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 ناساندني تاوانةكاني ئةنفال و قةرةبوكردنةوةي زيانةكان 
 تويَذينةوةيةكي مةيداني شيكاريية

 
                رِيَبوار حممد صاحل                                   وريا علي خسرو                                خليل عبد القادر حسني             

 بةشي ياسا/زانكؤي طةرميان                    بةشي ياسا/زانكؤي طةرميان                    بةشي ياسا/زانكؤي طةرميان           

 

 ثوختة
ثرؤسةي ئةنفال ضةندين تاوان لة خؤ دةطريَت بةثيَي ياساكاني مايف مرؤظ و ياسا ناوخؤييةكاني عرياق و هةريَمي 

(طوند وة رِاطواستين زؤرة 5000دذ بةطةلي كورد ئةجنام درا كة برييت بوو ويَران كردني ) 1988كوردستان كةلة سالَي 
(كةس لة ثريو ثةككةوتةو ذن و 182000 و زيندة بة ضالَ كردني )مليَي طوند نشينةكان وبيَسةرو شويَن كردن و كوشنت

 منالَ وطةنج .
ثرؤسةي ئةنفال يةكيَكة لة تاوانة كوَمةلَكوذيةكان كة بةرامبةر بةطةىل كورد ئةجنام درا لةاليةن رِذيَمي بةعسي لة 

ان اجلرمية( كةبريتني لة رِوكين مادي ناوضوو بةثيَي ثيَوةرة ياساييةكان. ضونكة هةرسيَ ثايةكانى تاواني تيَداية )أرك
و مةعنةوي  و رِوكين شةرعي ، وة لةم ثرؤسةيةدا ضةندين جؤر تاواني تيَدا بةدي دةكريَت وةك تاواني  دةست دريَذي و 
ثيَشيَل كاري بؤ مافةكاني ذيان و ئازادي وهاتن و ضون وهةلَبذاردني شويَين نيشتة جيَبوون و خاوةنداري  لةثرؤسةي 

( دان بةم مافانة نراوة و وةثيَشيَل كردني 1948لدا كةلة مادةكاني جارِنامةي طةردووني مافةكاني مرؤظ  سالَي )ئةنفا
ئةم مافانة بة  تاوان دانراوة بةثيَي مادةكاني ئةم جارِنامةية وة ئةنفال يةكيَكة لةوتاوانانةي كةلةدةستورى عيَراق 

لةمانى عيَراق وكوردستان ياساي تايبةتي بة تاواني كوَمةلَكوذي بؤ ئاماذةي ثيَكراوة وة لة اليةن ثةر 2005سالَي
 دةركراوة.

 

 كاني تاوانى ئةنفالييةرِةهةندة ياسا
را لةاليةن رِذيَمي بةعسي لة كوذيةكان كة بةرامبةر بةطةىل كورد ئةجنام دكيَكة لة تاوانة كوَمةلَةتاواني ئةنفال ي

كانى تاواني تيَداية )أركان اجلرمية( كةبريتني لة رِوكين مادي ةثاي هةرسيَ ونكةضةكان. يوو بةثيَي ثيَوةرة ياسايناوض
ئاماذةي ثيَكراوة وة لة اليةن  2005ستورى عيَراق سالَيةمةعنةوي  و رِوكين شةرعي ،وة يةكيَكة لةوتاوانانةي كةلةد و

 اوة.مانى عيَراق وكوردستان ياساي تايبةتي بة تاواني كوَمةلَكوذي ئةنفال دةركرةثةرل
يةك لة فوَرم بةسةر كةس وكارى ةكردني ذمار دابةشجنامي لة ئة ةيدانيةكي مةكة تويَذينةوةي يةوةئةم تويَذينةوة

ي كة دواي رِاطواستنيان بوَ ناوةراست و باشورى عرياق ئازادكراون ئةجنام دراوة لة ناحيةي ةئةنفال كراوان وئةوكةسان
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كةزوَرترين كةس وكاري ئةنفال كراويان تيَداية بة مةبةسيت طةيشنت بةرِاستيةكان رِزطارى و طوندةكانى دةوروبةري 
ر ةة وهوتوةدا ئاماذةي بوَ كراوة كة لة دووباس ثيَك هاي خوارةوة كة لة توَيذينةوةكةكي مةيداني لةم بابةتانةبةشيَوةي

 بةم شيَوةي ال خوارةوة يطةل كوَتايت بوَ دوو تةوةر لةباسيَك دابةش دةبيَ
 

م وعرياق باسي يةكةم : بةجينوسايد ناساندنى ئةنفال لة ثةرلةماني عيَراق وكوردستان ومامةلَةي حكومةتي هةريَ
 كةسوكارى ئةنفال. لةطةلَ

 ماني عيَراق وكوردستان.ةرلةناساندنى ئةنفال لةث سايدوةري يةكةم : بةجينوَتة
 وةن ئةنفال.خا ى حكومةتي هةريَم و عيَراق لةطةلَةتةوةري دووةم: مامةلَ

 س وكارى ئةنفالةباسي دووةم : توَمار كردني سكالَا دذي تاوانباراني ئةنفال و سزادانيان وة قةرةبوكردنةوةي ك
 نباراني ئةنفال وسزادانيان اذي تاوا دماركردني سكالَري يةكةم :توَةتةو
 ردني كةس وكاري ئةنفال.ةبوكقةر:ري دووةم ةتةو

 

 ثيَشةكي:
يةكيَكة لة تاوانة كوَمةلَكوذيةكان كة بةرامبةر بةطةىل كورد ئةجنام درا لةاليةن رِذيَمي بةعسي لة تاواني ئةنفال 

ناوضوو بةثيَي ثيَوةرة ياساييةكان. ضونكة هةرسيَ ثايةكانى تاواني تيَداية )أركان اجلرمية( كةبريتني لة رِوكين مادي 
ئاماذةي ثيَكراوة وة لة اليةن  2005كةلةدةستورى عيَراق سالَيو مةعنةوي  و رِوكين شةرعي ،وة يةكيَكة لةوتاوانانةي 

ثةرلةمانى عيَراق وكوردستان ياساي تايبةتي بة تاواني كوَمةلَكوذي ئةنفال دةركراوة, وة هةروةها لةاليةن دادطاي 
 باالَي تاوانةكاني عيَراقةوة بة تاواني جينؤسايد ناسيَنراوة.

ةكي مةيدانية لة ئةجنامي دابةش كردني ذمارةيةك لة فوَرم بةسةر كةس وكارى وةئةم تويَذينةوةية كة تويَذينةوةي
ئةنفال كراواني هةنديَك لةوكةسانةي كة دواي رِاطواستنيان بوَ ناوةراست و باشورى عرياق ئازادكراون ئةجنام دراوة لة 

داية بة مةبةسيت طةيشنت ناحيةي رِزطارى و طوندةكانى دةوروبةري كةزوَرترين كةس وكاري ئةنفال كراويان تيَ
بةرِاستيةكان بةشيَوةيةكي مةيداني لةم بابةتانةي خوارةوة كة لة توَيذينةوةكةدا ئاماذةي بوَ كراوة كة لة دووباس ثيَك 

 هاتووة وهةر باسيَك دابةش دةبيَت بوَ دوو تةوةر لةطةل كوَتايي بةم شيَوةي ال خوارةوة
 

ضوارضيَوةي ياساكاني مايف مرؤظ و ياساناوخؤييةكاندا و مامةلَةي عيَراق و باسي يةكةم : تاوانةكاني ئةنفال لة 
 حوكمةتي هةريَم لةطةلَ كةس و كاري ئةنفالدا.

 ياساناوخؤييةكاندا . و مرؤظ مايف ياساكاني ضوارضيَوةي لة ئةنفال تةوةري يةكةم : تاوانةكاني
 ئةنفالدا. كاري و ةسك لةطةلَ هةريَم حوكمةتي و عيَراق تةوةري دووةم: مامةلَةي

 باسي دووةم : توَمار كردني سكالَا دذي تاوانباراني ئةنفال و سزادانيان وة قةرةبوكردنةوةي كةس وكارى ئةنفال.
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 تةوةري يةكةم :توَماركردني سكالَا دذي تاوانباراني ئةنفال وسزادانيان 
 تةوةري دووةم :قةرةبوكردنةوةي كةس وكاري ئةنفال.

 باسي يةكةم

تاوانةكاني ئةنفال لة ضوارضيَوةي ياساكاني مايف مرؤظ وياسا ناوخؤييةكاني عرياق و هةريَمي كوردستاندا وة مامةلَةي 
 عرياق و هةريَمي كوردستان لةطةلَ كةس وكاري خاوةن ئةنفال .

 هةريَمي و قعريا ناوخؤييةكاني وياسا مرؤظ مايف ياساكاني ضوارضيَوةي لة ئةنفال تاوانةكاني:  تةوةرةي يةكةم
 كوردستاندا.

 . ئةنفال خاوةن وكاري كةس لةطةلَ كوردستان هةريَمي و عرياق تةوةرةي دووةم : مامةلَةي
 

 يةكةم تةوةرةي
 .كوردستاندا هةريَمي و عرياق ناوخؤييةكاني وياسا مرؤظ مايف ياساكاني ضوارضيَوةي لة ئةنفال تاوانةكاني

ثرؤسةي ئةنفال ضةندين تاوان لة خؤ دةطريَت بةثيَي ياساكاني مايف مرؤظ و ياسا ناوخؤييةكاني عرياق و هةريَمي 
(طوند وة رِاطواستين زؤرة 5000دذ بةطةلي كورد ئةجنام درا كة برييت بوو ويَران كردني ) 1988كوردستان كةلة سالَي 

( كةس لة ثريو ثةككةوتةو ذن و 182000 و زيندة بة ضالَ كردني )مليَي طوند نشينةكان وبيَسةرو شويَن كردن و كوشنت
 .1منالَ وطةنج

سةرةتاي دةست ثيَ كردني ثرؤسةي ئةنفال بةداناني )علي حسن جميد( دةست ثيَ دةكات بةفةرماني كؤماري          
وئيداري و ئةمين و هةوالَطري لةاليةن )صدام حسني( وةك بةرثرسي سةربازي  (2) (29/3/1987( لة بةرواري)160ذمارة)

 حزبي يةكةم لة هةريَمي كوردستان.
كةدةكريَت بة برِياري جينؤسايدي طةلي  (3)( 4008وة يةكةم برِيار  )علي حسن جميد( دةريدةكات برِياري ذمارة )         

 كورد دابنريَت وة ئةمة ناوةرِؤكي بةشيَك لةبرِيارةكةيةتي :
  قةدةغة كراو دادةنريَت لةاليةني ئةمنيةوة ,كة شوييَن بةكريَطرياوي ئيَران و طوندةكان هةمووي بة ناوضةي

 تيَكدةران و خائينةكاني عيَراقن.

  لةو ناوضة قةدةغة كراوانةدا قةدةغةية خةلَك و ئاذةلَ مبيَنيَت ,وةتةقة كردن لةو ناوضانةدا ئازادة بيَ مةرج
 وةبةبيَ رِيَنماي)تعليمات(.

  ليَرةوة بؤ ئةويَ وة قةدةغة كردني كشتوكالَ و ثيشةسازي و ئاذةلَداري لةو ناوضانة قةدةغة كردني هاتو ضؤ
 وةلةسةر دةزطا ثةيوةنديدارةكانة بة دواداضوني جدي بؤ ئةم مةبةستة بكات هةريةك بةثيَي تايبةمتةندي خؤي.

                                                           
ثيَكةوتبىَ يان تاكو  , ئةنفالكراو بريتية لة هةركةسىَ ذياني لةدةست دابىَ يان زةرةري 2007(ي سالَي 9( لة مادةي )يةكةم( لة ياساي ذمارة )4( بةثيَي برطةي ) 1

 ئيَستا ضارةنوسي لة ئةجنامي تاوانةكاني جينؤسايدكردن دذبة طةلي كوردستان نادياربىَ.

 .(29/3/1987)في ( 160)( مرسوم الجمهوري المرقم 2

 (20/6/1987(في)4008(قرار علي حسن المجيد رقم) 3
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  يةن دةزطا ئةمنيةكانةوة حجز كردني هةموو ئةو كةسانةي كة دةست طري دةكريَت لةطوندةكاني ئةو ناوضانة وةلةال
 ليَكؤلَينةوةيان لةطةلَدا دةكريَت وة برِياري سيَدارةيان بة سةردا جيَ بةجيَ دةكريَت.

وة لةجيَ بةجيَ كردني ناوةرِؤكي ئةم برِيارةدا ضةندين تاوان ئةجنام دةدريَت وةثيَشيَل كاري دةكريَت بةرامبةر 
 ياساكاني مايف مرؤظ وياسا ناوخؤييةكان .

 

تاواني دةست دريَذي و ثيَشيَل كاري بؤ مافةكاني ذيان و ئازادي وهاتن و ضون وهةلَبذاردني شويَين نيشتة  -:يةكةم
دان  (4)(1948جيَبوون و خاوةنداري  لةثرؤسةي ئةنفالدا كةلة مادةكاني جارِنامةي طةردووني مافةكاني مرؤظ  سالَي )

 (17,13,9,5,3تاوان دانراوة بةثيَي مادةكاني )  بةم مافانة نراوة و وةثيَشيَل كردني ئةم مافانة بة
( )هةموو كةسيَك مايف ذيان و ئازادي وئاسايشي خؤي هةية(.واتة بةثيَيئةم دةقة هيض كةس 3بةثيَي دةقي مادةي )

وة نزيكةي  وةنابيَت مايف ذياني ليَ زةوت بكريَت بةالَم لةثرؤسةي ئةنفالدا ئةم مافة طةلي كوردي ليَ بيَبةش كرا 
 بةثيَي (5(كةس كوذراون وة ئةمةش تاوانة بةثيَي دةقي سةرةوةو وةبةثيَي ياساي سزاداني عرياقي) 182000)

 وبيَ كوذراون ئةوكةسانةي سةدي يذةيكة كة ثرسيارئاراستةي كةسوكاري ئةنفالكراوان كراوة سةبارةت بة رِةرِاثرسي
( %75) شويَنن، وةبيَسةرو كوذراون هةموويان( %25) بوو رِيَيذية  بةم ئةنفالدا ثرِوَسةي لة بوون شوَيَن سةرو

 .شويَنن سةرو وبيَ كوذراون هةنديَكيان
 )هيض مرؤظيَك ئةشكةجنةو سزا نادريَت و رِةفتاري توندو تيذ ودرِندانةي لةطةلَدا ناكريَت(. (5) مادةي دةقي بةثيَي
 بطرييَت ,دةست بةسةر بكريَت يان دوور خبريَتةوة(.نابيَت هيض مرؤظيَك بة شيَوةيةكي رةمةكي ) (9) مادةي دةقي بةثيَي

 وئامريى  بوَزيندان بةزورةمليَ طواسرتاونةتةوة كة كراوةكان ئةنفال كةسة دةركةوتوة راثرسيةكة  بةثيَي وة
 بو جيطايانةي ووةئة تر اميَريبةئ( %15) ولة مةكينة( %55) وة( ئيظا) زيل(  %30) لة بووة برييت  طواستنةوةكةيان

 .نوطرةسلمان بةندخيانةى بوَ( %75) وة  تةلبةن( %5) وة  سةربازطة( %25) بريتية رِاطوزراون
( %5) لة وة  كةمرت ساليك( %30) بووة وسةربازطةبرييت زيندان لة مانةويان ماوةي رِاثرسيةكة بةثيَ وهةروةها

 .بوة زياتر دووسالَ( %10) وة دووسالَ
 

هةموو كةسيَك ئازادي هاتن وضوون و هةلَبذاردني شويَين نيشتة جيَبووني هةية ) (13) مادةي( 1برِطةي ) دةقي بةثيَي
 لة نيَو سنوري هةر دةولَةتيَكدا هةية.

 :(17) مادةي( 2,1برِطةي ) دةقي بةثيَي
 هةموو كةسيَك ضي بةتةنها يان بةهاوبةشي لةطةلَ خةلَكي تردا مايف مولَكداري هةية. .1

 كةسيَك بسيَنريَتةوة .نابيَت بةزؤر مولَك لة هيض  .2
 

 

                                                           
4

  (1948) ( من االعالن العالمي للحقوق االنسان لسنة17,13,9,5,3)مواد ( 
5 

 المعدل. 1969لسنة 111(من القانون العقوبات العراقي رقم 406(405(  مواد)
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 تاواني ئةنفال لةياسا ناوخؤييةكاني عرياق و هةريَمي كوردستاندا:-دووةم :
( دان 23, 15(ثرؤسةي ئةنفال بةتاوان  دانراوة وة بةثيَي مادةي )6) 2005لة ديباجةي دةستوري عرياقي سالَي  -أ 

بةوة كراوة كة هيض كةسيَك نابيَت بيَبةش بكريَت لةم نراوة بةمايف ذيان ئازادي وئاسايش و خاوةنداريَيت وة ئاماذةش 
 مافانة تةنها بةياسا نةبيَت.

(وة بةثيَي برِياري دادطاي باالَي تاوانةكاني عيَراق 2008(سالَي)26وةبةثيَي برِياري ثةرلةماني عرياق  ذمارة) -ب 
ةلَكوذي( وتاواني  دذي (تايبةت بةتاوان ناساندني ئةنفال كة بةتاواني جينؤسايد)كؤم7()2/2007/ج1ذمارة)

 مرؤظايةتي وتاواني جةنط دانراوة.

ثةرلةماني كوردستان وة ياساي  (9(ي)9(وةياساي ذمارة)8كي ثةرلةماني كوردستان)وةبةثيَي ]برِياريَ -ج 
 ثرؤسةي ئةنفال وةك تاوان دانراوة.10( [2007(سالَي )37ذمارة)

 

 تةوةري دووةم
 .كةسي خاوةن ئةنفال لةرِوي مادي و مةعنةويمامةلَةي عيَراق وحكومةتي هةريَم لةطةلَ 

  بةثيَي اليةني مادي وةك)دابني كردني ثيَداويسيت ذيان وةك مووضة وخانووضارةسةركردني نةخؤش بةبيَ بةرامبةر
رِاثرسيةكة حكومةتي عيَراق هيض ثيَداويسيت ذياني دابني نةكردوة لة رِوي مادي بةالَم سةبارةت بة حكومةتي هةريَم 

1993( سالَي 32ثيَي برِياري ذمارة ) ئةوا بة
لةاليةن ثةرملانى كوردستان دةركراوة تايبةت بة دابني كردني  

طوذمةيةكي مانطانة وةكو هاوكارى بوَ خيَزاني شةهيدان تاكو ئةو كاتةي ياسايةكي طشت طري دةردةكريت وةدواتر 
هاوكاري خانةوادةي شةهيدا  2007سالَي  37ةوة ياساي ذمار ( 2007)سالَي(9) ذمارة كة ياساي  ياساكة دةركراوة 

 وئةنفال كراوةاكةن لة ريطاي سندوقيكةوة بةلَام تا ئيستا ئةم سندوقة دانةنراوة واتة ياساكة جيَ بة جيَ نةكراوة

بةالَم حكومةتي هةريَمي كوردستان ثيداويسيت  ذياني وةك  )مووجة و خانوو( بوَكةس وكارى ئةنفال دابني كردوة 
ئةو ياسايانةي ئاماذةمان ثيَكرد بةلَام لةرِاثرسيةكةدا سةبارةت بةدابني كردني ثيداويسيت ذيانيان لةاليةن بةثيَي 

 حكومةتي هريَم بةم شيَوةيةي الي خوارةوة .
 (  زور خراث.%5( خراث وة لة )%5%( ناوةند  وة )40( باش وة )0%)    
 َشتين رِةفاندني ئةوئازاارو نارةحةتيانةي كة بةهوَي وة اليةني مةعنةوي وةك ضارةسةركردني دةروني وة نةهي

 ثروَسةي ئةنفالةوة توشيان بوة.

 

                                                           
 ( من الدستور.23, 15، ومواد )2005( ديباجة دستور العراق لسنة 6

 .(2/2007ج/1)( قرار محكمة الجنائية العليا المرقم  7

 .1993لسنة  32( قرار برلمان كردستان رقم  8
 .2007لسنة 9ان رقم ( قانون برلمان كردست 9

 . 2007(لسنة37( قانون  برلمان كردستان رقم)10
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سةبارةت بة حكومةتي عيَراق بةثي رِاثرسيةكة هيج جارةسةركردني دةروني وة نةهيشنت ورِةفاندني ئازارو نارِةحةتي 
ازي نني لة مامةلةي حكومةتي عرياق. ئةجنام نةدراوة بةرامبةر بةكةس و كاري ئةنفال بةهوَي ثروَسةي ئةنفال وة ر

بةالم سةبارةت بةحكومةتي هةريَم وة مامةلةكرني لةطةلَ كةس وكاري ئةنفال لة رِوي مةعنةوى ئةوا ياساي ذمارة 
( تايبةت بة ماف و ئيمتيازاتي كةسو كاري شةهيدو ئةنفال كراوان دةركراوة ئاماذة كراوة بة 2007(سالَي)9)

(وةسةبارةت بةقةرةبو كردنةوةي مةعنةوي حكومةتي هةريَم بؤ 11ي كةس و كاري ئةنفال )قةرةبووكردنةوةي مةعنةو
 كةس و كاري ئةنفال لة رِاثرسيةكة بةم شيِوةي خوارةوةية

 ( خراث%20( خراث ولة)25( ناوةند )%25( باش )%25(  زوَر باش )5%)
 

 باسي دووةم
 وةقةرةبووكردنةوةي كةس وكارى ئةنفالتوَمار كردنى سكاالَ دذى تاونباران ئةنفال وسزادانيان 

وةك ثيَشرت ئاماذةمان ثيَكرد كة ثروَسةي ئةنفال ضةند تاوانيَك لة خوَ دةكريَت بةرامبةر بةطةىل كورد ئةجنام دراوة، وة 
اي بوَسزاداني تاوانباران وقةرةبوكردنةوةي كةس وكارى ئةنفال ثيويستة سكاالَ توَمار بكريَت لة دادطا بة مةبةسيت دادط
كردني ئةجنام دةراني تاوانةكةوة سزادانيان وة قةرةبوكردنةوةى كةس وكاري ئةنفال بوَية ئةم باسة دابةش دةكريت 

 بوَدوو تةوةر.

 تةوةري يةكةم 
 توَمار كردنى سكاالَ دذي تاونباراني ئةنفال وسزادانيان

ر بكات بةامبةر ئةوكةسةي كةتاوانةكةكي كاتيك كةهةر تاوانيَك ئةجنام دةدريت مايف تاوان لي كراوة  سكاالَ توَما
 (12)ئةجنام داوة

بةثيَ رِاثرسيةكة سةبارةت بة توَمار كردني سكالَا دذي ئةجنام دةراني ئةنفال بة شيَوةى رِيذةي سةدي بةم 
( نةخري توَمار نةكراوة وةلة %45( بةلَي سكاالَ توَمار كراوة )%50شيَوةي خوارةوة ئةجنامةكةمان دةست كةوتوة )

 ( بةثيَ وةالَم فوَرمةكة طةرِاوةتةوة.5%)
وةسةبارةت بة و ثةرسيارةي ئايا ئاطاداريت بةوةي كةدادطا برِياري دةست طريكردني بوَ ئةوكةسانة دةركردوة لة 

 ثروَسةي ئةنفالدا بةشداريان كردوة وةلَامةكان بةرِيَذةي سةدي بةم شيَوةي خوارةوةية.
( بةبيَ ولَام طةرِاوةتةوة  و %20( بةنةخيَر وةلَامي داوةتةوة وة)%50وة )( بة بةلَي وةلَاميان داوةتةوة 30%)

 وةلَام نةدراوةتةوة.

                                                           
 .2007( لسنة 9( من قانون برملان العراق رقم )7( مادة )2( فقرة ) 11
المعدل )تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية أوتحريرية  تقدم الى  1971لسنة  23( من قانون أصول محاكمات الجزائية رقم 1/ مادة ) 1فقرة ( 6

خص قاضي التحقيق أو المحقق أو مسؤول في مركز الشرطة من أعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة أو من يقوم مقامه قانونا َ أو اي ش

 علم بوقوعها  أو بإخبار يقدم الى اي منهم من االدعاء العام مالم ينص القانون على خالف ذلك ....(
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وة سةبارةت بةو رِيَذةيةي بة نةخيَر وةلَامي داوةتةوة لةوانةية هوَكارةكةي بطةرِيَتةوة بوَئةوةي اليةني 
بةوةي دادطا برِياري دةست طريكردني بوَ  ثةيوةنديدار بة كةيسي تاواني ئةنفال ئةم كةسانةي ئاطادار نةكردوةتةوة

دةركردوون لة كاتيَكدا كةبرِيارةكة دةركرابيَت بةدةست طري كردنيان لةاليةن دادطا ، وةيان هوَكاركة ئةوة بيت برِياري 
بو دةست طريكردنيان جيَ بة جيَ نةكراوة بةشيَوةي كرداري )فعلي( بوَية وةك ئةوة واية كة برِياري دةست طريكردنيان 

 دةرنةكرابيَت.
وةسةبارةت بةو ثرسيارةي كة ئاراستةى كةس وكاري ئةنفال كراوان كراوة بةوةي ئايا ئاطاداربيت بةوةي  

 تاوانباراني كةيس ئةنفال سزادراون وةلَامةكان بةرَيذةي سةدى بةم شيَوةي خوارةوة دياري كراوة.
ام دراوةتةوة، وةئةم رِيََّذةيةش رِيَذةيةكي ( بةنةخيَر وةلَ%95( وةلَامةكان بةبةلَي طةراوةتةوةوة )5%)

ضاوةرِوان كراو بوو  جونكة ذمارةيةكي زوَر لةتاوانباراني ئةنفال سكالَايان لةسةر توَمار كراوة وةبرِيارى دةست طريدنيان 
  بوَ دةرضووة بةلَام دةست طري نةكراون وةدادطاي نةكراون وسزا نة دراون.

ةي كةس وكاري ئةنفال كراوة ئايا ئاطاداريت بةوةى كة سزاكةيان جيَ بة جيَ كراوة وةسةبارةت بةو ثرسيارةي ئاراست
 وةلَامةكان بةرِيَذةي سةدي بةم شيَوةيةى الي خواروة .

( بةبيَ وةلَام طةرِاوةتةوة وةلَام %10( بة نةخري وةلَامي دراوةتةوة وة)%85( بة بةلي وةلَام دراوةتةوة وة )5%)
 نةدراوةتةوة.

وة ئةو رِيَذةية بة نةخري وةلَام دراوةتةوة  رِيَذةيةكى ضاوةرِوان كراو بوو  وةكو بامسان كرد ثيَشرت ذمارةيةك زوَر لةو 
كةسانةي برِياري دةست طري كردنيان بوَ دةركراوة بةهوَي بةشداري كرنيان لة ثروَسةي ئةنفال دةست طري نةكراوةن وة سزا 

 نةدراوةن تاكو ئيستا. 

 ووةمتةوةري د

 قةرةبوكردنةوةي كةس وكاري ئةنفال
بةشيَوةيةكي طشيت هةموو تاوانيَك دةرئةجناميَكي زيان بةخشي ىلَ دةكةويَتةوة , وة كةسي زةرةرمةند مايف      

, واتة هةركاتيَك ثايةكاني 13بةرزكردنةوةي سكاالَي قةرةبووي هةية لةسةر ئةو كةسةي تاوانةكةي ئةجنامداوة
 دي كة بريتية لة ) هةلَة و زةرةرو ثةيوةندي هؤكاري نيَوانيان( ئةوا مايف قةرةبوو دروست دةبيَت.بةرثرسياريَيت هاتة

ثشت بةست لةسةر ئةمة هةموو كةس و كاري ئةنفالكراوان بة طشيت مايف ضةندين  قةرةبوكردنةوةيان هةية , ئةمةش 
يَشرت باسي ئةو تاوانانةمان كردووة و دووبارةي بةثيَي جؤري ئةو تاوانانةي كةلة ثرؤسةي ئةنفالدا ئةجنام دراوة , ث

 ناكةينةوة لةبةر خؤثاراسنت لة دريَذكردنةوة ي بابةتةكة .
                                                           

( على ان  )) يشرتط يف الدعوى ان يكون املدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة 1969( لسنة ) 83عات املدنية العراقية رقم ) ( من قانون املراف6(  تنص املادة ) 13
 .)) ... 
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لة بنةرةتدا دوو جؤر قةرةبوومان هةية لة ياسادا , قةرةبووي مادي كة بريتية لة بريَك ثارة , و قةرةبووي نا مادي      
ن ئةجنام داني كاريَكي دياري كراو و يان طةرانةوةي بارودؤخ بؤ ثيَش )غري املادي(  وةك داواي ىلَ بووردن كردن و يا

رووداني تاوانةكة بةالَم لةم جؤرةدا دادوةر ثابةند نية بة داواي داواكارةوة بةلَكو دادوةر  سةرثشكة ثيَي وةربطريَت يان 

 .14رة(ي هةية, ضونكة لة بنةرةتدا قةرةبوو واتة بريَك ثاالسلطةي التقديريةنا  واتة ) 
ضةندين جؤري زيان لة ثرؤسةي ئةنفالدا رووي داوة زياني مادي وةكو سوتاني مالَ و مولَك و روووخاني خانوو و      

سوتاندني طوندو و شارةكانو لةناوبردني بةروبوومة كشتوكالَيةكان و مةروماالَتةكان, زياني ئةدةبي وةكو كوشنت و 
ة و دابريين مندالَ و دايك وباوك لةيةكرتي , لةطةلَ ضةندين جؤري زياني لةدةست داني كةس و كارو خزمان و جياكردنةو

 مادي و ئةدةبي تر .
شايةني باسة كة هةموو ئةوانةي كة زةرةرمةند بوون لة تاوانةكاني ئةنفالدا مايف بةرزكردنةوةي داواي قةرةبويان      

, يان لة داطاي شارستاني 15ثاشكؤيي بؤ داواي سزايي هةية لة بةردةم دادطاي باالَي تاوانةكاني عيَراقي  بةشيَوةيةكي

, و تةنها كةسي زةرةرمةند 16( , بةرامبةر بةو زيانانةي كة توشيان بووة) محكمة المدنية المختصةتايبةمتةند 
 .17مايف داواكردني قةرةبووي هةية ضونكة مافيَكي تايبةتة بة خؤيةوة

يَكي دا ئاماذةي بة مايف قةرةبووي زةرةرمةنداني تاوانةكاني ئةنفال دادطاي باالَي تاوانةكاني عيَراق لة بريار     
( ي دا هاتووة كة )) داواكاران مافيان هةية كة بطةريَنةوة بؤ 2/2007/ج1كردووة , وةكو برطةي دوو لة برياري ذمارة ) 

ئةدةبيانةي كة توشيان بووة لة دادطاي شارستاني تايبةمتةند بؤ داواكردني قةرةبوو بةرامبةر بةو زةرةرة مادي و 
 تاوانةكاني ئةنفالدا ((.

سةبارةت بة هةلَسةنطاندني ياسايي  هاوكارية مادييةكاني حكومةتي هةريَم بؤ كةس و كاري ئةنفالكراوان , ئةوا      
و ئةم ئةركةش دةتوانني بلَيَني هةموو ئةو هاوكاريانة بةقةرةبوو دانانرىَ بةلَكو  بةئةركي ياسايي حكومةت دادةنرىَ 

( ي ثةرلةماني كوردستان دروست بووة , واتة سةرضاوةي ثابةندبووني حكومةتي 2007(ي سالَي )9بةياسايي ذمارة )

 (.الفعل الضارهةريَم ياساية نةك كردةوةي زيانبةخش) 

                                                           
 .246, ص1980, العاتك لصناعة الكتاب, القاهرة, 1( ينظر: د.عبداجمليد احلكيم و آخرون , الوجيز يف نظريةااللتزام يف القانون املدني العراقي, ج 14

همني عما اصابهم من ضرر من ( من قانون حمكمة جنائية العراقية العليا على ان ))لذوي الضحايا واملتضررين من العراقيني االدعاء مدنياً امام هذه احملكمة ضد املت22( نصت املادة ) 15
والقوانين ذات  1971( لسنة 23ا لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم )وللمحكمة الفصل في هذه الدعاوي وفقاالفعال اليت تشكل جرمية مبقتضى احكام هذا القانون 

 .52, ص2012, مكتبة السنهوري, بغداد, 1العالقة((, و ينظر د.عبداالمير العكيلي و د.سليم ابراهيم حربة, شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية, ج
 ان )) تقام دعوى .....المحل الذي نشأ فيه االلتزام((.( من قانون المرافعات المدنية على  37/1( نصت المادة )   16
 .5, دون سنة الطبع, ص5في االلتزامات ) في الفعل الضار و المسؤلية المدنية(, ط 1( ينظر: د.سليمان مرقس , الوافي في شرح القانون المدني, ج 17
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ةي سيَ   سالَة لة بنةرةتدا داواي قةرةبوو دةضيَتة ذيَر بنةماي بةسةرضوونةوة ) التقادم( , بةسةرضوون ماوةك     
سالَة  15لةبةرواري  ئاطاداربووني كةسي زةرةرمةند بة كردةوة زيانبةخشةكة و  ئةوكةسةي كردةوةكةي ئةجنامداوة , و 

 .18لةبةرواريرووداني كردةوة زيانبةخشةكةوة 

لة   22ت بة مادةي داواي قةرةبوو لة تاوانةكاني ئةنفالدا ناضيَتة ذيَر بنةماي بةسةرضوونةوة ) التقادم( ثشت بةس     
( ي دادطاي باالَي تاوانةكاني عيَراقي  كة مايف داوة بة زةرةرمةنداني تاوانةكاني 2005(ي سالَي ) 10ياسايي ذمارة ) 

,ئةمة لةاليةك , لةاليةكي ترةوة ئةو زةرةو زيانانةي كة لة تاواني ئةنفالةوة دروست 19ئةنفال داواي قةرةبوو بكةن 
 فةتي بةردةواميان تيَداية ئةمةش وادةكات كة نةضيَتة ذيَر بنةماي بةسةرضوونةوة. بووة بةشيَكي زؤريان سي

 

 كؤتايي
 دواي تةواو كردني ئةم تويَذينةوةية طةيشتينة ئةم دةرئةجنام و ثيَشنيارانةي خوارةوة : 

 : يةكةم: دةرئةجنامةكان
 ناوخؤييةكاني عيَراق و هةريَمي كوردستان.ئةنفال بة تاوان دادةنريَت بةثيَي ياساكاني مايف مرؤظ و ياسا  .1

 دادطاي تايبةت بة دادطاي كردني تاوانباراني ئةنفال و سزا دانيان بريتية لة دادطاي باالَي تاوانةكاني عيَراق .2

 بةثيَي رِاثرسيةكة هيض قةرةبويةكي مادي و مةعنةوي خانةوادةي ئةنفال نةكراوة لةاليةن حكومةتي عيَراق. .3

ئةنفالكراوان مايف بةرزكردنةوةي داواي قةرةبوويان هةية لة دادطاي باالَي تاوانةكاني عيَراق وةكو كةس و كاري  .4
داوايةكي ثاشكؤي داواي سزايي, وة بؤيان هةية راستةو خؤ لة دادطاي شارستاني تايبةمتةند داواي قةرةبوو 

 بةرزبكةنةوة.

بةسةرضووونةوة ) التقادم(, ضونكة زؤربةي زةرةرة داواي قةرةبووي تاوانةكاني ئةنفال ناضيَتة ذيَر بنةماي  .5
 زيانةكاني سيفةتي بةردةواميان هةية.

 دووةم/ ثيَشنيار:
ثيَويستة هةموو ئةوانةي تاوانبارن لة تاوانةكاني ئةنفالدا سزا بدريَن و بؤ ئةم مةبةستةش ثيَويستة هةماهةنطي  .1

حكومةتي عيَراقي و هةريَمي كوردستاندا بؤ طرتن و  تةواو دروست بكريَت لة نيَوان دةسةالَتي جىَ بةجىَ كردني
 سزاداني تاوانباران.

                                                           
)) ال تسمع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بعد انقضاء ثالث سنوات على ان  1951لسنة  40( من قانون المدني العراقي رقم 232( نصت المادة ) 18

وع العمل غير من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي احدثه وال تسمع الدعوى في جميع االول  بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وق

 .310, ص 1980, العاتك لصانعة الكتاب,  2و آخرون, جالمشروع((. للمزيد ينظر: د.عبدالمجيد الحكيم 
ضرر  ( نصت المادة المذكورة على ان ))لذوي الضحايا والمتضررين من العراقيين االدعاء مدنياً امام هذه المحكمة ضد المتهمين عما اصابهم من 19

( لسنة 23لدعاوي وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم )من االفعال التي تشكل جريمة بمقتضى احكام هذا القانون وللمحكمة الفصل في هذه ا

 والقوانين ذات العالقة((. 1971
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ثيَشنيار دةكةين كة دادطاي باالَي تاوانةكاني عيَراق داواي قةرةبووي كةس وكاري ئةنفال كراوان وةربطريَت و بة  .2
ست بة بنةماي ) برياريَكي دادوةري حكومةتي عيَراقي ثابةند بكات بة قةرةبووكردنةوةي زيانةكانيان ثشت بة

 (.توارث دولة

ثيَويستة حوكمةتي هةريَمي كوردستان بةشيَوةيةكي باشرت و زياتر هاوكاري كةس و كاري ئةنفالكراوان بكات لة  .3
 رووي مادي و مةعنةويةوة .
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