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 السقدمة

سخؼ ضج السخأة مغ الطػاىخ االجتساعية الخصيخة، ألنيا تيجد تعتبخ ضاىخة العشف األ 
يا تكيان األسخة التي ىي المبشة األساسية التي يختكد عمييا السجتسع، وىي ضاىخة قجيسة عخف

 الفخد بالسجتسع. ستشادًا ألرتباطإالسجتسعات اإلندانية 

أسخية يجب كتسانيا داخل نيا مدألة إلى ىحه الطاىخة في الدابق عمى إوكان يشطخ  
لى شمب العػن إما بدبب إن تمجأ السخأة السعشفة أسخة، حيث كان مغ الرعب محيط األ

الخجل أو خذية مغ أن تفقج الثقة في قجرة السجتسع عمى تقجيع السداعجة ليا، أؼ ان مكانة 
لى التكتع عمى مثل إدػ أء الزعيفة مغ جية وعجم مداواتيغ بالخجال مغ جية اخخػ الشدا

بػجػد ىحه الطاىخة،  عتخفكثخ مغ ذلظ ىشاك بعس السجتسعات ال تأىحه الطاىخة، و 
خخػ تكتفي بسجخد التعاشف والحجيث عغ ىحه الطاىخة دون تجخل حؿيقي وفعال أومجتسعات 
سؤسدات لى الإىسية المجػء أ بخاز إدت وسائل االعالم السختمفة دورىا في ألى ان إلسػاجيتيا، 

 بعاد ىحه السذكمة بكافة جػانبيا.أاط المثام عغ جتساعية السختمفة مسا أماإل

عخض ليا الشداء وىشاك صػر عجيجة لمعشف السسارس ضج السخأة وفي مقجمتيا ما تت 
نػاع العشف أوغيخ ذلظ مغ شتى غتراب ومغ مختمف األعسار مغ القتل والزخب واإل

 لمفطي أو الشفدي أو الجدجؼ.ا

ؼ حالعشف ضج السخأة مشيا العامل األجتساعي ال لظ عػامل عجيجة تعج سببًا فيوىشا 
الخجل حجػ السستمكات التي يتحكع فييا إلى السػروث الثقافي الحؼ جعل مغ السخأة إيخجع 

يزًا الشاتج عغ الذعػر باإلحباط أو أسخة، والعامل الشفدي ويسارس العشف ضجىا داخل األ
لى عامل عجم االستقخار االقترادؼ حيث يتدبب الفقخ والبصالة إضافة إالزغػط الشفدية، 

ستغالل أعسال اإلتجار بالسخأة أو مثل اإلشار السجتسع إفي زيادة فخص العشف ضج السخأة في 
ع ىحا العشف دون ربصو بعػامل عجيجة مشيا الجيغ يفنو مغ الرعب إالجشدي ليا. وىحا يعشي 

 والثقافة والقانػن السعسػل بو والعخف الدائج.

جتساعية إاّل أن ايالء األىتسام بيا كطاىخة إورغع قجم ضاىخة العشف ضج السخأة،  
خيخ إاّل في العقج األيجاد التذخيعات والقػانيغ لسػاجيتيا لع يطيخ إتدتجعي الجراسة والبحث و 
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شتجت حجتيا وتعجدت أىتسامًا بالغًا بيحه الطاىخة بعج ان إ القخن العذخيغ الحؼ شيج مغ 
ات مغ الزخورؼ جتساعي والشفدي، لحا بإستقخارىا اإلصبح العشف ييجد أمغ السخأة و أصػرىا و 

سخة سػاء كان ذلظ بدغ التذخيعات والقػانيغ العقابية لسرمحة السخأة التجخل في شؤون األ
شأتيا حسايتيا وعجم التدامح مع العشف السختكب ضجىا، أو تعجيل القػانيغ الدارية والتي مغ 

 ووضع اآلليات السشاسبة لسكافحة ىحا العشف.

مغ صػرة، يختب مدؤولية قانػنية عمى  هالعشف ضج السخأة وبأية صػر  ةان مسارس 
العادل، عقابو يشال العشف جدائيًا ل يمختكبو، وىي إما مدؤولية جدائية تتسثل بسقاضاة مختكب

ضيا خ أو مدؤولية مجنية تتزسغ حرػل السخأة السعشفة عمى التعػيس السشاسب ليا جخاء تع
 لمعشف مسغ مارس ضجىا وبالػسائل القانػنية الستبعة.

 أواًل/ اشكالية الدراسة:

جتساعية معخوفة في العخاق، ورغع البشػد إن العشف ضج السخأة ضاىخة أعمى الخغع مغ  
وانتياًء بجستػر عام  1925في الجساتيخ العخاؾية الستعاؾبة بجءًا مغ دستػر عام  الػاردة
التي نرت عمى السداواة بيغ جسيع السػاششيغ بغس الشطخ عغ الجشذ أو العخق أو  2005

ػجج فييا آلية لتفريل ىحه السداواة باإلضافة تن جسيع تمظ الجساتيخ ال إال إالجيغ أو القػمية 
الحساية القانػنية بيغ السخأة والخجل في نرػص القانػن عمى الخغع مغ ان  لى التفاوت فيإ

. وىحا 1986اتفاؾية )الغاء جسيع اشكال التسييد ضج السخأة( مشح عام  ق عمىالعخاق قج صاد
 الدياسات أميعشي عجم وجػد رؤية واضحة لتغييخ ىحا الػضع سػاء عمى مدتػػ  بسجسمو

لى دراسات واقعية حؿيؿية بيحا الذأن، أما في إعي الحاجة عمى مدتػػ القػانيغ، مسا يدتج
والشافح في  2011( الدشة 8قميع كػردستان فقج صجر )قانػن مشاىزة العشف االسخؼ رقع )إ

والحؼ تزسغ في محتػاه بعس السعالجة التذخيعية الجشائية لحساية السخأة مغ  11/8/2011
 العشف.

 ثانيًا/ مشهجية الدراسة:

 ىحا البحث عمى مشيج البحث العمسي التحميمي. اعتسجنا في 
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 ثالثًا/ نظاق الدراسة:

تشرب الجراسة عمى حساية السخأة مغ العشف السسارس ضجىا في اشار االسخة،  
 وسشخكد في البحث عمى السعالجة العقابية لمعشف ضج السخأة وآليات تصػيخىا.

 هداف البحث:أرابعًا/ 

بعادىا االجتساعية وبيان ألى دراسة ضاىخة العشف ضج السخأة وتحجيج إييجف البحث  
 صػرىا.

 ختيار هذا السهضهع:أسباب أخامدًا/ 

رتباط وثيقًا إرتباط العشف ضج السخأة إختيارنا لجراسة ىحا السػضػع جاء بدبب أن إ 
األسخة صمحت ن إولى في السجتسع السالذ ااّلمغ لمفخد والخمية األ خيخة ىيو األباألسخة لكػن

عالم ن فدجت فدج السجتسع، وكحلظ ما نذاىجه ونصمع عميو في وسائل اإلإصمح السجتسع و 
لى وجػد إضافة إلييا، إخب الشاس أقخبار ومذاىج مخعبة لجخائع العشف ضج السخأة مغ أمغ 

مغ  قميع لحساية السخأة في القػانيغ العخاؾية وقػانيغ اإلنقز في السعالجة التذخيعية الجشائية 
 العشف.

 سادسًا/ هيكمية البحث:

لى ثالثة مباحث حيث إرتأيشا تقديع ىحا البحث أحاشة بيحه الجراسة أجل اإلمغ  
 ماـيةالسصمب االول وتشاولت في  سبابوأالعشف ضج السخأة و  ةماـيول السبحث األتشاولت في 

فقج  السبحث الثاني، أما في السصمب الثاني أسباب العشف ضج السخأة وفي  العشف ضج السخأة 
وذلظ بسصمبيغ حيث تحجثت  السدؤولية الجدائية الستختبة عمى العشف ضج السخأة  تحجثت عغ

 السبحث الثالث، أما السصمب الثاني تأديب الدوجةوفي  السصمب األول القتل غداًل لمعارفي 
 لسصمب األولاتحجثت في و  السدؤولية السجنية الستختبة عمى العشف ضج السخأة  فقج تشاولشا ؼيو

الصالق  تشاولت مػضػع السصمب الثانيالدوجة لو، وفي  مصاوعة شمبتعدف الدوج في  حػل
 .وشمب التعػيس عغ الصالق التعدفي
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 ولالسبحث ال 

 سبابهأالعشف ضد السرأة و  ماهية

 نطخًا لكػن السخأة ىي نرف السجتسع وليا دور كبيخ في السجتسع ورغع ذلظ فانيا 
ىع أ ومغ  تتعخض لطمع كبيخ واعتجاء جدجؼ أو نفدي مغ قبل بعس الخجال ألسباب مختمفة

سخؼ التي تتعخض ليا السخأة عمى يج الخجل ىي العشف الجدجؼ والعشف مطاىخ العشف األ
لى العشف االقترادؼ وكحلظ العشف التعميسي، حيث أن جسيع إالمفطي واالجتساعي إضافة 

، وعمى (1)التي تتعخض ليا السخأة يمحق ضخرًا نفديًا أو جدجيًا بياىحه األشكال مغ العشف 
خض ليا الشداء، إال إنيغ ال يتجخأن الخغع مغ أنػاع وأشكال صػر العشف األسخؼ الحؼ تتع

ليا، وذلظ خذية عمى مدتقبميغ،  غذػ واأللع والسعاناة التي يتعخضعمى التحجث عغ األ
بب في ويخجع الد ،مكانتيغ داخل األسخة والسجتسعومدتقبل أسخىغ، وبػية السحافطة عمى 

 -ألشكال العشف السسارس ضجىا إلى األسباب التالية:تكتع السخأة وعجم إفذائيا 
 إعتساد السخأة عمى الخجل إقتراديًا. -1
ذا تختب عمى ذلظ الصالق وإعتقادىا بإن إستسخارىا إالخػف مغ مػاجية العائمة والسجتسع  -2

 مرمحة ليا وإلشفاليا.في العير مع زوجيا ؼيو 
إعتقاد بعس الشدػة بأن لمخجل حقًا في مسارسة بعس العشف تجاىيا ويعػد ذلظ إلى  -3

 جيميا بحقػقيا.
 جيل السخأة بالقػانيغ. -4
جيدة األمشية والسحاكع قج يعقج األمػر بيشيا وبيغ الخػف مغ الفزيحة، ألن تجخل األ -5

 زوجيا وقج ترل لمصالق.
عمى وجو التحجيج وال يعخفغَّ مغ أيغ يحرمغ عمى حقػقيغ غَّ الكثيخ مغ الشدػة ال يعخف -6

 السذػرة.
 .(2)خ ال يذجع السخأة عمى السصالبة بحقػقياإن الخجل سػاء الدوج، أو األب، أو األ -7

                                                 
ىالة سعيج تبدي، حقػق السخأة في ضل اتفاؾية القزاء عمى جسيع أشكال التسييد ضج السخأة )سيجاو(،  (1)

 . 101، ص2011مصبعة الحمبي، 
الذخيعة بيغ شيبال معخوف دزه ؼ، الػضع االجتساعي والقانػني لمسخأة في كػردستان، دراسة مقارنة  (2)

 .76، ص2003والقانػن، 
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وليحا الدبب فقج تشاولت ىحا االمخ في السبحث االول وقدستو الى مصمبيغ، ففي 
أسباب العشف ضج وفي السصمب الثاني  السخأة مفيػم العشف ضج سأتحجث عغ  السصمب االول

 .السخأة 

 ولالسظمب ال 

 العشف ضد السرأة ماهية 

ن نتحجث عغ مفيػم العشف ضج السخأة البج أن نبحث في معشى العشف وتعخيفو أقبل  
لغًة وقانػنًا ثع نبحث في مفيػم العشف ضج السخأة وذلظ بفخعيغ سيكػن األول لتعخيف العشف 

 .في االتفاؾيات الجولية العشف ضج السخأة  ماـيةلغًة وقانػنًا والثاني 

 ولالفرع ال 
 تعريف العشف

 :لغةً  العشفواًل/ أ

سعشى عشيف )تػبيخ حاد، بالخفق بو، وىػ ضج الخفق ويأتي  ةيعشي الخخق بأمخ وقم
خالية مغ الخفق،  يف( يترخف بصخيقة قاسيةشجيج، قاس، في مشتيى القدػة والحجة )رجل عش

 ة ويشقاد لغخائد وحذية، وفي الحجيث الذخيف )ان هللا تعالى ُيعصي عمى الخفق ماجذبُيعامل 
 .(2)والمػم وشجيج وعقاب عشيف: يأتي بسعشى التػبيخ والتقخيوالتع ،(1)العشف( ال يعصي عمى

يسكغ القػل بأن )العشف( يشصػؼ معشاه المغػؼ عمى دالالت سمبية سػاء كان مغ و  
الشاحية السادية أو السعشػية ألنو يذسل معاني كثيخه مشيا: الذجة والقدػة والحجة والخذػنة 

تؤدؼ الى العقاب واالغتراب والتجخل في  ثر الدمغ بحيبسخو بدط صػرىا، و أ ابتجاًء مغ
 الحخيات وحتى القتل.

 
                                                 

 .458زؼ، مختار الرحاح، دار الجيل، بيخوت، لبشان، صابي بكخ بغ عبجالقادر الخ دمحم بغ أ (1)
 .9-6يط، السجمج الثاني، دار لدان العخب، بيخوت، لبشان، صحالعالمة ابغ مشطػر، لدان العخب الس (2)
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 العشف في السفههم القانهني:  /ثانياً 

رغام البجني أو اإلكخاه لى استخجام القػة السادية واإلإيذيخ السعشى القانػني لمعشف 
 .(1)وغيخ عادؼالبجني واستعسال القػة بجون وجو حق، ويذيخ المفع إلى كل ما ىػ شجيج 

صحاب الشطخية القجيسة أونجج ان مفيػم وتعخيف العشف في تصػر مدتسخ فقج ذىب  
جتسع يترخف عمى نحػ عشيف إزاء ومشيع الساركديػن إلى إعتبار العشف بأنو )كػن الس

جبارىع عمى إفخاد إذا استغميع أو الحق ضخرًا بيع بدبب السعاممة غيخ العادلة أو بدبب األ
أما الشطخية الحجيثة فقج ذىبت إلى أن مفيػم العشف يتحقق في  ،خوف مييشة(العير في ض

 . (2)انتياك كخامة الذخز أو حقػقو
 -ويسكششا ان نقدع العشف إلى نػعيغ:

كخاه السادؼ أو القدخ إلاالستعسال غيخ القانػني لػسائل اب)العشف السادؼ: يكػن ذلظ  -1
 .(3)جساعية(البجني ابتغاء تحقيق غايات شخرية أو 

)فعل يتزسغ إيحاء األخخيغ ويكػن مرحػبًا  العشف السعشػؼ: ويتسثل ذلظ بأنو -2
بانفعاالت االنفجارات والتػتخ وكأؼ فعل أخخ البج وأن يكػن لو ىجف يتسثل في تحقيق 

 .(4)مرمحة معشػية أو مادية(
اب ىردع أو إر وأخخون عخفػه بأنو )التيجيج باإلكخاه أو بقرج قتل أو إيقاع الزخر أو  

 .(5)األشخاص أو تخخيب أو االستيالء عمى ممكية ما(
( 8أما بالشدبة الى قانػن مشاىزة العشف األسخة في إقميع كػردستان العخاق السخقع ) 

كل فعل أو قػل أو التيجيج )ثالثًا( فقج عخف العشف األسخؼ بأنو /1)في السادة  2011لدشة 
في إشار العالقات األسخية السبشية عمى أساس الدواج  بيسا عمى أساس الشػع األجتساعي

                                                 
 .40ص، 2008 شبعة كخيع، ضاىخة العشف األسخؼ، دراسة ميجانية في مجنية اربيل، ىو تاو (1)
فاضل عبج خذان، العشف ضج السخأة، رسالة دكتػراه، دراسة مقارنو في القانػن الجشائي والقانػن  أمل (2)

 .12ص ،2002الجولي اإلنداني،
رعج عبجالجميل مرصفى، ضاىخة العشف الدياسي، رسالة ماجدتيخ، كمية القانػن والدياسية، جامعة بغجاد،  (3)

 .4، ص1980
 .14، ص1997العائمي، أكاديسية نايف العخبية لمعمػم األجشبية، الخياض، مرصفى عسخ التيخ، العشف  (4)
 .5رعج عبج الجميل، مرجر سابق، ص (5)
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والقخابة الى الجرجة الخابعة ومغ تع ضسو الى األسخة قانػنًا مغ شأنو أن يمحق ضخرًا مغ 
 .(1)(الشاحية الجدجية والجشدية والشفدية وسمبًا لحقػقو وحخياتو

 الفرع الثاني

 مفههم العشف ضد السرأة في عل االتفاقيات الدولية

سفيػم العشف ضج السخأة في ضل االتفاؾيات الجولية والتي تسشع لخرز ىحا الفخع ن 
استخجام العشف ضج السخأة وتمدم الجول األعزاء بااللتدام بسا ورد بيحه االتفاؾيات، فقج أشارت 

وصغيخىا مغ حقػق  ىاربسا لمخجال والشداء واألمع كبيخ ديباجة ميثاق األمع الستحجة إلى )
بحقػق اإلندان  االيسانا بزخورة تأكيج يفيجأ أساسي لألمع الستحجة إذ جاء ( كسبمتداوية

غ مُيع لمخجال والشداء وعالوة عمى ذلظ وؾيستو وبالحقػق الستداويةاألساسية وبكخامة اإلندان 
حج مقاصج األمع الستحجة ىػ تحقيق التعاون أمغ السيثاق أن ( 3االولى الفقخة ) السادةفي 

احتخام حقػق اإلندان والحخيات األساسية جسيعًا والتذجيع عمى ذلظ بال الجولي في تعديد 
  .(2)يغتسييد بدبب الجشذ أو المغة أو الج

اتفاؾية )القزاء عمى جسيع لألمع الستحجة العامة  اعتسجت الجسعية 1979وفي عام  
 دوليًا والستعمقةأشكال التسييد ضج السخأة( )سيجاو( وتبيغ ىحه االتفاؾية السبادغ السقبػلة 

، والقاعجة األساسية لالتفاؾية ياديغعمى جسيع الشداء وفي جسيع السبحقػق السخأة والتي تشصبق 
داوية لحقػق تلى مشح السخأة حقػقًا مإ باإلضافةشكال التسييد ضج السخأة أىي حطخ جسيع 

 .(3)لياالخجل وترف التجابيخ الػاجب اتخاذىا لزسان تستع السخأة بالحقػق التي تحق 

نذئت رسسيًا )لجشة القزاء أوبعج تمقي الترجيقات العذخيغ الالزمة بجأ نفاذ االتفاؾية و  
ضج السخأة بػصفو )العشف السػجو ضج  ( العشف6)الفقخة/  عخفتعمى التسييد ضج السخأة( 

التي جائخ ويذسل األفعال نحػ مخأة أو العشف الحؼ يسذ السخأة عمى إالسخأة بدبب كػنيا 
جدجيًا أو عقميًا أو جشديًا بيا، والتيجيج بيحه األفعال واإلكخاه وسائخ وجػه  اً لسأتمحق ضخرًا أو 

                                                 
(1)

 .2111( لسىة 8قاوىن مىاهضة العىف األسري في إقليم كىردستان العراق رقم ) 

  .www.un.org .1945ميثاق األمع الستحجة في عام  (2)
 .53، ص2010 االولى، صبعةالسة مشطسة عابخة الحجود، كجخي البذخب د. حامج سيج حامج، االتجار (3)

http://www.un.org/
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خمان مغ الحخية( وأكجت المجشة أن العشف السسارس ضج السخأة يذكل انتياكًا لسا ليا مغ حال
عامًا أو شخرًا حقػق اإلندان السعتخف بيا دوليًا برخف الشطخ عسا إذا كان مختكبو مػضفًا 

 عاديًا.

)اتفاؾية القزاء عمى جسيع أشكال التسييد ضج ( مغ االتفاؾية 15السادة )وقج أشارت  
 -:مغ اليامر السخأة( الجدء الخابع

 مع الخجل أمام القانػن. السخأة السداواة الجول األشخاف  سشحت -1
 ،ألىمية الخجلأىمية قانػنية مساثمة  ،الجول األشخاف السخأة في الذؤون السجنية حتسش -2

 مداوية فخص مسارسة تمظ األىمية، وتكفل لمسخأة بػجو خاص حقػقاً  ونفذوتداوؼ 
لحقػق الخجل في إبخام العقػد وإدارة السستمكات وتعامميا عمى قجم السداواة في جسيع 

 مخاحل اإلجخاءات القزائية.
وسائخ أنػاع الركػك الخاصة التي يكػن الجول األشخاف عمى اعتبار جسيع العقػد  تػافق -3

 ليا أثخ قانػني يدتيجف الحج مغ األىمية القانػنية لمسخأة باشمة والغية.
الجول األشخاف الخجل والسخأة نفذ الحقػق ؼيسا يتعمق بالتذخيع السترل بحخكة  حتسش -4

 األشخاص وحخية محل سكشاىع وإقامتيع.
قانػنية لحقػق السخأة عمى قجم السداواة ( فخص حساية جالفقخة ) (2السادة )وأشارت 

مع الخجل وضسان الحساية الفعالة لمسخأة عغ شخيق السحاكع ذات االختراص والسؤسدات 
 . (1)العامة األخخػ في البمج مغ أؼ عسل تسيدؼ 

 العخاق عمى اإلعالن العالسي لحقػق االندان الحؼ اعتسجتو الجسعية ػتوقج ص 
 2005والدياسية، وفي عام ق الجولي الخاص بالحقػق السجنية والسيثا 1948العامة في عام 

زاد عجد الجول العخبية السرادقة ومغ ضسشيا العخاق عمى اتفاؾية )القزاء عمى جسيع أشكال 
ودخمت  1979العامة في كانػن األول  التسيد ضج السخأة( )سيجاو( التي اعتسجتيا الجسعية

 .1981حيد التشفيح في أيمػل 
السخأة بحقػق اإلندان وتذيخ إلى أن السبادغ حقػق ( اجة االتفاؾية )سيجاوديبوتخبط  

األساسية لألمع الستحجة تتزسغ اإليسان بالحقػق األساسية لإلندان وبكخامتو وبالحقػق 
                                                 

 .4حقػق االندان، التسيد ضج السخأة، االتفاؾية والمجشة، ص (1)
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السسارسات السجحفة  ( أنحج سػاء، وتؤكج االتفاؾية )سيجاو الستداوية لمخجال والشداء عمى
حياة في بالدىغ بحق الشداء تعخقل مذاركتيغ عمى قجم السداواة مع الخجل في جسيع نػاحي ال

 اء في األسخة والسجتسع.خمسا يعيق نسػ الخ 

 السظمب الثاني

 أسباب العشف ضد السرأة

تختمف أسباب العشف ضج السخأة في أوقات الحخب عشيا في أوقات الدمع لكشيا تجور  
محػر ثابت ال يتغيخ ىػ تشازع األدوار ضسغ نصاق األسخة في السجتسعات السختمفة تبعًا في 

لمتقاليج والعادات التي تمعب دورًا مؤثخًا في تػجيو سمػك الفخد ندواًل عمى ما تقزي بو ىحه 
مغ الخجل وتحجيجىا باألدوار الشسصية التي تخسخ التقاليج مغ وضع السخأة في مختبة أدنى 

جساال تحجيج األسباب الخئيدة لمعشف ضج السخأة، إاالساءة والعشف ضجىا ويسكغ  مسارسات
 -:بسا يمي

 سباب السهضهعية أو الذاتية:ال -الفرع الول:

 -السخجرات: عمى تعاشي السذخوبات الكحػلية واإلدمان -1

ضيخت البحػث وجػد عالقة وثيقة بيغ تعاشي السذخوبات الكحػلية والعشف أحيث 
ما بيغ سػء تعاشي  ةن العالقإضج السخأة برػرة عامة وضج الدوجة برػرة خاصة، 

السخجرات واالعتجاء عمى الدوجة ليدت عالقة بديصة حيث يؤدؼ اإلفخاط في تعاشي السػاد 
جرتيا عمى تقميل قابمية الستعاشي عمى إدراك السخجرة إلى تذػير إدراكي لجػ السعتجؼ لق

الطخوف العائمية التي يعير فييا أو فيسيا والتعامل معيا مسا يديج مغ خصخ سمػكو 
 .(1)العشيف

 

 
                                                 

 .136 -135ىو تاو كخيع، مرجر سابق، ص (1)
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 -العشف سمػكًا مكتدبًا )حمقة العشف(: -2

سشج عجد مغ الباحثيغ أصػل االعتجاء عمى السخأة إلى شفػلة الخجل السعتجؼ ألنو أ
ن غالبية األزواج العشيفيغ ىع أولئظ الحيغ إشاىج العشف في عائمتو األصمية وعايذو إذ أتزح 

تمقػا تخبيتيع عمى أيجؼ والجيغ عشيفيغ إزاء بعزيع البعس حيث أن العشف بيغ الػالجيغ 
 .(1)لعشف في الجيل الالحق وىكحايؤدؼ إلى تػليج ا

 -سمػك الزحية: -3

الحؼ الدمػك الحؼ يتجاوز السعقػل مغ جانب الزحية مغ خالل االستفداز المفطي 
لشداء لجييغ ستشتج أن بعس اأ مغقج يفقج الخجل الديصخة عمى نفدو وعمى استجاباتو وىشاك 

  .(2)ة واإلثارة واالىتسامسشحاجة نفدية إلى اليي

 -الشفدي لمخجل:السخض  -4

يخػ البعس أن الخجال الحؼ يسارسػن العشف ضج السخأة وخاصة زوجاتيع يعانػن مغ 
الحؼ يعج السخض وىػ التستع بألع االخخيغ مخاض نفدية السيسا مخض الدادية الرغخػ أ

األكثخ انتذارًا بيغ الخجال العشيفيغ ولو ؾيستو في تفديخ ضػاىخ إجخامية كثيخة والسيسا العشف 
 .(3)الحؼ يػقعو السراب عمى الدوجة

 

 

 

 

                                                 
 .145ىو تاو كخيع، مرجر سابق، ص (1)
 .63خذان، مرجر سابق، صأمل فاضل عبج  (2)
كجدء مغ متصمبات مقجم الى مجمذ السعيج القزائي في بغجاد ػ دمحم عيدى، العشف ضج السخأة، بحث نج (3)

 .12، ص2007الجراسة لمسخحمة الثانية 
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 السباب الخارجية أو السباب العامة: -الفرع الثاني:

 -الزغط والتخمف: -1

 ءبيشت الجراسات أن الطخوف االقترادية واألجػر السشخفزة واإلسكان الخدؼ
واالزدحام والعدلة والطخوف غيخ الجيجة في عسل الخجال واالفتقار إلى فخص العسل لمسخاىقيغ 

ة السخيحة ئوتاركي الجراسة واالفتقار إلى التدييالت في الخعاية اليػمية ووسائل الشقل والبي
ج الذخرية التي قج تػل لمكآبةواألشفال تعج سببًا كاؼيًا  لألم امسجوتدييالت المعب واالست

، ومالحطة العشف عمى أنو ضاىخة في (1)العشف ضج السخأة والعشف ضج الدوجة في السشدل
الصبقة االجتساعية الػاشئة بالجرجة األولى مادامت ىحه الصبقة معخضة في األغمب لزغػط 

 .(2)كيحه 

 -:الحخب -2

اكتذف الباحثػن وجػد صمة وثيقة بيغ سمػك الخجل العشيف وتجاربو في العسميات 
العدكخية التي شارك فييا، وذلظ عشجما أصبح بعس األزواج أكثخ عشفًا ضج زوجاتيع بدبب 
تأثيخ تجاربيع في الحخب، وليذ فقط األزواج بل أؼ رجل مخ بطخوف حخب أو قتال وجج 

  .بو وبرػرة خاصة العشرخ الشدػؼ في العائمة غالباحثػن انعكاسًا عمى سمػكو تجاه السحيصي

 -ية:قترادسذاكل األال -3

االحباشات الشاجسة عغ حالة الالجئيغ والتي تكػن ناشئة عغ حالة اجتساعية ن إ
مالية  اكليعسل الدوج وتعاني العائمة مغ مذقار في األمغ السالي ليا فعشجما ال تمتغيخة أو اف

أفخادىا يعاني الدوج مغ إحباط شالسا أنو غيخ وافتقار ممحػظ لألمغ السالي الكافي لسعيذة 
كسا يتػقع مشو تقميجيًا، وعشجما تتحػل الدوجة التي كانت تعسل قادر عمى إعالة عائمتو 

ومدتقمة اقتراديًا عغ زوجيا إلى زوجة عاجدة عغ إيجاد عسل تعج عجيسة الفائجة وججيخة 

                                                 
تقييع وضع السخأة، دليل خاص بإعجاد التقاريخ عغ اتفاؾية القزاء عمى جسيع أشكال التسييد ضج السخأة،  (1)

 .83ص سيجاو،
 .28أليات مكافحة التعحيب، مرجر سابق، ص (2)
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ة والزحية يج يربح العشف خصيخًا لمغابإساءة معاممتيا إساءة بجنية ونفدية، وفي ىحه الحالة ق
  .(1)عاجدة عغ فعل أؼ شيء لرج سمػك زوجيا العشيف وإنيائو

 -:األختالف العخقي -4

يذكل االنتساء إلى مجسػعات عخؾية مختمفة واالختالف في األراء الدياسية لجػ   
القػمية التي تشتسي ليا الدوجة  فدئمي والعشف بيغ األزواج فال تدتاالزواج سببًا لمشداع العا

نتساء الدوجة إلى إالعشيف لجػ الدوج فحدب بل يربح ىحا العشف كبيخًا لمغاية بدبب  الدمػك
 . (2)مجسػعة عخؾية مختمفة عغ مجسػعة زوجيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .70صىو تاو كخيع، مرجر سابق،  (1)
 .70أمل فاضل عبج خذان، مرجر سابق، ص (2)
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 السبحث الثاني

 السدؤولية الجزائية السترتبة عمى العشف ضد السرأة

ـيسشة  ءوالقانػني لمسخأة في العرػر القجيسة متجنيًا ازاإذا كان الػضع االجتساعي  
الخجل التي وججت ليا انعكاسًا ضاىخًا في مختمف القػاعج االجتساعية والقانػنية التي تزسشت 

ىشاك ما كان القيػد عمى السخأة في مقابل ضسان أوسع الحقػق والحخيات لمخجل، وإذا  ىأقد
 عمعالسجتسعات كانت في بجاية تصػرىا الحزارؼ فال نيبخر ذلظ في التذخيعات القجيسة ألن 

في التذخيعات السعاصخة ومشيا قانػن  كانت نادرةن إىحه السطاىخ و  ماذا يبخر وجػد بعس
حكام قانػن العقػبات الستعمقة بجخائع وألن أ، 1969( لدشة 111خاقي الشافح رقع )العقػبات الع

عتجاء الجشدي وأحكام تأديب الدوجة ىي أىع القتل غداًل لمعار والخصف واألغتراب أو اال
السطاىخ التي تشصػؼ عمى تفاوت في الحساية الجشائية بيغ السخأة والخجل وذلظ لػجػد صػرًا 

السعجل  1969( لدشة 11عجيجة مغ صػر العشف ضج السخأة في إشار قانػن العقػبات رقع )
سشتشاول في السصمب  مصمبيغ حيثذلظ في أن أبحث في بعس ىحه الرػر و  رتأيتأفقج 
 -:ول جخيسة القتل غداًل لمعار وفي السصمب الثاني سشتحجث عغ تأديب الدوجةاأل

 السظمب الول

 القتل غداًل لمعار

لع تخد نرػص خاصة لحكع حالة قتل السخأة غداًل لمعار إال انو درج عمى اعتباره  
لى الحج األدنى إاالعجام  مغباعثًا شخيفًا لمقتل ؼيعج عحرًا قانػنيًا مخففًا يشدل بعقػبة الجاني 

حكام وقف التشفيح وبالتالي تكػن العقػبة رادعة بسا يكفي أالحبذ )سشة( وغالبًا تكػن مذسػلة ب
رتكاب جخيسة القتل عغ أسباب قج تكػن اإلجخامية التي دفعت الجاني إليتشاسب والخصػرة و 

ث الذخيف وغداًل عن مفيػم الباإسة وخصػرتيا خاصة و غيخ حؿيؿية بسا يتشاسب وحجع الجخي
لمعار مفيػم متغيخ حتى في السجتسعات الستقاربة في ؾيستيا االجتساعية كالسجتسع العخبي 

عتبار الباعث الذخيف مغ إ العخبية عمى بأقصاره، إذ لع يشز عجد مغ قػانيغ العقػبات 
ات العقػب ػانيغعتباره مغ الطخوف القزائية السخففة كقإ لمقزاء  األعحار السخففة، تاركاً 
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أما قانػن العقػبات العخاقي فقج نز في  ة، والكػيتيةواالردني ةوالجدائخي ةوالسغخبي ةالسرخي
 .(1)األعحار السخففة العامة لمعقػبة مغ( عمى كػنو 128السادة )

ي يشصػؼ وإذ نتفق في مفيػم الباعث الذخيف الحؼ يشصػؼ عمى عكذ الجاللة الت 
جتساعية معيشة، فأن ذلظ يجب أن ال يكػن إبو سمػك ما في بيئة مجيعمييا مفيػم العار الحؼ 

، (2)عمى تقميج غيخ سميع اً اء تمظ البيئة بشاءبشأندانية تعارف عمييا إؾيع غيخ  مجعاة لتكخيذ
ليا دون مغ حاول  رتو ىي زوجاً ختاأنيا تدوجت مغ إبغ العع ألبشة عسو لسجخد أعتبار قتل إف

نسا يشصػؼ عمى تحسيل لمسذاعخ اإلندانية إيا فخضو عمييا، مغ قبيل الباعث الذخيف، يذو 
ن ىحه الؿيسة االجتساعية تتعارض مع قػاعج الذخيعة إالسيسا في عرخنا الخاىغ، فزاًل عغ 

 .حتخام الخيار السذخوعإاإلسالمية في 

نياء الشداع بيغ أىل السخأة ومختكب الجخيسة إمغ ناحية أخخػ جخػ العخف العذائخؼ ب 
رتكبو الفاعل دون أؼ عقاب سػػ دفع مبمغ مغ السال أعمى الفرل العذائخؼ وتجاوز ما 

لتخضية أىل السجشي عمييا عمى الخغع مغ أن دور الخجل ال يختمف عغ دور السخأة في جمب 
لخجل قج يشفخد في ذلظ إذا العار عمى ذوييا عشج ارتكابيا فعل الفاحذة معو، بل أن دور ا

 . (3)اغترب السخأة حيث تقتل ضمسًا خالفًا لسا تقزي بو أحكام الذخيعة اإلسالمية

 -لحلظ سشتشاول ىحا السػضػع في فخعيغ:

 الفخع األول: الصبيعة القانػنية لقتل السخأة غداًل لمعار.

 الفخع الثاني: مػقف القانػن الجولي مغ القتل غداًل لمعار.

 

                                                 
د. ضارؼ خميل محسػد، تفاوت الحساية الجشائية بيغ الخجل والسخأة في قانػن العقػبات السقارن والذخيعة  (1)

 .56، ص1990صبعة الجاحع بغجاد، االسالمية، دراسة قانػنية اجتساعية، م
عبجالدتار البدركان، قانػن العقػبات، القدع العام بيغ التذخيع والفقو والقزاء، تع الصبع بسػافقة اإلعالم  (2)

 .404، ص2002والخقابة، 
 .63د. ضارؼ خميل محسػد، مرجر سابق، ص (3)
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 الولالفرع 

 الظبيعة القانهنية لقتل السرأة غداًل لمعار

والعقػبة ما لع يشز القانػن أو  ركانعث أؼ أثخ عمى الجخيسة مغ حيث األليذ لمبا 
يعتبخه  ماالعقػبة وجػبًا عشج خؽيفمى الجخيسة مسا قج يفزي إلى تيحجد القزاء أثخ الباعث ع

خف طجػازًا بقخار السحكسة السخترة ك مخففًا عامًا أو خاصًا لمعقػبة أو تخؽيفيا القانػن عحراً 
 .(1)قزائي مخفف

ث الذخيف الحؼ عكػن مغ أىع تصبيقات الباتكاد تإن جخيسة القتل غداًل لمعار  
د العخاؾية، حتى تكاد أن تكػن الرفة الغالبة ؼيو، يستسخار قخارات محكسة التسيأعبخت عشو ب

مخفف عام، ر قانػني عحث الذخيف كعالبا قانػن العقػبات العخاقي الحؼ أعتبخ كانولسا 
سمع الشدول بيا  يػضحوالعقػبة  خؽيف( فأن حجود تأثيخه في ت128) حدب ما جاء في السادة

العخاقي بحدب العقػبات ( مغ قانػن 131، 130في األحكام العامة كسا في السادتيغ )
إذا تػفخ عحر ))( 130)السادة يات أو الجشح، إذ نرت جدامة الجخيسة كػنيا مغ الجشا

إلى الحبذ ف في جشاية عقػبتيا اإلعجام ندلت العقػبة إلى الدجغ السؤبج أو السؤقت أو خفم
الدجغ السؤبج أو السؤقت ندلت إلى عقػبة سشة فإن كانت عقػبتيا الحؼ ال تقل مجتو عغ 

 .(خالفو(كل ذلظ ما لع يشز القانػن عمى  أشيخ ةتالحبذ الحؼ ال تقل مجتو عغ س

اذا تػفخ في جشحة عحر مخفف يكػن ))مغ قانػن العقػبات العخاقي ( 131) السادة ونرت 
يج بو السحكسة في تقجيخ ذا كان لمعقػبة حج أدنى فال تتقإتخؽيف العقػبة عمى الػجو اآلتي: 

إذا و ، فقط بإحجػ العقػبتيغحكست السحكسة  اً عوغخامة م اً حبدوإذا كانت العقػبة  العقػبة،
 .(2)((مشوة بالغخامة بجاًل سلسحكحكست احج أدنى بيج قغيخ م اً حبدكانت العقػبة 

جاءت ؼيو أحكام  9/1/2001( في 6صجر مجمذ ؾيادة الثػرة السشحل قخاره السخقع )أكسا 
 ما يأتي:عمى لألحكام العقابية الػاردة في القانػن: فقج نز  مكسمة

                                                 
 .392عبجالدتار البدركان، مرجر سابق، ص (1)
 السعجل. 1969لدشة  111العخاقي رقع  قانػن العقػبات (2)
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( لدشة 111العقػبات رقع )مغ القانػن  (130) السادةعحرًا مخففًا لغخض تصبيق أواًل: يعج 
ام أحج أقارب القتيمة بقتل ث شخيف أو ؾيعحجػ محارمو بباإو أقتل زوجتو بام قمغ  1969
 مشيسا بدمػكيا الذائغ الحؼ قتمت بدببو. خ أياً يمغ يع

األخح بالثأر القاتل السشرػص عميو في البشج )اواًل( ثانيُا: يعاقب باإلعجام مغ قتل عسجًا بجافع 
مغ ىحا القخار وال تدخؼ عميو األعحار القانػنية أو الطخوف القزائية السخففة وال يذسل بأؼ 

 عفػ عام أو خاص.

ثالثًا: يعاقب بالدجغ مجة ال تديج عمى سبع سشػات أو بالحبذ مجة ال تقل عغ ثالث سشػات 
)اواًل( و )ثانيًا(  يغذائخيًا في الجخيسة السشرػص عمييا في البشجمغ فرل أو حاول الفرل ع

 .(1)مغ ىحا القخار
 عميو نجج أن القتل لغدل العار بيحه الصخيقة دون وضع حجود وقيػد وشخوط ومفاـيع 

 .(2)ستدالم لألعخاف العذائخية غيخ الحزاريةأث الذخيف ىػ تكخيذ و عباواضحة لم
 73/ جشايات/ 2147فقج قزت محكسة تسييد العخاق في قخارىا السخقع وبيحا الرجد 

 .))غدل العار يعتبخ عحرًا مخففًا لعقػبة القتل تخؽيفًا قانػنيًا((بان  9/11/73والسؤرخ 
 18/9/79والسؤرخ  79/ جشايات/ 342خقع الب -كسا قزت في قخار أخخ ليا:

( مغ قانػن العقػبات 128حدب السادة ) ث شخيفععسو قج وقع ببا ةقتل الستيع البش))يعتبخ 
 العخاقي اذا كانت السجشي عمييا قج ىخبت مغ دار اىميا مع عذيقيا ثع تدوجت مشو دون 

 سختيا حدب التقميج الدائجة في بيئتيا((.مػافقة اىميا مسا يجمب العار أل
ن ))ا 27/9/75والسؤرخ  75/ ىيئة عامة ثانية/ 128وايزًا قزت في قخارىا السخقع  

ث شخيف يػجب تخؽيف العقػبة علمعار عغ اىميا وعذيختيا وىػ با قتل الدانية يعتبخ غدالً 
عحرًا  عقػبات باعتباره ضخفًا قزائيًا مخففًا ال 130و  128عغ الجاني شبقًا لمسادتيغ 

 .(3)قانػنيًا((

                                                 
 .411عبجالدتار البدركان، مرجر سابق، ص (1)
 .64د. ضارؼ خميل محسػد، مرجر سابق، ص (2)
يع السذاىجؼ، السبادغ القانػنية في قزاء محكسة التسييد، القدع الجشائي، مصبعة الجاحع بغجاد  (3) ابخـا

 .84 -82ص ، الشاشخ شياب احسج الحسيج،1990
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ليو في العخاق حيث إتصخقشا مخ مختمف عسا ن األإقميع كػردستان العخاق فإما في أ 
ضخفًا مذجدًا  قميع كػردستان العخاقإفي  خخػ أخالؾية أسباب سخأة غداًل لمعار أو ألقتل ال يعتبخ

قميع كػردستان تعجياًل عمى إصجر بخلسان أبحق الجاني وتذجيج العقػبة بحقو وذلظ بعج أن 
مغ السعجل وذلظ بسػجب القانػن الرادر  1969( لدشة 111قانػن العقػبات العخاقي السخقع )

( والحؼ نز في 14سخقع )وال 2002بتاريخ كػردستان العخاق إقميع السجمذ الػششي في 
ث شخيفة عحرًا قانػنيًا عب الجخيسة بحق السخأة بحريعة بػا ولى مشو ))ال يعتبخ ارتكاالسادة األ
( 111( مغ قانػن العقػبات رقع )131، 130، 128ق أحكام السػاد )يغخاض تصبمخففًا إل

التي  ويتزح لشا مغ خالل ىحا التعجيل بأنو جاء في صالح السخأة  ،(1)لسعجلا 1969لدشة 
و الحج مغ أوحفاضًا عمى حياتيا بػية تقميل  قميع كػردستان العخاق حساية لياإتعير ضسغ 

 قتل السخأة غداًل لمعار.العشف وحاالت 
قميع إلى بعس القخارات الرادرة مغ محكسة تسييد إشارة ومغ الججيخ بالحكخ اإل 

 -كػردستان العخاق برجد ىحا السػضػع:
العخاق في قخار ليا ))بخفس شسػل كػردستان  قميعإفي تسييد القزت محكسة  حيث 

قميع إسان الرادر مغ بخل 2017لدشة  4حكام العفػ العام السخقع أإ ب .ؼ .السحكػم ل
مغ قانػن العقػبات  /أ406/1حكام السادة أجخيسة القتل العسج وفق العخاق عغ  -كػردستان

 .ع .وراق الجعػػ بان السحكػم عميو قتل زوجتو خأصحيح ومػافق لمقانػن، حيث الثابت مغ 
 الً العار عس ث غدل العار، وحيث ال يذسل العفػ العام جخائع قتل نداء بحريعة غدلعببا ح

 .(2)( مغ قانػن العفػ العام((9عذخ مغ السادة ) البشج ثالث بأحكام

وفق احكام  ح .ؼ .ع -ح .ؼ .قخار أخخ ليا ))بتجخيع الستيسيغ و كسا قزت في 
( مغ قانػن العقػبات وجج انو 49، 48، 47/ أ( وبجاللة مػاد االشتخاك )406/1السادة )

عغ سبق  ح .خ .فثبػت ؾياميسا بقتل السجشى عمييا صحيح ومػافق لمقانػن وذلظ ل
ما بخرػص أا، سبحقي اإلدانةترجيق قخار االصخار واالتفاق الدابقيغ غدال لمعار لحا تقخر 

ا بالحبذ الذجيج لسجة ثالث سشػات لكل واحج مشيسا جاءت مخالفة سالعقػبة السفخوضة عميي
                                                 

 .2002/ 8/ 14بتاريخ ، العخاق -مجمذ الػششي كػردستان الرادر مغ( 14رقع ) القانػن  (1)
في  2019لدشة  /الثانية // الييئة الجخائية1122 السخقع -العخاق /قخار محكسة تسييد اقميع كػردستان (2)

 قخار غيخ مشذػر. 11/9/2019
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القتل بان ا سفادتيإف الستيسان في عتخ لمقانػن لعجم وجػد عشرخ االستفداز الخصيخ حيث ا 
لحا تقخر  ،لمعقػبة عميوعحار السخففة ن ذلظ ال يعتبخ مغ األإحرل بحريعة غدل العار و 

السحاكسة مججدًا بػية تذجيج  إلجخاءلى محكستيا إبارة الجعػػ ضإ عادةإ و  نقس قخار العقػبة
 .(1)لى الحج القانػني السشاسب((إالعقػبة عمى السجانيغ وإيراليا 

 الفرع الثاني
 مهقف القانهن الدولي من القتل غداًل لمعار

حق )ندان األساسية وأوليا تأسيديا بحقػق اإلع الستحجة ومشح اىتست مشطسة األم 
حديخان  26يعج ميثاق األمع الستحجة الرادر في  ذوإعالنو في جسيع السػاثيق الجولية إ (الحياة

مغ الػثائق األساسية التي دعت إلى تػفيخ وصيانة حقػق اإلندان وإلى السداواة بيغ  1945
في الحقػق والحخيات والكخامة بكل ما تذسمو مغ الخجل والسخأة ويخاد بالسداواة ىشا، السداواة 

تفخعات في الحقػق وفي كل الجػانب وبكل ما تذسمو الحخيات مغ تشػع سػاء كان فكخيًا أو 
 .(2)عقائجياً 

)اعتبار األعسال األتية محطػرة  1949مغ اتفاؾية جشيف لعام  (3) السادةوقج نرت  
وتبقى معتبخة كحلظ في أؼ وقت وفي أؼ مكان وىي: أعسال العشف ضج الحياة والسعاممة 
القاسية والتعحيب وأخح الخىائغ واالعتجاء عمى الكخامة الذخرية وعمى األخز التحقيخ 

 والسعاممة الستخدية(.
رتبط ذلظ بسا أمبجأ عجم التسييد مغ القػاعج األمخة وقج  عتبارا  كسا أستقخ الفقو عمى 

السعتسج في الجسعية العامة بقخارىا رقع  (جاء في إعالم )القزاء عمى العشف ضج السخأة 
شكالو يجخل في باب السعاممة السييشة أبأن العشف بسختمف  20/12/1993في  48/104

  .(3)حقػق األندان لمسخأة في القػاعج األمخةوغيخ اإلندانية والتعحيب وذلظ يعدز اعتبار 

                                                 
 27/10/2019في  2019/ الييئة الجدائية الثانية/ 1568 السخقع -قخار محكسة تسييد اقميع كػردستان (1)

 قخار غيخ مشذػر.
 .77، ص2009مبجأ عجم التسييد ضج السخأة في القانػن الجولي والذخيعة، شبعة  (2)
، 2009دار الشيزة العخبية، القاىخة د. أحسج أبػ الػفا، الشطخية العامة لمقانػن الجولي اإلنداني،  (3)

 .167ص
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االتفاق الجولي لمحقػق السجنية والدياسية عمى أن )كل  مغ 6كحلظ نرت السادة/  
و القانػن وال يحخم أحج مغ ىحا يحسيق الحياة الستأصل ؼيو وىحا الحق كائغ بذخؼ يتستع بح
 .(1)الحق بصخيقة تعدؽية(

لى إزالة الجفػع السدتشجة إلى إ( بالتحجيج مغ اتفاؾية سيجاو 24الفقخة ) توقج أشار  
)الذخف( ؼيسا يخز الجخائع واالعتجاءات الػاقعة عمى السخأة داخل األسخة وإلى اإلصالحات 

 السجنية والجشائية في قزايا العشف األسخؼ.

 السظمب الثاني
 تأديب الزوجة

، وأدبتو تأديبًا مغ باب ضخب أؼ عمستو رياض الشفذ التأديب لغًة: يقال أدبتو أدباً  
 .(2)بساءتو واستأدب أؼ تأدإاقبتو عمى إذا ع

صة قخرىا الحق في التأديب السقخر لمدوج عمى زوجتو بأنو: سم وفي االصصالح: 
بالفعل تتسثل في وسائل تأديب محجدة مغ أجل تيحيبيا  دالسذخع عمى زوجتو الشاش

 .(3)صالحياإو 

ىا اء لمدوج وضعت لغايات سامية تػخاغخ لتي تقخىا الذخيعة اإلسالمية الا أن الحقػق 
ذا جاوز مغ يدتعسل الحق ىحه إوغايات ف صجقام ي شخيعةفيالذارع عشج تقخيخه اإلباحة 

ال نو يكػن سيء الشية ومتعدفًا إات والسقاصج أو استيجف غخضًا ال يتفق وىحه الغايات فيالغا
 -سشتشاول ىحا السصمب في فخعيغ:و مغ سبب اإلباحة، يدتفيج 

 الفخع األول: شخوط مسارسة حق التأديب شخعًا.

 الفخع الثاني: الصبيعة القانػنية لتأديب الدوجة.
                                                 

سعج سشج، الحساية الجولية لحق اإلندان في الدالمة الجدجية، الصبعة الثانية، دار الشيزة د. حدغ  (1)
 .342، ص2004العخبية، 

 .10السرجر الدابق، ص دمحم بغ ابي بكخ بغ عبجالقادر الخازؼ، (2)
لحق/ احساية السجشي عميو في مجال استعسال لد. ىاللي عبجاإللو أحسج، تجخيع فكخه التعدف كػسيمة  (3)

 .150صبجون سشة شبع، دراسة مقارنة بالفكخ اإلسالمي، 
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 الفرع الول
 شروط مسارسة حق التأديب شرعاً 

َوالَّالتِي تََخافُىَن حكام الذخيعة اإلسالمية لقػلو تعالى: )أإن سشج حق التأديب ىػ  

فَِعُظىُههَّ َواْهُجُروُههَّ فِي اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُىُههَّ فَإِْن أََطْعىَُكْم فاَلَ تَْبغُىاْ َعلَْيِههَّ  وُُشىَزُههَّ 

 ستشباط شخوط مسارسة حق تأديب الدوجة وىي:إدراسة ىحه اآلية يسكغ  مغ، و (1)(َسبِيالا 

رتكابيا مغ أحتسال إلرػاب و وجػب تثبت الدوج مغ خذية نذػز الدوجة مغ جادة ا -1
دػء  ب غعخف ختالط مع َمغْ مغ األان األسخة كسغ يححر زوجتو بو كي ي ما يزارصالسعا

 .عيغان تصبع بصبأالدمػك خذية 
أن يكػن الدوج في مباشختو حق التأديب عمى مػقف شخعي سميع يكػن ؼيو عمى حق  -2

الفزيمة ولػ ن ىي أرادت الؿيام بفعل الخيخ و إدون الدوجة، فال سبيل لمدوج عمى زوجتو 
خل بػاجبات األسخة واألمػمة تدراستيا بسا ال  كسالإلع يعجب ذلظ زوجيا كسغ تخيج 

تجاه وبيحا اإل ،(2)معريةففعميا في شمب العمع ال يدتػجب التأديب ألنو فزيمة وليذ 
)لجػ التجقيق  العخاق في قخار ليا جاء ؼيو فيأخحت الييئة العامة لسحكسة التسييد 

وقع بيغ الصخفيغ  عائمياً  اً نداعن إالعامة لسحكسة التسييد وجج  قبل الييئةوالسجاولة مغ 
السذتكية وإصخارىا عمى االستسخار في دراستيا في معيج إعجاد السعمسات، بدبب رغبة 

ومسانعة الستيع في ذلظ بحجة عجم مػافقة والجيو، وفي الداعة الثامشة مغ صباح يػم 
واقفًا  إلى بشاية السعيج السحكػر شاىجت الستيعبالجخػل الحادثة عشجما ىست السذتكية 

عجة صفعات عمى  جع عمييا ومدكيا مغ شعخىا وصفعيا بيجهىبالقخب مغ باب البشاية و 
ق عميو أحكام السادة بن فعل الستيع السذار إليو يشصإعميو  ومجيا بخ فدوجييا ورأسيا ور 

( 1خر لو بسقتزى أحكام الفقخة )مقىػ ما  قانػن العقػبات ألنو تعجػ حجود مغ (415)
لدوجتو وفقًا ألحكام الذخيعة  ألن حق تأديب الدوج انػن العقػبات( مغ ق41مغ السادة )

رغام إسالمية التي ىي مرجر ىحا الحق يذتخط أن اليكػن ؼيو إذالل أو تحقيخ أو اإل
لدوجة صالح حال اإدب مرحػبًا بالعاشفة وأن تكػن الغاية مشو وأن يكػن تأديب السؤ 

                                                 
 .34سػرة الشداء، اآلية  (1)
 .76د. ضارؼ خميل محسػد، مرجر سابق، ص (2)
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ضخب الستيع زوجتو بالذكل السػصػف أعاله غيخ جائد  نإوضسان عجم خخوجيا عميو ف
صمب العمع فزيمة يو تدتحق عمييا مثل ىحا التأديب فقانػنًا ألن السذتكية لع تختكب معر

ستيجف مغ وراء ىحا الزخب إوال خخوجًا عمى الصاعة لمدوجة وأنو  ةوال يعتبخ معري
 . (1)(ذ إصالح حاليا، فيػ سيء الشية ويجب معاقبتونتقام مغ زوجتو ولياإل

ذل في وعزو ثع ىجخه أن ال يباشخ الدوج حقو في التأديب إال بعج أن يثبت أنو ف -3
أنذ ن أصخت كان لو حق ضخبيا إذا إزجع زوجتو حساًل ليا عمى الصاعة الذخعية فم

حتسال إنو باشخ ضخب زوجتو خذية نذػزىا بسغ يثبت أفنتقامًا إمغ ذلظ فائجة وليذ 
ارتكاب معرية، دون أن يدبق ذلظ وعزيا ثع ىجخىا في مزجعيا، عحاًل وعتابًا ال 

طة الحدشة، وشعػر الدوجة بججية يكػن مذسػاًل بدبب اإلباحة الذخعية فقج تكػن السػع
ذ ىػ أخخ ل زوجيا ليا ما يعيشيا عمى تجشب السعرية، مسا اليكػن لمزخب مغ داع إحع

 .(2)السصاف
شاعتو فال أن رجعت الدوجة عغ غييا بأن إأن يباشخ الدوج حق التأديب بحدغ الشية، ف -4

 سبيل لو عمييا، ويكػن باغيًا في ضخبيا ويدتحق معو عقاب فعمو.
ىانة بل زسغ التحقيخ واإلوال يت اً أن يكػن الزخب الحؼ يباشخه الدوج خؽيفًا ال يتخك أثخ  -5

ن تجاوز الدوج ذلظ ولػ إىادفًا إصالح الدوجة وليذ التشكيل بيا، ف ،العصفب اً مرحػب
مع ثبػت نذػز الدوجة بالسعرية كان فعمو جخيسة يعاقب عمييا بحدب األحػال 

 .(3)والشتائج

وفي كل األحػال ال تزخب الدوجة عمى وجييا بأؼ وسيمة لقػل الخسػل الكخيع 
أن عمى الدوج؟ )فقال: عميو الرالة والدالم: السخأة ( لسغ سألو ما حق صل هللا عميو وسمع)

 .(4)وال تزخب الػجو وال تؿبح( عسيا إذا أشعست وتكدػىا إذا اكتديتتص

                                                 
، مجسػعة االحكام العجلية/ 25/12/1976، 1976/ ىيئة عامة ثانية/ 216قخار محكسة التسييد السخقع  (1)

 .326/ وزارة العجل/ بغجاد/ ص4العجد 
 .76د. ضارؼ خميل محسػد، مرجر سابق، ص (2)
 .76، صنفدود. ضارؼ خميل محسػد، مرجر  (3)
 رواه أبػ داود. 277/5رقع الحجيث  (4)
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سبحانو وتعالى  ( مغ سػرة الشداء نجج الجرجات التي بيشيا34وفي التسعغ في اآلية ) 
ب درب مغ درو  مغيتسعغ في ىحه الجرجات يجج أنيا ليدت أكثخ  مغليحا التأديب، و 

السرالحة والتفاوض واإلقشاع فقج بجأ الشز القخآني بالسػعطة الحدشة والتي ال تكػن عمى 
السأل وال تكػن في صػرة نريحة غميطة معشفة أو مقخعة فتقمب تػبيخًا وتكػن بأسمػب 

ن لع تجج السػعطة الحدشة إليغ ىادغ ثع تجرج الشز الكخيع إلى اليجخ في السزجع 
يسكغ لمسؤدب أن يجخل في نياية  هجخ مذخوط فأذا لع يؤت ثسار نفعًا مع الدوجة وىػ ى

ى الزخب وىػ الزخب الخؽيف غيخ السبخح حيث ال يجػز الزخب بالدػط السصاف إل
 .(1)أو العرا أو األداة أو غيخ ذلظ

ستثشاء عمى حق اإلندان في حخمة جدجه وكيانو إوحيث أن الحق في التأديب ىػ  
ن لع تتػافخ جسيعيا إحاشتو الذخيعة اإلسالمية بدياج مغ القيػد والذخوط أالسعشػؼ فقج 

ن السرمحة األعمى ىي مرمحة الشاس في إؼيستشع مصمقًا السداس بحخمة جدع اإلندان إذ 
ستثشاء عمييا ومغ مشصمق قػل الخسػل عميو الرالة والدالم إحخمة أجدادىع وما التأديب إال 

ن الزخب ليذ ىػ كل ما شخعو اإلسالم مغ عالج وإنسا ىػ إبالشداء خيخًا(، و  ا)استػصػ 
 .(2)إليو واحج مغ ثالثة ىػ أخخىا في الحكخ كسا ىػ أخخىا في االلتجاء

 الفرع الثاني

 الظبيعة القانهنية لتأديب الزوجة

أن يشفخد بيغ قػانيغ السعجل  1969( لدشة 111يكاد قانػن العقػبات العخاقي رقع ) 
الدوج في تأديب  ،( عمى حق41)السادة ( مغ 1العقػبات العخبية، بالشز صخاحة في الفقخة )

، وقج (3)صػرة مغ صػر استعسال الحقزوجتو في حجود ما ىػ مقخر شخعًا وقانػنًا بػصفو 
الفكخية  ار ىحا الشز كثيخ مغ الججل بيغ شخاح القانػن الجشائي الحيغ كان لسشصمقاتيعثأ

مشح تأديب فزاًل عغ سػء فيع بعزيع لحكسة الشز مغ  ،والقانػنية الستبايشة سببًا ؼيو

                                                 
 .525، صسابقد. حدغ سعج سشج، مرجر  (1)
 .180اللي عبج اإللو أحسج، مرجر سابق، صىد.  (2)
 (.1( الفقخة )41، السادة )1969( لدشة 111قانػن العقػبات العخاقي رقع ) (3)
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ع تلو عغ مغداه الذخعي الحؿيقي فقج عج السعشى االجتساعي الستػارث بتالدوجة وحجوده بحيث ا
 .(1)تشاولو كل حدب نطختو مفيػمًا وىجفاً 

)ال جخيسة إذا وقع الفعل استعسااًل لحق مقخر بسقتزى القانػن  (41) السادةإذ نرت  
 -ويعتبخ استعسااًل لمحق:

تأديب الدوج زوجتو وتأديب األباء والسعمسيغ ومغ في حكسيع األوالد القرخ في حجود ما ىػ 
 مقخر شخعًا أو قانػنًا أو عخفًا.....(.

السذخع لشفي صفة التجخيع عغ الفعل السباح بشاء عمى استعسال  خويخػ البعس أن تقخي
ا تفقج اإلباحة سببيا سالحق يدتمدم أن يتػافخ ؼيو شخشان، وإال فأن بفقج أحجىسا أو كميي

 -وىحان الذخشان ىسا:

 -لتدام الحجود السقخرة قانػنًا لمحق:إ -1

شخعًا أو قانػنًا أو ل قانػن العقػبات العخاقي عبارة )في حجود ما ىػ مقخر ستعسأ
 .(2)إيزاح حجود استعسال الحق يتػخخفًا( وذلظ لمجاللة عمى وجػب ع

غيخ ثابت بتغيخ ونجج أن عبارة )عخفًا( جاءت غيخ واضحة الحجود فالعخف متغيخ و  
 .األزمان واألماكغ

( حيث جاءت الرياغة 1( الفقخة )41مغ ناحية أخخػ وجو كثيخ مغ الشقج لمسادة ) 
سا بمغت الدوجة مغ الثقافة يحيث ساوػ الشز بيغ الدوجة واألوالد القرخ م غيخ مػفقة

 .(3)والقاصخ ىي قسة عجم السداواة بيغ الخجل والسخأة والعسخ وىحه السداواة بيغ السخأة 

السادة ن أكسا بإيقاف العسل بيحه السادة  فعل السذخع في كػردستان العخاق وحدشاً  
( قانػن 44مغ قانػن العقػبات العخاقي ىي أساسا مدتسجة مغ نز السادة ) (41/1)

                                                 
 .78د. ضارؼ خميل محسػد، مرجر سابق، ص (1)
 .72، صنفدومرجر د. ضارؼ خميل محسػد،  (2)

 .78، صنفدود. ضارؼ خميل محسػد، مرجر  (3)
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العقػبات البغجادؼ الحؼ كان أفزل مغ حيث الرياغة لتقخيخه القػاعج العامة الستعسال 
 الحق دون ضخب األمثمة.

 -لتدام حدغ الشية في استعسال الحق:إ -2

ة عغ الغاية االجتساعية إذ يدأل الفاعل مدؤولية كاممة عغ جخيسة التعدف أو الحيج
لمحق، ويتحقق ذلظ بعقابو عمى مجخد تعدفو وإخزاع فعمو مخة اخخػ لحات القاعجة التجخيسية 

  .(1)برػرة مجخدة عغ اقتخانيا بدبب االباحة

( مغ قانػن العقػبات العخاقي )يباح لمدوج تأديب 41بسقتزى السادة ) نوإحيث  
عمى ذلظ يخخج عغ  زوجتو بالزخب الخؽيف في حجود ما ىػ مقخر شخعًا أو قانػنًا، وبشاءً 

دوجتو، أن تدقط عمى االرض جخاء دفع الدوج ليا وإصابتيا بزخر، كسا ل تأديب الدوجحجود 
( مغ قانػن العقػبات العخاقي 41دوج بسقتزى السادة )يخخج عغ حجود اإلباحة السقخرة لم

 . (2))ضخب الدوج لدوجتو ضخبًا مبخحًا وعزيا وكييا بالشار(

عغ يخخج  كارةيبالدضخب الدوج لدوجتو وعزيا وكييا  ان) بـــمحكسة تسييد العخاق قزت و 
 .(3)(( مغ قانػن العقػبات413مشصبقًا عمى السادة ) اً باحة السقخرة لو ويعتبخ ايحاءاإلحجود 

ذالل تأديب الدوج لدوجتو خاليًا مغ اإل))يجب أن يكػن بأنو كسا قزت في قخار أخخ ليا  -
صالح الدوجة وضسان عجم خخوجيا عغ ام ومرحػبًا بالعاشفة وىادفًا إلرغوالتحقيخ واإل

ستحق أيء الشية و سخض وبقرج االنتقام كان الدوج غالن حرل الزخب خالفًا ذلظ إالصاعة ف
 .(4)( عقػبات415العقاب عغ فعل الزخب وفق السادة )

                                                 
 .72، صالدابقسرجر الد. ضارؼ خميل محسػد،  (1)
شخح قانػن العقػبات القدع الخاص، السؤسدة السجنية لمكتاب، مكتبة الدشيػرؼ، ، نذأت احسج نزيف د. (2)

 .93، ص2010شبعة 
(3)

( 111فؤاد زكي عبجالكخيع، مجسػعة ألىع السبادغ والقخارات لسحكسة تسييد العخاق، قانػن العقػبات رقع ) 
( 1973دية/ي/ تسي1042) رقع القخار ،1982بغجاد، لدشة  -وتعجيالتو، مصبعة اوؼيدت سخمج 1969لدشة 

 .29 -28ص 21/8/1973والسؤرخ 

 .29( ص1976/ ىيئة عامة ثانية/ 216فؤاد زكي عبجالكخيع، السرجر الدابق، رقع القخار ) (4)



25 

 

شعخىا  خن اعتجاء الدوج عمى زوجتو بزخبيا عمى وجييا وجإ)جاء ؼيو اخخ ايزًا  وفي قخار
ة يخخج عغ حجود التأديب السدسػح بو لمدوج عمى زوجتو ويذكل ر مام الساأعام في الذارع ال

  .(1)(( عقػبات415جخيسة تشصبق عمى السادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .29(، ص1976/ تسييدية/ 425فؤاد زكي عبجالكخيع، السرجر نفدو، رقع القخار ) (1)



26 

 

 السبحث الثالث

 السدؤولية السدنية السترتبة عمى العشف ضد السرأة

تتعخض السخأة في جسيع السجتسعات الخيؽية والسجنية إلى انػاع عجيجة مغ العشف  
نصاق األسخة سػاء في مخحمة ما قبل الدواج أو بعج الدواج متجدجة بعالقة الدوجة  األسخؼ في

ؼ ضخر أن تصالب بالتعػيس عغ أ، وتحق لمدوجة بذكل خاص والسخأة بذكل عام بالدوج
)كل )( مغ القانػن السجني العخاقي 204يريبيا جخاء فعل الغيخ وىحا ما نرت عميو السادة )

 .(1)((ذكخ في السػاد الدابقة يدتػجب التعػيس ضخر أخخ غيخىاَتعجَّ يريب الغيخ بأؼ 

يعتبخ األداة  1959( لدشة 188وحيث أن قانػن األحػال الذخرية في العخاق رقع )
العائمة فقج أثخت دراسة السدؤولية السجنية شار إقانػنية األولى التي تعالج قزايا السخأة ضسغ ال

 -ضج السخأة وذلظ في مصمبيغ:الستختبة عمى نػعيغ مغ العشف األسخؼ 

 السصمب األول: تعدف الدوج في حق السصاوعة.

 السصمب الثاني: الصالق وشمب التعػيس عغ الصالق التعدفي.

 السظمب الول

 تعدف الزوج في حق السظاوعة

أن عجم أدراك السغدػ الحؿيقي لحق السصاوعة مغ قبل الدوج ووفق السفاـيع الذائعة  
ًا لمتزييق عمى الدوجة ووسيمة قيخ تعجد حإلى أن يكػن سالبو ق أدػ الخاشئة عغ ىحا الح

عغ مقاومتيا واألساليب التي يدتشج عمييا الدوج في الحرػل عمى الحكع بالسصاوعة بشية 
تجخيج الدوجة مغ حقػقيا الذخعية والقانػنية مغ خالل تييئة بيت زوجية تشتفي ؼيو أبدط 

العشف ضج السخأة صػر ىحا الحق الذخعي صػرة مغ الػسائل الزخورية لمسعيذة جعل مغ 
لمفيع الديء لغاية ىحا الحق والقرج مغ تذخيعو، ولكػن ىحه الرػرة تعتبخ مغ الرػر 

                                                 
 .204، م/ 1951( لدشة 40القانػن السجني العخاقي رقع ) (1)
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تفاؾيات القانػن إلتي نادت بيا مػاثيق و االخصيخة والتي فييا مداس مباشخ لمحخية األندانية 
 -الجولي، عميو سيتع بحث ىحا السػضػع في فخعيغ:

 الفخع األول: تعخيف التعدف.
 الفخع الثاني: تعدف الدوج في شمب مصاوعة الدوجة لو.

 الفرع الول
 تعريف التعدف

 وكحا التعدف واالعتداف وعدفو توأخح الذيء عمى غيخ شخيق -المغة: التعدف في
 .(1)عدفًا أخحه بقػة، وعدف في األمخ فعمو مغ غيخ روية

وورد في كتاب التعخيفات لمجخجاني: التعدف ىػ األخح عمى غيخ شخيق الحق، أما 
تعخيف التعدف إصصالحًا، فقج عّخفُو الذيخ دمحم ابػ زىخة بأنو )ىػ السزارة في إستعسال 

)ىػ استعسال الحق لغيخ بأنو لتعدف وعمى ذلظ يسكغ تعخيف االحق لمجاللة عمى التعدف( 
 .(2)(خع مغ اجمو مسا يزخ بالغيخالسرمحة او اليجف الحؼ ش

 الفرع الثاني
 تعدف الزوج في طمب مظاوعة الزوجة له

أن قزية مصاوعة الدوجة لمدوج تعج مغ القزايا األكثخ أىسية في مدتقبل العائمة  
وذات ُبعج اجتساعي مستج في عسق الخوابط والعالقات اإلندانية بيغ الخجل والسخأة في إشار 

ستيعاب لمشز الفقيي والتعامل مع الػاقع االجتساعي مغ إاألسخة والتساسظ العائمي مسا يصمب 
سعخوضة أمامو تمظ القزية ذلظ أن القاضي الذخعي ىػ الحؼ يصػع الشز قبل القاضي ال

الفقيي أو التذخيعي لرالح الغاية االجتساعية مشو بسا يتشاسب مع الشطام االجتساعي القائع 
لى إ ،جتياد القزائي لرالح األسخة في ىحا السجاليتع التػفيق بيغ تػضيف معصية اإل بحيث

( لدشة 57بالقانػن رقع ) 1959( لدشة 188حػال الذخرية رقع )ذلظ فقج تع تعجيل قانػن األ

                                                 
 .432ر الرحاح، مرجر سابق، صامخت (1)
 .61د. ىاللي عبجااللو احسج، مرجر سابق، ص (2)
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وقج تزسغ  1959( لدشة 188رقع ) وىػ التعجيل الخابع لقانػن األحػال الذخرية 1980
 ال تمدم الدوجة بسصاوعة زوجيا وال تعتبخ ناشدًا إذا كان الدوج)) 25/2 السادةالتعجيل في 

 .(1)((يق عمييازيبيا والتسصاوعة قاصجًا األضخار متعدفًا في شمب ال

 -وتخجع حاالت التعدف في شمب السصاوعة إلى:

 بالدوجة(. إلى فعل الدوج أؼ )الترخف الزار أواًل/ حاالت تعدف الدوج الخاجعة

 ختيار البيت الذخعي.إثانيًا/ حاالت تعدف الدوج الخاجعة إلى 

القزاء مغ خالل  شارة الى مػقفىاتيغ الحالتيغ بذكل مػجد مع اإل وسػف نتصخق الى
 القخارات التسييدية.

 -ويقع ضسشيا ما يمي: -أواًل/ حاالت تعدف الدوج الخاجعة إلى فعل الدوج:

مصالبة الدوج لمدوجة بأمػر مخالفة لمذخيعة اإلسالمية إذ يعج مغ قبيل التعدف ما  .أ 
السعجل بقػليا  1959لدشة  188مغ قانػن األحػال الذخرية رقع  33تعخضت لو م 

شاعة لمدوج عمى زوجتو في كل أمخ مخالف أحكام الذخيعة اإلسالمية ولمقاضي أن )ال )
مية، كل ، وتعتبخ مغ قبيل األعسال السخالفة إلحكام الذخيعة االسال(يحكع ليا بالشفقة(

عشو وعمى سبيل السثال ال الحرخ مصالبة الدوج زوجتو  عسل حخمتو الذخيعة ونيت
ستؿبال الزيػف بييئة معيشة تخالف إخسػر و السخاقز والسالىي ومحالت بيع ال رتيادإ

الذخع أو يصمب مشيا تخك الػاجبات الجيشية أو مثل أداء فخيزة الحج أو مشعيا مغ زيارة 
 الػالجيغ أو مشعيا مغ التعميع وإكسال الجراسة فالعمع فزيمة وليذ معرية وبالتالي السشع

 .(2)يكػن تعدفًا مغ الدوج
 مغ قانػن األحػال الذخرية( 23/2)السادة إذ نرت  -االمتشاع عغ دفع ميخ الدوجة: .ب 

، وىحه (متشاعيا بحق ما دام الدوج لع يجفع ليا ميخىا السعجل او لع يشفق عمييا(إيعتبخ  ))

                                                 
 (.25/2، السادة )1959لدشة  188قانػن االحػال الذخرية العخاقي السخقع  (1)
السصاوعة، بحث تخؾية مقجم لسجمذ القزاء سعج عبج محدغ الذسخؼ، تعدف الدوج في استعسال حق  (2)

 .23، ص2002األعمى في العخاق الدشة 
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متشاع الدوجة عغ السصاوعة بحيث تخد بيا دعػػ السصاوعة كػن أن إحالة مغ حاالت 
دفع الحقػق الذخعية لمدوجة حيث أن السيخ وخرػصًا السعجل متعدف في عجم الدوج 

 مشو يدتحق لمدوجة بالجخػل وتتسمكو بالعقج.
 إذ قج يدتخجم الدوج أساليب عجيجة مشيا التذييخ -ق عمييا:زييالتذييخ بالدوجة والت .ج 

يق عمييا وىػ بحلظ يعج متعدفًا بحق الدوجة إذا شالب زبالدوجة وإلحاق الزخر بيا والت
صاوعة لػجػد الزخر حيث تخد دعػاه في السصاوعة حيث ورد أن )قرج االضخار لمس

ستعسال الحق بل يذيخ إلى سػء الخمق والترخف إلتعدف باوضح حاالت أبالغيخ ىػ 
بالشاس وبحلظ يكػن الفاعل ألن القرج مغ الحقػق ىػ تحقيق مرالح العباد ال األضخار 

واألضخار أيزًا مفدجة يجب ردعيا فال ضخر وال يجاد الحق، إف الذارع مغ ىجناقس 
ختالف وضعيا االجتساعي إيق عمى الدوجية يختمف بزي، والت(1)ضخار في اإلسالم(

ومخكدىا وبيئتيا وثقافتيا، مغ ناحية أخخػ فأن التذييخ والصعغ بعحرية السخأة مغ قبل 
امتشاع الدوجة مغ  الدوج ىي أقدى أنػاع العشف مغ الدوج لدوجتو ويدتمدم معو ليذ فقط

  .مصاوعة بل مدؤولية جدائية عغ جخيسة القحف

)ال )مغ قانػن األحػال الذخرية العخاؾية الشافح  ج /25/1/السادة وقج جاء نز 
(، (نفقة لمدوجة في األحػال التالية.....إذا امتشعت عغ الدفخ مع زوجيا بجون عحر شخعي

عج يوبالتالي إجبارىا عمى الدفخ معو يكػن بحق،  ومعشى ذلظ إذا وجج عحر شخعي فأمتشاعيا
 .(2)مغ التعدف إذا شالبيا لمسصاوعة وبحلظ تخد الجعػػ 

 -حاالت تعدف الدوج الخاجعة الى اختيار البيت الذخعي:ثانيًا/ 

مع حالة الدوجيغ االجتساعية واالقترادية، إذ قج يمجأ  أب البيت الذخعي السييعجم تشاس .أ 
ساليب تسػيو كتأجيخ بيت برػرة مؤقتة لغخض الكذف مغ قبل الدوج الستعدف إلى أ

السحكسة كجدء مغ إجخاءات دعػػ السصاوعة، ويزع ؼيو أثاث ال تعػد لو وإنسا ألقخبائو 
وأشقائو وذلظ لغخض الحرػل عمى حكع بالسصاوعة ليذ الغاية مشو التسدظ بالدوجة 

                                                 
 ءمقجم لسجمذ القزا تخؾية ، بحثالسصاوعة سعج عبج محدغ الذسخؼ، تعدف الدوج في استعسال حق (1)

 .23، ص2002الدشة  في العخاق األعمى
 .23رجر نفدو، صسعج عبج محدغ الذسخؼ، الس (2)



31 

 

إلجبارىا عمى التشازل عغ حقػقيا  جة أومتزيق عمى الدو لوالحياة الدوجية السذتخكة وإنسا 
 .الذخعية والقانػنية ليػافق عمى الصالق في نياية السصاف

)أن الدوجة قخار ليا وبيحا الرجد قزت محكسة تسيد اقميع كػردستان العخاق في 
 .(1)ل السييأ ليا مغ قبمو(ة زوجيا في السدكغ الذخعي السدتقممدمة بسصاوع

)إذا ) /ب25/2السادة وقج جاءت  -الدوجة:ُبعج البيت الذخعي السييأة عغ محل عسل  .ب 
بحيث يتعحر معو التػفيق بيغ  يجًا عغ محل عسل الدوجةبعكان البيت الذخعي السييأ 
، وعمى الخغع مغ نز السادة السحكػرة وضع صيانة لحق (التداماتيا البيتية والػضيؽية(

مشصقة عسل الدوجة  لدوج تفخض تييئة البيت الذخعي ضسغالسخأة ووضع التدامات عمى ا
لتداماتيا الػضيؽية إال أن الػاقع العسمي بعيج عغ الشرػص القانػنية إوبسا ال يخل ب

في إجخاء السػازنة  يةخالل سمصتو التقجيخ  مغوبالتالي يكػن الجور لمقاضي الذخعي و 
 توكد الػضيفي لمدوجة والحؼ لو أىسيالعادلة بيغ الخجل والسخأة وبحياد تام يقجر ؼيو السخ 

أن ال تػضع السخأة في مػضع  في اإلسيام في رفع مدتػػ األسخة السعيذي ؼيجب
ما تستشع فتخدخ حياتيا أوإحخاج فيي أما تتخك وضيفتيا لسصاوعة زوجيا و  قتزيي

 الدوجية.
الػاقع العسمي يذيخ في دعاوػ السصاوعة إلى  -تأثيث البيت الذخعي بأثاث متشازع عمييا: .ج 

ال تعػد  يزع أثاثًا في البيت الذخعي السدعػمأحيانًا أن الدوج الستعدف بصمب السصاوعة 
لمدوجة  ةءسيئة في نفدو والقرج مشيا اإلسا بائو لغايةخ قلو أو تخز أشخاصًا مغ أ

عميو إذ ة والحط مغ كخامتيا وعمى السأل فالبج أن يخد قرجه الديء وسمب حقػقيا الذخعي
أن عجم وجػد نرػص قانػنية تخدع ىحا الدمػك مغ الدوج بالذكل الحؼ يستشع معو 

الدمبية عمى األسخة ككل بسا فييع الدوجة  هثار آتكخار اإلساءة لمدوجة والعسل عمى تجارك 
بػضػح العشف األسخؼ ضج الدوجة ذلظ أن عكذ يبشاء إذ أن سمػك الدوج الستعدف واأل

مغ سسات ىحا العشف أنو يأتي مغ أقخب الشاس لمزحية مغ حيث القخابة فشججه يرجر 
مغ الدوج الحؼ يعج مغ نفذ الدوجة مثمسا الدوجة مغ نفدو عمى وفق نز اآلية الكخيسة 

                                                 
قخار 27/3/2017في   2017/ الييئة الذخرية/191 السخقعمحكسة تسييد اقميع كػردستان العخاق،  قخار (1)

 غيخ مشذػر.
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ْغ َأنُفِدُكْع َأْزَواًجا لِّتَ ) ًة َوَرْحَسًة ِإنَّ ِفي َوِمْغ آَياِتِو َأْن َخَمَق َلُكع مِّ ْدُكُشػا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَشُكع مََّػدَّ
 .(1)َذِلَظ آَلَياٍت لَِّقْػٍم َيَتَفكَُّخوَن(

)أن الدوجة السجعى عمييا قخار ليا بــ تسيد اقميع كػردستان العخاق في قزت محكسة و 
ؼ واثشاء السخافعة الحغيخ مخمة بالتداماتيا الدوجية عشج امتشاعيا عغ السصاوعة لمدوج 

التي غربيا مشيا ىبية حيا التعادة مخذالعػدتيا الى دار الدوجية ال تواشتخط عمى زوج
الييا فقج قرج بحلظ االضخار بالدوجة وأن تخكيا لمجار الدوجية لع يكغ دون حق شخعي 

الدوجية واالخالل بيا  اتكسا يجعي الدوج لحا ال مصاوعة اذا تعدف الدوج في اداء الػاجب
نػن األحػال الذخرية السعجل مغ قا 25/2 السادةقاصجًا االضخار بالدوج األخخ 

 .(2)(عميو

 السظمب الثاني

 الظالق وطمب التعهيض عن الظالق التعدفي

)الصالق( فإذا كان الصالق ىي األسخؼ ضج السخأة  صػرة مغ صػر العشف حوضأن إ 
و، تفاجئ ؼيبغس الحالل عشج هللا( بأسبابو الذخعية السبخرة فكيف إذا كان شالقًا متعدف أ)

غات  شخعية أو قانػنية، وعمى الخغع مغ تجارك السذخع مدػ و ن مبخرات أدو بو الدوجة 
العخاقي ذلظ بفخض تعػيس عغ ىحا الصالق التعدفي عمى الدوج لمدوجة السصمقة إال أنو جاء 

ال يعالج حاالت الصالق التعدفي الستدايجة وأثخىا الدمبي عمى األسخة واألبشاء  تعػيزًا مبتدخاً 
 -والسجتسع برػرة عامة وعمى ذلظ ولخصػرة ىحه الرػرة وأثخىا لحلظ سيتع بحثيا في فخعيغ:

 الفخع األول: تعخيف الصالق.
 الفخع الثاني: التعػيس عغ الصالق التعدفي.

 

                                                 
 .21سػرة الخوم، اآلية  (1)
، 18/12/2018والسؤرخ  2018/ ىيئة األحػال/ 576 السخقعمحكسة تسييد اقميع كػردستان/ العخاق  قخار (2)

 قخار غيخ مشذػر.
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 الفرع الول
 تعريف الظالق

ستعسال إ)ىػ الحل ورفع القيج( وىػ اسع مرجره التصميق ويدتعسل  -تعخيف الصالق لغة:
، جاء في اآلية )1(تصمق فيي شالق اذا بانت مغ زوجيا ة السرجر، واصمو، شمقت السخأ 

َتاِن َفِإْمَداٌك ِبَسْعُخوٍف َأْو َتْدِخيٌح ِبِإْحَداٍن(الكخيسة )  .(2)الصَّالُق َمخَّ

يقاع مغ الدوج أو مغ الدوجة إبج الدواج يقرفع  )الصالق)عخفو السذخع العخاقي بانو:  -قانػنًا:
وكمت بو أو فػضت أو مغ القاضي وال يقع الصالق إال بالريغة السخرػصة لو  نإ

 .(3)(شخعًا(

الدواج مغ عػامل الدعادة لإلندان رجاًل كان ام امخأة ولو ( 3/1) السادةوقج جعمت  
ندجام مع األحكام الذخعية عشجما ربط الدواج بيغ الخجل ت وأن يقتخن بسذخوعية اإلغايا

الدواج عقج بيغ ( 3/1) السادةوالسخأة في مدألة الحالل الذخعي عمى وفق ما جاءت بو نز 
 .ابصة لمحياة السذتخكة والشدلرجل وأمخاة تحل لو شخعًا غايتو أنذاء ر 

أثارًا ميسة عشج الدعي إلنيائو أو فظ عخاه أو  مسا تقجم نجج أن ميثاق الدواج رتب 
 -حمو لحا نخػ ان األمخ يشحرخ بثالث وسائل:

مشفخدة مغ الدوج أو الدوجة عشجما تكػن مفػضة بحلظ وىػ ما يدسى  إرادةاالولى: بأمخ و 
 بالصالق. 

 خيق القزائي.فالتالثاني: 

 الثالث: الخمع.

 

                                                 
(1) www.modoee.com  
 .229سػرة البقخة، اآلية  (2)
 (.34/1، السادة )1959لدشة  88قانػن األحػال الذخرية العخاقي رقع  (3)

http://www.modoee.com/
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بإرادة مشفخة ويشبغي أن تكػن لمصالق يقاع الصالق إومغ ذلظ نجج أن لمدوج حق  
إلى الصالق  بعس االزواج اصبحػا يمجؤن إال أن  ،أسباب حؿيؿية دفعتو إلى أبغس الحالل

إذ قج يتمفع  وعجم مخاعاة ضخورة السحافطة عمى االسخة ومشعيا مغ التفكظ،بعجم مدؤولية 
قج  اإلصالح مسا الدوج بريغة الصالق بعيجًا عغ إجخاءات السحكسة الذخعية ومحاوالت

غالبًا ما يكػن لجػ رجل الجيغ خارج السحكسة دون أؼ  صبحأالدوجة بالصالق الحؼ  أتفاجت
مسا  ،اعتبارات لسا قج تتعخض لو الدوجة وخاصة في السجتسعات الذخؾية مغ أذػ وألع نفدي

وىحه الحالة إلى العسل عمى تعجيل الشرػص القانػنية لػضع عقػبات جدائية تشطيسية  بميتص
رادعة لمحج مغ ضاىخة الصالق العذػائي دون السخور بإجخاءات السحكسة الذخعية مغ إحالة 

السحكسة إلى مكتب البحث االجتساعي ومحاوالت اإلصالح التي يقػم بيا القاضي في 
صالق لسا يكػن لو مغ أثخ سمبي عمى الدوجة واالبشاء والسجتسع الذخعية لثشيو عغ قخار ال

 ككل.

ن الخمع ىػ حق مذخوط لمسخأة أإال  لمخجلاإلسالم أعصى الصالق أن وعمى الخغع مغ  
الذارع  حبعزو أو ماال ليصمقيا وبيحا فتزوجيا السيخ الحؼ دفعو أو  وىػ أن تعصي الدوجة
والحكسة مغ ذلظ رفع الدػء والزخر عشيا وتسكيشيا مغ  فتجاء والشجاةالخباني لمدوجة باب اإل

نتفاء االساسي مغ الدواج، إلالخالص مغ العالقة الدوجية عشجما يشتفي الغخض واليجف 
َواَل َيِحلُّ َلُكْع َأن قال تعالى ) إذان بجل الخمع مغ جانب الدوجة، السػدة والخحسة بيشيسا، فك

ِ َفاَل َتْأُخُحوْا ِمسَّا آَتْيُتُسػُىغَّ  ِ َفِإْن ِخْفُتْع َأالَّ ُيِؿيَسا ُحُجوَد َّللاَّ َشْيًئا ِإالَّ َأن َيَخاَفا َأالَّ ُيِؿيَسا ُحُجوَد َّللاَّ
 .(1)ُجَشاَح َعَمْيِيَسا ِؼيَسا اْفَتَجْت ِبِو(

وبسا ان الخمع حق لمدوجة مقابل حق الدوج في الصالق وكسا الصالق قج يكػن إذا  
شخع حقًا لمدوجة مقابل حق الخجل في الصالق، فقج قزت محكسة كخه الدوج زوجتو، فيػ 

)أن مذخع قانػن األحػال الذخرية في التعجيل  قخار لياتسييد اقميع كػردستان العخاق في 

                                                 
 .229سػرة البقخة، اآلية  (1)
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األخيخ لمسادة الدادسة واالربعػن مشو رسع شخيقًا ججيجًا لمخمع في حالة عجم رضى الدوج 
 .(1)بالخمع(

 الفرع الثاني

 الظالق التعدفيالتعهيض عن 

لدشة  188العخاقي رقع  مغ قانػن األحػال الذخرية 3في الفقخة  39 السادةنرت  
تعدف في شالقيا وأن الدوجة م)اذا شمق الدوج زوجتو وتبيغ لمسحكسة أن الدوج  1959

تحكع السحكسة بصمب مشيا عمى مصمقيا بتعػيس يتشاسب  ،أصابيا ضخر مغ جخاء ذلظ
يقجر جسمة عمى أن ال يتجاوز نفقتيا لسجة سشتيغ عالوة عمى  ،وحالتو السالية ودرجة تعدفو

 حقػقيا الثابتة األخخػ(.

واستشادًا لمشز السحكػر تدتحق السصمقة تعػيزًا عغ الصالق بدبب الزخر الحؼ  
سشتيغ دون لسجة يا تج الشز التعػيس عمى أن ال يتجاوز نفقأصابيا مغ جخاء الصالق وقج قي

أو  مجة الحياة الدوجية( فقج تصمق الدوجة بعج معاشخة دامت عذخون األخح بشطخ االعتبار )
نفقة سشتيغ وىي اء فال يكػن ليا سػػ بشجدًا ال بأس بو مغ االعنجبت لمدوج أثالثػن عامًا و 

 قزتوؼ تعانيو السصمقة بعج زواج الجدجؼ الحعغ الزخر الشفدي و  سغيخ كاؼية لمتعػي
 اءه مشيا.بشخجمة وانجابًا ورعاية لمدوج وأل

ججيخ بالحكخ بأنو قج حرل تعجيل عمى ىحه السادة في اقميع كػردستان العخاق ال مغو  
)اذا شمق الدوج زوجتو وتبيغ والحؼ تزسغ عمى انو  2008لدشة  15بسػجب القانػن رقع 

صابيا ضخر مغ جخاء ذلظ تحكع أن الدوجة إمتعدف في شالقيا و ن الدوج ألمسحكسة 
السحكسة بصمب مشيا عمى مصمقيا بتعػيس يتشاسب وحالتو السالية ودرجة تعدفو جسمة عمى 

                                                 
والسؤرخ  2017/ ىيئة االحػال الذخرية/ 417محكسة تسييد اقميع كػردستان العخاق السخقع  قخار (1)

 قخار غيخ مشذػر. 6/6/2017
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يج عمى خسذ سشػات عالوة عمى حقػقيا الثابتة تد  ن ال تقل عغ نفقتيا لسجة ثالث سشػات والأ
  .(1)االخخػ(

ج )التعػيس( بصمب السصمقة في الشز بذكل عام أنو قيّ ما يؤخح عمى ىحا ن أإال  
 باإلضافةالكتابة، و حيغ الػاقع يذيخ إلى أن أغمب السصمقات بل أغمب الشداء يجيمغ القخاءة 

أن العخف القزائي جخػ عمى الحكع بالتعػيس عغ الصالق التعدفي في دعػػ ترجيق  إال
مغ الدوجة أمام زػر الدوجة فعشجما تبحالحؼ غالبًا ما يكػن بجون عمع و  الصالق الخارجي

فأن مفاجئتيا بالصالق الػاقع مدبقًا قج تحىل الدوجة عغ  الصالق ترجيقلالسحكسة الذخعية 
يقاع الصالق إالسصالبة بأؼ تعػيس، وبالتالي يكػن مغ العجالة لػ أن التعػيس يدتحق مشح 

 ن يقيج بصمب السصمقة.أالتعدفي ودون 

ىػ أن  )شخط ضخر الدوجة( الستحقاق التعػيس إال أن الحؿيقةكسا أن الشز أورد  
نجبت أضخر الدوجة ماديًا ومعشػيًا ىػ مفتخض بعج أن فقجت السأوػ وخاصة إذا لع تكغ قج 

األوالد وفقجت السشفق الذخعي والسعيل ليا مسا يفتخض معو وضع حساية لمدوجة السبتالة 
الدغ  في خاتبيلكاالصالق وخاصة ا بعج بالصالق مغ حيث الدكغ واالنفاق والخعاية م

 والعاشالت عغ العسل بسا يسشع استغالليغ والسداس بكخامتيغ.

)أن السجعي عشجما بـــ العخاق في قخار ليا  –يد اقميع كػردستان يمحكسة تس وقزت 
قام دعػػ الصالق امام محكسة االحػال الذخرية في شيخان وعشجما حاولت السحكسة أ

عج عغ الصالق وفي أحجػ الجمدات فاجأ السحكسة بتسجت لو الشرح ليأبيشيسا و ح ذات إصال
بتمفطو بريغة الصالق اماميا مسا لع يتخك أؼ مجال لتقػم بسيستيا وبحلظ يعتبخ متعدفًا في 

 .(2)(ايقاع الصالق وتدتحق الدوجة السصمقة التعػيس عغ ىحا الصالق

                                                 
لدشة  15العخاق رقع  -( في اقميع كػردستان1959لدشة  188قانػن تعجيل )قانػن االحػال الذخرية قع  (1)

2008. 
والسؤرخ  2017/ ىيئة االحػال الذخرية/ 800العخاق السخقع  -اقميع كػردستان يدتسيمحكسة قخار  (2)

 ، قخار غيخ مشذػر.15/11/2017
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ا تع الترخف بو مغ أمالك وأمػال ب أن يتػازن التعػيس مع ممغ ناحية أخخػ يج 
لمدوجة لرالح الدوج أو بشاء دار لألسخة في أغمب األحػال وبجون أؼ دليل كتابي بالشطخ 

ة بيشيسا إال أن ما جخػ عميو العسل ىػ عجم اعتساد مبجأ السانع يلمسانع األدبي لؿيام الدوج
ل أثشاء الحياة الدوجية بيشيسا ػاملسصمقة مصمقيا بسا دفعتو لو مغ أاألدبي خاصة عشج مصالبة ا

في أثبات ىحه األحػال مسا يديج في ضياع الدوجة ومجيػلية مريخىا مغ حيث السعيذة 
 والخعاية.

عػاىا فأن الدوجة لغ تدتحرل عمى أمػاليا والسبالغ السصالب دوعمى فخض ثبػت  
العسمة في حالة بيا إال بالعسمة في حيشو دون أن تؿيع أمػاليا بالحىب لكي أن تعادل فخق 

نراف والعجالة اإلندانية أن تخد حقػق السخأة فًا وبالتالي يكػن مغ اإلتصميقيا مغ الدوج تعد
عتسادًا عمى شيادة الذيػد وبذكل ججؼ مغ الشاحية العسمية الػاقعية ال إ السصمقة تعدفًا إلييا، و 

 .(1)أن تطل الشرػص جامجة

ثسًا إصالق دون سبب ويكػن مػقعو رأؼ لفقياء السدمسيغ عمى تحخيع الذىب  وقج
ػر فإذا أساء حطالق مباحًا لمدوج وإنسا ىػ حق موخارجًا عمى حكع الذخيعة فميذ الص

ىحا الحق تختب عميو التعػيس لمدوجة، والتعػيس الحؼ تدتحقو في ىحه الحالة ال  ستعسالإ
يتعارض مع مؤخخ الرجاق ونفقة العجة الختالف الدبب في كل مشيسا واستشادًا لقػل الخسػل 

 .(2)الكخيع )ص( )ال تصمقػا الشداء إال في ريبة فأن هللا ال يحب الحواقيغ وال الحواقات(

جاء مصمقًا ليذسل السصمقة تعدفًا سػاء قبل  39/3 السادةنز ن ا قجميتبيغ لشا مسا ت 
إذ جاء بالقخار في العخاق يد يالجخػل أو بعج الجخػل وىحا ما سار عميو قزاء محكسة التس

دؼ )لمسصمقة تعدفًا أن تصمب مغ السحكسة الحكع ليا بالتعػيس ضسغ دعػػ الصالق أو يالتسي
 .1/7/1985أن الصالق واقع بعج نفاذ قانػن التعجيل في بإقامة دعػػ مدتقمة بو شالسا 

                                                 
يع الكخياسي، شخح قانػن األحػال الذخرية رقع  (1) السعجل. السكتبة  1959لدشة  188عمي دمحم إبخـا

 .65القانػنية، ص
 .191، ص1990جسعة سعجون الخبيعي، أحكام الشفقة شخعًا وقانػنًا وقزاء، دار الكتب الػثائق، بغجاد،  (2)
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ًا بترجيق ذا كانت السحكسة قج أصجرت قخار إيدؼ الحؼ جاء ؼيو )يالقخار التسكحلظ و 
ى عمييا بخرػص عيل السجوكفال يرح إىسال دفع  يغعالستجا الصالق الخجعي الػاقع بيغ 

 .(1)السصالبة بالتعػيس عغ الصالق التعدفي(

 

 

 الخاتسة

بالشطخ ألىسية السخأة ودورىا الكبيخ في الحياة االجتساعية وفي األسخة بذكل خاص  
وعمى مخ العرػر، فقج كان مغ الزخورؼ حسايتيا مغ االعتجاء واالستغالل السادؼ او 

 الجدجؼ مغ خالل بعس التذخيعات والقػانيغ.

الحقػق والػاجبات  وبعج ضيػر االسالم وانتذاره واعتباره السخأة شخيكًا لمخجل في اغمب 
مغ خالل الشرػص القخآنية واالحاديث الشبػية الذخيفة، فقج تزسغ اغمب الجساتيخ العخبية 
والجولية عمى نرػص ممدمة لحساية السخأة والحفاظ عمى حقػقيا وحساية جدجىا وماليا مغ 

يع والحؼ نز عمى السداواة بيغ جس 2005السجتسع الحكػرؼ ومشيا الجستػر العخاقي لعام 
السػاششيغ بغس الشطخ عغ الجشذ او العخق او الجيغ او الجشدية او القػمية، اضافة الى 
ذلظ فان جسيع السػاثيق الجولية الخاصة بحقػق االندان بذكل عام والسخأة بذكل خاص تؤكج 
عمى حساية السخأة مغ جسيع انػاع االعتجاء والتسييد العشرخؼ واالضصياد وقج تشاولت ذلظ في 

 بحث وتصخقت الى بعس حقػق السخأة في القػانيغ العخاؾية.ىحا ال

 وقج تػصمت بعج اإلنتياء مغ كتابة ىحا البحث إلى االستشتاجات والسقتخحات التالية: 

 -أواًل/ االستشتاجات:

                                                 
/ مجسػعة 24/6/1986بــ  1986 -1985/ شخرية/ 3325قخار محكسة التسييد في العخاق السخقع  (1)

 104االحكام العجلية، العجد االول، ص
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ان السذخع العخاقي اعتبخ قتل السخأة غداًل لمعار عحرًا مخففًا لمعقػبة حدب السادتيغ  -1
السعجل،  1969( لدشة 111( مغ قانػن العقػبات العخاقي السخقع )131و  130)

 ذكل خصخًا عمى حياة السخأة وىجرًا إلندانيتيا.يونخػ ان ذلظ 
نرت عمى الحكع عمى الدوج ( مغ قانػن االحػال الذخرية العخاقي 39ان السادة ) -2

حق بيا ضخر عمى أن ال يديج مبمغ ادؼ لدوجتو اذا شمقيا تعدؽيًا ولبجفع تعػيس م
التعػيس عغ نفقتيا لسجة سشتيغ في العخاق، وفي االقميع أن ال يديج مبمغ التعػيس 

 عغ نفقتيا لسجة خسذ سشػات وال يقل عغ نفقتيا لسجة ثالث سشػات.

 

 

 ثانيًا، السقتخحات:

عتبار قتل السخأة غداًل لمعار ضخفًا إ نقتخح تعجيل قانػن العقػبات العخاقي ؼيسا يتعمق  -1
مخففًا لمعقػبة وذلظ بجعمو ضخفًا مذجدًا لمعقػبة كسا ىػ الحال في إقميع كػردستان 

مذجدًا لمعقػبة بسػجب القانػن رقع ضخفًا العخاق الحؼ جعل قتل السخأة غداًل لمعار 
 عغ السجمذ الػششي لكػردستان العخاق. 14/8/2002 ( الرادر بتاريخ14)

ال ( مغ قانػن االحػ 39بخرػص تعػيس السخأة عشج شالقيا تعدفًا حدب السادة ) -2
و السخأة مع تالذخرية العخاقي نقتخح تعجيمو وجعل التعػيس مبمغًا يتشاسب وما قز

 زوجيا قبل الصالق كأن يكػن التعػيس عغ عجد سشػات الدواج وليذ عغ مجة
 الدشتيغ أو حتى عغ خسذ سشػات.
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 السعجل. 1959لدشة  188الذخرية رقع قانػن األحػال  -2
 .2011( لدشة 8العخاق السخقع ) -قانػن مشاىزة العشف االسخؼ في اقميع كػردستان -3

 زية غير السشذهرة.يسادسًا/ القرارات التسي

 -/ الييئة الجدائية/ الثانية1122رقع القخار  ،العخاق قخار محكسة تسيد اقميع كػردستان -1
 .11/9/2019في  2019

ئية / الييئة الجدا1568رقع القخار  ،العخاق قخار محكسة تسييد اقميع كػردستان   -2
 .27/10/2019في  2019الثانية/ 

 2018/ ىيئة األحػال/ 576العخاق بالعجد  ،محكسة تسييد اقميع كػردستان قخار -3
 .18/12/2018والسؤرخ 

الييئة / 191حكسة تسييد اقميع كػردستان العخاق، رقع القخار ر ماقخ    -4
 .27/3/2017في   2017الذخرية/

الذخرية/  / ىيئة االحػال417محكسة تسييد اقميع كػردستان العخاق السخقع  قخار   -5
 .6/6/2017والسؤرخ  2017

/ ىيئة االحػال الذخرية/ 800العخاق السخقع  -محكسة اقميع كػردستان قخار   -6
 .15/11/2017والسؤرخ  2017


