نقش دالیل ژنتیکی در دعاوی اثبات نسب
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چکیده
در دو دهه اخیر آزمایشهای ژنتیک بهعنوان یکی از ادله اثبات در دعاوی نسب ،مورد توجه
قرار گرفته است؛ بدین جهت تبیین اعتبار علمی و حقوقی آن ،ضرورت خاصی دارد.
شناختهشدهترین آزمایشها در موضوع اثبات نسب ،آزمایش تجزیه گروههای خونی و
آزمایش  DNAاست و مورد اخیر قطعیت واعتبار علمی بیشتری دارد .با توجه به اطمینانی که
از نتایج آزمایش  DNAحاصل میشود ،این سؤال مطرح است که آیا میتوان با استناد به
آزمایش مزبور حکم به اثبات نسب داد؟ برخی تمایل به این نظریه دارند که آزمایش ژنتیک در
عرض ادله دیگر نظیر اماره فراش قرار میگیرد و میتواند مثبت نسب باشد .با این سؤال فرعی
نیز مواجه هستیم که مراجعه به آزمایش ژنتیک در دعوی اثبات نسب در بین چه کسانی قابل
اتکا و اعتناست؟ یافته مقاله حاضر این است که آزمایش ژنتیک نمیتواند به خودی خود و
مستقالً در اثبات نسب مورد مراجعه قرار گیرد .نتیجه آزمایش ژنتیک همواره ایجاد علم
نمیکند؛ متعلق علم حاصل از آزمایش ژنتیک ،با متعلق علم قاضی به وجود نسب از دو جنس
هستند و در نتیجه ،فرض تعارض نتیجه آزمایش با علم قاضی منتفی است .این آزمایش در
دقیقترین حالت میتواند رابطه خونی را اثبات کند؛ حال آن که نسب یک رابطه حقوقی است و
بدون وجود شرایط اماره فراش نمیتوان به آزمایش ژنتیک برای وجود نسب اعتنا کرد .در
صورت وجود امارَه فراش ،این اماره است که نسب را اثبات میکند نه آزمایش ژنتیک .به همین
دلیل ،در موارد تحقق اماره فراش ،مراجعه به آزمایش ژنتیک برای اثبات برخی دعاوی فرعی
مانند احتمال عوض شدن نوزادان میتواند راهگشا باشد.
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مقدمه
آثار حقوقي فراوان ،مالي و غيرمالي ،كه بر اثبات يا نفي نسب مترتب ميشود ،باعث شده
اين موضوع در شمار يکي از مباحث مهم فقهي و حقوقي قرار گيرد .اثبات نسب به دو
موضوع بستگي دارد :يک موضوع بيولوژيک و يک موضوع حقوقي .لذا براي اثبات نسب،
صرف رابطه خوني كافي نيست؛ تنها در صورتي كه شارع و قانونگذار حدوث اين رابطه را
تحت شرايطي مورد تأييد قرار دهد ،ميتوان گفت نسب ثابت و برقرار گشته است .به همين
دليل حتي در مواقعي كه رابطه خوني و ژنتيک مسلم است و ترديدي در آن نيست،
نميتوان لزوماً حکم به وقوع نسب شرعي و قانوني داد؛ مانند مواردي كه زن و مردي قبل
از عقد نکاح ،با هم ارتباط داشته و صاحب فرزندي شوند؛ اين طفل بيگمان از منظر
آزمايش ژنتيک منتسب به اين زن و مرد است؛ امّا داراي نسب قانوني نيست و آثار حقوقي
نسب بر وي مترتب نميگردد .معذلک از آنجا كه رابطه خوني شرط الزم براي برقراري
نسب شرعي محسوب ميشود ،بررسي ارزش و اعتبار اين گونه آزمايشها از ديدگاه
حقوقي اهميت مييابد.
اين مقاله در صدد بررسي ارزش و جايگاه آزمايش ژنتيک در اثبات دعاوي نسب
است .اظهارنظر در خصوص اعتبار آزمايشهاي مذكور ،نيازمند تفکيک دعاوي است؛
زيرا آزمايشهاي ژنتيک اگرچه در پارهاي دعاوي ميتوانند مؤثر واقع شوند؛ اما در
برخي ديگر از دعاوي ،نقشي در روشن شدن حقايق و پيشبرد روند دادرسي ندارند.
ابتدا الزم است ميزان اعتبار آزمايشهاي مذكور را از نظر متخصصان علم ژنتيک
مورد بررسي قرار گيرد و پس از آن به اين پرسش پاسخ داده شود كه اين آزمايشها در
دعاوي مختلف از چه توان اثباتي برخوردارند؟ مقاله پيش رو ضمن بررسي اين
آزمايشها از منظر علم ژنتيک و توجه به رويه قضايي موجود ،نياز يا عدم نياز به انجام
آزمايش در انواع دعاوي اثبات نسب و اعتبار فقهي و حقوقي آن را مورد بررسي قرار
ميدهد .هر چند به دليل كاربرد زياد آزمايش  DNAدر دعاوي اثبات و نفي رابطه پدرـ
فرزندي ،از آن به عنوان تست ابوت ياد ميشود ،اين آزمايش در اثبات و نفي رابطه
مادر -فرزندي و برخي ديگر از قرابتها نيز حائز اهميت است .فقهاي معاصر حجيت و
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اعتبار آزمايشهاي ژنتيکي را مشروط به حصول علم براي قاضي برشمردهاند .البته در
اين بين نقش قاضي هم در تشخيص ضرورت انجام يا عدم انجام آن و هم در اعتبار آن
با توجه به محتويات پرونده مؤثر است.

آزمایشهای ژنتیک و اعتبار آنها
در اين بخش ،از آزمايش تجزيه گروههاي خوني و  ،DNAالبته با تمركز بر آزمايش
 DNAبحث ميشود.

1ـ آزمایش تجزیه گروههای خونی
افراد مختلف انسان از حيث گروه خوني به چهار دسته يا فنوتيپ  O ،B ،AوAB
تقسيم ميشوند .ثابت شده است كه خصوصيت هر يک از اين دستهها به ارث برميگردد
(خاوري ،1333 ،ج ،1ص .)131پيشبيني گروههاي خوني در انسان و پيشبيني گروه خوني
فرزنداني كه از گروه خوني والدين آنها معلوم باشد ،كار نسبتا سادهاي است .ازدواج دو
فرد از گروه خوني  Oسبب پيدايش فرزنداني نظير خودشان ميشود؛ يعني داراي گروه
خوني  Oخواهند بود .از دانستن گروههاي خون افراد استفاده زيادي ميشود؛ مثالً در
زايشگاههاي بزرگ گاهي ممکن است به علت تعويض نوزادان بين دو خانواده اختالف
پيدا شود .در اين قبيل موارد آزمايش خون هر فرزند با پدر و مادر تا حد زيادي جواب
صحيح را به دست ميدهد .مثالً اگر دو خانواده مدعي كودكي هستند كه گروه خوني او
 Oميباشند و پس از آزمايشهاي الزم معلوم شود كه پدر و مادر يکي از خانوادهها
داراي گروههاي خوني  Aو Oو پدر و مادر خانواده دوم داراي گروههاي خوني  Oو
 ABهستند ،در اين حالت تعيين پدر و مادر واقعي طفل كار سادهاي است؛ زيرا خانواده
دوم نميتواند فرزندي با گروه خوني  Oداشته باشد .بنابراين فرزند متعلق به خانواده
اول است .همچنين اگر زني با گروه خوني  Aبدون عقد رسمياز مردي با گروه خوني
 ،ABصاحب فرزندي با گروه خوني  ABشود و مرد منکر وجود رابطه خوني بين طفل
و خود باشد ،بررسي ژنتيکي امکانات تركيب دو گروه خوني ،نشان ميدهد كه احتمال
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پدر بودن مرد وجود دارد .ولي هرگاه مرد از گروه خوني  Oباشد به احتمال بسيار زياد
پدر طفل شخص ديگري خواهد بود .در هر صورت بايد در نظر داشت كه گروه خون در
اين سيستم تا حدود زيادي ميتواند در پيدا كردن مجهول مؤثر باشد ،ولي به طور دقيق
نميتوان ثابت كرد كه كودک ،فرزند پدر فرضي باشد؛ زيرا گاهي پدر حقيقي و فرد
مظنون هر دو داراي گروه خوني مشابه ميباشند(خاوري،1333،ج ،1ص.)133

ذكر اين نکته شايان توجه است كه اگر گروه خوني زن و مرد  Oباشد ،گروه خوني
بچهها هم ميتواند  Oباشد .اين در حالي است كه  %22مردم جامعه داراي اين گروه
خوني هستند؛ پس نميتوان گفت كه در اين مثال رابطه ابوت وجود دارد،از طرف ديگر در
هر يک از اين سيستمهاي خوني استثنائاتي وجود دارد.

2ـ آزمایش DNA
جديدترين و پيشرفتهترين آزمايش ژنتيکي ،آزمايش  DNAاست كه از دقت ،حساسيت
و كاربردهاي زيادي برخوردار است .1در اين قسمت نحوه انجام آزمايش ،كاربرد و
مشکالت آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
هر صفت توسط يک جفت عامل (ژن) كنترل ميگردد .يکي از اين ژنها از پدر و ديگري
از مادر گرفته شدهاند(واتسون ،1331،ج ،1ص .)12الگوهايي كه اطالعات توارثي را در
كروموزمهاي سلول حمل ميكنند ،در واقع همان مولکولهاي ( DNAاسيد نوكلئيک به نام
اسيد دزوكسي ريبونوكلئيک) است .ژنها از چهار نوكلئوتيد متفاوت ساخته شدهاند كه
پيوسته به يکديگر در طول رشته  DNAقرار دارند .اين چهار ماده شيميايي(بازها) عبارتند

1ـ استفاده از اين آزمايش در پزشکي قانوني كشورمان و ابتکار ايجاد «بخش دي ان اي» در زمان رياست
دكتر توفيقي شکل گرفت و اندكي بعد اين بخش در  13بهمن  1333توسط رياست وقت قوه قضائيه ،آيت اهلل
يزدي ،افتتاح شد .ايجاد چنين نهادي در پزشکي قانوني سبب سرعت و دقت بيشتر در پروندههاي ارجاعي
از سوي دادگاه شده است .اولين پروندهاي كه در اين مركز مورد انجام آزمايش «دي ان اي» قرار گرفت،
مربوط به تعيين رابطه نسبيت بود(صمدي مله ،1313 ،ص.)21
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از :آدنين ،1تيمين ،5سيتوزين ،3گواتين .3هر ژن شامل چند هزار  A-T-C-Gبه صورت
پيوسته به يکديگر است كه دستورالعملي متفاوت با ژنهاي ديگر دارد(ماكوئل ،1313 ،ص)3

تعيين توالي اين نوكلئوتيدها بيانگر هويت هر فرد است .تمام سلولهاي بدن انسان داراي
 53جفت كروموزم هستند در حالي كه هريک از سلولهاي جنسي(اسپرم و تخمک) فقط 53
كروموزم دارند .هنگامي كه لقاح صورت ميگيرد ،اولين سلول انسان جديد با  53جفت
كروموزم (53كروموزم از تخمک و  53كروموزم از اسپرم ) به وجود ميآيد .بنابراين 31
كروموزم سلول ،تركيبي از كروموزمهاي پدر و مادر و ژنها نيز تركيبي از كروموزمهاي
پدر و مادر هر فرد است(واتسون ،1331،ج ،1ص .)11مولکولهاي  DNAافراد مختلف (به جز
دو قلوهاي همسان) 2با يکديگر متفاوت است و نميتوان دو فرد را يافت كه  DNAكامال
مشابه داشته باشند؛ حتي  DNAوالدين با فرزندان متفاوت است.
همان طور كه گفته شد ،ژنها از اجزائي به نام باز تشکيل شدهاند .مولکول  DNAدر
طول خود داراي اجزاي خاصي است كه از  522تا 1322هـ 2باز تشکيل شده است .اين
اجزا در طول  DNAچندين بار تکرار شدهاند؛ لذا به آنها «مناطق تکرار شونده» اطالق
ميشود .ترتيب پشت سر هم قرار گرفتن (توالي) اجزاي تشکيل دهنده (بازها) اين مناطق
تکرار شونده از فردي به فرد ديگر متفاوت و منحصر به خود اوست .تنها دوقلوهاي
همسان ،توالي مشابه دارند .بنابراين با تعيين توالي بازها در اين مناطق تکرارشونده امکان
شناخت هويت يک فرد وجود خواهد داشت .همان گونه كه اثر انگشت هر فرد مختص به خود
اوست DNA ،هم خاص خود اوست(صناعي زاده ،1313 ،ص.)21

جهت بررسي ابوت در پزشکي قانوني ،ابتدا گروههاي خوني مادر ،فرزند و پدر احتمالي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Adenine
2- Thymine
3- Cytosine
4- Guanine
5ـ دو قلوهاي همسان ژنهاي يكسان دارند .در طول دو هفته اول دوره جنيني ،توده کوچک سلولها که منشا فرد جديدي است،
تصادفا به دو قسمت تقسيم ميشود و از اين مرحله به بعد دو جنين به وجود ميآيد که رشد ميکند.در حالي که دوقلوهاي غير همسان
وقتي به وجود ميآيند که مادر همزمان دو تخمک آزاد ميسازد .دو اسپرم با اين دو تخمک ترکيب ميشوند و به اين ترتيب دو جنين با
دو ترکيب ژني متفاوت به وجود ميآيد.شباهت اين دوقلوها به يكديگر بيشتر از شباهت خواهر و برادرهاي معمولي نيست؛ فقط روز تولد
آنها يكي است(ماکوئل ،5951 ،ص.)51

  56دوفصلنامه علمي ـ ترويجي فقه و حقوق خانواده (نداي صادق)  /سال بيست و يكم  /پاييز و زمستان  / 5936شماره 56

را بررسي ميكنند .اگر گروه خوني پدر فرضي و فرزند با هم تناسب داشت ،لزوماً به اين
معنا نيست كه آن شخص پدر طفل است؛ چرا كه هزاران فرد با گروه خوني مشابه وجود
دارند .در اين حالت از آزمايش  DNAميتوان براي اثبات اين رابطه استفاده كرد .از لحاظ
آماري ويژگيهاي پروفيل  DNAآن قدر باالست كه تعداد احتماالت آن از جمعيت دنيا
بيشتر است .پس ميتوان به صورت قابل اعتمادي براي هر فرد اختصاصي باشد(شيرزاد،

 ،1312ص)11؛ البته اگر از آزمايش تجزيه گروههاي خوني هيچ گونه تجانسي بين پدر
احتمالي و فرزند مشاهده نشد ،ابوت را نميتوان رد كرد و بايد بعد از آن ،آزمايش DNA
 Typingرا انجام داد(طليعه عليا ،1313،ص .)133بنابراين در حالت عدم تجانس گروههاي
خوني پيشنهاد ميشود به جهت اطمينان بيشتر و حساسيت موضوع دعاوي نسب ،آزمايش
 DNAنيز انجام شود.
در مجموع از نظر علمي ميتوان آزمايش  DNAرا براي تست ابوت انجام داد و به
نتيجه نيز دست يافت؛ اما در اين خصوص الزم است نکاتي مد نظر قرار گيرد:1
1ـ توجه به امکان خطاپذيري آزمايش ناشي از عوامل انساني و خارجي :دقت فردي كه
آزمايشها را انجام ميدهد ،همچنين فردي كه جواب را ،با توجه به محاسبات دقيق آماري،
تفسير ميكند از اهميت ويژهاي برخوردار است؛ به همين دليل بهتر است حداقل دو فرد
جواب حاصل را تفسير كنند تا احتمال خطا كمتر شود .رعايت كامل اصول مربوط به محيط
كشت مانند ميزان مواد آزمايشگاهي و  ...مورد نياز جهت تجزيه  ،DNAميزان ولتاژ برق
متصل به محيط كشت ،تميز بودن وسايل آزمايشگاهي در نتيجه آزمايش مؤثر خواهد بود.
بنابراين كوچکترين خطاي آزمايشگاهي باعث كاهش اعتبار علمي آزمايش ميشود.
متخصصان اين رشته بر اين امر تاكيد دارند كه هرچند آزمايش مذكورـ اگر صحيح و
علميانجام شودـ بسيار دقيق بوده واز قطعيت بااليي برخوردار است ،اما همين دقت و
حساسيت ،نقش تيغ دو لبه را دارد؛ يعني در عين مزيت ،عيب محسوب ميشود و
كوچکترين خطاي آزمايشگاهي يا انساني در تجزيه و تفسير آن ،نتيجه حاصل را تغيير

1ـ مصاحبه با دكتر مصطفي سعادت ،استاد تمام ژنتيک دانشگاه شيراز ،ارديبهشت 1332
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خواهد داد.
5ـ توجه به زمان انجام آزمايش :در برخي موارد هنگام بارداري يا وضع حمل،
مقداري از خون جنين وارد خون مادر ميشود(ميردامادي ،1332 ،ج ،1ص121ـ)123؛ به
گونهاي كه حتي ممکن است تا  1الي  12ماه بعد از وضع حمل سلولهاي جنيني در خون
مادر باقي مانده باشد .بنابراين جهت اطمينان بيشتر و حساسيت موضوع ،بهتر است كه
پس از سپري شدن اين مدت ،از مادر جهت انجام آزمايشهاي ژنتيکي خونگيري شود.
3ـ اگر يکي از خويشاوندان همسر زوجه (مثال پدرشوهر يا برادر شوهرش) با وي
رابطه نامشروع يا به شبهه برقرار كرده باشند ،يا دو مرد كه رابطه خويشاوندي دارند(مثالً
دو برادر) با زني رابطه نامشروع داشته باشند و در تعيين پدر خوني طفل اختالف پيش
آيد ،كار پيچيده ميشود .بنابراين در انجام آزمايش بايد دقت زيادي صورت گيرد .حال اگر
اين اتفاق در خانوادههايي رخ دهد كه زن و مرد ( يا زن و شوهر) خويشاوند نيز باشند،
مثالً دخترعمو ـ پسرعمو يا دخترعمه ـ پسردايي يا دخترخاله ـ پسرخاله باشند ،موضوع
پيچيدهتر ميشود .فرض كنيد زوجه با برادر شوهرش كه در ضمن پسر عمويش نيز است،
رابطه نامشروع برقرار كند ،در اين مورد چون برادر شوهر با شوهر زوجه ،برادر است و
با يکديگر  %22شباهت ژني دارند ،تشخيص اين كه بچه به كدام يک تعلق دارد ،مشکل تر
خواهد شد .از طرف ديگر چون زوجه با برادرشوهرش ،به دليل اين كه دخترعموـ پسرعمو
بودهاند و منشا واحدي دارند (پدربزرگ و مادربزرگ) ،بايد در آناليز  DNAآنها و طفل،
توجه ويژهاي صورت گيرد .از اين فراتر در فرضي است كه زوج با برادرش ،دوقلوي
همسان (يک تخمکي) باشند و چون از لحاظ ژنتيکي تقريبا يکسانند و اختالف ژني آنها
بسيار كم است ،از اين آزمايش نيز نميتوان به نتيجه رسيد.
در دهه اخير ،برخي نويسندگان بطور كلي اظهاراتي در خصوص ارزش آزمايش DNA
داشتهاند؛ يکي از آنها براين باور است كه مصاديق اماره ،موارد مرتبط با كارشناسي
نيست؛ يعني دي اناي نميتواند اماره باشد؛ زيرا ظنآور نيست ،بلکه قطعيت صد در صد
دارد( 1قرجهلو ،1311 ،ص .)332در مقابل ،برخي بر اين نظرند كه قراين و امارات قطعي همانند
1ـ مقاله ايشان در مورد امور كيفري است؛ اما اشاراتي به امر نسب نيز دارد.
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كارشناسيهاي دقيق و علمي مانند آزمايش  DNAدر رديف امارات و ادله ظني هستند؛
زيرا اعتماد قاضي بر قول متخصص ،به دليل اين كه قطع كارشناس به دادرس منتقل
نميگردد ،موجب ظن معتبر است و اماره محسوب ميگردد(كريمي ،1311 ،ص)525؛ همان طور
كه سابقا نيز گفته شد ،متخصصان اين رشته به احتمال خطا در آزمايشهاي ژنتيکي اذعان
دارند و آنها را قطعي نميدانند؛ پس به طريق اولي اين آزمايشها نميتوانند براي قاضي
يقين و قطعيت ايجاد كنند .به همين دليل ،در اين پروندهها از علم قاضي صحبت ميشود .به
نظر ميرسد در رويه قضايي آزمايش  DNAدر جهت اثبات رابطه نسبي با وجود قراين و
محتويات پرونده ،غالباً براي قضات ايجاد علم ميكند و تمايل به اعتبار آن دارند؛ به ويژه
در مواردي كه در راستاي تحقق نسب مشروع و شرايط اماره فراش است.

انواع دعاوی اثبات نسب
نسب عبارت است از «عالقه و رابطه خوني و حقوقي موجود ميان دو نفر كه در اثر تولد يکي
از صلب يا بطن ديگري به وجود آمده است .نسب به معناي اخص يعني رابطه پدر فرزندي و
مادر فرزندي»(امامي ،1333،ص .)1نسب در اين مفهوم ،رابطه خوني و حقوقي است كه پدر و
مادر را به فرزندان آنان مربوط ميكند(كاتوزيان ،1313،ج ،5ص)1؛ بنابراين شامل خويشاوندان
در خط اطراف نميشود .قانون مدني مباحث مربوط به اوالد را با خويشاوندي شروع كرده و
به خويشاوندي مستقيم و بالواسطه پرداخته است؛ اما راجع به خويشاوندي باواسطه و
همچنين خويشاوندي اطراف گفتگو نکرده است .در اين مقاله ضمن توجه ويژه به دعاوي
اثبات نسب خاص ،به نسب عام نيز پرداخته ميشود ،ماننداثبات رابطه برادر ـ خواهري.
حمايت از حقوق كودكاني كه در خانوده متولد و داراي نسب مشروع هستند و حفظ
حرمت خانوادهها ايجاب ميكند كه نسب طفل نياز به اثبات نداشته باشد و نفي آن نيز به
سادگي پذيرفته نشود .تنها راه معقول در چنين مواردي استفاده از امارههاي قانوني است.
در حقوق ما نيز مانند ساير كشورها ،قانونگذار طفل متولد در زمان زوجيت را ملحق به
شوهر ميداند و براي احراز اين امر كه طفل در اثر نزديکي زن و شوهر به وجود آمده
است از حداقل و اكثر حمل ياري ميگيرد(كاتوزيان،1313،ج ،5ص .)13در ماده  1121قانون
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مدني آمده است« :طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است مشروط به اين كه از
تاريخ نزديکي تا زمان تولد كمتر از  1ماه و بيشتر از  12ماه نگذشته باشد» .در اين ميان،
اثبات رابطه نسبي والدين و اوالد ،به ويژه اثبات نسب پدرـ فرزندي ،از اهميت خاصي
برخوردار است؛ به همين دليل ،عمده بحث را به آن اختصاص داده ،سپس دعاوي اثبات
نسب خويشاوندي مطرح ميگردد و نقش آزمايشهاي ژنتيکي (به ويژه  )DNAذيل دعاوي
بيان ميشود.

1ـ اثبات نسب بین والدین و فرزندان
الفـ اثبات نسب پدر
بسته به اين كه اقامه دعوا از سوي چه كسي مطرح گردد ،اين بخش به سه قسم تقسيم
ميشود:
ـ اثبات نسب پدر از سوی مادر طفل :اين دعوا كه خواهان آن ،مادر طفل و شايعترين
دعواست ،در چند فرض قابل ذكراست .در غالب اين دعاوي ،تحقق شرايط اماره فراش
مورد ترديد خوانده قرار ميگيرد.
فرض اول :مادر طفل ،دعواي اثبات نسب فرزندش را عليه شوهر خود مطرح كرده است،
اما خوانده ،زوجيت را در زمان انعقاد نطفه منکر ميگردد .بار اثبات اين دعوا بر عهده زن
است؛ البته محدوديتي در نوع ادله اثبات آن وجود ندارد و ميتوان از شهادت شهود ،تحقيق
محلي ،سند و  ...استفاده كرد .علت طرح بسياري از اين نوع دعاوي يا به دليل عدم ثبت
وقوع نکاح (به ويژه عقد موقت) يا تنظيم نکاحنامه رسمي مدتها پس از وقوع نکاح است .مثالً
خوانده اظهار ميكند چون طفل قبل از عقد متولد شده است ،متعلق به وي نيست ،در حالي
كه خواهان مدعي است سند ازدواج زماني تنظيم شده كه وي از همسرش باردار بوده و

تاريخ وقوع نکاح يک سال قبل از تاريخ ثبت آن بوده است .1يا اين كه خواهان مدعي است
در زمان نزديکي بين او و خوانده صيغه شرعي جاري شده بوده ،درحالي كه خوانده منکر

1ـ رک :بازگير ،1312،ج ،5ص212ـ215؛ پرونده شماره 31/3/32ـ 33/1111ديوان عالي كشور
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وجود زوجيت در آن زمان است و به پرونده كيفري مطرح در اين زمينه -ارتباط نامشروع
بين خواهان و خوانده در دوران نامزدي -استناد ميكند(1بازگير،1312،ج ،5ص .)233-211در
اين فرض ،چون شرط اول اماره فراش ،زوجيت ،ثابت و محرز نشده است ،بنابراين رابطه
نسبي به وجود نميآيد.
آزمايشهاي ژنتيک در اين نوع دعاوي نقشي را ايفاء نميكنند؛ زيرا شرط مفقود در اين
دعوا «زوجيت» ميباشد و آزمايشها نميتوانند مثبت اين امر باشند بنابراين دعواي «اثبات
نسب» به دليل فقدان شرايط اماره فراش رد ميشود؛ اما زن ميتواند دادخواست «الزام
خوانده به اخذ شناسنامه و پرداخت نفقه» را عليه مرد مطرح نمايد و در اين دعوا از
آزمايش ژنتيک استمداد نمايد .چنانچه نتيجه آزمايش مثبت باشد؛ صرفاً بدين معناست كه
بين طفل و مرد رابطه خوني برقرار است {نه نسب شرعي و قانوني} و طبق رأي وحدت
رويه  113مرد مکلف به موضوع دادخواست براي طفل ميشود ،بدون اينکه نسب شرعي
و قانوني بين طفل و مرد برقرار شود.
فرض دوم :از سوي مادر طفل دعواي اثبات نسب مطرح ميشود ،در حالي كه زوج
منکر دخول است .مثالً خواهان پس از مدتي از وقوع عقد موقت باردار شده ،در حالي كه
زوج هرچند زوجيت را قبول دارد ،اما منکر دخول است و طفل را ملحق به خود نميداند؛
بنابراين هيچ اقدامي در جهت اخذ شناسنامه براي طفل انجام نميدهد .زوجه نيز به اين
منظور ،اقامه دعواي اثبات نسب مينمايد .يا اين كه در دوران عقد (فاصله بين وقوع نکاح
تا جشن عروسي) زوجه باردار شده است و يا اين كه در طول دوران زندگي مشترک وي
آبستن شده در حالي كه زوج طفل را منتسب به خود نميداند و منکر دخول است .ظاهراً
بار اثبات بر عهده مدعي الحاق است و اين در حالي است كه نزديکي زن و شوهر از امور
پنهاني است و گاه تاريخ وقوع آن را خودشان نيز به دقت نميدانند ،پس چه بايد كرد كه
اماره فراش مفيد واقع شود و تمهيد قانونگذار در حمايت از خانواده و كودكان متولد در
آن بيهوده نگردد؟ برخي از حقوقدانان ،زندگي مشترک زن و شوهر را اماره همبستري

1ـ پرونده شماره 13/12/12ـ33/112ديوان عالي كشور

نقش داليل ژنتيكي در دعاوي اثبات نسب 56 

آنان دانستهاند؛ زيرا يکي از مهمترين اهداف نکاح ،مباح شدن رابطه جنسي بين دو همسر
است و ظاهر اين است كه به آن عمل شده و مانعي سبب جدا ماندن همسران از يکديگر
نشده است .بنابراين جايي براي استناد به اصول عمليه و مطالبه دليل از كسي كه مدعي
وقوع نزديکي است ،باقي نميماند؛ به ويژه كه بياعتمادي به اين ظاهر ،به كلي اماره
موجود در ماده  1121ق.م را بيهوده ميسازد و مبناي اماره فراش را بر امري مجهول و
اثبات نشدني قرار ميدهد(كاتوزيان ،1313،ج ،5ص .)23در نهايت ايشان با توجه به ماده 1123
ق.م وقوع نزديکي در دوران زوجيت را اماره قانوني دانسته و بر يکي از نويسندگان
(امامي ،1311 ،ج ،2ص )115كه فرض نزديکي در مدت زوجيت را يکي از امارات قضايي
پنداشته است ،ايراد كردهاند و نتيجه نادرستي نظر وي را اين دانستهاند كه با وجود حکم
ماده  1123ق.م ،دادرس ميتواند از مدعي نسب ،دليل وقوع نزديکي و تاريخ آن را بخواهد
و نکاحي را كه منتهي به وجود نزديکي شده است ،دليلي بر وقوع نزديکي نداند(همان ص.)22

به نظر ميرسد بايد قائل به تفکيک بين سه حالت شد:
حالت اول :زوجين زندگي مشترک را شروع كردهاند و زوجه باردار شده است .در اين
مورد ،زندگي مشترک اماره بر همبستري زوجين و وقوع نزديکي است و بايد به اين
ظاهر اعتماد كرد و آن را بر اصل عدم نزديکي و قول مرد در انکار دخول مقدم دانست.
حالت دوم :زندگي مشترک منحل شده و طفل در فاصله كمتر از ده ماه از انحالل نکاح
تولد يافته است .با توجه به ماده 1123ق.م ،قانونگذار در مورد اثبات نسب طفلي كه بعد از
انحالل نکاح متولد شده است ،وقوع نزديکي بين زن و شوهر را مفروض دانسته و معني
اين فرض ايجاد اماره قانوني است كه در صورت به دنيا آمدن طفل ،دليل بر وقوع نزديکي
بين زن و شوهر است.
بنابراين در دو حالت مذكور نبايد از مدعي الحاق (زوجه) ،طلب اثبات وقوع نزديکي كرد.
البته امکان اثبات خالف آن براي زوج وجود داردـ مثالً اگر ثابت كند كه مدتي به دليل حبس
يا مسافرت غايب بوده و با زوجه نزديکي نداشته است ،در صورتي كه تاريخ تولد طفل و
مدت بارداري نيز بيانگر انعقاد نطفه در دوران غيبت باشد.
حالت سوم :زوجه در دوران عقد (فاصله بين وقوع نکاح و شروع زندگي مشترک) باردار
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شده است .اين حالت از اهميت خاصي برخوردار است؛ زيرا دعاوي ناشي از اين مورد
شايع است .وقوع نزديکي و احتساب مدت حمل از آن تاريخ ،شرط الحاق طفل به پدر است.
براين اساس ،در صورت وقوع اختالف بين زوجين در خصوص نزديکي ،بنا بر اصل عدم،
قول مرد مقدم است(حلي1321 ،هـ ،ج ،5ص 521؛ اردبيلي1323 ،هـ ،ج ،5ص33؛ عاملي1311 ،هـ ،ج،1
ص332؛ سبزواري ،بيتا ،ج ،5ص533؛ همو1313 ،هـ ،ج ،52ص535؛ خويي1312 ،هـ ،ج ،5ص513؛ خميني،

بيتا ،ج ،5ص321؛ فاضل لنکراني1351 ،هـ ،ص213؛ بهجت1351 ،هـ ،ج ،3ص .)232بنابراين ،بار اثبات بر
دوش مدعي نزديکي (زن) قرار ميگيرد .البته برخي فقها هرچند اين اصل را پذيرفتهاند اما
در صورت اثبات خلوت تام بين زن و مرد ،آن را به عنوان ظاهر بر اصل عدم دخول مقدم
ميدانند؛ زيرا دعوي زوج مخالف ظاهر است(گلپايگاني1313 ،هـ ،ج ،5ص31؛ طباطبايي حکيم،
1312هـ ،ج ،3ص.)23
1

البته در اين كه آيا خلوت تام نشان از دخول است و با اثبات اين امر ،نسب برقرار
است يا خير ،اختالف نظر وجود دارد 5.گروهي از فقها معتقدند كه ارخاء ستر نشان از
دخول نيست؛ بنابراين ،قول زوج ـ به دليل مطابقت با اصل عدم مواقعه ـ همراه با سوگند
مقدم است و بدون نياز به لعان ،طفل از او منتفي است(عميد1311 ،هـ ،ج ،5ص133؛ حلي،

1313هـ ،ج ،3ص322؛ عاملي1313 ،هـ ،ج ،12ص131؛ نجفي ،بيتا ،ج ،33ص)51؛ ضمن اين كه مستند
اين گروه رواياتي 3است كه دخول را موجب ثبوت مهريه كامل ميدانند نه ارخاءستر(حلي،
1321هـ ،ج ،5ص535؛ كاظمي ،بيتا ،ج ،3ص332؛ حلي1323 ،هـ ،ج ،3ص.)333
در مقابل ،طبق نظر برخي ديگر از فقها ،خلوت تام نشانه دخول است(طوسي1322 ،هـ،
ص331؛ بحراني ،بيتا ،ج ،12ص11؛ عاملي1311 ،هـ ،ج ،5ص531؛ سيستاني1313 ،هـ ،ج ،3ص.)512

مستند اين گروه دو دسته روايات است:

1ـ « ان كانت الخلوة تامة ،و يعني بها إرخاء الستر أو إغالق الباب مع عدم حصول مانع ،كالجب يبي الر،بو ،و ال برن يبي
المرأة ،بو يج

المهر يي الظاهر ،عمال بشاهد حال الصحيح»(جمال الدين حلي1312 ،هـ ،المتن.)523 ،

5ـ اين بحث فقهي در پي اين مسأله مطرح شده است كه طالق پس از اين كه بين زوجيني خلوت تام صورت
گرفته بوده است ،رخ داده و زن بعد از طالق ادعاي حاملگي كرده است ،در حالي كه مرد منکر مواقعه است.
آيا شرايط اماره فراش (الحاق) تحقق يافته است كه بتوان لعان كرد يا خير؟
3ـ ر.ک :حر عاملي1323 ،هــ ،ج ،51ص ،22باب  ،355ح.53132

نقش داليل ژنتيكي در دعاوي اثبات نسب 55 

1ـ رواياتي كه در خصوص مهريه وارد شده است (حرعاملي1323 ،هـ ،ج ،51ص ،22باب

 ،355ح ،)53135براساس اين گونه روايات ،چنانچه زن و مردي خلوت كنند سپس زن ادعاي
مواقعه و مرد منکر دخول شود ،تمام مهريه بر عهده مرد مستقر ميشود(طوسي1322 ،هـ،

ص ،331باب المهمور؛ فاضل مقداد1323 ،هـ ،ج ،3ص)553؛ زيرا وجود خلوت امارهاي است كه
داللت بر رجحان قول زن دارد ،قول وي موافق با ظاهر است(راشد صيمري ،1352 ،ج،3
ص131؛ جمالالدين حلي1312 ،هـ ،المتن ،ص.)523
5ـ رواياتي كه در باب لعان آمده است(طوسي1323 ،هـ ،ج ،1ص ،133باب لعان ،ح31؛ حرعاملي،

1323هـ ،ج ،55ص ،315باب 5از ابواب لعان انه اليقع العان اال بعد الدخول و حکم الخلوه ،ح)51311؛ بر اين
اساس ،اگر زن خلوت تام را ثابت كند ،مرد ميتواند از طريق لعان نفي ولد كند؛ زيرا
شرايط الحاق طفل به پدر محقق شده است .بنابراين ،عمل براساس ظاهر ،قول زن را
مقدم ميدارد(بحراني ،بيتا ،ج ،12ص.)11

به نظر ميرسد استدالل و مستندات گروه دوم قويتر است ،ضمن اين كه در بحث عده
و حمل ،احتياط خاصي بايد صورت گيرد؛ زيرا در روايتي از معصوم

سؤال ميشود

كه زن و مردي خلوت كردهاند اما مواقعه صورت نگرفته است ،آيا عده الزم است؟ امام
دستور به لزوم نگهداشتن «عده از آب» از سوي زن دادهاند(كليني1323 ،هـ ،ج ،1ص ،123بَابُ

مَا يُوجِبُ الْمَهْرَ كَمَلًا ،ح )1كه مؤيد اين نکته است كه حمل صرفاً از نزديکي جنسي متکون
نمي شود؛ بلکه جذب مني و استرسال آن در رحم باعث الحاق طفل ميگردد .دليل الحاق
طفل به پدر صرفاً نزديکي نيست؛ بلکه نزديکي مورد شايع و غالب است و گرنه
خصوصيت و موضوعيتي ندارد؛ زيرا حمل صرفاً از نزديکي(دخول به معناي خاص) به
وجود نميآيد؛ بلکه نزديکي جنسي به اعتبار اين كه سبب انعقاد نطفه ميگردد ،مورد نظر
واقع شده است .در غير اين صورت بايد طفل متولد از تفخيذ زن و شوهر منتسب به پدر
نباشد .حال آن كه طفل مزبور شرعا و عرفا مشروع بوده و به پدر ملحق خواهد شد و
به تعبير يکي از حقوقدانان «شرط صدق فراش ،وقوع عقد ازدواج و احتمال انزال است و
علم به دخول الزم نيست؛ حتي علم به عدم دخول هم مضر به تحقق فراش نيست»(جعفري
لنگرودي ،1331 ،ص.)331

بنابراين در صورت اثبات خلوت تام ـ به وسيله اقرار زوجين يا شهادت شهودـ شرط
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دوم اماره فراش(دخول) تحقق يافته و نيازي به انجام آزمايشهاي ژنتيک نيست؛ زيرا
اماره فراش محقق است و اين آزمايشها ،توان مقابله با اماره قانوني فراش را ندارد

1

.

اما اگر حتي خلوت تام ثابت نشود ،بنا بر اصل عدم مواقعه ،نسب محقق نيست.
بنابراين در موردي كه شرط دوم اماره فراش ،نزديکي ،مفقود است ،انجام آزمايش
ژنتيکي پيشنهاد ميشود؛ زيرا در صورتي كه نتيجه حاصل ،وجود تجانس خوني بين
طفل و زوج باشد و باعث علم قاضي به وجود نسب قانوني بين آن دو گردد ،ميتواند به
عنوان اماره قضايي بر اصل عدم غالب گردد.
فرض سوم :دعواي اثبات نسب توسط مادر طفل اقامه گرديده در حالي كه خوانده
مدعي عدم رعايت حداقل يا حداكثر مدت حمل است .به نظر برخي فقها در اختالف
زوجين در مدت حمل ،چنانچه بر دخول و والدت اتفاق نظر باشد ،قول مدعي الحاق (زن)
مقدم است(خميني ،بيتا ،ص)321؛ مثالً زوجه مدعي تولد طفل در بيشتر از  1ماه از زمان
نزديکي و يا كمتر از  12ماه از انحالل نکاح است ،در حالي كه زوج منکر تولد طفل در
حداقل و يا حداكثر مدت حمل است .اما برخي ديگر بر اين نظرند كه صرفاً اگر اختالف
راجع به اكثر مدت حمل باشد ،قول زن مقدم است و اگر اختالف در اقل حمل باشد ،قول
مرد مقدم است(عاملي1311 ،هـ ،ج ،1ص332؛ سيستاني ،بيتا ،ج ،3ص.)313

به نظر ميرسد اختالف در مدت حمل ميتواند ناشي از مشتبه بودن تاريخ وقوع نکاح
يا تاريخ انحالل آن يا تاريخ تولد طفل باشد كه در هر سه حالت ،بار اثبات بر دوش زن و
با هريک از ادله اثبات مانند شهادت شهود امکانپذير است و اگر ناشي از اختالف در
تاريخ نزديکي باشد ،به نوعي بازگشت به فرض اول يا دوم است كه در اين صورت،
نتيجه سونوگرافي انجام شده در دوران بارداري مي تواند به عنوان اماره قضايي مورد
استفاده قرار گيرد.
با اين حال ،نقش داليل ژنتيکي در اين دعاوي (فرض سوم) بسته به اين كه ريشه
اختالف به فرض اول برميگردد يا به فرض دوم ،متفاوت است.

1ـ ر.ک  :عامري و ياسينينيا.1333 ،
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ـ اثبات نسب پدر از سوی فرزند :در قسمت قبل از اين جهت كه طفل ،توانايي اقامه و
صالحيت اقامه دعوا را نداشت ،دعواي اثبات نسب از سوي مادر وي مطرح ميشد؛ اما
چنانچه وي از سن صغر خارج و كبير شده باشد ،ميتواند دعوي اثبات نسب عليه مردي
اقامه كند و مدعي رابطه نسبي با او شود .در اين نوع دعاوي ،خوانده رابطه نسبي بين خود
و خواهان را به دليل عدم تحقق شرايط اماره فراش نفي ميكند؛ مثالً منکر زوجيت با مادر
خواهان ميشود كه در اين صورت ،بار اثبات برعهده خواهان است .وي ميتواند با توسل
به شهادت شهود يا تحقيق محلي اين امر را اثبات نمايد1؛ يا اين كه خوانده هر چند زوجيت
را قبول دارد ،اما در دفاع از خود بيان ميدارد كه رعايت اقل و اكثر حمل نشده است؛ مثالً
خواهان  13روز پس از طالق به دنيا آمده باشد ،در حالي كه تاريخ ازدواج  113روز قبل
بوده باشد؛ يعني حداقل مدت حمل از زمان ازدواج ( 112روز) رعايت نشده باشد.
در اثبات نسب پدري از سوي فرزند نيز مانند مورد قبل(اثبات نسب پدري از سوي
مادر طفل) عمل ميشود .غالباً اين رابطه نسبي به واسطه شهود ثابت ميشود .از
آزمايش  DNAنيز ميتوان استفاده كرد كه ميزان اعتبار آن بستگي به علم قاضي با
توجه به محتويات پرونده و قراين موجود در آن دارد.
در مجموع ،در خصوص اثبات نسب پدري (خواه از سوي مادر طفل مطرح گردد و خواه
از سوي فرزند كبير) ،بايد شرايط الحاق نسب (اماره فراش) بر قاضي محرز گردد .زماني
كه اين شرايط فراهم باشد ،بايد حکم به الحاق نسب شود و نيازي به انجام آزمايشهاي
ژنتيکي نيست؛ چنان كه اشاره شد ،آزمايش ژنتيک همانند آزمايش خون ميتواند وجود
رابطه طبيعي و خوني را محرز كند؛ هرچند به طور معمول ،نتيجه اين آزمايش ،اطمينانآورتر
و گاه موجد علم است؛ اما متعلق علم حاصل از آزمايش ژنتيک وجود رابطه خوني است ،در
حالي كه آنچه در دعاوي اثبات نسب مورد جستجوست ،وجود رابطه حقوقي نسب است .به
همين دليل ،بدون تحقق اماره فراش ،از طريق آزمايش ژنتيک امکان حصول علم به وجود
رابطه نسب فراهم نيست .آنچه در اين پژوهش دنبال ميشود ،استفاده از آزمايش در اثبات

1ـ ر.ک :بازگير ،1312 ،ج ،5ص212ـ 215پرونده شماره  3/131 -32/21/15ديوان عالي كشور.
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دعاوي اثبات نسب است كه به دليل مغايرت متعلق اين دو علم ،تحقق تعارض منتفي است.
البته در طرف دعاوي نفي نسب امکان تحقق اين تعارض وجود دارد كه در جاي ديگر بدان
پرداخته شده و خارج از موضوع اين مقاله است(عامري و ياسينينيا.)1333 ،

ـ اثبات نسب پدری از سوی پدر :چنانچه خواهان ،ادعاي ابوت بر طفل صغيري را
داشته باشد و منازعي وجود نداشته باشد ،صرف اقرار پدر(خواهان) كفايت ميكند؛ اما اگر
شخص كبير و بالغ باشد ،عالوه بر اقرار پدر نياز به تصديق خوانده نيز است(ماده 1533ق.م)؛
البته در رويه قضايي نياز به شهادت شهود نيز است .در مواردي كه خوانده طفل صغير و
در تحت سرپرستي مؤسسه يا خانواده ديگري است ،به دليل وجود منازع ،اقرار كفايت
نميكند و نياز است كه ادعاي خواهان در خصوص وجود رابطه نسبي پدرـ فرزندي اثبات
گردد .استفاده از آزمايش  DNAميتواند يکي از اين ادله باشد؛ نتيجه آزمايش در كنار
قراين و داليل ديگر ميتواند به قاضي كمک كند تا وي از مجموع ادله موجود ،اقدام به
اصدار حکم اثبات نسب يا رد دعوي خواهان كند.
بـ اثبات نسب مادری
نظر به اين كه دعوا از سوي چه كسي اقامه گردد ،سه حالت متصور است:
گاه فردي ادعا ميكند كه خوانده مادر اوست؛ يا در مواردي پدر طفلي ادعا ميكند كه
خوانده ،همسر وي و مادر فرزندش است ،در مواردي نيز ممکن است خانميادعا كند كه
مادر طفل يا مادر فرد كبيري است.
ـ اثبات نسب مادر از سوی فرزند :در بيشتر اين نوع دعاوي ،انگيزه اصلي ،تصحيح
يا تکميل شناسنامه است كه با اقرار طرفين ثابت ميگردد و اختالف به معناي واقعي در
آن ديده نميشود .مثالً در شناسنامه مادر ،نام فرزند (خواهان)درج نشده ،در حالي كه
نام وي در شناسنامه خواهان ،به عنوان مادر ذكر گرديده است يا بالعکس .غالباً علت
وقوع چنين دعاوي اين است كه پس از تولد طفل در خارج از بيمارستان ،پدر طفل به
همراه دو گواه به اداره ثبت احوال مراجعه و تقاضاي شناسنامه كرده است و سند سجلي
به نام پدر و ذكر نام كوچک مادر بدون مشخصات سجلي به استناد بند يک ماده 11
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قانون ثبت احوال تنظيم شده است؛ يا اين كه پدر نام مستعار مادر طفل را به مامور ثبت
احوال بيان كرده است .نسب مادري در اين گونه موارد با تصديق همسر مادر (پدر

خواهان) ،اقرار خوانده و شهادت شهود اثبات ميگردد .1حتي اگر پدر خواهان(همسر
خوانده) فوت كرده باشد ـ در صورت اثبات زوجيت خوانده با متوفي و احتساب مدت
حمل ،آبستني و وضع حمل ـ مانعي در اثبات نسب مادري از سوي فرزند ايجاد

نميشود2؛ اما اگر خوانده ادعاي خواهان را انکار و الحاق و انتساب وي را به خود قبول
نداشته باشد ،خواهان بايد رابطه زوجيت خوانده با پدرش ،آبستني و وضع حمل خوانده
و اين كه طفل متولد از وي ،همان خواهان است ،را ثابت كند.
استفاده از آزمايش  DNAدر اثبات رابطه نسبي بين خواهان و خوانده بالمانع است و
قاضي ميتواند در صورت حصول علم از اين آزمايش حکم به صدور اثبات نسب بين
آنها دهد.
ـ اثبات نسب مادر از سوی پدر طفل :در اين نوع دعاوي ،پدر طفل واليتاً از سوي
فرزندش دعواي اثبات نسب مادري اقامه ميكند؛ براي مثال زن و مردي به عقد موقت
يکديگر در آمدهاند(بدون ثبت واقعه نکاح) و زوجه باردار شده است و چون از اين وضع
ناراحت است؛ لذا پس از زايمان ،طفل را به زوج تحويل داده ،رها ميسازد در حالي كه
حاضر به اخذ شناسنامه براي نوزاد خود نميشود .در اين گونه موارد ،خواهان(پدر
طفل) بايد ضمن اثبات زوجيت خود با خوانده ،بارداري در اين دوران و تولد طفل از بطن
خوانده (وضع حمل) را به اثبات برساند .در اين نوع دعاوي نيز ميتوان از آزمايش
 DNAاستفاده كرد؛ اما با توجه به نتيجه آزمايش و ساير ادله و قرايني كه در پرونده
موجود است ،در مرحله اتخاذ تصميم ،علم قاضي نقش اساسي ايفا ميكند؛ زيرا ممکن
است طفل از رابطه نامشروع حاصل شده باشد .لذا نميتوان بهطور قطع ،مثبت بودن

1ـ پرونده شماره  132331232322111شعبه  1دادگاه خانواده شيراز و پرونده شماره 1323312323322513
شعبه  3دادگاه خانواده شيراز.
5ـ پرونده  11/1213شعبه  1دادگاه خانواده شيراز
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آزمايش  DNAرا بيانگر وجود نسب شرعي و قانوني طفل دانست .در اين بين ،احراز
رابطه زوجيت و اين كه طفل در حداقل از تاريخ زوجيت يا حداكثر از تاريخ انحالل نکاح
متولد شده باشد ،مهم است.
ـ اثبات نسب مادری از سوی مادر :در صورتي كه رابطه نسبي طفل با پدرش محرز
باشد ،ابتدا زن بايد ضمن اثبات رابطه زوجيت خود با پدر طفل و تولد طفل در زمان
زوجيت يا تا  12ماه پس از انحالل نکاح ،آبستني و زايمان خود و اين كه طفل متولد از او،
كودک (يا فرد بالغ) مورد تنازع است را نيز ثابت كند .در اين بين اگر پدر طفل ،ادعاي
خواهان را تصديق كند ،دعوا با اقرار خواهان ثابت ميشود .البته چنانچه رابطه نسبي
طفل با پدر محرز نباشد ،باز هم خواهان بايد تأهل (كنوني يا سابق) خود ،آبستني و
زايمان و تولد طفل مورد اختالف را ثابت نمايد.
در مجموع ،اگر به واسطه ادلهاي همچون شهادت شهود ،استفاضه ،اقرار يا سند ،رابطه
نسبي طفل با خواهان ثابت گردد ،نيازي به آزمايش ژنتيکي نخواهد بود؛ مگر آن كه مثالً
قرايني از سوي خانواده يا مؤسسهاي كه طفل در نزد آنها بزرگ شده يا ساير قرايني كه
در پرونده موجود است ،قاضي را در صدق ادعاي مدعي به ترديد اندازد؛ در اين صورت،
ميتواند از آزمايشهاي ژنتيک استمداد كند و چنانچه با توجه به مجموع محتويات پرونده،
از اين اماره قضايي(آزمايش) علم حاصل شود ،حکم اثبات نسب را صادر نمايد.
در خاتمه دعاوي اثبات رابطه والدين ـ فرزندي الزم است به نوع ديگري نيز اشاره كرد كه
اين نوع دعوا ممکن است از سوي زوجيني مطرح شود كه در صدد اثبات اين امر باشند كه
طفل يا فرد بالغ معيني ،فرزند آنهاست .براي مثال ،زوجيني كه نوزاد خود را به دليل وضعيت
مالي يا انگيزههاي ديگر به خانواده يا مؤسسهاي تحويل دادهاند تا تحت سرپرستي آنها قرار
گيرد ،اما پس از چند سال از انجام اين كار پشيمان شده ،در صدد برآمدهاند ثابت كنند
فرزندي كه در آن خانواده يا مؤسسه پرورش يافته است ،فرزند واقعي آنهاست؛ يا پدر و
مادري كه فرزندشان در كودكي مفقود يا دزديده شده بوده است ،پس از چند سال تالش
براي يافتن او از طريق آگهي در جرايد نهايتا فرد يا افرادي ادعا كنند كه همان طفل گمشده
هستند؛ صدق اين ادعا و رابطه نسبي بايد در دادگاه احراز شود .در صورت طرح چنين
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دعاويي در دادگاه ،بايد ثابت گردد كه فرد(يا طفلي) را كه آنها ادعاي رابطه فرزند ـ والديني با
او دارند ،همان طفل گمشده است .در اين موارد غالباً آزمايش  DNAگرفته ميشود .البته
ممکن است در اين دعوا به دليل فوت يا اقدام يکي از والدين در پيگيري سرنوشت فرزند،
صرفاً يکي از آنها خواهان باشد .در مواردي نيز ممکن است اين نوع دعوا از سوي فردي
عليه زوجيني مطرح و رسيدگي شود .در خصوص اعتبار ازمايش  DNAدر چنين دعاويي از
دو تن از فقهاي معاصر استفتاء شده است كه در پاسخ فرمودهاند« :چنانچه از طريق آزمايش
مذكور علم حاصل شود ،معتبر است».1
در استفتاي ديگري ،در متن سؤال آمده است :استفاده از آزمايشهاي ژنتيکي در تعيين
نسب كودكان جابهجا شده در زايشگاهها ،يا در مواردي كه فرد يا افرادي ادعاي نسب با
كودكان بي سرپرست در موسسات نگهداري كودكان بي سرپرست كنند ،يا در مواردي كه
فردي فرزندش را در كودكي گم كرده باشد ،يا فردي پدرش را در كودكي گم كرده باشد و
با درج آگهي در روزنامه ،افرادي ادعا كنند كه همان فرد گمشده هستند ،در صورتي كه
داليل ارائه شده جهت صحت ادعايشان به روشني نتواند اثبات كننده باشد و دادگاه بخواهد
از آزمايشهاي ژنتيکي (دي ان اي) به نتيجه برسد ،اعتبار اين آزمايش از منظر فقهي چگونه
است؟ آيت اهلل العظمي نوري همداني در پاسخ فرمودهاند« :اين آزمايشات في حد نفسه و
شرعاً حجت نيستند مگر با قرايني كه موجب علم و اطمينان عرفي مي شوند همراه باشد و
مالک در امور شخصي علم شخص مکلف و در امور اختالفي علم قاضي است».5
جـ اثبات نسب خویشاوندی
منظور از خويشاوندان ،اقرباي نسبي به غير از والدين ـ فرزندان است؛ يعني رابطه نسبي
پدربزرگ و مادربزرگ با نوهها ،رابطه نسبي برادر و خواهرها و رابطه نسبي اعمام و اخوال
با خواهرزاده و برادرزاده است .اثبات رابطه نسبي جد و جده ابي و امي ،داراي آثاري

1ـ آيت اهلل نوري همداني به شماره استفتاء 3333مـورخ 53/3/32و آيـت اهلل محمـد علـي گرامـي بـه شـماره
استفتاء  32/533مورخ1332/3/3
5ـ اين استفتاء مورخ 1332/3/51از طريق سايت  www.noorihamedani.comبه عمل آمده است.
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همچون ارث ،انفاق و حق مالقات است؛ ضمن اين كه رابطه جد پدري با نوه ،حق واليت و در
مواردي حضانت را نيز به همراه دارد .اين در حالي است كه رابطه نسبي طبقه دوم و سوم از
جهت ارث و در مواردي قيمومت و حضانت حائز اهميت است .براي مثال ،فردي مدعي
ميشود كودک بيسرپرستي كه در سازمان بهزيستي نگهداري ميشود ،نوه وي است ،يا
افرادي در پي نوه گمشده خود ـ بعد از فوت پدر و مادر وي در يک سانحه يا حادثه قهري ـ
در جرايد آگهي كنند و به دنبال آن ،فردي مدعي شود كه همان فرد مذكور است ،يا مردي قبل
از تولد فرزندش فوت كند و همسر وي بعد از وضع حمل به نکاح ديگري در آمده باشد و
شوهر دوم زن ،طفل را با اقرار به نسب ،به عنوان فرزند خود بپذيرد و شناسنامه اخذ كند،
حال فردي مدعي شود كه پدربزرگ ابي او (پدر فرد متوفي) است و در صدد اثبات رابطه
نسبي خود با طفل برآيد تا عالوه بر حق واليت ،حق حضانت يا الاقل حق مالقات داشته
باشد.
چنانچه در مثالهاي فوق ،كودک به سن بلوغ رسيده باشد و دعوا از سوي او مطرح
گردد ،مانند قسمت قبل بايد اين رابطه به اثبات برسد .اگر دعوا با اقرار به نسب به اثبات
برسد ،احراز حصول شرايط اقرار به نسب خويشاوندي بر عهده قاضي است .اقرار به
نسب خويشاوندي در حق فرد يا افرادي مؤثر است كه صرفاً اقرار به اين امر كرده باشند،
در حالي كه اگر دعوا با ساير ادله و مدارک به اثبات برسد ،رابطه نسبي احراز شده بر
سايران(مثال فرزندان اجداد) نيز مؤثر خواهد بود .اما در مورد اين كه آيا ميتوان در
صورت لزوم از آزمايش  DNAدر اثبات اين رابطه استفاده كرد يا خير ،بايد بيان داشت
كه شباهت ژنتيکي پدر بزرگ و مادربزرگ با اوالد اوالد صرفاً  %52است؛ يعني اين دو %32
از نظر ژنتيکي با هم تفاوت دارند( .)see :snustad ,2011به همين دليل ،هر چند امکان انجام
آزمايش وجود دارد ،به سختي ميتوان به نتيجهاي رسيد .به نظر هم نميرسد كه پزشکي
قانوني در وضعيت كنوني اقدام به چنين آزمايشهايي نمايد .بنابراين ،بايد اثبات دعواي
رابطه نسبي بين اوالد اوالد و اجداد را با ساير ادله و قراين به نتيجه رساند.
يکي ديگر از مهمترين و در عين حال شايعترين نوع دعاوي اثبات رابطه خويشاوندي،
اثبات رابطه خواهرـ برادري است .خواهان مدعي است كه با فرد متوفايي ،رابطه پدرـ
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فرزندي يا مادرـ فرزندي دارد؛ بنابراين عليه وراث متوفي (فرزندان متوفي) طرح دعوا كرده
است؛ زيرا برابر بخشنامه شماره  1/3252مورخ  1333/23/12سازمان ثبت احوال ،در
صورت فوت پدر ،مدعي مکلف به اثبات نسب بين خود با مادر و خواهران و برادران از
طريق محاكم دادگستري است .غالب اين دعاوي جنبه تکميل يا تصحيح شناسنامهاي دارد
كه با اقرار خواندگان و شهادت شهود خاتمه مييابد .در مواردي نيز خواهان مدعي است
كه خواهر يا برادر فرد متوفايي كه فاقد وراث طبقه اول است ،ـ هرچند كه ممکن است افراد
ديگري در طبقه دوم وجود داشته باشندـ و درصدد اثبات رابطه خواهرـ برادري با متوفي
برميآيد .در هر حال ،اثبات اين نوع رابطه خويشاوندي نيز با داليلي همچون اقرار
خواندگان ،شهادت شهود ،اقرار متوفي در زمان حيات و  ...ممکن است .در خصوص
استفاده از آزمايش ژنتيکي بين خواهر و برادران ابويني ،نيز بايد اشاره كرد كه شباهت
آنها از نظر ژنتيکي  %22است( )see : snustad ,2011ـ بهاندازه شباهت ژنتيکي والدين با
فرزندان ـ بنابراين در صورت نياز (با توجه به نوع دعوا و ادله موجود در آن و موافقت
قاضي) ميتوان به عنوان اماره قضايي به آن استناد كرد و اين بسته به نظر قاضي دارد؛
زيرا در صورتي كه از اين آزمايش براي وي علم حاصل گردد ،معتبر خواهد بود.
نوع ديگر اثبات رابطه خويشاوندي ،خويشاوندي بين عمه ،عمو ،دايي و خاله با برادرزاده
يا خواهرزاده است .براي مثال ،خواهان مدعي است كه با فرد متوفايي ،رابطه نسبي پدرـ
فرزندي يا مادرـ فرزندي دارد و چون خويشاوندان متوفي در حال حاضر شامل اقارب طبقه
دوم (صرفا خواهر و برادرها) است ،عليه آنها طرح دعوا كرده ،مدعي است كه خواهرزاده يا
برادرزاده خواندگان است و خواندگان عمه،عمو يا خاله يا دايي وي هستند تا از اثبات اين امر،
رابطه نسبي خواهان با متوفي به عنوان پدرـ فرزندي يا مادرـ فرزندي ثابت گردد .در موارد
ديگري ممکن است خواهان مدعي رابطه خويشاوندي با فرد متوفايي كه وارث طبقه اول و
درجه اول طبقه دوم ندارد ،بنمايد و خود را برادرزاده يا خواهرزاده او معرفي كند يا
بالعکس(فردي مدعي باشد كه از اقرباي طبقه سوم متوفايي كه خويشاوند طبقه اول و دوم
ندارد ،است و خود را عمه،خاله يا دايي و عموي او معرفي كند .).اين نوع رابطه نسبي با ادله
اثبات دعوا ثابت ميشود .در خصوص استفاده از آزمايش ژنتيکي  DNAدر اين نوع دعاوي
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بايد متذكر شد كه شباهت ژنتيکي عمو و عمه يا دايي و خاله با برادرزاده يا خواهر زاده
 %15/2است و اين در حالي است كه آنها با پدر يا مادر وي ،خواهر و برادر ابويني بوده
باشند .در همين فرض ،اگر آنها رابطه ناتني (ابي يا امي) داشته باشند ،صرفاً  % 1از لحاظ
ساختار ژنتيکي با هم شباهت دارند(.)see: snustad ,2011

بنابراين ،هرچند استفاده از آزمايش ژنتيکي  DNAبراي تعيين اين كه آيا بين آنها
رابطه خويشاوندي(مثال عمو و برادر زاده) وجود دارد يا خير ،امکانپذيراست ،اما به دليل
شباهت ژنتيکي بسيار كم ،عمالً استفاده از اين روش مشکل خواهد بود.
دـ دعاوی اثبات رابطه طبیعی ـ خونی
اين دعوا از اقسام دعاوي نسب به شمار نميآيد؛ اما به دليل اين كه در احراز اين رابطه
خوني نيز از آزمايشهاي ژنتيکي استفاده ميشود و برخي از آثار نسب نيز بر پدر عرفي بار
ميشود ،مناسب است در اين قسمت به آن اشاره شود .اين دعوا تحت عنوان«الزام خوانده به
اخذ شناسنامه و پرداخت نفقه» مطرح ميگردد؛ چون اثبات نسب ظهور در نسب شرعي و
قانوني دارد .خواهان اين نوع دعوا ،خانمياست كه ادعا ميكند بين او و خوانده رابطه
نامشروعي صورت گرفته(با اكراه و عنف يا رضايت طرفيني) و حاصل آن طفلي است كه
جهت اخذ شناسنامه و نفقه وي ،طرح دعواي حقوقي كرده است .البته رسيدگي به چنين
خواستهاي منوط به رسيدگي قبلي دادگاه جزايي و احراز رابطه نامشروع بين خواهان و
خوانده است .طبق راي وحدت رويه شماره  113در تاريخ  1331/23/23پدر عرفي طفل كليه
تکاليف مربوط به آن ،از جمله اخذ شناسنامه و نفقه را بر عهده دارد ،اين راي در پي بررسي
و طرح دو پرونده از دادگاه عمومي سيرجان ،كه در هر دو به آزمايشهاي ژنتيکي انجام
گرفته جهت احراز رابطه خوني ـ طبيعي طفل و پدر فرضي استناد شده بود ،صادر
گرديد(قرباني ،1333 ،ص311ـ.)311

در چنين پروندههايي مشاهده ميشود كه به جهت تشخيص رابطه خوني بين طفل و پدر
فرضي ،آزمايش ژنتيکي توسط پزشکي قانوني بعمل آمده است و نتيجه آزمايشها نيز مورد
توجه قضات قرار گرفته و در متن راي به آن استناد شده است .البته قراين موجود در
پروندهها ـ به ويژه احراز رابطه نامشروع در دادگاه كيفري ـ بر اعتبار آزمايش مؤثر بوده
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است .بايد توجه داشت كه در اين گونه موارد اثبات نسب صورت نميگيرد و تنها اثبات رابطه
عرفي(خوني) است .در استفتايي از مراجع تقليد سؤال شده است كه« آيا اثبات نسب كودكي
كه از مادري متولد شده ،به مردي كه همسر اين زن نيست و اقرار به زنا هم ندارد و منکر
وجود اين انتساب مي باشد ،صرفاً به استناد آزمايشهاي پزشکي (مانند  )DNAممکن است؟
در صورتي كه براي قاضي از اين طريق علم ،اطمينان و يا ظن قوي به رابطه ابوت و بنوت
حاصل شود ،آيا مي تواند حکم به وجود نسبت كند؟آيات عظام محمدتقي بهجت و ناصر
مکارم شيرازي بر اين نظرند كه اين آزمايشها حجيت ندارند و براي قاضي نيز از اين طريق
علم حاصل نميگردد؛ زيرا علم بنايي و مبنايي است نه آن كه خودش حاصل شود.آيات
عظام محمد فاضل لنکراني ،لطفاهلل صافي گلپايگاني ،سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي،
سيدعلي خامنهاي و حسين نوري همداني معتقدند كه اين آزمايشها في نفسه حجيت شرعي
ندارند؛ مگر اين كه از اين طريق براي قاضي علم حاصل شود.1
البته تمامي فقهاي مذكور بر اين امر اتفاق نظر دارند كه براساس اين آزمايشها نميتوان
متهم را حد يا تعزير كرد  .اين آزمايشها اثبات نسب نميكند؛ بلکه صرفاً اثبات رابطه خوني
بين طفل و متهم ميكند؛ ضمن اين كه غالباً در چنين دعاوي ،محتويات پرونده همراه با
آزمايشهاي ژنتيک جمعاً قرينهاي بر وجود رابطه خوني دارد .بنابراين در دعاوي كه سؤال
از وجود رابطه خوني باشد ،آزمايش ژنتيک اين رابطه را ميتواند اثبات كند؛ اعمّ از اين كه
خود ايجاد علم كند يا اين كه براي قاضي با توجه به ساير قراين و شواهد ،علم به وجود
رابطه خوني حاصل شود .امّا در مواردي كه سؤال از وجود نسب باشد ،نتيجه آزمايش
ژنتيک مستقالً چيزي را اثبات نميكند.

یافتههای پژوهش
1ـ استفاده از آزمايش  DNAدر دعاوي اثبات نسبي كه در آن بحثي از اماره فراش
نيست ،بلکه هدف اثبات هويت افراد است ـ مانند اختالف مربوط به تعويض نوزادان،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ حسني ،محمد ،استفتاء اثبات نسب به وسيله آزمايشهاي ژنتيکي ،دسترسي در پايگاه اينترنتي:
http://vakilghaseminan.blogfa.com/post-15.aspx
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دعواي زوجيني كه مدعياند فردي فرزند آنهاست يا دعوايي كه فردي مدعي است فرزند
زوجيني است ـ همانند آزمايش خون رابطه خوني را اثبات ميكند و اعتبار و حجيت آن
در حدّ نظريه كارشناسي است.
5ـ اس تفاده از آزمايش مذكور جهت احراز رابطه خوني بين يک مرد با طفل زني كه
زوجه آن مرد نبوده است ،نيز ممکن است .چنانچه آزمايش بيانگر تجانس خوني باشد،
صرفاً اين رابطه خوني را اثبات ميكند؛ امّا مثبت نسب يا مثبت وقوع عمل نامشروع (اعم
از زنا و مادون آن) نيست .ب ا اثبات رابطه خوني بين مرد با طفل ،تکاليف پدر عرفي(نفقه،
حضانت و اخذ شناسنامه) بر او بار ميشود.
3ـ اين آزمايشها نميتوانند نسبي را نفي يا اثبات كنند؛ نهايت چيزي كه به واسطه آنها
در پرونده مشخص ميشود ،رابطه خوني بين افراد است .بنابراين در صورت صالحديد
قاضي بر انجام آزمايش ،نتيجه حاصل از آن را نميتوان مستقيماً نفي يا اثبات نسب
دانست؛ زيرا اين قاضي است كه با توجه به علم ناشي از محتويات پرونده و نتيجه آزمايش
مذكور و احراز يا عدم احراز شرايط نسب ،حکم به اثبات نسب يا رد دعواي خواهان
ميدهد.
3ـ در دعاو ي اثبات نسب پدر ـ فرزندي با فرض تحقق شرايط اماره فراش نسب ثابت
است و نتيجه آزمايش ژنتيک در دعاوي اثبات نسب ،توان مقابله با اماره فراش را ندارد.
هرچند ممکن است در دعاوي نفي نسب به همراه ساير قراين و شواهد بتواند عدم رابطه
نسب شرعي و قانوني را اثبات كند .اما در ساير دعاوي كه بحث تقابل اين آزمايش با
اماره فراش مطرح نيست ،نتايج آزمايش به همراه محتويات و قراين موجود در پرونده در
صورت حصول علم براي قاضي ميتواند راهگشا باشد.
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