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تقديم و�شكر

ياأتي هذا الكتاب في �شياق م�شروع »نحو اإلغاء التمييز �شد المراأة في العراق«، وهو 

م�شروع نّفذه المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بالتعاون مع جمعية االأمل 

العراقية وبدعم من وزارة الخارجّية البريطانّية. 

وقد هدف الم�شروع ب�شكل اأ�شا�شي اإلى تفعيل دور منّظمات المجتمع المدني المعنية 

الت�شريعات  في  الجن�شين«  بين  »التمييز  واإلغاء  تحّدي  من  وتمكينها  المراأة  ب�شوؤون 

من المنظمات  هذه  تمكين  في  فتمثلت  للم�شروع  الرئي�شية  المخرجات  اأما   العراقية. 

القانونية. االنتهاكات  مواجهة   )2 المراأة.  بحقوق  للمطالبة  الفعالة  الم�شاركة   )1"
3( التاأثير على �شانعي ال�شيا�شات المحليين واأ�شحاب القرار المعنيين ب�شوؤون المراأة 

في العراق.

في  المراأة  و�شع  حول  مهمة  مادة  ت�شّكل  الكتاب  هذا  يحتويها  التي  المعلومات  ان 

الت�شريعات العراقية، ومدى قربها وتوافقها مع الت�شريعات الدولية ذات ال�شلة، ال�شيما 

اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة )�شيداو(. وقد عر�شت الدرا�شة 

 – العراقية  للقوانين  ت�شمنت جردة  كما  )�شيداو(،  اتفاقية  على  العراقية  التحفظات 

على  ووقفت  الد�شتورية،  الن�شو�س  وكذلك  ال�شخ�شية،  واالأحوال  والمدنية  الجزائية 

مدى قربها وبعدها من اتفاقية )�شيداو(. وخل�شت الدرا�شة اإلى مجموعة من التو�شيات 

واالقتراحات لتحديث القوانين من اأجل النهو�س بو�شع المراأة. 

وقد جرى مناق�شة الدرا�شة واإقرار التو�شيات الواردة فيها خالل ور�شة عمل وطنية، 

بغداد، �شارك فيها عدد كبير  2013 في  الثاني/نوفمبر  ت�شرين  الثاني من  عقدت في 

و�شخ�شيات  المراأة،  وحقوق  المدني  المجتمع  مجال  في  العراقيات  النا�شطات  من 

برلمانية وممثلين عن الوزارات واالإدارات الر�شمية، باالإ�شافة اإلى مجموعة من الق�شاة 

عن  وممثالت  و�شحافيين  واأكاديميين  المراأة،  ق�شايا  في  المتخ�ش�شين  والمحامين 

منظمات دولية تعني ب�شوؤون المراأة.
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يقّدر المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة تقديرًا عاليًا الجهود التي بذلها 

اليهم جميعًا جزيل  ي�شدي  واذ  الكتاب،  و�شع هذا  في  �شاهموا  الذين  االأطراف  جميع 

الخارجّية  وزارة  بال�شكر  يخ�ّس  الممّيز،  واأدائهم  الثرية  لعطاءاتهم  واالمتنان  ال�شكر 

البريطانّية لتقديمها الدعم لم�شروع »نحو اإلغاء التمييز �شد المراأة«، والقا�شي هادي 

عزيز لو�شعه هذه الدرا�شة القيمة، وفريق عمل جمعّية االأمل العراقّية لتعاونها في تنفيذ 

هذا الم�شروع ال�شيما ال�شيدة هناء ادوار وال�شيد جمال الجواهري وال�شيد جورج دنخا 

نيقوال، باالإ�شافة الى فريق عمل المركز العربي ال�شيما الدكتور و�شيم حرب، الدكتور 

عبدالح�شين �شعبان، االأ�شتاذة نلي ريحان وال�شيد روجه خوري. 
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المقدمة

»ال يولد المرء امراأة، بل ي�شبح كذلك«.

        �سيمون دي بوفار 

اإّن ميثاق االأمم المتحدة يهدف اإلى تعزيز احترام حقوق االإن�شان والحريات االأ�شا�شية 

للنا�س جميعًا والت�شجيع على ذلك بدون تمييز ب�شبب الجن�س اأو اللغة اأو الدين اأو العرق، 

وال تفريق بين الرجال والن�شاء. وتاأكيدًا لما تقدم، فقد جاء في االإعالن العالمي لحقوق 

جديد  من  الميثاق  في  اأكدت  قد  المتحدة  االأمم  �شعوب  كانت  »ولما   :1948 االإن�شان 

اإيمانها بحقوق االإن�شان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والن�شاء من حقوق مت�شاوية، 

وحزمت اأمرها على اأن تدفع بالرقي االجتماعي ُقدمًا واأن ترفع م�شتوى الحياة في جٍو 

من الحرية اأف�شح«.

اإن النّيات النبيلة لالأمم المتحدة وحدها، ال تكفي للق�شاء على التمييز �شد المراأة، 

تغيير  اأجل  من  الجميع  فيه  ي�شترك  ومتوا�شل  مثابر  جهد  ذلك  ي�شاحب  اأن  يجب  بل 

االأنماط االجتماعية والثقافية ل�شلوك الرجل والمراأة، المبنية على العادات واالأعراف 

الموؤ�ش�شة للتمييز �شد المراأة، بما في ذلك التدابير الواجب اأن تّتخذها الدول المعنية 

الإلغاء القائم من الت�شريعات الم�شرعنة لذلك التمييز، باال�شتعانة ب�شرعة حقوق االإن�شان 

التي ت�شّمنتها االتفاقيات والمواثيق الدولية.

المتحدة،  لالأمم  العامة  الجمعية  عر�شت   ،1952 )دي�شمبر(  االأول  كانون   20 في 

اتفاقية ب�شاأن الحقوق ال�شيا�شية للمراأة، التي اعتبرت نافذة في 7 تموز )يوليو( 1954 

االأمم  ميثاق  في  الواردة  الحقوق  في  والن�شاء  الرجال  ت�شاوي  مبداأ  )اإعمال  هدفها 

العامة في  ال�شوؤون  اإدارة  في  الم�شاركة  �شخ�س حق  لكل  باأن  منها  واعترافًا  المتحدة، 

بلده، �شواء ب�شورة مبا�شرة اأو بوا�شطة ممثلين يختارون بحرية، والحق في اأن تتاح له 
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ةمدقملا

على قدم الم�شاواة فر�شة تلك المنا�شب في بلده، ورغبة منها في جعل الرجال والن�شاء 

يت�شاوون في التمّتع بالحقوق ال�شيا�شية وممار�شتها طبقًا لميثاق االأمم المتحدة واالإعالن 

العالمي لحقوق االإن�شان(.

الخا�س  الدولي  والعهد  وال�شيا�شية  المدنية  بالحقوق  الخا�س  الدولي  العهد  �شدر 

بالحقوق االقت�شادية واالجتماعية والثقافية، المعتمدان �شنة )1966( والنافذان �شنة 

الحقوق  باحترام  فيهما  االأطراف  الدول  تعهد  لزوم  اأحكامهما  المت�شمنة   )1976(

المعترف بها فيهما وكفالَة تلك الحقوق لالأفراد كافة الموجودين في اإقاليمها والداخلين 

في والياتها، من دون تمييز ب�شبب الجن�س اأو العرق اأو اللون اأو اللغة اأو الدين اأو الراأي 

خرى. 
ُ
ال�شيا�شي وغير ال�شيا�شي اأو القومية اأو االأ�شل االجتماعي و�شواه من االأ�شباب االأ

وتعزيزًا للجهد االأممي بهذا ال�شدد، فقد اعتمدت الجمعية العامة لالأمم المتحدة 

بقرارها المرقم 180/34 في 18 كانون االأول )دي�شمبر( 1979، اتفاقية الق�شاء على 

جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة )�شيداو(، النافذة بتاريخ 3 اأيلول )�شبتمبر( 1981، 

الر�شمية  الجريدة  المن�شور في   1986 ل�شنة  بالقانون )66(  العراق  التي �شادق عليها 

)الوقائع العراقية( العدد 3107 في 21 تموز )يوليو( 1986. والمفارقة هنا اأن الوقائع 

العراقية لم تن�شر ن�س االتفاقية، بل اكتفت بن�شر الت�شديق على قرار االأمم المتحدة 

المعتمد لها مع التحفظات، مما حال دون و�شول الن�شو�س اإلى المعنيين والمواطنين. 

وحجب الن�شو�س تلك كان له اأهدافه واأغرا�شه في حينها، ولم يلحق الن�شو�س الن�شر 

من  اأكثر  بعد  اأي   ،1992 �شنة  ال�شادرة  العدل  لوزارة  الت�شريعية  المجموعة  �شمن  اإال 

خم�س �شنوات على الت�شديق.

اإن االقتناع الذي و�شلت اإليه االأمم المتحدة، هو اأن التمييز ما زال يمار�س �شد المراأة 

وب�شكل وا�شع النطاق رغم المجموعة الت�شريعية االأممية الر�شينة ال�شادرة بهذا ال�شاأن، 

االإن�شان،  كرامة  واحترام  الحقوق  في  الم�شاواة  لمبادئ  انتهاكًا  ُيعد  التمييز  ذلك  واإن 

وُيعد عقبة اأمام الم�شاركة ال�شيا�شية واالجتماعية والثقافية واالقت�شادية للمراأة واأ�شوة 

بالرجل، واإنها توؤمن باأن التنمية الكاملة والرفاه العام وق�شية ال�شلم الأي بلد ت�شتوجب 

م�شاركة المراأة والرجل وب�شكل مت�شاٍو، واإن ذلك بعيد المنال ما لم يتم الق�شاء على كل 

اأ�شكال التمييز �شد المراأة. وا�شتنادًا اإلى ما تقدم فقد تم اعتماد هذه االتفاقية.
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ةمدقملا

�شد  التمييز  على  الق�شاء  منها  الغر�س  االأحكام،  من  بمجموعة  االتفاقية  جاءت 

لها  االعتراف  اأو  الجن�س  اأ�شا�س  على  تقييدها  اأو  ا�شتبعادها  دون  والحيلولة  المراأة، 

بالحقوق التي خ�شتها بها ال�شرعة الدولية وت�شمن لزوم االإقرار بالم�شاواة في ن�شو�س 

الد�شاتير وم�شاركتها واتخاذ التدابير المطلوبة للت�شدي لكل الت�شريعات التي تخالف 

مع  مت�شاوية  لها حقوق  تكون  واأن  العام،  ال�شاأن  في  الفاعلة  الم�شاركة  ولزوم  اأحكامها 

الرجل في ن�شاطي التربية والتعليم، وهي تكفل الم�شاواة في العمل وال�شمان االجتماعي، 

واالجتماعية  االقت�شادية  الن�شاطات  اأو  ال�شحي  الجانب  في  �شدها  التمييز  تجيز  وال 

والثقافية. وتوؤكد االتفاقية على و�شع المراأة الريفية لما لها من م�شاكل خا�شة. وتناولت 

للمراأة ولزوم م�شاواتها مع الرجل، والم�شاواة ذاتها  القانونية  االأهلية  االتفاقية كذلك 

اأو عند انق�شائه واالأمور المتعلقة باالأطفال و�شواها من  اأثناء عقد الزواج  في الحقوق 

خرى.
ُ
المبادئ االأ

لما تقدم، �شنقف، في هذه الدرا�شة، على الت�شريعات العراقية الخا�شة بالمراأة وبيان 

مدى قربها اأو بعدها عن هذه االتفاقية، م�شتعينين ببع�س االأحكام الق�شائية ال�شادرة 

�شد  التمييز  لمو�شوع  الوا�شحة  ال�شورة  اإعطاء  بغية  االتحادية،  التمييز  محكمة  عن 

المراأة ت�شريعًا وق�شاًء، هذا وقد اعتمدنا فيها المنهج النقدي واأحيانًا المنهج التحليلي، 

وق�ّشمناها ح�شب الموا�شيع ليت�شنى للمتلّقي االإحاطة بهذا المو�شوع ب�شهولة وُي�شر حتى 

لو كان من غير المخت�شين بهذا المو�شوع.

المو�شوع االأول، هو مناق�شة التحفظات العراقية على االتفاقية، وهل ان العراق محق 

في تحفظاته اأم اإن تلك التحفظات ي�شوبها العيب.

طرفًا  باعتبارها  للمراأة  واأهميته  ال�شخ�شية،  االأحوال  قانون  هو  الثاني،  المو�شوع 

مهمًا في اأحكامه.

المو�شوع الثالث، هو قانون العقوبات. ولكون بع�ٍس من الن�شو�س الواردة فيه ت�شّكل 

تمييزًا �شد المراأة فقد اأفردنا له هذه الم�شاحة.

والوقوف  بالمراأة،  المتعلقة  خرى 
ُ
االأ العراقية  القوانين  ويت�شمن  الرابع،  المو�شوع 

على مدى قربها وبعدها من )�شيداو(.

المو�شوع الخام�س، المراأة في الد�شتور العراقي.
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- اأواًل-

 التحفظات العراقية على اتفاقية الق�شاء 

على جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة )�شيداو(

�شادق العراق على اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة )�شيداو( 

بالقانون المرقم )66( المن�شور في الوقائع العراقية العدد )3107( في 21 تموز )يوليو( 

1986. اإال اأن للعراق اأربعة تحفظات على االتفاقية المذكورة، اإذ اأن المادة )28( من 

االتفاقية خّولت االأمين العام لالأمم المتحدة تلقي ن�س التحفظات التي تبديها الدول 

وقت الت�شديق اأو االن�شمام ويقوم بتعميمها على جميع الدول.

والتحفظ، ح�شبما عّرفته الفقرة )6( من المادة الثالثة من قانون عقد المعاهدات 

العراق ي�شدر عند  اإعالن من جانب حكومة جمهورية  1979، هو:  ل�شنة  رقم )111( 

بها،  االقرار  اأو  قبولها  اأو  اإليها  االن�شمام  اأو  عليها  الت�شديق  اأو  معاهدة  على  التوقيع 

على  تطبيقها  في  المعاهدة  اأحكام  لبع�س  القانوني  االأثر  تغيير  اأو  ا�شتبعاد  وي�شتهدف 

اأن  العلم  مع  هذا  المعاهدة.  تلك  في  بها  الم�شموح  الحدود  �شمن  العراق  جمهورية 

اتفاقية فيينا لعقد المعاهدات 1969 اأجازت اإبداء التحفظ على المعاهدة عند توقيعها 

كان  اإذا  با�شتثناء  اإليها،  االن�شمام  اأو  عليها  الموافقة  اأو  قبولها  اأو  عليها  الت�شديق  اأو 

من  لي�س  معينة  تحفظات  تجيز  المعاهدة  اأن  اأو  المعاهدة،  تلك  في  التحفظ محظورًا 

بينها ذلك.

واالأمر الجدير باالعتبار، هو ما جاء في الفقرة )2( من المادة )28( من اتفاقية 

االتفاقية  هذه  لمو�شوع  منافيًا  يكون  تحفظ  ابداء  جواز  عدم  المت�شمنة  )�شيداو(، 

وغر�شها. وهذا اال�شتثناء يجب ان يكون محل اعتبار.

ت عليها المادة الثانية من القانون رقم )66( ل�شنة  وتحفظات العراق االأربعة، ن�شّ
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ةمتالية)اةمرعة ظاا ىلاةتلة ظااةمقعةما ىلا دظضالا ةياةمتدظظلا ماةمدعلااتاظمةتلا

1986 المن�شور في جريدة الوقائع العراقية والم�شار اإليه بال�شكل االآتي: )اأن الت�شديق 

واالن�شمام اإلى هذه المعاهدة ال يجعالن جمهورية العراق ملزمة بحكم المادة الثانية 

من االتفاقية بفقرتيها )و( و )ز( وكذلك المادة التا�شعة بفقرتيها والمادة )16( منها 

على اأن يكون التحفظ المتعّلق بهذه المادة دون االخالل بما تكفله ال�شريعة االإ�شالمية 

من حقوق مقابلة لحقوق الزوج بما يحقق التوازن العادل بينهما، وكذلك التحفظ ب�شاأن 

الفقرة )1( من المادة )29( من هذه االتفاقية في ما يتعلق بمبداأ التحكيم الدولي حول 

تف�شير اأو تطبيق هذه االتفاقية. 

م�شوغ  هناك  هل  وبيان  االأربعة  التحفظات  من  واحد  كل  على  الوقوف  و�شنحاول 

قانوني يوجب التحفظ على ن�شو�س تلك االتفاقية ومدى قرب اأو بعد تلك التحفظات من 

االأحكام العامة لحقوق االإن�شان التي اأقرتها االتفاقيات والمواثيق. اأو اأن للن�س المتحفظ 

عليه ن�شًا قانونيًا قيد التطبيق و�شاري المفعول، وعلى الوجه االآتي: 

التحفظ االأول - الفقرة )و( من المادة )2( من االتفاقية

المادة )2( من االتفاقية تن�س على: ت�شجب الدول االأطراف جميع اأ�شكال التمييز 

�شد المراأة، وتتفق على اأن تنتهج، بكل الو�شائل المنا�شبة ودون اإبطاء، �شيا�شة ت�شتهدف 

الق�شاء على التمييز �شد المراأة. وتحقيقا لذلك، تـتعهـد القيام بما يلي: 

اأو اإبطال  و - اتخاذ جميع التدابير المنا�شبة، بما في ذلك الت�شريعية منها لتغيير 

القائم من القوانين واالأنظمة واالأعراف والممار�شات التي ت�شكل تمييزًا �شد المراأة.

ز- اإلغاء جميع االأحكام الجزائية الوطنية التي ت�شكل تمييزًا �شد المراأة.

في  االتفاقية  من   )2( المادة  من  الفقرة)و(  على  العراق  تحفظ  لماذا  نعرف  ال 

الدولي  العهد  من  المادة )2(  من  الفقرة )2(  ن�س  على  فيه  �شادق  قد  الذي  الوقت 

للحقوق المدنية وال�شيا�شية التي تن�س على: تـتعهـد كّل دولـة طرف في هذا العهد، اإذا 

كانت تدابيرها الت�شريعية اأو غير الت�شريعية القائمة ال تكفل فعاًل اأعمال حقوق االإن�شان 

المعترف بها في هذا العهد، اأن تتخذ، طبقا الإجراءاتها الد�شتورية والأحكام هذا العهد، 

ما يكون �شروريًا لهذه االأعمال من تدابير ت�شريعية اأو غير ت�شريعية.

فهذا الن�س الم�شادق عليه هو بالم�شمون نف�شه الوارد في الفقرة )و( المتحفظ 
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عليها، الهادف اإلى تغيير الت�شريعات التي ت�شكل تمييزًا �شد المراأة ويمتّد بنطاق �شريانه 

ال�شلوك  واأنماط  والعادات  االأعراف  اإلى  يمتّد  اأّنه  اأي  الت�شريعية،  غير  التدابير  على 

خرى.
ُ
االجتماعية والثقافية االأ

المادة )14(  ن�س  وجود  مع  له  قيمة  ال  اأ�شبح  التحفظ  اإن هذا  تقدم،  عّما  ف�شاًل 

ب�شبب  تمييز  دون  القانون  اأمام  مت�شاوون  »العراقيون  على:  تن�س  التي  الد�شتور  من 

الجن�س اأو العرق اأو القومية اأو االأ�شل اأو اللون اأو الدين اأو المذهب اأو المعتقد اأو الراأي 

اأو الو�شع االقت�شادي اأو االجتماعي«. والمادة )20( من الد�شتور ذاته التي ن�شت على: 

»للمواطنين رجااًل ون�شاًء، حق الم�شاركة في ال�شوؤون العامة، والتمتع بالحقوق ال�شيا�شية، 

اأن المادة )16( منه ن�شت  بما فيها حق الت�شويت واالنتخاب والتر�شيح«. ف�شاًل عن 

االإجراءات  اتخاذ  الدولة  وتكفل  العراقيين،  لجميع  مكفول  حّق  الفر�س  »تكافوؤ  على: 

الالزمة لتحقيق ذلك«.

اإّن التحفظ على الفقرة المذكورة يعني بقاء الت�شريعات التي توؤدي اإلى التمييز �شد 

الذي  العنف  اإلى  يوؤدي  مما  الم�شاواة،  عدم  اإلى  يوؤدي  التمييز  اأن  والمعروف  المراأة. 

ت�شدت له المادة )29( الفقرة )رابعًا( منها التي جاءت بالن�س االآتي: »تمنع كّل اأ�شكال 

العنف والتع�شف في االأ�شرة والمدر�شة والمجتمع«.

اأن تكون من�شجمة  اأن القوانين والت�شريعات كافة يجب  وفي �شوء ذلك، المفرو�س 

الوثيقة  بو�شفه  الد�شتور  الأحكام  مخالفتها  ت�شّح  وال  تلك،  الد�شتورية  والن�شو�س 

يفتر�س  تلك  الد�شتورية  االأحكام  مع  يتناق�س  ن�س  واأي  الوطن.  في  االأعلى  الت�شريعية 

هذا  في  االخت�شا�س  �شاحبة  العليا  االتحادية  المحكمة  اأمام  د�شتوريته  بعدم  الطعن 

المو�شوع.

واأمام هذا الو�شع الت�شريعي الوارد في ن�شو�س الد�شتور، تلزم ال�شلطة الت�شريعية 

عليها  اأن  كما  تلك،  الد�شتورية  االأحكام  مو�شوع  الم�شاواة  تحقق  ال  قوانين  �شن  بعدم 

اإلغاء القائم منها والم�شرعن للتمييز بين العراقيين. وبذلك ال م�شّوغ قانونيًا للتم�شك 

الم�شاواة على  اأ�شاعت  الد�شتورية قد  الن�شو�س  الفقرة، ما دامت  بالتحفظ على هذه 

ال�شكل المب�شوط اأعاله.
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الفقرة)ز( من المادة )2(

اأما ب�شاأن الفقرة )ز( من المادة )2( من اتفاقية )�شيداو( التي توجب اإلغاء جميع 

االأحكام الجزائية الوطنية التي ت�شّكل تمييزًا �شد المراأة، والمتحفظ عليها اأي�شًا، فاإّن 

تلك الت�شريعات التي ت�شّكل تمييزًا فعاًل �شد المراأة ما زالت نافذة، كحكم الفقرة )1( 

1969 المعّدل التي تعطي  من المادة )41( من قانون العقوبات المرقم )111( ل�شنة 

معاقبة  المت�شمنة  ذاته  القانون  المادة )377( من  اأو  زوجته،  تاأديب  في  للزوج  الحق 

الزوجة الزانية ومن زنى بها، والمادة )380( من ذات القانون المت�شمنة تحري�س الزوج 

لزوجته على الزنى، وما يطلق عليها بجرائم ال�شرف المتمتعة بالعذر القانوني المخّفف، 

خرى، فاإّنها ما 
ُ
المواد من )128 - 131( من قانون العقوبات و�شواها من الت�شريعات االأ

زالت نافذة رغم الن�شو�س الد�شتورية ال�شارمة ب�شاأن الم�شاواة بين العراقيين، ال بل 

االأدهى من ذلك اأن هذه الت�شريعات التي تر�ّشخ عدم الم�شاواة محمّية بن�س د�شتوري 

اآمر، وهو حكم المادة )130( من الد�شتور التي تن�س على: تبقى الت�شريعات النافذة 

معمواًل بها، ما لم ُتلَغ اأو تعّدل، وفقًا الأحكام هذا الد�شتور.

اإن تلك الن�شو�س القانونية الم�شرِعَنة للتمييز �شد المراأة تخالف االأحكام الواردة في 

العهد الخا�س بالحقوق المدنية وال�شيا�شية الهادفة اإلى اإلغاء كّل الت�شريعات الجزائية 

التي ت�شّكل تمييزًا �شد المراأة التي لم يتحفظ عليها العراق في ذلك العهد، ف�شاًل عن 

الن�شو�س الد�شتورية الم�شار اإليها عند الت�شدي للفقرة )و( اأعاله.

هذا هو الموقف القانوني بالن�شبة اإلى تحفظ العراق على الفقرتين )و( و )ز( من 

المادة )2( من اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة، و�شوف نناق�س في 

موقع اآخر من هذه الدرا�شة، هذه الن�شو�س، �شواٌء كانت تلك الن�شو�س التي ان�شرفت 

اإلى اإلغاء التمييز �شد المراأة، اأو تلك التي تتم�شك بالتمييز �شدها مع رديفها المتمدد 

كثيرًا من الموروث الثقافي.
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التحفظ الثاني - الوارد على المادة )9( بفقرَتْيها

تن�س المادة )9( من االتفاقية على: 

1 - تمنح الدول االأطراف المراأة حقوقًا م�شاوية لحقوق الرجل في اكت�شاب جن�شيتها 

اأو تغييرها اأو االحتفاظ بها. وت�شمن بوجه خا�س اأاّل يترتب على الزواج من اأجنبي، اأو 

على تغيير الزوج لجن�شيته اأثناء الزواج، اأن تتغير تلقائّيًا جن�شية الزوجة، اأو اأن ت�شبح 

بال جن�شية، اأو تفر�س عليها جن�شية الزوج.

بجن�شية  يتعلق  ما  في  الرجل  لحق  م�شاويًا  حقًا  المراأة  االأطراف  الدول  تمنح   -  2

اأطفالها.

العراقي كّل من ح�شل على  اإذ عّد   ،2006 ل�شنة  الجن�شية رقم )26(  �شدر قانون 

الجن�شية العراقية، المادة )2( من القانون، كما يحتفظ العراقي الذي يكت�شب جن�شية 

اأجنبية بجن�شيته العراقية، ما لم يعلن تحريرّيًا عن تخليه عن الجن�شية العراقية، المادة 

)10( اأواًل من القانون، كما اأن للعراقي الذي تخّلى عن جن�شيته العراقية ان ي�شترّدها 

اإذا عاد اإلى العراق بطريقة م�شروعة واأقام فيه ما ال يقّل عن �شنة واحدة، المادة )10( 

زوجها  جن�شية  واكت�شبت  العراقي  غير  من  تزوجت  اإذا  العراقية  المراأة  اأن  كما  ثالثًا، 

العراقية،  الجن�شية  عن  تخليها  تحريرّيًا  تعلن  لم  ما  العراقية  جن�شيتها  تفقد  ال  فاإّنها 

المادة )12( من القانون.

من  ثالثًا  للفقرة  وفقًا  العراقية،  جن�شيتها  عن  تخلت  اإذا  العراقية  للمراأة  اأن  كما 

المادة )10( اأعاله، الحق في اأن ت�شترد جن�شيتها العراقية: اإذا منح زوجها غير العراقي 

اإليها  اإذا تزوجت من �شخ�س يتمتع بالجن�شية العراقية، وترجع  اأو  الجن�شية العراقية، 

جن�شيتها العراقية من تاريخ تقديم الطلب. كما اأن لها حق ا�شترداد جن�شيتها العراقية، 

كذلك اإذا توفي زوجها اأو طّلقها اأو ف�شخ عقد الزواج، اإذ ترجع اإليها جن�شيتها العراقية 

المادة  الطلب،  تقديم  العراق عند  تكون موجودة في  اأن  الطلب على  تقديم  تاريخ  من 

اأو  �شيا�شية  الأ�شباب  العراقية  الجن�شية  عنه  اأ�شقطت  عراقي  ولكل  القانون.  من   )13(

عن�شرية اأو طائفية ان ي�شتردها بتقديم طلب بذلك. وفي حالة وفاته يحق الأوالده الذين 

اأن يتقدموا بطلب ال�شترداد  اأو والدتهم  فقدوا الجن�شية العراقية تبعًا لفقدان والدهم 
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الجن�شية العراقية، المادة )18( من القانون، وال ت�شمل هذه المادة اليهود الم�شمولين 

بالقانون رقم )12( ل�شنة 1952.

المادة  الفقرة )1( من  في  المطلوبة  المعايير  فاإّن  الن�شو�س،  تقدم من هذه  مما 

الت�شريع  المراأة متحققة في  التمييز �شد  اأ�شكال  الق�شاء على جميع  اتفاقية  )2( من 

العراقي هذا.

المادة )2(  بالفقرة )ز( من  االأمر  تعلق  وقدر  خرى 
ُ
اأ اأما من جهة  هذا من جهة، 

من االتفاقية التي توجب منح الدول االأطراف للمراأة حقًا م�شاويًا للرجل في ما يتعلق 

بجن�شية اأطفالهما، فاإّن العراق قد ا�شتجاب لهذا المطلب وبموجب ن�س د�شتوري وهو 

حكم الفقرة ثانيًا من المادة )18( من د�شتور )2005( التي تن�س على: »يعّد عراقيًا 

كّل من ُولد الأب عراقي اأو الأّم عراقية«، وا�شتجابة لهذا الن�س الد�شتوري االآمر فقد �شدر 

يعّد  المادة )3( منه:  )اأ( من  الفقرة  2006 وجاء ن�س في  ل�شنة  القانون رقم )26( 

عراقّيًا: اأ - من ولد الأب عراقي اأو الأم عراقية. وبذلك يكون الم�شّرع العراقي قد ا�شتكمل 

ما تطلبته المادة )2( من االتفاقية من اأحكام، وهنا انتهى التحفظ العراقي من حيث 

المتحدة  لالأمم  العام  االأمين  العراق  اأعلم  فقد  االجرائي  للجانب  وا�شتكمااًل  الواقع، 

ر�شمّيًا اإنهاء تحفظه على هذه المادة.

اإال اأّن ثمة اأمرًا جديرًا باالهتمام، اأاّل وهو الموروث الثقافي المهيمن على االأجهزة 

الر�شمية الم�شوؤولة عن تطبيق هذا القانون، وعلو الهيمنة الذكورّية لدى البع�س منهم 

التطبيق  اأمام  العراقيل  اإذ غالبًا ما ي�شعون  القانون.  ال�شليم لهذا  التطبيق  يحول دون 

ال�شليم للقانون. لذا نرى لزاما على االأجهزة الم�شوؤولة على التطبيق اأن تمكن المنت�شبين 

الموكل اإليهم اأمر التطبيق من االآليات المطلوبة للتطبيق وادخالهم في دورات تدريبية 

متخ�ش�شة بحقوق االإن�شان و�شواها.

وكمثال على ذلك، اإّن عراقية قدمت طلبًا اإلى الجهات المعنية في وزارة الداخلية 

من  والمولودين  لجن�شيتها  تبعًا  العراقية  الجن�شية  القا�شرين  اأوالدها  منح  فيه  تطلب 

زوجها الفل�شطيني وقد ُرّد طلبها، فتظلمت اأمام ذات الجهة الراف�شة للطلب، وُرّد طلب 

التظلم، فرفعت دعوى اأمام محكمة الق�شاء االداري �شد المدعى عليه وزير الداخلية 

اإ�شافة لوظيفته، فاأ�شدرت المحكمة المذكورة حكمًا يت�شمن اإلزام المدعى عليه اإ�شافة 
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الجن�شية  لقانون  وفقًا  الجن�شية  العراقية  الأّمهم  المولودين  القا�شرين  بمنح  لوظيفته 

رقم )26( ل�شنة 2006 وتحميله الر�شوم واأتعاب المحاماة. طعن المدعى عليه اإ�شافة 

لوظيفته بالحكم المذكور تمييزًا اأمام المحكمة االتحادية العليا بو�شفها جهة الطعن في 

هذه االأحكام. فاأ�شدرت حكمها المرقم 31/اتحادية/ تمييز/2008 في 2008/7/30 

وجاء في الحكم المذكور: اأن المذكورين مولودون من اأّم عراقية واأب فل�شطيني وح�شب 

الم�شتندات المرفقة بالدعوى. وحيث اأن المولود من اأب عراقي واأم عراقية ُيعّد عراقيًا 

بحكم القانون وتمنح له الجن�شية العراقية حكمًا ب�شرف النظر عن جن�شية الوالد االآخر 

اأبًا كان اأو اأّمًا، وتطبيقًا لحكم المادة )18( ثانيًا من د�شتور جمهورية العراق لعام 2005 

)�س(،  االأوالد:  يعّد  لذا   2006 ل�شنة   )26( رقم  الجن�شية  قانون  من   )1/3( والمادة 

)ف(، و)ع(، اأوالد )م. ح.( المولودون من اأّم عراقية هي: �س غ ح قد ولدوا عراقيين 

ما  وهذا  العراقية.  الجن�شية  منحهم  طلب  المدعية  والدتهم  حق  ومن  القانون  بحكم 

ا�شتقر عليه ق�شاء المحكمة االتحادية العليا. اأما االعترا�شات التمييزية فال �شند لها 

في القانون. عليه قرر ت�شديق الحكم المميز. الحكم من�شور في مجلة الت�شريع والق�شاء 

- العدد الثالث -ال�شنة الثالثة 2011، �ص 250.

التحفظ الثالث - المادة )16( من اتفاقية )�شيداو(

التحفظ الثالث - هو ما يخ�س المادة )16( من االتفاقية، اإْذ جاءت �شيغة التحفظ 

الوارد في الفقرة ثانيًا من المادة الثانية من القانون: والمادة )16( منها على اأن يكون 

حقوق  من  االإ�شالمية  ال�شريعة  تكفله  بما  االإخالل  دون  المادة  بهذه  المتعلق  التحفظ 

مقابلة لحقوق الزوج بما يحقق التوازن العادل بينهما.

وهذا يعني اأن التحفظ �شمل هذه المادة بفقراتها كافة. ولغر�س الوقوف على التحفظ 

خرى.
ُ
هذا، ال بد من اإدراج المادة بجميع فقراتها للوقوف عليها واحدة بعد اأ

المادة )16( من االتفاقية 

1 - تتخذ الدول االأطراف جميع التدابير المنا�شبة للق�شاء على التمييز �شد المراأة 

في االأمور المتعلقة بالزواج والعالقات العائلية كافة، وبوجه، على اأ�شا�س الم�شاواة بين 

الرجل والمراأة:
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اأ - الحق نف�شه في عقد الزواج.

ب - الحق نف�شه في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج اإاّل بر�شاها الحّر 

الكامل.

ج - الحقوق والم�شوؤوليات نف�شها اأثناء الزواج وعند ف�شخه.

حالتهما  عن  النظر  بغ�س  اأبوين،  بو�شفهما  نف�شها  والم�شوؤوليات  الحقوق   - د 

الزوجية، في االأمور المتعلقة باأطفالهما وفي جميع االأحوال، يكون لم�شلحة 

االأطفال االعتبار االأول.

هـ - الحقوق نف�شها في اأن تقرر، بُحرّية وادراك للنتائج، عدد اأطفالها، والفا�شل 

والو�شائل  والتثقيف  المعلومات  على  الح�شول  وفي  يليه،  والذي  الطفل  بين 

الكفيلة بتمكينها من ممار�شة هذه الحقوق.

على  والو�شاية  والقوامة  بالوالية  يتعلق  ما  في  نف�شها  والم�شوؤوليات  الحقوق   - و 

االأطفال وتبنيهم، اأو ما �شابه ذلك من االأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في 

الت�شريع الوطني، وفي جميع االأحوال يكون لم�شلحة االأطفال االعتبار االأول.

ز - الحقوق ال�شخ�شية نف�شها للزوج والزوجة، بما في ذلك اختيار ا�شم االأ�شرة 

والمهنة ونوع العمل.

ح - الحقوق نف�شها لكال الزوجين في ما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات واال�شراف 

عليها وادارتها والتمتع بها والت�شرف فيها، �شواء بال مقابل اأو مقابل عو�س.

االإجراءات  جميع  وتتخذ  قانوني،  اأثر  اأي  زواجه  اأو  الطفل  لخطوبة  يكون  ال   -  2

ال�شرورية، بما في ذلك الت�شريعية، لتحديد �شن اأدنى للزواج ولجعل ت�شجيل الزواج في 

�شجل ر�شمي اأمرًا اإلزاميًا.

و�شوف نناق�س الفقرات تلك وح�شب الترتيب الوارد في المادة ذاتها:

1 - تتخذ الدول االأطراف جميع التدابير المنا�شبة للق�شاء على التمييز �شد المراأة 
اأ�شا�س الم�شاواة بين  في االأمور المتعلقة بالزواج والعالقات العائلية كافة، وبوجه، على 

الرجل والمراأة:

اأ - الحق نف�شه في عقد الزواج 

الرجل  بين  الزوجية  الع�شرة  حّل  يفيد  عقد  باأّنه:  ا�شطالحًا  الزواج  عقد  ُيعرف 
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والمراأة وتعاونهما، ويحدد ما لكليهما من حقوق وما عليهما من واجبات. )محمد ابو 

زهرة - االأحوال ال�شخ�شية - �س18(.

وفي تعريفه، قانونًا، عقد الزواج باأّنه: عقد بين رجل وامراأة تحّل له �شرعًا، غايته 

في  وعّرف  ال�شخ�شية،  االأحوال  قانون  من  الثالثة  المادة  والن�شل،  الم�شتركة  الحياة 

التعديل الوارد في قانون اإقليم كرد�شتان باأّنه: الزواج عقد ترا�ٍس بين رجل وامراأة يحّل 

به كّل منهما لالآخر �شرعًا غايته تكوين االأ�شرة على اأ�ش�س المودة والرحمة والم�شوؤولية 

الم�شتركة طبقًا الأحكام هذا القانون.

ومن كال التعريفين القانونيين يتبّين اأّن للزوجين حقوقًا م�شتركة، وتلك الحقوق ال 

ت�شتوجب التحفظ، وان ن�شًا مماثاًل لهذا الن�س �شاري المفعول حاليًا المت�شمن: )كفالة 

ت�شاوي حقوق الزوجين وواجباتهما، الوارد في الفقرة رابعًا( من المادة )23( من العهد 

الدولي الخا�س بالحقوق المدنية وال�شيا�شية الذي �شادق عليه العراق بالقانون المرقم 

)يوليو(  تموز   7 وتاريخ   1927 بالعدد  العراقية  الوقائع  في  المن�شور   1970 ل�شنة   193

1970، وهو جزء من الت�شريع العراقي النافذ اإذ لم ُيلَغ اأو ُيعّدل، فهذا الن�س في العهد 

الدولي لم يتم التحفظ عليه، فيكون التحفظ، والحالة هذه، ال قيمة قانونية له ما دام 

ن�شًا مماثاًل قيد التطبيق و�شاري المفعول.

ب - الحق نف�شه في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج اإاّل بر�شاها الحّر الكامل.

ال نعرف لماذا و�شع التحفظ على هذا الن�س، وقانون االأحوال ال�شخ�شية يعتبر عقد 

وقبول من  العاقدين  اأحد  من  باإيجاب  الزواج  ينعقد  اإذ  الر�شائية،  العقود  الزواج من 

االآخر، المادة الرابعة من قانون االأحوال ال�شخ�شية. كما اأن االإكراه على الزواج يعتبر 

جريمة يعاقب عليها القانون اإذ: ال يحق الأيٍّ من االأقارب اأو االأغيار اإكراه اأّي �شخ�س، 

اإذا لم يتم  اأنثى، على الزواج دون ر�شاه، ويعتبر الزواج باالإكراه باطاًل،  اأم  ذكرًا كان 

الدخول، كما ال يحق الأيٍّ من االأقارب اأو االأغيار منع من كان اأهاًل للزواج بموجب اأحكام 

هذا القانون من الزواج، المادة التا�شعة/1/من قانون االأحوال ال�شخ�شية، وقد ن�شت 

الفقرة )2( من هذه المادة على االإجراء العقابي الواجب اتخاذه على الفاعل الم�شار 

اإليه في الفقرة اأعاله.
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الدولي الخا�س  العهد  المادة )23( من  الفقرة )3( من  فاإّن  اإلى ما تقدم  اإ�شافة 

بالحقوق المدنية وال�شيا�شية جاءت بن�س مماثل لن�س )�شيداو( هذا من دون التحفظ 

اإجراءات  من  اأ�شبابه  وم�شتوف  عليه  العراق  لت�شديق  عراقي  قانوني  ن�س  وهو  عليه، 

القانون كما تن�س على ذلك  اأمام  ت�شريعية. ف�شاًل عن ذلك فاإّن العراقيين مت�شاوون 

المادة )14( من الد�شتور.

ج - الحقوق والم�شوؤوليات نف�شها اأثناء الزواج وعند ف�شخه 

وهذا الن�س مماثل لن�س الفقرة رابعًا من المادة )23( من العهد الدولي الم�شار 

اإليه اأعاله الذي ي�شاوي بين حقوق الزوجين خالل قيام الزوجية ولدى انحالل العقد.

د - الحقوق والم�شوؤوليات نف�شها بو�شفهما اأبوين بغ�س النظر عن حالتهما الزوجية، في 

االأمور المتعلقة باأطفالهما، وفي جميع االأحوال، يكون لم�شلحة االأطفال االعتبار االأول 

اإذ  باالأطفال،  االأمر  تعلق  قدر  مهمًا  معيارًا  و�شع  قد  ال�شخ�شية  االأحوال  قانون  اإّن 

االأحقية لالأم في  واأعطى  المح�شون،  الح�شانة تدور وجودًا وعدمًا مع م�شلحة  اعتبر 

من  المح�شون  يت�شرر  لم  ما  الفرقة  وبعد  الزوجية  قيام  حال  ولدها  وح�شانة  تربية 

ذلك. وللمحكمة ان تقرر اأحقّية االأم اأو االأب في الح�شانة في �شوء م�شلحة المح�شون. 

)المادة ال�شابعة والخم�شون من قانون االأحوال ال�شخ�شية(.

بالح�شانة ما دامت متمتعة  االأم  باأحقّية  الحكم  الق�شائية على  االأحكام  داأبت  وقد 

لالأم  تبقى  الح�شانة  ان  فيه:  ق�شت  االتحادية  التمييز  لمحكمة  حكم  ففي  ب�شروطها، 

ولي�س الأحد من اأقاربه من الن�شاء اأو الرجال منازعتها بذلك طالما هي محتفظة ب�شروط 

اولى  2614/�شخ�شية  الحكم  رقم  معها-  بقائه  من  المح�شون  يت�شرر  ولم  الح�شانة 

اآخر لها ت�شمن بقاء المح�شون بح�شانة والدته  2007/9/23. وفي حكم  /2007 في 

وان تزوجت بزوج اآخر: اإن ابن المدعية باأم�ّس الحاجة اإلى ح�شانة المدعية له، وان زوج 

المدعية الثاني قد تعهد في عقد الزواج رعاية اأبنائها من زوجها االأول واأن االأم اأحق 

برعاية ال�شغير حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يت�شرر المح�شون من ذلك، رقم 

الحكم 832/�شخ�شية اأولى/2008 في 2008/3/12. )الحكمان من�شوران في مجموعة 

- دريد داود �شلمان - ج 1(.
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مو�شوع  الفقرة  هذه  اأحكام  مع  تتماهى  النافذة  القانونية  الن�شو�س  كانت  فاإذا  عليه 

البحث وتن�شف المراأة بال�شكل المب�شوط في الحكمين اأعاله، فما هو المبرر للتحفظ اإذن؟

هـ - الحقوق نف�شها في اأن تقرر، بحرية والدراك النتائج، عدد اأطفالها والفا�شل بين 

الطفل والذي يليه، وفي الح�شول على المعلومات والتثقيف والو�شائل الكفيلة بتمكينها من 

ممار�شة هذه الحقوق.

ال�شخ�شية  االأحوال  �شواء كانت قانون  العراقية،  الت�شريعية  المجموعة  ال يوجد في 

اأو قانون االأحوال المدنية اأو قانون رعاية القا�شرين اأو قانون رعاية االأحداث و�شواها 

اتفاقية  من   )16( المادة  )هـ(من  الفقرة  ون�س  تقاطع  خرى 
ُ
اأ قانونية  ن�شو�س  من 

)�شيداو(، بل ان االأمر ترك لخيارات الزوجين واتفاقهما. اأما تعليم االأطفال وتثقيفهم 

فهما م�شوؤولية م�شتركة، وجدت اأحكامها في ما ا�شتقر عليه الق�شاء العراقي، ولم يقدم 

العراق تبريرًا لهذا التحفظ.

و - الحقوق والم�شوؤوليات نف�شها في ما يتعلق بالوالية والقوامة والو�شاية على االأطفال، 

وتبنيهم، اأو ما �شابه ذلك من االأعراف حين توجد هذه المفاهيم في الت�شريع الوطني، وفي 

جميع االأحوال يكون لم�شلحة االأطفال االعتبار االأول.

وللقا�شي  واأ�شبابها،  �شروطها  والو�شاية  والقوامة  للوالية  تكون  العراقي،  القانون  في 

المخت�س �شلطـة تقديرية في َمن يكون وليًا اأو قّيمًا اأو و�شّيًا على ال�شغير، وال تحدد في 

�شخ�س معين الأن �شروط اأي واحد منها هي التي تحدد المكلف بها �شرعًا وقانونًا. فال�شروط 

هي التي تعطي االأحقّية لممار�شة االأعمال المذكورة في هذه الفقرة. ي�شاف اإلى ذلك وفي 

القا�شي المخت�س  اللذان يمنحان  المعيارين هما  االعتبار االأول م�شلحة ال�شغير، وكال 

رعاية  قانون  من   )2( المادة  من  ثالثًا  الفقرة  اجازت  اإذ  للتكليف.  التقديرية  ال�شلطة 

اقت�شت م�شلحة  اإذا  االأبوية  ال�شلطة  انتزاع   - المعّدل   1983 ل�شنة  رقم )76(  االأحداث 

ال�شغير اأو الحدث والمجتمع، خالفًا لالأحكام ال�شرعية التي تح�شر الوالية باالأب.

ف�شاًل عن ذلك، فاإّن القانون العراقي ين�شجم مع اأحكام هذه الفقرة من االتفاقية 

ّم اإليه �شغير اأو حدث اأو ُعهد  عندما ن�س على: يعتبر ولّيًا، االأب واالأم اأو اأي �شخ�س �شُ

من  خام�شًا  الفقرة   - حكم  هو  الن�س  هذا  المحكمة-  من  بقرار  اأحدهما  بتربية  اإليه 

المادة )3( من قانون رعاية االأحداث الم�شار اإليه اأعاله. وبذلك، فالقانون العراقي جاء 
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بذات المبداأ الذي جاءت به الفقرة )و( من المادة )16( من اتفاقية الق�شاء على جميع 

اأ�شكال التمييز �شد المراأة. وفعاًل يبدو غريبًا هذا التحفظ مع وجود هذا الن�س الوطني. 

خا�شة اإذا اأخذنا بنظر االعتبار، الرديف الذي يقوم برعاية القا�شرين الذي قد تتجاوز 

�شالحياته �شالحيات الولي والو�شي والقّيم، اأاّل وهي دائرة رعاية القا�شرين، اإذ ن�شت 

المادة )1( من قانون رعاية القا�شرين رقم )78( ل�شنة 1980 المعّدل على: يهدف هذا 

القانون اإلى رعاية ال�شغار وَمن هم في حكمهم والعناية ب�شوؤونهم االجتماعية والثقافية 

والمالية لي�شهموا في بناء المجتمع.

 ز - الحقوق ال�شخ�شية نف�شها للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار ا�شم االأ�شرة 

اأو المهنة ونوع العمل.

الزوج والزوجة حّران في اختيار ا�شم اأ�شرة كّل واحد منهما، وال ُتلَزم الزوجة باإ�شافة 

لقب الزوج اإلى ا�شمها اأو مهنته اأو عمله، وهذا ما م�شتقّر عليه في التعامل، اإ�شافة اإلى 

ان اال�شم ح�شب اأحكام قانون االأحوال المدنية رقم )65( ل�شنة 1972 المعّدل ن�س عليه 

في الفقرة )16( من المادة االأولى باأّنه: ا�شم ال�شخ�س الذي يمّيزه عن غيره الم�شجل 

في ال�شجل المدني، كما ن�شت على ذلك المادة الثالثة ع�شرة من القانون على: يعتبر 

ان  واللقب  ال�شحيح  الجد  وا�شم  االأب  وا�شم  ال�شخ�س  ا�شم  ت�شمن  اإذا  كاماًل  اال�شم 

وجد، وهذه المادة هي الف�شل في هذا المو�شوع اإذ اأن ا�شم الزوجة م�شتقلٌّ تمامًا عن 

الواردة  العامة  االأحكام  ان  ونرى  زوجته،  على  لقبه  فر�س  لالأخير  ولي�س  الزوج.  ا�شم 

اإذ ال  الفقرة )ز( من االتفاقية.  القانون من�شجمة مع حكم  بخ�شو�س اال�شم في هذا 

يوجد مبرر مقنع لو�شع التحفظ هنا.

واال�شراف  الممتلكات  وحيازة  بملكية  يتعلق  ما  في  الزوجين  لكال  نف�شها  الحقوق   - ح 

عليها والتمتع بها والت�شرف فيها �شواء بال مقابل اأو مقابل عو�س.

هذا الن�س نحن بحاجة اإليه فعاًل، فهو ينظم ملكية وحيازة الممتلكات البيتية بين 

الزوج والزوجة، وغياب هذا الن�س في ت�شريعاتنا جعل دعاوى االأثاث الزوجي من اأكثر 

الدعاوى تداواًل في محاكم االأحوال ال�شخ�شية، لعدم وجود ن�س ينّظم ذلك. فالملكية 

الم�شتقلة الأحد الزوجين تتطلب جهدًا ووقتًا كبيرين لالثبات. فبين اأدلة االثبات الكتابية 

اللج  هذا  في  العائلة  �شاعت  المتّممة  واليمين  الحا�شمة  واليمين  ال�شخ�شية  والبّينات 

المتالطم من الدعاوى.
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ومخالف  الحكم غير �شحيح  ان  فيه:  االتحادية ق�شت  التمييز  لمحكمة  ففي حكم 

الأحكام القانون وذلك الأن البّينة ال�شخ�شية المقدمة من المميز عليها )المدعية( لم 

ومن�شدة  وال�شتاليت  وال�شبلت  التلفزيون  من  المكّون  الزوجي  االأثاث  تملك  انها  تثبت 

بّينة الغ�شب ال تح�شر فكان على المحكمة تكليف  اأن  التلفزيون المطالب بها. وحيث 

وكيل الممّيز عليها اإح�شار بّينة �شخ�شية اإ�شافية الإثبات اأن موكلته تملك االأثاث المنوه 

عنه اأعاله باأحد اأ�شباب الملكية المقررة قانونًا. واإن عجزت عن اثبات ذلك منحه حق 

توجيه اليمين الحا�شمة اإلى المميز وفق المادة )118( من قانون االثبات.

هذا اأنموذج واحد من في�س الدعاوى المعرو�شة والمح�شومة لدى محاكم االأحوال 

ال�شخ�شية التي تدخل العائلة في تفا�شيل االأثاث البيتي بدءًا من غرفة النوم وال تنتهي 

بالفعل  مطلوب  االتفاقية  من  )ح(  الفقرة  كن�س  ن�شًا  فاإّن  لذا  والمالعق.  بال�شحون 

لتنظيم العائدية الم�شتركة للممتلكات، والمفتر�س ان تقوم الحكومة باأعمال هذه الفقرة 

بداًل من التحفظ عليها.

االإجراءات  جميع  وتتخذ  قانوني،  اأثر  اأي  زواجه  اأو  الطفل  لخطوبة  يكون  ال   -  2
ال�شرورية، بما في ذلك الت�شريعية منها، لتحديد �شن اأدنى للزواج، ولجعل ت�شجيل الزواج 

في �شجل ر�شمي اأمرًا اإلزاميًا.

ان�شجاما مع ن�س هذه الفقرة، فاإّن القانون العراقي ال يجيز زواج االأطفال، وا�شترط 

�شّنًا معينة للزواج وهو حكم الفقرة )1( من المادة ال�شابعة التي تن�س على: »ي�شترط 

في تمام اأهلّية الزواج العقل واكمال الثامنة ع�شرة، اإاّل اأنه اإذا طلب َمن اأكمل الخام�شة 

ع�شرة من العمر الزواج، فللقا�شي ان ياأذن به، اإذا ثبت له اأهليته وقابليته البدنية بعد 

موافقة ولّيه ال�شرعي، فاإن امتنع الولي طلب القا�شي منه موافقته خالل مدة يحددها 

له، فاإن لم يعتر�س اأو كان اعترا�شه غير جدير باالعتبار اأذن القا�شي بالزواج«، المادة 

)الثامنة( من قانون االأحوال ال�شخ�شية، ومعلوم ان اإقليم كرد�شتان قد رفع الحد االأدنى 

ل�شن الزواج لمن اأكمل ال�شاد�شة ع�شرة من العمر. القانون رقم )15( ل�شنة 2008.

اذن فالت�شريع العراقي يلبي االأحكام الواردة في الفقرة )2( من المادة )16( من 

اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة، فهو ال يقّر زواج اأو خطبة طفل، 

ف�شاًل عن و�شعه �شّن الحد االأدنى للزواج.
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ةمتالية)اةمرعة ظاا ىلاةتلة ظااةمقعةما ىلا دظضالا ةياةمتدظظلا ماةمدعلااتاظمةتلا

متطابق  العراقي  فالت�شريع  ر�شمي،  �شجل  في  الزواح  عقد  ت�شجيل  لزوم  ب�شاأن  اأما 

تمامًا مع ن�س هذه الفقرة، وذلك من خالل اأحكام الف�شل الرابع من قانون االأحوال 

ال�شخ�شية، اإذ ن�شت المادة العا�شرة من القانون على: ُي�شّجل عقد الزواج في المحكمة 

المخت�شة - بدون ر�شم - في �شجل خا�س، وعلى وفق ال�شروط الواردة في الفقرات 1 

و2 و3 من المادة ذاتها.

ولم يكتِف القانون العراقي بذلك، بل زاد عّما جاء في الفقرة )2( من االتفاقية، 

وذلك باعتبار الزواج خارج المحكمة اأي عقد الزواج غير الم�شجل، جريمة تكون عقوبتها 

الحب�س مدة ال تقل عن ال�شتة اأ�شهر وال تزيد على ال�شنة اأو بالغرامة. وهذا ما ن�شت عليه 

الفقرة )5( من المادة العا�شرة من قانون االأحوال ال�شخ�شية.

مع هذا الو�شع الت�شريعي العراقي المن�شجم مع اأحكام الفقرة )2( من المادة )16( 

من االتفاقية، نت�شاءل هل من مبرر لو�شع التحفظ على هذه الفقرة ؟

التحفظ الرابع - الفقرة )1( من المادة )29( من االتفاقية

هو التحفظ ب�شاأن الفقرة )1( من المادة )29( من االتفاقية، اأدناه ن�س الفقرة: 

1 - ُيعر�س للتحكيم اأي خالف بين دولتين اأو اأكثر من الدول االأطراف حول تف�شير اأو 

تطبيق هذه االتفاقية ال ي�شّوى عن طريق المفاو�شات، وذلك بناء على طلب اإحدى هذه 

الدول. فاإذا لم تتمكن االأطراف خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ طلب التحكيم من الو�شول 

اإلى  النزاع  احالة  االأطراف  اأولئك  من  الأيٍّ  جاز  التحكيم،  اأمر  تنظيم  على  اتفاق  اإلى 

محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقًا للنظام االأ�شا�شي للمحكمة.

العراق من االأع�شاء الموؤ�ش�شين لالأمم المتحدة، ومن اأوائل الدول الم�شادقة على 

ميثاقها. ولما كان الميثاق المذكور قد اأقّر التحكيم كو�شيلة من و�شائل ح�شم المنازعات 

اأقر  الذي  الميثاق  ال�شاد�س من  الف�شل  والثالثين من  الثالثة  المادة  الواردة في حكم 

وذهب  القبول.  ذلك  على  زال  وما  العراق حينئذ  قبول  كان محل  الذي  التحكيم  مبداأ 

العراق في العديد من منازعاته اإلى التحكيم الدولي ومنها غرفة باري�س للتحكيم، فال 

ي�شح والحالة هذه قبول العراق التحكيم في �شّتى اأن�شطة الدولة ويغُل يَدُه عندما يتعلق 

االأمر بالمراأة ومن دون اأي ت�شبيب.
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- ثانيًا -

قانون االأحوال ال�شخ�شية رقم )188( ل�شنة 1959 المعّدل

منذ خ�شوع العراق للفتح االإ�شالمي، ولنهاية العام 1959، كانت االأحكام ال�شرعية 

ال�شلطات  مع  عالقتهم  اأو  ببع�س  بع�شهم  النا�س  عالقات  تحكم  التي  هي  اال�شالمية 

الحاكمة. وا�شتمر الحال هكذا في الع�شور اال�شالمية، حتى الخ�شوع لل�شلطة العثمانية 

التي تم�شكت باالأحكام تلك وتحديدًا المذهب الحنفي، اإذ كانت تلك االأحكام المرجع 

للق�شاة من اأجل الف�شل في المنازعات المعرو�شة عليهم. وكثيرًا ما ت�شطّرهم الحاجة 

اأّن المنجز الح�شاري االوروبي  اإاّل  لت�شهيل مهمتهم،  الكتب  اإلى الرجوع للمطوالت من 

اأمام ذلك  انبهار  العثمانية في حالة  ال�شلطنة  المعنيين في  الت�شريعي - جعل  ومنه   -

المنجز. ومحاكاة لذلك الو�شع، فقد �شّن القانون االأ�شا�شي العثماني )1876(، ويبدو ان 

الرجل المري�س ال يملك القدرة على المطاولة اإذ انهار اأمام زحف الجيو�س البريطانية 

التي احتلت بغداد 1917، التي بادرت اإلى اإجراءات تنظيمية عّدة، منها بيان المحاكم 

 - ال�شرعية  لالأحكام  الت�شدي  دون   - المحاكم  في  العمل  لتنظيم  محاولة  كان  الذي 

المادة  نظمت  حين  في  للم�شلمين،  ال�شرعية  المحاكم  في  العمل  تنظيم  تّم  وبموجبه 

)11( منه االأحوال ال�شخ�شية للم�شيحيين وجعلت ذلك من اخت�شا�س محاكم البداءة، 

اإذ اأن المادة )11( الم�شار اإليها اأعاله ما زالت �شارية المفعول اإلى يومنا هذا.

ت�شمن  الذي   )1925( �شنة  االأول  د�شتورها  واأقيم  الوليدة  العراقية  الدولة  اأن�شئت 

ر حق االنتخاب بالرجل فقط، )المادة  الباب االأول منه على حقوق ال�شعب، اإاّل اأّنه َح�شَ

الثانية واالأربعون(. وا�شتمرارًا في اعتماد ال�شريعة اال�شالمية في االأحوال ال�شخ�شية، 

مختلفة  باأحكام  جاءت  واالجتهاد  الروؤية  في  اال�شالمية  للمذاهب  الحادة  وللتقاطعات 

ومتناق�شة عانت منها االأ�شرة زمنًا طوياًل وكانت �شحيته في الدرجة االأولى - المراأة-. 

وبغية الو�شول اإلى ت�شريع من�شف فقد �شّكلت لجنة من اأربعة اع�شاء )1945( و�شعت 
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ي  ةقش اةصخشةياةموحأظاان ناتااقلاموناااناقاةمدرما

م�شروع قانون لالأحوال ال�شخ�شية الذي احبط باإ�شرار، ولم تتمكن ال�شلطة الت�شريعية 

- مجل�س االأمة - اآنذاك من ت�شريعه.

بعد انبثاق ثورة 14 تموز )يوليو( 1958، تبّين اأن ما يدور في َخَلد القائمين عليها 

العائلي.  اال�شتقرار  ويكفل  المراأة  ين�شف  ال�شخ�شية  لالأحوال  قانون  �شدور  وجوب 

لِّفت لجنة في وزارة العدل من االأ�شخا�س المعهود لهم بالكفاءة 
ُ
وا�شتجابة لهذا الهدف اأ

والخبرة واال�شتقامة واالإلمام الوا�شع بالفقه االإ�شالمي، وباالأمر )560( في 1959/2/7، 

التي انجزت الم�شروع م�شتماًل على م�شائل االأحوال ال�شخ�شية كالزواج والطالق والن�شب 

والح�شانة والنفقة والو�شية واالإي�شاء والمواريث. وقد �شاء هذا الجهد النبيل اأن يرى 

اأف�شل القوانين في محيطنا  1959، الذي يعتبر من  النور بالقانون رقم )188( ل�شنة 

االإقليمي، اإذ يطمح العراقيون اإلى االرتقاء بهذا القانون نحو االأف�شل. و�شناأتي على اأهّم 

المبادئ التي جاء بها والوقوف على مدى قربها اأو بعدها من اتفاقية )�شيداو(. ونحن 

اإذ نفرد لهذا القانون حّيزًا خا�شًا فمرّد ذلك اإلى قرب هذا المو�شوع من المراأة وتماهي 

ن�شو�شه مع االتفاقية المذكورة.

قانون االأحوال ال�شخ�شية

جاء قانون االأحوال ال�شخ�شية رقم )188( ل�شنة 1959 بمجموعة من المبادئ المهمة 

�شريان  بالن�س على  وذلك  القانون،  مبداأ حكم  تر�شيخ  واحدًا منها هو  لعّل  والجديدة 

الن�شو�س الت�شريعية في هذا القانون على جميع الم�شائل التي تتناول هذه الن�شو�س في 

لفظها وفحواها، اأي اأّنه ما دام الن�س القانوني موجودًا، فال يجوز الرجوع اإلى االأحكام 

الفقهية ال�شرعية ومهما عال �شاأنها. ونحاول هنا الوقوف على المهم من تلك المبادئ 

ومدى قربها اأو بعدها من اتفاقية )�شيداو(.

الن�شو�س المن�شجمة مع اتفاقية )�شيداو(

)1( عقد الزواج عقد ر�شائي 

ابتداًء، تمكن القانون من اأن يناأى بنف�شه عن تعريف عقد الزواج وفق التعريف المتفق 

اأو�شافًا  التعريف  اإلى هذا  وت�شيف  ا�شتمتاع،  وهو: عقد  اال�شالمية  المذاهب  في  عليه 

خرى كالفرا�س والوطء والدخول والنكاح، وبذلك هي تح�شر الزواج في الفعل الجن�شي، 
ُ
اأ
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ولم ت�شتطع هذه المذاهب مهما عال �شاأنها اأن ترتقي اإلى م�شتوى االآية الكريمة: ﴿ومن 

اآياته ان خلق لكم من اأنف�شكم اأزواجًا لت�شكنوا اإليها وجعل بينكم مودة ورحمة﴾،)االآية 

21 من �شورة الروم(. االأمر الذي دفع الم�شّرع العراقي اإلى اإيجاد تعريف ين�شجم مع 

نبل العالقة الزوجية عندما ن�شت المادة الثالثة من القانون على: عقد بين رجل وامراأة 

تحّل له �شرعًا، غايته اإن�شاء رابطة للحياة الم�شتركة والن�شل. ومع اأن هذا التعريف يوؤ�ّشر 

اإلى الرابطة الم�شتركة ويحدد الهدف من الزواج بعيدًا عن التعريف المذكور للفقهاء 

الم�شلمين، اإال اأن الم�شّرع في اإقليم كرد�شتان ومع اإقراره بالهدف االإن�شاني للزواج، فقد 

اأكثر لمبادئ ال�شرعة الدولية لحقوق االإن�شان ومن�شجمًا مع اأحكام  اأقرب  و�شع تعريفًا 

)الزواج  االآتي:  وبالن�س  الجن�شي  التعريف  عن  البعد  كل  وبعيدًا  اال�شالمية  ال�شريعة 

اأ�شرة على  عقد ترا�ٍس بين رجل وامراأة يحّل به كّل منهما لالآخر �شرعًا غايته تكوين 

اأ�ش�س المودة والرحمة والم�شوؤولية الم�شتركة طبقًا الأحكام هذا القانون(. وبذلك فقد 

به كل منهما  �شرعًا( بجملة )يحل  له  اأبدل جملة )تحل  اإذ  المراأة،  التمييز �شد  اأزال 

المادة )2(  تتطلبه  ما  وفق  الجن�شين  بين  الم�شاواة  الن�س  لكي يحقق  �شرعًا(  لالآخر 

)�شيداو(.

وبقراءة لتعريف عقد الزواج في القانون االتحادي وقانون كرد�شتان، ن�شل اإلى نتيجة 

مفادها اأن عقد الزواج عقد ر�شائي غايته الرابطة الم�شتركة وتكوين اأ�شرة بما لالأ�شرة 

حكم  في  الزواج  عقد  في  الر�شا  ركن  ويتعزز  المجتمع،  يتطّلبها  وغايات  اهداف  من 

المادة الرابعة من قانون االأحوال ال�شخ�شية التي تن�س على: )ينعقد الزواج باإيجاب 

من اأحد العاقدين وقبول من االآخر..(

مما تقدم، فاإّن عقد الزواج في القانون العراقي ين�شجم مع حكم المادة )2( من 

اتفاقية )�شيداو(، اإذ اأّنه عقد ر�شائي يحدد الم�شاواة بين الجن�شين ويمنع التمييز �شد 

المراأة.

االإكراه على الزواج

اأم  اأي �شخ�س ذكرًا كان  اإكراه  واالأغيار بعدم  االأقارب  القانونية  الن�شو�س  األزمت 

للزواج،  اأهاًل  كان  َمن  منع  للمذكورين  يحق  ال  كما  ر�شاه،  دون  من  الزواج  على  اأنثى 
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الفقرة )1( من المادة التا�شعة من القانون، واعتبرت فعل االإكراه جريمة ينال مرتكبها 

عقوبة الحب�س مدة ال تزيد على الثالث �شنوات اأو بالغرامة اأو باإحدى هاتين العقوبتين 

اإذا كان قريبًا من الدرجة االأولى. اأما اإذا كان المخالف من غير هوؤالء، فتكون العقوبة 

ال�شجن مدة ال تزيد على ع�شر �شنوات اأو الحب�س مدة ال تقل عن ثالث �شنوات، الفقرة 

)2( من المادة ذاتها.

اإّن هذه المادة تهدف اإلى تعديل االأنماط االجتماعية والثقافية للق�شاء على الموروث 

الثقافي الهادف اإلى و�شع المراأة م�شتوى اأدنى من الرجل، اأو تكري�س دونيتها تج�شيدًا 

للهيمنة الذكورية ومنظومتها الفكرية، المتمثلة بالتمييز على اأ�شا�س الجن�س، لذا تكون 

معه هذه المادة تعبيرًا وتج�شيدًا لحكم المادتين )5( و)16( من االتفاقية، التي تعطي 

نف�س الحق في حرية اختيار الزوج وبالر�شا الكامل.

هذا على �شعيد الت�شريع، اأما الواقع الفعلي فما زال ُيكره االأ�شخا�س على الزواج وفقًا 

لرغبات االأهل واالأقارب، وخا�شة االأب اأو االأخ االأكبر، كما اأنهم يمنعون الموؤهل للزواج 

بالزواج ح�شب اختياره ورغبته. يبدو هنا الموروث الثقافي قائما بالفعل وياأتي بنتائجه 

خالفًا لخيارات االأ�شخا�س والقائم من الت�شريعات الوطنية والدولية.

ت�شجيل عقد الزواج

ب�شفته  ال  ال�شخ�شية،  االأحوال  محاكم  لدى  الزواج  عقد  ت�شجيل  القانون  ا�شترط 

اإجراء تنظيميًا فح�شب بل الأّنه اإجراء الزم ي�شّكل جزءًا من البناء الموؤ�ش�شي للدولة من 

جهة، ويحد من االأنماط االجتماعية والثقافية التي تعطي ال�شلطة لرجل الدين ليمار�س 

اأي عقد رجل  ن�شاطه في عقود الزواج. وبذلك اعتبر القانون الزواج خارج المحكمة، 

الدين جريمة يعاقب عليها القانون، الف�شل الرابع من الباب االأول من القانون، المادة 

العا�شرة.

الطالق

ال�شرعية  الفقهية  القواعد  قراءة  من  تمّكنه  هو  القانون  هذا  لم�شلحة  يح�شب  ما 

وخارطة توزيعها بين المذاهب المختلفة، وتمّكن بح�ّس الم�شّرع المتمكن المالك اأدوات 

�شياغتها ان يوّظف تلك القواعد في قاعدة قانونية تكون محل قبول. واحدة من تلك 
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تاأتي  �شتى  �شرعية  المذاهب، �شيغًا  وفق  للطالق،  ان  فالمعروف  الطالق،  القواعد هو 

اأم بينونة كبرى.  باآثار �شرعية مختلفة من حيث ال�شحة والبينونة �شواء كانت �شغرى 

اإذ اعتبر الن�س اأن الطالق المقترن بعدد لفظًا اأو ا�شارًة ال يقع اإال طلقة واحدة، وبهذا 

الن�س اأوقفت االأحكام الفقهية ال�شرعية للمذاهب، واعتبر الن�س القانوني هو المرجع 

اعتبر  عندما  والثالثين  الرابعة  المادة  لن�س  ت�شذيبًا  كرد�شتان  اإقليم  واأ�شاف  لذلك. 

رقم  القانون  محددة،  ب�شيغة  التحدد  دون  �شريحة  ب�شيغة  الزواج  قيد  رفع  الطالق 

)15( ل�شنة 2008.

الجزئية  هويته  بداًل من  المواطنة،  في خانة  المواطن  العراقي  الن�س  و�شع  وبهذا 

تدبير  وهو  المذهب،  ب�شبب  تمييز  دون  من  القانون  اأمام  الم�شاواة  اأجل  من  الطائفية 

ت�شريعي ين�شجم وحكم المادة )3( من االتفاقية.

التعوي�س عن الطالق التع�شفي

القاعدة  لكون  �شاء،  متى  ي�شتعمله  الم�شّرع  اإّياه  منحه  حقًا  الطالق  الزوج  يعتبر 

ال�شرعية تقول: )الجواز ال�شرعي ينافي ال�شمان(. 

قد  ال�شخ�شية  االأحوال  لقانون  المعّدل   1985 ل�شنة   )51( رقم  القانون  اأن  اإال 

طالقها  في  متع�شف  الزوج  اأن  للمحكمة  وتبّين  زوجته  الزوج  طّلق  )اإذا  على:  ن�س 

بطلب منها على مطلقها  المحكمة  ا�شابها �شرر من جراء ذلك، تحكم  الزوجة  واأن 

بتعوي�س منا�شب(. وبهذا ا�شتقرت االأحكام الق�شائية على هذا المبداأ منذ زمن لي�س 

اأن  تع�شفًا  المطلقة  )للزوجة  ق�شى:  االتحادية  التمييز  لمحكمة  حكم  ففي  بالقريب، 

تطلب من محكمة االأحوال ال�شخ�شية الحكم لها بالتعوي�س عن طالقها الواقع تع�شفًا 

دون ان يقيدها ذلك لزوم تقديم الطلب �شمن دعوى الطالق اأو باقامة دعوى م�شتقلة 

به - رقم القرار - 3269/مو�شعة اولى/1986 في 1987/2/28 - مجموعة المحامي 

فوزي كاظم المياحي، �س 141.

العامة  االأحكام  مع  من�شجمًا  يعتبر  ق�شائية  اأحكام  من  �شاحبه  وما  المبداأ،  وهذا 

الواردة في اتفاقية )�شيداو( وعلى وجه الخ�شو�س الديباجة منها.
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التفريق

 ،)46  -  40( المواد  الزوجين  لكال  التفريق  لطلب  وا�شعة  م�شاحة  القانون  اأفرد 

وتت�شاوى هنا حرية الزوجين في طلب التفريق لواحد من االأ�شباب المن�شو�س عليها، 

كال�شرر الذي ي�شببه اأحد الزوجين باالآخر، اأو ارتكاب الزوج االآخر الخيانة الزوجية، 

اأو اإذا عقد الزواج قبل اكمال اأحد الزوجين الثامنة ع�شرة من العمر، اأو اإذا تّم الزواج 

باالإكراه خارج المحكمة، اأو اإذا تزوج الزوج بثانية دون اإذن المحكمة اأو ا�شتمرار الخالف 

الم�شتحكم بين الزوجين للحد الذي ال يمكن معه ا�شتمرار الحياة الزوجية، اأو اإذا حكم 

على الزوج بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثالث �شنوات فاأكثر، اأو اإذا لم يطلب الزوج زوجته 

للزفاف خالل �شنتين من تاريخ عقد الزواج، اأو اإذا هجر الزوج زوجته مدة �شنتين فاأكثر 

اأو اإذا كان الزوج عنينا اأو مبتلى بمر�س ال ي�شتطيع معه القيام  من دون عذر م�شروع، 

خرى.
ُ
بواجباته الزوجية و�شواها من االأ�شباب االأ

هذه الن�شو�س تن�شجم وحكم الفقرة )1/ج( من المادة )16( من اتفاقية )�شيداو(، 

للمحاكم، ففي حكم  المقدمة  التفريق  ب�شاأن طلبات  وهناك تطبيقات ق�شائية عديدة 

لمحكمة التمييز االتحادية ق�شى: ان المقت�شى على المحكمة بعد ان ثبت لها ا�شتمرار 

الخالف بين المتداعيين وان هذا الخالف قد ا�شتحكم بحيث يتعّذر معه ا�شتمرار الحياة 

الزوجية وتعّذر على الحكمين اإ�شالح ذات البين بين الزوجين، وعجزت المحكمة عن 

ذلك اأن ت�شاأل الزوج عّما اإذا يطلق زوجته اأم ال. فاإذا امتنع عن التطليق تفّرق بينهما 

بحكم الفقرة )1/4( من المادة )41( من قانون االأحوال ال�شخ�شية )القرار المرّقم 

3133/ �شخ�شية اولى/2009 في 2009/7/12 - مجموعة القا�شي رزاق جبار علوان 

ج1، �ص226(.

خرى، اإذ اأّنها كثيرًا ما ترد 
ُ
ولكن االأحكام الق�شائية لم تكن مع الزوجة في اأحيان اأ

طلبات التفريق مع العنف الذي يمار�س على الزوجة، ففي حكم الإحدى محاكم االأحوال 

ال�شخ�شية ق�شت بالتفريق بين الزوجين لتعمد الزوج �شرب زوجته. وقد طعن الزوج 

بالحكم المذكور لدى محكمة التمييز االتحادية التي نق�شت الحكم في حكمها االآتي: 

)كان على المحكمة �شوؤال المدعية عن ماهية ال�شرر الالحق بها من قبل زوجها المدعى 

عليه وهل ان ال�شرب كان مبرحًا من عدمه بحيث يتعذر معه ا�شتمرار الحياة الزوجية 
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واقت�شار �شيغة اليمين على ال�شرر اأي ال�شرب المبرح فقط دون ذكر عدم االتفاق في 

�شيغة اليمين( رقم القرار 4257/�شخ�شية اولى 2010 في 2010/19/19 - الم�شدر 

ال�شابق �س 298.

الح�شانة

العراقي هو  الق�شاء  ا�شتقر عليه  ال�شخ�شية، وما  االأحوال  لقانون  العامة  االأحكام 

ح�شانة  في  االأحقّية  ولالأم  المح�شون.  م�شلحة  مع  وعدمًا  وجودًا  تدور  الح�شانة  اأن 

اأطفالها حال قيام الزوجية وبعد الفرقة، متى ما كانت حائزة على �شروطها، وتبقيها 

عقد  قيام  حال  االأم،  زوج  تعّهد  ب�شرط  باأجنبي،  وتزوجت  ال�شغير  اأبو  مات  وان  لها 

الزواج، رعاية ال�شغير وعدم االإ�شرار به. اأما لو اأ�شّر به كان ذلك �شببًا لالأم لطلب 

التفريق. و�شروط الح�شانة ان تكون الحا�شنة، بالغة، عاقلة، اأمينة، قادرة على تربية 

االأحوال  قانون  والخم�شين من  ال�شابعة  المادة  الفقرة )2( من  و�شيانته،  المح�شون 

ال�شخ�شية.

ويحقق  االتفاقية  من   )16( المادة  من  الفقرة)د(  حكم  مع  يتماهى  الن�س  وهذا 

االأهداف الواردة فيها.

ميراث البنت

البنات،  اأو  البنت  ت�شتحق  على:  والت�شعين  الحادية  المادة  من  الفقرة)2(  تن�س 

في حالة عدم وجود ابن للمتوفى ما تبقى من التركة، بعد اأخذ االأبوين والزوج االآخر 

فرو�شهم منها. وت�شتحق جميع التركة في حالة عدم وجود اأيٍّ منهم. ورد هذا الن�س في 

قانون تعديل قانون االأحوال ال�شخ�شية المرقم)34( ل�شنة 1983.

اأخوة  اأي  وعماتها  اأعمامها  المتوفى  بنت  ي�شارك  اأن  هو  التعديل  قبل  الن�س  كان 

عدا  االأربعة،  المذاهب  لدى  ال�شرعية  االأحكام  ح�شب  وذلك  الميراث،  في  المتوفى 

اأخذ  المذهب الجعفري الذي �شاوى بينها واأخيها في حجب االأعمام من الميراث وبه 

الم�شّرع العراقي. وهذا الن�س �شاوى بين االأبن والبنت في الحجب وهذه الم�شاواة تقّرب 

الن�س من االأحكام العامة التفاقية )�شيداو(.
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الو�شية الواجبة

وال�شافعية  والمالكية  )االأحناف  اال�شالمية  المذاهب  لدى  العامة  االأحكام  اإّن 

اأبيه.  اأو  اأبناء وبنات ال�شخ�س الذي يتوفى قبل وفاة اأمه  والحنابلة والجعفرية( تحرم 

اإاّل اأن الم�شّرع وباالعتماد على مذهب مندثر )ابن حزم الظاهري( اأ�شدر القانون رقم 

)72( ل�شنة 1979 معداًل اأحكام قانون االأحوال ال�شخ�شية الذي جاء ن�شا: )اإذا مات 

الولد ذكرًا كان اأم اأنثى قبل وفاة اأبيه اأو اأمه، فاإنه يعتبر بحكم الحي عند وفاة اأي منهما، 

وينتقل ا�شتحقاقه من االإرث اإلى اأوالده ذكورًا واإناثًا ح�شب االأحكام ال�شرعية، باعتباره 

و�شية واجبة(. وفي هذا الن�س عدالة ا�شتحقها االأحفاد ذكورًا كانوا اأم اإناثًا.

عندما كان الميراث للذكر مثل حظ االأنثى

عندما �شدر قانون االأحوال ال�شخ�شية رقم )188( في اليوم التا�شع ع�شر من �شهر 

ت المادة الرابعة وال�شبعون منه على: ت�شري االأحكام  كانون االأول )دي�شمبر( 1959 ن�شّ

اأن�شبتهم في  الورثة وتحديد  القانون المدني في تعيين  1199 من   - 1187 في المواد 

التركة. ومن المعلوم ان ن�س المادة 1194 من القانون المدني كان وال يزال االآتي: 

1 - يراعى دائمًا حق االنتقال، ان يكون للذكر مثل حظ االأنثى، اأيًا كانت الدرجة التي 

انتقل اإليها هذا الحق.

ال�شرعية  الق�شامات  القانون ت�شدر حجج  المحاكم منذ �شدور  داأبت   وبذلك فقد 

االنقالب  بعد  الن�س  هذا  اإلغاء  حتى  الميراث.  في  االأنثى  حظ  مثل  الذكر  باعطاء 

اأعاد  الذي   ،1963 ل�شنة  بالقانون رقم )11(   1963 �شباط )فبراير(   8 الع�شكري في 

الميراث للذكر مثل حظ االأنثيين.

ال�شكن بعد الطالق والتفريق

تت�شرد الزوجة عادة بعد الطالق اأو التفريق هي واأطفالها، وتكون محظوظة لو وجدت 

م�شتقرًا لها في دار اأهلها، وال ت�شعفها االأحكام الفقهية ال�شرعية في انت�شالها من الحالة 

ال�شكنى  في  المطلقة  حق  قانون  ل�شدور  الموجبة  االأ�شباب  وفي  الم�شّرع  اأّن  اإاّل  تلك، 

المرقم )77( ل�شنة 1983 المعّدل قد بّين: )اأن الزوجات يبقين بال ماأوى بعد طالقهن 

اأو تفريقهن، لذلك فاإّن العدالة تق�شي باأن تمنح الزوجة التي ي�شدر حكم بطالقها اأو 
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تفريقها حق البقاء في الدار اأو ال�شقة التي ت�شكنها مع زوجها، مدة تكفيها لتهيئة م�شكن 

ياأويها(، الأن الزوج اأقدر على تهيئة م�شكن له، وقد وجد ان مدة ثالث �شنوات كافية لها، 

واأجيز لها ان ت�شكن معها اأحد محارمها ب�شرط ان ال يكون بين من يعيلهم الزوج. وقد 

و�شعت الن�شو�س اأحكاما تحول دون تالعب الزوج بملكية العقار، اأو اأن يقوم بت�شرف 

ينق�س من ا�شتيفاء المطلقة المنفعة كاملة. 

واالأمر ذاته بالن�شبة للدار اإذا كانت م�شتاأجرة، فاإّن عقد االإيجار ينتقل اإلى المطلقة.

  هذه الن�شو�س و�شواها، تحفظ للمطلقة كرامتها وتحول دون ت�شردها، وت�شتطيع ان 

تلتقط اأنفا�شها حتى تتمكن من اأن تجد م�شتقرًا لها بعدئذ، وذلك ين�شجم مع االأحكام 

العامة التفاقية )�شيداو(.

الخلع

التفريق االختياري

الخلع هو: ازالة قيد الزواج بلفظ الخلع اأو ما في معناه. وينعقد باإيجاب وقبول اأمام 

القا�شي. وي�شترط ل�شحة الخلع ان يكون الزوج اأهاًل الإيقاع الطالق، وهذا يعني ان ال 

مخالعة ما لم يوافق الزوج.

لغي �شرط موافقة الزوج على الخلع، وهذا ما جاء به التعديل 
ُ
اأما في كرد�شتان فقد اأ

هناك وبال�شيغة االآتية: الخلع ازالة قيد الزواج بلفظ الخلع اأو ما في معناه مقابل عو�س 

تبّين  اإذا  الخلع،  الزوج في  ُي�شترط ر�شى  الم�شّمى، وال  المهر  ال يزيد عّما قب�شته من 

للقا�شي عن طريق التحكيم ان الزوجة ال تطيق العي�س معه.

وقد كان لنا �شرف الم�شاهمة في و�شع هذه المادة بدرا�شة ُقدمت اإلى القائمين على 

م�شروع التعديل، في حينه وباال�شتناد اإلى اأحكام ال�شريعة اال�شالمية والقانون المناظر 

في م�شر.اأي اعطاء الزوجة حق خلع الزوج اإذا كانت ال تطيق العي�س معه مقابل البذل. 

وفي هذا ال�شدد يقول ابن ر�شد في بداية المجتهد ما معناه: اإذا كان الطالق بيد الرجل 

فالخلع بيد المراأة.

اإ�شافة اإلى ان التعديل هناك قد اعطى المراأة حق ا�شتراط تفوي�شها بالتطليق في 

عقد الزواج.
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بمبداأ  تيمنا  الزواج  من  الثيمة  هذه  في  الزوجين  م�شاواة  اإلى  التو�شل  اأمكن  وهنا 

الم�شاواة الوارد في اتفاقية )�شيداو(.

االإقرار بالن�شب لمجهول الن�شب

يجب التفريق بين التبني واالإقرار بالن�شب لمجهول الن�شب، اإذ اأن التبني، وكما هو 

معروف، قد ح�شم بن�س قراآني: ﴿ادعوهم الآبائهم هو اأق�شط عند اهلل...﴾ االأحزاب/5. 

واتباعًا لهذا الن�س فقد األغى الر�شول الكريم تبنيه لزيد بن حارثة كونه معلوم الن�شب. 

وتاأكيدًا على اأن االأبن بالتبني ال يكون اأبنًا لمن تبناه، فقد تزوج النبي الكريم من مطلقة 

زيد ليوؤكد حرمة التبني. اأما االإقرار بالن�شب لمجهول الن�شب فقد اأجازته اأحكام الفقه 

ي�شبح  بالن�شب  له  المقّر  فاإّن  الروؤيا  هذه  ووفق  المذاهب.  من  العديد  وفي  االإ�شالمي 

حكمه حكم االأبن ال�شلبي، وهذا ما ا�شتقرت عليه االأحكام القانونية في قانون االأحوال 

ال�شخ�شية، اإذ جاء ن�س المادة الثانية والخم�شين/ 1:)االقرار بالبنوة - ولو في مر�س 

الموت - لمجهول الن�شب يثبت به ن�شب المقر له اإذا كان يولد مثله لمثله(.

وهذا الن�س يحمل الكثير من المبادئ االإن�شانية النبيلة، ويحقق العدالة، وين�شجم 

مع االأحكام العامة لحقوق االإن�شان الواردة في المواثيق الدولية.

وفاة اأحد الزوجين من دون عقب وارث

عندما يتوفى اأحد الزوجين ولم يترك من الورثة �شوى زوجه االآخر، اأي بدون عقب 

وارث، فاإّن االأحكام ال�شرعية كانت تعطي الزوج االآخر الفر�س الذي ي�شتحقه والباقي 

الزوجات  من  الكثير  ان  وجد  وقد  المال،  بيت  باعتباره  المحافظة  مجل�س  اإلى  يذهب 

كبيرات ال�شن بعد وفاة اأزواجهن تزاحمهن الحكومة على دار ال�شكن الوحيدة وتطالبهن 

خريف  في  وهن  مريرة  معاناة  في  وتتركهن  المحافظة،  ح�شة  مثل  اأجر  عن  بدعاوى 

العمر، وربما من دون م�شدر للرزق.

ل�شنة   )1170( القرار  حينه  في  الثورة  قيادة  مجل�س  اأ�شدر  الو�شع  هذا  واأمام 

1977الذي مّكن الزوج االآخر من نقل ملكية دار ال�شكن با�شمه اإذا كانت تلك الدار هي 

القرار يح�شب  لها. وهذا  المال  المتوفى، ومن دون مزاحمة بيت  التي خّلفها  الوحيدة 

على قانون االأحوال ال�شخ�شية الأنه متعلق باالإرث، وفيه من العدالة الكثير.
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)2( الن�شو�س الم�شرعنة لعدم الم�شاواة

الزواج باأكثر من واحدة

ياأذن  لم  ما  القانون  عليها  يعاقب  جريمة  واحدة  من  باأكثر  الزواج  القانون  اعتبر 

ال�شروط  تحقق  عند  ثانية  من  بالزواج  ياأذن  ان  وللقا�شي  بذلك.  المخت�س  القا�شي 

الزوجات،  بين  العدل  وتلم�س  المالية،  والكفاءة  الم�شروعة،  الم�شلحة  المطلوبة وهي: 

الفقرات )3، 4، 5( من المادة الثالثة من القانون، واإن اإعطاء االأذن بالزواج من زوجة 

ثانية م�شاألة تقديرية خا�شعة ل�شلطة القا�شي. ويرى محمد عبده في الذين ال يحققون 

العدل بين الزوجات، وما ين�شاأ عن ذلك من غيرة بين الزوجات واآثارها ال�شلبية على 

خرى لدرجة العداوة، اأن يوؤدي 
ُ
االأوالد الذين ي�شمرون الحقد الأخواتهم من الزوجات االأ

الكريمة:  االآية  واأطفالها، لذلك فهو يرى ان  اإلى طالق احداهن وت�شردها   هذا الحال 

﴿فانكحوا ما طاب لكم من الن�شاء مثنى وثالث ورباع﴾ مقيدة بحكم االآية: ﴿فاإن خفتم 
اأال تعدلوا فواحدة﴾ )كتاب محمد عبده تاأليف محمد ر�شيد ر�شا - القاهرة - الهيئة 

الم�شرية العامة للكتاب ج 2 طبعة 12 �ص118(.

يالحظ ان الفقه االإ�شالمي لم يتناول االآية الكريمة: ﴿ولن ت�شتطيعوا ان تعدلوا بين 

الن�شاء ولو حر�شتم﴾ االآية )129( من �شورة الن�شاء، ب�شيء من ال�شرح والتمحي�س، اإذ 

اأن االآية الكريمة تنفي وجود العدل بين الزوجات مع وجود الحر�س، وعدم العدل يعني 

الظلم، والظلم يوؤدي اإلى ال�شرر والتمييز، وال�شرر محرم �شرعًا اإذ اأن الحديث النبوي 

يقول )ال �شرر وال �شرار(.

اإقليم كرد�شتان و�شمن التعديالت التي اأجريت على قانون االأحوال ال�شخ�شية  في 

تاأذن بالزواج بزوجة ثانية، كموافقة الزوجة االأولى على  فقد تم تغليظ ال�شروط التي 

الواردة في الفقرة ثانيًا من  خرى 
ُ
اأمام المحكمة و�شواها من ال�شروط االأ زواج زوجها 

المادة الثالثة من القانون. 

اإال اأن المفارقة التي واجهت تطبيق هذا التعديل، واأفرغته من محتواه هو الذهاب 

اإلى خارج حدود االإقليم، كبغداد مثال اأو كركوك ليعقد زواجًا ثانيًا. ولما كان التعديل 

خاليًا من ن�س يعالج هذه الحالة فنكون والحالة هذه اأمام ن�س ي�شّهل التحايل عليه، 



35

ي  ةقش اةصخشةياةموحأظاان ناتااقلاموناااناقاةمدرما

اإذ كان يمكن ان يكمل بن�س اآخر يقول �شواء عقد الزواج في االإقليم اأو خارجه.

الغالب من المتزوجين بثانية، اأو الراغبين في ذلك ولم ُتتح لهم الفر�شة، والعازفين 

عن هذا االأمر، والق�شاة المانحين لالإذن بالزواج من ثانية: لم يعيروا اهتمامًا لم�شاألة 

العدل  تحقيق  عدم  من  الخ�شية  تجعل  ال�شرعية  االأحكام  ان  رغم  الن�شاء،  بين  العدل 

حجر الزاوية في هذا المو�شوع، ولم يولوا مو�شوع العدل االهتمام المطلوب، ولم ترتعد 

فرائ�س اأيٍّ منهم من هذه الخ�شية رغم ورودها في ن�س قراآني، اإذ لم نجده في الكتب 

المهتمة بهذا ال�شاأن. وربما من المفارقة اأن نجد هذا المو�شوع في العمل االأدبي الكبير 

للروائي ربيع جابر في روايته )دروز بلغراد( اإذ وجدنا الخ�شية في الن�س االآتي فقط 

دون �شواه: 

)�شاأل �شراوالي واحدًا منهم لماذا ال يتزّوجون اإال امراأة واحدة ما داموا يقولون دوما 

اأّنهم م�شلمون؟ فرّد عليه ان كتاب اهلل اأو�شى ان نعدل بين الزوجات، ونحن نخاف اأاّل 

نعدل بينهن ولهذا ال نتزوج امراأتين(، )الن�س من رواية ربيع جابر - دروز بلغراد - 

حكاية حّنا يعقوب - المركز الثقافي العربي - الدار البي�شاء- المغرب(. 

من   )2( المادة  من  )اأ(  الفقرة  وحكم  تختلف  القانونية  المادة  فاإّن  تقدم  مما 

)�شيداو( ف�شاًل عن كونها تخالف المادة )14( من الد�شتور.

المطاوعة

ال تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، وال تعتبر نا�شزًا اإذا كان الزوج متع�ّشفًا في طلب 

اأو الت�شييق عليها. ويعتبر من قبيل التع�ّشف واال�شرار  المطاوعة قا�شدًا اال�شرار بها 

بوجه خا�س، عدم تهيئة بيت �شرعي يتنا�شب مع حالة الزوجين، اأو اإذا كان البيت المهياأ 

بعيدًا عن محل عمل الزوجة، اأو اأن االأثاث المجّهز به البيت ال يعود اإلى الزوج، اأو اإذا 

كانت الزوجة مري�شة يمنعها مر�شها من المطاوعة. )المادة الخام�شة والع�شرون من 

القانون(.

ابتداًء، المطاوعة ال تمنح الم�شاواة بين الزوجين رغم القيود التي و�شعها الم�شّرع 

له  ولي�س  ح�شرًا  للزوج  حق  فالمطاوعة  غلوائها،  من  للحّد   )4-1( من  الفقرات  في 

مقابل حق للزوجة، فهو تمييز على وفق المعايير الواردة في المادة )5( من االتفاقية، 
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ال�شرعي، وعدم  البيت  ب�شروط  المتعلقة  الم�شّرع  التي و�شعها  الت�شريعية  التدابير  وان 

جواز المطاوعة في مكان بعيد عن محل عمل الزوجة، اأو االأثاث غير العائد للزوج، اأو 

اإلى  يوؤدي  تلغيها. والتمييز هذا  الزوجة كّلها تدابير تخفف وطاأة المطاوعة وال  مر�س 

عدم الم�شاواة، حيث يكون العنف �شد المراأة اأثر من اآثار عدم الم�شاواة التي ال تن�شجم 

والفقرة )رابعًا( من المادة )29( من الد�شتور التي تمنع كافة اأ�شكال العنف والتع�ّشف 

في االأ�شرة والمدر�شة والمجتمع، كما اأنها ال تن�شجم والمبادئ العامة الواردة في اتفاقية 

)�شيداو(.

الن�شوز

االأحكام الفقهية العامة لدى الفقهاء الم�شلمين هي وجوب طاعة الزوجة لزوجها. 

فاإذا لم تطاوع ُيق�شى بن�شوز الزوجة، هذا ما ن�شت عليه الفقرة )4( من المادة الخام�شة 

والع�شرين من قانون االأحوال ال�شخ�شية: )على المحكمة ان تق�شي بن�شوز الزوجة بعد 

المطاوعة(. )وللزوجة  التي تحول دون  االأ�شباب  اإزالة  ت�شتنفد جميع م�شاعيها في  ان 

طلب التفريق بعد مرور �شنتين من تاريخ اكت�شاب حكم الن�شوز درجة البتات(. وهاتان 

ال�شنتان ي�شاف اإليهما مدة المحاكمة التي قد ت�شل اإلى �شنة تكون فيها الزوجة معطلة 

تمامًا وال نفقة لها من تاريخ اكت�شاب حكم الن�شوز درجة البتات، الفقرة )4( من المادة 

ذاتها.

والن�شوز ا�شطالحًا كما قال ابن كثير: هي المراأة المرتفعة على زوجها، التاركة له، 

المعر�شة عنه، المبغ�شة له(، وقال الطبري: )ن�شوزهن يعني ا�شتعالءهّن على اأزواجهن 

وارتفاعهن على فر�شهم بالمع�شية لهم والخالف عليهم فيما لزم من طاعتهم ببغ�شهن 

لهم(.

وهذا الن�س هو واحد من الن�شو�س الم�شرعنة لعدم الم�شاواة بين االأزواج التي ال 

تن�شجم وحكم الفقرة )1/اأ( من المادة )16( من االتفاقية التي ت�شمن عدم الم�شاواة 

بين االأزواج وفي الحق نف�شه عند الزواج. واإذا كانت االأحكام ال�شرعية تقول اإّن ن�شوز 

الزوجة يعني ع�شيانها لزوجها وبغ�شها له وخروجها عن طاعته وهي المق�شودة باالآية 

الكريمة: ﴿والالتي تخافون ن�شوزهن فعظوهن﴾ )االآية 34 الن�شاء(.
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نا�شزًا وي�شيء ع�شرة زوجته ببغ�شها و�شربها  اأن يكون  االآخر يمكن  الزوج هو  فاإن 

االآية  ن�شوزًا﴾  بعلها  امراأة خافت من  ﴿وان  الكريمة:  االآية  بالن�شوز في  المق�شود  وهو 

)128( الن�شاء.

اإذن لماذا ُيعطى الحق للزوج من دون الزوجة في ن�س القانون الذي ي�شّكل تمييزًا 

بغير  تق�شي  التي  اال�شالمية  ال�شريعة  الأحكام  الم�شاواة، خالفًا  ينتج عنه عدم  �شدها 

ذلك. ف�شاًل عن ذلك، فاإّن اإبقاء الزوجة على ذّمة الزوج تلك المدة الطويلة ي�شيبها 

﴿وال تم�شكوهن �شرارًا لتعتدوا ومن يفعل  بال�شرر المنهي عنه بحكم القراآن الكريم: 

ذلك فقد ظلم نف�شه﴾ )االآية 231 البقرة(.

وقد الحظ الم�شّرع في اإقليم كرد�شتان هذا التمييز، فاأجرى تعدياًل على ن�س القانون 

جاء ن�شه االآتي: »اإذا كان الزوج هو النا�شز فيلزم بنفقة الزوجة طيلة فترة الن�شوز وفي 

حالة التفريق يلزم... بدفع المهر الموؤجل ونفقة العّدة والتعوي�س الم�شتحق ان كان له 

مقت�شى«، الفقرة )ثالًثا /1( من المادة الخام�شة والع�شرين، )التعديل رقم )15( ل�شنة 

.2008

المواريث وح�شة الرجل والمراأة

حاولت المادة التا�شعة والثمانون من قانون االأحوال ال�شخ�شية، اإيجاد ن�شو�س قانونية 

تنطبق على العراقيين الم�شلمين كافة بغية اخراجهم من نطاق الطائفة واإدخالهم في 

نطاق المواطنة، فكانت هذه المادة التي توجب ن�شو�شها معالجة الم�شاألة االرثية على 

اأ�شا�س اأن االأ�شخا�س الوارد ذكرهم في الفقرة )1( يحجبون الفئة التي تليهم. وهكذا 

الم�شّرع  اأن غاية  اأي  الفئة )3( وهكذا.  الواردة في  للفئة  للفئة )2( وحجبها  بالن�شبة 

اآلية احت�شاب الم�شاألة االرثية وعلى اختالف الم�شلمين في  اإلى توحيد  كانت تن�شرف 

اليهم  الموكل  الق�شاة  بع�س  ذهنية  على  الثقافي  الموروث  �شيطرة  اأن  اإال  مذاهبهم، 

تطبيق هذه المادة - وعلى مختلف الم�شتويات - �شحبتهم اإلى حيث ينتمون طائفيًا مما 

اأدى اإلى تعطيل حكم هذه المادة.

اال�شالمية.  ال�شريعة  الأحكام  وفقًا  المواريث  في  والرجل  المراأة  بين  م�شاواة  ال 

غير  االأب  وح�شة  الجدة  ح�شة  غير  الجد  وح�شة  الزوجة  ح�شة  غير  الزوج  فح�شة 
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ح�شة االأم وح�شة االبن غير ح�شة البنت. وتلك ن�شو�س �شرعية حا�شمة ال تجيز تلك 

االأحكام اخ�شاعها للنقا�س اأو الحوار ب�شاأنها. وهي هنا تتقاطع تمامًا مع االأحكام العامة 

الواردة في المواثيق الدولية الخا�شة بحقوق االإن�شان حتى تلك التي �شادق عليها العراق 

واأ�شبحت جزءًا من ن�شيجه الوطني.

زواج الم�شلم من غير الم�شلمة

تن�س المادة ال�شابعة ع�شرة من قانون االأحوال ال�شخ�شية على )ي�شح للم�شلم ان 

يتزوج كتابية، وال ي�شح زواج الم�شلمة من غير الم�شلم(.

وطبقًا لهذه المادة فاإّن الم�شلم ي�شح ان يتزوج م�شيحية اأو يهودية اأو �شابئية الأن لدى 

اأديانها كتبًا �شماوية وال يجوز زواجه من امراأة ال دين لها. واذا ما عقد زواجه على غير 

كتابية فالعقد باطل وال ينتج اآثاره ال�شرعية.

اأما من جهة ثانية فال يجوز زواج الم�شلمة مطلقًا من غير الم�شلم  هذا من جهة، 

ولو كان الزوج من اأهل الكتاب، وذلك ل�شراحة الن�س المدعوم من الموروث الثقافي 

االإ�شالمي.

اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء  اتفاقية  من   )1( المادة  وحكم  ين�شجم  ال  الن�س  هذا 

التمييز �شد المراأة، لكون الم�شلمة ال يمكنها الزواج من غير الم�شلم، وال يمكن ت�شور 

اإذ منعت الفقرة )اأ( من البند  اأحكام االإ�شالم،  اإلغاء هذا الن�س باعتباره من ثوابت 

)اأواًل( من المادة )2( من الد�شتور �شن قانون يتعار�س مع ثوابت اأحكام االإ�شالم.
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- ثالثًا -

قانون العقوبات المرقم 111 ل�شنة 1969 المعّدل

يت�شمن قانون العقوبات في بع�س اأحكامه ن�شو�شًا يت�شاوى فيها الرجل والمراأة في 

خرى تمّيز 
ُ
خرى تحمي حقوقهما، اإاّل اأن ثّمة ن�شو�شًا اأ

ُ
الحقوق وااللتزامات، ون�شو�شًا اأ

خرى ت�شرعن للعنف �شدها. ونحاول في ال�شطور االآتية الوقوف 
ُ
بين الرجل والمراأة، واأ

على تلك الن�شو�س التي ت�شرعن العنف اأو التي تمّيز بين الرجل والمراأة: 

الجريمة ال�شيا�شية

عّرفت المادة )21( من قانون العقوبات الجريمة ال�شيا�شية باأّنها التي ترتكب بباعث 

�شيا�شي اأو تقع على الحقوق ال�شيا�شية العامة اأو الفردية. وفي ما عدا ذلك تعتبر الجريمة 

عادية، اإاّل اأّن الم�شّرع اأورد �شت جرائم اعتبرها جرائم عادية، كالجرائم الما�ّشة باأمن 

الدولة الخارجي، وجرائم االعتداء على حياة رئي�س الجمهورية. واأمام هذا التقييد عجز 

�شارحو قانون العقوبات العراقيين عن الولوج في هذا المو�شوع واكتفت كتاباتهم باإيراد 

هذا الن�س، وبذلك فقد وقع �شرر كبير على العراقيين اأمام هذا التقييد، اإذ لم ي�شتفد 

عدد كبير من العراقيين من قانون موؤ�ش�شة ال�شجناء ال�شيا�شيين. ففي حالة قدمت فيها 

امراأة طلبًا اإلى موؤ�ش�شة ال�شجناء ال�شيا�شيين تطلب فيها �شمولها باأحكام قانون الموؤ�ش�شة 

الأنه قد حكم عليها بال�شجن لمدة �شبع �شنين بتهمة �شب رئي�س الجمهورية ال�شابق �شدام 

اأن �شب رئي�س  الرف�س  ت�شبيب  الموؤ�ش�شة. وجاء في  ح�شين، وقد رف�س طلبها من قبل 

الجمهورية جريمة عادية ولي�س جريمة �شيا�شية ا�شتنادًا اإلى حكم الفقرة )اأ( من المادة 

)21( من قانون العقوبات، وقد تم الطعن بقرار الموؤ�ش�شة اأمام محكمة بداءة الكرادة 

التي كنت رئي�شًا لها في حينه.

لذا فهذا الن�س الت�شريعي ال يجبر ال�شرر مع تحققه، وال ين�شجم مع االأحكام العامة 

لل�شرعة الدولية لحقوق االإن�شان الواردة في المواثيق الدولية.
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تاأديب الزوجة

اأباح القانون للزوج تاأديب زوجته، الأن القانون اعتبر ذلك الفعل »حقًا« حتى لو ت�شبب 

ذلك الحق باإيذاء الزوجة و�شبب لها �شررًا، �شواء كان نف�شيًا اأو ج�شديًا ومن دون اعتبار 

لموقع تلك المراأة في االأ�شرة اأو المجتمع اأو في محل العمل.

اإذ ن�شت المادة )41( من قانون العقوبات على: ال جريمة اإذا وقع الفعل ا�شتعمااًل 

لحق مقرر بمقت�شى القانون. ويعتبر ا�شتعمااًل للحق:

1 - تاأديب الزوج لزوجته وتاأديب االآباء والمعلمين وَمن في حكمهم االأوالد الق�شر 

وفي حدود ما هو مقرر �شرعًا اأو قانونًا اأو عرفًا. 

التاأديب يتّم بطرق �شتى، كالعنف النف�شي، والعنف اللفظي، والعنف البدني المتمثل 

ال�شادر بهذا  المتحدة  االأمم  اإعالن  العنف في  تعريف  بال�شرب. وهو ما ينطبق عليه 

ال�شاأن. ورغم ذلك العنف الذي ياأتي بطريق االهانة واالإيذاء اإال اأن الم�شّرع، وفي هذا 

الن�س القانوني، اعتبره حقًا للزوج، ويمعن الن�س في االإهانة عندما ي�شنفه في خانة 

االأوالد القا�شرين، وهذه المراأة التي يلقي بها الم�شّرع في تلك الخانة قد تكون وزيرة اأو 

ا�شتاذة جامعية اأو عازفة فلوت اأو مهند�شة معمارية اأو عالمة في علم االجتماع.

المفتر�س  الق�شاء  ذلك  في  بما  �شعد،  عّدة  وعلى  مقبواًل  الفعل  هذا  يبدو  لماذا 

اأن ين�شف المت�شرر. ففي حكم لمحكمة التمييز االتحادية ق�شت فيه: ان الثابت  فيه 

ان  التعليمي...  الكندي  م�شت�شفى  عن  ال�شادر  الطبي  والتقرير  ال�شخ�شية  البّينة  من 

المميز/المدعى عليه قد اعتدى على زوجته المميزة /المدعية وهذا االعتداء �شبب لها 

اأ�شرارًا ج�شيمة مختلفة تخرج على حق الزوج في تاأديب زوجته المقرر �شرعًا وقانونًا، 

القا�شي  مجموعة  في  من�شور   -  2009/7/29 في  اأولى  �شخ�شية   /2466 القرار  رقم 

رزاق جبار علوان ج 1 �ص 248. اإذن ووفق الحكم التمييزي، فاإّن اال�شرار غير الج�شيمة 

مقبول قيام الزوج بها الأّنها حق �شرعي وقانوني ح�شب الحكم المذكور.

وهنا نت�شاءل مع عالم االجتماع الفرن�شي بيار بورديو في كتابه »الهيمنة الذكورية« 

لماذا  الحاالت؟  من  كثير  في  طبيعيًا  مقبولة  وقهرًا  فظاعة  االأكثر  الحياة  تبدو  لماذا 

نقبل حتى لو كّنا ق�شاة مع علمنا اأن ذلك ال ين�شجم مع ن�س الفقرة »و« من المادة )2( 
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التي توجب على  المراأة )�شيداو(  التمييز �شد  اأ�شكال  الق�شاء على جميع  اتفاقية  من 

الدول الموّقعة عليها اأن تتخذ التدابير المنا�شبة، بما في ذلك الت�شريعية منها، لتغيير 

اأو اإبطال القائم من القوانين واالأنظمة واالأعراف التي ت�شّكل تمييزًا �شد المراأة. ومعلوم 

اأ�شبحت  العراق وت�شريعها بقانون  الت�شديق عليها من قبل  اأن ن�شو�س )�شيداو( بعد 

قانونًا عراقيًا، له ما لبقية الت�شريعات من �شفة االإلزام وينال مخالفه الجزاء. 

واإذا اأردنا ان ن�شّلم جداًل اأن تاأديب الزوج لزوجته حق منحه القانون للزوج عندما 

ُتن�شب للزوجة اأفعال تبّرر للزوج تاأديبها. ولكن هل يجوز للزوجة اأن توؤّدب الزوج اإذا اأتى 

اأفعااًل كاالأفعال التي تن�شب للزوجة وتكون محاًل للتاأديب؟ �شوف ياأتينا الجواب بالنفي 

معززين راأيهم بالقول اإّن الن�س اأعطى الحق للزوج فقط من دون الزوجة. وهنا يمكن 

اأن نقول ان هذا الن�س مخالف الأحكام الد�شتور وفي واحد من اأهم قواعده االآمرة وهو 

ن�س المادة )14( من الد�شتور التي تن�س على: )العراقيون مت�شاوون اأمام القانون دون 

تمييز ب�شبب الجن�س(، ف�شاًل عن اأن الفقرة رابعًا من المادة )29( من الد�شتور تمنع 

اأ�شكال العنف والتع�ّشف في االأ�شرة والمدر�شة والمجتمع. وبذلك فاإّن ن�س الفقرة  كل 

بل  القانون  اأمام  العراقيين  بين  ت�شاوي  ال  العقوبات  قانون  المادة )41( من  )1( من 

اأّنها ر�شّخت التمييز على اأ�شا�س الجن�س، اإ�شافة اإلى اأّنها ت�شكل �شكاًل من اأ�شكال العنف 

الممنوع د�شتوريًا. عليه، وا�شتنادًا اإلى ما تقدم، فاإّن هذا الن�س مخالف الأحكام الد�شتور 

ويمكن الطعن بعدم د�شتوريته اأمام المحكمة االتحادية العليا.

ا�شالح  قانون  اإلى  م�شتندًا  العقوبات  لقانون  جديد  م�شروع  هناك  كان   - مالحظة 

بدياًل عن  الما�شي جاءت مادته )62(  القرن  �شبعينات  ال�شادر في  القانوني  النظام 

المادة )41( الحالية بال�شيغة االآتية:

)ال جريمة اإذا وقع الفعل ا�شتعمااًل لحق مقرر بمقت�شى القانون، اأو بناء على جواز 

قانوني ويعتبر من ذلك:

اأواًل - عمليات الجراح.

ثانيًا -االأفعال التي تقع اأثناء االألعاب الريا�شية.

ثالثًا - االأفعال ال�شرورية التي يقت�شيها القب�س على من ارتكب جريمة م�شهودة(.

هذا ولم يرد في الن�س تاأديب الزوجة.
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االأعذار القانونية المخففة

من  الجزئي  اأو  الكّلي  ال�شماح  باأّنه  القانوني:  العذر  العقوبات  قانون  �شراح  يعّرف 

والقانون.  العدالة  على  العامة  للمنفعة  مرده  بفعل  يقوم  لمن  الم�شّرع  يمنحه  العقوبة 

والعذر تختلف بواعثه، فقد يكون �شريفًا كمن يغ�شل العار، وهو الحافز الخارجي الذي 

يدفع الجاني الرتكاب الجريمة لغر�س الظفر بغاية �شامية اأو هدف �شاعد نبيل. )عبد 

ال�شتار البزركان - قانون العقوبات بين الت�شريع والفقه والق�شاء - �س301(. هكذا اإذن 

العار باعتبارها الظفر بغاية  اإلى جريمة غ�شل  القانون الجزائي  ينظر �شارحو وفقهاء 

من   )128( المادة  اإلى  م�شتندين  ال�شمّو  م�شتوى  اإلى  الجرائم  ترتقي  وبذلك  �شامية، 

قانون العقوبات التي تن�س على: 

في  اإاّل  عذر  وال  لها  مخففة  اأو  العقوبة  من  معفية  تكون  اأن  اأما  القانونية  )االأعذار 

ارتكاب  مخّففًا  عذرًا  يعتبر  االأحوال  هذه  عدا  ما  وفي  القانون.  يعّينها  التي  االأحوال 

الجريمة لبواعث �شريفة اأو بناء على ا�شتفزاز خطير من المجنى عليه بغير حق(.

وقد ا�شتقرت التطبيقات الق�شائية على تطبيق هذه المادة. ومنذ وقت لي�س بالقريب 

اأدناه  العار. وندرج  المخففة في جرائم غ�شل  القانونية  االأعذار  وما زالت على تطبيق 

اأنموذجا لتلك االأحكام: يعتبر قتل المتهم البنة عّمه قد وقع بباعث �شريف ح�شب المادة 

اأهلها مع ع�شيقها  اإذا كانت المجنى عليها قد هربت من دار  128من قانون العقوبات 

ثم تزوجت منه دون موافقة اأهلها مما يجلب العار الأ�شرتها ح�شب التقاليد ال�شائدة في 

بيئته. )قرار محكمة التمييز 342/جنايات/1979 - مجموعة االأحكام العدلية/العدد 

الثالث - ال�شنة العا�شرة �س79(.

هكذا اإذن تكاتف الت�شريع والفقه والق�شاء في منح الجاني �شلطة تنفيذ حكمه بنف�شه 

ال�شجن  اأو  االعدام  من  عليه  تطبيقها  المفرو�س  العقوبة  وتنزل  عليها،  المجنى  بحق 

الموؤبد اإلى الحب�س �شتة اأ�شهر في اأحيان عّدة.

اإّن ن�س هذه المادة ال ين�شجم مع االأحكام العامة الواردة في العهد الخا�س بالحقوق 

المدنية وال�شيا�شية الذي اأ�شبح قانونًا وطنيًا بعد الت�شديق عليه بالقانون رقم )193( 

اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء  اتفاقية  في  الواردة  الن�شو�س  ان  عن  ف�شاًل   ،1970 ل�شنة 

التمييز �شد المراأة )�شيداو( توجب فر�س الحماية القانونية للمراأة وعلى قدم الم�شاواة 
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مع الرجل، و�شمان الحماية الفّعالة لها عن طريق المحاكم ذات االخت�شا�س باعتبارها 

قانونًا عراقيًا بعد الت�شديق عليها. ي�شاف اإلى ذلك اأن ن�س هذه المادة يخالف اأحكام 

الفقرة )رابعًا( من المادة )29( من الد�شتور التي تمنع العنف في االأ�شرة والمدر�شة 

والمجتمع.

الزنى

المادة )377( عقوبات

1 - تعاقب بالحب�س الزوجة الزانية ومن زنى بها ويفتر�س علم الجاني بقيام الزوجية 

ما لم يثبت من جانبه انه لم يكن بمقدوره بحال العلم بها.

2 - يعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج اإذا زنى في منزل الزوجية.

اعتمد هذا الن�س القانوني موقفًا مختلفًا بين الرجل والمراأة باعتبارهما قد ارتكبا 

الفعل  جعلت  فقد  ال�شدد،  هذا  في  للرجل  وا�شح  والت�شاهل  الزوجية.  الخيانة  فعل 

المرتكب من قبل الزوج للخيانة الزوجية غير خا�شع للم�شاءلة القانونية، اإال اإذا ارتكب 

في منزل الزوجية، وهذا الن�س لم يقت�شر على الم�شّرع العراقي فله ن�شو�س م�شابهة 

في �شوريا ولبنان وم�شر.

ورغم اأن الم�شّرع العراقي - وخالفًا لبع�س القوانين العربية - قد �شاوى بين الرجل 

والمراأة في العقوبة اإذ فر�س على كليهما عقوبة الحب�س للجريمة مو�شوع البحث، اإال اأنه 

مّيز بينهما في نطاق التجريم. 

ال �شك اأن الن�شو�س القانونية التي تناولت هذا المو�شوع توؤدي اإلى تفاوت الحماية 

القانونية بين الرجل والمراأة. فاإذا مررنا على اركان جريمة الزنى نجدها تتكون من 

الزنى.  لجريمة  الجنائي  الق�شد  وهو  المعنوي  والركن  الزنى  لجريمة  المادي  الركن 

محارم  من  الزانية  كون  اأو  �شحيحة  قائمة  زوجية  عالقة  وجود  هو   - الثالث  والركن 

منزل  �شرط  وهو  بالزوج  خا�شًا  الزنى  لجريمة  محددًا  �شرطًا  هناك  اأن  اإال  الجاني، 

الزوجية والمفاجاأة واال�شتفزاز الخطير.

اأن في هذه المادة تمييزًا وا�شحًا بين الزوج والزوجة. وهذا التمييز يوؤدي اإلى عدم 

اإذا ارتكب الفعل  اإذ يقت�شر الن�س على معاقبة الزوج الزاني  اأمام القانون،  الم�شاواة 
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قبله  الزنى من  فعل  تم  لو  فيما  العقوبة  انه معفى من  يعني  الزوجية، وهذا  في منزل 

خارج منزل الزوجية اأي ان الم�شّرع يعطي رخ�شة للزوج لممار�شة الزنى خارج منزل 

الزوجية.

وخال�شة القول، فاإّن الن�س العراقي - وخالفًا لبع�س الت�شريعات العربية - قد �شاوى 

بين الزوج والزوجة في عقوبة الزنى، وجعلها الحب�س لكل منهما ومدتها ال تزيد على 

الخم�س �شنين، اإال اأنه مّيز بينهما على نطاق التجريم وفق الو�شع المب�شوط اأعاله.

توجب  التي  الد�شتور  من   )14( المادة  حكم  يخالف  بل  ين�شجم،  ال  الن�س  وهذا 

الم�شاواة اأمام القانون من دون تمييز ب�شبب الجن�س، ف�شاًل عن كونه مخالفًا الأحكام 

ال�شرعة الدولية لحقوق االإن�شان الم�شادق عليها من قبل العراق، والمطلوب �شن ت�شريع 

ي�شاوي بين الزوج والزوجة في جريمة الزنى.

التحري�س على الزنى

المادة )380( عقوبات

يعاقب  التحري�س  هذا  على  بناًء  فزنت  الزنى  على  زوجته  حر�س  زوج  )كل 

بالحب�س(.

يبدو اأن الركن المادي لهذه الجريمة ال يتحقق اإاّل بوقوع فعل الزنى فاإّن التحري�س 

وحده ال ي�شّكل جريمة. ولعل هناك اإ�شكالية كبيرة في هذه المادة، فاإذا لم تمتثل الزوجة 

لتحري�س الزوج وقررت رفع ال�شكوى اإلى قا�شي التحقيق لت�شكو زوجها لدفعها اإلى فعل 

يخالف االأخالق وال�شرف، هل تتم معاقبة الزوج على التحري�س اأو هل يعتبر من باب 

اأن الزوج يكون بعيدًا عن نيل عقوبة الحب�س  اأعاله  المادة  لنا من ن�س  ال�شروع؟ يبدو 

لكونها ا�شترطت ارتكاب فعل الزنى بناء على ذلك التحري�س، وبما اأن الزوجة امتنعت 

عن القيام بفعل الزنى جراء التحري�س فال جناح على الزوج.

ولكن فيما لو زنت تلك الزوجة بناء على ذلك التحري�س، واأقام الزوج ال�شكوى عليها 

وفق المادة )377( عقوبات الم�شار اإليها اأعاله، وعجزت الزوجة عن اإثبات التحري�س، 

لكرامتها،  وامتهان  لحقها  اجحاف  وهذا  الزنى،  لجريمة  المقررة  العقوبة  تنال  فاإّنها 

وهي ن�شو�س ت�شرعن لعدم الم�شاواة.
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جرائم االغت�شاب

في يوم من االأيام كانت الرّبة )اأنانا( قد تنقلت عّدة مرات بين ال�شماوات واالأر�س، 

فاأدركها التعب وبلغ بها االنهاك غايته. فتمددت في ب�شتان لت�شتريح تحت ظالل �شجرة 

ال�شارباتو الوارفة، فغلبها النوم. وكان �شوكاليتودا �شاحب الب�شتان يراقبها من بعيد بين 

فروع �شجر ال�شارباتو. فلما راآها منهكة وقد لعب الهواء بثوبها، فتعرى ج�شمها، ت�شلل 

اإليها بحر�س واقترب حتى تاأكد اأنها راحت في �شبات عميق من �شدة التعب فانتهكها 

جن�شيًا وهرب. ولما �شحت )اأنانا( من نومها نظرت اإلى نف�شها بفزع فاأدركت ما حدث، 

وعزمت على االنتقام من هذا الرجل وقررت ان ت�شطاده باأي ثمن.

                �شمويل كرومر/عالم ال�شومريات

ال يجوز ان يتعّر�س االإن�شان للمعاملة القا�شية اأو الوح�شية اأو الحاّطة من الكرامة، 

وال يجوز التدخل التع�شفي في حياته اأو ا�شرته اأو م�شكنه اأو �شمعته اأو �شرفه، وال يجوز 

واأمام ذلك تكفل  االأمان على �شخ�شه.  للمعاملة الالان�شانية، ولكل فرد حق  اإخ�شاعه 

الدولة الحماية القانونية المطلوبة لكل َمن يتعر�س لتلك االأفعال، وعلى وجه الخ�شو�س 

فيها  بما  لذلك  الالزمة  التدابير  واتخاذ  للمراأة  الفّعالة  القانونية  الحماية  توفير 

م�شتقلة  على محكمة  ق�شيته  يجب عر�س  تلك  لالأعمال  يتعر�س  َمن  ولكل  الت�شريعية. 

نزيهة. هذه بع�س المبادئ التي جاءت بها المواثيق الدولية الخا�شة بحقوق االإن�شان، 

من  ونقراأها  فلنراجعها  االغت�شاب،  بمو�شوع  المتعلقة  القانونية  الن�شو�س  اأدنى  وفي 

اأجل الوقوف على مدى قربها اأو بعدها من مبادئ ال�شرعة الدولية لحقوق االإن�شان.

المادة )393( عقوبات

1 - يعاقب بال�شجن الموؤبد اأو الموؤقت كل من واقع اأنثى بغير ر�شاها اأو الط بذكر اأو 

اأنثى بغير ر�شاه اأو ر�شاها.

2 - يعتبر ظرفًا م�شددًا اإذا وقع الفعل في اإحدى الحاالت االآتية:

اأ - اإذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر ثماني ع�شرة �شنة كاملة.

كان من  اأو  الثالثة  الدرجة  اإلى  عليه  المجنى  اأقارب  الجاني من  كان  اإذا   - ب 

اأو كان خادمًا عنده اأو  المتوّلين تربيته اأو مالحظته اأو ممن له �شلطة عليه 

عند اأحد ممن ذكرهم.
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ج - اإذا كان الفاعل من الموظفين اأو من المكّلفين بخدمة عامة اأو من رجال 

الدين اأو االأطباء وا�شتغل مركزه اأو مهنته اأو الثقة به.

د - اإذا �شاهم في ارتكاب الفعل �شخ�شان فاأكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة 

المجنى عليه اأو تعاقبوا على ارتكاب الفعل.

هـ - اإذا ا�شيب المجنى عليه بمر�س تنا�شلي نتيجة ارتكاب الفعل.

و - اإذا حملت المجنى عليها اأو زالت بكارتها نتيجة الفعل.

3 - واذا اأف�شى الفعل اإلى موت المجني عليه كانت العقوبة ال�شجن الموؤبد.

4 - واذا كانت المجنى عليها بكرًا فعلى المحكمة ان تحكم بتعوي�س منا�شب.

اأمام هذه الن�شو�س الحازمة، التي ال ت�شاوم على حقوق المجنى عليهم، فاإّن الق�شاء 

لن�س  االأمثل  التطبيق  يعمد  اإذ  الم�شّرع،  عن  حزمًا  يقلُّ  ال  المو�شوع  هذا  في  العراقي 

القانون مع النزوع نحو ت�شديد العقوبة متى ما اقترن الفعل بالتهديد وكان المجنى عليه 

قا�شرًا، ففي حكم لمحكمة التمييز في اإقليم كرد�شتان جاء فيه: 

المجنى  اللواط بدون ر�شا  اأعاله تو�شف بجريمة  بالكيفية  المرتكبة  الجريمة  )ان 

عليه لكونه قا�شرًا..... ويتوفر فيها ظرفا االإكراه والتعاقب على ارتكابها مما ت�شتدعي 

ت�شديد العقوبة بحق المتهمين... والأن محكمة جنايات ال�شليمانية جرمت المجرمين )اأ 

م �س( و)ز ك م( بموجبها جاء قرار التجريم �شحيحًا وموافقًا للقانون. كما اأن قرار 

وعلى  الموت  �شنقًا حتى  باالعدام  بمقت�شاها  �س(  م  )اأ  المجرم  على  بالعقوبة  الحكم 

لم  لكونه  عقوبات   )79( بالمادة  ا�شتدالاًل  الموؤبد  بال�شجن  م(  ك  )ز  الثاني  المجرم 

يكمل الع�شرين من عمره في تاريخ الحادث جاء هو االآخر �شحيحًا وموافقًا للقانون الأن 

المجرمين ي�شتحقان اأق�شى العقوبات جزاًء ِلما اقترفاه من جريمة ب�شعة بحق المجني 

عليها القا�شرة وتخلي�س المجتمع من �شرور وخطر المجرم )اأ م �س(. لذا تقرر ت�شديق 

قراري التجريم والعقوبة تعدياًل. رقم الحكم 7 الهيئة الجزائية العامة/2007 وتاريخ 

2008/1/28 - مجلة الت�شريع والق�شاء - العدد الثالث 2009(.

العنف  اأنثى - من  اأم  المادة تحقق الحماية لالإن�شان - ذكرًا كان  اأن هذه  يالحظ 

لها  يتعر�س  اأن  يمكن  التي  االأ�شرار  عن  منا�شبًا  تعوي�شًا  ت�شمن  اأنها  كما  الجن�شي، 

التي احتوتها  ال�شروط  اإلى تغليظ العقوبة وفق  اإلى ان الم�شّرع عمد  اإ�شافة  ال�شخ�س، 
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العامة  االأحكام  اأوردتها  التي  العامة  المبادئ  مع  من�شجمة  فهي  لذا  الن�شو�س.  تلك 

لحقوق االإن�شان بما في ذلك اتفاقية )�شيداو(.

المادة 394 من قانون العقوبات تن�س على:

1- يعاقب بال�شجن مدة ال تزيد على �شبع �شنوات اأو بالحب�س َمن واقع في غير حالة 

عليه  وقعت  كان من  اإذا  ر�شاها  اأو  بر�شاه  اأنثى  اأو  بذكر  اأو الط  بر�شاها  اأنثى  الزواج 

الجريمة قد اأتّم الخام�شة ع�شرة من عمره ولم يتم الثامنة ع�شرة �شنة.

وتكون العقوبة ال�شجن مدة ال تزيد على ع�شر �شنين اإذا كان من وقعت عليه الجريمة 

دون الخام�شة ع�شرة �شنة كاملة من العمر.

في  عليها  المن�شو�س  الحاالت  اإحدى  في  الفعل  وقع  اإذا  م�شددًا  ظرفًا  يعتبر   -  2

الفقرة )2( من المادة )393(.

3 - اإذا كانت المجنى عليها بكرًا فعلى المحكمة اأن تحكم بتعوي�س منا�شب. 

بحق  مجٍز  عقاب  وفر�س  القانونية،  بالحماية  القا�شر  احاطة  في  الم�شّرع  ي�شتمر 

عليه  وقعت  َمن  كون  حالة  في  العقوبة  ت�شديد  على  ن�س  عندما  فعل  وح�شنًا  الجاني. 

للعنف  بحزم  المادة  هذه  وتت�شدى  عمره.  من  �شنة  ع�شرة  الثامنة  يبلغ  لم  الجريمة 

الجن�شي 395 من القانون وت�شدد العقوبة فيما اإذا كان المو�شوع ينطبق وحكم الفقرة 

)2( من المادة )393( من قانون العقوبات.

المادة )395( عقوبات

)َمن اأغوى اأنثى اأتمت الثامنة ع�شرة من العمر بوعد الزواج فواقعها ثم رف�س بعد 

ذلك الزواج يعاقب بالحب�س(.

ثمة  اأن  اإال  الرجل،  غواية  تحت  الواقعة  للمراأة  حماية  ت�شكل  المادة  هذه  اأن  رغم 

اإذا  مالحظتين نوردهما هنا، االأولى هي �شعوبة ثبوت الفعل المن�شوب للجاني خا�شة 

مر وقت على المواقعة لزوال اآثار المواقعة بعد ذلك الوقت، اأما اإزالة البكارة فباإمكانه 

التن�شل منها بالدفع باأنه لم يرتكب الفعل المن�شوب اإليه ويقع عبء االثبات على المجنى 

عليها.

قد  اإذ  مجزية،  غير  الجريمة  هذه  على  المفرو�شة  العقوبة  اإن  الثانية-  المالحظة 
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المفرو�س  وكان  الحب�س.  االأدنى لجريمة  الحد  وهو  واحد  ويوم  اأ�شهر  اإلى ثالثة  ت�شل 

اأخذنا بنظر االعتبار فيما لو حملت المجنى عليها من تلك  اإذا  اأ�شّد، خا�شة  اأن تكون 

المواقعة.

المادة )396( عقوبات

1 - يعاقب بال�شجن مدة ال تزيد على �شبع �شنوات اأو الحب�س من اعتدى بالقوة اأو 

التهديد اأو الحيلة اأو باأي وجه اآخر من اأوجه عدم الر�شا على عر�س �شخ�س ذكرًا اأو 

اأنثى اأو �شرع في ذلك.

اأو كان  العمر ثماني ع�شرة �شنة  اإذا كان َمن وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من   - 2

مرتكبها ممن اأ�شير اإليهم في الفقرة )2( من المادة )393( تكون العقوبة ال�شجن مدة 

ال تزيد على ع�شر �شنين.

ومن التطبيقات الق�شائية لمحكمة التمييز االتحادية حكمها المرّقم 217/مو�شعة 

جزائية /2008 في 2008/9/15 الذي جاء فيه: )المتهم )ع ع غ( اأخذ المجنى عليه 

)م ط هـ( بوا�شطة دراجته البخارية اإلى خارج المدينة لممار�شة فعل اللواط معه. واأكد 

يدخل  لم  حيث  معه.  اللواط  فعل  يمار�س  لم  المتهم  اأن  المحكمة  اأمام  عليه  المجنى 

ق�شيبه في دبره لمقاومته له كما اأكد المتهم المفرقة ق�شيته والمدونة اقواله ك�شاهد... 

فاإّن الثابت من اأقوال المجنى عليه و�شهادة ال�شاهد المذكور والتقرير الطبي ال�شادر 

بحق المجنى عليه باأن المتهم )ع ع غ( قد اعتدى على عر�س المجني عليه فقد ارتكب 

فعاًل ينطبق واأحكام المادة )2/396( من قانون العقوبات... وحيث اأن محكمة جنايات 

المثنى، جرمته وفق المادة اأعاله وحكمت عليه بالحب�س ال�شديد لمدة اأربع �شنوات... 

اأ�شدرتها المحكمة �شحيحة وموافقة للقانون. مجلة  وبذلك تكون القرارات كافة التي 

الت�شريع والق�شاء -العدد الرابع - 2009 �ص187.

والن�شاء  الرجال  حق  توؤكد  الق�شائية  والتطبيقات  القانونية  المادة  هذه  فاإّن  عليه 

في الحماية القانونية من العنف الجن�شي اأو االهانة الجن�شية. وتغلظ العقوبة اإذا كان 

الدولي  العهد  الأحكام  مالئمًا  ن�شها  يكون  وبذلك  �شنة   )18( �شن  دون  عليه  المجني 

�شد  التمييز  اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء  واتفاقية  وال�شيا�شية  المدنية  للحقوق  الخا�س 

المراأة.



49

ي  ةقش اةمرقشوة)اةمدع ناقققاموناااناقاةمدرما

هتك العر�س

المادة )397( عقوبات

)يعاقب بالحب�س َمن اعتدى بغير قوة اأو تهديد اأو حيلة على عر�س �شخ�س ذكرًا كان 

اأو اأنثى لم يتم الثامنة ع�شرة من عمره(.

فاإذا كان مرتكب الجريمة ممن اأ�شير اإليهم في الفقرة )2( من المادة )393( تكون 

العقوبة ال�شجن مدة ال تزيد على �شبع �شنوات اأو الحب�س.

اأم  كان  ذكرًا  االإن�شان  له  يتعر�س  الذي  العر�س  هتك  مو�شوع  تت�شمن  المادة  هذه 

�شدد  الم�شّرع عندما  فعل  للمنتهك عر�شهم. وح�شنًا  قانونية  ت�شّكل حماية  اأنثى، وهي 

العقوبة اإذا وقع الفعل على َمن لم يبلغ ثماني ع�شرة �شنة كاملة اأو اأن المجني عليه من 

اأقارب الفاعل اإلى الدرجة الثالثة اأو من المتوّلين تربيته اأو مالحظته اأو ممن له �شلطة 

عليه، اأو كان خادمًا عنده اأو عند اأحد ممن ذكرهم. اأو كان من الموظفين اأو المكّلفين 

بخدمة عامة اأو رجال الدين اأو االأطباء وا�شتغل مركزه اأو مهنته اأو الثقة به، اأو اإذا �شاهم 

اأو  عليه  المجنى  مقاومة  على  التغلب  في  وتعاونوا  اأكثر  اأو  �شخ�شان  الفعل  ارتكاب  في 

تعاقبوا على ارتكاب الفعل اأو ا�شيب المجنى عليه بمر�س تنا�شلي نتيجة ارتكاب الفعل، 

اأو اإذا حملت المجني عليها اأو زالت بكارتها نتيجة الفعل.

الزواج من المغت�شبة

المادة )398( عقوبات

)اإذا عقد زواج �شحيح بين مرتكب اإحدى الجرائم الواردة في هذا الف�شل والمجنى 

عليها، ُعّد ذلك عذرًا قانونيًا مخففًا لغر�س تطبيق المادتين )130( و )131( من قانون 

العقوبات. واذا انتهى عقد الزواج بطالق �شادر من الزوج بغير �شبب م�شروع اأو بطالق 

حكمت به المحكمة الأ�شباب تتعلق بخطاأ الزوج اأو �شوء ت�شرفه وذلك قبل انق�شاء ثالث 

االدعاء  بطلب من  لت�شديدها  العقوبة  في  النظر  ُيعاد  الدعوى  في  الحكم  �شنوات على 

العام اأو من المجنى عليها اأو من كل ذي م�شلحة(.

يالحظ ان المادة )130( من القانون تن�س على: 

)اإذا توّفر عذر مخفف في جناية عقوبتها االعدام نزلت العقوبة اإلى ال�شجن الموؤبد 
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اأو الموؤقت اأو الحب�س الذي ال تقل مدته عن �شنة. فاإن كانت عقوبتها ال�شجن الموؤبد اأو 

الموؤقت نزلت العقوبة اإلى الحب�س الذي ال تقل مدته عن �شتة اأ�شهر. كل ذلك ما لم ين�س 

القانون على خالفه(.

والمادة )131( من القانون: 

واذا كانت  العقوبة.  المحكمة في تقدير  به  تتقيد  اأدنى، فال  للعقوبة حّد  )اإذا كان 

العقوبة حب�شًا اأو غرامة حكمت المحكمة باإحدى هاتين العقوبتين فقط(.

واذا كانت العقوبة حب�شًا غير مقيد بحّد اأدنى حكمت المحكمة بالغرامة بداًل منه(.

في المادة )398( عقوبات تذهب االأحكام اإلى �شمول الجاني بالعذر القانوني المخفف 

للعقوبة اإذا عقد زواج �شحيح بين مرتكب الجرائم الواردة في الف�شل االأول من الباب 

التا�شع من قانون العقوبات باال�شتناد اإلى المادتين )130( و)131( عقوبات.

تن�س المادة )5( من اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة على:

تتخذ الدول االأطراف جميع التدابير المنا�شبة لتحقيق ما يلي: 

تحقيق  بهدف  والمراأة،  الرجل  ل�شلوك  والثقافية  االجتماعية  االأنماط  تغيير   - )اأ 

خرى القائم على االعتقاد 
ُ
الق�شاء على التحّيزات والعادات العرفية وكل الممار�شات االأ

بكون اأي من الجن�شين اأدنى اأو اأعلى من االآخر، اأو على اأدوار نمطية للرجل والمراأة(.

تمّيز  التي  والثقافية  االجتماعية  االأنماط  تغيير  اإلى  الهادف  المبداأ  لهذا  وتاأكيدًا 

بين الرجل والمراأة، فقد ن�شت الفقرة ثانيًا من المادة )45( من الد�شتور )....وتمنع 

االأعراف الع�شائرية التي تتنافى مع حقوق االإن�شان(.

االجتماعية من خالل  والقيم  والتقاليد  االأعراف  تر�شخ  المادة )398(  كانت  ولما 

الن�س المذكور، اإذ اأن هذا الن�س ومن خلفه الموروث الثقافي ال ينظر اإلى المغت�شبة 

باعتبارها �شحية، جراء اعتداء وقع عليها من الجاني - الذي لم تردعه القيم النبيلة 

ون�شو�س القانون التي تمنع االعتداء على االآخرين -، ولما كان ذلك الموروث ينظر اإلى 

الن�س  هذا  اأمام  م�شاغ  فال  باالغت�شاب،  منتهكة  عورة  واإنها  عورة،  باعتبارها  المراأة 

�شوى تلم�س ال�شتر وجب الف�شيحة من خالل فر�س الجاني زوجًا. وهنا تكون ال�شحية 

اأمام اإكراه اآخر ي�شاف اإلى فعل االغت�شاب، وهو الزواج باالإكراه. وال نعلم ما �شتكون 

عليه العالقة الزوجية بين الجاني والمغت�شبة، وما هي االآثار المترتبة في حالة مجيء 
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اهانة  في  يمعن  المذكور  الن�س  فاإن  تقدم  لما  اإ�شافة  هذا.  االإكراه  زواج  من  اأطفال 

هذه المراأة وير�شخ دونّيتها، من خالل افالت الجاني من العقاب رغم ارتكابه جريمة 

متحققة اأركانها. وال نعلم ما �شتكون عليه العالقة الزوجية تلك، وما هي نظرة اأهل الزوج 

للزوجة المجبرة، اأو نظرة اأهلها اإلى الزوج الجاني، وهل ي�شتمر الزواج بعد المهلة التي 

اعطاها القانون، وما �شتوؤول اإليه االأمور في حالة مجيء اأطفال عن طريق ذلك الزواج. 

العالقة  ا�شتمرار  امكانية  حول  معلومات  قاعدة  اأو  اح�شاءات  وجود  عدم  ورغم  عليه 

الزوجية، اإال اأن ال�شواهد واالأخبار المتواترة توؤ�شر اإلى عدم ا�شتمرار ذلك الزواج بعد 

انتهاء مدته.

الغت�شاب  �شحية  عليها  المجنى  اأن  االإن�شان،  لحقوق  الدولية  ال�شرعة  جانب  من 

معتدى  وهي  تلك،  ال�شرعة  تقره  ال  الذي  الجن�شي  العنف  مفهوم  تحت  يندرج  جن�شي 

عليها، ووقع الفعل من دون ارادتها م�شحوبًا بعن�شر االإكراه، واأن الجاني تنطبق عليه 

اأحكام الف�شل االأول من الباب التا�شع تمامًا وي�شتحق العقوبة المقررة بموجبه. واإمعانًا 

في اذالل ال�شحية واإهانتها يعمد الم�شّرع اإلى ممار�شة االإكراه القانوني �شدها ويفر�س 

يكتف  ولم  كرهًا.  االغت�شاب  من  بعد  تبراأ  لم  وهي  القانون  بموجب  زواج  عقد  عليها 

الم�شّرع بذلك بل يكافاأ الجاني من خالل الن�شو�س التي تمكنه من االفالت من العقاب 

وتجعله مزهوًا بفحولته وعدوانه وتحت التبرير القانوني.

اإّن هذه المادة مخالفة لقاعدة د�شتورية اآمرة تمنع كل اأ�شكال العنف والتع�ّشف في 

االأ�شرة والمدر�شة والمجتمع، الفقرة رابعًا من المادة )29( من الد�شتور، وكذلك حكم 

الطعن  اأو  المادة  اإلغاء هذه  لذا نرى وجوب  الد�شتور،  45 من  المادة  ثانيًا من  الفقرة 

بعدم د�شتورية المادة )398( من قانون العقوبات.

التحري�س على الفجور

المادة )399( عقوبات تن�س على: 

)يعاقب بالحب�س كلُّ َمن حّر�س ذكرًا اأو اأنثى لم يبلغ عمر اأحدهما ثماني ع�شرة �شنة 

كاملة على الفجور اأو اتخاذ الف�شق حرفة اأو �شّهل لهما �شبيل ذلك.

واإذا كان الجاني ممن ن�س عليه في الفقرة ب من المادة )393( اأو ق�شد الربح من 
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فعله اأو تقا�شى اأجرًا عليه فيعاقب بال�شجن مدة ال تزيد على ع�شر �شنين اأو الحب�س(.

االتفاقيات  في  الواردة  االإن�شان  لحقوق  العامة  االأحكام  مع  ين�شجم  الن�س  هذا  اإّن 

والعهود الدولية كونه ي�شدد العقوبة على منتهكي تلك الحقوق، ويوّفر الحماية القانونية 

في  عليهم  المجنى  من  الغالب  ان  االعتبار  بنظر  اأخذنا  اإذا  خا�شة  عليهم،  للمجنى 

الجرائم المو�شوفة بهذه المادة هم من الن�شاء، اإ�شافة اإلى اأن الن�س المذكور ُيعّد ن�شا 

�شارمًا ويغلظ العقوبة لكل من ي�شعى لن�شر البغاء.

المادة )402( عقوبات

1 - يعاقب بالحب�س مدة ال تزيد على الثالثة اأ�شهر وبغرامة ال تزيد على الثالثين 

دينارًا اأو باإحدى هاتين العقوبتين:

اأ - َمن طلب امورًا مخالفة لالآداب من اآخر ذكرًا كان اأو اأنثى.

ا�شارات على وجه يخد�س  اأو  اأفعال  اأو  باأقوال  ب - من تعر�س الأنثى في محل عام 

حياءها.

2 - تكون العقوبة الحب�س مدة ال تزيد على �شتة اأ�شهر والغرامة التي ال تزيد على مئة 

خرى من نف�س نوع الجريمة التي حكم من 
ُ
اأ دينار اإذا عاد الجاني اإلى ارتكاب جريمة 

اأجلها خالل �شنة من تاريخ الحكم ال�شابق.

العقوبة  واأوجد  بالحياء  المخّل  الفا�شح  الفعل  اإلى  وبمو�شوعية  الم�شّرع  ت�شدى 

المنا�شبة له وت�شديدها في حالة العودة وخالل �شنة من تاريخ الحكم ال�شابق مما ي�شفي 

الحماية القانونية على المجنى عليهم تماهيًا مع ال�شرعة الدولية لحقوق االإن�شان.

المادة )403( عقوبات

)يعاقب بالحب�س مدة ال تزيد على ال�شنتين وبغرامة ال تقّل عن مئتي دينار اأو باإحدى 

اأو  اأو نقل بق�شد اال�شتغالل  اأو حاز  اأو �شدر  ا�شتورد  اأو  العقوبتين كل َمن �شنع  هاتين 

خرى اأو ر�شومًا اأو �شورًا اأو اأفالما اأو رموزًا اأو غير 
ُ
التوزيع كتابًا اأو مطبوعات اأو كتابات اأ

ذلك من االأ�شياء اإذا كانت مخّلة بالحياء اأو االآداب العامة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كّل َمن اأعلن عن �شيء من ذلك اأو عر�شه على اأنظار الجمهور 

اأو باعه اأو اأّجره اأو عر�شه للبيع اأو االيجار ولو في غير العالنية، وكل َمن وزعه اأو �شّلمه 

للتوزيع باأية و�شيلة كانت.
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ويعتبر ظرفًا م�شددًا اإذا ارتكبت الجريمة بق�شد اإف�شاد االأخالق(.

االخالل  اإلى  توؤدي  التي  والممار�شات  والو�شائل  االأفعال  منع  اإلى  الم�شّرع  يهدف 

بالحياء اأو الهادفة اإلى اف�شاد االأخالق، ولكن يبقى مفهوم االآداب العامة مفهومًا مطاطًا 

تختلف ب�شاأنه االأفكار والروؤى مما ينتج عنه اختالف في االأحكام والقرارات.

المادة )407( عقوبات

)يعاقب بال�شجن مدة ال تزيد على ع�شر �شنين اأو الحب�س مدة ال تقل عن �شنة، االأم 

التي تقتل طفلها حديث العهد بالوالدة اتقاء العار اإذا كانت قد حملت به �شفاحًا(.

الم�شّرع يفر�س عقوبة قتل المولود حديث الوالدة لالأ�شباب الواردة في الن�س، وهذا 

يعني اأن للمولود، ومهما كانت ال�شفة التي جاء بها للحياة، الحق في الحياة وال يجوز 

انهاء تلك الحياة اأو تقييدها اإاّل وفق اأحكام القانون، المادة )15( من الد�شتور.

التلب�س بالزنى

المادة )409(عقوبات

)يعاقب بالحب�س مدة ال تزيد على الثالث �شنوات َمن فاجاأ زوجته اأو اإحدى محارمه 

اأو  اأو وجودها في فرا�س واحد مع �شريكها فقتلهما في الحال  في حالة تلب�شها بالزنى 

اإلى عاهة  اأو  اإلى الموت  اأف�شى  اأو على اأحدهما اعتداء  اأو اعتدى عليهما  قتل اأحدهما 

م�شتديمة.

وال يجوز ا�شتعمال حق الدفاع ال�شرعي �شد َمن ي�شتفيد من هذا العذر وال تطبق �شده 

اأحكام الظروف الم�شددة(. 

ما المق�شود بالزنى؟ 

 يعّرف الزنى ا�شطالحًا باأنه - ارتكاب الوطء غير الم�شروع مع توفر الق�شد الجنائي 

مع امراأة اأو رجل بر�شاهما حال قيام الزوجية فعاًل اأو حكمًا(، اإذ عّدته كثير من النظم 

له  العقابية  الن�شو�س  وو�شعت  وا�شتقراره  المجتمع  اأمن  اإلى  ت�شيء  جريمة  القانونية 

وذهبت - كما الم�شّرع العراقي - اإلى اعتباره عذرًا قانونيًا مخففًا، كما نهت عنه االأحكام 

ُه َكاَن َفاِح�َشًة َو�َشاَء �َشِبياًل﴾ )اال�شراء 32(. َنى اإنَّ القراآنية ﴿َواَل َتْقَرُبوا الِزّ

عليها  ينطبق  من  هي  فالزوجة  ال�شعوبات.  من  الكثير  المادة  هذه  تطبيق  ويواجه 
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 188 رقم  ال�شخ�شية  االأحوال  قانون  الثالثة من  المادة  في  الوارد  الزواج  تعريف عقد 

ل�شنة 1959 المعّدل. ولكن ما حكم الزوجة المعقود عليها بعقد زواج الم�شيار اأو المتعة؟ 

هل ت�شري عليها اأحكام هذه المادة، اأو الزوجة المطلقة رجعيًا وال تزال في عّدتها؟ اأو 

الزوجة المعقود عليها اأمام رجل الدين من دون ت�شديق المحكمة، اأو المراأة المقروء 

اأو المخطوبة؟ كّل هذه االأ�شئلة تكون محل اعتبار عند الف�شل في هذا  عليها الفاتحة 

المو�شوع وعلى القا�شي المخت�س اتخاذ ما يلزم قانونًا في هذا ال�شاأن.

اأم المحرمة حرمة موؤقتة؟  المراأة المحرمة حرمة موؤبدة  المحارم - فهل هي  اأما 

وهل تعتبر االأخت بالر�شاعة من المحارم الأغرا�س هذه المادة من عدمه؟ اإذ اأن اأحكام 

المادة )409( لم تحدد على وجه التحديد الم�شموالت بالحرمة، فهنا نجد ان الن�س 

يعتريه الغمو�س، ونكون بحاجة اإلى ن�شو�س �شريحة ووا�شحة.

ذكر  دخول  اأي  الجن�شي  الفعل  م�شاهدة  هو  منه؟ هل  المق�شود  فما   - التلّب�س  اأما 

الرجل في فرج المراأة لكي تتحقق المفاجاأة؟ اأو اأنه �شاهدهما في حالة عري من دون 

القيام بالفعل الجن�شي؟ ثم ما هو الفرا�س؟ هل هو م�شجع النوم في غرفة النوم؟ اأم 

العقوبات  قانون  �شارحي  بع�س  يرى  اإذ  الجن�شي؟  العمل  لممار�شة  يجمعهما  مكان  اأي 

اأو في  االأر�س  اأي مكان على  ال�شريك في  بالفرا�س: »كل خلوة مريبة مع  المق�شود  ان 

ال�شيارة اأو الب�شتان«. )د. حميد ال�شعدة - النظرية العامة لجريمة القتل- بغداد -1967 

�ص 448(. 

فقد ق�شى حكم لمحكمة التمييز: ان الفرا�س ال يوؤخذ بنطاقه ال�شيق. فوجود الزوجة 

في الب�شتان مع ع�شيقها لوحدهما وفي مكان منزٍو اأو وجودهما في ال�شيارة وقد و�شع 

الع�شيق يده على عنقها، هذه حاالت يتوافر معها وجودهما في فرا�س واحد - ابراهيم 

الزمان-  مطبعة  الجزائي-  التمييز-الق�شم  محكمة  ق�شاء  في  المختار  الم�شاهدي- 

1997 ج3 - �ص123(.

اإّن القتل غ�شاًل للعار اأو ما يعرف بجرائم ال�شرف يثير اإ�شكاليات عّدة قدر تعلق االأمر 

بال�شرعة الدولية لحقوق االإن�شان. وقد األزمت اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز 

�شد المراأة )�شيداو( الدول الموقعة عليها بتغيير اأو اإبطال الممار�شات التي ت�شّكل تمييزًا 

اأن العهد الدولي للحقوق  �شد المراأة، الفقرة )و( من المادة )2( من االتفاقية، كما 
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المدنية وال�شيا�شية األزم الدول الموّقعة عليه باأن تـتعّهـد اإذا كانت تدابيرها الت�شريعية 

وغير الت�شريعية القائمة ال تكفل فعاًل اأعمال الحقوق المعترف بها في ذلك العهد، ان 

االأعمال من  لهذه  يكون �شروريًا  ما  العهد  والأحكام  الد�شتورية  تتخذ طبقًا الإجراءاتها 

ال�شلوك والبع�س  واأنماط  تدابير ت�شريعية وغير ت�شريعية. ولما كانت هذه الممار�شات 

)ثانيًا(  الفقرة  عليه  تن�س  وح�شبما  االإن�شان  وحقوق  تتنافي  الع�شائرية  االأعراف  من 

من المادة )45( من الد�شتور التي توجب منعها، ف�شاًل عن كون تلك ال تمت لل�شريعة 

اال�شالمية ب�شلة كونها ت�شع اأحكاما للزنى تختلف تمامًا عّما يعرف بجرائم ال�شرف. 

الفرق بين المفاجاأة بالزنى والقتل بباعث �شريف غ�شاًل للعار

الغ�شب واال�شتفزاز لم�شاهدة م�شهد  نتيجة �شورة  المفاجاأة  القتل يحدث في حالة 

الزنى. اإذ يكون الجاني غير عالم م�شبقًا باأّن زوجته اأو اأحد محارمه تقوم بهذا الفعل، 

فال�شورة التي لديه عنها هي العفة وال�شرف، اإذ اأن هول الم�شهد يدفعه الرتكاب الفعل. 

اأما القتل في الحالة الثانية، فال يوجد فيها عن�شر المفاجاأة، فقد يكون عالمًا ب�شلوكها 

بالزنى  التلب�س  عقوبة  تطبق  اال�شتفزاز.  عن  يختلف  ال�شريف  فالباعث  لذا  مّدة،  منذ 

الواردة في المادة )409( عقوبات، بينما تطبق المادة )405( اأو )406( عقوبات على 

الثانية ا�شتدالاًل بالمادة )130( عقوبات اأواًل.

اأما ثانيًا فاإّن القتل بباعث �شريف يكون اأو�شع نطاقًا. فهو ف�شاًل عن �شموله الزوجة 

واإحدى المحارم يمتّد ليطول بنت العم وبنت الخال والعمة والخالة، في حين اأن التلّب�س 

ي�شمل الزوجة اأو اإحدى المحارم.

اإّن القتل ب�شبب المفاجاأة بالزنى ال تطبق ب�شاأنه الظروف الم�شددة �شد الجاني الذي 

ي�شتفيد من العذر القانوني. اأما القتل بباعث �شريف غ�شاًل للعار فيمكن اأن تتوفر فيه 

الظروف الم�شددة، ك�شبق اال�شرار وقتل االأ�شول.

مما تقّدم، فجريمة زنى الزوجية تختلف عن الجريمة بباعث �شريف )جرائم غ�شل 

العار(، اإذ اأن المراأة ت�شمل بالعذر القانوني في جرائم غ�شل العار ومن ثم تحفظ العقوبة 

الواقعة اأ�شوة بالرجل، خالفًا للمادة )409( زنى الزوجية اإذ جاءت ح�شرًا على الرجل.

ومن التطبيقات الق�شائية في هذا ال�شدد هو حكم محكمة التمييز الرقم 1067/
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تمييزية/1978 في 1978/6/17 المت�شمن: )يعتبر قتل المتهمة للمجنى عليه قد ح�شل 

بباعث �شريف ي�شتوجب تخفيف العقوبة عند فر�شها اإذا كان �شبب القتل طلب المتهم 

اأمرًا مخالفًا لالآداب من المتهمة عندما كان يحّل �شيفًا في دار زوجها بتحر�شه باأعّز ما 

تحر�س المراأة العربية على �شونه وهو ال�شرف(.

وفي حكم اآخر برقم 1618/جنايات اأولى/85 - 1986 في 1986/6/26: )ان العار 

�شّيان، اإن كان قد ارتكبته امراأة اأو رجل اإذ اأن العبرة بوجوده ولي�س بمن كان م�شدره( 

- مجموعة االأحكام العدلية - العدد الثاني - ال�شنة التا�شعة.

المالحظ - في الو�شط االعالمي ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الن�شوية 

عند  والرجل  المراأة  بين  م�شاواة  وجود  بعدم  ت�شورا  هناك  الخ�شو�س-اأّن  وجه  على 

ارتكاب جريمة ب�شبب الباعث.

اإن هذه المادة بن�شها المذكور ت�شّكل تمييزًا �شد المراأة، اإذ اأّنها عذر قانوني مخفف 

للرجل الذي يقتل غ�شاًل للعار، وال ينطبق على المراأة فيما فاجاأت زوجها يالط به في 

فرا�س الزوجية فقتلتهما، ف�شاًل عن كون الن�س المذكور يخالف اأحكام المادة )14( 

من اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة )�شيداو( والمادة )26( من 

العهد الدولي للحقوق ال�شيا�شية والمدنية والمادة )14( من الد�شتور.

يكون  الذي  الم�شاواة  ثم عدم  ومن  المراأة،  �شد  التمييز  اإلى  توؤدي  المادة  هذه  اإّن 

العنف �شدها اأثرًا من اآثار ذلك الن�س، وال بد، والحالة هذه، ان تتم معالجة هذه المادة 

لتن�شجم مع اأحكام الد�شتور العراقي وال�شرعة الدولية لحقوق االإن�شان.

االإجها�س

المادة )417( عقوبات

1 - يعاقب بالحب�س مدة ال تزيد على �شنة وبغرامة ال تزيد على مئة دينار اأو باإحدى 

هاتين العقوبتين كّل امراأة اأجه�شت نف�شها عمدًا باأية و�شيلة كانت اأو مّكنت غيرها من 

ذلك بر�شاها.

2 - يعاقب بالعقوبة ذاتها َمن اأجه�شها عمدًا بر�شاها. واذا اأف�شى ذلك االإجها�س 

اإلى موت المجني عليها فتكون العقوبة ال�شجن لمدة ال تزيد على ال�شبع �شنوات.
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3 - يعّد ظرفًا م�شددًا للجاني اإذا كان طبيبًا اأو �شيدالنيًا اأو كيمياويًا اأو قابلة اأو اأحد 

معاونيهم. 

4 - يعد ظرفًا ق�شائيًا مخففًا اجها�س المراأة نف�شها اتقاًء للعار اإذا كانت قد حملت 

الدرجة  اإلى  اأقربائها  من  اأجه�شها  لمن  بالن�شبة  الحالة  في  االأمر  وكذلك  �شفاحًا. 

الثانية.

يعّرف االإجها�س ا�شطالحًا باأّنه: اخراج الحمل عمدًا قبل اأوانه ب�شرف النظر عن 

اأن لجريمة االجها�س ثالثة  يتبّين  التعريف  للحياة. ومن هذا  اأو قابليته  الجنين  حياة 

اأركان، الركن االأول - وجود الحمل. الركن الثاني - فعل اال�شقاط والو�شائل الموؤدية له. 

والركن الثالث - الركن المعنوي )الق�شد الجنائي(.

واالإجها�س نوعان، االأول - االجها�س االختياري - وهو قيام المراأة باجها�س نف�شها، 

خرى، وهذه 
ُ
اأو لب�س مالب�س �شيقة و�شواها من االأفعال االأ كاأن ت�شقط نف�شها من علو، 

الثانية فهي تمكين غيرها من  اأما ال�شورة  هي ال�شورة االأولى لالجها�س االختياري. 

اإجها�شها بر�شاها. كاأن تكون قابلة اأو طبيبًا اأوغيرهما.

المراأة  بر�شا  يتم  الذي  االإجباري  االإجها�س  فهو  االإجها�س  من  الثاني  النوع  اأما 

وب�شروطها وهي:

- اأن يكون الفاعل عالمًا بحمل المجني عليها.

- اأن يتم اال�شقاط عمدًا بواحدة من و�شائل اال�شقاط.

- ف�شاًل عن وجود عن�شر االإكراه.

ولالإجها�س ظروفه الم�شددة التي ترجع اإلى نتيجة االجها�س كوفاة المراأة المجه�شة، 

اأو قد تعود اإلى �شفة الجاني وهو الطبيب اأو ال�شيدالني.

يكون  كاأن  المخففة،  ظروفه  اأي�شًا  فلالإجها�س  الم�شددة،  ظروفه  له  كانت  واذا 

المق�شود منه في بع�س الت�شريعات �شونًا لعر�س الفاعل اإذا حملت �شفاحًا.

مما تقّدم، يالحظ اأن الت�شريع العراقي يختلف عن بقية الت�شريعات المعروفة لدى 

بع�س دول العالم كتركيا وباك�شتان واوزبك�شتان وبروناي وماليزيا والدول العربية كم�شر 

و�شوريا ولبنان واالأردن والمغرب والجزائر والمملكة العربية ال�شعودية، اإذ اأّنها ال تعتبر 

اأن  اأو  اأّمه ي�شّكل خطرًا على حياتها،  اإذا كان بقاء الجنين في بطن  االإجها�س جريمة 
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الحمل  اإلى  توؤدي  التي  االغت�شاب  اأو حاالت  اأو ج�شديًا  اأو معاق عقليًا  الجنين �شعيف 

�شفاحًا، ويتّم ذلك لدى الم�شت�شفيات الحكومية مجانًا، لذا يوجب ت�شريع قانون ين�شجم 

مع المبادئ العامة لحقوق االإن�شان وما ت�شمنته االتفاقات الدولية بهذا ال�شاأن.

المادة)418( عقوبات

1 - يعاقب بال�شجن مّدة ال تزيد على الع�شر �شنوات َمن اأجه�س عمدًا امراأة بدون 

ر�شاها.

2 - تكون العقوبة ال�شجن مدة ال تزيد على خم�س ع�شرة �شنة اإذا اأف�شى االإجها�س اأو 

الو�شيلة التي ا�شتعملت في اإحداثه ولو لم يوؤِد االإجها�س اإلى موت المجنى عليها.

3 - يعّد ظرفًا م�شددًا للجاني اإذا كان طبيبًا اأو �شيدالنيًا اأو كيمياويًا اأو قابلة اأو اأحد 

اأو عمله مدة ال تزيد على  اأن تاأمر بمنعه من مزاولة مهنته  معاونيهم. وعلى المحكمة 

الثالث �شنوات.

تعتبر هذه المادة من الن�شو�س القانونية التي تحمي المراأة من االإجها�س كرهًا، 

حقوق  مع  تتماهى  الن�شو�س  تلك  واإّن  الج�شدية،  ال�شالمة  في  حقها  حماية  َثمَّ  ومن 

االإن�شان الواردة في المواثيق الدولية.

المادة )419( عقوبات

)مع عدم االإخالل باأية عقوبة اأ�شّد ين�س عليها القانون يعاقب بالحب�س َمن اعتدى 

عمدًا على امراأة حبلى مع علمه بحملها بال�شرب اأو الجرح اأو بالعنف اأو باعطاء مادة 

�شارة اأو بارتكاب فعل اآخر مخالف للقانون دون ان يق�شد اجها�شها(.

الذي  الو�شع  في هذا  وهي  الحامل  للمراأة  الحماية  من  المزيد  الن�س  ي�شفي هذا 

يتطلب المزيد من الرعاية لها من اأجل �شالمتها و�شالمة الجنين.

الخطف

المادة )422( عقوبات - بعد التعديل

)َمن خطف بنف�شه اأو بوا�شطة غيره بغير اإكراه اأو حيلة، حدثًا لم يتم الثامنة ع�شرة 

من العمر يعاقب بال�شجن مدة ال تزيد على خم�س ع�شرة �شنة اإذا كان المخطوف اأنثى اأو 

بال�شجن مدة ال تزيد على ع�شر �شنوات اإذا كان ذكرًا(.
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واإذا وقع الخطف بطريق االإكراه اأو الحيلة وتوّفرت فيه اأحد ظروف الت�شديد المبّينة 

في المادة )421( تكون العقوبة ال�شجن اإذا كان المخطوف اأنثى وال�شجن مدة ال تزيد 

على خم�س ع�شرة �شنة اإذا كان ذكرًا.

َمن خطف بنف�شه اأو بوا�شطة غيره بغير اإكراه اأو حيلة حدثًا لم يتم الثامنة ع�شرة من 

العمر يعاقب بال�شجن مدة )15( خم�س ع�شرة �شنة اإذا كان المخطوف اأنثى وبال�شجن 

ع�شر �شنين اإذا كان ذكرًا. 

واذا وقع الخطف بطريق االإكراه اأو الحيلة وتوّفرت عليه ظروف الت�شديد المن�شو�س 

عليها في المادة )421( تكون العقوبة االعدام.

واذا �شحب الخطف وقاع المجنى عليها اأو ال�شروع فيه تكون العقوبة االعدام.

للجناة،  رادعة  لالأحداث من خالل عقوبات  القانونية حماية  الن�شو�س  تمثل هذه 

ودر�شًا لكل من ت�شّول له نف�شه التجاوز على اأمن و�شالمة هذه الفئة من المواطنين.

المادة )423( من قانون العقوبات

الثامنة  اأتمت  اأنثى  الحيلة  اأو  االإكراه  بطريق  غيره  بوا�شطة  اأو  بنف�شه  خطف  )َمن 

ع�شرة من العمر يعاقب بال�شجن مدة ال تزيد على خم�س ع�شرة �شنة.

اأو  العقوبة االعدام  ال�شروع فيه فتكون  اأو  المجنى عليها  واذا �شحب الخطف وقاع 

ال�شجن الموؤبد(.

المرقم  االتحادية  التمييز  محكمة  حكم  المادة  لهذه  الق�شائية  التطبيقات  ومن 

130/الهيئة المو�شعة الجزائية /2012 في 2012/7/25 عندما نظرت تمييزًا بالحكم 

ال�شادر عن محكمة جنايات ديالى:

القرار -

اإّن الحادث يتلخ�س اأّنه بتاريخ 2010/5/10 خرجت المجنى عليها )ن م ع( وهي من 

مواليد 1994/11/30 من دارها الواقعة في ق�شاء خانقين بناء على االت�شال الهاتفي 

عند  منها  بالزواج  وعدها  الذي  عاطفية  بعالقة  بها  يرتبط  المتهم..الذي  وبين  بينها 

ح�شورها اإلى مدينة بعقوبة. وبعد ح�شور المجنى عليها اإلى مدينة بعقوبة قام المتهم 

با�شطحابها ب�شيارته بعد ان مكثت بداره ليلة واحدة قا�شدًا التوجه اإلى المحكمة لغر�س 



60

ي  ةقش اةمرقشوة)اةمدع ناقققاموناااناقاةمدرما

اأن �شيارته تعطلت فقام باإيداع المجني عليها لدى �شديقه )م  اإال  عقد القران عليها. 

خ( �شاحب محل ق�شابة، بعدها ح�شرت دورية ال�شرطة وقب�شت عليهما. وقد اعترف 

بمح�س  ح�شرت  وانها  عليها.  المجنى  خطف  جريمة  ارتكابه  واأنكر  بالحادث  المتهم 

اأن  اإاّل  بينهما،  العاطفية  العالقة  لوجود  عليها  القران  عقد  لغر�س  واختيارها  ارادتها 

هذه الهيئة تجد اأن اأركان جريمة الخطف متحققة حيث اأن المجنى عليها من مواليد 

وان  الحادث  بتاريخ  العمر  من  ع�شرة  الثامنة  تتم  ولم  حدث  اأّنها  اأي   1994/11/30

المتهم قد ا�شتغل �شغر �شّنها وا�شتدرجها من دارها بو�شائل احتيالية واأوهمها بالزواج 

لتحقيق ماآربه الخا�شة مما ي�شّكل جريمة تنطبق واأحكام المادة )422( عقوبات- الجملة 

االأولى - المعّدلة باأمر مجل�س الوزراء المرقم )3( ل�شنة 2004، واأن االدلة كافية ومقنعة 

لالإدانة، لذا يكون قرار المحكمة... �شحيحًا وموافقًا للقانون قرر ت�شديقه.

اأما قرار المحكمة بفر�س عقوبة الحب�س ال�شديد لمدة �شنتين بحق المدان فجاء   

ل�شنة  االأمر )3(  بموجب  تعديلها  تم  الخطف  اأن عقوبة  القانون حيث  الأحكام  مخالفًا 

تراع ذلك عند  لم  فاإّن  وبذلك  فاأ�شبحت االعدام.  الوزراء  ال�شادر من مجل�س   2004

اإ�شدارها لقرار الحكم بالعقوبة قررت هذه الهيئة نق�س قرار الحكم بالعقوبة واعادة 

للقانون، وكذلك لغر�س  اإلى محكمتها لغر�س فر�س عقوبة بحق المدان وفقًا  الدعوى 

فر�س تعوي�س للمجنى عليها كونها قا�شرة، وان تنازلها وتنازل والدتها يلحقان بها �شررًا 

مح�شًا. )مجلة الت�شريع والق�شاء - العدد االأول - ال�شنة الخام�شة - 2013 �ص244(.

توفر هذه المادة الحماية القانونية للمراأة من اأجل مكافحة االختطاف.
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القوانين العراقية االأُخرى

)1( قانون االأحوال المدنية

رقم  المدنية  االأحوال  قانون  والع�شرين من  الحادية  المادة  من  الفقرة )3(  تن�س 

الدين  اعتنق  َمن  الدين  القا�شرون في  االأوالد  المعّدل على: )يتبع   1972 ل�شنة   )65(

�شد  دعوى  يرفع  الر�شد  �شن  يبلغ  عندما  القا�شر  فاإّن  عليه  االأبوين(،  من  االإ�شالمي 

فيها  يطلب  ال�شخ�شية  االأحوال  محكمة  اأمام  المدنية،  االأحوال  لدائرة  العام  المدير 

العودة اإلى ديانته ال�شابقة الإ�شالم اأحد اأبويه والطلب من المحكمة اإلزام المدعى عليه 

بتاأ�شير الرجوع اإلى ديانته في �شجالت االأحوال المدنية. وكانت المحكمة ت�شتجيب لهذا 

الطلب، وا�شتقر ق�شاء محكمة التمييز بهيئتها العامة لعقود عّدة على المبداأ الوارد في 

حكم محكمة التمييز المرّقم 201/هيئة عامة /1976 في 1976/12/25 الذي ق�شى:

)الحكم ال�شرعي هو اأنه اإذا اأ�شلم ال�شبي تبعًا الإ�شالم اأبيه فاإّنه يحق له العودة اإلى 

دينه ال�شابق اإذا تحققت �شروطها، وهي: البلوغ، والعقل، واالختيار. وبما اأن المدعية قد 

واأنها بعد بلوغها اختارت وهي ر�شيدة  اأبيها عندما كانت قا�شرة  اأ�شلمت تبعًا الإ�شالم 

البقاء على دينها الم�شيحي فتكون قد ا�شتعملت حقها المقرر بمقت�شى اأحكام ال�شرع(. 

وبق�شاتها  اآنذاك  الذهبي  ع�شرها  وفي  العامة  بهيئتها  التمييز  فمحكمة  اإذن 

المتمكنين من اأحكام ال�شريعة اال�شالمية والقانون، ي�شعون مبداأ ق�شائيًا رائده حرية 

ال�شريعة  اأحكام  هي  االختيار  مرجعية  اأن  يت�شح  الحكم  ت�شبيب  وفي  الدين،  اختيار 

اال�شالمية.

اإال اأّنه، وبعد هذا اال�شتقرار الق�شائي الذي امتّد لعقود عّدة كما اأ�شلفنا، رجعت محكمة 

/285 المرّقم  حكمها  في  ال�شابق  ق�شاوؤها  عليه  ا�شتقر  عّما  الخا�شة  وبهيئتها  التمييز 



62

ةمقشةقظةاةمرعة ظااةصوقعا

�شخ�شية اولى/2008 في 2008/12/31 حيث ق�شت: )...الثابت من وقائع الدعوى اأن 

لديانة  م�شلمًا  َمن �شار  اأن  والده، وحيث  لديانة  تبعًا  م�شلمًا  »المدعي« قد �شار  الممّيز 

والده �شواء ب�شفة اأ�شلية اأو تبعية اأي تبعًا لدين اأحد االأبوين كما هو الحال في الدعوى 

مو�شوع التدقيقات التمييزية. ال يجوز الرجوع عن اإ�شالمه اإذ اأن ذلك ُيعد بمثابة الرّدة 

التي منعها االإ�شالم وعاقب عليها...( - هادي عزيز علي - اختيار الدين واالتجاه االأخير 

لمحكمة التمييز - مجلة الت�شريع والق�شاء - العدد الثالث- ال�شنة الرابعة -�س 284.

هكذا اإذن، فالحكم يمنع على المدعي الرجوع عن االإ�شالم، ويزيد في ذلك باعتبار 

االإ�شالمي هي قتل  الفقهي  الموروث  الغالب من  والرّدة في  الدين )رّدة(،  تغيير  طلب 

االإ�شالم  اأحكام  ثوابت  من  لي�س  الفقهي  الموروث  من  الغالب  هذا  باأن  علمًا  المرتد، 

لوجود َمن يخالفه. 

االعالن  من  ع�شرة  الثامنة  المادة  اأحكام  تخالف  البحث  مو�شوع  الفقرة  هذه  اإّن 

المدنية  بالحقوق  الخا�س  الدولي  العهد  من   )18( والمادة  االإن�شان،  لحقوق  العالمي 

لحكم  مخالفتها  عن  ف�شاًل  )�شيداو(،  اتفاقية  من   )1( المادة  وكذلك  وال�شيا�شية، 

المادة )42( من الد�شتور التي تعطي كّل فرد حرية الفكر وال�شمير والعقيدة، وحكم 

الفقرة ثانيًا من المادة )37( من الد�شتور التي تن�س على كفالة الدولة في حماية الفرد 

من االإكراه الفكري وال�شيا�شي والديني.

اأمام  اأو تقديم طعن  اأعاله،  المبادئ  الفقرة لمخالفتها  اإلغاء هذه  اإذن،  المطلوب، 

المحكمة االتحادية لعدم د�شتورية الن�س المذكور.

)2( قانون االإثبات

تن�س المادة )11( من قانون االإثبات رقم )107( ل�شنة 1979 المعّدل على:

ي�شري هذا القانون على:

اأواًل - الق�شايا المدنية والتجارية.

ثانيًا - الم�شائل المالية المتعلقة باالأحوال ال�شخ�شية.

ثالثًا - الم�شائل غير المالية المتعلقة باالأحوال ال�شخ�شية، ما لم يوجد دليل �شرعي 

خا�س اأو ن�س في قانون االأحوال ال�شخ�شية يق�شي بخالف ما ورد في هذا القانون.
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فالفقرة االأخيرة من هذه المادة تغلب االأحكام ال�شرعية على ن�س القانون، اأي اإذا 

وجدت قاعدة �شرعية لالإثبات في�شار اإليها من دون االأخذ باالعتبار ما اأوردته الن�شو�س 

القانونية. وتطبيقًا لهذه الفقرة فقد ق�شت محكمة التمييز االتحادية بحكمها المرّقم 

3591/هيئة االأحوال ال�شخ�شية االأولى/2007 في 2008/1/28:

)لدى التدقيق والمداولة وجد اأن الطعن التمييزي واقع �شمن المّدة القانونية، لذا 

قرر قبوله �شكاًل. ولدى عطف النظر على الحكم الممّيز، وجد اأنه �شحيح وموافق لل�شرع 

والقانون، ذلك الأن الطرفين من مقّلدي المذهب الجعفري الذي ي�شترط ل�شحة وقوع 

الطالق ح�شور �شاهدين عدلين من الذكور، وال تقبل �شهادة الن�شاء �شواء ُكنَّ منفردات 

اأو من�شمات اإلى بع�شهن اأو مع �شاهد من الذكور، وحيث اأن المدعية اأح�شرت �شاهدًا 

وفقد  مكتمل  غير  الحالة  في هذه  ال�شهادة  ن�شاب  فاإّن  ن�شاء  واأربع  الذكور  من  واحدًا 

الطالق اأحد اأركانه وهو ن�شاب ال�شهادة(. 

هكذا، اإذن، �شهادة اأربع ن�شاء ال ت�شاوي �شهادة رجل واحد اأو اأربع ن�شاء ُيعادلن ربع 

الخا�س  الدولي  والعهد  )�شيداو(  باتفاقية  االأمر  تعلق  قدر  وا�شح  تمييز  وهذا  رجل، 

بالحقوق المدنية وال�شيا�شية ف�شاًل عن مخالفته لن�س المادة )14( من القانون التي 

�شاوت بين العراقيين اأمام القانون من دون تمييز ب�شبب الجن�س.

)3( قانون رعاية االأحداث

المادة )39(: للزوجين ان يتقدما بطلب م�شترك اإلى محكمة االأحداث ل�شّم �شغير 

اأن ت�شدر قرارها  قبل  االأحداث  اإليهما. وعلى محكمة  الن�شب  اأو مجهول  االأبوين  يتيم 

وعاقالن  ال�شيرة  بح�شن  ومعروفان  عراقيان  ال�شّم  طالبي  ان  من  تتحقق  ان  بال�شم 

و�شالمان من االأمرا�س المعدية وقادران على اعالة ال�شغير وتربيته وان يتوفر فيهما 

ح�شن النية.

اأن م�شلحة  التجربة  فترة  انق�شاء  بعد  االأحداث  وجدت محكمة  المادة )42(:اإذا 

ال�شغير متحققة برغبة الزوجين االأكيدة في �شّمه اإليهما ت�شدر قرارها بال�شّم.

الفقرة ثانيًا من المادة )43(: االإي�شاء لل�شغير بما ي�شاوي ح�شة اأقل وارث على اأن 

ال تتجاوز ثلث التركة وتكون واجبة ال يجوز الرجوع عنها.
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المادة )44(: يتم االإقرار بن�شب مجهول الن�شب اأمام محكمة االأحداث وفق قانون 

االأحوال ال�شخ�شية. 

الواردة في المادة )52(  اإ�شكالية في تطبيقات هذه الن�شو�س، والن�شو�س  هناك 

من قانون االأحوال ال�شخ�شية المتعلقة باالقرار بالن�شب لمجهول الن�شب. فبالرغم من 

المادة)52( من قانون  اإلى  المو�شوع  القا�شرين يحيل  المادة )44( من قانون رعاية 

االأحوال ال�شخ�شية، اإال اأنه يعتبر الم�شموم مو�شى له بما يعادل ح�شة اأقل وارث على 

اأن ال تزيد على ثلث التركة. اأما االأحكام، وفق قانون االأحوال ال�شخ�شية، فاإّن المقّر له 

بالن�شب يكون بحكم االبن ال�شلبي ن�شبًا واإرثًا.

هذا الو�شع الت�شريعي لم يرق لبع�س ورثة المتوفى اأو المتوفاة لكون الم�شموم يوؤدي 

اأو المتوفية،  اأخوة واأخوات المتوّفى  اإلى حجب جزء من االإرث عن بقية الورثة خا�شة 

الذي  االأمر  ال�شخ�شية،  االأحوال  قانون  لتطبيقات  وفقًا  بالكامل  حجبهم  اإلى  يوؤدي  اأو 

اأمام محاكم االأحوال  اإلى رفع دعاوى  اأو المقّر لهم بن�شب  دفع المت�شررين من ال�شّم 

ال�شخ�شية لنفي الن�شب وقد يفلحون بذلك. ومن اآثار هذا النفي، ان يعمد بع�س االأزواج 

اأو مقّر  بنات م�شمومات  بل  بنات �شلبيات  ل�ْشَن  اأنهن  اإلى طالق زوجاتهم الكت�شافهم 

اأو  )البنت  تعتبر  واالأعراف  ال�شائدة  الثقافة  لكون  الن�شب،  بن�شب وهن مجهوالت  لهن 

االبن( باأّنهما لقيطان وولدا زنى، ولم توفر لهما المنظومة الت�شريعية الحماية القانونية 

فتارة  موحدة،  اأحكام  على  م�شتقرة  غير  التمييز  اأحكام محكمة  الأن  الن�شب،  نفي  بعد 

خرى ت�شدق دعوى نفي الن�شب. وندرج اأدناه اأنموذجين لتلك 
ُ
ترد دعوى نفي الن�شب واأ

االأحكام.

الحكم االأول - المرّقم 95 /مو�شعة ثانية/2004 في 2004/5/17:

)اأن االأحكام ال�شرعية في االأحوال ال�شخ�شية الخا�شة بمو�شوع نفي الن�شب تقرر اأنه 

ال ينتفي ن�شب الولد اإذا نفاه االأب بعد االإقرار به �شريحًا اأو داللة. وحيث اأن المدعوة 

)اأ( م�شجلة ر�شميًا با�شم مورث المميزتين في ال�شجالت الر�شمية على هذا الحال حتى 

وفاته، ومن ثم وفاة والدتها )�س ح( زوجة مورث المدعيتين، وحيث اأن المبادئ المقرة 

مفتقرة  المدعيتين  فتكون دعوى  االإن�شان  ال�شمحاء هي حفظ  اال�شالمية  ال�شريعة  في 

والموازين  الدعوى جاء متفقًا  برد  ال�شادر  الحكم  وان  والقانوني  ال�شرعي  ال�شند  اإلى 
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�شابق -  2 - م�شدر  القا�شي رزاق جبار علوان - ج  والقانونية. - مجموعة  ال�شرعية 

�ص292.

الحكم الثاني - المرّقم 8617/هيئة االأحوال ال�شخ�شية والمواد ال�شخ�شية/2012 

في 2012/12/19: 

)...اإن المدعي محق بطلب الحكم له بنفي ن�شب اأخيه المرحوم )ع( من المرحومة 

بالحل  االأمر  لتعلق  )�س(  الحقيقية  والدته  اإلى  ن�شبه  واإلحاق  اأمه  لي�شت  كونها  )د( 

والحرمة واالأن�شاب، وحيث اأن محكمة المو�شوع في حكمها المميز لم تلتزم بوجهة النظر 

القانونية حين ق�شت برد الدعوى... لذا قرر نق�شه واإعادة االإ�شبارة اإلى محكمتها التباع 

ما تقدم غير من�شور.

 يالحظ من ملف الدعوى اأن )ع( ثابت الن�شب بهويات االأحوال المدنية وم�شجل لدى 

دائرة االأحوال المدنية باأن والدته )د( ف�شاًل عن �شدور حكم ق�شائي يثبت ذلك.

هذا الو�شع القانوني ال يحقق الحماية لالإن�شان، وكحد اأدنى مطلوب ت�شريع يمنع نفي 

الن�شب بعد االإقرار بالن�شب.

)4( ت�شريعات العمل وال�شمان االجتماعي

قانون العمل رقم )71( ل�شنة 1987 المعّدل

اإن هذا القانون ي�شمن حق العمل لكل مواطن قادر عليه ب�شروط وفر�س متكافئة بين 

المواطنين من دون تمييز ب�شبب الجن�س اأو العرق اأو اللغة اأو الدين. ويترتب على ذلك 

اإتاحة الفر�شة لكل مواطن في التدريب على الن�شاط المهني في الحدود التي تر�شمها 

الدولة لحجم ونوع العمل في كل قطاع مهني. المادة )2( من قانون العمل.

الدولى  العهد  من   )3( المادة  ن�س  مع  يتماهى  الن�س  هذا  فاإن  المبداأ  حيث  من 

ب�شمان  عليه  الموقعة  الدول  األزم  الذي  والثقافية  واالجتماعية  االقت�شادية  للحقوق 

م�شاواة الذكور باالإناث في التمتع بجميع الحقوق المن�شو�س عليها في العهد المذكور.

كما اأن القانون اعتبر العمل واجبًا مقد�شًا يمليه ال�شرف وت�شتلزمه �شرورة الم�شاركة 

ل�شد  يكفي  اأجرًا  للعامل  كفلت  ن�شو�شه  اأن  كما  وازدهاره.  وتطويره  المجتمع  بناء  في 

حاجاته االأ�شا�شية ويمكنه من اإعالة اأ�شرة، واأن ما ورد فيه من اأحكام يعد الحد االأدنى 
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لحقوق العمال، واإذا ما وجد نظام اآخر لعالقات العمل فيطبق االأف�شل للعامل.

ال�شاقة  االأعمال  الن�شاء في  ت�شغيل  العمل - ال تجيز  قانون  الواردة في  االأحكام  اإن 

توؤدي  اأن  يمكن  اإ�شافية  اأعمااًل  الحوامل  الن�شاء  ت�شغيل  تجيز  وال  بال�شحة،  ال�شارة  اأو 

اأو حملها، وال يجوز ت�شغيل الن�شاء بعمل ليلي، اإال اإذا كان  اإلى االإ�شرار ب�شحة المراأة 

العمل متعلقًا بمواد اأولية عر�شة للتلف ال�شريع وكان ا�شتمرار العمل في الليل �شروريًا 

للمحافظة عليها )المواد 81 82 و83 من القانون(.

كما منح القانون الن�شاء العامالت فترة راحة يومية ال تقل عن اإحدى ع�شرة �شاعة 

متوالية يكون من بينها بال�شرورة ما ال يقل عن �شبع �شاعات من الفترة الليلية الواقعة 

بين التا�شعة لياًل وال�شاعة ال�شاد�شة �شباحًا.

وت�شتحق المراأة العاملة اإجازة خا�شة بالحمل والوالدة باأجر تام لمدة )72( يومًا، 

طبية  ب�شهادة  للو�شع  المتوقع  التاريخ  من  يومًا  ثالثين  قبل  االإجازة  بهذه  التمتع  ولها 

�شادرة من مرجع طبي مخت�س. وت�شتمر بالتمتع باالإجازة لما بعد الو�شع للمتبقي منها، 

الوالدة  حاالت  في  اأ�شهر  ت�شعة  االإجازة  فترة  جعل  تقرر  اأن  المخت�شة  الطبية  وللجنة 

اأو ظهور م�شاعفات في الو�شع، وتكون المدة الزائدة  اأكثر من طفل  اأو والدة  ال�شعبة 

عن االإجازة اإجازة بدون اأجر. ولها كذلك وبموافقة �شاحب العمل التمتع باإجازة اأمومة 

خا�شة بدون اأجر لمدة ال تزيد عن �شنة واحدة تن�شرف فيها لرعاية طفلها.

في حالة ا�شتئناف عملها بعد االإجازة، ي�شمح للعاملة المر�شعة بفترة اإر�شاع طفلها 

اأثناء العمل بفترة ال تزيد على �شاعة واحدة، وتعتبر فترة االإر�شاع هذه من �شمن وقت 

العمل، المادة )87( من القانون.

)5( قانون التقاعد وال�شمان االجتماعي للعمال

يهدف هذا القانون اإلى تاأمين �شحة و�شالمة وم�شتقبل عي�س جميع العمال في العراق، 

وتهيئة الظروف وتوفير الخدمات التي ت�شاعد على تطويرهم اجتماعيًا ومهنيًا، وذلك 

التقاعد  و�شمان  العمل  اإ�شابات  و�شمان  ال�شحي  ال�شمان  في  اأف�شل  م�شتوى  بتوفير 

و�شمان الخدمات، المادة )2( من القانون.

ن�شت المادة )48( من القانون على: على المراأة العاملة الحامل الم�شمولة باأحكام 
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الموؤ�ش�شة عند ظهور  التي تعتمدها  الطبية  اللجنة  اأن تعر�س نف�شها على  القانون  هذا 

الحمل لديها. وعليها التقيد بعد ذلك وحتى الو�شع بالتعليمات الطبية التي تعطى لها. 

وت�شتمر  العمل  عن  انفكاكها  تاريخ  من  م�شمونة  اإجازة  مجازة  الحامل  المراأة  وتعتبر 

خرى 
ُ
االأ المواد  عن  ف�شاًل  االأقل.  على  اأ�شابيع  �شتة  لمدة  الو�شع  تاريخ  بعد  اإجازتها 

المتعلقة بال�شحة ب�شكل عام وطريقة التعامل مع الحاالت تلك.

نظامًا  تعتبر  فاإنها  القانون  هذا  في  الواردة  القانونية  بالن�شو�س  االأمر  تعلق  وقدر 

المادة  ومن�شجمًا مع حكم  االجتماعية،  والرعاية  االجتماعي  ال�شمان  لمفهوم  متقدمًا 

)30( من الد�شتور التي تن�س على كفالة الدولة للفرد واالأ�شرة وخا�شة االأطفال والن�شاء 

في ال�شمان االجتماعي وال�شحي والحاجات االأ�شا�شية للعي�س حياة حرة وكريمة وتوؤمن 

اإال  الجن�شين،  وال�شكن المالئم. ولم تظهر ن�شو�شه تمييزًا بين  المنا�شب  لهم الدخل 

ما تعلق باالأعمال ال�شعبة التي اأ�شارت اإليها المادتان )81 و83( من قانون العمل، وهو 

تمييز لم�شلحة المراأة.

ولكن الواقع الفعلي �شيء والت�شريعات �شيء اآخر. وفي �شوء ما مّر به العراق وعلى 

تلك  خلفت  فقد  واحتالل  وح�شار  حروب  من  عقود  الثالثة  على  تزيد  زمنية  م�شاحة 

الذي  االأمر  اأعمالهن،  الن�شاء  من  الكثير  وفقدت  واالأيتام  االأرامل  من  الكثير  الماآ�شي 

اأ�شبحت معها تلك الن�شو�س وعلى نبل مقا�شدها غير كافية لكي تعي�س المراأة عي�شة 

كريمة اأو تجد �شكنًا الئقًا.

)6( القانون المدني

اعتمد القانون المدني مبداأ - الن�س القانوني - فمع وجود الن�س ال يجوز االحتكام 

االإ�شالمية،  ال�شريعة  مبادئ  من  كانت  ولو  حتى  �شاأنها  عال  مهما  خرى 
ُ
اأ قاعدة  الأية 

فالقانون اأواًل، وفي حالة عدم وجود الن�س القانوني فيحكم بمقت�شى العرف، فاإذا لم 

االإ�شالمية  ال�شريعة  مبادئ  النزاع،  على  تنطبق  العرف  اأحكام  وال  قانوني  ن�س  يوجد 

المالئمة لن�شو�س القانون المدني. اأما مبادئ ال�شريعة االإ�شالمية غير المالئمة الأحكام 

القانون المدني فال م�شاغ قانونيا لتطبيقها، المادة )1( من القانون المدني. 

قد يحتج البع�س باأن هذه المادة تختلف مع حكم الفقرة )اأ( من المادة )2( من 
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الد�شتور الحالي حول عدم جواز �شن قانون يتعار�س مع ثوابت اأحكام االإ�شالم، فالجواب 

- ان هذه المادة من القانون المدني محمية بن�س المادة )130( من الد�شتور ذاته.

وقدر تعلق االأمر بالمراأة فاإن ن�س القانون هو الواجب التطبيق اأواًل.

المادة )6( من القانون المدني

)الجواز ال�شرعي ينافي ال�شمان، فمن ا�شتعمل حقه ا�شتعمااًل جائزًا لم ي�شمن ما 

ين�شاأ عن ذلك من �شرر(.

الخ�شو�س  وجه  وعلى  بالمراأة  باالإ�شرار  يوؤدي  ا�شتعمااًل  المادة  هذه  ت�شتعمل  قد 

الزوجة. على �شبيل المثال عندما يوقع الزوج الطالق على زوجته من دون �شبب مقبول 

متذرعًا باأن الطالق جواز �شرعي وهو حق �شرعي للزوج، اأو اأن يطلب زوجته للمطاوعة 

في مكان ال يليق بكرامتها اأو و�شعها االجتماعي اأو مركزها العلمي، محتجًا باأن االأحكام 

ال�شرعية تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها وذلك حق من حقوق الزوج.

اإذ ن�شت على: من  القانون ذاته قد ت�شدت لذلك،  المادة )7( من  اأحكام  اأن  اإال 

جائز  غير  اال�شتعمال  وي�شبح  ال�شمان،  عليه  وجب  جائز  غير  ا�شتعمااًل  حقه  ا�شتعمل 

في الحاالت االآتية: اأ - اإذا لم يق�شد بهذا اال�شتعمال �شوى االإ�شرار بالغير. ب - اإذا 

كانت الم�شالح التي يرمي هذا اال�شتعمال اإلى تحقيقها قليلة االأهمية بحيث ال تتنا�شب 

مطلقًا مع ما ال ي�شيب الغير من �شرر ب�شببها. ج - اإذا كانت الم�شالح التي يرمي هذا 

اال�شتعمال اإلى تحقيقها غير م�شروعة.

المواد )10- 28( المت�شمنة تنازع القوانين من حيث الزمان والمكان والمنازعات 

المتعلقة باالأهلية و�شروط �شحة الزواج، والم�شائل الخا�شة بالبنوة ال�شرعية والوالية، 

و�شائر الواجبات ما بين االآباء واالأبناء والو�شاية والو�شايا، والقوامة والنفقة والمواريث 

والملكية والحيازة، ي�شري على اإجراءاتها قانون الدولة التي تقام فيها، اأو معاهدة دولية 

نافذة في العراق هذا يعني اأن الم�شّرع العراقي يملك وعيًا مبكرًا بالمعاهدات الدولية 

التي تنظم االأحوال ال�شخ�شية في حالة التنازع خالفا لما ذهبت اإليه محكمة التمييز 

قد  ال�شخ�شية  االأحوال  قانون  من  االأولى  المادة  اأن  المت�شمن:  لها  بحكم  االتحادية 

حددت الم�شادر التي تعتمد عليها ق�شايا االأحوال ال�شخ�شية ولي�س من بينها االتفاقيات 

الدولية.



69

ةمقشةقظةاةمرعة ظااةصوقعا

 المادة )46( من القانون المدني

كامل  يكون  عليه  محجور  غير  العقلية  بقواه  متمتعًا  الر�شد  �شن  بلغ  �شخ�س  )كل 

المادة تنطبق على الرجل والمراأة وعلى قدم  االأهلية لمبا�شرة حقوقه المدنية(. هذه 

الم�شاواة.

المادة )73( من القانون المدني

وجه  على  االآخر  من  بقبول  العاقدين  اأحد  من  ال�شادر  االإيجاب  ارتباط  هو  العقد 

يثبت اأثره في المعقود عليه.

الملزم  واالأثر  وال�شبب  والمحل  التعاقد  واأهلية  العقود  على  الواردة  االأحكام  اإن 

االأحكام  فيها  تجري  العقد  وانحالل  العقد،  �شمان  التعاقدية  والم�شوؤولية  للمتعاقدين 

على وجه الم�شاواة بين الرجل والمراأة من دون تمييز بينهما على اأ�شا�س الجن�س. فما 

للرجل من حقوق والتزامات م�شتمدة من العقد هي ذاتها تكون للمراأة.

المادة )116( من القانون المدني

الزوج ذو �شوكة على زوجته، فاإذا اأكرهها بال�شرب مثاًل اأو منعها عن اأهلها لتهب له 

مهرها فوهبته له ال تنفذ الهبة وال تبراأ ذمته من المهر.

ولكنها  البيت،  �شوؤون  اإدارة   - القانون  �شارحي  �شوكة - ح�شب  الزوج ذو  المق�شود 

ي�شتطيع  ال  فاإنه  تلك.  االإدارة  �شلطة  مع  ولكنه  للرجل  العلوية  يعطي  ن�س  فهو  بالماآل 

اإكراهها على القيام بعمل من اأجل منافعه المادية. واذا ما كان له ذلك، فاإن الت�شرف 

مار�س  ما  متى  الزوجة  لم�شلحة  ي�شطف  الن�س  وهذا  الزوجة  بحق  نافذ  غير  يعتبر 

االإكراه �شدها. 

اإن القانون المدني ومنذ ت�شريعه حاول االبتعاد عن القواعد الفقهية التي ت�شمنتها 

مجلة االأحكام العدلية التي كانت تطبق في العراق باعتبارها كانت تقوم مقام القانون 

المدني قبل ت�شريعه، والبالغ عددها )99( قاعدة. وتلك القواعد م�شتلة من المذهب 

الحنفي المعتمد من قبل الدولة العثمانية اآنذاك، وقد عمد الم�شّرع عند و�شعه القانون 

خرى، اإال اأن النزر الي�شير من تلك 
ُ
المدني اإلى ا�شتبعاد تلك القواعد وحل محلها اأحكام اأ

القواعد بقي في القانون الجديد وعلى �شبيل المثال: 
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المادة )165( من القانون المدني التي تن�س على:

)اإنما تعتبر العادة اإذا اطردت اأو غّلبت والعبرة للغالب ال�شائع ال للنادر ال�شائع(.

والخ�شية هنا اأن تطغى العادات ال�شائعة، وهي نمط من الموروث الثقافي الذي قد 

يتقاطع مع حقوق االإن�شان واأحكام ال�شرعة الدولية التي ت�شرعه، وبالتالي يوؤدي اإلى عدم 

الم�شاواة بين الرجل والمراأة، لما تحمله تلك العادات من تمييز �شدها.

ي�شمى  ما  اأو   - الم�شروع  غير  العمل   - عنوان  وتحت  القانون  من  الثالث  الباب  في 

الم�شوؤولية التق�شيرية، فقد نظمت اأحكام القانون الفعل غير الم�شروع الذي يقع على 

ال�شخ�س وي�شبب له �شررًا، اإذ عالجت اأحكام هذا الباب الكيفية التي يتم من خاللها 

هذا  وفي  المعنوي.  ال�شرر  اأو  المادي  ال�شرر  عن  التعوي�س  كان  �شواء  ال�شرر،  جبر 

ال�شدد تن�س المادة )205( من القانون على االآتي: 

1 - يتناول حق التعوي�س ال�شرر االأدبي كذلك. فكل تعدٍّ على الغير في حريته اأو في 

عر�شه اأو في �شرفه اأو في �شمعته اأو في مركزه االجتماعي اأو في اعتباره المالي يجعل 

المعتدي م�شوؤواًل عن التعوي�س.

ي�شيبهم من  االأ�شرة عما  واالأقربين من  لالأزواج  بالتعوي�س  يق�شي  ان  ويجوز   -  2

�شرر اأدبي ب�شبب موت الم�شاب. 

التعوي�س االأدبي جراء االعتداء على الحرية وال�شرف وال�شمعة يوفر حماية قانونية 

مع  هذا  ال�شرر.  اإلى جبر  يهدف  الذي  المنا�شب  التعوي�س  للمراأة، عن طريق  مقبولة 

العلم اأن ال�شرر الذي ت�شتحقه المت�شررة ال يمنع توقيع العقوبة الجزائية على الفاعل 

اإذا توفرت �شروطها، وح�شبما ن�شت عليه المادة )206( من القانون.

 للذكر مثل حظ االأنثى في الميراث

من الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، هو حق الت�شرف، وللمت�شرف في اأرا�شي 

الدولة اأن ينتفع بها هي وزوائدها واأن يزرعها ويقيم فيها االأبنية الخا�شة بالزراعة واأن 

يغر�س فيها الكروم واالأ�شجار واأن يتخذها حديقة اأو ب�شتانًا اأو غابة اأو مرعى، واأن يبني 

منها  ويجعل  اأبنيتها  يهدم  واأن  الزراعية،  لالأغرا�س  والم�شانع  والحوانيت  الدور  فيها 

مزرعة، وله اأن يقلع اأ�شجارها واأحطابها واأن ينتفع بترابها واأن يبيع رمالها واأحجارها 

اأو  يوؤجرها  اأو  يفرغها  واأن  للبيادر،  محاًل  فيها  يتخذ  واأن  الخا�شة،  النظم  حدود  في 
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يعيرها واأن يرهن حق الت�شرف فيها رهنًا تاأمينيًا اأو حيازيًا وي�شتوفي الدين من ذلك 

الحق حتى لو انحلت االأر�س بعد موته، وله بوجه عام اأن ينتفع باالأر�س واأن ي�شتغّلها واأن 

يت�شرف في حقه عليها في حدود القانون. وتبقى في كل االأحوال رقبة االأر�س مملوكة 

للدولة. 

هذا ما ت�شمنته المادة )1169( من القانون، فهذه ال�شالحيات الوا�شعة الممنوحة 

ل�شاحب حق الت�شرف قد عالجت اأحكامها الن�شو�س القانونية في حالة وفاة �شاحب 

حق الت�شرف بحكم المادة )1194( من القانون التي تن�س على: 

- يراعى دائمًا في حق االنتقال، اأن يكون للذكر مثل حظ االأنثى، اأيًا كانت الدرجة 

التي انتقل اإليها هذا الحق. 

وبهذا يكون الم�شّرع قد �شاوى بين الذكر واالأنثى في ميراث حق الت�شرف، ومعلوم 

اأن قانون االأحوال ال�شخ�شية المرقم 188 ال�شادر في كانون االأول )دي�شمبر( 1959 قد 

ا�شتند اإلى هذه الن�شو�س عندما �شاوى بين الذكر واالأنثى في الميراث ب�شكل عام، ولم يلغ 

هذا الن�س في قانون االأحوال ال�شخ�شية اإال بعد انقالب 8/�شباط )فبراير(/1963.

هذا مع العلم اأن الفقرة )2( من المادة )1193( من القانون قد اأثبتت حق الزوجين 

في االنتقال، حتى لو مات اأحدهما قبل الخلوة ال�شحيحة اأو قبل انتهاء العدة في الطالق 

الرجعي. واإذا طّلق الزوج زوجته طالقًا بائنًا في مر�س الموت ومات قبل انتهاء العدة، 

ثبت للزوجة حق االنتقال.

)7( قانون االنتخابات

رقم  بالقانون  عدل  الذي   2005 ل�شنة   )16( رقم  العامة  االنتخابات  قانون  �شدر 

)26( ل�شنة 2009 الذي �شاوى بين الرجل والمراأة ح�شب منطوق الفقرة ثانيًا من المادة 

)1( من التعديل المرقم )26( ل�شنة 2009، اإذ جاءت بالن�س االآتي: ي�شّوت العراقيون 

اأينما كانوا لقوائم محافظاتهم اأو لمر�شحيهم على اأن ي�شمل الم�شّوتين خارج العراق 

ب�شوابط الت�شويت الخا�س.

بن�شبة  الن�شاء  كوتا  اأقرت  الد�شتور  من   )49( المادة  من  رابعًا  الفقرة  اأن  ومعلوم 

تمثيل ال تقل عن الربع من عدد اأع�شاء مجل�س النواب.
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اإال اأن قانون المحافظات غير المنتظمة باإقليم جاء خاليًا من ن�شبة تمثيل الن�شاء، 

العليا حول  اإلى المحكمة االتحادية  وبناًء على ا�شتف�شار موّجه من قبل مجل�س النواب 

فر�س ن�شبة تمثيل في قانون المحافظات وفقًا للمادة )14( من الد�شتور وغيرها من 

المواد التي ن�شت على تكافوؤ الفر�س.

مواد  كل  درا�شة  توجب  التف�شير  قواعد  اأن  العليا  االتحادية  المحكمة  وجدت  وقد 

كانت  ولما  الم�شّرع.  اأراده  الذي  الت�شريع  ذلك  وهدف  فل�شفة،  اإلى  للو�شول  الت�شريع 

الربع من  للن�شاء ال تقل عن  ن�شبة  تن�شد وت�شتهدف تحقيق  الد�شتور  المادة )49( من 

يجب  ما  ذلك  اأن  العليا  االتحادية  المحكمة  وجدت  فقد  النواب،  مجل�س  اأع�شاء  عدد 

العمل به في مجل�س المحافظة نظرًا لوحدة الهدف ولوحدة االخت�شا�شات في المجال 

الت�شريعي. وهذا ال يتعار�س مع المبداأ المن�شو�س عليه في المادة )14( من الد�شتور. 

هذا ما جاء به راأي المحكمة االتحادية العليا المرقم 13/ت/2007 في 2007/7/31.

ومعلوم بعد �شدور هذا الراأي �شدر قانون انتخابات مجال�س المحافظات واالأق�شية 

على:  منه  )الرابعة/اأواًل(  الفقرة  في  جاء  وقد   .2008 ل�شنة  المرقم )36(  والنواحي 

االنتخاب حق لكل عراقي وعراقية وممن تتوفر فيه ال�شروط المن�شو�س عليها في هذا 

القانون لممار�شة هذا الحق دون تمييز ب�شبب الجن�س.

بين  المقاعد  القانون على )توزع  المادة )13( من  الفقرة )ثانيًا( من  كما ن�شت 

مر�شحي القائمة المفتوحة. ويعاد ترتيب ت�شل�شل المر�شحين ا�شتنادًا اإلى عدد االأ�شوات 

التي ح�شل عليها المر�شح. ويكون الفائز االأول هو َمن ح�شل على اأعلى عدد من االأ�شوات 

�شمن القائمة المفتوحة. وهكذا بالن�شبة لبقية المر�شحين على اأن تكون امراأة نهاية كل 

ثالثة فائزين بغ�س النظر عن الفائزين الرجال.

وبذلك تحقق للن�شاء ن�شبة ال تقل عن الربع في مجال�س المحافظات، وهذا ين�شجم 

مع المبادئ العامة لد�شتور 2005 واأحكام ال�شرعة الدولية لحقوق االإن�شان الواردة في 

المواثيق الدولية.

 )8( قانون المنظمات غير الحكومية

قانونًا  تنتزع  اأن  لها  م�شهودين  ومثابرة  بجهد  المدني  المجتمع  منظمات  تمكنت 

للمنظمات غير الحكومية من ال�شلطة الت�شريعية في ال�شهر االأول من العام 2010، اإذ 
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�شدر القانون رقم )12( ل�شنة 2010 وعلى الرغم من المالحظات على هذا القانون، 

اإال اأنه من دون �شك منجز ت�شريعي مهم للمنظمات غير الحكومية وللن�شوية منه على 

القانون هو تعزيز حرية المواطنين في  اأهداف هذا  وجه الخ�شو�س. والأن واحدًا من 

تاأ�شي�س المنظمات غير الحكومية واالن�شمام اإليها الفقرة )ثانيًا( من المادة )2( من 

القانون، واأجاز القانون منح �شفة النفع العام على المنظمة وفقًا الأحكام المادة )17( 

والر�شوم  القيمة  و�شريبة  الدخل  المنظمة من �شريبة  اإعفاء  يعني  وهذا  القانون.  من 

الجمركية و�شرائب المبيعات.

التي  التنفيذية،  لل�شلطة  التاأ�شي�س  حق  اإعطاء  هو  القانون  هذا  في  المعيب  ال�شيء 

تكون في اأحيان كثيرة ال تملك الحياد واال�شتقالل. والواقع التطبيقي ي�شهد على ذلك، 

فدائمًا ما تو�شع العراقيل والكوابح اأمام الت�شجيل وي�شتنفد جهد طالبي الت�شجيل ووقتهم 

بمراجعات ممّلة و�شعبة ال تن�شجم مع الهدف الذي توخاه القانون، والمقترح لدينا هو 

اناطة م�شوؤولية منح اجازة التاأ�شي�س اإلى جهة م�شتقلة كالق�شاء مثاًل الذي يملك الخبرة 

والدراية في منح التراخي�س واالأذونات. وباإمكان خ�شوع قرار القا�شي للطعن اأمام جهة 

ق�شائية اأعلى اإذا لم ي�شتجب للطلب.

)9( قانون مكافحة البغاء

بتاريخ 1988/1/11، �شدر قانون مكافحة البغاء رقم )8( ل�شنة 1988، الذي عّرف 

البغاء في مادته االأولى باأّنه: تعاطي الزنى اأو اللواط باأجر مع اأكثر من �شخ�س، )كما 

باأية طريقة  البغاء  ت�شهيل فعل  بين �شخ�شين بق�شد  الوا�شطة  ال�شم�شرة(: هي  عّرف 

كانت، وي�شمل ذلك التحري�س ولو بموافقة اأحد ال�شخ�شين اأو نائبه، كما ي�شمل ا�شتغالل 

بغاء �شخ�س بالر�شا اأو باالإكراه.

كما ن�شت المادة الثانية من القانون على: )البغاء وال�شم�شرة ممنوعان(، والجانب 

َمن  اأو  �شم�شار  لكل  �شنوات  �شبع  على  تزيد  ال  مدة  بال�شجن  العقوبة  هو  فيه  العقابي 

اإحدى  باإيداعها  البغاء  تعاطيها  يثبت  الذي   
ُّ
البغي وتعاقب  ال�شم�شرة،  فعل  في  �شاركه 

اأ�شهر وال تزيد على  دور اال�شالح المعّدة لتوجيه وتاأهيل الن�شاء مّدة ال تقل عن ثالثة 

ال�شنتين، المادة الرابعة.
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اأو  للبغاء  اأنثى  اأو  ا�شتبقى ذكرًا  العقوبة مّدة ال تزيد على ع�شر �شنوات لمن  وتكون 

اأو  اأو التهديد وكان عمر المجنى عليه  اأو القوة  اأو االإكراه  اللواط في محلٍّ ما بالخداع 

عليها اأكثر من ثماني ع�شرة �شنة، وبال�شجن مّدة ال تزيد عن خم�س ع�شرة �شنة اإذا كان 

عمر المجنى عليه اأو عليها دون الثماني ع�شرة �شنة، وللمحكمة الحكم بتعوي�س عادل 

للمجنى عليه اأو عليها في الحالتين ال�شابقتين، المادة الخام�شة من القانون.

ويتمُّ التعوي�س وفق الفقرة )1( من المادة )130( من القانون المدني رقم )40( 

ل�شنة 1952. 

للقا�شي المخت�س بموافقة البغي انهاء الحجز اال�شالحي في الحاالت االآتية: 

اأقاربها  اأحد  اأو  اأو من له الوالية عليها  اأو زوجها  اأحد ا�شول المحجوزة  اإذا قدم   -

تعهدًا يلتزم فيه ح�شن تربيتها و�شيرتها و�شلوكها ويدفع المبلغ الذي تحدده المحكمة في 

التعهد اإذا وقع االإخالل به. 

منه  الغر�س  يكن  لم  الزواج  هذا  باأّن  المحكمة  واقتنعت  المحجورة  تزّوجت  اإذا   -

التمّل�س من اأحكام هذا القانون.

ت�شتطيع  بحالة  اأ�شبحت  المحجورة  اأّن  الر�شمية  التقارير  من  للمحكمة  ثبت  اإذا   -

معها العي�س ال�شريف. هذه اأحكام المادة الحادية ع�شرة من القانون.

العقوبة  تغليظ  اإلى  عمد  اآنذاك  الت�شريعية(  )ال�شلطة  الثورة  قيادة  مجل�س  اأّن  اإال 

فاأ�شدر قراره المرقم )234( في 2001/10/14 الذي عاقب باالإعدام مرتكب جريمة 

اأو  ر�شاه  بدون  اأنثى  اأو  ذكرا  �شخ�س  على عر�س  يعتدي  من  اأو  اأنثى،  اأو  بذكر  اللواط 

ر�شاها، تحت التهديد بال�شالح اأو با�شتخدام القّوة ب�شكل يخ�شى معه على حياة المجني 

عليه اأو المجني عليها.

وبذات العقوبة من يزني باأحد محارمه وكان وقت ارتكاب الجريمة قد اكمل الثامنة 

ع�شرة من عمره. والعقوبة نف�شها لمن يثبت تعاطيها البغاء.

وي�شمل بالعقوبة ذاتها َمن ي�شتغل محاّلً عامًا اأو اأي محلٍّ اآخر ي�شمح بدخول الجمهور 

فيه وا�شتخدام اأ�شخا�س يمار�شون البغاء لغر�س ا�شتغاللهم في الت�شويق لمحّله. اأو من 

يملك اأو يدير منزاًل اأو غرفًا اأو فندقًا ي�شمح للغير بتعاطي البغاء فيه اأو ي�شّهل ذلك اأو 

ي�شاعد عليه.



75

ةمقشةقظةاةمرعة ظااةصوقعا

اإّن العقوبات الرادعة الأعمال ال�شم�شرة، اأمر مطلوب ومّلح لكّل َمن يتعّمد ا�شتغالل 

المراأة جن�شّيًا ويمعن في اإهانتها واإذاللها وتغليظ العقوبة لتلك االأعمال اأمر مطلوب الأّنه 

ين�شجم وحكم المادة )6( من اتفاقية )�شيداو( التي تن�ّس على: تتخذ الدول االأطراف 

جميع التدابير المنا�شبة، بما في ذلك الت�شريعية منها، لمكافحة جميع اأ�شكال االتجار 

بالمراأة وا�شتغالل بغاء المراأة، اإاّل اأّن فر�س عقوبة االعدام هو عقوبة قا�شية و�شرورة 

مجزيًا  رادعًا  ي�شّكل  الموؤبد  ال�شجن  وربما  العقوبة،  فر�س  عند  التنا�شب  بمبداأ  االأخذ 

لهكذا اأفعال.

اإّن فر�س عقوبة االإعدام على َمن تتعاطى البغاء عقوبة قا�شية جدًا اإذ من المفتر�س 

درا�شة حالة المراأة البغي والوقوف على مجموعة الظروف التي احاطت بها واألقت بها 

في هذا الم�شتنقع، فكثيرًا ما تكون المراأة مكرهة اأو مجبرة على فعل البغاء، وهي بذلك 

�شحية، اإذ من غير المقبول ت�شديد العقوبة مع كونها �شحية بداًل من انت�شالها من الواقع 

المرير وتاأهيلها وحمايتها لكي تكون ع�شوا نافعًا في المجتمع.

ال�شابقة في  اأعاله والبقاء على االأحكام  الثورة  اإلغاء قرار مجل�س قيادة  لذا نقترح 

القانون مع ت�شديد العقوبة على َمن يتاجر بالن�شاء. 

)10( العنف �شد المراأة

ت�شير االح�شاءات الدولية اإلى ان ن�شبة العنف �شد المراأة عالية في كثير من الدول، 

85٪ من  85٪ في كرواتيا و51٪ في فرن�شا، وفي االردن فاإّن ن�شبة المعّنفات  اإذ بلغت 

طالبات الجامعات االأردنية و22٪ في م�شر. وفي العراق اأ�شارت رابطة المراأة العراقية 

من  االأولى  االأربعة  االأ�شهر  خالل  واغت�شبن  اختطفن  امراأة   )400( من  اأكثر  اأن  الى 

المراأة  العنف �شد  العراقية عن  االأمل  2003. وفي درا�شة لجمعية  العام  االحتالل في 

ان  اإلى  الدرا�شة  تو�شلت  فقد  امراأة،   )2350( العّينة  بلغت  اإذ  اأربيل،  محافظة  في 

)44،63٪( منهّن لم يدخلن المدر�شة ب�شبب منع االأهل لهّن، وان )18،67٪( لم يدخلن 

االقت�شادية،  الحالة  �شوء  ب�شبب  و)٪13،52(  مناطقهّن  في  وجودها  لعدم  المدر�شة 

لالعتداء  تعر�شن  و)٪62،127(  عليهّن،  الذكر  بتف�شيل  �شعرن   )٪19،361( ون�شبة 

اإلى  تعر�شن   )٪69،617( ون�شبة  العامة،  واالأماكن  البا�شات  في  والتحّر�س  الجن�شي 
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وال�شتم  ال�شّب  األفاظ  من  ون�شبة )٪49،404(  الجارحة،  والتعليقات  النف�شي  االعتداء 

العنف  العاني-اأنماط  عيا�س  محمد  )ليث  المراأة.  �شد  موجهة  الذكور  يتداولها  التي 

الموجه نحو المراأة العراقية بعد االحتالل االأميركي للعراق- كلية التربية وعلم النف�س 

- بغداد العراق - 2009 - 2010(.

في �شباط )فبراير( 2008 اطلق بان كي مون، االأمين العام لالأمم المتحدة، حملته 

الإنهاء العنف تحت �شعار »اّتحدوا النهاء العنف �شد المراأة«، والمتمثل بن�شاط متعدد 

وو�شائل  الن�شوية  والتنظيمات  المدني  المجتمع  الحكومات ومنظمات  فيه  تبذل  االأوجه 

االعالم المختلفة جهدها في �شبيل ذلك ويمتّد اإلى العام 2015.

في العراق لم ي�شدر قانون الحماية من العنف االأ�شري، ولكّن وزارة المراأة �شّكلت 

لجنة من الخبراء ُكلفوا بو�شع م�شّودة لقانون الحماية من العنف االأ�شري، وكنت اأحد 

ال�شنتين،  قرابة  فيها  العمل  ا�شتغرق  التي  الم�شّودة  تلك  كتابة  من  وانتهينا  اع�شائها. 

العنف  الثاني مجل�س الحماية من  التعاريف واالأهداف، والف�شل  االأول  وت�شمن ف�شله 

عن  الرابع  والف�شل  ال�شكوى،  تقديم  اآليات  الثالث  والف�شل  وت�شكيالته،  االأ�شري 

في  ال�شلطات  التزام  عن  وال�شاد�س  والمحاكمة،  التحقيق  الخام�س  والف�شل  الحماية، 

تلقي ال�شكوى، وال�شابع العقوبات والف�شل الثامن واالأخير اأحكام ختامية. ومن الجدير 

بالذكر ان الم�شروع المذكور ي�شير في مراحله الت�شريعية اذا لم يقف الو�شع ال�شيا�شي 

الحالي والخطاب ال�شيا�شي الديني عائقين اأمام ت�شريعه.

اأما في كرد�شتان فقد �شدر قانون مناه�شة العنف االأ�شري رقم )8( ل�شنة 2011، 

اأو  قول  اأو  فعل  كلُّ  االأ�شري:  العنف  عّرف  اإذ  العراق  �شعيد  على  ت�شريعيًا  �شبقًا  وحقق 

اأ�شا�س  على  المبنية  االأ�شرية  العالقات  اطار  في  االجتماعي  النوع  اأ�شا�س  على  تهديد 

الزواج والقرابة اإلى الدرجة الرابعة ومن ثم �شّمه اإلى االأ�شرة قانونًا من �شاأنه ان يلحق 

�شررًا من الناحية الج�شدية والجن�شية والنف�شية و�شلبًا لحقوقه وحرياته.

الزواج  الثانية:  مادته  في  االأ�شري  العنف  من  نماذج  المثال  �شبيل  على  اأورد  وقد 

باالإكراه، زواج ال�شغار وتزويج ال�شغير، التزويج بدل الدّية. الطالق باالإكراه، قطع �شلة 

الرحم، اإكراه الزوجة على البغاء وامتهان الدعارة، ختان االإناث، اجبار اأفراد االأ�شرة 

على ترك الوظيفة، اجبار االأطفال على العمل والت�شّول وترك الدرا�شة، االنتحار اأثر من 
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اآثار العنف االأ�شري، �شرب اأفراد االأ�شرة واالأطفال باأية حجة، االإهانة وال�شّب وال�شتم.

الحماية  �شبكة  بخدمات  االأ�شري  العنف  ق�شايا  �شمول  على  القانون  ن�س  كما 

االجتماعية وبّيَن اإجراءات �شدور اأمر الحماية ومحتوياته ف�شاًل عن العقوبات لمرتكب 

اأعمال العنف االأ�شري. 

)11( نفاذ االتفاقيات الدولية الخا�شة بحقوق االإن�شان

1 - في الت�شريع الوطني

كّل دول العالم و�شعت قواعد ر�شينة ال�شتقبال االتفاقيات الدولية الخا�شة بحقوق 

عملية  على  اأطلق  البع�س  اأّن  حتى  الوطني،  الت�شريعي  الن�شيج  في  وو�شعها  االإن�شان 

الدولية تلك، فقد  للن�شو�س  الوطنية  الجن�شية  اأي منح  بـ)التجني�س(،  تلك  اال�شتقبال 

بين  كتابة  يعقد  دولي  )اتفاق  باأّنها:  المعاهدة   1969 للمعاهدات  فيينا  اتفاقية  عّرفت 

دولتين اأو اأكثر ويخ�شع للقانون الدولي �شواء تّم ذلك في وثيقة واحدة اأو اأكثر اأّيًا كانت 

الت�شمية التي ترد عليه(. ومعلوم اأّن ن�س المادة )103( من ميثاق االأمم المتحدة ن�شت 

على: )اإذا تعار�شت االلتزامات التي يرتبط بها اأع�شاء االأمم المتحدة وفقًا الأحكام هذا 

المترتبة على هذا  بالتزاماتهم  فالعبرة  به  يرتبطون  اآخر  دولي  التزام  اأي  مع  الميثاق 

الميثاق(. كما اأن المادة )46( من اتفاقية فيينا لعقد المعاهدات 1969 ن�شت على: )ال 

يجوز لدولة ان تتم�شك باأّن التعبير عن ارت�شائها االلتزام بمعاهدة قد تّم بمخالفة لحكم 

في قانونها الداخلي يتعّلق باالخت�شا�س في ابرام المعاهدات ك�شبب الإلغاء ر�شاها..(. 

الن�شو�س  تلك  مع  متماهية  المطلوبة  الت�شريعات  الدول  اتخذت  فقد  ذلك  �شوء  وفي 

وعلى �شبيل المثال:

المعاهدات  علوية   )94( المادة  ت�شمنت   1983 �شنة  ال�شادر  الهولندي  الد�شتور 

الدولية على الت�شريعات الوطنية النافذة في المملكة. وهذا يعني ان تلك العلوية تطال 

الن�شو�س الد�شتورية اأي�شًا.

ها: )ت�شّكل القواعد العامة  د�شتور األمانيا ال�شادر �شنة 1949 في مادته )25( ن�شّ

في القانون الدولي جزءًا من تركيبة القانون االتحادي وتكون لها االأف�شلية على القوانين 

االتحادية وتن�شاأ مبا�شرة حقوقًا وموجبات بالن�شبة ل�شكان االأرا�شي الفدرالية(.
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ت المادة )55( من الد�شتور الفرن�شي على: )المعاهدات اأو  اأما في فرن�شا فقد ن�شّ

االتفاقيات الم�شادق عليها اأو الموافق عليها اأ�شوليًا تكون لها منذ ن�شرها �شلطة اأعلى 

من �شلطة القوانين(.

في الجزائر فقد ن�شت المادة )132( من د�شتورها على: )المعاهدات التي ي�شادق 

عليها رئي�س الجمهورية ح�شب ال�شروط المن�شو�س عليها في هذا الد�شتور ت�شمو على 

القانون(.

ت المادة )2( من قانون اأ�شول المحاكمات المدنية على: عند تعار�س  لبنان - ن�شّ

اأحكام المعاهدات الدولية مع اأحكام القانون العادي، تتقدم في مجال التطبيق االأولى 

على الثانية..(.

ت المادة )151( من د�شتور 1970على اأن: )رئي�س الجمهورية يبرم  في م�شر ن�شّ

المعاهدات ويبلغها مجل�س ال�شعب م�شفوعة بما ينا�شب من البيان وتكون لها قوة القانون 

بعد اإبرامها والت�شديق عليها ون�شرها(. وهذا الن�س ماأخوذ من ن�س مماثل في الد�شتور 

الكويتي النافذ حاليًا.

الق�شية  ومنذ  تلك،  الت�شريعية  االأحكام  على  الدولية  الق�شائية  االأحكام  وا�شتقرت 

وكولومبيا  االأميركية  المتحدة  الواليات  بين   1875 )مونتيجو(  بق�شية  المعروفة 

المنظورة من قبل محكمة التحكيم، وبذات االأحكام المنظورة من قبل المحكمة الدائمة 

للعدل الدولي في حقبة ع�شبة االأمم وتلقفتها محكمة العدل الدولية منذ تاأ�شي�س االأمم 

المتحدة.

وتناول الفقه الدولي هذا المو�شوع با�شتفا�شة ومهنية عالية بمن في ذلك �شارحو 

القانون الدولي في العراق �شرحًا ودرا�شة وبحثًا متو�شلين اإلى النتيجة ذاتها هي علوية 

الن�س الدولي مو�شوع البحث على القانون الوطني.

وقد ذهب كتبة الد�شتور وفي م�شّودته االأولى، اإلى و�شع ن�س في المادة )44( يت�شمن 

ان العراق يعتمد االتفاقيات الدولية المتعّلقة بحقوق االإن�شان كافة، وقد ا�شتب�شرنا خيرًا 

في حينه على اعتبار ان تلك الن�شو�س �شتجّد لها حماية د�شتورية، وال يمكن الت�شدي 

ها بالذكر. لها ما دام الد�شتور قد خ�شّ

اإاّل اأّن المفاجاأة هي غياب هذا الن�س في م�شّودة الد�شتور االأخيرة التي كانت محاّلً 
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لال�شتفتاء، مع وجود ن�س يتيم في الد�شتور ت�شمنته الفقرة )رابعًا( من المادة )61( 

الذي ين�س على: )تنظيم عملية الم�شادقة على المعاهدات واالتفاقيات الدولية بقانون 

ي�شّن باأغلبية ثلثي اع�شاء مجل�س النواب(.

هذا يعني ان االتفاقية تكون قانونًا عراقيًا بعد الت�شديق عليها، ولكّن الن�س الد�شتوري 

بعد  قانون  مجرد  كانت  واذا  العراقي،  الت�شريعي  الهرم  في  االتفاقية  موقع  ير�شم  لم 

الت�شديق عليها، فهل تطبق عليه قاعدة الت�شريع الالحق ين�شخ الت�شريع ال�شابق، واأمام 

هذا الو�شع الت�شريعي ال�شبابي لهذا المو�شوع مع غياب ثقافة حقوق االإن�شان فقد تمكن 

البع�س من تناول هذا المو�شوع بدونية مق�شودة يغلب عليها الموروث الثقافي عادة.

2 - البهائية

الكالم عن هذا المعتقد من المحّرمات منذ عقود وهو مو�شوع ح�ّشا�س. وقد تلقى 

الكثير من اأتباعه اال�شطهاد والتنكيل والمالحقة، وان القائمين با�شطهادهم ال يعرفون 

�شيئًا عن هذه العقيدة، بل اّن كّل المعلومات التي و�شلت اليهم ولالآخرين هي معلومات 

مبنية على ال�شماع، لم تتح لهم اأية فر�شة لعر�س اآرائهم بغية الوقوف عليها، وفيما لو 

ان تلك العقيدة مخالفة لالأديان ال�شماوية اأم قريبة منها، وهل ان اأفكارهم تن�شجم مع 

المادة  لكّل مواطن كفلته  اأم تختلف معها، وهذا حق  االإن�شان  الدولية لحقوق  ال�شرعة 

)42( من الد�شتور التي تن�س على: )لكّل فرد حرية الفكر وال�شمير والعقيدة(، ف�شاًل 

الفرد من  الدولة حماية  المادة )37( ن�شت على: )تكفل  )ثانيًا( من  الفقرة  ان  عن 

االإكراه الفكري وال�شيا�شي والديني(.

وقد بلغ القمع ذروته في القانون المرقم )105( ل�شنة 1970المن�شور في الجريدة 

الر�شمية العدد )1880( في 1970/5/18، عندما حظر القانون على اأي �شخ�س يحّبذ 

اأو  البهائية  ن�شر  اأو  تلقين  على  تعمل  التي  المحافل  من  محفل  الأّي  ينت�شب  اأو  يرّوج  اأو 

الدعوة اإليها باأّي �شكٍل من االأ�شكال، وغلق جميع المحافل البهائية ومراكزها الموجودة 

هيئة  اأو  منظمة  واأية  معنوي  اأو  طبيعي  �شخ�س  كل  ويمنع  ن�شاطها  ويوقف  العراق،  في 

اأو جهة من القيام باأّي ن�شاط كانت تمار�شه. اإّن مخالفة اأحكام هذا القانون قد ت�شل 

عقوبتها اإلى االعدام.



80
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الد�شتور العراقي وحقوق المراأة

ن�س الد�شتور العراقي )2005( في بابه الثاني على الحقوق والحريات، اإذ ت�شمن 

ف�شله االأول الحقوق. وتناول الفرع االأول من هذا الف�شل - الحقوق المدنية وال�شيا�شية 

- المواد من المادة 14 - 21، وفي فرعه الثاني ت�شمن الحقوق االقت�شادية واالجتماعية 

والثقافية، المواد 22 - 37.

و�شنحاول هنا  المواد )46-37(.  الحريات  الباب  الثاني من هذا  الف�شل  وت�شمن 

التعريف بالحقوق والواجبات تلك، ومدى تماهيها مع االأحكام العامة الواردة في العهود 

واالتفاقيات الدولية الخا�شة بحقوق االإن�شان، وخا�شة العهد الدولي الخا�س بالحقوق 

المدنية وال�شيا�شية والعهد الدولي الخا�س بالحقوق االقت�شادية واالجتماعية والثقافية 

واتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة )�شيداو( ، و�شواها من الحقوق 

خرى وعلى الوجه االآتي:
ُ
االأ

1 - الحق في الحياة 

الحياة  في  بالحق  خا�شًا  اهتمامًا  واأولت  االإن�شان،  لحقوق  الدولية  ال�شرعة  اهتمت 

بو�شفه من اأهم الحقوق، اإذ ن�شت المادة ال�شاد�شة من العهد الدولي الخا�س بالحقوق 

اأن  القانون  وعلى  اإن�شان،  لكّل  مالزم  حقٌّ  الحياة  في  الحق  على:  وال�شيا�شية  المدنية 

يحمي هذا الحق، وال يجوز حرمان اأحد من حياته تع�ّشفًا، اإ�شافة اإلى ان د�شاتير الدنيا 

قد اأولته ما ي�شتحق من اهتمام، فقد ن�شت الفقرة )1( من المادة )17( من د�شتور 

االتحاد الرو�شي على: ُيعترف بالحقوق والحريات االأ�شا�شية طبقًا لمبادئ القانون الدولي 

الد�شتور،  الرو�شي وبموجب هذا  المعترف بها من الجميع وتكفل في االتحاد  واأعرافه 

ون�شت الفقرة )2( من المادة )2( من القانون االأ�شا�شي لجمهورية المانيا االتحادية: 
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)لكّل �شخ�س الحق في الحياة و�شالمته البدنية. وحرية ال�شخ�س لها حرمتها. وال يجوز 

اإلى قانون. كما تن�س المادة )31( من الد�شتور  التدخل في هذه الحقوق اال ا�شتنادًا 

الياباني على: )ال يجوز حرمان اأي �شخ�س من الحياة اأو الحرية، وال يجوز فر�س اأية 

خرى اإال وفقًا لالإجراءات التي ين�س عليها القانون(. 
ُ
عقوبة جنائية اأ

الدولية  ال�شكوك  في  الواردة  الت�شريعية  االأحكام  تلك  العراقي  الم�شّرع  ا�شت�شرف 

في  ورد  مناظرًا،  ًا  ن�شّ وو�شع  اأحكامها  وا�شتلهم  المناظرة  والد�شاتير  االإن�شان  لحقوق 

واالأمن  الحياة  في  الحق  فرد  لكّل  على:  تن�س  التي  الد�شتور  من   )15( المادة  حكم 

وبناء على  للقانون  وفقًا  اإال  تقييدها  اأو  الحقوق  الحرمان من هذه  يجوز  وال  والحرية، 

ة. قرار �شادر من جهة ق�شائية مخت�شّ

بو�شفها ت�شدر عن  الحياة  الحق في  تنهي  باالعدام  ال�شادرة  االأحكام  كانت  ولما 

االإعدام من  لم�شروعية عقوبة  ول�شت هنا في مدخل  االتباع -  واجبة  قانونية  ن�شو�س 

باالهتمام  الجدير  المو�شوع  اأّن  اإاّل  هذا-  مو�شوعنا  عن  يخرج  فيها  فالبحث  عدمها، 

مع وجود المنظومة الت�شريعية هذه نقول ال بّد ان يجري التحقيق مع المتهم على وفق 

االإجراءات  اأي مراعاة  االإن�شان،  الدولية لحقوق  المواثيق  الواردة في  الدولية  المعايير 

للدفاع عن  للمتهم  الفر�شة  باتاحة  الحكم،  تطبيق  في  العدالة  تكفل  التي  وال�شمانات 

توكيل  على  قادر  غير  كان  اإذا  محاٍم  بندب  الدولة  كفالة  اأو  بمحاٍم  واال�شتعانة  نف�شه 

ة وم�شتقّلة حتى يتاح لها  محاٍم، واأن ُت�شمن له محاكمة عادلة من قبل محكمة مخت�شّ

اإ�شدار حكم االعدام الذي يكون بدوره خا�شعًا لطرق الطعن التلقائية، ولو لم يطعن به 

من قبل المتهم نف�شه. 

فالن�س  والم�شمون،  ال�شياغة  المادة ركيٌك من حيث  اأّن ن�ّس هذه  اأجد  فاإّني  لذا 

ة، واالأف�شل ان يكون  الوارد في المادة: بناء على قرار �شادر من جهة ق�شائية مخت�شّ

ة الأّن المحاكم وحدها التي ت�شدر  الن�س بناء على: قرار حكم �شادر من محكمة مخت�شّ

االأحكام، اأما القرارات فت�شدر عن ال�شلطات التنفيذية وال�شلطات الق�شائية وغيرها، 

قرارًا  ولي�س  �شادر  حكم  على  بناء  القول  من  البّد  بالمحاكم  االأمر  ح�شر  اأجل  ومن 

خرى، فاالأف�شل ان يكون الن�س بال�شياغة االآتية: 
ُ
�شادرًا، هذا من جهة، اأما من جهة اأ

ة اإذ توجد  ة« ولي�س من جهة ق�شائية مخت�شّ »بناء على حكم �شادر من محكمة مخت�شّ
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ولي�شت   - ق�شائية  تنفيذية  دوائر  العموم  على  هي  التي  الق�شائية  الجهات  من  الكثير 

محاكم وغير مخّولة بالف�شل في النزاعات، اإذ يوجب اخراج تلك الجهات من مو�شوع 

الف�شل في المنازعات، خا�شة اإذا كان المو�شوع المطروح عليها يتعلق بمو�شوع تطبيق 

عقوبة االعدام واإنهاء حياة فرد كفل الد�شتور حمايتها.

2 - الحق في الجن�شية 

المتحدة ومنظماتها  التي عملت عليها االأمم  المهّمة  المو�شوعات  اإّن الجن�شية من 

الوطن،  اإلى  االنتماء  �شفة  الفرد  على  ت�شبغ  التي  الو�شيلة  اأّنها  اعتبار  على  الدولية، 

له من  ما  وبموجبها تحدد  بالدولة،  الفرد  يرتبط  التي من خاللها  المواطنة،  وتمنحه 

خرى، وما عليه من واجبات، وهي نقطة 
ُ
حقوق مدنية و�شيا�شية و�شواها من الحقوق االأ

التي ال كيان له بدونها. )د. فوؤاد عبد المنعم  القانونية للفرد  البداية الحتمية للحياة 

المجلد  بيروت -  للماليين -  العلم  االإن�شان - دار  الجن�شية كحق من حقوق  ريا�س - 

الثالث - �س450(.

وكما بّينا في المبحث االأول اأن لكّل فرد الحق في التمتع بجن�شية ما، وال يجوز حرمانه 

منها، ف�شاًل عن حق الفرد في تغيير جن�شيته. وهذا ما ت�شمنه ن�س المادة )6/15( 

من االعالن العالمي لحقوق االإن�شان، كما اأن الفقرة )1( من المادة ال�شابعة من حقوق 

اتفاقية الطفل ن�شت على: )ي�شّجل الطفل بعد والدته فورًا ويكون له الحق منذ والدته في 

ا�شم والحق في اكت�شاب الجن�شية(. 

اأ�شكال  على جميع  الق�شاء  اتفاقية  اأنجزتها  التي  المهمة  الن�شو�س  من  واحدًا  ولعل 

التمييز �شد المراأة )�شيداو( هو ن�س المادة )9( التي تن�س على: 1 - تمنح الدول االأطراف 

المراأة حقوقًا م�شاوية لحقوق الرجل في اكت�شاب جن�شيتها اأو تغييرها اأو االحتفاظ بها. 

وت�شمن بوجه خا�س اأاّل يترتب على الزواج من اأجنبي، اأو على تغيير الزوج لجن�شيته اأثناء 

الزواج اأن تتغير تلقائيًا جن�شية الزوجة، اأو اأن تفر�س عليها جن�شية الزوج. 2 - تمنح الدول 

االأطراف المراأة حقًا م�شاويًا لحق الرجل في ما يتعلق بجن�شية اأطفالهما.

تمكن الم�شّرع العراقي من اعتماد المبادئ القانونية الواردة في االتفاقيات الدولية 

لحقوق االإن�شان المتعّلقة بالجن�شية ون�س د�شتور )2005( على اأن الجن�شية العراقية حقٌّ 
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لكّل عراقي، وهي اأ�شا�س مواطنته. كما يعدُّ عراقيًا كّلذ من ُولد الأب عراقي اأو اأّم عراقية، 

الفقرة )2( من  العراقي حكم  الم�شّرع  تبّنى  فقد  وبذلك  الد�شتور.  المادة )18( من 

المادة )9( من اتفاقية )�شيداو( الم�شار اإليها اأعاله. وتاأكيدًا لهذا المبداأ الد�شتوري 

وتطبيقًا له، فقد �شدر القانون رقم )26( ل�شنة 2006 قانون الجن�شية، اإذ ن�شت الفقرة 

)اأ( من المادة )3( منه على: يعدُّ عراقيًا َمن ُولد الأب عراقي اأو اأّم عراقية، وبذلك يكون 

العراق قد اأوفى بالتزاماته تجاه حكم الفقرة )2( من المادة )9( من اتفاقية الق�شاء 

على جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة )�شيداو(.

اإ�شقاط الجن�شية العراقية عن العراقي  اأن االأحكام الد�شتورية حظرت وبحزم  كما 

بالوالدة الأّي �شبب من االأ�شباب. ويحق لمن اأ�شقطت عنه طلب ا�شتعادتها، ويجوز �شحب 

الجن�شية من المتجّن�س بها في الحاالت التي حددها القانون، كما اأجاز الد�شتور تعدد 

الجن�شية للعراقي.

وي�شّكل منح المراأة جن�شيتها الأوالدها منجزًا ت�شريعيًا مهّمًا للمراأة العراقية بّزت فيه 

نظيراتها في المحيط االإقليمي، ومحل اعتزاز لن�شال المراأة العراقية، اإاّل اأّن الموروث 

الثقافي و�شيوع الهيمنة الذكورية في ذلك الموروث دفعا بع�س المكّلفين بتطبيق القانون 

اإلى التلكوؤ في تنفيذ القانون وو�شع العراقيل في �شبيل تطبيقه، مما يتطّلب من المراأة 

ا�شتكمال ن�شالها في هذا الجانب باإلزام الجهات الم�شوؤولة على تطبيق القانون بن�شر 

ثقافة حقوق االإن�شان، بما في ذلك لزوم احترام القانون من خالل تطبيقه.

3 - حرية الراأي والتعبير

تكوين  تمّكنه من  التي  باالإن�شان،  المت�شلة  الرئي�شة  الحريات  الراأي من  تعدُّ حرية 

االأفكار واالآراء والتعبيرعنها وباأية و�شيلة من و�شائل االعالم و�شواها وفي الحدود التي 

ير�شمها القانون. وهذا االأمر مرتبط بالحق في الو�شول اإلى المعلومة، لكون المعلومة 

تلك هي ما يحتاج اإليه االإن�شان لت�شكيل اأفكاره، وان المرجعية القانونية لهذا الحق هي 

المتحدة،  االأمم  ميثاق  من  االأولى  المادة  في  الواردة  االإن�شان  لحقوق  العامة  االأحكام 

والمادة )19( من  االإن�شان  لحقوق  العالمي  االعالن  التا�شعة ع�شرة من  المادة  وحكم 

في  الواردة  االأحكام  اأهم  وان  وال�شيا�شية.  المدنية  بالحقوق  الخا�س  الدولي  العهد 
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التعبير عن  االآراء من دون م�شايقة، والحق في  الن�شو�س تلك هي: الحق في اعتناق 

الراأي، والحق في المعلومة ونقلها اإلى االآخرين. ولكن الحق هذا قّيدته بع�س االأحكام 

اأو  القومي  االأمن  اأو حماية  االأمر باحترام حقوق االآخرين و�شمعتهم  يتعلق  تلك عندما 

النظام العام اأو ال�شحة العامة اأو االآداب العامة.

في  الد�شتوري  الم�شّرع  قبل  من  واعتبار  قراءة  محل  كانت  الدولية  الن�شو�س  تلك 

العراق، وتجّلى ذلك في و�شع ن�س الفقرة اأواًل من المادة )38( من الد�شتور )2005( 

التي ن�شت على: تكفل الدولة، بما ال يخلُّ بالنظام العام واالآداب: اأواًل - حرية التعبير عن 

الراأي بكّل الو�شائل. وبذلك فقد لّبى الم�شّرع العراقي ما تطّلبته االأحكام الدولية تلك، 

وحقق على �شعيد الت�شريع للعراقيين رجااًل ون�شاًء التمتع بهذا الحق. ويقابل هذه المادة 

المادة )1/5( من القانون االأ�شا�شي االألماني، والمادة )21( من الد�شتور االإيطالي.

وهنا مالحظة جديرة باالهتمام البّد من التوقف عندها ونحن نتناول هذا المو�شوع، 

اأال وهي محاولة الحكومة اإ�شدار ت�شريع ب�شاأن حرية التعبير، وو�شع م�شّودة قانون له. 

تعطيل حرية  تحاول  كانت  الحكومة  اأّن  تبّين  تلك،  الم�شّودة  على  االطالع  تمَّ  اأن  وبعد 

التعبير وتقييدها بو�شائل �شتى بعيدة عن القيود التي و�شعتها ال�شرعة الدولية لحقوق 

االإن�شان، بل اإّن الهدف منها تكميم االأفواه، خا�شة اإذا تعلق االأمر بحرية التعبير والراأي 

من  الد�شتوري  الن�س  لتفريغ  الحكومة  من  ومحاولة  و�شخو�شها،  الحكومة  ن�شاط  عن 

محتواه. وقد تّم الت�شدي للم�شروع بحزم من قبل المواطنين، ب�شكل عام ونا�شطي حقوق 

االإن�شان ومنظمات المجتمع المدني حتى تمّكنت من تعطيله.

4 - حرية العقيدة 

لكل �شخ�س الحق في حرية التفكير وال�شمير والدين، وي�شمل هذا الحق حرية تغيير 

ديانته اأو عقيدته، وحرية االإعراب عنها بالتعليم والممار�شة واقامة ال�شعائر ومراعاتها، 

�شواء كان ذلك �شّرًا اأم جهرًا، فردًا اأو جماعة. هذا هو ن�س المادة الثامنة ع�شرة من 

االعالن العالمي لحقوق االإن�شان. وبالمعنى نف�شه، ن�شت المادة )18( من العهد الدولي 

المادة  ن�شت  فقد  هذه  االأحكام  اإلى  وا�شتنادًا  وال�شيا�شية.  المدنية  للحقوق  الخا�س 

جاء  عّما  ف�شاًل  والعقيدة،  وال�شمير  الفكر  حرية  فرد  لكل  على:  الد�شتور  من   )42(
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بحكم المادة )37- ثانيًا( من الد�شتور: تكفل الدولة حماية الفرد من االإكراه الفكري 

وال�شيا�شي والديني.

نافذة  ت�شريعات ما زالت  اأّن هناك  اإاّل  االآمرة،  الن�شو�س و�شيغها  ومع و�شوح هذه 

قانون  من   )21( المادة  من   )3( الفقرة  ن�س  ومنها  تلك،  االأحكام  منطوق  تخالف 

االأحوال المدنية رقم )65( ل�شنة 1972، التي تن�س على اعتبار االبن القا�شر م�شلمًا 

تبعًا الإ�شالم اأحد اأبويه، وهذا يعني ان العقيدة لي�شت خيارًا لالإن�شان كما ين�س عليها 

الد�شتور، بل هي تفر�س فر�شًا وبموجب قوة القانون. المفارقة اأن هذا القانون النافذ 

حاليًا والمخالف للد�شتور م�شمول بالحماية الد�شتورية بن�س المادة )130( من الد�شتور 

التي تن�س على: تبقى الت�شريعات النافذة معمواًل بها، ما لم تلَغ اأو تعّدل، وفقًا الأحكام 

هذا الد�شتور.

ومن تطبيقات المادة )3/21( من قانون االأحوال المدنية الم�شار اإليها اأعاله، اإّن 

اإ�شافة  المدنية  واالأحوال  للجن�شية  العام  المدير  �شد  المدعية  قبل  من  رفعت  دعوى 

وان  االإ�شالمي،  الدين  واعتنق  الديانة  �شابئي  كان  والدها  ان  م�شمونها   - لوظيفته 

الر�شد  �شن  ولبلوغها  م�شلمة.  اإلى  �شابئية  �شجالته من  ديانتها في  غّير  عليه  المدعى 

طلبت دعوته للمرافعة والحكم باإلزامه بت�شحيح ديانتها وجعلها �شابئية بداًل من م�شلمة 

وتاأ�شير ذلك في �شجالته. وقد ردت المحكمة مو�شوع دعواها. طعنت المدعية بالحكم 

المذكور اأمام محكمة التمييز ف�شدقت الحكم على وفق المنطوق االآتي: لدى التدقيق 

والمداولة وجد اأن الطعن التمييزي مقّدم �شمن المدة القانونية قرر قبوله �شكاًل. ولدى 

عطف النظر على القرار الممّيز وجد اأنه �شحيح وموافق للقانون. ذلك ان المادة 3/23 

من قانون االأحوال المدنية رقم 65 ل�شنة 1972 ن�شت على اأن االأوالد القا�شرين يتبعون 

في الدين َمن اعتنق الدين االإ�شالمي من االأبوين. وحيث اأن والد المميزة اأ�شلم واعتنق 

الدين االإ�شالمي فتكون ابنته م�شلمة الديانة تبعًا له. )هادي عزيز علي - اختيار الدين 

- مجلة الت�شريع والق�شاء - العدد الثالث -ال�شنة الرابعة - بغداد -2012 - �ص286(.

ورغم اأن هذا الحكم مخالف الأحكام المواثيق الدولية الم�شادق عليها من قبل العراق، 

واعتبرت   )2005( د�شتور  �شدور  رغم  ذلك  من  اأبعد  ذهبت  الجليلة  المحكمة  اأّن  اإاّل 

المطالبة من قبل االبن في مثل هذه الحاالت رّدة معاقب عليها كما بّينا اأعاله.
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5 - حق الم�شاركة في ال�شوؤون العامة 

للمواطنين رجااًل ون�شاًء حق الم�شاركة في ال�شوؤون العامة، والتمتع بالحقوق ال�شيا�شية، 

من   )20( المادة  ن�س  هو  هذا  والتر�شيح،  واالنتخاب  الت�شويت  حق  ذلك  في  بما 

الد�شتور، وهذا الن�س م�شتمٌد من ن�س المادة الحادية والع�شرين من االعالن العالمي 

لحقوق االإن�شان الدولي، والمت�شمنة حق الفرد في اال�شتراك في اإدارة ال�شوؤون العامة 

لبالده، اأما مبا�شرة اأو بوا�شطة ممثلين يختارون اختيارًا حّرًا، التي تقابلها المادة )25( 

من العهد الدولي الخا�س بالحقوق المدنية وال�شيا�شية المت�شمنة الحق في الم�شاركة 

في اإدارة ال�شوؤون العامة، اأما مبا�شرة اأو بوا�شطة ممثلين يختارون بحرية، وان َيْنَتِخب 

بين  الم�شاواة  قدم  وعلى  العام،  باالقتراع  دورّيًا  تجرى  نزيهة  انتخابات  في  وُيْنَتَخب، 

الناخبين بالت�شويت ال�شري، ت�شمن التعبير الحّر عن اإرادة الناخبين. 

وتقابل المادة )20( في الد�شتور العراقي، المادة )1( من الد�شتور االأميركي التي 

تن�س على: يتكّون مجل�س النواب من اأع�شاء يختارهم كّل �شنتين �شعب الواليات المتحدة، 

وتتوافر في الناخبين في كّل والية الموؤهالت الالزمة لناخبي اأكبر فرع من فروع الهيئة 

الت�شريعية في الواليات عددًا. والمادة )2( من الد�شتور الفرن�شي التي تن�س على: تكون 

ال�شيادة الوطنية ملكًا لل�شعب، الذي يمار�شها من خالل ممثليه وبوا�شطة ا�شتفتاء و... 

يجوز ان يكون االقتراع مبا�شرًا اأو غير مبا�شر... ويكون دائمًا �شاماًل للجميع، ومت�شاويًا، 

و�شرّيًا، ويجوز لجميع المواطنين الفرن�شيين من ِكال الجن�شين، الذين بلغوا �شن الر�شد 

ولديهم حقوقهم المدنية وال�شيا�شية اأن ي�شّوتوا على النحو الذي ين�س عليه القانون.

الد�شتور  من   )16( المادة  بحكم  معزز  اأعاله   )20( المادة  في  الوارد  الحق  واإن 

ذاته التي ن�شت على تكافوؤ الفر�س حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ 

االإجراءات الالزمة لتحقيق ذلك.

وفي �شوء الواقع ال�شيا�شي واالجتماعي للمراأة، ولما تر�شخ في االأذهان �شمن الموروث 

الثقافي عنها، والقناعة المتوّلدة لدى الم�شّرع باأّن خو�س الن�شاء عملية االقتراع العام 

�شوف ال ياأتي بتمثيل يمثل ن�شبتهن اإلى مجموع ال�شكان، وبغية تحقيق تمثيل مجٍز لهن 

في مجل�س النواب فقد عمد اإلى اعطائهن ن�شبة تمثيل، وهو ما ورد بن�س الفقرة رابعًا 
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من المادة )49( من الد�شتور التي ن�شت على: ي�شتهدف قانون االنتخابات تحقيق ن�شبة 

تمثيل للن�شاء ال تقل عن الربع من عدد اأع�شاء مجل�س النواب.

عندما �شدر قانون انتخابات المحافظات غير المنتظمة باإقليم المرّقم )21( ل�شنة 

المحافظات،  الن�شاء في مجال�س  تمثيل  بن�شبة  يتعلق  ًا  اأحكامه ن�شّ تت�شمن  لم   ،2008

فطلب من المحكمة االتحادية العليا تف�شيرًا لذلك. وعندما عر�س المو�شوع للدرا�شة 

اأولى  باب  من  و�شيلة  االأولى  التف�شير،  و�شائل  من  و�شيلتين  ا�شتعملت  لديها،  والبحث 

ن�شبة  تحقيق  األزم  قد  الد�شتور  ان  المت�شمن،  تف�شيرها  اأ�شدرت  اإذ  القيا�س،  والثانية 

ذاتها  الن�شبة  فتكون  النواب،  مجل�س  اأع�شاء  عدد  من  الربع  عن  تقل  ال  للن�شاء  تمثيل 

في مجال�س المحافظات وذلك من باب اأولى. )راأي المحكمة االتحادية العليا المرقم 

7/ت/2007 في 2007/7/31(.

هذا واأن ن�س الفقرة اأواًل من المادة )4( من قانون انتخابات المحافظات واالأق�شية 

والنواحي رقم )36( ل�شنة 2008 ن�شت على: االنتخاب حق لكل عراقي وعراقية ممن 

توافرت فيه ال�شروط المن�شو�س عليها في هذا القانون لممار�شة هذا الحق دون تمييز 

ب�شبب الجن�س اأو العرق اأو القومية اأو االأ�شل اأو اللون اأو الدين اأو المذهب اأو المعتقد اأو 

الراأي اأو الو�شع االجتماعي واالقت�شادي.

6 - الحق في التعليم 

لكل فرد الحق في التعليم. ويجب ان يكون التعليم في مراحله االأولى واالأ�شا�شية على 

االأقل بالمجان، واأن يكون التعليم االأولي اإلزاميًا وينبغي ان يعمم التعليم الفني والمهني 

واأن ي�شير التعليم العالي على قدم الم�شاواة التامة للجميع وعلى اأ�شا�س الكفاءة، ووجوب 

توجيه التربية والتعليم اإلى االإنماء الكامل لل�شخ�شية االإن�شانية، وعدم الم�ّس بكرامتها، 

واإلى توطيد احترام حقوق االإن�شان والحريات االأ�شا�شية، وهي متفقة كذلك على وجوب 

ا�شتهداف التربية والتعليم وتمكين كّل �شخ�س من اال�شهام بدور نافع في مجتمع حّر.

هذه اأهم المبادئ التي جاءت بها المادة ال�شاد�شة والع�شرون من االعالن العالمي 

لحقوق االإن�شان والعهد الدولي الخا�س بالحقوق االجتماعية واالقت�شادية والثقافية في 

مادته الـ )13(. وتماهيًا مع الن�شو�س الدولية تلك، فقد جاءت الن�شو�س الد�شتورية 
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المرحلة  اإلزامي في  الدولة وهو  تكفله  المجتمع وهو حق  تقدم  اأ�شا�س  التعليم  اأن  على 

العراقيين في  التعليم المجاني حٌقّ لكّل  الدولة مكافحة االأمية. وان  االبتدائية، وتكفل 

مختلف مراحله، وت�شجع الدولة البحث العلمي لالأغرا�س ال�شلمية بما يخدم االإن�شانية. 

االأهلي مكفوٌل،  التعليم  وان  النبوغ،  واالبتكار ومختلف مظاهر  واالبداع  التفوق  وترعى 

هذه اأهم المبادئ التي جاءت بها المادة )34( من الد�شتور.

وقد اأ�شدر مجل�س النواب قانون وزارة التربية المرقم )22( ل�شنة 2011، وجاء في 

والعمل  الحياة  في  والتعليم  التربية  دور  تعزيز  االآتي:   )2( المادة  من  خام�شًا  الفقرة 

ا�شتثمار  باتجاه  نوعيته  وتح�شين  للجميع،  واتاحته  ا�شتقالليته  على  والحفاظ  المنتج 

اأف�شل الموارد الب�شرية وتحقيق التنمية ال�شاملة. كما اأ�شدر المجل�س اأي�شًا القانون رقم 

)23( ل�شنة 2011 لمحو االأمّية، الذي يهدف اإلى الق�شاء على االأمّية من خالل تحقيق 

م�شروع محو االأمّية. 

7 - الحق في حماية الحياة الخا�شة 

1967، و�شعت مجموعة مبادئ  في موؤتمر �شتوكهولم لرجال القانون المنعقد �شنة 

ب�شاأن حماية الحياة الخا�شة وان يكون الفرد بعيدًا عن التدخل في حياة اأ�شرته اأو منزله، 

واأن يكون في مناأى عن التدخل في كيانه البدني اأو العقلي اأو حريته االأخالقية اأو التجاوز 

اأو اف�شاء معلومات عن حياته  اأو و�شعه تحت المعلومات الكاذبة  اأو �شمعته  على �شرفه 

الخا�شة اأو التج�ش�س اأو التل�شل�س عليه اأو التدخل في مرا�شالته. )د ال�شافعي - م�شدر 

�شابق - �س157(.

وكان الموؤتمر المذكور قد و�شع تلك المبادئ م�شتلهمًا اأحكام المادة الثانية ع�شرة 

من االعالن العالمي لحقوق االإن�شان، التي تّم تاأكيدها بعدئذ في حكم المادة )17( من 

العهد الدولي الخا�س للحقوق المدنية وال�شيا�شية، التي كانت المرجعية القانونية لن�س 

المادة )17( من الد�شتور التي ن�شت على حق الفرد في الخ�شو�شية ال�شخ�شية، بما 

ال يتنافى مع حقوق االآخرين واالآداب العامة، والن�س على حرمة الم�شاكن وعدم جواز 

دخولها اأو تفتي�شها اأو التعر�س لها اإال بقرار ق�شائي.

في  الواردة  االإن�شان  لحقوق  العامة  االأحكام  اعتمد  قد  العراقي  الد�شتور  وان  هذا 
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المادة )44/اأواًل(،  واالإقامة  التنقل  في  كالحق  خرى، 
ُ
االأ الحقوق  في  الدولية  المواثيق 

ال�شحافة  وحرية  )38/ثالثًا(،  المادة  ال�شلمي  والتظاهر  واالجتماع  التجمع  وحق 

خرى.
ُ
والطباعة واالعالن واالعالم والن�شر المادة )38/ثانيًا( و�شواها من الحقوق االأ

المراأة واإ�شكالية المادة )41(

باأحوالهم  االلتزام  في  اأحراٌر  )العراقيون  على:  الد�شتور  من   )41( المادة  تن�س 

ال�شخ�شية ح�شب دياناتهم اأومذاهبهم...(.

المعّدل هو   1959 ل�شنة  ال�شخ�شية رقم )188(  الميزة المح�شوبة لقانون االأحوال 

انه اختار القاعدة الفقهية ال�شرعية التي كانت محل قبول الغالبية، و�شاغها على �شكل 

ًا قانونيًا وحازت على تعريف القانون، هذا التعريف الذي  قاعدة قانونية، فاأ�شبحت ن�شّ

اإذ يعّرفه الفقيه جان دابان )JEAN DABIN( باأّنه  تناوله فقهاء القانون و�شارحوه. 

قبل  من  بها  المعترف  اأو  المتقبلة  االأقل  على  اأو  المفرو�شة  ال�شلوك  قواعد  مجموعة 

اأع�شاء  عالقات  في  معين  نظام  تحقيق  اأجل  من  الق�شر  �شعار  تحت  المدني  المجتمع 

الجماعة من ذلك النظام وهو الغر�س االأ�شمى الذي ترمي اإليه الجماعة المتمدنة، اأو 

ح�شب تعريف الفقيه جون او�شتن )JOHN AUSTIN(: )قاعدة و�شعت لتوجيه كائن 

من قبل كائن مدرك اآخر له �شلطات عليه. وعّرفه الفقيه ديكي )DUGUIT( باأّنه خط 

ال�شلوك المفرو�س على االأفراد في المجتمع. )د. ريا�س القي�شي - علم اأ�شول القانون- 

بغداد - بيت الحكمة - �س 91(. اأما ال�شنهوري فقد عّرفه: القواعد التي تنظم الروابط 

االجتماعية التي تق�شرالدولة النا�س على اتباعها ولو بالقوة عند االقت�شاء. )عبد الرزاق 

ال�شنهوري واحمد ح�شمت ابو �شتيت - اأ�شول القانون - القاهرة - 1952(.

هذا هو القانون، حيث اأن �شيادته تر�شخ مبداأ ال�شعب م�شدر ال�شلطات، وهذا المبداأ 

يحول دون ظهور ب�شكل ظاهر اأو مبّطن �شيادة اأو و�شاية لفرد اأو فئة اأو مّلة اأو مذهب على 

ال�شعب، اأو احتكار ال�شلطة.

القاعدة  �شيادة  اأم  القانون  �شيادة  اإلى  توؤدي  الد�شتور  من   )41( المادة  ان  فهل 

ال�شرعية المذهبية؟ لالإجابة عن هذا ال�شوؤال يجب علينا تفكيك هذه المادة من خالل 

و�شعها مو�شع التطبيق كل ح�شب مذهبه وعلى الوجه االآتي:
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�شّن البلوغ

ولكّل  للزواج،  المطلوبة  والبنت  للولد  البلوغ  �شن  في  اال�شالمية  المذاهب  اختلفت 

مذهب ما يعتقده منا�شبًا للزواج وعلى الوجه االآتي: 

الغالم  في  �شنة  ع�شرة  بخم�س  يتحّقق  لديهم  البلوغ  �شّن  والحنابلة:  ال�شافعية 

والجارية.

المالكية: �شبع ع�شرة �شنة فيهما.

الحنفية: الحد االأق�شى لديهم ثماني ع�شرة �شنة للغالم، و�شبع ع�شرة في الجارية 

)الُمْغِني البن قدامة ج4 .باب الحجر(.

االإمامية - خم�س ع�شرة في الغالم، وت�شع في الجارية، لحديث ابن �شنان: اإذا بلغت 

الجارية ت�شع �شنين دفع اإليها مالها، وجاز اأمرها، واقيمت الحدود التامة لها وعليها.

المادة  تطبيق  اإلى  توجهنا  فلو  البلوغ،  �شن  في  المذاهب  بين  الخالف  هذا  واأمام 

)41( من الد�شتور على اأ�شا�س اأن العراقيين احراٌر في اأحوالهم ال�شخ�شية، وافتر�شنا 

الد�شتورية  المادة  تتطلبه  ح�شبما  لكّل مذهب  ال�شرعية  الحالة  ينظم  قانونًا  هناك  ان 

تلك. ولنفتر�س اأن �شخ�شًا على المذهب المالكي تزّوج بنتًا تبلغ ت�شع �شنين، فانه يكون 

قد ارتكب مخالفة �شرعية ح�شب المذهب المالكي الذي يحدد �شّن البلوغ ب�شبع ع�شرة 

قاعدة  �شكل  على  �شيغت  قد  ال�شرعية  القاعدة  هذه  كانت  اإذا  قانونية  ومخالفة  �شنة، 

قانونية ح�شب المذهب المالكي، وكاأثر لهذا الزواج الباطل وفق المذهب المالكي فاإّن 

فعله يمكن اأن يو�شف بمواقعة قا�شر وبذلك تطاله اأحكام قانون العقوبات. وقد ُيحكم 

عليه بجريمة مواقعة قا�شر.

جناح  فال  �شنين،  ت�شع  بنت  تزّوج  اإذا  االإمامية،  مذهب  على  الذي  ال�شخ�س  اأما 

ان  فر�س  على  قانونًا  وال  �شنين،  الت�شع  ببنت  الزواج  يجيز  المذهب  الأّن  �شرعًا،  عليه 

من   )41( المادة  اأحكام  وفق  قانونية  قاعدة  �شتكون  االإمامية  ال�شرعية  القاعدة  هذه 

الد�شتور.

المدني رقم  القانون  المادة )106( من  اآخر، وهو ن�س  قانونيًا  اإ�شكااًل  نواجه  هنا 

)40( ل�شنة 1951 التي تن�س على: �شّن الر�شد هي ثماني ع�شرة �شنة، وكذلك اأحكام 

المادة ال�شابعة/1( من قانون االأحوال ال�شخ�شية رقم )188( ل�شنة 1959 المعّدل التي 
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تن�س على: ي�شترط في تمام اأهلية الزواج العقل واإكمال الثامنة ع�شرة. واتفاقية حقوق 

الطفل التي �شادق عليها العراق و�شدرت بقانون واأ�شبحت جزءًا من الن�شيج الت�شريعي 

العراقي، تن�س المادة )1( منها على: الأغرا�س هذه االتفاقية، يعني الطفل كّل ان�شان 

المنطبق  القانون  بموجب  قبل ذلك  الر�شد  �شّن  يبلغ  لم  ما  الثامنة ع�شرة،  يتجاوز  لم 

عليه. فكيف يتم التعامل مع الن�شو�س الت�شريعية تلك، وكيف يمكن لتلك الن�شو�س اأن 

تن�شجم مع بع�شها وهي جزٌء من المنظومة الت�شريعية العراقية؟

اأّن ما ينطبق من اأحكام على مذهب االإمامية ال  ولما تقّدم، نخرج بنتيجة مفادها 

العراقيين  اأن  يعني  وهذا  اأعاله،  الم�شروب  المثال  في  المالكي،  المذهب  ينطبق على 

غير مت�شاوين اأمام القانون، وبذلك خالفنا اأحكام المادة )14( من الد�شتور التي تن�س 

على: العراقيون مت�شاوون اأمام القانون دون تمييز ب�شبب الجن�س اأو العرق اأو القومية اأو 

االأ�شل اأو اللون اأو الدين اأو المذهب اأو المعتقد اأو الراأي.

ف�شاًل عّما تقّدم وعلى فر�س اأن ال�شخ�س المذكور في المثال اأعاله قد عوقب عن 

جريمة مواقعة قا�شر التي ال تنطبق على مذهب االإمامية، فهذا يعني ان القانون يطبق 

على بع�س العراقيين دون �شواهم، اأي اأننا جزاأنا وحدة العقاب فهي تطال البع�س دون 

41 من  المادة  له  ُت�شرعن  الذي  القانون  اأمام  الم�شاواة  تاأكيد على عدم  وهذا  االآخر، 

الد�شتور.

الر�شاع

ما  الر�شاع  القائل: يحرم من  النبوي  الحديث  الم�شلمون على �شحة  الفقهاء  يتفق 

يحرم من الن�شب.

زواج  اللبن من غير  دّرت  فلو  �شرعي،  المراأة من وطٍء  لبن  ان يح�شل   - االإمامية 

اإذا ر�شع الطفل  اإال  اأو ب�شبب الحمل من الزنى، لم تن�شر الحرمة، وال تتحقق الحرمة 

من المراأة يومًا وليلة على اأن يكون غذاوؤه منح�شرًا بلبن المراأة فقط، اأو خم�س ع�شرة 

خرى.
ُ
ر�شعة كاملة، ال يف�شل بينها ر�شعة امراأة اأ

اأو ثيبًا، وال فرق ان  الحنفية وال�شافعية - ال فرق لديهما بين ان تكون المراأة بكرًا 

الر�شاعة  وكمية  الر�شيع،  ي�شربه  لبن  لها  كان  ما  متى  متزّوجة  غير  اأو  متزّوجة  تكون 
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اإذا  لديهم  تن�شر  فالحرمة  االأحناف  اأما  لل�شافعية،  بالن�شبة  االأقل  على  ر�شعات  خم�س 

كانت المر�شعة ميتة ودب اإليها الطفل وارت�شع من ثدييها.

المالكية - بال�شروط نف�شها الواردة لدى ال�شوافع واالحناف، اإال اأّن الكمية المطلوبة 

لن�شر الحرمة قطرة واحدة فقط.

وعلى �شوء ما تقّدم وكمثال تطبيقي لتلك االأحكام ال�شرعية، وعلى فر�س اأن �شخ�شًا 

ما على المذهب المالكي تزّوج من بنت ر�شعت معه من المراأة ذاتها التي اأر�شعته مّرة 

واحدة ودخل بها، فاإّن عقد الزواج والحالة هذه يكون باطاًل، وقد تحّرك عليه �شكوى 

زنى بالمحارم، في حين اأن �شخ�شًا على مذهب االإمامية تزّوج من بنت ر�شع معها ع�شر 

ر�شعات، فال �شير عليه �شرعًا وتحّل له زواجًا ما دامت الر�شعات لم تبلغ الخم�س ع�شرة 

ر�شعة. وهذا مثال اآخر ت�شعنا فيه المادة 41 المت�شّمنة عدم م�شاواة العراقيين اأمام 

القانون، اإذ يلزم الجزاء في هذا المثال ا�شحاب المذهب المالكي، ويعفى منه اأ�شحاب 

المذهب الجعفري.

ال�شهادة على عقد الزواج 

الحنفية - ت�شترط لعقد الزواج �شاهدان رجالن اأو رجل وامراأتان، وال ي�شترط في 

ال�شهود العدالة.

ال�شافعية والحنابلة - ت�شترطان �شاهدين عدلين ذكرين م�شلمين.

المالكية - ال�شهادة لديها تجب عند الدخول وال تجب عند العقد، فاإذا اأراد الزوج 

ان يدخل وجب عليه اإح�شار �شاهدين، فاإذا دخل بال �شاهدين وجب ف�شخ العقد جبرًا 

عنهما، ويكون هذا الف�شخ بمثابة طالق بائن.

ولكّنه  الدخول،  على  ي�شترط  وال  الزواج  عقد  على  اال�شهاد  يجب  ال   - االإمامية 

م�شتحب.

المالعنة )اللعان(

اإذا رمى رجل زوجته بالزنى اأو نفى ولدًا على فرا�شه وكّذبته زوجته وال بّينة لديه، 

ال�شادقين  من  اأّنه  مرات  اأربع  باهلل  ي�شهد  )ان  االآتية:  بال�شيغة  يالعنها  اأن  له  جاز 

ت�شهد  ثم  الكاذبين،  من  كان  ان  عليه  اهلل  لعنة  ان  الخام�شة  يقول  ثم  به  رماها  فيما 
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الزوجة اأربع مرات انه من الكاذبين ثم تقول الخام�شة ان غ�شب اهلل عليها ان كان من 

ال�شادقين. فاإذا امتنع هو عن المالعنة اأقيم عليه الحد، واإذا العن وامتنعت هي اأقيم 

عليها الحد(.

التم�شك  اإلى  تذهب  الد�شتور  من   )41( المادة  فاإّن  هنا،  الن�شب  نفي  مو�شوع  في 

بالحكم ال�شرعي وتهدر كّل منجزات العلم في اإثبات الن�شب عن طريق تطابق االأن�شجة 

.)DNA(والب�شمة الوراثية المعروفة بـ

هذا من جهة، اأما من جهة ثانية فاإّن المادة 41 تاأتي بعقوبات بما في ذلك جرائم 

في  وال  المعّدل   1969 ل�شنة   111 رقم  العقوبات  قانون  في  موجودة  غير  وهي  الحدود 

بن�س  اإال  عقاب  وال  جريمة  ال  مبداأ  اإلغاء  يعني  وهذا  العراقية،  الت�شريعية  المجموعة 

قانوني.

الزنى

ال�شافعية والمالكية - يجوز لرجل اأن يتزّوج بنته من الزنى، واأخته، وبنت ابنه، وبنت 

بنته، وبنت اأخيه، الأّنها اأجنبية عنه �شرعًا. وال يجري بينهما توارث وال نفقة.

الحنفية واالإمامية والحنابلة - تحرم كما تحرم البنت ال�شرعية، الأّنها متكّونة من 

مائه، فهي بنته لغًة وعرفًا، ونفيها �شرعًا ال يوجب نفيها حقيقة، بل يوجب نفي االآثار 

ال�شرعية فقط، كالميراث والفقه.

فاإذا تزّوج �شخ�س على المذهب الحنفي من بنته من الزنى، فاإّن عقد الزواج يكون 

باطاًل، ويكون قد ارتكب الحرام على وفق المذهب المذكور، وقد توجه اإليه تهمة الزنى 

بالمحارم. اأما اإذا تزّوج �شخ�س على المذهب المالكي من بنته من الزنى فال جناح عليه 

ال في الدنيا وال في االآخرة، وبذلك ي�شعنا هذا الن�س اأمام اإ�شكالية عدم الم�شاواة اأمام 

القانون من جديد وتجزئة وحدة العقاب لي�شمل البع�س من دون �شواهم.

طالق الهازل

الحنفية - يقع طالق الهازل.

المالكية وال�شافعية - اأخذتا بطالق الهازل.

الحنابلة - ال يقع عندهم طالق الهازل.
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االإمامية - اإذا نطق بالطالق �شهوًا اأو غلطًا اأو هزاًل فال يقع الطالق.

امراأة  الحنفي من  المذهب  تزّوج �شخ�س على  لو  فيما  المو�شوع  االإ�شكال في هذا 

واقع - وقد  الطالق  لديه -  الحنبلي، فالحنفي  المذهب  طلقها زوجها هزاًل وهو على 

تزّوجها بعد انق�شاء عّدتها. لذا ال �شير في اأحكام مذهبه على ذلك الزواج، في حين 

بامكان الزوج المطلق هزاًل وهو على المذهب الحنبلي الذي علم بزواج زوجته ان يرفع 

دعوى �شدها لتعدد االأزواج، على اعتبار اأن الطالق لم يقع �شرعًا بالن�شبة له وانها ما 

زالت على ذمته، كما اأن بامكانه اأي�شًا وعلى وفق المذهب الحنبلي ان يرفع دعوى الزنى 

بزوجته َمن قبل من تزّوج بها اأخيرًا حنفي المذهب وهلم جّرًا.

اأق�شى مّدة للحمل 

الحنفية - ان اأق�شى مّدة للحمل عند الحنفية �شنتان.

ال�شافعية والحنابلة - اأربع �شنوات.

المالكية - اأربع �شنوات كما في كتاب المغني وقال البع�س خم�س �شنوات.

االإمامية - قيل ت�شعة اأ�شهر، وقال بع�شهم ع�شرة اأ�شهر، وقال اآخر �شنة كاملة على 

اأن ال تزيد �شاعة عن ال�شنة.

وقال عباد بن عوام - اأق�شى مّدة للحمل خم�س �شنوات. وقال الزهري - �شبع �شنوات 

وقال ابو عبيد - لي�س الأق�شى حد.

فاإذا توفى �شخ�س وولدت اأرملته بعد �شبع �شنوات من وفاته - على قول الزهري - 

فالولد ين�شب الأبيه المتوفى. 

 ثم اأن االأخذ بهذه االآراء الفقهية المعززة بن�س د�شتوري يعني اإلغاء المنجز العلمي 

للب�شرية في �شعيد الحمل والوالدة.

وكيف يت�شنى للم�شّرع اأن ي�شدر القوانين على وفق هذه االأحكام ال�شرعية؟ 

الرجعة 

الرجعة جائزة �شرعًا، وهي رد المطلقة خالل فترة العّدة وعلى ذات عقد الزواج، اأي 

من غير حاجة اإلى عقد ومهر جديدين، وهي جائزة باإجماع الفقهاء، اإال اأّنهم اختلفوا 

في ح�شول الرجعة وعلى الوجه االآتي:
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ال�شافعية - البد للرجعة ان تتّم بالقول اأو الكتابة، فال ت�شح بالوطء حتى لو نوى به 

الرجعة.

المالكية - ت�شح الرجعة بالفعل مع نّية الرجعة، اأما اإذا وطاأ من دون نية فال تعود 

اإليه.

الحنابلة - ت�شح الرجعة بالفعل اإذا وطاأ فقط، وان لم ينو الرجعة.

الحنفية - تحقق الرجعة بالوطء اأو اللم�س والتقبيل.

االإمامية - تتحقق الرجعة بالوطء والتقبيل باللم�س ب�شهوة اأو بدونها.

)االأمثلة الم�شروبة اأعاله م�شتلة من كتاب االأحوال ال�شخ�شية على المذاهب الخم�شة 

- محمد جواد مغنية - دار العلم للماليين - بيروت - 1964(

انتقال التركة 

اختلف الفقهاء الم�شلمون في الكيفية التي يتّم من خاللها انتقال تركة المتوفى اإلى 

ورثته ولكّل مذهب اجتهاده في هذا المو�شوع: 

الحنفية - الجزء الم�شغول من التركة بالدين يكون في حكم ملك المتوفى، والجزء 

غير الم�شغول بدين تنتقل ملكيته اإلى الورثة وقت الوفاة.

ال�شافعية والحنابلة - اأ�شهر الروايات عنهما وبع�س االإمامية يذهبون اإلى ان ملكية 

الخطيب-  اأحمد  )د.  الوفاة.  وبمجرد  بالدين  م�شتغرقة  ولو  الورثة  اإلى  تنتقل  التركة 

اأحكام المواريث- بغداد - 1968(. 

االإمامية - الراجح لديها تبداأ اأواًل بتجهيز المتوفى ثم وفاء دينه، ثم تنفيذ و�شاياه، 

وما تبقى ينتقل اإلى الورثة. 

هذه بع�س الموا�شيع المختلف عليها فقهيًا. وبقي في�س من تلك الموا�شيع ال يت�شع 

المجال الإيرادها جميعًا، منها اأحكام النفقة والح�شانة و�شيغة الطالق والو�شايا والو�شية 

وتوزيع الم�شاألة االإرثية وتعدد الزوجات والخلع والوالية والمهر والن�شب واالقرار بالن�شب 

والوقف،  الموت  مر�س  المري�س  وت�شرفات  واالإيالء  والظهار  والعّدة  الن�شب  لمجهول 

خرى. 
ُ
و�شواها من الموا�شيع االأ



96

ةمماتشناةمرعة قاتخقش اةمدعلا

هذا ونحاول هنا تثبيت بع�س المالحظات حول هذه المادة الد�شتورية: 

اأية  فعلى  مذاهبهم،  ح�شب  ال�شخ�شية  اأحوالهم  في  اأحرارًا  العراقيون  كان  اإذا   - 1

مدر�شة فكرية في المذهب الواحد يمكن االعتماد؟ ففي المذهب الحنفي هناك ابو 

حنيفة وابو يو�شف ومحمد وزفر، وال�شيعة هناك الجعفرية واال�شماعيلية والزيدية، 

اأو في المذهب الجعفري فما هو المعتمد هل هو العالمة الحلي اأم الطبر�شي اأو 

الطو�شي اأم �شاحب اللمعة الدم�شقية، اأم من يقول بوالية الفقيه اأو من ياأخذ بوالية 

االأمة؟ 

اإّنها تناأى بالنف�س عنها، وتركز على  اإّن هذه المادة ال تر�شخ مبداأ المواطنة، بل    - 2

الهوية الجزئية، مما يوؤدي اإلى ال�شرعنة للطائفّية وال�شير بالعراق نحو اللبننة في 

م�شائل االأحوال ال�شخ�شية، ومعلوم لدينا كم يعاني لبنان ال�شقيق من وطاأة النظام 

الطائفي الذي يح�شر مواطنيه في الخانات ال�شيقة للطائفية.

اإّن هذه المادة تقيد االأحكام الواردة في المادة )14( من الد�شتور، اإن لم توقفها،    - 3

وتجعل العراقيين غير مت�شاوين اأمام القانون.

خا�س  ب�شكل  العراقي  العقوبات  قانون  في  العقاب  وحدة  تجزئ  المادة  هذه  اإّن    - 4

والمجموعة الت�شريعية العقابية ب�شكل عام، بحيث اأن العقاب يطال بع�س العراقيين 

دون �شواهم، رغم ان الجريمة متحققة باأركانها لكليهما.

اإّنها تلغي �شيادة القانون وت�شتبدله ب�شيادة القاعدة الفقهية، وبذلك تعيد لرجال    - 5

االأحوال  قانون  منهم  انتزعها  التي  ال�شخ�شية  االأحوال  في  �شلطتهم  الدين 

ال�شخ�شية منذ مّدة تزيد على الن�شف قرن وا�شتقرت اأحكامه، فكانت محل قبول 

من قبل المتداعيين والق�شاة والمجتمع، ف�شاًل عن اأن القانون هذا محل اإعجاب 

في المحيط االإقليمي.

وعلى  المذاهب،  توردها  التي  الفقهية  االأحكام  بالقليل من  لي�س  ق�شمًا  اإن هناك    - 6

اختالفها، ال تن�شجم مع اأحكام المواثيق الدولية لحقوق االإن�شان الم�شادق عليها 

من قبل العراق واأ�شبحت جزءًا من منظومته الت�شريعية، ف�شاًل عن كونها اأي�شًا 

تختلف وب�شكل �شريح مع الحقوق والحريات التي جاء بها الد�شتور ذاته. 
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اإّن هذه المادة ال تاأخذ بالقاعدة الفقهية ال�شرعية التي تقول: ال ينكر تغّير االأحكام 

اأّنها تتم�شك باالآراء الفقهية ال�شرعية على ما هي عليه ومنذ قرون  اإذ  بتغّير االأزمان، 

طويلة، من دون االأخذ باالعتبار التطور العلمي والطبي والتقني الكبير الذي يغّير من 

تلك االأحكام ويجعلها حالة في الخلف ومجرد موروث ثقافي.
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التي  القانونية  الن�شو�س  من  العديد  العراقية  الت�شريعات  في مجموعة  اأن  ينكر  ال 

تتما�شى واأحكام ال�شرعة الدولية لحقوق االإن�شان، واأن بع�شًا منها تهدف اإلى الم�شاواة 

عنده  الوقوف  يجب  اأمر  �شك  دون  من  وهذا  بينهما،  تمّيز  وال  والرجل  المراأة  بين 

بالو�شول  الظروف  اأحلك  وفي  �شاهمت  التي  رة  النيِّ العقول  تلك  بالثناء على  م�شحوبًا 

بتلك الن�شو�س اإلى هدفها االإن�شاني الرامي اإلى عدم التمييز.

التي ال تن�شجم  الن�شو�س  العديد من  ين�شينا  اأن ال  التفاوؤل المحدود يجب  اإّن هذا 

ت�شمنتها  التي  الدولية  والمواثيق  والعهود  االتفاقيات  في  الواردة  االإن�شان  وحقوق 

هناك  اأن  عن  ف�شاًل  ال�شابقة،  �شفحاتنا  في  مب�شوط  هو  ما  وح�شب  تلك  الت�شريعات 

ن�شو�شًا تق�شي على التمييز بين الرجل والمراأة الم�شار اإليها في الفقرة االأولى من هذه 

الخاتمة ولكّنها لم تجد �شبيلها للتطبيق واحتلت موقعها على الورق فقط.

بين  الم�شاواة  طرح  اإلى  الهادفة  القانونية  الن�شو�س  معوقات  اأهّم  من  واحدًا  اإّن 

البع�س  اأذهان  المتر�ّشخ في  الثقافي  الموروث  القانون، هو بع�س من  اأمام  المواطنين 

عبر الزمن، الذي يرف�س البع�س مغادرته رغم ما فيه من �شلبيات على حياة المواطنين 

و�شلوكهم، الذي يمثل المياه الراكدة التي تاأبى التجديد م�شتكينة اإلى ما فيها من قيم 

كما  الحالة  لهذه  الد�شتورية  الن�شو�س  ت�شّدت  وقد  التطور.  ومنطق  تتفق  ال  واأعراف 

الفقرة )ثانيًا( من المادة )45( من الد�شتور المت�شّمنة حر�س الدولة على تعزيز القيم 

االإن�شانية النبيلة، بما ي�شهم في تطوير المجتمع ومنع االأعراف الع�شائرية التي تتنافى 

وحقوق االإن�شان.

اإّن الخطاب ال�شيا�شي الديني يعّد واحدًا من المعوقات في و�شول االإن�شان اإلى الم�شاواة 

اأمام القانون من خالل الفهم الق�شدي الأحكام ال�شريعة اال�شالمية، اأو َليِّ عنق االأحكام 

ال�شرعية لكي تتالءم مع ذلك الخطاب، اأو توظيف االأحكام ال�شرعية الأغرا�س حزبّية، 
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ال�شيا�شي  الخطاب  تن�شجم مع  ال  التي  للم�شاواة  الم�شرعنة  القانونية  الن�شو�س  اأّن  اإذ 

الديني للحزب )�س( اأو )�س(، �شرعان ما ينبري للطعن بذلك الت�شريع بحجة مخالفته 

الأحكام ال�شريعة اال�شالمية من اأجل تعطيله واإ�شقاط الغر�س الذي �شرع من اأجله. 

بين  الم�شاواة  تحقيق  اإلى  الهادفة  القانونية  الن�شو�س  بع�س  باأّن  البع�س  يتحجج 

المواطنين ال تن�شجم وحكم الفقرة )اأواًل /اأ( من المادة )2( من الد�شتور التي ال تجيز 

�شّن قانون يتعار�س مع ثوابت اأحكام االإ�شالم. وكثيرًا ما ي�شاء فهم عبارة )ثوابت اأحكام 

االإ�شالم(، والثابت من اأحكام االإ�شالم هي )تلك االأحكام التي يمتنع االجتهاد فيها الأّنها 

تمّثل من ال�شريعة اال�شالمية ثوابتها التي ال تحتمل تاأوياًل اأو تبدياًل(، وهذا ما بّينه حكم 

المحكمة الد�شتورية الم�شرية بحكمها المرّقم )203/ق�شائية( ال�شنة )23( والموؤرخ 

لي�شت  الثوابت  ان  المذكورة،  المحكمة  وت�شيف   .2002 )دي�شمبر(  االأول  كانون   5 في 

اأحكام الظنية فهذه تت�شع دائرة االجتهاد فيها تنظيمًا ل�شوؤون العباد التي تتغير وتتعدد 

مع تطور الحياة وتغير الزمان والمكان.

يتعار�س  الن�س عندما  بهذا  يتحججون  الديني  ال�شيا�شي  الخطاب  اأ�شحاب  اأّن  اإاّل 

ذلك مع اأحكام مذاهبهم ولي�س مع اأحكام ثوابت االإ�شالم، معتبرين اأن اأحكام مذاهبهم 

قابلة  ظنية  اأحكامًا  هي  تلك  مذاهبهم  اأحكام  كانت  ولما  االإ�شالم،  ثوابت  اأحكام  هي 

لالجتهاد والتاأويل فهي لي�شت من اأحكام ثوابت االإ�شالم، ومن ثمَّ ال يجوز االحتجاج بها 

على تلك الت�شريعات.

الخا�شة  الدولية  االتفاقيات  اأحكام  اإلى  ينظر  البع�س  فاإّن  تقّدم،  ما  اإلى  اإ�شافة 

بحقوق االإن�شان نظرة دونية مغلبين موروثهم الثقافي على تلك الن�شو�س. وبالرغم من 

اأن تلك االتفاقيات بعد الم�شادقة عليها تعّد قانونًا وطنيًا الأّنها م�شتوفية لكافة ال�شروط 

التي يتطلبها الت�شريع، لذا فاإّن الوقوف بمواجهتها يعني الت�شدي للقانون والم�شا�س به 

وعدم طاعته. وهذا بحد ذاته ي�شكل جريمة يعاقب عليها القانون. اإال اأّن المالحظ هو 

التغا�شي عّما يتّم من مخالفة الأحكام االتفاقيات تلك، وال�شبب في ذلك هو غياب ثقافة 

حقوق االإن�شان.
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قانون االأحوال ال�شخ�شية 

اتفاقية  على  العراقية  للتحفظات  قانوني  م�شّوغ  وجود  عدم  لنا  ثبت  ان  بعد   -  1

الدولية  الن�شو�س  لها نظير من  التحفظات وردت على ن�شو�س دولية  لكون  )�شيداو( 

خرى نافذة حاليًا، اأو اأن التحفظ يقابله ن�س وطني قيد التطبيق، وبذلك يفقد التحفظ 
ُ
االأ

مبرر وجوده، لذا نطلب من الحكومة اعادة النظر بتلك التحفظات بغية الغائها، وفي 

�شوء االأ�شباب الواردة في هذه الدرا�شة.

االأ�شرة  لموؤ�ش�شة  النبيلة  الغايات  مع  من�شجمًا  الزواج  عقد  تعريف  يكون  لكي   -2

نو�شي  االإن�شان،  لحقوق  الدولية  وال�شرعة  اال�شالمية  ال�شريعة  اأحكام  مع  ومن�شجمًا 

باعتماد التعريف الوارد في التعديل الذي اأجري في اإقليم كرد�شتان وهو: )الزواج عقد 

ترا�ٍس بين رجل وامراأة يحّل به كّل منهما لالآخر �شرعًا غايته تكوين اأ�شرة على اأ�ش�س 

المودة والرحمة والم�شوؤولية الم�شتركة(.

 3- ي�شترط في اأهلية الزواج اكمال الثامنة ع�شرة من العمر، لكي يكون االأمر من�شجمًا 

االأحوال  قانون  من  ال�شابعة  المادة  من   )1( الفقرة  وحكم  المدني  القانون  اأحكام  مع 

ع�شرة  ال�شابعة  اأكمل  َمن  بزواج  االإذن  وللقا�شي  الطفل،  حقوق  واتفاقية  ال�شخ�شية 

من العمر بعد ورود تقرير طبي من هيئة طبية ر�شمية توؤكد اكتمال البناء البايولوجي 

للج�شم، واأن طالب الزواج موؤهل لممار�شة الحياة الزوجية.

االأولى و�شمن �شروط  الزوجة  اإال بر�شا وموافقة  ثانية  الزواج بزوجة  4 - ال يجوز 

الجانب  في  حتى  الن�شاء  بين  العدل  معيار  وتفعيل  االإنجاب،  كعدم  ح�شرًا  محددة 

العاطفي، ويعّد الزواج بثانية باطاًل اإذا تّم خارج العراق.

5 - ال تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها خالفًا للحقوق والحريات المقررة لها بموجب 

الد�شتور والواردة في باب الحقوق والحريات منه.

6 - يجوز للزوجة الطلب من محكمة االأحوال ال�شخ�شية اعتبار الزوج نا�شزًا متى 
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وفي حالة  ن�شوزه.  مّدة  الزوجة طيلة  بنفقة  ويلزم  ن�شوزه،  و�شروط  اأ�شباب  تحققت  ما 

اآخر، وذلك باال�شتناد  التفريق يلزم بالمهر الموؤجل ونفقة العّدة واأي تعوي�س م�شتحق 

اإلى االآية الكريمة: ﴿وان امراأة خافت من بعلها ن�شوزًا﴾ االآية 128 من �شورة الن�شاء.

7 - الخلع: لما كان جانب من الفقه يذهب اإلى ان الخلع ينعقد باإيجاب وقبول بين 

الزوج والزوجة، يرى الجانب االآخر عدم ا�شتراط ر�شى الزوج ما دامت الزوجة طالبة 

الم�شري  الم�شّرعان  به  اأخذ  ما  وهذا  للبذل.  وا�شتعدادها  �شروطه  تحقق  مع  للخلع 

وال�شوري واأخيرًا اإقليم كرد�شتان، لذا نو�شي باأن يكون الخلع من قبل الزوجة ومن دون 

ر�شى الزوج.

8 - اإذا تّم زواج البنت قبل بلوغها �شن الر�شد اأي اكمال الثامنة ع�شرة من العمر، 

فلها بعد اكمال الثامنة ع�شرة �شواء كان مدخواًل بها اأو غير ذلك الخيار بين البقاء على 

الحالة الزوجية اأو ف�شخ عقد الزواج.

9 - لزوم اعتبار الزواج باأرملة اأو العودة بالمطلقة اإذا كان قد تزّوج بعد الطالق زواج 

بزوجة ثانية ي�شتلزم الح�شول على االإذن من محكمة االأحوال ال�شخ�شية.

10 - الم�شتحقون للنفقة يعانون كثيرًا من الح�شول على النفقة ال�شادر بها حكم 

ق�شائي، ب�شبب تهّرب المكلف اأو غيابه اأو مجهولية محل اقامته، لذا نرى لزوم تفعيل 

للدولة،  ال�شنوية  المالية  الموازنة  �شمن  له  ال�شرورية  المبالغ  ورد  النفقات  �شندوق 

وباإمكان ال�شندوق الرجوع على المكلف بدعوى ال�شترداد ما دفعه من نفقة.

11 - تفعيل االأحكام الخا�شة بالتفريق، والتو�شية اإلى ال�شلطة الق�شائية لزوم الحكم 

بالتفريق اإذا تحققت اأ�شبابه و�شروطه، وعدم التذرع بالحفاظ على لزوم تما�شك االأ�شرة 

مع انفراط عقد ذلك التما�شك وغياب �شرطه وا�شتحقاقاته، والتماهي مع فل�شفة الم�شّرع 

في و�شع االأحكام الخا�شة بالتفريق مو�شع التطبيق.

12 - ال�شروط المثبتة في عقد الزواج معتبرة بما في ذلك حقها في تطليق نف�شها 

وحقها في طلب الرجوع وا�شتئناف الحياة الزوجية.

13 - ال ت�شترط اأية �شيغة من ال�شيغ المعروفة فقهيًا الإيقاع الطالق، اإذ اأن مجرد 

ان�شراف االإرادة اإلى الطالق وباأية �شيغة كانت يعتبر بموجبها الطالق واقعًا.

14 - لزوم �شمول - َمن رجع عن وعده بالزواج اأو الخطبة اأو قراءة الفاتحة من دون 
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زعم �شرعي - باأحكام الم�شوؤولية التق�شيرية الواردة في القانون المدني متى ما تحقق 

ال�شرر.

15 - للزوجة طلب التفريق بعد اكت�شاب حكم الن�شوز درجة البتات اأ�شوة بالزوج بداًل 

من االنتظار لمدة �شنتين ح�شب ن�س القانون، مع االأخذ باالعتبار فترة العّدة.

غير  الزوجة  طلب  اأو  �شنتين  مّدة  زوجها  هجرها  اإذا  التفريق  الزوجة  طلب   -  16

اإذا لم يطلبها الزوج خالل �شنتين من تاريخ العقد، تعّد مددًا  المدخول فيها التفريق 

طويلة جدًا تعطل فيها الزوجة، ونو�شي ان تكون المّدة �شنة واحدة فقط.

17 - لزوم اال�شراع بت�شريع م�شروع قانون الحماية من العنف االأ�شري الموجود حاليًا 

لدى مجل�س الوزراء، و�شرورة احالته اإلى مجل�س النواب باأ�شرع وقت ممكن.

18- فكُّ االرتباك الت�شريعي بالن�شبة للمقّر له بالن�شب لمجهول الن�شب بين قانون 

كرامته  بالن�شب  له  للمقّر  يحفظ  بما  االأحداث،  رعاية  وقانون  ال�شخ�شية  االأحوال 

وان�شانيته، وان ال يترك معّذبًا ب�شبب التناق�س في الن�شو�س الت�شريعية.

التا�شعة  المادة  واعتماد  المذاهب  لكّل  بالمواريث  الخا�شة  االأحكام  توحيد   -  19

والثمانين على اأ�شا�س الترتيب الوارد فيها وهو ما ان�شرفت اإليه ارادة الم�شّرع ابتداء 

وذلك لتحقيق مبداأ المواطنة اأواًل والحيلولة دون تر�شيخ مبداأ الطوائف ثانيًا.

اآية اهلل يو�شف �شانعي  20 - جواز توارث غير الم�شلم للم�شلم وح�شب ما افتى به 

المن�شورة في مجلة االجتهاد والتجديد.

21 - لما كانت اأحكام المادة الرابعة )74( من قانون االأحوال ال�شخ�شية تعّد َمن 

اأبيه بحكم الحي، فالمفتر�س ح�شب االأحكام ال�شرعية ان تكون  اأو  توفى قبل وفاة اأمه 

وذلك  واالإناث فقط  الذكور  اأوالده من  اأرثه على  يقت�شر  وال  الورثة،  زوجته من �شمن 

تحقيقًا للعدالة وتطبيقًا الأحكام ال�شريعة اال�شالمية.

قانون العقوبات 

1 - اإلغاء المادة )41( من قانون العقوبات المتعّلقة بحق الزوج في تاأديب زوجته، 

لكونها مادة ت�شرعن للتمييز وتخالف اأحكام المادة )14( من الد�شتور.

2 - لزوم الم�شاواة بين الزوج والزوجة بخ�شو�س زنى الزوجية الواردة اأحكامه في 
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المادة )377( من قانون العقوبات، واتخاذ ما يلزم من ت�شريع لرفع التمييز بينهما.

3 - ارتكاب الجرائم بما ي�شمى بـ )الباعث ال�شريف( يجب ان ال تجعل الجاني يفلت 

بنظر  اآخذين  العقاب،  وايقاع  الفعل  بين  التنا�شب  مبداأ  اعتماد  لزوم  بل  العقاب،  من 

المقترحة  الن�شو�س  وتحدد  المراأة،  بالعنف �شد  الخا�شة  الدولية  الن�شو�س  االعتبار 

�شلطة قا�شي المو�شوع في فر�س العقوبة.

الزوج  تحري�س  واعتبار  العقوبات  قانون  المادة )380( من  من  الغمو�س  اإزالة   -  4

زوجته على الزنى ولو لم يتّم فعل الزنى المتناع الزوجة عن طاعة زوجها في هذا االأمر، 

فاإّن مجرد التحري�س يوجب عّدها جريمة توجب العقاب ولو من باب ال�شروع على االأقل.

5 - لزوم تغليظ العقوبة الواردة في المادة )395( التي تن�س على: )من اغوى اأنثى 

اأتمت الثامنة ع�شرة من العمر بوعد الزواج فواقعها ثم رف�س بعد ذلك الزواج يعاقب 

للجنحة هي ثالثة  االأدنى  الحد  وان  الجريمة جنحة،  ان  يعني  الحب�س هنا  بالحب�س(، 

اأ�شهر ويوم واحد، وهذه عقوبة ب�شيطة ال ترقى اإلى م�شتوى الفعل الجرمي المرتكب. 

6 - اعادة النظر في المادة )398( التي تن�س على: )اإذا عقد زواج �شحيح بين 

وبين  )االغت�شاب...(-  ف�شل  اأي   - الف�شل  هذا  في  الواردة  الجرائم  اإحدى  مرتكب 

خرى واذا كان قد 
ُ
المجنى عليها اوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها واالإجراءات االأ

�شدر حكم في الدعوى اأوقف تنفيذ الحكم(.

هذه المادة ت�شّر بال�شحية مرتين، االأولى في واقعة االغت�شاب، والثانية في زواجها 

من مغت�شبها، ويكافاأ الجاني باالفالت من العقاب، رغم ان الفعل الذي ارتكبه ي�شّكل 

ان  ال  لل�شحية  من�شفًا  الن�س  يكون  ان  يجب  لذا  كافة.  االأركان  فيها  متحققة  جريمة 

ي�شترك الجاني والم�شّرع في االإيغال في ت�شبيب ال�شرر لها.

اأو  زوجته  الزوج  مفاجاأة  على  تن�س  التي  العقوبات  قانون  من   )409( المادة   -  7

اأحد محارمه في حالة تلّب�شها بالزنى اأو وجودهما في فرا�س واحد فقتلهما في الحال 

اأو قتل اأحدهما اأو اعتدى عليهما اأو على اأحدهما اعتداء اأف�شى اإلى الموت اأو اإلى عاهة 

م�شتديمة فتكون العقوبة الحب�س، وهذا حق مقّر للزوج فقط، وال ي�شمل الزوجة في الحالة 

خرى، وهذا تمييز وا�شح بين الزوجين يخالف حكم المادة 
ُ
نف�شها اإذا وجدت زوجها مع اأ

)14( من الد�شتور ويوجب ت�شريع يحقق عدم التمييز.
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�شدور  ي�شتلزم  اإذ  باالإجها�س،  المتعلقة  العقوبات  قانون  من   )417( المادة   -  8

ت�شريع يوجب االإجها�س اإذا كان الجنين ي�شّكل خطرًا على حياة الحامل، اأو اأن الحمل 

�شعيف اأو معاق عقليًا اأو ج�شديًا، ويجب اإجراء االإجها�س وعلى نفقة الدولة.

قانون االأحوال المدنية 

تن�س الفقرة )3( من المادة الحادية والع�شرين من قانون االأحوال المدنية على: 

هذه  االأبوين(.  من  االإ�شالمي  الدين  اعتنق  َمن  الدين  في  القا�شرون  االأوالد  )يتبع 

وال�شمير  الفكر  حرية  فرد  كّل  تمنح  التي  الد�شتور  من   )42( المادة  تخالف  المادة 

والعقيدة، وكذلك المادة )37( من الد�شتور التي تن�س على كفالة الدولة في حماية 

فاإّن  الد�شتوري  الو�شوح  هذا  واأمام  والديني.  وال�شيا�شي  الفكري  االإكراه  من  الفرد 

الحكم  يوجب  د�شتورية  غير  مادة  هي  المدنية  االأحوال  قانون  من  المادة)3/21( 

اأو  الغر�س،  لهذا  ترفع  بناء على دعوى  االتحادية  المحكمة  بعدم د�شتوريتها من قبل 

باإلغائها. ت�شريع  ا�شدار 

قانون االإثبات

وان  ال�شهادة،  بن�شاب  االأمر  تعلق  قدر  و�شريحة  وا�شحة  الن�شو�س  تكون  اأن  يلزم 

تكون �شهادة المراأة م�شاوية ل�شهادة الرجل وفي كافة اأمور االإثبات، بما في ذلك ال�شهادة 

في ق�شايا االأحوال ال�شخ�شية ا�شتنادًا لحكم المادة )14( من الد�شتور واتباعًا لها، وان 

ال يوؤخذ باأي ن�س قانوني اأينما ورد في القوانين ال يمتثل الأحكام الد�شتور.

قانون االنتخابات

حقيقيًا  تعبيرًا  االنتخابات  قانون  في  الواردة  القانونية  الن�شو�س  تكون  اأن  يجب 

الإرادة الناخب، وان ال ُيرّحل �شوته اإلى غير مر�شحيه، واأن ُتعتمد الطريقة المنا�شبة 

الوجهة  المر�شحين  اإي�شال  في  الكل  م�شاهمة  يحقق  بما  االأ�شوات،  احت�شاب  في 

ال�شلطة  الكبيرة لمقاعد  الكتل  الن�شو�س عن احتكار  تلك  تبتعد  وان  الراغبين فيها، 

التمثيلية.
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قانون المنظمات غير الحكومية 

اإحالة الجهاز التنفيذي المخت�س بمنح اجازة التاأ�شي�س اإلى جهة م�شتقلة كالق�شاء 

مثال، وعدم اإبقائه لدى االأمانة العامة لمجل�س الوزراء، الأن التجربة اثبتت ان االأخيرة 

 عنق القانون والحيلولة دون تمكن المنظمات غير الحكومية - غير المن�شجمة 
َّ
تحاول َلي

مع الحكومة - من الح�شول على االإجازة.

قانون مكافحة البغاء

اإلغاء قرار مجل�س قيادة الثورة المرقم )234( في 2001/10/14 الذي حدد عقوبة 

االعدام لمرتكب جريمة اللواط بذكر اأو اأنثى اأو االعتداء على عر�س �شخ�س ذكر اأو اأنثى 

بدون ر�شاه اأو ر�شاها تحت تهديد ال�شالح اأو با�شتخدام القوة.. واإبدالها بعقوبة تتنا�شب 

والفعل الجرمي الذي يرتكبه الجاني.

االتفاقيات الدولية الخا�شة بحقوق االإن�شان 

اإيجاد االآلية المنا�شبة لو�شع االتفاقيات الدولية الخا�شة بحقوق االإن�شان والمنظم 

اإليها العراق والم�شادق عليها، التي اأ�شبحت جزءًا من ن�شيجه الت�شريعي، مو�شع النفاذ 

اإلى  الورقية  الحالة  من  الن�شو�س  تلك  وانت�شال  ت�شريعه،  من  االأممية  الغاية  وتحقيق 

الحالة التطبيقية، لكي ت�شهم في ح�شول العراقي على تلك الحقوق والتمتع بها.

الد�شت�ر 

 اإلغاء المادة )41( من الد�شتور، الأّنها تلغي المواطنة وتر�ّشخ الطائفية، وتلغي قانون 

وب�شهادة  واالإن�شان  االأ�شرة  اإلى  وينحاز  جيدة  بمزايا  يتمتع  الذي  ال�شخ�شية  االأحوال 

بجودة  االإقليمي  المحيط  و�شهادة  التنفيذ،  مو�شع  فيها  و�شع  التي  الخم�شة  العقود 

ن�شو�شه ومقبوليتها.
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CEDAW and women in Iraqi legislations
(Study)

The Recommendations ensuing from the study

The Personal Status Law
1. There is no legal justification for the Iraqi reservations on CEDAW 

since these reservations are made on international provisions while 
there are similar international provisions that are currently in force; 
or, there is a national law currently in force, that contradicts with the 
reservations. Therefore, the reservations are not justified and we re-
quest the government to re-examine and cancel said reservations in 
light of the reasons set out in this study.

2. In order for the definition of the marriage contract to be in line with 
the noble goals of the family institution and in conformity with the 
provisions of the Islamic Sharia and the International Bill of Human 
Rights, we recommend the adoption of the definition included in the 
amendment introduced in the Kurdistan region. The definition reads 
as follows: the (Marriage is a consensual contract between a man and 
a woman, by virtue of which they shall be lawfully permissible to each 
other, for the purpose of establishing a family on basis of love, com-
passion and shared responsibility).

3. In order for the marriage to be valid, the two parties to the contract 
should have reached 18 years of age, in accordance with the provi-
sions of the Civil Code, the provision of Article 7 paragraph (1) of 
the Personal Status Law and the Convention on the Rights of the 
Child. The judge may authorize the marriage of a 17-year-old person 
following the submittal of a medical report from an official medical 
authority confirming attainment of legal puberty and physical ability 
of the applicant.
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4. A man may only marry a second woman with the consent and ap-
proval of the first wife and under certain conditions specified on an 
exclusive basis, such as infertility. In such case, the man shall accord 
both women equal treatment even emotionally. The second marriage 
shall be deemed null and void if concluded outside of Iraq.

5. A wife shall not be obliged to obey her husband contrary to the rights 
and freedoms prescribed to her under the Constitution and included 
under the title on rights and freedoms stipulated in the Constitu-
tion.

6. A wife may request the Personal Status Court to consider the hus-
band as having behaved out of ill-will (Nashez) when the reasons and 
conditions for his (Nushuz) [a behavior which comes out of ill-will 
and seriously disturbs the other partner] are met. In this case, the 
husband shall be bound to pay alimony to his wife for the duration of 
his Nushuz. In the case of separation, he shall pay the deferred dowry, 
the waiting period (Iddat) alimony and any other due compensation, 
based on the Quran “And if a woman fears from her husband ill-will 
or desertion” (verse 128 of Surah an-Nisa).

7. Khula: the right of a woman to seek a divorce from her husband in 
Islam for compensation (usually monetary) paid back to the husband 
from the wife. It is admitted by the part of the Doctrine (fiqh) that 
a woman is allowed to initiate a divorce under the mutual consent of 
the husband. However, there are differing interpretations of Khula, 
which do not require the consent of the husband as long as the wom-
an is the party requesting the Khula if its conditions are met and the 
woman is willing to renounce on any financial claim on the husband 
and any entitlement to the matrimonial home. This was retained by 
the Egyptian and Syrian legislators and recently by the legislator of 
the Kurdistan region, therefore we recommend allowing a woman to 
initiate a divorce without the husbandís consent. 

8. If a girl was married before reaching adulthood i.e. before complet-
ing eighteen years of age, she may, after completing eighteen years, 
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whether or not the marriage was consummated, have the choice be-
tween staying married or requesting the dissolution of the marriage.

9. The marriage to a widow or a taking back a divorcee if the man had 
married after the divorce a second wife, shall require obtaining the 
permission of the Personal Status Court.

10. It is very difficult for those to whom alimony is ordered by virtue 
of a court decision to enforce this decision, since the husband or-
dered to pay it may evade, be absent or have an unknown domicile. 
Therefore, we consider it necessary to activate the Alimony Fund and 
to return the necessary amounts necessary to the Fund by allocating 
such amounts in the annual financial stateís budget. The Fund may 
have the right to sue the husband ordered to pay alimony, to recover 
whatever amounts it paid on its behalf as alimony.

11. It is necessary to activate the provisions governing separation and to 
issue a recommendation to the judicial authority to rule for separa-
tion when its reasons and conditions are met, and not to invoke the 
maintaining of the harmonious family ties when this family harmony 
has been broken and its conditions are not met. The judicial authority 
must take the philosophy of the legislator into consideration when 
applying the provisions on separation.

12. The conditions confirmed in the marriage contract must be taken 
into consideration, including the wifeís right to obtain divorce and 
her right to request to return and resume marital life.

13. None of the formulas known by the doctrine shall be set as a condi-
tion for granting divorce, since the will to divorce under any formula 
shall render the divorce a fact.

14. Any person who renounces the promise of marriage, engagement or 
the reading of the Fatiha without a legitimate reason ñ shall be sub-
ject to tort liability provisions included in the Civil Code, when the 
damage has actually occurred.

15. The wife just like the man must be able to request separation after 
that the judgment on Nushuz becomes conclusive, instead of waiting 
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for two years according to the law, taking into account the (Iddah) 
waiting period.

16. The wife may request separation if she has been abandoned by her 
husband for two years; and in an unconsummated marriage she may 
request separation if the husband does not consummate the marriage 
within two years from the date of the marriage contract. These are  
very long-term durations  which the life of the wife is disrupted, and 
we recommend that this duration be restricted to one year only.

17. It is necessary to speed-up the legislation of a draft law on the protec-
tion [of women] from domestic violence. This draft law is currently 
examined by the Council of Ministers and it must be referred to the 
House of Representatives as soon as possible.

18. Removing the legislative confusion in terms of those whose affinity 
(lineage) is acknowledged and those with unknown descent in the 
Personal Status Law and Juvenile Welfare Act in order to preserve 
the dignity and humanity of those whose affinity is acknowledged 
so that the latter does not suffer as result of the discrepancy in the 
legislative texts.

19. The provisions on inheritance by kinship must be unified for all re-
ligious sects and Article 89 of the Personal Status Law must be ad-
opted as is. This is will of the legislator in order to consecrate the 
sense of citizenship firstly and secondly to prevent sectarianism.

20. A non-Muslim must be able to inherit a Muslim, as decreed by 
Ayatollah Yousef Sanei and published in the Ijtihad-wal-Tajdid 
Journal.

21. Article 74 of the Personal Status Law specifies that if the child, male 
or female, dies before his father or mother, he shall be considered as 
alive upon the death of any of them. It is therefore supposed accord-
ing to the Sharia provisions, that his wife should be among those to 
whom the legacy shall be handed down without that this be restricted 
to his own children, males or females, in order to do justice and to 
comply with the Islamic Sharia provisions.
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The Penal Code
1. Article 41 of the Penal Code concerning the right of a husband to 

discipline his wife must be cancelled since it is an article that legiti-
mizes discrimination and violates the provisions of Article 14 of the 
Constitution.

2. There must be equality in the provisions on adultery specified in Ar-
ticle 377 of the Penal Code between the husband and wife and the 
necessary legislation must be passed to lift discrimination between 
them.

3. The crimes committed under the pretext of honor should not preclude 
the punishment of the perpetrator. The principle of proportionality 
between the criminal act and the punishment must be applied, taking 
into consideration the international provisions on violence against 
women. The proposed provisions shall determine the power of the 
judge looking into the merits  to impose the punishment.

4. Ambiguity in Article 380 of the Penal Code must be removed. Any 
husband who incites his wife to commit adultery shall be punished 
even if she does not obey her husband in this respect, since the mere 
incitement is deemed as a crime that must be sanctioned. This applies 
even to attempt of incitement.

5. Article 395 specifies the following that “Any person who seduces a 
woman over the age of 18 with a promise of marriage, has sexual 
intercourse with her and subsequently refuses to marry her is punish-
able by detention”. This sanction must be severer. Detention means 
that the crime is a misdemeanor and the minimum sanction for a 
misdemeanor is three months and one day and this is a very simple 
sanction that does not correspond with the gravity of the committed 
criminal act.

6. Article 398 specifies that “If the offender mentioned in this Section 
(relating to rape) then lawfully marries the victim, the lawsuit ceases 
and becomes void and any investigation or other procedure is dis-
continued and, if a sentence has already been passed in respect of 
such action, then the sentence will be quashed.” This article must be 
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reviewed. It harms the victim twice; the first time when she was raped 
and the second is when she is married to her rapist. Moreover, this 
article rewards the offender who is not punished although the act he 
committed constitutes a crime whose elements are all met. Therefore, 
this text must be fair to the victim and it must not allow the perpetra-
tor and the legislator to cause harm to the victim.

7. Article 409 of the Penal Code specifies that: any person who surprises 
his wife or any of his relatives within the prohibited degrees (mahram) 
in the act of adultery or in bed with her lover and kills them immedi-
ately or one of them or assaults one of them and such an assault leads 
to death, or causes  permanent disability, is sanctioned by a period 
of detention. The above is a  right only acknowledged to the hus-
band and not to the wife in the same situation wherein she finds her 
husband with another woman. This constitutes a clear discrimination 
between the spouses that violates Article 14 of the Constitution and it 
necessary to set forth a legal text that eliminates discrimination.

8. Article 417 of the Penal Code on abortion must be re-examined. A 
legal text must be passed that obliges abortion if the infant consti-
tutes a threat to the life of the pregnant women, or if the pregnancy is 
weak or the infant is deformed and mentally handicapped. Abortion 
must be performed at the expense of the state.

The Civil Status Law
Article 21, paragraph 3 of the Civil Status Law specifies that “mi-

nor children shall follow in their religion the one who adapts the Islamic 
religion of their parents”. This Article violates Article 42 of the Consti-
tution which gives the right to every individual to freedom of thought, 
conscience and religion. This also violated Article 37 of the Constitution 
which provides that the State shall guarantee protection of the individual 
from intellectual, political and religious coercion. In light of this consti-
tutional clarity, Article 21/3 of the Civil Status Law is unconstitutional 
and the Federal Court must rule on its unconstitutionality based on an 
action instigated for this purpose, or a legal text must be passed on its 
cancellation.
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Law of Evidence
The texts must be clear and explicit regarding the necessary number 

of witnesses and woman’s testimonies must be equal to that of a man in 
all matters of evidence, including the testimony in personal status matters 
in accordance with the provisions of Article 14 of the Constitution and 
following. Moreover, no legal text violating the provisions of the Consti-
tution shall be retained wherever it is included in the laws.

The Electoral Law 
The legal provisions included in the Electoral Law must be a genu-

ine expression of the will of the voters. A voterís vote shall not revert to 
any candidate he/she does not want to vote to. The appropriate method 
for calculation of ballots must be retained in order to ensure everyoneís 
contribution so that the chosen candidate is elected. These texts must 
prevent the monopoly by large parliamentary blocks of the representative 
authority seats.

The Law on Non-Governmental Organizations 
The executive department competent to grant the license of in-

corporation must be affiliated to an independent authority such as the 
Judiciary, for example, instead of being affiliated to the General Sec-
retariat of the Council of Ministers. Experience has shown that the 
General Secretariat is trying to subjugate the law and to prevent non-
governmental organizations who disagree with the government from 
obtaining a license.

Law on Combating Prostitution
The Revolutionary Command Council Resolution # 234 of 14/10/2001 

specified that there shall be punishment with death sentence for whoever 
commits the crime of sodomy with a male or a female or violates the 
honor of a male or female without his or her consent and under the threat 
of arms or by force. This provision must be cancelled and the punishment 
must be replaced with another that corresponds to the criminal act com-
mitted by the offender.
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International human rights conventions 
The appropriate mechanism must be developed for the implementa-

tion of international human rights conventions to which Iraq is a party 
and which are ratified by Iraq and became part of its legislation. The 
objective behind said international conventions must be achieved. The 
relevant legal texts must not remain on paper and they must be applied 
in practice in order for the Iraqi national to obtain and exercise these 
rights.

The Constitution
Article 41 of the Constitution must be abolished. Since it eliminates 

citizenship, consecrates sectarianism and abolishes the Personal Status 
Law. The latter has good advantages and is favorable to the family and the 
individual. This was proved during the five decades of implementation of 
the Personal Status Law of 1959. Moreover, the regional neighborhood 
testifies to the quality and acceptability of its provisions.
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�شيرة ذاتية

هادي عزيز علي

تاريخ الميالد – 1 / 7 / 1945

التح�شيل العلمي – بكالوريو�س قانون – الجامعة الم�شتن�شرية – بغداد 

. 1970
ال�شن  لبلوغي  التقاعد  على  احالتي  لغاية  )متقاعد(  قا�س   – المهنة 

القانونية في 2010/6/30.  

بعد االحالة على التقاعد اأرتبطت بعقد مع مجل�س الق�شاء االأعلى ب�شفة 

)خبير( .

الخبرة والن�شاطات

	•اأ�شغل حاليًا من�شب المفّو�س في محكمة اال�شتثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية- القاهرة
محا�شر لمادة قانون المرافعات المدنية في المعهد الق�شائي التابع لوزارة العدل – بغداد – 2004	• 

– 2005 و�شنة 2013.
من  فيه  العلمية  اللجنة  وع�شو  االأعلى  الق�شاء  لمجل�س  التابع  الق�شائي  التطوير  معهد  في  	•محا�شر 

2010، وقد قدمت طلبًا باإعفائي من ع�شوية اللجنة المذكورة في اأوا�شط 2013.
الدورات  في  العراق  قبل  من  عليها  الم�شادق  الدولية  االتفاقيات  في  االإن�شان  حقوق  لمادة  	•محا�شر 
المنظمة لق�شاة االأحوال ال�شخ�شية والمعقودة في بيروت من قبل منظمة هنري�س بيل االألمانية بالتعاون 

مع جمعية االأمل العراقية 2009 ، 2010 ، 2011.

بغداد-  لمناق�شة البحوث المقدمة من قبل  ع�شو اللجنة العلمية الم�شكلة في مجل�س الق�شاء االأعلى – 	•

الق�شاة الأغرا�س الترقية لمدة ثالث �شنوات.

	•ع�شو لجنة الخبراء الم�شكلة في وزارة الدولة ل�شوؤون المراأة لغر�س اعداد م�شروع قانون حماية المراأة 
من العنف االأ�شري 2012-2010.

على  باال�شراف  المكلفة  الد�شتورية(  )المحكمة  العليا  االتحادية  المحكمة  في  الم�شكلة  اللجنة  	•ع�شو 
البحوث المقدمة اإلى موقع المحكمة المذكورة .

ال�شادرة عن جمعية الق�شاء العراقي. �شكرتير تحرير مجلة – حمورابي – 	•

	•ع�شو الهيئة اال�شت�شارية لمجلة النزاهة ال�شادرة عن هيئة النزاهة.
	•ع�شو �شرف في لجنة الدرا�شات القانونية التابعة لبيت الحكمة العراقي.

	•ع�شو �شرف في اتحاد االأدباء والكتاب العراقيين.
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لي م�شاهمة في قانون رقم 15 ل�شنة 2008	• ال�شادر عن برلمان اإقليم كرد�شتان الخا�س بتعديل تطبيق 

قانون االأحوال ال�شخ�شية رقم 188 ل�شنة 1959 المعّدل.  

	•م�شجل ب�شفة  )خبير الفقه والق�شاء( في ا�شتبيان وزراء العدل العرب التابع لجامعة الدول العربية.

الكتب التي اأ�شدرتها: 

المجموعة  المباديء القانونية في ق�شاء محكمة ا�شتئناف بغداد ب�شفتها التمييزية - ايجار العقار –  1-

االأولى -1997 

ملكية  بنقل  التعهد  -2  – التمييزية  ب�شفتها  بغداد  ا�شتئناف  ق�شاء محكمة  في  الق�شائية  التطبيقات 

العقار – المجموعة االأولى – 1998 

المبادئ القانونية في ق�شاء محكمة ا�شتئناف بغداد ب�شفتها التمييزية – قانون التنفيذ – 1999 3- 

ال�شيغة القانونية  لرفع الدعوى المدنية  –  الجزء االأول – في المنقول والدين – 1999 4-

التطبيقات الق�شائية في ق�شاء محكمتي ا�شتئناف بغداد ب�شفتهما التمييزية - التعهد بنقل ملكية  -5 
العقار – المجموعة الثانية 2000

 – العقار  6- ايجار   - التمييزية   ب�شفتهما  بغداد  ا�شتئناف  محكمتي  ق�شاء  في  القانونية  المبادئ 

المجموعة الثانية – 2000

المب�شوط في احت�شاب الم�شاآلة االرثية – باال�شتراك مع القا�شي عبا�س ال�شعدي 2001 7- 

المر�شد في تاأ�شي�س ال�شركات – الجزء االأول – 2000 8-

ال�شيغة القانونية لرفع الدعوى المدنية -  الجزء الثاني – في العقار 2004 9- 

الق�شاء الم�شتعجل -2008 10-

الق�شاء الوالئي -2012 11-

اأ�شئلة واأجوبة في ق�شايا االأحوال ال�شخ�شية 2013 12-
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الفهر�س

����������������������������������������������������������������������������������������������������ا3 تقمين

المقدمة��������������������������������������������������������������������������������������������������ان

التمييز  القضاء على جميع أشكال  اتفاقية  العراقية على  التحفظات  - أواًل- 

10�������������������������������������������������������������������������������� ضد المرأة )سيداو(

ةمتالظاةصتيا-اةملقعااتتلالةاةمدةداات2لالةاةالتلة ظا����������������������������اقق

������������������������������������ا4ق ةمتالظاةمثةققا-اةمشةندا ىلاةمدةداات9لاولقعَتْظهة

ةمتالظاةمثةمثا-اةمدةداات16لالةاةتلة ظااتاظمةتل�����������������������������������انق

������������������������ا23 ةمتالظاةمعةوضا-اةملقعاات1لالةاةمدةداات29لالةاةالتلة ظا

���������������ا24 - ثانيًا - قانون األحوال الشخصية رقم )188( لسنة 1959 المعّدل

�������������������������������������������������������������������ان2  ةقش اةصخشةياةموحأظا

ةمنأشصاةمدنوجداالضاةتلة ظااتاظمةتل�����������������������������������������������ا2ن

�������������������������������������������������������������ا2ن ت1لا قماةملتةجا قمان ةئقا

ت2لاةمنأشصاةمدوع ناامرمماةمدوةتةا��������������������������������������������������34

���������������������������ا39 - ثالثًا - قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعّدل

ةمجعيدااةموظةاظا������������������������������������������������������������������������������اا3

���������������������������������������������������������������������������������ا40 تأديباةملت ا

������������������������������������������������������������������ا42 ةص ذةناةمقةقشقظااةمدحللا

ةملقل����������������������������������������������������������������������������������������������43

ةمتاعيضا ىلاةملقل������������������������������������������������������������������������ا44
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 عةئناةالغتأةب������������������������������������������������������������������������������ن4

هتكاةمرعض�����������������������������������������������������������������������������������اا4

ةملتةجالةاةمدغتأبا�������������������������������������������������������������������������اا4

ةمتاعيضا ىلاةملجشن�����������������������������������������������������������������������اقن

����������������������������������������������������������������������������������ا3ن ةمتىبساوةملقل

��������������������انن ةملع اوظةاةمدلة أااوةملقلاتةمقتلاوبة ثااعيفاغواًلامىرةن

ةإل هةض����������������������������������������������������������������������������������������نن

ةمحطف�������������������������������������������������������������������������������������������اان

- رابعًا - القوانين العراقية اأُلخرى���������������������������������������������������������ا61

ت1لا ةقش اةصخشةياةمدمقظا������������������������������������������������������������������اقن

ت2لا ةقش اةإلثبة)����������������������������������������������������������������������������ا2ن

ت3لا ةقش ان ةيااةصخمةث�������������������������������������������������������������������3ن

���������������������������������������������نن ت4لاتوعيرة)اةمردلاتةمعدة اةال تدة ق

�������������������������������������انن ت5لا ةقش اةمتقة ماتةمعدة اةال تدة قامىردةي

ت6لاةمقةقش اةمدمقق����������������������������������������������������������������������������ا7ن

������������������������������������������������������������������������اق7 ت7لا ةقش اةالقتحةوة)

ت9لا ةقش ال ةفاااةمبغةم���������������������������������������������������������������������ا73

����������������������������������������������������������������������ان7 ت10لاةمرنفا ماةمدعلا

ت11لاقلةذاةالتلة ظة)اةممتمظااةمحةوااواقش اةإلقوة ������������������������������ا77

���������������������������������������������ا80 - خامسًا - الدستور العراقي وحقوق المرأة

�����������������������������������������������������������������������ا0ا 1ا-اةماقافقاةماظةاا

��������������������������������������������������������������������ا2ا 2ا-اةماقافقاةمجنوظاا

3ا-اخعيااةمعلياتةمتربظع��������������������������������������������������������������������ا3ا

���������������������������������������������������������������������������ا4ا 4ا-اخعيااةمرقظماا

5ا-اخقاةمدوةنكاافقاةموؤت اةمرةلاا�������������������������������������������������انا



119

�����������������������������������������������������������������������ا7ا 6ا-اةماقافقاةمترىظنا

7ا-اةماقافقاخدةيااةماظةااةمحةواا����������������������������������������������������اا

ةمدعلااتإا ةمظااةمدةداات41ل����������������������������������������������������������������اا

الخاتمة������������������������������������������������������������������������������������������������ااا

التوصيات������������������������������������������������������������������������������������������اق0ق

�����������������������������������������������������������������اق0ق  ةقش اةصخشةياةموحأظاا

����������������������������������������������������������������������������ا04ق  ةقش اةمرقشوة)ا

��������������������������������������������������������������������ان0ق  ةقش اةصخشةياةمدمقظاا

 ةقش اةإلثبة)���������������������������������������������������������������������������������ان0ق

 ةقش اةالقتحةوة)����������������������������������������������������������������������������ان0ق

�������������������������������������������������������ان0ق  ةقش اةمدنيدة)اغظعاةما شلظاا

�����������������������������������������������������������������������ان0ق  ةقش ال ةفاااةمبغةم

���������������������������������������ان0ق ةالتلة ظة)اةممتمظااةمحةوااواقش اةإلقوة ا

��������������������������������������������������������������������������������������ان0ق ةمماتشنا

�������������������������������ا07ق studyاtheاfromاensuingاRecommendationsاTheا
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