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  المستخمص
 ،لموالدين اإلحترام درجات أسمى وأوجب الحقوق  أعظم وتعالى سبحانو هللا فرض لقد   

 يساىم وما الصالحة األسرة نواة وبناء األوالد تربية في عظيم دور من يمّثالنو لما وذلك
 أىّميتو العراقي المشّرع أولى المنطمق ىذا فمن, المجتمع ومصمحة صالح في بدوره

  العظيمة منزلتيم مع تنسجم األوالد عمى دستورّية حقوقا   ليما وأوجب بالوالدين
 الوالدين الدستورية، لحقوق،ا : المفتاحية الكممات

Abstract 

   God (Almighty) has imposed the greatest rights and enjoined the 

highest levels of respect for parents, because they represent a great 

role in raising children and building the nucleus of a good family, 

which in turn contributes to the goodness and interest of society. 

From this point of view, the Iraqi legislator attached importance to 

the parents and imposed on them constitutional rights over the 

children that are consistent with their great status. 

Key words : Rights, Constitutional, Parents .  
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تعّد مسألة البحث في حقوق الوالدين من المسائل الميّمة في أّي مجتمع، فإذا ما أردنا 
أن ال نخوض في األىّمية الّدينّية ليذه المسألة وما أوجبو هللا تعالى عمى األوالد في بّر 

ذلك لما والدييم، فإّنا نجد أّن األىّمية القانونّية ليذه المسألة تجد أىّمية بالغة أيضا  و 
يمعبو الوالدان من دور بارز وميّم جّدا  في تربية األوالد، وبالتالي تنشئة األسرة وتزويد 
المجتمع بأفراد صالحين أو طالحين يؤّثرون عمى سموكّيات ومؤّشرات الحياة في 

 المجتمع برّمتو .
المتبادلة  فكما أّن الّدستور أو القانون قد كفل حقوقا  وواجبات عمى األفراد في العالقة

بينيم، فإّن إقرار ىذه الحقوق والواجبات بين األوالد والوالدين تعّد مسألة في غاية 
 فضال  عن الوثيقة الّدستورّية األىّمية لم يغفل المشّرع عن تنظيميا في القوانين العادّية 

تتبّين أىّمية البحث عن طريق تسميط الضوء عمى الّنصوص  :أّوال : أهّمية البحث
لزام األوالد باحتراميا، الدّ  ستورّية الخاّصة بحقوق الوالدين، وبيان موقف المشّرع منيا، وا 

وما يستتبع ذلك من أىّمية بالغة في يومنا ىذا، إذ نجد أّن ىناك الكثير من الحاالت 
اّلتي تشيد تعّدي األوالد عمى والدييم وعّقيما، وما يترّتب عمى ذلك من تيديد لممجتمع 

 الّناحية اإلجتماعّية واألمنّية .  واستقراره من
لمبحث مشكمة يحاول الوصول إلى حّميا، تتمّثل بعّدة أسئمة ترد  :: مشكمة البحثثانيا

ّدستوري الحقوق ؟ وىل كفل المشّرع الجال، منيا :ما المقصود بالوالدينفي ىذا الم
والد بأداء ىذا ؟ وما ىي الضمانات إللتزام األالّدستورّية ليما؟ ما ىي حدود ىذا الحق

 الحّق لموالدين ؟
ييدف البحث إلى إثبات فرضّية مفادىا بأّن دستور جميورّية  ثالثًا : هدف البحث :

قد كفل الحماية الّدستورّية لموالدين، وذلك عن طريق إقرار حقوقيما  ٕ٘ٓٓالعراق لسنة 
كما أّنو وضع  في صمب الوثيقة الّدستورّية، وألزم األوالد عمى اإللتزام بيا وأداءىا،

 الضمانات الكافية لمنع إنتياكيا أو اإلنتقاص منيا . 
سيعتمد البحث عمى منيجّية تحميل المضمون، وذلك عن  :رابعًا : منهجّية البحث

طريق تحميل النصوص الّدستورّية المتعّمقة بحماية حقوق الوالدين، ومحاولة تفسيرىا 
 وبيان المقصود منيا .
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يتحّدد نطاق البحث بنصوص دستور جميورّية العراق لسنة  : خامسًا : نطاق البحث
والقوانين العراقّية المرتبطة بحقوق الوالدين وحمايتيا، من قبيل قانون األحوال  ٕ٘ٓٓ

 م وغيره. ٜٜ٘ٔ( لسنة ٛٛٔالشخصّية رقم )
تّم تقسيم البحث إلى مبحثين، تناول المبحث األّول منو مفيوم   :سادسًا : خّطة البحث

وق الّدستورّية لموالدين وذلك في مطمبين، تّم الحديث في المطمب األّول عن تعريف الحق
الحقوق الّدستورّية لموالدين، أّما المطمب الّثاني فقد سّمط الضوء عمى الطبيعة القانونّية 

أّما المبحث الّثاني فقد كّرس لبيان , ة لموالدين وفمسفة النّص عمييالمحقوق الّدستوريّ 
ق الّدستورّية لموالدين وضماناتيا الّدستورّية والقضائّية، وذلك عن طريق صور الحقو 

مطمبين، تّم تناول صور الحقوق الّدستورّية لموالدين في المطمب األّول، في حين بّين 
 المطمب الّثاني الضمانات الّدستورّية والقضائّية لحقوق الوالدين.

 بحث .وتّم ذكر أىّم النتائج والتوصيات في خاتمة ال
 المبحث األّول

 مفهوم الحقوق الّدستورّية لموالدين
لقد أولى المشّرع العراقي أىّمية خاّصة لموالدين، وذلك لما ليما من دور وأثر كبير في 
تربية األوالد، وما يشّكالنو من بذر النواة األولى لمجتمع صالح، إذ أورد نّصا  خاّصا  

من ىنا سيتّم تقسيم ىذا المبحث إلى , دينتورّية لمواليثبت فيو بعض الحقوق الّدس
مطمبين، يتّم تناول مفيوم الحقوق الّدستورّية لموالدين في المطمب األّول، في حين سيتّم 
مناقشة الطبيعة القانونّية ليذه الحقوق، وفمسفة المشّرع الدستوري العراقي في النّص 

 عمييا في صمب الوثيقة الّدستورّية في المطمب الّثاني . 
 المطمب األّول

 تعريف الحقوق الّدستورّية لموالدين
لغرض الوقوف عمى مفيوم الحقوق الّدستورّية لموالدين، يتوّجب عمينا الخوض في 
تعريف ىذا المصطمح من الّناحيتين اّلمغوّية واإلصطالحّية، وذلك في فرعين، يتّم تناول 

الّتعريف اإلصطالحي في الفرع الّتعريف اّلمغوي في الفرع األّول، في حين سيتّم بيان 
 الّثاني .
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 الفرع األّول
 لغة

الحّق يأتي بمعان عّدة، منيا : الثبوت، وحّق األمر يِحّق ويُحّق حّقا  وحقوقا  : صار 
حّقا  وثبت، قال األزىري، معناه : وجب يجب وجوبا ، وحّق الشيء يِحّق بالكسر حّقا  أي 

وبالفارسّية  -رسي، )) ودستور بضّم الّدال تعّد كممة الّدستور ذات أصل فا, (ٔ)وجب
معّرب مرّكب من ) دست : يد، و ور ( : صاحب، بمعنى صاحب اإلذن  -بفتح الّدال 

واليد. وتطمق عندىم عمى القانون األساسي، وكانت تطمق عمى الّدفتر اّلذي تكتب فيو 
مى الّتشبيو أسماء الجند، واّلذي تجمع فيو قوانين الممك، كما تطمق عمى الوزير ع

 . (ٕ)بالقاعدة، اإلجازة، القاعدة اّلتي يعمل بمقتضاىا ((
بناء عميو من الممكن تعريف , (ٖ): والدانوالد، واألم : والدة، ويقال ليمااألب يقال لو : 

)) ما يثبت لألب واألّم عمى  الحقوق الّدستورّية لموالدين من الّناحية اّلمغوّية عمى أّنيا :
 ات يجب عمييم القيام بيا بموجب وثيقة القانون األساسي لمدولة (( .  أوالدىم من واجب

 الفرع الّثاني
 إصطالحاً 

لدى الّرجوع إلى الكتب المتخّصصة ال نجد تعريفا  واضحا  ودقيقا  لمصطمح الحقوق 
الّدستورية لموالدين، إاّل أّنو من الممكن وضع تعريف إصطالحي خاص بيذا المصطمح 

عّرفناه من الّناحية اّلمغوّية، وما ورد في تعريف الحّق والّدستور من باإلستعانة بما 
الّناحية اإلصطالحّية، وذلك ألّن التعريف اإلصطالحي لموالدين ال يفرق عن تعريفو 

 اّلمغوي .
يعّرف الّدستور من الّناحية الشكمّية بأّنو : ))مجموعة القواعد والّنصوص اّلتي تتضّمنيا 

أّما من الّناحية الموضوعّية فيعّرف , (ٔ)ة الّصادرة عن الّسمطة التأسيسّية((الوثيقة القانونيّ 

                                                           

-
1

 :4و، ص  1:95ٕصح، لى انًمذّعخ، ، يطجعخ َشش أدة انؾ1، ؽ 11يظ إثٍ يُظٕس، نغبٌ انعشة، 

-
2

ذ انزَٕغٙ، يعغى انًعّشثبد انفبسعّٛخ، ؽ   ًّ و،  9::1َبششٌٔ، ثٛشٔد،  –، يكزجخ نجُبٌ 2د. يؾ

 .89ص 

-
3

و،  :1:8، يطجعخ َشش انكزبة، ثٛشٔد، 2انّشاغت اإلطفٓبَٙ، انًفشداد فٙ غشٚت انمشآٌ، ؽ  

 .532ص 
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)) ىو القانون النظامي أو األساسي اّلذي يبّين شكل الّدولة ونظام الحكم فييا  بأّنو :
والّسمطات العاّمة في الّدولة والعالقة بين ىذه الّسمطات كما يبّين الحقوق والحّريات 

 . (ٕ)العاّمة ((
)) رابطة قانونّية تخّول شخصا  من األشخاص عمى سبيل  ا الحّق فعّرف بأّنو :أمّ 

 . (ٖ)اإلنفراد واإلستئثار التسّمط عمى شيء أو اقتضاء أداء معّين من شخص آخر ((
)) ىي عبارة عن  عميو من الممكن تعريف الحقوق الّدستورّية لموالدين إصطالحا  بأّنيا :

ين واألوالد منصوص عمييا في القانون األساسي لمّدولة تخّول رابطة قانونّية بين الوالد
 الوالدين بعض المزايا واّلتي يجب عمى األوالد اإللتزام بيا (( .

 المطمب الّثاني
 الطبيعة القانونّية لمحقوق الّدستورّية لموالدين وفمسفة النّص عميها

ق الّدستورّية لموالدين، ىي إّن من األمور اّلتي يتوّجب عمينا معرفتيا عند دراسة الحقو 
معرفة الطبيعة القانونّية ليذه الحقوق وىذا ما سيتّم بيانو في الفرع األّول، أّما الفرع 
الّثاني فسيتّم تخصيصو لمحديث عن فمسفة المشّرع الّدستوري العراقي في النّص عمى 

 ىذه الحقوق .
 الفرع األّول

 الدينالطبيعة القانونّية لمحقوق الّدستورّية لمو 
إّن مسألة الخوض في الطبيعة القانونّية لمحقوق الّدستورّية لموالدين يترّتب عمييا معرفة 

إّن النّص الّدستوري الخاّص بالنّص عمى حقوق الوالدين ىو من  مسائل عّدة، منيا :
الّنصوص القانونّية الممزمة وليس من الّنصوص األدبّية أو التوجييّية، وذلك ألّن 

 .  (ٗ)عقوبات عمى من يعّق والديو، وال يؤّدي إلييم حقوقيم المشّرع فرض

                                                                                                                                                      

-
1

، داس انُّٓؼخ انعشثّٛخ، انمبْشح، ثذٌٔ عُخ 1د. عبثش عبد َّظبس، انٕعٛؾ فٙ انمبٌَٕ انذّعزٕس٘، ؽ  

 . 18انطجع، ص 

-
2

ذ انُبد٘،  ًّ ،        1:85،يطجعخ داس َشش انضمبفخ،انمبْشح،1خ انعبّيخ، ؽ ًجبدا انذّعزٕسّٚ اند.فؤاد يؾ

 .  418ص 

-
3

 . 226، داس انغُٕٓس٘، ثغذاد، ثذٌٔ عُخ انطجع، ص 1د. ؽغٍ عهٙ رٌَٕ، فهغفخ انمبٌَٕ، ؽ  

-
4

 ْٔزا يب عُجؾضّ فٙ انؼًبَبد انمؼبئّٛخ فٙ انًجؾش انضبَٙ . 
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كما أّن ىذه الحقوق يرجع مسألة اإللتزام بيا من عدميا إلى الوالدين، فيم اّلذين يممكون 
الصالحّية القانونّية في تحريك الشكوى ضّد أوالدىم المقّصرين بحقوقيم، وليس لمّدولة 

األوالد العاّقين بوالدييم، حيث أّنيا تعّد من  أو ألّي شخص آخر أن يقّدم الشكوى ضدّ 
( من قانون أصول المحاكمات الجزائّية رقم ٖالجرائم المنضوية تحت إطار الماّدة )

، وىذا ما أشارت إليو محكمة جنح العنف األسري في (ٔ)المعّدل ٜٔٚٔ( لسنة ٖٕ)
أحد المدانين وىو إبنيا بقرارىا بقبول الصفح بناء عمى رغبة األم عن  (ٕ)كربالء المقّدسة

أصدرت ىذه المحكمة قرارىا في الّدعوى المرّقمة  ٕٕٔٓ/ٗ/ٔٔ)) بتاريخ  بنّصيا :
( القاضي بإدانة المطموب الصفح عنو )س( والحكم عميو بالحبس ٕٕٔٓ/ج/أسرة/ٖٚ)

( من قانون العقوبات وبتاريخ ٘ٔٗالبسيط لمّدة )ثالثة أشير( استنادا  ألحكام الماّدة )
تشّكمت  –اإلبن  –الصفح عن المدان أعاله  –األم  –طمبت المشتكية  ٕٕٔٓ/ٗ/ٕٔ

 –المحكمة بحضور السّيد نائب المّدعي العام القاضي )ص( وحضرت طالبة الصفح 
ودّونت المحكمة أقواليا وقد طمبت فييا قبول الصفح عن المدان )س( واستمعت  –األم 

عام، وحيث أّن الجريمة المنسوبة إلى المدان المحكمة إلى مطالعة السّيد نائب المّدعي ال
أعاله ىي من جرائم الحّق الخاص اّلتي أجاز القانون لممحكمة قبول صفح المجنى 

بناء عمى ما تقّدم نستطيع القول بأّن الطبيعة القانونّية لحقوق الوالدين , (ٖ)عمييا ... ((
ّصة، بحيث أّنو يجب عمى المنصوص عمييا في الّدستور ىي من الحقوق القانونّية الخا

                                                           

-
1

 و . 31/5/1:81( ثزبسٚخ 2114) يُشٕس فٙ عشٚذح انٕلبئع انعشالّٛخ فٙ انعذد 

-
2

( يٍ لجم سئٛظ يؾكًخ إعزئُبف كشثالء 11رشّكهذ ْزِ انًؾكًخ ثًٕعت األيش اإلداس٘ سلى ) 

 ٔانّز٘ ُّٚض عهٗ يب ٚأرٙ : 11/1/2121اإلرّؾبدّٚخ ٔانظبدس ثزبسٚخ 

ٍ يغهظ ٔانظبدس ي 11/1/2121فٙ  1/ق/:ثبنعذد  2121( نغُخ 1)) ثُبء إنٗ يب عبء ثبنجٛبٌ سلى )

ٍ رشكٛم يؾكًخ رؾمٛك  ًّ انمؼبء األعهٗ / دائشح شؤٌٔ انمؼبح ٔأعؼبء اإلدّعبء انعبو ٔانًزؼ

ٔيؾكًخ عُؼ يزخّظظخ ثبنُظش ثمؼبٚب انعُف األعش٘ إػبفخ إنٗ أعًبنٓب فٙ يشكض كّم يُطمخ 

نخ نُب رمّشس يب ٚهٙ : ّٕ  إعزئُبفّٛخ، ٔانظالؽّٛخ انًخ

ٙ لؼبٚب انعُف األعش٘ إػبفخ إنٗ أعًبل انزؾمٛك رشكٛم يؾكًخ رؾمٛك رخزّض ثبنُظش ف -1

 األخشٖ فٙ يمّش سئبعخ يؾكًخ إعزئُبف كشثالء اإلرّؾبدّٚخ .

رشكٛم يؾكًخ عُؼ يزخّظظخ ثبنُظش فٙ لؼبٚب انعُف األعش٘ إػبفخ ألعًبنٓب األخشٖ فٙ  -2

 سئبعخ يؾكًخ إعزئُبف كشثالء اإلرّؾبدّٚخ (( .

-
3

( 2121/ط/أعشح/83ألعش٘ فٙ كشثالء انًمذّعخ ر٘ انعذد )لشاس طبدس يٍ يؾكًخ عُؼ انعُف ا 

 و . 12/4/2121ثزبسٚخ 
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األوالد اإللتزام بيا، ولكن في حال عدم أدائيا لموالدين يتوّقف تدّخل الّدولة عن طريق 
 الّسمطة القضائّية المختّصة في معاقبة األوالد المقّصرين عمى شكوى من الوالدين .

 الفرع الّثاني
 فمسفة النّص عمى الحقوق الّدستورّية لموالدين

لدان كّل ما أمكنيما عمى المستويين الماّدي والمعنوي لرعاية أبنائيما " لقد بذل الوا
وتربيتيم، وتحّمال في سبيل ذلك أشّد المتاعب والّصعاب واإلرىاق الّنفسي والجسدي، 
وىذا البذل ال يمكن لشخص أن يعطيو بالمستوى اّلذي يعطيو الوالدان، وليذا فقد اعتبر 

ّدسا  استوجبا عميو الّشكر وعرفان الجميل وأوجب ليما اإلسالم عطاءىما عمال  جميال  مق
حقوقا  عمى األبناء لم يوجبيا عمى أحد إطالقا ، حّتى قرن طاعتيما واإلحسان إلييما 
بعبادتو وتوحيده بشكل مباشر، فقال : )) واعبدوا هللا وال تشركوا بو شيئا  وبالوالدين 

 ىو لموالدين، والشكر عمى الّرعاية ؛ ألّن الفضل عمى اإلنسان بعد هللا(ٔ)إحسانا  ((
 . (ٕ)والعطاء يكون ليما بعد شكر هللا وحمده"

وبما أّن الّدستور العراقي قد اعتبر أّن دين الّدولة الّرسمي ىو اإلسالم وال يجوز سّن 
"  /أّوال ( منو بنّصو :ٕقانون يتعارض مع ثوابت أحكام اإلسالم، وذلك في الماّدة )

 ولة الّرسمي، وىو مصدر أساس لمّتشريع :اإلسالم دين الدّ 
 ال يجوز سّن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام اإلسالم " . –أ 
فمن ىذا المنطمق فيو أوجب لموالدين حّقا  عمى أوالدىم، إنسجاما  مع ما ورد في الدين  

 اإلسالمي من تعاليم وأحكام تؤّكد عمى بّر الوالدين وتحّذر من عقوقيما .
" ولموالدين حّق عمى أوالدىم في اإلحترام والرعاية،  /ثانيا ( :ٜٕالماّدة )في وذلك بنّصو 

 والسّيما في حاالت العوز والعجز والشيخوخة " .
فإّن ذكر عبارة )اإلسالم دين الدولة الّرسمي( يجب أن يؤّدي إلى إنعكاس اإلسالم عمى 

والّدستور ىو دستور الّدولة،  الّدستور نفسو، فإذا كان اإلسالم جزءا  من ماىّية الّدولة،
                                                           

-
1

 ، عٕسح انُّغبء .36اٜٚخ  

-
2

َغى ْبد٘ ؽغٍٛ ٔصُٚخ عهٙ طبنؼ، ثّش انٕانذٍٚ فٙ سعبنخ انؾمٕق نإليبو صٍٚ انعبثذٍٚ عهّٛ  

و، ص  2118، 1شٌٔ، انعذد انّغالو، ثؾش يُشٕس فٙ يغهّخ انمبدعّٛخ نهعهٕو اإلَغبَّٛخ، انًغهّذ انعش

811 . 
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، وىذا ما جّسده (ٔ)فإّن ىذا الّدين يجب أن ينعكس أوّل ما ينعكس عمى الّدستور نفسو
 المشّرع الّدستوري فيما يخّص بالنّص عمى حقوق الوالدين . 

 المبحث الّثاني
 صور الحقوق الّدستورّية لموالدين وضماناتها الّدستورّية والقضائّية

ّرع الّدستوري العراقي عمى أنواع الحقوق الّدستورّية لموالدين، واّلتي يجب لقد نّص المش
عمى األوالد أداءىا ليم، كما أّن ىناك ضمانات دستورّية وأخرى قضائّية تتمّثل في 
أحكام المحاكم واّلتي تتوّلى ضمان اإللتزام بيذه الحقوق لموالدين، وىو ما سيتّم بيانو 

 ين.تباعا  في المطمبين اآلتي
 المطمب األّول

 صور الحقوق الّدستورّية لموالدين
/ثانيا ( من الّدستور العراقي إلى حّق الوالدين ٜٕلقد أشار المشّرع الّدستوري في الماّدة )

عمى أوالدىم بالّرعاية واإلحترام، ومن المالحظ أّن ىذين المفيومين ينطويان عمى 
الد اإللتزام بيا تجاه والدييم، وىذا مصاديق وصور عديدة لمحقوق اّلتي يجب عمى األو 

ما سيتّم بيانو في فرعين، إذ سيتّم الحديث عن حّق الّرعاية في الفرع األّول، بينما سيتّم 
 تكريس الفرع الّثاني لمحديث عن حّق اإلحترام . 

 الفرع األّول
 حّق الّرعاية

ر إلى أّن أىل البيت قبل الولوج في بيان مفيوم حّق الّرعاية وصورىا، جديٌر بنا أن نشي
عمييم الّسالم قد سبقوا الّدساتير والقوانين الوضعّية في تشريع حقوق الوالدين عمى 
أوالدىم، بل لدى الّرجوع إلى رواياتيم الّشريفة نجد بأّنيم بّينوا الخطوة األولى لضمان 

م، وسيل عمييم رعاية األوالد لحقوق الوالدين، واّلتي إذا التزموا بيا كانوا باّرين بوالديي
ذلك، وتجّنبوا عقوقيم، أال وىي أن يعمم األوالد حّق والدييم عمييم، لكي يتمّكنوا من 
أداء حقوقيم إلييم، فإذا عمم األوالد مدى عظمة والدييم وتضحياتيم اّلتي قّدموىا ألجل 

                                                           

-
1

، 1د. عًٛش دأد عهًبٌ ٔ د. نًٗ عهٙ انظبْش٘ ٔ عهٙ يغٛذ انعكٛهٙ، ثؾٕس دعزٕسّٚخ، ؽ  

 .  23و، ص  2115انًشكض انمٕيٙ نإلطذاساد انمبََّٕٛخ، انمبْشح، 
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ىل تنشئتيم ورعايتيم وتربيتيم لما أنكروا حقوقيم عمييم، فمدى الّرجوع إلى ما ورد عن أ 
البيت عمييم الّسالم، نجد بأّن كالم اإلمام عمّي بن الحسين السّجاد عميو الّسالم كان 

 خير ما جّسد ىذا المعنى في دعائو ألبويو عمييما الّسالم، حيث قال :
اْجَمْع ِلي و ، وَأْلِيْمِني ِعْمَم َما َيِجُب َلُيَما َعَميَّ ِإْلَياما  ، " ... المَُّيمَّ َصلِّ َعَمى ُمَحمٍَّد وآِلو

ُرِني ِمْن ، ُثمَّ اْسَتْعِمْمِني ِبَما ُتْمِيُمِني ِمْنو، ِعْمَم َذِلَك ُكمِّو َتَماما   وَوفِّْقِني ِلمنُُّفوِذ ِفيَما ُتَبصِّ
واَل َتْثُقَل َأْرَكاِني َعِن اْلَحُفوِف ِفيَما ، ِعْمِمو َحتَّى اَل َيُفوَتِني اْسِتْعَماُل َشْيٍء َعمَّْمَتِنيو

 . (ٔ)ْمَتِنيو ... "َأْليَ 
 ثّم أشار عميو الّسالم في موضع آخر إلى ما يجب العمم بو، حيث قال عميو الّسالم :

وأعطتك من ثمرة ، " وأّما حّق أّمك : أن تعمم أّنيا حممتك حيث ال يحتمل أحد أحدا
وال تبال أن تجوع وتطعمك ، قمبيا ما ال يعطي أحد أحدا ووقتك بجميع جوارحيا

ووقتك ، وتعرى وتكسوك وتضحى وتظمل عميك وتيجر النوم الجمك، قيكوتعطش وتس
 فإنك ال تطيق شكرىا إال بعون هللا وتوفيقو .، الحر والبرد لتكون ليا

فميما رأيت في نفسك مما ، وأنك لواله لم تكن، وأّما حّق أبيك : فإن تعمم أنو أصمك
واشكره عمى قدر ذلك وال قوة فاحمد هللا ، يعجبك فاعمم أن أباك أصل النعمة عميك فيو

فيتبّين لنا بأّنو متى عمم األوالد حّق والدييم عمييم، ألّدوا حقوقيم إليو؛ ألّنو , (ٕ)إال باهلل "
سيضعون في نصب أعينيم دائما  مدى ما قّدموه ألجميم، وبالتالي سيحاولون أن 

تي يجب عمى من ىذا المنطمق فإّن من الحقوق الّدستورّية الّ  ,اإلحسان يجازوىم ب
األوالد أن يؤّدوىا لوالدييم ىي حّق الّرعاية، ولدى الّرجوع إلى كتب اّلمغة نجد بأّنيا 

 تعني :
 ، أي حافظت عمييا وانتبيت ليا . (ٖ)راعيتو : الحظتو، وراعيتو من مراعاة الحقوق  

                                                           

-
1

 .  162و، ص  1:93، يؤّعغخ األعهًٙ، ثٛشٔد، 3انشٛخ إثشاْٛى انكفعًٙ، انًظجبػ، ؽ  

-
2

ذ ثٍ عهٙ ثٍ انؾغٍٛ انّظذٔق، األيبنٙ، ؽ   ًّ و،  3::1، يؤّعغخ انجعضخ، لى انًمذّعخ، 1انّشٛخ يؾ

 .453ص 

-
3

بد انغْٕش٘، انظؾبػ، ط   ًّ و، ص  1:56، داس انعهى نهًالٍٚٛ، ثٛشٔد، 4، ؽ 6إعًبعٛم ثٍ ؽ

2359 . 
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نوّية، أّما ومن ىنا يتبّين لنا بأّن الّرعاية تارة تكون رعاية ماّدية، وتارة أخرى رعاية مع
الماّدية فيي القيام بالّنفقة عمى الوالدين وتوفير مستمزماتيما، وىو ما أشارت إليو الماّدة 

 (ٔ)المعّدل ٜٜ٘ٔ( لسنة ٛٛٔ)الحادية والسّتين( من قانون األحوال الشخصّية رقم )
نا " يجب عمى الولد الموسر كبيرا  كان أو صغيرا  نفقة والديو الفقيرين ولو كا بنّصيا :

 قادرين عمى الكسب ما لم يظير األب إصراره عمى اختيار البطالة ".
المراد باألصول شرعا  وعرفا  الوالدان واألجداد والجّدات من جية األب أو من جية األم، 
لكّن المشّرع العراقي قصر لفظ )والديو( الوارد في الماّدة الحادية والسّتين عمى الوالدين 

مباشرين، أي : األب واألم، وىذا ما يفيم من الماّدة المشار إلييا، الحقيقين أو األبوين ال
فمفظ )والديو( ولفظ )األب( الواردين في ىذه الماّدة يحمالن عمى معناىما الحقيقي لعدم 
وجود دليل عمى العدول بيما عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي . ومعنى ذلك 

ن كانت  واجبة إذا توّفرت الشروط، فإّنيا تخضع ألحكام أّن نفقة األجداد والجّدات وا 
الماّدة الثانية والسّتين، واّلتي أوجبت النفقة لألقارب عمى أساس اإلرث إضافة إلى 

 . (ٕ)اليسار
أّما الّرعاية المعنوّية فيي تعني اإلىتمام والمحافظة عمى الحالة الّنفسّية لموالدين وطمب 

 ّينو اإلمام السّجاد عميو الّسالم، بدعائو :رضاىم والقيام بما يسعدىم، وىو ما ب
ْمَطاِن اْلَعُسوفِ  ؤوفِ ، "... المَُّيمَّ اْجَعْمِني أََىاُبُيَما َىْيَبَة السُّ واْجَعْل ، وَأَبرُُّىَما ِبرَّ اأُلمِّ الرَّ

َج ِلَصْدِري ِمْن َشْرَبِة الظَّْمآِن وَأْثمَ ، َطاَعِتي ِلَواِلَديَّ وِبرِّي ِبِيَما َأَقرَّ ِلَعْيِني ِمْن َرْقَدِة اْلَوْسَنانِ 
ْن َقلَّ ، َحتَّى ُأوِثَر َعَمى َىَواَي َىَواُىَما َم َعَمى ِرَضاَي ِرَضاُىَما وَأْسَتْكِثَر ِبرَُّىَما ِبي واِ  ، وُأَقدِّ

ْن َكُثَر ... "  . (ٖ)وَأْسَتِقلَّ ِبرِّي ِبِيَما واِ 
 الفرع الّثاني
 حّق اإلحترام

                                                           

-
1

 و . :31/12/1:5( ثزبسٚخ 291يُشٕس فٙ عشٚذح انٕلبئع انعشالّٛخ فٙ انعذد سلى ) 

-
2

( نغُخ 199د. فبسٔق عجذ هللا كشٚى، انٕعٛؾ فٙ ششػ لبٌَٕ األؽٕال انشخظّٛخ انعشالٙ سلى ) 

 .  335 – 334و، ص ص  2115، يطجعخ ٚبدكبس، انغهًٛبَٛخ، 2و،   ؽ  :1:5

-
3

 . 162، يظذس عبثك، ص انشٛخ إثشاْٛى انكفعًٙ 
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ورّية األخرى اّلتي فرضيا الّدستور عمى األوالد تجاه والدييم ىو إّن من الحقوق الّدست
حّق اإلحترام، ويعّرف اإلحترام في اّلمغة بأّنو :احترَم، يحترُم، احتراما ، فيو محتِرم، 
والمفعول ُمحتَرم . احترمو : كّرمو وأكبره، ىابو، ورعى حرمتو، أحسن معاممتو حّبا  

 . (ٔ)وميابة
بأّن مسألة اإلحترام ىي من المسائل اّلتي يجب أن تكون متبادلة  ومن الجدير بالّذكر

بين األوالد والوالدين، وباألحرى فإّنو كّمما كان الوالدين يحترمان أوالدىم، فيذا سيؤّدي 
تبعا  وبشكل تمقائي إلى أن يحترم األوالد والدييم أيضا ، لذا نجد أّنو قد ورد في ىذا 

بن محّمد الصادق عميو الّسالم، عن آبائو، في وصّية  المعنى رواية عن اإلمام جعفر
"... يا عمي، لعن هللا والدين حمال  الّنبّي صّمى هللا عميو وآلو لعمّي عميو الّسالم، قال :

ولدىما عمى عقوقيما، يا عمي يمزم الوالدين من عقوق ولدىما ما يمزم الولد ليما من 
 . (ٕ)دىما عمى بّرىما ... "عقوقيما، يا عمي، رحم هللا والدين حمال ول

من الواضح أّن إظيار الحّب يستمزم مبادلة الحّب بمثمو، فميما يبديو الوالدان من حّب 
وعطف وشفقة بأوالدىما في الصغر يجدانو في معاممة أبنائيما معيما في الكبر، وىذه 

ما في الصغر معادلة حقيقّية ظاىرة عمى سموك اآلباء واألبناء، فإذا رحم الوالدان أوالدى
ذا أعطوىما الحّب أعطوىما الحّب، والعكس صحيح  عامموىما بالّرحمة في الكبر، وا 

 . (ٖ)أيضا  في العديد من األحيان
غير أّنو بالّرغم من ذلك، فإّن عدم إحترام الوالدين ألوالدىم ال يعني إعطاء المبّرر 

يبمغ من العظمة بمكان لألوالد في عدم إحتراميم، إذ أّن حّق الوالدين في إحتراميم 
بحيث أّنو ال يسقط بسبب تصّرفات الوالدين، لذا نجد أّن ىناك رواية وردت عن اإلمام 

 الصادق عميو الّسالم بّينت ىذا المضمون، إذ قال اإلمام عميو الّسالم :
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، يطجعخ عبنى انكزت، انمبْشح، 1، ؽ 1شح، يظ د. أؽًذ يخزبس عًش، يعغى انّهغخ انعشثّٛخ انًعبط 

 . 491و، ص  2119

-
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ذ ثٍ انؾغٍ ثٍ عهٙ انؾّش انعبيهٙ، ٔعبئم انشٛعخ إنٗ رؾظٛم يغبئم انششٚعخ، ط   ًّ ، 21انشٛخ يؾ

 .  3:1 – :39و، ص ص  1::1، يطجعخ يٓش، لى انًمذّعخ، 2ؽ 

-
3

 . 4:8و، ص  2116خ، انمطٛف، ، يشكض انفمب1ْد. انشٛخ فبػم انظفّبس، فمّ األعشح، ؽ  



 "2442 لسنة العراق جمهورية توردس ضوء في دراسة"  للوالدين الدستورية الحقوق

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

144 

 .  (ٕ)وىما ظالمان لو لم يقبل هللا لو صالة " (ٔ)"من نظر إلى أبويو نظر ماقت
 . (ٖ)اّرين محّقين، وىما أيضا  آثمان ألّنيما حماله عمى العقوق فكيف إذا كان ب

"ثالث لم يجعل هللا ألحد من  وكذلك ورد عن اإلمام الّصادق عميو الّسالم أّنو قال :
 .(ٗ)الّناس فييّن رخصة : بّر الوالدين بّرين كانا أو فاجرين ..."
ن ت عّرضوا لمظمم أو عدم اإلحترام لذا ومن ىنا فإّن عمى األوالد أن يحترموا والدييم وا 

من قبميم، ويشمل ىذا الوجوب الوجوب الشرعي والوجوب الّدستوري، إذ ال يحّق لألوالد 
أن يدفعوا أمام المحكمة ويبّرروا سبب عدم إحتراميم لوالدييم لعدم تمّقييم اإلحترام من 

 قبميم . 
بدين عميو الّسالم في دعائو أشار إلييا اإلمام زين العا، ويشمل ىذا الحّق صورا  عديدة 
واْعِطْف ، وَأِلْن َلُيَما َعِريَكِتي، وَأِطْب َلُيَما َكاَلِمي، "... المَُّيمَّ َخفِّْض َلُيَما َصْوِتي : 

ُيَما وَأِثبْ ، وَعَمْيِيَما َشِفيقا  . المَُّيمَّ اْشُكْر َلُيَما َتْرِبَيِتي، وَصيِّْرِني ِبِيَما َرِفيقا  ، َعَمْيِيَما َقْمِبي
ُيَما ِمنِّي ِمْن َأذ ى، َعَمى َتْكِرَمِتي ، واْحَفْظ َلُيَما َما َحِفَظاه ِمنِّي ِفي ِصَغِري . المَُّيمَّ وَما َمسَّ

، َأْو َضاَع ِقَبِمي َلُيَما ِمْن َحقٍّ َفاْجَعْمو ِحطَّة  ِلُذُنوِبِيَما، َأْو َخَمَص ِإَلْيِيَما َعنِّي ِمْن َمْكُروه
يَِّئاِت ِبَأْضَعاِفَيا ِمَن اْلَحَسَناِت . ، وِزَياَدة  ِفي َحَسَناِتِيَما، َرَجاِتِيَماوُعُمّوا  ِفي دَ  َل السَّ َيا ُمَبدِّ

َيا َعَميَّ ِفيو ِمْن َقْولٍ  ، َأْو َضيََّعاه ِلي ِمْن َحقٍّ ، َأْو َأْسَرَفا َعَميَّ ِفيو ِمْن ِفْعلٍ ، المَُّيمَّ وَما َتَعدَّ
َرا ِبي َعنْ  وُجْدُت ِبو َعَمْيِيَما وَرِغْبُت ِإَلْيَك ِفي َوْضِع ، و ِمْن َواِجٍب َفَقْد َوَىْبُتو َلُيَماَأْو َقصَّ

واَل َأْكَره َما َتَولََّياه ، واَل َأْسَتْبِطُئُيَما ِفي ِبرِّي ، َفِإنِّي اَل َأتَِّيُمُيَما َعَمى َنْفِسي، َتِبَعِتو َعْنُيَما
 . (٘)ِمْن َأْمِري َيا َربِّ ... "

 فمن ىنا نرى بأّن حّق الوالدين في إحتراميم من قبل أوالدىم يشمل صورا  عّدة، منيا :
                                                           

-
1

 انًمذ : انجغغ . 

 (  221و، ص  2::1ؽشأد، ؽٓشاٌ،  ، يطجعخ2، ؽ 2) فخش انذٍّٚ انطشٚؾٙ، يغًع انجؾشٍٚ، ط 

-
2

ذ ثٍ ٚعمٕة انكهُٛٙ انشاص٘، انكبفٙ، ط   ًّ اإلعاليّٛخ، ؽٓشاٌ،  ، داس انكزت4، ؽ 2انشٛخ يؾ

 . :34ص و،  1::1

-
3

ذ طبنؼ انًب  ًّ ، داس إؽٛبء انزشاس انعشثٙ، 1، ؽ :صَذساَٙ، ششػ أطٕل انكبفٙ، ط انشٛخ يؾ

 . :41و، ص  2111ثٛشٔد، 

-
4

، يؤّعغخ انُّشش 2إثٍ شعجخ انؾّشاَٙ، رؾف انعمٕل عٍ آل انّشعٕل طهّٗ هللا عهّٛ ٔآنّ، ؽ  

 . 368و ، ص  1::1اإلعاليٙ، لى انًمذّعخ، 

-
5

 . 163، يظذس عبثك، صانشٛخ إثشاْٛى انكفعًٙ 
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عدم رفع الصوت عمييما، عدم سّبيما، عدم إسماعيم ما يزعجيم، عدم الشجار معيم، 
 عدم القيام بما ينتقص منيم، وما إلى ذلك من صور عديدة .

ّرع الّدستوري أوجب حّق الّرعاية وفي نياية المطاف يجدر بنا أن نشير إلى أّن المش
واإلحترام لموالدين في جميع الظروف واألحوال، غير أّن أداء ىذين الحّقين يتأّكدان 

 خصوصا  في حاالت ثالثة، وىي : ) العوز، والعجز، والشيخوخة ( .
نجد بأّنو بّين في  (ٔ)ٕٗٔٓ( لسنة ٔٔولدى الّرجوع إلى قانون الحماية اإلجتماعّية رقم )

" كّل  /تاسعا ( منو المقصود بـ )العجز( حيث نّص عمى أّنو يقصد بالعاجز :ٕماّدة )ال
شخص غير قادر عمى العمل بصورة دائمّية لتأمين معيشتو بسبب المرض أو 

 ٘٘سنة( من العمر بالنسبة لمرجال، و) ٓٙالشيخوخة، ويعّد بحكم العاجز من بمغ )
 سنة( بالنسبة لمنساء" . 

ّنو كان من األفضل تحديد العاجز بكّل شخص ال يستطيع العمل حّتى إاّل أّنو نجد أ
بصورة جزئّية، إذ أّن مفيوم العجز مفيوم عام يشمل العديد من الحاالت اّلتي يمّر بيا 
اإلنسان، خاّصة إذا كان العجز عائقا  عن أداء عممو بصورتو المعتادة، وذلك كما 

، إذ نجد بأّنيا ٜٜٛٔ( لسنة ٕعطل رقم )أشارت إليو تعميمات تقدير درجة العجز وال
 ( منيا، إذ نّصت عمى أّنو :ٔبّينت المقصود بالعجز واإلعاقة، وذلك في الماّدة )

 " يقصد بالتعابير التالية ألغراض ىذه التعميمات المعاني المبّينة إزاء كّل واحد منيا :
المعّوق : كّل من انعدمت أو نقصت قدرتو بصورة دائمّية عمى العمل بسبب نقص  –أ 

 أو إضطراب في قابمّيتو العقمّية أو النفسّية أو البدنّية .
المعّوق العاجز كّميا  : كّل من فقد قدرتو كّميا  عمى العمل وال يمكن اإلستفادة من  -ب

 خدماتو .
فقد قدرتو جزئّيا  عمى العمل ويمكنو أداء العمل مع المعّوق العاجز جزئّيا  : كّل من  -ج

 .  (ٕ)مراعاة طبيعة عممو واختصاصو . "

                                                           

-
1

 و . 24/3/2114( ثزبسٚخ 4316يُشٕس فٙ عشٚذح انٕلبئع انعشالّٛخ فٙ انعذد ) 

-
2

 و . 9::16/11/1( ثزبسٚخ 3849يُشٕس فٙ عشٚذح انٕلبئع انعشالّٛخ فٙ انعذد سلى ) 
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أّما بالّنسبة لتعريف العوز والشيخوخة فمم يتّم المقصود منيما في التشريعات النافذة، لذا 
 فمدى الّرجوع إلى معاجم اّلمغة نجد بأّن المقصود بالعوز ىو :

واحدة تدّل عمى سوء حال، من ذلك العوز أن يعوز اإلنسان العين والواو والزاء كممة 
الشيء اّلذي ىو محتاج إليو يرومو وال يتيّيأ لو، يقال : عازني، وأعوز الّرجل : ساءت 

 . (ٔ)حالو
يا بّينت مفيوم الشيخوخة ولدى الّرجوع إلى تعريف منّظمة الصّحة العالمّية نجد بأنّ 

دث الشيخوخة نتيجة تأثير تراكم مجموعة متنّوعة :" عمى المستوى البيولوجي تحبأّنيا
من األضرار الجزئّية والخموّية بمرور الوقت، ويؤّدي ذلك إلى انخفاض تدريجي في 
القدرات البدنّية والعقمّية، وتزايد احتماالت المرض والوفاة في النياية، ولكن تمك التغّيرات 

بالسنوات صمة غير قوّية فحسب،  ليست تغّيرات خّطية وال ثابتة، وصمتيا بعمر الفرد
سنة( بصّحة جّيدة وبأداء جّيد إلى أبعد حّد،  ٓٚوبينما يتمّتع بعض من تبمغ أعمارىم )

 سنة( يعترييم الوىن ويحتاجون إلى مساعدة الغير . ٓٚفإّن آخرين في سّن )
ّية وبعيدا  عن التغّيرات البيولوجّية توجد صمة بين الشيخوخة وبين التحّوالت الحيات

األخرى، كالتقاعد عن العمل، واإلنتقال إلى مسكن أنسب، ووفاة األصدقاء وشركاء 
الحياة . ولدى إعداد اإلستجابة الصّحية العمومّية لمشيخوخة من الميّم أاّل يتّم فحسب 
اعتبار النيوج اّلتي تستيدف التعويض عّما يفقده الفرد مع التقّدم في السّن، بل ينبغي 

 .  (ٕ)لنيوج اّلتي تعّزز التعافي والتأقمم والنمّو النفسي اإلجتماعي "أيضا  اعتبار ا
ويمكن القول بأّن تأكيد المشّرع الّدستوري عمى ىذه الحاالت الثالث يعود إلى ما يعانيو 
اإلنسان وخصوصا  الوالدين من احتياج ماّدي ونفسي، وما يحتاجون إليو من عناية 

 أوالدىم بيم .
 المطمب الّثاني

 ضمانات الّدستورّية والقضائّية لمحقوق الّدستورّية لموالدينال
                                                           

-
1

، يكزجخ اإلعالو اإلعاليٙ، ثٛشٔد، 1، ؽ 4أؽًذ ثٍ فبسط ثٍ صكشّٚب، يعغى يمبٚٛظ انّهغخ، ط  

 . 198 – 196و، ص ص  :1:8

-
2

انشٛخٕخخ ٔانظّؾخ، يمبل يُشٕس عهٗ انًٕلع انّشعًٙ نًُّظًخ انظّؾخ انعبنًٛخ :  

(www.who.int ٙيُشٕس ف )2121/:/21، آخش صٚبسح نهًٕلع : 2119/شجبؽ/5 . 

http://www.who.int/
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إّن الحقوق الّدستورّية لموالدين تحتاج إلى ضمانات تضمن اإللتزام بيا من قبل األوالد، 
فتارة تكون ىذه الضمانات دستورّية، وتارة تكون قضائّية، لذا لغرض الوقوف عمى ىذين 

فرعين، يتناول الفرع األّول الضمانات  الضمانين، سيتّم تقسيم ىذا المطمب إلى
الّدستورّية لحقوق الوالدين، في حين يتكّفل الفرع الّثاني لبيان الضمانات القضائّية ليذه 

 الحقوق .
 الفرع األّول

 الضمانات الّدستورّية لمحقوق الّدستورّية لموالدين
ين وكبار الّسن كفمت الّدساتير المقارنة حماية حقوق األسرة، والسّيما فئة العاجز 

واألطفال والمعاقين والشباب من أخطار البطالة والمرض والفقر والعوز واألّمية، وذلك 
 . (ٔ)بفرض ضمانات دستورّية تضمن ليم الحياة الكريمة

يعّد الّدستور اإلطار األساسي لمحقوق والحّريات العاّمة، نظرا  لما يتضّمنو من مبادئ 
لقانون، لذا عمال  بالمبدأ المتضّمن أّن المصمحة العاّمة ومقتضيات ضرورّية لقيام دولة ا

فوق مصمحة األفراد، وأّن الفرد يشّكل خمّية ضمن المجتمع تتقّيد حّرياتو وحقوقو 
بالّصالح العام اّلذي تحّدده وترسمو الّدولة، واستنادا  إلى ضرورة ممارسة األفراد ليذه 

ّخرة لمّتنمية اإلقتصادّية واإلجتماعّية لمبالد، الحّريات والحقوق ممارسة فعمّية حقيقّية مس
، بل وكذلك من شروطو األساسّية، لذا -ومن ضمنيا العراق  –أقّرت غالب الّدول 

ارتأت أّنو يستوجب عمى الّدولة توفير كّل الضمانات اّلالزمة لممحافظة عمييا 
ّرياتو، تعّد ضمانة ىذا يعني أّن الضمانات الّدستورّية لحقوق اإلنسان وح, (ٕ)وصيانتيا

أساسّية وميّمة لتحقيق األفراد لحقوقيم وحّرياتيم، كما أّن وجود الّنصوص الّدستورّية 

                                                           

-
1

ق )دساعخ يمبسَخ(، عهٙ فبػم إثشاْٛى انًعًٕس٘، انؾًبٚخ انذّعزٕسّٚخ نؾمٕق األعشح فٙ انعشا 

 . 59و، ص  2121سعبنخ يبعغزٛش يمذّيخ إنٗ يغهظ يعٓذ انعهًٍٛ نهذساعبد انعهٛب، 

-
2

عكبكُٙ ثبٚخ، دٔس انمبػٙ اإلداس٘ فٙ ؽًبٚخ انؾمٕق ٔانؾّشٚبد األعبعّٛخ، أؽشٔؽخ دكزٕساِ  

 . 39 و، ص 2111يمذّيخ إنٗ يغهظ كهّٛخ انؾمٕق ٔانعهٕو انغٛبعّٛخ، عبيعخ يٕنٕد يعًش٘، 
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المكتوبة الضامنة لحقوق وحّريات اإلنسان يجعل سبيل اإلعتداء عمييا أكثر صعوبة 
 .(ٔ)ومشّقة من حالة عدم النّص عمييا

دساتير الّدول الّديمقراطّية األخرى تمّيز  نستطيع القول بأّن الّدستور العراقي ومقارنة مع
بخاّصية إعالن الحقوق والحّريات، وفرض عمى الّدولة تطبيقيا واحترام تطبيقيا وورد كّل 
ذلك في نصوص الّدستور وليس في مقّدمة الّدستور أو خارج الّدستور، أي بعبارة أخرى 

يات خاّصية وقيمة أصبح إلعالن حقوق وحّريات الفرد وضمان ىذه الحقوق والحرّ 
دستورّية وليس قانونّية، مّما يؤّكد أىّميتيا ودورىا ويؤّكد أيضا  فمسفة تحقيق العدالة 

 . (ٕ)واألبعاد اإلنسانّية اّلتي انتيجتيا الييئة التأسيسّية الّدستورّية
كما يجدر بنا أن نشير إلى أّنو يعتمد األثر القانوني لمّنصوص الّدستورّية المتعّمقة في 

لحقوق والحّريات عمى قدرة وعمل الّدولة في إيجاد ىيئات ومحاكم قضائّية تتوّلى ا
ضمان تطبيق ىذه الّنصوص وكذلك صياغة تشريع قوانين تترجم ىذه الّنصوص 

، وىذا ما سنوّضحو (ٖ)الّدستورّية وتمزم مرافق الّدولة وأجيزتيا الّتنفيذّية في اإللتزام بيا
   في الفرع الّثاني .

 الّثاني الفرع
 الضمانات القضائّية لمحقوق الّدستورّية لموالدين

لدى إستقصاء أحكام المحاكم المختمفة نجد بأّن القضاء العراقي أولى رعاية ممحوظة 
لحقوق الوالدين، وذلك بتجريم األفعال اّلتي تصدر من األوالد واّلتي تعّد عقوقا  لوالدييم، 

، وتارة أخرى بسبب اإلعتداء عمييم بالضرب فتارة يعاقبيم بسبب عدم اإلنفاق عمييم
" تستقبل المحاكم عشرات الشكاوى آلباء وأميات ضد أبنائيم الميسورين  وغيره، إذ أّنو :

لتقصيرىم في إعالتيم، وتسير ىذه الدعاوى بالتوازي مع تردي الوضع االقتصادي 
 وشحة األموال.

                                                           

-
1

ذ َغٛت، انزُّظٛى انذّعزٕس٘ نؼًبَبد ؽمٕق اإلَغبٌ ٔؽّشٚبرّ، ؽ   ًّ ، داس انكزت 1د. عؾش يؾ

 . 85و، ص 2111انمبََّٕٛخ، انمبْشح، 

-
2

و،  2111، يطجعخ انعبسف، ثٛشٔد، 1د. عٕاد انُٓذأ٘، انمبٌَٕ انذّعزٕس٘ ٔانُّظى انغٛبعّٛخ، ؽ  

 .386ص 

-
3

 . 389نّغبثك، ص د. عٕاد انُٓذأ٘، انًظذس ا 
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وال الشخصية تحت مسمى دعاوى وترد ىذه الدعاوى تحديدا إلى محكمتي البداءة واألح
 النفقة أو دعاوى اإلعالة.

ويقول احمد الصفار قاضي محكمة األحوال الشخصية أن دعاوى النفقة تقام عند عجز 
األب أو األم أو كالىما بسبب الفقر أو المرض ضد احد أبنائيم ليقدم ليم مساعدة 

 عمل.مالية بسبب ضعف قوتيم أو مرضيم أو اختيارىم البطالة عن ال
ويوضح الصفار في تعميق إلى القضاء أنو عند إقامة دعوى اإلعالة يطمب القاضي 

 خبيرا مختصا كي يتم تقدير نفقة مستمرة لموالدين أو احدىما. 
ويضيف القاضي في حالة طمب األب أو إالم أو كالىما ولدييم أطفال صغار غير 

المميزين ىنا يحكم القاضي  مميزين، نفقة مستمرة من احد أبنائيم الكبار أو الصغار
بالنفقة المستمرة شرط أن توزع أو تقسم تمك النفقة عمى األب او األم او لموالدين مع 

 الصغار غير المميزين بالتساوي.
ويتابع أن دعاوى اإلعالة تقام أمام محكمة البداءة فيما دعاوى نفقة األصول أو اآلباء 

من قانون  ٔٙالشخصية، الفتا إلى أن المادة  عمى األبناء فأنيا تقام في محاكم األحوال
األحوال الشخصية بينت ان األبناء ميسوري الحالة ممزمون بالنفقة عمى الوالدين شرعا 
وقانونا وىنا األبناء إذا لم يمتزموا بقرار المحكمة فيتم توقيفيم وال يغادروا التوقيف إال 

ىذا المال يعتبر دينا عاما من الدرجة بسداد النفقة لموالدين وال يخرجون إال بكفالة ألن 
 الثانية.

وأكد الصفار عمى ازدياد الدعاوى الواردة إلى محاكم األحوال الشخصية والمتضمنة 
مطالبة اآلباء أبناءىم الميسورين بالنفقة وتخصيص مبالغ مالية كمرتبات لممعيشة 

 . (ٔ)والعالج"
العراقّية بيذا الخصوص، فقد وفي ىذا الصدد نشير إلى حكمين صادرين من المحاكم 

)) لدى التدقيق و المداولة من قبل الييئة  جاء في حكم محكمة التمييز ما نّصو :
الموسعة لمحكمة التمييز وجد أن وقائع الدعوى تتحصل في أن المعترض عمييا 

                                                           

-
1

إُٚبط عجّبس، آثبء ٚشكٌٕ أثُبءْى نهًؾبكى يٍ أعم إعبنزٓى، يُشٕس عهٗ انًٕلع انّشعًٙ نًغهظ  

 و . 2121/:/23و، آخش صٚبسح نهًٕلع :  :13/2/211( ثزبسٚخ www.hjc.iqانمؼبء األعهٗ : )

http://www.hjc.iq/
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لدى محكمة  ٜٜٚٔ/ٗٗٗاعتراض الغير )أ( كانت قد أقامت الدعوى الشرعية المرقمة 
عمى أوالدىا )ر( و )س( و )ق( أوالد )ط( طالبة الحكم بإلزاميم بتأدية شرعية بغداد 

نفقة ليا وقد دفع المدعى عمييم المذكورون بعدم إمكانيم دفع نفقة الميم لعدم وجود 
فضمة من دخميم يمكن معيا فرض النفقة ليا وقد صادقت المدعية عمى أقوال أوالدىا 

 (ٔ)لطرفين عمى إعسار المدعى عمييم ... ((فقررت المحكمة رد دعوى النفقة لتصادق ا
فنجد ىنا أّن المحكمة فرضت عمى أوالدىا النفقة عمى أّميم إذا كانوا موسرين، ولكن 
بسبب أّن األوالد كانوا معسرين وأّن األّم صدّقت عمى ذلك فقّررت المحكمة رّد دعوى 

 النفقة . 
ري في كربالء المقّدسة في كما أّنو في قضّية أخرى أصدرت محكمة جنح العنف األس

قرارا  يحكم بإدانة )إبن( قام بضرب )أّمو( والحكم عميو بالحبس البسيط  ٕٕٔٓ/ٗ/ٔٔ
 لمّدة ثالثة أشير، إذ جاء في قرارىا ما نّصو :

)) من خالل سير التحقيق اإلبتدائي والقضائي والمحاكمة العمنية الجارية تبّين لممحكمة 
ّخصت باّدعاء المشتكية أّن المّتيم أعاله قد اعتدى عمييا أّن وقائع ىذه الّدعوى قد تم

بالضرب بواسطة األيدي وقام بدفعيا كونو مخمورا  وقد تكّرر ذلك اإلعتداء ألكثر من 
مّرة . أّما المّتيم فقد اعترف اعترافا  مؤّوال  بالفعل المنسوب . ومّما تقّدم وجدت المحكمة 

يم أعاله في ضوء الكيفّية الموصوفة أعاله قد جاءت أّن األدّلة اّلتي تحّصمت ضّد المتّ 
كافية ومقنعة إلدانتو وفق ماّدة اإلّتيام، عميو قّررت المحكمة إدانة المّتيم )س( وفق 

وتحديد عقوبتو بمقتضاىا وصدر الحكم  (ٕ)( من قانون العقوبات٘ٔٗأحكام الماّدة )
ىّيا  قابال  لمتمييز وأفيم عمنا  بتاريخ /أ( األصولّية حكما  وجإٛٔاستنادا  ألحكام الماّدة )

فنجد ىنا أيضا  تجريم اإلبن نتيجة إعتدائو عمى أّمو، وىنا ندعو , (ٖ)(( ٕٕٔٓ/ٗ/ٔٔ
                                                           

-
1

 و . 25/11/1:91طبدس فٙ (/ إعزشاع انغٛش، :41سلى انؾكى ) 

-
2

انًعذّل ٔانًُشٕس فٙ  :1:6( نغُخ 111( يٍ لبٌَٕ انعمٕثبد انعشالٙ سلى )415َّظذ انًبدّح ) 

 و : :1:6/:/15(، ثزبسٚخ : 1889عشٚذح انٕلبئع انعشالٛخ فٙ انعذد )

يذّح ال رضٚذ  )) كّم يٍ ٔلع يُّ اعزذاء أٔ إٚزاء خفٛف نى ٚزشن أصشاً ثغغى انًغُٗ عهّٛ ٚعبلت ثبنؾجظ

 عهٗ صالصخ أشٓش ٔثغشايخ ال رضٚذ عهٗ صالصٍٛ دُٚبساً أٔ ثئؽذٖ ْبرٍٛ انعمٕثزٍٛ (( .

-
3

( 2121/ط/أعشح/83لشاس طبدس يٍ يؾكًخ عُؼ انعُف األعش٘ فٙ كشثالء انًمذّعخ ر٘ انعذد ) 

  و . 11/4/2121ثزبسٚخ 
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المشّرع العراقي إلى وضع نصوص قانونّية خاّصة بتجريم عقوق الوالدين، وفرض 
جريمة من بشاعة، عقوبات أشّد مّما ذكر في الحكم المذكور آنفا ، وذلك لما تمّثمو ىذه ال

 ولما تخالفو من المبادئ اإلنسانّية المّتفق عمييا عند الجميع .
 الخاتمة

 مّما تقّدم من البحث تّم التوّصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، أبرزىا ما يأتي :
 النتائج :
تمّثل مسألة اإلقرار بحقوق الوالدين واإللتزام بيا من المسائل اّلتي تنعكس  -ٔ

عمى سالمة المجتمع واستقراره من الّناحية اإلجتماعّية، فضال  عن أّنو وتؤّثر 
 يمّثل أمرا  دينّيا  يجب القيام بو .

 يعّد حقوق الوالدين من الحقوق القانونّية الخاّصة . -ٕ
لقد أوجب المشّرع الّدستوري عمى األوالد أن يراعوا حقوق الوالدين، ويتأّكد ذلك  -ٖ

 والعجز، والشيخوخة( .في حاالت ثالث ىي : )العوز، 
تتمّثل حقوق الوالدين الّدستورّية بحّقي الّرعاية واإلحترام، واّلتي تشمل صورا   -ٗ

 ومصاديقا  عّدة تنضوي تحتيما .
يمّثل النّص الّدستوري عمى حقوق الوالدين من أبرز الضمانات اّلتي وفّرىا  -٘

 المشّرع لحقوق الوالدين .
لحقوق الوالدين، ىناك ضمانات قضائّية  مضافا  إلى النّص الّدستوري الضمان -ٙ

تتمّثل بتشكيل محاكم متخّصصة بقضايا العنف األسري مضافا  إلى نظر باقي 
 المحاكم األخرى ذات اإلختصاص العام بيذه القضايا .

 التوصيات :
نوصي المشّرع العادي بإقرار قانون خاص يتعّمق ببيان حقوق الوالدين ووضع  -ٔ

ّية اإللتزام بيا من قبل األوالد، وذلك بما يتماشى مع آلّيات واضحة لبيان كيف
 النّص الّدستوري الضامن لحقوق الوالدين .

نقترح عمى المشّرع تشديد العقوبة لفعل اإلعتداء عمى الوالدين، وذلك لما يمّثمو  -ٕ
 ة فضال  عن الّنصوص القانونّية من خطورة وانتياك لمّنصوص واألحكام الشرعيّ 
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 قائمة المصادر

 الً : القرآن الكريمأو  

 ثاوياً : الكتب :

 و . 1:93، يؤّعغخ األعهًٙ، ثٛشٔد، 3انشٛخ إثشاْٛى انكفعًٙ، انًظجبػ، ؽ  -1

، يكزجخ اإلعالو اإلعاليٙ، 1، ؽ 4أؽًذ ثٍ فبسط ثٍ صكشّٚب، يعغى يمبٚٛظ انّهغخ، ط  -2

 و . :1:8ثٛشٔد، 

، يطجعخ عبنى انكزت، 1ؽ  ،1د. أؽًذ يخزبس عًش، يعغى انّهغخ انعشثّٛخ انًعبطشح، يظ  -3

 و 2119انمبْشح، 

بد انغْٕش٘، انظؾبػ، ط  -4 ًّ  و . 1:56، داس انعهى نهًالٍٚٛ، ثٛشٔد، 4، ؽ 6إعًبعٛم ثٍ ؽ

، داس انُّٓؼخ انعشثّٛخ، انمبْشح، 1د. عبثش عبد َّظبس، انٕعٛؾ فٙ انمبٌَٕ انذّعزٕس٘، ؽ  -5

 ثذٌٔ عُخ انطجع .

، يطجعخ انعبسف، ثٛشٔد، 1ٔانُّظى انغٛبعّٛخ، ؽ  د. عٕاد انُٓذأ٘، انمبٌَٕ انذّعزٕس٘ -6

 .386و، ص  2111

 ، داس انغُٕٓس٘، ثغذاد، ثذٌٔ عُخ انطجع .1د. ؽغٍ عهٙ رٌَٕ، فهغفخ انمبٌَٕ، ؽ  -8

، يطجعخ َشش انكزبة، ثٛشٔد، 2انّشاغت اإلطفٓبَٙ، انًفشداد فٙ غشٚت انمشآٌ، ؽ  -9

 و . :1:8

ذ َغٛت، انزُّظٛى انذّعزٕس٘ -: ًّ ، داس 1نؼًبَبد ؽمٕق اإلَغبٌ ٔؽّشٚبرّ، ؽ  د. عؾش يؾ

 و .2111انكزت انمبََّٕٛخ، انمبْشح، 

د. عًٛش دأد عهًبٌ ٔ د. نًٗ عهٙ انظبْش٘ ٔ عهٙ يغٛذ انعكٛهٙ، ثؾٕس  -11

 و . 2115، انًشكض انمٕيٙ نإلطذاساد انمبََّٕٛخ، انمبْشح، 1دعزٕسّٚخ، ؽ 

، 2عٕل طهّٗ هللا عهّٛ ٔآنّ، ؽ انشٛخ إثٍ شعجخ انؾّشاَٙ، رؾف انعمٕل عٍ آل انشّ  -11

 و . 1::1يؤّعغخ انُّشش اإلعاليٙ، لى انًمذّعخ، 

ذ انُبد٘، انًجبدا انذّعزٕسّٚخ انعبّيخ، ؽ  -12 ًّ ، يطجعخ داس َشش انضمبفخ، 1د. فؤاد يؾ

 و .         1:85انمبْشح، 

د. فبسٔق عجذ هللا كشٚى، انٕعٛؾ فٙ ششػ لبٌَٕ األؽٕال انشخظّٛخ انعشالٙ سلى  -13

 و .  2115، يطجعخ ٚبدكبس، انغهًٛبَٛخ، 2و،   ؽ  :1:5( نغُخ 199)

 و . 2116، يشكض انفمبْخ، انمطٛف، 1د. انشٛخ فبػم انظفّبس، فمّ األعشح، ؽ  -14

، يطجعخ ؽشأد، 2، ؽ 2انشٛخ فخش انذٍّٚ انطشٚؾٙ، يغًع انجؾشٍٚ، ط  -15

 و . 2::1ؽٓشاٌ، 

ذ انزَٕغٙ، يعغى انًعّشثبد انفبسعّٛخ، ؽ  -16 ًّ َبششٌٔ،  –، يكزجخ نجُبٌ 2د. يؾ

 و . 9::1ثٛشٔد، 

ذ ثٍ انؾغٍ ثٍ عهٙ انؾّش انعبيهٙ، ٔعبئم انشٛعخ إنٗ رؾظٛم يغبئم  -18 ًّ انشٛخ يؾ

 و .  1::1، يطجعخ يٓش، لى انًمذّعخ، 2، ؽ 21انششٚعخ، ط 

ذ طبنؼ انًبصَذساَٙ، ششػ أطٕل انكبفٙ، ط  -19 ًّ ، داس إؽٛبء 1، ؽ :انشٛخ يؾ

 و . 2111انزشاس انعشثٙ، ثٛشٔد، 

ذ ثٍ عهٙ ثٍ انؾغٍٛ انّظذٔق، األيبنٙ، ؽ  -:1 ًّ ، يؤّعغخ انجعضخ، لى 1انّشٛخ يؾ

 و . 3::1انًمذّعخ، 

،يطجعخ َشش أدة انؾٕصح،لى انًمذّعخ، 1، ؽ11إثٍ يُظٕس،نغبٌ انعشة،يظ -21

 و 1:95
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ذ ثٍ ٚعمٕة انكهُٛٙ انشاص٘، انكبفٙ، ط  -21 ًّ ، داس انكزت اإلعاليّٛخ، 4، ؽ 2انشٛخ يؾ

 و . 1::1ؽٓشاٌ، 

 ثالثاً : البحوث والدوري ات :

َغى ْبد٘ ؽغٍٛ ٔصُٚخ عهٙ طبنؼ، ثّش انٕانذٍٚ فٙ سعبنخ انؾمٕق نإليبو صٍٚ انعبثذٍٚ عهّٛ  -1

 و  2118، 1نًغهّذ انعششٌٔ، انعذداخ انمبدعّٛخ نهعهٕو اإلَغبَّٛخ،انّغالو، ثؾش يُشٕس فٙ يغهّ 

 رابعاً : الرسائل واألطاريح :

نمبػٙ اإلداس٘ فٙ ؽًبٚخ انؾمٕق ٔانؾّشٚبد األعبعّٛخ، أؽشٔؽخ دكزٕساِ عكبكُٙ ثبٚخ، دٔس ا -1

 و .2111يمذّيخ إنٗ يغهظ كهّٛخ انؾمٕق ٔانعهٕو انغٛبعّٛخ، عبيعخ يٕنٕد يعًش٘، 

عهٙ فبػم إثشاْٛى انًعًٕس٘، انؾًبٚخ انذّعزٕسّٚخ نؾمٕق األعشح فٙ انعشاق )دساعخ  -2

 . و 2121يعٓذ انعهًٍٛ نهذساعبد انعهٛب،  يمبسَخ(، سعبنخ يبعغزٛش يمذّيخ إنٗ يغهظ

 خامساً : الدساتير والقواويه والتعليمات :

يُشٕس فٙ عشٚذح انٕلبئع انعشالّٛخ  انًعذّل :1:5( نغُخ 199لبٌَٕ األؽٕال انشخظّٛخ سلى ) -1

 و . :31/12/1:5( ثزبسٚخ 291فٙ انعذد سلى )

، يُشٕس فٙ عشٚذح انٕلبئع انعشالٛخ انًعذّل :1:6( نغُخ 111لبٌَٕ انعمٕثبد انعشالٙ سلى ) -2

 و . :1:6/:/15(، ثزبسٚخ : 1889فٙ انعذد )

يُشٕس فٙ عشٚذح انٕلبئع انًعذّل  1:81( نغُخ 23لبٌَٕ أطٕل انًؾبكًبد انغضائّٛخ سلى ) -3

 و . 31/5/1:81( ثزبسٚخ 2114انعشالّٛخ فٙ انعذد )

فٙ عشٚذح انٕلبئع انعشالّٛخ  يُشٕس9::1( نغُخ 2رعهًٛبد رمذٚش دسعخ انعغض ٔانعطم سلى ) -4

 و . 9::16/11/1( ثزبسٚخ 3849فٙ انعذد سلى )

( 4112و، يُشٕس فٙ انٕلبئع انعشالّٛخ ثبنعذد ) 2115دعزٕس عًٕٓسّٚخ انعشاق انذّائى نغُخ  -5

 .29/12/2115فٙ 

يُشٕس فٙ عشٚذح انٕلبئع انعشالّٛخ فٙ  2114( نغُخ 11لبٌَٕ انؾًبٚخ اإلعزًبعّٛخ سلى ) -6

 و . 24/3/2114( ثزبسٚخ 4316)انعذد 

 سادساً : القرارات القضائي ة واألوامر اإلداري ة : 

 و . 25/11/1:91(/ إعزشاع انغٛش، طبدس فٙ :41سلى انؾكى ) -1

( ٔانخبص ثزشكٛم يؾكًخ رؾمٛك ٔيؾكًخ 11/1/2121( ثزبسٚخ )11األيش اإلداس٘ سلى ) -2

 عُؼ خبّطزٍٛ ثمؼبٚب انعُف األعش٘ .

كًخ عُؼ انعُف األعش٘ فٙ كشثالء انًمذّعخ ر٘ انعذد لشاس طبدس يٍ يؾ -3

 و .  11/4/2121( ثزبسٚخ 2121/ط/أعشح/83)

لشاس طبدس يٍ يؾكًخ عُؼ انعُف األعش٘ فٙ كشثالء انًمذّعخ ر٘ انعذد  -4

 و . 12/4/2121( ثزبسٚخ 2121/ط/أعشح/83)

 سابعاً : المواقع اإللكترووي ة :

ًؾبكى يٍ أعم إعبنزٓى، يُشٕس عهٗ انًٕلع انّشعًٙ إُٚبط عجّبس، آثبء ٚشكٌٕ أثُبءْى نه -1

و، آخش صٚبسح نهًٕلع :  :13/2/211( ثزبسٚخ www.hjc.iqنًغهظ انمؼبء األعهٗ : )

 و . 2121/:/23

انشٛخٕخخ ٔانظّؾخ، يمبل يُشٕس عهٗ انًٕلع انّشعًٙ نًُّظًخ انظّؾخ انعبنًٛخ :  -2

(www.who.int ٙيُشٕس ف )2121/:/21، آخش صٚبسح نهًٕلع : 2119/شجبؽ/5 .  
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