ذنةكة لة ماوةبةنديدا بوو لة جيابوونةوةيةةك كةة هةلكوةشةاندنةوة بوو،جطةة لةةو دوو      4
ةيشةنت يةان ضةاكةونةوة    بارةى ثيَشوو، وةك جيابوونةوة بةهؤكاري سةرثشكةوون بةةهؤى ثيَط 

 لةشيَتى و شيَتؤكة يان كةمى مارةيى ذن لة مارةيى هاوشيَوة.
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.ئةطةر ذنةكة بة طريَةةستى طةندة هاوسةرطريى ئةوامدابوو، ضونكة تةآلق شةويَنةواريَكة لةة   5
 .337شويَنةوارةكانى هاوسةرطريى دروست

ئيس م كةؤك  لةسةةر ئةةوةي تةةآلقي ذنةي بيَطانةة بةهةنةد وةرناطرييَةت ئةطةةرهاتوو          زاناياني  
ثياويَك ذنيَكةي بيَطانةة تةآلقةةداة و تةآلقةكةة هةلككةسةيَردراو يةان خسةتنةثاَل نةةبوو بةؤ كةاتي           

بةآلم ئةطةر تةآلقةكة ،طريَةةستكردن لةطةلكيدا ضونكة ليَرةدا هاوسةرطريي بوني نية لة نيَوانياندا
 بوو بؤ كاتى طريَةةستكردن لةطة  ذنةكةدا ئةوا دوو رِا هةية ة 338كةسيَردراو يان خستنةثا هةلك

رِاى يةكةم/ هةريةك لة  ةنةفية و مالكية وادةبين  كة هةلككةساردنى تةآلق ثيَ  هاوسةةرطريى  
او مافى تةآلقدانى هةبيَت ئةوا ثيَويسةتة بةؤ كةةوتنى    ئةطةر خستنةثا  بوو بؤ ئةو كاتةى كة ثي

تةةةآلق، بؤيةةة ئةطةةةر ثياويَةةك بةةة ذنيَكةةى وة ة ئةطةةةر تةةؤم هيَنةةا ئةةةوا تةآلقةةدراويت( ئةةةوا بةةة    
هاوسةريكردن لةطةلكيدا تةآلقةكةى دةكةةوَيت، يةاخود وتةى ة هةةر كاتيَةك ذنةيَكم خواسةت ئةةوا         

اوسةةرى رِوويةدا ئةةوا تةآلقةكةة دةكةةويَت، بةةآلم       ذنةكة تةآلقدراوة(، بؤية ئةطةر طريَةةسةتى ه 
مالكية لةطة   ةنةفية لةرِووى طشتطريكردن جيةاوازن و دةلكةيَ  ئةطةةر تةةآلق لةسةةر شةيَوةى       
طشتطريى بَيت ئةوا وتةكةى دةسرِيَتةوة واتةة تةآلقةة ناكةةوَيت، بةةآلم ئةطةةر لةسةةر شةيَوةى        

يكراو بةكيَت ة ئةطةر هاوسةةريم لةطةلكةدا كةردى    دةستنيشانكردن بيَت وةك ئةوةى بة ذنيَكى ديار
تؤ تةآلق دراويت(، ئةوا ليَرةدا تةآلقةكة دةكةويَت ضونكة ليَرةدا دةرطاى هاوسةربون لةة خةؤى   
واتة ميَردةكة دانةخستووة و دةتوانيَت ذنى تر بهيَنيَت بةةآلم لةةبارى طشةتطريكردندا ئةةوا ئةةو      

 دادةخاة.ميَردة دةرطاى هاوسةريكردنى لةسةر خؤى 
شةةيةةى ئي ةةامى دةلكةةيَ  لةةة هةةةموو  ظاهريهه  ورِاى دووةم/ هةريةةةك لةةة شةةافةية و  ةنةةليةةة و 

باريَكدا تةآلقى كةسى بيَطانة ناكةوَيت تةنانةةة ئةطةةر هةلككةسةيَردراو يةان خسةتنةثا  بةوو بةؤ        
 .339كاتى طريَةةستكردن
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 ق يان ئةوةى تةآلقى ثَيدةكةوَيت لقى سَييةم/ مةرجةكانى ثةيوةست بة داِرشتةى تةآل
زانايانى موسةك ان كؤك  لةسةر ئةوةى كة دارِشتةى تةآلق بة طوتة يان نوسةراو يةان هيَ ةاكردن    

ون و تةسةكةونةوةى  ثايةيةكة لة ثايةكانى تةآلق بةةآلم كةؤك نةني و جيةاوازن لةة رِووى فراوانةة      
، بؤية تةآلق بةهةةر طوتةيةةك   340ضوارضيَوةى بازنةى دارِشتةكة و رِادةى سنورى ئةو دارِشتةية

كة ئاماذة بَيت بة هةلكطرتين هاوسةةرطريى دروسةت  دةسةتةةجآ يةان لةة ئاينةدةدا( دةكةةوَيت        
ة ييةةن كةسةيَك دةرضةوو كةة مةافى تةآلقةدانى هةةبوو رِيَكةةوتى بةار و          ئةطةر هاتوو تةآلقةكة ل

بابةتى كةوتنى دةكرد ئةيا ئةةم طوتةيةة بةة نوسةراو بيَةت يةان بةة هيَ ةاكردن، يةان بةة زمةانى             
عةرةبى يان زمانى تر بيَجطة لةزمانى عةرةبى لةطة  نةتوانينى قسةكردن بة عةرةبى، يةان بةة   

يَطاى نوسني، بةآلم تةآلق بة كردارةكان ناكةويَت، بؤ منونة كةسةيَك  رِيَطاى دةستةواذة يان بة رِ
لة ذنةكةى تورِةبوو برديةوة بؤ مالكى باوكى، ياخود كةلوثةلةكانى بةؤ نةاردةوة يةاخود مةارةيى     
ثاشةكى بؤ نةارد بةةبآ ئةةوةى طوتةةى تةآلقةدان بةةكاربهيَنَيت ئةةوا ئةةم كردةوانةة بةة تةةآلق            

خواستى تةآلقداني بوو، يان لةطة  خؤيدا قسةى دةكرد بةبآ ئةوةى  داناندريَت، ياخود كةسيَك
بؤيةة ليَةرةدا بةاس لةةو جةؤرة تةآلقانةة       341طوتةى تةآلق بدركيَنيَت ئةوا ئةم تةآلقانةة ناكةةويَت  

 دةكةي  ة
 

 يةكةم/ تةآلق بة نوسني
ناهيَنيَت ئةوي  لةبةر ئةوةى ناتوانيَةت يةاخود ئةارةزوو ناكةاة، بةةآلم      ميَرد طوتةى تةآلق بةكار

نوسني دةتوانيَةت شةويَنى ئةةو طوتةيةة بطريَتةةوة كةة طوزارشةت لةة ويسةتى كةسةى تةآلقةدةر            
 دةكاة، ئةوي  بةثيَى ئةم مةرجانةى خوارةوة ة

 ا/ دةبيَت نوسينةكة ديار و رِوون بيَت /
شةيَوةيةكى ديةار نوسةراو بيَةت و ةيَنيَتةةوة، لةبةرئةةوةى       مةبةست ليَى ئةوةية كةة دةبيَةت بة  

ويَنةيةكة لة طوزارشتكردن و بةلكطةى سةملاندنة، ئةمةن بةمنونةى نوسني لةسةةر كاغةةز يةان    
لةسةر زةوى كة تيايةدا شةويَنةوارى نوسةينةكة دةميَنيَتةةوة ئةمةةن بةة ثَيضةةوانةى نوسةينى         
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ك لةسةةةر ئةةاو يةةان هةةةوا بنوسةةيَت ئةةةوا تةةةآلقى  ناديةةار و نةةارِوون بةمنونةةة وةك ئةةةوةى كةسةةيَ
ثيَناكةويَت بةآلم لة طيَرِانةوةى ئي ام ئةمحةددا تةآلقى ثيَدةكةويَت تةنانةة ئةطةةر نوسةينةكة   

 .342ناديار و ناروِوني  بوو
 ر/ دةبيَت نوسينةكة دروستكراو يان ويَنةكراو بيَت /

ئةم جؤرة لة نوسني مةبةسةت ليَةى ئاِرةسةتةكراو و ناونيشةان ديةارة، هةةروةك ضةؤن كةسةيَك         
نوسراويَك بةؤ ذنةكةةى دةنوسةَيت بةة ناونيشةانى ذنةكةةى و بةؤى دةنيَريَةت و تيايةدا نوسةراوة           

آلقدراويت( ليَةرةدا نوسةراوةكة ويَنةةكراوة و تةةآلقى      ئةطةر نوسراوةكةم ثيَتطةيشت ئةوا تؤ تة
ثَيدروستة هةروةك طوتةى ديار و ِراشكاو واية بةةبآ ئةةوةى ثيَويسةتى بةة نيةاز هةةبَيت، بةةآلم        
ئةطةر هاتوو نوسراوةكة بةةبآ ناونيشةانى ذنةكةة بيَةت ئةةوا تةةآلقى ثيَناكةةوَيت تةنانةةة طةةر          

باريَكدا نةبيَت ئةطةر وتى نيةازى تةةآلقم هةيةة ضةونكة     طوتةكةن رِوون و رِاشكاو بوو، تةنها لة 
نوسني ليَرةدا ئةطةرى ئةوة هةية كة ئةو كةسة تةآلقى دةويَت، هةةروةها ئةطةةرى ئةةوة هةيةة     
كة ئةو كةسة دةيةويَت رِاهيَنان لةسةر نوسني بكاة، بؤية ئةو دوو ئةطةرة دياري ناكريَت تةنها 

 .343بة نيازى ميَرد نةبيَت
شيةةى ئي امية وادةبيةن  تةةآلق بةة نوسةراو ناكةةوَيت لةة كةسةيَك ئامةادةبونى هةةبوو توانةاى           

( دةلكيَةت بةؤ كةةوتنى تةةآلق نوسةني بةهةنةد       الظهاهري ابهن حهزم   قسةكردنيشى هةةبوو، بةةآلم    
 .344وةرناطرييَت

 دووةم/ تةآلق بة نامة
ناردنى نيَردة يان ثةيامةةةر لةة ييةةن ميَةرد بةؤ يى ذنةكةةى، ميَةرد تةةآلقى ذنةكةةى دةداة و          
بةدةست كةسيَك دةينيَريَت و ئةو كةسةن دةضيَت بؤ يى ذنةكةى و ثةيامةكةى ثيَدةطةيةنيَت 

و رِاشكاوانةية بة طوتة ،  وك ى ئةم تةآلقةن  وك ى تةآلقى رِوون ثيَينيَردراوةبةو شيَوةيةى 
وت  و تةآلقى ثيَدةكةويَت، ضونكة كةسى نيَردةر قسةى نيَردراو دةطوازيَتةوة و وتة و قسةكانى 

 .345وتة و قسةى ئةون
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 سَييةم/ تةآلق بة دةستةواذة
هاوسةرى بةة هةةر زمانيَةك     مةبةست لةو طوتةيةية كة ئاماذةية بة هةلكوةشاندنةوةى طريَةةستى

بيَت، ئيا ئةم طوتةية رِوون و رِاشكاو بيَت يان دوونيازى بيَت، ئةطةر هاتوو طوتةى تةآلق رِوون 
و ِراشكاو بوو ئةوا تةآلقةكة دةكةوَيت بةبآ ئةةوةى ثيَويسةت بةة نيةاز و مةبةسةت بيَةت، بةةآلم        

ر لة تةآلقيشةى هةيةة، بؤيةة تةةآلق     ئةطةر هاتوو تةآلق دوونيازى بوو ئةوا ئةطةرى تةآلق و بةدة
ناكةويَت تةنها مةطةر نيازى تةآلقدةر مةبةست تةآلقدان بوو بيَت، هةةروةها لةةكاتى نةاكؤكى و    
رِكابةريدا وتةى ميَرد لةطة  سويَندانى وةردةطرييَت، بةآلم لة يى جةع ةةرى تةةآلقى دوونيةازى    

مةةانى عةةةرةبى ناكةةةويَت ئةمةةةن  ناكةةةويَت، هةةةروةها لةةة داوةرى جةع ةريةةدا تةةةآلق بةةةبآ ز  
ثشتةةست بة فتوايةكى  السيد حمس  احلكيم( بةم ثيَية تةآلقى كةوردى  و تةوركى و فارسةى و    

 .346كةسانى دى ناكةويَت تةنها دةبيَت بة زمانى عةرةبى بيَت
 

 ضوارةم/ تةآلق بة هَيماكردن
سةر كةوتنى تةآلق بة هيَ اكردنى ئاشكرا و زاندرا و ض بةدةست بيَةت  زانايانى ئيس م ناكؤك  لة

يان بةسةر ئةمةن لةةكاتى نةةتوانينى قسةةكردن و دوانةدن وةك كةسةى ي  و هاوشةيَوةكانى،       
كةةوتووة، بةةآلم  ةنةفيةة     ئةوا تةآلقةكةىبؤية ئةطةر كةسى ي  بة هيَ اكردن ذنةكةى تةآلقدا 

سينى دةزانى ئةوا هيَ اكردن شياو نية، بةآلم ئةطةر كةسيَك توانةاى  دةلكيَت ئةطةر كةسى ي  نو
قسةكردنى هةبوو ئةوا لة يى زؤرينةى زانايان تةآلق بة هيَ ةاكردن دروسةت نيةة، بةةآلم لةة يى      
مالكية هيَ اكردن بؤ تةآلق لة يى كةسيَك كة تواناى قسةكردنى هةةبيَت ثيَويسةتى بةة نيازة( و    

 .347 اكردن لةطة  بونى  نياز( دروستةبؤية تةآلقدان بة هيَ
 ،(ى ياساكةدا ئاماذةي بةوةداوة34سةبارةة بة ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى ئةوا لة مادةى  

كة دةبيَت ئةو دارِشتةيةى تةآلقى ثيَدةكةويَت دارِشتةيةكى رِوون و رِاشةكاو بيَةت كةة لةة رِووى     
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اساوة ئاماذةية بة تةآلقدان بةبآ ثابةند بوون بة دارِشتةيةكى دياريكراو يان زمانيَكى شةرع و ي
 دياريكراو بةم ثيَية تةآلق بة طشت زمانيَك دةكةويَت عةرةبى بيَت يان بةدةر لة عةرةبى.

 
 ضوارةم/ مةرجى شاهيد لة تةآلق لقى

دةنريَت لة يى شيةةى ئي ةامى،  بوونى شاهيدى، بة مةري يان بة ثايةيةك لة ثايةكانى تةآلق دا
بةآلم زؤرينةى زانايان دةلكيَ  تةةآلق بةةبآ شةاهيد دةكةةوَيت، ئامةادةبوونى شةاهيد مةرجةة بةؤ         

( الظاهريةدروستى طريَةةستى هاوسةرى نةك بؤ كؤتايي هاتنى طريَةةستى هاوسةرى، هةروةها  
بؤية ئةطةر ثيةاو ذنةكةةى تةآلقةدا و    دةلكيَت تةآلق ناكةويَت تا ثيَرِاطةياندنى ذنةكة بة تةآلقةكة، 

ذنةكةن بزر بوو ئةوا ميَةرد دةتوانيَةت ثاشةطةزبيَتةوة لةةوةى وتويةةتى، بةةآلم  جةع ةةرى  و        
ئيس اعيةية( دةلكيَ  تةآلق بةبآ بوني دوو شاهيدى دادثةروةر ناكةويَت ئةمةةن ثشتةةسةت بةة    

 وَاْليَوكمل بياللَّ ي ُيؤكميُن كَانَ مَنك بي ي ُيوعَظم نَليكممك ليلَّ ي لْشهَادَةَا وَأَقييُموا مينككممك عَدكٍل نَوَى وَأَشكهلُدوا ئايةتى  
ْكعَلك اللَّ َ يَْتقل وَمَنك اآلخيرل  )3،2 آيهة  الطهالق  سهورة  -يَحكتَسيه ُ ي  حَيكُث مينك وَيَركُزْقُ ، مَخكرَجاا لَُ  يَ

348. 
هةريَ ى كوردستان لة هةمواركردنى ياساى بارى كةسيَتى لة خالكى  سيَةم( ى مادةى دارِيَيةرى 

(دا ئاماذة دةداة بةوةى دةبيَةت تةآلقةدان بةة ئامةادةبونى دوو شةاهيدى دادثةةروةر بيَةت        34 
لةكاتى خستنى تةآلقةكة و ئةطةر بةم شيَوةية نةةبوو ئةةوا بةهةنةد وةرناطريَةت يةاخود دةبيَةت       

تةآلقةكة لة بةردةم دوو شاهيدةكةدا بيَت ياخود لة بةردةم دادوةردا بيَت، بؤيةة   دانكيادانان بة
 بةم ثيَية بؤ خستنى تةآلق دةبيَت بة يةكيَك لةم رِيَطايانة بيَت ة

 .لةكاتى خستنى تةآلقةكة دوو شاهيدى دادثةروةر ئامادة ب .1
 ا بيَت..دانكيادانان بة تةآلقةكة لة بةردةم دوو شاهيدة دادثةروةرةكةد2
 .دانكيادانان لة بةردةم دادوةردا  بيَت بة تةآلقةكة.3

دواى باسةكردنى مةةةري و رِةطةةةزةكانى تةةةآلق، بةةة ثيَويسةت دةزانةةدريَت لةسةةةر تةةةآلقى ضةةةند   
 كةسانيَكى تر بدويَني ئايا تةآلقيان دةكةويَت يان ناكةويَت ئةواني  ة
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 .تةآلقى كةسى ناموسَلمان1

تةآلقى كةسى ناموسةك ان وةك تةآلقى كةسى موسةك ان دةكةويَت، بةةآلم   لة يى زؤربةى زانايان
مالكية دةلكيَت تةآلقى كةسي بآباوةرِ دروست نية و مةرجى ئيس م بوون دانةدراوة بةؤ ئةةوةى    

 تةآلقى كةسى تةآلقدةر جيَةةجيَةيَت.
 
 تةآلقى كةسى هةَلطةِراوة.2

قةكةى ثان جوتةون رِاوةستاو دةبيَت، ئةطةر سةبارةة بة تةآلقى كةسى هةلكطةرِاوة، ئةوا تةآل
هاتوو موسةك انةوو لة ماوةبةنديدا ئةوا دةكةويَت و جيادةبنةوة، بةةآلم ئةطةةر موسةةك ان نةةبوو     
تاكؤتايي هاتنى ماوةبةنديةكةي ياخود ثيَ  جوتةون هةلكطةرِايةةوة لةة ئيسة م ئةةوا تةآلقةكةة      

 .349ةستةكة ثيَشوةخت بةهؤى جياوازى ئاينةوةثوضةلكة، ئةوي  لةبةر هةلكوةشاندنةوةى طريَة
 
 ياتى تةآلقدانطةى سَييةم/ لةجبِر

طريَةةسةتى هاوسةةرى بهيَنيَةت لةطةة  ذنةكةيةدا و لةيةةكاى        ميَرد كاتيَك دةيةويَت كؤتايى بةة 
و ذنةكةةى تةةآلق دةداة،    كةارة  جيابةنةوة ئةوا خودى خؤى هةلكدةستيَت بة ئةوامةدانى ئةةو  

ياخود كةسيَكى تر لةبرى خؤى هةلكدةستيَت بة تةآلقدان و ئةم كةسةن ميَرد لة جيةاتى خةؤى   
دايدةنيَت، ئةو كةسةى كة ميَرد لة شويَنى خؤى دايناوة كةسةانيَك  ئةةواني  يةاخود ذنةكةةى     

طةثيَدانةة، بةةآلم   خؤيةتى ياخود كةسانى ترة بيَجطة لةة ذنةكةةى، ئةطةةر ذنةكةةى بةوو ئةةوا رِيَ      
ئةطةر كةسانى تر بوو ئةوا بريطرتنة، هةروةها هةنديَكجار كةسي سةرثةرشتيارى مندالكى ناكةام  

 ئةو كارة دةكاة بؤية ليَرةدا باس لةم بارانة دةكةي .
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 لقى يةكةم/ لةبرى تةآلقدان
يَتةةوة لةة   لةبريطرت  بة ماناى دانانى كةسيَكى دى لةة ييةةن مرؤظةةوة بةؤ ئةةوةى جيَطةةى بطر      

ِرةفتاركردن لةو خاوةنداريَتيةى كة هةيةتى لةة ِرةفتاركردنةدا. ميَةرد بةؤى هةيةة خةودى خةؤى        
ذنةكةى تةآلق بداة و بةهةمان شيَوة بةؤى هةيةة كةة كةسةى تةر بكةاة بةة بريكةارى خةؤى بةؤ           
هةلكسةةان بةةة تةآلقةةدانى ذنةكةةةى لةةةجياتى خةةؤى ئةمةةة لةةة يى زؤربةةةى زانايةةان، بريكةةار مةةافى 

انى دةبَيت هةةركاتيَك  وازيَةت، بةةآلم ئةطةةر بريكارنامةكةة سةنوردار بةوو ئةةوا دةبيَةت          تةآلقد
بريكةةار ثابةنةةد بيَةةت بةةةو سةةنور و كؤتةةةوة، ئةطةةةر هةةاتوو سةرثَيضةةيكرد ئةةةوا تةآلقةكةةةى        
جيَةةجيَنابيَت، هةروةها كاردار مافى تةآلقدان لة دةستناداة بة لةبرى دانةاني كةسةانى تةر بةة     

ةآلق، بؤية كةاردار دةتوانيَةت ذنةكةةى تةةآلق بةداة هةةر كاتيَةك  ويسةتى ئةمةةن          ئةوامدانى ت
هاوكاة لةطةلَ بووني بريكارنامة لةيى كةسى بريكار، هةةروةها دةتوانيَةت بريكةار لةة بريكةارى      
 اة هةر كاتيَك ويستى بؤية ليَرةدا بؤ بريكةار نيةة ثةان يبردنةى لةة بريكةاري تةةآلقى ذنةكةة         

 .350ر تةآلقيدا ئةوا رِةفتارةكةى سرِراوةية و ثوضةبداة، بؤية ئةطة
لةجياتيدانان، يان بة رِيَكةوت  دةبيَت، يان دادوةرية، يان شةرعية و بة ويستى يةزدان برِيةارى  

ةوا ليَةرةدا  لةسةر دراوة سةبارةة بةة نويَنةرايةةتيكردن يةان لةجياتيةدانان بةةهؤى رِيَكةةوت  ئة       
بةثيَى ويستى هةردوو ييةن دةبيَت و هةريةكةيان مافى رِةفتةاركردنى هةيةة لةسةةر نةاوةرِؤكى     
رِيَكةوتنامةكةةة ئةمةةةن وةك بريكارنامةةة كةةة كةسةةيَك كةسةةيَكى تةةر لةةةبرى خةةؤى دادةنيَةةت بةةؤ  

ةبيَت رِةفتاركردن لةو رِةفتارانةى كة خاوةنيةتى، هةروةها لةجياتى دانان بةهؤى شةرعيةوة د
ئةمةةةن بةةة ويسةةتى ياسةةادانةر برِيةةارى لةسةةةر دراوة وةك سةرثةرشةةتيارى تايةةةةة بةمنونةةة    
سةرثةرشتيار و ِراسةكيَردراو لةسةركةسةى ناكةام، هةةروةها لةجياتيةدانان بةةهؤى دادوةريةةوة        
دةبيَت ئةمةن بةثيَى سةرثةرشتياريةتى طشتى كة دادوةر نويَنةرايةتى كةسى ناكام دةكاة لة 

رِةفتةةاردا كةةة ثيَويسةةتى دةخيوازيَةةت يةةاخود بةرذةوةنةةدى ناكامةكةةة دةخيوازيَةةت وةك   هةنةةديَك
تةآلق، بؤية  تةآلقى نويَنةرايةةتى( يةان  لةةجياتيةوون( لةة رِيَطةاى بريكارنامةة يةان لةة رِيَطةاى          

 .351سةرثةرشتيارى دةبيَت
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زانايانى ئيس م لةمةِر لةبرى تةآلقةدان، ئةةوا زؤربةةى زانايةان رِيَطةةي ثيَةدةدةن و بةة شةياوى         
 ة( بة دروستى نازان  بةم شيَوةيةالظاهريةدةزان  بةآلم  

 
 تةآلقى لةبريدانان .ئةوانةى ِرَيطةدةدةن بة1

مةافى تةآلقةدانى رِاسةتةوخؤى هةيةة،     زؤرينةى زانايانى موسةةك ان دةلكةيَ  ميَةرد هةةروةك ضةؤن      
تةآلقدانةدا، بريكةار دةتوانيَةت     بةهةمان شيَوة دةتوانيَت كةسيَكى تر بكاتة نويَنةرى خةؤى لةة  

 دانةابوو بةةكاة و   شويَنيَكدا مةطةر كاردارةكةى سنورى بةؤ  و ذنةكة تةآلقةداة لةهةر كاة 

 كاردار دةتوانيَت بريكارةكة لة و بةردةوامة ئةوا شويَ ،لةبةرئةوةى بريكارنامةكة بونى هةية

 -ة نيَوان زاناياندا هةنديَك وردةكاريدا جياوازى هةية لة بريكارى  اة ثيَ  تةآلق، بةآلم لة
نابريَةت،   تةآلقى كاردار ي سامان نةبوو، ئةوا بة تةآلق ئةطةر بة ا/ لةيى  ةنةفية بريكار بة

بريكار هةية ذنةكةة تةآلقةةداة دواى    ندراوة، بؤئيا تةآلقةكةى كاردار ليَكاازان بيَت يان طةرِيَ
بريكةارى   ماوةبةنديدايةة، ئةطةةر ماوةبةنديةكةةى بةسةرضةوو ئةةوا لةة       ئةوة ضونكة ذنةكة لة

دةخريَت، تةنانةة ئةطةر كاردار ثان ماوةبةنديةكةة هاوسةةريكرد ئةةوا تةةآلقى بريكةار لةسةةر       
بةسةرضونى ماوةبةندي هاوسةرطرييكرد  ثيَ  ثيَضةوانةى ئةوةى كة ذنةكة ناكةويَت، ئةمة بة

كاتيَكدايةة تةآلقةكةة لةيَكاازان بةوو ئةطةةر بريكةار ذنةكةةى تةآلقةدا ئةةوا تةآلقةكةة            ئةمةة لةة  
 دةكةويَت.

بريكةارى  ةاة    كةاردار هةيةة بريكةار لةة     و بةؤ  لةبريدانان شياوة ر/ لةيى مالكية تةآلق بة
كارخسةتنةكةى يةان    لةة  هةاتوو زانيةةوى بةة    ثيَ  تةآلقدان،ثان ئةوة تةآلقى ناكةويَت ئةطةر

 نةيزانيةوو.
 تةةآلق و  بريطةرت  هةيةة لةة    ي/ لةةيى شةافةية، ئةةواني  وةك زؤربةةى زانايةان دةلكةيَ  لةة       

 تةآلقيشى ثيَدةكةويَت مةطةر بريكار ثيَضةوانةى مةرجى كاردار رِةفتاربكاة.
 يبردنى بريكار دادةنريَت. ةد/ لةيى  ةنةةلية وادةبين  هةنديَك رِةفتارى سةرجيَيكردن ب

كةسى بزر، بةآلم  تةآلق بؤ ه/ لةيى جةع ةرية، ئةمان كؤك  لةسةر شياو بوونى لةبريطرت  لة
ئةطةةر ميَةةرد ئامةادةبوو ئةةةوا لةةييان ئةةةوةى  دروسةتة كةةة شةياوة، بةةةآلم لةبةرامةةةر ئةمةةةدا       

زر نةبونى ميَرد، ئةوان مةرجى دةطوويَت لة بار وكاتى ب ظاهري  داوتةيةكى تريان هةية لةطة  
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ئةوة دادةنيَ  بؤخستنى تةآلق بة بريكارنامة كة دةبيَت شاهيد بونى هةبيَت لةكاتى لةبريداناندا 
 ضونكة تةآلق لةيى ئةوان بةبآ شاهيد ناكةويَت.

و/ لةيى زةيدية كة لةطة  زؤربةى زانايانةدا ِرايةان دةطوويَةت بةةآلم مةةرجى ئةةوةيان دانةاوة        
ت بريكار دارِشتةى تةآلقةكة زيادبكاة و بيطةرِيَنيَتةوة بةؤ كاردارةكةة ئةمةةن بةة ثيَوانةة      دةبيَ

 لةسةر هاوسةرطريى.

 
 .352(دةَلَيت تةآلق بة لةبريدانان نابَيت الظاهريةسةبارة  بة ).2

بريكةةار ثابةنةةدة بةةة سةةنورى رِاى كةةاردار، دةبيَةةت بةةة ئةةارةزوى كةةاردار رِةفتاربكةةاة، ناتوانيَةةت 
زيادرِةويةكةةاة لةةةوةى  ثيَيكراوةتةةة بريكةةار، ئةطةةةر هةةاتوو زيةةادرِةويكرد ئةةةوا رِةفتارةكةةة       
ة جيَةةجيَنابَيت تةنها مةطةر كاردار رِيَطةةي ثيَةةداة، لةة بريكارنامةةى فةةرمى طشةتيدا ثيَويسةت       

دةق هةبَيت لةسةر مةافى بريكةار لةة تةةآلقى ذنةى كاردارةكةةدا، بةة ثَيضةةوانةوة بريكارنامةةى          
طشتى ماف ناداة بةة بريكةار بةة تةةآلق، كةاردار دةتوانيَةت بريكةار لةة بريكةارى  ةاة  ئةطةةر             

بةة   ويستى، ليَرةدا تةآلقى ناكةويَت تةنها لةو كاتةدا نةبيَت ئةطةر بريكارنامةكة ثةيوةنديداربوو
مافى ذنةكة، ليَرةدا بؤ كاردار نية بريكارةكة لة بريكارى  اة ئةمة لة يى مالكية، بؤية ئةطةر 

تةةةآلقى هةةر كةسةةيَك كةةة   ،ميَةرد بةةة ذنةكةةى وة  تةةؤم كةرد بةةة بريكةار لةةة تةةآلقى خةةؤة يةان      
هاوسةةةرطريى بكةةةم لةطةلكيةةدا بةدةسةةت تؤيةةة ( ئةةةوا ليَةةرةدا ميَةةرد ناتوانيَةةت ئةةةم بريكارييةةة    
بسرِيَتةوة و ثوضيةكاتةوة بة لة خستنى بريكارةكة لة بريكاري ثيَ  خستنى تةآلقةكة، ضونكة 

 .353كة دورخستنةوةى زيانطةياندنة ثيَى ثةيوةستة بةم بريكارنامةية ،مافى ذنةكة
(دا ئاماذةيةداوة بةةوةى تةةآلق    34سةبارةة بة ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى ئةوا لةة مةادةى    

بةهؤى بريكاريةوة دروستة، هةروةها رِيَطةيداوة بةوةى تةآلق  ريَت بةهؤى بريكارنامة ئةطةةر  
 رِيَطرى هةبوو لةسةر ئامادةبونى يةكيَك لة هاوسةران.
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 دووةم/ ِرَيثَيدان بة تةآلقدان لقى 
نةداريَتى مةافى تةآلقةدانى ذنةكةةى لةةخؤى      مةبةست لة رِيَكيَدان بة تةآلقدان، ئةوةية ميَرد خاوة

بسكيَريَت بة خودى ذنةكةى، يان بسكيَريَت بة كةسانى تر، ئةم مةافى خاوةنداريَتيةةيان هةةبيَت    
لة تةآلقى ذنةكةى بةشيَوةيةك لةسةر ويستى رِاوةستاو بيَت، بةمنونة ثيَيةةكيَت ة ذنةكةم تةةآلق  

،  ةنةفيةةةكان بةةؤ 354هةةةردوو هاوةلكةكةةةى بةدة ئةطةةةر ويسةةتت ئةمةةة بةةة رِاى ئةةةبى  ةني ةةة و 
باليةد( وةك ئةةوةى ميَةرد بةة ذنةكةةى بةكيَةت  تةؤ         األمهر رِيَكيَدان سآ طوتةيان وتووة ئةواني   

سةرثشكيت بؤ برِياردان(، هةروةها  التخيري( وةك ئةوةى ميَرد بة ذنةكةى بةكيَت  سةربةسةتيت  
ن سةك( واتةة تةةآلقى خةؤة بةدة، سةةبارةة بةة هةةردوو          طلقيردنى خؤة( هةروةها  لة هةلكةيا
باليد( و  التخيري( دوو طوتةن لة طوتةكانى دوونيازى و ثيَويستيان بة نيةاز هةيةة    األمرطوتةى  

 .355لةييةن ميَرد واتة خواستى خاوةنداريَتى ذنةكة لة مافى تةآلقدانى خؤى
 داِرشتةى ِرَيثَيدان 

رِيَكيَدان بةهةر طوتةيةك كة ئاماذة بيَت بؤى بة دروست دادةنريَت،  ةنةفيةةكان سةآ طوتةةيان    
ن سةك إن   طلقهي باسكردوة وةك ئاماذةمان ثيَدا ئةواني   إختةاري ن سةك( و  امةرك بيةدك( و      

كةةة دارِشةةتةى دوونيةةازي  و  سةةةبارةة بةةة دارِشةةتةى يةكةةةم  و دووةم لةةةو طوتانةةةن  ،شةةئت( 
ثيَويستة نيازى لةطةلكدا بَيت بؤ تةآلق خسنت يةاخود ئامةاذة هةةبَيت لةسةةر بةلكطةةى تةةآلق بةؤ        
مةبةستى تةآلقدان، بؤية تةآلق بةم دارِشتانة تةآلقى ليَكاازانةة، بةةآلم دارِشةتةى سةيَيةم ئةةوا      

قيشةةى ثيَدةكةةةويَت بةةة تةةةآلقى  رِيَكيَةةدان بةةةم دارِشةةتةية دةضةسةةكيَت بةةةبآ بةةونى نيةةاز و تةآل 
طةرِيَندراوة تةةنها لةةو كاتةةدا نةةبَيت ئةطةةر ميَةرد جوتنةةبوو بةوو، يةاخود رِيَكَيدانةكةة لةسةةر            
لةجياتيةونيَك يان بة بةرامةةةريَك بةوو ئةةوا ليَةرةدا تةآلقةكةة لةيَكاازان دةبيَةت و ئةطةةر هةاتو          

طةورةيةة، هةةروةها دارِشةتةى تةةآلق يةان      تةواوكةرى سآ تةآلقةكةبوو ئةوا تةآلقى ليَكاازانةى  
 .356رِةهاية ياخود كؤتكراوة و سنوردارة بة كاتيَكى دياريكراو
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 شتةى ِرَيثَيدان بة كاتى ِرةها / داِرا
ةوةيةة  ن سك(،  وك ى ئةةم بةارة ئ   طلقيوةك ئةوةى ميَرد بة ذنةكةى بةكيَت  امرك بيدك( يان  

ذنةكة بةمة خاوةنداريَتى تةآلقى خؤى هةيةة ضةونكة لةة كؤبونةةوة و دانيشةتنى تةآلقةكةدايةة،       
بةآلم ئةطةر لة دانيشتنةكةدا هةلكسا ياخود رِؤيشت بؤ كاريَكى تر و ذنةكة لة دانيشتنةكةدا بةوو  

دانى تةةآلقى  ثيَ  تةآلقدانى خةؤى ئةةوا رِيَكَيدانةكةة ثوضةة  دةبيَتةةوة، هةةروةها ئةطةةر رِيَكيَة        
 ذنةكة بؤ كةسيَكى تر بوو ئةوا رِيَكيَدانةكة ثةيوةست دةبيَت بة دانيشتنةكة.

 
 تةى ِرَيثَيدانى سنوردار بةكا  ب/ داِرش

ئةمةن وةك ئةوةى ميَرد ذنةكةى سةرثشك بكاة لة برِياردان ماوةى هةفتةيةةك يةان مانطيَةك،    
كةة جةيَطري دةبيَةت كةة تةةآلقى خؤيةةداة لةةو        ليَرةدا  وك ى ئةم تةآلقة ئةوةية رِيَكيَدان بؤ ذنة

 ماوة دياريكراوةدا و ئةطةر هاتوو ماوةكة تةواو بوو ئةوا مافى رِيَكيَدان ثوضة  دةبيَتةوة.
 ةى ِرَيثَيدان لة طشت كاتَيكدا ج/ داِرشت

وةك ئةوةى ميَرد ذنةكةى سةرثشك بكاة لة برِياردان بة هةميشةيى، ثيَي بةكيَةت تةةآلقى خةؤة    
ةركاتيَك ويسةةتت،  ةةوك ى ئةةةم جةةؤرة ئةوةيةةة ذنةكةةة تةآلقةةدانى خةةؤى وةردةطريَةةت    بةةدة هةة

لةهةركاتيَكدا ويستى ئةوي  يةكجار، ئةطةر جاريَك تةآلقى خؤيدا ئةوا ليَرةدا رِيَكيَدانةكة تةةواو  
دةبيَت مةطةر لة دةستةواذةى رِيَكيَدانةكةدا ئاماذة بة ضةند جارة هةبيَت وةك ئةوةى ميَرد بةة  

ى بةكيَت  تةآلقى خؤة بدة هةرجاريَك ويستت( ليَرةدا ذنةكة دةتوانيَت زياد لةة جاريَةك تةا    ذنةكة
 .357سآ جار تةآلقى خؤى بداة

 كاتى ِرَيثَيدان 
 رِيَكيَدانى ميَرد بؤ ذنةكةى كة تةآلقى خؤى بداة بةم شيَوةيةية ة

 وة بة طريَةةستى هاوسةرطريى..هةنديَكجار لكيَنرا1
 .358.هةنديَكجار ثان تةواوبونى طريَةةستى هاوسةرطريى دةبيَت2
 لة طشت كاتيَكدا دروستة ئةمةن دواي طريَةةسيت هاوسةرطريي رِاست و دروست.-3

 يَكيَدانةكة ئةوا ةسةبارةة بة رِيَكيَدانى تايةةة بة كاتى دةرضونى رِ
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ا/ ئةطةةةر رِيَكيَةةدانى ذنةكةةة ثةةيَ  طريَةةسةةتكردن لةطةلكيةةدا لةسةةةر رِوودانةةى هاوسةةةرطريى         
هةلككةسيَردرابوو، وةك ئةوةى كةسيَك بةة ذنيَةك بةكيَةت   ئةطةةر هاوسةةرطريميكرد لةطةةلكت ئةةوا        

بةدةيت  سةرثشكى خؤتيت(( يان دةلكيَت   سةرثشكى خؤتيت و بةدةست خؤتةة تةةآلقى خةؤة    
هةركاتيَك ويستت((، بؤيةة ئةطةةر كةسةةكة هاوسةةرطريى لةطةة  ذنةكةةدا ئةوامةدا دواى ئةةو         
طوتةية، ئةوا مافى ذنةكة جيَطري دةبيَت بؤ تةةآلق ئةمةة لةةيى  ةنةفيةة ثيَضةةوانةى زؤرينةةى       

ؤن زانايان كة ليَرةدا دةلكيَ  رِيَكَيدان شةياو نيةة ضةونكة ثيةاو خةؤى مةافى تةةآلقى نيةة ئةيا ضة          
 خاوةنداريَتى شتيَك دةبيَت كة هيَشتا نةبوةتة خاوةنى.

ر/ ئةطةر رِيَكيَدانى ذنةكة لةكاتى ئةوامدانى طريَةةسةتى هاوسةةريدابوو، وةك ئةةوةى بةشةيَك     
ئةطةر ثياو دةستكيَكةربوو بة داخوازيكردن و لةييةةن   ،بيَت لة داخوازيكردن يان رِةزامةنديةون

وةك ئةةوةى ثياوةكةة بةة ذنةكةة بةكيَةت   هاوسةةرطرييم لةطةةلكت        ذنةكةوة رِةزامةندى دةرضةوو  
ئةوامدا لةسةر ئةوةى بةدةست خؤة بيَت هةةركاتيَك ويسةتت تةةآلقى خةؤة بةدة(( ذنةكةةن       
بةكَيت ِرةزامةندم، ئةوا ليَةرةدا طريَةةسةتةكة طريَةدةدرَيت و رِيَكَيدانةكةة ثوضةة  دةبيَةت ضةونكة        

واوبونى طريَةةسةةتةكة و رِيَكيَدانةكةةة بةخشةةراوة ثةةيَ  ئةةةوةى  رِيَكيَدانةكةةة رِوويةةداوة ثةةيَ  تةةة 
طريَةةستةكة طريَةدريَت و ميَرد مافى تةآلقى لةسةر ذنةكةة دةبيَةت، بةةآلم ئةطةةر داخةوازيكردن      
لةييةةةن ذنةكةةةوة بةةوو رِةزامةنةةدبوني  لةييةةةن ميَردةكةةةوة بةةوو وةك ئةةةوةى ذنةكةةة بةكيَةةت     

مةةارةيى برِةكةةةى ئةوةندةيةةة بةةة مةةةرجيَك تةةةآلقى خةةؤم   هاوسةةةرطرييم كةةرد لةطةةةلكت لةسةةةر 
بةدةسةةت خةةؤم بيَةةت هةةةركاتيَك ويسةةتم(( و ثياوةكةةةن بةكيَةةت رِةزامةنةةدم، ليَةةرةدا طريَةةسةةتى  
هاوسةةرى و رِيَكيَدانةكةةة لةطةلكيةدا دروسةةتة و ذنةكةة دةتوانيَةةت تةةآلقى خةةؤى بةداة هةةةركاتيَك      

ت دةبيَةةةت، رِةزامةنةةةدبونى ميَردةكةةةة ويسةةتى ضةةةونكة طريَةةسةةةت بةةةة رِةزامةنةةةدبوون دروسةةة 
 هاوسةريكردن و رِيَكيَدان لةخؤدةطريَت.

ي/ ئةطةةةر رِيَكيَةةدانى ذن ثةةان ئةوامةةدانى طريَةةسةةتى هاوسةةةرى بةةوو، وةك ئةةةوةى ميَةةرد بةةة  
ن سةك متةى شةئت( يةان      أختهاري ذنةكةى بةكيَت دواى هاوسةرطريى لةطةلكيدا  امرك بيدك( يةان   

ةدا رِيَكيَدانةكة دروستة و ذنةكة دةتوانيَت سةرثشكى خؤى بيَةت ئةطةةر   اردة(، ليَرأن  طلقيها 
 .359 وازيَت
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 ان و مافى مَيرد لة تةآلق خسنت ِرَيثَيد
نى لةكاتى رِيَكيَدان بة ذن ئةو ثرسيارةى ديَتة ئاراوة ئايا رِيَكيَةدان مةافى ميَةرد لةة تةةآلق خسةت      

ذنةكةى دةهيَةكيَت يان دةسرِيَتةوة؟، رِيَكيَدان مافى ميَرد لة تةآلق خسنت ناسرِيَتةوة و بؤ ميَةرد  
هةيةةة دواى ئةةةوةى رِيَكيَدانةكةةةى  بةةة ذنةكةيةةدا ئةةةوا دةتوانيَةةت تةةةآلقى بةةداة، ليَةةرة رِيَكيَةةدان  

تاربكةاة، بؤيةة   هاوشيَوةى بريكارنامةية هةروةك ضؤن كاردار دةتوانيَةت رِاسةتةوخؤ خةؤى رِةف   
هةركةسيَك رِيَكَيدانيدا بة كةسةيَكى تةر لةخسةتنى تةةآلق ئةةوا ئةةو كةسةة ئةةو مافةةى هةيةة و           

 .360دةميَنيَتةوة بؤ خؤى و دةتوانيَت بةكاريةيَنيَت
 حوكمى ِرَيثَيدان 

 ةبينيَتةوة كة ئةمانةن ة وك ى ثيَدانى رِيَكيَدان بة ذن لة سآ  وك دا خؤيد
(، ئةةوا يةةك   نفسهي ن سك( ذنةكةن وتةى  إخةاة    إختارييةكةم/ ئةطةر ميَرد بة ذنةكةى وة  

 تةآلقى ليَكاازاني ثيَدةكةويَت، ئيا ميَردةكة نيازى يةك يان دوو يان سآ تةآلق بيَت.
رةدا ئةطةةر نيةازى   دووةم/ ئةطةر ميَرد بة وتةةى  امةرك بيةدك( رِيَكيَةدانى ذنةكةةى كردبةوو، ليَة       

تةآلقيَك يان دوو تةآلق بوو ئةوا بؤ ذنةكة نية تةآلقى خؤى بةداة تةةنها يةةك تةةآلقى لةيَكاازان      
دةتوانيَت، بةآلم ئةطةر نيازى سآ بوو ئةوا بؤ ذن هةية تةآلقى خؤى بةداة بةة يةةك يةان سةآ،      

و هةةروةها لةة رِيَكيَدانةدا     بةآلم جةع ةرية دةلكيَ  تةآلق لةهةر باريَكدا بيَت تةنها يةةك دةكةةويَت  
 ( و بةبآ طوتةكانى تر.طالقتةآلق ناخةن تةنها بة طوتةى ذنةكةة  انا 

 سيَيةم/ ئةطةر رِيَكيَدانى كردبوو بة طوتةى رِوون و رِاشكاوى تةآلق ئةوا دوو بةشة ة
دا بةةثيَى  ليَةرة  ،بةشى يةكةم/ ذن تةآلقةكة دةخاة بةثيَى ئةو رِيَكيَدانةى ميَردةكةى رِيَيكيَداوة

 ئةوةى كة كةوتووة تةآلقةكة دةكةويَت بة رِاي  ةنةفية و جةع ةرية.
بةشى دووةم/ ذنةكة ثَيضةوانةى رِيَكيَةدان و بةةثيَى ئةةو رِيَكَيدانةة تةآلقةكةة ناخةاة، بؤيةة يةان         
رِيَكيَدانةكة كؤتنةكراوة بة ويستى ذنةكة يان كؤتكراوة بة ويستى ذنةكة، لةة هةةردوو بارةكةةدا    

ة ذمارةدا سةرثيَضيدةكاة يان لة وةس دا سةرثيَضيدةكاة و ئةمةن ضوار بارة و بةؤ هةةر   يان ل
 باريَك  وك ى خؤى هةية بةم شيَوةية ة
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باري يةكةم/ ئةطةر هاتوو رِيَكيَدان بة ويستى ذنةكة كةؤة نةةكرابوو ذنةكةةن سةرثيَضةيكرد لةة      
ة لةسةر ئةوةى كةة لةسةةر خةؤى    ذمارةدا، ئةطةر سةرثيَضيكرد بؤ كةما ئةوا تةآلقةكة كةوتوو

خستوة، ئةطةر ميَرد بة ذنةكةى وة ة    سآجار تةآلقى خؤة بدة و ذنةكةن يةةكجار تةةآلقى   
خؤيدا(( ئةوا يةك تةآلقى كةوتووة ضونكة ذنةكة مافى سآ تةةآلقى هةيةة، بةةآلم ئةطةةر ذنةكةة      

ة، بةآلم ذنةكة تةةآلقى  سةرثيَضيكرد بؤ زياتر وةك ئةوةى بة ذنةكةى بةكيَت يةك تةآلقى خؤة بد
خؤيدا بة دوو يان سآ، ئةوا لةيى ئةبى  ةني ة هيت تةآلقيَك ناكةويَت بةآلم ئةبويوسف و حم د 

 دةلكيَ  كةوا يةك تةآلقى دةكةويَت ئةطةر ذنةكة سآ تةآلقى خؤيدا.
بةةارى دووةم/ ئةطةةةر رِيَكيَةةدان بةةة ويسةةتى ذنةكةةة كةةؤة نةةةكرابوو، ذنةكةشةةى لةةة وةسةة دا         

كرد، وةك ئةوةى ميَرد رِيَكَيدانى بةة ذنةكةةدابوو بةة تةةآلقى طةرِيَنةدراوة بةةآلم ذنةكةة        سةرثيَضي
تةآلقى خؤى خستةيَت بة تةآلقى ليَكاازان ياخود بة ثيَضةوانةوة ئةوا لةم بارةدا تةةنها بةةثيَى   

 ئةو رِيَكيَدانة تةآلقةكة دةكةويَت و بيَجطة لةوة بة ثوض و سرِدراوة دادةنريَت.
يةم/ ئةطةر رِيَكيَدانةكة كؤتكرابوو بة ويسةتى ذنةكةة و لةة ذمةارةدا سةرثيَضةيكرد، لةةم       بارى سيَ

بارةدا هيت تةآلقيَك ناكةويَت ئيا ئةطةر سةرثيَضيكردبيَت بؤ زياتر يان كةةما، بةمنونةة ئةطةةر    
بة ذنةكةى وة   سآ تةآلقى خؤة بدة ئةطةر ويستت(( و ذنةكة تةةآلقى خؤيةدا يةةك يةان دوو،     

ئةطةةر   ،هيت تةآلقيَك نةكةوتووة، ضونكة ويستى سآ تةآلق مةرجة بةؤ كةةوتنى تةآلقةكةة     ئةوا
سةرثيَضيكرد ئةوا مةرجةكة بةجيَ اوة و دواكةةوتووة، بؤيةة تةةآلق ناكةةويَت، هةةروةها ئةطةةر       
ميَرد بة ذنةكةى وة  يةك تةآلقى خؤة بدة طةر ويستت(، ذنةكة دوو يان سةآ تةةآلقى خؤيةدا،    

ى ئةبى  ةني ة هيت تةآلق ناكةويَت، ضونكة ويست و ئارةزوى دوو يان سآ ئةارةزوو  ليَرةدا لةي
 ويستى يةك تةآلق نية.

بارى ضوارةم/ ئةطةر رِيَكيَدان سنوردار بوو بة ويستى ذنةكةو سةرثيَضى وةس يكرد، بؤية ئةطةر 
يَنةدراوةى  بةذنةكةى وة   تةآلقى ليَكاازانى خةؤة بةدة ئةطةةر ويسةتت((، ذنةكةة تةةآلقى طةرِ      

خؤيدا ياخود بة ثيَضةوانةوة، لةم بارةدا هيت تةةآلقيَك ناكةةويَت، ضةونكة ميَردةكةة تةآلقةكةةى      
لةسةر ويست و ئارةزوى ذنةكة هةلككةساردوة بة دياريكردنى وةسف، بؤية لةبةرئةةوةى ذنةكةة   

 .361سةرثيَضيكرد ئةوا مةرجةكة جيَدةميَنيَت و تةآلقةكة ناكةويَت
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(دا ئامةاذة دةداة  34سةبارةة بة ياساى بةارى كةسةيَتى عيَراقةى لةة خةالكى  يةكةةم(ى مةادة        
 بةوةى رِيَكيَدان دروستة لة تةآلقدا و ئةطةر رِيَكيَدان هةبوو ئةوا تةآلقى ثيَدةكةويَت.

 
 َيوان ِرَيثَيدان  و لةبريطرتنجياوازى لة ن

 كاردةكاة، بةآلم رِيَكيَدراو بة ويستى خؤى كاردةكاة. .بريكار بة ويستى كاردار1
.لةبريطرتندا ثيَويستى بة رِةزامةندبوون هةية لةييةن بريكار ثان دةرضونى داخوازيكردن لةة  2

كاردارةوة، بةآلم رِيَكيَةدان بةة ويسةتى تةاك ييةنةيةة واتةة بةة داخةوازيكردن لةييةةن ميَةردةوة           
 ت بة رِةزامةندبون بكاة.دروست دةبيَت بةبآ ئةوةى ثيَويس

.هةركةسيَك كةسيَكى ترى كردبوو بة بريكار بة تةآلقدانى ذنةكةى ئةوا ئةو كةسة بةؤى هةيةة   3
لةةةو بريكاريةةة بطةرِيَتةةةوة لةبةرئةةةوةى بريكارةكةةة هةلكنةسةةتاوة بةةة جيَةةةةجيَكردنى ئةةةوةى      

قةدانى ذنةكةةى يةان    ثيَيسكيَردراوة، بةةآلم ئةةوةى كةسةى تةرى كةرد بيَةت بةة رِيَكيَةدراو بةؤ تةآل         
رِيَكَيدانيةةدابوو بةةة ذنةكةةةى بةةؤ تةآلقةةدانى خةةؤى ئةةةوا ئةةةو كةسةةة ناتوانيَةةت لةةةو رِيَكَيدانةةة          

 ثاشطةزبيَتةوة.
.لةبريطرتندا، بة دانيشتنى كؤبونةوةى تةآلقدان كؤة ناكريَةت، بؤيةة دروسةتة بةؤ بريكةار بةة       4

اة، بةةةآلم رِيَكيَةةدان كةةؤتكراوة تةةةآلق  لةدانيشةةتنى تةآلقةةدان يةةان دواى دانيشةةتنةكة تةةةآلق بةةد 
 ثابةندة( بة دانيشنت، بؤية ئةطةر ميَرد رِيَكيَدانيدابوو بةة ذنةكةةى بةة تةآلقةدان يةان كةسةيَكى       
ترى رِيَكيَدراوكرد بة تةآلقدانى ذنةكةى، بةآلم ذنةكة يةان ئةةو كةسةة لةدانيشةتنةكة هةلكسةان و      

 دةبيَتةوة.رِؤيشنت ثيَ  تةآلقدان ئةوا رِيَكيَدانةكة ثوضة  
.دةرضوونى ميَردى رِيَكيَدراو لة ليَهات  واتة ئةطةر ميَرد ليَهاتويى لةدةستدا بةهؤى شيَتى ئةوا 5

كاريطةرى نية لةسةر رِيَكيَدانةكةى، ليَرةدا بؤ ذنةكة هةية تةةآلقى خةؤى بةداة ئةطةةر ويسةتى،      
ة لةدةسةةتدانى  بةةةآلم لةةة  الكةةةتى لةةةبريطرت  ئةةةوا بريكارنامةكةةة دةسةةرِيَتةوة و ثوضةةة بةة        

 .362ليَهاتويي
 يةم/ سةرثةرشتيارى لة تةآلقدانلقى سَي

زؤربةى زانايان دةلكيَ  سةرثةرشتيار مافى ئةوةى نيةة هاوسةةرى كةورِة مندالكةكةةى تةآلقةةداة      
ك بيَت يان شيَت يةان ئةةوةى لةة    واتة ئةو مندالكةى لةذيَر سةرثةرشتيداية، ئيا  ئةو كةسة بضو
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 ةةوك ى ئةوانةةدان(، هةةةروةها دةلكةةيَ  ئةطةةةر ميَةةرد بضةةوك بيَةةت دةبيَةةت ضةةاوةرِوان بكريَةةت تةةا   
ثيَطةيشنت و ئةطةر شيَت بوو ذنةكةن زيانى ثيَدةطةيشت لةسةرجيَيكردن ئةوا كيَشةةكةيان بةؤ   

لة زانايان وةك مالكية تةةآلقى  دادطا بةرزدةكريَتةوة و دادوةر جيايان دةكاتةوة، بةآلم هةنديَك 
سةرثةرشتيار بة دروست دادةنيَ   ئةطةر سةرثةرشةتيار بةاوك بةوو يةان بةاثري لةةكاتى نةةبونى        
باوك(، بةآلم جةع ةرية دةلكيَ  بؤ سةرثةرشتيار هةية  باوك يان باثري( لةجياتى كةسى  شةيَتى  

سةت و شيَتيةكةشةى ثةيوةسةت    تةواو( تةآلق بةكاربهيَنيَت ئةطةر هاتوو بةرذةوةنةدى وايدةخوا 
بوو بة مندالكيةوة، بةآلم ئةطةر ثةان ثيَطةيشةنت شةَيت بةوو يةاخود سةرثةرشةتيار نةةبوو ئةةوا         

 .363دادوةر تةآلقدان لةئةستؤدةطريَت
يَطةةةةى بةشةةيَوةيةكى طشةةتى زانايةةانى ئيسةة م بريوِرايةةان جيةةاوازة لةةة وك ى تةةةآلق لةةة رِ         

 سةرثةرشتيكردنةوة بؤ سآ رِا ة
رِاى يةكةم/ كةسى سةرثةرشتيار   سةرثةرشتيارى تايةةة( مافى نية تةآلقى ذنى ناكةام بةداة   

كةة لةةذيَر سةرثةرشةتيارى ئةةودان، سةةرةرِاى      ، مندا  يان شيَت يان ئةوانةى لة  وك ياندان( 
ريى ئةوامةدريَت، لةيى زؤرينةى ئةوةى دةتواندريَت و دةكريَت بةم سةرثةرشتيارية هاوسةرط

 ةنةةليةن  ظاهري  وزانايان ئةم رِاية جيَطرية و لةيى زانايانى  ةنةفية و شافةية و زةيدية و 
 لة طيَرِانةوةيةكدا.

رِاى دووةم/ تةآلقى سةرثةرشتيار بة دروست دادةنيَت ئةطةر سةرثةرشتيارةكة باوك بيَت ئةمة 
آلقةكةة بةةبآ بةرامةةةر بيَةت يةان بةة بةرامةةةر بَيت،بةاثريي          بة كؤى دةنطى زانايةان، ئةيا تة  

 وك ى باوكى هةية لةكاتى نةبونى باوكدا، بةآلم لةسةةر تةةآلقى كةسةى رِاسةكيَردراو بريورِايةان      
 جياوازة.

رِاى سيَيةم/ زانايانى جةع ةرية دةلكيَ  سةرثةرشتيار ض باوك بيَت يةان بةاثري دةتوانيَةت لةةبرى     
و( تةآلق بداة ئةطةر هاتوو بةرذةوةندى وايدةخواسةت و بةارى شةيَتيةكةن     كةسى شيَتى تةوا

ثةيوةست و لكيَنرابوو بة مندالكيةوة واتة لةمندالكيةوة شيَت بةوو، ئةطةر دواى ثيَطةيشنت شةيَت  
بوو ياخود سةرثةرشتيار نةبوو ئةوا دادوةر هةلكدةسيَت بة لة  ئةستؤطرتنى تةآلق، بؤ دادوةر و 
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ية تةآلق بداة لةسةر كةسى مندا  و كةسى شيَت كة شةيَتيةكةي ناوبةةناو بةوو    سةرثةرشتيار ن
 .364بةلككو دةبيَت ضاوةرِوان بكةن لة مندالكةكة تا ثيَدةطاة و شيَتةكةن تا ضاكدةبيَتةوة

 ققةرةبووكردنةوة و سةملاندني تةآل ضوارةم/ تؤماركردن و بِرطةى
 قى يةكةم/ تؤماركردنى تةآلق ل

خسنت و كةوتنى تةآلق ثيَويستى بة فؤرميَك يان شةيَوةيةكى ديةاريكراو نيةة وةك تؤمةاركردنى،     
بةلككو طوزارشتكردن لة تةةآلق بةةو دارِشةتةيةى شةةرع ديةاريكردوة دةكةةوَيت، فةةرميةون يةان         

ثايةيةةةك نيةةة لةةة ثايةةةكانى تةةةآلق و مةةةرجيَكي  نيةةة، بةةةلككو تؤمةةاركردن تةةةنها        شةةيَوةيى
رِيَوشويَنيَكى فةرمية مةبةست ليَى رِيَكخستنى بارةكانى تةآلقة، ئةمةن بةو مانايةة نايةةة كةة    
دادطا دان نانيَت بةو تةآلقانةى لةدةرةوةى دادطا رِوودةداة، ضونكة لةكاتى كةةوت  و روِودانةى   

دةرةوةى دادطا ئةوا داوا تؤمار دةكريَت و رِؤذى دادبينى دياري دةكريَت و دادطا برِيار تةآلق لة 
بؤيةة تةةآلق يةان لةة بةةردةم دادطةا دةكةةوَيت         365دةردةكاة و ذنةكةى ثآ ئاطاداردةكريَتةةوة 

 ياخود لة دةرةوةى دادطا دةبيَت بةم شيَوةية ة
 
 كةوتنى تةآلق لة بةردةم دادطا  كةم/ية

بةردةم دادطاى بارى كةسيَتيدا داواى كةوتنى تةةآلق   رِيَطاى تؤماركردنى داوايةك لة دةبيَت بة
 بكريَت بةثيَى داوانامةيةك بةرامةةر بانطهيَشت بكريَت بؤ بكريَت وييةنى بةرامةةرى ىلَ ئاطادار

تةةآلق رِيَكةخريَةت تةةنها لةسةةر      رعى بةة نابيَةت بةلكطةةى شةة    ناكريَةت و  دادبينةى، بؤيةة  
هةةروةها ئةطةةر داوان   ،دادطا بةةبآ ئةةوةى دادبينةى ياسةايى رِوبةداة       سةردانكردنى ميَرد بؤ

تؤماركرا ئةوا نابيَت دادطا ثةلةى تيادابكاة ثيَ  هةولكدان بؤ لةيةك نزيكردنةوةى هةردوو ييةن 
ى داواى تةةآلق دةكةاة بةةوةى ضاوثؤشةى     و ثيَشكةشكردنى رِاويَي و ئامؤذطارى بةؤ ئةةو كةسةة   

احلة ل   أبغهض بكاة لة ئارةزوى  تةآلق و برييةخاتةوة بة وتةةى ثيَ ةمةةةر  د.خ( دةلكيَةت   إن    
(( و دةبيَت هةردوو ييةن بنيَردريَةت بةؤ تويَةيةرى كؤمةآليةةتى بةؤ تةاوتويَكردنى       الطالقعند اهلل 

بؤ داواكة ئةطةر هةبوو، هةةروةها دلكنيةابون   دؤسيةكة و هيَنانة ناوةى ئةندامي داواكارى طشتى 
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لةةة بةةارى ذنانةةةى هاوسةةةرةكة ئةةةوي  بةةةوةى ئايةةا دووطيانةةة يةةان لةةةو كةسةةانةية كةةة سةةورِي  
مانطانةي تةواو رِيَكة يان نائوميَدة و برِاوةتةوة لةسورِي مانطانة هةروةها دلكنيةابون لةة بةوونى    

يَت طشت رِيَطايةكى ياسايى تر كةة بةثيَويسةتى   تةآلقى ثيَشا، ئةمة ويَرِاى ئةوةى دادطا دةتوان
 دةزانيَت ثةيرِةوبكاة بؤ نةخستنى تةآلق.

 

 كةوتنى تةآلق لة دةرةوةى دادطادووةم/ 
ئةطةر داواكةار بةة تةآلقةدان، لةة بةردةميةدا طةران و ئةسةتةم بةوو سةةردانى دادطةا بكةاة و لةة             

بةندة تةآلقةكة لة دادطةا تؤماربكةاة   دةرةوةى دادطا تةآلقي ذنةكةيدابوو، ئةوا دةبيَت ياخود ثا
لة ماوةى ماوةبةنديدا، زؤرجار سةردانيكردن بؤ دادطا بؤ تؤماركردنى تةآلق بؤ داواكار ئةستةم 
دةبيَت بةهؤى ئةوةى داواكار بة تةآلق لة شويَنيَكة ناطاتة دادطا بةهةر هؤيةك بيَةت يةان دادطةا    

تةآلقةكةة دةخةةن و دواجةار سةةردانى دادطةا       ثيَكنايةة، يان سةرةتا لة بةردةم ثياوانى ئاينى
بيَطومان كةوتنى تةآلق لة دةرةوةى دادطا ماف دةداة بةهةةر يةةكيَك لةييةنةةكان    ، 366دةكةن

ثانةبةريَتةةة بةةةردةم دادطةةا بةةؤ تؤمةةاركردنى تةآلقةكةةة لةةة رِيَطةةاى داواى ثةسةةةندكردنى تةةةآلقى  
ماركردنى تةآلقةكةة لةة دادطةا ئةةم داوايةة لةة خاوةنةداريَتى هةةردوو ييةةنى          دةرةكى و ثان تؤ

كيَشةكة دةردةضَيت و ناتوان  ئارةزوومةندانة يةان تةاك ييةنانةة واز لةةو داوايةة بهيَةن  ضةونكة        
تةآلق ثةيوةست نية بة مافى هةردوو ذن و ميَرد بؤية ئةطةر هةردوو ييةن وازيةان لةة تةآلقةكةة    

ةكةضى  ويستيان نابيَت و بة داواكةدا دةرِواة تا يةك ييكردنةةوةى، ياسةاى بةارى    هيَنا دادطا م
(ى ئامةاذةي بةةةوةداوة بةةوةى هةركةسةةيَك   1(دا لةبرِطةةةى  31كةسةيَتى عيَراقةى لةةة مةادةى     

دةيويست تةآلق بداة دةبيَت داوايةك لة دادطاى بارى كةسيَتى تؤماربكاة ئةوي  بة داواكردنى 
وةرطرتنى برِيار ثيَى، ئةطةر نةيتوانى سةردانى دادطةا بكةاة ئةةوا لةسةةرى      خستنى تةآلقةكة و

ثيَويسةةتة لةةة مةةاوةى ماوةبةنديةةدا تةآلقةكةةة لةةة دادطةةا تؤماربكةةاة، هةةةروةها ئةةةوةى جيَطةةةى  
(ى ئةةم مادةيةيةة كةة لةييةةن دارِيَةيةرى هةةرَيم دانةدراوة تايةةتةة بةةوةى          2سةروة برِطةى  

تةآلق لةييةن ميَرد ئةوا ثابةندة بة دانانى برِيَك لةة ثةارة بةؤ مةاوةى      لةكاتى تؤماركردنى داواى
سآ مانط لة سندوقيَكى تايةةة بة ضاوديَريكردنى خيَزان لة داطا بةآلم دانانى ئةم بةرِة ثارةيةة   
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لةةةكاتى ئيَسةةتادا ئارِاسةةتة و بؤضةةوونى دادوةريةةى جيةةاوازى ليَكةوتؤتةةةوة لةةة رِووى ضةةؤنيةتى   
ة لة رِووى خةمآلندانى برِةكة و ثيَوةرةكانى خةمآلنةدن و ضارةنوسةى ئةةو بةرِة     برِياردان لةو برِ

ثان سآ مانطةكة و سروشتى ئةم بِرة ثارةية ئايا بةؤ قةةرةبووة يةان بييَويةة يةان ئةطةةر بةِرة        
 ثارةكة دانةندرا ضارةنووسى داواكة ضيدةبيَت.

 
 قى ناِرةوا آللقى دووةم/ قةرةبوى تة

كانى ميَرد كة بةةثيَى طريَةةسةتى هاوسةةرى دراوة بةة ميَةرد و دةتوانيَةت       تةآلق يةكيَكة لة مافة
بةكاريةهيَنَيت، بةآلم بةكارهيَنانى ئةم مافةة ثةيوةسةتة بةة زيةان نةطةيانةدن بةة ذنةكةة و زيةاد         
رِةوينةكردن لة بةكارهيَنانيدا بة ثيَضةةوانةوة ليَةرةدا دةبيَةت بةرثرسةياريةتى زيةادرِةويكردن و      

 ة لة ئةستؤ بطريَت و قةرةبووى ئةو تةآلقة نارِةواية بداة.زيانطةياندنةك
قةرةبووكردنةوةى تةآلقى ناِرةوا يةكيَكة لةة شةويَنةوارة ياسةايية داراييةةكان كةة ياسةا لةسةةر        

ئةةوي  لةة  الكةةتى زيةادِرةويكردنى لةة هةلكوةشةاندنةوةى طريَةةسةتى        ،ميَرد كةلكةكةةى كردووة 
 .367هؤكارى شةرعى يان ثاساوى ياسايىهاوسةرى بة تةآلقدان بةبآ بوونى 

 
 ةوا لة ِروانطةى ئيسالم و ياسا ضةمكى قةرةبووى تةآلقى ناِر

قةرةبووى تةآلقى نارِةوا لة رِوانطةى شةريةةتى ئيس م و ياسا داندراوةكان بايةخى ثيَةدراوة و  
 قسةى لةسةركراوة بةم شيَوةية ة

 
 وا لة ِروانطةى شةريعةتى ئيسالم ةم/ ضةمكى قةرةبووى تةآلقى ناِرةيةك

شةريةةتى ئيس م لةة ئةةوامى تةآلقةدانى ميَةرد بةؤ ذن شةويَنةوارى لةسةةر تةآلقةكةة كةلكةكةة          
كةةردووة، كةةة دةبيَتةةة هةةؤى كةمكردنةةةوةى ئةةةو بةةارطرانى و زيانةةةى كةوتؤتةةة سةرشةةانى ذنةةى  

رةبووةى كة لةسةر ميَرد دادةنريَت بؤ ذنة تةآلقدراوةكةى و تةآلقدراو ئةمةن بة ثيَدانى ئةو قة
 مَتَههاٌع وَليْلُمطَلَّقَههاتي( لةمةةةوة يةةةزدانى مةةةزن دةفةةةرمويَت   املتعههةئةمةةةن ثيَيَةةدةوتريَت ضةةيَي  

 نَكَحكهُتمك  إلنَا آمَُنهوا  الَّهذيينَ  أَيُّهَها  يَا( ياخود   241 اآلية البقرة سورة((  اْلُمْتقينيَ عَلَى حَّقاا بياْلمَعكُرو ي

                              
 223ل -سةرضاوةي ثيَشوو-الكناني كاظم ضياء 367



216 

 

 فَمَتُِّعههوُهْن تَعكتَههدُّونَهَا عيههْدٍة ميههنك عَلَههيكهلْن لَكمههمك فَمَهها تَمَسُّههوُهْن أَنك قَبكههلل ميههنك طَلَّْقُتُمههوُهْن ُثههْم اْلُمؤكمينَههاتي
 (.41 اآلية األحزاب سورة((  جَمييالا سَرَاحاا وَسَرُِّحوُهْن

ِرةتةدا تةةآلق ياسةاغة ئةطةةر هةاتوو لةبةةر ثيَويسةتى        زؤربةى زانايان كؤك  لةسةرئةوةي لة بنة
نةبوو ياخود بةبآ هؤى رِةوابوو، ليَرةدا ئةطةر ميَرد ئةم مافة رِةوايةى بةكارهيَنا بةبآ هؤكارى 
شةةةرعى و بةةةبآ ثيَويسةةتى ئةةةوا ثيَضةةةوانةى مةبةسةةتى يةةةزدان رِةفتةةاري كةةردووة لةةة رِووى     

انى مافةكةيةدا زيةادرِةوة و نارِةوايةة، لةة بةرامةةةردا      رِةوايةتى مافى تةآلق، بؤيةة لةة بةةكارهيَن   
زانايانى هاوضةرخ باسةيان لةة تةةآلقى نةاِرةوا كةردووة بةةآلم جيةاوازن لةةوةى ئايةا لةة تةآلقةدا            
نارِةوايى هةية يان نية؟، ئةمةن لة رِوانطةى جياوازيان لة  وك ى بنةرِةتى تةآلق بةوةى ئايةا  

 .368تةآلق ياساغة يان رِيَكيَدراوة
 

 قى ناِرةوا لة ِروانطةى ياساوةدووةم/ ضةمكى قةرةبووى تةآل
(  الكةتةةةكانى 2و لةةة برِطةةةى  (ى ياسةةاى شارسةتانى عيَراقةةى  7بةة طةرِانةةةوةمان بةةؤ مةةادةى   

 تيايدا بةكارهيَنانى ماف نةشياوة و ئةو  الكةتانةن خؤيدةبينيَتةوة لةة،دياريكردووة
 .ئةطةر مةبةست لة بةكارهيَنانى ماف تةنها زيانكيَطةياندن بوو بة كةسى دى.1
بوو .ئةطةر ئةو بةرذةوةنديةةى بةدةسةت ديَةت لةة بةةكارهيَنانى مافةكةة، كةةما بةة بايةةخا         2

 بةشيَوةيةك نةدةطووا لةطة  ئةو زيانةى بةر كةسى تر دةكةويَت.
 .ئةطةر ئةو بةرذةوةنديانةى لة بةكارهيَنانى مافةكةدا وةديدةهاة نارِةوا بوو.3

(دا ئاماذة دةداة بة تةآلقى نةارِةوا  31( مادةى  3لة ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى لة برِطةى  
ك هاتووة،ئةطةةر ميَةرد ذنةكةةى تةآلقةدا و بةؤ دادطةا دةركةةوة        و قةرةبووكردنةوةى بةشيَوةية

ميَرد نارِةوا بوو لة تةآلقى ذنةكةى و ذنةكةن بةهؤى تةآلقةكةوة توشى زيان بووة ئةةوا دادطةا   
لةسةر داواى ذنةكة برِيةارى بةؤ دةداة لةسةةر ميَردةكةةى بةة قةرةبووكردنةةوةى بةشةيَوةيةك        

كةةما   ،بوونةكةى بطوويَت كة تيَكةرِا دةخةةمةكيَنريَت بةةوةي   لةطة  بارى دارايى و ثةةى نارِةوا
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نةبَيت لة بييَوى ذنةكة بؤ ماوةى سةآ سةا  و زيةاتر نةةبَيت لةة ثيَةنئ سةا  ئةمةة ويَةِراى مافةة           
 جيَطريةكانى ترى ذنةكة.

ئةم مادةية بةشيَوةيةك هاتووة جياكارى نةةكردووة لةة  نيَةوان تةةآلقى ثةيَ  جووتةةوون يةان        
(ى ياسةةاى 134وتةةوون بةة ذنةكةة واتةةة بةة ِرةهةايى هةاتووة، هةةةروةها لةة مةادةى          دواى جو

(دا هاتووة ئةطةر تةآلقى ميَرد بة هؤكاريَكى نةطوواو و 1176(ى سالكى  61ئةردةنى ذمارة  
نةشياو بوو ئةوا برِيارى قةرةبووكردنةوة دةدريَت بة برِى بييَوى يةك سا  لةسةةر داواى ذنةكةة   

( لةة برِيةارى   11( بةثيَى دةقى مةادةى   1121(ى سالكى  25ى ميسرى ذمارة  هةروةها ياسا
( كة تايةةتة بة هةمواركردنى هةنديَك  وك ةكانى ياساكانى بارى 1171(ى سالكى  44ذمارة  

كةسيَتى و دةلكيَت    ئةو ذنةى لة هاوسةرطرييةكى دروستدا جوتةوون رِوويدابوو لةطةلكيدا ئةطةر 
ةزامةندى ذنةكةة تةآلقيةدا و بةةبآ هؤكاريَةك نةةبوو لةييةةنى ذنةكةةوة ئةةوة         ميَردةكةى بةبآ رِ

(شةى دةكةةويَت كةة دةخةةمةكيَنريَت بةة      متعهة ويَرِاى بييَوى ماوةبةنديةكةى لةهةمانكاتةدا ضةيَي    
بييَوى دوو سا  بةل ايةنى كةمةوة ئةمةةن بةة ِرةضةاوكردنى بةارى دارايةى ميَةرد و بةارودؤخى        

 اوسةرييان((.تةآلقةكة و ماوةى ه
(دا هةمان 117( لةمادةى  1153(ى سالكى  51هةروةها ياساى بارى كةسيَتى سورى ذمارة  

رِيَضةةكةى ياسةةاى وآلتةةانى تةةرى طرتةةووة لةثيَةةدانى قةرةبووكردنةةةوةى ذن كةلةسةةالكيَك بةةييَوى    
 زياترنةبيَت.

 
 ةرةبووكردنةوةى تةآلقى ناِرةوا بناغةى ياسايى بؤ ق
 ايى قةرةبووكردنةوة كة ئةمانةن ةواز هةية لةسةر بناغةى ياسضةندي  بريورِاى جيا

 يةكةم/ قةرةبووكردنةوة لةسةر بناغةى بةرثرسياريةتى طريَةةستكردن /
طريَةةستى هاوسةرطريى، داخوازيكردن و رِةزامةندبون لةييةةن خةوازبيَنى كةار و خةوازبيَنيكراو     

رِاية بناغةى قةرةبوو لة تةةآلقى نةارِةوا لةة     ياخود نويَنةرةكانيان لةخؤدةطريَت، ييةنطرانى ئةم
بةرثرسياريةتى طريَةةستكردنةوة دةبيننةوة ضونكة ئةةوة بناغةةى مةافى تةآلقةة، كةة ئةمةةن       
دراوة بة ميَرد لةسةر ئةم بةرثرسياريةتية بنياتنراوة ضونكة مافى هةريةكةةيان بةة طريَةةسةتى    

 هاوسةريطرى كردن دياريكراوة.
 وة لةسةر بناغةى بةرثرسياريةتى كةمتةرخةمى /دووةم/ قةرةبووكردنة
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خاوةنى ئةو رِاية وادةبين  ذن لةكاتى هاوسةرطرييدا بةرضاو رِوونة لةسةر مافةكانى ميَردةكةةى  
و لةةةكاتى ئةوامةةدانى طريَةةسةةتكردن ئةوامةةةكانى كةلكةكةةةبوو لةسةةةر طريَةةسةةتكردنةكةى      

آلق سةرثيَضةةى كةةردن نيةةة لةةة سروشةةتى دةزانيَةةت، ديةةارة لةةة رِوانطةةةى شةةةريةةتى ئيسةة م تةةة
طريَةةسةةتى هاوسةةةرطريى و بةةؤ ذن نيةةة لةةة طريَةةسةةتةكةدا مةةةري دابنيَةةت لةسةةةر تةآلقنةةةدان،  
ييةنطرانى ئةم رِاية وادةبين  كة بةرثرسياريةتى دروسةتةوو لةسةةر ميَةرد بةة ثيَةدانى قةةرةبوو       

ةن بة ماناى ئةوةى كةة ياسةا ئةةم    لةكاتى تةآلقدانى نارِةوادا، بةرثرسياريةتيةكى ياسايية ئةم
 بةرثرسياريةتيةى دؤزيوةتةوة و دياريكردووة نةك بةرثرسياريةتى طريَةةستكردن.

 سآيةم/ قةرةبوكردنةوة لةسةر بناغةى زيادرِةويكردن لة بةكارهيَنانى ماف /
لةة  خراث بةكارهيَنانى ماف تيؤريَكة،كةة زؤرينةةى زانايةانى موسةولك ان برِياريةان لةسةةرداوة و       

برِيارياندا ثشتةةسنت بةة نةاوةرِؤك و نةاخى شةةريةةتى ئيسة مى، كةة دةولكةمةنةدة بةة بةةهاى          
(( و رِيَسةةاى و الضههرار ال ضههرردادثةةةروةرى و بنةةةماى تةةةواوكارى و فةةةرموودةى ثيَ ةمةةةةر    

شةرعًا((   يةزال  الضهرر امل اسد اوىل م  جةب املنافع(( و رِيَساى شةرعى تر وةك    درءفيقهى   
الةةام((. لةةم رِووةوة دارِيَةيةرى     الضهرر اخلاص لدفع  الضررتقدر بقدرها و حت    الضروراتو  

ياسةةاى شارسةةتانى عيَراقةةى و ميسةةرى ئةةةم تيؤرةيةةان  خةةراث بةةةكارهيَنانى مةةاف( لةةة فيقهةةى   
 .369ئيس مى وةرطرتووة

 
 ةوابوون لةسةر تةآلقى ناِرةوا جَيبةجَيكردنى ثَيوةرةكانى ناِر

 وةرة خؤييةكان يان كةسَيتيةكان يةكةم/ ثَي
 ئةم بةشانة دوو ثيَوةر لةخؤدةطريَت ة
 ا/ ثيَوةرى مةبةسيت زيان ثيَطةياندن /

و مةبةستى زيان ثيَطةيانةدن بةوو   مةبةست لةم ثيَوةرة ئةوةية،كة ميَرد تةآلقى ذنةكةى دةداة 
بيَت وةك ئةوةى تةآلقدان بة مةبةستى تؤلكةكردنةةوة و رِق ليَةوونةةوة بيَةت يةان تةةآلقى بةداة       
لةكاتى نةخؤشى سةرةمةرطى ثياوةكةدا بة مةبةسةتى بيَةةشةكردنى ذنةكةة لةة مرياتةى يةاخود       

ة تةآلقدانةدا نةةبيَت، يةاخود    تةآلقيةداة بةبآ هؤى رِةوا، يان هيت سوديَك يان بةرذةوةندييةك ل
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ئةو بةرذةوةنديةى لة تةآلقداندا ديَتةدى بةرذةوةنديةكى بآ نرخ بيَت طشةت ئةمانةة طرميانةيةة    
لةسةر مةبةستى زيان ثيَطةياندن بة ذنةكة و زيانطةياندنيشى بةة فةةرموودةى ثيَ ةمةةةر  د.خ(    

 (( قةدةغةية.و ال ضرار ال ضرر  
 / ر/ ثيَوةرى بةرذةوةندى رِةوا

يةزدانى مةزن تةآلقى داناوة و داويةتى بةدةسةت ثيةاو لةةثيَناو ئةةوةى ضارةسةةرى كؤتةايى و       
يةك كةةةرةوة بيَةةت بةةؤ نةةاكؤكى نيَةةوان ذن و ميَةةرد، بؤيةةة دانةةانى تةةةآلق لةةةثيَناو وةديهيَنةةانى    

جطةة  بةرذةوةنديةك لةكاتى ئةستةمةوونى ذيان لة نيَوانياندا  ذن و ميَرد( بؤية دانةانى تةةآلق بيَ  
لةم مةبةستة دانةندراوة، بؤية كةوت  و خستنى تةآلق بيَجطة لةم مةبةسةتة ئةةوا نةاكؤك و دذة    

 بؤ مةبةستى يةزدان لة دانانى تةآلق.
 

 وةرة بابةتيةكان يان ماديةكاندووةم/ ثَي
 ئةم بةشة دوو ثيَوةر لةخؤدةطريَت ة

 ا/ ثيَوةرى تيَكضونى هاوسةنطى نيَوان بةرذةوةندية دذةكان /
ةنديَكجار ميَرد ذنةكةى تةآلق دةداة لةسةر هؤكارى ئةوةى كة وايدادةنيَت ثاسةاو و هؤكةارن   ه

بؤ تةآلقدان، ئةمةن لةثيَناو دورخستنةوةى زيان لة خودى خؤى، بؤية بة هاوسةةنطيكردن لةة   
نيَوان ئةوةى  بةدةست ديَت لة بةرذةوةندى و ئةوةى  بةدةست ديَت لة زيةان طةيانةدن بةة ذن     

لكةةةكان  و كؤمةلكطةةة، دةبيةةنني ئةةةو زيانانةةةى بةدةسةةتهاتووة لةةة تةةةآلق طةةةورةترة لةةةو    و مندا
بةرذةوةنديةى بةدةستهاتووة، بؤية ليَرةدا تةآلق زيانيَكى طةورةتر دةهيَنيَةت لةةو زيانةةى كةة     

 دةويسايَت دور ريَتةوة بؤية  ميَرد لة بةكارهيَنانى مافةكةى دا نارِةواية.
 قؤآل يان لة رِادةبةدةر /ر/ ثيَوةرى زيانى نا

هةنديَكجار تةآلقدانى ذن لةييةن ميَردةوة زيةانى ثيَدةطةيةةنيَت  زيةانيَكى لةة رِادةبةةدةر(، بةة       
تايةةة ئةطةر ماوةيةكى دريَي بةسةريةكةوة ذيانيان رِؤشتةوو، ذنةكةن لة دابينكردنى بييَويةدا  

ذنةكة زياتر ثيَويستى بة كةسةيَك   وة تةمةنةوة و،وضوبثشتى بةستةوو بة ميَردةكة و ذنةكةن 
 .370هةية خةرجى بكيَشيَت، بؤية ليَرةدا ميَرد زيانى طةياندووة
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 ةرةبووكردنةوةى تةآلقى ناِرةوامةرجةكانى ق

.دةبيَت تةآلقدان لةييةن ميَردةكةوة بيَت، بةم ثيَية ئةم مافة نةدراوة بة ذنةكة ئةطةر هاتوو 1
ذنةكة ميَردةكةى تةآلقدا يةان ذنةكةة داواى جيابوونةةوةيكرد لةة دادطةا يةاخود جيابوونةةوة بةة         

 رِيَكةوتنى هةردووي بوو.
داندا نارِةوا بووبيَت، ديارة شيَوة و ويَنةةكانى نةارِةوا بةوون زؤرة و    .دةبيَت ميَردةكة لة تةآلق2

جؤراوجةةؤرن بةةة منونةةة تةآلقةةدان بةةةبآ هةةؤ يةةان بةةة مةبةسةةتى زيانطةيانةةدن يةةان تةآلقةةدان لةةة  
 دةرةوةى دادطا و بةبآ ئامادةبوونى ذنةكة... هتد.

بيَةةةن دةبيَةت لةةوةى     .زيان بة ذنةكة كةوتةيَت بةهؤى تةآلقةكة، وةك زيانى دارايى لةوةى3
كة لة رِووى كؤمةآليةتيةةوة كةار لةسةةر كةسةايةتى      ،كآ بييَوى دةكيَشيَت يان زيانى مةعنةوى

 دةبيَت، واتة ئةطةر زيانى ليَنةكةوتةيَت ئةوا قةرةبوو ناضةسكيَت.
.دةبيَةةةت داواكةةةردن لةةةة بةةةةردةم دادطةةةادا هةةةةبيَت لةييةةةةن ذنةكةةةة بةةةؤ قةرةبوكردنةةةةوةى  4

 ى ئيا ئةم داواية لة ضوارضيَوةى داواى تةآلقدا بيَت يان بة داوايةكى سةربةخؤ.لةسةرميَردةكة
 .دةبيَت لة برِياردان لة قةرةبوكردنةوةدا رِةضاوى ئةم ثيَوةرانة بكريَت ة5

ا/ دةبيَت لة قةرةبووكردنةوةكةدا رِةضاوى بارى دارايى ميَرد بكريَت، بةة واتةة سةةيرى توانةاى     
 دارايى ذنةكة ناكريَت.

 ر/ دةبيَت رِةضاوى ثةةى نارِةوايى ميَردةكة بكريَت.
ي/ برِى قةرةبوةكة بة تيَكرِا نابيَت لة بييَوى ذنةكة بؤ ماوةى سآ سا  كةما نةبيَت و لةةثيَنئ  

 سا  زياتر نةبيَت.
( تايةةتةة بةةوةى  كومةةتى هةةريَم     31(ى مةادة   4كة برِطةى   ،ماوةتةوة باسى ئةوة بكريَت

اوديَرى ذنى تةآلقدراو دةكاة ئةطةر داهةاتى مانطانةةى نةةبوو ئةةوي  بةةوةي      سةرثةرشتى و ض
 كومةة برِيَك ثارةى مانطانة تةرخان دةكاة بؤ ذنةكة لةييةن ضةاوديَرى كؤمةآليةةتى تةا ئةةو     

 كاتةى هةىل كار بؤ ذنةكة دةدؤزريَتةوة يان هاوسةرطريى تر دةكاة.
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 لقى سآيةم/ سةملاندنى تةآلق 
ق يةكيَكةةة لةةةو بابةتانةةةى نيَةةو بارةكةةانى كةسةةيَتى بةةة طشةةتى و بابةةةتى        سةةةملاندنى تةةةآل 

جيابوونةوةى هاوسةران بةتايةةتي، لةكاتى خستنةرِووى كيَشةى تةآلق دادطا ثةنا دةباتةة بةةر   
ثةيرِةوكردنى رِيَطاكانى سةملاندن بؤ برِياردان لةة كةةوت  يةان نةكةةوتنى تةةآلق، دادوةر ناضةار       

كارثيَكراوةكان كة خؤيدةبينيَتةوة لة خودى ياساى بارى كةسةيَتى ذمةارة    ثةنادةباتة بةر ياسا
( و ياسةةاى 1171( ى سةةالكى  117( و ياسةةاى سةةةملاندنى ذمةةارة  1151(ى سةةالكى  111 

 (.1161(ى سالكى 13دادبينى شارستانى ذمارة  
اساكةدا (ى ي44و 43و 41و 34سةبارةة بة ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى ئةوا لة مادةكانى  

(دا ئامةاذة  34ئاماذةى داوة بة رِيَطاكانى سةملاندن بةشيَوةيةك لة خالكى  سةييَةم( لةةمادةى    
دراوة بة بوونى دوو شاهيد يان دانكيادانان لة بةردةم دوو شةاهيد يةان دانكيادانةان لةة بةةردةم      

اندن لةكاتى دادوةر بؤ كةوتنى تةآلق، هةروةها رِاثؤرتى ثزيشكى فةرمى بؤسةملاندنى زيان طةي
سةةةملاندنى ئةةالودةبون بةةةمادة هؤشةةةةرةكان بةةؤ جيابوونةةةوةى ذن و ميَةةرد، هةةةروةها لةةة       

(ى ياساى سةملاندندا ئاماذة دراوة بةوةى ياساى سةةملاندن بةسةةر ئةةم بابةتانةةدا     11مادة 
كة لة نيَوانياندا بابةتةة داراييةةكانى ثةيوةسةت بةة بةارى كةسةيَتى و بابةتةة        ،جيَةةجآ دةبيَت 

ناداراييةكانى ثةيوةست بة بةارى كةسةيَتية، مةطةةر بةلكطةيةةكى شةةرعى تايةةةة يةان دةقيَةك         
هةةةبيَت لةةة ياسةةاى بةةارى كةسةةايةتى كةةة ثيَضةةةوانة  وازيَةةت، هةةةروةها لةةة ياسةةاى دادبينةةى    

كةةة دةلكيَةةت ئةةةم دةقانةةةى خةةوارةوة بةسةةةر داوا      ،(دا هةةاتووة211شارسةةتانى لةةة مةةادة    
كريَت هةروةها ئةطةر دةق نةبوو ئةةوا  وك ةةكانى دادبينةى كةة لةةم      شةرعيةكاندا جيَةةجآ دة

ياسايةدا رِونكراوةتةوة جيَةةجآ دةبيَت كة لةطة  سروشتى داواى شةرعيدا دةطوويَةت، بؤيةة   
 دةكريَت لةم رِوانطةيةوة سةملاندنى تةآلق و جيابوونةوةى هاوسةرى بةم رِيَطايانةبيَت ة

 
 (كتابيالدليل البةَلطةى نوسراو ).1

بةلكطةى نوسراو ض فةرمى بيَةت يةان ئاسةايى دةتوانةدرَيت بةؤ سةةملاندن ثشةتى ثيَةةةسةاَيت،         
بةمنونة نوسني و دانكيانان لةة نوسةراويَكى ئاسةاييدا كةة لةييةةن ميَةردةوة نوسةراوة و ئامةاذة         

 دراوة بة تةآلقدانى ذنةكةى.
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 )األقرار( .دانثيادانان 2
ودانى تةآلق  و كةوتنى يةاخود بةة هؤكةارى جيابوونةةوة كةة ئةمةةن       دانكيادانانى ييةنيَك بة رِو

 ييةنى بةرامةةر رِزطار دةكاة لة ثةنابردنة بةر رِيَطاكانى ترى سةملاندن.

 
 الشهادة( طةواهيدان ).3

وةك بةلكطةى كةسيَتى بوونى شاهيد بة رِيَطاكانى ترى سةملاندن دادةنريَت بة تايةةة كة ييةنى 
يدةكاة يان بيَئاطاية لة كةوتنى تةةآلق يةاخود لةة دادبينيةدا ئامةادة نابيَةت، لةةم         بةرامةةر نكولك

 رِوةوة ياساى عيَراقى ئاماذةى داوة بة  بوونى دوو شاهيد.
  )اليمني(.سوَيند 4

لةكاتيَكةةدا ييةةةنى داواكةةار نةةةيتوانى داواكةةةى بسةةةمليَنَيت و داوايكةةرد سةةويَند ئاِراسةةتةى         
دطان ثرسيارى ليَدةكاة ئايةا داواى سةويَندانى رِكابةرةكةةى دةكةاة     بةرامةةرةكةى بكريَت، دا

ئةطةر ئامادة بوو ئةوا خودى ئةو كةسة سويَند دةدريَت و ئةطةر ئامةادة نةةبوو ئةةوا دةكريَةت     ،
برِيار دةربضيَت بة هةلككةساردن لةسةر ثاشطةزبوونةوة لة سويَندخواردن لةكاتى نكةولكيكردن  و  

 ة مةبةست لةم سويَندة سويَندى يةك كةرةوةية.نارِةزامةندبوون، ديار
 ( حجية احلكم.بِريارى بنةبِر )5

بوونى برِيةارى ثيَشةوو لةة كيَشةةيةكدا وةك رِيَطايةةكى سةةملاندن بةةكاردَيت  و دةبيَتةة بةلكطةة          
( لة ياساى باري كةسيَيت ئاماذة بة بووني برِيةاري  42لةسةر طشت كةس، لةم  رِووةوة مادة  

(ى ياساى بارى كةسيَتى رِيَطةاى  44ةداة بؤ داواكردن بة جيابونةوة ديارة مادة  ثيَشوةخت د
كة هؤكارةكانى جيابوونةوة و هةلكوةشاندنةوةى طريَةةستى هاوسةةرى بةة طشةت    ،داوة بةوةي 

ئامرازةكانى سةملاندن بسةمليَندرَيت بةمنونةة ئةةو شةاهيديانةى كةة بةشةيَوةى بيسةنت هةاتون        
 ة يةكةةدواي يةك هاتةوو.ئةطةر هاتوو شاهيديةك

 
 (التفريق القضائيارى دادوةرى )بةشى دووةم/ جيابوونةوةى هاوسةرى بة بِري

بيَطومان تةآلق بةدةست ميَردة و كةسى تر مافى ئةوةى نية لةبرى ياخود لةجياتى ميَرد تةآلق 
لةة نيَةوان ذن و     اة مةطةر رِيَكيَدراو بيَت يان كرابيَتة بريكار، بةآلم  زؤرجةار ذيةانى هاوسةةرى   

ميَةةرد ئةسةةتةم دةبيَةةت و لةييةةةن ميَةةرد تةةةآلق ناخريَةةت يةةان بةةةكارناهيَنيَت، يةةاخود ذنةكةةة       
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رِيَطةثيَدراونيةةة بةةة تةةةآلق، بؤيةةة ناضةةار ثةنادةبريَتةةة بةةةردةم دادطةةا و جيادةبنةةةوة، ئةمةةةن   
ليَرةدا دادطا لة لةكاتيَكدا كة هؤكاريَكى ياسايى و شةرعى هةبيَت بؤ داواكردن بة جيابوونةوة و 

برِيارةكةيدا سةيرى رِةزامةندى ذن يان ميَرد ناكةاة لةسةةر جيابوونةةوة بةةلككو بةونى هؤكةار و       
 مةرجى ياسايى ثالككشتى برِيارى جيابوونةوةية.

بؤيةةة دةكريَةةت جيابوونةةةوةى دادوةرى ثيَناسةةة بكةةةي  بةةةوةى   هةلكوةشةةاندنةوةى كةةؤتى      
ةرةوة دةخريَت لةسةر داواكارى ميَرد يان ذن لةكاتى بةوون  هاوسةرطريية بة تةآلق لةييةن دادو

 .371و هيَنانةدى هؤكارة ياساييةكان
كاتيَك دادوةر برِيارى جيابوونةوة دةداة يان ذنةكة لةة ميَردةكةةى جيادةكاتةةوة ئةةوا ليَةرةدا      

ياسايى دةكاة كة شةرع يان ياسا رِيَطةةى ثيَةداوة    دادوةر ثيادةى نويَنةرايةتيةكى شةرعى يان
بةةةو ثيَيةةةى كةةة دادوةر خةةاوةنى سةرثةرشةةتيارى طشةةتية بؤيةةة دةتوانيَةةت ئةةةم دةسةةةآلتة       
بةكاربهيَنَيت تةنانةةة ئةطةةر بةةبآ ِرةزامةنةدى ميَةردي  بةوو ئةمةةن لةةكاتى بةونى هؤكةارى           

 .372شةرعى  و ياسايى كة بؤجيابنةوة  وازيَت
هةةروةك  وتةرا ذن يةاخود ميَةرد دةتوانيَةةت داواى جيابوونةةوة بكةاة لةةكاتى بةونى هؤكةةاريَكى         
ياسةةايى يةةان شةةةرعى، ئةةةم هؤكةةارةن يةةاخود بةةة ويسةةتى ييةنةةةكان بةةووة و بةهؤيانةةةوة       

 ا دروستةووة.دروستةووة، يان بةدةرة لة ويستى ئةو ييةنةى كة هؤكارةكةى تياد
سةةةبارةة بةةة جيابوونةةةوةى دادوةرى هةنةةديَكيان لةةة ئةةةوامى زيانطةيانةةدنيَكى بةةة ويسةةتة و  
هةنةةديَكى تريةةان لةةة ئةةةوامى زيانطةيانةةدنى بةةةبآ ويسةةتة و بؤضةةونى جيةةاواز هةيةةة لةسةةةر      

 رِيَطةثيَدانى بة هةريةكيَك لةو زيانانة بؤ داواكردن بة جيابوونةوة بةم شيَوةية ة
 

 / زيانطةياندنى بةبآ ويستيةكةم
كة ويسةتى يةةكيَك لةة هاوسةةران رِؤلكةى نةةبووة        ،مةبةست لة زيانطةياندنى بةبآ ويست ئةوةية

لةدروسةةتةوونى زيانةكةةة ض بةةة رِاسةةتةوخؤ يةةاخود بةةةهؤكار، ئةمةةةن وةك ئةةةو زيانةةةى كةةة       
 .دةرد و نيشانةوةدروستةووة بةهؤى نةخؤشى و 
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جيابوونةةوة بةةهؤى زيةانى بةةبآ ويسةت و سةآ بؤضةونيان        زانايانى شةريةةة كؤك نني لةسةر 
هةية و هؤكارى ئةم جياوازيةشيان نةبونى دةقيَكى ئاشكراية كة ئاماذة بداة بة رِيَطةثيَدان بةة  
جيابوونةوة بةهؤى زيانيَكةوة كةة بناغةكةةى بةةبآ ويسةت بيَةت سةةبارةة بةة بؤضةونةكاني          

نادةن و هةنديَكيان تةةنها رِيَطةة بةة ذن دةدةن كةة      هةنديَكيان بة رِةهايى رِيَطة بة جيابوونةوة
 . (3 373داواى جيابوونةوة بكاة

بؤضونى يةكةم/ ئةم بؤضونة بة رِةهايى رِيَطة بة جيابوونةوة ناداة و بؤ هيت كام لة هاوسةةران  
داواى جيابوونةوة بكةاة لةة دادطةا بةة هؤكةارى زيةان و دادوةرية  بةؤى نيةة وةآلمةى ئةةم            نية 

هةنةديَك لةة    ظاهريه  و داواكارى جيابوونةوةية بداة و ئةم بؤضونة و ئارِاستةية لةييةن زانايانى 
 زةيدية ثالككشتى ليَدةكريَت.

زيانطةياندني بةبآ ويست، بؤضونى دووةم/ ئةم بؤضونة رِيَطة دةداة بة جيابوونةوة بة هؤكارى 
ئةم بؤضونةن هةريةك لة  زؤربةى زانايانى مالكيةة و شةافةية و  ةنةةليةة و زؤربةةى زانايةاني      

ثالككشةتى لَيدةكةةن و رِيَطةةيان داوة بةة جيابوونةةوة لةة رِيَطةةى دادطةاوة          و ئ  باضي ( زةيدية
وردةكاريدادا جياوازيان  بةهؤى زيانطةياندن بةهؤى نةخؤشى و نةنطيةوني بةبآ ويست بةآلم لة

 هةية.
بؤضونى سيَيةم/ ئةم بؤضونة تةنها مافى جيابوونةةوة دةداة بةة ذن، ئةةم بؤضةونةن لةييةةن      
 ةنةفى ثالككشتى لَيدةكرَيت، ئةمةن بةو ثيَيةةى ميَةرد مةافى تةآلقةدانى هةيةة بؤيةة ذن مةافى        

لةة نةخؤشةيةكانى    داواكردنى جيابوونةةوةى هةيةة ئةطةةر ميَردةكةةى توشةةوو بةة نةخؤشةيةك       
زاوزي و خةساندن  و نةتوانايى سيَكسي  بةآلم لة نةخؤشية طواسااوةكان ئةوا ئةبو ةني ةة و  

 ئةبويوسف ئةم مافةيان بة ذن نةداوة.
 

 دووةم/ زيانطةياندنى بة ويست
كةة هؤكارةكةةى كاريَةك يةان  وتةيةةكى بةة        ،مةبةست لة  زيانطةياندنى بة ويسةت ئةةو زيانةيةة   

يةن يةكيَك لة هاوسةران يان هةردووكيان رِاستةوخؤ يان بة هؤكار دةبيَت، ئيا ئةةم  ويستة لةي
زيانة مادى بَيت وةك ئةو زيانةةى كةة دروسةت دةبيَةت بةةهؤى بةييَوى نةكيَشةان يةاخود زيةانى          
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مةعنةةةوى وةك بيَةةشةةكردنى ذن لةةة ضةةيَيى سيَكسةةى ئةمةةةن بةةةهؤى بزربةةونى ميَردةكةةة يةةان  
 .374جيَهيَشتنى ذنةكةى

دارِيَيةرى عيَراقى رِيَطةيداوة بةة جيابوونةةوةى دادوةرى  و ئةةم مافةةى داوة بةة هةةردوو ذن و       
كةدا ئاماذةي (ى ياسا25، 42، 41، 41ميَرد لةكاتى بونى هؤكارى جيابوونةوة وةك لةمادة 

ثيَدراوة و هؤكارةكاني  دياريكردوة، بةآلم لة هةنديَك شويَندا تةنها مافى جيابوونةوة دراوة بة 
(لةةة 6/4/ي( و مةةادةى  1( و 57( و 43ذنةكةةة و ميَةةرد بيَةةشةةكراوة لةةةم مافةةة وةك مةةادة    

 .ياساكة
جيابونةوةيةةى كةة   بؤية ليَرةدا باس لة هؤكارةكانى جيابوونةوةى دادوةرى دةكةي  واتةة ئةةو   

دادوةر برِيةةارى لةسةةةر دةداة لةةة بةةةربوونى هؤكاريَةةك كةةة رِيَطةةرة لةةة بةةةردةم بةةةردةوامةوونى  
 هاوسةرطريى و بةم شيَوةية ة

 
 نيةكةم/ داواكردنى جيابوونةوة بة هؤكارى زيانطةياند

فى بيَطومان ذيةانى هاوسةةرى دةبيَةت لةسةةر بنةةماى لةة يةكطةيشةنت و رِيَةز و دابينكردنةى مةا          
يةكاى لة نيَوان هاوسةران بنيادبنريَت و نابيَت هيت ييةنيَكيان كردةوةيةك ئةوامةدةن بةيَتةة  
هؤى زيانطةياندن بةيكةى تر، هةروةها نابيَت وتةيةك بةكاربهيَن  كة بةيَتة هةؤى لةكةةداركردن   

ى زيةةان و ناوزرِانةةدن و شةةيَواندنى هاوسةةةرةكةى تةةر، بؤيةةة لةةةكاتى بةةونى زيةةان، ئةةةوا هاوسةةةر
لةسةركةوتوو دةتوانيَت ثةنابةريَتة بةردةم دادطا بؤ جيابوونةوة، ديارة زانايةانى ئيسة م كةؤك    
نني لةسةر ئةوةى ئايا زيانطةياندن دةبيَتة ثاساو بؤ داواكردن بؤ جيابوونةةوة، هةنةديَك ثيَيةان    

يَةت سةكاآلى   واية كةة زيةان طةيانةدن نابيَتةة هةؤى داواكةردن بةؤ جيابوونةةوة بةةلككو ذن دةتوان         
كيَشةكةى بؤ دادوةر بةرز بكاتةوة بؤ ئةوةى هاوسةرةكةى بة باشى رِةفتةارى لةطةلكةدا بكةاة،    
بةآلم هةنديَك رِيَطةدةدةن بةوةي ذن داواى جيابوونةوة بكاة ئةطةر ميَرد خراثةى لةطةلكدا كرد، 

اة هةريةةك لةة   لةو زانايانةى كة رِيَطةدةدةن بةوةى ذن بةهؤى زيانةةوة داواى جيابوونةةوة بكة   
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ئي ام مالك و ئي ام ئةمحةد و ئي ام حم ةد لةة  ةنةفيةة، بةةآلم هةريةةك لةة ئي ةامي شةافةى و         
 .375ئي امي ئةبو ةني ة ثيَضةوانةى ئةوان  و دةلكيَ  زيان بةهؤى سزاوة ي دةبريَت

شيَوة دةكريَةت لةييةةن ميَةردةوة بيَةت،     زيانطةياندن دةكريَت لةييةن ذنةكةوة بيَت و بةهةمان 
ئةم زيانطةياندنةن يان بةرامةةر بة يةكاى يان مندالكةكانيانة، مةبةست لة زيانطةياندن هةموو 
جؤرة زيانيَك ناطةيةنيَت بةلككو دةبيَت زيانطةياندنةكة طةورة و لة رِادةبةدةر بيَت كة بةهؤيةوة 

، بةمنونة دةسةتدريَييكردنة سةةر خةودى كةسةةكة     بةردةوامةونى ذيانى هاوسةرى ئةستةم بيَت
يان سامانى يان دةستدريَييكردنى طوناهكارانة بؤسةر ئةةو كةسةةى كةة ثةيوةنةدى خزمايةةتى      

كة ئةذمار ناكريَةت   ،هةية لةطة  يةكيَك لة هاوسةران، سةبارةة بة زيانطةياندنى طةورة زيانيَكة
 .376يدةكاةو دياريناكريَت بةلككو بابةتيَكة و دادطا ديار

(ى ياسةاكةدا ئاماذةيةداوة   41(ى مةادة   1دارِيَيةرى ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى لة برِطةةى   
بةوةى زيانطةياندن هؤكاريَكة بؤ داواكردنةى جيابوونةةوة و ئةةم مافةشةى بةؤ هةريةةك لةة ذن و        

د ضةسكاندوة بةشيَوةيةك ئةطةر هةريةكيَك لة ذن و ميَرد زيانيان طةياند بةة يةةكا يةان بةة     ميَر
مندالكةةةةكانيان زيانيَةةةك كةةةة لةطةلكيةةةدا بةةةةردةوامةونى ذيةةةانى هاوسةةةةرى ئةسةةةتةم بيَةةةت ئةةةةوا 

ليَةرةدا دارِيَةيةرى   ،هاوسةرةكةى تر كة زيانى ثيَطةيشتوة دةتوانيَةت داواى جيابوونةةوة بكةاة    
وةك منونةى زيانطةياندن ئاماذةى داوة بة ضةند كردةوةيةك كة بةزيان دادةنريَةت وةك   عيَراقى

ئةةالودةبوون بةةة خواردنةةةوةى مةةادة كنوليةةةكان و مةةادة هؤشةةةةرةكان، بةةة مةةةرجيَك بةةارى      
ئالودةبوونةكة بة رِاثؤرتى ليينةيةكى ثزيشةكى تايةةمتةنةدى فةةرمى جيَطريكةرا بيَةت هةةروةها       

 هاوسةري  داندراوة بة جؤريَك لة زيان. قوماركردن لة مالكى
 

 ةوة بة هؤكارى ناثاكى هاوسةرىدووةم/ داواكردنى جيابوون
ميَةرد ئةوامةدانى كةردةوةى ناثةاكى      جيابوونةةوةى ذن و  هؤكارةكةانى تةر بةؤ    يةةكيَك لةة  

ناثاكى هاوسةةرى   دذواريةكانى بةردةم دادطا، ثيَناسةكردنة بؤ هاوسةرية، بيَطومان يةكيَك لة
دةقة ياساييةكةدا ئاماذةى ثيَنةدراوة بةم ثيَيةن ديةاريكردنى ئةةم زاراوةيةة دةضةيَتة      لة كة

بةرامةةةر  داويَة     ضوارضيَوةى دةسةةآلتى دادطةا، هةرضةةندة هةنةديَك ناثةاكى هاوسةةريان لةة       
                              

 41ل -سةرضاوةي ثيَشوو-فريد فتيان 375

 76ل -الشخصية األحوالشر  قانون  يف احملاضرات خالصة -عليعةدالقادر ابراهيم  376



217 

 

 بةة  داويَة  ثيسةى و   لةة و طشةتطريترة   ، بةآلم ناثاكى هاوسةةرى فةراوانا  377ثيسى( داناوة

 .378ثيَشةكى داويَ  ثيسى دادةنريَت
 كة،(ى ياساكةدا ئاماذةى بةوةداوة 41(ى مادةى  2برِطة  ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى لة

م مافةشي بةؤ  ناثاكى هاوسةرى هؤكاريَكة بؤ داواكردنى جيابوونةوةى هاوسةران لةيةكاى و ئة
ذن و ميَرد دةستةبةركردوة، هةروةها لةة دةقةكةةدا ئةوامةدانى كةردةوةى ثاشةةازى لةييةةن       
ميَردةوة بة هةرشيَوةيةك لة شيَوةكان بة جؤريَك لة ناثاكى هاوسةرى ناوزةد كردوة و دةقةكة 

سى تر يان  بةشيَوةيةك هاتووة كة جياكارى نةكردووة لة نيَوان ثان بازيكردنى ميَرد لةطة  كة
 لةطةلَ ذنةكةى خؤى.

 
 دنى جيابوونةوة بة هؤكارى تةمةنسآيةم/ داواكر

ئةطةر طريَةةستى هاوسةرى ئةوامةدريَت لةة نيَةوان ذن و ميَةرددا و يةةكيَكيان تةمةةنى هةةذدة       
سةالكى تةةواو نةةكرد بةوو هاوسةةرطرييةكةن بةةةبآ ِرةزامةنةدى دادوةر بةوو ئةةوا هؤكاريَكةة بةةؤ          

تة ئةطةر طريَةةستى هاوسةرى لة دةرةوةى دادطا ئةوامدرا بوو. ديةارة دانةانى   جيابوونةوة، وا
ئةم هؤكةارةن لةة ثيَنةاو ثاراسةتنى مةافى ئةةو كةسةانةية كةة تةمةةنيان هةةذدة سةالكى تةةواو             
نةكردوة واتة تةمةنى ذيرى  و ثيَطةيشنت، بةةآلم ئةطةةر ئةوامةدانى طريَةةسةتى هاوسةةرى بةة       

ى شةرعى هاوسةرة ناكامةكةكة بوو بةمنونة باوكى بةوو ئةةو باوكةةن    ئامادةبونى سةرثةرشتيار
 رِةفتار بان بوو لة هةلكةياردن( بوو طريَةةستةكةن طشت ثايةةكانى طريَةةسةتى دروسةتيةون و    
مةرجةكانى تيادا بوو ئةوا ناتوانريَت داواى جيابوونةوة بكريَةت تةةنها بةة ثاسةاوى ئةوامةدانى      

دارِيَةيةرى ياسةاى بةارى كةسةيَتى      379،دادطا ئةمة بة رِاى هةنديَكهاوسةرطرييةكة لة دةرةوةى 
(ى ياسةاكةدا ئةةم مافةةى بةؤ ذن و ميَةرد جيَطريكةردوة كةة        41(ى مةادةى   3عيَراقى لةبرِطةة   

وسةةرى ئةوامةدرابوو   بةهؤيةوة دةتوان  داواى جيابوونةوة بكةن ئةطةةر هةاتوو طريَةةسةتى ها   
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ييةنيَكيان هةذدة سالكى تةواو نةكرد بوو هةروةها بةبآ رِةزامةندى دادوةري  طريَةةستةكة كرا 
 بوو.
 

 لَيكردنضوارةم/ داواكردنى جيابوونةوة بة هؤكارى زؤر
يةكيَك لة هؤكارةكانى ترى جيابوونةوةى دادوةرى ئةوةية طريَةةستى هاوسةرطريى نيَوان ذن و 

ة دةرةوةى دادطا ئةوامدرا بيَت لة رِيَطاى زؤرليَكردن و جوتةوني  رِويدا بوو، بةم ثيَية ميَرد ل
ئةم مافة بؤ ذن و ميَرد جيَطري كراوة ئةطةر هاتوو بةزؤر هاوسةةرطرييةكة ئةوامةدرا بةوو بةةآلم     
ئةطةر هاوسةةرطرييةكة بةةزؤر ئةوامنةةدرابوو ئةةوا مةافى داواكردنةى جيابوونةةوة ناضةسةكَيت         
هةروةها ئةطةر لة دةرةوةى دادطا هاوسةرطرييةكة ئةوامدرابوو بةآلم زؤرليَكردنى تيادا نةةبوو  
ئةوا ديسان مافى داواكردنى جيابونةوة ناضةسكيَت، هةروةها هاوكاة لةطة  ئةو دوو رِةطةزةى 

ئةطةةر  تر  واتة  هاوسةرطريى لة دةرةوة( و  زؤرليَكردن ( دةبيَت جوتةوون رِوويدا بيَت ضونكة 
جوتةوون رِوينةدا بَيت ئةةوا ليَةرةدا خةودى هاوسةةرطرييةكة بةة ثوضةة  دادةنةدرَيت و  ةوك ى         

 لةسةر بنياتناندريَت.
(ى ياسةاى بةارى كةسةيَتى عيَراقةى ئامةاذة دةداة بةةوةى       41(ى مةادةى   4لةم رِووةوة برِطة 

يَت و جوتةووني  كرابوو ئةطةر هاوسةرطريى لة رِيَطاى زؤرليَكردن و لةدةرةوةى دادطا رِوويدا ب
 ئةوا هؤكاريَكة بؤ داواكردنى جيابوونةوةى هاوسةرى.

 
 وة بة هؤكارى هاوسةرطريى دووةمثَينجةم/ داواكارى جيابوونة

يةكيَك لة هؤكارةكانى ترى داواكردنى جيابوونةوةى هاوسةرى لة رِيَطاى دادطاوة، ئةوامدانى 
ذنيَكى تردا، بةمةن ذنى يةكةم دةتوانيَت داواى  هاوسةرطريى دووةمة لةييةن ميَردةوة لةطة 

(ى ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى 41(ى مادةى  5جيابوونةوة بكاة، لةم رِووةوة برِطة  
هاوسةرطرييكردنى دووةم لةييةن ميَردةوة بة هؤكاريَك ئةذمار كردووة بؤ داواكردنى جيابونةوة 

ى نةكردووة لةوةى ئايا هاوسةرطريى دووةم لة لةييةن ذنى يةكةم، ليَرةدا دارِيَيةر جياكار
بةلككودةقةكة بة ،دةرةوةى دادطا يان لة بةردةم دادطا و رِةزامةندى دادوةري لةسةر بيَت

طشتطريى هاتووة واتة ئةطةر هاوسةرطريى دووةم لة بةردةم دادطان بوو ئةوا ئةم مافة بؤ ذنى 
ريَم بةم شيَوةية هةمواركراوة بةآلم دةقى يةكةم ضةسكاوة، ئةم هؤكارة لةييةن دارِيَيةرى هة
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ثيَشووى برِطةكة كة تا ئيَستان لة ناوضةكانى دةرةوةى هةريَ ى كوردستان كاري ثيَدةكريَت بةم 
 شيَوةيةية ة  ئةطةر هاتوو هاوسةرطريى دووةم بةبآ رِةزامةندى دادطا بوو(.

 
 وة بة هؤكارى ناكؤكى و نةطوجنانشةشةم/ داواكردنى جيابوونة

يانى هاوسةةرى ثيَويسةتى بةة رِيَةز و هاوسةؤزى هةيةة بةؤ بةةردةوامةون، بؤيةة بةةردةوامةونى           ذ
وَإلنك ))ناكؤكى و نةطووان زيان دةطةيةةنيَت و ئةسةتةمة ثةيوةنةدى هاوسةةرى بةةردةوام بيَةت       

ُيرليدَا إلصكالحاا ُيوَفِّقك اللَُّ  بَيكنَُهمَا إلْن  خيْفُتمك شيقَاقَ بَيكنيهلمَا فَابكعَُثوا حَكَماا مينك أَهكلي ي وَحَكَماا مينك أَهكليهَا إلنك
 ((.-35 النساءاللَّ َ كَانَ عَلييماا خَبيرياا

ذن و ميَرد لة كاتى بوونى ناكؤكى و نةطوواندن لةنيَوانياندا دةتوان  داواى جيابوونةةوة بكةةن   
نةةةطووان و ثةةيَ  طواسةةتنةوة و جوتةةةوون يةةان دواى طواسةةتنةوة و جوتةةةوون، بؤيةةة بةةوونى  

 ناكؤكى هؤكارة بؤ داواكردن بةجيابوونةوةى دادوةرى.
نةطووان واتة ئةو ناكؤكية بةردةوامةى لة نيَوان ذن و ميَرد دا دروسةت دةبيَةت كةة بةهؤيةةوة     
ذيانى هاوسةةرى لةة نيَوانيانةد ائةسةتةم دةبيَةت، داواكردنةى جيابوونةةوةن بةةم هؤكةارة بةةم           

 مةرجانة دةبيَت ة
كيةكى رِاستةقينة لةنيَوان هاوسةران، واتة ناكؤكيةكى رِاستةقينة هةبيَت كة ذيانى بونى ناكؤ .1

 هاوسةرى لةطةلكيدا ئةستةم بيَت.

ثيَويسةتة ناكؤكيةكةة لةة نيَوانيانةدا بةةردةوام بيَةةت بةشةيَوةيةك ئةسةتةم بيَةت سةازاندن لةةة           .2
 نيَوانياندا.

 .380ستةم بيَت كة بةردةوام بيَتذيانى هاوسةرى نيَوانيان بةهؤى ئةو ناكؤكيةوة ئة .3
 

 بة هؤكارى ناكؤكى  و نةطوجناندنِرَيكاريةكانى دادطا لة جيابوونةوة  
داواكردنى جيابوونةوة لةييةن ذن يان ميَرد بة هؤكارى ناكؤكى لة نيَوانياندا، ثيَويست بةضةةند  

ة كة دةبيَت ثةةيرِةوى بكةاة بةؤ يةك كردنةةوةى داواكةة، لةةم       رِيَكاريةك دةكاة لةييةن دادطاو
رِووةوة دةبيَت دادطا ليَكؤلكينةوة بكاة لة هؤكارى ناكؤكى نيَوان هةةردوو هاوسةةرةكة، ئةطةةر    
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هاتوو بؤ دادطا دةركةوة كة ناكؤكى بوونى هةية لة نيَوانياندا ئةوا ناوبةييوانيَك لةة كةسةوكارى    
بةة ئامةاوى    -ئةطةةر هةةبوون  –نيَكي  لة كةسوكارى ميَرد دادةنيَت ذنةكة دادةنيَت و ناوبييوا

ضارةسةةةركردنى جيةةاوازى نيَوانيةةان، ئةطةةةر ئةسةةتةم بةةوو ناوبييوانةةةكان لةةة كةسةةوكارى ذن و  
بؤية   ،ميَردةكة بيَت، ئةوا دادطا هةردوو هاوسةرةكة رِادةسكيَريَت بة هةلكةياردنى دوو ناوبييوان

كنةكةوت  لةسةر دياريكردن و هةلكةةياردنى ناوبةييوان ئةةوا دادطةا ئةةو      ئةطةر هةردوو هاوسةر رِيَ
 ئةركة لةئةستؤدةطريَت و ناوبييوان هةلكدةبييَريَت.

كة هةولكةدةن بؤ ضارةسةركردن، ئةطةر نةتواندرا و  ئةستةم بوو  ،ئةركى ناوبييوانةكان ئةوةية
ةنةةةى كةةة كةمتةرخةميةكةةةى   لةةةييان، ئةةةوا ئاطةةادارى دادطةةا دةكةنةةةوة  و تيايةةدا ئةةةو يي     

سةمليَندراوة دةستنيشةان دةكةةن، بةةآلم ئةطةةر ناوبييوانةةكان جيةاواز بةوون لةة ديةاريكردنى          
كةمتةرخةةمى ذن و ميَردةكةةة ئةةةوا دادطةةا ناوبةةييوانى سةةيَيةم دةخاتةةة ثالكيةةان بةةؤ بةةةجيَهيَنانى  

كةدا بةردةوامة و دادطان ئةطةر بؤ دادطا سةمليَندرا ناكؤكى لة نيَوان ذن و ميَردة ،ئةركةكةيان
نةةةيتوانى وشكسةةتى هيَنةةا لةةة ضارةسةةةركردنى كيَشةةةكانيان و ميَردةكةةةن ئامةةادة نةةةبوو بةةؤ   

 تةآلقدانى ذنةكةى و مةهورِيكرد ئةوا دادطا جيايان دةكاتةوة.
لة كاتيَكدا ناوبييوانةكان نةيانتوانى هةردوو هاوسةر بطةرِيَننةةوة بةؤ يى يةةكاى و دةركةةوة      

ة نةةاكؤكى هةيةةة لةةة نيَوانيانيانةةدا و رِاثؤرتيةةان بةةؤ دادطةةا بةةةرزكردةوة ئةةةوا دةبيَةةت    بؤيةةان كةة
 رِاثؤرتةكةيان ئةمانة لةخؤبطريَت ة

 .ئةوهؤكارانةى بووةتة هؤى رِوودانى ناكؤكى لة نيَوان هاوسةران.1
 .ئةو ييةنةى هؤكاربووة بؤ ناكؤكى.2
 .381هاوسةران ياخود جياكردنةوةيان.رِا و بؤضوونى ناوبييوانةكان لةسةر جيابوونةوةى 3

بيَطومان ثيَويستة دادطا طشةت هةةولكيَك بةداة بةؤ ئاشةتكردنةوةى هاوسةةران ثةيَ  دةركردنةى         
برِيارى جيابوونةوةيان، هةر بؤية دةكريَت ئاشتةوايى  اتة بةردةميان ياخود دريَةية بةداة بةة    

خسةتنى يةاخود ئةةو كةسةانةى كاريطةةرى هةيةة لةسةةر ِراى ييةنةةكان         دادبينى لة رِيَطةةى دوا 
بةمنونة كةسى سيَيةم بهيَنيَتة ناو كيَشةكة و طويَةستى وتةيان بيَت، هةروةها هةردووي بنيَريَت 

 بؤ يي تويَيةرى كؤمةآليةتى بؤ ليَكؤلكينةوة لة هؤكارى ناكؤكيان.
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جيَك هةبيَت لة كةسيَتى كةسى ناوبييوانةدا بةؤ   سةبارةة بة كةسى ناوبييوان، دةبيَت ضةند مةر
ئةوةى وةك ناوبييوان دابندريَت لةيى شافةى مةرجى ئةوة بةؤ ناوبةييوان دانةدراوة كةة دةبيَةت      
 دادثةةةروةر( و  موسةةةك ان( و  ئةةازاد بيَةةت( و  ِراسةةكيَردراو بيَةةت بةةة ئةةةرك لةسةةةردادان( و        

يةدا(، بةةآلم لةةيى  ةنةةليةة دةبيَةت ناوبةييوان        وةديهيَنةر بيَت بؤ ئةةوةى نيَةردراوة لةة ثيَناو   
 موسةك ان( و  دادثةروةر( و  ئازاد( و  رِاسكيَراو( و لة كؤكردنةوةى جيابوونةةوةدا زانةا بيَةت(،    
هةروةها لةيى مالكية دةبيَت كةسى ناوبييوان  نيَرينة( و  ثيَطةيشتوو( و  ئازاد( و  موسةك ان( 

بييوان  ئةازاد( و  موسةةك ان( و  ثيَطةيشةتوو( و  دادثةةروةر( و     بيَت، لةيى  ةنةفية دةبيَت ناو
، هةةروةها لةة رِووى   382نةةدراو بيَةت بةة سةزاى تؤمةةة خسةتنةثا (       زانا(و  ئةارامطر( و  سةزا   

ةتى كةسى ناوبييوان زانايانى موسةك ان بريورِايان جيةاوازة لةةرِووى ئةةوةى ئايةا ناوبةييوان      سي 
 .383كردةوةي كةسانى ناوبييوان يان بريكار ياخود شاهيدة

 
 ةكةبوى جيابوونةوة بةهؤى ناكؤكىَلشوَينةوارى كة

ئةطةر هاتوو بة هؤكارى ناكؤكى، جيابوونةوة لة نيَةوان ذن و ميَةرددا رِوويةدا ثةان ئةوامةدانى      
رِيَكاريية ياساييةكان لةييةن دادطاوة ئةوا ليَرةدا ضةةند شةويَنةواريَك دروسةت دةبيَةت لةة دواى      

 جيابوونةوةكة.
ونةوة رِوويدا، ئةوا مارةيى ثاشةكى لةدةستدةضيَت ئةطةر ئةطةر هاتوو لةدواى جوتةوون جيابو

هاتوو كةمتةرخةمى لةييةن ذنةكةوة بوو، ئيا ذنةكة داواكةار بيَةت بةؤ جيابوونةةوة يةان داواى      
لةسةةةركرا بيَةةت، بؤيةةة ئةطةةةر طشةةت مارةييةكةةةى وةرطرتةةةوو ئةةةوا ثابةنةةدة بةةة طةرِاندنةةةوةى 

لةهةةردوو ييةةنى طريَةةسةتةكةية ئةةوا مةارةيى       نيوةى، بةآلم ئةطةةر دةركةةوة كةمتةرخةةمى   
ثاشةةةكى لةةة نيَوانيانةةدا دابةشةةدةكرَيت بةرِيَةةيةى ئةةةو كةمتةرخةميةةةى كةةة خراوةتةةة ثةةا          
هةريةكةةةيان، بةةةآلم ئةطةةةر جيابوونةةةوة ثةةيَ  جوتةةةوون بةةوو دةركةةةوة كةمتةرخةةةمى لةةةيى 

ارةيى ثيَشةةكى، لةةم  رِووةوة   ذنةكةية ئةوا ثابةندة بة طةرِاندنةوةى ئةوةى وةريطرتووة لة مة 
(دا ئاماذةى بةوةداوة لةكاتى بونى ناكؤكى لة نيَةوان  41ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى لة مادة 
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ذن و ميَرد ض ثةيَ  جوتةةوون يةان دواى جوتةةوون هةريةكةةيان دةتوانيَةت داواى جيابوونةةوة        
 بكاة. 

 

 ابوونةوة بة هؤكارَيكى بةردةوامحةوتةم/ داواكردنى جي
ةكيَك لة هؤكارةكانى ترى داواكردنى جيابوونةةوة بةةردةوام بةوونى هؤكةاريَكى بةردةوامةة لةة       ي

( لةة ياسةاى بةارى    42نيَوان ذن و ميَرد كة ثيَشةا دادطةا برِيةارى لةسةةرداوة، بةةثيَى مةادةى       
كةسةةيَتى عيَراقةةى ئةطةةةر هةةاتوو داوايةةةكى جيابوونةةةوة بةرثةضةةدرايةوة بةةةهؤى هؤكاريَةةك لةةةو  

(ى ياسةةاكةدا هةةاتووة بةةة هةةؤى نةسةةةملاندنى هؤكارةكةةة و برِيةةارى   41ي لةةة مةةادة هؤكارانةةة
بةرثةضدانةوةن ثةةى بنةبرِى  وةرطرتةوو، بؤية ئةطةر ض ذنةكة يةان ميَردةكةة داواى دووةمةى    
لةةةة دادطةةةا تؤمةةةاركرد بةةةة جيابوونةةةةوة بةهةةةةمان ئةةةةو هؤكةةةارةى كةةةة داواى يةكةةةةمى ثةةةيَ   

(ى 41دا ثةنا دةباة بؤ ناوبييوانكارى بةو شيَوةيةى لة مةادة  بةرثةضدرايةوة، ئةوا دادطا ليَرة
ياساكةدا هاتووة، ديارة تؤمةاركردنى داوا بةهةةمان هؤكةار مانةاى دريَةيةدان و بةةردةوامةوونى       
كيَشةةة و ناكؤكيةةة لةةة نيَةةوان ذن و ميَةةرد، هةةةر بؤيةةة ييةةةنى بةرامةةةةر سةةورة لةسةةةر داواى       

رِيةارى داواى يةكةةم ثةةةى بنةةبرِ  وةردةطريَةت مةافى       جيابوونةوة و ئةم مافةن ثان ئةوةى ب
 داواكردنى جيابوونةوة جيَطري دةبيَت.

 
 جيابوونةوة بة هؤكارى بةندكردنهةشتةم/ داواكردنى 

زانايان لةسةر رِيَطةدان بؤ تةآلق بة هؤى بةندكردن كؤك نني، زؤربةى زانايان جطة لة  مالكيةة(  
ة هؤكاريَك دانةناوة بؤ جيابوونةوة ئةوي  لةبةر نةبوونى جيابوونةوة بةهؤى بةندكردنى ميَرد ب

بةلكطةى شةةرعى لةةو رِووةوة، بةةآلم مالكيةة رِيَطةةيان داوة بةة داواكردنةى جيابوونةةوة ئةطةةر          
بزربوون بؤ سالكيَك يان زياتر بوو ئيا ئةو بزربوونة بة ثاساو يان بةبآ ثاساو بيَت، بؤيةة ئةطةةر   

ن زياتر بوو ئةوا بؤ ذنةكةى هةية داواى جيابوونةةوة بكةاة و دادوةر   ماوةى بةندكردن سالكيَك يا
 ضونكة بةهؤى دوورى ذنةكة لة ميَردةكةيةوة زيانى ثيَدةطاة.384جيايان دةكاتةوة
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(دا ئةةم مافةةى بةؤ ذن جيَطريكةردووة     43(ى مةادةى  1ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى لة برِطةة  
ئةوي  بةوةى ئةطةر هاتوو ميَردى ذنةكة سزادرا بة سزايةك كة كؤتى ئازادى دةكرد ئةوي  بؤ 
ماوةى سآ سا  و زياتر و ثان بةسةرضوونى سالكيَك بةسةر جيَةةجيَكردنى سزاكة ئةةوا ذنةكةة   
دةتوانيَةةت داواى جيابوونةةةوة بكةةاة تةنانةةةة ئةطةةةر ميَردةكةةة سامانيشةةى هةةةبوو ذنةكةةةن     

 يَوى خؤى لةو سامانة دابينةكاة.دةيتوانى بي
 

 ةوة بة هؤكارى بزر بوونى مَيردنؤيةم/ داواكردنى جيابوون
زانايةانى ئيسة م لةة مةافى ذن بةؤ داواكردنةةى جيابوونةةوة بةةهؤى بةزر بةوونى ميَةرد بريوِرايةةان           
جياوازة ئةطةر ميَردةكة ماوةيةك بزر بوو لة ذنةكة و بة هؤى ئةةو  بةزر بوونةةن ذنةكةة زيةانى      

بؤيةة هةريةةك لةة    ،يَدةطةيشت  هةروةها دةترسا لة خؤى لةة طرفتةاربوون بةة دةردةسةةريةك     ث
 ةنةفيةةة و شةةافةية و جةع ةريةةة دةلكةةيَ  ذن مةةافى داواكردنةةى جيابوونةةةوةى نيةةة مةةاوةى بةةزر 
بوونةكة هةرضةند دريَية بكيَشَيت بةةآلم مالكيةة و  ةنةةليةة رِيَطةة دةدةن بةة جيابوونةةوة بةة        

وون ئةطةر دريَيةى كيَشا و ذنةكة زيانيكرد تةنانةة طةر سةامانى بةؤ جيَهيَشةتةوو    هؤكارى بزر ب
بؤ بييَوى كيَشان، مالكية ماوةى دوا كاتى بزر بةوونى بةة يةةك سةا  دةستنيشةانكردوة ئةطةةر       
ميَرد ئةو ماوةية بزر بوو شويَ  زانراو بوو كةة نامةةى ثيَدةطةيشةت ئةةوا دادوةر  ثةان ئةةوةى       

دادوةر دةكاة( داوا لة ميَرد دةكاة ئامادة بيَت ياخود ذنةكةى بةاة بؤ يى خؤى  ذنةكة داوا لة
ثيَ  ئةوةى تةآلقى بداة ئةمةن لة ماوةيةةك كةة دياريةدةكاة ئةطةةر هةاتوو ميَةرد بةةو كةارة         
هةلكسا، بةآلم ئةطةر بةو كارة هةلكنةستا ئةوا دادوةر تةةآلقى دةداة، بةةآلم ئةطةةر ميَةرد شةويَ       

زر بوو يان نامةةى ثةَي نةدةطةيشةت ئةةوا دادوةر دةسةتةةجآ تةةآلقى بةسةةر دةداة        ناديار و ب
مالكيةةة و  ةنةةليةةة لةةة هؤكةةارى بةةزر بةةوون نةةاكؤك ، مالكيةةة دةلكيَةةت بةةزر بةةوون هؤكةةارة بةةؤ    
جيابوونةوة ئيا بزر بوونةوةكة بة هؤكار بَيت يةان بةةبآ ثاسةاو، بةةآلم  ةنةةليةة دةلكةيَ  بةزر        

بؤ جيابوونةةوة ئةطةةر بةة ثاسةاو نةةبَيت بةةآلم ئةطةةر بةة ثاسةاوبوو ئةةوا           بوون دةبيَتة هؤكار 
 .385نابيَت
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ياساى بارى كةسيَتى بزر بوونى ميَردى بة هؤكاريَك دانةناوة بؤ  داواكردنى جيابوونةةوة بةةلككو   
ئةطةةةر هةةاتوو نةيةةدةتوانى بةةييَوى لةةة    لةكاتيَكةةدا دةتوانةةدريَت ذن داواى جيابوونةةةوة بكةةاة   

(دا 43(ى مادةى  1ميَردةكةى دةستةكةويَت بة هؤى بزر بوونى وةك لةخالكى  يةكةم(ى برِطة  
 ئاماذةى ثيَدراوة.

 
 ى جيابوونةوة بة هؤكارى ونبووندةيةم/ داواكردن

م دةطريَت تا ئةةو  زانايانى ئيس م لة  وك ى ذنى ميَرد ونةوو بريورِايان جياوازة لةوةى ئايا ئارا
كاتةةةى ضارةنوسةةى ميَردةكةةةى دةردةكةةةوَيت ئةةةوي  بةةة مردوويةةى يةةان بةةة زينةةدوويى و         
ضةةاوةرِوانكردنةكةى طةةةر دريَةةيةن بكيَشةةيَت يةةاخود ئةةارام دةطريَةةت و ماوةيةةةكى ديةةاريكراو     
ضاوةرِوان دةكاة تا ضارةنوسى ميَردةكةى دةردةكةويَت و ثان بةسةرضوونى ماوةيةك دادوةر 

رى جيابوونةوةيان دةداة بؤ ئةوةى بة دوور بيَت لة زيان، هةر لةةم رِووةوة  ةنةةليةة دوو   برِيا
ئارِاستةى طرتووة يةكةميان ئةوةية ميَردةكة ونةوو بيَت و هةةوالكى نةةبيَت و شةويَنى نةةزانريَت     
ؤ بةآلم لةرِوودا بزر بوونةكةى مةترسيدار نية وةك طةشةتياريَك  دةضةيَت بةؤ بازرطةانى يةاخود بة      

خويَندن و طةشتكردن ئةوا ليَرةدا هاوسةةرطريى ي ناضةيَت تةا مردنةى ميَردةكةة نةسةةمليَنريَت،       
بةآلم دووةميان ئةوةية ونةوونى ئةو كةسة لةرِوودا لةناوضون بيَةت وةك ئةةو كةسةةى دةضةيَتة     
دةرةوة بةةؤ نويَةةيكردن بةةةآلم ناطةرِيَتةةةوة يةةاخود دةضةةيَت بةةؤ شةةويَنيَكى نزيةةك بةةؤ دابينكردنةةى 
ثيَداويستى و ناطةرِيَتةوة و هةوالكى نية، ياخود لة كةشتيةكدا لة دةريا كةشةتيةكة دةشةكيَت و   
هةنديَك لة هاورِيَيانى لة ناودةض ، ئةةوا ليَةرةدا ذنةكةة ضةوار سةا  ضةاوةرِوان دةكةاة و دواتةر         

ى تةر  ماوةبةندى ميَرد مردوو دةطريَت كة ضوار مانط و دة رِؤذة و دواتةر دةتوانيَةت هاوسةةرطري   
بكاتةوة، بةآلم شةافةية دةلكيَةت نابيَةت ذن هاوسةةرطريى بكاتةةوة تةا دلكنيةا دةبيَةت لةة مردنةى           
ميَردةكةى ياخود دلكنيا دةبَيت لةة تةآلقةدانى، هةةروةها لةةيى  ةنةفيةة دةلكةيَ  هاوسةةرى لةة         
 نيَوانيةةان دةميَنيَتةةةوة تةةا ضارةنوسةةى ميَردةكةةة دةردةكةةةويَت و ئةطةةةر ونةووةكةةة دةركةةةوة 
زيندووة ئةوا ذنةكة بؤ ميَردةكةية بةآلم ئةطةر ضارةنوسى ناديةار بةوو ئةةوا برِيةار دةدريَةت بةة       
مردنى ثان بةسةرضوونى ماوةيةك كةة دادوةر دياريةدةكاة و ئةطةةر برِيةاردرا بةة مردنةى ئةةوا        
ذنةكة ماوةبةندى مردوو دةطريَت و دواتر دةتوانيَت هاوسةرى بكاة، هةروةها ئي ةامى مالةك وا   
دةرِوانيَت ئةطةر كةسى ونةوو كة بزرة و شويَنى لة وآلتى موسةك اناندا نةزانراوة ئةوا ثان ضوار 
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سا  لة ونةوونى بة مردوو دادةنريَت ئةطةر هاتوو ذنةكةى بابةتةكةى خسةتة بةةردةم دادوةر و   
ثان ئةو ماوةيةة ذنةكةة ماوةبةنةدي كةسةى مةردوو دةطريَةت و دواتةر دةتوانيَةت هاوسةةرطريى          

كاة، بةآلم ئةطةةر ئةةو كةسةة لةة جةةنطى نيَةوان موسةةك انان و دوذمنةكانيةدا ونةةوو ذنةكةةى           ب
بابةتةكةى خستة بةردةم دادوةر و ئةةوي  مةاوةى سةالكيَك دادةنيَةت ثةان طةةِران بةة دوايةدا،         
ئةطةر ماوةكة تةواو بوو ئةوا ذنةكة ماوةبةنةدي دةطريَةت و دواتةر دةتوانيَةت هاوسةةرى بكةاة،       

ي اميةكان ضوار وتةيان هةيةة لةةم رِووةوة، وتةيةةك ئةوةيةة ضةاوةرِوان دةكريَةت تةا        هةروةها ئ
هاوتاكةانى دةمةرن ئةةوي  بةةوةى تةمةةنى بطاتةة سةةد سةا  هةةروةها وتةةى دووةم ئةوةيةة            
ضاوةرِوانى ضوار سا  دةكرَيت و وتةةى سةيَيةم ئةوةيةة دة سةا  ضةاوةرِوان دةكريَةت ئةمةةن        

ضةوارةم ئةطةةر لةة جةنطةدا بةةزر بةوو ئةةوا ثةان ضةوار سةا  لةة بةةزر           وتةيةةكى بيَهيَةزة، وتةةى    
بوونةكةى  وك ى مردنى دةدريَت، بةآلم ئةطةر لة جةنطةدا نةةبوو ئةةوا ثةان دة سةا  برِيةارى       
مردن دةدريَت، هةروةها زةيدية دةلكيَت ذنى ميَرد ونةوو نابيَت هاوسةةرطريى بكةاة تةا تةمةةنى     

مةبةست لةتةمةنى سروشتى سةد و بيست سةالكة لةة   ،يَت سروشتى ماوةبةنديةكةى بةسةر نةض
رِؤذى لة دايكةونى ميَردة ونةووةكةة، بةةآلم سةةبارةة بةة  ةوك ى ياسةا لةة جيابوونةةوةى ذن         

( 1111(ى سةالكى   71بةة ذمةارة     ناكامةةكان بةهؤى و نةوونى ميَرد ئةوا لة ياساى ضةاوديَرى  
دادطا برِيار دةداة بة مردنى كةسى ونةوو كةة  (دا ئاماذة دراوة بةو  الكةتانةى كة 13لةمادةى 

برِيةةارى مردنةةى كةسةةي ونةةةوو ضةةةند شةةويَنةواريَكى كةسةةيَتى ،خؤيدةبينيَتةةةوة لةسةةآ  الكةةةة 
 .386دروست دةكاة كة ثةيوةستة بة ذنةكة و بةثيَى ياسا ذنةكة لة ميَردةكةى جيادةبيَتةوة

 
 يابوونةوة بة هؤكارى جَيهَيشنتيانزدةيةم/ داواكردنى ج

ئةةم  ،يةكيَك لة هؤكارةكانى ترى داواكردن بةة جيابوونةةوة جيَهيَشةتنى ذنةة لةييةةن ميَةردةوة       
ةهؤيةوة داواى جيابوونةةوة  مافى داواكردن بة جيابوونةوةية بؤ ذن جيَطريكراوة كة دةتوانيَت ب

بكةةةاة، مةبةسةةةت لةةةة ضةةةةمكى جيَهيَشةةةنت واتةةةة بةسةةةةرنةكردنةوةى ميَةةةرد بةةةؤ ذنةكةةةةى و  
سةرجيَينةكردنى وةك سةرجيَيى هاوسةران و دووركةوتنةوة ليَى بةةبآ ثاسةاوى رِةوا تةنانةةة    

واتةة جيَهيَشةتنى ميَةرد     ،387طةر سامانى زؤريشى هةبوو كة دةيتةوانى خةةرجى لةسةربكيَشةيَت   
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ذنةكةى لةسةر جيَطةى هاوسةرى، ياخود مةبةسةت ليَةى جيَهيَشةنت لةسةةر جيَطةا و جيَهيَشةنت       
بةةةوةى ميَةةرد ذنةكةةةى بةسةةةرنةكاتةوة يةةان هةلكسةةوكةوتى لةطةلكةةدا نةةةكاة وةك هةلكسةةوكةوتى 

ياسةاى بةارى   388نةخؤشةى بةمنونةة   هاوسةةران و دووركةوتنةةوة ليَةى بةةبآ ثاسةاوى رِةوا وةك     
(ى ياسةاكةدا ئاماذةيةداوة بةةوةي    43(ى خالكى  يةكةم(ى مادةى  2كةسيَتى عيَراقى لةبرِطة  

ئةطةر ميَرد ذنةكةى جيَهيَشت بؤ ماوةى سالكيَك يان زيةاتر بةةبآ ثاسةاوى رِةوا تةنانةةة ئةطةةر      
زانراو و ديار بوو هةروةها سامانيشى هةبوو كة دةتةوانرا بةييَوى لةسةةر بكيَشةيَت     ميَرد شويَنى 

 ئةوا ذن دةتوانيَت بةو هؤكارة داواى جيابوونةوة بكاة.
 

 بوونةوة بة هؤكارى نةطواستنةوةدوانزدةيةم/ داواكردنى جيا
اوسةةرى  مةالكى ه  هؤكارةكانى ترى داواكردنةى جيابوونةةوة نةطواسةتنةوةى ذنةة بةؤ      يةكيَك لة

هؤيةةةوة داواى  ئةمةةةن ثةةان ئةوامةةدانى طريَةةسةةتكردن، بةةةم ثيَيةةة ذن دةتوانيَةةت بةةةو   
 بةةروارى طريَةةسةتى هاوسةةريةوة تةا     ميَردةكةى بكاة، بؤية ئةطةر ميَرد لة جيابوونةوة لة

ذنةكةةى نةةكرد بيطوازيَتةةوة ئةةوا ذن مةافى       بةةروارةوة داواى لةة   سةا  لةةو   مةاوةى دوو 
 ماوةيةدا ميَرد سةرجةم مافةة هاوسةةريةكانى بةؤ    ونةوةى هةية، دةبيَت لةوداواكردنى جيابو

ذنةكةى جيَةةجيَكرد بيَت بؤية ئةطةر ميَردةكة لة ماوةى دوو سالكةكةدا داواى طواستنةوةى كرد 
بةةوو بةةةآلم مافةةة هاوسةةةريةكانى ثيَنةةةدا بةةوو ئةةةوا ذن دةتوانيَةةت دواى دوو سةةالكةكة داواى        

(ى خةةالكى  يةكةةةم(ى  3رِووةوة ياسةةاى بةةارى كةسةةيَتى لةةة برِطةةة     جيابوونةةةوة بكةةاة لةةةم   
(ى ياساكةدا ئاماذةى داوة بةم مافةى ذن، بيَطومان جيَطريكردنى ئةم مافة بؤ ذنةكةة  43مادة 

كةةة تيَرِوانينيةةان بةةؤ ذن بةشةةيَوةيةكة ئةطةةةر لةةةو ماوةيةةةدا  ،ثةيوةسةةتة بةةة بةةارى كؤمةآليةةةتى
ضةندي  ثرسيار دةبيَتةوة ئةمة ويَرِاى ئةوةى ماوةى دوو سةا    نةطوازرابيَتةوة ئةوا رِووبةروِوى

ماوةيةكة دةتوانرَيت ِرادةى ثابةنةدبوون و ثةيوةسةتةونى ميَةردى ثةَي دياريةكريَةت بةةوةى تةا        
 ضةند هاوسةرطرييةكةى يمةبةستة.
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 بوونةوة بة هؤكارى نةنطيةكانياسيانزدةيةم/ داواكردنى ج
دةطريَت و فرةباسة بةة تايةةةة لةة رِووى جةؤرى نةةنطي و رِاى      قسةكردن لةسةر نةنطى زؤر هةلك

زانايان لةسةر جيابوونةةوة بةة هةؤى نةةنطى و جيَطريبةونى مةافى جيابوونةةوة بةؤ ض ييةةنيَك و          
جةةؤرى ئةةةو جيابوونةوةيةةةى بةةةهؤى نةنطيةةةوة رِوودةداة و ضةةةندي  رِووى تةةر، بيَطومةةان        

يةةكى هاوبةةن لةة نيَةوان هةةردوو ييةةن دروسةت        طريَةةستى هاوسةرطريى، ثةيوةندى و رِايةلكة
دةكاة، يةكيَك لة ئاماوةكانى هاوسةرطريى خستنةوةى وةضةية ئةمةن لة رِيَطةى مافى ضةيَي  
وةرطرتنى هةر ييةنيَك لةوةى تر، بؤية بوونى نةنطى جةستةيى و زاوزيَي دةبيَتة رِيَطر لةو مافة 

نةنطى لة يى ييةنةكان نةك  هةر رِيَطةر دةبيَةت لةة    يان هيَنانةدى ئةو ئاماوة، هةروةها بوونى 
مةبةسةةتى هاوسةةةرطريى بةةةلككو كاريطةةةرى دةبيَةةت لةسةةةر ثةيوةنةةدى و بةةةردةوامةونى ذيةةانى  

هةةةروةها هةنةةديَك لةةة نةةةنطى هاوسةةةرةكان كاريطةةةرى دةبيَةةت لةسةةةر وةضةةة و     ،هاوسةةةرى 
 بةخيَوكردنى و طواستنةوةى ئةو نةنطيانة بؤ مندالكةكان.

ةبارةة بة كةموكورِى جةستةيى يان نةنطيةكان لةنيَوان هاوسةراندا ئةوا بةسةر سآ بةشةدا  س 
 -دابةشدةبيَت ة

 ئةو نةنطيانةى تايبةتن بة ثياو  يةكةم/
ئةم نةنطيانة ثيَكديَ  لة برِينى ئةندامى زاوزيَى نيَرينة و نةتوانينى سةرجيَيكردن بةهؤى بضوكى 

ةروةها نةتوانينى جوتةوون بةهؤى رِيَطريةك وةك نةخؤشى يان ئةندامى نيَرينة و خةساندن و ه
 طةورةيى تةمةن.

 / ئةو نةنطيانةى تايبةتن بة ذن دووةم
ئةم نةنطيانةن وةك داخرانى شويَ  و جيَطةى جوتةوونى ميَينة كة بة طؤشتيَكةوة لكيَنةراوة و  

وةها بةوونى رِيَطةرى ئيَسةك    خواكردةو زط اكة و رِيَطاى ضونة ذورةوةى ئةندامى نيَرينة نية، هةر
يان لوو يان ثيَست كة رِيَطرة لة ضوونة ذورةوةى ئةندامى نيَرينة، هةروةها بوونى تويَيالكيَك كةة  
رِيَطرة لة ضيَيى جوتةوون، هةةروةها بةوونى بةؤنيَكى بؤطةةن و نةاخؤن لةةكاتى جوتةةوون كةة         

 دةوروذيَت و بآلودةبيَتةوة.
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 ذن و مَيرددا هاوبةشة ان سَييةم/ ئةو نةنطيانةى لة نَيو
ئةةةم نةنطيانةةةن ثيَكةةديَت لةةة شةةيَتى و بةلكةةةكى و طرِوبةةوون و نيَرةمةةوك واتةةة دوورِةطةةى ئةةةوا   

 .389هاوسةرطريى دروست نية تا رِةطةزةكةى رِوون نةبيَتةوة، هةروةها مايةسريى
 رِوى رِيَطةنةدان بةجوتةون دابةشدةكريَت بةسةر دووبةشداةهةروةها نةنطيةكان لة

يةكةم/ نةنطى يان طرفتة سيَكسةيةكان كةة رِيَطةرن لةة جوتةةوون، ئةمةةن وةك نةةنطى برِينةى         
ئةنةةدامى زاوزيَةةى نيَرينةةة يةةان نةةةتوانينى سةةةرجيَيكردن بةةةهؤى بضةةوكى ئةنةةدامى نيَرينةةة و       

جوتةةوونى ميَينةة بةةهؤى بةوونى طؤشةتيَك كةة        خةساندنى لةييةن ثياوةوة و داخرانى شةويَنى 
لكيَنراوة و زط اكة هةروةها رِيَطرى ئيَسك يان لوو يةان ثيَسةت كةة رِيَطةرة لةة ضةوونة ذورةوةى       

 ئةندامى نيَرينة.
 دووةم/ نةنطى يان طرفتة سيَكسيةكان كةة رِيَطةرنني لةة جوتةةوون، بةةآلم ئةمانةة نةخؤشةيةك        

لكيانةدا بةةبآ زيةان جوتةةوون بكريَةت وةك شةيَتى و طرِوبةوون و        بةشيَوةيةك كة ناتواندريَت لةطة
 .390بةلكةكى و سي  و زوهرى بوون

 
 بوونةوة بةهؤى طرفت و نةنطيةوةِراى زانايان لةسةر جيا

ة يةان  دوو ئارِاستة هةية لةسةر ئةوةى ئايا جيابوونةوة بةهؤى نةخؤشةى  و دةردةوة رِوودةدا 
ئارِاستةيةكيان بةرةو ئةوة دةرِواة كة دةلكيَت جيابوونةوة بةهؤيةوة دةبيَت  بةةآلم   ،رِووناداة 

 ئارِاستةكةى تر رِيَطرى دةكاة لة جيابوونةوة بةم شيَوةية ة
ئارِاستةى يةكةم/ بريورِاى ئةم ئارِاستةية ئةوةية نابيَت داواى جيابوونةةوة بكريَةت بةة هؤكةارى     

بةة رِةهةايى رِيَطةة نةاداة داواى جيابوونةةوة بكريَةت        ظاهري ةوة، لةم رِووةوة نةخؤشى و دةرد
وادةبينيَت نةنطيةكان كاريطةريان نيةة لةسةةر طريَةةسةتى هاوسةةرطريى، ئةيا ئةةم        ،بةهؤيةوة

 نةنطية هينى ذن بيَت يان ثياو.
شةياوة و دةبيَةت،   ئارِاستةى دووةم/ بريورِايان بةو شيَوةيةية كة جيابوونةوة بةهؤى نةنطيةوة 

زانايانى هةر ضوار رَِيضكةكة لةمةدا كةؤك   بةةآلم خةاوةنى ئةةم ِرايةة دوو بةةرةن، بةرةيةةكيان        
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وادةبينَيت جيابوونةوة بةهؤى نةنطيةوة تةنها مةافى ذنةة ئةطةةر نةةنطى لةة ثياوةكةةدا بينةى،        
 بةآلم بةرةكةى تر  وادةبينيَت مافى جيابوونةوة بؤ هةردووي فةراهةمكراوة ة

بةرةى يةكةم/  ةنةفيةكان نويَنةرايةتى دةكةن و مافى جيابوونةوةيان تايةةة كردووة بةة ذن  
ذن تةنها دةتوانيَت داواي جيابوونةوة بكاة و ثياو مافى تةةآلقى   ،لةو نةنطيانةى لةثياودا هةية

خان( هةية، بةآلم لة ذمارةى نةنطى  و طرفتةكان زانايانى  ةنةفى جياوازن، بؤية هةردوو  الشي
و  ئةبو ةني ةةة( و  ئةةةبو يوسةةف( وادةرِوانةة  كةةة ذن ناتوانيَةةت داواى جيابوونةةةوة بكةةاة لةةة     
ميَردةكةى تةنها بة سآ جؤر نةنطى نةبيَت ئةواني  نةةنطى برِينةى ئةنةدامى زاوزيَةى نيَرينةة  و      
خةسةةاندن و نةةةتوانينى سةةةرجيَيكردن، بةةةآلم  حم ةةد كةةورِى  ةسةةةن( وادةرِوانيَةةت ذمةةارةى    

ةكان بةةؤ جيابوونةةةوة شةةن دانةيةةة ئةةةواني   نةةةنطى برِينةى ئةنةةدامى زاوزيَةةى نيَرينةةة،   نةنطية 
 خةساندن، شيَتى، نةتوانينى سةرجيَيكردن، بةلكةكى و طرِوبوون(.

بةةةرةى دووةم/ ئةةةم بةرةيةةة مالكيةةة و شةةافةية و  ةنةةليةةة لةطةلكيانةةدا شةةيةةى زةيديةةة و       
وادةرِوان  جيابوونةوة بةهؤى نةةنطى بةؤ ثيةاو و     جةع ةرية نويَنةرايةتى ئةم بةرةية دةكةن  و

ذن يةكسانة و مافى هةردووكيانة، ئةم بةرةية ليَرةدا جياوازن لة  ةنةفيةكان لةوةى كة مةافى  
داواكردنى جيابوونةوةيان تةنها بؤ ذنةكة مسؤطةر نةكردووة بةلككو بةؤ هةةردووكيان، بةةآلم لةة     

ئةم بةرةيةة   391نةنطيانةى كة جيابوونةوةى دةبيَت ناوخؤياندا جياوازن لة ذمارةى ئةو طرفت و
كؤك  لةسةر ئةونةنطيانةى كة ثيَويستة بؤ داواى جيابوونةوة كة خؤيدةبينيَتةوة لة نةتوانينى 

رِيَطري ،خةسةاندن ،ينةسةرجيَيكردن بةهؤى بضوكى ئةندامى نيَرينةة،برِيين ئةنةدامي زاوزيَةي نيَر   
داخرانةى شةويَنى    ،ئيَسك يان لوو يان ثيَسةت كةة رِيَطةرة لةة ضةوونة ذورةوةي ئةنةدامي نيَرينةة       

جوتةوونى ميَينةة بةة طؤشةتيَكةوة كةة رِيَطةاى ضةوونة ذورةوةى ئةنةدامى نيَرينةة نيةة، شةيَتى،           
ديَك نةةنطى تةر بؤيةة    بةلكةكى، طرِوبوون لة يةكيَك لة وتةكانى جةع ةرية(، بةآلم ناكؤك  لةة هةنة  

مالكية و  ةنةةلية و جةع ةرية هةنديَك نةنطى تريان زياد كردوة وةك  بونى تويَييَك كة رِيَطةرة  
 .392لة ضيَيى جوتةوون، بؤنى بؤطةن كة لةكاتى جوتةووندا دةوروذيَت، قؤرِبوون(

هةروةها ِرايةكى تر هةية مةافى جيابوونةةوة بةؤ هةةردوو ذن و ميَةرد مسةؤطةر دةكةاة بةؤ هةةر          
جؤرة نةخؤشى و دةرديَك كة زيانى ليَةكةويَتةوة و نةتواندريَت ذيانى هاوسةرى بةةردةوام بيَةت   
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  القةيم اجلوزيةة( و ابة     بةبآ زيان و ئةم جؤرة نةنطيانة ديار و ئةذمار ناكريَت ئةمةن رِاى  ابة 
 س ( لة زةيدية و هةنديَك زانايةانى شةافةى و ئي ةام حم ةد لةة       القاضيتي ية(لة  ةنةةلية و  
 .393ي  ةنةفية و  الزهري(

 
 انى جيابوونةوة بة هؤى نةنطيةوة مةرجةك
وة كة دةبيَةت  بةووني هةةبيَت بؤئةةوةى ذن      ةنةفية ضةند مةرجيَكى دياريكراويان دانا زؤربةى

 مافى داواي جيابوونةوة بكاة كة خؤيدةبينيَتةوة لة ة
دةبيَت ذنةكة ثيَطةيشتوو بيَت و داواى جيابوونةوة بكاة لة دادوةر بةآلم ئةطةر منةدا  بةوو    .1

هةيةة   سةرثةرشتيارةكةى داوايكرد ئةوا دادوةر ناتوانيَت جيايان بكاتةوة ضونكة ئةطةرى ئةوة
 ذنةكة رِازيةيَت بة نةنطيةكة ثان ثيَطةيشتوويى و طةورةبوونى.

هيت ئاماذةيةك لة ذنةكةوة دةرنةضوو بيَت كةة طوزارشةت لةة رِةزامةنةدبوونى بكةاة لةسةةر        .2
نةنطيةكة، بؤية ئةطةر هاوسةرطريى كرد و بة نةنطيةكةى زانى يةاخود نةةيزانيةوو بةةآلم كاتيَةك     

 مافى جيابوونةوةى نية.زانى رِةزامةندبوو ئةوا 

 نابيَت نةنطى لة ذنةكةدا هةبيَت كة رِيَطر بيَت لة تيَكةلكةوون و سةرجيَيكردن. .3

دةبيَةةت ثيةةاوي ثةككةةةوتوي ليَوةبةةوو يةةاخود ئةوانةةةى لةةة هاوشةةيَوةى ئةةةون كةسةةيَكى        .4
مؤلكةةتى   رِةسةيوبوون ثيَطةيشتوو بيَت بةآلم ئةطةر هاتوو مندا  بوو ئةوا تا كةاتى ثيَطةيشةنت و   

دةدريَيتَ ضونكة نةتوانينى رِةنطة بةهؤى مندالكيةوة بيَت ياخود ئةطةرى هةية ئةطةر ثيَطةيشةت  
بتوانيَت مافى سةرجيَيكردنى ذنةكة بداة، ئةطةر هاتوو ثيَطةيشتوو بةوو نةةيتوانى    رِةسيوبووو 

ؤلكةةتى نادريَتةآ   سةرجيَيةكاة ئةوا دادوةر مؤلكةتى سالكيَكى دةداتةآ بةةآلم ئةطةةر منةدا  بةوو م     
 ضونكة سودى نية.

نابيَةةت ثيةةاوي ثةككةةةوتوي ليَوةبةةوو يةةاخود ئةوانةةةى لةةة وك ى ئةةةودان لةطةةة  ذنةكةةةدا     .5
بةيةكطةشةةتنب و سةةةرجيَيان كةةرد بيَةةت بةةةهؤى ئةةةو هاوسةةةرطرييةوة، بةةةآلم ئةطةةةر ثياوةكةةة   
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انى ئةةوا ذنةكةة مةافى    ثيَطةيشتوبوو تةنانةة يةكجاري  سةرجيَيكردن رِوويدا بيَت ودواتر نةيتو
 .394داواكردنى جيابوونةوةى نية

 

 ةنطى ثاش طرَيبةستى هاوسةرطريىِروودانى ن
ئةطةر هاتوو نةنطيةوون لةدواى هاوسةرطريي رِوويدا ئةوا زانايان بريورِايةان جيةاوازة،  ةنةفيةة    

بوو بة ميَةرد دواى هاوسةةرطريى  واتةة ثةككةوتةةبوو     دةلكيَت ئةطةر ثياوةكة شيَت بوو ياخود نة
هةروةها لةطة  ذنةكةدا جوتةةوو تةنانةة يةكجاري ، ئةوا بؤ ذنةكة نية داواى هةلكوةشاندنةوة 
بكاة، ئةوةن لةبةر لةدةستدانى مافةكةى بةو يةةكجارة، بةةآلم مالكيةة جيةاوازى كةردووة لةة       

، ئةطةر نةنطى لة ذنةكةوة بوو ئةةوا ميَةرد   395دةلكيَ  نيَوان نةنطى ذن و نةنطى ثياو لةم رِووةوة
ناتوانيَت داواى جيابوونةوة بكاة بةم هؤيةوة، بةآلم ئةطةر نةنطيةكة لة ميَردةكةةوة بةوو ئةةوا    

ةوةى هةية ئةطةر هاتوو نةنطيةكة شيَتى يان طرِوبةوون يةان بةلكةةكى    ذنةكة مافى داواي جيابوون
بوو ئةوي  بة هؤى زؤر ئازار طةيشنت بة هؤيانةوة و نةةتوانينى ئةارام طةرت  لةسةةريان، بةةآلم      
نةنطيةكانى زاوزيَةى تةر وةك خةسةاندن و نةةتوانينى سةةرجيَيكردن بةة هةؤى بضةوكى ئةنةدامى          

ى نيَرينة ئةوا مافى داواكردنى جيابوونةوةى نية، بةآلم شةافةية و  نيَرينة و برِينى ئةندامى زاوزيَ
كة دةكريَت جيابوونةةوة رِووبةداة بةةهؤى ئةةو نةنطيةةى رِوودةداة ثةان       ، ةنةةلية وادةبين  

هاوسةرطريى هةروةك ئةو نةنطيةى كةضؤن لة ثةيَ  طريَةةسةتكردن رِوويةداوة ئةمةةن بةةهؤى      
رةدا ذنةكة ناتوانيَت خؤى رِزطار بكةاة تةةنها بةة داواكردنةى     رِوودانى زيان بة هؤيةوة ضونكة ليَ

جيابوونةوة ئةمة بة ثيَضةوانةى ثياوةكةوة، بةآلم شافةية لةمةدا طؤرِانكاري لة ثةككةوتةةيى و  
ناتوانةةةايى جنسةةةى لةةةةثان جوتةةةةوونى بةةةةدةركردووة كةةةة رِيَطةةةة نادريَةةةت بةةةة داواكردنةةةى    

ى هاتؤتةدى و ذنةكةن مافى خةؤى وةرطرتةووة   هةلكوةشاندنةوة، ضونكة مةبةستى هاوسةرطري
 .396بة يةكجار
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 جؤرى جيابوونةوة بة هؤى نةنطى 
ةآلقى هةريةك لة  ةنةفية و مالكية ئةو جيابوونةوةيةى كةة بةةهؤى نةنطيةةوة رِوودةداة بةة تة     

ليَكاازانى بضوك دادةنيَ  ضونكة دادوةر لة نويَنةرايةتى ميَردةكةوة هةلكسةوكةوة دةكةاة بةةم    
ثيَيةةة ذمةةارةى جارةكةةانى تةةةآلق كةمةةدةكاة، بةةةآلم شةةافةية و  ةنةةليةةة و شةةيةةى ئي اميةةة   

 .397وادةبين  جيابوونةوة بةهؤى نةنطى  هةلكوةشاندنةوةية نةك تةآلق
(ى خةالكى  6،5،4سةبارةة بة هةلكويَستى ياسةاى بةارى كةسةيَتى عيَراقةى ئةةوا لةة برِطةةكانى         

(ى ياساكةدا ئاماذةى داوة بة داواكردنى جيابوونةوة بة هؤكارى نةنطيةون 43 يةكةم(ى مادة 
رد بةؤ داواكةردن بةة    و ئةم مافةشى تةنها بؤ ذن دةستةبةركردووة و ئاماذة نةدراوة بة مافى ميَ

هؤيةوة ئةمةن ئةةو ثرسةيارة ديَنيَتةة ئةاراوة ئايةا ميَةرد دةتوانيَةت لةةكاتى بةوونى نةةنطى لةة            
ذنةكةيدا داواى جيابوونةوة بكاة يان نا؟ ديارة لةة ئارِاسةتةكانى دادطاكةان بةضةةند شةيَوةيةك      

ميَةرد و بيَةةشةكردنى لةة    وةآلممان دةست دةكةويَت كة خؤيدةبينيَتةوة لة نيَوان رِيَطاثيَدان بة 
 داواكردنى جيابوونةوة بةهؤى نةنطيةوة.

(ى ياسةةاى بةةارى كةسةةيَتى ئةطةةةر هةةاتوو ذنةكةةة بؤيدةركةةةوة    43(ى مةةادة 4بةةةثيَى برِطةةة 
ميَردةكةةةةى ثةككةوتةةةة يةةةاخود طرفتةةةاربووة بةةةةجؤريَك كةةةةوا نةةةةتوانريَت لةطةلكيةةةدا ئةركةةةة   

ئايا بةهؤى جةستةيى يان دةروونةى بةوو، يةاخود    هاوسةرييةكان رِاثةرِيَنيَت، ئةم طرفتةن ئيا 
توشى ئةم طرفتة بةوو ثان جوتةةوون بةة ذنةكةة و سةةمليَندرا كةة ميَردةكةة ضارةسةةرى نيةة         
ئةمةن بةثيَى ِراثؤرتيَك لة ليينةيةةكى ثزيشةكى فةةرمى تايةةمتةنةدةوة دةرضةوور يَةت بةةآلم        

ا جيابوونةوةكة بؤ ماوةى يةةك سةا    ئةطةر دادطا بؤيدةركةوة هؤكارةكة دةروونية، ئةوا ليَرةد
دوادةخريَةةت بةةة مةةةرجيَك ذنةكةةة لةةةو ماوةيةةةدا خةةؤى رِادةسةةتى ميَردةكةةةى بكةةاة هةةةروةها    

(دا ئاماذة بةوة دةداة ئةطةر هةاتوو ميَةرد نةةزؤك بةوو، يةاخود ثةان       43(ى مادةى  5لةبرِطة 
لة ذياندا بيَت ئةوا ليَةرةدا  هاوسةرطريى نةزؤك بوو ذنةكة هيت مندالكيَكى نةبوو لة ميَردةكةى كة 

ذن دةتوانيَةةت بةةة هؤكةةارى نةةةنطى  كةةة نةزؤكةوونةةة( داواى جيابوونةةةوة بكةةاة، هةةةروةها        
(دا ئامةاذة دراوة بةةوةى ئةطةةر هةاتوو ثةان طريَةةسةتكردن بةؤ ذنةكةة         43(ى مادة 6لةبرِطة 

جيَى دةركةةةوة ميَردةكةةةى تووشةةى دةرديَةةك بةةووة كةةة ناتوانريَةةت بةةةهؤى ئةةةو دةردةوة سةةةر 
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ميَردةكة بكرَيت بةبآ زيةان، بةمنونةة وةك طرِوبةوون يةان بةلكةةكى يةان سةي  يةان زوهةرى يةان           
شةةيَتى، يةةاخود ميَردةكةةة ثةةان ئةةةوة توشةةى دةرديَةةك لةةةو دةردانةةة بةةووة يةةاخود هاوشةةيَوةى  
ئةودةردانة، بؤية ئةطةر دادطا ثان ثشكنينى ثزيشكى بؤيدةركةوة دةردةكة ئوميَدى يضةوون  

وةى ليَةةدةكريَت ئةةةوا ليَةةرةدا جيابوونةةةوة دوادةخةةاة تةةا يضةةوونى ئةةةو دةردة و   و ضةةاكةوونة
ذنةكةن دةتوانيَةت بةة دريَةيايى مةاوةى دواخسةتنةكة لةطةة  ميَردةكةيةدا كؤنةبيَتةةوة، بةةآلم          
ئةطةر بةؤ دادطةا دةركةةوة دةردةكةة ئوميَةدى يضةوون و ضةاكةوونةوةى ليَناكريَةت لةة مةاوةى           

ردةكةةةن مةةةهورِيكرد لةةة تةةةآلق و ذنةكةةةن سةةوربوو لةسةةةر داواى      كةةاتيَكى طووةةاودا و ميَ 
 جيابوونةوةكةى ئةوا دادوةر برِيار دةداة بة جيابوونةوةيان.

 
 ة هؤكارى دابني نةكردنى بذَيوىضواردةهةم/ داواكردنى جيابوونةوة ب

بةة   بة هؤى طريَةةستى هاوسةرى ماف بؤ ذن و ميَرد دروست دةبيَت، لةو مافانةى كةة تايةةةت   
ذنةكة مافى بييَوى كيَشانة لةييةن ميَردةوة كة دةبيَت ميَرد ثابةنةد بيَةت ثيَةوةى لةة بةةرواري      
ئةوامدانى طريَةةستى هاوسةريةوة تا كؤتايي هاتنى طريَةةسةتةكة، بةةم ثيَيةة ميَةرد ناتوانيَةت      

ةةشةكردنى وةك  ذنةكةى بيَةةشةكاة لةم مافة مةطةر هؤكاريَكى رِةواى رِيَطةثيَدراو هةبيَت بؤ بيَ
ياخيةوون، بؤية لةكاتيَكدا ميَرد ثابةندة بة ثيَداني بييَوى بةآلم ئةطةةر هةاتوو نةةيتوانى يةاخود     
ئامادةيى تيادا نةبوو بةة ثيَةدانى بةييَوى بةة هاوسةةرةكةى ليَةرةدا ئايةا ئةمةة مةاف دةداة بةة           

 ذنةكةى كة داواى جيابوونةوة بكاة يان ناتوانيَت ؟ 
نةةى جيابوونةةةوة لةييةةةن ذنةةةوة بةةة هؤكةةارى بةةييَوى نةكيَشةةان لةييةةةن  سةةةبارةة بةةة داواكرد

 ميَردةوة زانايانى ئيس م بريورِايان جياوازة بةم شيَوةية ة
 املزنى(لةة شةافةية و هةنةديَك لةة جةع ةةري و       ظاهريه  و رِاى يةكةم/ هةريةةك لةة  ةنةفيةة و    

ناكريَت داواى جيابوونةوة بكريَت لة كة بة هؤكارى بييَوى نةكيَشان ،زؤرينةي زةيدية وادةبين  
نيَوان ذن و ميَرد، ئيا بييَوى نةكيَشان بة ثاساو بيَت يان بةبآ ثاساو، بؤية ثيَيان وايةة ئةطةةر   
هاتوو لةكاتيَكدا نةتواندرا بييَوى ذن دابني بكريَت ئةوا ذن دةتوانيَت سةردانى دادوةر بكةاة بةؤ   

بكاة لةسةر ميَردةكةةى و ئةطةةر هةاتوو كةةس نةةبوو       ئةوةى رِيَطة بة ذنةكة بداة بةوةى قةرز
قةرزى ليَةكاة و قةرزى بداتآ ئةوا بةييَوى ذن لةسةةر طةوينةةى مةريى دةبيَةت، بةةآلم ئةطةةر        
ميَرد مةهورِيكرد لة بييَوى و دارايى باشى هةبوو ئةوا ذنةكة دةتوانيَت بةثيَى بييَوى لةة سةامانى   
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بكاة، بةآلم ئةطةر سةامانةكةى ناديةار بةوو ئةةوا دادوةر     ميَردةكةى بةاة ئةطةر توانى ئةوكارة 
 ناضاريدةكاة بة ئاشكراكردنى سامانةكةى.

رِاى دووةم/ هةريةك لة مالكية و  ةنابةة و شيةةى ئي اميةة وادةبيةن  ئةطةةر ميَةرد نةةدار بةوو       
ة نةيدةتوانى بةييَوى ذنةكةةى بكيَشةَيت ئةةوا ذنةكةة بةةم هؤكةارة دةتوانيَةت داواى جيابوونةةو         

بكةةاة، زانايةةانى مالكيةةة و  ةنةةليةةة دةلكةةيَ   ذن مةةافى داواكردنةةى جيابوونةةةوةى نيةةة ئةطةةةر   
 ميَردةكةى دارا بوو هةروةها دةتواندرا بييَوى ليَةسةندريَت لة رِيَطةى دادطاوة.

رِاى سةةيَيةم/ شةةافةية وادةرِوانيَةةت ميَةةرد ئةطةةةر نةةةدار بةةوو نةيةةدةتوانى بةةييَوى بكيَشةةيَت ئةةةوا 
افى داواكردنى هةلكوةشاندنةوةى هاوسةرطريى هةية، بةآلم ئةطةر دارا بوو ميَردةكةي ذنةكةى م

مةينةدا بؤ بييَوى ئةوا مافى هةلكوةشاندنةوةى هاوسةرطريى بؤ ذنةكة جيَطري نابيَت، ضونكة لةة  
 رِيَطةى دادطاوة دةتوانيَت بييَوى دةست بكةويَت.
يابوونةوةى نيةة لةة  الكةةتى نةةداربوونى ميَةرد،      رِاى ضوارةم/ وادةبينيَت ذن مافى داواكردنى ج

بةلككو بؤى هةية لةكاتى دارابوونيدا داواي جيابونةوة بكاة ئةطةر ميَرد مةهورِى كةرد لةة بةييَوى    
 .398ئةمة  إب  القيم( وتويةتى

 
 ن دَيتة ئاراوةى بذَيوى نةكَيشاجؤرى ئةو جيابوونةوةيةى بةهؤ

سةبارةة بة جؤرى ئةةو جيابوونةوةيةةى رِوودةداة بةةهؤى بةييَوى نةكيَشةانةوة، زانايةان لةةم        
لةةيى مالكيةة ئةةم جةؤرة لةة جيابوونةةوة بةة تةةآلقى طةرِيَنةدراوة           ،رِووةوة بريورِايان جياوازة

مةةةن لةةةكاتى دادةنريَةةت و ميَةةرد دةتوانيَةةت ذنةكةةةى بطةرِيَنيَتةةةوة ئةطةةةر هةةاتوو ديةة  بةةوو ئة 
ماوةبةندى ذنةكةدا بةآلم شافةية و  ةنةبةليةة بةة هةلكوةشةاندنةوةى دادةنةيَ . سةةبارةة بةة       

(ى خةةالكى  يةكةةةم(ى 1،1،7هةلكويَسةةتى ياسةةاى بةةارى كةسةةيَتى عيَراقةةى ئةةةوا لةةة برِطةةةكانى   
كةةة بةةييَوى نةكيَشةةان هؤكةةارة بةةؤ داواكردنةةى  ،(ى ياسةةاكةدا ئامةةاذة دةداة بةةةوةى 43مةةادة 
(دا هةاتووة ئةطةةر ميَةرد مةةهورِيكرد لةة بةييَوى       7وونةوةى ذن لة ميَردةكةى، لةة برِطةةى    جياب

كيَشانى ذنةكةى بةبآ ثاساوى رِةوا ثان ئةوةى مؤلكةتى دةدريَتآ  بؤ ماوةيةةك كةة لةشةسةت    
بةةم ثيَيةة ئةطةةر    ،رِؤذ زياتر نةبيَت( ئةوا ذنةكة بةم هؤيةوة دةتوانيَت داواى جيابوونةةوة بكاة 
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د ثاساوي نةبوو ئةوا ذن دةتوانيَت داواي جيابونةوةي ليَةكاة بةآلم ئةطةةر ثاسةاوى رِةواى   ميَر
 هةبوو ئةوا مافى داواكردنى جيابوونةوة ناضةسكيَت.

(دا هةاتووة ئةطةةر هةاتوو بةةهؤى بةزر بةوونى ميَةرد يةان ونةةوونى يةان           1هةروةها لةة برِطةةى    
وةى زياد لة سالكيَك و ئةستةم بوو ذن بةييَوى  خؤشاردنةوةى يان  وك دانى بة  بةندكردن بؤ ما

لة ميَردةكةى دةسةتةكةوَيت ئةةوا ذن دةتوانيَةت بةةم هؤكةارة داواى جيابوونةةوة بكةاة، بؤيةة         
ئةطةر ذنةكة توانى بييَوى بةدةستةهيَنيَت بةمنونة بةةهؤى ئةةوةى ميَردةكةةى بةرِى بةييَوى بةؤ       

ئةوا لةم كاتةدا ناتوانيَةت داواى جيابوونةةوة   جيَهيَشتةوو ياخود سامانى ديار و ئاشكراى هةبوو 
 بكاة.
( دا ئاماذة دةداة بةوةي ئةطةر ميَرد مةهورِيكرد لة ثيَدانى بييَوى كةلكةكةةبووى برِيةار   1لةبرِطة 

لةسةردراو  ئةوا ثان ئةوةى لةييةن فةرمانطةى جيَةةجيَكردن مؤلكةةتى ماوةيةةك دةدريَةت بةة     
ؤذ زياتر بيَت ( و ئةطةر هةر مةهورِيكرد ئةوا ذنةكة بةم هؤيةوة ميَردةكة  كة نابيَت لة شةست رِ

دةتوانيَت داواى جيابوونةوة بكاة، واتة دةبيَت سةرةتا ذنةكةة برِيةاريَكى لةةدادطا وةرطرتةيَةت     
تيايدا ثابةندى ميَردةكةى كرابَيت بةة ثيَةدانى بةييَوى  و دواتةر برِيارةكةة بةةاة بةؤ فةرمانطةةى         

دةكةن ئامادةى ثيَدانى بييَوى كةلكةكةبوو نةبيَت ئةوا ثان ئةو ماوةية ذن جيَةةجيَكردن و ميَر
 مافى داواي جيابوونةوةى بةم هؤيةوة بؤ دةضةسكيَت.

 
 ة بة هؤكارَيك لة ثَيش جوتبوونثانزدةهةم/ داواكردنى جيابوونةو

كةة ذن  ،ية يةكيَك لة هؤكارةكانى ترى داواكردنى جيابوونةوة كة تةنها بؤ ذن ضةسكيَنراوة ئةوة
دةتوانيَت ثيَ  جوتةوون بة هؤكار يان بةبآ هؤكار داواى جيابوونةةوة لةة ميَردةكةةى بكةاة و     
ليَرةدا دادطا ثابةندة بةة وةآلمدانةةوةى داواكةارى ذنةكةة و دةبيَةت ذن و ميَردةكةة لةة يةةكاى         
جيابكاتةوة ئةمةن ثان ئةوةى ذنةكةة ضةى وةرطرتةووة  لةة مةارةيى و طشةت ئةةو سةامان و         

ييَوية جيَطريانةى كة ميَةرد بةؤ مةبةسةتى هاوسةةرطريى خةةرجى كةردوة( دةيطةرِيَنيَتةةوة بةؤ         ب
ميَردةكةةى، بؤيةة ليَةةرةدا دةبيَةت ذن مةةارةيى وةرطةرياو و ئةةةو خةرجيانةةى كةةة بةؤ مةبةسةةتى       
هاوسةةةرطريى كةةراون و ديةةار و جةةيَطرين دةيطةرِيَنيَتةةةوة بةةؤ ميَردةكةةةى بةةةآلم ئةطةةةر هةةاتوو    

جى بؤ ذنةكة كرد بةوو بةةآلم ثةيوةسةت نةةبوو بةة مةبةسةتى هاوسةةرطريى ئةةوا         ميَردةكة خةر
(ى خالكى  دووةم(ى ياسةاى بةارى   43ذنةكة ثابةندنية بة طةرِاندنةوةى، هةر لةم رِووةوة مادة 
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كةسيَتى عيَراقى ئاماذةى بةم خالكةداوة بةوةي ذن دةتوانيَت ثيَ  جوتةوون داواى جيابوونةوة 
 بكاة.

 جيابوونةوة بة هؤكارى ياخيبوونداواكردنى شانزدةهةم/ 
يةكيَك لة هؤكارةكانى ترى داواكردنى جيابوونةوة، يةاخيةونى هةةر يةةكيَك لةة ذن و ميَةردة لةة       
ئةركة هاوسةرييةكان لة بةرامةةر ئةوى تريان، بؤية هةةر كاتيَةك ذن يةان ميَةرد يةاخيةوون ئةةوا       

ن مانط بةسةر ثةةى بنةبرِى برِيارى ياخيةوون ييةنى بةرامةةر دةتوانيَت ثان تيَكةرِبوونى شة
برِيارى جيابوونةوة بداة، لةةم  رِووةوة دارِيَةيةر لةة ياسةاى بةارى كةسةيَتى عيَراقةى لةة خةالكى          

( ئاماذةى داوة بةوةى ياخيةوون هؤكارى جيابوونةوةيةة و ئةةم مافةشةى    25 سيَيةم(ى مادة 
ونةوةكةشةى بةة ليَكاازانةى بضةوك دانةاوة،      بؤ هةردوو ذن و ميَرد جيَطريكردووة و جؤرى جيابو

دانانى مةاوةى شةةن مةانط ثةان تيَكةةرِبوونى برِيةارى بنةةبرِى يةاخيةوون لةييةةن دارِيَةيةرى           
هةريَ ةوة لة دواهةمني هةمواركردنى ياساى بارى كةسيَتيدا ئامةاذةى ثيَةدراوة و ثيَشةا دةقةى     

دوو سةةالكة ئينجةةا دةيتةةوانى داواى مادةكةةة مةةاوةى بةةة دوو سةةا  دانةةابوو بةةؤ ذن و ثةةان ئةةةو   
جيابوونةوة بكاة بةآلم بؤ ميَرد ماوةى دياري نةكردبوو بةلككو دةستةةجآ ثان ثةةةى بنةةبرِى   

 برِيارى ياخيةوونى ذن دةيتوانى داواى جيابوونةوة بكاة.
 

 ؤكارى ثابةند نةبوون بة بةَلَينحةظدةهةم/ داواكردنى جيابوونةوة بة ه
ترى داواكردنةى جيابوونةةوة كةة تةةنها بةؤ ذن جيَطريكةراوة، داواكردنةى         يةكيَك لة هؤكارةكانى

جيابوونةوةية بة هؤكارى سةرثيَضى كردنى ميَرد لة بةلكيَنى ضةاوديَريكردن و سةرثةرشةتيكردنى   
مندالكى ذنةكةى و زيان ثيَنةطةيانةدنى،  واتةة ئةطةةر هةاتوو ذنيَةك منةدالكيَكى هةةبوو لةة ميَةردى          

ةكة هاوسةرطريى كرد لةطة  كةسيَكى تر و مندالكةكةن لة ئةاميَزى ذنةكةةدا   يةكةمى  و دواتر ذن
بةةوو واتةةة دايكةكةةةى و بةةاوكى مندالكةكةةةن مردبةةوو ئةةةوا بةةؤ ئةةةوةى ئةةاميَزطريى مندالكةكةةة بةةؤ  
 ،دايكةكةى جيَطري بيَت ثيَويستة ميَردى دووةمى لةكاتى طريَةةستى هاوسةرطرييدا بةةلكيَ  بةداة  

ةكة دةكاة و زيانى ثيَناطةيةنيَت، بةةآلم ئةطةةر هةاتوو ميَردةكةة ثيَضةةوانةى      كة ضاوديَرى مندالك
ئةم بةلكيَنة سةرثيَضى كرد ئةوا ئةم سةرثيَضيكردنةى دةبيَتة هؤكاريَك بةؤ ئةةوةى ذنةكةة داواى    

(ى ياساى بةارى  57(ى مادةى 1جيابوونةوة لة ميَردةكةى بكاة ئةمةن لة برِطة ي( لةخالكى  
 ى ئاماذةي ثيَدراوة .كةسيَتى عيَراق
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 بة هؤكارى بةجَينةهَينانى مةرجهةذدةهةم/ داواكردنى جيابوونةوة 

ميَرد ثابةندة بة بةةجَيهيَنانى ئةةو مةرجةة ِرةوايانةةى لةة طريَةةسةتى هاوسةةرطرييدا هةاتووة و         
دةبيَةةت بةةؤ ذنةكةةةى دابينةكةةاة، بةةةآلم ئةطةةةر هةةاتوو ميَةةرد مةرجةةةكانى نيَةةو طريَةةسةةتةكةى    

هيَنا ئةوا ليَرةدا ماف دةدريَت بة ذنةكة كة داواى هةلكوةشاندنةوةى طريَةةستةكة بكاة، بةجيَنة
(ى ياسةةاى بةةارى كةسةةيَتى عيَراقةةى ئةةةم مافةةةى بةةؤ ذن  6(ى مةةادة 4هةةةر لةةةم روِوةوة برِطةةة 

 ضةسكاندووة.
 

 يابوونةوة بة هؤكارى ثَيطةيشنتنؤزدةهةم/ داواكردنى ج
دا  هةلكسةا بةة هاوسةةرطريى كردنةى كضةة مندالكةكةة بةة        ئةطةر هاتوو سةرثةرشتيارى كضةى منة  

 رِةسةةيوومةةةرجيَك سةرثةرشةةتيارةكة بةةاوك يةةان بةةاثريى مندالكةكةةة نةةةبوون، دواتةةر مندالكةكةةة    
ثيَطةيشةةت و بةوهؤيةوة واتةةة بةةةهؤي طةةةورةبووني( سةرثشةةك بةةوو لةةةخودى خةةؤى و داواى     

لةة ميَردةكةةى ئةةوا ليَةرةدا بةة       هةلكوةشاندنةوةى طريَةةسةتى هاوسةةري و جيابوونةةوةى كةرد    
هؤكةةةةارى ثيَطةيشةةةةنت دةتوانيَةةةةت ذنةكةةةةة داواى جيابوونةةةةةوة بكةةةةاة تةنانةةةةةة ئةطةةةةةر     

ليَةرةدا ثةان سةويَندانى     ،هاوسةرطرييةكةشى لة هاوتةاى خةؤى و بةة مةارةيى هاوشةيَوةى بةوو      
دبينةى  (ى ياسةاى دا 311(ى مادة  2كضةكة برِيارى جيابوونةوة دةدريَت . لةم روِوةوة برِطة  

 شارستانى ئةم مافى داواكردنى جيابوونةوةيةى بؤ ذن جيَطريكردووة.
 

 بوون و هةَلطةِرانةوة لة ئاين بيستهةم/ داواكردنى جيابوونةوة بة هؤكارى موسَلمان
ئةطةر هةر يةكيَك لةة ذن و ميَةرد هةلكطةِرانةةوة لةة ئيسة م و ضةوونة سةةر ئةاينيَكى تةر يةاخود           

 تة هؤكار بؤ جيابوونةوة لة نيَوانياندا ةبيَةاوةر ِبوون ئةوا دةبيَ
هةلكطةِرانةوة لةة ئيسة م، يةان ثةيَ  هاوسةةرطريى دةبيَةت يةان دواى طواسةتنةوة و جوتةةوون          
دةبَيت، ئةطةر هاتوو ثيَ  جوتةوون بةوو، ئةةوا زانايةان بةؤ ئةةوة دةضة  كةة طريَةةسةتةكة لةة          

ةلكيانةةدا نيةةة و دةلكيَةةت بةةة هةلكطةرِانةةةوة ( لةطالظههاهرينيَوانيانةةدا هةلكدةوةشةةيَتةوة تةةةنها  داود 
هةلكوةشاندنةوةى هاوسةرطريى رِووناداة، بةآلم ئةطةر هةلكطةرِانةةوة دواى جوتةةوون بةوو ئةةوا     

 سآ ئارِاستة هةية ة
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كةة جيابوونةةوة بةة    ،يةكةم/ هةريةك لة  ةنةفية و مالكية و  ةنةةليةة   لةوتةيةكةدا ( دةلكةيَ     
هةروةك ضؤن لةكاتى رِوودانى جوتةووندا هةية و جيابوونةوةكةن بة  دواى هةلكطةرِانةوةدا ديَت

هةلكوةشةةاندنةوة دادةنريَةةت، لةةةيى  ئةبو ةني ةةة( و  ئةةةبى يوسةةف( و حم ةةد كةةورِى  ةسةةةن  
 شةيةانى( بة تةآلق دادةنريَت.

دووةم/ هةريةك لة شافةية و  ةنةةلية  لة وتةةى دووةميةدا( جيابوونةةوةى ذن و ميَرديةان بةة      
هةلكطةرِانةوة هةلككةساردووة تا كؤتايي هاتنى ماوةبةنةدي، ئةطةةر ماوةبةنةدي تةةواو بةوو      هؤى 

طةِرانةوة بؤ ئيس م رِووينةةدا ئةةوا جيابوونةةوة رِوودةداة، بةةآلم ئةطةةر طةِرانةةوة رِوويةدا بةؤ         
 ئيس م ئةوا هاوسةرطريى دةميَنيَتةوة لة نيَوانياندا.

ة كةسةى هةلكطةةِراوة لةة ئةاي  ئةطةةر هةاتوو بةة زط ةاكى         سيَيةم/ شيةةى ئي امى وادةبينيَت كة 
موسةةةك ان بةةوو، واتةةة لةةة دايةةك و بةةاوكيَكى موسةةةك ان بةةوو، ئةةةوا ِراسةةتةوخؤ لةةة ذنةكةةةى           
جيادةكريَتةوة بةآلم ئةطةر بة زط اكى موسةك ان نةبوو بوو وةك ئةوةى ثيَشا لةسةةر ئةاينيَكى   

هةلكطةرِابوةوة ئةوا جيابوونةوة لةطةة  ذنةكةيةدا    تر بووبيَت و ثاشان بةوو بة موسةك ان و دواتر
بة كؤتايي هاتنى ماوةبةندي لة نيَوانياندا رِوودةداة ئةطةر لة ماوةى ماوةبةنةدي طةرِايةةوة بةؤ    

 .399ئيس م ئةوا هاوسةرطريى لة نيَوانياندا وةك ثيَشوتر دةميَنيَتةوة
 
 موسَلمانبوون و هةَلطةِرانةوة َينةوارىشو

ةشةةاندنةوةى يةكةةةم: شةةوَينةوارى موسةةَلمانبوونى يةةةكَيك لةةة هاوسةةةران لةسةةةر هةَلو     
 طرَيبةستى هاوسةرطريى

بةشيَوةيةكى طشتى كةسى موسةك ان ناتوانيَت ذنيَكى بآباوةرِ  وازيَت و هاوسةرطريى لةطةلكدا 
هاوسةرطريى لةطةة  ثيةاويَكى بةآ ئاينةدا بكةاة، بةةآلم        بكاة، هةروةها ذنى موسةك ان ناتوانيَت

دةطوويَت و رِيَطة دةدريَت ميَردى موسةك ان لةطة  ذنيَكى ئايني ئانانيدا هاوسةرطريى بكةاة  
 بةآلم ضةند بابةتيَك هةن جيَطةى مشتومرِى نيَوانيانة بةم شيَوةية ة
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 هاوسةر بة يةكةوة موسَلمان بوون .ئةطةر هةردوو 1
ايان كةؤك  لةسةةر ئةةوةى ئةطةةر ذن و ميَردةكةة بةة يةكةةوة موسةةك ان بةوون ئةةوا لةسةةر            زان

هاوسةةةرطريى ثيَشةةوويان دةميَننةةةوة بةةة مةةةرجيَك ذنةكةةة لةةة سةةةرةتادا لةوانةةة بيَةةت كةةة          
هاوسةةةريكردن لةطةلكيةةدا دروسةةت بيَةةت ئةمةةةن بةةةوةى كةةة لةةة نيَوانيانةةدا قةدةغةةةكردنى         

 ضةلكةك يان شريدان يان ذن و ذخنوازى.هاوسةرطريى نةبيَت بة هؤى رِة
 ةبوو .ئةطةر مَيردةكة موسَلمان بوو بةآلم ذنةكة موسَلمان ن2

 ليَرةدا ضةند  الكةتيَك بةديدةكريَت ئةواني  ة
ا/ ئةطةر ميَردةكة موسةك ان بوو ذنةكةن لةئاينة ئانانيةكان بوو ئةوا ليَةرةدا هةيت ناكؤكيةةك    

بؤية جيابوونةةوةيان بةةو   ،كاريطةرى نية لةسةر هاوسةةرطرييان  نية و موسةك ان بوونى ميَردةكة
 هؤيةوة رِووناداة و ذيانى هاوسةرى لة نيَوانياندا بةردةوام دةبيَت .

ر/ ئةطةر ميَردةكة موسةك ان بوو بةآلم ذنةكةى لةسةر ثةيرِةوانى ئةاينيَكى تةر بوو بةآ بةاوةرِ(     
كةر بوو ئةوا ليَرةدا ضةند وتةيةكى جياواز بوو، بةمنونة ذنةكةى ئاطرثةرست يان هاوبةن ثةيدا

 هةية ة
وتةى يةكةم/ موسةك ان بوون دةخريَتة بةردةم ذنةكة و ئةطةر موسةك ان بوو ئةةوا هاوسةةرطريى   
بةةةردةوام دةبيَةةت لةةة نيَوانيانةةدا بةةة ثيَضةةةوانةوة ئةطةةةر موسةةةك ان نةةةبوو ئةةةوا دةسةةتةةجآ      

و هةلكةةياردنى  إبة  القةيم( ة وئةةم بؤضةوونةيان      جيادةبنةوة، ئةمة رِيَضكةى  ةنةفى و مالكية 
 هةية.

وتةةةى دووةم/ ئةطةةةر ميَردةكةةة موسةةةك ان بةةوو بةةةبآ ذنةكةةةى و جوتةةةوون رِوينةةةدا بةةوو ئةةةوا   
دةستةةجآ جيابوونةوة دةكريَت لة نيَوانياندا بةآلم ئةطةةر موسةةك ان بوونةكةة دواى جوتةةوون     

ت، ئةطةةر هةاتوو ذنةكةة لةةكاتى ماوةبةنديةدا      بوو ئةوا تا بةسةرضةوونى ماوةبةنةدي دةوةسةتيَ   
موسةك ان بوو ئةةوا هاوسةةريةكةيان لةسةةر  ةالكى خؤيةةتى، بةةآلم ئةطةةر موسةةك ان نةةبوو تةا           
بةسةرضةةوونى ماوةبةنةةدي ئةةةوا جيابوونةةةوة رِوودةداة لةةة نيَوانيانةةدا لةوكاتةةةى كةةة ميَردةكةةة 

 ةى شافةية و  ةنةةليةية.موسةك ان بووة، ئةمة وتةى هةنديَك لة مالكية و رِيَضك
وتةةةى سةةيَيةم/ بةةؤ ئةةةو ذنةةةى جوتةةةوون رِوويةةداوة لةطةلكيةةدا ضةةاوةرِوانى ماوةبةنةةدي ناكريَةةت، 
جيابوونةوة لةكاتى موسةةك انةوونى يةةكيَك لةة هاوسةةران رِوودةداة و ثةيَ  دةكةةوَيت، ئةمةة        
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 احلس  الةصرى( هةروةها  طيَرِانةوةى دووةمة لةيى   ةنةةلية( و لة يةكيَك لة دوو طيَرِانةوةي
 .400طيَرِدراوةتةوة لة ع ر( و  جابر( و  إب  عةاس ( و هةلكةياردنى  إب   زم(ة

وان هاوسةراندا بةة هةؤى جيةاوازى ئةايني كؤتةايى نايةةة،       وتةى ضوارةم/ ذيانى هاوسةرى لة نيَ
بةلككو طريَةةسةتى هاوسةةرى نيَوانيةان دةطوازريَتةةوة بةؤ طريَةةسةيت شةياو و رِيَكيَةدراو، ئةطةةر          
يةكيَكيان موسةك ان بوو بةبآ ئةوى تريان طريَةةستةكة رِاوةسةتاو دةبيَةت ئةطةةر هاوسةةرطريى     

ر ئةةو كةسةةى تةري  موسةةك ان بةوو ئةةوا هاوسةةرطرييان        لةطة  كةسى تردا ئةوامنةدا  ئةطة
بةردةوام دةبيَت، ذنةكة دةتوانيَت هاوسةرطريى تر لةطة  جطة لة ميَردةكةى ئةوامةداة ئةمة 

 و هةلكةياردنى إب  تي ية. الظاهريطيَرِانةوةيةكة لة ئةمحةد و رِيَضكةى داود 
 
 ةكة ثَيش مَيردةكة موسَلمان بوو ئةطةر ذن.3

ر ذنةكةةة ثةةيَ  ميَردةكةةةى موسةةةك ان بةةوو ئةةةوا وتةةةى جيةةاواز هةيةةة لةسةةةر ثةيوةنةةدى   ئةطةةة
 هاوسةريان ة

وتةى يةكةم/ ذيانى هاوسةرى بة جياوازى ئايني لة نيَوان ذن و ميَرد كؤتايى نايةةة، بةةلككو لةة    
تى كاتى موسةك ان بوونى ذنةكة بةبآ ميَردةكةى طريَةةستى هاوسةرى دةطوازريَتةوة بؤ طريَةةس

شةةياو و رِيَكيَةةدراو و طريَةةسةةتةكةن رِاوةسةةتاو دةبيَةةت ئةطةةةر هاوسةةةرى لةطةةة  كةسةةى تةةردا   
نةكاة،بؤيةةة  ئةطةةةر ثةةيَ  بةسةرضةةوونى ماوةبةنديةكةةةى موسةةةك ان بةةوو ئةةةوا ذنةكةةةى وةك   
هاوسةةةرى دةميَنيَتةةةوة، بةةةآلم ئةطةةةر ماوةبةنديةكةةةى بةسةرضةةوو ئةةةوا ذنةكةةة دةتوانيَةةت       

وة لةطة  هةركةسةيَكى تةردا، ئةطةةر  ةةزيكرد ئةةوا دةتوانيَةت ضةاوةرِوانى        هاوسةرطريى بكاتة
بكةةاة و ئةطةةةر موسةةةك ان بةةوو ئةةةوا ذنةكةةة هاوسةةةرى ميَردةكةيةةة بةةةبآ ثيَويسةةت بةةوون بةةة     
طريَةةستى نوي ئةمة طيَرِانةوةيةكة لة ئةمحةد( و  رِيَضكةى داود( و هةلكةةياردنى  إبة  تي يةة (    

 و إب  القيم(ة.
وةم/ ئةطةةةر موسةةةك ان بةةوونى ذنةكةةة ثةةيَ  جةةوة بةةوون بةةوو ئةةةوا جيابوونةةةوة لةةة    وتةةةى دو

نيَوانيانياندا كورة دةبيَتةوة واتة ثيَشدةكةويَت بةآلم ئةطةةر ذنةكةة دواى جوتةةوون موسةةك ان     
بةةوو بةةةبآ ميَردةكةةةى ئةةةوا طريَةةسةةتةكة رِاوةسةةتاو دةبيَةةت بةةةآلم ئةطةةةر ميَردةكةةة لةةةكاتى    

                              
 -2111-االوىلالطبعهة  -دار التدمريهة -اجمللهد األول  -أسهباب إحنهالل العقهود غهري املاليهة      -د.أمحد بن عبداهلل بن محهد اليوسهف   400
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ان بةةوو ئةةةوا طريَةةسةةتةكةيان دروسةةتة و بةةةردةوام دةبيَةةت، بةةةآلم ئةطةةةر ماوةبةنديةةدا موسةةةك 
ميَردةكة موسةك ان نةبوو تا دواى ماوةبةنديةكة ئةوا جيابوونةوة نزيكدةبيَتةةوة و دةسةتةةجآ   
دةبيَت لة نيَوانياندا ئةمة لةيى مالكية ثةسةندة، هةريةةك لةة رِيَضةكةى شةافةية و  ةنةةليةة و      

 لة احلس ( لةطة  ئةم  وتةيةن  . طيَرِانةوةى دووةم
وتةةى سةةيَيةم/ ذنةكةةة وةك هاوسةةةرى ميَردةكةةة دةميَنيَتةةةوة تةةا ئةةةو كاتةةةى موسةةةك ان بةةوون  
دةخريَتة بةردةم ميَردةكة، ئةطةةر موسةةك ان بةوو ئةةوا طريَةةسةتةكة وةك خةؤى دةميَنيَتةةوة،        

ى  ةنةفية و وتةةى هةنةديَك لةة    بةآلم ئةطةر موسةك ان نةبوو ئةوا جيادةكريَتةوة ئةمةن رِيَضكة
 مالكيةية.

وتةى ضوارةم/ جيابوونةوة نزيكدةبيَتةوة، ئيا موسةك ان بوونى ذنةكة ثيَ  جةوة بةوون بيَةت    
ياخود دواى جوتةوون بَيت  ئةمة طيَِرانةوةيةكةة لةة  ةنةةليةة( و وتةةى  إبة  عةةاس( و وتةةى        

 .401زم(ة( و هةلكةياردنى  اب  احلاملنذر  ةسةنى بةصرى( و  اب  
 

ةر كؤتةةايي هَينةةان بةةة   دووةم: شةةوَينةوارى هةَلطةِرانةةةوةى يةةةكَيك لةةة هاوسةةةران لةسةة    
 هاوسةرطريى 

 سةرةكة بة يةكةوة هةَلطةِرانةوة ئةطةر هةردوو هاو.1
 وتةيةكيان هةية ةلةم روِوةوة زانايان بريورِايان جياوازة و ضةند 

وتةى يةكةم/ ئةطةر هاتوو ثيَ  جوتةوون هةلكطةرِانةةوة ئةةوا جيابوونةةوة لةة نيَوانيانةدا ثةيَ        
دةكةةةويَت، بةةةآلم ئةطةةةر دواى جوتةةةوون  هةلكطةرِانةةةوة ئةةةوا دةوةسةةتيَتة سةةةر تيَكةةةرِ بةةوونى 

طريى خؤيةةان ماوةبةنةةدي، ئةطةةةر لةةةو ماوةيةةةدا طةرِانةةةوة سةةةر ئيسةة م ئةةةوا لةسةةةر هاوسةةةر
 دةميَننةوة بة ثيَضةوانةوة جيادةكريَنةوة ئةمة رِيَضكةى شافةية و  ةنةةليةية.

وتةى دووةم/ ئةطةر هةردوو هاوسةر هةلكطةرِانةوة ئةوا دةسةتةةجآ جيابوونةةوة لةة نيَوانيانةدا     
ة و رِيَضكةى مالكيةة و  وتةيةكةة لةة شةافةية و يةكيَكةة لة        زفر( لة  ةنةفيةدةبيَت ئةمة وتةى 

 .ظاهري طيَرِانةوةكان لةييةن  ةنةةلية و 
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وتةةةى سةةيَيةم/ جيابوونةةةوة روِونةةاداة لةةة نيَوانيانةةدا، ئةمةةة رِيَضةةكةى  ةنةفيةةة و وتةيةكةةة لةةة 
 مالكية.

 دةكة بةبآ ذنةكةى هةَلطةِرايةوة ئةطةر مَير.2
نيَوانيةان و   ليَرةدا هةلكطةرِانةوةى ميَردةكة لة ئيس م دةبيَتة هةؤى ثوضةة  بةوونى طريَةةسةتى    

 هؤكاريَكيشة بؤ جيابوونةوة، بةآلم جياوازى هةية لةكاتى جيابوونةوةيان ة
ا/ ئةطةةةر هةلكطةِرانةوةكةةة ثةةيَ  جوتةةةوون بةةوو ئةةةوا زانايةةان كةةؤك  لةسةةةر ثيَشخسةةتنى          

 جيابوونةوة.
 ر/ ئةطةر هةلكطةرِانةوة دواى جوتةوون بوو ئةوا ة

ا دواى بةسةرضةةوونى ماوةبةنةةدي، ئةطةةةر هةةةردووي .جيابوونةةةوة لةةة نيَوانيانةةدا رِوونةةاداة تةة1
كؤبونةوة لةسةةر ئيسة م ثةيَ  بةسةرضةوونى ماوةبةنديةكةة ئةةوا لةسةةر طريَةةسةتى خؤيةان          
دةميَننةوة، بةآلم بة ثَيضةةوانةوة ئةةوا جيابوونةةوة رِوودةداة ئةمةة طيَِرانةوةيةكةة لةة مالةك و        

 رِيَضكةى شافةية و طيَرِانةوةيةك لة  ةنةةلية.
.جيابوونةوة دةستةةجآ لة نيَوانياندا رِوودةداة بةة هةلكطةرِانةةوةى هةةر يةةكيَكيان ئةمةةن      2

 .ظاهري وتةى  ةنةفية و مالكية و طيَرِانةوةيةكة لة  ةنةةلية و 
 كة بةبآ مَيردةكةى هةَلطةِرايةوةئةطةر ذنة.3

اواز هةيةة لةسةةركاتى   ئةطةر ذنةكة بةبآ ميَردةكةى لة ئيس م هةلكطةرِايةةوة ئةةوا بةريورِاى جية    
 جيابوونةوة بةم شيَوةية ة

ا/ ئةطةر هاتوو ثيَ  جوتةوون هةلكطةرِايةوة ئةوا جيابوونةوة نزيكدةبيَتةوة لة نيَوانياندا ئةمةة  
 بة كؤى رِيَكةوتين هةر ضوار رِيَضكةكة.

 ر/ ئةطةر ثان جوتةوون ذنةكة هةلكطةرِايةوة ئةوا ليَرةدا سآ  وتة هةية ة
دةستةةجآ جيابوونةوة رِوودةداة ئيا هةلكطةرِانةوة ثيَ  يان ثان جةوة بةوون   وتةى يةكةم/ 

 .ظاهري بيَت ئةمة رِيَضكةى  ةنةفية و وتةى مالكية و طيَرِانةوةية لة  ةنةةلية و 
وتةى دووةم/ تا بةسةرضوونى ماوةبةندي جيابوونةةوة رِوونةاداة، ئةطةةر ثةيَ  بةسةرضةوونى      

نةةةوة  واتةةة موسةةةك انةوون ئةةةوا لةسةةةر طريَةةسةةتةكةيان      ماوةبةنةةدي لةسةةةر ئيسةة م كؤبو  
دةميَننةوة بة ثيَضةوانةوة ئةوا جيابوونةوة رِوودةداة ئةمةة رِيَضةكةى شةافةية و طيَرِانةوةيةةك     

 لةيى  ةنةةلية و ئةم طيَرِانةوةيةن رِيَضكةى ديار و بةناوبانطة.
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انةوةكةى رِةفتاري لةطةلكدا دةكريَت، وتةى سيَيةم/ ذنةكة بةثيَى مةبةست و ئاماوى لة هةلكطةرِ
ئةطةر هةلكطةرِانةوةكةى بة مةبةستى هةلكوةشاندنةوةى طريَةةستةكة بوو ئةوا تةآلق نابيَت و لةة  
ئاميَزى ميَردةكةيدا دةميَنيَتةوة، بةآلم ئةطةر مةبةستى زيانطةياندن بة ميَردةكةى نةةبوو ئةةوا   

 .402لة  ةنةفية جيادةبنةوة ئةمة رِيَضكةى مالكية و هةنديَك
سةةةبارةة بةةة جةةؤرى ئةةةو جيابوونةوةيةةةى كةةة بةةةهؤى موسةةةك انةوون يةةان هةلكطةرِانةةةوةيان     

 رِوودةداة ئةوا بةم شيَوةيةية ة
 

 يةكةم/ جؤرى جيابوونةوة بة هؤى موسَلمانبوونى يةكَيك لة ذن و مَيرد 
 دا دوو وتة هةية ةليَرة

وتةةةى يةكةةةم/ جيابوونةةةوةى ذن و ميَةةرد بةةةم هؤيةةةوة بةةة هةلكوةشةةاندن دادةنريَةةت، هةريةةةك   
لة ئةبويوسةةف( لةةة  ةنةفيةةة و مالكيةةةن لةةة ديةةارتريين رِيَضةةكةكةى و شةةافةية و  ةنةةليةةة و  

 هةلكةياردةى  إب  تي ية( و  إب  القيم( ئةم وتةيةيان وتووة.
يابوونةوة بةةهؤى نةةهاتنى ميَةرد بةؤ سةةر ئةاينى ئيسة م و موسةةك ان         وتةى دووةم/ دةلكيَت ج

نةبوونى بة تةآلق دادةنريَت بةآلم نةهاتين ذن بؤ سةر ئاييين ئيسة م و موسةةك ان نةةبووني بةة     
هةلكوةشةةاندن دادةنريَةةت، واتةةة جيابوونةوةكةةة بةةة هةلكوةشةةاندن دادةنريَةةت ئةطةةةر ميَردةكةةة     

ة ييةةن ذنةكةةةوة بةةوو بةةهؤى مةنةةةدانى بةؤ موسةةةك ان بةةوون،    موسةةك ان بةةوو جيابوونةوةكةة لةة  
جيابوونةوةكة  تةآلقى ليَكاازانة( ئةطةر ذنةكة موسةك ان بوو بةآلم ميَردةكة رِازينةبوو بةيَت بة 
موسةك ان بؤية مةنةدانى بةؤ موسةةك انةوون وةك تةآلقةدان وايةة لةةم روِوةوة  ئةةبى  ةني ةة( و        

 مالكية ئةم  وتةية دةلكيَ  .  حم د( و  إب  القاسم( لة
 دووةم/ جؤرى جيابوونةوة بة هؤى هةَلطةِرانةوة

زانايةةان كةةؤك  لةسةةةر ئةةةوةى ئةةةو جيابوونةوةيةةةى كةةة بةةةهؤى هةلكطةرِانةةةوة رِوودةداة بةةة    
هةلكطةرِانةوةى ذنةكة بة  هةلكوةشاندن( دادةنريَت، بةآلم جيابوونةةوة بةة هةلكطةرِانةةوةى ميَةرد     

 ة جؤرى جيابوونةوةكة بريورِايان جياوازة ةئةوا زانايان ل
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وتةى يةكةم/ جيابوونةوةى ذن و ميَرد بة هةلكوةشاندن( دادةنيَ  ئةمةن وتةى  ئةبى  ةني ة( 
و  ئةبى يوسةف( و هةةروةها وتةيةكيشةة لةة مالةك طيَرِدراوةتةةوة و ئةمةة رَِيضةكةى شةافةية و          

 هةلكةياردةى  إب  القيم(ة. ظاهري  و ةنةةلية و 
ةى دووةم/ هةلكطةرِانةةةوة بة تةةةآلقى لةةيَكاازان( دادةنريَةةت كةطةرِانةةةوة نيةةة تةنانةةةة لةةة    وتةة

ماوةبةنديةكةشدا تا بةطريَستى نوي ئةمةن وتةى  حم ةد كةورِى  ةسةةن كةورِى  ةنةفيةة( و      
 .403هةروةها لة رِيَضكةى مالكيةدا وتةيةكى ديارة

(ى ياساكةدا ئاماذةى داوة بةةوةى موسةةك ان بةوونى    11ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى لة مادة 
يةكيَك لة هاوسةران بةثيَى  وك ةكاني شةريةةتى ئيس مى رِةفتةارى لةطةلكةدا دةكريَةت لةمةةرِ     

 بابةتى جيابوونةوةى ذن و ميَرد ياخود مانةوةى هاوسةرطرييان.
 

)دةسةةةةةت ى هاوسةةةةةةرى بةةةةةة ويسةةةةةتى ئارةزومةندانةةةةةة بةشةةةةةى سةةةةةَييةم/ جيابوونةةةةةةوة
 )اخللع(  -لةيةكهةَلطرتن(

هةروةك ضؤن هاوسةرطريى ذن و ميَرد بة ويستى تاك ييةنةى يةةكيَك لةة هاوسةةران يةاخود بةة      
برِيةارى دادوةرى كؤتةةايى ديَةت، بةهةةةمان شةةيَوة دةشةيَت و دةكريَةةت كاتيَةك هةةةردوو هاوسةةةر     

يانى هاوسةةرى بةةردةوام ثيَةةدةن و لةة رِوانطةةى بةرذةوةنةدى       دةطةنة ئةواميَك كة ناتوان  ذ
خؤيان ئيا بةهةر هؤيةك بيَت ئةوا بة ويسةتى ئارةزومةندانةة و ئازادانةةى خؤيةان رِيَكدةكةةون      
لةسةر كؤتايي هاتنى ثةيوةندى هاوسةرطرييان، بةمةن دةوتريَت جيابوونةوةى ئارةزومةندانة 

ان لةوى تر و لةهاوسةةرطرييان واتةة بةةبآ برِيةارى دادوةر     يان دةست لةيةكهةلكطرتنى هةريةكةي
 يان بة برِيارى تاك ييةنةى يةكيَكيان.

 
 ن كةم/ ماناى دةست لةيةكهةَلطرتبِرطةى ية

دةست لةيةكهةلكطرت  لةزمانى عةرةبيدا وشةى  اخلةع(ى ثيَدةوتريَت كة لة روِوى زمانةوانيةةوة  
، بةآلم  دةست لةيةك هةةلكطرت ( لةةيى زانايةان بةة مانةاى      404بة ماناى دامالكني يان يبردن ديَت

اخلةةع( يةان    -هةلكوةشاندنةوةى رِايةلكةى هاوسةرطريى ديَت بةة طوتةةى  دةسةت لةيةكهةةلكطرت     
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لةييةةةن بةهةةةر طوتةيةةةك كةةة ئةةةو مانايةةة بطةيةةةنيَت ئةةةوي  لةةة بةرامةةةةر  لةةةبريتيةونيَك( كةةة 
، ياخود ثيَناسةةكراوة بةةوةى رِيَكةةوتنى ذن و ميَةرد يةان نويَنةرةكانيانةة       405ذنةكةوة دةدريَت

لةسةر كؤتايي هيَنان بة رِايةلكةى هاوسةرطريى لة بةرامةةر لةةبريتيةونيَك كةة لةييةةن ذنةكةةوة     
 .406دةدريَت بة ميَردةكة

دةست لةيةكهةلكطرت  بة ضةند طوتةيةكى تر بةكارديَت، لةم رِووةوة لةيى  ةنةفية ثيَنئ طوتةة  
بةةآلم لةةيى    اخللهع( و )املبهارأة( و )الطهالق( و )املفارقهة( و )البيهع والشهراء(،      هةية ئةواني   

ضوار طوتة هةية بؤ دةست لةيةك هةلكطرت  ئةواني   اخلةةع( و  املةةاراة( و  الصةة ( و     مالكية
(، شةةافةية و  ةنةةليةةة دةلكةةيَ  دةسةةت لةيةكهةةةلكطرت  بةةة طوتةةةى  رِوون و  املفههاداةاو  الفديههة 

رِاشكاو( و طوتةى  دوونيازى( لةطة  بوونى نيازدا دروستة، هةروةها دروستة بةة زمانيَةك جطةة    
(دا ئاماذةيةداوة  1( لةبرِطةى  46، ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى لة مادة 407انى عةرةبىلة زم

بة دةست لةيةك هةلكطرت ( و ثيَناسةى كردووة بةشيَوةيةك دةلكيَت دةست لةيةةك هةةلكطرت  بةة    
ست لةيةكهةةلكطرت  يةان هةةر طوتةيةةك     واتاى يبردنى كؤة و بةندى هاوسةرطريى بة طوتةى دة

كة ماناى دةست لةيةكهةلكطرت   بطةيةنَيت لةة بةرامةةةر  لةةبريتيةونيَك( كةة نابيَةت زيةاتر بيَةت        
 لةوةى كة ذنةكة وةريطرتووة لة مارةيى ناوبراو.

 
 ةطةزةكانى دةست لةيةكهةَلطرتنبِرطةى دووةم/ ِر

ةةسةتيَكى دى، رِةفتةاريَكى شةةرعية لةييةةن     دةست لةيةك هةلكطرت  طريَةةسةتيَكة وةك هةرطريَ 
هاوسةةةران بةةةةثيَى رِيَوشةةةويَنى ديةةةاريكراو كةةةة دةبيَتةةة هةةةؤى كؤتةةةايي هةةةاتنى طريَةةسةةةت و   
جيابوونةةةوةيان بؤيةةة دةسةةت لةيةةةك هةةةلكطرت  ضةةةند ِرةطةةةز يةةاخود ثايةيةةةكى هةيةةة كةةة        

 خؤيدةبينيَتةوة لة ة
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 لقى يةكةم/ مَيرد  
، بةةؤ دروسةةتيةوونى دةسةةت 408ةرثةرشةةتيار يةةان بريكةةارى ميَةةردةمةبةسةةت ليَةةى ميَةةرد يةةان س

لةيةكهةلكطرت  دةبيَت ميَرد ذير و ثيَطةيشتوو بيَت بؤية ئةطةر ذيرى ميَرد ناتةواو بوو يان تيَكضو 
و ئةوا دةسةت  بوو بةهؤى نةخؤشى يان طةورةيى تةمةن ياخود ميَردةكة مندالكيَكى جياكار نةبو

واتة دةبيَت ئةو ميَةردةى دةسةت لةة ذنةكةةى هةلكةدةطريَت      ،409لة يةكهةلكطرتنةكةى دروست نية
شايستة و ليَهاتوو بيَت بؤ خستنى تةآلق، بؤية دةسةت لةيةكهةةلكطرت  دروسةت نيةة بةؤ كةسةى       

كةةراو و ئةةةو كةسةةةى جياكةةارى لةدةسةةتداوة بةةةهؤى    سةةةرخؤن و شةةيَت و شةةيَتؤكة و زؤرليَ 
تورِةبوون يان بةهؤى بةآليةكى لةناكاو، يان بةهؤى طةورةيى يان بةةهؤى نةخؤشةى، هةةروةها    
دةست لةيةكهةلكطرتنى ميَردى نةخؤن كة لة نةخؤشى سةرةمةرطدا بيَت يان كةسيَك لةباريَكةدا  

 .410كهةلكطرتنيان دروست نيةبيَت كة ئةطةرى لةناوضوونى هةية ئةمانة دةست لةية
سةبارةة بة دةست لةيةكهةلكطرتنى سةرثةرشةتيار، ئةطةةر بةاوك لةة جيةاتى كضةة مندالكةكةةى         

هةلكسا بة ئةوامدانى دةست لةيةكهةلكطرت  و ثابةند نةبوو بة ثيَدانى لةةبريتيةوون لةة سةامانى    
ةندبوونى دةست لةيةكهةلكطرتنةكةى خسةتنةثا  سةامانى كضةةكةى، ليَةرةدا     خؤى، بةلككو رِةزام

كضةكة ثابةند نية بةوةى كة لة سامانةكةى بيداة هةروةها باوكي  ثابةنةد نيةة، بةةآلم ئةطةةر     
باوك ثابةند بوو بةة ثيَةدانى لةةبريتيةوون لةة سةامانى خةؤى بةة جؤريَةك كةة نةطةرِيَتةةوة سةةر            

لةيةكهةلكطرتنةكة دروستة و باوكةكةن ثابةندة بة سامانةكة، لةةم   كضةكةى ئةوا ليَرةدا دةست
رِووةوة هةريةةةك لةةة ئةبو ةني ةةة و شةةافةى و ئةمحةةةد رِيَطةةةيان نةةةداوة بةةة بةةاوك كةةة دةسةةت  
لةيةكهةلكطرتنى ذنى كةوِرة بضةوكةكةى يةان ذنةى كةوِرة شةيَتةكةى ئةوامةةداة، بةةآلم  مالةك(          

بةةم ثيَيةة لةةيى    ،411ةلكطرتنى كةورِة بضةوكةكةى بكةاة   دةلكيَت بةاوك دةتوانيَةت دةسةت لةيةكهة    
 ةنةفية ئةطةر سةرثةرشةتيار دةسةتةبةرى لةبريتيةونةكةة بكةاة ئةةوا شةياوة بةؤى لةةجياتى         
كضةكةى دةست لةيةكهةلكطرت  ئةوامةةداة، لةةيى   ةنةةليةة( بةاوكى كضةى منةدا  ناتوانيَةت        

ةيةكهةلكطرتنى كضةكةى ئةوامةداة لةسامانى خودى كضةكةى، لةيى  زةيدية( دةست دةست ل
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لةيةكهةلكطرتنى كضى مندا  لةييةن سةرثةرشتيارةكةى دروست نية ئةطةر هةاتوو بةرذةوةنةدى   
( دةسةت لةيةكهةةلكطرتنى سةرثةرشةتيار لةة جيةاتى منةدالكى ناكةام        ظاهري تيادا نةبيَت، لةيى  

 .412دروست نية
سةبارةة بة بريكارى بؤ ئةوامدانى دةست لةيةكهةةلكطرتنى ذن و ميَةرد لةة يةةكاى، ئةةوا بةؤ        

انى هةردوو هاوسةر ياخود يةكيَكيان هةية و دروستة كة كةسى تر بكةن بة بريكار بةؤ ئةوامةد  
(ى ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى ئامةاذة  46(ى مادة 2لةم رِووةوة لة برِطة  413،لةبرى خؤيان

دراوة بةةةوةى دةبيَةةت ميَةةرد مةةةرجى ليَهةةاتويى تيةةادا بيَةةت بةةؤ تةآلقةةدان بةةؤ ئةةةوةى دةسةةت     
 لةيةكهةلكطرت  ئةوامةداة.

 
 لقى دووةم/ ذن
ذنةى دةست لةيةك هةلكطرتنى لةطةلكدا دةكريَت، ثيَويستة ذنةكة لة بار و شةويَنى   سةبارةة بةو

ئةةةوةدا بيَةةت كةةة تةةةآلقى لةسةةةر بكةةةويَت و هاوسةةةرطرييةكةى بةةةردةوام بيَةةت ئةمةةةن ض بةةة   
رِاستةقينة و كردةوة بيَت ض بة  وك ى شةرع و ياسا بيَت، بؤية ئةطةر ماوةبةندي ذنةكة تةواو 

هةةروةها دةبيَةت ذنةكةة     414نةكة نابيَتة بةار و شةويَنى دةسةت لةيةةك هةةلكطرت      بوو بيَت ئةوا ذ
كةسيَكى ذير و ثيَطةيشتوو بيَت و هاوسةرطريى لةطة  ميَردةكةيدا دروست و رِاسةت بيَةت، لةةم    

كةة ذن   ،(دا ئاماذة دراوة بةوةى46مادة (ى 2رِووةوة ياساى بارى كةسيَتى عيَراقي لة برِطة  
 دةبيَت لة بار و شويَنيَكدا بيَت كة جيَطةى دةست لةيةكهةلكطرت  بيَت.

 
 داِرشتةى دةست لةيةك هةَلطرتن  لقى سَييةم/

مةبةست لة دارِشتةى دةست لةيةكهةلكطرت  بةكارهيَنانى طوتةةى دةسةت لةيةكهةةلكطرت  يةاخود     
لكطرت  دةطةيةةةنيَت، بةةة مانايةةةك ئاماذةبةةداة بةدةسةةت    ئةةةوةى كةةة مانةةاى دةسةةت لةيةكهةةة   

لةيةكهةةةلكطرت ، لةةةيى   ةنةفيةةة( ضةةةند طوتةيةةةك هةيةةة بةةؤ دةسةةت لةيةكهةةةلكطرت  ئةةةواني   
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(، لةةيى  مالكيةة(   مةةة   كهذا ن سةك عةةى    طلقهي ( و  باراتك( و  فارقتك( و  باينتك( و  خالةتك 
(، لةةةيى  الفديههة  مشههتقات  اخلةةةع( و    ( واملبههاراة ضةةةند طوتةيةةةك هةيةةة وةك  الصةةة ( و     

  ةنةةليةةة(ن دارِشةةتةى دةسةةت لةيةكهةةةلكطرت  يةةان  رِوون و رِاشةةكاوة( يةةان  دوونياز(يةةة و    
ثيَويستى بةنياز هةية كةة دةبيَةت لةطةلكيةدا بيَةت، لةةيى  شةافةية( دوو طوتةة هةيةة ئةةواني           

طرت  دةبيَةت بةة مةةرجيَك    (ة، هةةروةها بةة دوونيازى(ي  دةسةت لةيةكهةةلك    الطهالق  اخلةةع( و   
(ى ياساى بارى كةسيَتى عيَراقةى  46(ى مادةى  1نيازى لةطةلكدا بيَت، لةم رِووةوة لة برِطةى  

كة دةسةت لةيةكهةةلكطرت  بةة طوتةةى دةسةت لةيةكهةةلكطرت  يةان بةهةةر          ،ئاماذة دراوة بةوةي
 طوتةيةكى تر كة ماناى ئةو بطريَتةوة دروستة.

 
 خوازيكردن و ِرةزامةندبوونى دالقى ضوارةم/ سازان

دةبيَةةت سةةازان و رِيَكةةةوت  هةةةبيَت لةةة نيَةةوان داخةةوازيكردنى دةسةةت لةيةكهةةةلكطرت  لةطةةة       
(ى مةادةى  1سةبارةة بة ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى لة برِطةةى   415،رِةزامةندبوون لةسةرى

ةى هةةمواركردن بةسةةر مادةكةةدا هةاة لةة هةةريَ ى كوردسةتان( ئامةاذة         ( دا   ثان ئةةو 46 
كة بؤ ئةوامدانى دةست لةيةكهةلكطرت  ثيَويست بة رِةزامةندبوونى ميَرد ناكاة  ،دةداة بةوةي

بؤ دةسةت لةيةكهةةلكطرت  ئةمةةن لةة كاتيَكةدا ئةطةةر هةاتوو بةؤ دادوةر دةركةةوة لةة رِيَطةةى            
ة توانايدا نية ذيان لةطةة  ميَردةكةةدا بةسةةر بةةاة، بةةآلم دةقةى       ناوبييوانكاريةوة كة ذنةكة ل

ثيَشوترى مادةكة جةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة كة دةسةت لةيةكهةةلكطرت  بةة داخةوازيكردن و     
 رِةزامةندبوون طريَدةدريَت.

بةآلم ئارِاستةكاني دادطا لة هةريَ دا بة شيَوةيةك شرؤظةي مادة هةمواركراوةكةةي كةردووة كةة    
هةر لةم رِووةوة دةلكيَت   زاناياني شةرع طشتيان كؤك  لةسةر ئةوةي دةست ،طةي سةروةجيَ

تةنانةةةة هةنةةديَكيان ئامةةاذة دةدةن ،لةيةكهةةةلكطرت  بةةةبيَ رِةزامةنةةدبووني ميَةةرد ئةوامنادريَت
ي سةالكي   15هةروةها ياسادانةري كوردسةتاني لةة ياسةاي ذمةارة     ،بةوةي بة رِةهايي شياو نية

 2111/شخصةية/ 411برِياري ذمارة -آلقي دةست لةيةكهةلكطرتين ثوض نةكردؤتةوةتة 2111
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دةسةةتةي بةةاري  -سةةةرؤكايةتي دادطةةاي ثيَداضةةونةوةي هةةةريَ ي كوردسةةتان 21/1/2111لةةة
 كةسي(.

 
 ةبريتيبونى دةست لةيةكهةَلطرتنلقى ثَينجةم/ ل

ريتيةون بةشةيَكى بنةرِةتيةة   دةست لةيةكهةلكطرتنى ذن و ميَرد لة بةرامةةر سامانداية، بؤية لةةب 
لةةةة ضةةةةمكى دةسةةةت لةيةكهةةةةلكطرت ، مةبةسةةةت لةةةةبريتيةون  يةةةاخود لةبةرامةةةةةر دةسةةةت   
لةيةكهةلكطرت ( ئةو سامانةية كة ذنةكة ثابةندة بة ثيَدانى بةة ميَردةكةةى لةة بةرامةةةر كؤتةايي      

ى دةسةت  هاتنى ثةيوةندى هاوسةةرى نيَوانيةان و ئةةم  لةبريتيةونةةن( ئةوةيةة كةة طريَةةسةت       
زانايان كؤك نني لةسةر ئةم رِةطةزة يان ئةةم ثايةيةة و    ،لةيةكهةلكطرتنى لةسةر بنياة دةندريَت

هةنديَكيان وادةبين  كة مةرجيَك نيةة لةة طريَةةسةيت دةسةت لةيةكهةةلكطرت  و هةنةديَكي تريةان        
 وادةبيةةن  كةةة بةةةبآ  لةةةبريتيةون( دةسةةت لةيةكهةةةلكطرت  دروسةةت نيةةة ضةةونكة  لةةةبريتيةون(  

  416ثايةيةكة لة دةست لةيةكهةلكطرت .
(دا لةبريتيةون وةك مةةري دانةدراوة   46(ى مادةى  1لة ياساى بارى كةسيَتى عيَراقى لة برِطة 

كة نابَيت لة مارةيى نةاوبراو زيةاتر بيَةت كةة ذنةكةة وةريطرتةووة، بةةآلم دةقةى ثيَشةوتر ثةيَ            
 يَطةيداوة بةوةى كة دةكريَت لةبريتيةون لة مارةيى كةما بيَت يان زياتر بيَت.هةمواركردنى رِ

 
 لقى شةشةم/ ئامادةبوونى شاهيد

لةيى شيةةكان مةرجى ئامادةبوونى دوو شاهيد بة ثيَويست زاندراوة بؤ دروستيةوونى دةسةت  
كاتى ثاكيَتيدا بيَت  لةيةك هةلكطرت ، هةروةها دةبيَت دةست لةيةك هةلكطرتنةكة بةبآ مةري و لة

و لةطةةة  ذنةكةةةدا جوتةةةوونى نةةةكرا بيَةةت، هةةةروةها مةةةرجى ئةةةوة دانةةدراوة ئةطةةةر دةسةةت    
( بيَةت ئةةوا ثيَويسةتة طوتةةى تةةآلقى ثيَوةبةكيَنريَةت، بةةآلم        املبارأةلةيةكهةلكطرت  بة طوتةى  

نةاوة و هةنةديَكى   ئةطةر بة طوتةى دةست لةيةكهةلكطرت  بوو ئةوا هةنديَكيان ئةةم مةرجةةيان دا  
، لةياسةاى بةارى كةسةيَتى عيَراقةى ئامةاذة نيةة بةؤ بةوون و         417تريان بةة ثيَويسةتيان نةةزانيوة   

 ئامادةبوونى شاهيد لة دةست لةيةكهةلكطرتندا.
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 حوكمةكانى دةست لةيةكهةَلطرتن بِرطةى سَييةم/ شوَينةوار و

ةكهةةةلكطرت  لةةة نيَةةوان ذن و ميَةةرددا رِوويةةدا و ثايةةة و مةرجةةةكانى دةسةةت    ئةطةةةر دةسةةت لةي
 لةيةكهةلكطرتنى تيادا بوو ئةوا ئةم شويَنةوارانة دروست دةبيَت ة

.تةآلقى ليَكاازانى ثيَدةكةويَت، ضونكة ذن كاتيَك دةسةت لةيةكهةةلكطرت  لةطةة  ميَردةكةيةدا     1
كؤتايى ثيَةهيَنريَت لة نيَوان خؤى و ميَردةكةةى،  دةكاة ئةوا دةيةويَت ثةيوةندى هاوسةرطريى 

ديارة ئةمةن رِووناداة مةطةر جيابوونةوةكة  ليَكاازان(بيَت ئةمة رِاى زؤرينةى زانايانة، بةآلم 
( وا  دةرِوانيَت كة تةآلقةكةة  طةرِيَندراوة(يةة و ميَةرد دةتوانيَةت لةة مةاوةى       الظاهري اب  احلزم 

 .418يَتةوة بة مةرجيَك ئةوةى وةريطرتووة بيطةرِيَنريَتةوةماوةبةنديدا ذنةكة بطةرِيَن
هةنةةديَكى تةةر دةلكةةيَ  دةسةةت لةيةكهةةةلكطرت  جيابوونةةةوةى بةةة هةلكوةشةةانى طريَةةسةةتةكةى      

ب  عةةاس( و  ثيَدةكةويَت وةك  ئي ام ئةمحةد( لة طيَرِانةوةيةكدا و  ئةبوبةكر( لة  ةنةةلية و  ا
 ،419( و  ئي امى شافةى( لة يةةكيَك لةة وتةكانيةدا   ثور( و  اسناق( و  ئةبى عكرمة( و  طاووس 

(دا ئامةاذةى بةةوةداوة كةة    46(ى مةادة   2دارِيَيةرى ياساى بارى كةسةيَتى عيَراقةى لةة برِطةة     
 ( دةكةويَت.بةدةست لةيةكهةلكطرت   تةآلقى ليَكاازان

.دةست لةيةكهةلكطرت  لةسةر برِيارى دادوةر رِاناوةستيَت هةروةك ضؤن  وك ى هةر تةةآلقيَك  2
كة لةييةن ميَةردةوة دةدريَةت ثيَويسةت بةة برِيةارى دادوةر ناكةاة، لةة ياسةاى بةارى كةسةيَتى           

ة دادوةرى (دا  دةست لةيةكهةةلكطرت  ثيَويسةتى بة   31(ى مادة 1عيَراقى لة ذيَر رِؤشنايى برِطة 
دادوةر  نابيَت بةلككو بة طريَدانى دةست لةيةكهةلكطرت ، كةوت  و خستنى دةست لةيةكهةةلكطرت   

 ديَتةدى بةبآ ئةوةى ثيَويست بة برِيارى دادوةر بكاة.
 .دةست لةيةكهةلكطرت  بة مةرجى طةندة ثوضة  نابيَتةوة.3
ويسةةت دةبيَةةت، ئةةيا ئةةةم   .لةةةبريتيةونى دةسةةت لةيةكهةةةلكطرت  لةةة ئةسةةتؤى ذنةكةةةدا ثيَ    4

لةبريتيةونة مارةيى بَيت ياخود هةنديَك لةة مةارةيى بيَةت يةان شةتيَكى تةر بيَةت، ضةونكة ميَةرد          
تةآلقى ذنةكةى هةلككةسةاردووة لةسةةر رِةزامةنةدبوون لةسةةر لةبريتيةونةكةة و رِةزامةنةدبووة،       

 بؤية لةئةستؤى ذنةكةدا جيَطري دةبيَت ئةمةن بة رِيَكةوتنى زانايان.
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.سةبارةة بة مافة داراييةكان، بة دةست لةيةكهةلكطرت  سةرجةم مافة داراييةكانى نيَةوان ذن  5
و ميَرد ناميَنيَت و لةدةست دةضيَت كةة بةةهؤى هاوسةةرطرييانةوة دروسةتةووة، بؤيةة مةارةيى       

اتةةوة  ناميَنيَت ئةطةر هاتوو وةرنةطريا بوو، بةآلم ئةطةر وةرطريا بوو ئةوا بؤ ميَرد نيةة داواى بك 
مةطةر لة باريَكدا نةبَيت كةة لةة دةسةت لةيةكهةلكطرتنةكةةدا وةك مةةري دانةدرا بيَةت، هةةروةها         
بييَوى رِابوردوى ناميَنيَت، بةآلم قةرز يان مافى دارايى تر كةة هةريةةكيَك لةة ذن و ميَةرد لةسةةر      

تةةةوة و يةةكاى هةيانةةة و ثةيوةسةت نيةةة بةةة بابةةتى هاوسةةةرطرييان ئةةةوا ئةةم مافانةةة دةميَنيَ    
بةردةوامى هةية، هةروةها بييَوى ماوةبةندى ذنةكة لة دةست ناضيَت مةطةر دةقيَك هةةبيَت بةؤ   
نةمانى ضونكة لة كاتى دةست لةيةك هةلكطرتندا ماوةبةندي ثيَويسةت دةبيَةت ئةمةة رِاى  ئةةبى     
 ةني ةيةةةة(، بةةةةآلم زؤرينةةةةى زانايةةةان و رِيَضةةةكةكانى تةةةر و  حم ةةةد( وا دةرِوانةةة   بةدةسةةةت 
لةيةكهةلكطرت  هيت شتيَك لة مافى هاوسةرطريى لة دةست ناضيَت مةطةر دةق هةبيَت لةسةر لةة  

 .420ناوضوونى
 

 ضوارةم/ جؤر و بِرى لةبريتيبونبِرطةى 
ى سةبارةة بة جؤرى ئةو لةبريتيةونة و برِةكةى لة دةسةت لةيةكهةلكطرتنةدا و رِيَطاكةانى كةةوتن    

 جيابوونةوة بةهؤيةوة ئةوا بةم شيَوةيةية ة
 

 تيبون لة دةست لةيةكهةَلطرتندالقى يةكةم/ جؤرى لةبري
دةست لةيةك هةلكطرت  هةر ضةؤن دروسةتة كةة بةةدراو بيَةت، ئةةوا بةهةةمان شةيَوة دةشةَيت و          

دةشيَت  دروستة بة سامانيَكى هةلكسةنطيَندراو بيَت وةك ثيَوانة و كيَشانة و خانوبةرة، هةروةها
دةست لةيةك هةلكطرت  لةسةر سوديَك بيَت بةمنونة وةك نيشتةجآ بوون لةة خانويةكةدا يةاخود    
كشتوكالككردن لةة زةويةكةدا بةؤ ماوةيةةك يةاخود شةريثَيدانى ئةةو مندالكةةى كةة لةة ميَردةكةةى            

 .421هةيةتى ياخود لة ئاميَزطرتنى مندالكةكة يان بييَوى كيَشانى
 
 

                              
 413ل -سةرضاوةي ثيَشوو-وهبة الزحيليد. 420

 275و 274ل -سةرضاوةي ثيَشوو-الكبيسي، هةروةها د.امحد 71و 71ل -ةي ثيَشووسةرضاو-الشافعيامحد حم ود  421



332 

 

 تيبون لة دةست لةيةكهةَلطرتندا لقى دووةم/ بِرى لةبري
زؤرينةى زانايان وا دةرِوان  لةبريتيةون لة دةست لةيةكهةلكطرتندا سةنوريَكى ديةاريكراوى نيةة و    

ةنديَك هةيةة وةربطريَةةت لةة بةرامةةةر دةسةةت    لةةيى ئةةوان دةكريَةت ميَةةرد لةة ذنةكةةى هةةةر ضة      
لةيةكهةلكطرتنى و لةسةر هةةر برِيَةك  رِيَكةكةةون  ئةيا ئةةم بةِرة يةكسةان بيَةت بةة مةارةيى كةة            
داويةتى بة ذنةكةى ياخود كةما يان زياتر بيَت، بةآلم هةنديَك لة زانايان دةلكةيَ  كةة نابيَةت لةة     

 .422بريتيةون زياتر بيَت لةبرِى مارةيى
( دا ئامةةاذةى بةةةوةداوة كةةة دةشةةيَت دةسةةت  46ياسةةاى بةةارى كةسةةيَتى عيَراقةةى لةةة مةةادة    

لةيةكهةلكطرتنةكة لةسةر لةبريتيةونيَك بيَت كة كةما يان زيةاتر بيَةت لةة مةارةيى ذنةكةة، بةةآلم       
ةى هةةمواركردووة و ئامةاذةى داوة بةةوةى كةة بةرِى      دارِيَيةرى هةريَ ى كوردسةتان ئةةم برِطةية   

لةبريتيةون نابيَت زياتر بيَت لةبرِى ئةوةى وةريطرتووة لةة مةارةيى نةاوبراو واتةة برِةكةة نابيَةت       
 لةبرِى مارةيى وةرطرياو زياتر بيَت.

 
 نةوة بةهؤى دةست لةيةكهةَلطرتن لقى سَييةم/ ِرَيطاى كةوتنى جيابوو

ئةةةوةى ئايةا دةسةةت لةيةكهةةلكطرت  لةةةيى دادوةر بيَةت يةةان تةةنها بةةة     زانايةان نةةاكؤك  لةسةةر   
رِةزامةندى ذن و ميَرد دةبيَت، ئيا دادوةر ثيَي بزانيَت يان نةيزاني بيَت، بؤية لةم رِووةوة دوو 

 وتة هةية ة
وتةى يةكةم/ دةلكيَت مةرجى وةرطرتنى رِيَطةثيَدانى دادوةر بؤ دروسةتى دةسةت لةيةكهةةلكطرت     

جيابوونةةةوة بةةة دةسةةت لةيةكهةةةلكطرت  دةكةةةويَت  و بةةة داخةةوازيكردن و     ،سةةت ناكةةاة  ثيَوي
رِةزامةندبوونى هاوسةران دةكةويَت بةبآ ئةةوةى ثيَويسةت بةة برِيةارى دادوةر بكةاة، ئةمةةن       

( و هةةروةها لةة ع ر  و   ظاهريه  رِيَضكةى   ةنةفية( و  مالكيةة( و  شةافةية( و   ةنةةليةة( و     
( وتويانة و هةلكةياردةى  إبة  تي يةة( و  إبة     الزهريو   (شريخ ةتةوة هةروةها ( طيَرِدراوعثمان

 القيم(ة ئةم وتةية.
وتةى دووةم/ مةرجى رِيَطةثيَدانى دادوةر لة دةست لةيةكهةلكطرت  دانةدراوة بةؤ ئةمةةن وتةةى     

 423  ةسةنى بةسرى( و  ئينب سريي ( و  سةيد ب  جةري( ئاماذةى ثيَدةدةن.
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(ى ياسةةاى بةةارى كةسةةيَتى عيَراقيةةدا تةةةنها بةةة داخةةوازى دةسةةت   31لةةةذيَر رِؤشةةنايى مةةادة  
لةيةكهةلكطرت  و رِةزامةندبوون لةسةرى دةسةت لةيةكهةةلكطرت  دروسةت دةبيَةت و ثيَويسةت بةة       

 رِيَطةثيَدانى دادوةر ناكاة.
 

 ( الطالق على ماللةسةر سامان ) بِرطةى ثَينجةم/ تةآلق
يةكيَك لةةو باسةانةى ثةيوةسةتة بةة دةسةت لةيةكهةةلكطرت  و هاوشةيَوةية لةطةلكيةدا، تةآلقدانةة          
لةسةر سامان، كة لة نيَوان ذن و ميَرددا روِودةداة، وةك ئةوةى ميَةرد بةة ذنةكةةى بةكيَةت   تةؤ      

كةة رِةزامةنةدبوو ئةةوا تةآلقةكةةى     تةآلقدراويت لةسةةر ئةوةنةدة بةرِة ثةارة((، بؤيةة ئةطةةر ذنة      
كةوتووة بةبآ ئةوةى تةآلقةكة رِابوةستيَت لةسةر ثيَدانى سامانةكة و ذنةكةن ثابةند دةبيَةت  
بةةةةو ثارةيةةةة و ميَردةكةةةةن دةتوانيَةةةت داواى ئةةةةو ثارةيةةةة بكةةةاة، هةةةةروةها ثيَويسةةةتة      

 رِةزامةندبوونةكة لة دانيشتنى نيَوانياندا بيَت.
 يَويستى بة كؤمةلكة مةرجيَك هةية كة خؤيدةبينيَتةوة لة ةتةآلق لةسةر سامان ث

ا/ ثيَويستة ميَردةكة كةسيَكى شايستة و لَيهاتوو بيَةت بةؤ ئةةوةى تةةآلق دةسةتةةجآ يةان بةة        
 هةلككةساردن  اة.

ر/ دةبيَت ذنةكة كةسيَكى شايستة و ليَهاتوو بيَت بؤ ثابةندبوون بةو سامانة ئةمةن لة رِيَطةى 
 جةكةوطريى لةسةر خؤى. سةرثةرشتى و

ي/ ثيَويسةةتة لةةة تةآلقةكةةةدا  لةةةبريتيةون( ناوبربيَةةت و ئةةةو  لةبريتيةونةةة(ن خةمةكيَنةةدراو و      
 هةلكسةنطيَندراو بيَت ياخود سوديَكى خةمةكيَنراو بيَت.

د/ لةم جؤرة لة تةآلق، هةيت مافيَةك لةة مافةةكانى هاوسةةرطريى لةة نيَوانيانةدا لةسةةر يةةكاى          
ت بةةةثيَى طريَةةسةةتى هاوسةةةرطريى مةطةةةر دةق هةةةبيَت لةسةةةر لةناوضةةوون و  لةدةسةةت ناضةةيَ

 .424نةمانى
هةروةها لة يةكضوون و جيةاوازى لةة نيَةوان دةسةت لةيةةك هةةلكطرت  و تةةآلق لةسةةر سةاماندا          

 بةديدةكريَت بةم شيَوةية ة
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كانى نيَةةوان تةةةآلقى لةسةةةر سةةامان و دةسةةت لةيةكهةةةلكطرت  سةةةبارةة بةةة خالكةةة لةةة يةكضةةووة
 ئةمانةن ة

 .هةردوو تةآلقةكة، تةآلقى ليَكاازانى ثيَدةكةويَت.1
 .425.ثيَويستة لة هةردوو تةآلقةكةدا رِةزامةندبوون هةبيَت2

 سةر سامان و دةست لةيةكهةلكطرت  ئةمانةن ةسةبارةة بة خالكة جياوازةكانى نيَوان تةآلق لة
.ئةطةر دةست لةيةكهةلكطرت  لةسةر لةبريتيةونيَك بوو كة لة روِوى شةرعةوة ثوضة  بوو، بةؤ  1

منونة دةست لةيةكهةلكطرتنى ذنيَكى موسةك ان كة لةبريتيةونةكة مةى يان بةةراز يةان مةردارةوة    
آلقةكةن  ليَكاازانةة(، بةةآلم تةةآلق لةسةةر سةامان      بوو بوو، ئةوا ليَرةدا هيت بؤ ميَرد نية و تة

 ئةطةر لةبريتيةونةكة ثوضة  بوو ئةوا تةآلقةكة  طةرِيَندراوة( دةبيَت.
.دةست لةيةكهةلكطرت  دارِشتةكةى بة طوتةى دةست لةيةكهةلكطرت  يان هاوماناكةةى دةبيَةت،   2

 .426اناى تةآلق دةبيَتبةآلم تةآلق لةسةر سامان دارِشتةكةى بة طوتةى تةآلق يان هاوم
.دةسةةت لةيةكهةةةلكطرت  مافةةة جيَطريةكةةانى هةةةر هاوسةةةريَك لةسةةةر ئةةةوى تةةر كةةة بةةةهؤى     3

هاوسةرطرييةوة دروست بووة ناهيَةكيَت و لةدةست دةضيَت ئةمة بةثيَى رِاى ئةبى  ةني ة، بةآلم 
كى جيَطريى هةر هاوسةريَك لةسةر هاوسةرةكةى تر لةناو ناضيَت تةآلق لةسةر سامان هيت مافيَ

 .427و دةميَنيَتةوة
سةةةبارةة بةةة ثاشةةطةزبونةوة لةةةو بريتيةونةةةى كةةة لةةة جيابوونةةةوةى دةسةةت لةيةكهةلكطرتنةةدا  

بةة ذنةكةة كةة مةافى طةرِاندنةةوةى      دةدريَت ئةوا رِيَضكةى جةع ةرى بة تةنها ئةةو مافةة دةداة   
 هةية لة ثيَدانى لةبريتيةونةكة ئةمةن دةبيَت لة ماوةى ماوةبةنديدا بيَت و بةم مةرجانة ة

 .دةبيَت طةرِاندنةوةكة لة ماوةى ماوةبةنديدا دةبيَت.1
 .دةبيَت ئاطادارى ميَرد بكريَتةوة بةم طةرِاندنةوة لة ماوةى ماوةبةنديدا.2
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ردن و ثيَرِاطةياندنةكةةة بةشةةيَوةيةك بيَةةت كةةة ميَردةكةةة بتوانيَةةت ذنةكةةة     .دةبيَةةت ئاطةةادارك 3
بةمنونةةة ميَةةرد   ،بطةرِيَنيَتةةةوة بةةؤ ئةةاميَزى هاوسةةةرطريى و رِيَطريةةةك لةةة رِيَطريةةةكان نةةةبيَت     

 هاوسةرطريى لةطة  خوشكى ذنةكةيدا كرد بيَت ياخود هاوسةرطريى ضوارةمى كرد بوو.
ةوة لةبريتيةونةكة ثاشطةزبووة و طةرِانديةوة ئةوا تةآلقةكة لة ئةطةر ذنةكة بةو شيَوةيةى سةر

 ليَكاازانى بضوك( دةطؤرِيَت بؤ تةةآلقى طةرِيَنةدراوة( و ذنةكةةن طشةت مةافيَكى هاوسةةرطريى       
بةدةست دةهيَنيَتةوة و لة بةرامةةريشدا ميَرد مافى طةرِاندنةوةى ذنةكةى هةية لةهةمان كاتةدا  

ة تا بةسةرضوونى ماوةبةنديةكةى و تةآلقةكةةن بةيَةت بةة ليَكاازانةى     دةتوانيَت ثةراويَزى  ا
بضوك و ذنةكةن طشت مافةةكانى ثةاريَزراوة و طةِراندنةةوة ثيَويسةت بةة ِرةزامةنةدى ميَردةكةة        

 ناكاة.
هةروةها لة تةآلقى دةست لةيةكهةلكطرت  ئةطةر هاتوو ذنةكة كةسةيَكى ناكةام و ثيَنةطةيشةتوو     

انى دةست لةيةكهةلكطرتنةكة ئةوا بة تةآلقى طةرِيَنةدراوة دادةنريَةت ضةونكة    بوو لةكاتى ئةوامد
لةم كاتةدا ذنةكة شايستة و لَيهاتوو نيةة بةؤ ثيَةدانى لةةبريتيةون لةة مافةةكانى خةؤى هةةروةها         

 428سةرثةرشتيارةكةشى ئةو مافةى نية ضونكة ناتوانيَت لة سامانى ناكامةكة بةخشني بكاة.
 

 وونةوةى هاوسةرى بة حوكمى شةرع بةشى ضوارةم/ جياب
 ،ةرعجيابوونةوةية بة  وك ى شة  يةكيَك لة رِيَطاكانى ترى كؤتايي هيَنان بة ذيانى هاوسةرى،

كة تيايدا ويستى ذن و ميَرد و دادوةر بةهةند وةرناطرييَت بةلككو لةكاتى بوونى هؤكاريَك يةاخود  
رِوودان و بوونى هؤكارةكة ئةوا بة ويستى شةرع جيابوونةوة ديَتةدي، لةياساى بارى كةسيَتيدا  

ارى جيابوونةةوة ئةةذمار نةةكراوة و ئةةم     ئاماذة نةدراوة بةةم  الكةتانةة و بةة هؤكاريَةك لةة هؤكة      
  الكةتانةن ئةمانةن ة

 
  األيالء(بِرطةى يةكةم/ جيابوونةوة بة سوَيندخواردن بة نةضونةالي ذن )

( لةرِووى زمانةوانيةوة بة ماناى سويَند  احلةةف، الةي ني( ديَةت، لةة  رِووى زاراوةييةةوة      األيالء 
ن يةاخود بةة سةي ةتيَك لةة سةي ةتةكانى، كةة نزيةك        واتة سويَندخواردنى ميَرد بةة يةةزدانى مةةز   
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نةبيَتةةةوة لةةة ذنةكةةةى بةةؤ مةةاوةى ضةةوار مةةانط يةةان زيةةاتر، يةةاخود نزيكةونةةةى لةةة ذنةكةةةى      
هةلككةسيَريَت لةسةر كاريَك كة طران و مةينةتى بيَت لةسةر خودى خؤى واتة ميَردةكة، بةمنونة 

ليَت ماوةى ضوار مانط يةان سةالكيَك(، يةاخود     ميَرد بة ذنةكةى بةكيَت ة   بة يةزدان نزيك ناةةوة
دةلكَيت ة  بة يةزدان بة هةميشةيى ليَةت نزيةك ناةةةوة(، يةان بةكيَةت بةة ذنةكةةى ة  طةةر نزيةك          
بة ةوة ئةوا بة يةزدان رِؤذوى مانطيَكم لةسةرة، يان خواردنى بيسةت هةةذارم لةسةةرة، يةاخود     

 تَهرَبُّ ُ  نيسَائيهلمك مينك ُيؤكلمونَ ليلَّذيينَ، خواى طةورة دةفةرمويَت  429بةثآ رِؤشتنم بؤ  ةي لةسةرة(
 االيهة /البقهرة -عةةيم  سَمييٌع اللَّ َ فَإلْن الطَّالقَ عَزَُموا وَإلنك، رَحييٌم غَفموٌر اللَّ َ فَإلْن فَاُءوا فَإلنك أَشكُهٍر أَركبَعَةي
226-227) 

 
 ة يةزدان ثاية و مةرجى سوَيند بكةم/ طوتة و لقى ية

 يةكةم/ طوتةكانى سوَيندخواردن 
سويَندخواردن بةة طوتةةى ِراشةكاو و رِوون دةبيَةت هةةروةها بةة طوتةةى دوونيةازى دةبيَةت كةة           

 .430ئاماذة بيَت لةسةر نةضونة يى ذنةكة و مةهورِيكردن لةسةرجيَيكردن
 

 دووةم/ ثايةكانى سوَيندخواردن 
 ثايةكانى سويَندخواردن بة يةزدان بؤ نةضونة يى ذنةكةى خؤيدةبينيَتةوة لة ة

 .دةبيَت سويَندخواردن بة يةزدان يان بة سي ةتيَك لة سي ةتةكانى بيَت.1
 .ثيَويستة سويَندخواردنةكة نزيك نةبونةوة و نةضونة يى ذنةكةى بيَت.2
  431ةوةكة بة ضوار مانط يان زياتر بيَت.ماوةى نزيكةون3
.دةبَيت ميَرد ثابةند بيَةت بةةو طرانةى و مةينةتيةةى كةة لةسةةر خةؤى داينةاوة ئةطةةر هةاتوو           4

 سويَندى بة يةزدان يان بة سي ةتيَك لة سي ةتةكانى نةخوارد.
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 َييةم/ مةرجةكانى سوَيندخواردنس
 هيَنانةدى سويَندخواردن بة نةضونةيى ذنةكة، ثيَويستة ئةم مةرجانة هةبيَت ة بؤ
.ثيَويستة ميَردةكة شايستة و لَيهاتوو بيَةت بةؤ  تةآلقةدان ئةمةةن بةة ذيةرى و ثيَطةيشةتويى        1

 ميَرد ديَتةدى.
.دةبيَت ذنةكة بابةة و جيَطةى ئةوة بيَت بؤ سويَندخواردن لةسةرى، ئةمةن بةةوة ديَتةةدى   2

 .432كة ذنةكة هاوسةرى ميَردةكة بيَت ياخود لة ماوةبةنديدا بيَت لة تةآلقى طةرِيَندراوة
 

 لقى دووةم/ حوكمى سوَيندخواردن
ماوةى ئةو ضوار مانطة بؤ ئةوةية ذنةكة ئةو ماوة دريَةية هةلككةسةيَردراو نةةبيَت و ئةةو ماوةيةة      

ليَك بيَت بؤ ئةوةى ميَرد بة خؤيدا بضيَتةوة و ذنةكةن بان بيَت، زانايانى ئيس م لة  وك ى هة
سةةويَندخواردن بةةؤ جيابوونةةةوةى ذن و ميَةةرد رِايةةان جيةةاوازة، لةةةم رِووةوة ئةةةبى  ةني ةةة وا    
و  دةرِوانيَت ئةطةر ئةو ضوار مانطة رِؤيشت و ميَرد لة  ذنةكةى نزيك نةبووةوة ئةوا جيادةبنةوة

تةآلقيَكى ليَكاازانة بةآلم شافةى و ئةمحةد و مالك وا دةرِوان  كة دةستةةجآ بة تةةواو بةوونى   
ماوةكة تةآلق ناكةويَت بةلككو  وكم دةدةن بة رِاوةستان ئةةوةن بةةوةى يةان دةبيَةت تةةآلقى      

، هةريةةك لةة شةافةية و    433ذنةكة بداة ياخود بؤ دادطاى بةرزبكاتةوة بةؤ  وك ةدان بةة تةةآلق    
مالكيةةة دةلكةةيَ  تةةةآلق بةةة سةةويَند تةآلقةكةةة طةرِيَندراوةيةةة ئةةيا لةةةيى ميَةةرد بيَةةت يةةان لةةةيى   

 .434دادوةر
 

 الظهار(بِرطةى دووةم/ جيابوونةوة بة لَيكضواندن )
ذن لةييةن ميَردةكةيةوة بة يةةكيَك لةةو ذنانةةى كةة هاوسةةرطريى لةطةلكيانةدا       واتة ليَكضواندنى 

ياساغة ياخود ليَكضواندنى بة ئةنداميَك لةئةندامةكانى، وةك ئةةوةى ميَةرد بةة ذنةكةةى بةكيَةت ة      
بوو  بة ذنيَك ليَكضواندنةكة ئةطةر بةآلم ،(كض يتيان  تؤ بؤ م  وةك ثشتى دايكم يان خوشكم 

 نية ليَكضواندن ئةمة ئةواكاتى  بة ياساغةونى نةبوو ياساو ميَردةكةدا لةطة  ىكة هاوسةرطري
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)قَدك سَميعَ  دةفةرمويَت ة  مةزن يةزداني رِووةوةم  لة،435ذنةكةى بة خوشكى ليَكضواندنى وةك
تَكيي إللَى اللَّ ي وَاللَُّ  يَسكمَُع تَحَاُورَكممَا إلْن اللَّ َ سَمييٌع بَصيهرٌي،  اللَُّ  قَوكلَ الَّتيي ُتَْاديلمكَ فيي زَوكجيهَا وَتَشك

إلْنُهمك لَيَقمولمونَ ُمنككَراا الَّذيينَ ُيظَاهيُرونَ مينككممك مينك نيسَائيهلمك مَا ُهْن أمْمهَاتيهلمك إلنك أمْمهَاُتُهمك إلالَّ الالَّئيي وَلَدكنَُهمك وَ
رليهُر  لل وَُزوراا وَإلْن اللَّ َ لَعَفموٌّ غَفموٌر، وَالَّذيينَ ُيظَاهيُرونَ مينك نيسَائيهلمك ُثْم يَُعوُدونَ ليمَا قَهالموا فَتَحك مينك اْلقَوك

اُم شَهكرَيكنل رَقَبٍَة مينك قَبكلل أَنك يَتَمَاْسا نَليكممك ُتوعَظمونَ بي ي وَاللَُّ  بيمَا تَعكمَلمونَ خَبيرٌي، فَمَنك لَمك يَْيدك فَصييَ
 ي وَرَُسهولي ي  ُمتَتَابيعَيكنل مينك قَبكلل أَنك يَتَمَاْسا فَمَنك لَمك يَسكتَطيعك فَإلْطعَاُم سيتِّنيَ ميسككييناا نَليكَ ليُتؤكميُنوا بياللَّ

 (.4،3،2،1اجملادلة/  -وَتيْلكَ ُحُدوُد اللَّ ي وَليْلكَافيرلينَ عَذَاٌب أَلييٌم
 
 نى لَيكضواندنقى يةكةم/ مةرجةكال

 ضةند مةرجيَك هةية بؤ ليَكضواندنى ذن لةييةن ميَردةوة كة خؤيدةبينيَتةوة لة ة
.دةبيَت ئةو كةسةى  وتةكةى ئارِاستة دةكريَت واتة ليَكضوةكة هاوسةرى ثياوةكة بيَت بة 1 

 رِاستةقينة يان بة  وك ى شةرع و ياسا.
 ت بة هةميشةيى لة ميَردةكة ياساو بيَت..دةبيَت ئةو ذنةى كة بة هاوسةرةكة دةضويَندري2َ
 .دةبيَت ميَرد ذير و ثيَطةيشتوو وموسةك ان بيَت.3
.بوونى دوو شاهيدى دادثةروةر كة ئامادةبوو بيَنت لةكاتى ليَكضواندنةكة و طويَةيستى ميَرد 4

 بوو بيَنت ئةمة لةيى جةع ةرية.
بيَت و لةثاكيَتيدا بيَت واتة جوتةوون .دةبيَت ذنةكة لة كاتى سورِي مانطانة و زةيستانيدا نة5

 . 436نةبوو بيَت ئةمة لةيى جةع ةرية
.دةبيَت ئةو ذنةى ليَكضواندنةكةى ثيَكراوة لةطة  هاوسةرةكةى خؤيدا، دايك يان هةر ذنيَك 6

ريى لةطةلكدا بكريَت بةهؤى رِةضةلكةك يان بيَت كة ياساو بيَت بةشيَوةى هةميشةيى كة هاوسةرط
شريدان يةان ذن و ذخنةوازى، هةةروةها ِراى جيةاواز هةيةة لةسةةر ديةاريكردنى ئةةو كةسةةى          

 .437ليَكضواندنةكةى ثيَدةكريَت
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 ى دووةم/ شوَينةوارى لَيكضواندن لق
، ئةوا ليَةرةدا نزيكةونةةوة و ضةوونة يى  ذنةكةةى ىلَ     ئةطةر ميَرد ليَكضواندنى بة ذنةكةى كرد

قةدةغة دةكريَت تا ئةو كاتةى باوةرِ دةهيَنيَت و ئةطةر بةاوةرِى نةةهيَنا ئةةوا دادوةر بةنةدي     
 .438دةكاة تا باوةرِ دةهيَنيَت و ثاشطةزدةبيَتةوة ياخود تةآلقي دةداة

طةةةردن ئازادانةةةى ميَةةرد لةةةم  وتةيةةةى بةةؤ ئةةةوةى ذنةكةةةى بطةرِيَنيَتةةةوة بةةةثيَى  بيَطومةةان 
 ثةةبةنديةكة لةئايةتةكة وةرطرياوة و دةبيَت رِةضاوبكريَت و بةم شيَوةيةية ة

 .دةبيَت كؤيةةيةك ئازاد بكاة.1
 .ئةطةر كؤيةةيان دةست نةكةوة ئةوا دةبيَت دوو مانطى دوابةدواى يةك بة رِؤذو بيَت.2
 .439.ئةطةر نةيتوانى بة رِؤذوو بيَت ئةوا دةبيَت خواردنى شةست كةسى هةذار بداة3

ئةطةر ميَرد طةردن ئازادانةكةى بةو شيَوةيةى باسكرا بةجيَنةهيَنا، ئةوا ذنةكة مافى ئةةوةى  
كردنى ميَردةكةةى بةؤ بةةجيَهيَنانى طةةردن     هةية كيَشةكة بةؤ دادوةر بةرزبكاتةةوة بةؤ ناضةار    

ئازادانة، جةع ةرية دةلكيَت، ئةطةر ذنةكة كيَشةكةى بةرزكردةوة بؤ دادطةا ئةةوا دادوةر سةآ    
مانط مؤلكةة دةداة ئةطةر ئةو سآ مانطة تةواو بوو ميَرد ثابةند نةبوو بة طةردن ئازادانة، ئةوا 

كاتةى طةردن ئازادانة دةداة يان تةةآلقى   دادوةر ناضاري دةكاة و تةنطةتاوى دةكاة تا ئةو
 .440ذنةكةى دةداة

 
 نكردن )اللعان(سَييةم/ جيابوونةوة بة هؤى نةفريبِرطةى 

مالكية وا ثيَناسةى نةفرينكردني كردووة، كة سويَندخواردنى ميَردى موسةةك انة كةة ذنةكةةى    
يةان بةرثةضةةدانةوةى دووطيةان بةةوونى ذنةكةة و رِةضةةةلكةكى     بينيةوة داويَةة  ثيسةى كةةردووة،  

مندالكةكةى لةو واتةة لةة مَيردةكةة، هةةروةها سةوَيندخواردنى ذنةكةيةة ضةوارجار لةسةةر بةة          
درؤخستنةوةى ميَردةكةى، دارِشتةى سويَندةكةن بةو شيَوةية كة سويَند دةخواة بة يةزدان 

بة ئامادةبوونى دادوةر، شافةية وا ثيَناسةى كة ذنةكةى بينيوة داويَ  ثيسى كردوة، ئةمةن 
كردووة كة وشةى ديار و زاندراون، بووةتة بةلكطة بؤ كةسى ناضار بؤ تؤمةتةار كردنى ئةوةى 
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كة سةرجَيييةكةى لةكةدار كةردووة و شةورةيى خسةتوةتة ثةالكى يةاخود بةؤ دورخسةتنةوة و        
 وَلَمك أَزكوَاجَُهمك يَركُمونَ وَالَّذيينَ، لةم رِووةوة خواى طةورة دةفةرمويَت ة  441دانكيادانةنان بة مندا 

 أَْن وَاْلخَاميسَةم، الْصاديقينيَ لَمينك إلْنُ  بياللَّ ي شَهَادَاٍت أَركبَُع أَحَديهيمك فَشَهَادَةم أَنفمُسُهمكإِيَّ  ُشهَدَاُء لَُهمك يَكمنك
 لَميهنك  إلْنه ُ  بياللَّه ي  شَههَادَاتٍ  أَركبَعَ تَشكهَدَ أَنك اْلعَذَابَ عَنكهَا وَيَدكرَأم، اْلكَانيبينيَ مينك كَانَ إلنك عَلَيك ي اللَّ ي لَعكنَةَ

 (.1،1،7،6النور -الْصاديقينيَ مينك كَانَ إلنك عَلَيكهَا اللَّ ي غَضَ َ أَْن وَاْلخَاميسَةَ، اْلكَانيبينيَ
ئةو ميَردانةية كة ذنةكانيان تؤمةتةار دةكةةن و شةاهيديان نيةة، لةسةةر     مةبةست لةم ئايةتة 

تؤمةة خستنةثالكةكة تةنها شاهيدى خؤيةان نةةبَيت، بؤيةة ثَيويسةتة ضةوار جةار لةة بةةردةم         
كة ئةو واتة ميَردةكة لة رِاستطؤيانة و تؤمةتةاركردنى ذنةكةى رِاستة  ،دادوةردا شاهيدى بداة
ت نةفرينكردنى خودام لةسةةر بيَةت ئةطةةر درؤ بكةةم، هةةروةها لةة       و لة جارى ثيَنجةمدا بةكيَ

بةرامةةردا ذنةكةن ئةطةر ضوار جار لة بةردةم دادوةر شةاهيدى بةداة كةةوا ميَردةكةةى لةة      
تؤمةتةاركردنيدا ِراسةت ناكةاة و جةارى ثَينجةةم بةكَيةت تةوِرةيى خةودام لةسةةر بَيةت ئةطةةر           

و ميَةةرد بةةةو شةةيَوةية شةةاهيدى دةدةن لةسةةةر  ميَردةكةةةى رِاسةةت بكةةاة، دواى ئةةةوةى ذن 
تؤمةتةكة و بةرثةضدانةوةى بؤية سزا لةسةريان ناميَنيَةت، ضةونكة ئةطةةر كةسةيَك تؤمةةتى      
نادروستى خستةثا  كةسيَك كة تؤمةتى داويَ  ثيسى بوو بةآلم نةيتوانى داواكةى بسةمليَنيَت 

ةشتا قامضى و هةروةها شاهيدى ئةو بة شاهيدى ضوار شاهيد، ئةوا سزا دةدريَت بة ليَدانى ه
كةسة لة هيت كاريَكدا وةرناطرييَت، ئةمة ئةطةر هاتوو كةسيَكى تؤمةتةاركرد و ئةو كةسةةن  
ذنى نةبوو بةآلم ئةطةر هاتوو ذنةكةى خؤى بة داويَ  ثيسى تؤمةتةار كرد ياخود دانينةدةنا بة 

ضةوار شةاهيد بيَنيَةت بةؤ دروسةيت      رِةضةلكةكى مندالكةكةدا و تؤمةةتةاريكرد بةةوة و نةةيتوانى    
داواكةى، ئةوا لَيرةدا سزا نادرَيت بةة سةزاى تؤمةةة خسةتنةثا  بةةلككو لَيةرةدا نةةفرينكردن        

 بؤية ذنةكةن سزاى بةسةردا ناسةثيَت. 442ثيَويستة
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 نةوار و ضؤنيةتى نةفرين لَيكردن مةرج و شوَي

 يةكةم/ مةرجةكانى نةفرينكردن لقى

 بؤ هاتنةدى نةفرينكردن دةبيَت ئةم مةرجانة هةبيَت ة/ 
 .دةبيَت هاوسةرطريى هةبيَت لة نيَوان ذن و ميَرد بةردةوام بيَت.1
.دةبيَت هةردوو هاوسةرةكة موسةك ان و ذير و ثيَطةيشتوو ب  و توانةاى قسةةكردنيان هةةبيَت    2

 واتة كةر ِو آل  نةب .
 يَت ميَرد بةلكطةى نةبيَت لةسةر داواكةى..دةب3
 .دةبيَت ذنةكة نكولكي بكاة لةو تؤمةتةى كة خراوةتة ثالكى.4
.دةبيَت تؤمةة خستنةثالكةكةيان بة رِاشكاوى بة داويَة  ثيسةى بيَةت يةان بةة دانكيادانةةنانى       5

 .443مندا 
 وارى نةفرينكردن ى دووةم/ شوَينةلق

ئةطةر هةردوو ذن و ميَرد بةو شيَوةيةى هاتووة نةفرينيان لة يةةكاكرد ئةةوا ئةةم شةويَنةوارانة     
 كةلكةكة دةبيَت ة

.بة ئةوامدانى نةفرينكردن جيابوونةوة لة نيَوانياندا رِوودةداة بةبآ ئةةوةى لةسةةر برِيةارى    1
لة  ةنةفية و مالكية  و  ةنةةلية لةة   زفر ك لةدادوةر يان تةآلقى ميَرد رِابوةستيَت ئةمة هةرية

يةكيَك لة طيَرِانةوةكاندا و جةع ةرية وا دةلكيَ ، بةآلم ئةبو ةني ة و هةردوو هاوةلكةكةةى دةلكةيَ    
 كة جيابوونةوة رِووناداة تةنها بة برِيارى دادوةر نةبيَت.

ةدةغةة دةبيَةت بةةبآ    .بة ئةوامدانى نةفرينكردن ضةيَي وةرطرتنةى هةريةكةةيان لةةوةى تةر ق     2
 ئةوةى ثيَويست بة برِيارى دادوةر بكاة.

.لةيى ئةبى  ةني ة و حم د بة نةفرينكردن تةآلقى ليَكاازان دةكةويَت و ميَردةكةة ناتوانيَةت   3
ليَةرةدا سةزاى تؤمةةة خسةتنةثا       ،بطةرِيَتةوة بؤ يى ذنةكةةى مةطةةر خةؤى بةة درؤ  اتةةوة     

                              
 135ل-سةرضاوةي ثيَشوو– السعديعةاس زياد  القاضي 443
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ان بة رِةزامةندى ذنةكة و بة طريَةةسةتى نةوي دةطةرِيَتةةوة،    ثاش ،بةسةريدا جيَةةجآ دةكريَت 
بةآلم جةع ةرية و ئةبويوسف جيابوونةوة بةهؤى نةفرينةوة بة هةلكوةشاندن دادةنةيَ  بةمةةن   

 لة نيَوان ذن و ميَردةكةدا قةدةغةبوونى هاوسةرطريى هةميشةيى دروست دةبيَت.
 بة رِيَكةوتنى زانايان..سزا لةسةر هةردوو هاوسةرةكة ناميَنيَت ئةمةن 4
 .444.رِةضةلكةكى مندالكةكة لة ميَردةكة ناضةسكيَت ئةطةر نةفرينكردنةكة لةثيَناويدا بوو5

 لقى سَييةم/ ضؤنيةتى نةفرينكردن
ئةطةر ميَرديَك تؤمةتى  داويَ  ثيسى(يان دورخستنةوة و دانكيادانةنانى رِةضةةلكةكى مندالكةكةةى   
خسةةتةثا  ذنةكةةةى يةةاخود هةةةردوو تؤمةتةكةةة بةيةكةةةوة و هةةةردووذن و ميَردةكةةةن ليَهةةاتوو  

ذنةكة داوايكةرد سةزاى تؤمةةة خسةتنةثالكى لةسةةر       شايستة بوون بؤ ئةوامدانى نةفرينكردن،
جيَةةجآ بكريَت و ميَردةكةن داواكار بوو سزاي داويَ  ثيسةي لةسةةر ذنةكةة جيَةةةجيَةكريَت و     
ميَردةكة شاهيدى نةبوو لةسةر تؤمةتةكة ئةةوا ليَةرةدا بةة نةةفرينكردني ذنةكةة سةزاي تؤمةةة        

يَةت و ذنةكةةن بةة نةةفرينكردنى ميَردةكةةى      خستنةثالَ لةسةر ميَردةكة ي دةضيَت و سزا نادر
 .*سزاى لةسةر ي دةضيَت

سةةةبارةة بةةة ياسةةاى بةةارى كةسةةيَتى عيَراقةةى و هةلكويَسةةتى لةمةةةرِ بابةتةةةكانى نةةةفرينكردن و  
ليَكضواندن و سويَندخواردن بة نةضوونة يى ذن، ئةوا دةقيَكى رِوون و ئاشةكرا بةةديناكريَت كةة    

ر ب  بؤ جيابوونةوة، بةآلم دةكريَت لة بابةتةكانى  سويَندخواردن بة ئاماذةيان ثيَةداة كة هؤكا
( خةالكى  يةكةةم( برِطةةى    43( و هةةروةها مةادة   2،1( برِطةةى   41نةضوونة يى ذن( لة مادة 

( رِاظةكردنيَكى بؤ بكريَت كة دةقةكانى ئةم مادانة هاوشيَوةن لةطة  بابةةتى سةويَندخواردن   2 
 لة هةنديَك رِووةوة.

روةها لةئارِاسةةتةكانى دادطةةا لةمةةةرِ جيابوونةةةوة بةةة وك ى شةةةرع، جيابوونةةةوة بةةةهؤى    هةةة
 .**نةفرينكردن بةتةآلقى ليَكاازانى بضوك داندراوة

هةروةها دةكرَيت لة سآ سؤنطةوة باس لةة هةلكويَسةتى ياسةاى عيَراقةى بكريَةت لةمةةِر بابةةتى        
 جيابوونةوة بة  وك ى شةرع ة
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(دا بابةتةكانى جيابوونةوة بةة  ةوك ى   41ةى زيانطةياندن لة مادةى  .دةكريَت لة ضوارضيَو1
شةرع ليَكدانةوةى بؤ بكريَت بةو ثيَيةى ذنةكة زيانى ثيَدةطاة لةة ئةةوامى سةويَند  خةواردنى     
ميَةةرد بةةة نةضةةوونة يى و ليَكضةةواندنى بةةة ذنيَكةةى ياسةةاو كةةراو لةةة ميَةةرد و نةةةفرينكردن و         

 ئةمانة زيان بة ذنةكة دةطةيةن . كة تؤمةتةاركردنى بة داويَ  ثيسى
.دةكريَت بةو ثيَيةى بةروِونى لة ياساكةدا ئاماذة نةدراوة بةم جؤرة جيابوونةوة بطةرِيَينةوة 2

بةةؤ بنةةةماكانى شةةةريةةتى ئيسةة مى كةةة زيةةاتر لةطةةة  ياسةةاكةدا طووةةاوة و لةةةم رِوةوةن      
ةم رِوانطةيةوة سةيرى كيَشةكة بكةاة  رِيَضكةكانى ئيس م باسيان ليَوةكردوة و دةكريَت دادطا ل

 و برِيارى تيادةربكاة.
.دةكريَت رِاظةى جيابوونةوةى ذن و ميَرد بكريَت تةنها لة ضوارضيَوةى مادةكانى جيابوونةوة 3

كة لة ياساكةدا هاتووة و دارِيَيةرى عيَراقى مةبةستى نةةبووة باسةى ئةةو جةؤرة جيابوونةوانةة      
داة و بة هؤكاريَك داناندريَت بةؤ جيابوونةةوة واتةة دارِيَةيةرى     بكاة كة بة  وك ى شةرع رِوودة

عيَراقى ثةسةندي نةكردوة، هةر بؤيةة دةبيةنني بةة دةط ةةن دادطاكةانى عيَةراق بةطشةيت و لةة         
هةريَ يشدا برِيار لةجؤرة جيابوونةوةيةك درا بيَت كة بة هؤكارى ليَكضواندن و سةويَندخواردن و  

 نةفرةينكردن بيَت.
ة هةلكويَستى دارِيَيةرى عةرةبى لةمةرِ جيابوونةةوةى ذن و ميَةرد بةة  ةوك ى شةةرع      سةبارةة ب

ئةوا لة دةقى ياساكاندا بةةرِوونى ئامةاذة بةةم بابةتةة دةدريَةت ئةمةةن ثَيضةةوانةى دارِيَةيةرى         
ياسةاى عيَراقةى كةةدةقى رِوونةةى نيةة لةمةةِر ئةةةوجؤرة جيابوونةوةيةة، لةةم رِووةوة دارِيَةةيةرى        

( لةةةةة مادةكةةةةانى  1114(ى سةةةةالكى  51كةسةةةةيَتى كةةةةوةيتى ذمةةةةارة    ياسةةةةاى بةةةةارى  
( ئاماذةيةةداوة بةةة جةةؤرى جيابوونةةةوةكان 111،145،144،143،125،124،123،111 

بةشيَوةيةك جيابوونةوة بةهؤى سويَندخواردنى ميَرد لة نةضونة يى ذنةكةةى بةؤ مةاوةى ضةوار     
(دا  ئةطةر هاتوو 123لة مادةى  مانط يان زياتر وةك جيابوونةوةيةكى دادوةرى سةيركردووة 

ميَرد لةسةر سويَندةكةى بةردةوام بوو تا بةسةرضونى ضوار مانطةكة ئةوا دادوةر لةسةر داواى 
ذنةكة تةآلقيَكى طةرِيَندراوة بةسةر ميَردةكةدا دةداة و تةةآلقيَكى دةكةةويَت، هةةروةها ئةطةةر     

سةك ان بوو ذنةكةة موسةةك ان نةةبوو،    هةردوو هاوسةر دوو كةسى ناموسةك ان بوون و ميَردةكة مو
ئةةةوا ئةةاينى ئيسةة م دةخريَتةةة بةةةردةمي بةةؤ موسةةةك ان بةةوون ئةطةةةر ذنةكةةة نةيويسةةت ئةةةوا     
هاوسةرطرييان هةلكدةوةشيَتةوة بةهةمان شيَوة بؤ ميَردةكةن ئةطةر هاتوو ذنةكةةى موسةةك ان   
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وةشةةيَت وةك لةةةمادةى بةةوو بةةةآلم ميَةةرد نةيويسةةت موسةةةك ان بيَةةت ئةةةوا هاوسةةةرطرييان هةلكدة
( بةدواوة ئاماذةى ثيَدراوة، هةروةها ئةطةر ميَرد لة ئاينةكةى خةؤى هةلكطةرِايةةوة ئةةوا    143 

هاوسةةةةرطريى هةلكدةوةشةةةيَتةوة بةةةةآلم ئةطةةةةر ذنةكةةةة هةلكطةرِايةةةةوة ئةةةةوا هاوسةةةةرطرييان    
(دا 111(دا ئامةاذةى ثيَةدراوة، هةةروةها لةة مةادةى       145هةلكناوةشةيَتةوة وةك لةة مةادةى     

جيابوونةوة بةهؤى نةفرينكردن بة هةلكوةشاندن داندراوة، هةةروةها ياسةاى خيَزانةى دةولكةةتى     
(دا ئاماذةى داوة بةوةى ئةطةر ميَرد سويَندى خةوارد بةة   112لة مادة  2114مةغريةى سالكى 

ا و نةضونة يى ذنةكةى ياخود جيَيهيَشت، ئةوا ذنةكة دةتوانيَت كيَشةكة بةرزبكاتةوة بةؤ دادطة  
دادطان ماوةى ضوار مانط كيَشةكة دوادةخاة و ئةطةر ميَردةكة ثاشطةز نةبووة ثان ماوةكة 
ئةوا دادطا تةآلقى لةسةر دةداة، ياسةادانةرى  بةارى كةسةيةتى دةولكةةتى مرينشةينى عةةرةبى       

( بةةرِوونى بةاس لةة جيابوونةةوة دةكةاة بةة  ةوك ى        2115(ى سةالكى   21يةكطرتوو ذمةارة   
(دا ئاماذة دراوة بةوةى كة نةفرينكردن تةنها لةبةردةم دادطادا 16ةوة لة مادة  شةرع لةم رِوو

دةبيَةةةت بةةةةثيَى رِيَسةةةا برِياردراوةكةةةانى شةةةةرع و جيابوونةةةةوةن بةةةةهؤى نةةةةفرينكردن بةةةة   
جيابوونةةةوةى هةميشةةةيى نةةاوزةد كةةردوة واتةةة ئةطةةةر نةةةفرينكردن رِوويةةدا ئةةةوا ياسةةاغةونى   

وان ذن و ميَردةكةةدا دةضةسةكيَت، سةةبارةة بةة جيابوونةةوة      هاوسةرطريى هةميشةةيى لةة نيَة   
بةةةةةهؤى ليَكضةةةةواندن و سةةةةويَندخواردن بةةةةة نةضةةةةوونة يى ذنةكةةةةة ئةةةةةوا لةةةةة مادةكةةةةانى  

(دا ئاماذةيداوة بةوةى كةة ذن  132(دا باسيكردوة بةشيَوةيةك لة مادةى  134،133،132 
اواى جيابوونةةةوة بكةةاة و  بةةةهؤى سةةويَندخواردنى ميَردةكةةةى بةةة نةضةةونة يى دةتوانيَةةت د   

(دا بةهةمان شيَوة ماف دراوة بة ذنةكة 133جيابوونةوةكةن ليَكاازانة، هةروةها لة مادةى  
 كة دةتوانيَت داواى جيابوونةوة بكاة بة هؤكارى ليَكضواندن.
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 م3007-

دار  -الطبعة االولى -احكام الخطبة في الفقه االسالمي -نايف محمود الرجوب-42

 3002-الثقافة للنشر والتوزيع

 -الطبعة االولى -بيروت -دار نوبليس -المجلد السابع-فقه السنة -السيد سابق-44

3002 

ترجمة د.ابو  –نظام حقوق المراة في االسالم  -الشهيد اية اهلل مرتضى مطهري-30

 4447-مديرية الترجمة والنشر -رابطة الثقافة والعالقات االسالمية -زهراء النجفي

االحكام الفقهية - الزوجات في االسالم الزواج والطالق وتعدد -غسان عشا-34

 3001-الطبعة االولى -دار الساقي -وتبريرات الكتاب المسلمين المعاصرين
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 في دعاوي االحوال الشخصيةصديق المحامي  -المحامي فوزي كاظم المياحي-33

 3044-بغداد-

 – الطالق -في النكاح -الجزء االول -االحوال الشخصية-حسين علي االعظمي-32

 4419-4419 -بغداد -مطبعة الرشيد - النفقة– النسب

الزواج والطالق بين الحنفية  -احكام االسرة -د.اسماعيل ابابكر علي البامرني-31

 3004-الطبعة االولى -دار الحامد للنشر والتوزيع -قانوندراسة مقارنة بال -والشافعية

وزارة التعليم  -االحكام القانونية لرعاية القاصرين-د.عصمت عبد المجيد بكر-39

 4424-كلية القانون -جامعة بغداد -العالي والبحث العلمي

 ( لسنة422) شرح قانون االحوال الشخصية رقم -علي محمد ابراهيم الكرباسي-39

 4424-مطبعة بغداد -( المعدل4494)

سلسلة تقنين احكام  -االحكام الشرعية في االحوال الشخصية-محمد قدري باشا-37

شرحه لمحمد زيد االبياني مع ملحق قوانين االحوال الشخصية  -(4الفقه االسالمي)

ا.د.محمد احمد سراج و -دراسة وتحقيق مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية- العربية

دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع - المجلد االول والرابع -ي جمعة محمدا.د.عل

 3009-الطبعة االولى-والترجمة

دار -دراسة فقهية مقارنة-معيار الكفاءة في النكاح-د.ابراهيم رفعت الجمال-32

 3009-االسكندرية-الجامعة الجديدة للنشر

كتاب  -المجلد الرابع -ربعةكتاب الفقه على المذاهب اال -عبدالرحمن الجزيري-34

 3002 -الطبعة الثالثة -نلبنا -بيروت- دار الكتب العلمية -كتاب الطالق النكاح،

عقد الزواج احكامه واثاره الشرعية والقانونية وقرارات  -شاكر محمود النجار-20

 م3009-محكمة التمييز

العقوبات جريمة التوصل الى عقد زواج باطل في قانون  -د.رياض خليل جاسم-24

 م3004-بغداد- الطبعة االولى -دراسة مقارنة -العراقي

 -دراسة فقهية مقارنة- الحقوق غير المادية بين الزوجين-د.ابراهيم رفعت الجمال-23

 دار الجامعة الجديدة للنشر -المكتبة القانونية

 -موانعه الشرعية حق االستمتاع بين الزوجين واثاره و -د.حامد محمود شمروخ-22

 3004-االسكندرية-ر الجامعة الجديدة للنشردا
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احكام انحالل عقد الزواج في الفقه االسالمي والقانون - نظام الدين عبدالحميد-21

الطبعة  -)بيت الحكمة( جامعة بغداد- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -المدني

 م4424-االولى

ة االقارب في الشريعة الطالق وحقوق االوالد ونفق- د.احمد محمود الشافعي-29

 4441- دار الهدى للمطبوعات –االسالمية 

)دراسة في الفقه  اركانها و احكامها -الرجعة في الطالق- د.النعمان منذر ابراهيم-29

 3009-الطبعة االولى -المقارن(

القانون مع  اثاره في الشريعة و الطالق احكامه و -القاضي عباس زياد السعدي-27

 م3009 -بغداد- هيئة االحوال الشخصية-لمحكمة التمييزتطبيقات قضائية 

 -انحالل الرابطة الزوجية في التشريع العراقي- القاضي ضياء كاظم الكناني-22

 3040 -بغداد- دراسة معززة بقرارات محكمة التمييز االتحادية

متعة الطالق و عالقتها بالتعويض عن الطالق  -د.جميل فخري محمد جانم-24

 م3004-دار الحامد للنشر والتوزيع -الطبعة االولى –الفقه والقانون  التعسفي في

التدابير الشرعية للحد من الطالق التعسفي في الفقه -د.جميل فخري محمد جانم-10

 م3004 -دار الحامد للنشر والتوزيع -الطبعة االولى -والقانون

االحوال  التفريق للخالف والطالق التعسفي في -القاضي اياد كاظم رشاد-14

 3044-بغداد- الشخصية

 عقد التحكيم في الفقه االسالمي والقانون الوضعي -د.قحطان عبدالرحمن الدوري-13

احياء التراث -وزارة االوقاف والشؤون الدينية- الجمهورية العراقية -الطبعة االولى-

 4429-بغداد -مطبعة الخلود- سلسلة الكتب الحديثة- االسالمي

 -الشقاق والنزاع والتحكيم-د.الشيخ احمد حسين علي سالم المحامي الشرعي-12

 3009- المملكة االردنية الهاشمية -دار الفرقان للنشر والتوزيع -الطبعة االولى

 خالصة المحاضرات في شرح قانون االحوال الشخصية -عبدالقادر ابراهيم علي-11

دار  -عة االولىالطب -قضاءا شرعا و قانونا و -احكام المفقود -فاضل دوالن-19

 4427- الثقافية العامة الشؤون
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منظمة طبع ونشر  -دراسة مقارنة -التفريق للضرر- القاضي اسو سردار رشيد-19

 3040-رهة ولَي-ضاثخانةي منارة -(434) السلسلة رقم-الثقافة القانونية

د المجل -اسباب انحالل العقود غير المالية- د.احمد بن عبد اهلل بن محمد اليوسف-17

 م3004 -دار التدمرية -الطبعة االولى -االول

شرح قانون االحوال  -القاضي محمد حسن الكشكول والقاضي  عباس السعدي-12

المكتبة  -الطبعة الثانية -تطبيقات قضائية -دراسة قانونية فقهية مقارنة -الشخصية

 3044-بغداد -القانونية

نونية وشرعية حديثة تعتمد على دراسة قا -احكام الزواج- المحامي صباح المفتي-14

المكتبة  -قانون االحوال الشخصية والمذاهب الفقهية وما استقر عليه القضاء الشرعي

 3009 -القانونية

 -مجموعة االحكام العدلية قضاء محكمة التمييز- المحامي صباح سلمان المفتي-90

 3009-بغداد- المكتبة القانونية -قسم االحوال الشخصية

دراسة قانونية - احكام الطالق في الشريعة والقانون- صباح المفتي المحامي-94

 3009-بغداد -وشرعية حديثة تعتمد على قضاء محكمة التمييز

المبادئ القانونية في قضاء محكمة تمييز اقليم - سيد احمد یالنيگالقاضي -93

ة لغاية نهاي 4444مقررات هيئة االحوال الشخصية للسنوات )- كوردستان العراق

 3040- كوردستان– اربيل– الطبعة االولى- (3004سنة 

مطبعة - الجزء السابع-المختار من قضاء محكمة التمييز- ابراهيم المشاهدي-92

 3003-بغداد- الزمان

قسم االحوال - المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز- ابراهيم المشاهدي-91

 3007-بغداد- الشخصية

 قسم االحوال الشخصية-لمختار من قضاء محكمة التمييزا- ابراهيم المشاهدي-99

 4444 -بغداد-

 احكام الزواج والطالق في الفقه االسالمي المقارن- د.مصطفى ابراهيم الزلمي-99

من منشورات منتدى الفكر االسالمي في اقليم - منقحة– الطبعة الثانية- دراسةمقارنة–

 3040سنة -42-كوردستان العراق
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طان االرادة في الطالق في شريعة السماء مدى سل -اهيم الزلميطفى ابرد.مص-97

 - الطبعة االولى- الجزءين االول والثاني- وقانون االرض خالل اربعة االف سنة

 4421-بغداد- مطبعة العاني

مكتب التفسير للنشر - الطالق في القران الكريم- د.مصطفى ابراهيم الزلمي-92

 3002 -اربيل- الطبعة االولى- واالعالن

 الطالق المقترن بالعدد اليقع به اال طلقة واحدة- د.مصطفى ابراهيم الزلمي-94

 الطالق المعلق في الشريعة االسالمية- د.مصطفى ابراهيم الزلمي-90

 و قورئان رِوانطةي لة ئيس م شةريةةتي ثوختةي-صاحل مةي حم د مةي-61
 2111-نويَ رِيَ ضاثخانةي-يةكةم ضاثي-سوننةتةوة

 

 ياساكان ووةم/د
 (.1113  سالكي ي (13ذمارة  عيَراقي شارستاني دادبيين ياساي-1
 (.1111  سالكي ي (71  ذمارة ناكامةكان ضاوديَري ياساي-2
  (.1161  سالكي (ي111  ذمارة عيَراقي سزاكاني ياساي-3
 (.1172  سالكي ي (65  ذمارة شارستاني باري ياساي-4
 (.2116  سالكي ي (6  ذمارة عيَراقي رِةطةزنامةي ياساي-5
 (.1151  سالكي ي (41  ذمارة عيَراقي شارستاني ياساي-6

 (.1125  سالكي تي بنةرِة ياساي-7
 (.1131  سالكي ي (71  ذمارة بيانيةكان كةسيَيت باري ياساي-1
 (.1171  سالكي ي (111  ذمارة ثةمياننامةكان طريَةةسيت ياساي-1
 (.1111  سالكي ي (45  ذمارة قيعيَرا جيَةةجيَكردني ياساي-11
 (.1171  سالكي عيَراقي كاتي دةستوري-11
 (.2115  سالكي عيَراق كؤماري دةستوري-12
 (.1171  سالكي ي (117  ذمارة سةملاندن ياساي-13
 (.1171  سالكي ي (32  ذمارة سزاييةكان دادطايية رِيَكارة ياساي-14
 (.1113  سالكي ي (77  ذمارة ةووننيَشتةجيَ لة تةيقدراو ذني مايف ياساي-15
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 (.2117  سالكي ي (31  ذمارة هاوسةرطريي ثيَ  خويَ  ماوةيي بؤ ثشكنيين ياساي-16
 سالكي ي (111  ذمارة كةسييَت باري ياساي جيَةةجيَكردني هةمواركردني ياساي-17
 (.2111  سالكي ي (15  ذمارة ياساي كوردستان هةريَ ي لة هةمواركراو ي (1151 

 (.1153) سالكي ي( 51) ذمارة سوري كةسيَيت باري ياساي-11
 (.1114) سالكي ي( 51) ذمارة كوةييت كةسيَيت باري ياساي-11
 (.1114  سالكي (ي11  ذمارة ليةيا كةسيَيت باري ياساي-21
 (.1176  سالكي ي (61  ذمارة ئةردةني كةسيَيت باري ياساي-21
 (.1171 سالكي  (ي3  ذمارة يةمةني ياساي-22
 (.1114  سالكي جةزائريي خيَزاني ياساي-23
 (.1157  سالكي مةغرييب كةسيَيت باري ياساي-24
 (.1175  سالكي ي (23  ذمارة سؤمالكي كةسيَيت باري ياساي-25
 (.2115  سالكي ي (21  ذمارة يةكطرتوو عةرةبي مرينشيين كةسيَيت باري ياساي-26

 فةرهةنط/ سيَيةم
 ضاثي- كوردي( –  عةرةبي ثاريَزي ياسا فةرهةنطؤكي- خدر عةبدولك  ئةمحةد ثاريَزةر-1

 2116-هةوليَر-ثاريَزي ياسا طؤظاري بةكاوكراوةكاني لة - ثاكراو( و  بياركراو ضوارةم
 ياسايي فةرهةنطي يةكةم -ياسا خةرمانةي فةرهةنطي- خؤشناو عةزيز سةردار دادوةر-2

 - منارة ضاثخانةي- ضوارةم ضاثي – خؤدةطريَت ةل يا تا ئةل ةوة لة كة كوردية - عةرةبي
2117  

 2111- سةيَ اني– كوردي(- عةرةبي- ذير فةرهةنطي -كريم رزطار-3
 ضاثي-كوردي(- عةرةبي- شريي  فةرهةنطي– نظام الدين فاضل-4

 2117-سةيَ اني-ضوارةم
 و ؤشنةرييرِ طشيت ئةمينداريَيت بةكاوكراوةكاني لة-ماف طشيت تيَوري-بةرزوي سةدي.د-5

 1111-2-ياسايي زانياري زوريةي-لةكوردستان ئؤتؤنؤمي ناوضةي يوان
 عةرةبي فةرهةنطيَكي - كوردي بة ئةملوويد-  وةرطيَر( سوحبان عةي حم ود ج ل-6

 ثةخشي و ضاث دةزطاي ضاثخانةي- سةيَ اني– كوردستان– يةكةم ضاثي- كورديية
 2111-سةردةم



352 

 

 

 ثيَرِست
 

 الثةِرة بابةت
 5 َيشةكيث

 7 شرؤظةى ياساى بارى كةسَيتى
 7 ضةمكى بارى كةسَيتى

 1 بِرطةى يةكةم/ ثَيناسةى بارى كةسَيتى
 1 بِرطةى دووةم/ بابةتةكانى بارى كةسَيتى :

 11 بةشى دووةم/ مَيذووى بارى كةسَيتى لة عَيراقدا 
 11 قؤناغى يةكةم 
 11 قؤناغى دووةم 
 11 قؤناغي سَيهةم

 12 ارةمقؤناغى ضو
 13 يةكةم/ سةردةمى ثادشايةتى :

 16 دووةم/ سةردةمى كؤمارى :
 17 1151(ى ساَلى 111بةشى سَييةم/ ياساى بارى كةسَيتى عَيراقى ذمارة )

 17 باسى يةكةم/حوكمةكانى ياساكة
 11 بِرطةى يةكةم/ هةمواركردنةكانى ياساى بارى كةسَيتى

 22 ة بارى كةسَييتبِرطةى دووةم/ بِريارةكانى ثةيوةست ب
 25 بِرطةى سَييةم/ ياساكانى ثةيوةست بة بارى كةسَيتى

بِرطةى ضوارةم/ ياساء بِريارةكانى ثةيوةست بةبارى كةسَيتى لةهةرَيمى 
 كوردستان

27 

 31 باسي سَييةم/ سةرضاوةكانى بارى كةسَيتى
 31 يةكةم/ دةقةكانى ياساي بارى كةسَيتى

 31 ئيسالمى دووةم/ بنةماكانى شةريعةتى
 34 باسي ضوارةم/ جَيبةجَيكردنى ياساي بارى كةسَيتى

بِرطةى يةكةم/ ئةو عَيراقيانةى بة ياساى تايبةت بةدةركراون لة ياساى بارى 
 كةسَيتى

34 

 37 بِرطةى دووةم/ ئةو بَيطانانةى لة ياساى بارى كةسَيتى بةدةركراون
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 31 (تنازع القواننيبِرطةى سَييةم/ ناكؤكى ياساكان )
 41 ناكؤكى ياساكان لة بارى كةسَيتيدا لة ياساى عَيراقيدا

 42 ناكؤكى ياساكان بةثَيى ياساى شارستانى
 47 بِرطةى ضوارةم/ بةَلطةنامة نَيودةوَلةتيةكان ء بارى كةسَيتى

 51 باسي ثَينجةم/ دةستورى نوَيي عَيراق ء بارى كةسَيتى
 51 راق بؤ بارى كةسَيتىبِرطةى يةكةم/ تَيِروانينى دةستورى عَي

 51 بِرطةى دووةم/ هةرَيمة فيدِراَليةكان ء بارى كةسَيتى
 53 الزواج(هاوسةر طريى ) دةروازةى دووةم:

 53 / تايبةمتةندي و ثَيناسي هاوسةرطريي بةشي يةكةم
 53 بِرطةى يةكةم/ تايبةمتةنديةكانى طرَيبةستى هاوسةرى

 55 هاوسةرى بِرطةى دووةم/ ثَيناسةى طرَيبةستى
 56 بِرطةى سآيةم/ حوكمى طرَيبةستى هاوسةرى

 56 مَيرد .مافةكانى ذن لةسةر1
 57 . مافةكانى مَيرد لةسةر ذن2
 57 مافة هاوبةشةكانى نَيوان ذن ء مَيرد. 3
 57 طشتى سيستةمى بة ثةيوةست مافةكانى. 4

 57 اخلطبة(بةشى دووةم/ خوازبَينى )
 51 ن بة هاوسةرطرييبِرطةى يةكةم/ بةَلَيندا

 51 بِرطةى دووةم/ ثَيناسةى خوازبَينى
 61 بِرطةى سَييةم/ مةرجى خوازبَينيكردن
 62 بِرطةى ضوارةم/ جؤرةكانى خوازبَينى

 62 خوازبَينيكردنى ئاشكرا
 62 خوازبَينى دوونيازى

 62 بِرطةى ثَينجةم/ ثاشطةزبوونةوة لة خوازبَينى
 63 خوازبَينى بِرطةى شةشةم/ كؤتايي هاتنى

 63 بِرطةى حةوتةم/ شوَينةوارى ثاشطةزبوونةوة لة خوازبَينيكردن
 63 يةكةم/ حوكمى مارةيى لة ثاشطةزبوونةوةدا

 64 ثاشطةزبوونةوةدا دووةم/ حوكمى دياريةكان لة
 66 بِرطةي هةشتةم / زيانطةياندن لة ثاشطةزبوونةوةى خوازبَينيكردن

 67 عي ينايف الضمان(اجلواز الشر) ِرَيساى يةكةم/
 67 ) ال ضرر و ال ضرار (دووةم/  ِرَيساي
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 67 بِرطةى نؤيةم/ بناغةى بةرثرسياريةتى لة ثاشطةزبوونةوة
 61 عقد الزواج(بةشى سَييةم/ طرَيبةستى هاوسةرى )

 61 بِرطةى يةكةم/ فرة ذنى
 71 لقي يةكةم/ مةرجةكانى ِرَيطةثَيدان بة فرةذنى

 73 داني فرةذنىلقي دووةم/ ئةجنام
 74 بِرطةى دووةم/ ثايةكانى طرَيبةستى هاوسةرى

 75 االجياب والقبول (لقي يةكةم/ داخوازيكردن ء ِرةزامةندي نواندن ) 
لقي دووةم/ ئامرازةكانى دةربِرين لة داخوازيكردن ء ِرةزامةندبوون لة 

 هاوسةرطريي
76 

 76 يةكةم/ دةستةواذة
 77 دووةم/ هَيماكردن

 77 م/ نوسنيسَيية
 71 ضوارةم/ بريكار

 71 بِرطةى سَييةم/ مةرجةكانى طرَيبةستى هاوسةرى
 71 لقي يةكةم/ مةرجة شةرعيةكان

 71 شرط األنعقاد(مةرجى يةكةم/ مةرجى طرَيدان)بةسنت( )
 71 . مةرجةكانى ثةيوةست بة اليةنةكانى طرَيبةستأ
 71 شايستةيي اليةنةكان . مةرجى لَيهاتوويي يان1
 11 . هةر اليةنَيك طوَيبيستى وتةى اليةنةكةى تر بَيت2

 11 يةطرتوويى دانيشتنى داخوازيكردن ء ِرةزامةندبوون
 11 طوجناندنى ِرةزامةندبوون لةطةأل داخوازيكردن. 4
 12 طرَيدانى دةستبةجآ .5
 12 مةرجةكانى ثةيوةست بة طرَيبةست لةسةركراو. ب

 14 شرط الصحة(ن )مةرجى دووةم/ مةرجى دروستيبوو
 14 سةرثةرشتيار طرَيبةستةكة ئةجنامبدات -ب 
 15 دةبَيت طرَيبةستةكة هةميشةيى بَيت .ج

 16 د. مةرجى شاهيد
 17 مةرجةكانى شاهيد

 11 ِرةزامةندى ء زؤرلَينةكردن. ه
 11 دةستنيشانكردنى هاوسةران. و

 11 ز. نابَيت هاوسةران يان سةرثةرشتيار لة ئيحرامدا بن
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 11 س. هاوسةرى بة مارةيى دةبَيت
 11 ش. شاردنةوةى هاوسةريكردن

 11 ص. نابَيت يةكَيك لة هاوسةران نةخؤشى ترسناكى هةبَيت
 12 ط. ئامادةبونى سةرثةرشتيار

 13 شرط النفاذ(مةرجى سَييةم/ مةرجى جَيبةجَيكردن )
 13 مةرجةكانى جَيبةجَيكردن

 16 شرط اللزوم() مةرجى ضوارةم/ مةرجى ثابةندَيتى
 16 مةرجةكانى ثابةندَيتى

 11 شوَينةوارى نةبوونى مةرجى ثابةندَيتى
 11 لقى دووةم/ مةرجة ياساييةكان

 113 بِرطةى ضوارةم /مةرجة لكَيندراوةكان بة طرَيبةستى هاوسةرى
 114 لقى يةكةم/ مةرجة ِرةواكانى لكَيندراو بة طرَيبةستى هاوسةرى

 114 ة ثَيداويستى طرَيبةسنتئةو مةرجانةى ل/ 1
 114 ئةو مةرجانةى دَلنياكةرةوةى ثَيداويستى طرَيبةسنت/ 2
 114 ئةو مةرجانةى ياسادانةر ِرَيطةى ثَيدةدات/ 3
 114 ئةو مةرجانةى كة نةريتى كؤمةَلطة ثةيِرةويدةكات/ 4

 115 لقى دووةم/ مةرجة ناِرةواكانى لكَيندراو بة طرَيبةستى هاوسةرى
 111 ضوارةم/ لَيهاتوويى ء نوَينةرايةتى ء هاوتايبوون لة هاوسةريدابةشى 

 111 )األهلية(بِرطةى يةكةم/ لَيهاتوويى بؤ هاوسةرطريى 
 112 بِرطةى دووةم/ نوَينةرايةتيكردن لة هاوسةرطريى

 112 الوالية(لقي يةكةم/ سةرثةرشتيارى لة هاوسةريدا )
 114 دوو جؤرى سةرةكية جؤرةكانى سةرثةرشتيارى: سةرثةرشتيارى
 114 يةكةم/ سةرثةرشتيارى خؤيي يان تَينةثةِر

 114 دووةم/ سةرثةرشتيارى تَيثةِر
 114 سةرثةرشتيارى ِرةسةن. 1
 114 سةرثةرشتيارى نوَينةرايةتى. 2
 115 .سةرثةرشتيارى لةسةر كةس3
 115 .سةرثةرشتيارى لةسةر سامان4

 115 سةرثةرشتيارى ناضارانة
 115 رشتيارى سةرثشكانةسةرثة

 115 مةرجةكانى سةرثةرشتيار
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 117 ِريزبةندى سةرثةرشتيارةكان
 111 طواستنةوةى سةرثةرشتياريةتى بؤ سةرثةرشتيارى دوور

 111 حوكمةكانى هاوسةريكردنى سةرثةرشتياران
 121 لةدةستدانى سةرثشكى لة هاوسةريدا

 121 يةكةم/ سةرثشكبوون لة كاتى ثَيطةيشتندا
 121 دووةم/ سةرثشكبوون لة كاتى ضاكبوونةوة

 121 سةرثةرشتيارى لة ياسادا
 123 لقى دووةم/ بريكارى لة هاوسةريدا

 123 ثَيناسةى بريكارنامة
 124 جؤرةكانى بريكارى

 124 دةسةآلت ء ِرةفتارى بريكار لة هاوسةريدا
 126 مةرجى بريكارنامة

 127 طاى بريكارنامةوةشوَينةوارى طرَيبةستى هاوسةرى لة ِرَي
 127 بريكارى لة ياسادا

 121 )الفضولي(لقى سَييةم/ خؤتَيهةَلقورتَينةر لة هاوسةرطرييكردن 
 121 هاوسةرطريى بة هؤى كةسى خؤتَيهةَلقورتَينةر لة ياسادا

 131 لقى ضوارةم/ هاوتايبوون لة هاوسةريدا
 131 مةرجى هاوتايبوون

 131 نى لةسةرةئةو اليةنةى مةرجى هاوتايبوو
 131 كاتى دانانى هاوتايبوون

 131 خاوةنى ماف لة هاوتايبوون
 133 ِرةطةزةكانى هاوتايبوون )ثَيوةرةكانى( لة هاوسةريدا

 133 هاوتايبوونى هاوسةرى لة ياسادا
 134 بةشى ثَينجةم/ تؤماركردن ء سةملاندنى طرَيبةستى هاوسةرى

 134 هاوسةرى بِرطةى يةكةم/ تؤماركردنى طرَيبةستى
 136 لقى يةكةم/ مةرجةكانى تؤماركردنى طرَيبةستى هاوسةرطريى

 137 لقى دووةم/ نرخى ياسايى بةَلطةى هاوسةرى
 137 .هَيزى بةَلطةى هاوسةرى لة سةملاندن1
 137 هَيزى بةَلطةى هاوسةرى لة جَيبةجَيكردن. 2

 131 بِرطةى دووةم/ سةملاندنى طرَيبةستى هاوسةرى
 131 طةى نووسراوبةَل-1
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 131 دانثيادانان -2
 131 بةَلطةى كةسَيتى -3
 141 ثاشطةز لة سوَيند -4

 141 بِرطةى سَييةم/ سزاى طرَيبةستى هاوسةرى
 141 يةكةم/ ئةجنامدانى هاوسةرى لة دةرةوةى دادطا

 141 دووةم/ ِرَيطريكردن لة ئةجنامدانى هاوسةرى
 142 احملرمات الزوجية() بةشي شةشةم/ ِرَيطريية هاوسةريةكان

 142 التحريم املؤبد(بِرطةى يةكةم/ ِرَيطرى هةميشةيي )
 143 لقي يةكةم/ ِرَيطرى هاوسةرى بة هؤكارى خزمايةتى يان ِرةضةَلةك

 143 لقي دووةم/ ِرَيطرى هاوسةرى بة هؤكارى ذن ء ذخنوازى
 144 لقى سَييةم/ ِرَيطرى هاوسةرى بة هؤكارى شريثَيدان

 145 كانى شريثَيدانمةرجة
 146 بِرى شريثَيدانى قةدةغةكراو

 146 سةملاندنى شريدان
 141 (احملرمات على التأقيتبِرطةى دووةم/ ِرَيطرى كاتى/ )

 151 لقى يةكةم/ ِرَيطرى هاوسةرى بةهؤى فرةذنى
 151 لقى دووةم/ ِرَيطرى هاوسةرى بةهؤى تةآلقى سَي جار

بةهؤى ثةيوةستبونى مافى كةسى دى بة لقى سَييةم/ ِرَيطرى هاوسةرى 
 ذنةكةوة

151 

لقى ضوارةم/ ِرَيطرى هاوسةرى بةهؤى كؤكردنةوةى دوو ذن لة ئامَيزى يةك 
 ثياودا

151 

 151 يةكةم/ كؤكردنةوة لة نَيوان دوو خوشك
 151 دووةم/ كؤكردنةوة لة نَيوان ذن ء ثورةكةي

 151 لقى ثَينجةم/ ِرَيطرى هاوسةرى بةهؤى ئاينةوة
 155 )آثار عقد الزواج( بةشى حةوتةم/ شوَينةوارةكانى طرَيبةستى هاوسةرى

 151 بِرطةى يةكةم/ مافةكانى ذن لةسةر مَيرد
 151 (املهرلقى يةكةم/ مارةيى )

 151 ثَيناسةى مارةيى
 151 سروشتى مارةيى
 151 حوكمى مارةيى

 151 جؤرةكانى مارةيى
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 151 املهر املثل(مارةيى هاوشَيوة )
 161 بارةكانى مارةيى هاوشَيوة

 161 مةرجةكانى مارةيى
 161 بِرى مارةيى

 162 زيادكردن ء دابةزاندنى بِرى مارةيى
 162 يةكةم/ زيادكردنى بِرى مارةيى
 163 دووةم/ دابةزاندنى بِرى مارةيى

 163 ثَيشةكى ء ثاشةكى مارةيى
 165 وةرطرتنى مارةيى

 166 ة اليةن ذنبِرى مارةيى وةرطريا و ل

 166 يةكةم / لة ض كاتَيكدا طشت مارةيى دةضةسثَيت

 166 .جوتبوونى ِراستةقينة بة ذنةكة1

 166 .جوتبوونى ناِراستةقينة )جَيذوانى ِراست(2

 167 .مردنى يةكَيك لة هاوسةرةكان3

 167 دووةم/ لة ض كاتَيكدا ذن نيوةى مارةيى دةكةوَيت

 161 َيذةيةك لة مارةيى دةكةوَيتسَييةم/ لة ض كاتَيك ذن ِر

 161 ضوارةم/ لة ض كاتَيكدا ذن طشت مارةيى لةدةست دةدات

 161 لةدةستدانى مارةيى بةبآ جَيطرةوة. أ

 161 . لةدةستدانى مارةيى لة بةرامبةر جَيطرةوةداب

 171 بابةتى مارةيى

 172 املتعة(يةكةم/ ضَيذ )

 174 (اخللوة الصحيحةدووةم/ جَيذوانى دروست)

 176 النفقة(لقى دووةم /بذَيوى )

 176 ثَيناسةى بذَيوى

 177 مةرجةكانى ضةسثاندنى مافى بذَيوى

 171 ماناى خؤتةرخانكردن ء قةتيسكردنى ذن

 171 ِرةطةزةكانى بذَيوى

 111 لةدةستدانى بذَيوى

 114 كاركردنى ذن

 114 ذنى ِرفَيندراو

 114 ذنى هةَلطةِراوة
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 115 وانطةى ياساوةياخيبوون لة ِر

 117 ثَيوةرى دياريكردنى بذَيوى هاوسةرى

 117 بة ِرَيطةى توانني بؤ دةستةبةركردن

 117 .بةِرَيطةى بة خاوةنبوون 2

 111 حوكمةكانى بذَيوى هاوسةرى

 111 يةكةم/ ملهوِريكردنى مَيرد لة بذَيوى نةكَيشان

 111 دووةم/ نةدارابوونى مَيرد بةهؤى بذَيويةوة

 111 يةم/ بذَيوى ذنى مَيرد ناديارسَي

 114 قةرزكردنى ذنى مَيرد بزر 
 114 بذَيوى هاوسةرى وةك قةرزَيك لة ئةستؤى مَيرد

 116 ثَيشخستنى بذَيوى
 116 بذَيوى ذني ماوةبةند 
 111 بذَيوى ذنى تةاَلقدراو

 111         بذَيوى ذن لةسةر دةوَلةت
 211 وسةرىزيادكردن و دابةزاندنى بذَيوى ها

 212 ئةستؤثاكى لة بذَيوى
 213 املقاصة(لةبرخيستنى بذَيوى )

 214 دةستةبةركردنى بذَيوى
 215 بذَيوى كاتى

 216 هاوبةشيكردنى ذن لة بذَيوى
 217 لقى سَييةم/ زيانثَيطةياندن بة ذن

 211 لقى ضوارةم/ يةكسانى ء دادثةروةرى لة نَيوان ذنةكاندا
 211 كانى مَيرد لةسةر ذنبِرطةى دووةم/ مافة

 211 لقي يةكةم/ طوَيِرايةَلي هاوسةرى
 211 لقي دووةم/ ئؤقرةطرتن لة ماَلي هاوسةرى

 211 (حق ألتاديبلقي سَييةم/ مايف تةمَيكردن )
 212 ئامرازى يةكةم/ ئامؤذطاريكردنى باشة

 212 ئامرازى دووةم/ جَيهَيشنت لةسةر جَيطة
 212 ئامرازى سَييةم/ لَيدان

 213 سنوربةزاندنى تةمَيكردن
 214 بِرطةى سَييةم/ مافة هاوبةشةكانى نَيوان ذن ء مَيرد
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 214 لقي يةكةم/ باش ِرةفتاركردن
 215 لقي دووةم/ مايف ضَيذ وةرطرتن لة نَيوان هاوسةران

 215 لقي سَييةم/ مايف مرياتطريى
 216 لقي ضوارةم/ مايف جَيطري بوونى ِرةضةَلةكى منداأل

 216 لقى ثَينجةم/ مافى ذنء ذخنوازى
 217 بِرطةى ضوارةم/ ثابةندبوون بة ماوةبةندي

 211 دةروازةى سَييةم: كؤتاييهاتنى طرَيبةستى هاوسةرطريى
 221 مةرجةكانى هةَلوةشاندنةوةى طرَيبةستى هاوسةرطريى

 222 جياوازى لة نَيوان تةآلق و هةَلوةشاندنةوة
 224 بوونى تةآلق بةَلطةى دانان و ِرةوا 

 225 ِرَيطاكانى كؤتايي هاتنى ثةيوةندى هاوسةرى
 225 بةشى يةكةم/ جيابوونةوةى هاوسةرى بة ويستى تاك اليةن

 227 بِرطةى يةكةم/ بةشةكانى تةآلق
 227 لقى يةكةم/ تةآلق لة رِووى خسنت و تواناى طةِراندنةوةى ذن

 227 (الطالق الرجعييةكةم/ تةآلقى طةِرَيندراوة )
 221 حوكمةكانى تةآلقى طةِرَيندراوة

 221 الرجعة(طةِراندنةوةى ذن )
 231 ثَيناسةى طةِراندنةوة

 231 ِرَيطاكانى طةِراندنةوةى ذن
 231 طةِراندنةوة بة مةبةستى زيان

 233 مةرجةكانى طةِراندنةوة
 235 حوكمةكانى ذنى طةِرَيندراو بؤ هاوسةرطريى

 235 َيرد لة طةِرانةوةناكؤكى نَيوان ذن  و م
 237 (الطالق البائندووةم/ تةآلقى لَيكرتازان )

 237 ()البائن بينونة صغرى.تةآلقى لَيكرتازانى بضوك 1
 231 حوكمةكانى تةآلقى لَيكرتازانى بضوك

 241 البائن بينونة كربى(.تةآلقى لَيكرتازانى طةورة )2
 241 حوكمةكانى تةآلقى لَيكرتازانى طةورة

 242 سةريكردن بة مةرجى طةِراندنةوةهاو
لقى دووةم/ تةآلق لة رِووي  شياوى ء نةشياوي )تةآلقى ِرَيباز ثةيِرةوكراو و 

 تةآلقى داهَينراو(
244 
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 244 يةكةم/ تةآلقى ِرَيباز ثةيِرةوكراو
 245 دووةم/ تةآلقى  داهَينراو

 246 روخان و هةَلوةشاندن ء تةآلقى سآ بةسآ
 241 آلق لة ِرووى داِرشتةوةلقى سَييةم/ تة

 241 يةكةم/ تةآلقى رِوون ء ِراشكاو
 241 دووةم/ تةآلقى ناِراستةوخؤ يان دوو نيازى

 251 لقى ضوارةم/ تةآلق لة ِرووى كةوتنةوة
 251 يةكةم/ تةآلقى دةستبةجآ

 251 دووةم / تةآلقى خستنةثاأل) خستنةسةر يان زيادكراو(
 251 دراوسَييةم/ تةآلقى هةَلثةسَير

 252 مةرجةكانى دروستى هةَلثةساردن
 252 جؤرةكانى تةآلقى هةَلثةسَيردراو

 253 حوكمى تةآلقى هةَلثةسَيردراوى ثوخت
 254 ضوارةم/ سوَيندخواردن بة تةآلق 

 254 سةبارةت بة حوكمى تةآلق بة سوَيند 
 255 بِرطةى دووةم/ مةرجةكان يان ِرةطةزةكانى تةآلق

 255 ةرجةكانى كةسى تةآلقدةرلقى يةكةم/ م
 255 .ثَيطةيشنت3
 256 .ذيرى4

 262 حوكمى تةآلقى بةزؤر
 265 مةبةست و هةَلبذاردن

 265 لقى دووةم/ مةرجةكانى كةسى تةآلقدراو
لقى سَييةم/ مةرجةكانى ثةيوةست بة داِرشتةى تةآلق يان ئةوةى تةآلقى 

 ثَيدةكةوَيت 
261 

 261 يةكةم/ تةآلق بة نوسني
 261 دووةم/ تةآلق بة نامة

 271 سَييةم/ تةآلق بة دةستةواذة
 271 ضوارةم/ تةآلق بة هَيماكردن

 271 لقى ضوارةم/ مةرجى شاهيد لة تةآلق
 272 بِرطةى سَييةم/ لةجياتى تةآلقدان

 273 لقى يةكةم/ لةبرى تةآلقدان
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 276 لقى دووةم/ ِرَيثَيدان بة تةآلقدان
 276 داِرشتةى ِرَيثَيدان

 277 كاتى ِرَيثَيدان
 271 ِرَيثَيدان و مافى مَيرد لة تةآلق خسنت

 271 حوكمى ِرَيثَيدان
 211 جياوازى لة نَيوان ِرَيثَيدان  و لةبريطرتن
 211 لقى سَييةم/ سةرثةرشتيارى لة تةآلقدان

 213 بِرطةى ضوارةم/ تؤماركردن و قةرةبووكردنةوة و سةملاندني تةآلق
 213 تؤماركردنى تةآلقلقى يةكةم/ 

 213 يةكةم/ كةوتنى تةآلق لة بةردةم دادطا
 214 دووةم/ كةوتنى تةآلق لة دةرةوةى دادطا

 215 لقى دووةم/ قةرةبوى تةآلقى ناِرةوا
 215 ضةمكى قةرةبووى تةآلقى ناِرةوا لة ِروانطةى ئيسالم و ياسا

 215 ريعةتى ئيسالميةكةم/ ضةمكى قةرةبووى تةآلقى ناِرةوا لة ِروانطةى شة
 216 دووةم/ ضةمكى قةرةبووى تةآلقى ناِرةوا لة ِروانطةى ياساوة

 217 بناغةى ياسايى بؤ قةرةبووكردنةوةى تةآلقى ناِرةوا
 211 جَيبةجَيكردنى ثَيوةرةكانى ناِرةوابوون لةسةر تةآلقى ناِرةوا

 211 يةكةم/ ثَيوةرة خؤييةكان يان كةسَيتيةكان
 211 بابةتيةكان يان ماديةكان دووةم/ ثَيوةرة

 211 مةرجةكانى قةرةبووكردنةوةى تةآلقى ناِرةوا
 211 لقى سآيةم/ سةملاندنى تةآلق

التفريق بةشى دووةم/ جيابوونةوةى هاوسةرى بة بِريارى دادوةرى )
 القضائي(

212 

 213 يةكةم/ زيانطةياندنى بةبآ ويست
 214 دووةم/ زيانطةياندنى بة ويست

 215 / داواكردنى جيابوونةوة بة هؤكارى زيانطةياندنيةكةم
 216 دووةم/ داواكردنى جيابوونةوة بة هؤكارى ناثاكى هاوسةرى

 217 سآيةم/ داواكردنى جيابوونةوة بة هؤكارى تةمةن
 211 ضوارةم/ داواكردنى جيابوونةوة بة هؤكارى زؤرلَيكردن

 211 رطريى دووةمثَينجةم/ داواكارى جيابوونةوة بة هؤكارى هاوسة
 211 شةشةم/ داواكردنى جيابوونةوة بة هؤكارى ناكؤكى و نةطوجنان
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 211 ِرَيكاريةكانى دادطا لة جيابوونةوة بة هؤكارى ناكؤكى  و نةطوجناندن
 311 شوَينةوارى كةَلةكةبوى جيابوونةوة بةهؤى ناكؤكى

 312 حةوتةم/ داواكردنى جيابوونةوة بة هؤكارَيكى بةردةوام
 312 ةشتةم/ داواكردنى جيابوونةوة بة هؤكارى بةندكردنه

 313 نؤيةم/ داواكردنى جيابوونةوة بة هؤكارى بزر بوونى مَيرد
 314 دةيةم/ داواكردنى جيابوونةوة بة هؤكارى ونبوون

 315 يانزدةيةم/ داواكردنى جيابوونةوة بة هؤكارى جَيهَيشنت
 316 كارى نةطواستنةوةدوانزدةيةم/ داواكردنى جيابوونةوة بة هؤ

 317 سيانزدةيةم/ داواكردنى جيابوونةوة بة هؤكارى نةنطيةكان
 311 ِراى زانايان لةسةر جيابوونةوة بةهؤى طرفت و نةنطيةوة

 311 مةرجةكانى جيابوونةوة بة هؤى نةنطيةوة
 311 ِروودانى نةنطى ثاش طرَيبةستى هاوسةرطريى

 312 جؤرى جيابوونةوة بة هؤى نةنطى
 313 ضواردةهةم/ داواكردنى جيابوونةوة بة هؤكارى دابني نةكردنى بذَيوى

 314 جؤرى ئةو جيابوونةوةيةى بةهؤى بذَيوى نةكَيشان دَيتة ئاراوة
 315 ثانزدةهةم/ داواكردنى جيابوونةوة بة هؤكارَيك لة ثَيش جوتبوون
 316 بةَلَينحةظدةهةم/ داواكردنى جيابوونةوة بة هؤكارى ثابةند نةبوون بة 

 317 هةذدةهةم/ داواكردنى جيابوونةوة بة هؤكارى بةجَينةهَينانى مةرج
 317 نؤزدةهةم/ داواكردنى جيابوونةوة بة هؤكارى ثَيطةيشنت

بيستهةم/ داواكردنى جيابوونةوة بة هؤكارى موسَلمان بوون و هةَلطةِرانةوة 
 لة ئاين

317 

 311 ةشوَينةوارى موسَلمانبوون و هةَلطةِرانةو
يةكةم: شوَينةوارى موسَلمانبوونى يةكَيك لة هاوسةران لةسةر 

 هةَلوةشاندنةوةى طرَيبةستى هاوسةرطريى
311 

دووةم: شوَينةوارى هةَلطةِرانةوةى يةكَيك لة هاوسةران لةسةر كؤتايي هَينان 
 بة هاوسةرطريى

321 

 323 مَيرديةكةم/ جؤرى جيابوونةوة بة هؤى موسَلمانبوونى يةكَيك لة ذن و 
 323 دووةم: جؤري جيابوونةوة بةهؤي هةَلطةِرانةوة

بةشى سَييةم/ جيابوونةوةى هاوسةرى بة ويستى ئارةزومةندانة )دةست 
 اخللع() -لةيةكهةَلطرتن(

324 

 324 بِرطةى يةكةم/ ماناى دةست لةيةكهةَلطرتن
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 325 بِرطةى دووةم/ ِرةطةزةكانى دةست لةيةكهةَلطرتن
 326 َيرد لقى يةكةم/ م

 327 لقى دووةم/ ذن
 327 لقى سَييةم/ داِرشتةى دةست لةيةك هةَلطرتن

 321 لقى ضوارةم/ سازانى داخوازيكردن و ِرةزامةندبوون
 321 لقى ثَينجةم/ لةبريتيبونى دةست لةيةكهةَلطرتن

 321 لقى شةشةم/ ئامادةبوونى شاهيد
 331 ةكهةَلطرتنبِرطةى سَييةم/ شوَينةوار و حوكمةكانى دةست لةي

 331 بِرطةى ضوارةم/ جؤر و بِرى لةبريتيبون
 331 لقى يةكةم/ جؤرى لةبريتيبون لة دةست لةيةكهةَلطرتندا

 332 لقى دووةم/ بِرى لةبريتيبون لة دةست لةيةكهةَلطرتندا
 332 لقى سَييةم/ ِرَيطاى كةوتنى جيابوونةوة بةهؤى دةست لةيةكهةَلطرتن

 333 الطالق على مال(آلق لةسةر سامان )بِرطةى ثَينجةم/ تة
 335 بةشى ضوارةم/ جيابوونةوةى هاوسةرى بة حوكمى شةرع

 335 األيالء(بِرطةى يةكةم/ جيابوونةوة بة سوَيندخواردن بة نةضونةالي ذن )
 لقى يةكةم/ طوتة و ثاية و مةرجى سوَيند بة يةزدان 

 
336 

 336 يةكةم/ طوتةكانى سوَيندخواردن
 336 / ثايةكانى سوَيندخواردندووةم

 337 سَييةم/ مةرجةكانى سوَيندخواردن
 337 لقى دووةم/ حوكمى سوَيندخواردن

 337 )الظهار(بِرطةى دووةم/ جيابوونةوة بة لَيكضواندن 
 331 لقى يةكةم/ مةرجةكانى لَيكضواندن
 331 لقى دووةم/ شوَينةوارى لَيكضواندن

 331 ()اللعانهؤى نةفرينكردن  بِرطةى سَييةم/ جيابوونةوة بة
 341 مةرج و شوَينةوار و ضؤنيةتى نةفرين لَيكردن

 341 لقى يةكةم/ مةرجةكانى نةفرينكردن
 341 لقى دووةم/ شوَينةوارى نةفرينكردن 

 342 لقى سَييةم/ ضؤنيةتى نةفرينكردن
 345 سةرضاوةكان

 353 ثَيِرست
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