رێبەری روونکردنەوەی جۆری مامەڵەی هاتوو لە راپۆرتی ئاماری
وەزارەت بۆ ساڵی 2016
یەکەم /جۆری مامەڵەی هاتوو لە خشتەی کاروچاالکی یەکانی فەرمانگەکانی دادنووسی

ژ

ڕوونکردنەوە

جۆری مامەڵە

 1بریکار نامەی تایبەت

تایبەتە بە یەک بابەت

 2بریکار نامەی گشتی

گشتی هەموو شتێک دەگرێتەوە .....دوو جۆرە:
 - 1رەها/هەموو شتێک  - 2گشتی/کڕین و فرۆشتنی تێدانیە

 3بەڵێن نامە

کەسێک بەڵێن دەدەات

 4وەرگێر (ترجمە)

لە زمانێک بۆ زمانێک پەسند کردنی ووتەی وەرگێری سوێند خوراو

 5دەستەبەری (کفالە)

کەسێک دەبێتە کفیلی کەسێکی تر بە هەر مەبەستێک.
بەمەبەستی دامەزران -ئازادکردن.......هتد
دوو جۆرە - 1 :دارایی (بەپارە)  - 2کەسایەتی (کەسیە)

 6پەسندکردنی بەراییەکان

هەر مامەڵەیەک لە دادنووس ئەنجام بدرێت وێنەیەک لە ئەرشیف ئەمێنێتەوە

 7هۆشداری (انذار)

ئاگادارکردنەوەی کەسی بەرامبەر لەڕێگەی دادنووس

 8کارکردن

گرێبەستی کارکردن لەنێوان دوو کەس (خاوەن کارو کرێکار)

 9کۆمپیالە

ئەنجام دانی مامەڵەى کۆمپیالە لەنێوان دوو کەس خاوەن قەرزو قەرزدار  /دوو
جۆرە
( - 1عین طلب) هەرکاتێک بیەوێت( - 2 .مدة) بۆماوەیەکی دیاری کراو.

هۆشداری البردنی
10
بریکار

ئاگادارکردنەوەی وکیل لە وکالە.

 11بەڵێن نامەی زەوى

بەڵێن نامەیەکە تایبەت بە وەرگرتنی زەوى

 12ڕێککەوتن

گرێبەستێک لە نێوان دوو کەس یان زیاتر

 13پەسندکردنی تۆمار

سجلی شریکات یان میزانیە کە تۆمار دەکرێت لە دادنووس ژمارەی
بۆ دادەنرێت
1

هۆشداری
14
سپاردنی پارە

ئەو کەسەی کە دێت پارەی ابداع دەکات لە دادنووس
ئاگادار کردنەوەی کەسی بەرامبەر بە مەبەستی دانانی پارە لە دادنووس

 15هەڵوەشانەوە (فسخ)

هەڵوەشانەوەی مامەڵە نمونە /هەڵوەشاندنەوەی کفالەیەک

 16دەستەبەری قوتابی

کفالەیەک تایبەت بە قوتابی کاتێک بە مەبەستی وەرگرتنی
لەکۆلێژ یان پەیمانگا

 17ئامێرەکان

بە مەبەستی وەرگرتنی مۆڵەتی کارگەیەک دەر بهێنرێت لە دادنووس تۆمار
دەکرێت

 18وازهێنان

گرێبەستێکە لە نێوان دوو کەس یان زیاتر کە کەسێکیان تنازل لە بەشی
خۆی دەکات بۆ کەسەکەی تر بە پێی گرێبەستەکە

 19پسوولەی سپاردەکان

وصل ایداع

 20داد پێدانان (اقرار)

دان پێدانان بە وەرگرتنی بڕی کۆمپیالە

تۆماری داوای داواکردنی
21
پشکنینی تۆماری ئامێرەکان

مەبەست لێی وەرگرتنی مۆڵەت بۆ ئامێرەکان داواکاری پشکنینی
ئامێرەکان پێشکەش بە دادنووس دەکات

 22هاوبەشی

گرێبەستێکە لە نێوان دو کەس یان زیاتر بۆ هەر مەبەستێک
وە هیچ گرێبەستێک بە بێ ڕەزامەندیی فەرمانگەی باج ڕایی ناکرێت

 23مامەڵەی بێ باجەکان

ئەو مامەاڵنەیە کە ڕسوماتی نیە واتە لێبوردنی بۆ کراوە (معفوە)

دان پێدانان بە وەرگرتنی
24
کۆمپیالە

واتە ئەو کەسەی کە کۆمپیالەکە وەردەگرێت دان پێدانانی بۆ دەکرێت

 25فرۆشتن

گرێبەستێکە لە نێوان دوو کەس یان زیاتر بە مەبەستی فرۆشتنی شتێک
جگە لە خانوو و ئۆتومبیل (بۆ نموونە فرۆشتنی کارگەیەک)

 26اشراف

واتە سەر پەرشتی کردنی مامەڵەیەک

 27بەڵێندەر

مقاوالت

 28بەکرێگرتن و بە کرێدان

گرێبەستێکە لە نێوان دو کەس یان زیاتر بۆ هەر مەبەستێک
وە هیچ گرێبەستێک بە بێ ڕەزامەندیی فەرمانگەی باج ڕایی ناکرێت

 29سپاردەکان

ایداع

دووەم /جۆری مامەڵەی هاتوو لە خشتەی کاروچاالکییەکانی فەرمانگەکانی جێبەجێکردن

2

ژ

ڕوونکردنەوە

جۆری مامەڵە

1

مامةلةى نؤذةنكراوةكان

ئەو مامەاڵنەی کە نوێکراینەوە

2

ذمارةى فةرمانى بذيَودانى جيَبةجيَكراو

نفقەی ژن  -منداڵ  -مردوو

3

ذمارةى فةرمانى مارةيى جيَبةجيَكراو

وەرگرتنی پارەی پاشەکی

4

ذمارةى فةرمانى كريَى دايةنى جيَبةجيَكراو

ئەو بڕە پارەی کە لە الیە ن پیاوەکە دەدرێت بە
ژنە تەالق دراوەکە کە منداڵەکە
بەخێو دەکات

5

ذمارةى فةرمانة جيَبةجيَكراوةكانى مندالَ دينت

دیاری کردنی کاتی بینینی منداڵ

6

ذمارةى فةرمانة جيَبةجيَكراوةكانى مندالَ دانةوة

دانەوەی منداڵ بە باوکی دوای بڕیاری محکمە

7

ذمارةى فةرمانة جيَبةجيَكراوةكانى طويَرايةىل هاوسةرى

ڕێککەوتنی هاوسەر واتە گوێ ڕایەڵی بکات

8
9
10
11
12
13

پەیوەستە بە باری کسی واتە کەسێک کە
ذمارةى مامةلةكانى ثةيوةست بة بارى كةسايةتى
مووچەکەی بڕاوە ئەو کات هەقی خۆی
وەرگرێت /ئینجا پارەکە دەداتەوە
ئەو بڕیارانەی لە دادگای بەرایی دەدرێت خاوەن
ذمارةى فةرمانة جيَبةجيَكراوةكانى قةرز وةرطرتنةوة
قەرز قەرزەکەی وەردەگرێت
چۆڵ کردنی خانوو یان دووکان بە بڕیاری جێ
ذمارةى فةرمانة جيَبةجيَكراوةكانى ضؤلكردنى خانووبةرة
بە جێ کردن.
دوای جێ بە جێ کردن بڕیاری محکمە.
ذمارةى فةرمانة جيَبةجيَكراوةكانى دانةوةى سامانى نةطويَزراوة هەر شتێک کە چەسپاو بێت ئەگەر لە جیاتی
قەرز بەکاردێت
ذمارةى فةرمانة جيَبةجيَكراوةكانى دانةوةى سامانى طويَزراوة ئەو شتانەی کە چەسپاو نیە وەک سەیارە یان زێر
دەتوانی حجز بکرێت
ذمارةى نووسراوة جيَبةجيَكراوةكان

پەیوەستە بە کۆمپیالە و چەکی بانک

سێیەم /جۆری مامەڵەی هاتوو لە خشتەی کاروچاالکییەکانی بەڕێوەبەرایەتییەکانی چاودێری
ناکامەکان

ژ

جۆری مامەڵە

 1ژمارەی خاوەن قەرزەکان

ڕوونکردنەوە
ئەو منااڵنەی کە پارەیان بۆ دێت.

3

 3بڕی قەرزەکان

ئەو منااڵنەی کە باوکیان ماوە دایکیان
وفاتی کردووە
ئەو پارانەیە کە ناکامەکە لە ( )١٨ساڵ تەواو بوو پارەیان
بۆ صرف دەکرێت یان بە پێی نفقات.
یەکیک بی سەرو شوێن بێت مامەڵەیەکی هەبێت
یان پارە یان موڵک

 5بنکەی پۆلیس

ئەو داواکاریانەی کە دەچیتە بنکەی پۆلیس

 2باوان

 4بزر بوو

 6دابەشنامەی شەرعی
 7دابەشنامەی یاسایی

ئەم دابەشنامەیە کە پێوێستی بە رەزامەندی
چاودێری ناکامەکانە بۆ دیاری کردنی هەقی ناکامەکان
ئەو دابەشنامەیە کە بە پێی یاسا کچ و کوڕ مافی خۆی
بە یەکسانی وەردەگرێت .ئەو دابەشنامەیە بۆ موڵکی دەوڵەت بەکار دێت
کە ڕێگە پێدانی هەبێت لە الیەن خەڵک

 8دەسەاڵت بەند کراو

ئەوانەن کە کەم ئەقڵن یان بزر بوو

 9ژمارەی داوای تۆمارکراو

ژمارەی تۆمارکردنی داوای یاسایی

ژمارەی داوای داد بینی
10
تیاکراو

ئەم داوایانەیە کە کاری لەسەر کراوە لە محکمە

ریپێدان بۆ کڕین و فرۆشتنی زەوى و زار
 11ژمارەی ڕێپێدان
دوو جۆرە- 1 :وکالەت نامە  - 2دابەشنامە
ژمارەی لێتوێژینەوەی سەر توێژینەوە ئەنجام دەدرێت لە سەر چۆنیەتی
12
بارو دۆخی ژیانی ناکامەکە
مێز
 13ژمارەی نۆڕین
ژمارەی ئەو ناکامانەی
14
کە پێگەیشتوون
ژمارەی داوای یەکالی
15
کراوە
 16سپاردەی خەرج کراو
 17سپاردەی وەرگیراو
 18سوودی مانگانە

ژمارەی ئەو مامەاڵنەی کە پشکنین (کشف) یان بۆ کراوە
واتە  ١٨ساڵی تەواو کردووە
واتەە ئەو داوایانەی کە کۆتایی پێهاتووە
کۆی گشتی ئەو پارانەی کە خەرج دەکرێت لە
بەڕێوەبەرایەتی ناکامەکان بۆ ناکامەکان
کۆی گشتی ئەو پارانەی کە دێتە ناو حیسابی
بەڕێوەبەرایەتی ناکامەکان بۆ ناکامەکان
قازانجی ئەو پارەی کە بۆ ناکام دانراوە
لە ماوەی  ١٨ساڵ

 19شەهید

ئەو کەسانەی کە شەهید بوون

 20مردوو

ئەوەی کە باوکی مردووە

 21پێسپێری نامە

ئەوانەى کە باوکیان دەمرێت حجە وصایەیان
بۆ دەردەهێنرێت بە مەبەستی وەرگرتنی میرات
4

چوارەم /جۆری مامەڵەی هاتوو لە خشتەی کاروچاالکییەکانی بەڕێوەبەرایەتییەکانی
تۆمارکردنی خانووبەرە

1

جۆری مامەڵە
فرۆشتن

روونكردنەوە

ز

2

بە مولك كردن

راستكردنەوەی رەگەز

زەوی كارتەكان و قەرەبوو

زەوی دەكرێتە خانوو یان خانوو دەكرێتە زەوی

4

سەرلەنوێ

مامەڵەیەك هیچی نەماوە نوێ دەكرێتەوە

6

دابەشكردن

بۆ نمونە مولکێک دەکرێت بە دوو مولک

8

بانانە

مساتەحە

10

مامەلەی تر

3
5
7
9
11
ز

فرۆشتنی زەوی خانوو و زەوی كشتوكالی

افراز و جیا كردنەوە

دابر كردن

گۆرینەوەی مولك لە نێوان دوو کەس

گۆرینەوە

گوستنەوەی مولك لە رێگای میراتەوە

میرات
قەرزو هەڵوەشاندنەوە

رهن هەڵوەشاندنەوە
روونكردنەوە

جۆری مامەڵە

1

مامەلەی دەستگرتنی بانك

خیتاب زەمان رهنی بانک

2

پشتگیری كردن

لەسەر ئەوەی مولکی هەیە

4

گلدانەوە

حجز خستنە سەر خانوو

7

پسولەی براو

یاداشتی رێگەپێدان

پارەی پێرادەکێشرێت

9

یاداشتی پارە وەرگرتن

پارەی پێ ایداع دەکرێت لە بانک

3
5

8

سورەت قەید

وێنەی تۆمار

لێژنەكانی نۆرین

10

یاداشتی یەكالكراو

11

بارمەتەی كرێ

کەشفکردنی مولک

مامەلەی ژمێرکاری

پارەی پێوەردەگیرێت

تەسویە واتا پارەی زیاد دەدرێتەوە

بارمتە و رسم گەراندنەوە

ئەماناتی لێژنەی کەشف

5

12
13

رهن

بارمتەی تۆماری خانووبەرە

دانەوەی بارە بە خاوەنەکەی

گەراندنەوەی رسومات

6

