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 ياانيد شیآزما و فراش قاعده انیم تعارض
 )کشور یعال وانید 26 شعبه دادنامه یبررس و(نقد 

 1يمحمود بهینص

 :دهیچک
استناد به قاعده فراش  ،يفرزند و پدررابطه  نییتع يبرا، یمبه تبع فقه اسال رانیا یحقوق مدن در
 است، شوهر به ملحق ت،یقاعده طفل متولد در زمان زوج نیا يشده است. بر مبنا رفتهیذپ

. باشد نگذشته ماه ده از شتریب و ماه شش از کمتر تولد زمان تا یکینزد خیتار از کهنیا به مشروط
 يبراعدم انتساب طفل متولد شده به خود باشد و  یفراش، زوج مدع طیتحقق شرا رغمیاگر عل

 ،کندبر عدم لحوق طفل داللت  شیآزما نیا جیاستناد و نتا ياانيد شیخود به آزما ياثبات ادعا
 هینظر ف،یتکل نیی. جهت تعردیگیقرار م دیانتساب، مورد ترد ثیطفل متولد شده از ح فیکلت

خانواده سازگارتر  انیقاعدة فراش و حفظ بن عیرا با علل تشر ياانيد شیآزما رشیعدم پذ یسنت
 ياریکه دادرس را در کشف واقع  ياست که ضرورت توجه به دانش بشر یدر حال نیا. داندیم
شود. در واقع  هیتوص شهاینوع آزما نیحاصل از ا جیبه نتاتوجه که است شدهباعث  رساندیم

توان یم یسخت به اوصاف نیواقع است و با ااز جهت عدم علم به اماره بودن قاعدة فراش صرفاٌ
پدر  نینسبت ب باال نانیاطم بابتوان  آن اساس بر که باشد هوجود داشت یعلم یگفت که اگر راه

  .کندکشف می یرا تنها به طور ظن تیرفت که واقع یاز راه دیو فرزند را معلوم کرد، همچنان با

 ،یقاض علم ،ییقضا امارة ،یکیژنتتیهو صیتشخ نسب، ینف نسب، اثبات فراش، قاعدة :هادواژهیکل
  .دعوا اثبات ادلۀ

                                                           
 Email:Nasibeh.Mahmoodi68@yahoo.com . دکتراي حقوق خصوصی و قاضی دادگستري1
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 مقدمه
 نیو همچن ینیابو فیتکال ثیاز ح یحفظ نسب که آثار مهم يبراشرع مقدس اسالم  در

قاعده که  نیا اساس برقواعد همانند قاعدة فراش مقرر شده است.  یتوارث دارد، برخ
 به ملحق ت،یوضع شده است، طفل متولد در زمان زوج زین یقانون مدن 1158در مادة
 شتریب و ماه شش از کمتر تولد زمان تا یکینزد خیتار از کهنیا بر مشروط است، شوهر

 و یقانون لیدل کهنیمنسوب به شوهر است مگر ا یطفل نی. چنباشد نگذشته ماه ده از
 یکیکند، به طور مثال زوج قادر به نزد لیفراش را زا قاعدة که شود حاصل گريید یشرع

 با زوجه نداشته باشد.  يارابطهمدت  نیزوج در ا ایبا زوجه نباشد و 
 از یبرخ علوم، روزافزون يشرفتهایپ به توجه با و ریاخ يسالها در قاعده، نیا وجود با

 یکی. است گرفته قرار استفاده مورد انساب یتوال شناخت جهت نینو دانش يدستاوردها
 جینتا از که ینانیبا توجه به اطم 1.است ياانيد شیآزما جینتا از استفادهروشها  نیا از

 نیتوان با استناد به ایم ایآ که است مطرح سوال نیشود ایحاصل م ياانيد شیآزما
 امارة تعارض صورت در که میمواجه زین سوال نیا با داد؟ نسب اثبات به حکم شیآزما

  است؟ مقدم کیکدام ياانيد شیفراش و آزما
 قاعدة استناد به مشهد یعموم دادگاه 43 شعبه شودیم مالحظه یبررس مورد يرأ در

داللت بر  ياانيد شیآزما جیمعتقد است طفل منتسب به زوج است؛ هرچند نتا فراش

                                                           
 23هستند. هسته داراي ها داراي ساختاري به نام هسته . بدن انسان از میلیونها سلول ساخته شده است این سلول1

اي شکل تشکیل شده است. هر کروموزوم از ساختارهاي رشته جفت کروموزوم است که حاوي اطالعات ژنتیکی
�)است که آن را با نام دئوکسی ریبونوکلئیک  � � شناسیم. هر فردي دو نسخه از هر ژن دارد که نیمی از آن می (

اي توالی این جفت ژانژن دارند و دي 25000ها حدود است. انسانرا از مادر و نیمی دیگر را از پدر ارث برده 
نها است. ژنها حاوي اطالعاتی درباره بدن هستند به عنوان مثال رنگ مو، رنگ پوست و چشم و... به جز دوقلوها 

اي از ونهاي نماناي یکسانی دارند، هر فرد اطالعات ژنتیکی منحصر به فردي دارد. براي انجام تست ديانکه دي
: 1377تواند از خون، بزاق، پوست یا هر سلول دیگري گرفته شود (دبیري، سلولها مورد نیاز است. این نمونه می

17.( 



  
   1401زمستان پاییز و  -شماره دوم -دوره اولیی، آراء قضا یلدوفصلنامه نقد و تحل /472 

 

 دادگاه 21 شعبهاست که  ینظر در حال نیاعدم انتساب طفل به زوج داشته باشد. 
 دادخواست به یدگیرس مرجع عنوان به يرضو خراسان استان دنظریتجد
 کهنیا به توجه بابر قاعدة فراش است.  ياانيد شیتقدم آزما به معتقد یدنظرخواهیتجد
نظر  نیبه ا لیقا یفرجام یدگیکشور در مقام رس یعال وانید 26 شعبه پرونده، نیهم در

فراش مورد استناد قرار  طیوجود شرا رغمیعل تواندینم کیژنت شیآزما جیاست که نتا
 یو حقوق یو نظرات فقه یعلم قیمذکور در پرتو حقا يرأ یمرقومه به بررس نیا رد،یگ

آورده  دنظریو تجد يشعبه بدو ياز رأ يااساس ابتدا خالصه نیخواهد پرداخت. بر ا
 تا شودیم انیب یحقوق و یفقه يدگاههاید وان،ید شعبه يشده و پس از گزارش رأ

 .است کیکدام با تقدم ياانيد شیآزما و فراش قاعدة انیم تعارض در شود مشخص

 آراء شرح و یمعرف: کمی بخش

 صدور تا لیتشک زمان از پرونده از مختصر یگزارش واقع در که ماوقع شرح .يبند میتقس
 .است) 2بند( وانید ازشده  صادر يرأ نیهمچن و) 1بند(کشور یعال وانید از يرأ

 ماوقع شرح -1
 وانید يرأ صدور زمان تا لیتشک يابتدا از پرونده از یگزارش مقاله، از قسمت نیا در
 .شودیم ارائه کشور یعال
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 نینخست پرونده شرح -1-1

 فرزند نسب اثبات و تیزوج اثبات« بر یمبن یدادخواست. د.ب خانم 15/2/1390 خیتار در
 به که است کرده میتقد مشهد يدادگستر به. ج.ح يآقا تیطرف به »ازدواج واقعه ثبت و

 داده حیتوض خواهان. است شده ارجاع شهرستان آن یحقوق -یعموم دادگاه 43 شعبه
 ثبت يبرا یاقدام زوج و کرده موقت ازدواج 1389 سال نیفرود در خوانده با کهاست 
 انقضاء و 14/8/1389 متولد. ج.ب نام به مشترك فرزند کی داشتن با. است نکرده ازدواج
 13 تا 1388 خیتار از تیزوج اثبات به حکم صدور يتقاضا 1390 نیفرورد در مدت
 . دارد را فرزند نسب اثبات و 1389 اسفند ماه

 نشده حاضر خوانده یول حاضر خواهانو  شده لیتشک 17/6/90 خیتار در دادگاه جلسۀ
 فرزند و بوده 30/1/90 تا 30/1/89 خیتار از ازدواجمان مدت است گفته خواهان. است

 دادگاه، استعالم به پاسخ در. است افتهی تولد. ر مارستانیب در 14/8/89 خیتار در مشترك
 شگاهیزا در يدختر فرزند 14/8/89 خیتار در خواهان خانم که است کرده اعالم مارستانیب
 . است آورده ایدن به مارستانیب

 در دادگاه جلسه و کرده یمعرف لیوک خوانده. است کرده دعوت را نیطرف مجدد دادگاه
 خوانده لیوک و خوانده و نشده حاضر خواهان. است شده لیتشک 9/11/1390 خیتار

 اما دارد قبول را خواهان با ازدواج اصل موکل داشته اعالم خوانده لیوک. اندحاضرشده
 خیتار از ماه دو از بعد يو. است بوده 15/4/90 تا 15/4/89 ازدواج خیتار دارد ادعا
 همسرش از عمالً لیدل نیهم به و است باردار خانم که شده متوجه ازدواج غۀیص ياجرا
 نسب اثبات يدعوا طرح با راًیاخ کهنیا تا نگرفته را سراغش مدت انیپا تا و شده جدا

 سند صحت درباره و است او به متعلق فرزندکه  ندارد قبول موکل. است شده مواجه
 .شوند دعوت شده، تعرفه شهود و عاقد دارد تقاضا نیبنابرا دارد، دیترد ابراز عاقد يعاد

 خانم مادر دوستان از خانمشده و او گفته است  قیتحق شهود از یکی از بعد جلسۀ در 
 30/1/89 از که دمید نفر دو نیا از ياعقدنامه یول نداشتم حضور ازدواجشان در. است من
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 لیوک. است آورده ایدن به بچه وکند می یزندگ تنها شدم متوجه بعدتر. بود 30/1/90 تا
 دراست  داده پاسخ شاهد است؟ دهید کجا را عقدنامهاست که  دهیپرس شاهد از خوانده
. است داده نشان من به عقدنامه کردم، سؤال يو از دمید منقلب را حالش خانم مادر خانه
 دیتجد جلسه بوده حج سفر در خواهان اعالم بنابر که گرید شاهد حضور عدم علت به
 .شودیم

 مورخ جلسه در. است کرده یمعرف یقانون یپزشک به کیژنت تست يبرا را خوانده دادگاه
 عاقد عنوان به. م.الف يآقا شاهد و اندحاضرشده شاهد و خوانده لیوک و نیطرف 5/2/91
 شانیا موقت عقد و هستم یشرع مسائل به گوپاسخ يرضو حرم در من: است داشته انیب
 ندارم خاظر به را آن خیتار. دارند قبول نیزوج خود را عقد نیا و کردم يجار من را
 یول دارم قبول را عقد من گفت خوانده. کنمیم اعالم دادگاه به هفته کی ظرف کنیل

: است گفته خوانده لیوک. ندارم قبول را 31/1/89 خیتار و بوده 15/4/89 عقد خیتار
 نیبنابرا ندارد؛ قبول را فرزند نسبت است، بوده  15/4/89 عقدموقت خیتار دیگویم موکل
 متعارض يهاحرف خود دادخواست در خواهان. دارد را یقانون یپزشک به یمعرف يتقاضا
 بوده 30/1/89 شده یمدع سپس بوده، 88بهمن عقد خیتار گفته بارکی. است زده اریبس

 مطالب من است گفته خواهان. شود مالحظه تاارائه  عاقد يسو از دفتر دارم تقاضا. است
 و است من موردقبول باشد کرده ثبت دفتر در شانیا که یخیتار هر دارم قبول را عاقد
 اظهار و شد حاضر دادگاه در. م.الف العادهفوق وقت در. کنمیم واگذار شانیا به را يداور
 شده ثبت آن در ازدواج خیتار که را خود دفتر و بودم نیزوج عقد عاقد من است داشته
 دشدهیق 30/1/89. خ.ح يآقا و. د.ب خانم عقد خیتار که شد مالحظه دفتر. کنمیمارائه 
 .است

 خوانده که استدالل نیا با 11/2/91-244 شماره دادنامه یط یدگیدادگاه با اعالم ختم رس
 برگ به توجه با و ندارد قبول را فرزند و خیتار یول دارد قبول را عقد که است کرده اقرار

 کرده دییتأ را آن) 30/1/89( عاقد که ازدواج خیتار و) 14/8/89. (ر مارستانیب والدت
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 189و ماده  یاز قانون مدن 1159و  1158و  10 مادةفراش و  قاعدة به توجه با و است
نام ب. به خوانده به  هحکم به اثبات نسب فرزند خواهان ب یمدن یدادرس نییاز قانون آ

 است.  داشتهاعالم  وعنوان پدر و فرزند صادر 

 دنظریتجد پرونده شرح -2-1

 دنظریتجد دادگاه 21 شعبه به پرونده و کرده یدنظرخواهیتجد يرأ نیح.خ. از ا يآقا
. 1است:  نیا دنظرخواهیتجد رادی. خالصه ااست شده ارجاع يرضو خراسان استان

خواهان و شهادت عاقد خالف واقع بوده  يسال بوده و ادعا کیازدواج موقت به مدت 
اداره ثبت احوال استان هرمزگان خطاب به دادگاه  ياز سو 30/1/90 خیتار. در 2است. 
 يآقا یهنوز همسر قانون يخواهان بدو ،داده شد که از نظر آن اداره يامشهد نامه یعموم

ق.م. طفل  1158آورد بر اساس همان مادة یش. بوده است. اگر دادگاه دقت به عمل م
که  30/1/90است (اشاره است به نامه مورخ  یمتعلق به شوهر قانون تیمتولد زمان زوج

 میاز بدو تقد دنظرخواندهیتجد -3). است نشده دینام ش. ق هطالق از شوهر اول ب خیتار
 31/1/89گفته در  گرید بار یبه عقد موقت درآمده ول 88در بهمن  هداشت انیدادخواست ب

 یبه پزشک یمرا معرف کیتتست ژن يبرا يدادگاه بدو کهنیبه عقد موقت درآمده است. با ا
 نکرده است.  یمعرف یقانون یرا انجام نداده و طفل را به پزشک اتیعمل هیبق کرده، کرده
 15/4/89 را عقد خیتار دنظرخواهیتجد. 1: است نیا اختصار به دنظرخواندهیتجد پاسخ
 تا 31/1/89 از( ماه چهار دینبا شانیا. باشد آورده یلیدل کهنیا بدون است کرده اعالم

 منزل در 1386 سال از ما. کند انکار را سال چهار حدود دیبا بلکه کند انکار را) 15/4/89
. است اثبات قابل که میاداشته سکونت. ف.م يآقا منزل الف ابانیخ در واقع يجاریاست
 توسط طالق. است افتاده ییجدا طالق با 22/9/82 خیتار در سابقم همسر و من نیب. 2

 . است شده ثبت شناسنامه در احوال ثبت
 شده لیتشک 21/9/91 خیتار در دادگاه جلسۀ و کرده دعوت را نیطرف دنظریتجد دادگاه
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 یقانون یپزشک پاسخو  اندشده یمعرف یقانونیپزشک به ادعا مورد فرزند و نیطرف. است
. خ.ح و ادعا مورد طفل يدانيد ولکول گرفته، انجام يهایبررس براساس« دارد تیحکا

 . »ندارد مطابقت همراه کودك و. خ.ح ابوت گرید عبارتبه ندارد وجود یکیژنت تجانس
با استناد به نظر  12/12/91 -1837دادنامه شماره  یط یدگیدادگاه با اعالم ختم رس نهایتًة 
 است.  کردهصادر  يخواهان بدو يبطالن ادعا هحکم ب يبدو يمذکور با نقض رأ یپزشک

 کشور یعال وانیشعبه د يرأ -2
ارائه  وانید پروندة از یگزارش ابتدا قسمت نیا در پرونده موضوع عیوقا یبررس از پس
 .شودیم آورده وانید يرأ متن آن یپ در و

 پرونده شرح -1-2

 کشو یعال وانید 26شعبه به پرونده و شده یخواهفرجام. د.ب خانم توسط يرأ نیا از
 موقت عقد با مشترکمان یزندگ که است نیا خواهفرجام رادیا خالصۀ. است شده ارجاع

 و داشت ادامه 31/1/89 تا 86 سال از نوشته بدون دیجد موقت عقد و آن شدن تمام و
خوانده  فرجام متعلق طفل و بود عاقد نیهم هم یاول عاقد. شد نوشته مجدداً 31/1/89 در

 آمدن از. خ.ح میشد یمعرف فرزندم و من که یزمان یقانون یپزشک مسأله درباره. است
 یپزشک نظر. است کرده اکتفاء يو از 6/12/90 شیآزما به یقانون یپزشک و کرد امتناع
 اعتراض تا بود نشده ابالغ من به و باشد دعوا قاطع تواندینم است یکارشناس کی یقانون
 . دارم را یمحل قیتحق انجام يتقاضا نیهمچن و یپزشک أتیه به ارجاع يتقاضا. کنم
 کارشناس نفر چند نظر به مستند حکم.1: است نیا اختصار به خواندهفرجام لیوک پاسخ
 قرار دعوا قاطع را آن یمدن یدادرس نییآ قانون 369 ماده 1 بند طبق نیطرف که است
بوده هم موقت عقد در 86 سال از کهنیا يادعا. 2. ستین یخواه فرجام قابل و اندداده
 خواندهفرجام است گفته کهنیا. 3. است موضوع از خارج اساساً و محض کذب زین اند
 را یکارشناس نیطرف کهنیا گرید و است محض کذب نکرده مراجعه یقانون یپزشک به
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 در شعبه أتی. هاست نداشته أتیه به ارجاع و ابالغ به يازین لذا اند،دانسته دعوا قاطع
 پرونده اوراق و زیّمم عضو یاله جعفر يآقا گزارش قرائت از پس. شد لیتشک باال خیتار
 :دهدیم يرأ نیچن و کرده مشاوره خواستهفرجام 12/12/91-1837 شماره دادنامه و

  يرأ منطوق و جهات -2-2

 مستندات و نیطرف اظهارات و دنظریو تجد يبدو يهاپرونده اتیبا توجه به محتو«[
. دادگاهها 1: رایز است مخدوش قاتیتحق در نقص ثیخواسته از حفرجام دادنامه يابراز
 ،مقدم است ی. قاعدة فراش بر قاعدة کارشناس2اند نداده يرأ را تیاثبات زوج يدعو

چون برابر  ؛خدشه است يعدم ابالغ دارا ثیپرونده از ح نیدر ا زین یاگرچه کارشناس
درباره نظر  یابالغ شود تا اگر مطلب نیبه طرف دیق.آ.د.م. نظر کارشناس با 260ماده 

 طبق نی. طرف3توجه ننموده است.  نیبه ا دنظریدارند اظهار کنند دادگاه تجد یکارشناس
اند قرار نداده يرا قاطع دعو یکارشناس يکتباً رأ 369ماده  1و بند  331ماده  لیذ تبصرة

 به توجه بدون شده انیب کهچنان دنظریخوانده به آن اشاره نموده و دادگاه تجدکه فرجام
 کهنیعالوه بر ا دنظرخواندهی. تجد4. است نموده يرأ صدور به اقدام 260ماده مقررات

اعالم  31/1/89عقد موقت را  نیا ينمود ابتدا دییکه عاقد آن را تأ يطبق عقدنامه عاد
 تیحکا که نموده انیب را یمطلب دنظرخواهیدر مرحلۀ پاسخ به اعتراض تجد ینموده ول

را با  يجاریاست یدارد که محل زندگ 1386از سال  نیطرف نیازدواج موقت ب سابقۀ از
 199ماده  زیموضوع و به تجو تیو شخص موجر اعالم نموده است. با توجه اهم ینشان

 کهنی. ا5. است نداده انجام یول کند قیتحق خصوص نیتوانست در ایق.آ.د.م. دادگاه م
 ياألهرسد به همان مسیاشاره نموده به نظر م 88ازدواج موقت بهمن  ألۀخواهان به مس

 يهذا با نقض رأ یعل است؛ نشده لحاظ که است داشته تیعنا شده انیب 3که در بند 
 شعبه همان به شده اشاره قاتیتحق نقص لحاظ به پرونده به یدگیخواسته رسفرجام
 1.]»شودیم محول

                                                           
 شعبه باشد.  قهیتا نشان دهنده سل نشد شیرایو وانید يرأ متن. 1
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 کشور یعال وانید يرأ نقد و یبررس )دوم بخش
 نسب اثبات و ینف در ياانيد شیآزما تیقطع یبررس ضمن بخش نیا در .يبندمیتقس
 اگر و دارند صددرصد به کینزد یدقت شیآزما نیا جینتا که شد خواهد توجه امر نیا به
 طیشرا وجود صرف به دارد، ابوت رابطۀ عدم بر داللت شیآزما جینتا کهنیا رغمیعل

 کیولوژیب قیحقا و یعلم يهاافتهی با شود دانسته منتسب يمرد به یطفل فراش، قاعدة
 فرض در یحقوق و یفقه يدگاههاید یبررس به آن از بعد). اول بند( است شده مخالفت
 وصف با شود مشخص تا شودیم پرداخته ياانيد شیآزما و فراش قاعدة انیم تعارض
 در شیآزما اعتبار رشیپذ يبرا یراه یقانون و یفقه ثیح از فراش قاعدة بودن يتعبد
 ).دوم بند( ر؟یخ ای دارد وجود فراش قاعدة با تعارض فرض

 ياانيد شیآزما تیقطع -1
دهنده مناطق تکرارشونده است که به آن صیتشخ ياجزا یتوال نییتع ياانيد يمبنا

 به يفرد از هاژن دهندةلیتشک ياجزا یتوال بیترتشود. یگفته م کیژنت ينگارانگشت
 طرز و یکیژنت فرمول کهنیا به توجه با. است او خود مختص و متفاوت گرید فرد
 کند،می يرویپ یمشخص يالگو از يفرد هر در هاژن دهندة لیتشک ياجزا گرفتنقرار
صورت  در. داشت خواهد وجود او ياانيد ساختمان مطالعۀ با فرد تیهو شناخت امکان
 شیآزما موردد افراتوان نسبت به وجود ابوت و بنوت یدو فرد م نیتجانس ب صیتشخ

ابوت  نییآن را در تع تیکم است و نسبت موفق اریبس شیآزما نیا ينظر داد. درصد خطا
 .)1425:96 د،یعبدالرش (اندذکر کرده درصد 99/99
نسب به وفور مورد درخواست  ینف ایاثبات نسب  يبرا ریاخ يدر سالها شیآزما نیا

 یول ،رسدینم درصد صدبه  همواره یاثبات ثیاز ح شیآزما نیا جیقرار گرفته است. نتا
 کی شهیهم رای؛زاست اعتماد قابل صدردصد آن جینتا تجانس صیتشخ عدم صورت در

مشابه  یژن يوجود دارد و آن اینکه ممکن است دو شخص الگو ییجز اریبس احتمال
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 کسانی يدوقلوها از ریاحتمال انطباق اثر انگشت دو فرد را، غ یباشند. هر چند برخداشته 
و  اردیلیم پنج در کی نسبت به دارند، یکسانی یژن انگشت اثر يالگو که یتخم کی

صورت  درکه  ي)؛ به نحو79و 78: نیشیپ ،يریاند (دبکرده فیتوص فیضع اریبس نیبنابرا
را نشان دهد.  قیدرصد احتمال تطب 99/99از  شیب تواندیم یچهارنشانگر ژن یبررس

و بنوت  ابوتامکان وجود رابطۀ  عدمآن است که  انگریاز خطا ب یاحتمال نیچنوجود 
 محال است. باًیتقر یکیژنت مشابهتمقدار  نیاشخاص مدنظر با ا انیم

 یافراد مدع رینسبت به سا یطفل با فرد مورد بررس ياانيددر واقع نسبت شباهت 
امکان خطا در  يمحدود زانیبه م جهان افراد کل با سهی، هر چند در مقااست صددرصد

احتمال خطا وجود دارد به  یکم زانیبه م کهنیا رغمیدارد. عل ینیبشیپ تیقابل شیآزما
 يبه مفهوم اثبات نسب است و خطا الفراتر از نود و نه درصد عم ینانیاطم ،یکیلحاظ ژنت

 اندگفته که ينحو به ؛کندوارد نمی شیبودن آزما نانیبه قابل اطم یخلل یاحتمال زیناچ
 و یقیشود(توفیاز احتمال اساساٌ خطا محسوب نم يدرصد نیچن یکیاساساً به لحاظ ژنت

به صورت صددرصد  ياانيد شیتوان گفت آزمایم ریتفس نی). با ا75: 1379 گران،ید
 قاطع لیدل کی عنوان به زین نسب اثبات باب در و کند ینفرا  ينسب پدر تواندیم
 .ردیگ قرار استناد مورد تواندیم
 مولکول نیبکه  است داشتهاعالم  یبه صورت قطع یقانون یپروندة حاضر، پزشک در
 مورد دیبا امر نیا.ندارد وجود یکیژنت تجانس ییادعا پدر و و ادعا مورد طفل ياانيد

 تجانس صددرصد صورت به که یفرض در. گرفتیم قرار یعال وانید و دادگاه توجه
 یقانون امارة کی عنوان به صرفاَ که فراش قاعدة اعمال جهت یهیتوج شود،یم رد یکیژنت

 یکی عنوان به خصومت فصل هدف ییهاپرونده نیچن در. ندارد وجود شودیم شناخته
 دانش، راه از اگر. شود همراه قتیحق کشف مطلوب با تواندیم یدادرس اهداف از

 اصول ادیبن بر بتوانند یقانون یپزشک کارشناسان ای کارشناس ،یدگید آموزش و یآزمودگ
 یآگاه از ینوع است شده اعمال پرونده عیوقا بر یدرست به که اعتماد قابل يهاوهیش و
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 موضوع داديرو از يترکامل فهم به دادگاه آن يمبنا بر که دهند قرار دادگاه اریاخت در را
 کاشف هم که شودیم داریپد دادگاه يبرا مطمئن لیدل یحت ای یقطع امارة ابدی دست دعوا
 ). 175: 1401 ،یمحسن(بود خواهد خصومت کننده فصل هم و قتیحق

 فراش قاعدة بودن يتعبد -2

محسوب است و به  يدیدر اثبات نسب روش جد يانيهمانند د ییشهایبه آزما استناد
 ییمتقدم در خصوص آن صحبت نشده است؛ اگرچه از روشها يدر کالم فقها لیدل نیهم

روشها را  گونهنیو ا استاثبات نسب صحبت شده  يبرا امثالهمو  یشناسافهیهمانند ق
 کشف عدم بهتر انیب به ای رواج عدم). 21ق:1419 ،ي(بجنورد انددانسته اعتبارفاقد 
 یسرگردان از يریجلوگ و خانواده انیبن حفظ يبرا تا است شده موجب یعلم يروشها

. بدانند منتسب يمرد به را یطفل طیشرا وجود صورت در فراش، قاعدة جعل با کودکان،
 به که حال. است يتعبد صورت به بلکه یقطع صورت به نه یانتساب نیچن است یهیبد

 و فقها است الزم داد نظر یقطع صورت به انتساب يبرا توانیم یعلم يروشها
 گونهنیا تیحج زانیم که است لیدل نیهم به. کنند توجه مسأله نیا به دانانحقوق
معتقدند  ی. برخاست گرفته قرار فقها یبررس و بحث موردآنها  به استناد نحوه وها شیآزما

خالف آن را اثبات  ياانيد شیآزما اگراما  استطبق قاعدة فراش فرزند ملحق به زوج 
اقل و اکثر حمل  طیاگر شرا رایز ،رجوع کرد شیآزما نیتوان به اینم مورد نیکند در ا

 قاعده طبق بر باشد شده لحاظ تیي زوجرابطه یو عقل یعرف ،یو امکان عادي، شرع
 مسأله نیا در اساساً  و ندارد یگاهیجا چیه شیآزما انجام و است زوج آن از فرزند فراش
 معتقدند یدر صورت علم قاض شهایآزما نیا تیبه حج زین یبرخ 1.ستین موجود یتعارض
باشد، بدون تفاوت  رآونانیاطم یکیژنت ينگارهستند که اگر انگشت نیبه ا لیقا یو حت

                                                           
جهت اثبات نسب  ياانيد شیدر خصوص امکان استناد به آزما يرازیمکارم ش اهللاتی. استفتاء انجام شده از آ1

 : ینترنتیا یقابل دسترس در نشان
http://www.makarem.ir/websites/farsi/estefta/?mit=1137 
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 ).27ق:1424 ،يقندهار ی(محسن بود خواهد معتبر مدعا، ینف ایدر اثبات 
 اثبات در یشرع لیعنوان دل هتواند بینم شیآزما نینظرات گفته شده ا نیا يبندجمع در 

 وجود به يقو ظن ای و نانیاطم ای علم یقاض يبرا کهنیا مگر شود، یتلق طفل نسب
 يقو ظن و نانیاطم ایعلم و  يبر مبنا تواندیم یقاض صورت نیا در و کند جادیا نسبت
 يبرا فقهاء یاصل لی). دل121: 1388 ه،یقضائ قوه قاتیتحق و آموزش(معاونت  کند حکم
 1.است نانیاطم موجب علم ای و یقطع علم جادیا نسب، اثبات در مساله نیا رشیپذ
به  لیقا توانیباشد نم يزیعلم کاشف از چ کهنیفقها معتقدند به صرف ا یالبته برخ 

: 1381 ،ینیبه جعل و وضع شارع است (خم منوط تیآن بود؛ بلکه حج تیاعتبار و حج
 یوجوب عقل کیاند که وجوب متابعت از قطع پاسخ داده طورنیاشکال ا نی). به ا38

 است حکم عیتشر منابع از یکی که ردیگیمآن از عقل سرچشمه  تیدر واقع حج واست 
حاظ ل به یعقل احکام با آن متون و عتیاند احکام شرکرده انیب فقها یبرخ چهچنان و

ن واجب بطال از زیپره يبرا نصوص لیوأکند و اگر اثباتاً فرض شود، تمخالفت نمی یثبوت
 ). 89ق: 1424 ،يقندهار یاست (محسن

جعل  ازمندیکند و ننمی تیقطع در ثبوت حکم کفا یذات اعتبارنظر که  نیبا فرض قبول ا
 یکاف لیدل کیعدم رد شارع جهت استناد به  ایکه آ شودیسوال مطرح م نیاشارع است، 

 رفتهیثبوت حکم نپذ يکه شارع هرجا قطع را برا ابدییم تیجا اهمسوال از آن نیا ست؟ین
از جمله  يم حدیچه در اثبات جراناچن است، کرده حیتصر خصوص نیا در صراحتاٌ

                                                           
. منظور از قطع حالتی نفسانی است که در آن حالت چیزي براي شخص معلوم است و در مقابل ظن و شک به 1

باشد نزد او منتفی است. معناي قطع به چیزي از راه که در آن مورد به خصوص خطا کرده رود و احتمال اینکار می
عقلی، آن است که احتمال خالف آن صفر باشد. در علم اصول به تفصیل پیرامون حجیت ذاتی علم یا قطع بحث 

است و به عبارتی شارع آنها که برخی امور طریقتشان به سوي واقع از طرف شارع جعل شدهاست؛ مبنی بر اینشده
اقع و به منزله علم قرار داده است از جمله ظنون معتبر ولی قطع، طریقتش به سوي واقع ذاتی است. را طریق به و

بنابراین جعل و اثبات حجیت و طریقت براي قطع از محاالت است و بالطبع سلب حجیت از قطع و منع شارع از 
 ).121: 1388 موافقت قطع نیز محال است، چون دراین صورت مستلزم تناقض خواهد بود (محمدي،
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یکه شارع مقرر کرده اثبات نم یقیو جرم جز به طر ستین یمجازات کاف يزنا، علم برا
همانند پروندة مورد  ياست که در موارد یهی). بد91: 1394 گران،ید و پوریزدانیشود (
باشد،  يدهندة عدم انتساب طفل به فردنشان یبه صورت قطع یعلم جیهرگاه نتا ،یبررس

بر  یبر قاعدة فراش که کامالً مبتن هیتک يبه جا يموارد نیقطع محقق شده است. در چن
 به قطع حاصل از علم استناد کرد. دیظن است با

 نیا بر داللت جینتا که یفرض در ياانيد شیآزما از حاصل تیقطع کهنیا به توجه با
 آن در یکم زانیم به همواره و ستین صد صددر دارد، وجود کیژنت تجانس که دارد
 علم در که تیقطع از زانیم نیا ایآ که شودیم مطرح سوال نیا دارد، وجود خطا امکان
سوال گفته شده که علم  نیدر پاسخ به ا شود؟یم رفتهیپذ هم فقه در شده، رفتهیپذ کیژنت
، يقرار گرفته است (محمد رشیمورد پذ یجهت اثبات استناد در مسائل فقه يعاد
از مردم به احتمال وقوع خطا در آن توجه  یتیاست که اقل یعلم ،ي). علم عاد238:نیشیپ

نظر از احتمال خطا در آن، توجه دارند و معتقدند افراد به آن علم صرف تیاکثر یدارند ول
 ). 662: 1376 ،يلنگرود يکاشف از واقع است (جعفر یعلم نیچن

 خیشود. شیم نفس نانیدارد چرا که موجب سکون و اطم تیدر فقه حجّ يعلم عاد
چرا که  ،یفلسف يعلم به معنا نهدانسته است  یرا علم عرف آنعلم  فیدر تعر یطوس

 طرف کی اثبات يمعنا به علم نه دارد سروکار نانیاطم يبه معنا یبا علم عرف هیاساساً فق
). 14:نیشیپ، ینیرا نتوان داد (خم یخالفماحتمال  چیکه ه ياگونه به آن ضینق منع با

به آن،  نانیو اطم رشیبر پذ العق يبا توجه به مبنا یعلم عرف تیبراساس حج نیبنابرا
آن را در اثبات نسب  تیتوان حجیم ،ياانيد شیآزما صددرصد تیدر فرض عدم قطع

 . رفتیپذ

 قاعدة بر مقدم ياانيد شیآزما به استناد تیقابل باب در زین دانانحقوق فقها، همانند
 یقانون مدن 1158گذار در مادة ۀ اثبات نسب، قانونألدر مس. دارند نظراختالف فراش

 تیحما يبرا الخصوصیخاطر حفظ مصلحت جامعه و خانواده و عل بهامارة فراش را 
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از  یبرخ). 293: 1386 ،یامام و ییفرض کرده است (صفا یامارة قانوناز طفل، به عنوان 
 ياند به نحوکرده فیامارة مطلق توص کی) امارة فراش را 275: 1385 ،یانی(د اندانحقوق

 دانانحقوق از دسته نیا. انددانسته خاص لیدل وجود به منوطآن را  الفکه اثبات خ
 و دارد را فراش قاعدة با مقابله قدرت مقابل در نیقی و قطع ای لعان فقط دارند اعتقاد

 یکس از است یتیماه نیچن فاقد که يگرید لیدل لذا رد،یگ قرار آن مقابل در تواندیم
 یوقت معتقدند يگرید گروه). در مقابل، 264 و 263: 1378 ان،ی(کاتوزشودینم رفتهیپذ
توان یم زین گرید لیلد هرفراش ثابت کرد، با  قاعدةرا با  يفرزند و يپدر رابطۀتوان یم

 در رانیگذار اهستند که قانون دگاهید نیبه ا لیگروه قا نیا قت،ی. در حقکردآن را اثبات 
 نسب نیل نشده است؛ بنابرایقا لیدل لحاظ از یتیمحدود گونهچیي اثبات نسب هنهیزم
 ). 300 :نیشیپ ،یامام و ییصفا( ثابت کرد ییتوان با امارات قضایم را
بر منحصر نبودن  دیاثبات نسب، با تأک ادلۀ از بحث هنگامدانان که اکثر حقوقآن جهینت

و توجه به  یقانون مدن 1323و 1322ادلۀ اثبات نسب به امارة فراش با استناد به مواد 
 ،ی(اماماند کرده اشاره یپزشک يشهایآزما مانند گریفراش، به ادلۀ د امارة بودن ریپذمخالف
 آن به استناد یچگونگ و نسب اثبات در شهایآزما گونهنیا نقش به اگرچه ،)112: 1382
 که را خون شیاند، آزمااوردهین شیاز آزما یاسم کهنیبه رغم ا زین ی. برخاندنکرده اشاره

عنوان  به است، یکیژنت شیآزما از کمتر اریبس یپزشک به نسب اثبات به آن احتمال زانیم
 یگاه .)24 ن،یشیپ ،یامام و یی(صفا اندهقرار داد یمورد توجه قاض ییاز امارة قضا ییجز
 صیاند که تشخرا به عنوان نظرکارشناس لحاظ کرده شهایآزما نیحاصل از ا جینتا گونهنیا

 و یعموم يدادگاهها لیتشک قانون 248 و 241 مواد طبق بر یگواه مانند آن ارزش
شمرده یقاض علم حصول يبرا یقیاست و آن را طر یبا قاض یب در امور مدنانقال

 یکارشناس داد برون اگر اندگفته زین یبرخ 1).85: 1387 ه،یقضائ قوه آموزشاند(معاونت 

                                                           
پیرامون این سؤال که  2 /118ش به شماره 1378/ 24/01. طی استعالمی که از اداره حقوقی قوه قضاییه در تاریخ 1
اي آیا نظر پزشکی قانونی مبنی بر لحوق یا عدم لحوق اندر صورت عدم وجود بینه یا اقرار و انجام آزمایش دي«



  
   1401زمستان پاییز و  -شماره دوم -دوره اولیی، آراء قضا یلدوفصلنامه نقد و تحل /484 

 

 اگر. نکند توجه قطع به تواندینم دادرس است نیقی و علم يورا که باشد قطع اندازة در
 سنجش يبرا یدرست ندیفرآ دادگاه شود یاصول و یعلم يبازنگر اظهارنظر، وةیش در

 يبرا دانحقوق نیا. داشت خواهد دست در دانش يریکارگ به و کارشناس نظر اعتبار
 سود به يکار یعلم یکارشناس انگاشتن شهادت است معتقد یاساس يراهکار افتنی

 آن اعتبار سنجش يگشاگره یعلم کارشناس نیا دانستن شاهد که چرا است؛ یکارشناس
 ).178: نیشیپ ،ی(محسن بود خواهد شاهد سخن اعتبار کمک با دادگاه در
 خواهان لیتنها دل یگفت در پرونده مورد بررس توانیم یو حقوق یفقه يهانظر یبررس با

و شواهد و اوضاع و  نیکه قرا شودیم رفتهیپذ یامارة فراش در صورت .استفراش  امارة
 یقانون یبه لحاظ پاسخ پزشک یبررس مورد پروندة درنداشته باشد.  رتیاحوال با آن مغا

دادگاه تجدبدنظر  نیبنابرا ،وصف مذکور مفقود است که صراحتاً رابطه ابوت را انکار کرده
خواهان صادر  يبر بطالن دعو حکم صادرهدادنامۀ  یخواهان را وارد ندانسته و ط يادعا
قرار نگرفته است. در  رشیمورد پذ یعال وانیتوسط د دگاهید نیاست، هرچند ا کرده

 .شود توجه خصوص نیا در نکته دو به است الزمخصوص آراء صادر شده 
از عدم  یآن حاک جیطفل و زوج انجام شده که نتا انیم کیژنت شیآزما کهنیا نکته نیاول

که زوج صاحب نطفه  میرو چون علم دار نیاز ا ؛زوج و طفل است انیم ابوترابطۀ 
 نیا درق.م نخواهد بود و  1158تمسک به قاعدة فراش و مادة  يبرا ییجا ستیطفل ن

در خصوص قاعدة  .قابل استماع است ریقاعدة فراش غ طیحالت استناد به وجود شرا
به دو عنوان شک در انتساب و امکان انتساب توجه کرد. قاعدة فراش در  دیفراش با

امکان انتساب  کهنیا رگیکه شک در انتساب وجود داشته باشد و د شودیم يجار ییجا
. یشرع ثیشود و هم از ح دهیسنج یعقل ثیاز ح دیامکان هم با نیوجود داشته باشد؛ ا

را  يامر يکند بلکه قرار است به صورت تعبد نییرا تب یتیواقع ستیفراش قرار ن قاعدة

                                                           
اداره کل حقوقی قوه قضائیه عمل به این آزمایشها را براي اثبات نسب » نوزاد به متهم به ارتکاب زناحجیت دارد؟

 است. مشروط بیان کرده و به عبارتی اقناع قاضی را از جهت علم، شرط پذیرش آن مطرح کرده



 
 485 ... / ياانيد شیقاعده فراش و آزما انیتعارض م  

يمحمود بهینص  

 

است طفل متعلق به زوج  یفرزند متعلق به چه کس میدانیجا که ما نمآن یعنی ؛اثبات کند
به قاعدة  گونهنی. اگر استیحاصل شود طفل متعلق به زوج ن نیقی کهنیخواهد بود مگر ا
 گرید میبه عدم انتساب دار نیقی یعنی میشک در انتساب ندار یوقت میفراش نگاه کن

با امکان تحصیل علم به صحت نسب واقع  در. رسدیفراش نمنوبت به تمسک به قاعدة 
 ماند،باقی نمی فراش قاعدة ياجرامجالی براي  ،علمـی لیدل کییا بطـالن آن از طریـق 

 گریرا به فرد د يتعبدي فرد صورت به فقط فراش قاعدة شد گفته که طور همان چراکه
 ماند.کند و اساساً با وجود علم، موضوعی براي تعبد نمیمنسوب می

 آبرو در نسب ینف ای و اثبات که است نیا شود توجه آن به است الزم که گرید مهم نکته 
 است بهتر نیبنابرا است موثر کودکان و بانوان الخصوصیعل افراد یاجتماع تیثیح و

 نیا در است ممکن که ییشهایآزما ریسا و ياانيد شیآزما تکرار دستور دادگاهها
 مختلف مراکز در را شهایآزما نیا توانیم یحت و کنند صادر را باشد ازین مورد خصوص

 .داد انجام
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 نتیجه:
 نیگر زوجا: فراش قاعدة با تعارض فرض در ياانيد شیآزما جینتا به توجه ضروت

لحوق فرزند به زوج  ینحو که زوجه، مدع نیداشته باشند به ا اختالف فرزند نسب در
زوج  کهنیمگر ا ؛ملحق به زوج است افته،یباشد و زوج منکر فرزند باشد، فرزندِ تولد 

 کمتر فرزند تولد و یکینزد نیب فاصله که کند ثابت یعنیعدم تحقق فراش را اثبات کند؛ 
 .است بوده ماهده از شتریب ای و ماه شش از
 اعالم پدر به طفل انتساب عدم ياانيد شیآزما قیطر از مثال یعلم لیدل با که یفرض در

. است قاطع یعلم لیدل بر فراش قاعدة دانستن مقدم در ما کشور یعال وانید ۀیرو شود
 کارشناس بانیپشت علم حجبت و اعتبار از فارغ یعال وانید یفرض نیچن در واقع در

 فراش امارة برابر در ياانيد شیآزما جهینت نبودن رشیپذ قابل به معتقد ،یقانون یپزشک
 اما است مشهور شهایآزما نیا به استناد امکان عدم یفقه ثیح از که است درست. است

 فصل هدف هستند، شهایآزما نیا اعتبار به لیقا که ییفقها نظر به استناد با توانیم
داللت بر  یعلم يشهایاگر آزما یعنی. کرد منطبق قتیحق کشف مطلوب با را خصومت

بود که  نیبه ا لیقا توانیفراش محقق است م قاعده طیشرا کهیحالعدم انتساب کند در
به یدر زمان فعل ياانيد شیآزما کهنیااستناد دارند. با توجه به تیقابل شهایآزما نیا

که  ییراهها بر هیتک و یعلم افتیدر نیبه ا یتوجهیب است، دهیرس نیقیدرجه قطع و 
 دهیاند، نادرا نداشته نسب اثبات ییتوانا ،یعلم يشهایجعل شده بودند که آزما یدر زمان
 .دیآیم شماربه يبشر علوم گرفتن

 مجامع ظرف از آن اعتبار دییتأ و سالها طول در ياانيد شاتیآزما جینتا شدن آزموده 
 داديرو فهم در تواندیم که دهدیم قرار دادگاه اریاخت در را یآگاه ینوع ضرورتاٌ یعلم

از جهت عدم علم به واقع  . در واقع اماره بودن قاعدة فراش صرفاٌ باشد مؤثر دعوا موضوع
 باشد هوجود داشت یعلم یتوان گفت که اگر راهیم یسخت به اوصاف نیبوده است و با ا

از  دیپدر و فرزند را معلوم کرد، همچنان با نیبتوان به طور قطع نسبت ب آن اساس بر که
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صادر شده  يرأ اساس نیبر ا .کندکشف می یرا تنها به طور ظن تیرفت که واقع یراه
 فراش قاعده یشکل قیتطب براساس صرفاً یعالوانیاستدالل د نیهمچنو  يبدوشعبه  از

است که همان طور که گفته شد قاعده فراش وابسته به مقام اثبات  یدرحال نیا ؛است
 و دارد ییاجرا تیاست و تنها در صورت شک و جهل به صاحب نطفه طفل قابل

صاحب نطفه است تمسک به آن  یچه کس کهنیبه ا تیو قطع علم حصول درصورت
اذعان  توانیکشور م یعالوانیو د يبدوبرخالف استدالل شعبه  جهیاست. درنت یمنتف

 ستین نیا یناف دگاهید نیا. ستکامالً موجه ا جهینت ثیح از دنظریتجدشعبه  يکرد که رأ
 شود شناخته يدعاو گونه نیا الخطاب فصل عنوان به یقانون یپزشک کارشناس نظر که

 اگرچه. ردیگ قرار دادگاه سنجش مورد دیبا و تواندیم کارشناسان ریسا نظر همانند بلکه
 اعتبار یول است تیاهم واجد يدعاو تمام در دادگاه توسط کارشناس نظر اعتبار یبررس
 آثار لحاظ به نسب ینف بحث در خصوصیعل خانواده حقوق حوزه در نظر نیا یسنج
 دارد؛ صدچندان یتیاهم باشد داشته کودکان و زنان یاجتماع تیثیح در تواندیم که یمنف
 دادگاه اعتماد مورد و معتبر مراکز در هم آن شهایآزما نیا تکرار بر دادگاه دستور رو نیا از
 بتوان از قاعده فراش گذر کرد.  شتر،یب نانیتا با اطم است يضرور يامر
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Abstract: 
In Iranian civil law, as a result of Islamic jurisprudence, in order to 
determine the relationship between father and offspring, reliance upon 
the rule of marital paternity presumption is accepted. Based on this rule, 
a child who is born during marriage is considered the husband’s 
offspring, provided that no less than six months and no more than ten 
months have passed from the date of sexual intercourse to that of birth. 
If, despite the existence of the above conditions, a husband should claim 
that the child born to the couple does not belong to him, and in order to 
prove his claim, he relies upon a DNA test and the results of this test 
indicate that the child is not attributed to him, the situation of the born 
child is doubted in terms of attribution. In order to clarify the issue in 
question, the traditional theory considers rejection of the DNA test more 
compatible with the reasons for legislating the aforementioned rule and 
preservation of the foundations of the family. This is so while the need 
to pay attention to human knowledge which helps the judge discern the 
truth has made it advisable to pay attention to the results of these types 
of tests. In fact, the said rule is considered as a presumption due only to 
lack of knowledge, and therefore, it can hardly be maintained that if 
there is a scientific method through which the relationship between 
father and child can be determined with a high degree of certainty, one 
should still resort to a method that discerns the reality only through 
conjecture. 
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