التمييز ضد المراة في القانون العراقي
التمييز ضدالمرأة في التشريع العراقي  ,ىناك الكثير من النصوص القانونية التيي تييدر وقيو

الميرأة كمييا أن ىنيياك تناضييي ليين مييند الميرأة العديييد ميين وقوقيييا وتيي.مين وماييية قانونييية ليييا

ونركيييز فيييي ىييي ا الماييياا لميييت قيييانون العقو يييات العراقيييي رقييي  111لسييينة  1191الييي ن مييين

مشييرع لوماييية الوقييو والوريييات الفردييية والعاميية ولكنييو فييي لييدد ميين
المفتييرض أن يكييون
ا
نصوصو كان منتيكا لي ه الوقو والورييات شيكا صياص الوقيو اننسيانية لمميرأة نوضيويا
وسب اآلتي:-

تعد س ا اً من أس اب ان اوة
اوال  /النصوص التي ا
المادة )11( -من القانون:-
ال اريمة إ ا وقع الفعا استعماالً لو مقرر مقتضت القانون ويعت ر استعماال لمو :-
1-ت.ديب الزوج لزواتو

في ودود ما ىو مقرر شرلاً أو قانوناً أو لرفاً.

ى ه المادة تنتيك و المرأة في السالمة الاسدية وتيدر كرامتيا وآدميتييا فييي تسيمد لميزوج

أن يضرب زواتو (لت.دي يا) وقد يصا ودود ى ا الت.ديب إلت دراة شديدة من اني اء الاسيدن
والنفسي إ ا ما كان العرف السائد في منطقة أو لائمة أو لشيرة الزوج أو الزواة يسمد لك

كالضيييرب العصيييا أو الوييي از أو الييير ط إليييت لميييود أو شيييارة أو الوييي س فيييي رفييية مظممييية أو

الورمان من الطعا والت ير لك من أساليب ووسائا ما

يسمت الت.ديب وسب العرف ال ن سيمنع مواكمة الزوج ن اوة القانون لو فعا ليك ( نيرض

ت.ديب زواتو).

فضال لن مقدمة المادة تووي شكا صريد أن ما سيقو يو اليزوج مين فعيا الت.دييب سيشيكا

اريمة لندما ا تدأت المادة ع ارة (ال اريمة).

القييانون مقييدماً افتييرض أن الزوايية ووييدىا ميين يسييتو الت.ديييب وك.نيييا ىييي دائم ياً المصطئيية
والعاصية و

أما الزوج فال ,ولو أن الزواة قامت ت.ديب زوايا ف.نيا سوف تعرض أميا

الموكمة ويوك لمييا اريمة اني اء مواب المواد( )119-114الن القانون ل يعطييا ىيي

أيضا أسوة الراا و ت.ديب زوايا ميما منت و سوء ط الو وسموكو ال ن يستو أن ييت

ت.دي و لنيا.

وى ه المصاط ة التمييزية في القانون تتعارض وأوكا الميادة ( )11مين الدسيتور العراقيي التيي
تقرر (العراقيون متساوون أما القانون دون تمييز سي ب الاينس

) ,كميا أنييا تتعيارض

وأوكا المادة ( )91من الدستور العراقي التي تقرر في فقرتيا ال ار عة (تمنع كا أشيكاا العنيف
والتعسف في األسرة والمدرسة والماتمع) ,والسيما أن ىناك لممية إليداد لمشيروع قيانون منيع

العنف المنزلي فيا سيكون من المنط قانونا أن يت استثناء لممية ت.ديب الزوج لزواتو مين

أوكا ى ا القانون؟

كمييا أن ى ي ه المييادة تشييكا انتياكييا لممييييييادة ( )7ميين العيييد الييدولي الصيياص ييالوقو المدنييية
والسياسية التي تنص لمت " ال ياوز إصضاع اود لمتع يب وال لممعاممة أو العقو ة القاسيية أو

الالانسييانية أو الواطايية الكراميية " والمييادة ( – 9ج) ميين اتفاقييية القضيياء لمييت اميييع أشييكاا
التمييز ضد المرأة وكال من العيد واالتفاقية قد صاد لمييما الع ار

القانونين ()111لسنة

 1174و ( )99لسنة  1199لمت التوالي كميا أنييا تصيالف اتفاقيية مناىضية التعي يب لسينة
 1191والتي قرر الع ار المصادقة لمييا.

وىي ه االنتقييادات تسييرن لمييت لممييية ت.ديييب اآل يياء والمعممييين وميين فييي وكميي األوالد القصيير

المنصييوص لمييييا فييي ات المييادة ونضيييف لسمسييمة مصالفاتيييا التشييريعية الوطنييية الدولييية,
مصالفتيا التفاقية وقو الطفا التي صاد لمييا الع ار

القانون رق ( )1لسنة .1111

ل ا نوصي إلناء ى ه الفقرة من المادة ( )11من قانون العقو ات العراقي.

الماسة األسرة
ثانيا  /النصوص المتعمقة الارائ
ا
(أوال) -المادة ( )177من القانون:-
"تعاقب الو س الزواة الزانية ومين زنيا ييا

منزا الزواية"

ويعاقيب العقو ية اتييا اليزوج إ ا زنيت فيي

أن أن الزوج إ ا ما زنا في مكان آصر ير منزا الزواية فال يعد اانياً أو مرتك ياً لاريمية وان
لممو مشروع  ,في وين أن الزواة أينما زنت فإنيا تعد اانية ومرتك ة لاريمة الزنا ,وى ا يعد

انتياكاً لم دأ المساواة ين الميرأة والرايا أميا القيانون المقيررة فيي الميادة ( )11مين الدسيتور

العراقييي والمييادة ( )9ميين الدسييتور التييي تقييرر فييي الفقييرة (أوال  /أ) أن (ال ياييوز سيين قييانون
يتعارض مع ثوا ت أوكا انسيال ) ومين الثوا يت الواضيوة الصيريوة ميا ورد فيي القيران الكيري

فييي لقو يية اريميية الزنييا ( الزانييية وازانييي فاامييدوا كييا واوييد منيمييا مائيية امييدة) أن أن سي وانو

وتعالت لي يمييز فيي لقو ية اريمية الزنيا يين الميرأة والراا,فضيال لين أن الميادة ألياله تشيكا

انتياكا لممادة ( )99من العيد الدولي الصاص الوقو المدنيية والسياسيية التيي تينص لميت "
الناس اميعاً سواء أما القانون ويتمتعون دون أن تميييز وي متسياو فيي التمتيع ومايتيو

وفيي ىي ا الصيدد يايب أن يوظير القيانون أن تميييز وان يكفيا لامييع األشيصاص لميت السيواء

وماييية فعاليية ميين التمييييز ألن سي ب كييالعر أو المييون أو الايينس أو المنيية أو الييدين أو اليرأن
سياسيا أو ير سياسي أو األصا القومي أو االاتمالي أو الثروة أو النسب أو يير ليك مين

األس اب.

فكما لمراا كرامة وشرف ك لك لممرأة ل ا يفتيرض تعيديا ىي ه الميادة معاق ية الرايا العقو ية
اتيا دون توديد لممكان ال ن وقعت فيو الاريمة.

(ثانيا)  -المادة ( )194من القانون:-
ناء لمت ى ا التوريض يعاقب الو س".
"كا زوج ورض زواتو لمت الزنا فزنت ً
في ىي ه الميادة لين يعاقيب اليزوج لميت تويريض زواتيو لميت الزنيا إال إ ا وقيع فعيا الزنيا الي ن
ورض زواتو لميو وىي ا أمير صطيير فمايرد توريضيو لييا لميت الزنيا يعيد اريمية صطييرة ويد
اتيييا فييإ ا مييا أرادت أن تشييتكي لمييت الييزوج ألنييو يورضيييا لمييت الزنييا ويضييي لمييييا الصنييا

لتفعا لك وىي ترفض تنفي توريضو  ,فمن يسمع منييا الشيكوأل ألنييا يايب أن تزنيي أوال ثي

تشتكي  ,ى ا األمر مرفوض منطقا وقانون إ أن القانون اود أى واا اتو منيع وقيوع الاريمية

وا ا ما وقعت ف.نو يعاقب لمييا ,وليس من ميامو التييئة لوقوع الاريمة.

كما أن ى ا األمر يشكا انتياكا لممادة ( )9من اتفاقية القضاء لمت اميع أشيكاا التميييز ضيد
المرأة التي تنص لمت " تتص الدوا األطراف اميع التدا ير المناس ة  ,ميا فيي ليك التشيريعي

منيا لمكافوة اميع أشكاا االتاار المرأة واستنالا ناء المرأة"

فضال لن أن العقو ة المقررة في ى ه المادة قميمة الش.ن والت.ثير وال تتناسب واسامة الاريمة

وا عادىا  ,فمعنت الو س المطم دون توديد لممدة انو من  91سالة إلت صميس سينوات مميا
يعني أن الوك قد يصدر وقو مدة سيطة وقد تصدر مع وقف التنفي إ ا كان الوك الو س

مييدة ال تتايياوز السيينة وسييب نييص المييادة ( )111ميين القييانون فييي وييين أن اريميية كي ي ه
تسيتو اشيد العقو يات كونييا اريميية تميس الكرامية واألصيال والشييرف وتويط مين قيمية الميرأة

وقدسيية العالقيية ينيييا و ييين الييزوج وتوي ط القييي العائمييية مييا ييينعكس وتييت لمييت األوالد ولمييت
التكوين النفسي واألصالقي لي

فضال لن ى ه المادة قد قصرت صفة المانيي لميييا الزواية

في وين ىناك قضايا كثيرة كانت الماني لمييا نت أو وفيدة الاياني لي ا ف.نييا أيضيا تسيتو

أن تشما الوماية الن ى ه الاريمة ىي اريمة سمسرة المرأة و ات أ عاد صطيرة.

لي ا نوصييي تشييديد العقو ية ويييث تكييون الوي س ميدة ال تقييا ليين ثيالث سيينوات والنراميية ,كمييا
نوصي تط ي ى ه العقو ة لمت مارد التوريض دون انتظار وقوع الفعا المورض لمييو وىيو

الزنا كي يستو الااني العقو ة,و لك لصطيورة الفعيا وأ عياده االاتماليية والعائميية والشصصيية

واألصالقية فتكون صيا ة المادة الشكا اآلتي (يعاقب الو س ميدة ال تقيا لين ثيالث سينوات
و النراميية كييا زوج وييرض زواتييو لمييت الزنييا وتكييون العقو يية الوي س مييدة ال تقييا ليين ثييالث
سنوات أو السيان ميدة ال تزييد لميت سي ع سينوات والنرامية إ ا كانيت المانيي لميييا مين فيروع

الايياني وتكييون العقو يية السييان مييدة ال تقييا ليين سي ع سيينوات والنراميية إ ا زنييت الزوايية نيياء
لمت ى ا التويريض وتكيون العقو ية السيان ميدة ال تقيا لين لشير سينوات والنرامية إ ا كانيت

الماني لمييا من فروع الااني).

ثالثييا  /النصييوص المنظميية ألوكييا الايرائ المتعمقيية ييال نوة ورلاييية القاصيير وتعييريض الصيينار

والعازة لمصطر وىار العائمة

المادة ( )191من القانون:-
"من صدر لميو وك قضائي وااب النفا .داء نفقة لزواو أو اود من أصولو أو فروليو أو

ألن شصص آصر أو .دائو أارة وضانة أو رضالة أو سكن وامتنع لن األداء مع قدرتيو لميت
لك صيالا الشيير التيالي نص ياره التنفيي  ,يعاقيب يالو س ميدة ال تزييد لميت سينة و نرامية ال

تزيد لمت مائة دينار أو إودأل ىاتين العقو تين".

ضآلة العقو ة ال تتناسب وفداوية النتيائا المترت ية لميت الفعيا السييما لنيدما تصيدر ميع وقيف

التنفي فضالً لن انيو – وكومايية لوقيو مسيتوقي النفقية أو أايرة الوضيانة أو الرضيالة أو
السكن – كان ياب أن تتضمن ى ه المادة الوك .داء النفقة أو األارة ميع التعيويض لين كيا
مييا لوي مسييتوقي النفقيية أو األاييرة ميين أضيرار نتيايية لييد أداء ميين لميييو وااييب األداء ليي ه

النفقيية أو األاييرة فييي وقتيييا الموييدد ليييا  ,ك ي لك إن ي اره .نييو إ ا مييا كييرر الفعييا مسييتق ال فانييو

سيتعرض فضال لن لك لعقو ة الو س الشديد ال ن ياب أن ال تقا مدتو لن سنة.

ار عا /النصوص المتعمقة ارائ القتا العمد
المادة (  )141من القانون:-
"يعاقب الو س مدة ال تزيد لمت ثالث سينوات مين فااي .زواتيو أو إويدأل موارميو فيي والية

تم سيييا الزنييا أو واودىييا فييي ف يراش واوييد مييع شييريكيا فقتميمييا فييي الويياا أو قتييا اوييدىما أو

التدأل لمييما أو لمت اودىما التداء أفضت إلت الموت أو إلت لاىة مستديمة"

ى ي ه المييادة تمييند الييزوج أو المويير الايياني ل ي ارً مصفف ياً لمعقو يية وممكيين وتييت أن ال يعاقييب
موا و و لك في والة إ ا ما قتا زواتو أو إودأل موارمو ووك لميو سنة مع وقف التنفي .

ى ا الع ر ممنوح لمراا فقط دون المرأة  ,فإ ا ما كانت الصورة لكسيية وكانيت الميرأة ىيي مين
فاا.ت زوايا أو اود موارميا في والة التم س الزنا ف.قدمت لمت قتمو أو إي ائو فإنيا تعاقيب

لقو ة كاممية وسيب ميا ناي لين فعمييا الي ن ارتك تيو مين نتيائا  ,وكي.ن الرايا ىيو فقيط مين
تستفز كرامتو ويثور لشرفو  ,أما المرأة فإنيا ال تت.ثر ! وى ا انتياك صطيير وتميييز وال مسياواة

أما القانون والعدالة كما انو إلناء لكرامتيا وآدميتيا وأواسيسيا ,وى ا التالي يتناقض وأوكا

المادة ( )11و ( -91ار عيا) مين الدسيتور والميادة ( )99مين العييد اليدولي الصياص يالوقو
المدنية والسياسية.

كان يفترض المشرع أن يشما المرأة أيضا ي ا الع ر المصفف أو أصال إلناء ى ه المادة ألنيو
ال ياوز أن يكون الشصص ىو القاضي والمنف لمعقو ة في ه ميمية القضياء فالسيماح لافيراد
إصدار الوك انلدا أو انيي اء ضيد عضيي الي عض ألن سي ب كيان يعنيي العيودة إليت لييد

القوة والت شريعة الناب  ,فضال لن أن ىناك إوصائيات مفزلة لن ليدد النسياء الالتيي قيتمن

توت ستار ى ا الع ر ول يكن ىناك م رر وانين كن ريئات من التيمة.

وا أن االتااه العالمي اليو نوو إلناء لقو ة انليدا مين التشيريعات لميا قيد يينا لنييا مين

أصطاء في الوك يا ضد أ ريياء فاألايدر إ ن أن تمنيت أيضيا ىي ه الميادة التيي تسيمد لمنيير
الوك انلدا وتنفي ه ضد عضي ال عض.

فضال لن أن ى ه المادة تشكا تناقضا مع تواو المشرع في الميييييادة ( )147التي تنص لميت

مند األ التي تقتا ولييدىا الي ن وميييييمت يو سيفاواً التقياء العيار ,لي ارً مصففياً قيد يعفيييا مين
العقاب فكيف يسمد أصال قتميا إ ا ما زنت واكتشف زوايا أو مورميا لك وفي نفس الوقيت

إ ا ميا ارتك يت الزنيا فيي الصفياء وومميت وقتميت ولييدىا فإنييا معي ورة وتسيتو تصفييف العقيياب
لنيا ,وى ا تناقض تشريعي.

إن فييي كييا لييك تنيياقض ك ييير مييع م ييادئ وقييو اننسييان والمواثيي الدولييية التييي تيينص لمييت
وقو اننسان ,والدستور العراقي.

صامسا  /النصوص المتعمقة الارائ الماسة االصال ووريات االنسان وورمتو
نشير ىنا إلت مس.لة اية في األىمية ياب أن نقيف لنيدىا ونؤكيد لميت االنت ياه لييا إال وىيي

المادتين ( )119و () .197

(اوال) -تقرر المادة () :-119
إ ا لقييد زواج صييويد ييين مرتكييب إوييدأل الا يرائ ال يواردة فييي ى ي ا الفصييا (فصييا اال تصيياب
والميواط وىتيك العيرض) و ييين المانيي لميييا أوقيف توريييك اليدلوأل والتوقيي فيييا وانايراءات

األصرأل وا ا كان قد صدر وك في اليدلوأل أوقيف تنفيي الوكي

وتسيت.نف إايراءات اليدلوأل أو

التنفي وسب األوواا إ ا انتيت الزواج طال صادر من اليزوج نيير سي ب مشيروع أو طيال

وكمت و الموكمة ألس اب متعمقة صط .الزوج أو سوء تصرفو و لك ق ا انقضاء ثالث سنوات

لمت وقف اناراءات ويكيون لالدلياء العيا ولمميتي ولممانيي لميييا ولكيا ن مصيموة وقيف

توريك الدلوأل والتوقي واناراءات وتنفيي الوكي أو طميب اسيتئناف سييرىا أو تنفيي الوكي –

وسب األوواا- ,

(مع مالوظة أن ى ه المادة قد ليدلت القيانون رقي  11لسينة  1197لتاعيا مين ىي ا اليزواج
لييي ار مصففيييا لنيييرض تط يييي أوكيييا الميييادتين  114و  111مييين قيييانون العقو يييات

إال انيييو

صدور أمر سمطة االئتالف المؤقتة رقي  7لسينة  9441فيي القسي الثياني ال نيد  1منيو قيرر

تط ي الط عة الثالثة لسنة  1191مين قيانون العقو يات وىيو ميا يعنيي تعطييا أو وقيف العميا

ما لو القانون عد الط عة الثالثة لمسنة  1191من تعيديالت  ,ولمييو فيان التعيديا رقي 11

لسنة  1197الصادر من مامس قيادة الثورة الي ن ليد زواج الاياني مين المانيي لميييا لي ار
مصففا وليس معفيا من العقاب قد ت إلنائو مواب أمير سيمطة االئيتالف رقي  7لسينة 9441

ولاد ى ا الزواج ل ار معفيا من العقاب).

ى ه المادة تشكا اصطر أنواع االنتياكات لوقو المرأة  ,إنييا اىانية فظيعية لك ارمتييا وآدميتييا
ووقوقيا اننسانية وىي في ات الوقت تكريس شع أللراف وتقاليد اليية دائميا تقيع ضيويتيا

الميرأة وال لالقيية ليييا .وكييا انسييال وال يي.ن دييين آصيير وال ييالقي الن يميية  ,فإضييافة إلييت أنيييا
ضييوية لشييصص شييا وفاسييد ييال قييي وال يييرة لمييت شييرفو ولرضييو  ,فيييي لمييييا (إا ييارا) أن
تكون زواة لو وتت تت مكافئتو لمت ارمو والفائو من العقياب (( إ يكفيي انيو تفضيا وتكير

وتييزوج منيييا ليسييتر لمييت شييرف العائميية الي ن ىييو دنسييو))  ,وأقييوا إا ييا ار الن لائمتيييا سييوف
تا رىا ألن تكون زواة لو ال يا أن ىي ه العائمية ستتوسيا إليت الاياني أن يتيزوج مين ضيويتو

وتت ينق شرفي وسمعتي  ,وييدفع ليو مقا يا ليك  ,وريتيو وافالتيو مين العقياب الي ن سيينالو
مواب ى ا الع ر المعفي أما ى ه الضيوية  ,ميا شيعورىا  ,ميا موقفييا  ,كييف سيتتق ا األمير

,ى ي ا كمييو ييير مي ي وال يييت االلتفييات إليييو  ,المي ي أن تسييم العائميية لمييت سييمعتيا ومظيرىييا

االاتمالي ال ن في الموصمة النيائية وفي كيا األويواا ,قيد داس لمييو الاياني قدميو  ,وميع
لك ف.ن الاميع ,وتت المشرع ,يسعون نرضائو وتقدي المنريات لو وتت يرضيت يالزواج مين

ضييويتو  ,ال ييا انييو يييت إشييعارىا .نييو سيييعيش معيييا ثييالث سيينوات وا

يعمي كيييف سيييعامميا

صالا سنوات الو س الثالث ى ه فقيط وتيت يتمتيع ىيو الاياني يي ا انلفياء فيإ ا ميا رفضيت
الضوية الزواج منو ف.ن لائمتيا سوف تقتميا ى ا من ناوية من ناوية أصرأل  ,ما ا لو أنا يوا

أطفيياال صييالا ىي ه المييدة كيييف سيييكون شييعور الوالييدين تايياىي وى ي ثمييرة إا ييار لمييت الييزواج

الناا لن اريمة ا تصاب؟

إن الماتمع الدولي ليد ايرائ اال تصياب وانتيياك العيرض ,ايرائ ضيد اننسيانية وايرائ ويرب
ونيون لميو من ااا التقاليد.
يستو مرتك يا أقست العقو ات  ,ونون نكافئ مرتك يا ا

وكنا نت.ما أن تشيما ىي ه الميادة التشيديد العقياب الي ن أصيدرتو سيمطة االئيتالف ياألمر رقي

( )11لسنة  9441ووا تعديا قانون العقو ات وقانون أصوا المواكمات الازائيية الي ن قيرر
في القس الثالث منو فرض لقو ة السان مدأل الوياة لمرتكب اريمة الميادة ( ) 111وفيرض

لقو ة السان  11سنة لمرتكب اريمية الميادة( )119إال أن ىي ا األمير لي يمتفيت إليت شيالة
وصطورة ى ا االنتيياك واالمتييان لوقيو الميرأة وكرامتييا وآدميتييا ولكننيا اآلن نن يو ليو واليت

صطورتو ولد لدالة ى ه المادة ولد إنصيافيا لييس فقيط لمميرأة وانميا لمماتميع كامميو ولميت
المشرع العراقي لن يمتفت لصطورة ى ه المادة وان ال يسمد ي ا االلتفاف الميين لمت القانون

لمييتصمص ميين العقيياب وان ي ييادر إلييت إلنيياء ى ي ا العي ر ميين القييانون وتييت ال يييت اسييتناللو مييا
يسيء لإلنسان ولمماتمع.

(ثانيا) -المادة ( )197فتقرر انو:-
إ ا لقد زواج صويد ين مرتكب إودأل الارائ الواردة في ىي ا الفصا(فصيا االوتاياز وصطيف

األشصاص) و ين الماني لمييا  ,أوقف توريك الدلوأل والتوقي فييا وانايراءات األصيرأل وا ا
كان قد صدر وك في الدلوأل أوقف تنفي الوك .

وتست.نف إاراءات الدلوأل أو التنفي – وسب األوواا – إ ا انتيت اليزواج طيال صيادر مين
الزوج نير س ب مشروع أو طال وكميت يو الموكمية ألسي اب متعمقية صطي .اليزوج أو سيوء

تصرفو و لك ق ا انقضاء ثالث سنوات لمت وقف اناراءات).

وفي سنة  9441صدر أمر سمطة االئيتالف المؤقتية رقي ( )11شي.ن تعيديا قيانون العقو يات
وقانون أصوا المواكمات الازائية  ,وقرر فيي القسي ( )9الفقيرة ( )1منيو أن ((يعمي

موايب

ى ا األمر تنفي أوكا المادة ( )197مين قيانون العقو يات التيي تينص لميت توقييف انايراءات

القضائية ضد المتي ارتكاب الاريمة إ ا تزوج من ضويتو)).

في الوقيقة ما اوضوناه من تعرض وقو المرأة لالنتياك مواب المادة ( )119ينط

لميت

المادة ( )197الن الميانية واويدة والتي.ثير ىيو ات التي.ثير والظمي واليال أنصياف ىيو اتيو فيي
المادتين ولكن األمير الاييد ىنيا أن سيمطة االئيتالف المؤقتية كانيت قيد التفتيت ليي ا األمير ىنيا

فقط في ى ه المادة ولماقت العما يا أن إنيا ل تمنيا ا فقط لمقت العما يا وى ا ود اتو
يعني االنت اه إلت صطورة نتائا ى ه المادة لمت اننسانية والماتمع إال أن ىي ا األمير سييم اكن
الااني في اريمة الصطف من انفالت من العقاب و ليك ي.ن يقيو ا تصياب مين اصتطفييا ثي
يعرض الزواج منيا وتت يتمتع الع ر المعفي من العقاب ال ن ااءت يو الميادة ( ) 119ولي

يشمميا قرار سمطة االئتالف تعمي الع ر المعفي ومعاق ة الااني ما يستوقو من لقاب.

وفضال لما اوضوناه من ت.ثيرات ى ه المواد السم ية القري ة وال عيدة المدأل  ,نود أن نن و إليت

الصطورة الشكمية لممادة ( )197التي ستولد صطورة موضولية اشيد تي.ثي ار وىيي أن تعيديا ىي ه
المادة ُني لمت أمر صادر من سمطة االئتالف المؤقتة  ,ال ا انو فيي ميا يتعمي
ف.ن تنفي أوكاميا معم وليست ممناة ,أن واو الصطورة يتاسد االتي:-

يي ه الميادة

إن المادة ( )114من الدستور العراقي تقرر ((ت قت التشريعات الناف ة معميوال ييا ,ميا لي تمي
أو تعدا وفقا ألوكا ى ا الدستور)).

ىنا مكمن الصطيورة  ,أن أن ىي ه الميادة ممكين ايدا أن ترايع إليت ميا كانيت لمييو ق يا صيدور
قوانين وق اررات التعديا وتعود إلت الع ر المعفي من العقاب لماناة المنتص ين والصاطفين إ ا ما

قرر مامس النيواب موايب الميادة ( )114مين الدسيتور إلنياء كيا ميا ىيو صيادر لين ماميس

قيادة الثورة أو سمطة االئتالف المؤقت.

مع مالوظة انو كان ىناك قرار لمامس قيادة الثورة المنوا الرق ( )9لسنة  9441يقرر انيو

(أوال :يعت ر ل ار مصففا أل راض تط ي وك المادة ( )114من قانون العقو يات العراقيي اليرق

( )111لسنة  1191قيا من قتا زواتو أو إودأل موارمو الث شريف أو قيا اويد أقيارب
القتيمة قتا من يثير أيا منيما سموكيا الشائن ال ن قتمت س و.

ثانيا :يعاقب انلدا من قتا لمدا دافع األص الث.ر القاتا المنصوص لميو فيي ال نيد ( أوال)

من ى ا القرار وال تسرن لميو األل ار القانونيية أو الظيروف القضيائية المصففية وال يشيما ي.ن

لفو لا أو صاص.

ثالثا :يعاقب السان مدة ال تزيد لمت ( )7سنوات أو الو س مدة ال تقا لن ( )1سنوات من
فصا أو واوا الفصا لشائريا في الاريمة المنصيوص لميييا فيي ال نيدين (أوال) و(ثانييا) مين

ى ا القرار)

ى ا القرار ل يعد لو تط ي اآلن س ب أمر سيمطة االئيتالف المؤقتية رقي ( )7لسينة , 9441

ولكن الصشية أن يصدر قرار من مامس النواب تط يقا لممادة ( )114من الدستور يمني أوامير
سمطة االئتالف فيعود قانون العقو ات إليت ميا كيان لمييو تعديالتيو ومين ضيمنيا ىي ه القي اررات

التعديمية التي تشيكا انتياكيا لوقيو الميرأة كي لك ولكيي ال ييت اسيتنالا الميادة ()1 – 199

من قانون العقو ات  -والتي تنص لمت (األلي ار أميا أن تكيون معفيية مين العقو ية أو مصففية
ليا وال لي ر إال فيي األويواا التيي يعينييا القيانون ,وفيميا ليدا ىي ه األويواا يعت ير لي ار مصففيا

ارتكاب الاريمة ل واليث شيريفة أو نياء لميت اسيتفزاز صطيير مين المانيي لمييو نيير وي ) –

نقييوا وتييت ال يييت اسييتنالا ىي ه المييادة ليينفس أوكييا وموضييوع القيرار أليياله والييادة العمييا ييو
استنادا لي ا المادة نقترح أن يت إضافة ل ارة لي ه المادة تقرر أن (ال يعيد الثيا شيريفا القتيا

أو الاييرح والضييرب وانييي اء سييال لمعييار) السيييما وان ىيي ه المييادة شييكميا اليي ن ىييي لميييو

يتنيياقض وأوكييا المييادة ( )9 – 11ميين الدسييتور العراقييي والتييي تيينص لمييت (( توييرص الدوليية
لمييت النيييوض الق ائييا والعشييائر العراقييية الن يميية مييا يسيياى فييي تطييوير الماتمييع  ,وتمنييع

األل يراف العشييائرية التييي تتنييافت مييع وقييو اننسييان)) ,وا أن لممييية القتييا أو اني ي اء توييت
طيياء سييا العييار ىييي نتيياج أليراف لشييائرية وتقاليييد ق مييية تتنييافت ووقييو اننسيان السيييما

اسييتنادا لمييا منصييوص لميييو فييي المواثي ي الدولييية المصيياد لمييييا ميين ق ييا الع ي ار كاتفاقييية
مكافويية كافيية أشييكاا التمييييز ضييد الميرأة والعيييد الييدولي الصيياص ييالوقو المدنييية والسياسييية

وانلالن العالمي لوقو اننسان.

ل لك نون ىنا نسترلي انت اه المشرع العراقي إلت أن يكون ىناك لما سريع لتعديا النصيوص
الازائية واالنت اه إلت ما اشرنا إليو من نصوص صطيرة لميت وقيو الميرأة واألسيرة والماتميع ,

واالوتكييا إلييت لنيية القييانون دون االلتفييات إلييت األليراف والتقاليييد ال الييية التييي فييييا الكثييير ميين

االنتياكيييات لوقيييو اننسيييان ولييييس فيييييا مييين انسيييال أو القيييي أو الم يييادئ أو العدالييية أو

اننصاف شيء.

أمييا فييي إقمييي كردسييتان فقييد اصييدر المامييس الييوطني الكردسييتاني الق يرار رق ي  11الصييادر فييي

 9449/9/11تعد اريمة القتا دافع سا العار اريمية لاديية ال يسيتو مرتك ييا أن يميند
أن ل ر قانوني مصفف لمعقاب.

الييصييياتييمييية

لنييد الوييديث ليين لييالج ى ي ه الاريميية ووضييع وييا ليييا فياييب أن يكييون القييانون ىييو الطييرف
اآلصيير ,فميين دون قييانون يومييي اننسييان ,الميرأة ,ويوضييد وييدود وأوكييا ىي ه الاريميية ويضييع
لقا ا مناس ا لصورىا ما ال يسمد لمرتك ييا من انفالت من العقاب ,فمن يكون ىناك أن نفيع

من كا ما قيا ويقاا وكتب ويكتب لن العنف ضد النساء.

إن التوصيات النا عة من ى ه الدراسة ىي مفتاح المضي قدما في لمميية القضياء لميت العنيف
ضد المرأة ى ه التوصيات مت ار طة وضيرورية التصيا منيياج فعياا وشياما ننيياء العنيف ضيد

المرأة.

