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 المقدمة
الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى سػيداا محمػد كعمػى  لػح كصػح ة 
اجمعػػيف ك عػػد  قف مقت ػػيات ال حػػث العمميػػة محػػؿ الدراسػػة تقت ػػ  قف قتاػػاكؿ  ػػ  

 المقدمة األمكر اآلتية:
ء اظػػر قػػد يكاجػػح القا ػػ   ػػ  ا اػػا :: المددد ا الرعريفددي ومواددوث الوحددثاولا 

الػػدعكل مسػػفلة  ايػػة يصػػعب عميػػح ا لمػػاـ  يسػػا كماسػػا المسػػا ؿ الط يػػة ممػػا ي ػػطر 
االسػتعااة  ػالخ راء الط يػيف الاػػارة الطريػؽ امامػح مػف قجػؿ حسػـ الػػدعكل  إلػى  معسػا

كمػػػػف تمػػػػؾ المسػػػػا ؿ إ  ػػػػات الاسػػػػب كاديػػػػح  طػػػػرؽ العمميػػػػة الحدي ػػػػة  إ  تتطمػػػػب تمػػػػؾ 
اصحاب التخصص الداػ   ككػاف ا  ػات الاسػب الكسا ؿ معر ة كمسارة ال يدركسا اال 

تطػػكر إالا قف  يعتمػد عمػػى  صػػا ؿ الػدـ  ػػ  إيجػػاد العالقػة الكرا يػػة  ػػيف األ ػف كق كيػػح 
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العمػػػػـ السػػػػيما  ػػػػ  المجػػػػاؿ الط ػػػػ  ادل لظسػػػػكر ادلػػػػة عمميػػػػة حدي ػػػػة كماسػػػػا  حػػػػص 
حيث قف دقة هػ ا الدحػص جعػؿ الق ػاء  DNAما يطمؽ عميح قك  التطا ؽ الاسيج 

   المجكء اليح ألاػح ي  ػت العالقػة ال يكلكجيػة  ػيف اال ػف كق يػح  دقػة عاليػة ال يطم ف 
 يرقى اليسا الشؾ كال ير  سا العقؿ كالماطؽ.

ف الق اء لـ يستقر عمى اتجاه  ا ت    األخ   دحص التطا ؽ الاسيج  قال إ
 كيعكد الس ب     لؾ قف المشرع العراق  لـ يحسـ مكقدح تجاه تمؾ المسفلة  مما

( مف قااكف اال  ات كالت  تعد قاعدة 404المادة)إلى  المجكءإلى  ي طر معح الق اء
عامة تاط ؽ عمى كسا ؿ التقدـ العمم  جميعسا كماسا  حص التطا ؽ الاسيج   كصدسا 

 قرياة ق ا ية تساعد القا      حسـ الدعكل.
ر مك كع دكر اختياإلى  ت رز قس اب عديدة د عتا  :: أسواب ا ريار المواوثثانياا 

  حص التطا ؽ الاسيج     اد  الاسب مك كعان لم حث مف قهمسا:
ظسكر قدلة عممية جديدة لـ تكف مكجكدة سا قان  كمف ه ه االدلة  حكصات الدـ  .4

 كالتطا ؽ الاسيج   مما يتطمب ال حث  يسا لمعر ة حجيتسا    األ  ات.
ديح  الطرؽ العممية عدـ تاظيـ المشرع العراق  قحكاـ خاصة أل  ات الاسب كا .2

 الحدي ة. 
مف خالؿ االطالع عمى الك ير مف القرارات الق ا ية كجداا ت ايف المكقؼ الق ا    .3

إ  لـ ،  يما يخص اد  الاسب  الخ رة الط ية المتم ؿ  دحص التطا ؽ الاسيج 
 يستقر الق اء العراق  عمى اتجاه  ا ت كمكحد    حسـ م ؿ ه ه الدعاكل.

لقد تـ اختيار مك كع دكر  حص التطا ؽ الاسيج     اد   :الوحثثالثاا: رساؤلت 
 الاسب لإلجا ة عف األس مة اآلتية:

 هؿ تعد كسا ؿ ا  ات الاسب الحدي ة قرياة ق ا ية قـ خ رة ط ية؟ .4
 ماه  الحجية القااكاية لاد  الاسب  دحص التطا ؽ الاسيج ؟ .2
 ة ا سالمية؟هؿ يتعارض  حص التطا ؽ الاسيج  لاد  الاسب مع الشريع .3
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ما هك الس ب    ت ايف كتعارض المكقؼ الق ا    يما يخص اد  الاسب  دحص  .4
 التطا ؽ الاسيج ؟

 قيجاد اصكص تشريعية خاصة تحكـ المك كع؟قك  هؿ مف الممكف اقتراح .5
تػػػـ االعتمػػػاد  ػػػ  إعػػػداد هػػػ ا ال حػػػث عمػػػى المػػػاس   :الوحدددث راوعددداا: مني يدددة

ا  ات الاسب الحدي ة    القػااكف العراقػ  مػع  المقارف ال م يقكـ عمى مقاراة كسا ؿ
القااكف المصرم  كالقااكف الم ااا   كالقااكف االمارات   كالقااكف االردا    ال عػف 
 يػػػاف مكقػػػؼ الشػػػريعة االسػػػالمية  كاعتمػػػداا عمػػػى المػػػاس  التحميمػػػ  الػػػ م يقػػػكـ عمػػػى 

كردت  كتحميؿ تحميؿ الاصكص القااكاية كمااقشتسا الت  تاظـ ه ا المك كع حي ما 
اآلراء الدقسيػػة كمااقشػػتسا كتػػرجيي الػػرقم المد ػػؿ مػػع  يػػاف رقياػػا الخػػاص كممػػا كػػاف 
 لؾ  ركريان  كتـ االعتماد عمى الماس  التط يقػ   ك لػؾ  تعزيػز المكقػؼ التشػريع  
كالدقسػػػ   ػػػالقرارات الق ػػػا ية  ات الصػػػمة  مك ػػػكع ال حػػػث سػػػكاء قكااػػػت ماشػػػكرة قـ 

 غير ماشكرة.
 سكؼ تتـ دراسة مك كع ال حث  حسب الخطة اآلتية:: مية الوحث امساا: ىيك

التعريػػػػؼ المطمػػػػب األكؿ: /ماهيػػػػة  حػػػػص التطػػػػا ؽ الاسػػػػيج الم حػػػػث األكؿ: 
المطمػػػب ال ػػػاا : قسػػػاس ادػػػ  الاسػػػب  دحػػػص التطػػػا ؽ /  دحػػػص التطػػػا ؽ الاسػػػيج 

 الاسيج .
 طمب األكؿ:الم/المكقؼ الق ا   لاد  الاسب  دحص التطا ؽ الاسيج الم حث ال اا :

كاف اد  الاسب إذا  المطمب ال اا :/ لـ يكف اد  الاسب  يح الحاؽ الطدؿ  الغيرإ ا 
 لخاتمة: كتشمؿ ما تكصماا قليح مف الاتا   كالتكصيات./ ا يح الحاؽ الطدؿ  الغير

 الموحث األوا
 ماىية فحص الرطاوق النسي ي

الطرؽ المستخدمة حاليان  احدثإالا قف  تتعدد طرؽ ا  ات الاسب    الخ رة الط ية
  عد التطكر  (DNAما يطمؽ عميح )ال صمة الكرا ية قك  هك  حص التطا ؽ الاسيج 

العمم  الحاصؿ    مجاؿ عمـ الطب السيما)عمـ الكرا ة( اص حت مف الكسا ؿ الت  ال 
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يمكف االستغااء عاسا  الف اتا   ه ا الدحص ت  ت  صكرة قاطعة تصؿ اس تسا 
ا ؿ ا  ات الاسب اما    حالة اد  الاسب  تصؿ دقة ه ا %    مس9,99الى

% ا ف ه  مف الدحكصات الت  ال يرقى اليسا الشؾ  ك ما اف ه ا 400الدحص
الدحص هك المعكؿ عميح حاليان    المجاؿ الط   كالق ا    ل ا سيقتصر  ح اا عمى 

الساس ه ا الكسيمة     ياف المقصكد  دحص التطا ؽ الاسيج     ال عف  ياف ا
 الشرع  كالقااكا  لاد  الاسب  س ه الطريقة كالت  يتطمب  يااسا عمى ك ؽ ما يفت :

 المطمب األوا
 الرعريف وفحص الرطاوق النسي ي

 DNA (4)ما يطمؽ عميح ال صمة الكرا يةقك  يقصد  دحص التطا ؽ الاسيج 
مف   حص الجياات الكرا ية لألاسجة الكاقعة عمى سطي كريات الدـ ال يض  كهك

الدحكصات الحدي ة كالمتطكرة المستخدمة حاليان    مجاالت ط ية عديدة ماسا الط ا ة 
كيستخدـ    تط يقات قخرل تتعمؽ  جسـ االاساف (2)العدلية    دعاكل إ  ات الاسب

كما    تشخيص األمراض الكرا ية كايجاد العالج لألمراض المكرك ة  كقد  (3)كصحتح

                                                           

1٢ًِٟٟٓٓ٠ٍُ:)اٌٛساصخعجحشفأزمبيصفبداٌىبئاٌحج١خشٚرفغ١شاٌظٛا٘شاٌّزعٍمخثطش٠مخ)

ًِٟٚ٘ٚٓ٠ٌٞٝٚٓٝ .ٚاٌفاشإٌاِااالصاٛيأاألثٕابءإاالصشاٌزٕزما٢ثبءأاٌعالِخأ٘زااالٔزمبي،

،َ،،ُ َحغاابعجااذاٌٛاحااذواابأ٠اابدِطاااشصاا١ٙٛداالٌزااضاثغااش٠خرمش٠ااشاٌج ااّخاٌٛساص١ااخثحااشد 

،ْْٛٔ،ْْٟٛٔ55،،2002،ثغاذادِٕاٛسفِجٍخاٌمباٌّمبسر ذس٘بجّع١خاٌمباٌّمبساٌعشال١خ.

 55ص

)َ،ٟ،ً ٌٟٝ،ٝعٍاِجٍاظاٌماابءاالإٌمبضفبسطف١خٛسش١ذفحصاٌزطبثكإٌغ١جثحشِمذا2)

 ِِٟٗجّعاٌفماالعالثذٚسحاٌغبدعاخعااشإٌّعماذثّىاخٚعشفٙب3صألغشاضاٌزشل١خاٌع١ٍّخ،

2002ٟ٘،(،ٟٝٞاٌج١ٕابدأاٌّٛسٚصابداٌزاراذيإٌااٌج١ٕاخاٌج١ٕ١اخٔغاجخاٌج ّخاٌٛساص١خاٌّىشِخ

ًٍْٝ٠ٛ٘خوإٔغبثع١ٕٗ( ع

ٟٖٓ٠ٚ:1ّى-ٚ٠ٗٔف١اِٚابزعٍاكأإصجابدإٌغاترطج١ك٘زاٌزم١ٕخٚاالعزفبدحِٕٙبفاٌّجبالداألر١اخ(3)

ًٟٟٖٟٓٚٚعٕاذأبياألٔبث١ات،فحبياالشزجبفأطفاأثزٌهِضر١١ّضاٌّٛا١ٌذاٌّخزٍط١فاٌّغزاف١بد

ًٟٚ.،ًٚٚحابياالشازشانأطفاٌما١ ،أٚاٌحاٛادساٌزٕبصفطفِفماٛدثغاجتاٌىاٛاسسأاالخزالف

ًِّٟٟٚٓٓٓٓعٕذٚجٛداحزّبيحاٌّشأحسج١ٍفث١از١ِخزٍفزا١أفٚطءشجٙخٚح ٛياٌحًّ،

ًٌُِٟٟٓٛٚعٕاذادعابءشاخصأفٚلذِزمبسةوّبراغز بةاٌّشأحثأوضشسجفاٚلاذٚاحاذ،

ً)شٙٛد(ٖٓٗ 2ثاال-ٚٔف١ٙابأرحذ٠اذاٌاخ ا١خث١ٕاخشلذٔغتإ١ٌِالجاًعٕذث١ٕخثٕغتطفعٕذآخ

ٓٓٓ،ًِٜٓضعاٛدحاألعاشٚاٌّفماٛد٠ثعاذغ١جاخط٠ٍٛاخٚاٌزحماكِاشخ ا١بداٌّزٙاشث١ِاعمٛثابد

،ُٓ،ٓوابٔٛاجضضابمِااٛ٘خِااٌحاشٚةٚاٌحاٛادسٚاٌزحماكِاإرااٌجشائٚرحذ٠اذشخ ا١بداألفاشاد

ٜٛٝٚ ًٌّٓض٠ااذِاااٌزف اا١شاثااخٌٍعبئٍااخرحذ٠ااذاٌمألج١ٍااخِع١ٕااخثغااجتاٌٙجااشح،إٌاادعاااالٔزغاابة
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المجاؿ الجاا   لكشؼ هكية المجرميف     لكرا ية ليشمؿاؽ العمؿ  ال صمة اتكسع اط
ك يما يخص  حص التطا ؽ الاسيج       حاالت ارتكاب جرا ـ القتؿ كاالعتداء كغيرها

دعاكل الاسب   فف االكتشا ات الط ية تدؿ  ااح يكجد    داخؿ الاكاة الت  تستقر    
ه الكركمكسكمات مف ( مف الص غيات الكركمكسكمات كتتككف ه 46خمية االاساف)

ام الجياات  (4)المادة الكرا ية)الحمض الاككم الري كم الالكسيجيا  ال م يرمز ب)داا(
الكرا ية كيحتكم كؿ كاحد مف الكركمكسكمات عمى عدد ك ير مف الجياات الكرا ية قد 

 ما ة الؼ مكر ة تقري ان كه ه المكر ات الجياية ه إلى  ت مغ    الخمية ال شرية الكاحدة
الت  تتحكـ    صدات االاساف كالطريقة الت  يعمؿ  سا    ال عف كظا ؼ اخرل 
تاظيمية لمجياات  كقد ا  تت التجارب الط ية  كاسطة كسا ؿ تقاية    غاية التطكر 
كالدقة اف لكؿ ااساف جياكمان  شريان يختص  ح مف دكف سكاه ال يمكف قف يتشا ح  يح مع 

   خصا صسا إ  ال يمكف تطا ؽ الصدات الجياية  غيره قش ح ما يككف   صمة اصا ع
 .(2) يف شخص ك خر كقف كااا تكقميف

ل ا جرل إطالؽ ع ارة)ال صمة الكرا ية( لمداللة عمى ت  يت هكية الشخص قخ ان مف 
عياة الحمض الاككم المعركؼ ب)داا( ال م يحممح ا اساف  الكرا ة عف ا يح كقمح  إ  

( مف ص غيات الكركمكسكمات  يرث 46جياية)قف كؿ شخص يحمؿ    خميتح ال
كالاصؼ االخر  ( كركمكسكمان عف ا يح  كساطة الحيكاف الماكم23اصدسا كه )

( كركمكسكمان ير سا عف قمح  كاسطة ال كي ة ككؿ كاحد مف ه ه 23كه )
الكركمكسكمات كالت  ه  ع ارة عف جياات األحماض الاككية المعركؼ  اسـ)داا(  ات 

شخص شقان ماسا عف ق يح كالشؽ األخر عف قمح  يات    لؾ شقيف كيرث ال

                                                                                                                                                      

،ُٓٝاألٔزشٔاذعٍاٝساص١خٚحج١زٙب،ثحشِزاٛفشعٍاعجذاٌشش١ذِحّذا١ِاٌمبعاٌج ّخا٠ٌٕٛظش:د 

11/3/2012ثزبس٠خ www.islamtoday.net/ http:اٌّٛلعاإلٌىزشٟٚٔ:

1:)ٍُٗٝ٠ًٟٓٓٓعاخ١طا١اصٕا١حٍضٚٔااٌااىٍزاحاٌٛاحاذِّٕٙابعٍااالخاشفّٙاباشاجثغااٌذٔبعجابسح)

 ْ٠ٚ،ٟخاجGenetic code ٝ:٠ًٌِّٓض٠ذاٌزف ١ٕظاشر١غا١شع١غاٍِزححّالاٌافشحاٌٛساص١خ

ٖ،،َٝ،اٌ ١ذاحّذأصشاٌّغازجذاداٌع١ٍّاخاٌحذ٠ضاخعٍاأحىابإٌغاتدساعاخِمبسٔاخسعابٌخدوزاٛسا

 ٌٝ،ش ِ،ٓ،،214ص2014اٌحمٛقجبِعخع١شّظو١ٍخإِمذِخ

ًٟ،ٟٓ)-،ٜٛدعاااإٌغااتشاااشعبمٚلبٔٛٔااابمِٕااااأحأ١ِااشححغااااٌشافعااااٌاااٛج١ضفاااٌّغااابئاٌااااشع١خ2)

 ،،،42ص2012اٌّعبسفاالعىٕذس٠خ

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow
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كركمكسكمات خاصة  ح ال تتطا ؽ مع ق يح مف كؿ كجح  كال مع كركمكسكمات قمح مف 
اما جاءت خميطان ماسا  .(4)كؿ كجح كا 

 المطمب الثاني
 أساس نفي النسب وفحص الرطاوق النسي ي

اك ر قك  ة  كلد لستة اشسرجاءت الزكجإ ا  قف األساس الشرع  لاد  الاسب  فاح
دعكل إلى  مف حيف  دء الدراش الشرع    ت اس ح مف الزكج  الدراش مف غير حاجة

ي  ت مف ق يح كهك الزكج الشرع   كا ا اراد الزكج قف  (2)قم اقرار مف الزكج كاسب الكلد
الاِ يف  }ك   لقكلح تعالى (3)ياد  اسب الكلد إليح  ال ياتد   مجرد اديح  ؿ ال د مف المعاف

ـْ ق ْر  ُع ش س اد اٍت ِ الماحِ  ِدِه ـْ   ش س اد ُة ق ح  ـْ ُشس د اء ِإالا ق اُدُسُس ـْ ي ُكف لاُس ل  ـْ ك  ُس ِإااُح  ي ْرُمكف  ق ْزك اج 
اِدِقيف   ي ْدر قُ * ل ِمف  الصا * ك  م ْيِح ِإف ك اف  ِمف  اْلك اِ ِ يف  اِمس ُة ق فا ل ْعا ت  الماِح ع  ْاس ا اْلع   اب  ع   ك اْلخ 

م ْيس ا ِإف *  ق ْف ت ْشس د  ق ْر  ع  ش س اد اٍت ِ الماِح ِإااُح ل ِمف  اْلك اِ ِ يف   اِمس ة  ق فا غ   ب  الماِح ع  ك اْلخ 
} اِدِقيف  اآلية الكريمة  فف الطريؽ الشرع  لاد  الاسب هك إلى  كاستاادان   (4)ك اف  ِمف  الصا

ء المعاصركف حكؿ امكااية احالؿ  حص التطا ؽ المعاف  كقد اختمؼ الدقسا
  ت :(  دؿ المعاف كيمكف تمخيص  را سـ عمى ك ؽ اآلDNAالاسيج )

                                                           

1) ،َٜ،ٟ،،ٓٓ٠بع١ثٔبصشاٌخط١تاٌج اّخاٌٛساص١اخثحاشِٕااٛسفاِجٍاخاٌعاذيجبِعاخأاٌماشد)

.،41،1430،ٖ153،ًٓ؛عّااشثااِحّااذاٌغااج١اٌج ااّخاٌٛساص١ااخصاٌغااعٛد٠خاٌٍّّىااخاٌعشث١ااخ

،ٟٜ1،،،2002،داساٌفاا١ٍخٌٍٕاااشٚاٌزٛص٠اعاٌش٠اابضِٚاذحج١زٙاابفااصجاابدإٌغاتٚاٌجٕب٠ااخط

 11ص

 ٟ،ٟٟٕٓٓ:٠ٕظششّظاٌذ٠ِحّذثأحّذاٌخط١تاٌااشث١اٌاابفعِغٕاإٌغتعٕذاٌابفع١خ:اٌمشاثخ(2)

 ٌٝ، ٟٔ،1،،1114،306صداساٌىزتاٌع١ٍّخط3عشفخِعبأٌفبإٌّٙبططِإاٌّحزبط

3ْٚ،اش ِ،،ٟ،ِٟ)اٌّحبوّبيصبٌحاٌجٕباٌاضٚاطاٌعشفإِٚبصعابداٌجٕاٛحداساٌىزاتاٌمب١ٔٛٔاخد)

41،ٍٟ،ٟ ،ِٟحّاذعجابطاٌغابِشائشاشد حّذعج١اذاٌىج١غاد أحّذعاٌخط١تد ؛صعٕخطجع،

ْٛٔ،ٓ،،1120،داساثااااالص١اااشٌٍطجبعاااخٚإٌااااشجبِعاااخاٌّٛصااا1ًطلاااباالحاااٛاياٌاخ ااا١خ،

201ٟ،َٟٟ،ٍٛاخِحّذِحّذاثص٠ذدٚساٌزمذاٌج١ٌٛٛجفااصجابدإٌغاتثحاشِٕااٛسفاِجد ؛ص

 ،20،1116،265صط1،.اٌحمٛقر ذس٘بجبِعخاٌى٠ٛذ

( 1،2،5،6)(عٛسحإٌٛسا٠٢بد4)
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الزكجية( إال  المعاف )ال ياتد  الاسب الشرع  ال ا ت  الدراش القوا الوا:
 حسب  كال يجكز تقديـ ال صمة الكرا ية عمى المعاف كه ا القكؿ عميح عامة الدقساء 

 كاستدلكا لرقيسـ:(4)يفالمعاصر 
م ا ك اف  ِلُمْؤِمٍف ك ال  ُمْؤِما ةٍ  -4 ـُ إ ا  قكلح تعالى }ك  ُسكُلُح ق ْمران ق ف ي ُككف  ل ُس ى الماُح ك ر  ق   

ِ ياان { الن مُّ ال  ؿا    ُسكل ُح   ق ْد    م ف ي ْعِص الماح  ك ر  ـْ ك  اْلِخي ر ُة ِمْف ق ْمِرِه
كتدسير اآلية قف ما ( 2)

كال شؾ قف القكؿ  إحالؿ  ح اهلل كرسكلح مااع مف االختيار كمكجب لالمت اؿق ى  
ة لكسيمة ط ية مظاكاة  كتقديمسا عمى كسيم (3)المعاف  يح اختيار ال صمة الكرا ية محؿ

 .(4)كه ا ال يجكز شرعية  ا تة شرعية  الاصكص
ُر()قكؿ الا  )ص -2 ج  ِلْمع اِهِر اْلح  ل ُد ِلْمِدر اِش ك  :)اْلك 

ككجح الداللة اف الاسب طالما  (5)
  ت  الدراش   ال يمكف اديح إال  معارض هك ققكل مف الدراش هك المعاف كمف  ـ  ال 

كعمى ه ا االتجاه قرر مجمع .(6)احاللسا محؿ المعافقك  مجاؿ لتقديـ ال صمة الكرا ية
المعاف إ  جاء الدقح ا سالم   الرا طة االسالمية عدـ جكاز احالؿ ال صمة الكرا ية  دؿ 

   القرار ما يفت )...  اايان: إف استعماؿ ال صمة الكرا ية    مجاؿ الاسب ال  د اف 
يحاط  ماتسى الح ر كالحيطة كالسرية  كل لؾ ال  د قف تقدـ الاصكص كالقكاعد الشرعية 

 ال ان: ال يجكز استخداـ ال صمة الكرا ية  قصد التفكد مف صحة  عمى ال صمة الكرا ية.
                                                           

1) ،ً،ٗ3،101ٍٟٟعِحااٌماشحد ؛صراالعزفبدحِٕٙبطٔ شفش٠ذٚاصاٌج خاٌٛساص١خِٚجبالد)

ٓ،ٟ،60:ٓ  ِحّاااذعاااع١ذِحّاااذدٔماااالمعاااص3داغااااٌج اااّخاٌٛساص١اااخِااإِظاااٛساعاااالِٟ،ط

،،ُ،ٞٚاٌااشِالدساعااخشااشع١خأل٘اااٌماااب٠باٌطج١ااخاٌّزعٍمااخثبألجٕااخاٌجاااش٠خداساٌجبِعااخاٌجذ٠ااذح

،122،ٟ،ٟٟاصاشاٌج اّخاٌٛساص١اخفأفاإٌغاتِحّاذججاشاالٌفاد ؛وازٌهص2013االعىٕذس٠خ،

ٍٝ11/3/2012:ٍٟٔٚٝعاٌّٛلعاالٌىزشثحشِزٛفشعاالٔزشٔذثزبس٠خ

http://www.alukah.net/sharia 

،)36 )عٛسحاالحضاةا٠٢خ)2)

3،ْْ ْٟ،ٟٓٓٓ)ِحّذاأل١ِثِحّذاٌّخزبسثعجذاٌمبدساٌإم١طأضٛاءاٌج١بفإ٠اباٌمشآثبٌمشآ)

 ،،،،43ص1115ساٌفىشٌٍطجبعخٚإٌاشٚاٌزٛص٠عث١شٚددا3ط

4) َٟ،ُٟ،ُْإثشا١٘أحّذعضّبدٚساٌج ّخاٌٛساص١خفاصجبدإٌغتٚاٌجاشائاٌجٕبئ١اخثحاشِماذفاد)

،َٛ،ٍَٟٟٛاٌّؤرّشاٌعشثاالٚيٌعاالدٌخاٌجٕبئ١خٚاٌطتاٌااشعجبِعاخٔاب٠حاٌعشث١اخٌٍعٍااال١ِٕاخ

 ،ص2005اٌش٠بض،،23

،ٍُ،ٍُٞٓٛ)2ْٚ،ٟ،داساح١ابءاٌزاشاساٌعشثادعإخِغاٌحجبطأثاٌحغاا١ٌٕغابثٛسصاح١حِغاط5)

 1021،ٞ ًٛٓ؛ِحّااذثااإعااّبع١أثااعجااذاٌجخاابساٌجاابِعاٌ ااح١حٚاٌّخز ش)صااح١حطجااعص

 ،،ْٚ،،ٓ،2411داساثوض١شث١شٚددعٕخطجعص6طاٌجخبسٞ(

 :٠ِٓ)،ذس ِ،ٝ١355شع١غاٌ ١ذأحّذعبثكصٌّض٠ذإٌمبشبداٌفم١ٙخٕظشر١غ6)
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اساب ال ا تة شرعان. را عان: يجكز االعتماد عمى ال صمة الكرا ية    مجاؿ إ  ات اال
 الاسب    الحاالت االتية: 

 حاالت التاازع عمى مجسكؿ الاسب  مختمؼ صكر التاازع الت   كرها الدقساء.. -ق
 حاالت االشت اه    المكاليد    المستشديات  كمراكز رعاية األطداؿ كاحكها..  -ب
الحركب كتع ر قك  الت  ياع االطداؿ كاختالطسـ   س ب الحكادث كالككارثحا -ج

 .(4)معر ة اهمسـ...(
   كاستدلكا لرايسـ:(2)يجد إمكااية إحالؿ ال صمة الكرا ية محؿ المعاف القوا الثاني:

المعاف    حالة عدـ كجكد شسكد يشسدكف  صحة ما رمى إلى   فف الزكج ااما يمجف -4
ؿ اتا   ال صمة الكرا ية عمى صحة قكؿ الزكج    اد  الاسب مف  ح زكجتح  إ  تد

 زكجتح   ااح يمكف احالؿ ال صمة الكرا ية  دؿ المعاف.
إف ما تكشدح اتا   اخت ار ال صمة الكرا ية مف االرت اط ال يكلكج   يف الكلد كق يح  -2

 . شرع يقيا يقيا   كهك ققكل مف الشسادة الت  ال ت مغ قف تتجاكز الظف  الصدؽ كال
مف ا  ات الاسب كاديح  دحص تطا ؽ األاسجة  فف قااكف  اما األساس القانوني 

هك القااكف ال م ياظـ احكاـ الاسب 4959لساة  488االحكاؿ الشخصية الاا   رقـ
ككيدية ا  اتح إال قاح لـ ياص عمى جميع الكسا ؿ المستخدمة    إ  ات الاسب كماسا 

 الاسيج .  تحاليؿ الدـ ك حص التطا ؽ
كغا  عف ال ياف اف ادلة ا  ات الاسب المقررة    الشريعة االسالمية كقااكف 

 .(2)  ال ياة(4)  االقرار(4) ال ة: الدراش (3)االحكاؿ الشخصية العراق 

                                                           

1:٠ًِٟٗٓ) ،ِٞٚحّااذعااع١ذِحّااذاٌااشِالدٌّض٠ااذِاااٌزف اا١حااٛيلااشاسِجّااعاٌفماااالعااالٕظااش)

 ،134ِ ذسعبثكص

2) ،ذس ِ،ُْ11،ٌٟٓٞععذاٌذ٠٘الاٌج اّخاٌٛساص١اخٚعاللزٙابد ؛إثشا١٘أحّذعضّبعبثكصد)

 ،:ٓ ،ذس ِ،ٝ١361غاٌ ١ذأحّذعبثكصٔمالمعر١غ١شع352اٌاشع١خص

)52 ِْٟٛٔٓ)صب١ٔبم/لباالحٛاياٌاخ ١خاٌعشالاٌّبدح)3)

ًَٓٓٛ٘ٚ،ِٕٗ٠) ٌّض٠اذذشادفشاػاٌضٚج١خوٕب٠خعل١باٌضٚج١اخاٌ اح١حخحا١اثزاذاءاٌحّاثب4ٌٌٛ)

:٠ًِٓ ،ٍٟ،ٟاذس ِ،ٟئِحّذعجبطاٌغابِشاد حّذعج١ذاٌىج١غد أحّذعاٌخط١تداٌزف ١ٕظش

،200،ًُٓ،ٖٛٚ؛أعّبءِٕذعجذاٌعض٠اضأثاخض٠ّاخٚعابئإصجابدإٌغاتثا١اٌماذ٠ٚاٌحاذ٠شعبثكص

 ،،ٟ،،65ص2010دساعخفم١ٙخِمبسٔخداساٌفىشاٌجبِعاالعىٕذس٠خ
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( مف قااكف االحكاؿ الشخصية    ات الاسب  ااح ياسب كلد كؿ 54كاشترطت المادة)
قف يم   عمى عقد الزكاج ققؿ مدة  -4زكجسا  الشرطيف اآلتييف:إلى  زكجة

 قف يككف التالق   يف الزكجيف ممكاان. -2الحمؿ.
مما يعا  اف المشرع العراق  لـ ياص عمى  حص التطا ؽ الاسيج     ات 

 لؾ ال يماع القا    االستعااة  اصكص إالا قف  الاسب    قااكف االحكاؿ الشخصية.
 ك الرجكع (3)خدـ ه ه الكسيمة لمكصكؿ لمحكـ العادؿقااكف اال  ات كاالخ   المكاد الت  ت

إلى  لـ يشير  صكرة صريحة (4)4979لساة  407قااكف اال  ات العراق  رقـ إلى 
المشرع إالا قف   حص التطا ؽ الاسيج   كصدح كسيمة عممية جديدة مف كسا ؿ اال  ات 

 جاء  قكاعد مستحد ة عامة يمكف اف تستكعب حاالت 
( مف 404  إ  اصت المادة)(5)كمسا الت  يمكف استخدامسا    اال  ات التقدـ العمم 

قااكف اال  ات  اف لمقا   اف يستديد مف كسا ؿ التقدـ العمم     استا اط القرا ف 
الق ا ية  كيمكف لس ا الاص قف يمتد ليشمؿ  حص التطا ؽ الاسيج   كصدح كسيمح 

 عمميح حدي ة. 
ااكف اال  ات  تكسيع سمطة القا      ( مف ق4  ال عما جاء    المادة)

 تكجيح الدعكل كما يتعمؽ  سا مف ادلة  ما يكدؿ التط يؽ السميـ ألحكاـ القااكف كصكالن 

                                                                                                                                                      

1ٌٗ٠ٚ)ْٚ١ِّْوابصاغ١شامفاالإرااضاماِابأوابوج١اشامإراازشطٌضجٛدإٌغتثبإللشاسر ذ٠كاٌّمش)

٠ٌْْٓٗٗٛ٠ْ،رٌهٚأىاٌّمشثبٌٕغتِجٙٛيإٌغتفبراوبٔغجِعٍِٛبمفالفبئاذحِاااللاشاسازشط

ً٠ْ ِٓاٌّمشٚاٌٛذِضاٌّمشٌٗ

ٞ،ٖٟ٠)شادثبٌج١ٕخإٌّ ٛصع١ٍٙبف٘زاٌّبدحثبٌج١ٕخاٌاخ ١خأاٌاٙبدح 2)

3،ٟ،ٝطف ِٗ)،دساعاخرح١ٍ١ٍاخِمبسٔاخعسَوٛيأحّذاٌج اّخاٌٛساص١اخٚحج١زٙابفاإصجابدإٌغات)

 ،،2010،214صداساٌىزتاٌمب١ٔٛٔخِ ش

ْْٛٔٞذ)٠غاش ْٟٔٛٔٓ)3-ِالاباالصجابداٌعشالا٘ازااٌمابعٍاٝ:11/3(ٚاٌجذ٠شثبٌزوشااٌّابدح)4)

ًٟ٠ًٌُْٟٚٛٔٔاصفالابأاٌّغبئغ١شاٌّب١ٌخاٌّزعٍمخثبألحٛاياٌاخ ١خِبٛجذد١ٌاشاشعخابص

ٟ٠ٓ٠ْ)ْٟٛٔفِابٚسدفا٘ازااٌمابٚثّابأإٌغاتعاذِااالِاٛسغ١اشاألحٛاياٌاخ ا١خمااثخاال

ًٟٟٗ٠ًٌُٟٚاٌّب١ٌخفِغبئاالحٛاياٌاخ ١خشدد١ٌشاشعخابصثاٚاالدٌاخاٌااشع١خاٌزاجابءد

ْ،ٝ١ٕاخ إلصجبدإٌغتوٍٙبفبٌااش٠عخاالعاال١ِخفااٍذاالدٌاخاٌمطع١اخعٍااالدٌاخاٌظ١ٕاخٚٔجاذا

ِٓ اٌمطع١خاٌج ّخاٌٛساص١خاالدٌخ

5،،ٟٟ،ٌٍُٜٛ)ٔذعبِالعٔغتاٌٌّٛٛدفاٌاش٠عخاالعال١ِخٚاٌزاش٠عاٌعشالدساعخِمبسٔخسعبٌخ)

 ٌٝ،ً،،105ص1115ِجٍظو١ٍخاٌحمٛقجبِعخاٌّٛصإِبجغز١شِمذِخ
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( مف القااكف الم ككر 2الحكـ العادؿ    الق ية الماظكرة كك لؾ اصت المادة)إلى 
 عمى الزاـ القا    تحرم الكقا ع الستكماؿ قااعتح. 

حص التطا ؽ الاسيج  كاف كاف المشرع العراق  يعده قرياة ك   تقديراا اف  
ق ا ية اال اااا ال اتدؽ معح  الف القرا ف الق ا ية ه  استا اط القا   قمر مجسكؿ 

 سؿ يعد  حص التطا ؽ   غير  ا ت مف قمر معمـك  ا ت لديح    الدعكل الماظكرة
 مستا طان مف كاقعة مجسكلة؟  DNAالاسيج 

 حص التطا ؽ الاسيج  كسا ر  حكصات الدـ قرياة ق ا ية   ال يمكف قف ُيعد
الف  حص التطا ؽ الاسيج  هك  حص  عم  لسكا ؿ الجسـ م اشرة  سك دليؿ م اشر  
 ال يتااسب اعماؿ الكسا ؿ العممية كالسيما ال صمة الكرا ية    اطاؽ القرا ف الق ا ية 

دـ االجسزة الط ية  مقدكرها مع القيمة العممية لس ه الكسا ؿ الت  قص ي ك س ب تق
إعطاء ادلة قطعية ال يرقى اليسا الشؾ كال ير  سا العقؿ كالماطؽ السميـ  كال تعد 

 القرياة الق ا ية كا ية لكحدها لمحكـ  ؿ ال د مف تعزيزها  غيرها مف االدلة القااكاية.
الدلة كمف ه ا الماطمؽ كاف عمى المشرع العراق  اعطاء قيمة قااكاية اك ر لس ه ا

  ما يتااسب كاهميتسا    الكاقع العمم   فف تدخؿ    اطاؽ الخ رة الط ية.
 مـ ياص المشرع المصرم عمى طرؽ إ  ات الاسب  اما موقف القوانين المقارنة

  ك ااعداـ الاص 4920لساة  25 الكسا ؿ الحدي ة    قااكف األحكاؿ الشخصية رقـ 
احكاـ الشريعة االسالمية    إلى  رجع   حكـ تمؾ المسفلة  فف الق اء المصرم ي

 مسا ؿ ا  ات الاسب كاديح  كالطريؽ الشرع  لاد  الاسب هك المعاف.
 مـ ياص  4994اما مكقؼ قااكف االحكاؿ الشخصية الم ااا  لممسمميف لساة 

صراحة عمى مك كع ا  ات الاسب  استخداـ الطرؽ العممية اال ااح اعترؼ  فحقية 
( الت  75االاتساب أل يح الط يع  عمى ك ؽ اص المادة)اال ف غير الشرع     

اصت)يحؽ لمكلد غير الشرع  كالمح كلككيؿ العدؿ قي ان قف يقيمكا الدعكل عمى ما 
ا   اس تح اليح( كا ا كاف االمر ك لؾ  ال شؾ اف الكسا ؿ العممية إ ا  ااج ح لالعتراؼ

لعالقة ال يكلكجية  يف طر   مف  صمة كرا ية كغيرها الدكر األك ر    مك كع تحقيؽ ا
 الاسب.
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 2005لساة  28( مف قااكف االحكاؿ الشخصية ا مارات  رقـ 89كاصت المادة)
  ت الدراش( كاصت إ ا   الطرؽ العمميةقك   فاح)ي  ت الاسب  الدراش كاالقرار كال ياة

د تـ ( ااح لممحكمة االستعااة  الطرؽ العممية لاد  الاسب  شرط قال يككف ق97المادة)
   كتح ق ؿ  لؾ(.

مما يعا  اف المشرع ا مارات  اراد االستدادة مف ه ه التقايات الحدي ة    تحقيؽ 
الاسب دكف اخالؿ  القكاعد الشرعية   ف  ت الاسب  الطرؽ العممية عمى شرط اف يككف 
هااؾ اساس شرع  لمعالقة  يف الطر يف    اشتراط   كت الدراش  ك لؾ  ااح اجاز 

اد  الاسب  استخداـ ه ه الكسا ؿ شريطة اال يككف ه ا الاسب قد س ؽ كاف لممحكمة 
 .(4)  ت ق ؿ  لؾ

كحساان  عؿ المشرع ا مارات  الف ما دكف    االكراؽ الرسمية ك إقرار اال كيف  
ال يمكف الرجكع عاح  كلعؿ مسكغ المشرع االمارات  هك عدـ  تي المجاؿ  قامة 

ب  مما يؤ ر عمى األسرة كالمجتمع.   ال عف اف الدعاكل لمتفكد مف صحة الاس
المشرع ا مارات  قد جمع الدقح االسالم  كالطرؽ العممية الحدي ة كه ا اتجاه ي اى 

 عميح.
قد جمع  2040لساة  26كي دك اف مكقؼ قااكف االحكاؿ الشخصية االردا  رقـ 

إ  اصت ك لؾ  يف الشرع كالقااكف  يما يخص اد  الاسب  ال صمة الكرا ية 
الكلد    قم مف قك  /ج(  ااح )يمتاع عمى الرجؿ المعاف لاد  اسب الحمؿ463المادة)

 الكلد لح(.قك    ت  الكسا ؿ العممية القطعية قف الحمؿإ ا  -3الحاالت األتية: 
اص ي طمب  حص الدـ  9/7/4970اما مكقؼ المشرع الدراس  ك صدكر قااكف 

ه ا الدحص ال يككف اال  طمب مف الق اء إ  إلى  المجكءإالا قف  .(2)الزام  لمقا  
( القااكف المدا  الدراس  عمى ما يفت  )..ك   مجاؿ القااكف 46/44اصت المادة)

المدا   فف تحديد شخصية الدرد  ااء عمى تحميؿ الجياات الكرا ية ال يجب ال حث عاح 

                                                           

 ،ذس ِ،ٝ)361ر١غ١شع١غاٌ ١ذأحّذعبثكص1)

2) ً،ٞ،َٟٟٟٔ1،اٌاذاساٌع١ٍّاخزماذاٌعٍّافااالصجابداٌّاذطعجبطاٌعجٛداٌحج١خاٌمب١ٔٛٔخٌٛعبئاٌد)

 ،ْ،،24-25ص2002ٌٍٕاشٚاٌزٛص٠ععّب
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ك صدد دعكل  إال  مااس ة إتماـ إجراءات تحقيؽ مصرح  ح مف ق ؿ القا   المختص 
 ماازعة    را طة ال اكة..(.قك  إاشاء

 الموحث الثاني
 الموقف القاائي لنفي النسب وفحص الرطاوق النسي ي

قك  الغير إلى  الق اء اما  يسا حمؿ الاسبإلى  اف دعكل اد  الاسب المقدمة 
ؼ الغير  كيختمؼ الحكـ    الحالتيف  كل ياف ه ا المكقإلى  ال يككف  يسا حمؿ الاسب

 مطم يف عمى ك ؽ ما يفت :إلى   ك كح  فاح يقت   تقسيـ الم حث
 المطمب األوا

 اذا لم يكن نفي النسب فيو الحاق الطفا والغير
الغير  إلى  الق اء كال يككف  يسا حمؿ الاسبإلى  قد تر ع دعكل اد  الاسب

 اهيف.اتجإلى   فف الق اء العراق  لـ يستقر عمى اتجاه  ا ت  شفاسا كااقسـ مكقدح
ير ض ه ا االتجاه  الوصمة الوراثية: الر اه األوا: رفض ال ذ وال ورة الطوية ومنيا

   ق اء محكمة التمييز االتحادية األخ   الخ رة الط ية المتم ؿ  ال صمة الكرا ية  ق  
ال يحؽ لمزكج اد  الاسب الطدؿ الماسكب اليح  قما الدحص الط    سك قرياة كليس 

الحكـ  ل ا  فف القرياة اف لـ يت عسا اعتراؼ  ال ي اى عميسا الحكـ  دليؿ ي اى عميح
الدحص الط   الف الحديث الا كم الشريؼ قد إلى  مادامت الزكجية قا مة  ال يصار

 حسـ األمر  فف الكلد لمدراش. 
لدل )كتط يقان لس ا االتجاه ق ت محكمة التمييز االتحادية  قرار حديث لسا  فاح

كلة مف السي ة العامة    محكمة التمييز االتحادية  كجد قف محكمة التدقيؽ كالمدا
 2042/ش/463االحكاؿ الشخصية    .. س ؽ كاف اصدرت قرارها    الدعكل المرقمة

يق   الحكـ  اد  اسب الطدمة.. مف كالدها.. المدع     الدعكل  47/4/2043   
سب القرار درجة ال تات ك  كت اس سا مف كالدتسا.. المدعى عميسا    الدعكل كاكت
طعف اا ب  2046/ 3/4 م   المدة القااكاية كلـ تطعف المدعى عميسا  يح   تاريخ

المدع  العاـ قماـ محكمة االحكاؿ الشخصية   ..    القرار الم ككر لمصمحة القااكف 



  (0202لعام )ا(/43(/العدد )9لمجلد )/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

131 

السي ة مع قرار هيفة الطعف لمصمحة القااكف    ر اسة االدعاء إلى  كال م)الطعف( كرد
 كطم ت اقض القرار الحتكا ح خرقان لمقااكف 9/2/2046   2046/طعف/2ـ  العدد العا

.. كحيث اف الطعف    قرار المحكمة لمصمحة القااكف مقدـ  مف المدة القااكف 
ق مف قااكف االدعاء العاـ قرر ق كلح شكالن  كلدل -/ اايان 30كاستاادان  حكاـ المادة 

لمصمحة القااكف مف لدف ه ه السي ة كجد قف  امعاف الاظر    القرار المطعكف  يح
 42/42/2040المدع .. ادعى  فف المدعى عميسا.. مطمقتح كصدؽ الطالؽ  تاريخ 

كحيث قف المدعى عميسا ااج ت الطدمة.. كلككاح عقيـ طمب اد  اسب الطدمة ماح 
تقرير ى إل ك  كت اس سا مف كالدتسا.. كقف المحكمة استادت    قرارها المشار اليح اادان 

المت مف تعاكس العالمات  23/42/2042    33065معسد الطب العدل   العدد
الكرا ية لمطدمة.. مع اتا   ال صمة الكرا ية لممدع  ك التال  ادى الدحص  اكة الطدمة.. 
لممدع .. كلـ تستكمؿ المحكمة تحقيقاتسا    مك كع الدعكل عمى الرغـ مف تعمقح 

مف قااكف المرا عات المداية.. ا  اف ال ا ت  309ـ المادة الحؿ كالحرمة كشمكلح  فحكا
مف المستمسكات المر كطة  الدعكل قف المدع  عقد عمى المدعى عميسا  مكجب عقد 

    95/2005الزكاج الصادر مف محكمة االحكاؿ الشخصية   ..  العدد 
كسجمت  اسـ  4/40/2008كااج ت المدعى عميسا الطدمة..  تاريخ  9/2/2005
مدعى كالمدعى عميسا    سجالت االحكاؿ المداية سجؿ.. صحيدة.. دا رة االحكاؿ ال

خارج المحكمة  7/44/2040 ـ طمقسا  تاريخ  2008/ 4/40المداية   :: تكلد 
    3/2040/ش3477كصدؽ  مكجب قرار محكمة االحكاؿ الشخصية   ..  العدد

ت الرسمية كالت  ه  ك  لؾ   ت اسب الطدمة مف المدع     السجال 42/42/2040
/اكالن مف قااكف اال  ات( كما 22حجة عمى الااس كا ة مالـ يطعف  يسا  التزكير)المادة

ققر المدع   اسب الطدمة ماح  عد تسجيمسا  اسمح    سجالت االحكاؿ المداية كحيث 
المعدؿ اشترطت     4959لساة  488مف قااكف االحكاؿ الشخصية رقـ 54قف المادة

قف يم   عمى عقد الزكاج مف ققؿ  -4زكجسا شرطيف هماإلى  زكجةاسب كلد كؿ 
قف يككف التالق   يف الزكجيف ممكاان.. كقد تحقؽ الشرطاف الم ككراف  -2مدة الحمؿ 

 لؾ قف ق اء ه ه المحكمة قد استقر    إلى     اسب الطدمة مف المدع   ا  ا ة
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    2003/شخصية اكلى/4532العديد مف قرارتسا كماسا القرار التمييزم المرقـ 
كالده الحقيق  كقخيران كهك إلى   فف مف ياد  اسب الطدؿ قف يطمب الحاقح 4/4/2005

االهـ اتداؽ العمماء عمى قف الدراش هك االصؿ      كت الاسب كالمراد      كت 
الدراش هك الزكجية القا مة  يف الرجؿ كالمرقة   مف حممت ككاات حيف حممسا زكجة 

قك   ياة ماساإلى  ممسا مف زكجسا الشرع  حيف حممت  مف غير حاجةي  ت اسب ح
اقرار ماح  كه ا الاسب يعت ر شرعان  ا تان لمدراش  كهك االصؿ حدظان لإلاساف مف 

لـ يمتدت اليح  -ال ياع  كلك ادعى رجؿ اخر زاى  س ه المرقة كقف ه ه ا اح مف الزاا
كلمعاهر الحجر( ركاه ال خارم  كه ا   األجماع  ك لؾ لقكؿ الا  )ص( )الكلد لمدراش

الحديث دؿ  ماطكقح عمى حكميف: قف المرقة قف كاف لسا  راش شرع  كزات  كالعيا  
 اهلل   الكلد ياسب لصاحب الدراش الشرع    كجكد الزاا ال يماع مف اسب الكلد أل يح: 

مزكج اد  ال يحؽ لإ ا  كدؿ قي ان عمى قف العاهر قم: الزاا  لح الحجر قم: يرجـ..
الاسب قف كاف     ترة الحمؿ كالكالدة  قما الدحص الط    سك قرياة كليس دليؿ ي اى 
عميح الحكـ  ل ا  فف القرياة اف لـ يت عسا اعتراؼ  ال ي اى عميسا الحكـ مادامت الزكجية 

الدحص الط   الف الحديث الا كم الشريؼ قد حسـ األمر  فف إلى  قا مة  ال يصار
 .(4).. كلما تقدـ تككف دعكل المدع  كاج ة الرد...(الكلد لمدراش

كقكدت محكمة التمييز اتجاها  قرار اخر إ  ق ت )... حيث الحظت محكمة 
التمييز  فف ال ا ت قف المدع  عميسا  مكجب عقد زكاج صحيي كااسا ااج ت ماح الطدمة 

اكف االحكاؿ مف قا 54كتـ تفشيرها    سجالت األحكاؿ المداية.. كلما كاات المادة 
الشخصية قد اشترطت    ا  ات اسب الكلد لكالده شرطاف كهما اف يم   عمى عقد 
الزكاج اقؿ مدة الحمؿ كاف يككف التالق   يف الزكجيف ممكاان كاف الشرطيف قد تحققا    

الكلد لمدراش كلمعاهر الحجر( حيث ال )اسب الطدمة مف المدع  لقكؿ الرسكؿ الكريـ اف
الاسب اف كاف     ترة الحمؿ كالكالدة كاف الدحص الط   يككف قرياة يحؽ لمزكج اد  

 .(2)كليس دليالن كامالن ي اى عميح الحكـ مما تككف دعكل المدع  كاج ة الرد...(
                                                           

1ُ)13/15/2016ٟغ١ش(ِٕاٛس( 25/3/2016فا١ٌٙئخاٌعبِخدلشاسِحىّخاٌز١١ّضاٌّشل)

2ُ)5454/١٘/2016( )غ١شِٕاٛسأحاالحٛاياٌاخ ١خلشاسِحىّخاٌز١١ّضاٌّشل)
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 يت ي مما تقدـ اف االتجاه التمييزم الرا ض لألخ   ال صمة الكرا ية لاد  الاسب
 الت ريرات اآلتية: إلى لـ يكف  يح الحاؽ الكلد  الغير يستادإ ا 
ي  ت الاسب مف الزكج كال ي  ت لشخص  خر ما دامت الزكجية قا مة   كؿ عالقة  -4

الزكج ال م استكلد زكجتح ه ا الطدؿ اعماالن  قكؿ إلى  مشركعة ي  ت  سا اسب الطدؿ
 الرسكؿ )ص(:)الكلد لمدراش كلمعاهر الحجر(.

المعدؿ  4959لساة  488رقـ ( مف قااكف االحكاؿ الشخصية54اشترطت المادة) -2
قف يم   عمى عقد الزكاج مف  -4زكجسا شرطيف هماإلى     اسب كلد كؿ زكجة

قف يككف التالق   يف الزكجيف ممكاان.  ا ا تحقؽ الشرطيف ال يجكز  -2ققؿ مدة الحمؿ 
 اد  الاسب  ال صمة الكرا ية.

التمييزم المرقـ استقر ق اء ه ه المحكمة    عديد مف قرارتسا كماسا القرار -3
 فف مف ياد  اسب الطدؿ قف يطمب  4/4/2005    2003/شخصية اكلى/4532
 كالده الحقيق .إلى  الحاقح

كي هب  الر اه الثاني: األ ذ وال ورة الطوية ومنيا الوصمة الوراثية لنفي النسب:
حتى االخ   ال صمة الكرا ية لاد  الاسب إلى  االتجاه اآلخر مف ق اء محكمة التمييز

  تت الدحكصات المخت رية تعاكس إ ا  كاف لـ يكف  يح الحاؽ الطدؿ  كالده الحقيق 
 العالمات الكرا ية  يف الطدؿ كاالب طالب اد  الاسب:

كتط يقا لس ا االتجاه ق ت محكمة التمييز)..ادعى المدع   كاسطة ككياله لدل 
ؿ  سا شرعان كقااكاان كقد محكمة االحكاؿ الشخصية   ..  فف المدعى عميسا زكجتح الداخ

ااج ت الطدؿ.. كحيث ااح عقيـ كال يمكاح االاجاب عميح يطمب دعكتسا لممرا عة كالحكـ 
 اد  اسب الطدؿ الم ككر اعاله ماح كتحميؿ المدعى عميسا الرسكـ كالمصاريؼ 

ك تاريخ  2047/ش/3398كاتعاب المحاماة.. اصدرت محكمة المك كع  عدد 
ريان يق    اد  اسب الكلد.. مف صمب المدع  كتفشير حكمان ح ك  4/40/2047

 لؾ    السجالت الرسمية  عد اكتساب القرار الدرجة القطعية كتحميؿ المدعى عميسا 
الرسكـ كالمصاريؼ كاتعاب المحاماة طعف ككيؿ المدعى عميسا  الحكـ تمييزان  ال حتح 

ييز: لدل التدقيؽ ... ك ااء عمى  لؾ قررت محكمة التم26/40/2047المؤرخة    
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كالمداكلة كجد اف الطعف التمييزم كاقع  مف المدة القااكاية ل ا قرر ق كلح شكالن كلدل 
عطؼ الاظر عمى الحكـ المميز كجد ااح صحيي كمكا ؽ لمشرع كالقااكف كلألس اب 
كالحي يات الت  استاد اليسا ل ا قرر تصديقح كرد الطعكف التمييزية كتحميؿ المميز رسـ 

 .(4)يز...(التمي
يت ي مما تقدـ اف محكمة التمييز قد قخ ت  دحص تطا ؽ االاسجة لاد  
الاسب  الف مف حؽ الرجؿ    عدـ تاسيب مف هك ليس مف صم ح كهك ما يجب قف 
يؤخ  قي ان  عيف االعت ار كالسيما عادما تفت  الدال ؿ كالقرا ف المؤكدة عميح  ه ا مف 

سالمية  اتسا اعتمدت عمى عديد مف الكسا ؿ الت  ااحية كمف ااحية اخرل  الشريعة اال
الحقيقة  كما القيا ة كغيرها مف الكسا ؿ إال إلى  كاات تجد  يسا الس يؿ لما يكصمسا

 .(2)الدليؿ عمى  لؾ
كتفكيدان عمى ما س ؽ  كره  عدـ استقرار محكمة التمييز عمى اتجاه  ا ت كمحدد 

لـ يكف  يح الحاؽ الطدؿ  الغير   قد  إ ا  يما يخص اد  الاسب  ال صمة الكرا ية
إ  جاء      يسا السا ؽ    غ كف شسرا كاحدان اصدرت محكمة التمييز قرار يخالؼ رق

مف قااكف االحكاؿ الشخصية تشترط لتحقيؽ   كت  54القرار التمييزم)... اف المادة 
ق   يف الاسب تكا ر شرطاف هما اف يم   عمى الزكاج اقؿ مدة الحمؿ كاف يككف التال

الزكجيف ممكاا ل ا  ااح  عد تحقؽ ه يف الشرطيف  اف اسب الطدمة يعت ر  ا تا لكالدها 
.. كاف كاات اتيجة الدحص الط   تخالؼ  لؾ ألاح يتحتـ التقييد  القاعدة 
الشرعية)الكلد لمدراش كلمعاهر الحجر(ا  اف كجكب االستااد كاألخ   س ه القاعدة    حؿ 

  اتح يحقؽ هد ان اجتماعيان ساميان يتم ؿ  حماية اعراض الااس اقك  مشاكؿ اد  الاسب
كيمحظ اف عدـ استقرار محكمة   (3)كصكف االاساب كحماية لم دق استقرار المعامالت..(

التمييز عمى اتجاه  ا ت كمحدد    مسا ؿ اد  الاسب يجعؿ ق اة محاكـ االحكاؿ 

                                                           

)ُ1011خ/١٘/2015ٟفاائااخاألحااٛاياٌاخ اا١خٚاٌّااٛاداٌاخ اا١خاٌز١١ّااضاٌّااشللااشاسِحىّاا1)

غ١ش(ِٕاٛس( 1/1/2012

2) ًٜٟٚ،ُٓٔبد٠بخ١شاٌا١عض٠اضاٌحابرطاشقاالصجابدفادعاباألحاٛاياٌاخ ا١خاٌّزعٍماخثبٌّغابئد)

 ٖ،ٌٝ،ً،،232ص2002ِجٍظو١ٍخاٌحمٛقجبِعخاٌّٛصإغ١شاٌّب١ٌخأطشٚحخدوزٛساِمذِخ

)503/2015ٟغ١ش(ِٕاٛس( 20/2/2012ف/ا١ٌٙئخاٌّٛععخاٌّذ١ٔخلشاسِحىّخاٌز١١ّضاٌّشل3ُ)
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كمة التمييز اف ت  ت عمى الشخصية    حيرة مف امرهـ  ل ا كاف االجدر عمى مح
 اتجاه محدد    تمؾ المسفلة.

اختالؼ كجسات إلى  كارل اف عدـ استقرار محكمة التمييز عمى رقم  ا ت يرجع
الرقم  يف السي ات المتخصصة داخؿ محكمة التمييز   ؿ كالختالؼ كجسات الاظر 

عراق   فف ياظـ داخؿ السي ة الكاحدة  ل لؾ كقطعا لمازاع يتطمب االمر تدخؿ المشرع ال
إ ا  مسا ؿ ا  ات كاد  الاسب  شكؿ كا ي   فف يماع اجراء  حص تطا ؽ االاسجة

  ت الاسب    السجالت الرسمية  الف التفكد مف صحة االاساب ال ا تة  يح قدح    
اال رار  األسرة كالمجتمع  كيدسد العالقات إلى  اعراض الااس كقاسا سـ كيؤدم

 ء  يف االقارب.الزكجية  كما يزرع العدا
 المطمب الثاني

 اذا كان نفي النسب فيو الحاق الطفا والغير
الحؽ الطدؿ إ ا  اد  الاسب  ال صمة الكرا يةإلى  استقر ق اء محكمة التمييز

كجد اقرار مف اطراؼ الدعكل   المحكمة تسفؿ إ ا   كالده الحقيق )تصحيي اسب(
عيف   ا ا طمب الحاقح  الغير شخص مإلى  المدع  اف كاف يطمب الحاؽ اسب الكلد

كاقر الطرؼ المحاؿ اليح كجاءت اتيجة تطا ؽ االاسجة مؤيده الدعاه تحكـ المحكمة 
  اد  الاسب كتداتي دا رة االحكاؿ المداية  تفشير  لؾ    سجالتسا. 

كعمى ه ا الماكاؿ ق ت محكمة التمييز).. قرار المدعى عميح كالشخص ال الث 
زكجتح  فف الصغيرة)ب( ه  ق اة المدع  مف زكجتح المدعكة.. كااسما قد سجال 
الصغيرة)ب(  فسسما ك لؾ لخالؼ حصؿ  يف المدع  كزكجتح كككف عقد الزكاج لـ يتـ 

مخت ر تطا ؽ )مديرية مستشدى الكرامة   حياح كلككاسما يسكاا  دار كاحدة كلتقرير 
م ى عمى عقد إ ا  زكجساإلى  االاسجة(  العدد/   .. كحيث ياسب كلد كؿ زكجة

الزكاج ققؿ مدة الحمؿ كاف يككف التالق   يف الزكجيف ممكاان كحيث   ت مف تقرير 
المخت ر قعاله كدراسة العكامؿ الكرا ية لمم ككريف  فف الصغيرة)ب( تعكد لممدع .. 
كزكجتح.. كقف عكاممسما الكرا ية تعاكس مع المدعى عميح كزكجتح الشخص ال الث كلكؿ 
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السيد إلى  ما تقدـ قرر الحكـ  اد  اسب الصغيرة)ب( مف المدع .. ككالدتسا كااليعاز
 .(4)قميف السجؿ المدا    .. لتصحيي  لؾ...(

  صمة الكرا يةيت ي مف القرار الم ككر اف المحكمة ال تمااع مف اد  الاسب  ال
كاف  يح الحاؽ الطدؿ  الغير)تصحيي اسب( كاقرار مف الطرؼ االخر   معاى عدـ إ ا 

صاح ح إلى  كجكد خصكمح حقيقية  يف اطراؼ الدعكل   ؿ الغرض هك تصحيي الاسب
 الشرع .

كتفكيدان عمى ه ا االتجاه ق ت محكمة التمييز)لدل التدقيؽ كالمداكلة كجد اف 
دـ  مف المدة القااكاية ل ا قرر ق كلح شكالن كلدل عطؼ الاظر الطعف التمييزم مق

عمى الحكـ المميز كجد ااح غير صحيي كمخالؼ لمشرع كالقااكف ك لؾ الف محكمة 
المك كع كاف كاات قد ات عت ما كرد    قرار الاقض الصادر مف ه ه المحكمة 

يقاتسا    اال ااسا لـ تستكمؿ تحق 42/2/2007    2007/شخصية اكلى/82 عدد
الدعكل  استجكاب المدع  عميسا...حكؿ  اكة ال ات الم ككرة    سجالتسا كالتفكيد عمى 

الط ا ة العدلية  جراء  حص التطا ؽ إلى  ارساؿ المدعى عميسا كالشخص ال الث
الاسيج  عميسـ كعمى  كء اتا   ه ه التحقيقات اصدار الحكـ ال م يتراءل لسا 

 .(2)كالقااكف...(  الاتيجة ك ؽ احكاـ الشرع
يت ي مف حي يات القرار التمييزم اف المحكمة ممزمة  استجكاب المدعى عميح 
حكؿ ادعاء المدع   الحاؽ اسب الطدؿ مك كع الدعكل  كتفكيد ارساؿ اطراؼ 

                                                           

1ُ)224/1112ٟ5/5/1112ٟ:ٗأشااابسا١ٌااااٌمبضاااسث١اااعِحّاااذفااالاااشاسِحىّاااخاٌز١١ّاااضاٌّاااشل)

،.ٌُّٟٟٙ،ٞٚ،1،ط1اٌض٘بإٌبدسٚافلشاساداٌغبدحلابحِحىّخاألحٛاياٌاخ ا١خفااٌج١ابط

 ،،ٞ،245ص2011ِىزجخاٌغٕٙٛسثغذاد

2ُ)3111ٝ3161/2002/ا١ٌٙئاااااااخاٌاخ ااااااا١خاالٌٚااااااادلاااااااشاسِحىّاااااااخاٌز١١ّاااااااضاٌّاااااااشل)

16/12/2002)غ١اااش(ُٗٝٚلااااذِحىّاااخاٌز١١ّاااضعٍااااٌغااا١بقٔفغاااثمشاس٘اااباٌّاااشلِٕااااٛسفاااٟ

2005ٟ4/4/2005ْٟٜٟٟٛأ(ٗح١ااشجاابءف١اااٌّااذعطٍااتفااعش٠اااخاٌااذعثٕفاافاا/ػ/1532

٠ْْٚٗ)ْٝ  ٓشااخصِعاا١ثبٌاازادٚألااابءِحىّااخإٌااطفااً)صِٕاادأطٍااتأٌحاابقٔغااجٗٔغااتاٌ

٠ٌٍٟٜٟٚٗٔٝٝ  ٓشخصِع١ثبٌزادِّبإاٌز١١ّضأعزمشعأفدعبٔفإٌغتجتطٍتأٌحبقٔغجٗ

ِٟٟٓ٠٠ٟٝ  ٓشاخصِعا١ٚفاحبٌاخإٌاطٍتأٌحبقٔغتاٌطفً)ص(إرامزااالعزفغبساٌّذععّب

ًًٜٟٗٛم١مبدفاٌذعٚأسعبياٌطفاِاعاٌااخصاٌّطٍاٛةأٌحابقٔغاتاٌطفاٌاٗطٍجاعزىّبياٌزح

ٝغ١ااش( )   ٌُِٟٟٟٔٛٔٓعٙااذاٌطااتاٌعااذألجااشاءاٌزطاابثكإٌغاا١جِٚااصاااصااذاساٌمااشاساٌماابإٌاا

ِٕاٛس( 
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 حص تطا ؽ االاسجة كعمى  كء اتيجة الدحص تصدر المحكمة قرارها إلى  الدعكل
 المااسب  الدعكل. 

 ؽ اص حت مسفلة اد  الاسب  ال صمة الكرا ية ممزمة لمقا  كعمى ه ا السيا
كاات ال صمة الكرا ية مؤيده الدعاء الشخص المحاؿ  الحاؽ اسب الطدؿ اليح  إ ا 

كاستاادان ل لؾ ق ت محكمة التمييز)ا ا كاات العكامؿ الكرا ية لممدع  متطا قة مع 
ة العدلية  عمى المحكمة اف المطالب  الحاؽ اس ح اليح ك تقرير ط   رسم  مف الط ا 

 .(4)تحكـ  صحة الاسب(
كعمى  كء االتجاه التمييزم الم ككر قادان سار الق اء العراق  إ  ق ت محكمة  

االحكاؿ الشخصية/    المحمكدية).. لدعكل المدعييف اف لديسـ مف  راش الزكجية 
ااية حيث تـ االطداؿ كؿ مف.. ك.. كهـ مف صمب المدع  االكؿ كمف رحـ المدعية ال 

تسجيمسـ  اسـ المدع  عميسما االكؿ كال ااية جسالن  القااكف كطمب دعكل المدع  عميسـ 
لممرا عة كالحكـ  اد  اسب االطداؿ كؿ مف.. مف المدعى عميسما االكؿ كال ااية كا  ات 
اس سـ مف كالديسـ الحقيقيف المدع  االكؿ كالمدعية ال ااية كلممرا عة الح كرية 

كاطالع المحكمة عمى ا  ارة الدعكل الم طمة كالمر كط  يسا هكيات االحكاؿ  العماية..
 37949المداية ألطراؼ الدعكل كك لؾ مر كط  يسا تقرير معسد الطب العدل  

( لم اات كؿ مف.. مع DNAكالمت مف تطا ؽ ال صمة الكرا ية) 44/42/2047  
.. كزكجيف معان ك قرار العالمات الكرا ية كلـ ياؼ ه ا الدحص  اكتسف لممدعكيف

المدعى عميسما  دعكل المدعيف كعدـ ممااعتسـ مف اد  اسب ال اات كؿ مف االا ى.. 
كاالا ى.. ماسـ كالحاقسـ  كالديسـ الحقيقييف كهما مف صمب المدعى عميح االكؿ.. كمف 
رحـ المدعية ال ااية  كقد تـ تسجيمسـ  س ب عدـ تسجيؿ زكاج المدعييف كقد استمعت 

حكمة لم ياة الشخصية    الدعكل الم طمة كالت  ايدت االدعاء  كمف التدقيؽ تجد الم
قااكا  يحكؿ دكف اد  اسب ال اات كالحاقسف قك  المحكمة عدـ كجكد مااع شرع 

 كالديسف كلتعمؽ  لؾ  الحؿ كالحرمة كل  كت كالدم ال اات الحقيقياف  ا قرار كالدليؿ 

                                                           

1ُ)124/١٘/2002ٟغ١ش(ِٕاٛس( 1/2/2001فأحعبِخلشاسِحىّخاٌز١١ّضاٌّشل)
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كاف الديف االسالم  ال يجيز الت ا  كلقكلح  كالسف القاطع ككاسف تـ تسجيمسف  اسـ عـ
تعالى)ادعكهـ آل ا سـ هك اقسط عاد اهلل( عميح كلما تقدـ قررت المحكمة الحكـ  اد  
اسب ال اات كؿ مف...مف المدعى عميسما...كالحاقسف  كالديسف الحقيقيف االب.. 

 .(4)كاالـ.. ك ادس التكلد...(
االكؿ هك زكجسا الداخؿ  سا شرعا كقااكاا كلسا مف كق ت ك لؾ )لدعكل المدعى عميح 

حيث قاـ كالده  تسجيمح سسكا  اس زكجتح ال ااية  2002 راش الزكجية الطدؿ)ـ( تكلد
)ج( كطم ت دعكة المدعى عميسـ لممرا عة كالحكـ  اد  اسب مف كالدتح الغير صحيحة 

    4884   العددالمدعى عميسا ال ااية كالحاقح  سا.. كلتقرير معسد الطب العدل
ـ(مع العالمات الكرا ية  (لمكلد ((DNAكالمت مف تطا ؽ ال صمة الكرا ية 44/4/2048

لكالدتح المدعية)ف( كحيث ادى الدحص  اكة المدعك)ـ( مف المدعى عميسا ال ااية)ج( 
كاطالع المحكمة عمى صكرة القيد الخاصة  األب.. كمف التدقيؽ تجد المحكمة عدـ 

قااكا  يحكؿ دكف الحاؽ الكلد)ـ( لكالدتح الحقيقية المدعية  قررت قك  كجكد مااع شرع 
المحكمة الحكـ  اد  اسب الكلد)ـ( مف كالدتح الغير صحيحة المدعى عميسا ال ااية)ج( 

 .(2)كالحاقح  كالدتح الحقيقية)ف( كتفشير  لؾ    سجالت االحكاؿ المداية...(
ستقر    قراراتح عمى اتجاه معيف  شفف يت ي مما تقدـ اف مكقؼ الق اء العراق  لـ ي

لـ يكف  يح اقرار مف اطراؼ الخصكمة  قك  لـ يمحؽ الكلد  الغيرإ ا  دعاكل الاسب
كيعكد الس ب لعدـ كجكد الاصكص التشريعية الت  تحكـ تمؾ المسا ؿ االمر ال م 

 كاف تك ع  مااات خاصة  جراء  حص التطا ؽ الاسيج .  يتطمب تدخؿ المشرع
 ال كر اف الق اء المصرم ال يقر  حص ال صمة الكرا ية كسا ر  ل ديرومن ا

 حكصات الدـ لاد  الاسب  إ  ق ت محكمة الاقض المصرية  فف االصكؿ المقررة 

                                                           

)ُٟ/2012ٟفااااا/شخ ااااا١خ/545 ااااا١خفااااااٌّحّٛد٠اااااخاٌّاااااشللاااااشاسِحىّاااااخاألحاااااٛاياٌاخ1)

غ١ش(ِٕاٛس( 26/2/2012

ٟ)463/2012ٟفاااااا/شخ اااااا١خلااااااشاسِحىّااااااخاألحااااااٛاياٌاخ اااااا١خ/فاٌّحّٛد٠ااااااخاٌّااااااشل2ُ)

غ١ش(ِٕاٛس( 22/2/2012
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 (1)لمدراش(    الشريعة االسالمية كعمى ما جرل عميح ق اء ه ه المحكمة قف )الكلد
ه ا إلى  ؾ المحكمة المجكءكاف الطريؽ الشرع  لاد  الاسب هك المعاف  كال تمم

 الدحص.
كعمى الرغـ مف اف الق اء المصرم كاف حريصان  عدـ االستعااة  الخ رة الط ية 

إالا قف  اف طريؽ اد  الاسب يككف  المعاف الشرع  إلى  كقستقر    العديد مف قراراتح
اسب الخ رة الط ية    اد  الإلى  الدعكل المشسكرة الت  تطرؽ  يسا الق اء المصرم

ه  تتمخص كقا عسا  فف محكمة اكؿ درجة إجا ة طمب المدع  اا ية اسب المكلكد 
عاح  كممغية لشسادة الميالد الصادر  س ا الخصكص كاعت اره كفاح لـ يكف  كقد س  ت 
حكمسا  ككف المدع  كك قا لتقرير الطب الشرع  ال يستطيع االاجاب اتيجة لعقـ 

اماـ محكمة است ااؼ القاهرة.. كقد ق ت  كظيد ...طعف المدعى عميح    الحكـ
محكمة االست ااؼ  إلغاء حكـ محكمة اكؿ درجة كتفييد است ااؼ الطاعاة  ر ض طمب 
الزكج  إاكار اسب المكلكد.. الف الاسب قد   ت  الدراش كال يستطيع الزكج قف ياديح اال 

  مكغ كعقؿ عاد   المعاف  ك ما اف شركط المعاف اف يككف كال الزكجيف اهال لمعاف مف
 .( 2)ا تداء الحمؿ كليس عاد الكالدة.. ل ا  فاسا ال تتكا ر  يسا شركط المعاف

كجاء    ت رير القرار الق ا   الم ككر اف التقرير الط   كاف كاف    اساية    
ه ا التقرير ليس هك الدليؿ األقكل ال م يسدر إالا قف  االمر ا  ت عدـ شرعية الكلد 

كي دك اف الق اء المصرم كما  صدكر ه ا الحكـ قد قطع الخالؼ  عدـ  قيمة الدراش.
 امكااية المجكء لمخ رة الط ية لاد  الاسب. 

اما مكقؼ الق اء ا مارات  مف اد  الاسب  ال صمة الكرا ية   ااح ككما  ياا 
( ماح قد اقر  إمكااية االستدادة مف 97سا قان اف قااكف األحكاؿ الشخصية    المادة)

 الكسا ؿ الحدي ة    الاسب  شرط اف ال يككف قد تـ   كتح ق ؿ  لؾ.

                                                           

ٓ)1146ٟ31/5/1152أشابسقاحاٛايشخ ا١خفاٌغإخلشاسِحىّخإٌمضاٌّ ش٠خطعاسلا1ُ)

 :ٗٛ،ذس ِ،232ذعبثكصِحّذِحّذاثص٠د ا١ٌ

2ُ)436/112//22/5/2002،أشاابسقاحااٛايشخ اا١خجٍغااخلااشاسِحىّااخاعاازئٕبفاٌمااب٘شحسلاا)

 ،ذس ِ،ٝ:ٗ356ا١ٌر١غ١شع١غاٌ ١ذأحّذعبثكص
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ككاف الق اء ا مارات  ُيعد  حص ال صمة الكرا ية ق ؿ صدكر قااكف االحكاؿ 
اقتاعت  سا المحكمة كعززت  ادلح إ ا  قرياة ق ا ية يمكف الرككف اليسا( 4)الشخصية

حكمة عمى اتيجة المخت ر ال تعكؿ الم)اخرل  إ  ق ت محكمة است ااؼ د    ااح
الجاا   االكلى كالالحقة الف اتيجة تحميؿ الدـ ليست مف ال ياات المعت رة شرعان    ات 

 .(2)الاسب كال يخرج التقرير الط   عف ككاح قرياة تخ ع لتقدير المحكمة(
 

                                                           

 ْٟٛٔ)222005ٌغٕخلباالحٛاياٌاخ ١خاالِبسارإٌبفزسل1ُ)

2ُٟ)30//111622/12/1116:ٗ،أشابسا١ٌاجٍغاخاحاٛايشخ ا١خلشاسِحىّخاٌز١١ّضثاذثسلا)

 ،ذس ِ،ٝ324ر١غ١شع١غاٌ ١ذأحّذعبثكص
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 ال ارمة
 دور فحص الرطاوق النسي ي في نفي النسب عد قف ااسياا دراسة مك كع 

راستاا  فهـ الاتا   الت  تكصماا اليسا  مع ايراد التكصيات الت  افمؿ مف اختتماا د
 المشرع العراق  األخ   سا.

 اولا: النرائج:
لـ ياص المشرع العراق     قااكف األحكاؿ الشخصية عمى  حص التطا ؽ  .4

قااكف اال  ات قد إالا قف   كصدح إحدل طرؽ إ  ات الاسب  DNAالاسيج  
( يمكف اف تط ؽ عمى جميع كسا ؿ التقدـ 404د ة    المادة)جاء  قاعدة مستح

العمم  كماسا كسا ؿ إ  ات الاسب الحدي ة   كصدسا قرياة ق ا ية  اال اااا لـ 
اتدؽ مع المكقؼ القااكا  الف  حص التطا ؽ الاسيج  هك  حص  عم  لسكا ؿ 
رة الجسـ    ال عف اف ه ا الدحص يعد دليال مف ادلة اال  ات  كصدح خ 
 ط ية يمكف االعتماد عميح    حسـ الدعكل مف دكف االعتماد عمى دليؿ  خر.

 لـ يستقر مكقؼ الق اء العراق     قراراتح عمى اتجاه  ا ت  شفف دعاكل الاسب .2
لـ يكف  يح اقرار مف اطراؼ الخصكمة  كيعكد قك إ ا  لـ يمحؽ الكلد  الغير إ ا 

 حكـ تمؾ المسا ؿ.الس ب لعدـ كجكد الاصكص التشريعية الت  ت
 ثانياا: الروصيات:

يمتـز القا    دحص التطا ؽ الاسيج   شفف ا  ات الاسب  اما اد  الاسب  يمتـز  .4
الغير إلى  لـ يكف حمؿ الاسبإ ا  كاف  يح اقرار  الحاؽ الكلد  الغير  اماإ ا   يح

تقرار  ال يمتـز القا    يح  كيماع قجراؤه لحدظ االسرة مف التدكؾ  كعمى م دق اس
 السجالت الرسمية.

لممحكمة اف تستخمص مف ر ض قحد الخصكـ اجراء الدحص قرياة عمى صحة  .2
 الكاقعة المطمكب ا  اتسا.

يماع اجراء  حص التطا ؽ الاسيج  كسا ر  حكصات الدـ الخاصة  استظسار اتا    .3
 اديح اال  طمب رسم  مقدـ مف الق اء. قك  ا  ات الاسب
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عمى العمؿ    المخت رات الماكطة  إجراء تحاليؿ ال صمة يشترط اال يككف القا مكف  .4
حكـ قك  مادعة  فحد المتداعيفقك  عداكةقك  صداقةقك  الكرا ية عمى صمة قرا ة
 األمااة.قك  عميح  حكـ مخؿ  الشرؼ

إاشاء مخت رات خاصة  س ا الغرض    كؿ محا ظة  كاف تخ ع تمؾ المخت رات  .5
تمك سا  كاف يخ ع عمؿ تمؾ المجاف تحت ك ق ل كا ط محددة ماعان لتالعب  يسا

 اديح.قك  الرقا ة الم اشرة لمق اة  كؿ ما يتعمؽ  إ  ات الاسب
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 المصادر
 اولا: مصادر الفقو السالمي:

معر ة معاا  إلى  شمس الديف محمد  ف قحمد الخطيب الشر يا  الشا ع   مغا  المحتاج .4
 .4994  دار الكتب العممية  4  ط3قلداظ الماساج  ج

محمد األميف  ف محمد المختار  ف ع د القادر الشاقيط   ق كاء ال ياف    إي اح القر ف  .2
 .4995  دار الدكر لمط اعة كالاشر كالتكزيع   يركت  3 القر ف  ج

  6ج  محمد  ف اسماعيؿ ا ك ع داهلل ال خارم  الجامع الصحيي كالمختصر)صحيي ال خارم( .3
  ع.دار ا ف ك ير   يركت  دكف ساة ط

  دار إحياء التراث العر     يركت  2مسمـ الحجاج ا ك الحسف الايسا كرم  صحيي مسمـ  ج .4
 دكف ساة ط ع.
 ثانياا: الكرب القانونية:

دعكل الاسب شرعان كقااكاان  ماشفة  -قميرة حسف الرا ع   الكجيز    المسا ؿ الشرعية .4
 .2042المعارؼ  االسكادرية  

  دار 4الكرا ية كمدل حجيتسا    ا  ات الاسب كالجااية  طعمر  ف محمد الس يؿ  ال صمة  .2
 .2002الد يمة لماشر كالتكزيع  الرياض  

المحام  كماؿ صالي ال اا  الزكاج العر   كماازعات ال اكة  دار الكتب القااكاية  مصر  دكف  .3
 ساة ط ع.

قااكف د. قحمد عم  الخطيب  د. حمد ع يد الك يس   د. محمد ع اس السامرا    شرح  .4
 .4980    دار ا ف اال ير لمط اعة كالاشر  جامعة المكصؿ4االحكاؿ الشخصية  ط

د. محمد سعيد محمد الرمالكم  دراسة شرعية ألهـ الق ايا الط ية المتعمقة  األجاة ال شرية   .5
 .2043دار الجامعة الجديدة  االسكادرية 

ف القديـ كالحديث  دراسة  قسية قسماء مادكه ع د العزيز ق ك خزيمة  كسا ؿ إ  ات الاسب  ي .6
 .2040مقاراة  دار الدكر الجامع   االسكادرية  

سح رك كؿ مصطدى قحمد  ال صمة الكرا ية كحجيتسا    إ  ات الاسب  دراسة تحميمية مقاراة   .7
 .2040  دار الكتب القااكاية  مصر

  الدار 4المدا   طد. ع اس الع كدم  الحجية القااكاية لكسا ؿ التقدـ العمم     اال  ات  .8
 .2002العممية لماشر كالتكزيع  عماف  
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القا   ر يع محمد الزهاكم  الاادر كالمسـ    قرارات السادة ق اة محكمة األحكاؿ الشخصية  .9
 .2044  مكت ة الساسكرم   غداد  4  ط4   ال ياع  ج

 ثالثاا: الوحوث المنشورة:
مجمس الق اء إلى   حث مقدـ القا    ارس  يصؿ خكرشيد   حص التطا ؽ الاسيج   .4

 االعمى  ألغراض الترقية العممية.
د. حساـ ع د الكاحد كاظـ  قياد مطشر صيسكد  االلتزاـ  سرية تقرير ال صمة الكرا ية   حث  .2

   غداد  57ماشكر    مجمة القااكف المقارف  تصدرها جمعية القااكف المقارف العراقية  ع
2008. 

ل صمة الكرا ية   حث ماشكر    مجمة العدؿ  جامعة قـ د. ياسيف  ف ااصر الخطيب  ا .3
 . 473ق  ص4430  44القرل  المممكة العر ية السعكدية  ع

د. محمد محمد ا ك زيد  دكر التقدـ ال يكلكج     ا  ات الاسب   حث ماشكر    مجمة  .4
 .4996  20س4الحقكؽ  تصدرها جامعة الككيت   ع

الكرا ية    ا  ات الاسب كالجرا ـ الجاا ية   حث مقدـ د. إ راهيـ احمد ع ماف  دكر ال صمة  .5
   المؤتمر العر   االكؿ لعمـك االدلة الجاا ية كالطب الشرع   جامعة اايؼ العر ية لمعمـك 

 .2007االماية  الرياض  
 راوعاا: الرسائا واألطاريح ال امعية:

كاـ الاسب  دراسة مقاراة  تيسير عيسى الصيد احمد  ق ر المستجدات العممية الحدي ة عمى قح .4
 .2044كمية الحقكؽ  جامعة عيف شمس  مصر  إلى  رسالة دكتكراه مقدمة

ادل سالـ مال عمك  اسب المكلكد    الشريعة االسالمية كالتشريع العراق   دراسة مقاراة   .2
 .4997مجمس كمية الحقكؽ  جامعة المكصؿ  إلى  رسالة ماجستير مقدمة

الحاتـ  طرؽ اال  ات    دعاكل األحكاؿ الشخصية المتعمقة  المسا ؿ د. ااديا خير اليف عزيز  .3
 .2002لحقكؽ  جامعة المكصؿ  مجمس كمية اإلى  غير المالية  قطركحة دكتكراه مقدمة

  امساا: الوحوث والمقالت المنشورة عمى األنررنت:
عمى االاترات : د. ع د الرشيد محمد اميف القاسـ  ال صمة الكرا ية كحجيتسا   حث متك ر  .4

 .49/3/2048 تاريخ  عمى المكقع االلكتركا :
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow 

د. محمد ج ر االلد   ا ر ال صمة الكرا ية    اد  الاسب   حث متك ر عمى االاترات  تاريخ  .2
 قع االلكتركا :عمى المك  49/3/2048

http://www.alukah.net/sharia/0/85846/ 

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow
http://www.alukah.net/sharia/0/85846/
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 سادساا: القرارات القاائية غير المنشورة:
 قرارات محكمة الرمييز. -أ

 .27/3/2046    2046/ 45/ السي ة العامة ت43قرار محكمة التمييز المرقـ  .4
 .2046/ هيفة االحكاؿ الشخصية/ 5474ييز المرقـ قرار محكمة التم  .2
    2047/ هي ة األحكاؿ الشخصية كالمكاد الشخصية /9094قرار محكمة التمييز المرقـ  .3

9/4/2048. 
 .20/2/2048    2047/السي ة المكسعة المداية/503قرار محكمة التمييز المرقـ .4
 .9/2/2009    2008/هيفة عامة/424قرار محكمة التمييز المرقـ  .5
 .4/4/2005    2005/ش/4532قرار محكمة التمييز المرقـ  .6
 .46/42/2008   2008/السي ة الشخصية االكلى /3494قرار محكمة التمييز المرقـ  .7
 .9/2/2009    2008/هيفة عامة/424قرار محكمة التمييز المرقـ  .8

 قرارات محكمة األحواا الش صية في المحمودية. -ب
 28/2/2048    2048/شخصية/463شخصية المرقـقرار محكمة األحكاؿ ال  .4
 .2/2/2048    2048/شخصية/545قرار محكمة األحكاؿ الشخصية المرقـ  .2

 ساوعاا: القوانين:
 .4959لساة  488قااكف األحكاؿ الشخصية العراق  رقـ  .4
 .4979لساة  407قااكف ا   ات العراق  رقـ  .2
 .2005لساة  28قااكف األحكاؿ الشخصية ا مارات  رقـ  .3
 .2040لساة  26قااكف األحكاؿ الشخصية األردا  رقـ  .4
 .4994قااكف األحكاؿ الشخصية الم ااا  لممسمميف لساة  .5
 .4920لساة  25قااكف األحكاؿ الشخصية المصرم رقـ  .6
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 :صمم ال
ظسكر كسا ؿ حدي ة    إ  ات الاسب لـ تكف معرك ة إلى  ادل التطكر العمم 

( حيث تصؿ دقة ه ا DNAما يطمؽ عميح)قك  يج مف ق ؿ كماسا  حص التطا ؽ الاس
%    400اس ة إلى  %    مسا ؿ ا  ات الاسب     حيف تصؿ9,99إلى  الدحص

اك ر قك  جاءت الزكجة  كلد لستة اشسرإ ا  مسا ؿ اد  الاسب. كالماصكص عميح شرعان 
دعكل قم اقرار إلى  مف حيف  دء الدراش الشرع    ت اس ح مف الزكج مف غير حاجة

مف الزكج  اما قااكاان  مـ ياص قااكف االحكاؿ الشخصية عمى كسا ؿ ا  ات الاسب 
( مف قااكف اال  ات قد 404المادة)إالا قف  الحدي ة كماسا  حص التطا ؽ الاسيج  

عدتسا قرياة ق ا ية تساعد القا      حسـ الدعكل. اما المكقؼ الق ا    مـ يستقر 
لـ يمحؽ الكلد  الغير  اال ااح استقر    إ ا  اسبعمى اتجاه  ا ت  يما يخص اد  ال

لـ تكف هااؾ خصكمة ق ا ية  يح إ ا  قراراتح عمى اد  الاسب استاادان لس ا الدحص 
 كلحقح اقرار مف جميع االطراؼ.

خ رة  ق اء إلحاؽ طدؿ  اد  اسب  تطا ؽ اسيج   ) حص: الكممات المفراحية
 )ط ية
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ABSTRACT: 

 The scientific development has led to the appearance of 

recent means in proving lineage not known before, including 

histocompatibility called DNA, where the accuracy of such a test 

reaches 99,9% in matters relating to lineage proof, whereas it 

reaches 100% in matters relating to lineage negation. What is 

prescribed by sharia is that if a wife has a six-month child or 

above that ago from the time she is with her husband, then the 

child shall be registered to be lineally the son of the wife's 

husband without resorting to action or testimony on the part of the 

husband Legally speaking, personal status law has not provided 

for recent means of proving lineage, including histocompatibility, 

yat art. 104 of law of evidence has deemed it to be a judicial 

presumption assisting a judge in setting action. As for the judicial 

attitude, it has not settled on a fixed trend concerning lineage 

denial if a child is not affiliated with others. However, it decides 

on lineage denial in accordance with this test if there is no 

litigation and all parties have attested to that. 

 key words: check up - Textural match - Negation of 

proportions- Inflict a child – Elimination - Medical expertise . 

 


