
  

  

ت موادها القانونية أنظمة ان شريعة حمورابي والقوانين القديمة التي سبقتها، قد عالج

قانونية متعددة ومنها يتعلق بنظم القانون العام واألخر بنظم القانون الخاص وفي ما يلي 

 -النظم:  شرح لهذه

 منظم القانون العا

والمقصود بالقانون العام )هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات التي تكون 

 -حبة السلطة والسيادة وانظمة القانون العام هي: الدولة طرفاً فيها بأعتبارها صا

 مأوالً / نظام الحك

 .في الواقع ان نظام الحكم الذي كان سائدا في بالد ما بين النهرين كان نظام )دويالت(        -

ويقصد بهذا النظام هو ان هناك )مدينة كبيرة وتتبعها عدد من المدن الصغيرة و         -

كون قائمة بذاتها ومستقلة عن باقي الدويالت فلكل وحدة لها نظامها القرى( وكل دويلة ت

 .وتقاليدها وقوانينها وساللتها الحاكمة 

وعليه سنتكلم عن طبيعة المراحل التي مر بها نظام الحكم لدى هذه الدويالت منذ ان         -

 .الوراثي .... كان قائما على فكرة أو نظرية )التفويض األلهي( وتطوره الى الحكم الملكي

 :التفويض األلهي 

لقد كانت السلطة في دويالت المدن مناطة بالملك وكان الملك يعتمد في حكمه على التفويض 

 .األلهي أي انه وسيط بين االلهه والناس 

وبذلك فأن على الناس طاعته وأحترامه )فهو يمثل الكاهن األكبر للمدينة(.ويدير أموال المعبد 

 .األلهه اذا لم يحقق الخير والعدل ، وهو مسؤول أمام

ً بل نظاماً  ً دكتاتوريا ومن سمات نظام الحكم في دويالت المدن هو انه لم يك انذاك نظاما

ً اذ انه بجانب الملك الذي كان على رأس السلطة هناك مجلسان )مجلس  ديمقراطيا

على حمل  و)يمثل الرجال القادرين ومجلس المحاربين ويتكون من كبار السن، الشيوخ(

 .السالح(

أن هذه المجالس، كان لها سلطة اتخاذ القرارات المهمة والخطيرة ومنها )أعالن الحرب، 

 .وفرض الضرائب، ومنح صفة المواطنة أو نزعها(



ولكن هذا الكالم عن نظام الحكم في عهد دويالت المدن في الظروف األعتيادية ولكن في حالة 

وباء أو توقع هجوم( فأن األمر يستلزم أجراءات سريعة الطوارئ )كوقوع فيضان أو انتشار 

 .دون الرجوع الى المجالس العامة

لذا كان يتم اختيار شخص منتخب من الشعب يكون ذو شخصية قوية تملك القدرة على معالجة 

مثل هذه الحاالت وبمرور الزمن عمل هذا الشخص المنتخب على تخييم نفوذ وامتيازات 

 .بعد معالجة األوضاع الشاذة أو انتصاره على األعداء المجالس العامة خاصة

وبذلك أصبح هذا الشخص في بعض الدويالت الحاكم المطلق وذو سلطات واسعة خاصة وانه 

يستند الى تبرير ديني وهو ان األلهة هي التي فوضته هو ممارسة السلطة النيابية عنها، 

 .الرجل العظيم )لوكال( عليه وبالتالي ال تستطيع المجالس العامة محاسبته وأطلق

  

كما ان هذا الشخص المنتخب استطاع ان يحجم دور الكهنة وأصبحت سلطتهم قاصرة على 

 .)الرجل العظيم( األمور الدينية مما أطلق عليه

وبذلك فقد تحول نظام الحكم من نظام ديمقراطي الى نظام ملكي ووراثي مطلق فيما بعد . اذ 

انه الملك أعطى له الحق بأن يعين له ولي عهد أثناء حياته ، وتأخذ الوراثة هذه صفة دينية 

عادة )أي ان الملك استشار األلهة في هذا األختيار( وبعد األختيار يعلنه الملك على الشعب 

يقسموا على مبايعته وعدم األعتراض على حكمه ال سيما أخوته . وبعد وفاة الملك يتم  لكي

تتويج ولي العهد في معبد األلهة الرئيسي في المدينة بمراسم وطقوس دينية لكسب أقرار 

 داأللهة على أعتالئه العرش بعد ان أمر تعيينه ولي العه

 () صالحيات الملك 

انه من الناحية الدينية بأعتباره مستمدة سلطته من األلهه ، فهو الكاهن األعظم )اذ له  (1

الحق في تعيين الكهنه واألشراف على طريقة اداءهم للشعائر الدينية والطقوس واألشراف 

 .على اموال المعابد 

اقيات عقد األتفانه الرئيس األعلى للدولة، فهو يمثلها أمام الدول األخرى ويعين السفراء وي (2

. 

كما انه هو المشرع الوحيد في الدولة ، بأعتباره ممثاًل لأللهه كما انه يتولى تعديل وتغيير  (3

 .القوانين حسب الظروف 

 ()النظام األداري 

ً في كل المراحل التي مرت على العراق القديم فقد اختلف  لم يكن النظام األداري متشابها

 .سائدة بأختالف األنظمة السياسية ال



 :أوالً: النظام األداري في دويالت المدن 

لقد كان المعبد هو المركز الرئيسي ألدارة البالد والذي يشرف عليه الكاهن األعظم الذي  -

 .يستند على األرادة األلهيه

وكان يعاونه عدد من الكهنة لألشراف على جميع امور الدولة القضائية والسياسية  -

 .واألقتصادية

 (معبد كانت تحسم المنازعات بين الناس وتعقد فيه الصفقات )والبيوعوفي ال -

وبعد ظهور لوكال الرجل العظيم في بعض الواليات انفصلت السلطة الدينية عن السلطة  -

الدنيوية فأصبحت األدارة الدينية من مهام الكهنة والمعبد. أما األدارة المدنية فقد انيطت 

 .بالملك ومعاونية وبعض الكتاب

 (ثانيا : النظام األداري في الدولة الموحدة ) النظام المركزي 

لقد تغير النظام األداري في الدولة الموحدة، فأصبحت )دويالت المدن( وحدات أدارية في  *

 .الدولة الموحدة، وخضعت لسلطة ملك الدولة الموحدة )بعد ان كانت دويالت مستقلة(

مركزية( أي ان الملك كان يتدخل ويشرف على كل  ان األدارة في الدولة الموحدة )كانت *

 .األمور ويراقب والته وحكامه ويشرف على تطبيق توجيهاته وتعليماته 

كما كان يقوم بأقرار تنفيذ المشاريع العامة، وأقامة العدل ، وحماية الضعفاء  *

 .عن طريق أصدار قوانين تكفل لهم الحماية   والمساكين

 .ه توطيد األمن واألستقرار والقضاء على الفوضى واألستغالل كما كان يقع على عاتق *

 .كما يتولى االمور الدينية وأقامة الطقوس والشعائر الدينية  *

واألدارة كانت تتم عن طريق قصر الملك، فكان يعتمد على اقربائه وحاشيته كالوزراء  *

 (والموظفين والكتبة )فهم اداة الملك في ادارة شؤون البالد

ى جانب ذلك، انه وبسبب سعة البالد الموحدة، فقد تطلب األمر ان يقوم الملك بتعيين ال *

حكام والة في المقاطعات لتمثيله وتنفيذ اوامره في كافة انحاء البالد خاصة تلك التي خضعت 

 .لحكم بسبب انتصاره عليها وضمها الى مملكته

ليس لهم حق التصرف في االمور وقد كان الملك يراقب أعمالهم وعليهم تنفيذ اوامره و *

المركزية والخاصة بالملك وانما يجوز لهم وفي بعض األمور التي ليست ذات شأن التصرف 

 .على شرط أعالم الملك بذلك 

 (الخدمة العسكرية: ) خدمة أجبارية 



ان الخدمة العسكرية في عهد الدولة الموحدة وخاصة في عهد حمورابي كانت اجبارية  •

 .كل من هو قادر على حمل السالح  ومفروضة على

والسبب هو ان الدولة الموحدة لم تتحقق اال بعد منازعات وحروب بين دويالت المدن  •

 .وانتصار احداهما على البقية أخر المطاف

كما ان استمرار السيطرة على دويالت المدن ال يمكن ان يتحقق االبوجود قوةة عسكرية  •

رية لتنفيذ قوانينها وأوامرها وفرض اهميتها على كافة ارجاء ،كما انها بحاجة الى قوة عسك

 .الدولة 

فأذن كانت الحاجة ان تكون تلك القوة مستمرة في وجودها واليمكن ان يتحقق ذلك اال عن  •

 .طريق جعل الخدمة الزامية 

( من قانون حمورابي تخلف اي جندي عن خدمة الملك أو ارسال 23وقد منعت المادة ) •

 .ضا عنه ووصلت العقوبة حد األعدام آخر عو

 -والقوة العسكرية أو عهد حمورابي كانت تتألف من : •

 (الجنود )ريدوم -1

وهو الذي يتولى عملية القنص البحري عن طريق الشباك التي كانت تستعمل  القناص: -2

لصيد األعداء في الحمالت العسكرية التي تستخدم فيها السفن والقوارب لنقل الجنود. فكانوا 

 .يرافعون هذه السفن 

ويكون برتبة أعلى   وهو الذي يقود مجموعة من الجنود والقناصين العريف )الرئيس( : -3

 .سؤول عن دوام الجنود وتهيئتهم للقتال ومسؤول عن انضباطهمفهو م

 :قادة الجيش ورئيس األركان -4

ويتولون هؤالء مناصب قيادية في الجيش وقد كانت لهم بعض األمتيازات منها االجور  -5

 .ولهم قسم من أراض القصر يعيشون فيها

 



    

 :القوانين األدارية 

ان القوانين المختلفة والتي صدرت في العراق لم تكن تشير الى توضيح أو بيان عالقة  -

أجهزة الدولة بعضها مع البعض األخر، بل عالجت بعض األمور التي تتعلق بالمعامالت 

 .واألحوال الشخصية 

 :والقوانين األدارية يمكن التعرف عليها من المصدرين األتيين  -

 :أولهما / المراسيم واألرادت الملكية 

ان هذه المراسيم كانت تتضمن اجراءات فورية صادرة من الملوك بشكل )أوامر وارشادات 

 .وتوجيهات الى حكام المقاطعات والمدن (

وكانت هذه األوامر تعالج مسائل أقتصادية أو اجتماعية ومنها )تحديد الرواتب( واسعار 

 .د التقاضي وفرض العقوبات على المدين العاجز وغيرهاالصرف وبيع الرقيق وقواع

أما الغاية من هذه المراسيم فهي لتحقيق العدالة ورفع الظلم واألستغالل عن الطبقات الفقيرة 

 .وتنظيم بعض من نواحي الحياة 

 :ثانيا / الرسائل الملكية 

د اهمالهم في اداء وهذه الرسائل كانت ترسل من الملوك الى الموظفين وحكام المقاطعات عن

 :واجباتهم، وقد تناولت هذه الرسائل موضوعات مختلفة 

فمثال هناك وسائل موجهه الى الحكام بأجراء تحقيقات في الشكاوى المقدمة من         •

 .األفراد ضد بعض الموظفين 

او الرسائل الموجهة الى الحكام تطلب منهم اعداد كشف وحساب دقيق عن اموالهم         •

 .لخاصةا

كما وجدت رسائل موجهه من الموظفين وحكام المقاطعات الى الملك تتناول الكثير         •

 .من نواحي الحياة المختلفة وخاصة األدارية منها 

أو رسائل موجهة من األفراد الى الملو ك والحكام والموظفين تتناول بيان وجهه نظر         •

 .ارة اصحابها في قضايا معينة تتعلق باألد

 :األداريون 

لقد كان هناك عدد من الوزراء وحكام المقاطعات باألضافة الى الحاشية واقرباء الملك 

 :يساعدونه في ادارة شؤون البالد ومن الشكل التالي



 هزوجة الملك وولي عهد        -

لى ولقد ظهر هذا المنصب في زمن الدولة البابلية واألشورية وهو يت رئيس الوزراء:        -

 دادارة السياسة الخارجية للبال

وتناط اليه مسؤوليات كثيرة منها )تلبيه حاجات القصر من األشخاص  الوزير األكبر:        -

 (واألموال وجمع الضرائب

 .وتناط به مهمة أدارة الحياة األقتصادية والمالية للبالد وزير المالية:        -

 امة ادارة األمور العسكرية وكان يتناول راتبا كبيرويتولى مه رئيس أركان الجيش:        -

وهم يتولون ادارة الوحدات األدارية للدولة )المقاطعات( بعد ان  حكام المقاطعات:        -

 (توسعت بسبب الفتوحات ومن ثم تنحصر في )تنفيذ أوامر الملك، جمع الضرائب

 يلحرس الملكوهو يتولى األشراف على القصر وا رئيس الديوان:        -

 



    

  

 يالنظام العقاب

ويشمل القانون الجزائي والقواعد القانونية التي تبين األفعال المحرمة قانونا وجزاء كل من 

 .فعل هذه األفعال

لقد كان الدولة هي التي تقوم بتجديد األفعال والتي ترى بأنها ضارة بأمن المجتمع         -

 .والتي تتولى حمايته 

في القانون العراقي القديم )أو األفعال المحرمة( كانت كثيرة ومتنوعة ويمكن والجرائم         -

 :تقسيمها الى ما يلي

 :الجرائم العامة وتقسم الى  أوال :

 لوتشم الجرائم الموجهة ضد الدولة: -1

 .جرائم التستر على المتآمرين ضد الدولة         -

الجرائم العسكرية : وتشمل جريمة التخلف عن اداء الخدمة العسكرية أو التهرب         -

 امنه

 :الجرائم الموجهه ضد القضاء         -

  وتشمل جرائم تضليل العدالة ويتم ذلك بشهادة الزور أو األتهام الكاذب -1        -

)اذا صدر قاضي   حمورابي( من قانون 5تنص المادة ) جرائم تنفيذ الحكم القضائي : -2

وأن يطرد من   ( مرة بمقدار قيمة الشكوى التي رفعت12فعليه ان يدفع )  حكما ثم غيره

 .القضاء

تقضي القوانين القديمة بمعاقبة األشخاص الذين يتصلون  ( جرائم زنا المحارم:2         

 .ثر فأكثرجنسيا بنساء محرمة عليهم وتزداد العقوبة كلما كانت درجة القرابة أك

عاقبت القوانين القديمة الساحر بعقوبات شديدة اذ ان الساحر يلقى  ( جرائم السحر:3          

في الماء فأن غرق فتعطى امواله لمن اتهمهما اذا لم يغرق اعتبر رئيسا أو تصادر اموال من 

  اتهمه وتعطى للساحر

لجرائم الدينية على عكس القوانين لم يعالج قانون حمورابي ا ( الجرائم الدينية:4          

 ةاألشوري

 لثانيا / الجرائم الخاصة : وتشم



وهي الجرائم التي تصيب جسم األنسان بضرر وال يصل الى حد  جرائم الضرر الجسمي : -1

 .الموت 

 .وهنا تحدد العقوبة بنفس الكمية ونوع الضرر الذي وقع على المتضرر أي )القصاص(

فعليهم ان يقطعوا يده بأعتبارها الوسيلة المستخدمة في الجريمة. فمثال اذا ضرب ابن اباه 

 .رجل عين أخر او كسر رجل اخر فيعاقب بنفس الضرر الحاصل  أو اذا فقأ

هذا اذا كان الطرفان من طبقة واحدة أما اذا كان الطرفان المتخاصمان من طبقتين مختلفتين 

 .ر عظم عبد فعليه ان يدفع نصف قيمتهفيصار الى التعويض . فأذا فقأ رجل عين عبد أو كس

 :جرائم السرقة  -2

عرفت السرقة في القوانين القديمة )بأنها اختالس أو شروع في اختالس مال منقول مملوك 

للغير بدون رضاه أو اختطاف قاصر او الشراء من قاصر أو حيازة مال مسروق أو التصرف 

 .في حال ال يمكن اثبات عائديته 

 (واقع تختلف وبحسب نوع السرقة )أي األموال المسروقة والعقوبة في ال

 .باألعدام   فمثال اذا سرق شخص اموال المعبد أو االله يعاقب        •

 .أو من ضبطت بيده األموال المسروقة يعدم         •

كذلك يعتبر سارقا من لم يراعي بعض الشكليات في بعض المعامالت )كضرورة وجود         •

 .هود( فيعد سارقا ويعدم عقد او ش

كما ان العقوبة تشدد اذا اقترنت السرقة بظروف مشددة كما لو احدث رجل ثغره في         •

 .دارم من أجل السرقة فعليهم ان يعدموه امام تلك الثغرة ويقيموا عليه الجدار

 كما ان بعض النصوص حملت حاكم المنطقة أو سكانها المسؤولية في حالة عدم        •

 .معرفتهم للسارق، وبالتالي ألزمتهم بالتعويض عن المال المسروق

يتضح من ذلك ان القانون العراقي القديم عالج جريمة السرقة على اساس حاالت معينة 

 .وليس على اساس نظرية عامة تبين ما هي الجريمة واركانها المختلفة

 



    

   

 :جرائم األحوال الشخصية  -3

وهي الجرائم التي تتعلق بحياة األنسان الشخصية )كالزواج وجرائم التشهير ) القذف         -

 .جرائم الزنا   ( واألتهام بأرتكاب

فقد اعتبر حمورابي اي زواج يجب ان يكون مقترن بعقد مكتوب واال اعتبرت الزوجة         -

 ةغير شرعي

 :يتعلق بجريمة الزنا فوردت نصوص كثيرة فمثال اما ما         -

اذا ضبطت الزوجة مع رجل أخر فتكون العقوبة إغراقهم في الماء اما اذا عفى عنها         •

 .زوجها فيعفى شريكها ولكن بعد موافقة الملك 

 ماما اذا اتهم رجل زوجته بالزنا ولم يقبض عليها متلبسه فعلى المرأة ان تؤدي القس        •

 .بحياة االلهه بأنها بريئة 

 ())النظام القضائي(

ان النظام القضائي في العراق القديم لم يكن متشابها بل كان مختلفا باختالف المراحل التي 

مرت على العراق وذلك بسبب تأثره بالعوامل السياسية والمدنية واألقتصادية التي كانت 

 .قائمة 

 :ففي عهد دويالت المدن      (1)

 قكان النزاع الذي يقع ضمن العائلة الواحدة يحسم عن طري        -

 ةمن قبل األب أو اكبر اعضاء العائل  التحكيم

اذا كان النزاع في نطاق العشيرة فرئيس العشيرة واكبرهم سنا هو الذي يحسم النزاع         -

 فأو الخال

من قبل الكهنة في المعابد وبأسم أما المنازعات التي تنشأ بين العشائر فكانت تحسم         -

 .األلهه ووفق األحكام الدينية 

كانت المجالس العامة هي التي تمارس القضاء وتتألف   وفي بعض دويالت المدن        -

 .من حكام يعينهم الملك من الرجال والنساء وتضم الكهنة ايضا 

أما مهمة هذه المجالس فهي انها كانت تنظر في الدعاوى التي كانت تقام على القضاة         -

 .الذين يغيرون األحكام التي أصدروها 



 :( اما في عهد الدولة الموحدة2)

فأن دور هذه المجالس فقد تقلص كما تقلص القضاء الديني الذي كان يمارسه الكهنة         -

 .في المعابد 

وظهر بدال عنه ما يسمى بالقضاء المدني )اذا أوكل حمورابي القضاء الى والة األقاليم         -

 يوقضاء المقاطعات( الى جانب عملهم األدار

 .وفي بعض األحيان كان يتولى القضاء بنفسه لضمان تنفيذ القانون الذي أصدره         -

ن لم يفقد الكهنة كل سلطاتهم بل بقيت والواقع ان انتقال مهمة القضاء للحكام المدنيي        -

 .لهم بعض السلطات )كممارسة القضاء في حالة قسمة التركة أو تصفيه شركة(

 



 :نٓيئبث انمضبئيت ا

في ظم ْذا انٕالع فأٌ انجٓبس انمضبئي في انعزاق  

 :انمذيى كبٌ يًبرص يٍ لبم جٓبث يتعذدة ْي

  

بأعتببر اٌ انًهك كبٌ عهٗ رأص انسهطت   انًهك : -1

انًزكشيت نذا كبٌ عهٗ رأص كم انسهطبث ٔيُٓب انسهطت 

 لانمضبئيت فٕٓ انمبضي األٔ

ّ يًبرص انمضبء بُفسّ أ ٔكبٌ انًهك ايب اَ        •

 .عٍ طزيك يٍ يًثهّ يٍ انمضبة 

أيب انمضبيب انتي كبٌ يُظزْب انًهك فٓي عهٗ         •

سبيم انًثبل )لضبيب اَكبر انعذانت أٔ انزشٕة أٔ استغالل 

 (انٕظيفت 

 :ٔالة انًمبطعبث  -2

ٔانًمصٕد ببنٕالة ُْب ْى حكبو انًمبطعبث اٌ ْإالء 

زأص انًحبكى انتي يأيزٌٔ انحكبو نٓى انحك في ت

 .بأبمبؤْب ببألضبفت انٗ ٔظيفتٓى األداريت ٔانًبنيت 

ايب طبيعت انًُبسعبث انتي يُظزَٔٓب فٓي         -

)كحجش انذائٍ نًذيُّ انعاللت بيٍ انشٔج ٔسٔجتّ 

انًزيضت ٔلضبيب األراضي أٔ دعٕٖ حفع األيٍ 

 (ٔجزائى انسزلت

 :لضبة انًمبطعبث  -3



حبكى في بعض انًذٌ انكبيزة نمذ تى تشكيم ي

ٔاختصبصٓب يُحصز في األشخبص انًميًيٍ ضًٍ 

 تيسبحتٓب انجغزافي

 كْٔذِ انًحبكى يعيٍ نٓب لضبة يٍ لبم انًه        -

ٔيسبعذ ْإالء انمضبة عذد يٍ انًحمميٍ كًب         -

 ٖيسبعذْى عذد يٍ انكتبت يتٕنٌٕ كتببت يحبضز انذعٕ

 



 :المجالس العامة  -4

لقذ اً٘طد الِ٘ا هِام قعائ٘ح الٔ الوجالس 

العاهح فٖ عِذ حوْساتٖ ّاخرصاصِا ٗكوي 

لٔ القعاج تسثة فٖ الذعآّ ّالرٖ ذقام ع

 .ذغ٘شُن األحكام الرٖ اصذسُّا

 :الكٌِح  -5

كاى الكٌِح ٗواسسْى تعط السلطاخ القعائ٘ح 

ّخاصح فٖ عِذ دّٗالخ الوذى. ّكاًد 

الجلساخ ذعقذ فٖ الوعاتذ ّكاًد األحكام الرٖ 

 .ذصذسُا راخ غاتع دٌٖٗ 

 :األجشاءاخ القعائ٘ح 

 ٓأّال :اجشاءاخ سفع ًّظش الذعْ

اكواخ الرٖ كاًد ذجشٕ فٖ الوعاتذ اى الوح - 

اترذاء كاًد راخ ص٘غح دٌٗ٘ح سْاء ذعلق األهش 

 ()تشفع الذعْٓ، أّ ًظشُا أّ صذّس الحكن

لقذ كاى الكٌِح ُن الزٗي كاًْا ٗقْهْى         -

 ٖتأجشاءاخ الرقاظٖ ُّ

ذقذٗن الوذعٔ علَ٘ الٔ الوحكوح تعذ اى  (1

 ٖٗعشض الوذعٖ شكْاٍ شفِ٘ا اهام القاظ



 (الرخف٘ف فٖ االدعاءاخ ّاألدلح )الثثْذ٘ح (2

 مذٌف٘ز األحكا (3

اها فٖ عِذ حوْساتٖ فأى اجشاءاخ         •

 :الرقاظٖ ُٖ 

ٗجة اى ٗرن اقاهح الذعْٓ اترذاء هي         -

 َقثل الوذعٖ اّ هي ٌْٗب عٌ

تعذ رلك ذٌعقذ الوحاكوح تعذ اى ٗثرلٔ         -

 حت٘اى ذشك٘ل الوحكو

ثن ذقْم الوحكوح تعذ رلك تفحص األدلح         -

 ٖالوقذهح هي الوذع

تعذُا ٗسرذعٔ الوذعٔ علَ٘ لث٘اى         -

 َدفاع

ثن تعذُا ٗرن اسرجْاب الشِْد تعذ         -

 ناحعاسُ

 نثن اخ٘شا ٗجروع القعاج ألصذاس الحك        -

 



 ثبً٘ب / م٘ف٘خ اصذاس األدنبم :

اى اصذاس األدنبم هي قجل الوذنوخ ٗعزوذ اسبسب علٔ القْاعذ         -

 القبًًْ٘خ الونزْثخ

اهب ارا لن رْجذ قْاعذ قبًًْ٘خ هششعخ فزعزوذ الوذنوخ علٔ         -

 القْاعذ العشف٘خ

ٗشزول اى األدنبم الزٖ رصذسُب الوذنوخ رنْى علٔ شنل هخزصش         -

علٔ )أسوبء اغشاف الٌضاع ّأدلزِن ّ الذفْع ّاألدعبءاد الوقذهخ، غشٗقخ 

 اسزجْاة الشِْد، أسوبء القعبح، خزن مبرت القشاس ّالشِْد(

اى ُزٍ األدنبم مبًذ رصذس ثعذٍ ًسخ هٌِب رعطٔ ألغشاف الٌضاع         •

 ًّسخخ رجقٔ لذٓ الوذنوخ

شاس ، ّال ٗجْص للقبظٖ الشجْع فَ٘ لقذ مبًذ األدنبم رقسن ثبالسزق        •

 ّاال رعشض الٔ عقْثخ الطشد ّالغشاهخ.

 -ّهي ُٖ الجِبد الزٖ لِب الذق ثزٌف٘زُب:  ثبلثب / رٌف٘ز األدنبم القعبئ٘خ

فِٖ الزٖ رٌفزٍ   ُ٘ئخ الوذنوخ : ارا مبى الذنن الصبدس هي الوذنوخ .1

ّلعوبى رلل رطلت هي الشخص الزٕ أصذس الذنن ظذٍ ثأداء 

 قسن لعوبى رٌف٘زٍال

الوعزذٓ علَ٘ : لقذ اعطذ ثعط القْاع القبًًْ٘خ األشْسٗخ  .2

 للشخص الزٕ ّقع علَ٘ اعزذاء

األة ّالضّج : ثعط الزششٗعبد مقبًْى اّسًوْ اعطذ الذق لألة  .3

أّ الضّج ثفشض العقْثخ الوٌبسجخ علٔ اثٌزَ اّ صّجزَ عٌذ 

 اسرنبثِب جشٗوخ هخلَ ثبلششف

إٔ ادلخ اثجبد  ساثعب / صْس الج٘بًبد القعبئ٘خ اّ )قْاعذ اّ ادلخ األثجبد(:

  الذعْٓ أّ الذفْع الوقذهخ . ّرشول

ّمبًذ رعزجش اُن ّس٘لخ هي ّسبئل األثجبد فٖ القعبٗب  النزبثخ: -1

الوشرجخ ألى جو٘ع الزصشفبد ّالوعبهالد )مبلج٘ع ّاألٗجبس أّ الْص٘خ( 

 زجِب مزبة هزخصصْىمبًذ رذّى علٔ الْاح ّٗن

 ّمبًذ النزبثخ اُن ّس٘لخ لألثجبد ّرفعل علٔ الشِبدح        -



موب اى اهزالك ادذ اغشاف الذعْٓ هذشس مزبثٖ ثغ٘ش قشٌَٗ قبغعَ         -

 لصبلخ هي ٗقذهَ ّالٗسوخ ظذٍ إ دل٘ل آخش .

 



  

 :اىشٖبدة  -2

مبّج اٝضب ٗسٞيت ٍَٖت ٍِ ٗسبئو األثببث فٜ اىقضبٝب اىَذّٞت ٗاىجضائٞت خبصت 

بة اىذىٞو اىنخببٜ. ٗمبّج حسخخذً فٜ اثببث صحت ٗاقؼت اّنشٕب اىطشف ػْذ غٞ

 .األخش

ٗاىشبٕذ اىزٛ ال ٝسخطٞغ اثببث شٖبدحٔ مبُ ٝشٖذ صٗسا اٗ حنُ٘ شٖبدحٔ         -

 تغٞش صحٞحت فقذ حصو ػف٘ٝخٔ غٞش صحٞح

 .ٗمبّج حسخخذً فٜ اثببث صحت ٗاقؼت اّنشٕب اىطشف اٟخش        -

ذ اىزٛ ال ٝسخطٞغ اثببث شٖبدحٔ مأُ ٝشٖذ صٗسا اٗ حنُ٘ شٖبدحٔ ٗاىشبٕ        -

 وغٞش صحٞحت فقذ حصو ػق٘بخٔ اىٚ األػذاً خبصت فٜ جشائٌ اىقخ

 تٗاىشٖ٘د َٝنِ اُ ٝنّ٘٘ا ٍِ اىنْٖت أٗ شٞ٘خ اىَذْٝ        -

 ةٗػبدة ح٘جٔ اىٚ اىشبٕذ َِٝٞ اىشٖبد        -

ك ٝخٌ اسخخذأٍ ىي٘ص٘ه اىٚ حقٞقت )اخخببس اىَبء( ٗسٞيت اٗ سي٘ اىَحْت: -3

اىحنٌ قضبئٜ...حٞث ٝيقٚ اىَخٌٖ فٜ اىْٖش فأرا مبُ بشٝئب سخسبػذٓ األىٖٔ ػيٚ 

اىخالص ٍِ اىَ٘ث غشقب ٗاىؼنس صحٞح ىقذ اسخخذٍج بؼض اىق٘اِّٞ ٕزٓ 

 (اى٘سٞيت )مقبُّ٘ اٗسَّ٘ ٗاىق٘اِّٞ األش٘سٝت

ألثببث ٗحسخخذً فٜ اىقضبٝب حؼخبش ٍِ اى٘سبئو اىَؼشٗفت قذَٝب فٜ ا اىَِٞٞ:-4

اىَذّٞت ٗاىجْبئٞت ٗال ٝخٌ اىيج٘ء اىٖٞب اال فٜ حبىت ػذً ٗج٘د ادىت اثببث قبّّ٘ٞت 

ٗمبّج ٗسٞيت اىَِٞٞ راث طببغ دْٜٝ ٍْز اىؼٖذ اىسٍ٘شٛ ار مبّج حؤدٙ بأسٌ 

 ظاىَيل اٗ األىٖت ثٌ اصبحج بأسٌ اىَيل فق

ب ٝؼخبش ٍخجْٞب بحق اىَيل ٗحْخظشٓ ٗمبُ ٍِ ٝحيف َْٝٞب مبرب )اىحْث فٜ اىَِٞٞ (

 تػق٘بت دّٞ٘ٝت بؼذ اُ مبّج اخشٗٝ

 :األقشاس)سٞذ األدىت(  -5

أٗ اػخشاف ب٘اقؼت  -ٗٝقصذ بٔ اػخشاف اىخصٌ اٍبً اىَحنَت ببىحق اىَذػٚ بٔ -

 بٍخْبصع ػيٖٞ

 .أٗ األقشاس َٝنِ اُ ٝأخز بٔ فٜ اىذػ٘ٙ اىَذّٞت أٗ اىجضائٞت -

   

 



 السمات الفكريه

 

 :اٌسّاخ اٌفىط٠ح -أ

ظٙطخ حطوح ٚاسعح فٟ اٌرس٠ٚٓ ٚاٌرأ١ٌف ٚإٌمً 

رطجّح ٚفٟ ِمسِرٙا ذس٠ٚٓ اٌّعاضف ٚاٌعٍَٛ اٌرٟ ٚاٌ

تسأخ فٟ طٛض ٔضجٙا فاْ اٌٍغح اٌسِٛط٠ح أذصخ 

 2004ٍِّىح اٚض اٌصاٌصح عاَ ) تاٌعٚاي تعس سمٛط

ٌرحً ِحٍٙا اٌثات١ٍح اٌرٟ صاضخ اٌٍغح اٌطس١ّح  (ق.َ

ٌٚغح اٌرراطة ا١ٌِٟٛ فٟ اٌثالز، فضالً عٓ شٌه س١ازج 

٘صا اٌعصط ذس٠ٚٓ ٚاسرٕساخ اٌٍغح اٌثات١ٍح فمس ذُ فٟ 

ٔصٛص ورثد تاٌٍغح اٌسِٛط٠ح اٌرٟ ٠ّىٓ ذص١ٕفٙا إٌٝ 

صٕف١ٓ اساس١١ٓ، االٚي ٠رىْٛ ِٓ اٌىراتاخ اٌرصواض٠ح 

اِا وراتاخ ٍِٛن  (ٍِّىرٟ )أ٠سٓ( ٚ )الضسا نٌٍّٛ

ْ تاٌثات١ٍح  ّٚ ٍِّىح تاتً االٌٚٝ فاْ اٌمسُ االعظُ ِٕٙا ز

ْ ِٓ إٌصٛص ٚل١ًٍ ِٕٙا تاٌسِٛط٠ح ٚاٌصأٟ ٠رىٛ

االزت١ح ِصً اٌّالحُ ٚاالساط١ط ٚاٌصالج ٚاٌرعا٠ٚص 

ٚإٌّاظطاخ ٚاالِصاي ِٚجّٛعاخ ِٓ اٌطسائً اٌطس١ّح 

ٚاٌشرص١ح ، ٚتصٌه حفظد اٌّسضسح اٌثات١ٍح ٚإٌساخ 

اٌثات١١ٍٓ فٟ حفع اٌرطاز اٌسِٛطٞ عٓ طط٠ك اسرٕساخ 

 .(1)حاٌٛشائك اٌسِٛط٠ح اٌمس٠ّ

 

 



تالز اٌطافس٠ٓ ِٓ اٌعٍَٛ ٔشأخ اٌحضاضج اٌطال١ح فٟ 

ٚلس ذطٛضخ  زِطٍع االٌف اٌصاٌس لثً ا١ٌّال ٚاٌّعاضف ِٕص

تّطٚض اٌعِٓ ٚالس١ّا فٟ ِطٍع األٌف اٌصأٟ لثً ا١ٌّالز 

اٌٝ عٍَٛ صح١حح ٟٚ٘ ِا ذس١ّٙا  ُاٌعصط اٌثاتٍٟ اٌمس٠ فٟ

تعٍَٛ اٌط٠اض١اخ ٚاٌطة ٚاٌرٕج١ُ اٌصٞ ٔشأ ِٓ عٍُ اٌفٍه 

 .(2)ٟاٌحم١م

 

٠عس إٌراض االزتٟ فٟ حضاضج تالز اٌطافس٠ٓ وّا ذّصٍٗ 

إٌصٛص االزت١ح اٌرٟ اورشفد شٚ ا١ّ٘ح فٟ ذاض٠د ا٢زاب 

اٌثشط٠ح ٚذطٛض اٌفىط اإلٔسأٟ شٌه ألٔٙا وأد أٌٚٝ 

ِحاٚالخ ٌإلٔساْ فٟ اٌرعث١ط عٓ اٌح١اج ٚل١ّٙا ٚاحٛاي 

ٔا ، فإشا لاض(3)ياٌّجرّع ِٚشاوً اٌفطز تأسٍٛب اٌفٓ ٚاٌر١ا

لسَ االزب اٌسِٛطٞ ٚاٌثاتٍٟ سٛاء واْ شٌه ِٓ ح١س ظِٓ 

أراجٗ اَ ظِٓ ذس٠ٕٚٗ ٚجسٔاُٖ ٠سثك ا٢زاب اٌعا١ٌّح ج١ّعاً 

ٚفضالً عٓ صفح اٌمسَ ٕ٘ان ١ِعج اذطٜ ذ١ّع تٙا ازب 

اٌعطاق اٌمس٠ُ تاٌّماضٔح ِع االزب اٌعاٌّٟ فٙٛ أزب ذاٌٟ ِٓ 

صٗ االص١ٍح اٌرح٠ٛط ٚاالضافح ٚجاء االزب اٌعطالٟ تٕصٛ

وّا زٚٔرٗ الالَ اٌعطال١١ٓ اٌمسِاء عٍٝ اٌٛاح اٌط١ٓ لثً 

 َذّسح االف عا
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 المجتمع طبقات/ اوال

 الشخصٌة األحوال قانون/  ثانٌا

 مع وعالقته األنسان بشخص تتعلق التً المسائل ٌعالج القانون وهذا

 : تشمل المسائل وهذه اسرته افراد

 : األسرة/  أوال

 القدٌم العراقً المجتمع أساس هً العائلة كانت لقد -

 بعض فً تصل عائلته افراد على كبٌرة بسلطات ٌتمتع الرجل وكان -

 حدتها خفت السلطة تلك ان بٌعهماال أو قتلهم حد الى األحٌان

 وشروطة الزواج عن سنتكلم لذا العائلة اساس هو الزواج كان ولما -

 . الزواج وانحالل المتزوجة للمرأة القانونً والمركز واثاره

 -: الزواج( 1

 

 أساس هً العائلة كانت لقد

 القدٌم العراقً المجتمع



 

 واحدة أمرأة من الزواج على أساسً بشكل تكون

 الزواج للزوج ٌجوز ضٌقة وبحدود األستثناء سبٌل وعلى ولكن -

 -: هً الحاالت وهذه واحدة من بأكثر

 التً وهً( القانونٌة الجنسٌة العالقة هً)و:  التسري نظام أو السراٌا( 1

 ألن أطفاال منها ٌنجب لكً زوجته جارٌة أو وجارٌته الرجل بٌن تنشأ

 .عاقر زوجته

 . ٌهأخ أرملة من المتزوج األخ زواج( 2

 السلوك سٌئة أو مرٌضة الزوجة كانت اذا ثانٌة بزوجة الزواج( ج

 األولى زوجته عقم حالة فً الرجل زواج( د

 تبقى الثانٌة الزوجة مكانه فأن األحوال هذه جمٌع وفً ذلك مع ولكن -

 األولى الزوجة من درجة أدنى فً تكون ولكن

 انتهاء ثم العقد ثم بالخطبة مبتدأ مراحل بعده ٌمر الواقع فً والزواج -

 .األسباب من لسبب انحاللها او بالوفاة اما الزوجٌة الرابطة



 : الخطبة/ أوال

 هدٌة)  الخطٌب فٌقدم األتفاق أي الخطبة عملٌة الزواج عقد ٌسبق  

 (الخطوب

 

 اجراءات بأتمام والخطٌب الفتاة والد قٌام من بد ال الخطبة وبعد  

 .والزفاف الزواج

 اتمام عن( الفتاة والد) األب عدل فأذا الخطبة عن العدول وٌجوز  

 الخطبة هدٌة الخطٌب الى ٌعٌد أن علٌه أحد من وشاٌة دون الزواج

 . مضاعفة

 الهدٌة بأعادة األب ٌلتزم وشاٌة نتٌجة العدول كان اذا اما 

 مضاعفة

 .الواشً من ابنته تزوٌج عن األمتناع مع

 الخطوبة هدٌة ٌخسر فأنه والده او الخطٌب عدول حالة فً اما 

 استردادها والٌحق

 اذا المقدمة الهداٌا استرداد لذوٌه ٌجوز الخطٌب وفاة حالة وفً  

 كانت

 ٌجوز فال لألستهالك القابلة االموال أما لألستهالك قابله غٌر

 استردادها

 : الزواج مستلزمات/ ثانٌا



 الكهنة امام المعبد فً ٌتم ان ٌجب كان الزواج عقد ان  

 الدٌنٌة والطقوس المراسم بعض فٌه وتمارس  

 الزواج انعقاد تمنع موانع هناك التكون ان ٌجب كما  

 : فهً الزواج بموانع األمر تعلق وبقدر  

 الزواج موانع(1

 : القرابة موانع( 1

 تربطهم الطرفٌن بٌن الزواج القدٌمة العراقٌة القوانٌن تسمح لم

 األصول بن الزواج ٌجوز فال – معٌنة درجة من قرابة رابطة

 الزواج االب او األب زوجة من أو أمه من األبن زواج والفروع

 من

 .ابنته

 المصاهرة بزواج القدٌمة القوانٌن تسمح ال:  المصاهرة موانع(  ب

 . ابنه بزوجة األب كزواج

 األولى الدرجة من كالهما أي شرعٌتٌن زوجتٌن بٌن الجمع( ج

 ألن

 .واحدة بزوجة الزواج هو القدٌم العراق فً األساسً المبدأ

 

 : الزواج عقد شروط( 2

 : الزواج عقد لصحة األساسٌة الشروط -

 الزوجٌن اولٌاء رضا – ماٌلً وٌتطلب: الرضا -1



 والدا ورضا موافقه ٌتطلب العراق فً قدٌما الزواج عقد كان

 الزواج عقد فً اوالدهما رضا على الزوجٌن

 عندما( األبن رضا اي) الرضا هذا الى وٌلجأ:  الزوجٌن رضا -

 ٌكون

 ابنه ورعاٌة حماٌة وتحت قاصرا األب

2- 

 



 : الزواج عقد أوتحرٌر كتابة -2

 كقانون)القدٌمة العراقٌة القوانٌن فً المدونة النصوص تشٌر

 فتعتبر واال الزواج عقد كتابة ضرورة الى( اشنونا،وحمورابً

 .معه عاشت لو حتى شرعٌة غٌر الزوجة

 الزواج عقد طبٌعة فً الباحثٌن بٌن خالف ثار فقد الخصوص وبهذا -

 هو القدٌمة القوانٌن ظل فً الزواج عقد ان هل التالً السؤال وطرح

 : اتجاهٌن هناك وكان ؟ رضائً ام شكلً عقد

 ولكن الزواج عقد ألنعقاد تعتبرضرورٌة ال الكتابة بأن ٌرى:  األول

 المركز واكتساب الشرعٌة الزوجة صفة المرأة ألكتساب الزم هو

 ولكن شرعٌة زوجة فهً شفهً بعقد تتزوج التً المرأة اما الممتاز

 مكتوب بعقد تتزوج التً بالمرأة مقارنة ممتاز مركز ذات لٌست

 انعقاد شروط من اساسً شرط الكتابة ان اصحابه وٌرى: الثانً

 ضروري شرط هو فالتدوٌن صرٌحة القوانٌن نصوص ألن العقد

 شرعٌا ٌعد ال عقد تحرٌر بدون زواج وكل الزواج لصحة

 الزواج على الشرعٌة الصفة ٌضفً الذي هو التحرٌر ألن ذلك 

 الملقاة الواجبات ٌحدد الذي وهو العقد اثبات السهولة من وٌكون

 .الطالق عند الزوجة على

 : الزواج لعقد األساسٌة غٌر الشروط

 ال وجودها عدم او فوجودها الزامٌة لٌست والهدٌة:  الزواج هدٌة -1

 . الزواج عقد صحة على ٌؤثر



 الى( الوالد او الزوج)  ٌقدمها األموال من كمٌة عن عبارة الهدٌة -

 .الزواج بمناسبة والدها أو الزوجة
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 من تزوٌجها بوجوب التزام علٌه ٌرتب الزوجة والد من الهدٌة وقبول -

 ٌترتب كما مضاعفة الهدٌة رد علٌه واالفأن الهدٌة صاحب الفتى

 فً حقه سقط واال خطٌبته من بالزواج بااللتزام الفتى على التزام

 . الهداٌا استرداد

 فً الزواج بأن القول الى الكتاب بعض ذهب فقد ذلك ضوء وفً -

 األموال هً والثمن للمرأة شراء عملٌة) عن عبارة كان القدٌم العراق

 (. الزوج ٌقدمها التً

 الكثٌر هناك ألن المرأة ثمن التعتبر هذه الهدٌة بأن ذلك على رد وقد

 فً اساسً ركن لٌست فهً هدٌة تقدٌم بدون تتم كانت العقود من

 العقد

 ان بل،  الوالدة أو الزوج قبل من تقدٌمها ٌقتصر ال والهدٌة:  مالحظة

 من بعض ألبنته اآلخر هو ٌقدم كان القدٌم العراق فً الزوجة والد

 وشرطا الزواج مظاهر من مظهر بعد فٌما اصبحت والتً الهداٌا

 . شروطه من

 من حرمانها بسبب للفتاة تعوٌض بمثابة هً الواقع فً الهدٌة وهذه -

 واقع فً فهو فقط باألبناء محصورا كان الذي األرث على الحصول



 .مٌراثال فً لحقها األمرتعجٌل

 وهذه -



  

 اثار عقد الزواج 

 على المحافظة الزوجة على:  الزوجٌن من كل والتزامات حقوق

 .زوجها غٌاب عند آخر رجل بٌت التدخل وان عقدها

 بالزنا متلبسة علٌها قبض اذا بالموت الزوجة معاقبة ٌتم -

 ٌعطً ولم كثٌرة حاالت فً زوجته طالق فً للزوج الحق أعطً -

 للزوجة الحق هذا مثل

 طالقها له والٌجوز ورعاٌتها الزوجة على األنفاق واجب ٌقع علٌه -

 مرضها عند

 

 

 : اآلثارالمالٌة( 2

 الى اضافة الزوجة اب الى الوالدة او الزوج ٌقدمه المهرالذي ان -

 الى وفاتها بعد تنتقل ثم حٌاتها حال للزوجة ملك هو ، الخطٌبة هدٌة

 . الزوج الى او اوالدها

 ملك تكون زواجها عند الفتاة الى الزوجة والد ٌقدمها التً األموال ان -

 ترد األوالد وجود عدم ،وعند اوالدها الى تؤول وفاتها وعند للزوجة

 ابٌها الى األموال

 معٌشتها لضمان لزوجته الزواج بعد الزوج ٌقدمها التً االموال ان -

 ملك ،فهً زوجها أرث فً حقها غٌاب وهو ، قبلها وفاته حال فً

 تمنحها ان والتستطٌع زوجها وفاة بعد األوالد فٌها الٌشاركها للزوجة

 شاءت ان ألوالدها اال



 : عائلته بأفراد األب عالقة( ج

 واال نكرانه وعدم لسلطته والخضوع األب احترام االوالد على -

 لسانه قطع

 القضاء الى اللجوء األب ٌستطٌع اذ ، ضده اثم اي اقتراف ٌجوز ال -

 . المٌراث من وحرمانه

 األسر فً ٌقع عندما والدهم وبستان حقل فً االوالد عمل ٌجب -

 .للملك العسكرٌة الخدمة اثناء

 المعسر ابٌهم دائن بٌت فً العمل والزوجة األوالد على ٌجب كما -

 لدٌنه وفاء سنوات ثالث مدة

 ( المتزوجة للمرأة واألجتماعً القانونً المركز) 

 واجتماعً قانونً بمركز تمنح قدٌما   العراقٌة المرأة كانت لقد  

 مرموق

 واألدارٌة القضائٌة الوظائف تقلدت اذ  

 زوجها ضد ولو التقاضً حق فلها ، كاملة قانونٌة شخصٌة لها وكان  

 مع متساوي بشكل القضاء امام بشهادتها األدالء فً الحق لها كما  

 . الرجل

 التً سواء األموال كل تملك تستطٌع اذ مستقلة مالٌة ذمة لها نكا كما  

 ج الزوا بعد او ، الزواج قبل علٌها حصلت او تملكها كانت

 ٌرهنهم أو واوالده زوجته بٌع فً الحق للزوج كان ذلك مع ولكن  

 سنوات 3 عن التزٌد مدة دائنه لدى

 

  



 

 بأخرى علٌها ٌتزوج ان او زوجته ٌطلق ان للزوج ٌجوز كما 

 لزوجٌةا خٌانتها ثبوت حالة فً لدٌة كأمه علٌها واألبقاء



 وطرقها : –أسباب انحالل رابطة الزواج 

 اوال : الطالق / ان التعبٌر عن الطالق او انحالل الرابطة الزوجٌة ٌتم

 بألفاظ متعددة اذا كان صادرا من الزوج )انك لست زوجتً( او )اترك

 زوجتً او اطلق زوجتً(

 ارات تفٌد معنى رغبتها فً انهاء العالقة مثلاما المرأة فتذكر عب -

 كرهت زوجً او تركت زوجً او انك لست زوجً

 والطالق قد ٌقع على الزواج التام وقد ٌرد ذلك على الزواج غٌر التام -

 اي قبل الدخول.

 )الطالق فً الزواج التام (:

 ان هذا النوع من الطالق تحدده ا سباب كثٌرة منها :

 عقمها او سوء سلوكهامرض الزوجة أو  -

 زٌادة األعباء المالٌة التً تقع على الرجل -

 اٌه اسباب اخرى -

 ومن األمثلة التً تشٌر الٌها بعض القوانٌن القدٌمة على حاالت -

 الطالق هً :

 اذا طلق الزوج زوجته التً انجبت له اوالداً فأن امواله تصادر 

 لمصلحة الزوجة

 كما انه فً حالة طالق الزوجة القٌمة ذات المركز الممتاز ان ٌعٌد  

 الٌها ماقدمه لها والدها أو اخوتها من اموال وان ٌمنحها كمٌة من

 الفضة تعادل مهرها اذا كان لها مهرأو اعطاءها مناً من الفضة اذا

 كانت من األحرار وثلث اذا كانت من الطبقة الوسطى .



 وفً بعض االحٌان الٌدفع ماالًلزوجته عند طالقها كما لو اثبت انها  

 كثٌرة الخروج من بٌتها .

 ان هذا الطالق فً هذا النوع من الزواج ) الزواج التام ( هو قاصر  

 على الرجل سواء كانت هناك اسباب ام لم تكن. مع قٌامه بتقدٌم

 فال ٌجوز لهتعوٌض مالً لها بأستثناء اصابة الزوجة بمرض خطٌر 

 ان ٌطلقها كما ذكرنا

 

  

 

 مالحظة : اذا كان حق اٌقاع الطالق فً هذا النوع من )الزواج التام(

 ٌقتصر على الرجل فقط ، فأن هناك حالتٌن فقط تستطٌع فٌها الزوجة

 طلب الطالق وهما:

 مرض الزوجة بمرض خطٌر والزوج الٌستطٌع ان ٌطلقها بل ٌبقٌها -1

 تزوج بأمرأة اخرى غٌرها فلها الحق ان ترفضفً بٌتها ولكن اذا 

 البقاء معه وتطلق نفسها وتستعٌد هدٌة زواجها

 خٌانة و تحقٌر الزوج لها : -2

 للزوجة فً هذه احالة الخٌار اما ان تقبل بالوضع او انها تمتنع عن

 القٌام بواجباتها الزوجٌة فهنا اذا رفع زوجها علٌها الدعوى بسبب

 لدفاع عن نفسها وتثبت خٌانته لها وتحقٌره لها وماذلك فأنها تستطٌع ا

 على المحكمة سوى ان تستجٌب لمطلبها بالطالق

 ) الطالق فً الزواج غٌر التام (



 تستطٌع فً هذا النوع من الزواج الزوج أو الزوجة طلب الطالق -

 عند عدم اكمال الزواج.

 ٌقول األبفٌكفً ان ٌقول الزوج لوالد زوجتة )لن اتزوج ابنتك( او  -

 )لن تأخذ ابنتً ( ٌقع الطالق

 ط فاسخ اذا تحقق هذا الشرطاو قد ٌكون الزواج قد علق على شر -

 ٌفسخ الزواج كعدم حضور الزوج مثال فً تأرٌخ محدد

 ثانٌا :)غٌبٌة الرجل(

 اضافة الى الطالق فأن من اسباب انحالل الرابطة الزوجٌة هو غٌاب -

 الرجل

 ان القوانٌن القدٌمة لم تشر الى غٌبة الزوجةبل اشارت فقط الى غٌبة -

 الزوج

 وان األثار تختلف بأختالف سبب الغٌاب وكما ٌلً: -

 (اذا كان الغٌاب بسبب كره الرجل لمدٌنته )وطنه(1

 اذا نبذ او كره الرجل مدٌنته وهرب فأن عالقته بزوجته تعتبر -

 منحلة وٌستطٌع ان تتزوج رجل اخر

 وسبب االنحالل هو خٌانة الوطن والهرب منه اما اذا عاد الرجل -

 فال ٌستطٌع استرجاع زوجتة

 

  

  

 (الغٌاب بسبب األسر2



 تتخذ العالقة فً هذه الحالة بٌن الرجل وزوجته حسب ماٌلً : -

 أ( اذا ترك لها وألوالدها من طعام كاف طٌلة فتر األسر فهنا ال

 تستطٌع الزوجة األقتران بشخص ثان بل علٌها ان تحافظ على غلتها

 طٌلة مدة غٌابه

 


