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 المملكة العربية السعودية
 
 

 
 

 المطالبة بإثبات نسب مـولـود

 ـــ
 :المبـدأ  

 

 
 

الحكم بثبوت أن الولد الذي وضعته المنهية بتاريخ  -

وفى المذكور وأحد ورثته هـ هو ابن المت8/1/1241

 .لألسباب الواردة في الحكم

عدالن من  شهدتقرير ما ذكره أهل العلم من أنه إذا  -

الورثة بوارث مشارك لهم في الميراث ثبت له النسب 

 .وشاركهم في الميراث

تقرير األخذ بالراجح من أقوال العلماء فيما يتعلق بأكثر  -

 (.1/181)من مدة الحمل كما في المغني 
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 11/41/11: الصك رقم 

 هـ12/3/1241: التاريخ

 إثبات بنوة –أحوال شخصية : تصنيف القرار

 
 :الحمد هلل وحده وبعد

 
لدى أنا عبد العزيز بن عبد الرحمن الكلية 

المحكمة العامة بمكة المكرمة بناء على القاضي ب
بشرح فضيلة الرئيس برقم  المعاملة الواردة إلي  

هـ حضرت 71/66/6282في  663711/82
 يرافقها أوالدها... رقم بالسجل المدني...المرأة 
بالسجل المدني ... و... بالسجل المدني رقم ... 
بالسجل ... و... بالسجل المدني رقم... و... رقم 
لقد توفي : قائلة.... المرأة .... ني رقم المد

هـ ومن قبل 88/8/86283بتاريخ ... زوجي 
وفاة زوجي بحوالي سنة وأنا أعاني من نزيف 
وأوجاع بالبطن واستمر النزيف واألوجاع بعد 
وفاته وكنت طيلة هذه المدة أراجع المستشفى، ثم 
قرر األطباء وجود تليف بالرحم والبد من إزالته 

ق ثم في شهر شوال الماضي أحسست فلم أواف
بحركة في البطن ثم ذهبت إلى المستشفى فقالوا 
لي إنني حامل في الشهر السابع فلم أصدق ذلك 
ثم ذهبت إلى مستشفى آخر فأكدوا لي ذلك 
فأخبرت أوالدي بذلك ثم وضعت حملي ولداً 

فأطلب ... هـ وأسميته2/6/6281ذكراً بتاريخ 
الورثة هكذا  إثبات ذلك وإلحاقه بصك حصر

 .أنهت
 

وبعرض ذلك على أوالدها الحاضرين 
المذكورين أعاله وقرر كل واحد منهم بمفرده 

أشهد : وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً قائالً 
وأقر بأن جميع ما ذكرته والدتي صحيح حيث 
كانت تعاني من نزيف في الرحم وأوجاع في 

 اة والدي وقد توفي والدي ـن قبل وفـالبط
تمر النزيف ـهـ واس88/8/6283ة بتاريخ فجأ

واألوجاع بها بعد وفاته وقد قرر األطباء أنها 

تعاني من تليف في الرحم وقرروا إزالته فلم 
توافق على ذلك ثم في شهر شوال من عام 

راجعت والدتي أحد المستشفيات وبعد هـ 6282
الكشف عليها أخبروها أنها حامل في الشهر 

هـ وضعت 2/6/6281خ السابع ثم إنها بتاري
 ونشهد ونقر بأن... كراً وأسميناه حملها ولداً ذ

هذا الولد هو أخ لنا شقيق وابن لوالدي حيث 
توفى وأمي حامل به ولكن لم تعلم بذلك هكذا 

 .شهد وقرر كل واحد منهم 
 

فطلبت من المنهية صك حصر الورثة 
فأبرزت الصك الصادر من هذه المحكمة برقم 

هـ فوجدته 63/7/6283في  21/621/61
هـ 88/8/6283في ... يتضمن ثبوت وفاة 
وفي ... وفي زوجته... وانحصار إرثه في أمه

... و...و...و...أوالده منها البالغين وهم 
المولـودة فـــي ...... والقاصرين وهـم 

المولـود فــي      ..... و  هـ66/66/6268
 يـالمولـودة ف ......و هـ82/3/6262
المولـود فــي  ..... و  هـ81/6/6283
هـ  ال وارث له سواهم وبسؤال 67/7/6261

المرأة عن سبب عدم ذكر الحمل في الصك 
فقالت إن الصك تم استخراجه بعد الوفاة بأقل من 
شهر وكنت حينئذ أعاني من النزيف واأللم في 
البطن ولم أعلم بالحمل إال حينما ذكر لي ذلك 

هـ ثم 6282من عام  األطباء في شهر شوال
جرى إطالعي على تبليغ الوالدة الصادر من 

فوجدته يتضمن أن المولود ذكر .... مستوصف 
... هـ واسم األم 2/6/6281وتاريخ الوالدة 

 .ثم عدل األوالد التعديل الشرعي. هـ.أ
 

فبناء على ما تقدم من إنهاء المنهية وبعد 
 اإلطالع على صك حصر الورثة وتبليغ الوالدة 

 
وشهد البالغون من األوالد ومنهم وحيث أقر 

رجالن بأن هذا المولود هو أخ لهم شقيق وابن 
ألبيهم وأن والدهم توفي وأمهم حامل به وقد 
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عدلوا جميعاً التعديل الشرعي ولما قرره أهل 
العلم أنه إذا شهد عدالن من الورثة بوارث 
مشارك لهم في الميراث ثبت للمقر له النسب 

-3/788نظر المغني وشاركهم في الميراث ي
وقال في  728 -62/726والشرح الكبير  787

وحيث إن الولد " بال نزاع" 62/727اإلنصاف 
هـ ووالده توفى بتاريخ 2/6/6281قد ولد بتاريخ 

من مدة  وهي أقل من أكثر  هـ 88/8/6283
العلم ينظر   الحمل على الراجح من كالم أهل 

د ـلوللذلك كله فقد ثبت لدي أن ا 1/621المغني 
هـ 62/6/6281ذي وضعته المنهية بتاريخ ـال

وأحد ورثته وذلك ... هو ابن للمتوفي ... واسمه 
 .حكمت

 
وبعرض ذلك على الجميع قرروا القناعة 
ولوجود قصار من الورثة فقد أمرت برفعه 
لمحكمة التمييز حسب التعليمات وسيتم التهميش 
بموجبه على صك حصر الورثة بعد اكتساب 

قطعية وباهلل التوفيق وصلى هللا وسلم الحكم ال
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه حرر في 

  . هـ82/8/6281
 
صدددددق مددددن محمكمددددة التمييددددز بددددالقرار رقددددم * 

 .هـ 7/2/6281تاريخ  6/6/ح/811
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 جـمـهورية السـودان
 
 

 
 

 نفقة زوجـية ونفقة بنوة

 ـــ
 :المبـدأ  

 

 
 

السوابق القضائية ال ينبغي االسترشاد بها من غير نظر  -

ألقضية إلى وقائع األقضية ومدى تطابق مالبساتها، فا

ووقائعها ومالبساتها قد تختلف باختالف المتخاصمين 

ومن ثم فال ينبغي قراءة المبدأ الذي . وعاداتهم وبيئاتهم

أرسته السابقة القضائية من غير نظر إلى مالبسات 

 .الحال وأحوال الناس وأعرافهم
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 المحكمة العليا

 م111/1114: قرار النقض

 م13/7/1114: الصادر في 

 

 :القضاة 
سااايد أحماااد العاااوض / صااااحب الفضااايلة الشااايخ

 العليا    رئيسا   قاضي المحكمة
محمااد البشااير الحجاااز / صاااحب الفضاايلة الشاايخ

 قاضي المحكمة العليا    عضوا  
عباااد الااارحمن شااارفي / صااااحب الفضااايلة الشااايخ

 قاضي المحكمة العليا    عضوا  
 

 :المحامون 
 عبد الواحد عبد هللا    عن الطاعن/ اذ األست

 
 عبد الرحمن محمد عبدالرحمن شرفي: القاضي
 م 1/7/1114: التاريخ 

 
 المذكرة
 

م قضدددددت محكمدددددة 6/61/6116بتددددداريخ 
دائددرة األحددوال الشخصددية فددي القضددية  –عطبددره 
م للمدعية على المددعي عليده 6111/ 827نمرة 

وجيدة بنفقة بنتها منه ، ورفضت دعدوى نفقتهدا الز
باعتبارهددا ناشددزاً ، لخروجهددا مددن منددزل الزوجيددة 

م 2/68/6116وبتداريخ . الشرعي بدون مسدو  
أصدرت محكمة اسدتئناف الواليدة الشدمالية قدراراً 
بإلغدداء قددرار محكمددة الموضددوع القاضددي بددرفض 
دعددوى النفقددة الزوجيددة، باعتبددار أن المنددزل  يددر 
شددرعي ، وقددد حكمددت محكمددة االسددتئناف بالنفقددة 

ية التدي رأتهدا مناسدبة، كمدا أنهدا عددلت فدي الزوج
وقالدت محكمدة . مقادير النفقدة المحكدوم بهدا للبندت

االستئناف بأن االشتراك في المنافع يجعل المنزل 
 . ير شرعي

تقدم األستاذ عبدد الواحدد عبدد هللا بعريضدة 
الطعدددددن بدددددالنقض نيابدددددة عدددددن موكلددددده بتددددداريخ 

م قدددددددائالً بدددددددأن تقريدددددددر محكمدددددددة 61/6/6118
اف عدددم شددرعية المنددزل جدداء مخالفدداً لمددا االسددتئن

المندزل  نالقضدائية التدي قدررت أأرسته السدوابق 
يكدددددون شدددددرعياً لسدددددكنى أمثدددددال الزوجدددددة ر دددددم 
االشتراك في المنافع، وبأن محكمدة االسدتئناف لدم 
تسبب قرارها بمقدار النفقة ، ر م أن الطداعن قدد 

 .أربعمائة جنيه شهرياً ( ج 211)له حلف بأن دخ
 

مددا يفيددد إعددالن  –بعددد البحددث  –لددم نجددد 
 :الطاعن بقرار محكمة االستئناف 

 
 األسباب

 
لطعددن مقبددول شددكالً وفددي الموضددوع فددإن ا
لم يقم البينة علدى شدرعية ( المدعي عليه)الطاعن 

المندددزل، فالشددداهد قدددد شدددهد بدددأن مندددزل الزوجيدددة 
في حدوش ( المدعي عليه)مشترك مع أهل الزوج 

والحمدددام واحدددد مفصدددول بحدددائط يتوسدددطه بددداب، 
أما الشداهد الثداني فقدد . مشترك، والمطبخ مشترك

شددددهد بددددأن المنددددزل مشددددترك، مفصددددول بجدددددار 
مفتددوح لدديس بدده بدداب، ويمكددن أن ( منفددذ)يتوسددطه 

يمددر بدده أي شددخف، وإتفددق الشدداهدان فيمددا سددوى 
 .ذلك من مشتركات المنافع

 
وعليه فإن الشداهدين لدم يتفقدا، خاصدة وأن 

ؤكدددد عددددم شدددرعية الشددداهد الثددداني قدددد أفددداد بمدددا ي
ذاتده كدان ( الطداعن)المنزل، ثم أن المددعي عليده 

خدددالل الددددعوى علدددى قناعدددة مدددن عددددم شدددرعية 
المنددزل، األمددر الددذي جعلدده يلددتمس مددن محكمددة 

السماح له بتقدديم ( على لسان محاميه) الموضوع 
بيتددده علدددى أن المددددعي عليددده قدددد عدددرض علدددى 
يده المدعية منزالً شرعياً ، وطلب منهدا االنتقدال إل

ورفضدددت الدددذهاب إليددده، وذلدددك بعدددد شدددهر مدددن 
كان ذلك الطلدب )) –خروجها من منزل الزوجية 

منددددددده بالسدددددددماح بتقدددددددديم البيندددددددة فدددددددي جلسدددددددة 
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ولما قررت المحكمة السدماح لده . م62/2/6116
بإثبات ذلك، استحضر شاهدين لم يشهدا له بشيء 

، بل ذكرا بأنهما ال يعرفان شيئاً عدن  -مما إدعاه 
نزالً شرعياً ، وال يعرفان شديئاً عدن سبق إعداده م

وإزاء مدددا سدددبق يتضدددح أن . -طلبددده انتقالهدددا إليددده 
المنددزل محددل النددزاع لدديس شددرعياً، وال سدديما فددي 
زماننددا هددذا وبدداألخف فددي بيئددة مثددل مدينددة بربددر 
التي اعتداد أهلهدا علدى السدكن اإلنفدرادي المسدتقل 

 .بمنافعه
 

ونشددير هنددا علددى أن السددوابق القضددائية ال 
ينبغددي االسترشدداد بهددا مددن  يددر نظددر إلددى وقددائع 
األقضددددية ومدددددى تطددددابق مالبسدددداتها، فاألقضددددية 
ووقائعهدددددا ومالبسددددداتها قدددددد تختلدددددف بددددداختالف 
المتخاصددمين وعدداداتهم وبيئدداتهم، ويجددب مراعدداة 
التشدددابه بدددين وقدددائع ومالبسدددات القضدددية المعنيدددة 

ضدددية السدددوابق القضدددائية، ووقدددائع ومالبسدددات أق
ومدددن ثدددم فدددال ينبغدددي قدددراءة المبددددأ الدددذي أرسدددته 
السددابقة القضددائية مددن  يددر النظددر إلددى مالبسددات 

 .الحال وأحوال الناس وأعرافهم 
 

وأخيدددراً فدددإن النعدددي علدددى حكدددم محكمددددة 
االستئناف بعدم تسبيب مقادير النفقة ر م ما حلفه 
ن الطدداعن مددن يمددين، يعددد نعيدداً  يددر سددديد، ذلددك أ

محكمددة االسددتئناف قددد ذكددرت مددا يثبددت رجوعهددا 
على نحو ما في ( الطاعن)إلى دخل المدعي عليه 

يددزاول مهنددة فددي )التحددري اإلداري وذكددرت بأندده 
على حد تعبير محكمة االستئناف، ومن ثدم ( كشك

لم يبق عيب في حكم محكمة االستئناف يسدتوجب 
التددي قامددت ( اليمددين الحاسددمة)أمددا . الوقددف عنددده 

للمددددددعي عليددددده  ة الموضدددددوع بتحليفهدددددامحكمددددد
 فلعمددددددددددددددددددددددري فهددددددددددددددددددددددي ( الطدددددددددددددددددددددداعن)

بدعدددة فدددي دنيدددا اإلجدددراءات الخاصدددة بمثدددل هدددذه 

الدعاوى، وال سند له من فقه وال قانون، وأعجدب 
 .من محاولة محامي الطاعن من اإلفادة منها 

 
لدددذلك ال نجدددد مدددا يددددعو للتددددخل فدددي حكدددم 

 .محكمة االستئناف الذي نرى موافقته الصواب
 

 سيد أحمد العوض : اضي الق
 م 11/7/1114: التاريخ 
 

واإلطددالع  –بعددد اإلطددالع علددى األوراق 
علددددى مددددا كتبدددده األسددددتاذ عبددددد الددددرحمن محمددددد 
عبدالرحمن شرفي أتفدق معده فيمدا ذهدب إليده مدن 
أن السدددوابق القضدددائية التدددي يدددراد مدددن المحكمدددة 
االسترشدداد بهددا البددد فيهددا مددن النظددر إلددى الوقددائع 

لما ُعرض أمامهدا كمدا أتفدق معده  ومدى مطابقتها
في أن محكمة االستئناف قد أصدرت قرارها بعدد 
أن اسددتكملت اإلجددراءات المطلوبددة لددذلك أمددا مددا 
قامددت بدده محكمددة الموضددوع ممددا سددمي بدداليمين 

( كمددا ذكددره االسددتاذ شددرفي) الحاسددمة فددال وجدده 
ولدذا فدإني أؤيددده فيمدا ذهدب إليدده مدن عددم التدددخل 

 .ئناف في قرار محكمة االست
 

 محمد البشير محمد الحجاز. د: القاضي
 م13/7/1114التاريخ 

 
 .أوافق الزميلين فيما توصال إليه

 
 :األمر النهائي 

 
قررنا شطب الطعن ايجازيداً إذ ال أمدل فيده 

إجدددراءات مدنيدددة لسدددنة  621طبقددداً لدددنف المدددادة 
 .م 6127
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 راقـــورية العـمهـج
 
 
 
 

 ةنبيــكام  األجــتنفيـذ  األح

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

تكااون األحكااام الصااادرة ماان المحاااكم األردنيااة فااي 

قضايا الطاالق قابلاة للتنفياذ فاي العاراق إذا تام االعتاراف 

بهااا ماان محكمااة البااداءة المختصااة وفااق أحكااام اتفاقيااة 

 .الرياض العربية للتعاون القضائي
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 111/4118رقم القرار 
 1/7/4118تاريخ القرار 
 

 القـرار
 

يطلب وزير العدل بالكتاب المرقم بـ 
الرأي من  82/6/8113في ( 7/8/82/612)

( 1)مجلس شورى الدولة استناداً إلى حكم المادة 
في  6131لسنة ( 12)من قانون المجلس رقم 

جمهورية العراق  شأن ما جاء بمطالعة سفارة
في المملكة األردنية الهاشمية التي تنقل حالة 
تولي المحاكم األردنية النظر في دعاوي طالق 
العراقيين الموجودين في األردن وإصدار 
القرارات فيها واآلثار القانونية والشرعية لهذه 

 .القرارات
 

حيث إن جمهورية العراق والمملكة 
فاقية الرياض األردنية الهاشمية من أطراف ات

 6127العربية للتعاون القضائي المعقودة عام 
والمصادق عليها في العراق بالقانون رقم 

 .6127لسنة ( 661)
 

من االتفاقية تقضي ( 7)وحيث أن المادة 
بتمتع مواطني األطراف داخل حدود كل منها 

 .بحق التقاضي أمام الهيئات القضائية
 

نف من االتفاقية ت( 1)وحيث أن المادة 
ترسل الوثائق واالوراق القضائية )على أن 

و يرالقضائية المتعلقة بالقضايا المدنية 
والتجارية واإلدارية وقضايا األحوال الشخصية 
المطلوب إعالنها أو تبليغها إلى أشخاف مقيمين 
لدى أحد األطراف المتعاقدة ، وذلك مباشرة من 
الهيئة أو الموظف القضائي المختف إلى 

لتي يقيم المطلوب اعالنه أو تبليغه في المحكمة ا
 (.دائرتها
 

من االتفاقية ( 82)وحيث أن المادة 
طراف المتعاقدة  يعترف كل من اال  تقضي بأن

باألحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد 
آخر في قضايا األحوال الشخصية الحائزة لقوة 
األمر المقضي به وينفذها في إقليمه وفق 

علقة بتنفيذ األحكام المنصوف اإلجراءات المت
عليها في هذا الباب ، وذلك إذا كانت محاكم 
الطرف المتعاقد التي أصدرت الحكم مختصة 
طبقاً لقواعد االختصاف القضائي الدولي 
المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه 
االعتراف أو التنفيذ أو مختصة بمقتضي أحكام 

للطرف المتعاقد  هذا الباب وكان النظام القانوني
المطلوب إليه االعتراف أو التنفيذ ال يحتفظ 
لمحاكمة أو لمحاكم طرف آخر دون  يرها 

 .باالختصاف بإصدار الحكم
 

وحيث أن النظام القانوني العراقي المبين 
من القانون ( 61)و( 62)و ( 62)في المواد 
المتعلقة بأحكام  6126لسنة ( 21)المدني رقم 

، االختصاف القضائي حيث التنازع الدولي من
لم يحتفظ للمحاكم العراقية باالختصاف في 
إصدار األحكام المتعلقة باألحوال الشخصية 

 .للعراقيين المقيمين خارج العراق
 

من االتفاقية تجيز ( 71)وحيث أن المادة 
للطرف المطلوب إليه االعتراف بالحكم أن 
يرفض االعتراف به إذا كان  يبابيا ولم يعلن 

صم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعالنا الخ
 .صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه

 
من االتفاقية تجيز ( 71)وحيث إن المادة 

للطرف المطلوب إليه االعتراف بالحكم أن 
يرفض االعتراف به إذا كان  يابيا ولم يعلن 
الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعالنا 

 .ن نفسهصحيحاً يمكنه من الدفاع ع
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من االتفاقية تنف ( 76)وحيث أن المادة 
 يكون الحكم الصادر من محاكم  -أ)على أن 

أحد األطراف المتعاقدة والمعترف به من 
األطراف المتعاقدة األخرى طبقاً ألحكام هذه 
االتفاقية ، قابالً للتنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد 
اآلخر متى كان قابالً للتنفيذ لدى الطرف 

 -ب. تعاقد التابعة له المحكمة التي اصدرتهالم
تخضع اإلجراءات الخاصة باالعتراف بالحكم 
أو تنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه 

 ....(.االعتراف بالحكم 
 

من االتفاقية ( 78)وحيث أن المادة 
تقصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى 

بالحكم  الطرف المتعاقد المطلوب إليه االعتراف
أو تنفيذه على التحقق مما إذا كان الحكم قد 
 توافرت فيه الشروط المنصوف عليها في 

 

ة، وذلك دون التعـرض لفحـف ـاالتفاقي
الموضوع ، ويكون للحكم في حالة صدور 
األمر بتنفيذه القوة التنفيذية نفسها التي تكون له 
لو أنه صدر من الطرف المتعاقد الذي يراد 

 .تنفيذه لديه
 

وتأسيسا على ما تقدم من أسباب ، يرى 
 :المجلس
 

يجوز تنفيذ األحكام الصادرة من المحاكم 
األردنية في قضايا الطالق التي حازت حجية 
األمر المقضي به في العراق إذا تم االعتراف 
بها من محكمة البداءة المختصة وفق أحكام 

-انتهى-اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
. 

 

 
 
 
 
 
 

 


