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الثر القانوين للفحص الطيب قبل الزواج
دراسة حتليلية
بۆاكن أبوبكر كرمي
لكية القانون ،جامعة السلامينية ،السلامينية ،اإقلمي كوردس تان ،العراق

املس تخلص -تنصب هذه ادلراسة عىل بيان الثر القانوين اذلي يرتتب عىل القيام
ابلفحص الطيب قبل اإبرام عقد الزواج يف احملمكة ،فوفق ًا ملا نصت عليه الفقرة الثانية من
املادة العارشة من قانون الحوال الشخصية العرايق املعدل يلزم العاقدين عند تسجيلهام
لعقد الزواج بتقدمي تقرير طيب يؤيد سالمهتام من المراض واملوانع الصحية دون النص
عىل ما اإذا قد ظهر من نتيجة الفحص اإصابة أحد الطرفني ابملرض أو مدى سلطة
القايض يف إابرام عقد الزواج من دونه يف هذه احلاةل ،فعىل الرمغ من مسامهة هذه
الفحوصات يف حامية حصة الفراد وبناء الرسة عىل أسس حصية سلمية اإل أنه قد
يرتتب عليه حل العالقة الزوجية سواء يف مرحةل اخلطوبة أو بعد اإبرام العقد وهذا ما
حناول تسليط الضوء عليه يف دراستنا هذه.
اللكامت ادلاةل :الفحص الطيب قبل الزواج ،الفحص الطيب ،عقد الزواج  ،الثر
القانوين ،سلطة القايض.

املقدمة

حيتل عقد الزواج ماكنة هممة من بني العقود؛ لنه عقد يتعلق بذات الإنسان واجملمتع
وهذا ما جعل املرشع يضفي عليه الرشوط املوضوعية والشلكية ومن هذه الرشوط
الفحص الطيب للمقبلني عىل الزواج ،فالهدف من الزواج هو تكوين الرسة و اإنشاء
رابطة للحياة املشرتكة عىل أسس حصية سلمية ولكن مع اإنتشار المراض املعدية و
وجود أمراض وراثية هتدد حصة الرسة و الطفل يف املس تقبل برزت مسأةل الفحص
الطيب قبل الزواج كرضورة وكوس يةل وقائية لتاليف المراض املعدية و حىت الوراثية
مهنا اليت تنتقل اإىل اذلرية عند تشخيص اإصابة أحد الزوجني أو الكهام محلهل اجلني
املسؤول عن هذا املرض.وإاجراء هذا الفحص واذلي يمت من قبل هجة خمتصة قانو ًان
بذكل هو رشط اإجرايئ ل يرتتب عىل ختلفه بطالن عقد الزواج ،كام وأن املرشع
العرايق مل حيدد تكل الفحوصات عىل سبيل احلرص حيث نصت الفقرة الثانية من املادة
العارشة من قانون الحوال الشخصية رمق  188لس نة  1959املعدل عىل أنه يرفق
ابلبيان املقدم اىل حممكة الحوال الشخصية تقرير طيب يؤيد سالمة الزوجني من
الامراض السارية واملوانع الصحية دون حتديد ملفهوم و نوع المراض السارية أو املوانع
الصحية ،كام ومت اإضافة حفص الزوجني من مرض نقص املناعة املكتسب(الإيدز) يف

اإقلمي كوردس تان بعد تعديل هذه الفقرة وفقا لقانون رمق  15لس نة .2008اإضافة اإىل
ذكل جند بأنه من انحية أخرى قد اعترب املرشع اصابة الزوج ابلمراض املعدية سواء
اكنت قبل ادلخول أم بعده ،واليت متنع املعارشة الزوجية سببا من أس باب التفريق
القضايئ إاكصابة الزوج ابجلذام والربص والعقم والمراض اليت حيول دون الاس متتاع
ابحلياة الزوجية دون الفرق بني موافقة الزوجة ابلزواج مع علمها ابملرض أو دونه ،أو
مدى سلطة القايض ابلإذن ابلزواج اإذا اكن أحد الطرفني أو الكهام مريض ًا وفق ًا للتقرير
املذكور يف الفقرة الثانية من املادة العارشة من القانون.
اإشاكلية البحث:
يعترب الفحص الطيب قبل الزواج من املواضيع املهمة اليت اإس تحوذت عىل اإهامتم العديد
من ادلول يف الآونة احلديثة حيث؛ تعد سبب ًا من أس باب اإس تقرار الرسة و حامية
حصة أفرادها خاصة مع ظهور العديد من المراض اخلطرية واليت بسبب التطور العلمي
احلديث نس تطيع التنبؤ بوجود هذه المراض ،وهذا ما جعل العديد من الترشيعات و
من مضهنا قانون الحوال الشخصية العرايق تفرض القيام هبذه الفحوصات قبل الزواج
لكنه ومع فكرة اإلزامية اإجراء الفحوصات الطبية اإل أنه يصاحهبا العديد من الإشاكلت
مهنا ما يتعلق بعدم معرفة املقبلني عىل الزواج بأمهية اإجراءها ومضموهنا وأنواع
الفحوصات اليت يتوجب علهيم القيام هبا ،لنقص الوعي القانوين والصحي دلهيم ،اإىل
جانب هتميش املوضوع من قبل الباحثني واخملتصني من جانب ,ابلإضافة اإىل وجود
الثغرات يف التعلاميت والقوانني اليت تنظم هذه املسأةل من هجة أخرى.
أمهية وأس باب اختيار موضوع البحث :
ان هناك فوائد كثرية للفحص الطيب قبل الزواج ومن أمهها معرفة قدرة اخلاطب
واخملطوبة بدنيا عىل امتام الزواج والتأكد من سالمهتام من المراض اجلنس ية والعيوب
العضوية اليت حتول دون ممارسة العالقة الزوجية بصورة عادية وقد اكن عدم الاهامتم
هبذه الناحية سبب ًا يف إاصابة العديد من الزواج وذريهتام ابمراض خطرية ،وعىل الرمغ
من أن املرشع العرايق أقر ابإلزامية الفحص الطيب قبل اإبرام عقد الزواج يف قانون
الحوال الشخصية اإل أنه مل يفصل يف حيثيات هذه املسأةل ،ول يوجد حلد الن قانون
خاص به ،و نظر ًا ملا قد يرتتب عىل نتيجة الفحص ما يؤثر عىل العالقة الزوجية
ابتداء ًا من مرحةل اخلطوبة واليت قد تؤدي اىل العدول عهنا أو إاىل ما بعد إابرام عقد
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الزواج وإاعتباره سبب ًا من أس باب التفريق القضايئ فاإن البحث يف هذا املوضوع يعد
ذات أمهية كام وإانه حسب علمنا املتواضع لتوجد دراسات تناولت بشلك خاص
الفحص الطيب قبل الزواج والثر املرتتب عليه من الناحية القانونية.
أهداف البحث:
هيدف البحث اإىل بيان مفهوم الفحص الطيب قبل اإبرام عقد الزواج وأمهية هذه
الفحوصات اإىل جانب عرض الفحوصات اليت جتري عىل املقبلني عىل الزواج يف
العراق وإاقلمي كوردس تان وفقا للترشيعات املتعلقة هبذه املسأةل.
كام ونركز عىل بيان تأثري نتاجئ هذه الفحوصات عىل العالقة الزوجية و مدى اعتباره
سبب ًا من أس باب التفريق القضايئ بسبب العلل واملرض؟ وتوضيح مدى سلطة
القايض يف اإبرام عقد الزواج أو الامتناع عن ذكل وفق ًا لنتيجة هذه الفحوصات يف
ضوء قانون الحوال الشخصية العرايق املعدل.
مهنجية البحث:
نعمتد يف اإجناز هذا البحث عىل املهنج التحلييل اذلي يرتكز عىل عرض موضوع
الفحص الطيب قبل الزواج من حيث بيان أمهيته وأنواعه مع الاستناد عىل النصوص
القانونية الواردة يف الترشيعات العراقية املتعلقة ابإجراء الفحص الطيب ،ابلإضافة اإىل
املقرتح اخلاص هبذه املسأةل واملقدمة اإىل برملان العراق ،و حتليلها و تسليط الضوء عىل
ما يرتتب عليه من أثر.
هيلكية البحث:
يتكون البحث من مبحثني خصصنا املبحث الول لبيان ماهية الفحص الطيب قبل
الزواج من خالل تقس ميه اإىل مطلبني املطلب الول تناولنا فيه مفهوم هذا الفحص
واملطلب الثاين تعرضنا لبيان أمهية و أنواع الفحوصات اليت جتري قبل الزواج .أما
املبحث الثاين فقد تناولنا فهيا ابدلراسة الثر القانوين اذلي يرتتب عىل نتيجة الفحص
الطيب قبل الزواج وذكل من خالل تأثريه عىل اإهناء العالقة الزوجية يف فرتة اخلطوبة
وبعد اإبرام عقد الزواج يف املطلب الول ،ويف املطلب الثاين تطرقنا اإىل بيان سلطة
القايض من اإبرام العقد من دونه اإذا تبني من نتيجة الفحص مرض أحد الطرفني.

املبحث الول
ماهية الفحص الطيب قبل الزواج
نتناول يف هذا املبحث مفهوم الفحص الطيب قبل الزواج من خالل تعريفه ،مع بيان
أمهية اإجراء هذا الفحص و الفحوصات اليت جتري للعاقدين قبل تسجيل عقد الزواج
يف احملمكة اخملتصة و من أجل ذكل نقسم هذا املبحث اإىل مطلبني عىل النحو الآيت:
املطلب الول
مفهوم الفحص الطيب قبل الزواج

أولً :تعريفه:
اختلفت أ آراء الباحثني يف حتديد املقصود من مصطلح الفحص الطيب من جانب
وربطه ابإبرام عقد الزواج يف احملامك من جانب أ آخر ،فالفحص الطيب –بشلك عام-هو"
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الكشف اذلي جيريه الطبيب للمريض بقصد معرفة العةل ،والوصول اإىل تشخيص
املرض ،معاين ًا عالمات املرض وأعراضه ،وسؤال املريض عن املعلومات الرضورية اليت
يساعده يف التشخيص ،وغالب ًا ما يس تمكل الفحص الطيب ببعض الفحوصات اخملربية أو
الصور الشعاعية وغريها من الوسائل الطبية املتاحة"(أمحد ،كنعان،2000 ،
ص.)763
والبحث ادلقيق ملعرفة حاةل الإنسان الصحية واذلي يساعد بدوره عىل الكشف
املبكر للمراض و تشخيصها ملعرفة العالج املناسب يف الطب ليس مع ًال خاصا
ابلطبيب ،بل معل يشرتك فيه لك حسب اإختصاصه يف هذا اجملال.
أما مصطلح الفحص الطيب قبل الزواج –بصفة خاصة-ميكن تعريفه بأنه":عبارة عن
مجموعة من الفحوصات اخملربية والرسيرية اليت يقرتح معلها للرشيكني قبل ارتباطهام بعقد
الزواج ،وذكل لتقدمي النصح هلام هبدف الوصول اىل حياة زوجية سعيدة وأطفال
أحصاء وابلتايل أرسة سلمية وجممتع سلمي"(قضاة ،عبدامحليد ,2003 ,ص.)9
ويف تعريف أخر هو ":حفص املقبلني عىل الزواج قبل عقد القران يف مراكز حمددة
لهذه الغاية للكشف عن احامتلية محلهام لمراض وراثية أو معدية أو مرضة يرتتب
علهيا-المراض -عدم اإس تقرار احلياة الزوجية ،وتقدمي املشورة املناس بة حلالتهيام"(محمد,
صفوان ,2011 ,ص.)57
كام و ميكن تعريفه بأنه :مجموعة من الإرشادات النفس ية و الثقافية والاجامتعية،
والفحوصات الطبية ا إللكينيكية(التأرخي املريض والعائيل ،والفحص الرسيري) و حفوص
اخملترب للك من الرجل واملرأة قبل عقد الزواج(أمحد ،عبدالفتاح ،2012 ،ص.)131
مفن خالل التعاريف السابقة للفحص الطيب قبل الزواج نس تطيع أن نلخص اإىل ما
يأيت:
ً
أول :أن حمل الفحص الطيب هام الرجل و املرأة العازمان عىل الزواج.
اثني ًا :لبد من اإجراء هذا الفحص قبل إابرام عقد الزواج يف احملمكة.
اثلث ًا :ختتلف نوعية الفحوصات املطلوبة من اخلاطبني وفقا للقوانني و التعلاميت
املتعلقة ابلبدل اليت يمت فيه الفحص فقد يكون الفحص رسير ًاي وإاما خمربية للكشف
عن المراض املعدية اكلإيدز ،والمراض الوراثية مكرض الثالس مييا ،والمراض
املزمنة اكلسكري..
رابع ًا :تقدمي الإرشادات النفس ية والثقافية والعلمية والإجامتعية عىل يد اخملتصني يف
هذه اجملالت يف دورات خمصصة للمقبلني عىل الزواج اكإجراء تمكييل لهذه
الفحوصات وذكل من أجل تزويدمه مببادئ حصية وأرسية مبنية عىل أسس علمية
سلمية.
خامس ًا :الهدف من اإجراء الفحص الطيب قبل الزواج يتواءم مع الهدف الرئييس
من الزواج و هو احلصول عىل السكن و املودة والإس تقرار النفيس وبناء احلياة
الزوجية بعيدا عن املشألك الصحية اليت ميكن الوقاية مهنا هبذه الفحوصات اإىل
جانب النسل السلمي املعايف من المراض و ابلتايل جممتع حصيح سلمي.
سادس ًا :يسامه الفحص يف حماوةل للحد أو التخفيف من املشالكت الناجتة عن
زواج املصابني ابلمراض واليت تؤدي غالب ًا اإىل التفريق بيهنام.
اثني ًا :تعريف الفحص الطيب قبل الزواج يف القانون العرايق:
ابلنس بة للمرشع العرايق جند بأنه مل يعط تعريف ًا للفحص الطيب قبل الزواج و اإمنا
اكتفى ببيان اإلزامية القيام به عند البدء إابجراءات عقد الزواج وذكل يف الفقرة ( )2من
املادة( )10من قانون الحوال الشخصية العرايق رمق  188لس نة 1959املعدل حيث
جاءت فهيا( :يرفق البيان بتقرير طيب يؤيد سالمة الزوجني من المراض السارية و
املوانع الصحية و ابلواثئق الخرى اليت يشرتطها القانون).ومت تعديل هذه الفقرة يف
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إاقلمي كوردس تان مبوجب القانون رمق 15لس نة  2008و أصبح اكلتايل(:يرفق البيان
بتقرير من جلنة طبية خمتصة يؤيد سالمة الزوجني من مرض نقص املناعة املكتس بة
واملوانع الصحية و الواثئق الخرى اليت يشرتطها القانون).
كام أن املرشع العرايق نص عىل أراكن ورشوط عقد الزواج اليت من الواجب
توافرها عند اإبرامه وذكل يف املادة( )4و()6من القانون( .نصت املادة( )4من القانون
عىل أنه  (:ينعقد الزواج ابإجياب –يفيده لغة أو عرف ًا -من أحد العاقدين وقبول من
الآخر ويقوم الوكيل مقامه) .حيث مجع املرشع يف هذه املادة أراكن عقد الزواج.
ونصت املادة( )6عىل أنه):ل ينعقد عقد الزواج اإذا فقد رشط ًا من رشوط الإنعقاد أو
الصحة املبينة فامي يأيت:احتاد جملس الإجياب والقبول.ب -سامع لك من العاقدين الكم
الآخر وإاستيعاهبام بأن املقصود منه عقد الزواج.ج-موافقة القبول ل إالجياب.د-شهادة
شاهدين ممتتعني ابلهلية القانونية(.مت تعديل هذه الفقرة يف إاقلمي كوردس تان ليس توي
بني الرجل واملرأة يف الشهادة وفق ًا للقانون رمق15لس نة.)2008ه-أن يكون العقد غري
معلق عىل رشط أو حادثة غري حمققة).
واذلي يرتتب عىل ختلف ركن من أراكن العقد أو يف رشط من رشوطه بطالن
العقد ومن الإنتقادات املوهجة اإىل املادة الإخرية أهنا ساوت بني رشوط الإنعقاد
ورشوط الصحة فاعتربت العقد ابط ًال اإذا ختلف رشط من رشوط مهنام ،لن املرشع
العرايق مل يأخذ بفكرة وجود عقد زواج فاسد اإذا ختلف رشط من رشوط
الصحة(أبوبكر ،بؤاكن ,2012, ،ص ، )83جفعلت املرشع هذه الرشوط مضن
الرشوط الرشعية(املوضوعية).
تنظ
اإىل جانب هذه الرشوط هناك رشوط أخرى قانونية أو( ميية ) نصت علهيا
املادة( )10واليت ل يؤثر عىل رشعية الزواج وإامنا رتب املرشع عىل خمالفهتا عقوابت
تمتثل ابلغرامة و احلبس و من مضهنا ما يتعلق ابلقيام ابلفحص الطيب قبل الزواج.
املطلب الثاين
أمهية وأنواع الفحوصات اليت جتري قبل الزواج
أولً :أمهية الفحص الطيب قبل الزواج
الفحص الطيب قبل الزواج حيمل يف طياته أمهية ابلغة لنه قد يؤدي اإىل اكتشاف
المراض اخلطرية يف بداية الإصابة هبا ،وهذا يعود عىل املريض ابلفائدة العالجية من
حيث بدء العالج املبكر قبل تفامق املرض و متكنه من جسده(صالح ،حسن،
 ،2007ص.)21
كام وحيقق الفحص الطيب قبل الزواج الاطمئنان والسكىن يف نفس اخلاطبني و
ذكل من خالل معرفة الطرفني خبلوهام من المراض املعدية والمراض الوراثية،
وحيافظ بذكل عىل دميومة الزواج واس متراره اإذ أنه فاإذا تبني لحد الزوجني بعد الزواج
أن الزوج الخر مصاب مبرض ورايث أو حيمل يف جيناته مرض ًا قد ينتقل اإىل نسهل،
فال شك أن هذا يشلك دافع ًا لإهناء العالقة الزوجية ،أو حىت اإذا مل يهنهيا اكن سبب ًا
يف اإضطراهبا نتيجة اإجناب طفل مشوه أو معاق أو مريض وراثي ًا(سعيد ،رية،2016 ،
ص ،)7وان املقدمني عىل الزواج س يكونون عىل عمل ابلمراض-الوراثية أو املعدية_
احملمتةل هلم أو لذلرية -اإن وجدت ،فتتسع اخليارات هلم يف عدم الإجناب أو عدم اإمتام
الزواج ،لن الزواج والإجناب يؤدي اإىل اإنتقال املرض ابلوراثة اإىل البناء وتكون
النتيجة جي ًال مريض ًا يشلك عبئ ًا عىل عاتق الرسة و اجملمتع ،فبالفحص الطيب قبل
الزواج ميكن تاليف لك هذه اخملاطر الوراثية(أمحد ،عبدالفتاح  ،2012 ،ص.) 287
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ومن أمه مقاصد الزواج حتصيل السكينة و نرش املودة والرمحة لقوهل تعاىل (:و ِم ْن
أآاي ِت ِه َأ ْن خلق ل ُُك ِم ْن أَن ُف ِس ُ ُْك َأ ْزوا ًجا ِلت ْس ُكنُوا الهيْ ا وجعل بيْن ُُك َّمو َّد ًة ور ْمح ًة ) (سورة
ِ
الروم ،الآية( .)21وبرأيي هذا الفحص يسامه يف بناء احلياة الزوجية السعيدة و
املطمئنة بعيد ًا عن القلق الناجت عن هذه المراض.
ابلإضافة اإىل ما لهذا الفحص من دور ابلغ المهية يف الوقاية من أمراض ادلم
الوراثية وابلخص مرض(الثالس مييا) ،واذلي يعد من أكرث المراض الوراثية املنترشة
يف الرشق الوسط عامة وإاقلمي كوردس تان خاصة ،وحبسب إاحصائية مركز السلامينية
لعالج مرىض الثالس مييا جسلت  70حاةل مرضية يف العام  ،2004وبعد تزايد الكشف
الطيب قبل الزواج تقلصت نس بة املرض حىت وصل عددمه اىل تسجيل( )7مرىض
حبلول العام  ،2013ومهنم ( )5حالت انمجة من الزواج خارج احملامك ،كام وكشف
رئيس مجعية مرىض الثالس مييا كوجر أمحد عن إاصابة ما يقارب 3000خشص مبرض
الثالس مييا يف كوردس تان حبلول عام .2019
ويسامه هذا الفحص يف ضامن عدم ترضر للكل من اخلاطبني نتيجة معارشة الآخر
جنس ي ًا بعد الزواج ،والتأكد من سالمهتام من المراض اجلنس ية واملعدية و غريها من
الوابئيات ،ويضمن ذكل عدم ترضر حصة املرأة أثناء امحلل و بعد الولدة نتيجة اإقرتاهنا
ابلزوج املأمول ،وميكن تفادي ذكل ابإجراء الفحوصات املناعية لليدز والزهري
والس يالن وغريه(بلوخ ،مسري ،ص .)80ويمكل أمهية الإلزام ابلفحص الطيب قبل
الزواج التوعية العامة بأمهية الفحص دلى الناس قبل فرض القانون ،لإماكنية الهترب
منه وإابرام الزواج خارج احملمكة ،اإىل جانب ذكل قد يومه الناس بأن اإجراء هذا
الفحص قبل الزواج يقهيم من مجيع المراض الوراثية وهذا غري حصيح لن الفحص ل
يبحث عن مجيع المراض الوراثية وإامنا يكون عن عدد حمدد من المراض املعروفة
املنترشة يف املنطقة اليت يفحص هبا ،وهذا ما ميكن تفاديه أيض ًا عن طريق معلية
التثقيف الصحي و نرش الوعي بني املقدمني عىل الزواج و الناس عامة.
كام و أنه من املهم اإيضاح أن هذا الفحص ليس هل عالقة ابلإجناب بعد الزواج ول
يضمن الوقاية من احامتلت ختلفات غري طبيعية مس تقب ًال(همدي ،جامل،2008 ،
ص.)92
و لبد من وضع ضوابط اكفية ل إالبقاء عىل خصوصية الفحص الطيب و اإضفاء صفة
الرسية الاكمةل عىل الفحوصات ،وذكل ابإجرائه وفق التعلاميت والصول املرعية ،و
تسلمي النتاجئ اإىل للزوجني نفسهام أو من ولك بذكل من قبلهام.
اثني ًا  :أنواع الفحوصات اليت جتري قبل الزواج وفق ًا للقوانني والتعلاميت يف العراق
عند اإلزام الناس عىل اإجراء الفحص الطيب قبل الزواج لبد أن يكون مضن قامئة
حمددة من الفحوصات و حتديد أنواع معينة من المراض املنترشة أو المراض املعدية
والوراثية حرص ًا عىل الصحة العامة ،و حد ًا من اإنتشار بعض المراض اليت تؤثر عىل
حصة الفرد واجملمتع ،بيامن جند بأن املرشع ويف الفقرة( )2من املادة( )10نص عىل
أنه(:يرفق البيان بتقرير طيب يؤيد سالمة الزوجني من المراض السارية واملوانع
الصحية )...حيث جاءت عبارات(المراض السارية واملوانع الصحية) بصورة مطلقة
دون حتديد لحد المراض واملوانع لن هذا من المور اليت حيصل فهيا التبدل والتغيري
مفن احملمتل ظهور أمراض جديدة مل تكن معروفة من قبل(عبدهللا ،فاروق،2004،
ص .)79وذلكل تولت جلنة من وزارة الصحة حتديد بعض المراض اخلطرية وفق
للتعلاميت رمق  10/537لس نة 1960واذلي جاء فهيا :أ-يقصد ابملوانع الصحية الواردة يف
الفقرة ( )2من املادة( )10من قانون الحوال الشخصية رمق 188لس نة 1959ما يأيت:
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 -1المراض التناسلية السارية- 2.اجلذام-3 .التدرن الرئوي يف حالته الفعاةل.ب-
العقلية :وتشمل المراض والعاهات العقلية.
ويف اإقلمي كوردس تان مت تعديل هذه الفقرة مبوجب قانون رمق  15لس نة 2008
ليصبح النص يشمل حفص مرض نقص املناعة املكتس بة(الإيدز) واملوانع الصحية
الخرى ،دون حتديد ملعىن املوانع الصحية أيض ًا.
كام وقد متت اإضافة حفص أخر وهو حفص(التالس مييا) مبوجب املادة ( )1من قانون
رمق ( )30لس نة 2007اخلاص بقانون حفوصات ادلم الوراثية الصادر يف إاقلمي
كوردس تان واذلي نص عىل أنه( :جيري حفص صورة ادلم الاكمل قبل اإجراء عقد
الزواج ويف حاةل الاشــــــتباه بوجود مرض فقر دم حبر البيض املتوسط (التالس مييا)
املتنقل عن طريق الوراثة جيرى حفص ادلم اخلاص هبذا املرض).
مفن خالل ما بينا نس تطيع القول بأن الفحوصات الطبية اليت جتري قبل الزواج يف
العراق وإاقلمي كوردس تان يه اكليت:
 .1المراض التناسلية السارية :ويه المراض اليت يلعب فهيا الإتصال اجلنيس ادلور
السايس يف نقل العدوى ،وإان اكن من املمكن أن ينتقل بعضها بطرق أخرى غري
العالقة اجلنس ية مثل اإنتقال فريوس الإيدز وامليكروب الزهري عن طريق ادلم ،أو
من الم املصابة اإىل اجلنني عرب املش مية ولكن تبقى العملية اجلنس ية الوس يةل
الرئيس ية لنقل العدوى ،وقد مسيت ابلمراض التناسلية تأكيد ًا لوس يةل الانتقال اإل
أنه أطلق الطب علهيا(المراض املنقوةل جنس ي ًا) ول يزال هو المس املتعارف عليه
الان(عبدهللا ،عبدالرحمي ،2009 ،ص ،)16-15وهناك العديد من المراض
اجلنس ية اخلطرية والشائعة و من أمهها :الهربس ،الس يالن ،الزهري (السفلس)،
الرتايكومونس ،والإيدز(محمد ،صفوان ،2011 ،ص76و بدهللا ،عبدالرحمي،
 ،2009ص67و معاجلة حالت المراض املنقوةل جنس ي ًا ،منظمة الصحة العاملية،
 ،1998ص.)2-1
ِ
 .2اجلذام :مرض معد مزمن تسببه املتفطرة اجلذامية ،ويصيب اجلدل بشلك رئييس،
اإىل جانب أماكن أخرى من اجلسم ،ويستند تشخيصه اإىل البحث عن العالمات
والعراض الرسيرية ،ويه تالحظ وتكشف بسهوةل وليس هناك أي حاجة اإىل
اللجوء اإىل حترايت خمتربية أو ما اإىل ذكل لتوكيد تشخيص هذا ادلاء ،وقد اكن
للقرار اذلي اعمتدته مجعية الصحة العاملية بشأن هذا املرض عام ًال حافزاً يف ماكحفته
حىت أدت مبرور العوام اإىل تقليص عدد املصابني به ،والتخلص منه بوصفه
اإحدى املشالكت الصحة العمومية(تقرير عن اجلذام(داء هانسن) من اجمللس
التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية)2010 ،
 .3التدرن الرئوي يف حالته الفعاةل:مرض التدرن(السل) من المراض املعدية ،اليت
تسببه نوع من اجلراثمي تدعى عصية كوخ ،ويعترب أمه مصدر للعدوى هو ا إلنسان
املريض النافث لعصيات الكوخ ،ويتطور املرض من مرحةل التدرن الإبتدايئ واليت
خاللها يتعرض الشخص السلمي اإىل الهواء احململ بعصيات الكوخ املمرضة حيث
حتدث العدوى عند وجود فرتة متاس طويل مع مصدر العدوى ،أما مرحةل التدرن
التايل واليت يكون فهيا املرض فعال تكون عصيات الكوخ ساكنة يف جسم الإنسان
وعند وجود ضعف مناعي تتحول العدوى اإىل حاةل مرضية تعرف ابلسل(فاضل،
رعد و نعمي ،نبأ ،2011 ،ص.)227
 .4مرض فقر دم حبر البيض املتوسط(التالس مييا) :يه مجموعة من أمراض ادلم
املوروثة اليت تؤثر عىل قدرة الشخص عىل اإنتاج الهميوغلوبني ،مما يؤدي اإىل فقر
ادلم فالهميوغلوبني هو بروتني يف خالاي ادلم امحلراء حيمل الكسجني واملواد املغذية
للخالاي يف اجلسم ،يسمى النوعان الرئيس يان من مرض الثالس مييا (ألفا) و (بيتا)،
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الك النوعني من الثالس مييا موروثني بنفس الطريقة حيث ينتقل املرض اإىل الطفال
من قبل الآابء اذلين حيملون جينات الثالس ميية املتحورة.
متحورا هو انقل ،معظم الناقلني يعيشون حياة
الطفل اذلي يرث جينًا واحدً ا
ً
س
طبيعية أما الطفل اذلي يرث جينني من سامت الثال مييا  -واحد من لك وادل -
سوف يصاب ابملرض.
س
والشلك الكرث حدة للمرض هو الثال مييا الكربى ،اإنه مرض خطري يتطلب
معليات نقل دم منتظمة ورعاية طبية مكثفة ،املصابون ابلثالس مييا الكربى عادة ما
تظهر علهيم العراض خالل العامني الولني من العمر وقد يؤدي اس تخدام معليات
نقل ادلم املتكررة واملضادات احليوية اإىل حتسني النظرة املس تقبلية للطفال
املصابني ابلثالس مييا الكربى حيث معليات النقل املتكررة تبقي مس توايت
الهميوغلوبني ابلقرب من املعدل الطبيعي ومتنع العديد من مضاعفات املرض .وعىل
الرمغ من أنه مت عالج الثالس مييا ابس تخدام زرع اخاع العظم ومع ذكل فاإن هذا
العالج ممكن فقط لقلية صغرية من املرىض اذلين دلهيم متربع بنخاع العظام
املناسب ،ووجود مركز متخصص بذكل(محمد ،زكراي.)2015 ,
ذلكل ممكن أن تظهر اختبارات ادلم قبل إارام عقد الزواج وادلراسات الوراثية
مصااب ابلثالس مييا أو أنه حامل لهذا املرض ،وبذكل قد يمت
العائلية ما اإذا اكن الفرد ً
العدول عن اخلطبة ،أو بعد اإبرام الزواج اإذا اكن الك الوادلين حاملني للمرض ،فقد
يرغبان يف التشاور مع طبيب خمتص للحصول عىل املساعدة يف تقرير ما اإذا اكن
جيب امحلل أو اختبار اجلنني للكشف عن الإصابة ابلثالس مييا.
 .5مرض نقص املناعة املكتس بة(الإيدز) :يصيب فريوس العوز املناعي البرشي خالاي
اجلهاز املناعي ويتسبب يف تدمري وظائفها أو تعطيلها .وينجم عن الإصابة هبذا
الفريوس تدهور اجلهاز املناعي تدرجيي ًا ،مما يؤدي اإىل الإصابة "ابلعوز املناعي".
وميكن اعتبار اجلهاز املناعي معوز ًا عندما يعجز عن أداء دوره يف ماكحفة العدوى
واملرض .وتُعرف أنواع العدوى املرتبطة ابلعوز املناعي الوخمي "بأنواع العدوى
الانهتازية" لهنا تس تغل ضعف اجلهاز املناعي.متالزمة العوز املناعي املكتسب
(الإيدز) تعبري يشري اإىل أشد مراحل العدوى تقدم ًا( حبث عن الإيدز ،ملنظمة
الصحة العاملية )2016 ،
و يعترب الإيدز من المراض املعدية حيث ينتقل عدواه من خشص مصاب به اإىل
خشص سلمي بطرق عدة ومن مضنه التصال اجلنيس ،وهو أكرثها خطر ًا
وش يوعا(مصطفى ،فاروق ،1987 ,ص ،)39ومن هذا املنطلق فاإنه أصبح الإيدز
من مضن الفحوصات امللزمة ابإجراهئا قبل الزواج لن املعارشة اجلنس ية بني
الزوجني لبد أن يكون أآمن ًا من المراض املعدية واخلطرية.
 .6المراض والعاهات العقلية :يعرف املرض العقيل ابذلهان ،وهو اضطراب أو
احنراف يصيب الشخصية بأمكلها حبيث يشل هذا الاضطراب العمليات اكلتفكري
وا إلدراك واذلاكرة  ،ويمتثل يف حالت فقد ا إلدراك وا إلرادة( نشأت ،أكرم،1998 ،
ص ،)111وميكن تقس مي الامراض العقلية أو اذلهانية إاىل قسمني:
الاوىل:المراض العقلية العضوية الناش ئة عن أآفة عضوية تصيب احد اجزاء اجلهاز
العصيب اكملخ فتؤثر فيه ويه عديدة ،لكن من امه المراض العضوية العقلية اليت
تتشابه مع التخلف العقيل اجلنون والرصع.
الثانية:المراض العقلية الوظيفية ويه المراض اليت مل يثبت حىت الن اعامتدها عىل
سبب مادي عضوي ،ومن المراض العقلية الوظيفية مبفهوهما احلايل
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الفصام(شزيوفرينيا) ،وذهان الهوس ،والاكتئاب ،وذهان الهذاء(البارانواي)( نشأت،
أكرم ،1998 ،ص.)111
لتط
ولكن ومن الناحية ا بيقية الفحوصات اليت يمت اجراهئا يف اخملترب املركزي التابع
ملديرية الصحة العامة يف السلامينية ،العيادة اخملتصة ابلفحوصات قبل الزواج يه" :
حفص مرض الإيدز( (HIVو حفص( )VDRLوهو اخملترص لـِ ( venereal
)disease research laboratoryهو اختبار الكشف عن مرض الزهري
)(syphilisأو ما يعرف ابختبار أو حفص الجسام املضادة للزهري ،ابلإضافة اإىل
حفص ( )HBsAgويه التحليالت الطبية املتخصصة يف اكتشاف الإصابة ابلهتاب
الكبد الفريويس ب .وحفص  BLOOD GROUPفئة أو نوع ادلم اإىل جانب حفص
ملرض الثالس مييا (.B THALASSIMIA MINORهذه معلومات أخذهتا من
مقابةل خشصية مع د.رِؤذطار عبدهللا سلمي مدير((العيادة اخملتصة ابلزواج)) يف اخملترب
املركزي يف السلامينية بتأرخي .)2019/7/15
كام وقد إاعمتد املرشع العرايق عىل التقرير الطيب املصدق ل إالذن بزواج أحد
الزوجني املريض عقلي ًا من قبل القايض ،حيث نصت الفقرة( )2من املادة( )7من
قانون الحوال الشخصية عىل أنه(:للقايض أن يأذن بزواج أحد الزوجني املريض عقلي ًا
اإذا ثبت بتقرير طيب أن زواجه ل يرض ابجملمتع وأنه يف مصلحته الشخصية اإذا قبل
الزوج الآخر ابلزواج قبو ًل رصحي ًا) ،ومتت اإضافة رشط الكتابة للقبول يف عقد الزواج
يف اإقلمي كوردس تان وفق ًا لقانون رمق( )15لس نة.2008
ابلإضافة اإىل ما بيناها من هذه الفحوصات فقد أجاز القانون للقايض أن يأذن
بزواج من بلغ اخلامسة عرشة من العمر اإذا وجد رضورة قصوى تدعو اإىل ذكل،
ولكن بعد التأكد من حتقق البلوغ الرشعي والقابلية البدنية( الفقرة ( )2من املادة()8
من قانون الحوال الشخصية العرايق) عن طريق تقرير طيب صادر من هجة طبية
خمتصة بذكل ،أي لبد من أن يكون التقرير من مضن الفحوصات الطبية اليت جتري
للخاطبني ومرفق ًا ابلبيان أو الاس امترة اخلاصة ابلزواج يف احملمكة ،ونفس الإجراء
مطلوب ملن أمكل السادسة عرشة(الفقرة( )1من املادة( )8من قانون الحوال
الشخصية واليت مت تعديل سن الزواج ملن أمكل اخلامسة عرش من العمر اإىل من أمكل
السادسة عرشة يف اإقلمي كوردس تان و مبوجب القانون رمق  15لس نة  )2008من العمر
وطلب الزواج فللقايض أن يأذن به اإذا ثبت هل أهليته وقابليته البدنية.

املبحث الثاين
الثر القانوين للفحص الطيب قبل الزواج
قد يرتتب عىل هذا الفحص أآاثر عند ظهور نتيجة الفحص اإجيابية بوجود املرض سواء
ابلعدول يف فرتة اخلطبة أو اإهناء العالقة الزوجية بعد اإبرام عقد الزواج وهذا ما نتناوهل
يف املطلب الول من هذا املبحث ونتطرق اإىل مدى سلطة القايض ابإبرام عقد الزواج
للمتعاقدين من عدمه اإذا أسفرت نتاحئ الفحص مبرض أحد الطرفني أو الكهام يف
املطلب الثاين واكلآيت:
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املطلب الول
الفحص الطيب قبل الزواج و اثره عىل اإهناء العالقة الزوجية
س نتناول يف هذا املطلب ما يرتتب عىل نتيجة الفحص الطيب قبل الزواج من أثر عىل
حل الرابطة الزوجية سواء يف مرحةل اخلطوبة وقبل اإبرام العقد يف احملمكة ،أو مدى
اإماكنية اإعتباره سبب ًا للتفريق بني الزوجني يف احملمكة وعىل النحو ال آيت:
أولً :العدول عن اخلطبة بسبب نتاجئ الفحص الطيب قبل الزواج
مبا أن اخلطبة ل تعد عقد ًا ،فللك من اخلاطبني العدول عن اخلطبة ،وعن الزواج
من أصهل ،لن المر ل يعدو أن يكون وعد ًا ابلزواج ،وليس للوعد قوة اإلزام العقد ذلا
ل يرتتب عىل هذا الرجوع أي أثر قانوين(حسن ،محمد ،والسعدي ،عباس،ص،)30
وهذا ما نصت علهيا الفقرة( )3من املادة( )3من قانون الحوال الشخصية و جاءت
فهيا(:الوعد ابلزواج وقراءة الفاحتة واخلطبة ل تعترب عقداً).
وإاذا اكن المر جائز ًا وللك من اخلاطب واخملطوبة الرجوع عن اخلطبة اإل أنه اإذا
قدم اخلاطب خلطيبته جز ًءا من املهر أو لكه مث فسخت اخلطبة فالبد من اسرتداد
املهر وهذا مانصت علهيا الفقرة( )2من املادة( )19وجاءت فهيا اإنه(:اإذا سمل اخلاطب
اإىل خمطوبته قبل العقد ما ًل حمسو ًاب عىل املهر مث عدل أحد الطرفني مع اإجرا العقد أو
مات أحدهام فميكن اإسرتداد ما سمل عين ًا وإان اإس هتكل فبد ًل) .فال فرق هنا بني أن
يكون العدول قد حصل من جانب اخلاطب أو من جانب اخملطوبة أو أن يكون
الفسخ هل ما يربره أو بدون سبب مربر .
وقد تقدم اإىل جانب املهر هدااي أخرى خالل هذه الفرتة لغرض اإمتام الزواج
وملعاجلة هذه املسأةل نص القانون يف الفقرة( )3من املادة( )19عىل أنه(:ترسي عىل
الهدااي أحاكم الهبة) و ابلرجوع اإىل القانون املدين العرايق رمق40لس نة  1951جند بأنه
عاجل موضوع الهدااي وأجاز اإسرتداد الهدااي ولكن بطلب من الواهب نفسه و ببقاء
العني املوهوبة ابذلات وذكل يف املادة( )612منه فنص عىل أن(:الهبات والهدااي اليت
تقدم يف اخلطبة من أحد اخلطيبني للآخر أو من أجنيب عهنام لآحدهام اوهلام مع ًا ،جيب
أن يردها املوهوب هل للواهب اإذا فسخت اخلطبة وطلب الواهب الرد ما دام
املوهوب قامئ ًا و ممكن ًا رده ابذلات).
نس تنتج من ذكل لكه أنه يف حاةل اكتشاف مرض معني بعد اإجراء الفحص الطيب
قبل الزواج ،اكن للك من الطرفني العدول عن اخلطبة ،سواء أاكن الطرف السلمي أو
املريض مهنام.
ولكن ما احلل اإذا ترضر أحد الطرفني من العدول عن اخلطب ماد ًاي أو معنوايً
فبالرمغ من أن الرجوع عن اخلطبة ل يرتتب عليه أي أثر قانوين اإل أن املرشع العرايق
مل ينظم حالت التعويض عن فسخ اخلطبة سواء أاكن الرضر ماد ًاي يف ما يتحمل
أحدهام من مصاريف ،وخاصة يف الوقت احلارض حيث الإهامتم ابخلطبة قد زاد معا
اكن يف املايض ،أم اكن الرضر أدبي ًا ملا يصيب الآخر من أثر نفيس أو اجامتعي ،حىت
وإاذا اكن العدول بسبب النتاجئ السلبية للفحص الطيب قبل الزواج حيث لول هذه
النتاجئ لمت اإبرام عقد الزواج ،وابلتايل الرضر املعنوي هنا أشد وأكرب ،وقد يلحق
الرضر مبس تقبل الطرفني يف الزواج اإذا انترش بني الناس بأن سبب العدول عن
اخلطبة يرجع اإىل احلاةل الصحية لحدهام ،وخاصة اإذا اكن العدول بسبب مرض املرأة
فيعزف اخلطاب عهنا وتتعرض للتشهري بني الناس يف هذه احلاةل ،مفن ابب أوىل مراعاة
الرضر املعنوي هنا ،ذلكل من الفضل عىل املرشع العرايق تنظمي هذه املسأةل يف
القانون ،فاإن ترتب عىل العدول عن اخلطبة رضر مادي أو معنوي مفن حق الطرف
املترضر املطالبة ابلتعويض.
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اثني ًا :التفريق بني الزوجني بسبب المراض بعد اإبرام العقد
قد يكون نتيجة الفحص الطيب قبل الزواج اإجيابية بوجود نوع من أنواع المراض
اليت جتري الفحوصات بسبهبا ،ولكن يقوم الطرفان ابإبرام عقد الزواج رمغ معرفهتام
ابملرض فهل يكون من حقهام طلب التفريق بعد اإبرام العقد بسبب هذا املراض أو
ل؟
فبالنس بة للمرأة فقد أعطاها املرشع حق طلب التفريق ،يف حاةل اإصابة الزوج بعةل
من العلل اليت متنع املعارشة الزوجية وذكل يف الفقرات( )4،6من املادة( )43من قانون
الحوال الشخصية العرايق ونصت عىل أنه :للزوجة طلب التفريق عند توافر أحد
الس باب الآتية -4( :إاذا وجدت زوهجا عنينا أو مبتىل مبا ل يس تطيع معه القيام
ابلواجبات الزوجية سواء اكن ذكل لس باب عضوية أو نفس ية أو إاذا أصيب بذكل
بعد ادلخول هبا وثبت عدم إاماكن شفائه مهنا بتقرير صادر عن جلنة طبية رمسية
خمتصة عىل انه اذا وجدت احملمكة ان سبب ذكل نفيس فتؤجل التفريق ملدة س نة
نفسها خاللها.
واحدة رشيطة أن متكن زوهجا من
 -6اذا وجدت بعد العقد ان زوهجا مبتىل بعةل ل ميكن معها معارشته بال رضر اكجلذام
أو الربص أو السل أو الزهري أو اجلنون أو انه قد أصيب بعد ذكل بعةل من هذه
العلل أو ما مياثلها عىل أنه اإذا وجدت احملمكة بعد الكشف الطيب أن العةل يُؤملُ زوالها
فتؤجل التفريق حىت زوال تكل العةل وللزوجة أن متتنع عن امجلاع ابلزوج طيةل مدة
التأجيل أما اإذا وجدت احملمكة ان العةل ل يُؤم ُل زوالها خالل مدة مناس بة وامتنع
الزوج عن الطالق وأرصت الزوجة عىل طلهبا فيحُك القايض ابلتفريق(.
فتشمل الفقرة( )4مرض عنة الزوج أو أي مرض أآخر يؤدي اإىل عدم اإماكنية
القيام ابلواجبات الزوجية سواء قبل اإبرام العقد أو بعده ولبد من وجود تقرير طيب
صادر من جلنة طبية رمسية خمتصة لإثبات عدم اإماكن شفاء الزوج من املرض وإاذا
نفسها).
اكن سبب املرض نفيس فتؤجل التفريق ملدة س نة وعىل الزوجة متكينه من a
أما الفقرة( )6نصت عىل أنه اإذا وجدت املرأة بعد عقد الزواج أن زوهجا مبتىل بعةل
ل ميكن معها معارشته بال رضر ،والعلل قد ذكرت عىل سبيل املثال ل احلرص اكجلذام
أو اكلربص أو السل أو الزهري أو اجلنون وذكل لنه بتطور العمل والتكنولوجيا مت
اكتشاف كثري من المراض والعلل اليت مل تكن معروفة سابق ًا ،واكلفقرة السابقة
املرشع العرايق مل يتقيد يف وقت حدوث العةل أاكن قبل ادلخول أم بعده ،فيحُك
القايض ابلتفريق اإذا ثبت املرض بتقرير طيب ول يؤمل شفاهئا خالل مدة مناس بة.
و فامي خيص الرجل جند بأن املرشع وعىل الرمغ من كون الكثري من المراض
مشرتكة بني الزوجني اكجلذام والربص والزهري واجلنون اإل أنه مل جيعل التفريق حق
للك من الزوجني ،اإل أن هذا احلق لبد من أن يكون مشرتاكً لن أس بابه مشرتكة و
هو وجود عيب يترضر منه الزوج الآخر ابلعرشة ،حىت وإان اكن للزوج حق الطالق
و يس تطيع عن طريق اإيقاعه دفع هذا الرضر ،وذلكل جند يف بعض من قرارات احملامك
بأنه قام بفسخ عقد الزواج بطلب من الزوج وذكل لعدم وجود نص يف قانون الحوال
الشخصية العرايق رمق 188لس نة1959املعدل يقيض مبنع فسخ عقد الزواج ،بل يقرره
يف حالت وذكل يف الفقرة( )4من املادة( )6منه(نصت الفقرة 4من املادة( )6عىل أنه:
(للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم اإيفاء الزوج مبا أشرتط مضن عقد الزواج) .كام
ولن عقد الزواج وهو من العقود املللزمة للجانبني بشمولها ابلصل العام وقابالً
للفسخ عند حتقق موجبه الرشعي والقول خبالف ذكل ل س ند هل من القانون(محمد،
ربيع ،2016،ص.)59
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و يشرتط جلواز التفريق ابلعلل أن ل تصدر من الزوجة ما تدل عىل رضاهئا
ابلعيب رصاحة أو مضن ًا عند زواهجا منه ويه عاملة حباهل أو مل تكن تعمل ولكهنا علمت
بعد ذكل محمد ،ربيع ،2016،ص.)16
ومعىن ذكل أنه اإذا ثبت للمحمكة بأن املرأة اكنت عاملة مبرض الزوج من نتيجة
الفحص الطيب هل قبل الزواج فليس لها احلق يف طلب التفريق ،كام وجيب أن ل
يكون هبا عيب مينع من معارشهتا ،لن اإمساكها حينئذ ل يتحقق منه رضر
لها(الكبييس ،أمحد ،2007 ،ص.)259
كام وابلنس بة لعقد الزواج املربم خارج احملمكة جند بأن القانون قد حدد هل عقوبة
مفادها الغرامة ل تقل عن مليون دينار ول تزيد عىل ثالثة ماليني دينار للك من
أجرى عقد الزواج خارج احملمكة ،وتكون العقوبة احلبس مدة ل تقل عن ثالث
س نوات ول تزيد عىل مخس س نوات اإذا عقد خارج احملمكة زواج ًا أآخر مع قيام
الزوجية(الفقرة( )5من املادة( )10من قانون الحوال الشخصية العرايق رمق188
لس نة 159املعدل) .فالواحض من هذه املادة أن تسجيل عقد الزواج رشط قانوين ول
يؤثر عىل رشعية عقد الزواج ويمت تصديق عقد الزواج اخلاريج دون اإلزام الزوجني
ابلقيام ابإجراء الفحص الطيب ،اإل أنه من الفضل وقبل تصديق الزواج اخلاريج يف
احملمكة مطالبة الزوجني ابإجراء الفحص الطيب أيض ًا لن لهذا الفحص دور فعال يف
معرفة المراض اليت س بق وأرشان الهيا و يبني شدة املرض ونس بة الطفال املتوقع
محلهم لعوامل املرض من جراء هذا الزواج مع تقدمي التوعية والإرشاد هلام هبذا الصدد
إاذا اإحتاجوا ذلكل يف هذه املرحةل.
املطلب الثاين
سلطة القايض يف الزواج
هناك مس تجدات حتدث يف قضااي الحوال الشخصية وعىل القايض أن جيهتد يف اإجياد
احللول املناس بة ملثل هذه القضااي و مهنا ما يتعلق ابإبرام عقد زواج بني رجل وامرأة
أحدهام أو الكهام مريض ،ومت اإثبات املرض مبوجب التقرير الطيب(الفحص الطيب)
املرفق ابلبياانت املطلوبة لإبرام العقد أمام القايض يف حممكة الحوال الشخصية ،وذكل
لنه عند النظر اإىل املادة( )10من قانون الحوال الشخصية العرايق جند بأهنا نص عىل
رشوط تسجيل عقد الزواج يف احملمكة اخملتصة ويف الفقرة ( )2من املادة املذكورة
نصت عىل وجوب أن يرفق البيان بتقرير من جلنة طبية خمتصة يؤيد سالمة الزوجني
من املرض ،دون النص عىل سلطة القايض ابإبرام العقد أو دونه يف حاةل اإصابة أحد
الطرفني أو الكهام ابملرض ،وقد يأيت ذكل من منطق اإعتبار الزواج حق من حقوق
الفرد ول حيق للجهات املعنية مىت ما ريض الطرفان بذكل الإمتناع عن تسجيل العقد
يف احملمكة ،كام جند ذكل يف املادة( )18من قانون الرسة القطري رمق22لس نة2006
وجاءت فهيا (:يقدم لك من طريف العقد للموثق شهادة من اجلهة الطبية اخملتصة مبدى
خلوه من المراض الوراثية ،ومن المراض اليت يصدر بتحديدها قرار من الهيئة
الوطنية للصحة ابلتنس يق مع اجلهات املعنية ،وعىل املوثق اإخطار لك مهنام مبضمون
الشهادة الطبية املقدمة من الآخر قبل توثيق العقد.
ول جيوز للموثق الامتناع عن توثيق العقد بسبب نتاجئ الفحص الطيب ،مىت رغب
الطرفان يف اإمتامه) .ونفس املوقف جنده دلى املرشع الكوييت ويف املادة( )2من قانون
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رمق 31لس نة  2008بشأن الفحص الطيب للراغبني قبل اإمتام الزواج يف الكويت وجاء
فهيا( :ل جيوز للمأذون اإبرام عقد الزواج ،كام ل جيوز لي هجة أخرى توثيقه اإل بعد
تقدمي الشهادة املشار الهيا يف املادة الوىل فاإن اكنت نتيجة الشهادة أن الزواج غري أ آمن
أرفق معها اإقرار من الطرفني بعلمهام و موافقهتام عىل اإمتام عقد الناكح ول يعتد يف هذه
احلاةل ملوافقة من مل تبلغ سن الرشد ول حيق لولهيا متثيلها يف هذه احلاةل) .ولكن اشرتط
املرشع هنا وجود اإقرار رصحي من قبل الطرفني بعلمهام و موافقهتام ابملرض مرفق
ابلبياانت املطلوبة للزواج ،وهذا ما نراه يف موقف املرشع الكوردس تاين(فقط فامي
يتعلق مبرض الثالس مييا) و يف املادة( )2من قانون حفوصات ادلم الوراثية قبل الزواج
رمق( )37لس نة 2007حيث نصت عىل أنه( :يقوم املركز الصحي اخملتص بدراسة نتاجئ
الفحوصات اخملتربية ويف حاةل ثبوت اإصابة طالبـي عقد الزواج هبذا املرض ينظم تقرير
يبني فيه شدة املرض ونس بة (أي عدد الطفال) املتوقع محلهم لعوامل املرض من جراء
هذا الزواج وتقدم هلام وللجهة طالبة الفحص النتاجئ الوراثية السلبية املرتتبة عىل هذا
الزواج لغرض التوعية والإرشاد).
ونصت املادة ( )3من هذا القانون عىل أنه( :عىل احملامك عدم اإجراء عقد الزواج اإل
بعد اإبراز التقرير املشار اإليه يف املادة الثانية من هذا القانون ويف حاةل كون التقرير
مشخص ًا للمرض وعلهيا تفهمي طالبـي الزواج مبضمون التقرير ونتاجئه) .ومعىن ذكل مىت
ما اكن التقرير مشخص ملرض التالس مييا عىل احملمكة الرتيث يف اإبرام عقد الزواج حلني
تقدمي املشورة الطبية للطرفني و اإرشادهام وبعد التأكد من وجود تقرير موثق بذكل من
مضن البياانت املطلوبة للزواج فليس للمحمكة الامتناع عن اإبرام العقد مىت ما رغب
الطرفان بذكل.
ولكن وابلستناد اإىل الفقرة اثني ًا من املادة( )3من قانون الصحة العامة العرايق
رمق 89لس نة  1981تقع عىل عاتق أهجزة وزارة الصحة مسؤولية ماكحفة المراض
الانتقالية ومراقبهتا ومنع ترسهبا واليت ابعتقادان تدخل مضن هذه المراض مرض الإيدز
و مرض اإلهتاب الكبد الفريويس يف هذه احلاةل واليت تعطى الصالحية للجهات املعنية
منعهام من اإبرام عقد الزواج اإىل حني الشفاء من املرض اإذا وجد هل عالج فدرء
املفسدة أوىل من جلب املصلحة هنا.
ولغياب نص رصحي لتحديد صالحية القايض يف هذه احلالت ،ولعدم وجود
أحاكم تلزم الراغبني ابلزواج ابإجراء الفحص الطيب قبل الزواج يف العراق وخصوص ًا
يف حالت الزواج خارج احملمكة ولردع املتخلفني عن اإجراء هذا الفحص فقد مت تقدمي
مقرتح قانون الفحص الطيب للراغبني يف الزواج اإىل جملس النواب العرايق يف
تأرخي 2017 /4/26واليت حتتوي عىل ( )4مواد واكلتايل:
املادة الوىل :يلزم الراغبني يف الزواج ابإجراء الفحص الطيب للتأكد من سالمهتم من
المراض املعدية والوراثية واليت حتدد بتعلاميت تصدرها وزارة الصحة عىل أن يثبت
ذكل بتقرير طيب صادر من جلنة طبية ،وتكون مدة نفاذه س تة أشهر من تأرخي
صدوره.
املادة الثانية :أو ًل :متتنع احملامك من اإبرام عقد الزواج أو تصديقه اإذا مت خارج احملمكة ما مل
يقدم التقرير الطيب املشار اليه يف املادة الوىل من هذا القانون أو اإذا تبني من نتيجة
الفحص أن الزوجني أو أحدهام مصاب مبرض مع ِد أو ورايث فال تأذن احملمكة ابلزواج
ما مل يقر الطرفان علمهام هبذا املرض و موافقهتام عىل اإبرام عقد الزواج.
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اثني ًا :للمحمكة اإس تثناء بعض احلالت من اإجراء الفحص الطيب اإذا دعت ظروف
الطرفني الإجامتعية أو الخالقية ذلكل.
املادة الثالثة  :مع عدم الإخالل بأية عقوبة أشد ينص علهيا القانون يعاقب لك من
أفىش رساً ذا عالقة ابلفحص الطيب املنصوص عليه يف املادة الوىل من هذا القانون
ابحلبس مدة ل تزيد عىل س نة واحدة و بغرامة ل تزيد عىل مليون دينار أو ابإحدى
هاتني العقوبتني.
املادة الرابعة :مع عدم الإخالل بأية عقوبة أشد ينص علهيا القانون يعاقب لك من
أجرى عقد زواج دون تقدمي التقرير الطيب املشار اليه يف املادة العىل من هذا القانون
ابحلبس مدة ل تزيد عىل س نة واحدة وبغرامة ل تزيد عىل مليون دينار أو ابإحدى
هاتني العقوبتني.
ولن هذا املقرتح من أوىل حماولت تقنني خاص ابلفحص الطيب قبل الزواج ارتأينا أن
نقوم ببيان هذه املالحظات من أجل اإغنائه أو لي مقرتح أخر متعلق هبذا املوضوع
مس تقب ًال:
-1 .1نالحظ بأنه مت اإقرتاح حتديد مدة معينة لنفاذ التقارير الطبية الصادرة من اللجنة
الطبية اخملتصة ابإجراء الفحص الطيب قبل الزواج ويه  6أشهر من تأرخي
صدوره ،وحتديد هذه املدة تعد نقطة اإجيابية لصاحل هذا املقرتح عىل الرمغ من أن
 6أشهر مدة طويةل حبد ذاهتا وذكل لرسعة اإنتشار المراض املعدية و اكن من
الفضل تثبيهتا بـ 3أشهر فقط.
 .2ابلإضافة اإىل رضورة وجود هذا التقرير اذلي يؤكد سالمة الطرفني من المراض
احملددة من قبل وزارة الصحة عند اإبرام الزواج يف احملمكة ،فعىل احملمكة الإمتناع
عن تصديق الزواج املربم خارج احملمكة ما مل يمت تقدمي هذا التقرير لنه حىت وإان
اإبرم الزواج خارج احملامك فالقيام هبذه الفحوصات من مصلحة الزوجني و ل تزول
املصلحة حىت وإان مل يقوما هبا يف فرتة اخلطوبة .
 .3اإذا تبني من نتيجة الفحص أن الزوجني أو أحدهام مصاب مبرض معد أو وراث
فعىل احملمكة أخذ اإقرار ومن الفضل أن يكون عن طريق تعهد أمام اكتب العدل
بصيغة حمددة لهذا الغرض ،تنص عىل علمهام وموافقهتام هبذا املرض وبعد ذكل تربم
احملمكة عقد الزواج هلام ،وهبذا ل يكون للزوجني احلق بطلب التفريق القضايئ أو
طلب فسخ الزواج بسبب وجود هذا املرض.
 .4للمحمكة الصالحية اإذا وجدت ظروف اإس تثنائية من الناحية الإجامتعية أو
الخالقية اإعفاء الطرفني من اإجراء هذه الفحوصات ،وذكل دون توضيح أو
حتديد لهذه الظروف الاس تثنائية وهذا أمر غري حمبذ تركه للتفسريات اليت
ختتلف من قايض لآخر.
 .5تقرتح معاقبة لك من أفىش رس ًا يتعلق بنتاجئ هذه الفحوصات وذكل حامية
خلصوصية الطرفني واحرتام أصول املهنة هنا ،والتعبري جاء دون تقييد بشخص
معني وهذا ماجيب أن يكون عليه احلال.
 .6يتضمن املقرتح معاقبة لك من أجرى الزواج دون تقدمي تقرير الفحص الطيب،
وهذه احلاةل حتدث فقط عند اإبرام الزواج خارج احملمكة لن الصل أن احملامك
اخملتصة ل تقوم ابإبرام عقود الزواج اإل اإذا تضمنت البياانت هذا التقرير ،والزواج
خارج احملمكة جرمية يعاقب علهيا القانون وفق ًا للفقرة()5من املادة( )10من قانون
الحوال الشخصية العرايق واملعدل بقانون رمق 15لس نة  2008يف اقلمي
كوردس تان ،وذلكل عىل املرشع الخذ مببدأ أشد العقوبتني هنا.
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اخلامتة
يف ختام حبثنا توصلنا اإىل الاس تنتاجات واملقرتحات الآتية:
أو ًل:الاس تنتاجات:
 .1الفحص الطيب قبل الزواج عبارة عن مجموعة من الفحوصات اخملربية والرسيرية اليت
يقوم هبا املقبلون عىل الزواج هبدف الوصول اإىل بناء أرسة سلمية وجممتع سلمي،
والكشف عن اإحامتلية محل الطرفني لمراض وراثية أو معدية أو مرضة يرتتب
علهيا عدم اإس تقرار احلياة الزوجية مع تقدمي املشورة املناس بة حلالتهيام فالهدف من
اإجراء هذا الفحص قبل الزواج يتواءم مع الهدف الرئييس من الزواج وهو
احلصول عىل املودة والاس تقرار النفيس اإىل جانب النسل السلمي املعايف من
المراض.
 .2يقصد ابملوانع الصحية الواردة يف الفقرة ( )2من املادة( )10من قانون الحوال
الشخصية العرايق وفق ًا لتعلاميت وزارة الصحة:المراض التناسلية السارية ،اجلذام،
التدرن الرئوي يف حالته الفعاةل ،المراض والعاهات العقلية ،ولكن عند التطبيق
ختتلف هذه الفحوصات ول جيري الفحص عن المراض والعاهات العقلية اإل اإذا
اكن أحد الزوجني مريض ًا عقلي ًا وفق ًا للفقرة( )2من املادة( )7من القانون.
 .3اإذا اكن التقرير الطيب قبل الزواج مشخص ملرض التالس مييا( يف اإقلمي كوردس تان)
فعىل احملمكة الرتيث يف اإبرام عقد الزواج حلني تقدمي املشورة الطبية للطرفني
وإارشادهام و التأكد من وجود تقرير موثق بذكل من مضن البياانت املطلوبة
للزواج ومن مث اإبرام العقد مىت ما رغب الطرفان بذكل.
 .4اإذا اكن السبب وراء العدول عن اخلطبة يرجع اإىل نتيجة الفحص الطيب قبل
الزواج وترتب عليه رضر ًا ماد ًاي أو معنو ًاي فللطرف املترضر املطالبة ابلتعويض
بنا ًء عىل املسؤولية التقصريية.
 .5عىل الرمغ من كون الكثري من المراض مشرتكة بني الزوجني اكجلذام والربص
والزهري واجلنون اإل أن املرشع مل جيعل التفريق حق ًا للك من الزوجني وفقاً
للامدة( )43من قانون الحوال الشخصية ومل متزي بني أن تكون الزوجة عاملة
ابملرض قبل ابرام عقد الزواج وفق ًا للتقرير الطيب أو دونه.
اثني ًا:التوصيات:
 .1الفضل وجود قانون خاص مبوضوع الفحص الطيب قبل الزواج وذكل لن وجود
مادة واحدة مضن قانون الحوال الشخصية ل يغطي اكفة اجلوانب املتعلقة هبذه
الفحوصات من حيث حتديد نوع الفحوصات وماكن وزمان اإجراءها والعقوبة
املرتتبة عىل عدم اإجراءها أو تزويرها.
 .2عىل اجلهات املعنية التأكيد عىل رضورة إالزام الزوجني الذلين عقدا زواهجام خارج
احملمكة ابإجراء الفحص الطيب عند طلب التصديق لن أمهية هذه الفحوصات ل
تتضائل بعد اقرتاهنام ببعض.
 .3لبد من اإدراج الفحوصات املتعلقة ابلوضع النفيس و العقيل للمتعاقدين مضن قامئة
الفحوصات املطلوبة قبل الزواج ،فهذه الفحوصات ليست أقل أمهية من اإجراء
الفحص اخملتربي للمراض الوراثية أو املعدية.
 .4تعد مسأةل الفحص الطيب قبل الزواج من املوضوعات اليت تؤثر عىل حصة الفرد
واجملمتع ،مفن أجل بناء حياة أرسية خالية من المراض اخلطرية واملعدية لبد من
وجود تعاون بني اجلهات املعنية هبذه املسأةل كوزارة التعلمي العايل و وزارة الصحة،
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ووزارة الوقاف والشؤون ادلينية ووسائل الإعالم من أجل اإبرام الندوات
واملؤمترات ونرش الوعي بني أفراد اجملمتع بأمهية ورضورة اإجراء هذه الفحوصات
قبل الزواج ،واعتباره كوس يةل مساعدة للحد من اإبرام الزواج خارج احملمكة.
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