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 :الممخص

أف السكف المالئـ يعد مف الحقكؽ األساسية لإلنساف الذم  احترميا التشريع االسالمي , كمف ثـ   
جميع الدساتير السماكية كالكضعية لكفالة حؽ السكف كحمايتو , كحؽ أخر أنبثؽ منو ىك حؽ السيكنى 

ال شؾ بو أف احد مصادر التشريع االسالمي االصمية ىك القرآف الكريـ الذم صاغ دستكر  ,  كمما
كامالن ليشمؿ جميع االمكر الدينية كالدنيكية , فجعؿ أف جممة مف الحقكؽ لحمايتو  النفس اإلنسانية 

ىذه  حماية عامة كشاممة بكؿ ما يتصؿ بيذه النفكس مف حقكؽ كحريات , فمـ يترؾ اإلسالـ حقان مف
الحقكؽ إال كحماه كلـ تكف ىذه الحماية نظرية بؿ كانت دينان يتبع كسمككا يمارس , كمف ىذه الحقكؽ 
ًمف اإلسالـ ليذيف الحقيف شركط  تكافؽ قيـ  ) الحؽ في السكف كحؽ في السيكنى المنبثؽ منو( فقد ضى

في التشريع االسالمي المجتمع االسالمي , كمف ىنا كاف ال بد أف نبحث الحؽ في السكف كالسيكنى 
 .لقكانيف الكضعية كالمقارنة بينيـكا

الكممات المفتاحية : )حق السكن , حق المسكن , الشريعة االسالمية , القانون العراقي , المواثيق 
 الدولية(. 

The right to housing and the right to housing A comparative study 

between Islamic Sharia and Iraqi laws. 

Dr. Tayseer Ahmed Abel Al-Rakabi 

Center for Basra and Arabian Gulf Studies, University of Basra 

Abstract :  

Abstract: Adequate housing is one of the basic human rights that Islamic 

legislation respected, and then all heavenly and man-made constitutions to 

guarantee and protect the right to housing, and another right that emerged 

from it is the right to housing. Completely to include all religious and worldly 
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matters, so he made a set of rights to protect the human soul, a general and 

comprehensive protection with everything related to these souls of rights and 

freedoms. Rights (the right to housing and the right to housing that derives 

from it). Islam has guaranteed these two rights conditions for the 

compatibility of the values of the Islamic society. 

Keywords:( the right to housing, the right to housing, Islamic law, Iraqi 

law, international conventions). 

  :ةمقدم

يحتؿ تكفير المسكف المالئـ قمة سمـ األكلكيات الضركرية لإلنساف  أىمية الموضوع :
في أم مجتمع، فيك ال يقؿ أىمية عف حاجة اإلنساف إلى الطعاـ كالشراب، كما أنو 
ضركرم لتحقيؽ االستقرار المجتمعي الذم يستطيع الفرد مف خاللو أف يؤدم دكره 

السكف المالئـ يعد مف الحقكؽ األساسية لإلنساف  المأمكؿ في المجتمع ، لذلؾ فأف
َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْمَناُىْم ِفي اْلَبرِّ كمصداؽ لتكريمو الذم كصفو القرآف الكريـ  ))

ْمَناُىْم َعَمى َكِثيٍر ِممَّْن َخَمْقَنا َتْفِضيالا  , كمف ثـ  ُ((َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُىْم ِمْن الطَّيَِّباِت َوَفضَّ
نجد جميع الدساتير السماكية كالكضعية نصت لكفالة حؽ السكف كحمايتو , كمما ال 
شؾ بو أف احد مصادر التشريع االسالمي االصمية ىك القرآف الكريـ الذم صاغ دستكر 
كامالن ليشمؿ جميع االمكر الدينية كالدنيكية , فجعؿ أف جممة مف الحقكؽ لحمايتو  

ية عامة كشاممة بكؿ ما يتصؿ بيذه النفكس مف حقكؽ كحريات , النفس اإلنسانية حما
فمـ يترؾ اإلسالـ حقان مف ىذه الحقكؽ إال كحماه كلـ تكف ىذه الحماية نظرية بؿ كانت 

الحق في السكن وحق في الُسكنى دينان يتبع كسمككا يمارس , كمف ىذه الحقكؽ ) 
ًمف اإلسالـ ليذيف الحقيف شركط المنبثق منو( تكافؽ قيـ المجتمع االسالمي ,   فقد ضى

كمف ىنا كاف ال بد أف نبحث الحؽ في السكف كالسيكنى في التشريع االسالمي كالقكانيف 
 الكضعية كالمقارنة بينيـ . 
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حؽ السكف كالحؽ المبثؽ منو حؽ السكنى كمف ثـ نجد صكرة ىذا  مشكمة البحث :
القرآف الكريـ كبيف اركانيما  ( بعد أف كضع اساسيـحق السكن وحق الُسكنى  الحقيف )

التشريع االسالمي ثـ  اتضحت معالميا كارتسمت حدكدىا في بنكد القكانيف الكضعية , 
إذ شرعت المكاثيؽ الدكلية كاالعالنات العالمية  لحقكؽ اإلنساف بضماف حؽ السكف 
كحمايتو كنصت عمى أف يككف السكف في مستكل معيشة الئؽ أك كاؼو , كاكدت عمى 

تو في كثير مف المكاثيؽ كالمعاىدات الدكلية , كمف المالحظ أف التشريع العراقي حماي
قد حذا حذكا ىذه المكاثيؽ كالدساتير العالمية كالعربية في التأكيد عمى تأميف السكف 

,  ََِٓكحمايتو في جميع تشريعاتو الدستكرية السابؽ كحتى دستكر العراؽ الدائـ عاـ 
مكجبة لتشريع لقانكف تأميف السكف ىك ) األىتماـ بمصالح فكانت مف أىـ األسباب ال

الشعب الذيف يجب أف ينعمكا بخيرات ىذا الكطف الكفيرة كيستفيدكا مف كؿ شبر ...( 
كمف ثـ تكالت القكانيف العراقية التي كفمت الحؽ في السكف كاحاطتو بسياج منيع 

أف مدار دراسة ىذه الحؽ   كىذا يعني بالحماية القانكنية عمى كؿ مف ينتيؾ ىذا الحؽ
كفؽ القكانيف الدكلية كالدستكرية يدخؿ ضمف  أحد فركع القانكف العاـ , اما حؽ السكني 
ىك احد الحقكؽ العينية المتفرعة عف حؽ الممكية الذم ىك مدار دراسة في فرع القانكف 
الخاص , كىك حؽ يخكؿ صاحبو كاسرتو سكني عقار مممكؾ لمغير كقد نظمو المشرع 

مف القانكف المدني العراقي اال اف قانكف التسجيؿ  ُِٓٔ -ُُِٔالعراقي في المكاد 
العقارم لـ ينظمو مما جعؿ امر امكانية ترتيبو مستحيال عمى ارض الكاقع ذلؾ اف 
التصرفات الكاردة عمى عقار كما ىك معركؼ ال يعتد بيا ما لـ تكف مسجمة في دكائر 

تنع عف تسجيمو لعدـ تنظيـ اجراءات تسجيمو في القانكف التسجيؿ العقار كىذه االخيرة تم
, كنالحظ ىنا تمقؼ القانكف الخاص بدراسة مستفيضو ليذا الحؽ بمعزؿ عف القانكف 

 العاـ.
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سكؼ اعتمد في دراستي المنيج المكضكع كالمقارف كذلؾ بدراسة منيجية الدراسة :
ة كالدستكر العراقي النصكص الشرعية ككذلؾ النصكص الكضعية )المكاثيؽ الدكلي

 ككذلؾ ما تطرؽ لو المشرع العراقي حؽ السكني في القانكف المدني العراقي (.

ىيكمية الدراسة : المطمب األول: حق السكن والُسكنى في التشريع اإلسالمي ويشمل  
 فرعين:

 الفرع األول / مفيوم السكن  والُسكنى لغة واصطالحاا :

 كنى في القرآن الكريمالفرع الثاني/ الفاظ  السكن والسُ 

 الفرع الثالث / الحرمة الشرعية  لحق المسكن و المسكن في التشريع االسالمي:

المطمب الثاني منيا : حق السكن والسكنى  أسبابو وحرمة في القانون 
 العراقي.ويشمل فرعين

 الفرع األول / اسباب كسب حق السكن والسكنى في القانون العراقي:

 ة حق في السكن في القانون العراقي:الفرع الثاني / حرم

 الفرع الثالث /  مقارنة في حق السكن بين التشريعين الوضعي والشرعية.

 الخاتمة.....  التي فييا أىم النتائج      

 المطمب األول
 حق السكن  والُسكنى في التشريع اإلسالمي 

 ذه النفكس مفبي إف حماية اإلسالـ لمنفس اإلنسانية حماية عامة شاممة لكؿ ما يتصؿ
حقكؽ كحريات ، فمـ يترؾ اإلسالـ حقا مف ىذه الحقكؽ إال حماه , كجعؿ ليا حرمو 
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، كمف ىذه الحقكؽ )حرمة المسكف( كىك ما يسمى اليـك ِكقدسيو ال يمكف المساس بيا 
فقد حفظ ,  في الدساتير الحديثة بحؽ المسكف ، أك حرمة المسكف ، أك حرية المسكف

َيا َأيَُّيا الَِّذيَن حؽ السكف بؿ ككفؿ لو األمف في مسكنو قاؿ تعالى: )  اإلسالـ لإلنساف
آَمُنوا ال َتْدُخُموا ُبُيوتاا َغْيَر ُبُيوِتُكْم َحتَّى َتْستَْأِنُسوا َوُتَسمُِّموا َعَمى َأْىِمَيا َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم 

ْن ِقيَل َلُكُم َلَعمَُّكْم َتَذكَُّروَن* َفِإْن َلْم َتِجُدوا ِفيَيا َأَحد اا َفال َتْدُخُموَىا َحتَّى ُيْؤَذَن َلُكْم َواِ 
 (اْرِجُعوا َفاْرِجُعوا ُىَو َأْزَكى َلُكْم َوالمَُّو ِبَما َتْعَمُموَن َعِميمٌ 

ال فميرجع(: ) كقاؿ) (: ) ( , ككذلؾ قاؿ ) إذا استأذن ثالث مرات فمم يؤذن لو وا 
 (لو اطمع في بيتك أحٌد ولم تأذن لو حذفتو بعصاه ففقأت عينو ما كان عميك جناح 

 كمف خالؿ ما تقدـ سيككف ىذا المطمب مقسـ عمى عدة فركع كىي : 
 الفرع األول / مفيوم السكن  والُسكنى لغة واصطالحاا :

مفردة سكف مف المفاظ المشتركة لذا نجد ليا تعابير  اوالا : السكن والسُكنى في المغة :
 متعدده في المغة مف أىميا:

: )فعؿ( ؛  ٍأًنينة ؛ الراحة . سىكىفى سىكىف: )اسـ( مصدر سىكىفى ؛ السىكىفي : السيكيكفي ، الطيمى
سكىفى / سكىفى إلى / سكىفى في يىسكيف ، سيكيكننا كسىًكينةن ، فيك ساًكف ، كالمفعكؿ مىٍسككفه 

عىمىوي يىٍسكينيوي ؛ ييسىكِّفي آالىمىوي : إ ليو؛ سكىف الشَّيءي : ىدأ كتكٌقفت حركتيو ؛ سىكَّنىوي البىٍيتى : جى
مىٍييىا سيكيكنان؛ سىكَّفى اٍلجكعى : ىىدَّأىهي؛ سىكَّفى  عىؿى عى ًة : جى فِّفييىا ؛ سىكَّفى آًخرى الكىًممى يييىدِّئييىا ، ييخى

ٌكاهي؛ سىكف: )ا أى : رى سـ( السٍَّكفي : أىٍىؿي الداًر كسيكَّانييا؛ كسيكيف: )اسـ( ؛ سيكيف : جمع الظَّمى
؛ السٍُّكفي : القيكت؛ السٍُّكفي : أىف  سيكنة ؛ سيكف: )اسـ( الجمع : أىسكافه , السٍُّكفي : المىٍسكىفي

: )فعؿ(؛ سكىفى / سكىفى بػ / سكىفى في يىسكيف ، سى  كىننا تيسكفى ًإنساننا منزالن بال أيٍجرة؛ سكىفى
ـى ًفييىا ، قىطىفى ًفييىا؛ سىكىفى ًفي  كسيٍكنى ، فيك ساًكف ، كالمفعكؿ مىٍسككف؛ سىكىفى الدَّارى : أىقىا
الًبالىًد : ًاٍستىٍكطىنىيىا؛ سيكنة: )اسـ( الجمع : سيكينات ك سيٍكنات ك سيكيف؛ السٍُّكنىةي : 

؛ السٍُّكنىةي : سىكىف ؛ بيت  ٍأنينة كالجمع : سيكىفى  ّ، مسكف.الطَّمى
سكف: السككف: ذىاب الحركة. سكف، أم: سكت ... سكنت الريح، كسكف المطر، 
كسكف الغضب، كالسكف: المنزؿ، كىك المسكف أيضا، كالسكف: سككف البيت مف غير 

ما غير ذلؾ. كالسكف: السكاف. كالسكني: إنزالؾ إنسانا منزال بال كراء  .ْممؾ إما بكراء كا 
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زال بال كرا، قاؿ كالسكف: العياؿ، كأىؿ البيت أك أىؿ الدار، كالسكف: أف تسكف إنسانا من
 .ٓكسكني المرأة: المسكف الذم يسكنيا الزكج إياه، كمسكف: مكضع بعينو

 : ى في االصالح سنتاوليا من وجيتينثانياا: تعريف حق الُسكنى في االصالح: والُسكن
أىـ ما يجمبو السكف بيف الزكجيف االولى الُسكنى بصورة خاصة )لمزوجة( وتعرف : 

مؽ مع تقكل ا، كالعدالة كاألمانة مع الرعاية كاالحتراـ كالتقدير،  إٌنما ىك الدِّيف كالخي
َوَلُو َما َسَكَن ِفي المَّْيِل َوالنََّياِر َوُىَو كالثقة المتبادلة بيف الطرفيف. قاؿ تعالى:  ﴿ 

مف حقكؽ الزكجة عمى زكجيا حؽ المسكف قاؿ , قرر الشرع أف  ٔ﴾  السَِّميُع اْلَعِميمُ 
 .7 ﴾أسكنوىن من حيث سكنتم من وجدكم وال تضاروىن لتضيفوا عمينا تعالى: ﴿ 

 وعميو عرف جميور الفقياء حق السكنى لمزوجة كما يمي:
كيجب ليا السكني في بيت خاؿ عف أىمو كبيت منفرد مف  تعريفو عند الحنفية:  .1

تيار كالعيني: كمرافؽ، كمراده لزـك كنيؼ كمطبخ، كينبغي دار لو غمؽ، زاد في اخ
يجب أف تتحقؽ  ىـإذف المسكف عند ٖاإلفتاء بو بحر )كفاىا( لحصكؿ المقصكد ىداية 

 فيو األمكر التالية:
أف يككف خاصا بالزكجة، تنفرد بو ، كلو باب يغمؽ ، باإلضافة إلى المرافؽ مف حماـ 

المقصكد مف الزكاج , كبالنظر إلى المطمكب في  كمكاف لمطبخ, كذلؾ حتى يتـ تحقيؽ
المسكف مف شركط نرل أنيا تحقؽ المصمحة مف الزكاج، مف أمف االطالع عمى أحكاؿ 
الزكجة، كأمف المصكص، كالمرافؽ أمر مسمـ في البيكت مف حماـ كمطبخ عمى ما ىك 

 .ٗعميو العرؼ اآلف في بناء المساكف
لكية أف الدار التي يعدىا الزكج ينبغي أف تككف ذكر الما. تعريفو عند المالكية: 2

مسكنا مستقال، يتكفر فييا كؿ المنافع الضركرية كالحماـ كالمطبخ. , ذكر المالكية أف 
الدار التي يعدىا الزكج ينبغي أف تككف مسكنا مستقال، يتكفر فييا كؿ المنافع فالدار 

نما منزؿ متكا  .َُمؿ يحكم كؿ المكاـز عندىـ ليست الحجرة المعدة لمنكـ فقط، كا 
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ذكر الشافعية: أف المنزؿ يككف دارا أك حجرة أك غيرىما، .تعريفو عند الشافعية: 3
كىذا يعني أف يككف المنزؿ مشتمال عمى عدد مف الغرؼ إذا كاف دارا، أك حجرة مع 

 .ُُمرافقيا أك ما تحتاج إليو الزكجػػػة 

مسكف يتحقؽ فيو االستثار عف  : عمى الزكج أف يسكنيا في. تعريفو عند الحنابمة4
العيكف، كفي التصرؼ، كاالستمتاع، كحفظ المتاع، كيككف المسكف عمى قدر يسارىما 

عسارىما، كألنو كاجب ليا لمصمحتيا في الدكاـ، فجرل مجرل النفقة كالكسكة  , ُِكا 
فالمسكف ىنا يجب أف يككف ساترا لمف بداخمو، يحقؽ الغرض مف بنائو مف العيش 

 .ُّتعة كسائر األغراضكحفظ األم

كأحد الحقوق العينية المتفرع من حق )الوجية الثانية السكنى بصورة عامة 
(: كتعرؼ : السكني حؽ عيني اصمي متفرع عف حؽ الممكية كىك صكرة مف الممكية

صكر حؽ االستعماؿ اال اف االستعماؿ فيو مقيد بسكني صاحب الحؽ كاسرتو فقط ىذا 
كالسكني يعداف بدكرىما مف صكر حؽ المنفعة اذ اف حؽ  كاف كال مف حقي االستعماؿ

المنفعة يخكؿ صاحبو سمطتي االستعماؿ كاالستغالؿ في حيف ال يككف لصاحبي حؽ 
االستعماؿ كالسكنى سمطة االستغالؿ كانما سمطة االستعماؿ فقط كتحديدىا بالنسبة 

, كىذا  ُْرتولحؽ السكني بنكع معيف مف االستعماؿ اال كىك سكني صاحب الحؽ كاس
ما نص عميو القانكف المدني العراقي حيث جاء فيو ) يصح اف يككف تمميؾ المنفعة 

 . ُٓقاصرا عمى االستعماؿ اك عمى السكني (
كما ييعرؼ ىك حؽ كؿ شخص في مستكل معيشي كاؼ لو كألسرتو، يكفر ما يفي 

لمعيشية". بحاجتيـ مف الغذاء كالكساء كالمأكل، كبحقو في تحسيف متكاصؿ لظركفو ا
فإف حؽ اإلنساف في السكف المالئـ، الناتج ىكذا عف الحؽ في مستكل معيشي كاؼ، 
يتسـ بأىمية أساسية بالنسبة إلى التمتع بجميع الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية 

 ُٔكالثقافية.
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 : الفرع الثاني الفاظ السكن  والُسكنى في القرآن الكريم
كممة سكف بمعنى المأكل فقط , ألنيا كممة سكف  كىنا أكردت اآليات التي ذيكر فييا

أيطًمؽ السَّكىف في القرآف الكريـ عمى ,  كردت بعدة معاف كما كضحنا في معناىا المغكم
 أربعة أشياءى، كىي تكًحي بمعنى السَّكينة التي ًكدنا نفقديىا في حياتنا

ؿِّ النِّعىـ ُٕ﴾  ُبُيوِتُكْم َسَكنااَوالمَُّو َجَعَل َلُكْم ِمْن قاؿ تعالى: ﴿ . البيت: 1 ، كالبيت مف أجى
 التي أىكرمنا ا تعالى بيا.

ُىَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم المَّْيَل ِلَتْسُكُنوا ِفيِو َوالنََّياَر ُمْبِصراا ِإنَّ ِفي قاؿ تعالى: ﴿  .الميل:2
ف فيو، كحتى نحقِّؽ ىذا السَّكىف فمف كظائؼ المَّيؿ: السَّكى  ُٖ﴾َذِلَك ََلَياٍت ِلَقْوٍم َيْسَمُعوَن 

 لمكصكؿ إلى السَّكينة.
ا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَيا قاؿ تعالى: ﴿ . الزوجة: 3 َوِمْن آَياِتِو َأْن َخَمَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواجا

، كال يتحقَّؽ ذلؾ ُٗ﴾  َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّةا َوَرْحَمةا ِإنَّ ِفي َذِلَك ََلَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّرونَ 
اًلحة.  السَّكىف إالَّ إذا كانت الزكجة صى

ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِيْم َصَدَقةا ُتَطيُِّرُىْم َوُتَزكِّيِيْم ِبَيا قاؿ تعالى: ﴿ ( : . دعاء النبي )4
﴾  َعَمْيِيمْ  َوَصلِّ ، قكلو: ﴿ َِ﴾  َوَصلِّ َعَمْيِيْم ِإنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن َلُيْم َوالمَُّو َسِميٌع َعِميمٌ 

 أم: ادعي ليـ، كاستغًفر ليـ. 
ومن خالل ما نتقدم من العرض القرآني البميغ نجد تعدد مفاىيم ىذه المفردة إلى عدة 
معان كالبيت والزوجة والميل والدعاء, والذي يدخل في مضمار دراستنا ىو البيت 

دراستيا القانون الذي نصت عميو المواثيق الدولية والدساتير الوضعية التي محور 
العام , و كذلك ييمنا مصطمح )الزوجة ( ألنيا معنية بحق الُسكنى , وىو مدار 

 دراسة في القانون المدني بفروع القانون الخاص.
 الفرع الثالث الحرمة الشرعية  لحق المسكن و المسكن في التشريع االسالمي:

 التي سنتناكليا كما يمي:كلقد كانت حرمة اإلسالـ لممأكل أك المسكف مف جيات ثالث 
 اوالا / كفالة السكنى لكل فرد:

تؤكد الشريعة اإلسالمية الغراء بحؽ كؿ فرد ذكران كاف أك انثى في داخؿ الدكلة 
اإلسالمية في مسكف يميؽ بو في حاؿ عجزت مكارده , كما عبر عف ذلؾ جميا ابف حـز 



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
1212 

رائيـ ، كيجبرىـ السمطاف بقكلو: ) فرض عمى األغنياء مف أىؿ كؿ بمد أف يقكمكا بفق
عمى ذلؾ ، إف لـ تقـ الزككات بيـ كال في سائر أمكاؿ المسمميف بيـ ، فيقاـ ليـ بما 
يأكمكف مف القكت الذم البد منو ، كمف المباس لمشتاء ، كالصيؼ بمثؿ ذلؾ ،كالشمس 

الذم تابعو في ذلؾ ابف تيمية : ) إذ قدر أف قكما اضطركا إلى  ُِكعيكف المارة(.
 ِِى في بيت إنساف إذا لـ يجدكا مكانا يأككف إليو إال ذلؾ البيت فعميو أف يسكنيـ(سكن

, كىذا يدؿ عمى أف اإلسالـ يكفؿ لكؿ فرد في داخؿ الدكلة مسكنا يقيو حر الصيؼ 
كبرد الشتاء، كيمنع عنو أعيف المارة محافظة عمى كرامتو كحفظان ألسراره في داخؿ بيتو 

 ِّا المسكف مف مكاردىا العادية كالزكاة كغيرىا.كالدكلة ممتزمة بتكفير ىذ
 ثانياا / تقرير حرمة المسكن المادية والمعنوية :

تقرير بعدـ انتياكيا ، فقد منع اإلسالـ مف دخكؿ ام مسكف  فحرمة المسكن المادية : 
َر ُبُيوِتُكْم َحتَّى َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْدُخُموا ُبُيوتاا َغيْ  دكف إذف صاحبو قاؿ تعالى : 

َحداا َتْستَْأِنُسوا َوُتَسمُِّموا َعَمى َأْىِمَيا َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم َلَعمَُّكْم َتَذكَُّروَن * َفِإْن َلْم َتِجُدوا ِفيَيا أَ 
ْن ِقيَل َلُكُم اْرِجُعوا َفاْرِجُعوا ُىَو َأْزَكى َلُكمْ  َوالمَُّو ِبَما  َفاَل َتْدُخُموَىا َحتَّى ُيْؤَذَن َلُكْم َواِ 

 ِْ. َتْعَمُموَن َعِميمٌ 
فياتاف اآليتاف الكريمتاف قررتا حرمة المسكف عمى أتـ كجو كأكممو قبؿ أف تعرؼ 
الدساتير كاإلعالنات العالمية لحقكؽ اإلنساف ذلؾ بأربعة عشر قرنا مف الزماف , كلقد 
زادت ىذه اآلية النيي عف دخكؿ البيكت دكف إذف أصحابيا تأكيدا فأمرت الداخؿ 

, كاالكثر مف ذلؾ فقد حرصت الشريعة ِٓ بالرجكع إذا طمب منو صاحب البيت
االسالمية عمى أرشد المسمميف أف يعممكا أطفاليـ الذيف لـ يبمغكا الحمـ كخدميـ الذيف 
يخالطكىـ في المنزؿ أف يستأذنكا قبؿ دخكليـ حجرات نكـ الكبار في األكقات التي 

ِذيَن آَمُنوا ِلَيْستَْأِذْنُكُم َيا َأيَُّيا الَّ  يتخفؼ فييا الشخص عادة مف مالبسو ، قاؿ تعالى : 
 الَِّذيَن َمَمَكْت َأْيَماُنُكْم َوالَِّذيَن َلْم َيْبُمُغوا اْلُحُمَم ِمْنُكْم َثاَلَث َمرَّاٍت ِمْن َقْبِل َصاَلِة اْلَفْجرِ 

اٍت َلُكْم َلْيَس َوِحيَن َتَضُعوَن ِثَياَبُكْم ِمَن الظَِّييَرِة َوِمْن َبْعِد َصاَلِة اْلِعَشاِء َثاَلُث َعْورَ 
ُم َعَمْيُكْم َواَل َعَمْيِيْم ُجَناٌح َبْعَدُىنَّ َطوَّاُفوَن َعَمْيُكْم َبْعُضُكْم َعَمى َبْعٍض َكَذِلَك ُيَبيُِّن المَُّو َلكُ 
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فيذه الصيانة أك رعاية لحرمة المساكف لف تجدىا بغير  ِٔ.  اَْلَياِت َوالمَُّو َعِميٌم َحِكيمٌ 
 ديف اإلسالـ .

فتقرر بتحريـ الشريعة اإلسالمية الغراء التمصص عمى  حرمة السكن المعنوية:أما 
مساكف االفراد كالنظر فييا أك التجسس عمييا , ككضعت اخالقا كادابان لمزيارة 

 ِٕكاالستئذاف كالدخكؿ بأذف اصحابيا.
الف ا تعالى جعؿ البيكت مسكنان الستقرارىـ  فيحرم التمصص عمى مساكن االفراد

ئناف نفكسيـ كامانيـ عمى عكراتيـ كحرماتيـ كالبيكت ال تتحقؽ فييا ىذه المعاني كاطم
مالـ تكف حرمان امنان ال يستبيحو احد اال بعمـ اىميا كاذنيـ , كلذلؾ التشريع اإلسالمي 
بيذه الحرمة فجعؿ االستئذاف عمى البيكت يحقؽ حرمتيا فيمنع عمى اىميا الحرج 

العكرات كاالسرار التي قد ال يحب اىميا اطالع الناس بالمباغتة كالتاذم بانكشاؼ 
( قاؿ )مف اطمع في بيت كمنوي قكؿ المصطفى ) ِٖعمييا كمفاجأتيـ دكف استئذاف.

 ِٗقكـ بغير اذنيـ فقد احٌؿ ا ليـ اف يفقؤكا عينو(.
منع االسالـ التجسس عمى المسكف ك محاكلة كشؼ أسرار صاحبو أما التجسس فقد 

قد جاء النيي عف التجسس عما كقاطعا كصريحا في القرآف كالسنة . مف داخمو ، كل
َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيراا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ  حيث يقكؿ ا سبحانو كتعالى : 

, فيذه اآلية المباركة تكضح ما يترتب عمى التجسس  َّ َبْعَض الظَّنِّ ِإْثٌم َوال َتَجسَُّسوا
مف كشؼ لمعكرات ، كانتياؾ لمحرمات , كلقد قرر فقياء الشريعة أف التجسس ، ككشؼ 
األستار كاإلطالع عمى عكرات المساكف ، ال يجكز كلك كاف الباعث عميو شريفان ، 

ائؿ إلى المقاصد كالغاية المقصكدة منو مشركعة ، فإف اإلسالـ يطمب أف تككف الكس
المشركعة مشركعة أيضا ، فميس لممبدأ القائؿ بأف الغاية تبرر الكسيمة مكاف في 
اإلسالـ , لذلؾ قرر الفقياء المسممكف اف مف نظر الى حرمة في داره مف ككة اك ثقب 
عمدا فرماه بخفيؼ كحصاة فأعماه اك أصاب قرب عينو فجرحو فمات فيدر دمو كخرج 

ة لو لتعمده النظر كالتمصص كالتجسس . اما اذا كاف مخطئا اك كقع بالعمد ، أم ال دي
 ُّبصره اتفاقا كعمـ صاحب الدار الحاؿ فانو ال يرميو.
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كعمى الرغـ مف حفاظ الشريعة عمى حرية الفرد ككرامتو في بيتو مكضع اسراره ، اال اف 
الشريعة ، حرية المسكف كحرمتو ليست مطمقة كانما ىي مقيدة بالنظاـ العاـ كبحدكد 

فيي مقيدة باال تنتيؾ فييا حرمات ا كيتعدل فييا عمى حدكد ا عز كجؿ ، كارتكاب 
جريمة فييا اك اخفاء ادكات ارتكاب الجريمة فييا ، اال اف ذلؾ ال يعطي لمسمطة ممثمة 
بأفرادىا دخكؿ المساكف عنكة بيذه الحجج بؿ تقدر الضركرة  بقدرىا فال تقتحـ المساكف 

ا كانت ضركرة جدية تتطمب ذلؾ كبأمر مف السمطة المختصة ككفؽ اجراءات اال اذ
 . ِّمحددة سمفا

 المطمب الثاني
 حق السكن والسكنى  أسبابو وحرمة في القانون العراقي

كيضـ المطمب ماىية حؽ في السكف كالسيكنى  فشمؿ ثالثة فركع األكؿ / اسباب كسب 
ة حؽ السكف أك الحماية الشرعية , اما حؽ السكف كالسكنى كالفرع  الثاني شمؿ حرم

 وىي كالتالي: الفرع الثالث فكاف لممقارنة لمقكانيف الكضعية كالشرعية 
 الفرع األول / اسباب كسب حق السكن والسكنى في القانون العراقي:

عند دراسة مصطمح حؽ السكف كالمسكف يظير لنا امريف احدىما السكف كالسكنى 
لكؿ فرد , كعند التكغؿ في البحث نجد مصطمح حؽ السكنى بمنظره العاـ يككف حقان 

تنفرد بو الزكجة في حاؿ قياـ الزكجية اك بعد الطالؽ لمدة زمنية حددىا القانكف , كعمى 
ىذا ستككف دراستنا بيذا الفرع مقسمة لمحكريف االكؿ عاـ , ال نحاكؿ الدخكؿ بتفاصيؿ 

كالمسكف في القانكف العراقي , ترىؿ البحث كيخرج عف ىدفو  في اسباب حؽ السكف 
 كالمحكر الثاني لحؽ السيكنى الذم اقره القانكف لمزكجة بصكرة خاصة .

 المحور األول : االسباب العامة لكسب حق السكن والسكنى في القانون العراقي:
لمعرفو اسباب حؽ السيكنى نرجع الى اسباب كسب حؽ المنفعة نجدىا تتمثؿ بالعقد 

 . ّّكالكصية كالتقادـ
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: يعد العقد احد أسباب اكتساب حؽ المنفعة كبالتالي يككف مف اسباب حؽ  اوالا / العقد
السكنى في جميع القكانيف المقارنة , كيكسب ىذا الحؽ إما بطريؽ اإلنشاء )طريؽ 

، أك ّْمباشر(، بأف يرتب مالؾ العيف حؽ السكني عمى العقار لمصمحة شخص آخر
اشر(، كأف ينقؿ مالؾ العقار بالعقد الرقبة إلى الغير بطريؽ االحتفاظ بو )طريؽ غير مب

ف كاف ينشئ حؽ رقبة  كيحتفظ بحؽ السكني لنفسو مدل حياتو، كالعقد في ىذه الحاؿ كا 
ال حؽ سكني، إال أنو يبرز حؽ السكني بطريؽ غير مباشر، عف طريؽ فصؿ الرقبة 

 . ّٓعف الممكية التامة
قارنة عمى إف الكصية سببان مف أسباب اكتساب اتفقت التشريعات المثانياا / الوصية : 

حؽ المنفعة كبالتالي مف اسباب كسب حؽ السكنى، كالكصية ىي: ) الكصية تصرؼ 
كاكتساب حؽ  ّٔفي التركة مضاؼ إلى ما بعد المكت مقتضاه التمميؾ باؿ عكض(.

كيتـ ذلؾ إما بطريقة  ّٕالسكنى بالكصية ىك األكثر كقكعا مقارنة بكسبو بالعقد.
اشرة، فتككف الكصية في ىذه الحالة منشئة لحؽ السكنى، كذلؾ بأف يكصي مالؾ مب

العيف بحؽ السكنى لشخص معيف، فتبقى الرقبة لمكرثة. أك أف يكصي بممكية الرقبة 
لشخص كبحؽ السكنى لشخص آخر أك غير مباشرة، فتككف الكصية في ىذه الحاؿ 

 ّٖ منشئة لممكية الرقبة.
 ثالثا: التقادم

التقادـ أحد أسباب اكتساب المنفعة كبالتالي حؽ السكنى في القانكف العراقي كيقصد يعد 
بالتقادـ كذلؾ التقادـ المانع مف سماع الدعكل، كىك عدـ سماع الدعكل بعد مركر مدة 
معينة أخذا بالمبدأ الفقيي الذم يقرر أف القضاء يتخصص بالزماف كالمكاف 

بو بالتقادـ، كالمراد بالتقادـ ىنا ىك الحيازة . كحؽ السكنى يمكف اكتسا ّٗكالخصكمة
  َْعمى حؽ السكنى  كليس العقار. 

 :كن أو السكنى في القانون العراقيالمحور الثاني / االسباب الخاصة لكسب حق الس
خصص المشرع العراقي كحؽ خاص لكسب حؽ السيكنى كذلؾ بكضع حؽ لمزكجة 

عمى زكجيا في السكف كاسماه قانكف حؽ الزكجة المطمقة في السكف المرقـ  ُْالمطمقة
 ِْ, الذم يمـز األزكاج المطمقيف تكفير السكف المالئـ لطميقاتيـُّٖٗ( لسنة ٕٕ)
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, كىي مدة مؤقتة لحماية النساء المطمقات مف التشرد كالضياع،  ّْسنكات(  ّمدة)
مفة منيا أف يككف سبب الطالؽ لكف حؽ السكنى قد يسقط عف النساء ألسباب مخت

, كما قرر القانكف  ْْالخيانة الزكجية أك أف تمتمؾ األخيرة دارا أك تنازليا عف حقكقيا 
حؽ الزكجة في االستقالؿ بالمسكف كعدـ جكاز إسكاف الزكج أكالده مف غيرىاكأقاربو في 

مميزيف ، كاستثنى القانكف أكالد الزكج غير الْٓالسكف الذم أعده ليا بغير رضاىا
ككالدم الزكج الفقيريف إف لـ يستطع الزكج اإلنفاؽ عمييما استقالال، كتعيف كجكدىما 

 عنده.
 الفرع الثاني/ حُرمة حق في السكن في القانون العراقي:

شدد القانكف العراقي عمى حرمة المساكف كممؾ الغير في كثير مف النصكص القانكنية 
, في الفصؿ الثاني منو , مف خالؿ  ُٗٔٗلسنة  ُُُكاقد افرد قانكف العقكبات المرقـ 

البحث في احكاـ نصكص قانكف العقكبات المقارف يتضح اف نكع ىذه الجريمة ىك 
جنحة بصرؼ النظر عف صفة الجاني سكاء اكاف فردان عاديان اـ مكظفان اـ مكمفان بخدمة 

الشديد اك  عامة كعقكبة الجنحة في القانكف ال تزيد بكؿ االحكاؿ عف الحبس بنكعيو
البسيط كالغرامة ، كعميو سنشير الى عقكبة الجريمة التي يرتكبيا الفرد  ثـ سنبيف 

 :ْٔعقكبتيا في حالة ارتكابيا مف قبؿ المكظؼ العاـ اك المكمؼ بخدمة عامة
 أوالا / عقوبة جريمة انتياك حرمة المسكن التي يرتكبيا الفرد:

نكف العقكبات يعاقب عمى ارتكاب ىذه ( مف قاُ/ِْٖنص المشرع العراقي في المادة )
الجريمة بالحبس مدة ال تزيد عمى السنة كبغرامة ال تزيد عمى مئة دينار ، ثـ اردؼ 
عبارة اك بإحدل ىاتيف العقكبتيف ، كبعبارة اخرل جعؿ لمقاضي سمطة تقديرية في الحكـ 

رة الثانية في بالحبس كالغرامة اك الحكـ بإحدل العقكبتيف دكف االخرل ، كلكف في الفق
المادة نفسيا شدد العقكبة الى الحبس مدة ال تزيد عمى سنتيف كبغرامة ال تزيد عمى 
مئتي دينار اك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كذلؾ ، أم انو شدد العقكبة في حالة قصد منع 
حيازتو اك ارتكاب جريمة فيو ، كلكنو عاد كاردؼ كذلؾ عبارة " كتككف العقكبة الحبس 

الجريمة بيف غركب الشمس كشركقيا اك بكاسطة كسر اك تسمؽ اك مف اذا كقعت 
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شخص حامؿ سالحان ظاىران اك مخبأ اك مف ثالثة اشخاص فاكثر اك مف شخص انتحؿ 
صفة عامة اك ادعى القياـ بخدمة عامة باالتصاؼ بصفة كاذبة " ، كمف ثـ تعد ىذه 

كما  ْٕالقصى لمحبس الشديدالحاالت ظرفان مشددان ، كعميو يجب الحكـ بعقكبة الحد ا
اف المشرع العراقي ساكل في عقابو عمى حالة الدخكؿ دكف رضاء صاحب المسكف 

 .ْٖكالدخكؿ خفية 
 ثانياا/ عقوبة جريمة انتياك حرمة المسكن التي يرتكبيا الموظف العام .

عالج المشرع المقارف في حمايتو لحرمة المسكف في حالة ما اذا تعرضت لالنتياؾ مف 
قبؿ المكظؼ العاـ اك المكمؼ بخدمة عامة عنيا في حالة الفرد العادم ، فقد ) يعاقب 
بالحبس كبالغرامة اك باحدل ىاتيف العقكبتيف : كؿ مكظؼ اك مكمؼ بخدمة عامة دخؿ 

، كبيذا لـ يحدد  ْٗالخ (…د االشخاص اك ممحقاتو اعتمادان عمى كظيفتو منزؿ اح
المشرع العراقي الحد االدنى اك االقصى لمحبس فقد يككف مف اربع كعشريف ساعة كال 
يزيد عمى خمس سنكات ما لـ ينص القانكف عمى خالؼ ذلؾ ، كفي الكقت ذاتو لـ 

قي ، كلكف يحدد مقدار الغرامة فقد تتراكح ما بيف نصؼ دينار كخمسمائة دينار عرا
باعتقادنا انو ميما يكف مف امر فقد ال تككف مدة الحبس كمقدار الغرامة اقؿ مما ىك 

 َٓمقرر لعقكبة ىذه الجريمة في حالة ارتكابيا مف قبؿ الفرد العادم.
 الفرع الثالث مقارنة في حق السكن بين التشريعين الوضعي والشرعية

اتير العراقية كالقانكف العراقي  سنبحث في ىذا الفرع عمى مقارنة مكجزة في الدس
 كالشريعة اإلسالمية كمفيكـ ىذا الحؽ مف حيث تعريفة كمشركعيتو كآليات الحماية فيو.

 أوالا الحق في السكن في الدساتير العراقية:

  تناكلت الدساتير ىذا الحؽ , لذا كاف محكر دراستو مف فركع القانكف الدستكرم
 , كىك احد فركع القانكف العاـ .

  الحرية الشخصية مصكنة لجميع سكاف العراؽ مف التعرض كالتدخؿ كال يجكز
 ُٓالقبض أك تكقيؼ أك معاقبة أحد اك إجباره عمى تبديؿ السكف....
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  المساكف مصكنة مف التعرض، كال يجكز دخكليا، كالتحرم فييا، إال في
 ِٓاألحكاؿ كالطرائؽ التي يعينيا القانكف...

 القانكف أداء كظيفتيا االجتماعية كاف ال تنزع  الممكية الخاصة مصكنة كينظـ
 ّٓاال لممنفعة العامة مقابؿ تعكيض عادؿ.

  الممكية الخاصة مصكنة كينظـ القانكف أداء كظيفتيا االجتماعية كاف ال تنزع
 ْٓاال لممنفعة العامة مقابؿ تعكيض عادؿ كفقا لمقانكف .

  مكطف فنجد الدستكر سارع المشرع بالتشريعات الخاصة بتكفير السكف لكؿ
عمى أىمية السكف كشدد في فقراتو عمى تكفير السكف  ُّٔٗالعراقي منذ عاـ

 الدائـ . ََِٓالالئؽ لكؿ مكاطف حتى دستكر

  ال يجكز منع المكاطف مف السفر خارج البمد أك مف العكدة الييا كال تقييد بتنقمو
 ٓٓكاقامتو داخؿ البمد . 

 لصحي لمعراقييف.. كتكفر ليـ السكف )تكفؿ الدكلة الضماف االجتماعي كا
 ٔٓكالمناىج الخاصة لتأىيميـ كالعناية بيـ(

كمف خالؿ ما كرد في التشريعات سابقة الذكر، فإنيا كبمجمميا تشير الى أمريف ميميف 
كىما؛ السكف باعتباره ممكية خاصة كىك حؽ مصكف ال يمكف التعرض لو اك التجاكز 

السكف كتكفيره كاجب عمى الدكلة تييئتو كىك مف عميو بأم شكؿ مف األشكاؿ، كممكية 
 ٕٓالضركريات.

 ثانيا حق السكن والسكنى في القوانين العراقية: 

  تناكلت القانكف المدني كقانكف حؽ الزكجة المطمقة في السكف  ليذا الحؽ , لذا
كاف محكر دراستو مف فركع القانكف المدني كقانكف االحكاؿ الشخصية , كىك 

 القانكف الخاص .احد فركع 
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  إدراؾ المشرع العراقي خاصة ألىمية المسكف في تحقيؽ رغد اإلنساف كبقائو
 كحفظ كرامتو.

  شدد القانكف العراقي عمى حرمة المساكف كممؾ الغير في كثير مف النصكص
 . ُٗٔٗالقانكنية كاقد افرد قانكف العقكبات 

 كف , اذ اف المشرع ينص المشرع العراقي في معاقبتو عمى الدخكؿ خفية لممسا
العراقي ساكل في عقابو عمى حالة الدخكؿ دكف رضاء صاحب المسكف 

 كالدخكؿ خفية.
  ميز القانكف العراقي بيف حؽ السيكنى كحؽ السكف فأحدىما حؽ شخصي

 كالثاني حؽ عيني.
  تختمؼ خطة المشرع المقارف في حمايتو لحرمة المسكف في حالة ما اذا

مكظؼ العاـ اك المكمؼ بخدمة عامة عنيا في تعرضت لالنتياؾ مف قبؿ ال
 حالة الفرد العادم

 ثالثاا حق السكن والسكنى في الشريعة االسالمية : 

  اقرت الشريعة اإلسالمية الخصكصية الفردية كاعترفت بالسكف لكؿ
مسمـ كىك ما يسمى في الدساتير الحديثة بحؽ المسكف ، أك حرمة 

 المسكف ، أك حرية المسكف.
 الـ لإلنساف حؽ السكف بؿ ككفؿ لو األمف في مسكنو ألنو حفظ اإلس

 مأكاه كمكمف سره كمكاف راحتو كطمأنينة نفسو.
  ًمف اإلسالـ ىذا الحؽ لكؿ سكاف الدكلة اإلسالمية مف المسمميف ضى

 كأىؿ الذمة.
 . تناكلت اآليات القرآنية كممة السكف بمعنى المأكل كغيرىا مف المعاف 



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
1220 

 تأكيد حؽ كؿ فرد في داخؿ الدكلة اإلسالمية كفالة السكنى لكؿ فرد ف
 في مسكف يميؽ بو

  قررت الشريعة االسالمية امف الناس كسكينتيـ في بيكتيـ , ككفمت
حؽ السكف لكؿ افراد الدكلة فميـ حرية اختيار المساكف كاماكف بنائيا 

 كحرية اختيار تممكيا كاالقامة فييا.
  كحرمت الشريعة التجسس كالتمصص عمى مساكف االفراد ككضعت اخالقا

 كادابان لمزيارة كاالستئذاف كالدخكؿ بأذف اصحابيا.

 الخاتمة
بفضؿ ا تـ االنتياء مف بحثنا المكسكـ )حؽ السكف كحؽ السيكنى دراسة مقارنة بيف 

 ي: الشريعة اإلسالمية كالقكانيف العراقية( نذكر أىـ النتائج كما يم
اقرت الشريعة اإلسالمية الخصكصية الفردية كاعترفت بالسكف لكؿ مسمـ كىك  .ُ

ما يسمى في الدساتير الحديثة بحؽ المسكف ، أك حرمة المسكف ، أك حرية 
المسكف , كمف ثـ اتفقت القكانيف الكضعية مع الشريعة االسالمية في حرية 

الحؽ أقرت بو اإلنساف في اختيار سكنو كمسكنو كاف ىذا المسكف كىذا 
الشريعة االسالمية كمف ثـ جاءت القكانيف الكضعية مؤكدة عمى ىذا الحؽ 

 كاعتباره مف مقكمات الحياة الكريمة .
قررت الشريعة االسالمية أمف الناس كسكينتيـ في بيكتيـ , ككفمت حؽ السكف  .ِ

كيا لكؿ افراد الدكلة فميـ حرية اختيار المساكف كاماكف بنائيا كحرية اختيار تمم
كاالقامة فييا , كحؽ السكف كالسكنى في القانكف الكضعي ك مصاف كلو حرمة 
كحماية خاصة كفؽ آليات رسمتيا سكاء كانت شرعية أك كضعية , كال يجكز 
التعرض لو ألم تدخؿ تعسفي كال يجكز اف يتعرض الى انتياؾ حرمتو ، كال 

تفتيش يجكز دخكؿ سكف خاص أك اقتحامو بغير اذف صاحبو كال يجكز 
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المسكف اال في الحدكد التي يقررىا القانكف ككذلؾ كفؽ االجراءات التي يحددىا 
 القانكف .

أكجت الدساتير العربي كعمى رأسيـ الدستكر العراقي عمى كفالة حؽ السكف  .ّ
 كالسيكنى .

تناكؿ القانكف العراقي بفرعو العاـ بحؽ السكف كالسيكف, إذا يناكلو كأحد بنكد  .ْ
) الدستكر الممكي ( كصكالن الى الدستكر العراقي  ُِٓٗمف  الدستكر العراقي

 .ََِٓالدائـ لسنة 
تناكؿ القانكف العراقي بفرعو الخاص حؽ السكف كالسيكنى , باعتباره حؽ عيني  .ٓ

 يدخؿ بالممكية .
 المصادر والمراجع

 اوالا : القرآن الكريم
 ثانياا : المراجع : 

مية الحراني / الحسبة في اإلسالـ أك ابف تيمية ,  أحمد بف عبد الحميـ بف تي (ُ
 .ُٖٗٗكظيفة الحككمة اإلسالمية , دار الكتب العممية

ابف حـز , عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي أبك محمد/ المحمى  (ِ
باآلثار , تح: عبد الغفار سميماف البندارم , دار الكتب العربية , بيركت , 

ََُِ. 
عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي, رد ابف عابديف، محمد أميف بف عمر بف  (ّ

 ـ.ُِٗٗ – ِالمحتار عمى الدر المختار، دار الفكر, بيركت, ط
ابف قدامة، أبك محمد مكفؽ الديف عبد اا بف أحمد بف محمد بف قدامة  (ْ

الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي، الشيير بابف قدامة المقدسي 
 ىػَُْٓ-ُر، طىػ(: المغني، بيركت: دار الفكَِٔ)ت
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أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى:  (ٓ
ىػ( ، تفسير القراف العظيـ , تح: محمد حسيف شمس الديف, دار الكتب ْٕٕ

 ىػ.ُُْٗبيركت , األكلى  –العممية، منشكرات محمد عمي بيضكف 
جامع الصحيح )صحيح البخارم ، محمد بف إسماعيؿ البخارم أبك عبد ا , ال (ٔ

 ـ.ََِِدمشؽ بيركت , -البخارم(, دار ابف كثير 
 –البشير , محمد طو البشير ك غني حسكف طو، الحقكؽ العينية األصمية  (ٕ

الحقكؽ العينية التبعية، الدار الجامعية لمطباعة كالنشر كالترجمة، العراؽ، سنة 
 ـ.ُُْٔ -ىػ ُّٔٗ

حميد البياتي ,  النظاـ السياسي اإلسالمي مقارنا بالدكلة  البياتي , د.منير (ٖ
 ـ.ََِٗعماف _ األردف , -القانكنية , دار النفائس 

خميس , محمكد خميس حسف محمد خميس ، حؽ المسكف الشرعي لمزكجة:  (ٗ
دراسة فقيية تطبيقية ، قدمت الى مجمس  جامعة النجاح الكطنية كمية 

 .َُِِالدراسات العميا فمسطيف. 
ىػ( الشرح َُُِالدردير , سيدم أحمد الدردير أبك البركات المالكي )المتكفى:  (َُ

 الكبير، دار الفكر, بيركت, تحقيؽ: محمد عياش)د.ت(. 
الرازم , محمد بف ابي بكر بف عبدالقادر الرازم ، مختار الصحاح ، دار  (ُُ

 ـ. ُُٖٗالكتاب العربي ، بيركت 

الخصكصية في القانكف الجنائي , الزغبي , عمي احمد عبد الزعبي , حؽ  (ُِ
 ـ.ََِْالمؤسسة الحديثة لمكتاب , 

الزلمي , د.مصطفى ابراىيـ الزلمي , حؽ الحرية في القرآف الكريـ , الطبعة  (ُّ
 .َُِِالرابعة 

السنيكرم , عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم، الكسيط في شرح القانكف المدني  (ُْ
لبناف،  -مبي الحقكقية، بيركت الجديد،  الطبعة الثالثة الجديدة، منشكرات الح

 ـُّٗٗسنة
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صابريني , غازم حسف صباريني ، الكجيز في حقكؽ اإلنساف : كحرياتو  (ُٓ
 .ُٕٗٗدار الثقافة لمنشر ك التكزيع, -األساسية , عماف

، دار ٗ، طِالصابكني , محمد عمي الصابكني ، صفكة التفاسير ، ـ (ُٔ
 .َُٖٗالصابكني ، مصر

 –السمفية في المجتمعات المعاصرة , دار القمـ عثماف , محمد فتحي عثماف ،  (ُٕ
 ـ.ُُٖٗالككيت ,

الفراىيدم أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ البصرم )ت  (ُٖ
ىػ( العػيف، المحقؽ: د ميػدم المخزكمي، د إبراىيـ السامرائي، دار كمكتبة َُٕ

 اليالؿ د.ت.

، مجمة دراسات كشاش , كريـ يكسؼ كشاكش ، حماية سرية المراسالت  (ُٗ
 .ُٔٗٗ، كانكف االكؿ ،  ِ( ، العدد ِّالشريعة كالقانكف ، المجمد )

الكميبكلى , عبد الرحمف بف محمد بف سميماف الكميبكلى المدعك بشيخ زاده،  (َِ
مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر،  خرج آياتو كأحاديثو خميؿ عمراف 

ب العممية، بيركت , لبناف، المنصكر، الطبعة األكلى، الجزء الرابع، دار الكت
 ق.ُُْٗ

مبارؾ , د. سعيد عبد الكريـ مبارؾ , محاضرات في الحقكؽ العينية االصمية ,  (ُِ
. مكجز المحاضرات  التي ألقيت عمى طمبة الصؼ المنتيي في ىيئة القانكف 

-ُِْْكاالقتصاد، جامعة البصرة، دار الطباعة الحديثة، البصرة، سنة 
ُُّْ. 

محمصاني , النظرية العامة لممكجبات كالعقكد في  محمصاني , د.صبحي (ِِ
 .ُْٖٗالشريعة اإلسالمية، دار العمـ لممالييف، بيركت 

النعماف , د. ضحى سعيد النعماف عمر رياض أحمد , حؽ السيكنى دراسة  (ِّ
(  ُ( المجمد )  ُمقارنة , بحث منشكر مجمة جامعة تكريت لمحقػكؽ السنة ) 

 ىػ ُّْٕـ ، ذك الحجة َُِٔمكؿ ( * اي ِ( الجزء )  ُالعدد )
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النككم , أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )صحيح مسمـ  (ِْ
بشرح النككم( , المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج , دار إحياء التراث 

 ىػ.ُِّٗ, ِبيركت , ط –العربي 
 ثالثاا : الدساتير العراقية :

. الدساتير  ُِٓٗلسنة  القانكف االساسي العراقي ) الدستكر الممكي ( .ُ
العػراقية كدراسة مقارنة بمعايير الحقكؽ الدستكرية الدكلية , الطبعة االكلى , 

 ـ ََِٓق ػ ُِْٔ نشر المعيد الدكلي لحقكؽ االنساف , جامعة دم بكؿ.
 ُٖٓٗدستكر جميكرية العراؽ ) الدستكر الجميكرم األكؿ( لسنة  .ِ
 المؤقت َُٕٗدستكر جميكرية العراؽ لسنة  .ّ
 المؤقت ُٖٔٗدستكر جميكرية العراؽ لسنة  .ْ
 .ََِٓجميكرية العراؽ الدائـ لسنة  .ٓ

 رابعاا: القوانين العراقية :
 . ُٗٓٗلسنة  (ُٖٖ)قانكف االحكاؿ الشخصية العراقي رقـال (ُ
 . ُُٓٗ( لسنة َْالقانكف المدني العراقي رقـ ) (ِ
 .ُٗٔٗ( لسنة ُُُكبات العراقي رقـ )القانكف العق (ّ
 .ُّٖٗ( لسنة ٕٕالزكجة المطمقة في السكف المرقـ )القانكف حؽ  (ْ

 خامساا : المواقع اإللكترونية
جبار , إيناس جبار , القانكف يتيح لمزكجة المنفصمة سكنا مؤقتا إذا كاف  (ُ

/ َُ/ ُٖالطالؽ رجعيا , نشرت في مكقع مجمس القضاء االعمى بتاريخ  
 https://www.hjc.iq, في المكقع االلكتركني  َُِٖ

العيد المجنة المعنية بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية الدكرة السادسة  (ِ
الحؽ في السكف المالئـ , نشر جامعة منيسكتا  ْ( . التعميؽ العاـ رقـ ُُٗٗ)

 http://hrlibrary.umn.edu, مكتبة حقكؽ االنساف في المكقع االلكتركني 

https://www.hjc.iq/
http://hrlibrary.umn.edu/
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مكقع الدكتكر حسيف حامد حساف , حؽ المسكف كاألمف في الشريعة اإلسالمية  (ّ
, كتاب نشر عمى صفحة الدكتكر الشخصية , بالمكقع االلكتركني: 

http://hh.mm-ss.com 

                                                           
 َٕ. سكرة اإلسراء: اآلية  ُ
. د. حسيف حامد حساف , حؽ المسكف كاألمف في الشريعة اإلسالمية , كتاب نشر عمى صفحة  ِ

  ْ, ص  http://hh.mm-ss.comالدكتكر الشخصية , بالمكقع االلكتركني: 
 ُُٖٗ. محمد بف ابي بكر بف عبدالقادر الرازم ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ، بيركت  ّ

 .ٓٓٔ، كمادة نزؿ ص َّٕ، مادة سكف ص
ىػ( العػيف، َُٕالفراىيدم أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ البصرم )ت  . ْ

 ( . ُِّج /ص ٓرائي، دار كمكتبة اليالؿ )المحقؽ: د ميػدم المخزكمي، د إبراىيـ السام
ـ ََُِ، ُبيركت، ط –. تيذيب المغة، المحقؽ: محمد عكض مرعب، دار إحياء التراث العربي  ٓ

 (ّٗص  َُ)ج
 .ُّ. سكرة األنعاـ/ اآلية  ٔ
 . ٔ. سكرة الطالؽ / اآلية ٕ
, رد المحتار عمى الدر . ابف عابديف، محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي ٖ

 (. ََٔ/صّـ. )ج ُِٗٗ – ِالمختار، دار الفكر, بيركت, ط
. محمكد خميس حسف محمد خميس ، حؽ المسكف الشرعي لمزكجة: دراسة فقيية تطبيقية ، قدمت  ٗ

 .َٕ، ص  َُِِالى مجمس  جامعة النجاح الكطنية كمية الدراسات العميا فمسطيف. 
ىػ( الشرح الكبير، دار الفكر, بيركت, َُُِأبك البركات المالكي )المتكفى:  . سيدم أحمد الدردير َُ

 .ِّْص ِتحقيؽ: محمد عياش. ج
بيركت،  -. أحمد سالمة القميكبي كأحمد البرلسي عميرة، حاشية القميكبي كعميرة، دار الفكر  ُُ

 (.ٕٓص  ْـ. )جُٓٗٗ-ىػُُْٓ
ف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ . ابف قدامة، أبك محمد مكفؽ الديف عبد اا ب ُِ

-ُىػ(: المغني، بيركت: دار الفكر، طَِٔالدمشقي الحنبمي، الشيير بابف قدامة المقدسي )ت
 (.ََِص  ٖىػ )جَُْٓ

 . ُٕ. محمكد خميس حسف محمد خميس ، حؽ المسكف الشرعي لمزكجة: مصدر سابؽ ، ص  ُّ
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سعيد النعماف عمر رياض أحمد , بحث منشكر مجمة  .حؽ السيكنى دراسة مقارنة : د. ضحى ُْ

ـ ، ذك َُِٔ( * ايمكؿ  ِ( الجزء )  ُ( العدد ) ُ( المجمد )  ُجامعة تكريت لمحقػكؽ السنة ) 
 .ِْٓىػ , ص ُّْٕالحجة 

, المنشكر في جريدة الكقائع  ُُٓٗ( لسنة َْ( مف القانكف المدني العراقي رقـ )ُُِٔ. المادة ) ُٓ
 ِّْ, ص   ُُٓٗ-َٗ-َٖ| تاريخ العدد :َُّٓالعدد :  العراقية رقـ

كاالجتماعية كالثقافية  االقتصاديةمف العيد المجنة المعنية بالحقكؽ ( ُفقرة)ُُ. تعريؼ المادة  ُٔ
, نشر جامعة منيسكتا ,  الحؽ في السكف المالئـ ْالتعميؽ العاـ رقـ .  (ُُٗٗالدكرة السادسة )

 http://hrlibrary.umn.eduااللكتركني  مكتبة حقكؽ االنساف في المكقع
 .َٖ. سكرة النحؿ / اآلية  ُٕ
 ٕٔ. سكرة يكنس/ اآلية  ُٖ
 .ُِ. سكرة الرـك / اآلية  ُٗ
 .َُّ. سكرة التكبة / اآلية  َِ
. ابف حـز , عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي أبك محمد/ المحمى باآلثار , تح: عبد  ُِ

 .ُٔٓص ٔ., جََُِ, دار الكتب العربية , بيركت ,  الغفار سميماف البندارم
. ابف تيمية ,  أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـ بف تيمية الحراني أبك العباس تقي الديف /  ِِ

 ّٓ, ص ُٖٗٗالحسبة في اإلسالـ أك كظيفة الحككمة اإلسالمية , دار الكتب العممية
 .ٔد.حسيف حامد حساف , ص. حؽ المسكف كاألمف في الشريعة اإلسالمية , ِّ
 ِٖػ  ِٕ. سكرة النكر / اآلية  ِْ
 .ٕ. حؽ المسكف كاألمف في الشريعة اإلسالمية , د.حسيف حامد حساف , ص ِٓ
 .ٖٓ. سكرة النكر / اآلية  ِٔ
عماف  -. د.منير حميد البياتي , النظاـ السياسي اإلسالمي مقارنا بالدكلة القانكنية , دار النفائس  ِٕ

. ككذلؾ ينظر كريـ يكسؼ كشاكش ، حماية سرية المراسالت ، مجمة ُٕٔـ.، صََِٗ_ األردف ,
. ِٔٓ-ِٓٓ، ص  ُٔٗٗ، كانكف االكؿ ،  ِ( ، العدد ِّدراسات الشريعة كالقانكف ، المجمد )

ـ. ُُٖٗالككيت , –ككذلؾ ينظر محمد فتحي عثماف ، السمفية في المجتمعات المعاصرة , دار القمـ 
ر د.صبحي محمصاني , النظرية العامة لممكجبات كالعقكد في الشريعة ، ككذلؾ ينظ َٖ، ص

. ككذلؾ ينظر غازم حسف  ُُٖ-ُُٓ، ص  ُْٖٗاإلسالمية، دار العمـ لممالييف، بيركت 
دار الثقافة لمنشر ك التكزيع, -صباريني ، الكجيز في حقكؽ اإلنساف : كحرياتو األساسية , عماف
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، دار ٗ، طِعمي الصابكني ، صفكة التفاسير ، ـ . ككذلؾ ينظر محمد ُّٕ، ص  ُٕٗٗ
 .ّّْ،ص َُٖٗالصابكني ، مصر

. ِٖ، ص  َُِِد.مصطفى ابراىيـ الزلمي , حؽ الحرية في القرآف الكريـ , الطبعة الرابعة  . ِٖ
. كمحمد فتحي عثماف ، المصدر السابؽ ، ص  ُٕٔكمنير حميد البياتي ، المصدر السابؽ ، ص

َٖ . 
محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )صحيح مسمـ بشرح النككم( , المنياج شرح . أبك زكريا  ِٗ

،  ُْىػ. ، ج ُِّٗ, ِبيركت , ط –صحيح مسمـ بف الحجاج , دار إحياء التراث العربي 
. ككذلؾ ينظر محمد بف إسماعيؿ البخارم أبك عبد ا: صحيح البخارم , الجامع الصحيح ُّٖص

, ينظر أبك الفداء  ُّ، ص ٗـ. ، جََِِدمشؽ بيركت , -ر )صحيح البخارم(, دار ابف كثي
ىػ( ، تفسير القراف العظيـ , ْٕٕإسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى: 

بيركت , األكلى  –تح: محمد حسيف شمس الديف, دار الكتب العممية، منشكرات محمد عمي بيضكف 
اآليتيف المذككرتيف كبياف ما اشتممت عمييا مف معاف انظر . كفي تفسير  َِٗ-ِٕٖىػ , ص ُُْٗ

 .ّّٓ-ّّْ: محمد عمي الصابكني ، المصدر السابؽ ص 
 .ُِ. سكرة الحجرات / اآلية  َّ
. ابف الممقف ، عمر عمي األنصارم ابف الممقف سراج الديف أبك حفص / قكاعد ابف الممقف أك  ُّ

 .ُٗٔٔ-ُٖٔٔ، ص  ََُِطفى محمكد األزىرم , األشباه كالنظائر في قكاعد الفقو , تح: مص
، غازم حسف صباريني ،  ِٕٓ-ِٔٓ. كريـ يكسؼ احمد كشاكش ، المصدر السابؽ ، ص  ِّ

 .ُّٖالمصدر السابؽ ، ص
. لـ ينص المشرع العراقي عمى اسباب كسب حؽ السكني عميو فاألمر يقتضي الرجكع الى  ّّ

مف القانكف المدني العراقي كالتي جاء فييا: )  ُِٓٔاسباب كسب حؽ المنفعة استنادا لنص المادة 
،  فيما عدا االحكاـ المتقدمة ، تسرم االحكاـ المتعمقة بحؽ المنفعة عمى حؽ االستعماؿ كحؽ السكني

ما دامت ال تتعارض مع طبيعة ىذيف الحقيف ( ينظر حؽ السيكنى دراسة مقارنة : د. ضحى سعيد 
 .َّٓالنعماف عمر رياض أحمد , مصدر سابؽ ,ص

. د. سعيد عبد الكريـ مبارؾ , محاضرات في الحقكؽ العينية االصمية , مكجز المحاضرات  التي  ّْ
نكف كاالقتصاد، جامعة البصرة، دار الطباعة الحديثة، ألقيت عمى طمبة الصؼ المنتيي في ىيئة القا

 .ِِٕ, ص ُُّْ-ُِْْالبصرة، سنة 
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الحقكؽ العينية التبعية، الدار  –. محمد طو البشير ك غني حسكف طو، الحقكؽ العينية األصمية  ّٓ
, نقالن عف حؽ َِّص ُـ.جُُْٔ -ىػ ُّٔٗالجامعية لمطباعة كالنشر كالترجمة، العراؽ، سنة 

 .َّٓنى دراسة مقارنة : د. ضحى سعيد النعماف عمر رياض أحمد , مصدر سابؽ ,صالسيك
 المعدؿ ُٗٓٗلسنة  ُٖٖ( مف قانكف االحكاؿ الشخصية العراقي رقـ  ِٗ. المادة ) ّٔ
عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم، الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد،  الطبعة الثالثة الجديدة،  ّٕ

 . ُُِٔ، ص ٗـ ، جُّٗٗلبناف، سنة -قية، بيركت منشكرات الحمبي الحقك 
. حؽ السيكنى دراسة مقارنة : د. ضحى سعيد النعماف عمر رياض أحمد , مصدر سابؽ  ّٖ
 .ّٔٓ,ص
. عبد الرحمف بف محمد بف سميماف الكميبكلى المدعك بشيخ زاده، مجمع األنير في شرح ممتقى  ّٗ

صكر، الطبعة األكلى، الجزء الرابع، دار الكتب األبحر،  خرج آياتو كأحاديثو خميؿ عمراف المن
 .ّٔٗ، ص ُُْْ -ىػ ُُْٗالعممية، بيركت , لبناف، 

. حؽ السيكنى دراسة مقارنة : د. ضحى سعيد النعماف عمر رياض أحمد , مصدر سابؽ  َْ
 .َْٓ,ص
. قاؿ القاضي محمد رجب قاضي محكمة األحكاؿ الشخصية في الكرخ إف "قانكف سكف الزكجة  ُْ
د مف الحقكؽ العينية المتفرعة عف حؽ الممكية، كىك حؽ يخكؿ صاحبو كأسرتو سكنى عقار مممكؾ يع

مف القانكف المدني العراقي إال أف قانكف  ُِٓٔ- ُُِٔلمغير كقد نظمو المشرع العراقي في المكاد 
التصرفات التسجيؿ العقارم لـ ينظمو ما جعؿ أمر إمكانية ترتيبو مستحيمة عمى ارض الكاقع ذلؾ اف 

الكاردة عمى عقار كما ىك معركؼ ال يعتد بيا ما لـ تكف مسجمة في دكائر التسجيؿ العقارم، كىذه 
األخيرة تمتنع عف تسجيمو لعدـ تنظيـ إجراءات تسجيمو في القانكف"، الفتا الى اف "ىذا الحؽ العيني لو 

القانكف يتيح  يناس جبار ,أسباب كحاالت كمعالجات كجد القانكف جزءا مف الحمكؿ ليا". مقالة إل
لمزكجة المنفصمة سكنا مؤقتا إذا كاف الطالؽ رجعيا , نشرت في مكقع مجمس القضاء االعمى بتاريخ  

 /https://www.hjc.iq, في المكقع االلكتركني  َُِٖ/ َُ/ ُٖ
ص)  , كالتي تن ُّٖٗ( لسنة ٕٕ( مف قانكف حؽ الزكجة المطمقة في السكف المرقـ ) ُ.المادة )  ِْ

تصدر المحكمة التي تنظر في دعكل طالؽ الزكجة أك تفريقيا قرارا بناء عمى طمبيا بابقائيا بعد 
الطالؽ اك التفريؽ ساكنة مف دكف زكجيا في الدار أك الشقة التي تسكنيا معو اذا كانت مممككة لو ، 

 كيصدر ىذا القرار ضمف الحكـ بالطالؽ أك التفريؽ (.
, التي  ُّٖٗ( لسنة ٕٕمف قانكف حؽ الزكجة المطمقة في السكف المرقـ )  ُ( فقرة ِ. المادة ) ّْ

 تنص )تككف سكنى الزكجة المطمقة بمقتضى المادة االكلى لمدة ثالث سنكات(
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( ٕٕ( الفقرات ) أ , ب , ج , د ( مف قانكف حؽ الزكجة المطمقة في السكف المرقـ )ّ. المادة ) ْْ

 .ُّٖٗلسنة 
 .ُّٖٗ( لسنة ٕٕ) ب ( مف قانكف حؽ الزكجة المطمقة في السكف المرقـ )( الفقرات ِ. المادة ) ْٓ
. عمي احمد عبد الزعبي , حؽ الخصكصية في القانكف الجنائي , المؤسسة الحديثة لمكتاب ,  ْٔ

 ِِِػ ُِِ,  ص ََِْ
 ( مف قانكف العقكبات العراقي اف مدة الحبس الشديد ال تقؿ عف ثالثة شيكرٖٖ. جاء في المادة ) ْٕ

، كال تزيد عف خمس سنكات ما لـ ينص القانكف عمى خالؼ ذلؾ ، كعمى المحكمة اف تحكـ بالحبس 
 الشديد كمما كانت مدة الحبس المحكـك بيا اكثر مف سنة .

 المعدؿ ُٗٔٗلسنة  ُُُ/ب( مف قانكف العقكبات رقـ ِْٖ. المادة ) ْٖ
 ُٗٔٗلسنة  ُُُ( مف قانكف العقكبات رقـ ِّٔ. المادة ) ْٗ
 .ِِّحؽ الخصكصية في القانكف الجنائي , المصدر السابؽ , صعمي احمد عبد الزعبي ,  . َٓ
الدساتير العػراقية ) الدستكر الممكي (  ُِٓٗلعاـ ( مف القانكف االساسي العراقيٕ. المادة ) ُٓ

المعيد ـ , نشر ََِٓق ػ ُِْٔكدراسة مقارنة بمعايير الحقكؽ الدستكرية الدكلية , الطبعة االكلى , 
 .ٗص الدكلي لحقكؽ االنساف , جامعة دم بكؿ ,

, الدساتير العػراقية كدراسة مقارنة بمعايير  ُِٓٗ( مف القانكف االساسي العراقي لعاـٖ. المادة ) ِٓ
 .َُالحقكؽ الدستكرية الدكلية ,المصدر السابؽ  , ص

يد الجميكرم، الذم كفؿ كىك أكؿ دساتير الع ُٖٓٗ( دستكر جميكرية العراؽ لسنة ُّ. المادة ) ّٓ
حؽ السكف الى جانب مجمكعة مف الحقكؽ كالحريات, الدساتير العػراقية كدراسة مقارنة بمعايير 

 . ٖٓالحقكؽ الدستكرية الدكلية ,المصدر السابؽ  , ص 
المؤقت ,الدساتير العػراقية كدراسة مقارنة  ُٖٔٗ( دستكر جميكرية العراؽ لسنة ُٕ. المادة ) ْٓ

 . ّٖحقكؽ الدستكرية الدكلية ,المصدر السابؽ  , صبمعايير ال
, الدساتير العػراقية كدراسة مقارنة بمعايير  َُٕٗ( مف دستكر جميكرية العراؽ لسنة ِْ. المادة) ٓٓ

. بمعنى كفالة حؽ اإلنساف بأف يككف لو سكف َُْالحقكؽ الدستكرية الدكلية ,المصدر السابؽ  , ص
 /https://www.ina.iq كحرية في اختيار محؿ اقامتو

 .ََِٓ( دستكر جميكرية العراؽ الدائـ لسنة َّ.  المادة ) ٔٓ
مقالة نشرت في المكقع  . عمي الخفاجي , حؽ السكف بيف دستكريَّة المطمب ككجكبيو التنفيذ , ٕٓ

 https://www.ina.iq. َُِِ/  ٕ/  ُُاإللكتركني ككالة  االنباء االعالمية بتاريخ 

 
 


