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2011لسنة 8قانون مناهضة العنف األسري رقم 

ة و مجموعة اشخاص طبيعيين تربطهم رابطة الزوجي: االسرة

سرة القرابة الى الدرجة الرابعة ومن يكون قد تم ضمه الى اال

(  ثانيا  / م األولى ) .قانونا  

كل فعل او قول او التهديد بهما على اساس: العنف االسري

ى النوع االجتماعي في اطار العالقات االسرية المبنية عل

لى اساس الزواج و القرابة الى الدرجة الرابعة ومن تم ضمه ا

ية االسرة قانونا من شأنه ان يلحق ضررا من الناحية الجسد

(  ثالثا  / ى م األول) .والجنسية والنفسية وسلبا  لحقوقه وحرياته



ماهية غموض القانون 

حات وضوح العبارات والمصطلعدم : يقصد بغموض القانون 

الواردة في النصوص القانونية ومما يؤدي الى تعدد 

.اإلتجاهات في فهمه وتفسيره 

قة يتطلب أن يصدر المشرع قوانينه بصورة واضحة ودقي

أن ذلك يعتبر وومفصلة 

أفراد من نتائج مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات بأن يكون1)

المجتمع على علم بما هو مجرم عليهم بصورة واضحة 

.ودقيقة 

ه ألن    يعتبر من مـتطلبات وحدة القضاء الجنائي في أحكام2)

حصول قد تؤدي الىالتفسير للنصوص القانونية محاولة 

.  الخالف عند تطبيقه



، والتفسير ذلك أن النصوص القانونية الغامضة تحتاج الى تفسير

لتفسير اما أن يكون تشريعيا  أو قضائيا  أو فقهيا ، ما عدا ا

اء لفك التشريعي والذي يعد جزءا  من القانون األصلي الذي ج

فهما غموضه ويكون ملزما  أما التفسير القضائي والفقهي

.ملزمينعبارة عن اجتهادات واليعدان 

ريع ففي حالة صدور تشريع غامض فإن القضاء يطبق التش

كون ويحاول من تلقاء نفسه إعطاء تفسير للنص الغامض ي

بما عرضه متقاربا  مع الواقع مستعينا  بالسوابق القضائية و
.الغامضالفقهاء من آراء بخصوص النص 



ير حسب ولكن التفسير القضائي قد يختلف من فترة ألخرى ألنه يتغ

قرار اجتهادات وتصورات   القضاة وهذا يؤدي بالنتيجة الى عدم است

ي تصدر األحكام القضائية وضياع الحقوق بسبب اختالف األحكام الت

لنصوص بسبب التفسيرات المختلفة، ومن هنا يأتي ضرورة صراحة ا

ع ووضوحها وعدم غموضها وذلك لسهولة فهمها وتطبيقها وعدم ضيا

.  بسببهالحقوق 



مظاهر الغموض في قانون مناهضة العنف 

األسري 
كوردستانقانون مناهضة العنف األسري إلقليم من قراءة 

:ا منهيكتنفه الغموض في مواضع غير قليلة، أنه يالحظ

النوع اإلجتماعي : أوال   

طلح أورد هذا القانون وضمن تعريفه للعنف األسري هذا المص

من وذلك بإعتبار أن العنف األسري هو العنف الذي يرتكب

نوع إجتماعي على نوع إجتماعي آخر ، وبهذا إذا أرتكب من 

، إال أن نوع على نفس النوع داخل األسرة ال يعتبر عنفا أسريا

ذاء هذا ال يحقق الحماية ألفراد األسرة ، مثال إذا قام الوالد بإي

في لذلك نجد بأن محكمة التمييز خالف ذلك. ولده أو بالعكس 

.قرارات عديدة لها 



2014/ 1/12في 146من ذلك قرار الهيئة الموسعة رقم 

د إن الشكوى المقدمة من قبل الشقيق ض: )... والتي جاء فيه 

ناهضة شقيقه بسبب اإلعتداء عليه ينطبق عليه أحكام قانون م

..... ( العنف األسري 

11/ 26في 148وورد في قرار آخر لنفس الهيئة بعدد 

إن التهديد الواقع من الوالد على الولد: ) وورد فيه 2014/

..... ( تكون مشمولة بأحكام قانون مناهضة العنف األسري 



قطع صلة األرحام تجريم : ثانيا   

( 5/ أوال  / الثانية )هذا القانون و ضمن األفعال اإلجرامية في المادة نص 
ع إن المشرع في هذه الفقرة قد وس. صلة األرحام قطع على تجريم 

بل نطاق التجريم حيث ان قطع صلة األرحام لم تكن جريمة من قبل
عة إنه إلتزام أخالقي وديني على أفراد المجتمع وحتى في الشري

ن أن اإلسالمية إن هللا سبحانه وتعالى أمر بعدم قطع صلة األرحام دو
تََولَّْيتُْم أَنْ فََهْل َعَسْيتُْم إِنْ ]يحدد له عقوبة محددة حيث قال عزوجل 

عُوا أَْرَحامَ  ُ أُولَئِكَ * ُكْم تُْفِسُدوا فِي اأْلَْرِض َوتُقَط ِ ُهْم الَِّذيَن لَعَنَُهُم ّللاَّ  فَأََصمَّ
من سورة محمد23اآلية  [َوأَْعَمى أَْبَصاَرُهْم 



لجريمة وباإلضافة الى ذلك أن المشرع لم يبين المقصود بهذه ا

تلزم بصورة مفصلة ولم يحدد كيفية تجنب وقوعها هل أنه يس

كفي لعدم وقوع هذه الجريمة أن يقوم الشخص بزيارة أقاربه أم ي
مجرد االتصال بهم بواسطة وسائل االتصاالت المتنوعة ؟



النظرة الدونية  : ثالثا   

إحدى العبارات األخرى الغامضة في هذا القانون ما أورده الفقرةومن 

وابداء : ) ..... منه بقولها ( أوال  / الثانية)من المادة ( 13)الفرعية 

إن هذه العبارة غامضة بدرجة يصعب، .... ( النظرة الدونية تجاهها 

ليها فهمها حيث إنها غير واضحة وليس هناك معايير يمكن اإلعتماد ع

أو بأن الجاني قد مارس النظرة الدونية تجاه المجنى عليها: للقول 

ل في عليه وإضافة الى غموض هذه العبارة فإنها لم تكن جريمة من قب

إثباته إن التشريع العراقي ولعل السبب في ذلك هذا الغموض وصعوبة

.لم نقل إستحالة إثباته



إنتهاك حقوقها : رابعا  

إنتهاك )كما أوردت الفقرة ذاتها من نفس المادة عبارة أخرى وهي 

ائج فورود هذه العبارة بهذا العموم واإلطالق ال يتفق مع نت( هاحقوق

إلجرامية مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والذي يتطلب تحديد األفعال ا

من ذلك ألن إنتهاك الحقوق يشمل حقوق األفراد كافة بدءا من أهم حق

غير حقوق اإلنسان وهو الحق في الحياة الى أبسط أنواع الحقوق فمن

.المعقول تجريم إنتهاك كل هذه الحقوق وتحديد عقوبة واحدة لها

إيذائها : رابعا  

دون (إيذائها)أوردت الفقرة ذاتها من نفس المادة عبارة أخرى وهي 

م بيان المقصود بنوع هذا اإليذاء هل هو إيذاء ترك أثرا  على جس

. المجنى عليه أم إيذاء بدون ذلك أم أدى الى عاهة مستديمة 

من نفس ( 12)وفضال  عن ذلك يتعارض  مع ما أوردتها الفقرة 
(  حجةضرب افراد االسرة واالطفال بأية : )المادة بقولها 



الضغط النفسي عليها ممارسة : خامسا

غط ممارسة الض)في نفس المادة السابقة أورد المشرع عبارة 

عارض يؤخذ عليها بأنها خاصة باألنثى وهذا يت( النفسي عليها

شمل مع التعريف الوارد لألسرة الواردة في هذا القانون والذي ي

نس أفراد األسرة الى الدرجة الرابعة دون تحديد هذه القرابة بج

ألن معين ، رغم ذلك لم يحدد المقصود بالضغط النفسي ذلك

ء األسرار أغلبية الجرائم القولية كالتهديد والقذف والسب وإفشا

عليها  من الجرائم الواقعة على الجانب النفسي للمجنى عليه أو
.



التطبيقات القضائية 

31في 2016/الهيئة الموسعة / 62قرار محكمة التمييز رقم 

إن محكمة تحقيق مناهضة العنف األسري : ) 7/2016/

ة  بسبب مختص بالتحقيق في الجرائم الواقعة بين أفراد األسر

د النوع اإلجتماعي والتي تكون من نوع الجنح التي ال تزي

(  عقوبتها على الحبس لمدة ثالث سنوات  



.االكراه في الزواج: سادسا   

أوال  /الثانية )في المادة إن المشرع في قانون مناهضة العنف األسري 

لجاني عد اإلكراه في الزواج عنفا  أسريا  اال أنه لم يحدد عالقة ا( 1/ 

بالمجنى عليه في هذه الجريمة بخالف مشرع قانون األحوال 

المعدل والذي جاء بتفصيل 1959لسنة 188الشخصية المرقم 

على والتي تنص( التاسعة)وتصنيف دقيق لهذه الجريمة في المادة 

ـ اليحق ألي من األقارب أو األغيار إكراه أي شخص، ذكرا  1: )أنه

كما اليحق ألي من ........ كان أم أنثى على الزواج دون رضاه 

ـ يعاقب من 2.... . األقارب أو األغيار منع من كان أهال  للزواج 

من هذه المادة بالحبس مدة التقل عن سنتين ( 1)خالف أحكام الفقرة 

إذا والتزيد على خمس سنوات إذا كان قريبا  من الدرجة األولى ، أما

ن كان المخالف من غير هؤالء فتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل ع
(.ثالث سنوات أو السجن مدة ال تزيد على عشر سنوات



م يأت اال أننا نالحظ أن قانون مناهضة العنف األسري إلقليم كوردستان ل

اإلكراه بهذا التصنيف والتوزيع حيث إن الشخص الذي يقوم بجريمة

قانون في الزواج يعاقب بالعقوبة الواردة في المادة السابعة من هذا ال

ن أيا  كانت درجة قرابته من المجنى عليه وكذلك األغيار يعاقبو
.بالعقوبة نفسها

ند إن الغموض الموجود في أي نص قانوني وع: خالصة القول 

ت عدم قانون مفسر لفك هذا الغموض يؤدي الى وجود إتجاها
. حكام متعددة في تفسيره  وبالنتيجة يؤدي الى تعارض األ


