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 الملخص
ي عمى: )تسرم ( مف قانكف األحكاؿ الشخصية العراق1( مف المادة )1نصت الفقرة )

النصكص التشريعية في ىذا القانكف عمى جميع المسائؿ التي تتناكليا ىذه النصكص 
أم مصدر أخر إال في إلى  في فحكاىا( بمكجب ىذه الفقرة ال يجكز الرجكعك في لفظيا أ

حالة غياب النص القانكني، كلكف نجد بأف العراؽ ارتبط بالتزامات دكلية كثيرة تنظـ 
المختمفة األمر الذم استمـز البحث في العالقة بيف القانكنيف الدكلي مجاالت الحياة 

الداخمي لمعرفة مكانة ىذه االتفاقيات في السمـ التشريعي في العراؽ ككيفية حسـ ك 
نصكص قانكف األحكاؿ الشخصية. فيناؾ ك التعارض بيف بنكد االتفاقيات الدكلية 

المساكاة بيف إلى  تيدؼك اإلنساف ننصكص تتالَءـ مع أحكاـ الشرعة الدكلية لحقكؽ 
النصكص التي ال تنسجـ مع ىذه المبادئ إلى  المرأة كال تمّيز بينيما، باإلضافةك الرجؿ 

نص ك بسبب مخالفتيا ألحكاـ الشريعة اإلسالمية التي تعتبر المصدر ليذا القانكف، 
جيز سف التي ال ت 2005( مف الدستكر العراقي لعاـ2/أ( مف المادة )1عميو الفقرة )
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قانكف يتعارض مع ثكابت أحكاـ اإلسالـ لذلؾ مف الميـ جدان تحديد كتحميؿ النصكص 
راقي كبنكد المنسجمة لبياف مدل المكاءمة بيف قانكف األحكاؿ الشخصية العك المتعارضة 

 ىذه الكثائؽ الدكلية. 

ؽٛاي اٌّٛائّخ ث١ٓ االرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ ٚلبْٔٛ اال، ػمذ اٌضٚاط :الوفتاحيةالكلوات  

 اٌشخظ١خ، أؾالي ػمذ اٌضٚاط، اٌّٛائّخ.

ABSTRACT 

Texts that are compatible with the provisions of the 

International Bill of Human Rights and aim at equality between 

men and women and do not distinguish between them, in addition 

to texts that do not comply with these principles due to their 

violation of the provisions of Islamic Sharia, which are the source 

of this law, and it is stipulated in Paragraph (1 / a) From Article 

(2) of the Iraqi Constitution of 2005, which does not allow the 

enactment of a law that contradicts the fundamentals of the 

provisions of Islam. Therefore, it is very important to identify and 

analyze texts that contradict and harmonize with the extent of 

compatibility between the Iraqi Personal Status Law and the 

provisions of these international documents. 

Key words: marriage contract, harmonization between 

international agreements and personal status law, dissolution of 

the marriage contract, harmonization. 

 المقدمة
حرياتو بحيث اصبح ك في تدكيؿ حقكؽ اإلنساف  (1)تأتي اىمية مبدأ المكاءمة

فرد مركز قانكني عمى الصعيد الدكلي، كعمى المشرع الكطني ضماف ىذا المركز لمفرد لم
دراج ىذه اإللتزامات الدكلية في القانكف الداخمي مف األمكر ك ، في التشريعات الكطنية كا 

                                                           

ِٛاءِخ:أٞ ٚ إٌّبعجخ، ٠مبي ٚاءِٗ ٚئبِبٚ اٌّٛافمخٚ ِفَٙٛ اٌّٛاءِخ فٟ اٌٍغخ: ِأخٛرح ِٓ اٌٛئبَ  (1)

فٟ اٌّضً ٌٛال اٌٛئبَ ٌٍٙه األٔبَ ٚٚفك ٘زا اٌّذٌٛي اٌٍغٛٞ فبْ اٌّٛاءِخ ٠ّىٓ اْ ٚ فؼً وّب ٠فؼً،

ٚفٟ ، ٠ٕظش: اثٓ ِٕظٛس ، ٌغبْ اٌؼشة، ِبدح ٚأَ رطٍك ػٍٝ ػ١ٍّخ اٌزٛف١ك ث١ٓ اِش٠ٓ ِزجب١ٕ٠ٓ.

 اإلططالػ ٟ٘ ِغّٛع اإلعشاءاد اٌّزخزح إلصاٌخ اٌزؼبسع ث١ٓ اٌزشش٠ؼبد اٌٛؽ١ٕخ ٚاٌّٛاص١ك

طذلذ ػ١ٍٙب اٌذٚي.٠ٕظش: إ٠ّبْ شب٠ف، رٛافك اٌمٛا١ٔٓ ٚ اإلػالٔبد اٌذ١ٌٚخ اٌزٟ ٚلؼذٚ اإلرفبل١بدٚ

ذٌٟٚ اٌؼبَ، ِمبي ِٕشٛس ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ: اٌٛؽ١ٕخ ِغ االرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ ٚاٌ

yemenparliament.gov.ye/articles.php?lng=arabic&id=505 ـزأس٠خ اٌض٠بسح ،

6/9/7112 . 
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الميمة التي يجب مالحظتيا ىي مسألة عدـ تعارض اإلتفاقية الدكلية في بنكدىا المتعمقة 
التي تعتبر المصدر األساس لقانكف  كأحكاـ الشريعة االسالميةباألسرة مع مبادئ 
انتياكيا عيبان دستكريان يجكز الطعف فيو أماـ ك حيث يعد مخالفتيا اك ، األحكاؿ الشخصية

ذا ما ثبت ذلؾ فإنيا تكصـ بعدـ الدستكرية األمر الذم يؤدم لى إ المحكمة المختصة، كا 
لمدستكر، ىذا إذا لـ تقـ الدكلة بالتحفظ عمى االمتناع عف تطبيؽ النص المخالؼ ك إلغاء أ

عمى البنكد التي تتعارض مع مبادئ كاحكاـ الشريعة اإلسالمية، كذلؾ الف ك تفاقية أاإل
العراؽ تعد مف الدكؿ التي اعمف االسالـ كديف رسمي ليا، كاليجكز سف قانكف يتعارض 

لبرلماف بعدـ سف أم قانكف كىذا النص يكفي بحد ذاتو  بإلزاـ ا، مع ثكابت احكاـ اإلسالـ
تشريع يتعارض معو كاال عد باطالن، فضالن عف إلزاـ السمطتيف التنفيذية كالتشريعية ك أ

أم اتفاؽ دكلي فيو انتياؾ لمبادئ الشريعة اإلسالمية ألنو يعد إلى  اإلنضماـك بعدـ إبراـ أ
 (مف الدستكر العراقي.2مخالفان لممادة)

اصدار قانكف جديد في ك الغاء أك إجراء أم تعديؿ اكىذا المبدأ يجب األخذ بو قبؿ 
المسائؿ التي تتعمؽ باألسرة كقانكف األحكاؿ الشخصية، ألف ىذا ما نصت عميو 

 ( مف الدستكر العراقي كبالتالي يعد باطالن كؿ نص يتعارض معو.13المادة)
قضايا التي تناكلت المسائؿ التي تتعمؽ باإلتفاقيات الدكلية  مضمكف ال ينكر أف فيك 

أحكاـ األسرة في قانكف األحكاؿ الشخصية ك العديد مف النصكص التي تتماشى األسرة 
الرجؿ، إال أف ىناؾ بنكد أخرل ال تنسجـ ك المساكاة بيف المرأة إلى  التي تيدؼك العراقي 

 .تتعارض مع  ىذه النصكصك أ
لعراقي مدل المكاءمة بيف مكاد قانكف األحكاؿ الشخصية انبيف  لذا كفي بحثنا ىذا

كذلؾ كفؽ خطة بحث مككنة مف مبحثيف: المتعمقة باألسرة الدكلية كبنكد اإلتفاقيات ك 
مف خالؿ  لبياف النصكص المتفقة مع بنكد اإلتفاقيات الدكليةنخصص المبحث األكؿ 

المطمب الثاني ك  مطمبيف، المطمب األكؿ نتناكؿ النصكص المتعمقة بإبراـ عقد الزكاج
حالؿ عقد الزكاج.كالمبحث الثاني نتناكؿ فيو بنكد اإلتفاقيات ما يتعمؽ بإنفيو  نبيف

الدكلية المتعارضة مع قانكف األحكاؿ الشخصية مف خالؿ ثالث مطالب:المطمب األكؿ 
التي تتعارض مع قانكف األحكاؿ الشخصية ك نتعرض لمبنكد المتعمقة بتعدد الزكجات 
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لزكاج كاختالؼ الديف كمانع مف العراقي، كالمطمب الثالي نبيف في اإلشياد عمى عقد ا
ابراـ الزكاج، أما المطمب الثالث نتناكؿ في الحقكؽ المالية المترتبة عمى عقد 

 نختـ البحث بجممة مف اإلستنتاجات كالتكصيات.ك الزكاج.
 األول بحثالم

 المتفقة مع قانون األحوال الشخصيةاإلتفاقيات الدولية بنود 
العديد مف اكلت المسائؿ التي تتعمؽ بقضايا األسرة التي تناإلتفاقيات الدكلية تتضمف 

 التي تيدؼك أحكاـ األسرة في قانكف األحكاؿ الشخصية العراقي ك النصكص التي تتماشى 
عند إحاللو. كمف أجؿ بياف ذلؾ ك في إبراـ عقد الزكاج  الرجؿك المساكاة بيف المرأة إلى 

 مطمبيف. إلى  نقسـ ىذا المبحث
 المطلب األول

 بإبرام عقد الزواج ما يتعلق
:)الزكاج عقد بيف وأنبعقد الزكاج  (3/1عرؼ قانكف األحكاؿ الشخصية في المادة) 

قد تـ تعديؿ ك ، ياة المشتركة كالنسؿ(الرجؿ كامرأة تحؿ لو شرعان غايتو انشاء رابطة لمح
فأصبح نصو إلقميـ ككردستاف  2008لسنة 15بمكجب قانكف التعديؿ رقـ  مادةال هىذ

الزكاج عقد تراض بيف رجؿ كامرأة يحؿ بو كؿ منيما لآلخر شرعان غايتو تككيف :)كاآلتي
كبيف ، كف(المسؤلية المشتركة طبقان ألحكاـ ىذا القانك أسرة عؿ أسس المكدة كالرحمة 

-نص عمى أنو:)ينعقد الزكاج بإيجابتي ت( مف القانكف كال4المادة) أركاف ىذا العقد في
كىذه المادة ، ؿ مف اآلخر كيقـك الككيؿ مقامو(اقديف كقبك مف أحد الع-عرفان ك يفيده لغة أ

ىي األساس في تحديد أركاف عقد الزكاج حيث نصت عمى أف عقد الزكاج ينعقد 
يستنبط مف مفيـك ما يعني بالتالي كجكب تكافر ركف الرضا فيو ك باإليجاب كالقبكؿ، 

محؿ ك كدىما، كجكد الصيغة كجكد عاقديف حيث اليمكف تصكر كجكد الصيغة دكف كج
الركف الثالث الذم يدكر حكلو صيغة اإليجاب كالقبكؿ، كتفاصيؿ ىذه األركاف ك العقد ى

( تطرؽ 5في المادة)ك ، األخرل في القانكفكالشركط المتعمقة بيا جاءت في ثنايا المكاد 
الشركط المتعمقة بالعاقديف فنصت عمى أنو:)تتحقؽ األىمية في عقد الزكاج إلى  القانكف
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كبيذا النص أراد . (1) مف يقكـ مقاميا(ك الشركط القانكنية كالشرعية في العاقديف أ بتكافر
بأنو البد مف اف تتكفر في كؿ مف الرجؿ ك المشرع التأكيد عمى األىمية في ىذا العقد 
كماؿ الثامنة عشرة مف العمر كالتيك كالمراة دكف تمييز كاألىمية ىنا ىي العقؿ  حددتيا  ا 

( التي نصت عمى أنو: )يشترط في تماـ أىمية الزكاج العقؿ 7ة)( مف الماد1الفقرة)
كماؿ الثامنة عشرة(.   كا 

 ( سػػنة إلبػػراـ عقػػد الػػزكاج لكػػؿ مػػف الرجػػؿ كالمػػرأة18فالمشػػرع قػػد حػػدد سػػف الػػزكاج ب)
أعطػى السػمطة ك ( عمى الحػد الػدنيا لسػف الػزكاج 8كاستثناء عمى ىذه الفقرة نصت المادة)

قص األىميػػة ببمػػكغ  الخامسػػة عشػػرة مػػف العمػػر إذا ثبػػت لػػو لمقاضػػي بػػأف يػػأذف بػػزكاج نػػا
القابميػػة البدنيػػة المطمكبػػة لمػػزكاج كفػػي حالػػة الضػػركرة القصػػكل فقػػط، كمػػا أجػػاز ك أىميتػػو 

لمقاضي أف يأذف بػزكاج مػف أكمػؿ السادسػة عشػرة مػف العمػر بعػد مكافقػة الػكلي الشػرعي 
ممكافقػػة فػػإف لػػـ يعتػػرض فػػإف القاضػػي يحػػدد لػػو مػػدة كميمػػة ل كفػػي حػػاؿ إعتػػراض الػػكلي

ف القاضي بالزكاج في ىػذه مقنعان لمقاضي أذك لـ يقدـ اعتراضا معقكالن ك خالؿ تمؾ المدة أ
-1( مػف القػانكف  كاصػبح الػنص كالتػالي:)8( مػف المػادة)1تـ تعديؿ الفقرة)قد ك ، الحالة

و إذا طمب مف أكمؿ السادسة عشرة مف العمر الزكاج، فممقاضي أف يػأذف بػو، إذا ثبػت لػ
قابميتػػو البدنيػػة، بعػػد مكافقػػة كليػػو الشػػرعي فػػإذا امتنػػع الػػكلي طمػػب القاضػػي منػػو ك أىميتػػو 

باإلعتبػار اذف  كػاف اعتراضػو غيػر جػديرك مكافقتو خالؿ مدة يحػددىا لػو، فػأف اعتػرض أ
متفقػػة نجػػد بأنيػػا  (2)المػػؤتمرات الدكليػػةبنػػكد اإلتفاقيػػات ك إلػػى  بػػالعكدةك ، القاضػػي بػػالزكاج(

تحديػػد الحػػد الػػدنيا ك المػػرأة أك لمشػػرع بشػػأف تحديػػد سػػف الػػزكاج لمرجػػؿ مػػع مػػا نػػص عميػػو ا
( مػػػػػف إتفاقيػػػػػة الرضػػػػػا بػػػػػالزكاج، 2المػػػػػادة )ا، كمػػػػػا جػػػػػاء فػػػػػي مػػػػػلمػػػػػزكاج دكف تمييػػػػػز بيني

( كالتػػي تػػنص عمػػى 1962تحديدالحػػد األدنػػى لسػػف الػػزكاج كتسػػجيؿ عقػػد الػػزكاج عػػاـ )ك 

                                                           

 فٟ ال١ٍُ وٛسدعزب7112ٌْغٕخ 11( ِٓ لبْٔٛ اٌزؼذ٠ً سلُ 7ٚرُ رؼذ٠ً ٘زا إٌض ٚفمبً ٌٍّبدح) (1)

ِٓ أٚ  ٚاط ثزٛفش اٌششٚؽ اٌٛاعت رٛافش٘ب فٟ اٌؼبلذ٠ٓأطجؼ وبٌزبٌٟ:)رزؾمك األ١ٍ٘خ فٟ ػمذ اٌضٚ

 ٠مَٛ ِمبِّٙب ٚفك أؽىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ(.

رؾذ٠ذ عٓ ِؼ١ٓ إٌٝ  فٕٙبن ثٕٛد ٔظذ ػٍٝ ؽك اٌضٚاط ػٕذ ثٍٛؽ عٓ اٌضٚاط دْٚ اإلشبسح  (7)

( ِٓ اٌؼٙذ اٌذٌٟٚ 72/7(ٚ اٌّبدح )1992( ِٓ اإلػالْ اٌؼبٌّٟ ٌؾمٛق اإلٔغبْ )16/1وبٌّبدح )

 (.1966اٌغ١بع١خ ػبَ)ٚ اٌخبص ثبٌؾمٛق اٌّذ١ٔخ
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لتػػدابير الالزمػػة لتعيػػيف حػػد أدنػػى و:) تقػػـك الػػدكؿ األطػػراؼ فػػي ىػػذه اإلتفاقيػػة بإتخػػاذ اأنػػ
لسف الزكاج، كال ينعقد قانكنان زكاج مف ىـ دكف ىذه السف، ما لـ تقرر السمطة المختصة 

كنالحػظ ، (1)اإلعفاء مف شرط السف ألسباب جدية، لمصػمحة الطػرفيف المزمػع زكاجيمػا(
( كفيمػا 8ادة)( مػف المػ1مسػألة الكاليػة إال فػي الفقػرة)إلػى  بأف المشػرع العراقػي لػـ يتطػرؽ

في حاؿ ككف العاقد بالغان فإف القػانكف لػـ يشػترط كجػكد الػكلي كلمعاقػديف ك عدا ىذه الفقرة 
بمػػػا أف القػػػانكف لػػػـ يتعػػػرض لمكضػػػكع الكاليػػػة مػػػف حيػػػث األصػػػؿ الحريػػػة فػػػي الػػػزكاج، ك 

فبالتػػالي لػػػـ يتعػػػرض ألم مسػػػألة أخػػػرل مػػػف المسػػػائؿ المتعمػػػة بالكاليػػػة أيضػػػا كذلػػػؾ مثػػػؿ 
لي، كحػػاالت إنتقػػاؿ الكاليػػة، كترتيػػب األكليػػاء، كمتػػى يفقػػد الػػكلي صػػفة مسػػألة شػػركط الػػك 

لػػذا البػػد مػػف ، الكاليػػة كىػػذه المسػػائؿ مسػػائؿ ضػػركرية البػػد مػػف الػػنص عمييػػا فػػي القػػانكف
لمعرفػػة ترتيػػب األكليػػاء حيػػث  1951( لسػػنة40القػػانكف المػػدني العراقػػي رقػػـ)إلػػى  الرجػػكع
كه، ثػـ كصػي ابيػو، ثػـ جػد الصػحيح، ثػـ أبػك عمى أف:)كلي الصػغير ى(102المادة)تنص 

 . (2)الكصي الذم نصبتو المحكمة(ك كصي الجد، ثـ المحكمة، أ
 15رقـ( بمكجب قانكف التعديؿ 8المادة)إلى  (3فقرة جديدة بتسمسؿ) قد أضيفتك 

قانكف األحكاؿ الشخصية كبمكجبو إذا كاف األب إلى  في إقميـ ككردستاف2008لسنة
 نصيامفقكدان فأف األـ تككف ىي الكلي إذا كانت حاضنة ك كيمة أغائبان غيبة طك متكفيان أ

                                                           

(ٚ 1962ِٓ إػالْ اٌمؼبء ػٍٝ اٌز١١ّض ػذ اٌّشأح )(6/2ٚ٘زا ِب ٔظذ ػ١ٍٗ أ٠ؼبً اٌّبدح) (1)

 (.1929ٚ( ِٓ إرفبل١خ اٌمؼبء ػٍٝ وبفخ اشىبي اٌز١١ّض ػذ اٌّشأح)16/7اٌّبدح)

Report of the world conference of the international womens year,mexico 

city,1975, F,article 1, p.p 69and E population, proposal for action, article 1, 

p.p58. 

( ِٓ اٌمبْٔٛ 117عبء ثؾىُ ِغب٠ش ٌٍّبدح) 1921( ٌغٕخ22ٚ فٟ لبْٔٛ سػب٠خ اٌمبطش٠ٓ سلُ)( 7)

 أثٖٛ صُ اٌّؾىّخ(( ِٕٗ ػٍٝ اْ:)ٌٟٚ اٌظغ١ش 72فمذ ٔظذ اٌّبدح)1911اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ سلُ ٌغٕخ

اٌخبص ٠م١ذ اٌؼبَ اٌزٞ ٚ رٌه ثٛطفٗ لبٔٛٔبً خبطبً ٚ اٌؼجشح ثبٌٕض اٌٛاسد فٟ لبْٔٛ سػب٠خ اٌمبطش٠ٓٚ

٘ٛ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ. ٌٚىٓ اٌٛال٠خ اٌّزوٛسح فٟ لبْٔٛ سػب٠خ اٌمبطش٠ٓ ٟ٘ اٌٛال٠خ ػٍٝ اٌّبي ١ٌٚظ 

ْ اٌّذٟٔ ٠زج١ٓ ثأْ اٌٛال٠خ اٌّزوٛسح ال ( ِٓ اٌمب117ِٛٔظذس اٌّبدح)إٌٝ  اٌزض٠ٚظ ث١ّٕب ثبٌشعٛع

رٕؾظش فٟ اٌٛال٠خ ػٍٝ اٌّبي فمؾ ثً رشًّ اٌٛال٠خ ػٍٝ إٌفظ. ٠ٕظش:اٌمبػٟ آ٠بد أؽّذ عؼ١ذ، 

اٌٛال٠خ ٚأؽىبِٙب فٟ صٚاط اٌمبطش فٟ لبْٔٛ األؽٛاي اٌشخظ١خ اٌؼشالٟ ٚاٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ، اٌّىزجخ 

، اٌّىزجخ اٌمب١ٔٛٔخ، 2ّغ١ذ ثىش، أؽىبَ سػب٠خ اٌمبطش٠ٓ، ؽ.ٚ د.ػظّذ ػجذ ا7112ٌاٌمب١ٔٛٔخ، ثغذاد، 

.ٚ أ. د.خبٌذ ِؾّذ طبٌؼ، ٚال٠خ اإلعجبس فٟ ػمذ اٌضٚاط، ثؾش ِٕشٛس فٟ ِغٍخ 22، ص7112ثغذاد، 

 .92، ص1،7111ع١بع١خ، و١ٍخ اٌمبْٔٛ ٚاٌغ١بعخ، عبِؼخ اٌغ١ٍّب١ٔخ، اٌؼذدٚ دساعبد لب١ٔٛٔخ
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األـ ىي الكلية فغائبان ككانت حاضنة( ك تعتبر األـ كليان إذا كاف األب متكفيان أ-3فييا:)
الجد ككصيو ك الفقرة تتقدـ عمى كصي األب ىذه عمى طفميا في الحاالت الكاردة في 

 لمترتيب الذم جاء في القانكف المدني. المحكمة كالكصي الذم تنصبو المحكمة كفقان ك 
مف البنكد المكجكدة في اإلتفاقيات الدكلية التي تنسجـ مع ىذه الفقرة في قانكف األحكاؿ ك 

( مف إتفاقية القضاء عمى كافة أشكاؿ 16الشخصية العراقي ىي الفقرة)ك( مف المادة)
ميع التدابير المناسبة عمى أنو:) تتخذ الدكؿ األطراؼ ج تنص التيك التمييز ضد المرأة  

لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة في كافة األمكر المتعمقة بالكاج كالعالقات العائمية، 
كبكجو خاص تضمف، عمى أساس المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة: نفس الحقكؽ 

 القكامة كالكصاية عمى األطفاؿ....(.ك المسؤكليات فيما يتعمؽ بالكالية ك 
ضركرة ك مؤتمرات الدكلية التي تناكلت المسائؿ المتعمقة باألسرة تقارير الإلى  باإلضافة

،ق(، 56المساكاة بيف الكالديف في كؿ ما يتعمؽ بشؤكف أكالدىما كما جاءت في الفقرة)
،ق( مف تقرير مؤتمر القمة العالمي لمتنمية اإلجتماعية/ككبنياجف عاـ 80كالفقرة)
1995. 
األقارب عمى منع ( 9المادة) د نصتكفيما يخص الرضى في عقد الزكاج فق     

 كىكذا مفإكراه أم شخص ذكران كاف أـ أنثى عمى الزكاج دكف رضاه،  مفكاآلغيار 
منع مف كاف أىالن لمزكاج، كاعتبرت فعؿ اإلكراه جريمة يناؿ مرتكبيا عقكبة سكاء كانت 

 ال يحؽ ألم مف األقارب -1التالي: )ك عمى النحك  .(1)مف األغيارك مف األقارب أ
األغيار إكراه أم شخص، ذكران كاف أـ أنثى عمى الزكاج دكف رضاه، كيعتبر عقد ك أ

األغيار،  ك الزكاج باإلكراه باطال، إذا لـ يتـ الدخكؿ، كما ال يحؽ ألم مف األقارب أ
 منع مف كاف أىال لمزكاج، بمكجب أحكاـ ىذا القانكف مف الزكاج.

المػػػادة، بػػػالحبس مػػػدة ال تزيػػػد عمػػػى ( مػػػف ىػػػذه 1يعاقػػػب مػػػف يخػػػالؼ أحكػػػاـ الفقػػػرة ) -2
بأحدل ىاتيف العقكبتيف، إذا كاف قريبا مف الدرجة األكلى، أما ك ثالث سنكات، كبالغرامة أ

                                                           

٘زا ِب اوذد ػ١ٍٗ رمبس٠ش ٌغٕخ ؽمٛق اإلٔغبْ ثشأْ ٚ ٠خزٍف ٌٚىٓ اٌزطج١ك فٟ اسع اٌٛالغ (1)

 .7112،7119،7116 أٚػبع ؽمٛق اإلٔغبْ فٟ اٌؼشاق ٌٍغٕٛاد
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إذا كاف المخالؼ مف غير ىؤالء، فتككف العقكبة السجف مدة ال تزيد عمى عشر سنكات، 
 الحبس مدة ال تقؿ عف ثالث سنكات(.ك أ
 15رقػػػػػـ مػػػػػيـ ككردسػػػػػتاف ققػػػػػانكف التعػػػػػديؿ فػػػػػي إمكجػػػػػب بالمػػػػػادة ىػػػػػذه تػػػػػـ تعػػػػػديؿ قػػػػػد ك 

األغيار إكراه أم ك ال يحؽ ألم مف األقارب أ -1التالي: )ك عمى النحك بفقرتيو 2008لسنة
شخص، ذكرا ن كاف أـ أنثى عمى الزكاج دكف رضاه، كيعتبػر عقػد الػزكاج بػاإلكراه بػاطال 

ذا تػػػػـ الػػػػدخكؿ فيعتبػػػػر مكقكفػػػػا، كمػػػػا ال يحػػػػؽ  ألم مػػػػف األقػػػػارب إذا لػػػػـ يػػػػتـ الػػػػدخكؿ، كا 
يعاقػب  -2األغيار منع مف كاف أىال لمػزكاج، بمكجػب أحكػاـ ىػذا القػانكف مػف الػزكاج.ك أ

( مػف ىػذه المػادة، بػالحبس مػدة ال تقػؿ عػف سػنتيف، كال تزيػد 1مف يخالؼ أحكػاـ الفقػرة )
عمػػى خمػػس سػػنكات، إذا كػػاف قريبػػا مػػف الدرجػػة األكلػػى، أمػػا إذا كػػاف المخػػالؼ مػػف غيػػر 

السػجف مػدة ال تزيػد عمػى ك العقكبة الحبس مدة ال تقؿ عف ثػالث سػنكات، أ ىؤالء، فتككف
 عشر سنكات(. 

كقػػد إعتبػػر المشػػرع العراقػػي عقػػد الػػزكاج بػػإكراه بػػاطالن قبػػؿ الػػدخكؿ كأمػػا بعػػد الػػدخكؿ فقػػد 
( مػف القػانكف كالتػي تػنص عمػى 40( مػف المػادة)4إعتبره غير الـز كذلؾ بمكجب الفقػرة)

) إذا كاف الزكاج قد جرل خػارج المحكمػة عػف طريػؽ اإلكػراه  : حاالت التفريؽ القضائي
كتـ الدخكؿ(. كقد تـ تعديؿ ىذه المادة بجعػؿ العقػد الػذم يػتـ بػاإلكراه بعػد الػدخكؿ عقػدان 

التالي: )كيعتبر عقد الػزكاج بػاإلكراه بػاطال إذا لػـ يػتـ ك مكقكفا فتـ تعديؿ المادة عمى النح
ذا تػػـ الػػدخكؿ فيعتبػػر  منػػع اإلكػػراه ك كػػاف مػػف األفضػػؿ أف يتجػػو نحك مكقكفػػا( الػػدخكؿ، كا 

 بصكرة نيائية .
مف اتفاقية الرضا بالزكاج كتحديد الحد األدنى لسف  (1( مف المادة)1نجد بأف الفقرة)ك 

إلى جانب العديد مف البنكد األخرل في (1962عاـ)تسجيؿ عقكد الزكاج ك الزكاج 
نصت عمى أنو:) ال ينعقد ك مكف المؤتمرات الدكلية جاءت بنفس المضك اإلتفاقيات 

بإعرابيما بشخصييما بعد ك الزكاج قانكنان إال برضا الطرفيف رضا كامالن ال إكراه فيو 



 )مدتل(المتعلقة باألدرة بنود اإلتفاقيات الدوليةو قانون األحوال الذخصية العراقي المواءمة بين

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

261 

بحضكر شيكد كفقا ك بحضكر السمطة المختصة بعقد الزكاج ك تأميف العالنية الالزمة 
 .(1)ألحكاـ القانكف(

في المحكمة المختصة شترط قانكف األحكاؿ الشخصية العراقي تسجيؿ عقد الزكاج اك 
فقد جاء في  (2)( مف إتفاقية سيداك16( مف المادة)2ما نصت عميو الفقرة)ىك ك 

أنو يسجؿ عقد الزكاج في المحكمة المختصة  مف قانكف األحكاؿ الشخصية( 10)المادة
( مف المادة 1،2،3بدكف رسـ في سجؿ خاص، كعمى كفؽ الشركط الكاردة في الفقرات)

شرع العراقي بذلؾ فأعتبر الزكاج خارج المحكمة جريمة يعاقب ذاتيا، كلـ يكتؼ الم
يعتبر ابراـ الزكاج خارج المحكمة مع قياـ الزكجية ك الغرامة ك عمييا القانكف بالحبس أ
حفظ عمى ىذه الفقرة مف بالتالي ليس ىناؾ مبرر عمى كضع التك ظرفان مشددان لمعقكبة، 

عدـ تحققو ك طان شرعيان لذلؾ فإف تحققو أليس شر ك ىذا التسجيؿ شرط قانكني ك ، اإلتفاقية
 .(3)ال يؤثراف عمى صحة العقد مف الناحية الشرعية

 المطلب الثاني
 ما يتعلق بإنحالل عقد الزواج

فؾ اإلرتباط بيف الزكجيف إلى  يقصد بإنحالؿ عقد الزكاج جميع الطرؽ التي تؤدم
أكرد  فقد الطالؽا يخص فيمكغيرىا، ك الفسخ ك الخمع ك منيا الطالؽ كالتفريؽ القضائي ك 

( تعريؼ الطالؽ بأنو:) رفع قيد الزكاج بإيقاع مف 34/1المشرع العراقي في المادة)

                                                           

( ِٓ إػالْ اٌمؼبء ػٍٝ اٌز١١ّض ػذ 7َ/6ِٓ اٌجٕٛد األخشٜ اٌزٟ رٕبٌٚذ ٘زٖ اٌّغأٌخ )ف أ/ٚ (1)

خظ١خ ؽ١ش رٕض ػٍٝ أْ:) ػٍٝ ٚ اٌزٟ رؤوذ ػٍٝ ٔفظ ِب عبء فٟ لبْٔٛ األؽٛاي اٌش1962اٌّشأح 

ػذَ اٌزضٚط إال ثّؾغ ٚ أْ ٠ىْٛ ٌٍّشأح، عٛاء ثغٛاء ِغ اٌشعً، ؽك إخز١بس اٌضٚط ثًّء ؽش٠زٙب

 سػب٘ب اٌؾش اٌزبَ(، ٚالثذ أْ رزخز اٌزذاث١ش إٌّبعجخ ٌزأ١ِٓ ِجذأ اٌزغبٚٞ ث١ٓ اٌضٚع١ٓ فٟ ٘زا اٌشأْ.

( 16اٌّشأح)ع١ذاٚ( ٔظذ اٌفمشح)ا /ة(ِٓ اٌّبدح )فٟ إرفبل١خ اٌمؼبء ػٍٝ ع١ّغ أشىبي اٌز١١ّض ػذ ٚ

ػٍٝ ػّبْ اٌّغبٚاح ث١ٓ اٌشعً ٚاٌّشأح فٟ  )ؽش٠خ إخز١بس اٌضٚط ٚفٟ ػذَ اٌضٚاط إال ثشػب٘ب اٌؾش 

اٌىبًِ(. ٚفٟ ِؤرّش ِىغ١ىٛ اٌّؼٕٟ ثبٌّشأح طٕف اإلوشاٖ ػٍٝ اٌضٚاط وٕٛع ِٓ أٔٛاع اٌؼٕف اٌزٟ 

( ِٓ اٌّؤرّش اٌؼبٌّٟ إلعزؼشاع ٚرم١١ُ ِٕغضاد ػمذ األُِ 22رّبسط ػذ اٌّشأح، وّب ٔظذ اٌفمشح)

اٌّزؾذح ٌٍّشأح: اٌز١ّٕخ ٚاٌّغبٚاح ٚاٌغالَ، فٟ ١ٔشٚثٟ ػٍٝ أٔٗ:) ٠ٕجغٟ أْ ٠غزٕذ ػمذ اٌضٚاط ػٍٝ 

 اإلؽزشاَ اٌّزجبدي ٚاٌزفبُ٘ ٚؽش٠خ االخز١بس ٌىً ِٓ اٌشش٠ى١ٓ(.

 (.غغ١ً اٌضٚاط فٟ عغً سعّٟ ٠ؼذ أِشاً إٌضا١ِبً ... ر أٔٗ:) ( ػ16ٍٝ( ِٓ اٌّبدح)7ٔظذ اٌفمشح )(7)

د.فبسٚق ػجذهللا وش٠ُ، اٌٛع١ؾ فٟ ششػ لبْٔٛ األؽٛاي اٌشخظ١خ اٌؼشالٟ  (2)

 .92، ص7111، ِطجؼخ ٠بدوبس، اٌغ١ٍّب١ٔخ، 7،ؽ1919ٌغٕخ122سلُ
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مف القاضي كال يقع الطالؽ إال بالصيغة ك فكضت أك مف الزكجة إف ككمت بو أك الزكج أ
 المخصكصة لو شرعَا(.

قيػد الػزكاج بصػيغة تـ تعديؿ ىذه المػادة كحػؿ محميػا الػنص التػالي: )أكالن: الطػالؽ رفػع  
لغة معينة بإيقاع مف الػزكج ك صريحة تدؿ عميو شرعان كقانكنان دكف التقيد بصيغة محددة أ

 مف القاضي(.ك فكضت بو أك الزكجة إف ككمت أك أ
حؽ منحو المشرع لمزكج، يستعممو متى يشاء، متى ما كاف أىالن إليقاعو كلكف فالطالؽ 

مف اجؿ حماية  كقيكدالمشرع ضكابط  الطالؽ شأنو شأف سائر الحقكؽ  فقد كضع لو
 :مف ىذه القيكدك كبقاء الرابطة الزكجية ما أمكف األسرة 

فإف تبيف اف ايقاع الطالؽ مف الزكج كاف لغرض التعكيض عف الطالؽ التعسفي: -1
لـ يقصد منو سكل اإلضرار بالزكجة قضى بالتعكيض طبقان ك غير مشركع 

لكف ال يجكز لو أف يمجأ اليو إال عند ك   (1)اقي( مف القانكف المدني العر 6،7لممادتيف)
المعدؿ لقانكف األحكاؿ  1985( لسنة51الحاجة كالضركرة إال اف القانكف رقـ)

( كقد نص عمى:)إذا طمؽ الزكج زكجتو 39المادة )إلى  (3الشخصية أضيفت الفقرة)
ذلؾ، كتبيف لممحكمة أف الزكج متعسؼ في طالقيا كاف الزكجة اصابيا ضرر مف جراء 

درجة تعسفو ك حالتو المالية ك تحكـ المحكمة بطمب منيا عمى مطمقيا بتعكيض يتناسب 
 يقدر جممة، عمى أف ال يتجاكز نفقتيا لمدة سنتيف عالكة عمى حقكقيا الثابتة األخرل(. 

في إقميـ ككردستاف 2008لسنة 15رقـة بمكجب قانكف التعديؿ مادتـ تعديؿ ىذه القد ك 
تبيف لممحكمة اف الزكج متعسؼ في ك )إذا طمؽ الزكج زكجتو كالتالي:نصيا أصبح ك 

طالقيا كاف الزكجة أصابيا ضرر مف جراء ذؿ تحكـ المحكمة بطمب منيا عمى مطمقيا 

                                                           

( ػٍٝ أٔٗ:)اٌغٛاص اٌششػٟ ٠ٕبفٟ اٌؼّبْ( فىً ػشس ٚلغ ٔز١غخ إلعزؼًّ ؽك 6رٕض اٌّبدح) (1)

ِٓ اعزؼًّ ؽمٗ  -1( ػٍٝ أٔٗ:)2، فال ػّبْ ػٍٝ طبؽجٗ. ث١ّٕب ٔظذ اٌّبدح)عزؼّبالً عبئضاً ا

 -ٚ ٠ظجؼ اعزؼّبي اٌؾك غ١ش عبئض فٟ األؽٛاي ا٢ر١خ:أ-7اعزؼّبالً غ١ش عبئض ٚعت ػ١ٍٗ اٌؼّبْ(.)

 عزؼّبيإرا وبٔذ اٌّظبٌؼ اٌزٟ ٠شِٟ ٘زا اإل-إرا ٌُ ٠مظذ ثٙزا اإلعزؼّبي عٜٛ اإلػشاس ثبٌغ١ش. ة

إرا وبٔذ  -رؾم١مٙب ل١ٍٍخ األ١ّ٘خ ثؾ١ش ال رزٕبعت ِطٍمبً ِغ ِب ٠ظ١ت اٌغ١ش ِٓ ػشس ثغججٙب. طإٌٝ 

 رؾم١مٙب غ١ش ِششٚػخ(. إٌٝ  اٌّظبٌؼ اٌزٟ ٠شِٝ ٘زا اإلعزؼّبي
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درجة تعسفة يقدر جممة عمى أف التقؿ عف نفقتيا ك حالتو المالية ك بتعكيض يتناسب 
 الثابتة األخرل(. ال تزيد عمى خمس سنكات عالكة عمى حقكقياك لمدة ثالث سنكات 

يستحصؿ مبمغ التعكيض بالطرؽ ك كىذا تعديؿ لصالح المرأة في تقدير مبمغ التعكيض،  
 التنفيذية بكصفو دينان في ذمة الزكج.

كمع أف الطالؽ بيد الزكج أصالة إال أنو ال مانع مف أف يككف بيد المرأة أيضان كما لة 
 ذلؾ بمكجبك ا في أم كقت شاَء ككميك فكضيا الزكج أك اشترطت ذلؾ في عقد الزكاج أ

  .(34( مف المادة)1الفقرة)
قصػده ك قدراتو العقمية أك عدـ إيقاع الطالؽ في حاؿ حدكث ام خمؿ في أىمية الزكج أ-2

( مػف القػانكف عمػى أنػو: ))اليقػع طػالؽ 35نصت المػادة) حرماف الزكجة مف حقكقيا فقد
ه كالمكره كمف كاف فاقد التمييػز السكراف كالمجنكف كالمعتك  -1األشخاص اآلتي بيانيـ: )

فػي حالػة ك المريض في مرض المػكت أ -2مرض.ك كبر أك مصيبة مفاجئة أك مف غضب أ
تمؾ الحالة كترثو زكجتو(. فال بػد أف ك يغمب في مثميا اليالؾ إذا مات في ذلؾ المرض أ

حػػػيف إسػػػتعمالو لحػػػؽ الطػػػالؽ فيػػػؤالء الػػػذيف لػػػـ يكقػػػع يكػػكف الػػػزكج أىػػػالن إليقػػػاع الطػػػالؽ 
فقػػداف اإلرادة كاإلختيػػار ك القصػػد أك انعػػداـ اإلرادة ك فقػػداف األىميػػة انكف طالقيػػـ بسػػبب القػػ
بسػػبب الكقػػكع فػػي مصػػيبة ك لكبػػر السػػف أك أغضػػب النفعػػاؿ ك اإللتمييػػز لشػػدة ا فقػػد بسػػببك أ

 مفاجئة.
( مػػف نفػػس 2كذلػػؾ بمكجػػب الفقػػرة)طػػالؽ المػػريض مػػرض المػػكت  كمػػا لػػـ يكقػػع القػػانكف

فػػي اقمػػيـ 2008لسػػنة 15رقػػـبمكجػػب قػػانكف التعػػديؿ  اة تػػـ تعػػديميإال اف ىػػذه الفقػػر المػػادة 
يقػػع طػػالؽ المػػريض فػػي مػػرض المػػكت  -2التػػالي: )ك عمى النحنصػػياككردسػػتاف كأصػػبح 

تمػؾ الحالػة كلػـ يكػف فاقػد ك في حالة يغمب في مثميا اليالؾ إذا مات في ذلؾ المػرض أك أ
 كاف الطالؽ بائنان(.ك التمييز كترثو زكجتو كل

كاف عميو القانكف سابقان مف عدـ إيقاع طالؽ المريض مػرض المػكت مطمقػان فبخالؼ ما 
كاإلبقػػاء عمػػى سػػكاء كػػاف الشػػخص فاقػػدان لمتمييػػز أـ الي نػػص التعػػديؿ عمػػى إيقػػاع طالقػػو 

في حػػػاؿ قطػػػع العالقػػػة الزكجيػػػة كمػػػا فػػػي الطػػػالؽ ك التػػػكارث بػػػيف الػػػزكجيف حتػػػى كلػػػحػػػؽ 
القػػػانكف ك منػػاقض لمشػػرع المػػػكت كىػػذا ك حػػدد الػػنص المػػػدة مػػا بػػيف الطػػالؽ يلػػـ ك البػػائف، 
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ف العالقة الزكجية بيف الزكجيف ىػي سػبب التػكارث بينيمػا كبإنقطاعػو ينقطػع أل المنطؽك 
معاممػػة الػػزكج ك بقػػاء التػػكارث ك عػػدـ إيقػػاع الطػػالؽ ىالتػػكارث بينيمػػا ككػػاف الغػػرض مػػف 

ج الػػزك  شػػمؿدفػػع الضػػرر عػػف الزكجػػة، كىػػذه الحمايػػة القانكنيػػة تك بعكػػس قصػػده السػػيء 
طمقػػت نفسػػيا مػػف الػػزكج فػػي مػػرض ك أيضػػان فػػإذا كانػػت الزكجػػة مفكضػػة بإيقػػاع الطػػالؽ 

 يرث الزكج.ك مكتيا فإف الطالؽ يقع 
األحػػػػػكاؿ ( مػػػػف قػػػػانكف 39نصػػػػت المػػػػادة) ضػػػػركرة تسػػػػجيؿ الطػػػػالؽ فػػػػي المحكمػػػػػة:-3

تسػجيمو فػي المحكمػة، كلكػف ك ايقػاع الطػالؽ  ضركرةك عمى إجراءات الطالؽ  الشخصية 
يان مف العقكبػة فػي حػاؿ عػدـ تسػجيؿ الطػالؽ بعػد مػركر مػدة العػدة حيػث النص جاء خال

عمى أنو :) مف أراد الطالؽ أف يقػيـ الػدعكل فػي المحكمػة الشػرعية بطمػب المادة نصت 
إيقاعو كاستحصاؿ حكـ بو فإذا تعذر عميو مراجعة المحكمة كجب عميو تسجيؿ الطػالؽ 

 في المحكمة خال مدة العدة(.
يمػػػـز الػػػزكج  -2كحػػػؿ محميػػػا الػػػنص التػػػالي: ) ىػػػذه المػػػادة ( مػػػف2قػػػرة)تعػػػديؿ الف تػػػـكقػػػد 

ل ( ثالثػػة أشػػير فػػي صػػندكؽ خػػاص لرعايػػة األسػػرة لػػد3بكضػػع مبمػػغ مػػف المػػاؿ لفتػػرة )
المػػادة إلػػى  (4كتمػػت إضػػافة فقػػرة أخػػرل بتسمسػػؿ )، المحكمػػة عنػػد رفعػػو دعػػكل الطػػالؽ(

التػػػي التممػػػؾ دخػػػالن شػػػيريان قمػػػيـ برعايػػػة المطمقػػػة تمتػػػـز حككمػػػة اال -4( كػػػاآلتي: )39)
كيخصػػص مبمػػغ شػػيرم ليػػا مػػف قبػػؿ الرعايػػة اإلجتماعيػػة كلغايػػة إيجػػاد فرصػػة عمػػؿ ليػػا 

كتعتبرىذه التعديالت تعديالت إيجابية الغرض منيا إضافة بعض الضمانات ، جيا(زكاك أ
 . خاصان بياالمطمقة التي ال تممؾ ك القانكنية لحماية حقكؽ المرأة 

إلى  لطالؽ إال بحضكر شاىديف عدليف: كأضيفت فقرة جديدةبا عدـ اإلعتداد-4  
:)ال يعتد بالطالؽ إال بحضكر شاىديف عدليف حيف اإليقاع ( كنصيا39المادة )

 أماـ القاضي(.ك اإلقرار بو اماميما أك أ
 ان فرديػ ان فيذا التعديؿ يقيد مف سمطة الزكج في إيقػاع الطػالؽ عمػى الػرغـ مػف ككنػو تصػرف

ة مػػػػف لػػػػو حػػػػؽ إيقاعػػػػو )سػػػػكاء كػػػػاف الػػػػزكج أـ الزكجػػػػة إف ككمػػػػت يقػػػػع بػػػػإرادة كصػػػػالحي
فكضػػػت( إال اف المشػػػرع اشػػػترط اف يكػػػكف الطػػػالؽ بحضػػػكر شػػػاىديف )عػػػدليف( كقػػػت ك أ
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ذا لػػػػػـ  ككنػػػػػا حاضػػػػػريف فالبػػػػػد مػػػػػف اإلقػػػػػرار بػػػػػالطالؽ بعػػػػػد إيقاعػػػػػو أماميمػػػػػا يإيقاعػػػػػو  كا 
 أماـ القاضي.ك بحضكرىما في المحكمة المختصة ك أ
التكصػػػيات  مكافػػػؽ لمػػػا كرد فػػػيالككردسػػػتاني ك ىا المشػػػرع العراقػػػي أخػػػذتالتػػػدابير التػػػي اك 

ت الصادرة مػف لجنػة مركػز المػرأة التابعػة لممجمػس اإلقتصػادم كاإلجتمػاعي حيػث أصػدر 
يطالػػب فيػػو الحككمػػات بػػأف تتخػػذ التػػدابير الممكنػػة لضػػماف  1965قػػراران فػػي عػػاـ  المجنػػة

اإلنفصػاؿ القضػائي، ك الغائػو أك زكاج أالمػرأة فػي حالػة الػك المساكاة فػي الحقػكؽ بػيف الرجػؿ 
كذكر فيو مجمكعة مف المبادئ الضركرية لضماف ىذه المساكاة مع مراعاة مػا يمتػاز بػو 
)التشػػػػػريعات الداخميػػػػػة( لكػػػػػؿ بمػػػػػد كمػػػػػف ضػػػػػمف ىػػػػػذه اإلجػػػػػراءات: عػػػػػدـ إيقػػػػػاع الطػػػػػالؽ 

تسػػجيمو  مػػع مراعػػاةاإلنفصػػاؿ القضػػائي إال عػػف طريػػؽ السػػمطة القضػػائية المختصػػة، ك أ
نفػػس إلػػى  يكػػكف لكػػؿ منيمػػا اإلسػػتنادك كنيػػا. كأف يكػػكف لكػػال الػػزكجيف نفػػس الحقػػكؽ، قان

ابطػػػػاؿ الػػػػزكاج ك الػػػػدفكع فػػػػي الػػػػدعاكم المرفكعػػػػة لمطػػػػالؽ ك األسػػػػانيد القانكنيػػػػة ك األسػػػػباب 
 اإلنفصاؿ القضائي.ك 
رتضػػييا الطرفػػاف التفريػػؽ ألسػػباب يك أف يكفػػؿ القػػانكف حػػؽ كػػال الػػزكجيف فػػي الطػػالؽ أك 

جانب الطالؽ كأحد الطرؽ لحؿ الرابطة الزكجيػة فقػد أفػرد القػانكف إلى  ،لحرةكبإرادتيما ا
(، كالحػػاالت 46إلػػى  40مسػػاحة كاسػػعة لطمػػب التفريػػؽ لكػػال الػػزكجيف كذلػػؾ فػػي المػػكاد)

 التي يجكز فييا طمب التفريؽ ىي:
الخيانة ك المخدرات، أك كما بسبب اإلدماف عمى تناكؿ المسكرات التفريؽ لمضرر -1

براـ عقد الزكاج قبؿك أ الزكجية، الزكاج خارج المحكمة عف طريؽ ك مف العمر، أ 18ا 
 الزكاج بزكجة ثانية دكف إذف المحكمة.ك اإلكراه كتـ الدخكؿ، ا

 مشقاؽ.التفريؽ ل -2
 التفريؽ بسبب حبس الزكج.-3
 التفريؽ بسبب غيبة الزكج. -4
 التفريؽ بسبب العمؿ.-5
 التفريؽ بسبب عدـ اإلنفاؽ.  -6
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ل المشرع بيف الزكجيف في حؽ طمب التفريؽ كفؽ ىذه الفقرات كقد خص فقد ساك 
دكف الزكج كمف ىذه التفريؽ  ببعض الحاالت التي يحؽ ليا طمب المشرع الزكجة

أكىجرىا لزكجتو ( سنكات فأكثر، 3بعقكبة مقيدة لمحرية مدة)الزكج  الحاالت الحكـ عمى
ذا ك أ ،دكف عذر مشركع المدخكؿ بيا لمزفاؼ خالؿ سنتيف لـ يطمب الزكج زكجتو غير ا 
حؽ الزكجة إلى  عقيمان باإلضافةك مبيتمى بعمة أك كاف الزكج  عنينان أك مف تأريخ العقد، أ

 ، كما كلمزكجة طمب التفريؽ قبؿ الدخكؿ بعد اف تردبطمب التفريؽ بسبب عدـ اإلنفاؽ
اض مكاؿ كنفقات صرفيا إلغر الزكج ما قبضتو مف مير كجميع ما تكبده مف اإلى 

في طمب التفريؽ قبؿ  الزكجة حؽل( مف المادة نفسيا 2المشرع الفقرة) خصكما الزكاج، 
 األمكاؿ التي انفقو ألغراض الزكاج.ك الزكج المير إلى  الدخكؿ بعد أف ترد

أشارت الفقرة)ب(  أغمب ىذه المسائؿ مكافقة لما كرد في اإلتفاقيات الدكلية حيثك 
ى التمييز ضد المرأة عمى حؽ كؿ مف الزكجيف ( مف إعالف القضاء عم6مف المادة)

:) تتساكل المرأة مع الرجؿ في الحقكؽ أثناء إبراـ الزكاج كنصياحؿ عقد الزكاج في 
 يككف لمصمحة األكالد في جميع الحاالت اإلعتبار األكؿ(.ك عند حمو، ك 

كما كأكد ىذا اإلعالف عمى أف تتخذ جميع التدابير المناسبة إللغاء القكانيف   
التي تشكؿ تمييزان ضد ك الممارسات القائمة في الدكؿ األطراؼ ك األنظمة ك األعراؼ ك 

عند ك مف أجؿ ذلؾ  البد مف أف ينص عمى مبدأ تساكم الحقكؽ في الدستكر أك المرأة، 
تصديؽ اإلتفاقيات الدكلية إلى  التعميمات المتعمقة بذلؾ، كأف تسارعك إصدار القكانيف 

 .(1) ييز ضد المرأة الصادرة عف األمـ المتحدةالمتعمقة بالقضاء عمى التم
( مف إتفاقية القضاء عمى جيع أشكاؿ 16/1كعمى الرغـ مف تحفظ العراؽ عمى المادة)

التمييز ضد المراة  إال أف الفقرة)ج( مف ىذه المادة جاءت متفقة مع أحكاـ التفريؽ 
راقي إذ نص عمى المشرع في القانكف األحكاؿ الشخصية الع االقضائي التي نص عميي

أنو مف الضركرة أف تتخذ الدكؿ األطراؼ جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز 
كاج كالعالقات العائمية، كبكجو خاص تضمف ز ضد المرأة في كافة األمكر المتعمقة بال

                                                           

 .1962( ِٓ إػالْ اٌمؼبء ػٍٝ اٌز١١ّض ػذ اٌّشأح ػبَ 7اٌّبدح)  (1)
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عند ك المرأة ج: نفس الحقكؽ كالمسؤكليات أثناء الزكاج ك عمى أساس المساكاة بيف الرجؿ 
 .فسخو(

حالتي الطالؽ كالتفريؽ القضائي فيناؾ حالة اخرل لمتفريؽ تسمى إلى  كباإلضافة
عقد بيف الزكج كالزكجة عمى إنياء العالقة الزكجية كيشترط فيو ك كى الخمعك ة ألعاخمالب

كبدؿ الخمع يجكز أف أف يككف الزكج أىالن إليقاع الطالؽ كأف تككف الزكجة محالن لو 
( مف قانكف األحكاؿ الشخصية 46مير كذلؾ كفقان لممادة)الأقؿ مف ك عكض أكثر أ يككف

العراقي،  إال أنو بمكجب القانكف التعديؿ الصادر في اقميـ ككردستاف ألغي شرط 
المكافقة عمى الخمع مف قبؿ الزكج، إذا تبيف لمقاضي عف طريؽ التحكيـ اف الزكجة ال 

لخمع إزالة قيد الزكاج بمفظ ا-1:)حيث اصبح نص المادة كالتاليتطيؽ العيش مع الزكج 
ما في معناه مقابؿ عكض ال يزيد عما قبضتو مف المير المسمى كاليشترط ك الحمع أ

رضى الزكج في الخمع إذا تبيف لمقاضي عف طريؽ التحكيـ اف الزكجة ال تطيؽ العيش 
 .(1)معو(

بدؿ كما تـ تحديد مقدار المير بمكجب نفس التعديؿ حيث نص القانكف عمى أف 
اليزيد عمى المير الذم أخذتو الزكجة مف زكجيا، كعند إصرار  يجب أفخالعة الم

الزكجة عمى دفع العكض كعدـ إستجابة الزكج  تجبر المحكمة الزكج عمى قبكؿ 
كذلؾ لتحقيؽ مفيكـ المساكاة بيف ، صدر قرارىا بالتفريؽ بيف الزكجيفتك العكض 

كمع اف ، بيد المرأة د الرجؿ فالخمعالزكجيف في انحالؿ عقد ازكاج فإذا كاف الطالؽ بي
معايير العقدية إال أنيا تتفؽ مع بنكد ك ىذه التعديالت مخالفة لمبادئ الشريعة اإلسالمية 

السياسية ك (مف العيد الدكلي الخاص بالحكؽ المدنية 3المادة) المكاد الدكلية حيث تنص
د بكفالة تساكل في العيد كالتي نصت عمى أنو:)تتعيد الدكؿ األطراؼ في ىذا العي

الرجاؿ كالنساء في حؽ التمتع بجميع الحقكؽ المدنية كالسياسية المنصكص عمييا في 
:)البد أف تتخذ عمى ذلؾ أيضان كنصيا( 23(مف المادة)4الفقرة) كما تنص (، ىذا العيد

الدكؿ األطراؼ التدابير المناسبة لكفالة تساكم حقكؽ الزكجيف ككاجباتيما لدل التزكج 
                                                           

ِٓ ١٘ئخ األؽٛاي اٌشخظ١خ  12/2/7111ثزأس٠خ  7111/شخظ١خ/922لشاس سلُ ٌىٓ فٟ ٚ (1)

 وٛسدعزبْ سدد لشاس اٌّؾىّخ اٌظبدس ثئ٠مبع اٌخٍغ دْٚ سػب اٌضٚط.ٌّؾىّخ ر١١ّض ال١ٍُ 
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لآلثار المترتبة عمى انحالؿ عقد  أما كبالنسبة، لدل إنحاللو...(ك ياـ الزكاج كخالؿ ق
 منيا: ك الزكاج 

ما استقر عميو القضاء العراقي ك الحضانة: األحكاـ العامة في قانكف األحكاؿ الشخصية 
( 57/1المادة)كما في ، (1)أف الحضانة تدكر كجكدان كعدمان مع مصمحة المحضكفك ى

األـ أحؽ بحضانة الكلد كتربيتو حاؿ قياـ الزكجية -1:) الشخصية مف قانكف األحكاؿ
 .بعد الفرقة ما لـ يتضرر مف ذلؾ(ك 
أنو:)يشترط أف تككف الحاضنة بالغة عاقمة أمينة مف نفس المادة ( 2الفقرة) كتنص  

صيانتو، كال تسقط حضانة األـ المطمقة بزكاجيا، كتقرر ك قادرة عمى تربية المحضكف 
 األب في الحضانة في ضكء مصمحة المحضكف(.ك ىذه الحالة أحقية األـ أالمحكمة في 

تحديده ك لـ يمييز المشرع العراقي بيف الذكر كاالنثى في حكمو بتحديد مدة الحضانة ك 
 سف اإلختيار في اإلقامة مع مف يشاء مف ابكيو.

( 57دة)البنكد المتعمقة بحقكؽ الطفؿ في اإلتفاقيات الدكلية جاءت منسجمة مع الما ك
عند  فكؽ كؿ إعتبارالطفؿ  ككف مصمحةتفي قانكف األحكاؿ الشخصية العراقي إذ 

( مف إعالف حقكؽ الطفؿ 2كما نص عمى ذلؾ المبدأ)بشأف الحضانة إصدار إم قرار 
فييا:)يجب أف يتمتع الطفؿ بحماية خاصة،... كأف تككف لمصمحتو العميا ك  1959عاـ 

 يف ليذه الغاية(.محؿ اإلعتبار األكؿ في سف القكان
:)يحتاج الطفؿ لكي ينعـ بشخصية أنو مىكالذم ينص ع( مف ىذا اإلعالف 6كالمبدأ) 

أبعد مدل ممكف، برعاية إلى  لذلؾ يراعي في تنشئتوك الحب كالتفيـ إلى  منسجمة....
في ظؿ مسؤكليتيما،...فال يجكز إال في ظركؼ إستثنائية فصؿ الطفؿ الصغير ك كالديو 

 عف أمو....(. 
تضمف الدكؿ -1عمى أنو:) 1989( مف إتفاقية حقكؽ الطفؿ عاـ9المادة) تنصك 

األطراؼ عدـ فصؿ الطفؿ عف كالديو عمى كره منيما، إال عندا تقرر السمطات 
الختصة ... كقد يمـز مثؿ ىذا القرار في  حالة معينة مثؿ إساءة الكالديف معاممة الطفؿ 

                                                           

د.ؽ١ّذ عٍطبْ ػٍٟ اٌخبٌذٞ، اٌؾمٛق اٌٍظ١مخ ثشخظ١خ اٌطفً، ِٕشٛساد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ، (1)

 .121، ص7112ث١شٚد، 
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ىماليما لو، أك أ يتعيف إتخاذ القرار بشأف محؿ إقامة ك منفصميف عندما يعيش الكالداف ك ا 
:)تحتـر الدكؿ األطراؼ حؽ الطفؿ أف عمى نصت نفسيا( مف المادة 3كالفقرة ) ، الطفؿ(

عف أحدىما في اإلحتفاظ بصكرة منتظمة بعالقات شخصية ك المنفصؿ عف كالديو أ
تصاالت مباشرة بكال الكالديف، إال إذا تعارض ذلؾ مع مصالح الطفؿ الك   فضمى(.ا 

ىذه البنكد ك ( مف قانكف األحكاؿ اشخصية العراقي 57إال اف نقطة الخالؼ بيف المادة)
تكمف في ككف األـ احؽ بالحضانة في القانكف العراقي فبكجكدىا الحضانة ليا إال في 

( مف ىذه المادة بينما لـ تميز 2فقدانيا لمشركط الكاردة في الفقرة)ك حالة كفاتيا ا
المحكمة تقرر كفقان لمقضية ك األب، فالجية المعنية أك ية بيف األـ أاالتفاقيات الدكل

جؿ إقرار المساكاة بيف األب مف أ ذلؾك  األـك المعركضة أماميا بقاء الطفؿ مع األب أ
 .كاألـ  في تربية  الطفؿ بعد التفريؽ

كفقا  (1)( مف قانكف األحكاؿ الشخصية العراقي57( مف المادة )4الفقرة)تـ إلغاء  
، العراؽ–قانكف التعديؿ الثاني في اقميـ ككردستاف  2015( لسنة6انكف رقـ)لمق
اقامتيـ عندىما بعد ك لكؿ مف األبكيف حؽ مشاىدة أطفاليما -)أ أصبحت كالتالي:ك 

 كفاة أحدىما، كيشمؿ ىذا الحؽ أصكليما.ك الفرقة كانقضاء العالقة الزكجية، 
تعميمو ك ف اإلجتماعية، كتربيتو األـ الحاضف األشراؼ عمى شؤكف المحضك ك لؤلب أ-ب

مف لو حؽ الحضانة كفؽ إلى  ( مف العمر، كبعد كفاتيما تنتقؿ ذلؾ18لحيف بمكغو )
 القكانيف النافذة.

في فترة الرضاعة تككف المشاىدة مرتيف في الشير في المحؿ الذم يتـ اإلتفاؽ -ج
 عميو،  كفي حالة عدـ اإلتفاؽ تككف في المحؿ الذم تقرره المحكمة.

في حالة عدـ ك محؿ اإلقامة كفقان إلتفاؽ الطرفيف ك بعد فترة الرضاعة يككف كقت -د   
( أربع كعشركف ساعة متكاصمة في محؿ يحدده 24اإلتفاؽ تككف اإلقامة أسبكعيان)

                                                           

رؼ١ٍّٗ ؽزٝ ٠زُ ٚ رشث١زٗٚ ٟ:)ٌألة إٌظش فٟ شؤْٚ اٌّؾؼْٛوبْ إٌض لجً اٌزؼذ٠ً وبألرٚ (1)

ٌٍّؾىّخ أْ رأرْ ثزّذ٠ذ ؽؼبٔخ اٌظغ١ش ؽزٝ إوّبٌٗ)اٌخبِغخ ػششح( إرا صجذ ٌٙب ٚ اٌؼبششح ِٓ اٌؼّش

اٌٍغبْ اٌّخزظخ اٌطج١خ ِٕٙب ٚاٌشؼج١خ أْ ِظٍؾخ اٌظغ١ش رمؼٟ ثزٌه، ػٍٝ أْ ال إٌٝ  ثؼذ اٌشعٛع

 ١ٌالً(.٠ج١ذ إال ػٕذ ؽبػٕزٗ 
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طالب المشاىدة)غير الحاضف( حسب مصمحة المحضكف، كبعد إنتياء المشاىدة يجب 
 فو يحـر مف حؽ المشاىدة لمدة شير كاحد.الحاضف، كبخالإلى  عميو إعادة المحضكف

اذا منع الحاضف مشاىدة المحضكف دكف عذر مشركع، يتـ إنذاره مف قبؿ المنفذ -ق  
إلى  العدؿ، كفي حالة تكراره تنتقؿ الحضانة مف محكمة المختصة لمدة شير كاحد

 الشخص الذم يمنح لو ىذا الحؽ بمكجب القانكف النافذ.
خارج البالد بمكافقة األبكيف فقط، كفي حالة كفاتيما يككف إلى  يككف سفر المحضكف-ك

لمشخص الحاضف بمكجب القانكف ىذا الحؽ، كفي حالة سفره مع أم كاحد منيما، 
 البمد.إلى  ينبغي عميو تقديـ تعيد باإللتزاـ بإعادتو

كمة األحكاؿ الشخصية حسف تنفيذ الفقرات أعاله محاإلدعاء العاـ في ك يراقب عض-ز
 اؿ حصكؿ مخالفة يتخذ اإلجراءات القانكنية الالزمة(.كفي ح

الكصية  تشمؿك  انحالؿ العقد:إلى  يتعمؽ باآلثار المترتبة عمى المكت كالتي يؤدم فيماك 
معدالن أحكاـ قانكف األحكاؿ 1979لسنة 72كالميراث: اصدر المشرع العراقي القانكف رقـ

د ذكران كاف أـ أنثى قبؿ كفاة أبيو (:)إذا مات الكل74/1ي جاء في المادة)تالشخصية ال
إلى  ينتقؿ استحقاقو مف اإلرثك أمو، فإنو يعتبر بحكـ الحي عند كفاة أم منيما، ك أ

ناثان حسب األحكاـ الشرعية، بإعتباره كصية كاجبة  (.أكالده ذككران كا 
إذا  -1تـ تعديؿ ىذه المادة مف القانكف في اقميـ ككردستاف كحؿ محميا ما يمي: )) كقد
ف نزلكا يحمكف ك جتمع أكالد األكالد مع األكالد، أإ أكالد أكالد األكالد مع أكالد األكالد كا 

كاف عمى ك كالدتيـ المتكفاة كينتقؿ إلييـ ما يستحقو مف الميراث لك محؿ كالدىـ المتكفي أ
الجدة ما ك قيد الحياة عمى أف ال يزيد عف ثمث التركة إذا لـ يرثكا كلـ يعطيـ الجد أ

ذا أعطاىـ األقؿ يكمؿ مف الكصية الكاجبة. يساكم إست  حقاقيـ كا 
ف ك تسرم أحكاـ الكصية الكاجبة عمى أكالد األخكة كاألخكات ذككران كانكا أ -2 ناثان كا  ا 

 نزلكا كعمى الزكجيف إذا كانت الزكجة مف أىؿ الكتاب.
ناثان بالمساكاة أك لممكرث حاؿ حياتو تكزيع مالو عمى الكرثة ذككران أ -3 صي بذلؾ أف يك ك ا 

 عمى أف ال يزيد عمى ثمث التركة كبإجازة البقية فيما زاد عمى الثمث.
 لممكرث أف يكصي لكارثو بما ال يزيد عمى ثمث تركتو.  -4
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 إذا تزاحمت الكصية الكاجبة مع الكصية اإلختيارية تقدـ األكلى عمى الثانية(. -5
ألكالد في حاؿ كفاة كالدىـ القانكف القديـ قد نص عمى أف أكالد األكالد يحمكف محؿ اف
أكالد أكالد األكالد بينما أضيفت ىذه إلى  الجدة كلـ يتطرؽ القانكفك كالدتيـ قبؿ الجد أك أ

 الفقرة في التعديؿ.
قػػػانكف الكصػػػية الكاجبػػػة كىػػػذا غيػػػر كارد إلػػػى  كمػػػا كتمػػػت إضػػػافة أكالد اإلخػػػكة كاألخػػػكات

قػانكف الكصػية إلػى  كانت كتابيػة كأضيفت الزكجة إذا، رعان كلـ يقؿ بو أحد مف الفقياءش
كىػػػذه الفقػػػرة أضػػػيفت ، زيػػػع تركتػػػو بػػػيف أكالده بالمسػػػاكاةالكاجبػػػة أيضػػػان كلممػػػكرث حػػػؽ تك 

كمحاكلػػػة لتطبيػػػؽ المسػػػاكاة بػػػيف الرجػػػؿ كالمػػػرأة فػػػي مسػػػائؿ اإلرث كحاالتػػػو، كذلػػػؾ ألف 
كمػػػا ، قػػػراف الكػػػريـ كال يجػػػكز الخػػػركج عنػػػوأنصػػػبة المكاريػػػث قػػػد حػػػددىا نصػػػكص فػػػي ال

ص التعػػديؿ عمػػى أف لممػػكرث أف يكصػػي بمالػػو لػػبعض الكرثػػة فيمػػا دكف الثمػػث حتػػى نيػػك 
كثرت إذا كانت ألحد الكارثيف ال قيمة ليػا ك دكف إجازة بقية الكرثة، إذان فالكصية قمت أك كل

شرعان إال بإجازة بقية الكرثة، أما إذا كانت لغير الػكارثيف فإنيػا تنفػذ فػي حػدكد الثمػث كمػا 
 ا تككف متكقفة عمى إجازة بقية الكرثة.زاد عمى ذلؾ فإني

 الثاني بحثالم
 المتعارضة مع قانون األحوال الشخصيةاإلتفاقيات الدولية بنود 

ثكابت ك البنكد التي تتفؽ مع قانكف األحكاؿ الشخصية كمبادئ العدالة إلى  باإلضافة
ذه البنكد تتناكؿ ىك مناقضة ليا ك كؿ ذلؾ ك الشريعة اإلسالمية ىناؾ بنكد أخرل معارضة 

ي مطمبيف: نتعرض فإلى  مسائؿ حساسة كمف أجؿ بياف ذلؾ نقسـ ىذا المبحث
اإلشياد عمى عقد إلى  المطمب الثاني نتطرؽ فيوك تعدد الزكجات، إلى  المطمب األكؿ

اختالؼ الديف فيو.أما المطمب الثالث نخصصو لبياف الحقكؽ المالية المترتبة ك الزكاج 
 كاآلتي:ك عمى عقد الزكاج 

 لمطلب األولا
 تعدد الزوجات
تعػدد ك الزكاج بإمرأة كاحػدة كاإلسػتثناء ىك األصؿ في القانكف األحكاؿ الشخصية العراقي ى

الػزكاج كلػػذلؾ اعتبػر الػػزكاج بػأكثر مػػف كاحػدة جريمػػة يعاقػب عمييػػا القػانكف، مػػا لػـ يػػأذف 
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 لػذلؾالقاضي بذلؾ، كلمقاضي أف يػأذف بػالزكاج مػف ثانيػة عنػد تحقػؽ الشػركط المطمكبػة 
( عمػػػػػػى 3( مػػػػػػف المػػػػػػادة )7، 6،  5،  4فػػػػػػي الفقػػػػػػرة )القػػػػػػانكف كىػػػػػػذا مػػػػػػا نػػػػػػص عميػػػػػػو 

ػػػ ال يجػػكز الػػزكاج بػػأكثر مػػف كاحػػدة إال بػػإذف القاضػػي كيشػػترط إلعطػػاء 4) :التػػاليك النح
اإلذف تحقػػؽ الشػػرطيف التػػالييف:)أ( أف تكػػكف لمػػزكج كفايػػة ماليػػة إلعالػػة أكثػػر مػػف زكجػػة 

 مشركعة. كاحدة. )ب( أف تككف ىناؾ مصمحة
 ػ إذا خيؼ عدـ العدؿ بيف الزكجات فال يجكز التعدد كيترؾ تقدير ذلؾ لمقاضي. 5
بغرامػػة قػػدرىا مائػػة ك ػ كػػؿ مػػف أجػػرل عقػػدا خالفػػا لمػػا تقػػدـ يعاقػػب بػػالحبس مػػدة عػػاـ أ 6

 دينار.
( مف ىذه المادة يجكز الزكاج بػأكثر مػف كاحػدة 5)ك( 4ػ إستثناء مف أحكاـ الفقرتيف ) 7

 .زكاج بيا أرممة(إذا كاف ال
منػػع التعػػدد كمػػا لػػـ يشػػأ أف يطمػػؽ التعػػدد دكف إلػػى  فالمشػػرع العراقػػي لػػـ يشػػأ أف يػػذىب

كط كلػػذلؾ يعاقػػب كػػؿ مػػف اجػػرل عقػػدان بػػالزكاج بػػأكثر مػػف كاحػػدة دكف إذف القاضػػي، شػػر 
كاإلستثناء عمى ذلؾ يجكز الزكاج بأكثر مف كاحدة إذا كاف المراد الزكاج بيا أرممة حتػى 

( مػف 2مػا جػاء فػي المػادة)ك  ، تطبيؽ مبػدأ العػدؿ بػيف الزكجػاتك دكف إذف مف القاضي أ
نسجـ مع ما جاء في القانكف يال  (1)ؿ التمييز ضد المرأةاتفاقية القضاء عمى جميع أشكا

خػػػالالن بمبػػػدأ ك يعتبػػػر تمييػػػزا ضػػػد المػػػرأة  كبمكجػػػب نػػػص تمػػػؾ المػػػادة فػػػإف ذلػػػؾالعراقػػػي   ا 
إذ ذكػػرت المجنػػة المعنيػػة بحقػػكؽ   ،المسػػاكاة بػػيف الرجػػؿ كالمػػرأة فػػي التشػػريعات الداخميػػة

فػػؽ مػػع مبػػدأ المسػػاكاة فػػي المعاممػػة بػػأف تعػػدد الزكجػػات ال يتاإلنسػػاف فػػي األمػػـ المتحػػدة 
نو ينتيؾ كرامة المرأة، كيمثؿ تمييزا غير مقبكؿ ك فيما يتعمؽ بالحؽ في الزكاج.  . ضدىاا 

  . (2)كبناء عميو ينبغي إلغاء ىذه الممارسة بصفة نيائية أينما كاف كجكدىا مستمرا

                                                           

رٛافك ػٍٝ أْ ٚ رشغت اٌذٚي األؽشاف ع١ّغ أشىبي اٌز١١ّض ػذ اٌّشح ( ػٍٝ أٔٗ:)7رٕض اٌّبدح) (1)

رؾم١مبً ٌزٌه رزؼٙذ ٚ دْٚ اثطبء ع١بعخ اٌمؼبء ػٍٝ اٌز١١ّض ػذ اٌّشأحٚ رٕزٙظ ثىً اٌٛعبئً إٌّبعجخ

رشش٠ؼبرٙب إٌّبعجخ أٚ  ر١ش٘ب اٌٛؽ١ٕخاٌّشأح فٟ دعبٚ رغغ١ذ ِجذأ اٌّغبٚاح ث١ٓ اٌشعً -اٌم١بَ ثّب ٠ٍٟ:أ

 األخشٜ.....(.

إػزّذرٙب اٌٍغٕخ  إٌغبء(ٚ ) اٌّغبٚاح فٟ اٌؾمٛق ث١ٓ اٌشعبي72(ِٓ اٌزؼ١ٍك اٌؼبَ سلُ 79اٌفمشح)(7)

 .7111ػبَ 62اٌّؼ١ٕخ ثؾمٛق اإلٔغبْ فٟ دٚسرٙب 
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لدكؿ األطراؼ كمف أجؿ ذلؾ طالبت المجنة المعنية بالقضاء عمى التمييز ضد المرأة ا
في إتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة بتسجيؿ عقكد الزكاج ككسيمة 

 .  (1)تعدد الزكجاتك الجمع بيف زكجتيف لمنع 
مؤتمر الدكلي المتعمؽ بالعاـ العالمي لممرأة المف المؤتمرات التي تناكلت ىذه المسألة ك 

التشريعات التي نصت عمى  هقرير ( مف ت195صنفت الفقرة) الذمك  1975كفي مكسيك
قيمة المرأة كإنساف ك قيدتيا بشركط، بمثابة تشريع تتعارض مع كرامة ك تعدد الزكجات أ

 .   (2)مشاركتيا في عممية التنميةك تقدميا  يعيؽكحاجز ليا ك 
مف ىذا المنطمؽ تـ تعديؿ ىذه المادة في إقميـ ككردستاف كبمكجبو يجيز الزكاج بأكثر ك 

/ ثانيان( مف قانكف 1في المادة) حاالت شبو مستحيمة كما جاءف في مف كاحدة كلك
:)ال يجكز الزكاج بأكثر مف كاحدة إال بإذف : نصياالتعديؿ في اقميـ ككردستاف كأصبح 

 القاضي، كيشترط إلعطاء اإلذف تحقؽ الشركط التالية:
 مكافقة الزكجة األكلى عمى الزكاج أماـ المحكمة. -أ

الذم ال يرجى منو الشفاء ك ثابت مف المعاشرة الزكجية المرض المزمف ال -ب
 عقـ الزكجة الثابت بتقرير مف لجنة طبية مختصة.ك أ

أف يككف لطالب الزكاج الثاني إمكانية مالية تكفي إعالة أكثر مف زكجة  -ت
جراء عقد ‘كاحدة،عمى أف يثبت ذلؾ بمستمسكات رسمية يقدميا لممحكمة عند 

 الزكاج.
ج تعيدان خطيان أماـ المحكمة قبؿ إجراء عقد الزكاج بتحقيؽ أف يقدـ الزك  -ث

 المعنكية(.ك غيره مف اإللتزامات الزكجية)المادية ك العدؿ بيف الزكجيف في القسـ 
 أف ال تككف الزكجة قد إشترطت عدـ التزكج عمييا في عقد الزكاج. -ج

                                                           

ٌٍذٚي األؽشاف أْ ٠ٕجغٟ أ٠ؼبً  ٚاٌزٟ ٔظذ ػٍٝ أٔٗ:) 71( ِٓ اٌزٛط١خ29ٚرٌه فٟ اٌفمشح )(1)

ٚفمبً ٌٍششائغ اٌذ١ٕ٠خ. فجزٌه أٚ  ثؼمٛد ػشف١خأٚ  رشزشؽ رغغ١ً ع١ّغ اٌض٠غبد عٛاء وبٔذ ثؼمٛد ِذ١ٔخ

٠ّىٓ ٌٍذٌٚخ أْ رىفً االِزضبي ٌالرفبل١خ ٚأْ رم١ُ اٌّغبٚاح ث١ٓ اٌشش٠ى١ٓ ٚرؼغ ؽذاً أدٔٝ ٌغٓ اٌضٚاط، 

 .ؽمٛق اٌطفً( ٚرّٕغ اٌغّغ ث١ٓ صٚعز١ٓ ٚرؼذد اٌضٚعبد ٚرىفً ؽّب٠خ

2 Report of the conference of the international women's year, mexico 

city,family، article(195), p.p157. 
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م مف كؿ مف أجرل عقدان بالزكاج بأكثر مف كاحدة خالفان لما ذكر في أ -ح
الفقرات)أ،ب،ت،ث،ج(مف ثانيا مف ىذه المادة يعاقب بالحبس مدة التقؿ عف 

 التزيد عمى سنة كبغرامة مالية قدرىا عشرة مالييف.ك ستة أشير 
ال يجكز لمقاضي إيقاؼ تنفيذ العقكبات الكاردة في الفقرة)ح(مف المادة  -خ

 أعاله(.
ـ إمكانية تكافر بناء عمى ذلؾ يصبح تطبيؽ التعدد أشبو بمستحيؿ لعد ك

التعدد بحجة إلى  ىذا يضع كؿ مف يضطرك الشركط السالفة الذكر مجتمعة، 
أمر غير ممكف كبالتالي قد يرغـ الزكج في بعض  أماـعذر شرعي ك مقبكلة 

األحياف قبؿ الزكاج مف ثانية أف يطمؽ زكجتو األكلى دكف أف يكمؼ نفسو عناء 
 التحقؽ مف الشركط الكاردة في القانكف.

أفرغتو مف اليدؼ التي كانت ترمي ك لمفارقة التي كاجيت تطبيؽ ىذا التعديؿ، اك 
بالتالي ك خارج حدكد اإلقميـ لكي يعقد زكاجان ثانيان إلى  الذىاب  اليو المشرع،

 نص يسيؿ التحايؿ عميو. ك نككف أماـ ثغرة قانكنية 
 المطلب الثاني

 إلشهاد على عقد الزواج واختالف الدين فيها
 ول:اإلشهاد على عقد الزواجالفرع األ 

عمى العقد كذلؾ بدكف شيادة شاىديف متمتعيف باألىمية القانكنية عقد الزكاج ال يصح 
ال ينعقد الزكاج إذا فقد شرطان  -1:)نصياك مف القانكف ( 6الفقرة)ق( مف المادة)بمكجب 

مية ىشيادة شاىديف متمتعيف باأل-ق: الصحة المبينة فيما يميك مف شركط اإلنعقاد أ
 لذلؾك مف الشركط التي يمـز تكافرىا في الشيكد التعدد، ك  ، القانكنية عمى عقد الزكاج(

 .(1)يصح الزكاج بشيادة رجؿ كامرأتيف كىذا ما أخذ بو المشرع العراقي
المؤتمرات الدكلية ك المساكاة التي تنادم بيا بنكد اإلتفاقيات  ىذه المسألة متناقضة لفكرة

ىذه ألنو تطالب بعدـ التمييز بيف الرجؿ كالمرأة في كافة  التيمع األحكاؿ ال تنسجـ ك 
                                                           

صوٟ اٌذ٠ٓ شؼجبْ، األؽىبَ اٌششػ١خ ٌألؽٛاي اٌشخظ١خ، ِٕشٛساد عبِؼخ لبس٠ٛٔظ، ثٕغبصٞ،  (1)

 .111، ص 1929
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ككما نصت عميو إتفاقية الكاجبات ك في الحقكؽ ، كبمساكاتيما أماـ القانكف المياديف
ستبعاد ك :)أم تفرقة أانصيك (1المادة) القضاء عمى كافة أشكاؿ التمييز ضد المرأة في ا 

حباط اإلعتراؼ ك أغراضو إضعاؼ أك أيككف مف اثاره ك تقييد يتـ عمى أساس الجنس ك أ ا 
اإلقتصادية ك الحريات األساسية في المياديف السياسية ك لممرأة بحقكؽ اإلنساف 

ممارستيا ليذه الحقكؽ، بصرؼ ك في أم ميداف أخر،أك المدنية أك الثقافية ك اإلجتماعية ك 
 بيف الرجؿ(.ك عمى أساس المساكاة بينيا ك النظر عف حالتيا الزكجية 

تحت شعار)عقد األمـ  1980في تقرير مؤتمر ككبنياجف /الدانمارؾ جاء مف أبرز ما ك 
تثبيت ك السمـ(.إلغاء التمييز ضد النساء ك التنمية ك المتحدة لممرأة العالمية المساكاة 

 .(1)التشريعات األخرلك المرأة في الدساتير الكطنية ك المساكاة بيف الرجؿ 
تكجد في بعض البمداف أحكاـ تشريعية كجاء في تقرير مؤتمر النيركبي أنو:) ال تزاؿ 

بما في ذلؾ القانكف المدني  –تمييزية في المياديف االجتماعية، كاالقتصادية، كالسياسية 
، كىناؾ حاالت -كقانكف العقكبات، كالقانكف التجارم، كبعض النظـ كالقكاعد التجارية 

الالزمة إللغاء القكانيف لـ تدرس فييا القكانيف المدنية دراسة كافية، لتحديد اإلجراءات 
بتحديد  –عمى أساس المساكاة  –التي ما زالت تقؼ مكقؼ التمييز مف المرأة، كالقياـ 

، مف حيث -كخاصة المرأة المتزكجة  –األىمية القانكنية، كالمركز القانكني لممرأة 
الجنسية، كاإلرث، كالممكية، كالتصرؼ في األمكاؿ، كحرية انتقاؿ المرأة، كحضانة 

مقاكمة متأصمة مف جانب  –قبؿ كؿ شيء  –طفاؿ كجنسيتيـ. كما زالت ىناؾ األ
العناصر المحافظة في المجتمعي إلجراء التغيير الالـز في المكاقؼي مف أجؿ الحظر 
التاـ لمممارسات التمييزية ضد المرأة، عمى األصعدة األسرية، كالمحمية، كالكطنية، 

لذا /فقرة د( 6اإلتفاقيات الدكلية ال تسجـ مع المادة) فيذه البنكد كغيرىا في، (2)كالدكلية(
في إقميـ ككردستاف  2008لسنة 15رقـ بمكجب قانكف التعديؿىذه الفقرة تعديؿ  تـ

                                                           

(1) Report of the world coference of the united nations, Copenhagen,14to30 

july, 1980, decade for women quality, development,and peace. 

)2 (  Report of the world conferene to review and appraise the achievements 

of the united nations decade for women:Equality, development and 

peae,Nairobi,  1985, paragraph(50), p.p18. 
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شيادة شاىديف متمتعيف باألىمية القانكنية عمى عقد الزكاج كيستكم في  -التالي: )دكك
 ذلؾ الرجؿ كالمرأة(.

 التي ىي أصؿ القانكف.أحكاـ الشريعة اإلسالمية   تمامان ألحكاـكىذا التعديؿ مناقض 
 الفرع الثاني
 الزكاجعقد اختالؼ الديف في 

( مػػػف قػػػانكف األحػػػكاؿ الشخصػػػية عمػػػى أنو:)يصػػػح لممسػػػمـ أف يتػػػزكج 17نصػػػت المػػػادة) 
فالمسػػػمـ يصػػػح أف يتػػػزكج مسػػػيحية ، زكاج المسػػػممة مػػػف غيػػػر مسػػػمـ(  يصػػػحكتابيػػػة، كال

ذا عقػػد المسػػمـ  مػػف إمػػرأة ال ديػػف ليػػا،أف يتػػزكج ال يجػػكز ك ييكديػػة، ك أ زكاجػػو مػػع إمػػرأة كا 
مف جية أخرل ال يجكز لممسممة مطمقان ك كتابية فعقده باطؿ ال يترتب عميو أم اثر.غير 

كىػػذه المسػػألة أيضػػان مناقضػػة لمبػػدأ ، كػػاف مػػف أىػػؿ الكتػػابك لك الػػزكاج مػػف غيػػر المسػػمـ 
اعترفػت األمػـ المتحػػدة  ليػػة حيػثبنػكد الكثػائؽ الدك ك المسػاكاة الػذم تطالػب بػػو المنظمػات 

نصت المادة ك ، 1948المعتقد في اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف عاـ ك بحرية الديانة أ
لكػػؿ إنسػػاف حػػؽ فػػي حريػػة الفكػػر كالكجػػداف كالػػديف كيشػػمؿ ذلػػؾ  و عمػػى أنػػو:)( منػػ18)

  .( معتقػػػػػد يختػػػػػارهك اؽ أم ديػػػػػف أنػػػػػحريتػػػػػو فػػػػػي أف يػػػػػديف بػػػػػديف مػػػػػا، كحريتػػػػػو فػػػػػي اعت
أيضان العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية بالحؽ فػي حريػة الػديف  ذاأقر بيك 
 .(1)المعتقد كذلؾ مف بيف ما اقره بو مف حقكؽ كحرياتك أ
إعالف بشأف القضاء عمى جميع  1981الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عاـ  وتبنتك 

يعتبرىذا اإلعالف مف ك عتقد المك أشكاؿ التعصب كالتمييز القائميف عمى أساس الديف أ
( مف اإلعالف 1تقر المادة)ك ، اكلت مبدأ حرية الديانة كالمعتقدأىـ اإلتفاقيات التي تن

مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية  18بعدد مف الحقكؽ الكاردة في المادة 
تناؽ المعتقد.كحرية الفرد في اعك مف ضمنيا: حرية الفكر كالكجداف كالديف أك كالسياسية 
( عمى اتخاذ التدابير الالزمة مف 2/ؼ4كما كتنص المادة )، معتقد يختارهك أم ديف أ

                                                           

 ( ِٓ اٌؼٙذ اٌذٌٟٚ اٌخبص ثبٌؾمٛق اٌّذ١ٔخ ٚاٌغ١بع١خ.12اٌّبدح) (1)
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قبؿ الدكؿ بما في ذلؾ مؤسسات المجتمع المدني لمنع كاستئصاؿ أم تمييز عمى 
 .أساس الديف كالمعتقد

قػػػػػاـ العػػػػػراؽ بإبػػػػػداء تحفػػػػػظ جمػػػػػاعي نيابػػػػػة عػػػػػف منظمػػػػػة المػػػػػؤتمر اإلسػػػػػالمي  إزاء ذلػػػػػؾ
سػػالمية إلنػص فػػي اإلعػالف مػػف شػأنو أف يخػػالؼ الشػريعة اك بنػػد أ بخصػكص تطبيػؽ أم

( مػػػف قػػػانكف 17المػػػادة)فػػػإف سػػػالمية لػػػذلؾ إللػػػكائح أساسػػػيا الشػػػريعة اك أيػػػة تشػػػريعات أك أ
ف كان عدـ التمييز بسبب الديف ك تعارض مع مبادئ حرية الديف ت تاألحكاؿ الشخصية كا 

  (1)ف يشػاء عنػد الػزكاج رغػـ ديانتػواختيػار مػك التمييز بيف الرجؿ كالمرأة في حؽ الزكاج ك أ
إال أف ذلؾ يعد مف ثكابت اإلسالـ التي ال يجكز سف أم تشريع يخالفو كما أكػدت عمػى 

 .2005( مف الدستكر العراقي 2ذلؾ الفقرة)أ/ أكالن( مف المادة)
 المطلب الثالث

 الزواج المترتبة على عقدالحقوق المالية 
 كتشمؿ:

ف لػـ يسػـ فػي عقػد الػزكاج أحؽ مالي لمزكجػة ك كى :المير-أ نفػي ك تسػتحقو بالعقػد حتػى كا 
 ( مف القانكف األحكاؿ الشخصية.19فميا مير المثؿ كذلؾ كفقان لممادة)

( 23( مػف المػادة)1كبمكجب الفقػرة)النفقة: كىي اسـ لما يصرفو الزكج عمى زكجتو  -ب
( مػػف 2فقػػرة)تشػػمؿ ىػػذه النفقػػة كفقػػان لمك تسػػتحؽ الزكجػػة النفقػػة مػػف حػػيف العقػػد الصػػحيح، 

 تكمفة الخدـ. ك السكف كلكازميا كأجرة التطبيب ك الكسكة ك ( الطعاـ 24المادة)
ف كانػػػت  ةالنفقػػػة كاجبػػػ أف(  58يفيػػػـ مػػػف المػػػادة)ك  تمتمػػػؾ لزكجػػػة اعمػػػى الػػػزكج حتػػػى كا 

و إال الزكجػػػة فنفقتيػػػا عمػػػى :)نفقة كػػػؿ إنسػػػاف فػػػي مالػػػكنصػػػيامصػػػدر دخػػػؿ خػػػاص بيػػػا 
إذا امتنػػػع الػػػزكج عػػػف اإلنفػػػاؽ عمييػػػا دكف عػػػذر كمػػػا كلمزكجػػػة طمػػػب التفريػػػؽ ، زكجيػػػا(

 .(2)مشركع بعد مركر الميمة المحددة لو في القانكف

                                                           

( ِٓ ارفبل١خ اٌمؼبء ػٍٝ ع١ّغ أشىبي اٌز١١ّض ػذ 16/ة( ِٓ اٌّبدح)1وّب ٔض ػٍٝ رٌه اٌفمشح) (1)

إخز١بس  اٌّشأح: ة: ٔفظ اٌؾك فٟ ؽش٠خٚ اٌّشأحٚ عبء ف١ٙب:)رؼّٓ ػٍٝ أعبط اٌّغبٚاح ث١ٓ اٌشعً

 اٌضٚط...(.

( ٚعبءد ف١ٙب:)ٌٍضٚعخ ؽٍت اٌزفش٠ك : إرا اِزٕغ اٌضٚط ػٓ اإلٔفبق 92( ِٓ اٌّبدح)2اٌفمشح)أٚالً/ (7)

 ػ١ٍٙب دْٚ ػزس ِششٚع ثؼذ إِٙبٌٗ ِذح ألظب٘ب عزْٛ ٠ِٛبً(.



   (0202لعام )ا(/53(/العدد )9لمجلد )/اوالدياديةانونية مجلة كلية القانون للعلوم الق
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 حيػثفػي فتػرة العػدة ك بعػد إنتيػاء عقػد الػزكاج حتػى في النفقػة يسػتمر قائمػان  زكجةحؽ الك 
( عمػػػػى أنػػػػو:)تجب نفقػػػػة العػػػػدة لمزكجػػػػة المطمقػػػػة عمػػػػى زكجيػػػػا الحػػػػي 50نصػػػػت المػػػػادة)

 نفقة لعدة الكفاة(.كانت ناشزان كال ك لك 
عمػى الحػاالت التػي تسػقط األحػكاؿ الشخصػية العراقػي ( مف قػانكف 25/1نصت المادة)ك 

عػػػػذر مشػػػػركع، ك إذا تركػػػػت دار الزكجيػػػػة دكف إذف مػػػػف الػػػػزكج أكمػػػػا فييػػػػا نفقػػػػة الزكجيػػػػة 
امتنعت غف السفر مع زكجيا دكف عذر مشػركع فػال نفقػة ك ديف، أك حبست عف جريمة أك أ

 . (1)تعد ناشزان ك ليا 
يعتبػػػر النشػػػكز سػػػببان مػػػف أسػػػباب التفريػػػؽ، كلكػػػف لمزكجػػػة طمػػػب التفريػػػؽ، بعػػػد مػػػركر ك  

)سػػنتيف( مػػف تػػأريخ إكتسػػاب حكػػـ النشػػكز درجػػة البتػػات، بينمػػا لمػػزكج طمػػب التفريػػؽ بعػػد 
ذا حكمػػت المحكمػػة بػػالتفريؽ فػػي الحػػالتيف تحكػػـ  إكتسػػاب حكػػـ النشػػكز درجػػة البتػػات. كا 

لتفريػػؽ بعػػد الػػدخكؿ، أمػػا إذا كػػاف التفريػػؽ قبػػؿ الػػدخكؿ بإسػػقاط ميرىػػا المؤجػػؿ إذا كػػاف ا
 فتمـز الزكجة برد ميرىا المعجؿ كيسقط ميرىا المؤجؿ.

لػػذا  ىػػاالمػػؤتمرات الدكليػػة التػػي سػػبؽ ذكر ك بنػػكد اإلتفاقيػػات ل جميػػع ىػػذه األحكػػاـ مخالفػػةك 
مػى عإجبػار الػزكج فمف مشرعنة لعدـ المسػاكاة بػيف الػزكجيف،  تعتبرىا المنظمات النسكية

لمػػػا تنػػػادم بػػػو اإلتفاقيػػػات كتحمػػػؿ األعبػػػاء الماليػػػة لؤلسػػػرة مخػػػالؼ تييئػػػة بيػػػت الزكجيػػػة 
 المساكاة في الحياة الزكجية.ك الدكلية التي تؤكد عمى مبدأ المسكؤلية المشتركة 

طمػب التفريػؽ بعػد مػركر سػنتيف فػي لزكجػة كحػؽ اإصدار الحكـ بنشكز الزكجة، أف كما 
ىاتاف السنتاف يضاؼ الييما مدة المحاكمة التي ك البتات مف تأريخ اكتساب الحكـ درجة 

 سنة تككف ال نفقة ليا مف تأريخ اكتساب حكـ النشكز درجة البتات.إلى  قد تصؿ

                                                           

 إرا رشوةذ ث١ةذ صٚعٙةب ثةال -ال ٔفمخ ٌٍضٚعةخ فةٟ األؽةٛاي ا٢ر١ةخ: أ -1( ػٍٝ أٔٗ:)71ٔظذ اٌّبدح)(1)

إرا إِزٕؼذ ػٓ اٌغفش ِغ صٚعٙب ثذْٚ  -د٠ٓ.طأٚ  إرا ؽجغذ ػٓ عش٠ّخ  -إرْ، ٚثغ١ش ٚعٗ ششػٟ.ة

الرٍضَ اٌضٚعةخ ثّطبٚػةخ صٚعٙةب، ٚال رؼزجةش ٔبشةضاً إرا وةبْ اٌةضٚط ِزؼغةفبً فةٟ ؽٍةت  -7ػزس ششػٟ.

ٗ خبص ِةب اإلػشاس ثٛعٚ اٌزؼ١١ك ػ١ٍٙب، ٠ٚؼزجش ِٓ لج١ً اٌزؼغفأٚ  اٌّطبٚػخ لبطذاً اإلػشاس ثٙب

إرا  -ػذَ ر١ٙئخ اٌضٚط ٌضٚعزٗ ث١زبً شش٠ؼبً ٠زٕبعت ِغ ؽبٌخ اٌضٚع١ٓ اإلعزّبػ١ةخ ٚاإللزظةبد٠خ.ة -٠ٍٟ:أ

وبْ اٌج١ذ اٌششػٟ ا١ٌّٙأ ثؼ١ذاً ػٓ ِؾً ػًّ اٌضٚعخ، ثؾ١ش ٠ؼززس ِؼٗ اٌزٛف١ك ث١ٓ إٌزضاِبرٙب اٌج١ز١ةخ 

إرا وبٔةذ اٌضٚعةخ ِش٠ؼةخ  -ٛد ٌٍةضٚط.دإرا وبٔذ األصةبس اٌّغٙةضح ٌٍج١ةذ اٌشةشػٟ ال رؼة -ٚاٌٛظ١ف١خ.ط

 ثّشع ٠ّٕؼٙب ِٓ ِطبٚػخ اٌضٚط.
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شمؿ الزكج أيضان دكف أصبح نصيا يك ( في اقميـ ككردستاف 25تـ إيقاؼ العمؿ بالمادة)ك 
كذلػؾ لزكجيف، بيف ااب التفريؽ يعتبر النشكر سببان مف أسبك المرأة، كما  كبيف وتمييز بين

الناشػز ك بعد مركر ستة أشير عمى اكتساب الحكـ درجػة البتػات، كعمػى الػزكج إذا كػاف ى
نفقػػة العػػدة ك فػػي حالػػة التفريػػؽ يمػػـز بػػدفع الميػػر المؤجػػؿ ك دفػػع النفقػػة طيمػػة فتػػرة النشػػكز 

 نصػػتكفيمػػا يخػػص الطاعػػة أيضػػان ، (1)التعػػكيض المالئػػـ لمزكجػػة إذا كػػاف لػػو مقتضػػىك 
زكجتػػو فػػي كػػؿ أمػػر مخػػالؼ  ىعمػػى أنػػو:)ال طاعػػة لمػػزكج عمػػمػػف القػػانكف ( 33المػػادة)

تـ تعديؿ ىذه المادة أيضا في اقميـ قد ك ألحكاـ الشريعة كلمقاضي أف يحكـ ليا بالنفقة(، 
ككردستاف كحؿ محميا:)ال طاعة لمزكج عمى زكجتو كال لمزكجة عمى زكجيا في كؿ أمر 

األحكاؿ الشخصية فقد نص قانكف اجرة الرضاع: -ج، نكف(كالقا مخالؼ ألحكاـ الشريعة
يعتبر ذلػؾ فػي ك ( عمى أف:)أجرة رضاع الكلد عمى المكمؼ بنفقتو 56العراقي في المادة)

أجػػرة الحضػػانة فػػي نطػػاؽ النفقػػة أيضػػان ألنيػػا  دخؿتػػ أجػػرة الحضػػانة:-ت، مقابػػؿ غذائػػو(
ى مػػف تجػب عميػػو نفقػػة لػػذلؾ أجػرة الحضػػانة تجػب عمػػك  ،نفقػة الخدمػػة كرعايػة المحضػػكف

ف لػـ ك الكلد فإذا كاف لمكلد ماؿ فتحسب األجرة مف مالو  لػو مػاؿ كجبػت عمػى كالػده  يكػفا 
 حينئذ، كىذه األجرة تستحقيا الحاضنة طكؿ مدة بقاء المحضكف لدييا. 

فيذه المكاد التي ذكرناىا تنشئ التزامان ماليان عمى عاتؽ الرجؿ دكف المرأة عمى الرغـ مف 
)عمػػى أسػػاس المسػػكؤلية المشػػتركة( فػػي التعريػػؼ الػػكارد لعقػػد الػػزكاج بمكجػػب  ذكػػر عبػػارة

 قانكف التعديؿ في إقميـ ككردستاف.
                                                           

ش وّةب فةٟ اٌؾةبالد اؽةذ اٌةضٚع١ٓ ػٍةٝ ا٢خة اٚالً:إٌشةٛص ٘ةٛ رؼةبٌٟ( ِب ٠ٍٟ:)71ؽً ِؾً اٌّبدح)(1)

ؼغةف اٞ ِةٓ ر -7.رةشن اٌضٚعةخ ث١ةذ اٌضٚع١ةخ ثةال ارْ ٚثغ١ةش ٚعةٗ شةشػٟأٚ  ٘غش اٌضٚط-1: ا٢ر١خ

ػذَ ر١ٙئخ اٌضٚط  -2.جبد اٌضٚع١خ ٚاالخالي ثٙب لبطذاً االػشاس ثبٌضٚط ا٢خشاٌضٚع١ٓ فٟ اداء اٌٛاع

اٌضٚعةةخ ِةةٓ أٚ  ِٕةةغ اٌةةضٚط -9.ٌضٚعزةةٗ اٌج١ةةذ اٌشةةشػٟ إٌّبعةةت ٌؾبٌزّٙةةب اإلعزّبػ١ةةخ ٚاإللزظةةبد٠خ

صب١ٔةةبً: ػٍةةٝ اٌّؾىّةةخ أْ رزش٠ةةش فةٟ إطةةذاس اٌؾىةةُ ثٕشةةٛص أؽةةذ  .اٌج١ةةذ دْٚ ػةةزس شةشػٟإٌةةٝ  اٌةذخٛي

مف ػٍٝ أعجبة إٌشٛص ٚأْ رغزفز ع١ّغ ِغةبػ١ٙب فةٟ إصاٌةخ رٍةه األعةجبة اٌزةٟ رؾةٛي اٌضٚع١ٓ ؽزٝ ر

دْٚ رٌه.صبٌضبً: ٠ؼزجش إٌشٛص عججب ِٓ أعجبة اٌزفش٠ك ثؼذ ِشٚس عزخ أشةٙش ػٍةٝ إوزغةبة ؽىةُ إٌشةٛص 

ص إرا وبْ اٌضٚط ٘ٛ إٌبشض ف١ٍضَ ثٕفمةخ اٌضٚعةخ ؽ١ٍةخ فزةشح إٌشةٛ -1دسعخ أٌجزبد ٚػٍٝ اٌٛعٗ ا٢رٟ: 

ٚفةةٟ ؽبٌةةخ اٌزفش٠ةةك ث١ّٕٙةةب ٠ٍةةضَ ثةةذفغ اٌّٙةةش اٌّؤعةةً ٚٔفمةةخ اٌؼةةذح ٚاٌزؼةة٠ٛغ اٌّغةةزؾك إْ وةةبْ ٌةةٗ 

إرا وبٔذ اٌضٚعخ ٔبشضاً فزؾشَ ِٓ إٌفمةخ ٠ٚغةمؾ ِٙش٘ةب اٌّؤعةً فةٟ ؽبٌةخ اٌزفش٠ةك ث١ّٕٙةب  -7ِمزؼٟ.

زفش٠ةك لجةً ثؼذ اٌذخٛي فئرا وبٔذ لذ لجؼذ ع١ّغ اٌّٙش أٌضِةذ ثةشد ٔظةف ِةب لجؼةزٗ، أِةب إرا وةبْ اٌ

 اٌذخٛي ف١غمؾ اٌّٙش اٌّؤعً ٚرٍضَ ثشد ِب لجؼزٗ ِٓ ِٙش٘ب اٌّؼغً(.
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المؤتمرات الدكلية تؤكد عمػى عػدـ التمييػز بػيف ك لكف أغمب البنكد الكاردة في اإلتفاقيات ك 
نعقػد الػزكاج إنحاللػو كالبػد أف تإلػى  المرأة في األسرة ابتداء مػف إبػراـ عقػد الػزكاجك الرجؿ 

 .كاجبات متساكية بيف الرجؿ كالمرأةك عمى أساس حقكؽ 
قيػاـ ك العمؿ خارج المنػزؿ ك إعالة األسرة عمى مسؤكلية الرجؿ كتعد ىذه اإلتفاقيات       

 ييا.رعايتيـ مف األدكار النمطية التي البد مف القضاء عمك المرأة بتربية األكالد 
( مػف العيػد الػدكلي الخػاص بػالحقكؽ 23لمػادة)( مػف ا4كىذا مانصت عميو الفقػرة)      

المدنيػػة كالسياسػػية كفييػػا:) تتخػػذ الػػدكؿ األطػػراؼ فػػي ىػػذا العيػػد التػػدابير المناسػػبة لكفالػػة 
خػػالؿ قيػػاـ الػػزكاج كلػػدل إنحاللػػو...(. ك كاجباتيمػػا لػػدل التػػزكج ك تسػػاكم حقػػكؽ الػػزكجيف 

شػػكاؿ التمييػػز ضػػد ( مػػف إتفاقيػػة القضػػاء عمػػى جميػػع أ1كمػػا كأكػػدت عمػػى ذلػػؾ المػػادة)
 المرأة. 

مػػف المػػؤتمرات الدكليػػة التػػي أكػػدت عمػػى عػػدـ التمييػػز بػػيف الرجػػؿ كالمػػرأة فػػي الحقػػكؽ ك  
المػؤتمر العػالمي الرابػع المعنػي بػالمرأة فػي بيجػيف كاإللتزامات المترتيػة عمػى عقػد الػزكاج 

( مػػػػػف الفصػػػػػؿ األكؿ أف:) المسػػػػػاكاة فػػػػػي الحقػػػػػكؽ، 15جػػػػػاء الفقػػػػػرة)حيػػػػػث  1995عػػػػاـ 
المكارد، كتقاسـ الرجؿ كالمرأة المسؤكليات عف األسرة بالتساكم، إلى  فرص، كالكصكؿكال

كالشػػػػػػػػراكة بينيمػػػػػػػػاي أمػػػػػػػػكر حاسػػػػػػػػمة لرفاىيتيمػػػػػػػػا كرفاىيػػػػػػػػة أسػػػػػػػػرتيما، ككػػػػػػػػذلؾ لتػػػػػػػػدعيـ 
فػي  –بالتسػاكم مػع المػرأة  –اف :) تشجيع الرجؿ عمى تحمؿ نصػيبو ك الديمقراطية(.كما 

.كعمػػػى الػػػدكؿ المشػػػاركة فػػػي المػػػؤتمر تشػػػجيع  (1) رعايػػػة األطفػػػاؿ، كالعمػػػؿ داخػػػؿ البيػػػت
التقاسـ المتساكم لمسؤكليات األسرة بيف الرجؿ كالمرأة، عف طريػؽ التشػريعات المالئمػة، 

 . (2)كالحكافز كالتشجيع
كمػػػا كاف  تشػػػجيع التقاسػػػـ المنصػػػؼ لممسػػػؤكليات األسػػػرية، عػػػف طريػػػؽ حمػػػالت    

يف، كأدكار الجنسػػيف التػػي ال تقػػـك عمػػى لكسػػائط اإلعػػالـ تركػػز عمػػى المسػػاكاة بػػيف الجنسػػ
   .(3)القكالب النمطية داخؿ األسرة

                                                           

،اٌفمشح) 112ع١ُ/ –اٌفظً اٌشاثغ  1991اٌشاثغ اٌّؼٕٟ ثبٌّشأح/ثى١ٓ، رمش٠ش اٌّؤرّش اٌؼبٌّٟ  (1)

 (عـ

 ) ط ( . 129ٚاٚ/  –اٌفظً اٌشاثغ (7)

 ) أ (.   ٠791بء/  –اٌفظً اٌشاثغ (2)
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بػػأف األفكػػار  1994ككرد فػػي تقريػػر المػػؤتمر الػػدكلي لمسػػكاف كالتنميػػة فػػي القػػاىرة   
لمميػػاـ األبكيػػة، كالميػػاـ المنزليػػة فػػال تعكػػس  -عمػػى أسػػاس الجػػنس  -التقميديػػة لمتقسػػيـ 

 .  (1)الحقائؽ كالتطمعات الراىنة
كتحديػػػد الحصػػػص  الميػػػراث: اف أحكػػػاـ الميػػػراث منصػػػكص عمييػػػا فػػػي القػػػراف الكػػػريـ-د

 :مرتبط بمعايير منيا
فكممػػػا كانػػػت القرابػػػة اقػػػرب كػػػاف نصػػػيب صػػػاحبيا أكثػػػر دكف تمييػػػز بػػػيف : درجػػػة القرابػػػة 

 األنثى. ك الذكر 
اة مكقػػع الجيػػؿ الػػكارث فػػأعطى األبنػػاء أكثػػر مػػف األبػػاء، ألنيػػـ مقبمػػكف عمػػى الحيػػمنيػػا ك 
 أكثر حاجة لمعكف المادم.ك 

كجعؿ اإلسالـ نصيب الذككر في الميراث في بعض الحاالت أكبر مف نصيب نظيراتيـ 
مػػػػف اإلنػػػػاث، كقػػػػد بنيػػػػت ىػػػػذه االختالفػػػػات عمػػػػى أسػػػػاس االخػػػػتالؼ بػػػػيف أعبػػػػاء الرجػػػػؿ 
االقتصػػادية فػػي الحيػػاة كأعبػػاء المػػرأة. فمسػػؤكلية الرجػػؿ فػػي الحيػػاة مػػف الناحيػػة الماديػػة 

ثيػػػران مػػػف مسػػػؤكلية المػػػرأة فالرجػػػؿ مكمػػػؼ باإلنفػػػاؽ عمػػػى جميػػػع أفرادىػػػا إف كػػػاف أكسػػػع ك
ت مكمفػة حتػى باإلنفػاؽ عمػى بعػد زكاجػو. أمػا المػرأة فميسػبػذلؾ سػيككف مكمفػان ك متزكجان، أ

كلذلؾ ال مساكاة بػيف المػرأة كالرجػؿ فػي احكػاـ المكاريػث فػي الشػريعة اإلسػالمية، ، نفسيا
األخػرل، فكمػا أف المػرأة تػرث النصػؼ مػف نصػيب فالحصص تختمؼ في كؿ حػاؿ عػف 

الرجػؿ، فػإف ىنػػاؾ حػاالت تػرث فييػػا المػرأة مثػؿ الرجػػؿ، كىنػاؾ حػاالت تػػرث فييػا المػػرأة 
 . (2)أكثر مف الرجؿ، بؿ يكجد حاالت ترث فييا المرأة كال يرث نظيرىا الرجؿ

تتعمؽ  الحاالت التيك كألف قانكف األحكاؿ الشخصية العراقي لـ يبيف كؿ الحصص   
أحكاـ الميراث ك مبادئ الشريعة اإلسالمية  إلى  باألفراد لذلؾ يتحتـ عمى القاضي الرجكع

 .االتي ال يجكز اإلجتياد فيي ةاإلسالمي الشريعةتعتبرمف ثكابت التي 

                                                           

 .  1-1أٌف /  –، اٌفظً اٌخبِظ 1999اٌذٌٟٚ ٌٍغىبْ ٚاٌز١ّٕخ/اٌمب٘شح، رمش٠ش اٌّؤرّش (1)

. ٠1999ٕظش: د.طالػ اٌذ٠ٓ عٍطبْ، ١ِشاس اٌّشأح ٚلؼ١خ اٌّغبٚاح، داس إٌٙؼخ، ِظش، (7)

اٌمبْٔٛ، داس إٌٙؼخ ٚ ِٚب ثؼذٖ. ٚأ.ِؾّذ ِظطفٝ شٍجٟ، أؽىبَ اٌّٛاس٠ش ث١ٓ اٌفمٗ 12ص

ِب ثؼذ٘ب، إثشا١ُ٘ ػجذ اٌٙبدٞ إٌغبس، ؽمٛق اٌّشأح فٟ ٚ 179، ص1922اٌؼشث١خ، ث١شٚد، 

 ِٚب ثؼذ٘ب.    66، ص7119اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ، داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، األسدْ، 
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المػػػؤتمرات الدكليػػػة كالمتعمقػػػة بالمسػػػاكاة فػػػي ك فمػػػا نػػػص عميػػػو فػػػي بنػػػكد اإلتفاقيػػػات   
مػف ىػذه البنػكد ك ، ـ مػع قػانكف األحػكاؿ الشخصػية العراقػينسجيال  الميراث بيف الجنسيف

جػػاء فػػي العيػػد الػػدكلي الخػػاص بػػالحقكؽ اإلقتصػػادية كاإلجتماعيػػة كالثقافيػػة كفػػي المػػادة 
(:)تتعيػػػد الػػػدكؿ األطػػػراؼ فػػػي ىػػػذا العيػػػد بضػػػماف مسػػػاكاة الػػػذككر كاإلنػػػاث فػػػي حػػػؽ 3)

منصػػػكص عمييػػػا فػػػي ىػػػذا الثقافيػػػة الك اإلجتماعيػػػة ك التمتػػػع بجميػػػع الحقػػػكؽ اإلقتصػػػادية 
فػي ك العيد(. كىذا ماأكدت عميو أيضان المجنة المعنية بحقكؽ اإلنسػاف فػي األمػـ المتحػدة 

...ينبغي أف تتمتػع كالػذم جػاء فيػو:) 2000( لعػاـ 28( مف التعميؽ العاـ رقـ)26الفقرة)
اة أحػد المرأة أيضان بحقكؽ مساكية لمرجؿ فيما يتعمؽ بالميراث إذا انحؿ الزكاج نتيجة لكفػ

 الزكجيف(. 
عمى نفس ( 6/1ثـ جاء إعالف القضاء عمى التمييز ضد المرأة ليؤكد في المادة)

غير متزكجة بحقكؽ مساكية ك عمى: )كفالة تمتع المرأة متزكجة كانت أ المبادئ فنص
دارة -لحقكؽ الرجؿ في ميداف القانكف المدني كال سيما الحقكؽ التالية: أ حؽ التممؾ كا 

 التصرؼ بيا ككراثتيا....(.ك تمتع بيا الك الممتمكات 
داريػة، لتمكػيف ك  مف المؤتمرات التي  طالبت الحككمات لمقيػاـ بإصػالحات تشػريعية كا 

المػػرأة مػػف الحصػػكؿ الكامػػؿ عمػػى المػػكارد االقتصػػادية، كحقيػػا فػػي الميػػراث بالتسػػاكم مػػع 
ى أنػػو:) حيػػث نػػص فػػي تقريػػره عمػػ1994الرجػػؿ المػػؤتمر الػػدكلي لمسػػكاف كالتنميػػة/القاىرة 

ينبغػػػي لمحككمػػػات أف تكفػػػؿ لممػػػرأة القػػػدرة عمػػػى شػػػراء الممتمكػػػات كاألراضػػػي، كحيازتيػػػا، 
كبيعيا، عمى قدـ المساكاة مع الرجؿ، كالحصكؿ عمى القركض، كالتفاكض بشأف العقػكد 

  باسميا ىي كنيابة عف نفسيا، كممارسة حقكقيا في الميراث(.
نػػػػو عمػػػػى الػػػػدكؿ المشػػػػاركة سػػػػف بأ:)1995كمػػػػا جػػػػاء فػػػػي تقريػػػػر مػػػػؤتمر بيجػػػػيف    

تشريعات، كاالضطالع بإصػالحات إداريػة، لمػنح المػرأة المسػاكاة مػع الرجػؿ فػي الحقػكؽ 
االقتصػػادية  بمػػا فػػي ذلػػؾ الحصػػكؿ عمػػى ممكيػػة األراضػػي، كغيرىػػا مػػف أشػػكاؿ الممكيػػة، 

لى االئتماف، كالميراث، ... (  .(1)كا 
                                                           

، اٌفظةةةً اٌشاثةةةغ/ ٚاٚ،  اٌفمةةةشح 1991رمش٠ةةةش اٌّةةةؤرّش اٌؼةةةبٌّٟ اٌشاثةةةغ اٌّؼٕةةةٟ ثةةةبٌّشأح/ ثىةةة١ٓ (1)

 .91/٘ـ(، ص161)
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ه المػػػؤتمرات عمػػػى ىػػػذه المشػػػاركة فػػػي ىػػػذ -كقػػػد اعتػػػرض بعػػػض الػػػدكؿ اإلسػػػالمية 
اإلجػػراءات كالتكصػػيات، ألف ىػػذا األمػػر مػػف أحكػػاـ الشػػريعة اإلسػػالمية القطعيػػة التػػي ال 

 .  (1)تقبؿ التعديؿ كاإلجتياد

                                                           

: ١ٌج١ب، ِظش، إ٠شاْ، ِٛس٠زب١ٔب، اٌّغشة، رٛٔظ. ٠ٕظش: رمش٠ش اٌّؤرّش ِٓ ٘زٖ اٌذٚي اٌّؼزشػخ(1)

 ِٚب ثؼذ٘ب .    199، ص1999اٌذٌٟٚ ٌٍغىبْ ٚاٌز١ّٕخ، اٌمب٘شح، 
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 الخاتمة
 تقديـ بعض التكصيات اآلتية:ك جممة مف اإلستنتاجات إلى  في ختاـ بحثنا ىذا تكصمنا

 أكالن: اإلستنتاجات
ما زاؿ مثار جدؿ ك القانكف الكطني كاف ك لقانكف الدكلي العاـ اف تحديد العالقة بيف ا -1

تفاقيػات الدكليػة، كخالؼ بيف فقياء القػانكف، إذ اف الدكلػة عػادة مػا تػرتبط بالعديػد مػف اإل
التػػي تكجػػب عمػػى الدكلػػة التزامػػات يجػػب عمييػػا تنفيػػذىا كلكػػف بعػػض ىػػذه اإلتفاقيػػات قػػد 

ألخص فػػػي القضػػػايا المتعمقػػػة باألسػػػرة كبػػػا تتعػػػارض بنكدىػػػا مػػػع قكاعػػػد القػػػانكف الػػػكطني
 المرأة.ك 
 العراؽ مف بيف اإلتفاقيات التي تناكلت المسائؿ التي تتعمؽ باألسرة كصادؽ عمييا -2

السياسية، كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ ك العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية 
مى جميع اشكاؿ التمييز اإلقتصادية كاإلجتماعية كالثقافية، كاإلتفاقية الدكلية لمقضاء ع

 ىذهك  ضد المرأة، كاتفاقية حقكؽ الطفؿ، كغير ذلؾ مف اتفاقيات تتعمؽ بحقكؽ اإلنساف
احداث اثار قانكنية سكاء تمثمت بالتعديؿ أـ إلى  اإلتفاقيات الدكلية عادة ما تيدؼ

 لممكاد التي تتضمف تمييزان ضد المرأة في ابراـ عقد الزكاج كانحاللو. اإللغاء
التي تناكلت المسائؿ التي تتعمؽ بقضايا اإلتفاقيات الدكلية  مضمكف  ينكر أف فيال -3

أحكاـ األسرة في قانكف األحكاؿ الشخصية ك العديد مف النصكص التي تتماشى األسرة 
الرجؿ، إال أف ىناؾ بنكد أخرل ال تنسجـ ك المساكاة بيف المرأة إلى  التي تيدؼك العراقي 

منع المسممة مف الزكاج ك كما في مسألة تعدد الزكجات  تتعارض مع  ىذه النصكصك أ
 الحقكؽ المالية االتي تقع عمى عاتؽ الزكج. إلى  باإلضافةك بغير مسمـ 

لـ يكف مكفقا في معالجة مسألة المساكاة في األجراءات الككردستاني المشرع اف  -4
كذلؾ ثائؽ الدكلية، الك ك التي تيدؼ الييا بنكد اإلتفاقيات ك المتبعة إلنحالؿ عقد الزكاج 

مخالؼ ألحكاـ الشريعة  بإقراره بحؽ الزكجة في المخالعة دكف رضا الزكج ألنو
باحتو ال تحكـ  فما كأف المحاكـ في اقميـ الككردستاك اإلسالمية التي ىي أساس جكازه كا 

( مف قانكف التعديؿ بحجة 21التي نصت عمييا المادة)ك بدكف رضا الزكج بالمخالعة 
  .نصكص الدستكرك كاـ الشريعة مخالفتو ألح
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 ثانيان:التكصيات
ػػا متزايػػدنا بقضػػية المسػػاكاة بػػيف الرجػػؿ  شػػيدت العقػػكد األخيػػرة مػػف القػػرف العشػػريف اىتمامن
كالمرأة كما تصاعدت حركة كاسعة النطاؽ تستيدؼ دفع االىتمػاـ بالقضػايا المتعمقػة بيػا 

ف مػػػػف محػػػػاكر عمػػػػؿ عمػػػػى مسػػػػتكل العػػػػالـ، كأصػػػػبحت المػػػػرأة كاألسػػػػرة محػػػػكريف أساسػػػػيي
لغػاء النصػكص إلػى  ىذا ما يػؤدمك التجمعات كالفعاليات في العالـ،  المطالبػة بالتعػديؿ كا 

المتعارضػة مػع مبػدأ المسػاكاة المطمقػػة بػيف الػزكجيف عنػد ابػػراـ عقػد الػزكاج كاثنػاء الحيػػاة 
 انحالؿ عقد الزكاج، كلكف عند إجراء ام تعديؿ البد مف مراعاة ما يمي:ك الزكجية 

 ـ تعارضو مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية حتى اليككف مصيره عدـ التنفيذ.عد-1
الثقافػة القانكنيػة لممجتمػع لتقبػؿ ىػذه التعػديالت ك ىناؾ ارتباط كثيؽ بيف اجػراء تعػديؿ -2
 تطبيقيا لذلؾ البد مف نشر الكعي كالثقافة القانكنية مف قبؿ الجيات المختصة بذلؾ. ك 

الزكجة ك ىذا ال يعني انفراد الزكج أك ف زكجيف، كضع األسرة كمؤسسة مككنة م -3
 بأم حؽ دكف أف يقابمو التزاـ.  

 
 



   (0202لعام )ا(/53(/العدد )9لمجلد )/اوالدياديةانونية مجلة كلية القانون للعلوم الق
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