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 چكيده
مسائلي كه در اين بحث و تحت عنوان اقرار بـه نسـب در حقـوق مـدني ايـران و فقـه اسـالمي        

خصوصيات اقـرار بـه نسـب در فقـه اماميـه،       شده عمدتاً مفهوم نسب و اقرار به آن، آثار و مطرح
عنوان اماره اثبات نسب  هاي ژنتيكي به آزمايشمذاهب اهل سنت، قانون مدني ايران و همچنين 

البته عموماً و بيشتر در اين پژوهش تكيه بر اقرار به فرزندي شـده؛  . نگاهي بر رويه قضيه است با
هدف از . شده است» أهم فاألهم«باشد و رعايت  چراكه حجم مطالب مربوط به اقرار گسترده مي
كه در قانون مدني ايران و همچنـين كتـب فقهـي     ارائه پژوهش در اين باب بررسي مسائلي بوده

توجـه   مـورد  1273در قانون مـدني مـا ايـن موضـوع در مـاده      . كمتر به آن اشاراتي شده است
صورتي صحيح است كه اوالً تحقق نسبت برحسـب   اقرار به نسب در«شرح كه  گرفته بدين قرار

است تصديق كند مگـر در مـورد    عادت و قانون ممكن باشد ثانياً كسي كه به نسب او اقرار شده
دقت در مفـاد   حال با» .بين نباشد صغيري كه اقرار به فرزندي او شده به شرط آنكه منازعي در

بحـث ارتبـاط دارنـد مـدنظر      اين مسائل كه با اي پاره شود كه ماده مذكور اين نتيجه حاصل مي
استناد بـه منـابع و فتـاوي     اكنند كه بايد ب عمل جاي توضيح و تفسير پيدا مي نگرفته و در قرار

و تحليـل نظـري و    تجزيـه   حلي را در اين خصوص جست كه سعي شده است با معتبر فقهي راه
را بررسـي نمـود و نتـايجي را از ايـن      حد امكان مسائل استفاده از كتب و مقاالت حقوقي، در با

بـودن اركـان اقـرار در     به متفاوت توجه شده كه با دست آورد و ديگر اينكه پيشنهاد مباحث به
اقرار به نسب و پيشرفت علم ژنتيـك، قانونگـذار در ادلـه حقـوقي، از مباحـث علمـي روز ماننـد        

 .اي چون اقرار استفاده نمايد كنار ادله همراه و در به DNAآزمايش 
 .، مذاهب اهل سنتDNAاقرار، نسب، ژنتيك، خويشاوندي،  :واژگان كليدي
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 مقدمه

گيرد يكـي از موضـوعات حقـوق مـدني      مورد بحث و بررسي قرار ميآنچه در اين مقاله 
خصوص آن توسط علماي حقـوق انجـام نگرفتـه     است كه تاكنون بحث دقيق و مفصلي در

اي  باشد و بخـش عمـده   ترين ادله اثبات دعوا و حتي ملكه داليل مي اقرار يكي از مهم. است
ص داده شده، ولـي بحـث اقـرار بـه     خصوص ادله به آن اختصا از كتب فقها و حقوقدانان در

توجه آنان قرار نگرفته و موضوع بحـث روز حقوقـدانان    داليل مختلف چندان مورد نسب به
قبيل شـيخ طوسـي و    فقهاي اماميه از. قوت خود باقي است لذا ابهامات آن به و واقع نشده
انـد   آوردهصاحب جواهر و غيره مباحث مفصلي را در اين خصوص در كتب خود  شهيدين و

اند، ولي قانون مدني تنهـا   كه بحث اقرار به نسب را جداي از بحث كلي اقرار آورده طوري به
طور اجمـالي   را به اي صريح به اين موضوع داشته و در ساير موارد آن اشاره 1273ماده  در

اقـرار   خصوص اموري چون اقرار به فرزندي مجنون و اقرار به همسـري و  برگزار نموده و در
روابـط   از آنجا كه اقرار به نسب داراي آثار بسيار مهمـي در . ساكت مانده است ،زن به نسب

باشد و مسائلي چون ارث طرفين و روابط زناشـويي   مقر و مقرله و ساير خويشاوندان آنها مي
 خـالف قواعـد   دليل اينكـه اقـرار بـه نسـب بـر      پي دارد و همچنين به و حرمت نكاح را در
سـت  موجـود ا مين جهت دانشمندان در احـاديثي كـه در ايـن زمينـه     حقوقي است و به ه
 .بحث و بررسي آن بپردازيم كنند، الزم ديديم كه در اين تحقيق به تفسير مضيق مي

آن پنهاني بوده و تنهـا   وجود آمدن اصوالً وجود و اثبات اموري مانند نسب كه مبناي به
بـودن   بـه دليـل همـين تنهـايي    . نـد هم دار آن مطلع هستند، بستگي نزديكي با طرفين از

در حقـوق اسـالم طبـق    . كند اماره و فرض تكيه مي ناچار براي اثبات آن به رابطه، حقوق به
شـوهر   آنِ شـده در زمـان زوجيـت از    ، كـودك متولـد  »الولد للفراش و للعاهر الحجر«خبر 

امـاره، اقـرار بـه     اين بر عالوه. توان خالف آن را ثابت كرد دانسته شده و جز از راه لعان نمي
اسـتناد قـرار    دعاوي اثبات نسب مورد طور معمول در نسب نيز در زمره داليلي است كه به

اما عالوه بر شروط كلي كه براي مقر و مقرله ذكـر شـده، شـرايطي بـراي صـحت       گيرد؛ مي
دليل وضع خاص اقرار به نسـب و آثـار آن    اقرار به نسب آورده شده است كه در اين امر، به

نيـاز   سنت مورد اعتبار است و اقرار به نسب در فقه اماميه و مذاهب چهارگانه اهل. باشد مي
عنوان يكـي از داليـل اثبـات دعـوا هـيچ       در اعتبار و حجيت اقرار به. به دليل ديگري ندارد

در فقـه اسـالمي گروهـي از فقهـاي اماميـه و مـذهب حنبلـي بـه اصـل          . ترديدي نيسـت 
قابـل تجزيـه بـودن     قانونگذار در قانون مدني ايران اصل غيـر . معتقدندناپذيري اقرار  تجزيه
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 .منعكس كرده است 1282اقرار را از قانون مدني فرانسه اتخاذ كرده و آن را در ماده 

 تعريف و مفهوم اقرار. 1
اقرار عبارت از اخبار به حقي است « :گويد قانون مدني در تعريف اقرار مي 1259ماده 

آيـد، اقـرار داراي    گونه كه از اين تعريف قانون مدني برمـي  همان» .ضرر خودبراي غير بر 
لـذا  . ي؛ يعنـي كاشـف از وجـود حـق اسـت نـه موجـد آن       ئجنبه اخباري است نـه انشـا  

دروغ  ،رود، در مـواردي ممكـن اسـت اقـرار     كه در خبر احتمال صدق و كذب مي آنجا از
اگر كذب اقرار نزد حاكم «دارد كه  ميقانون مدني مقرر  1276به همين دليل ماده . باشد
خصـوص   در. تواند مـورد اقـرار قـرار گيـرد     حقوق مالي مي» .شود آن اقرار اثر ندارد ثابت

گيـريم كـه    پس، از اين بحث نتيجه مي. باشد پذير مي نحو خاصي امكان نسب نيز اقرار به
. سد معتبر نيستشنا رسميت نمي به اموري كه حق نيستند و قانون آن را به اقرار نسبت

توجه قرار گيرد ايـن اسـت كـه اقـرار      ترين نكاتي كه بايد در اقرار مورد ديگر از مهم يكي
در غير اين صورت شخصي ادعـاي حـق    و بايد شامل اخبار به وجود حقي براي غير باشد
با وجود اين، مـواردي وجـود دارد كـه اقـرار     . نموده است كه از مصاديق اقرار نخواهد بود

مـوردي   مانند اقرار به تخلفـات راننـدگي و همچنـين در    ؛شود اي غير اخبار نميحقي بر
نفـع خـود    نفع ديگري است و هم گاهي به هم به ضرر وي و به ،اقرار مقر. مانند اقرار به نسب

ضـرر مقـر بـوده     قانون مدني جامع نيست و عنصر ديگر اقرار بـه  1259پس تعريف ماده . وي
. اسـت  ضرر ديگـري باشـد آن گفتـار وي شـهادت     نفع غير و به بهزيرا اگر گفتار كسي  ؛است

: دارد بـه ايـن ركـن اقـرار تصـريح      فرمايد ؤمنان را امر به اقرار مياي كه م قرآن كريم در آيه
اهـل   اي«يعنـي   1؛»ولَو علـى أنفُسـكُم   هنوا كونوا قَوامينَ بالقسط شُهداء للينَ آمأيها الذ يا«

 ».ضرر خود شما باشد باشيد و براي خدا شهادت دهيد، اگرچه به ايمان نگهدار عدالت
نيز صريحاً بر مفهـوم و سـنديت   » اقرار العقال علي انفسهم جايز«همچنين حديث نبوي 

حقيقت باعث اهميت زيـاد اقـرار شـده     بودن اقرار در همين جنبه ضرري. اقرار داللت دارد
كند و گفته خـود   به ضرر خود ابراز نميزيرا هيچ شخص عاقلي بدون دليل مطلبي را ؛ است

از مسـتندات ديگـر اقـرار    . صورت وجود شرايط، بهترين دليل است ضرر خود در شخص به
زيـان شـما    حق را بگوييد هرچند بـه (» قولوا الحق ولو علي أنفسكم«توان حديث نبوي  مي

 يارخصوص مباحـث گونـاگون فقـه هـم احاديـث بسـي       همچنين در. را نام برد) تمام شود
 .دين و اقرار مريض در مرض موت مانند اقرار برخي از ورثه به ؛ستموجود ادرباره اقرار 

                                                           
 .135سوره مباركه نساء، آيه . 1
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واقـع مـورد اخـتالف و     ي اصلي اقرار بايد دانست كه مورد اقرار يـا در ابراي تشخيص معن
آن را ثابـت نمايـد و اثبـات     ،كه اقراري صورت نگرفته، بايد طرف منتفـع  موضوع دعوا مادامي

را مـدلل   حقانيـت طـرف مقابـل    ،چراكه اقـرار  ؛دوش طرف مقابل است هميشه براقرار  مورد
 ،وجه به كسي كه به ضـرر و خـارج از وظـايف او بـوده     هيچ قبيل امور به دارد و اثبات اين مي

سـنگيني اثبـات    ،خـالف قاعـده كلـي مـزور، مقـر      ليكن در مورد اقـرار بـر   ؛گردد محول نمي
از اثبـات  ) مقرلـه (نتيجه ايـن عمـل، طـرف مقابـل      كه درشود  اقرار را خود متحمل مي مورد
از تصـديق   حاكي«گونه نيز تعريف نمود كه  ينتوان ا لذا اقرار را مي. گردد نياز مي دعوا بي مورد

باشد و بنـابراين وقتـي مصـداق پيـدا      عهده طرف مقابل مي صحت امري است كه اثبات آن بر
 ).43 ، ص1334بارونيانس، (» مقر متحمل شوداقرار را  خواهد كرد كه سنگيني اثبات مورد

 اقرار به نسب. 2
ي قرابت و عالقـه و رابطـه بـين دو شـيء اسـت و در      امعن نسب از نظر لغت مصدر و به

ي پيوسـتگي،  امعنـ  بـه  1در زبان فرانسه كلمه فيلياسـيون . گويند فارسي آن را نژاد مي زبان
. چيزهايي است كه نتيجـه يكديگرنـد   بودن، پيوستگي و تعاقب سلسله، نسل و ذريه، پياپي

شدن تعريف حقوقي نسب بايد بگوييم كه در قانون  نظر اصطالح حقوقي نيز براي روشن از
انـد كـه    كـرده  قوق كوششنسب تعريفي نشده است، ولي علماي ح مدني ايران و فرانسه از

را  بمحمـد عبـده بروجـردي نسـ    . را جبران كنند و نسب را تعريف كنند سكوت قانونگذار
سبب تولد يكي از آنهـا از   اي است بين دو نفر كه به نسب عالقه«: چنين تعريف كرده است

). 233 ، ص1395عبـده بروجـري،   ( »شـود  ديگري يا تولدشان از شخص ثالثي حادث مـي 
ي قرابـت و  امعنـ  نسب مصدر اسـت و بـه  : اند برخي حقوقدانان نسب را چنين تعريف كرده

كـه از نسـل    اي است بين دو شخص نسب و قرابت نسبي رابطهيا در  .باشد خويشاوندي مي
ايـن تعريـف    ).567 شـماره  ،1ج ،1375 شـايگان، ( يكديگر يا از نسل شخص ثالثي هستند

باشـد، ولـي پـدر يـا مـادر       نسل پدر و مادر مي زيرا فرزند از ؛آيد چندان صحيح به نظر نمي
 .استعمال كرد را »نسل يكديگر از«نسل فرزند نيست تا بتوان جمله  از

وسـيله اقـرار    نسب و خويشاوندي همچون مال در حقوق ايـران و فقـه اسـالمي، بـه    
انـد كـه    گردد و حتي برخي از فقهاي شيعه مانند صاحب جـواهر تصـريح كـرده    مي ثابت

وسيله اقرار امري مورد اجماع تمامي علما است و عالوه بـر ادلـه عمـومي     ثبوت نسب به
 ).153 ص ،35ج ،م1981 النجفي،(كند  صحيحي نيز بر آن داللت مينفوذ اقرار، روايات 

                                                           
١. Fillation. 
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زيان  جهت كاشف از حقيقت و داراي نفوذ حقوقي است كه انسان عاقل به قرار بدانا
حكم عقـل   پس اگر به .دهد كند و ظاهر اين است كه از واقع خبر مي خويش اقدامي نمي

 همچنين گفته مقـر از ايـن لحـاظ كـه    . يا متعارف، نادرستي اخبار مسلّم باشد، اثر ندارد
زيـان   كـه بـه   صـورتي  اعالم شخص در. شود زيان اوست، بدون دليل پذيرفته مي تنها به

 .ديگران باشد ادعا است و بدون دليل اثري ندارد
سـود او   گونه كه داراي آثاري به زيان اقراركننده است، از جهاتي نيـز بـه   اقرار به نسب همان

كـم   شود كـه دسـت   يبنابراين نفوذ حقوقي اين قسم از اقرار بايد موكول به شرايط .شود تمام مي
جهـت   بـدان ). 9 ص ،6ج ،1383 امـامي،  و 79 ، ص1379 كاتوزيـان، ( بار آن بكاهد آثار زيان از

 :ده استكرشرح زير خالصه  قانون مدني به 1273ماده در قانونگذار شرايط نفوذ اقرار را 
 .حسب عادت و قانونامكان تحقق نسب بر ـ1
تصديق كسي كه به نسب او اقرار شده است، مگر در مورد صـغيري كـه اقـرار بـه      ـ2

 .فرزندي او شده است
 .نبودن منازعي كه با مقر در اين زمينه اختالف داشته باشد ـ3

دانـد، بايـد در    شده در شرط دوم را كه تصديق صغير را الزم نمي دليل استثناي وارد
گـو  و گفـت  .جـو كـرد  و ربوط به حمايت از فرزندان صغير خانواده جستجهات اجتماعي م

نخسـت   هدنيـا آمـده اسـت، در مرحلـ     بودن طفلي كه در زمان زوجيت به درباره مشروع
ترين روابـط جنسـي بـين آنـان بحـث       زيرا در آن از خصوصي ؛پدر و مادر ارتباط دارد به
دانـد و   عفتـي مـي   هـاي ناپـاكي و بـي    بهئرا خالي از شا روابطي كه قانونگذار آن ؛شود مي

از سوي ديگر، بـراي   .كند مي) اماره فراش(استواري بنيان خانواده را وابسته به اين فرض 
بنابراين طبيعـي اسـت    .تر از داشتن خانواده و سرپناه مشروع نيست چيز مهم نوزاد هيچ

و ساير خويشان پـدر  كه قانونگذار چنين اقراري را بدون توجه به آثاري كه درباره كودك 
 .را موكول به تصديق او نسازد  دارد، بدون شرط بپذيرد و آن

اعتبار اقرار از نظر تحليلي بر آن است كه هرگاه شخص عاقل بـا توجـه بـه آثـار اقـرار،      
بنابراين  .باشد واقع موجود مي نفع ديگري بياني بنمايد آن امر درست و به زيان خود و به به

تـوان آن   نمـي  )نفـع او  زيان مقر و جهتي بـه  جهتي به(دو جهت باشد  چنانچه اقرار داراي
جهت كه بـه نفـع مقـر اسـت ادعـايي بـيش        زيرا آن ؛جهت معتبر دانست دو اقرار را از هر

بـه خـود    در اقرار به نسب، مثالً هرگاه كسي اقرار به فرزندي ديگري نسبت .تواند باشد نمي
دو مسـلّم   شـناخته شـود، نسـبت بنـوت بـين آن      بـر جهـت معت  هر بنمايد و اقرار مزبور از

ماننـد   كننـد؛  يك از مقر و مقرله حقوق و تكاليفي نسبت به يكديگر پيدا مي گردد و هر مي
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مـوارد   زيـان مقـر و در   كه در مواردي به توارث، حرمت نكاح و امثال آن  ،واليت، حق انفاق
نمـود و آنچـه    ن جهت اقـرار تفكيـك  بنابر قاعده عقلي باال، بايد بي. باشد نفع او مي ديگر به

وسيله ادلـه ديگـر    باشد معتبر ندانست تا به نفع او مي زيان مقر است پذيرفت و آنچه به به
رعايت قاعده بـاال نشـده و    جهاتي در مورد اقرار به فرزندي صغير، در قانون ولي به. شود ثابت

 ).38 ص، 6ج ،1383امامي، (شود  جهت به آن مرتبط مي دو آثار و احكام اقرار مزبور از هر

 شرايط صحت اقرار به نسب .3
صـورتي صـحيح اسـت كـه اوالً      اقرار به نسـب در «: گويد قانون مدني مي 1273ماده 

ثانياً كسي كـه بـه نسـب او اقـرار شـده       .ممكن باشد قانونتحقق نسب برحسب عادت و 
آنكـه منـازعي   شـرط   تصديق كند مگر در مورد صغيري كه اقرار بر فرزندي او شـده بـه  

 :بنابراين براي صحت اقرار به نسب دو شرط اساسي زير ضروري است» .بين نباشد در
 .امكان تحقق نسب ـ1
 .لهتصديق مقرٌ ـ2
لـذا مـاده    .دله در آن شرط شـو نبايد تصديق مقرٌ ،اقرار باشد اقـرار بـه نسب حقيقتاًر اگ
كـه   حالى ، در»... تشرط نيسله صحت اقرار تصديق مقرٌ در«: گويد مى قانون مدنى 1272

 برحسـب  نسـب  تحقـق  اوالً كه است صحيح صورتي در نسب به اقرار 1273اساس ماده  بر
 مـورد  در مگـر  كند، تصديق  شده اقرار او نسب به كه كسي ثانياً .باشد ممكن قانون و عادت

 .نباشد پيش در منازعي آنكه شرط به شده او فرزندي بر اقرار كه صغيري

 اقرار به نسبانواع . 4
 .اقرار به خويشاوندي ـ2 .اقرار به فرزندي ـ1 :اقرار به نسب دو قسم است

 اقرار به نسب فرزندي .4ـ1
    منظور از فرزند در اقرار بر نسب اوالد بالواسطه مقر اسـت و اوالد باواسـطه ماننـد اوالد

بـودن   فرزنـد اقـرار كسـي بـه    . گردنـد  اوالد هرچه پايين رود، از خويشاوندان محسوب مـي 
اقرار به نسب فرزنـدي صـغير    ـ1: ديگري ـ خواه پسر باشد و خواه دختر ـ بر دو قسم است  

 .اقرار به نسب فرزندي كبير ـ2
 اقرار به نسب فرزندي صغير. 4ـ1ـ1

كه كسي به فرزندي صغير اقرار بنمايد و اقـرار داراي شـرايط زيـر باشـد،      صورتي در
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 :شود فرزند مقر شناخته مياقرار معتبر خواهد بود و صغير 
 عادتامكان الحاق برحسب . 4ـ1ـ1ـ1

مقر  شود كه عادتاً الحاق فرزند به صورتي اقرار كسي به فرزندي صغير پذيرفته مي در
 چنانچه عادتاً نتوان صغير را فرزند مقر دانست اقرار معتبر نخواهـد بـود؛   ممكن باشد واال

وف باشـد كـه عمومـاً او را فرزنـد شـخص      مانند مورد صغيري كه نسب او مشهور و معـر 
شهيد (توان صغير را ملحق به او دانست  در اين صورت به اقرار مقر نمي. دانند ديگري مي

ــاني،  ــي، 225 ، ص2ج، 1395ثـ ــامي،  154 ، ص3ج، م1981؛ نجفـ ، 6ج، 1383و امـ
آن  بنابراين چنانچه عقالً امكان انتساب برود ولـي عادتـاً امكـان نداشـته باشـد،      ).39 ص

كمك ادله ديگر نسب صـغير را بـه خـود ثابـت      نفع به اقرار معتبر نخواهد بود و بايد ذي
سـاله از خـود    سال دارد اقـرار بـه فرزنـدي طفـل هفـت      18مثالً هرگاه كسي كه . نمايد

باشد، چـون عادتـاً امكـان نـدارد، اقـرار او معتبـر        امر عقالً محال نمي بنمايد، اگرچه اين
هاي متعدد مسلّم شـده اسـت كـه     است اقرار كسي كه در آزمايش همچنين. نخواهد بود

 .)40 ص ،6ج ،1383امامي، ( ت باروري در او وجود نداشته باشدهيچ زماني قدر
 عدم مخالفت با شرع. 4ـ1ـ1ـ2

زيـرا آنچـه در عـالم     ؛كند اثبـات نمايـد   تواند نسبي را كه شرع آن را تكذيب مي اقرار نمي
شناسـد و   را نمي آن است كه در عالم عقل ممنوع باشد و شارع آن باشد مانند شرع ممنوع مي

 .توانـد كاشـف از وجـود آن قـرار گيـرد      چيزي كه از طريق شارع شناخته شده است اقرار نمي
 .يافته اثبات كرد توان نسب فرزندي را كه از طريق شبهه تولد طريق اقرار نمي مثالً از

 مقرٌبه بالمنازع بودن. 4ـ1ـ1ـ3

شـود كـه كـس ديگـرى مـدعى       صورتى معتبر شناخته مى به فرزندى صغير دراقرار 
زيرا دو نفر نسبت به يك موضوع مدعى هستند  ؛فرزندى او نباشد وگرنه اقرار اثرى ندارد

شود و براى  نتيجه دو اقرار متعارض ساقط مى در ،معارض است دو با يكديگر و ادعاى آن
 .ابراز شودديگرى چون بينه  هاثبات نسب بايد ادل

سـه شـرط فـوق بـراى اثبـات نسـب        ،اگر كسى كه به فرزندى او اقرار شده صغير باشد
بـه   خـود را نسـبت   حتى اگر پس از بلوغ، فرزندىِ 1،يستاست و تصديق صغير الزم ن كافى

همچنين است اگـر اقـرار    .قوت خود باقى است شده به اقراركننده تكذيب كند نسب اثبات
                                                           

 .bahjat.irاهللا بهجت به نشاني اينترنتي  برگرفته از پايگاه اينترنتي مركز تنظيم و نشر آثار حضرت آيت. 1
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كه اقرار به فرزنـدى شـخص    صورتى اما در .يا ميت صورت گيردبه فرزندى شخص مجنون 
زيـرا   ؛باشـد  وى نيـز الزم مـى  » تصـديق « ،عاقل و كبير صورت گيرد، عالوه بر شرايط فـوق 

امرى اضافى است كه موقوف به تصديق طرف ديگر يا اثبات از طريـق بينـه اسـت و     ،نسب
نبـودن   دليل اجماع و ممكن به اصل بر عدم ثبوت نسب بدون آن است و صغير و مجنون هم

 هعقيـد  بـه . توان آن را به موارد ديگر سرايت داد اند كه نمى طرف ايشان استثنا شده تصديق از
اقـرار بـه زوجيـت مـادر وى     ) خـواه صـغير و خـواه بـالغ    (اقرار پدر به فرزندى كسى  ،فقيهان
 نزيـرا ممكـ   ؛باشـد  مـى همچنين اقرار زن به فرزندى كسى اقرار به زوجيت پدر او ن. باشد نمى

امـا  . وجود آمده باشد طريق نزديكى به شبهه يا اكراه به است نكاح فاسد بوده باشد يا فرزند از
كه مـادر كسـى كـه بـه فرزنـدى او       صورتى ابوحنيفه در اين زمينه قائل به تفصيل شده و در

 كـردن انسـاب و احـوال    حمـل بـر صـحت   «اسـتناد   بـه  ،حريت معـروف باشـد   اقرار شده به
 .)43 ص ،6ج ،1383 امامي،( زوجيت نظر داده است هبه اثبات رابط ،»مسلمانان

 اقرار به نسب فرزندي كبير. 4ـ1ـ2

اقرار كسي به نسب ديگري كه كبير است ـ خواه به عنوان فرزند باشد يا خويشاوند ـ   
 :كه داراي شرايط زير باشد معتبر خواهد بود صورتي در

 .تحقق نسب برحسب عادت ممكن باشد )الف
 .تحقق نسب برحسب قانون و شرع ممكن باشد) ب
كند كـه اقـرار بـه نسـب فرزنـدي كبيـر        در اين امر فرقي نمي(لزوم تصديق كبير ) ج

 ).بشود يا خويشاوندي ديگر
، 1395شهيد ثاني، (در اقرار به فرزندي صغير گفتيم كه تصديق مقرٌبه هم الزم است 

 ،زيـرا نسـب   ؛فرزند هم بايد تصديق كند كه فرزنـد مقـر اسـت    يعني آن ؛)225 ص، 2ج
امري اضافي است كه موقوف به تصديق طرف ديگر يا اثبات از طريق بينه اسـت و اصـل   

بعضي از فقها برآنند كه سكوت مقرٌبـه كبيـري بـراي    . بر عدم ثبوت نسب بدون آن است
ار به نسب فرزنـدي كبيـر تصـديق او    بنابر قول مشهور كه در اقر. اثبات نسب كافي است

زيـان   نيز الزم است، هرگاه كبير تصديق ننمايد يا انكار كند، اقرار فقط نسبت به آنچه به
بـه   كه مقرٌبه كبير تصديق به فرزندي خود نسـبت  صورتي اما در. مقرٌله است تأثير ندارد

ماميه برآنند كه اقـرار  اي از فقهاي ا عده. گردد مقر بنمايد وجود نسبت بين آنها مسلّم مي
باشد؛ يعنـي آثـار و احكـام آن     به فرزندي كبير مانند اقرار به نسب خويشاوندان ديگر مي

؛ زيرا سرايت آن نسـبت  كند خويشاوندان آنان سرايت نمي به مقر خواهد بود و به منحصر
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اسـت و  غيـر مقـر    باشد و آن زيان به از حد و قاعده اعتبار اقرار مي خويشاوندان تجاوز به
ولـد   پـس در غيـر  ). 42 ، ص6ج، 1383امـامي،  (شـود   زيان اقرار، بر غير تحميل نمي با

 .شود و با تصديق او محل احتياط است صلبى، بدون تصديق كبير نسب ثابت نمى
 اقرار به ابوتعدم پذيرش نفي ولد پس از . 4ـ1ـ3

دعواي نفي ولـد از او  هرگاه شوهر صريحاً يا ضمناً به ابوت خود اقرار كرده باشد ديگر 
: دارد زمينـه چنـين مقـرر مـي     ايـن  قـانون مـدني در   1161مـاده  . مسموع نخواهد بـود 

مورد مواد قبل هرگاه شوهر صريحاً يا ضمناً اقرار به ابوت خـود كـرده باشـد دعـواي      در«
 1».نفي ولد از او مسموع نخواهد بود

تـوان   اقامه هرگونه دليلـي مـي  ولي با ، انكار بعد از اقرار مسموع نيست طبق قاعده كلي
قـانون مـدني    1277چنانكه مـاده   ،فاسد يا مبتني بر اشتباه بوده است ،ثابت نمود كه اقرار

انكار بعد از اقرار مسموع نيست لكن اگر مقر ادعا كند كه اقـرار او فاسـد يـا    «: دارد مقرر مي
كه براي اقرار خـود   صورتي شود و همچنين است در بر اشتباه يا غلط بوده شنيده مي مبني

مقابل سند يـا   نكه بگويد اقرار به گرفتن وجه درعذري ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل اي
 ».اقرار نيست كه اثبات نشده مضر به حواله بوده كه وصول نشده لكن دعاوي مذكوره مادامي
يعنـي اسـتثنائات اصـل انكارناپـذيري     (  به عقيده دكتر سيد حسن امامي، قاعده فوق

ورد اقـرار شـوهر بـه ابـوت خـود      قـانون مـدني در مـ    1161دستور صريح ماده  به )اقرار
تواند به جهتي از جهات نظيـر ادعـاي    باشد و شوهر پس از اقرار، ديگر نمي اجرا نمي قابل

با اقامـه دليـل طفـل را از     ،عدم نزديكي يا كمي و زيادي مدت بين نزديكي و تاريخ تولد
انوادگي و عفـت زناشـويي اسـت و    ن اسـتثنا حفـظ آرامـش خـ    فلسفه اي. خود نفي نمايد

نپـذيرفتن دعـواي    كـه  اجماع فقهاي اماميه نيز قرار گرفته و نيز معتقدنـد  قول مورد اين
قانون مدني منحصراً مربوط به شوهر  1161ولد پس از اقرار به نسب مذكور در ماده  نفي

                                                           
 امكـان  شـرايط  بـا  فرزنـدي : سـؤال «: قضـاييه  قوه حقوقي كل اداره 8/1/1394ـ   1/94/7مشورتي شماره  نظريه. 1

 پـدر  رفتـار  سـال  هفـت  حدود. است نموده اخذ شناسنامه وي براي پدر و شده متولد دائمي همسر از پدر به لحوق
 از بعـد  حاليـه  شـود،  مـي  محسـوب  بودن فرزند به اعتراف و اقرار كه است بوده نحوي به عمالً و قوالً فرزند به نسبت
 DNA آزمـايش  انجـام  بـه  اقـدام  و خيـر  يـا  باشـد  مي وي صلب از فرزند آيا كه شود مي مشكوك پدر سال چندين

 اسـتناد  بـا  پـدر  اكنـون  باشد پدر اين صلب از تواند نمي فرزند اين كه باشد مي اين از حاكي آزمايش نتيجه نمايد، مي
 مطروحـه،  فـرض  در: اسـت؟ نظريـه   مسـموع  او نفـي  دعـواي  آيـا  كند، مي مطرح را ولد نفي دعوي آزمايش، نتيجه

 و شـده  متولـد  زوجيـت  زمان در بحث مورد طفل اينكه به نظر مدني، قانون 1162 و 1161 ،1158 مواد به توجه با
 اسـت،  بـوده  مطلع او تولد تاريخ از و گرفته شناسنامه او براي و كرده اقرار طفل فرزندي و خود ابوت به زوج هم قبالً

 ».دارد عهده به طفل مورد در را قانوني و شرعي تكاليف كليه و بود نخواهد مسموع او از ولد نفي دعواي
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و اثبـات نماينـد كـه اقـرار مقـر      توانند اقامه دعوا كننـد   نفع ديگر مي است و اشخاص ذي
بودن به مـادر   مند طفل اشتباه يا غلط بوده يا به منظور خاصي نظير عالقه نسب فالن به

طفل چنين اقراري صورت گرفته است و حتي زن نيـز پـس از اقـرار بـه مـادري طفلـي،       
آن، عـدم   بودن اقرار يا مبتني بر اشتباه يا غلط بودن ابراز دليل مبني بر فاسد تواند با مي

 ).168ـ170 ، صص5ج، 1383امامي، (را نسبت به خود ثابت نمايد  تعلق طفل
 نسب خويشاوندىاقرار به . 4ـ2

پدر و فرزنـدى   هاز رابط خويشاوندى خود با ديگرى غير هرابط كه كسى به صورتى در
اگـر كسـى    مثالً .باشد الزم مى» لهتصديق مقرٌ«جمله  فوق از هشرايط چهارگان ،اقرار كند

او است يا برادر، خواهر، عمو، دايى، عمه يـا   هاقرار كند كه ديگرى پدر يا مادر يا جد يا نو
 .دخويشاوندى را تصديق كن هشخص نيز بايد اين رابط باشد آن وى مى هخال

اثـر   تفاوت اقرار به نسب فرزندى با اقرار به نسب خويشاوندى آن است كـه در اولـى بـر   
گردد و رابطه نسبى بـه فرزنـدان ايشـان و طبقـات ديگـر نيـز        مترتب مىاقرار، تمامى آثار 

اقراركننـده   هشود كه فرزند وى نـو  با اقرار به فرزندى ديگرى ثابت مى مثالً .كند سرايت مى
دو و  لـه اسـت و آن  لـه و پـدر اقراركننـده جـد مقرٌ    است و يا فرزنـد اقراركننـده بـرادر مقرٌ   

كـه در اقـرار    حالى برند، در شود از يكديگر ارث مى بت مىهمچنين انسابى كه از اين طريق ثا
از  غيـر  شـود و بـه   له اثبات مـى نسبى ميان اقراركننده و مقرٌ هتنها رابط ،به نسب خويشاوندى

 ).بعد به 158 صص ،35ج ،م1981 نجفي،(د كن فرزندانشان سرايت نمى ايشان حتى به

 اقرار در فقه اسالمي  .5
 اقرار در فقه شيعه. 5ـ1

در ميـان فقيهـان   . شـود  مختصري از نظريات فقهاي شيعه آورده مـي  ،در اين قسمت
اجماع ثابت شده است كه اگر شخصي با وجود شـرايطي كـه در    نيست، بلكه به اختالفي

شـود و   آنها نسب ثابـت مـي    نفوذ آن الزم شمرده شده، اقرار به فرزنديِ كسي نمايد بين
جـد كسـي كـه     )مقـر (مثل اينكـه پـدر اقراركننـده     ؛گردد الجمله مترتب مي آثار آن في

شـود و   گردد و فرزند اقراركننده بـرادر او محسـوب مـي    مي) بهمقرٌ(شده  مورد او اقرار در
 .شود و ديگر آثار احكام توارث بين آنها اجرا مي

هرگاه انساني به فرزندي كسـي اقـرار نمايـد    : نويسد باره مي اين مرحوم شيخ طوسي در
حال صحت باشد يا مـرض و از يكـديگر    گردد بدون فرق بين اينكه اقرار در مي او ملحق به
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. برند، خواه فرزندي كه نسبت به او اقرار شده آن را تصديق كند يـا تكـذيب نمايـد    ارث مي
 .گردد البته اگر انتساب و نسب او به ديگري مشهور باشد در اين صورت ملحق نمي

گيـرد   مي ز مصاديق اقرارهايي كه نافذ قرارا«: گويد مي) قدس سره( خمينيهمچنين امام 
مقصود از نفوذ اقرار الـزام و  . دو مثل اقرار به فرزندي يا برادري و مانند اين؛ اقرار به نسب است

وجـوب نفقـه، حرمـت نكـاح،      ماننـد  ؛باشـد  جبار اقراركننده نسبت به آنچه عليه اوسـت مـي  ا
 ).17 مسئله ،2ج ،1387 مشكيني،( »وقف و از اين قبيل امورمشاركت با او در ارث و يا 

بول اقرار به نسب و ثبوت آن به اقرار اتفاقى و مدلول عمومات و خصوصات است و ق«
كند مگـر آنكـه بنـوت     اقرار نسب ولد صغير را اثبات نمى :شرح بدين آن مسائلى است در

گر امكان والدت نباشـد و اقـرار   پس ا .باشد و مجهول باشد و منازعى نداشته باشد ممكن
والدت با اين سـن از مقـر بعـد از بلـوغ او قبـول       ،بنوت ولدى كه عادى نيست به] كرد[

همچنين اگر اقرار كرد به والدت مساوى در سـن   و ؛شود اقرار در آثار ثابته براى مقر نمى
همچنين اقرار به والدت كسى كه بين مقـر و والـده ولـد اقـرارى      ؛شود مقر، قبول نمى با

 مقـر مالحظه سن طفـل و   مسافتى باشد كه طى اين مسافت براى وصول به مادر طفل با
همچنـين اگـر    و ؛خالف عادت به نحوى كه شبيه به اعجـاز باشـد   مناسبت ندارد مگر به

با علم مـذكور يـا لحـوق شـرعى      شود اقرار مقر قبول نمى معلوم باشد انتساب ولد به غير
نـزاع نمايـد در والدت ولـدى از او،     مقـر اگر مدعى والدت با  و ؛سبب فراش يا غير آن به

و در  قبول اقرار به بينه يا قرعه كه رفع نزاع نمايـد بـين دو اقـرار متضـاد    به محتاج است 
الجمله اعتبار  ممكن است فى ه،بل .اين شروط فرقى بين آنكه ولد صغير باشد يا كبير نيست

است و شـايد  » صغير«اگرچه در بعض عبارات، مذكور  ،تصديق كبير در اثبات نسب به اقرار
 1».شده در آنها ر موجبات و موانع در كبير اين تقييد واقعيمناسبت وجود سا به
 اقرار به نسب در فقه اهل سنت. 5ـ2
 نظرات فقهي اهل سنت در باب اقرار. 5ـ2ـ1
 حنفيهمذهب . 5ـ2ـ1ـ1

كننده فهميده شـود   اي كه از آن مقصود اشاره اقرار در مذهب حنفي به لفظي و اشاره
مثل شخص الل و يا فردي كه مدت طوالني زبانش بند آيد كه توسط اشـاره، كتابـت و   (

 137 ، ص2جق، 1415انصـاري،  (تقسيم شده است  )سكوت مقصود خويش را بيان دارد
                                                           

 .bahjat.irاهللا بهجت به نشاني اينترنتي  برگرفته از پايگاه اينترنتي مركز تنظيم و نشر آثار حضرت آيت. 1
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 1).688 ، ص4جق، 1421عابدين،  ابن و
 مذهب مالكيه. 5ـ2ـ1ـ2

اي كه از شخص  مقام لفظ مثل اشاره اقرار را به لفظي و قائم ،سان حنفيه همالكيه نيز ب
بسـا   چـه  كه گويند مالكيه در اقرار كتبي مي. اند شود تقسيم كرده الل و مريض صادر مي

شـده  اي و يـا حتـي زمـين نوشـته      روي كاغذ يا لوحي يا پارچه است اين اقرار در ممكن
مثل سكوت طلبكار ميـت كـه    ؛شود سكوت هم در موارد خاصي جزء اقرار تلقي مي. باشد
آن  از نمايـد كـه ادعـاي او بعـد     فروشند و او سكوت مي پيش رويش تركه ميت را مي در

قبولي بر ايـن سـكوت داشـته باشـد      شود مگر اينكه عذر قابل به تركه پذيرفته نمي راجع
 2).55 ، ص2ج ،م2011 فرحون، همان، نقل از ابن(

 مذهب شافعيه. 5ـ2ـ1ـ3

در اقرار كتبـي،   امذهب فقهي شافعي هم اقرار را به اقرار لفظي و كتبي تقسيم كرده، منته
كتابت فردي كه به كتابش اعتماد است پذيرفتـه شـده و در اقـرار شـفاهي، اقـرار فـرد الل و       

 3).363 ، ص1384سيوطي، ال(شود  مريضي كه عاجز از تكلم است مورد قبول واقع مي
 مذهب حنبلي. 5ـ2ـ1ـ4

اي  در اقرار شفاهي، شـكل اشـاره   ااند منته ها به اقرار كتبي و شفاهي اذعان كرده حنبلي
پذيرنـد   پذيرند و از فردي كه زبانش گرفته و يا مريض اسـت نمـي   آن را تنها از فرد الل مي

 4).367 ، ص6ج، 1388، الحنبلي بهوتيال و 159 ، ص12جق، 1417قدامه،  ابن(
 ر مذاهب فقهي اهل سنتاقرار به نسب د. 5ـ2ـ2
 نوع اول اقرار به نسب. 5ـ2ـ2ـ1

يكي اين است كه اقراركننده كسـي را بـه نفـس خـودش      :اقرار به نسب دو نوع است
                                                           

يكون باللفظ و باالشاره المفهمه من غير قادر علي لتلفظ كاالخرس و معتقـل السـان   : ال اقرار عند الحنيفه و« .1
 ». ... بالسكوت اذا طال امد و ثبتت له اشاره، و بالكتابه، و

الكتابـه   المـريض، و  يكون االقرار بالفظ او مـا يقـوم مقامـه كاشـاره المفهمـه مـن االبكـم و       : و عند المالكيه« .2
يقبـل   السكوت كسكوت غريم الميت عند بيع التركـه امامـه، ال   صحيفه او لوح او خرقه او علي االرض، و في

 ».منه ادعا الدين في اتركه بعد ذالك اال ان يكون له عذر
الكتابه عنـد مـن يجـوز االعتمـاد عليهـا، و باالشـهر مـن االخـرس و          يكون االقرار باللفظ و: و عند الشافعيه« .3

 ».المريض العاجز عن الكالم

 ».يكون االقرار باللفظ و الكتابه و باالشاره المعلومه من االخرص دون معتقل اللسان و المريض: و عند الحنابله« .4



 با نگاهي به رويه قضايي ،اقرار به نسب در حقوق مدني ايران و فقه اسالمي 1399 زمستان، 104فصلنامه قضاوت، شماره 
 

87 

 :در اين صورت اثبات نسب شرايطي دارد .الحاق كند و بگويد اين شخص پسر من است
پـس اقـرار و الحـاق بچـه و ديوانـه صـحيح نيسـت و        . كننده مرد مكلـف باشـد   الحاق ـ1

شوهر داشته باشد خواه بيوه باشـد؛ زيـرا امكـان     ،همچنين است اقرار زن، خواه در هنگام اقرار
 .شود ورت اقامه بينه بدو ملحق ميص مشاهده زايمان موجود است كه در اقامه شاهد به

كـه تصـور    شده در سن و سالي باشـد  بنابراين اگر الحاق .حس او را تكذيب نكند ـ2
را  شـده او  كننده باشد، اقرار و الحاق لغو و باطل است هرچند الحـاق  نرود او فرزند الحاق

 .تصديق نمايد
پس اگر زني كه از شهر دوري بـا يـك بچـه وارد    . حال و مقام او را تكذيب ننمايد ـ3

وقـت   آن شهر سفر نكرده باشد و زن هـم هـيچ  گاه به  شهر ديگري شود و مردي كه هيچ
 .شود وب به خويش نمايد، ملحق نمياين شهر نيامده باشد، او را ملحق به خود و منس به

كنـد  اگر فرزندي مشهورالنسب باشد، خواه او را تصديق . شرع او را تكذيب ننمايد ـ4
 .شود و خواه تكذيب، ملحق نمي

اگر تكذيب يا سكوت كرد . او را تكذيب نمايدكه بالغ باشد  صورتي شده در الحاق ـ5
ولي اگر نابالغي را به خـود ملحـق سـاخت نسـبش      ،شاهد شود مگر به نسب او ثابت نمي

وت خـود  قـ  اگر بعد از بلوغ تكذيب كرد نسب بـه . برند شود و از يكديگر ارث مي ثابت مي
 .باقي و تكذيب بالاثر است

شود مگر اينكه شـخص   سب او بود ملحق نميپس اگر مدعي ن. ديگري مزاحم او نباشد ـ6
شاهد اقامـه كنـد    ،كننده الحاق بالغ باشد و او را تصديق و منازع را تكذيب نمايد يا الحاق مورد

 .او را به يكي از آنها ملحق كند» شناس قيافه«و منازع عاجز بماند و يا اگر صغير باشد 

 نوع دوم اقرار به نسب. 5ـ2ـ2ـ2

شخص را به غير نفس خود نسبت دهد؛ مثل اينكه بگويـد ايـن   نوع دوم آن است كه 
شـده،   گانـه يـاد   كه در اين صورت عالوه بر شـرايط شـش   ،شخص براي عموي من است

 :شرط ديگر بايد وجود داشته باشد دو
كـه در حيـات    زيـرا مـادامي   ؛شود مرده باشـد  اول اينكه كسي كه به او الحاق مي ـ1

ه باشد و اگر خـود در حيـات، نسـب    ا ندارند هرچند ديوانباشد ديگران حق الحاق به او ر
 .، درست استمورث ملحق كرده باشد را نفي كرده و وارث او بعد از فوتش او را به او

پس نه به اقرار اجانب و نه به اقرار . دوم اينكه الحاق از وارث حائز صادر شده باشد ـ2
وارث حـائز  . شـود  نسب ثابت نمـي  ،ائزح از وارث و نه به اقرار وارث غير خويشاوندان غير
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 .آنها برسد كسي يا كساني هستند كه تمام تركه متوفي به
در اقرار به نسب توسط وراث ميت علماي اهل سنت معتقدند كه اقرار وارث حائز خـواه  
يك نفر باشد يا چند نفر، نسبت به ثبـوت نسـب و اسـتحقاق ارث مـؤثر اسـت، ولـي اقـرار        

نفر از وارث اگرچه عادل باشند، با وجود انكار سايرين كافي نيست؛ امـا ابوحنيفـه كـافي     دو
 ).199ـ200 ، صص1ج، 1380االسالم،  شيخ(داند هرچند معترفين عادل نباشند  مي

 ؛شـود  اي اعتراف به زوجيت مادرش نيست و توارث برقـرار نمـي   اقرار به فرزندي بچه
وجود آمده باشد؛ امـا ابوحنيفـه    فرزند به شبهه آن است از نكاح فاسد يا وطي ممكن چه

االسـالم،   شـيخ (گويد اگر مادرش زن آزاده باشد زوجيت مادر نيز مورد اقرار خواهـد بـود   
 ).198 ص، 1، ج1380

 رويه قضايي در اثبات نسب. 6
يكـي دعـواي اثبـات     :رو هسـتيم  طور كلي ما با دو دعواي كلي در اين حوزه روبـه  به

دعواي اثبات ممكن است در موارد متعـددي طـرح   ). نفي ولد(نسب و ديگري نفي نسب 
خواهـد   خواهد ثابت كند فرزند ديگري است يا شخصي مـي  مانند آنكه شخصي مي ؛شود

ها ثبـت نشـده، ماننـد     در مناطقي كه ازدواج. اثبات كند كه پدر يا مادر يك كودك است
مشـكالتي   خصوص اثبـات نسـب بـا    ناطق عشايري، ممكن است درمناطق روستايي يا م

ـ      صورت والدت طفـل بـه   همچنين در. مواجه شويم ه واسـطه ازدواج موقـت، بـا توجـه ب
موارد متعددي مجبور به طرح دادخواست  نبودن ثبت ازدواج موقت، مادر طفل در الزامي

در برخـي از  همچنـين  . شـود  طرفيت شوهر موقـت خـود مـي    اثبات نسب براي طفل به
خـود را در زمـان نـوزادي     مصاديق اين دعوا ممكن است پـدر و مـادر طفلـي كـه طفـلِ     

اند، در آينده از اقدام خود پشـيمان شـوند و بـراي اثبـات      شخص ديگري واگذار كرده به
 1.نسبت، عليه پدرخوانده و مادرخوانده طفل خود طرح دعوا كنند

شـود هرچنـد كـه بـراي      وع آورده مـي در اين قسمت تعدادي از آراي مرتبط با موضـ 
 .باشد تشخيص رويه عملي كافي نيست، ولي خالي از فايده نيز نمي

 9109971787100799دادنامه شماره . 6ـ1
... و اداره ثبــت احــوال  .س.بــه طرفيــت آقــاي ن .س.خصــوص دعــوي آقــاي س در

                                                           
نشريه حمايت با دكتر محمدمهدي تـوكلي، منـدرج در پايگـاه اينترنتـي ايـن نشـريه       وگوي  برگرفته از گفت .1

 .http://hemayat.net/news/hoghughi: نشاني اينترنتي به
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ح كـه  جهت اخذ سند سجلي با اين توضـي  .س.به مرحوم غ يخواسته اثبات نسب پدر به
پدر ايشـان بـوده كـه از صـلب وي متولـد شـده لكـن        . س.خواهان بيان داشته مرحوم غ

و اينكه خود نيز فاقد شناسنامه بوده موفق به اخـذ شناسـنامه بـراي     يسواد يلحاظ ب هب
دادگـاه  . صدور حكم به شرح سـتون خواسـته دارد   وي نگرديده و لذا تقاضاي رسيدگي و

پدر ادعـايي   كه نسب خواهان به يياظهارات خواهان و از آنجابه مراتب مذكور و  توجه با
خصـوص   ايـن  پسندي در سوي اين دادگاه احراز نگرديده چراكه خواهان دليل محكمه از

تنها پدر ادعايي ايشان فاقد شناسـنامه و مـدارك مثبـت هويـت بـوده و       ارائه ننموده و نه
ان بـرادرش مـي باشـد فاقـد     خوانده رديف اول نيز حسـب اعـالم خواهـ    مرحوم گرديده،
صـحت اظهـارات خواهـان اقـرار      هرچند در جلسه دادرسي حاضـر بـه   شناسنامه است و

طرفـي خواهـان    خواهان همراهـي ننمـوده از   با DNA نموده لكن جهت انجام آزمايشات
و  دانسته .س.شهادت شهود استناد كه هرچند شهود خواهان را فرزند واقعي مرحوم غ به
انـد بـيش از سـي يـا      وجود آنكه اعالم نموده اند لكن با وي گواهي دادهصدق اظهارات  به

چهل سال است كه ساكن روسـتاي محـل اقامـت خواهـان هسـتند لكـن بـرادر ايشـان         
لـذا   بـوده و ) .ح(كه مشـاراليه نيـز سـاكن همـان روسـتا       حالي شناسد در را نمي .س.ن

رسـد   نظر نمي ه منطقي بهباشد چراك خصوص منطبق با واقع نمي اين اظهارات شهود در
ها در يـك روسـتا زنـدگي و يكـديگر را نديـده       سال) شهود و برادر خواهان(افراد مذكور 

شده خواهان در اين پرونـده بـا شـهود وي در     طرف ديگر اظهارات شهود تعرفه باشند از
كه طي آن حكم به اثبات نسب مادري خواهان  ...عمومي  7ش /46/80(پرونده استنادي 

تضاد است چراكه يكي از شهود پرونده حاضـر و   نيز در) صادر گرديده است .م.زنم خا به
مرحوم خود شخصـاً وي را دفـن    شناسد و پس از فوت آن ياعالم نموده پدر خواهان را م
 ياعالم نموده كه پدر خواهان را نديده و حتـي از اسـم و   ينموده لكن در پرونده استناد

به مراتب مذكور دادگاه حكم به بطالن دعوي خواهان صـادر   عنايت لذا با ؛اطالع است بي
و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر در  يصادره حضور أير. دارد ياعالم م و

 ... . رئيس شعبه اول محاكم عمومي حقوقي .تاس ...محاكم تجديدنظر استان 

 9109972611101582 شماره دادنامه. 6ـ2
 .س همگـي  شـهرت  .و ر .ن و . ه طرفيـت  بـه  .م فرزنـد  س.س دادخواست خصوص در
 مرحـوم  به .ر فرزند .س.ز فرزندش نسب بر اثبات حكم صدور خواسته به .ر مرحوم فرزندان

 بوده .غ فرزند .س.ر آقاي و شرعي همسر رسمي كرده اعالم خواهان كه توضيح بدين .س.ر
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 مرحـوم  آن فرزندان ساير اما اند گذارده .ز را وي نام كه آمده دنيا به فرزندي نكاح اين از كه
 ديگـري  و فرزنـد  .م.الـف  خـانم  مادرشـان  از غيـر  ديگري همسر پدرشان كه اند كرده اعالم
 جعـل  ادعـاي  تهـران ...  دفتـر  ...شـماره   رسـمي  عقدنامه به و نسبت است نداشته .ز نام به

 حـال  در مجعـول  سـند  از اسـتفاده  كرج جزايي 112 شعبه در نيز خواهان اتهام اند كرده
 قيـد  .ز نام آن درو  كرده اخذ وراثت انحصار گواهي خواندگان طرفي از باشد مي رسيدگي

 اسـت  شده صادر ... ملي شماره به فرزند خواهان براي نيز ... احوال ثبت اداره سوي از نشده
 كميسـيون  به را موضوع DNA طريق از آزمايش و اخذ نسب وضعيت بررسي جهت دادگاه
 كـه  اسـت  حاكي 2/31/م/30512 ـ 26/7/91 شماره نظر به نموده ارجاع ... قانوني پزشكي
 تأييـد  .)س.س خـانم  از شـده  متولـد ( .س.ز نام به دختر طفل به نسبت .س.ر مرحوم ابوت

 .س.ر و مرحـوم  خواهـان  مـابين  في نكاح به نيز خواهان سوي از شده تعرفه شهود گرديده
 .غ فرزنـد  .س.ر مرحـوم  مابين في و فرزندي پدر رابطه دادگاه به نظر لذا اند؛ داده شهادت
 النهايـه  بـوده  محـرز  .ر مرحـوم  فرزنـد  .س .و ز 1331 تولـد  تـاريخ  و بـا  تهران از صادره

صـدور   ضـمن  مـدني  قانون 1321 و ماده مدني دادرسي آيين قانون 229 ماده استناد به
 خـانم  بطـن  و از .س.ر مرحـوم  صـلب  از .س.ز خـانم  كـه  نمايـد  مي اعالم نسب اثبات به
 در تجديـدنظر  قابـل  ابـالغ  از پـس  روز 20 ظـرف  صادره رأي است آمده دنيا به .س.س

 .است ... استان مركز تجديدنظر هاي دادگاه
 9009970216100119دادنامه شماره . 6ـ3

ـ  .پ.صبا وكالت آقـاي   .ص. خصوص دادخواست خانم ه در و  .م.طرفيـت خـانم ع  ه ب
 .ع ،.آقايان م و .و ن .ن ،.م ،.لفا ،.الف.ط و .ح.ها ش هاي خانم نام هب .الف.لفورثه مرحوم ا

و  م.عو اثبات نسب به خـانم   م.زخواسته نفي نسب از مرحوم  هب .شهرت همگي الف .و م
شـرح   بـدين  آنچه كه خواهان در تعيين خواسته خود بيان نموده اجماالً .الف.لفمرحوم ا

 .الـف .هسـتم خـانم ن   .م.عو خوانده رديف اول خـانم   .الف.لفاست كه من فرزند واقعي ا
طالق گرفت و با خوانـده   .الف.لفاز مرحوم ا .م.عخواهر تني من است بعدها مادرم خانم 

 .الف.لفازدواج كرد و خواندگان ديگر فرزندان ازدواج دوم مرحوم ا .ح.رديف دوم خانم ش
براي من شناسنامه نگرفت و مرا  هستند پدرم براي خواهر تني من شناسنامه گرفت ولي

سپرد او هم كه اهل بجنورد بـود مـرا    .م.ززمان خانم  آن كارگرمان در جهت نگهداري به
هم بعد از شش سال شناسـنامه گرفـت    نام خودش براي من آن آنجا به بجنورد برد و به

رم و پـد  .م.عو اثبات نسب به مادر واقعي يعنـي  ص .اينك تقاضاي نفي نسب از مرحوم ز
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حضـور در دادگـاه كليـه اظهـارات      بـا  .م.عدارم خوانده رديف اول خانم  .الف.لفمرحوم ا
 مدت پـنج سـال در   هتأييد و پذيرش خود قرار داده است و بيان نموده ب را مورد خواهان

ـ    .الـف .لـف علقه زوجيت مرحوم ا از آن مرحـوم دارم   . و ه .هـاي ن  نـام ه بـودم دو فرزنـد ب
ن خواهان است شناسنامه . كه ه . شناسنامه گرفت ولي براي ه .نمرحوم براي فرزندم  آن

را براي تربيت و نگهداري بـه كارگرمـان خـانم     . نگرفت بعدها فهميدم فرزند دوم يعني ه
را بزرگ كند كليه اظهارات خواهان صحت دارد او فرزند واقعـي مـن و    . داده تا او ه .ص.ز

اظهارات خواهان را مورد انكار قرار داده و تقاضـاي  است خواندگان ديگر  .الف.لفمرحوم ا
آنچه كه محرز و مسـلم اسـت و خوانـده     نظر دادگاه اوالًه اند ب رد دعوي خواهان را نموده

اند در زمان تولـد   تأييد قرار داده رديف اول و شهود تعرفه شده از ناحيه خواهان نيز مورد
گـرفتن اينكـه    نظر بوده است و با در .فال.لفدر علقه زوجيت مرحوم ا .م.عخواهان خانم 

يعني خوانده رديف اول ادعا و اظهارات خواهان را مورد پذيرش قرار داده است  .م.عخانم 
 .لـف نـام ا  نتيجه مشخص و ثابت است نام پدر خواهان كه در شناسنامه مشاراليها بـه  در

گـر پرونـده ازدواج   خصوص اينكه خواندگان دي هاست ب .الف.لفن ا. واقع ه قيد گرديده در
در  .م.عاند كـه خـانم    را مورد تأييد و تصديق خود قرار داده .الف.لفو مرحوم ا .م.عخانم 

بـا مرحـوم   اً مرحوم پدرمان ازدواج كرد يعنـي يكبـار طـالق گرفـت و مجـدد      دو نوبت با
است  .ص.خانوادگي خانم ز حقيقت نام كه در .خانوادگي م پدرمان ازدواج كرد تعيين نام

ي خواهان بيانگر اين است كه در اخذ شناسنامه طفل يعني خواهان كه در زمان اخـذ  برا
 كـه نگهـداري فرزنـد    .ص.ساله بوده است حضور نداشته است و خـانم ز  شناسنامه شش

نام فاميل خودش براي خواهان شناسـنامه اخـذ    هباً بدو سپرده شده بود اجبار) خواهان(
يعني بجنـورد بـرايش شناسـنامه دريافـت كـرده      هم در اقامتگاه خودش  نموده است آن
فـراهم نگرديـده    DNA امكان انجام آزمـايش  .م.عدليل عدم حضور خانم  است اگرچه به

طـرف خوانـده    است ليكن وفق اظهارات طرفين و شهادت شـهود و پـذيرش خواسـته از   
 اينكـه  بـه  اًنظر دادگاه دعوي خواهان ثابت تشخيص داده شده اسـت مضـاف   رديف اول از

رغم عدم پذيرش خواسته دليل موجهي كه موجبات عدم اجابـت خواسـته    خواندگان علي
هذا نظر به كليه مراتب مذكوره دادگاه  اند علي دادگاه ارائه نكرده را فراهم آورد به خواهان

قانون مدني ضمن صـدور   1158به ماده  اًصحت اظهارات خواهان را ثابت دانسته مستند
حكـم بـه    ...صـادره از   ... به شناسنامه شماره .ص.از مرحوم ز نفي نسب خواهان حكم به

صـادره   ...داراي شناسنامه شـماره   .فرزند ح م.عبه خانم  .ص. ثبوت نسب خواهان خانم ه
 ...صـادره از   ...به شناسنامه شماره  .الف.مفرزند  .الف.لفحيث نام مادر و مرحوم ا از ...از 
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 ... .دادگاه عمومي  261رئيس شعبه ... ارد د حيث نام پدر صادر و اعالم مي از
 فراش قاعده و نسب اثبات نشست قضايي با موضوع دعواي. 6ـ4

 مشهد شهر/ رضوي خراسان استان: توسط شده برگزار
 1/4/1389: برگزاري تاريخ

 جلسـات  در. اسـت  كـرده  نسـب  اثبـات  و زوجيـت  اثبـات  تقاضـاي  خواهان :پرسش
 بطـن  از كـه  شـده  طفلـي  منكـر  امـا  اسـت  كرده اقرار دائم غير نكاح به خوانده رسيدگي
 آزمايشـات  جهـت  دادگـاه . دانـد  نمي خود به منتسب را طفل و است شده متولد خواهان
 كـه  اسـت  نموده معرفي قانوني پزشكي به را شده متولد طفل و مرد و زن DNA ژنتيكي
 آن نتيجه و آزمايشات مقدمات كه فرض در. است فرزندي و پدر رابطه در آزمايش نتيجه
 تـوان  مـي  آيـا  آورد فـراهم  را قاضـي  علـم  موجبات و باشد علمي موازين مطابق و صحيح

 بـر  حكم ژنتيكي، و پزشكي آزمايشات نتيجه به توجه بدون و) فراش( قاعده به تمسك با
 نمود؟ صادر نسب اثبات

 رغـم  علـي  دادگـاه  اينكه به توجه با سؤال، مورد موضوع خصوص در :عالي تهيأ نظر
 كارشـناس  بـه  امـر  رجـوع  مسـتلزم  را خـود  نهـايي  اظهـارنظر  فراش، قاعده از استحضار
 صـالحيت  ذي كارشـناس  اظهـارنظر  و واصله پاسخ DNA آزمايش با است داده تشخيص
 قاعـده  بـه  اسـتناد  اينكه به نظر نمايد، مي ايجاد يقين و قطع دادگاه براي قانوني پزشكي
 حيـث  دليـلٌ  االصـل ( نـدارد  مـوقعيتي  فـوق  شرح به كارشناس نظر وصول از بعد فراش

 .شود مي تأييد قضات اكثريت نظر) له دليل ال
 ادعـاي  و اسـت  زوجيـت  دوام بـر  اصـل  نكـاح،  نوع در اختالف مورد در :اكثريت نظر
 حيثيـت  تا شده تكيه بيشتر ظاهر به فراش قاعده در هرچند دارد اثبات به نياز آن خالف
 امـاره  يـك  قاعـده . كـرد  استناد قاعده به تواننمي دليل وجود با اما نشود، مخدوش افراد
 علم به نزديك قطع حتي رودمي بين از قاعده آمده) دليل( قطع وقتي شك محل و است
 عدم اعالم و پزشكي آزمايشات صحت احراز فرض در بنابراين. برد مي بين از را قاعده هم

 دعـواي  نتيجـه  در و نـدارد  وجود فراش قاعده اعمال براي جايي خوانده، به طفل انتساب
 .است مردود نسب اثبات

 ملحق زوجيت، زمان در شده متولد طفل مدني قانون 1158 ماده مطابق :اقليت نظر
 بـه  اقـرار  نحـوي  هـر  بـه  شوهر اگر و) ماده اين در مقرر شرايط رعايت با( است شوهر به

 قاعـده  اعمـال  در. نيست پذيرفته وي از ولد نفي ادعاي بعداً نمايد، خود به طفل انتساب
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 بيشـتر  اجتمـاعي  مصالح بحث و نبوده مدنظر خيلي عقلي جهات فقها اكثر نظر به فراش
 ايـن  مقـدمات  كـه  داشت توجه بايد هم آزمايشات نتيجه مورد در. است بوده توجه مورد

 و اسـت  قرينـه  يك حد در آزمايش. نيست يقيني و است ترديد و اشكال محل آزمايشات
 بـر  حكـم  تـوان مـي  و اسـت  حـاكم  فراش قاعده نتيجه در. جست استناد آن به تواننمي
 .كرد صادر نسب اثبات

 توسـط  نسـب  اثبـات  دعـواي  در فرزندان ساير نشست قضايي با موضوع نقش. 6ـ5
 والدين طرفيت به فرزندان از يكي

 آباد علي شهر/ گلستان استان: توسط شده برگزار
 1/6/1389: برگزاري تاريخ

 بـه  نيـاز  آيـا  والدين طرفيت به فرزندان از يكي توسط نسب اثبات دعواي در :پرسش
 است؟ فرزندان ساير طرفيت
 صـورت  در نسـب  ادعـاي  زيـرا  ؛رسـد  مي نظر به صائب اكثريت نظر :عالي تأهي نظر
 بـاب  در قـانوني  مقـررات  از و شـود  اقامه و طرح آنان طرفيت به بايد صرفاً والدين حيات
 از بعـد . شـد  خواهـد  محقـق  نسب فرزند قبول و والدين اقرار با كه شود مي مستفاد نسب
 شـوند،  مـي  تلقي قانوني مقام قائم و بوده موضوع در نفع ذي الفوت حين ورثه والدين، فوت
 .شود مي تأييد اكثريت نظر نتيجه در. گردد ثابت آن خالف آنكه مگر

 نسـب  ثبوت هدف والدين طرفيت به نسب اثبات دعواي در اينكه به توجه با :اكثريت نظر
 .نيست فرزندان طرفيت به لزومي آنان طرفيت و والدين وجود با لذا است والدين به نسبت

 هسـتند،  نفـع  ذي فـروض  از بعضـي  در فرزنـدان  سـاير  اينكـه  به توجه با :اقليت نظر
 .باشد مي الزم فرزندان ساير طرفيت لذا ارث، تقسيم جمله از

 DNAوسيله آزمايش  اثبات نسب به .7
شود كـه   اكسي ريبو نوكلئيك از دو رشته مارپيچ تشكيل مي يا اسيد دي. اي.ان.دي«

طريـق   هـاي زيسـتي از   ها يـا نقشـه   اين طرح. دهند ساختار ژنتيكي انسان را تشكيل مي
بـدن  هـاي   يك فرد در تمام سلول. اي.ان.دي. شوند فرزندان منتقل مي ها از والدين به ژن

كـه در خـون يـك فـرد     . اي.ان.دي. رود شمار مـي  داشته و جزئي از ذات سلول به وجود
هـاي   در تمـام بافـت  . اي.ان.دي. موجود در بزاق وي يكي اسـت . اي.ان.دارد با دي وجود

بدن مانند خون، مو، بزاق، پوست، عرق، استخوان، تار مو، مخاط بيني، منـي و ترشـحات   
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 .)49 ص ،1384 ،لهم صمدي( »شود واژني يافت مي
 قـوانين  كـه  شوند مي بيان هايي ژن توسط كدام هر قرمز هاي گلبول روي هاي ژن آنتي
 و هستند گليكوپروتوئيني جنس از ها ژن آنتي اين. است حاكم آنها توارث نحوه بر مندلي

 انـد،  شـده  سـاخته  آنها از خاصي »هاي توپ اپي« عليه كه ييها سرم آنتي توسط راحتي به
 يـك  بيان حاصل قرمز هاي گلبول روي شده عرضه هاي ژن آنتي. باشند مي شناسايي قابل
 توسـط  داشـته، هـا   كرومـوزوم  روي خاصـي  ژني جايگاه كه است مغلوب يا غالب منفرد ژن

 هـاي  گلبـول  روي ژنـي  آنتي داراي تواند نمي فرزند رو اين از. رسد مي ارث به ژنتيك قوانين
 مـادر  و پـدر  كـه  باشـد  ژنـي  آنتي فاقد فرزند يا و آنند فاقد دو هر مادر و پدر كه باشد خود
را تشـخيص   رابطه ابـوت  DNAهاي ژنتيك و  طريق آزمايش لذا از باشند؛ داراي آن دو هر
 قـدرت  تنهـا  باشـد،  مـي  زيـاد  جامعـه  در مـذكور  هـاي  ژن آنتي فراواني كه آنجا از .دهند مي
كـه   گفـت  بايد ابتدا پس. دارد اهميت فرزندي پدر به مربوط هاي آزمايش در آنها كردن رد

DNA نقـد  قابل اقرار و شهادت مانند داليلي ديگر، طرف از. است صددرصد قطعيت داراي 
امكـان خطـا يـا عـدم صـداقت در شـهادت يـا اقـرار و همچنـين حالـت           . هستند رسيرب و

ترديد در اسـتفاده از  معناي عام حقوقي باعث ايجاد  برابر اقرار به استثنايي اقرار در نسب در
 مقابـل  در دليـل  ايـن  اينكـه  حـداقل . شـود  هاي علمي مـي  حل مقابل راه اقرار و شهادت در

علمـي   طـرق  از يكي DNA). سند و شهادت و اقرار( است تر ضعيف اثبات  علمي هاي روش
 و مـيالدي  1991 سال از خصوص به و اخير دهه دو در شايد كه باشد مي جرايم اثبات براي 

 دقـت  از بودن،  علمي دليل به و گرفته قرار توجه مورد مهم، هاي پرونده برخي شدن مطرح
 زيـرا  ؛است بيشتري اهميت داراي نيز انگشت اثر با مقايسه در حتي و است برخوردار بااليي
جهـت   از آن يهـا  صـفت  برخـي  دليل به ولي باالست، انگشت اثر طريق از تشخيصي دقت

 .باشد باالتري ارزش داراي تواند نمي DNA با مقايسه در 1»انگشت ده سيستم«
 ميـان  طفل نسب كه مواردي در ويژه به DNAهاي  آزمايش واقع بايد بيان داشت كه در

. اسـت  مناقشـه  كننـده  و فصـل  نسـب  كننـده  تعيـين  قاطعيـت  با باشد، مردد مشخصي افراد
 بـراي  راهي عنوان به تنها و است نسبي آنها اعتبار و ظني دعوا اثبات ادله ماهيت كه آنجا از

                                                           
 ؛باشـد  منظور از سيستم ده انگشتي محدود بودن آن به اثبات جرم از طريق انگشتان دست ـ و نـه پـا ـ مـي     . 1

چيـزي از   هر DNAدر مقابل، در آزمايش . شود هويت نگهداري نمي زيرا سابقه انگشتان پا در اداره تشخيص
خـالف اثـر انگشـت،     گيـرد و بـر   تواند مورد استفاده قـرار  مي...  جمله مو، پوست، آب دهان و بدن انسان از

، مردمـك چشـم و ماننـد آن اثبـات     ، اثـر انگشـت  DNAهاي اثباتي  روش به. آن محدوديتي وجود ندارد در
 .شود گفته مي HUMANطريق جسم انساني  از
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 از يـك  هيچ داشتن بر موضوعيت مبني نصي و اند شده تعيين شارع توسط واقع، به رسيدن

هـاي   آزمـايش  تلقي امكان شارع نيستند، طرف از مذكور موارد در محصور و ندارد وجود آنها
DNA و فقهـا  اكثـر  اينكـه  ضـمن . وجـود دارد  نسـب  اثبات در مستقل دليل يك عنوان به 

 .اند نموده اظهارنظر باشد، علم كه مفيد صورتي در DNAهاي  آزمايش حجيت بر حقوقدانان
توسـط   هـا  آزمـايش  ايـن  بـه  توسل قانوني، صريح مقررات نبود دليل به حاضر حال در
آزمـايش   انجـام  درخواسـت  حـق  دعوا اصحاب .ستا رو روبه ابهام با قضات يا دعوا اصحاب
DNA يـا مختـار   تقاضاست اين پذيرش به مكلف قاضي نيست معلوم و دارند دادگاه از را 

 دعـوا و  اصـحاب  تقاضـاي  پـذيرش  در موجود، مانعي مقررات اساس بر حال اين با. است

 از ايـن  كه علمي به استناد با توانند مي قضات و ندارد وجود تخصصي آزمايشگاه به ارجاع

زمـان   تـا  و بپردازنـد  نسـب  دعاوي فصل و حل به شود، مي حاصل ايشان براي ها آزمايش
كشـف   جهـت  در ابـزاري  عنـوان  بـه  DNAهـاي   آزمايش پذيرش مورد در قانون تصويب
 .)20ـ21 ، صص1391 طبائي،(نمايند  جبران را نقيصه اين خود قضايي رويه با حقيقت،
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  نتيجه
انـد كـه حكايـت از نگـرش و      در ذيل مباحث نسب، فقها بـه ذكـر مسـائلي پرداختـه    

 :مانند؛ اسالم نسبت به حقوق كودك داردحساسيت 
زيرا سكوت اعـم از اقـرار    ؛شود سكوت محض بعد از تولد طفل اقرار محسوب نمي ـ1
 .تواند دليل بر اقرار و مانع نفي ولد شود بنابراين نمي ،است
فرزندي كه در اثر اماره فراش با رعايت شرايط معتبر نسبش به مردي ثابت شـده   ـ2

. و نفي فرزندي او از ناحيه پدر مسموع نخواهد بود مگر از طريـق لعـان  است، انكار نسب 
 .توافق فقهاست اين حكم مورد

زيـرا كسـي كـه     ؛مشهور فقهاي اماميه معتقدند كه دعواي نفي ولـد فـوري اسـت    ـ3
هنگام زايمان زنش حضور دارد و هيچ اعتراضي نسبت به اين زايمان و فرزند ندارد، ايـن  

ايـن   چنين مشهور فقها برهم. ر است و بعداً حق اعتراض نخواهد داشتمنزله اقرا خود به
ترسيده و يا احتمال خـونريزي   باورند كه اگر سكوت علتي داشته باشد، مثل اينكه زن مي

 .داده است، حق تأخير دارد مي
شود و  نمايد، آن طفل به او ملحق مي قراراگر پدر بعد از اجراي لعان به نسب طفل ا ـ4

. رسـد  مـادرش مـي   برد و ميراث او به برد، ولي پدر از آن طفل ارث نمي پدر ارث ميطفل از 
 مـواد  و نيـز  883و  882در حقوق مـدني نيـز در مـواد     .نظر دارند فقها در اين حكم اتفاق

 .اجماالً به اموري كه ذكر گرديد، اشاره شده است 1162و  1161
. ممكـن باشـد   كـه عادتـاً   شـود  ياقرار اثبـات مـ   لهيوس به ينسب فرزند يصورت در ـ5

 ايـ سال اقراركننده  هم يكه و يحال فرزند او است در يگرياقرار كند كه د يرو اگر كس نيا از
نسـب او   اقرار كند كه يشخص يبه فرزند ياگر كس ايو  شود يبزرگتر از او باشد نسب ثابت نم

 يرو برخـ  نيا از. شود ينسب ثابت نم دندان يم يگريفرزند شخص د رامشهور است و مردم او 
 .اند له دانستهبودن مقرٌ النسب را مجهول ياقرار به نسب فرزند طياز شرا يكياز فقها 
 توسـط  هـا  شيآزمـا  نيـ توسل بـه ا  ي،قانون حينبود مقررات صر دليلحال حاضر به  در ـ6

 شيحـق درخواسـت انجـام آزمـا     ااصـحاب دعـو   .سـت ا رو هقضات با ابهام روب اي ادعو اصحاب
DNA مختار است ايتقاضاست  نيا رشيمكلف به پذ يقاض ستيرا از دادگاه دارند و معلوم ن. 
خصـوص اقـرار بـه نسـب در هـر       در آخر به نظر نگارنده بهتر است كه قانونگذار در ـ7

آيـد   نظر مـي  طور به چراكه اين ؛ آن با توجه به علم روز بررسي و تجديدنظر نمايد مبحثي از
شـكل   ر اثبات نسب مرتبط با زماني بوده كه علم ژنتيك مخصوصاً بـه كه استفاده از اقرار د

تـوان   طور قاطع مـي  نمايد زماني كه به نظر منطقي نمي واقع به امروزي وجود نداشته و در
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ناچـار   طريق علم ژنتيك اثبات نمود، صرفاً از مباحث فقهـي كـه بـه    حداقل نفي نسب را از
 اثبـات  در اگـر همچنين بايد بيان داشت كـه  . چنين وضع شده بوده است، استفاده كرد اين

 .نمـاييم  رجـوع  قـانوني  و قضـايي  امارات به بايد ناچار باشيم، نداشته داليل گونه هيچ نسب
امـاره قضـايي    هـاي  مصداق از يكي است كه مقدم قضايي اماره اماره، دو اين بين تعارض در

بـودن تعريـف    بـه اسـتثنا   توجه همچنين با .باشد مي خون و DNA ث آزمايشدر اين مبح
معنـاي عـام    اقرار بـه  يعني عدم وجوب وجود ركن ضرر مقر، با) اقرار در نسب(اقرار خاص 

تـوان   تنهايي نيسـت و مـي   حقوقي، لزومي بر اصرار و تكيه بر اين مفهوم حقوقي حداقل به
و اقرار و ديگـر امـارات    DNAهاي  دو يعني آزمايش در قانونگذاري جديد، از آن تركيب هر

 .اي سامان يابد شده روز طور به بهره برد تا اينكه اين موضوع به
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