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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 تعلٌق على قرار

 شرعابيه ولد الزنا بأ ال يلحق -المبدأ :

                                                                                                         

 القاضي

                                                                                                         

 رحيم حسن العكيلي

) ....  -: 0212/  4/  7فً  0212/ شخصٌة /  99قضت محكمة تمٌٌز اقلٌم كردستان بالعدد 

لف للشرع والقانون ، الن ولد ولدى عطف النظر على الحكم الممٌز وجد انه غٌر صحٌح ومخا

الزنا ال ٌلحق بابٌه شرعا ، واذا كانت المقرة امرأة متزوجة او معتدة فال ٌثبت نسب الولد من 

زوجها اال بتصدٌقه ، فكٌف اذا لم ٌكن هناك زواج بٌن ابنة المدعٌة والمدعى علٌه ، ولوحظ ان 

ها ، وفات على محكمة الموضوع ان والدة الطفلة ) ر ( المدعوة ) و ( لم تباشر الدعوى بنفس

حسبما مؤشر فً اسفل صورة القٌد  0222تالحظ ان والدة الطفلة قد اشهرت اسالمها فً عام 

... وال تحل زوجة للمدعى علٌه ان كان باقٌا على دٌانته المسٌحٌة ، ثم ان المذكورة ) و ( 

ً ، فكان الواجب على مسٌحٌة والمدعى علٌه مسٌح 1991كانت عند ارتكاب فعل الزنا عام 

محكمة الموضوع السؤال من الكنٌسة التً ٌتبعها المذكورون هل ٌثبت نسب ولد الزنا لدى 

/  494طائفتهم ، وان المدعى علٌه قد صدر علٌه حكم بالسجن لمدة عشر سنوات وفق المادة 

/ ج /  77وبعدد  1999/  11/  9الشق االول عقوبات من قبل محكمة جناٌات دهوك فً 

( من قانون العقوبات ، ولم توضح  97وٌجب نصب قٌم علٌه استنادا الحكام المادة )  1999

فً الوقت الذي لم  ، ونصب جدتها وصٌة علٌها ، المحكمة سبب عدم احضار والدة الطفلة

تظهر سببا لذلك ، كما ان المحكمة سارت فً الدعوى والمرافعات كمحكمة احوال شخصٌة فً 

محكمة بداءة ئاكري ، هذه كلها اخطاء مؤثرة تجعل قرار الحكم معٌبا ... حٌن صدر الحكم من 

 )1. 

 -ملخص الوقائع :

ان تكون  بدون برضاها واقع ) أ ( المسٌحً الدٌانة المدعوة ) و ( القاصرة المسٌحٌة الدٌانة

 494بالسجن عشر سنوات وفق المادة )  1999، فحكم علٌه عام  1991زواج عام  بٌنهما عقد

 0229قاصرة برضاها ، وفً عام  انثى ، لكونه واقع2الشق االول ( من قانون العقوبات / 

اقامت والدة ) و ( حسب وصاٌتها على الطفلة ) ر ( الدعوى على ) أ ( امام محكمة االحوال 

حملت نتٌجة العالقة الجنسٌة غٌر الشرعٌة  ) و ( ادعت فٌها بان ابنتها ، الشخصٌة فً ئاكري
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 .  474و 474ص – 0211 –السنة الثالثة  4العدد  –مجلة قانونٌة ٌصدرها اتحاد قضاة اقلٌم كردستان  –مجلة القاضً   - 
2
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او بالحبس  -1)  -: 1919لسنة  111( من قانون العقوبات رقم  494نصت المادة )  - 

من واقع فً غٌر حالة الزواج انثى برضاها او الط بذكر او انثى برضاه او رضاها اذا كان من وقعت علٌه الجرٌمة قد اتم الخامسة 
اذا كان من وقعت علٌه الجرٌمة دون عشرة من عمره ولم ٌتم الثامنة عشرة . وتكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن 

 الخامسة عشرة سنة كاملة من العمر . ( .
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وطلبت اثبات نسبة الطفلة الٌه من ابنتها ) و (  ، ) ر ( وولدت الطفلة) أ ( علٌه مع المدعى 

/  09فً  0229/ ش /  011، فاصدرت المحكمة حكما بالعدد 0222التً اعلنت اسالمها عام 

، و ) و ( ام لها ها بالمدعى علٌه ) أ ( اب لها قضت فٌه باثبات نسبة الطفلة والحاق 0229/  10

 عراقٌة مسلمة انثى باكر . 1999/  10 / 00، تولد 

 اال ان محكمة تمٌٌز اقلٌم كردستان نقضت الحكم لالسباب اعاله . 

 -المسائل المثارة :

 -مسائل قانونٌة : اربعة ٌثٌر القرار التمٌٌزي ووقائع هذه الدعوى

البداءة  فهل الدعوى من اختصاص محكمة االحوال الشخصٌة ام محكمة -االختصاص : -1

 المواد الشخصٌة ؟ بصفتها محكمة

فهل ٌطبق قانون االحوال الشخصٌة باعتبار ام الطفلة مسلمة  -القانون الواجب التطبٌق : -0

ولدان ، ام تطبق االحكام الفقهٌة للطائفة التً ٌنتمً الٌها ال3وتعد الطفلة مسلمة تبعا لها 

 ٌناذ كانا مسٌحٌٌن فً الوقت ، ااو حٌن وقوع فعل الزن البالوجٌان للطفلة حٌن والتها

 ؟ المذكورٌن

االولى تتعلق بخصومة المدعٌة ) جدة ( الطفلة  -: مسائل وفٌها اربع -الخصومة : -4

تنصٌبها وصٌة على الطفلة مع وجود والدتها  ، والثانٌة مدى صحة الوصٌة علٌها

،  عا المهامسٌحٌة الدٌانة فً حٌن الطفلة مسلمة تب المدعٌة ( –) اي الجدة  وكونها

 والرابعة محكوم بالسجن المؤقت ؟ والثالثة مدى صحة مخاصمة المدعى علٌه رغم انه

ام الطفلة وبدون القٌم على  هل الخصومة كاملة بدون مخاصمةف نقصان الخصومة ،

 السجٌن ؟

فهل ٌصح اثبات نسب ولد الزنا الى ابٌه . وما هو مصٌر  -الحكم الموضوعً للنزاع : -4

سبما ذكر القرار ح الحكم بعدم جواز اثبات نسبها الى ابٌها الباٌلوجً البنت اذا كان

   ؟ التمٌٌزي

 -االختصاص : -اوال :

االصل ان اختصاص ) محكمة البداءة ( بصفتها محكمة المواد الشخصٌة ، انما ٌتحدد 

الذٌن ٌطبق  االجانب وللمسلمٌن عراقٌٌن واجانب بمسائل االحوال الشخصٌة لغٌر المسلمٌن

( من قانون المرافعات  44علٌهم فً احوالهم الشخصٌة قانون مدنً ، حسب نص المادة ) 

، وما عدا ذلك ٌنعقد االختصاص لمحكمة 4( المعدل  1919( لسنة )   74المدنٌة رقم ) 

فهً تنظر فً دعاوى العراقٌٌن المسلمٌن جمٌعا ، وكذلك ٌخضع االحوال الشخصٌة 

 ن االجانب الذٌن ٌطبق علٌهم فً احوالهم الشخصٌة االحكام الشرعٌة الفقهٌةلوالٌتها المسلمٌ
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 ٌعتبر الصغٌر مسلما تبعا السالم احد االبوٌن سواء اكان االب او االم ، ولو لم ٌسلم االخر ، طبقا للقاعدة الفقهٌة القائلة بان ٌتبع - 

( التً  4فً المادة ) الحادٌة والعشرٌن /  1970لسنة  16المدنٌة رقم االطفال اشرف االبوٌن دٌنا ، التً اخذ بها قانون االحوال 

 ) ٌتبع االوالد القصر فً الدٌن من اعتنق الدٌن االسالمً من االبوٌن (. -نصت :
4
فوات ) تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التً ٌخشى علٌها من  -( من قانون المرافعات المدنٌة : 44نصت المادة )  - 

الوقت ، بشرط عدم المساس باصل الحق ، وتختص كذلك بنظر مواد االحوال الشخصٌة لغٌر المسلمٌن ولالجانب الذٌن ٌطبق علٌهم 
 فً احوالهم الشخصٌة قانون مدنً ، وٌكون حكمها بدرجة اخٌرة قابال للتمٌٌز ( .
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كما انها تختص بالنظر فً جمٌع الدعاوى التً ٌكون احد الطرفٌن فٌها ممن ٌخضع ،

اجنبٌا  مسلما لوالٌتها باالصل العام ، اي الدعاوى التً ٌكون احد طرفٌها عراقٌا مسلما او

 حٌث انو الطرف االخر ، دٌانة بغض النظر عن ، لفقهٌةتطبق علٌه االحكام الشرعٌة ا

 الدٌانة مسٌحٌةاال ان المدعٌة ولو كانت  فً الدعوى محل البحث مسٌحٌا ، المدعى علٌه

ولكنها لم تقم الدعوى بصفتها الشخصٌة ، بل اقامتها حسب وصاٌتها على حفٌدتها الطفلة ) 

هً محل ، وبما ان الطفلة مسلمة و 0222ر ( التً تعد مسلمة الدٌانة باسالم امها عام 

النزاع موضوع الدعوى ، وبما ان امها المسلمة الدٌانة خصم اساسً فً النزاع ، وبما ان 

محكمة االحوال الشخصٌة هً المحكمة االم فً مسائل االحوال الشخصٌة وٌخضع لها 

ٌا االشخاص الذٌن ال ٌخضعون لمحكمة المواد الشخصٌة ، وتختص بالنظر فً قضا

االحوال الشخصٌة ذات الطابع المختلط من حٌث االشخاص ، وحٌث ان الدعوى محل 

البحث ٌختلط فٌها اشخاص من الدٌانة المسٌحٌة ) هو المدعى علٌه ( ومن الدٌانة المسلمة ) 

 ، وانما ٌنعقد موضوعها التً اسلمت بعد عامٌن من والدة ابنتها هً الطفلة المدعٌة ( واالم

بشأن طفلة مسلمة ، لذا فأن االختصاص منعقد قطعا لمحكمة  دعوى () اي موضوع ال

 االحوال الشخصٌة .

سارت فً  رغم ان المحكمة االحوال الشخصٌة ،وورغم ان الدعوى اقٌمت امام محكمة 

اال انها اصدرت الحكم باعتبارها ، ا باعتبارها محكمة احوال شخصٌة الدعوى ومرافعاته

نظرها ل نتٌجة كان ذلك ولعل ، وهو خطأ اجرائً ، شخصٌة () محكمة مواد  محكمة بداءة

وهو نفسه  ، ٌقوم بجمٌع اعمال المحكمة ، فهو قاضً االحوال الشخصٌة ، من قاضً منفرد

ن التفرٌق بٌ بالقاضً المنفرد قاضً البداءة ) محكمة المواد الشخصٌة ( ، وكان ٌنبغً

اثناء نظره الدعوى محل البحث باعتباره قاضً  – جدو ، فلو انه الصفات المختلفة له

بان االختصاص ٌنعقد لمحكمة البداءة ) محكمة المواد الشخصٌة -محكمة االحوال الشخصٌة 

وتسجٌلها ، ( فكان ٌنبغً به احالة الدعوى بقرار احالة صرٌح الى محكمة المواد الشخصٌة 

كمة مواد شخصٌة برقم جدٌد . مجددا فً سجالتها ، ثم العودة الى نظرها باعتبارها مح

اذا ما انتهٌنا الى ان االختصاص فً هذه ، وعموما فان المحكمة لم تكن بحاجة لذلك 

 ولٌس لمحكمة المواد الشخصٌة .  ، الدعوى ٌنعقد لمحكمة االحوال الشخصٌة

حٌنما امرت المحكمة بسؤال  -فٌما ٌبدو  -اال ان لمحكمة تمٌٌز اقلٌم كردستان رأي اخر 

نٌسة فٌما اذا كان ٌثبت نسب ولد الزنا لدى طائفتهم ، فذلك ٌوحً بان المحكمة الموقرة الك

ترى ان االختصاص ٌنعقد لمحكمة المواد الشخصٌة ، باعتبار ابوي الطفلة مسٌحٌٌن وقت 

الى وجوب اتخاذ قرار  الموضوع محكمةه لم تنب والدتها ، اال انها ) اي محكمة التمٌٌز (

المواد الشخصٌة ، الن الدعوى مقامة امام محكمة االحوال  لى محكمةباحالة الدعوى ا

( ،  الشخصٌة ولم ٌتخذ سابقا قرار باحالتها الى محكمة البداءة ) محكمة المواد الشخصٌة

قرار  هلم ٌسبق، ف صدور قرار المحكمة باسم محكمة البداءة خطأ ارتكبته المحكمة وكان

 . الٌها احالة

أٌها اذا صح استنتاجنا بشأن ر توجه محكمة تمٌٌز اقلٌم كردستان الموقرة اننا ال نتفق معاال 

الن االختصاص  -لم تكن صرٌحة فً هذه النتٌجة  المحكمة الموقرة ان اذ - فً تلك النقطة
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ٌنعقد لمحكمة االحوال الشخصٌة فً هذا النزاع ولٌس لمحكمة المواد الشخصٌة ) محكمة 

  . اعاله وفق ما انتهٌنا الٌه البداءة (

 -القانون الواجب التطبيق : -ثانيا :

اما فً قانون االحوال  -بشأن هذه الدعوى  –ان القانون الواجب التطبٌق انما ٌنحصر  

الشخصٌة والشرٌعة االسالمٌة فٌما لم ٌرد به نص ، واما باالحكام الفقهٌة للطائفة التً ٌنتمً 

 الٌها المتداعٌان .

االسالم والمسٌحٌة بالنسبة للطفلة وامها ، فان المناط ٌكون هنا بتحٌد  ولكن مع تغٌٌر االدٌان بٌن

الوقت الذي ٌجب ان نعتبره للنظر الى ادٌان المتنازعٌن بموجبه ، فهل هو وقت وقوع الزنا ، ام 

اذا كان الفٌصل فً تحدٌد القانون الواجب هو وقت والدة الطفلة ، اما وقت اقامة الدعوى ، ف

ظر الى وقت والدة الطفلة ، فتكون االحكام الفقهٌة للطائفة التً ٌنتمً الٌها التطبٌق هو بالن

االبوان هً الواجبة التطبٌق النهما كانا مسٌحٌا الدٌانة حٌنها والطفلة مسٌحٌة الدٌانة تبعا لهما ، 

ة واعتبرت الطفل ، اما اذا كان تحدٌد القانون الواجب التطبٌق وقت اقامة الدعوى فان االم مسلمة

اما االب فظل مسٌحً الدٌانة ، وما دام النزاع ٌتعلق بطفلة مسلمة وقت اقامة ، مسلمة تبعا لها 

لسنة  177فاننا نرحج ان القانون الواجب التطبٌق هو قانون االحوال الشخصٌة رقم  ، الدعوى

 باعتباره القانون الذي ٌسري على العراقٌٌن اال ما استثنً منهم بنص خاص . 1969

وقتا اخر لتحدٌد القانون الواجب  محكمة التمٌٌز فً اقلٌم كردستان الموقرة اختارت ان اال

وقت وقوع ان تحدد القانون الواجب التطبٌق بالنظر الى  التطبٌق فً ضوءه ، اذ ذهبت الى

 1991)... ثم ان المذكورة ) و ( كانت عند ارتكاب فعل الزنا عام  -جرٌمة الزنا بقولها :

علٌه مسٌحً ، فكان الواجب على محكمة الموضوع السؤال من الكنٌسة التً  مسٌحٌة والمدعى

 . ٌتبعها المذكورون هل ٌثبت نسب ولد الزنا لدى طائفتهم ... (

والراحج لدٌنا ان القانون الواجب التطبٌق هو قانون االحوال الشخصٌة واحكام الشرٌعة 

نما كانت الطفلة مسلمة تبعا السالم امها ، االسالمٌة باعتبار ان المناط بتارٌخ اقامة الدعوى حٌ

فانها احكام طائفتها تطبق علٌها ، ولكنها حٌنما سٌحٌة حٌنما تتزوج مقٌاسا على ان المرأة ال

تشهر اسالمها نطبق علٌها احكام الشرٌعة االسالمٌة حتى ما تعلق منها بزواجها الذي وقع فً 

ب طفلة مسلمة البد ان ٌكون ) الحكام دٌنها ( وقت سابق على اسالمها . لذا فأن العبرة فً نس

  ولٌس ) احكام دٌن ابٌها فً تارٌخ سابق على عدها مسلمة ( .

 -وفٌها اربعة مسائل :  -الخصومة : -ثالثا :

  -خصومة الجدة : - أ

ان الجدة اقامت الدعوى بصفتها الوصٌة على الصغٌرة ، وال شك انها تستند الى حجة وصاٌة 

مختصة ، لذا فأن خصومتها متوجهة ، الن الوصً انما ٌمثل القاصر ، وال اصدرتها محكمة 

نفسه ، فكأن الدعوى هنا مقامة من الطفلة نفسها للمطالبة بثبوت نسبها من  -فً الدعوى  -ٌمثل 

، وانما ٌمثل القاصر فً الدعاوى التً تقام  امها وابٌها وتسجٌلها فً سجالت االحوال المدنٌة

 . ، اال ان الدعوى دعواه والحق المطالب به ٌعود الٌه ولٌه او الوصً علٌه للمطالبة بحقوقه
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  -وصية على الطفلة : تنصيب الجدة - ب

نصبت المدعٌة وهً  )جدة الطفلة المها ( وصٌة علٌها ، رغم ان الطفلة مسلمة ، فً حٌن ان 

بلغت سن الرشد التً تبدو بانها  المسلمة الوصٌة مسٌحٌة ، وقد نصبت وصٌة ، رغم وجود االم

 فهل ٌصح تنصٌب غٌر المسلمة وصٌة على المسلمة ؟ حٌن اقامة الدعوى ،

لٌس فً قانون رعاٌة القاصرٌن ما ٌشٌر الى اشتراط اتحاد الدٌن بٌن القاصر والوصً علٌه 

، اال ان قانون االحوال 5( بشكل قاطع شروط الوصً  46رغم ان القانون حدد فً المادة ) 

الشخصٌة فً المادة السادسة والسبعٌن منه اشترط توفر االهلٌة القانونٌة والشرعٌة فً الوصً 

وجوب اتحاد الدٌن بٌن القاصر والوصً  لىالحنفٌة والمالكٌة والشافعٌة والحنابلة ا وقد ذهب، 

ٌجعل هللا للكافرٌن على  ، لقوله تعالى ) ولن6وعدم جواز وصاٌة الكافر على المسلم مطلقا 

. وذهب الشٌعة االمامٌة الى عدم اشتراط االسالم فً الوصً من حٌث المبدأ 7المؤمنٌن سبٌال ( 

، فتصح الوصٌة لغٌر المسلم على المسلم فً شتى االمور التً ٌرغب بالوصٌة بها بما فً ذلك 

واالحوط استحبابا عدم جعله وصٌا  –لدٌهم  –القٌمومة على اوالده القاصرٌن ، ولكن االولى 

  .8اال بعد فقد المسلم الكفؤ 

حدد بشكل حصري شروط الوصً ولم ٌكن من بٌنها اتحاد  وحٌث ان قانون رعاٌة القاصرٌن

الدٌن مع القاصر ، وحٌث ان قانون االحوال الشخصٌة تحدث عن ) االهلٌة ( القانونٌة 

من تنصٌب الجدة وصٌة  اضٌرنجد  لذا فال ، دٌنوالشرعٌة ، وال تنصرف االهلٌة الى اتحاد ال

ع وجود االم من ال ٌمنكما ،  ذلك ال ٌوجد نص ٌحول دونعلى حفٌدتها رغم اختالف الدٌن ، ف

حسبما رأته المحكمة التً  ، ، ما دامت مصلحة الصغٌرة متحققة فً ذلك تنصٌب الجدة وصٌة

تنصبه المحكمة ، وانما ٌكون تقدٌم  ثم من ، الن الوصً هو من ٌختاره االب،  نصبتها وصٌة

االم على غٌرها ) لتنصب وصٌة على الصغٌر ( مناطه مصلحة الصغٌر ، ولٌس تنصٌبها حتما 

فال اشكال فً وصاٌة الجدة على حفٌدتها مع وجود االم ما دامت المحكمة وجدتها  ،9 االزم

ن وجهة نظر رسمٌة ، ما دامت الطفلة مجهولة النسب بالكامل مواضمن لمصلحة الصغٌرة ، 

، خاصة وان حٌثٌات الحكم لم تتضمن  فلم ٌثبت رسمٌا نسبها ال من امها وال من ابٌها فٌما ٌبدو

  .اي اشارة الى اقرار االم ) و ( بنسب الطفلة الٌها 

 -: خصومة المدعى عليه السجين -ج        

ان المدعى علٌه محكوم بالسجن المؤقت لعشر سنوات عن مواقعته ام الطفلة محل النزاع ،  

خصم كامل ، اما اذا كان ما زال ٌقضً محكومٌته  ما ان ٌكون قد انتهت محكومٌته فهووهو ا

                                                           
5
) ٌشترط فً الوصً ان ٌكون عاقال بالغا ذا اهلٌة كاملة  -: 1972لسنة  77( من قانون رعاٌة القاصرٌن رقم  46نصت المادة )  - 

المحكوم علٌه فً جرٌمة من الجرائم المخلة  -اوال : -قادرا على ممارسة شؤون الوصاٌة وال ٌجوز بوجه خاص ان ٌعٌن وصٌا :
من كان بٌنه او  -ة للتعٌش . ثالثا :من كان مشهورا بسوء السٌرة او من لم ٌكن له وسٌلة مشروع -بالشرف او الماسة بالنزاهة . ثانٌا :

احد اصوله او فروعه او زوجته وبٌن القاصر ونزاع قضائً او من كان بٌنه وبٌن القاصر او بٌن عائلته خصومة اذا كان ٌخشى على 
 مصلحة القاصر منهما . ( .

6
والشرح الكبٌر للدردٌر /  147/  1البن قدامه / والمغنً  147/  1والفتاوى الهندٌة /  191/  4الهداٌة شرح البداٌة للمرغٌنانً /  - 

  74/  4ومغنً المحتاج  460/  4
7
 . 141 –سورة النساء  - 
8
 الموقع الرسمً لمؤسسة سماحة الفقٌه المجدد المرجع السٌد محمد حسٌن فضل هللا . - 
9
اٌة شؤون ولده الصغٌر او الجنٌن ثم من ) الوصً هو من ٌختاره االب لرع -( من قانون رعاٌة القاصرٌن : 44نصت المادة )  - 

 تنصبه المحكمة ، على ان تقدم االم على غٌرها وفق مصلحة الصغٌر ... (



1 
 

( من قانون العقوبات تنصٌب  97فانه ممنوع من التصرف بامواله وٌقتضً طبقا لنص المادة ) 

، اال ان خصومته هنا صحٌحة الن السجٌن ال ٌعد قاصرا ، بل هو ممنوع من 10قٌم علٌه 

او  التصرف بامواله فقط ، لذا فأنه خصم كامل فً الدعوى التً لٌس لها عالقة مباشرة بامواله

، كتصدٌق الطالق والتفرٌق  لٌس فٌها طلبات مالٌة او تؤدي الى الحكم علٌه بالتزام مالً

ٌٌر االسم واللقب والنسب والبنوة ، اال ان القٌم ٌكمل خصومته فً مثل والمطاوعة والنشوز وتغ

، فاثبات نسب الصغٌرة الٌه لٌس له اثر  غٌر مباشرة هذه الدعاوى الن لها اثار مالٌة الحقة

، لذا ٌتوجب ادخال  قد تطالب به الحاضنة الحقا مالً مباشر ، لكنه ٌرتب حقا لها بالنفقة علٌه

  . وى اكماال للخصومةفً دعوى النسب شخصا ثالثا فً الدعالقٌم على السجٌن 

  -:نقصان الخصومة  -د          

ان الخصومة فً هذه الدعوى متوجهه وفقا ما ذكرنا انفا ، الن المدعٌة خصم باعتبارها الوصٌة 

ال ٌعد قاصرا ، بل ممنوع من التصرف  –السجٌن  –على الصغٌرة ، والن المدعى علٌه 

وانما ٌكون الممنوع من التصرف بامواله خصما فً الدعاوى التً لٌس لها عالقة بامواله ، 

 -: مباشرة بامواله وال تؤدي الى الحكم علٌه بالتزام مالً ، اال ان الخصومة ناقصة من جهتٌن

اثبات نسب الطفلة الى االم كما هو  هو االولى من جهة وجوب مخاصمة ام الطفلة الن المطلوب

من االب ، وهذا ظاهر مما حكمت به المحكمة فً حكمها المنقوض ، اذ اشارت مطلوب اثباته 

الى ام الطفلة مثلما اشارت الى ابٌها ، وٌتوجب اخذ اقرار االم بان الطفلة ابنتها ، فال ٌجوز 

) المدعٌة ببنوتها ، فال ٌكفً ادعاء والدتها الحكم ببنوة طفلة الى ام غٌر متزوجة دون اقرارها 

خاصة وان الطفلة نتاج عالقة غٌر شرعٌة .  لذا ٌتوجب ادخال ام الطفلة جدة الطفلة ( ذلك ، 

 شخصا ثالثا فً الدعوى الى جانب المدعى علٌه للحكم علٌها بثبوت نسب الطفلة الٌها .

من جهة المدعى علٌه ) السجٌن ( اذ  - من ناحٌة اخرى -الخصومة ناقصة اما الجهة الثانٌة فان 

جب ادخال القٌم الى جانبه كشخص ثالث ما دامت الدعوى ذات اثار مالٌة مستقبلٌة غٌر ٌتو

مباشرة ، فأذا لم ٌنصب على السجٌن قٌما توجب بالمحكمة االشعار الى المحكمة المختصة 

بناء على طلب شخصا ثالثا فً الدعوى اكماال للخصومة لتنصٌب قٌم علٌه ، ومن ثم ادخاله 

 المدعٌة .

 -: الحكم الموضوعي للنزاع -رابعا :

) ان ولد الزنا ال ٌلحق  -قضت محكمة تمٌٌز اقلٌم كوردستان الموقرة فً القرار محل البحث :

بابٌه شرعا ( وتقصد المحكمة الموقرة بان الشرٌعة االسالمٌة التجٌز اثبات نسب ولد الزنا الى 

 ابٌه مطلقا .

                                                           
10
)الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت ٌستتبعه بحكم القانون من ٌوم  -: 1919لسنة  111( من قانون العقوبات رقم  97تنص المادة )  - 

وبة او انقضائها الي سبب اخر حرمان المحكوم علٌه من ادارة امواله او التصرف فٌها بغٌر صدوره الى تارٌخ انتهاء تنفٌذ العق
االٌصاء والوقف اال بأذن من محكمة االحوال الشخصٌة او محكمة المواد الشخصٌة حسب االحوال التً ٌقع ضمن منطقتها محل 

الدعاء العام او كل ذي مصلحة فً ذلك ، قٌما الدارة امواله ، اقامته ، وتعٌن المحكمة المذكورة بناء على طلبه او بناء على طلب ا
ه وٌجوز لها ان تلزم القٌم الذي عٌنته بتقدٌم كفالة ولها ان تقدر له اجرا وٌكون القٌم تابعا لها وتحت رقابتها فً كل ما ٌتعلق بقوامت

تقدم ٌكون موقوفا على اجازة المحكمة المشار الٌها .وكل عمل او ادارة او تصرف متعلق باموال المحكوم علٌه ٌصدر دون مراعاة ما 
رته فً الفقرة السابقة ، وترد للمحكوم علٌه امواله عند انتهاء مدة تنفٌذ العقوبة او انقضائها الي سبب اخر وٌقدم له القٌم حسابا عن ادا

) . 
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 لمون لم ٌكونوا على رأي واحد فً هذه المسألة بلقة ان المذاهب االسالمٌة والفقهاء المسوالحقٌ

 .مواقف مختلفة من هذا الموضوع كان لهم 

  -: ٌخلو حال المزنً بها من احد الحالتٌن التالٌتٌنفال 

ان تكون متزوجة : وفً هذه الحالة ٌنسب كل ولد تلده الى زوجها طبقا لقول  -: ىاالولالحالة 

انه من ب ) اي الزوجة ( لفراش وللعاهر الحجر ( ، ولو اقرت) الولد ل -الرسول الكرٌم ) ص ( :

)  -طبقا لقوله تعالى :، اال اذا تبرء زوجها منه بمالعنة الزوجة  ) اي من غٌر زوجها ( غٌره

والذٌن ٌرمون ازواجهم ولم ٌكن لهم شهداء اال انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات باهلل إنه لمن 

( وٌدرؤا عنها العذاب ان  7ان لعنت هللا علٌه إن كان من الكاذبٌن ) ( والخامسة  1الصادقٌن ) 

( والخامسة ان غضب هللا علٌها إن كان من  7تشهد اربع شهادات باهلل إنه لمن الكاذبٌن ) 

 ( . (. 9الصادقٌن ) 

تفً نسب الولد عن الزوج وٌلحق بامه فقط ، وال ٌجوز اثبات انو فرق القاضً بٌنهما فأذا تالعنا

، ، اي ال ٌجوز نسبته الى ابٌه الزانً ولو عرف بشكل قاطع ال شك فٌه نسبه من الزانً مطلقا 

  DNAكفحص )  وبالوسائل العلمٌة وباقراره لو ثبت انه ابنه باقرار الزوجٌناي ال ٌنسب الٌه و

ٌة له وال ٌورثه وال والوال حق له على ابٌه فال ٌرثه  ، اي ٌظل الطفل منسوبا الى امه فقط . (

فٌرثه اخواله فً رأي اهل السنة  ) اي الولد ( تواذا ما،  وال نفقهعلٌه وال حضانة وال رضاع 

الشٌعة  د، وال ٌرث وال ٌورث ال من جهة ابٌه وال من جهة امه عنوهو ٌرث من امه واخواله ، 

ه ولكن ٌثبت بٌنه وبٌن ابٌ االمامٌة ، بل ٌتوارث فقط مع زوجه او زوجته وفروعه فقط .

 وارحام ابٌه احكام التحرٌم فً النكاح فقط .

فأذا  -:كأن تكون باكرا او مطلقة او ارملة ان تكون المزنً بها غٌر متزوجة  -: ةالثانٌالحالة 

  -نسبه الى ابٌه او الى امه على قولٌن : د من الزنا فقد اختلف الفقهاء فً جواز اثباتجاءت بول

اء بضمنهم الشافعٌة والحنفٌه والمالكٌة والحنبلٌة والشٌعة اذ ذهب جمهور العلم -الرأي االول :

الى عدم جواز اثبات نسب ولد الزنا ذكرا كان من انثى من ابٌه ، بل ٌنسب  والظاهرٌة االمامٌة

ما دام ٌقر او ثبت بطرٌق  -قبل والدة ولد الزنا  –الى امه فقط . ولو تزوجها الزانً حال حملها 

ٌلهم حدٌث الرسول ) الولد للفراش وللعاهر الحجر ( ووجه الداللة ان ودل معٌن بانه ولد زنا .

) اي ما تولد من االوالد عن طرٌق زواج او ما ٌعد  الرسول ) ص ( قصر النسب على الفراش

وال ٌجٌز  فال نسب لمن ال فراش له ، والزانً ال فراش له . بحكمه او عالقة مقبولة شرعا (

ً بها من الزانً وال غٌره حتى تضع حملها ، وال ٌنسب الولد اصحاب هذا الرأي تزوٌج المزن

الى ابٌه مطلقا ، بل الى امه فقط ، وال حق له على ابٌه فال حضانة وال رضاع وال نفقة ، وال 

ة فال ٌجٌزون الحاقه وٌقٌس البعض على هذا الرأي ولد المغتصب ٌتوارثان اذا مات احدهما .

 .11النه لم ٌأت من فراش  بابٌه المغتصب

                                                           
11
قضٌة اغتصاب  غتصاب الى ابٌه ( فًحكما ) باثبات نسب الولد عن ا فً مصر سرة شبٌن الكوممحكمة استئناف أ أصدرت - 

، وتوجهت إلى مكتب الصحة الستخراج شهادة مٌالد البنها، إال أن لم تتجاوز الثانٌة عشرة ، حملت ووضعت  رقٌب شرطة لفتاة
مت زواج، ونصحوها باتخاذ اإلجراءات القانونٌة ضد من اغتصبها إلثبات نسب الطفل إلٌه. فأقا عقدرفضوا لعدم وجود  المسؤولٌن

منها حكم  فطعنت به امام محكمة االستئناف وقدمت مستنداتها و،ت نسب الطفلإثبا التً رفضت شبٌن الكوم، دعوى أمام محكمة
، وكذلك تقارٌر الطب الشرعً والمختبر التً تؤكد تطابق الحمض النووي ثالث سنوات المحكمة العسكرٌة بحبس رقٌب الشرطة
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سلٌمان بن ٌسار وابن سٌرٌن وعروة بن الزبٌر  النخعً وابو حنٌفة و وقال به -رأي الثانً :ال

ورحجه ابن تٌمٌه وابن القٌم  وروي عن ابن عباس ، بن راهوٌهسحاق واوالحسن البصري 

ولهذا الرأي زنا . وذهبا الى اثبات نسب ولد الزنا الى ابٌه اذا ما اقر به ولو صرح انه ولد 

 -: حجج نقلٌة ونصٌة وعقلٌة قوٌة هً

) ادعوهم البائهم هو  -ان نسب الولد الى ابٌه ولو من الزنا ٌتطابق مع قوله تعالى : -1

اقسط عند هللا ، فأن لم تعلموا اباءهم فاخوانكم فً الدٌن وموالٌكم ، ولٌس علٌكم جناح 

. فهذه االٌة 12فٌما اخطأتم به ، ولكن ما تعمدت قلوبكم ، وكان هللا غفورا رحٌما ( 

 ة كل مولود البٌه متى ما عرف االب .صرٌحة فً وجوب نسب

كان رجل من بنً  -قال رسول هللا : -ما رواه البخاري ومسلم عن ابً هرٌره قال : -0

اجٌبها او اصلً  -: ٌقال له جرٌح ٌصلً فجاءته امه فدعته فأبى ان ٌجٌبها فقال لاسرائٌ

صومعته فقالت اللهم ال تمته حتى ترٌه المومسات ، وكان جرٌح فً  -: ؟ ثم اتته فقالت

 فأمكنته من نفسها، فأتت راعٌا  ، فأبى ، فكلمته ، فتعرضت له، الفتتن جرٌحا  -امرأة :

وسبوه  ، فأنزلوه ، وكسروا صومعته، فأتوه ، هو من جرٌج  -: فقالت ، فولدت غالما ،

 -: قالوا ، الراعً -من ابوك ٌاغالم ؟ قال : -اتى الغالم فقال : توضأ  وصلى ، ثمف، 

قال ال من طٌن . فهنا نسب ابن الزنا الى ابٌه ) الراعً (  ، نبنً صومعته من ذهب

واخبر الرسول الكرٌم عن ذلك فً  ، بأن انطق الصبً بذلك ، وصدق هللا نسبته

وهو  ، النه شرع من قبلنا ، فالنسبة صحٌحة شرعا ، معرض المدح واظهار الكرامة

 ما لم ٌرد ما ٌخالفه .، حجة فً شرعنا 

بان عمر بن الخطاب ) رض ( كان ٌلٌط ) اي ٌلحق ( اوالد الجاهلٌة بمن وما روي  -4

 .13ادعاهم فً االسالم 

سئل ابن عباس ) رض ( فٌمن فجر بامرأة ثم تزوجها ؟ قال اوله سفاح واخره نكاح  -4

ابً حنٌفه رحمه هللا  علً بن عاصم عن ، ونقل ابن قدامه فً المغنً عن14البأس به 

ارى بأسا اذا زنى الرجل بأمرأة فحملت منه ان ٌتزوجها مع حملها وٌستر  ال -انه قال :

 علٌها والولد ولد له .

عاهر الحجر لقال ابن القٌم الجوزٌة فً زاد المعاد بعد ان ذكر حدٌث الولد للفراش ول  -6

) هذه مسألة جلٌلة اختلف اهل العلم فٌها فكان اسحاق بن راهوٌه ٌذهب الى ان  -قال :

من الزانً اذا لم ٌكن مولودا على فراش ٌدعٌه صاحبه وادعاه الزانً الحق به المولود 

) الولد للفراش ( على انه حكم بذلك عن تنازع الزانً  -، وأول قول النبً ) ص ( :

وصاحب الفراش ، وهذا مذهب الحسن البصري ، رواه عنه اسحاق باسناده فً رجل 

ٌجلد وٌلزمه الولد ، وهذا مذهب  -فقال : زنً بأمرأة ، فولدت ولدا ، فادعى ولدها ،
                                                                                                                                                                      

 بإلغاء حكم أول درجة وإثبات نسب الطفل لوالده. الستئناففقضت محكمة اٌب الشرطة.للطفل مع رق
إن تقرٌر الطب الشرعً والمعمل الجنائً أكدا تطابق الحمض النووي بٌن الطفل ووالده، كما أن حكم »وجاء فً حٌثٌات الحكم: 

من المتهم بالواقعة. ولهذا فإن  المحكمة العسكرٌة هو عنوان الحقٌقة، حٌث أدان رقٌب الشرطة فً واقعة االغتصاب، مما ٌعد إقرارا  
، أكدت أهمٌة االعتماد على الوسائل العلمٌة والقانونٌة «قانون الطفل»، المعروف باسم 0227لسنة  0مكرر من القانون رقم  4المادة 

 «.فً إثبات النسب وهذا ما أكدته حافظة مستندات األم
 
 
12
 . 6اٌة  –سورة االحزاب  - 
13
 . 014/  12، والبٌهٌقً فً السنن الكبرى  74/  104المصنف اخرجه عبد الرزاق فً  - 
14
 . 166/  7اخرجه البهٌقً فً السنن الكبرى  - 
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اٌما رجل اتً الى غالم  -عروة بن الزبٌر وسلٌمان ابن ٌسار ذكر عنهما انهما قاال :

 ٌزعم انه ابن له وانه زنى بامه ، ولم ٌدع ذلك الغالم احد فهو ابنه . ( .

راش ورد اصحاب هذا الرأي على حجة اصحاب الرأي االول بان معنى حدٌث الولد للف -1

وللعاهر الحجر  انه اذا تنازع رب الفراش والعاهر ) الزانً ( فالولد لرب الفراش 

، دون من لٌس له فراشكولد الزنا او  ولٌس المقصود منه حصر النسب بما له فراش

 . ولد المغتصبة

الن االب  ) اي اثبات نسب ولد الزنا الى ابٌه ( ان القٌاس الصحٌح ٌقتضً هذا الرأي -7

باالم الزانٌة وترثه وٌرثها وٌثبت النسب بٌنه وبٌنها  الولد ٌن ، فلماذا ٌلحقاحد الزانٌ

وال تترتب له علٌه اي  ومع اقاربها ، فً حٌن ال ٌثبت النسب الى ابٌه الزانً وال ٌرثه

 التزامات .

هً حماٌته من ان ٌنسب الٌه غٌر  ( المنع من الحاق ولد الزنا بابٌه الحكمة من ) كما ان -7

، او ثبت بطرٌق معتبر بانه من ولده ، فً حٌن انه هنا هو من استلحقه باقراره به 

 . ماءه

ان هذا الحكم موافق للشرع من جهة ان الشارع ٌسعى الى ثبوت النسب وحفظ الولد من  -9

، وان قٌن القاطع ، لذا ٌثبت النسب بالظن وال ٌنتفً اال بالٌالضٌاع والتشرد واالنحراف 

وٌشتهر عنه انه ابن  فقط ،نشأة الطفل منسوبا الى ابوٌن خٌر له من ان ٌنسب الى ام 

ٌلحق  ان ذلك كما ، ٌتجرع وٌالت جرٌرة لم ٌرتكبها، مصاحبا للعار بقٌة عمره ، زنا 

 ، وربما ِنشأ الولد حاقدا على مجتمعه ، بل وبالمجتمع ككل،  العار به وبامه وبذوٌها 

ستر على الجناة واهلهم ال ٌضمن هذا الرأي، و ذٌا له بانواع االجرام والعدوانمؤ

خاصة وان االسالم تشدد فً الستر فً هذه  ، وتشجٌع لهم على التوبة، وولدهم 

 فً اثباتها . - شبة مستحٌلة التحقٌق - حٌنما فرض طرٌقة ) اي جرٌمة الزنا ( الجرٌمة

عالقات غٌر مشروعة حرمها  جاهلٌة عنم اقر بنسب من ولد فً الان االسال -12

فهناك الكثٌر ممن جاؤا من زنا صرٌح عن طرٌق البغاٌا ذوات الراٌات  ، االسالم

مع كل من ٌدفع االجر ، فكانت اذا ولدت  ، الحمراء الالتً ٌمارسن الزنا بدون تمٌٌز

هلً طفال الحقته بمن تشاء ممن ٌدخل علٌها من زبائنها ، فقد اعترف المجتمع الجا

بنكاح فاسد ام بزنا  ، سواء ببنوته البٌه واقر االسالم ذلك بغض النظر عن كٌفٌة مجٌئه

   .العرب الخمسة  احد دهاة 15،اشهرهم عمرو بن العاص ، 

، نفسه  بثم اكذ ، قٌاس الزانً على المالعن ، الن المالعن اذا العن زوجته -11

الحقا نفٌه عنه مطلقا ، فلماذا ال ٌقبل واستلحق ولده منها ، فأنه ٌلحق به ، وال ٌقبل منه 

نعم قد ٌقال ان المالعن ٌقبل اعادة نسبة الولد الٌه النه عن  الحاق ولد الزنا بأبٌه .

فراش ، اال ان الحالتٌن ٌتحدان بكونهما عن زنا ثبت بطرٌق شرعً ، والزنا هو سبب 

 منع الحاق ولد الزنا بابٌه على رأي من قال بذلك .
                                                           

15
روي ان العاص بن وائل كان ٌقول ) ان محمد ابتر ال ابن له ٌقوم مقامه فأذا مات انقطع ذكره  624/  7قال الرازي فً تفسٌره /  - 

واسترحتم منه ( ، وكان قد مات ابنه عبد هللا من خدٌجة ، وهذا قول ابن عباس ومقاتل والكلبً وعامة اهل التفسٌر ، وذكر الفخر 
ابً لهب وعقبة بن ابً معٌط كانوا ٌشٌنون رسول هللا ) ص ( اال ان الهجهم به واشدهم شنته العاص بن وائل الرازي ان ابً جهل و

حسبما  –وقد اجمع المفسرون ان االٌة الكرٌمة ) ان شانئك هو االبتر ( انما نزلت بحق العاص بن وائل ، اما من جهة االم فأن امه 
فاسمها لٌلى اشهر بغً بمكة وارخصهن  –ض المناظر وثمرات االوراق وجمهرة الخطب جاء فً العقد الفرٌد وبالغات النساء ورو

اجرة ، ولما وضعته ادعاه خمسة كلهم اتوها ، غٌر ان لٌلى الحقته بالعاص ، لكونه اقرب شبها به ، واكثرهم نفقة علٌها ، والخالصة 
ولم ٌؤاخذه المجتمع بخطٌئة ابٌه وامه ، بل ظهر نبوغه السٌاسً ان التارٌخ ٌذكر ان عمرو بن العاص ابن زنا ولكن حمل اسم ابٌه ، 

 ففاق الكثٌرٌن ، وقد اقره االسالم على نسبه من ابٌه ، ولم ٌنفه عنه ، او ٌلحقه بامه لوحدها.  
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لم ترتكب اثما ،  لنفسظلم واز اثبات نسب ولد الزانً البٌه م جان القول بعد -10

 . والظلم محرم فً الشرٌعة

لم ٌرتكبه وٌناقض اصل ه وزر اثم ـــان حرمان ولد الزنا من النسب تحمٌل ل -14

 . ( ال تزر وازرة وزر اخرى ) -من اصول الدٌن :

حمٌل الثم الزنا فٌه ت ، والحاقه بامه لوحدها ، ان منع الحاق ولد الزنا بابٌه -14

ثمرة الزنا ،  -لوحدها –تتحمل  -رغم انه الطرف االضعف -فالمرأة  ،علٌها لوحدها 

فعلٌها اعالة الصغٌر وتربٌته واالنفاق علٌه وتطبٌبه ومالحقة جمٌع مشاكلة ، فً حٌن 

وفق كل  -ٌفلت الرجل من كل ذلك ، فال ٌلحقه من عبء زناه شئ ، فً حٌن ٌنبغً 

  تحمل الرجل عبء كل ذلك ، ولٌس المرأة .  -المعقولة  طقٌةالمن الموازٌن

ٌضاف الى كل ذلك ان المشرع العراقً خالف اصحاب الرأي االول حٌنما شجع على 

 407 و ) 16( 497)  تٌنالماد بموجباو المخطوفة الزواج من المغتصبة او المزنً بها  

، وفً ذلك دلٌل الى انه منه فً مقابل اٌقاف تحرٌك الدعوى الجزائٌة والتحقٌق فٌها  17(

   .ٌمٌل الى االخذ بالرأي الثانً الذي ٌجٌز الزواج من المزنً بها ونسبة ولد الزنا الى ابٌه

ظا اهو القبول باثبات نسب ولد الزنا الى ابٌه حف -لدٌنا  – فأن الراحجاالسباب لكل هذه 

قرة بعدم جواز ولذا فأن قول محكمة التمٌٌز فً اقلٌم كردستان الم وعلى المجتمع ، ه علٌ

الشرٌعة  اثبات نسب ولد الزنا الى ابٌه هو اخذ برأي الجمهور ولكنه لٌس الرأي الوحٌد فً

  لة .االسالمٌة فً هذه المسأ

ومع ذلك فأن المحكمة الموقرة امرت باتباع الحكم الفقهً لدى الطائفة المسٌحٌة التً ٌنتمً 

الٌها االبوان فً شأن اثبات نسب طفلة مسلمة الى ابٌها المسٌحً والى امها التً اسلمت بعد 

 علبسنتٌن ، باعتبار انها ترى ان القانون الواجب التطبٌق انما ٌتحدد بتارٌخ وقوع فوالدتها 

  .وفً ضوء دٌانة الوالدٌن الزانٌٌن فقد كانا حٌنها مسٌحٌٌن  الزنا الذي تولدت عنه الطفلة ،

                                                           
16
لواردة ) اذا عقد زواج صحٌح بٌن مرتكب احدى الجرائم ا -: 1919لسنة  111( من قانون العقوبات رقم  497نصت المادة )  - 

فً هذا الفصل وبٌن المجنى علٌها اوقف تحرٌك الدعوى الجزائٌة والتحقٌق فٌها واالجراءات االخرى واذا كان قد صدر حكم فً 
الدعوى اوقف تنفٌذ الحكم ...( والجرائم المقصودة هً االغتصاب ومواقعة القاصر برضاها ومواقعة االنثى بوعد الزواج واالعتداء 

 على العرض .
17
) اذا عقد زواج صحٌح بٌن مرتكب احدى الجرائم الواردة فً  -: 1919لسنة  111( من قانون العقوبات رقم  407ت المادة نص - 

هذا الفصل وبٌن المجنى علٌها اوقف تحرٌك الدعوى والتحقٌق فٌها واالجراءات االخرى واذا كان قد صدر حكم فً الدعوى اوقف 
 هً حجز االشخاص والقبض علٌهم بدون امر من سلطة مختصة ، والخطف.  تنفٌذ الحكم ... ( والجرائم المقصودة


