
 المقدمة 

الحمد � األول قبل اإلنشـاء،واآلِخر بعد فناء األشیـاء، والصالة والس�الم عل�ى نبین�ـا محم�ٍد      

خی��ر األنبی��اء، وعل��ى أھ��ل بیت��ـھ األصفی��ـاء، وأص��حابھ النجب��ـاء، وعل��ى م��ن أت��بعھم فك��ان م��ن 

 .األولیـاء

بالبص�مة الوراثی�ة او كان من ت�داعیات التط�ور التكنل�وجي ف�ي مج�ال النس�ب ظھ�ور م�ا یع�رف 

والتي لھا من الدقة في تحدید الخریطة الوراثیة لإلنسان ما ال یسمح بالمجال للشك  (DNA) الدنا

في نسبة ھذا المولود من ذلك الشخص،حتى قیل بشأن دقة ھذه التقنیة في االثبات انھ یصل ال�ى 

ھ�ذه التقنی�ة ف�ي % وما ترتب عل�ى ذل�ك م�ن اش�كالیات ف�ي م�دى االعتم�اد عل�ى 99و99حوالي 

 .مجال نفي النسب كما ھو الحال في اثباتھ

ان اشكالیة البحث تتمحور في عدة جوانب لعل اھمھا یكمن في مدى جواز اللجوء ال�ى البص�مة 

الوراثی��ة ف��ي نف��ي النس��ب باالعتم��اد عل��ى دق��ة النت��ائج المستخلص��ة منھ��ا بعی��دا ع��ن الرك��ون ال��ى 

اء عل��ى ص��عید الش��ریعة اإلس��المیة او عل��ى ص��عید وس��ائل النف��ي التقلیدی��ة وخاص��ة اللع��ان س��و

 .التشریعات الوضعیة المقارنة ومنھا التشریع العراقي

ومن جانب اخر م�ا حك�م التع�ارض ب�ین النت�ائج المتحص�لة م�ن اختب�ارات البص�مة الوراثی�ة م�ع 

االدل��ة االخ��رى ألثب��ات النس��ب ك��اإلقرار والف��راش والش��ھادة وایھم��ا یق��دم عل��ى االخ��ر عل��ى 

 دین الشرعي والقانوني؟الصعی

ومن جانب اخر م�ا حك�م التع�ارض ب�ین النت�ائج المتحص�لة م�ن اختب�ارات البص�مة الوراثی�ة م�ع 

 اللعان اذ لو اثبت االول صحة النسب وتمسك الزوج باللعان في نفیھ المولود عنھ؟

ثم كیف تقام دعوى نفي النسب؟ وعلى م�ن؟ وم�ن قب�ل من؟وم�ا قیم�ة النف�ي المتحص�ل بالبص�مة 

 الوراثیة؟



ان الم��نھج ال��ذي اعتمدت��ھ ف��ي بحث��ي ھ��ذا ھ��و الم��نھج التحلیل��ي المبن��ي عل��ى أس��لوب الدراس��ة 

 .المقارنة

فمن حیث الدراسة المقارنة اعتمدت اسلوب المقارنة بین الفق�ھ والتش�ریع وق�د اس�تعنت بالقض�اء 

 .قدر الحاجة والمصادر المتوفرة لتغطیة بعض االشكالیات

  



 األولالمبحث 

 الموقف الفقھي الشرعي والقانوني من نفي النسب بالبصمة الوراثیة
 

یرى البعض ان النسب الثابت بإحدى الطرق الشرعیة المعتبرة (الفراش,االقرار، الشھادة) ال 

یجوز نفیھ او ابطالھ مھما كانت ھنالك امارات او قرائن تدل علیھ وذلك الحتیاط الشارع 

ثبات بأدنى سبب ما یعني التشدد في نفي النسب وعدم الحكم بھ لألنساب من جھة واكتفائھ في اال

 ).[1](اال مع وجود الدلیل القوي

ومع ظھور البصمة الوراثیة ودقة نتائجھا التحلیلیة في االثبات تسارعت االنظار نحو االستعانة 

ه التقنیة في نفي النسب الثابت شرعاً واالستغناء بھا عن سائر طرق النفي االخرى,ال سیما، بھذ

 اللعان,خصوصا في مسائل االتھام بالزنا والغتصاب.

وھذا االمر وان لم یكن لھ محل نقاش بالنسبة للفقھاء المسلمین االوائل,لعدم اكتشاف ھذه التقنیة 

)، لم تغرب عن فكرھم لجامع العلة [2](النسب بال لعانوقتھم, اال ان ذات الفكرة، اي نفي 

 بینھما,وھو تیقن عدم انتساب المولود ألبیھ بیولوجیا.

ي مسالة ومع ذلك فان الفقھاء المعاصرین,سواء على صعید الفقھ االسالمي ام القانون اختلفوا ف

 جواز نفي النسب بالبصمة الوراثیة بین مجیز ومانع ومفصل.

ً لنفي النسب األول :مطلبین علیھ فأننا سنقسم ھذا المبحث على  ,نتناول فیھ المجیزون مطلقا

 .بالبصمة الوراثیة، والثاني نتطرق فیھ الى المانعین مطلقاً لنفي النسب بالبصمة الوراثیة

 األولالمطلب 

 مطلقاً لنفي النسب بالبصمة الوراثیةالمجیزون 
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ی��رى ع��دة م��ن الفقھ��اء المس��لمین المعاص��رین ج��واز االس��تعانة بالبص��مة الوراثی��ة ف��ي نف��ي نس��ب 

المولود من ابیھ واالستغناء عن اللعان في نفي النسب متى ما كانت النتائج الممخضة ع�ن اج�راء 

الحلی���ل یقین���ھ ان الحم���ل ل���یس م���ن ال���زوج، ألن نتائجھ���ا یقینی���ة إذا أثبت���ت أن الول���د ل���یس م���ن 

ینتف���ي م���ن ال���زوج بالبص���مة الوراثی���ة دون اللع���ان. ألن اللع���ان ھ���و االس���تثناء و ل���یس الزوج,ف

)، كما أن نتائج البصمة الوراثیة یقینیّة مبنیة على الح�س، ف�إذا أجرین�ا تحلی�ل البص�مة [3]( القاعدة

ثب��ت أن الطف��ل م��ن ال��زوج و أراد أن ینفی��ھ، فكی��ف نقط��ع النس��ب و نك��ذّب الح��س و الوراثی��ة، و 

 ).[4]( نخالف العقل، وال یمكن أن یتعارض الشرع مع العقل

االعتماد علیھا في نف�ي النس�ب ویرى البعض من اصحاب ھذا االتجاه أن البصمة الوراثیة یجوز 

ما دامت نتیجتھا قطعیة كما یرد دعوى الزوج ف�ي نف�ي النس�ب إذا أثبت�ت نت�ائج البص�مة الوراثی�ة 

القطعیة لحوق الطفل بھ, ألن قول الزوج حینئ�ذ مخ�الف للح�س والعق�ل ول�یس ذل�ك تق�دیماً للع�ان, 

بصمة الوراثی�ة ألن إیق�اع اللع�ان وینبغي للقضاة أن یحیلوا الزوجین قبل إجراء اللعان لفحوص ال

 مشروط بعدم وجود الشھود, فإذا كان ألحد الزوجین بینة تشھد لھ فال وجھ إلجراء اللعان.

واألخذ بھذه التقنیة یحقق مقصود الشرع في حفظ األنساب من الض�یاع ویص�د ض�عفاء الض�مائر 

 ).[5](من التجاسر على الحلف با� كاذبین

ومن فقھاء القانون من یرى إن البصمة الوراثیة یمكنھا أن تؤكد یقینا نفي الول�د ع�ن رج�ل معل�وم 

وكذلك یمكن بھا أن نؤكد یقینا أن ھذا الولد م�ن ھ�ذا الرج�ل المعل�وم وبھ�ذا ینتف�ي الخ�الف تمام�ا، 

بصمة الوراثی�ة للرج�ل والمول�ود واألم، و مقارن�ة البص�مة الوراثی�ة ویتم ذلك عن طریق تحدید ال

للطف��ل م��ع بص��مة ك��ل م��ن الرج��ل والم��رأة، فل��و تم��ت مطابق��ة البص��مة الوراثی��ة لك��ل م��ن الرج��ل 

والم��رأة ووج��د أن الص��فات الوراثی��ة الموج��ودة ف��ي الطف��ل نص��فھا م��ن األم والنص��ف اآلخ��ر م��ن 

ذا دلی��ل ال یقب��ل الش��ك عل��ى أن ھ��ذا الطف��ل م��ن ذل��ك الرج��ل الم��دعى علی��ھ، أو م��دعي النس��ب، فھ��

الرجل، أما "إذا وجد أن الصفات الوراثیة الموجودة في الطف�ل نص�فھا م�ن األم والنص�ف اآلخ�ر 
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غیر مطابق لما ھ�و الرج�ل الم�دعي علی�ھ أو م�دعي النس�ب؛ فھ�ذا دلی�ل أكی�د عل�ى أن ھ�ذا الطف�ل 

 ).[6](لیس من ھذا الرجل

 واستدل القائلون باعتبار البصمة الوراثیة بجملة ادلة عقلیة واخرى نقلیھ:

 قول��ھ تع��الى" الَّ��ِذیَن یَْرُم��وَن أَْزَواَجُھ��ْم َولَ��ْم یَُك��ن لَُّھ��ْم ُش��َھدَاء إِالَّ أَنفُُس��ُھْم فََش��َھادَةُ أََح��ِدِھْم أَْربَ��عُ  -1

اِدقِیَن﴿شَ  ِ إِنَّھُ لَِمَن الصَّ ِ َعلَْی�ِھ إِن َك�اَن ِم�َن اْلَك�اِذبِیَن﴿6َھادَاٍت بِا�َّ ﴾ َویَ�ْدَرأُ 7﴾ َواْلَخاِمَس�ةُ أَنَّ لَْعنَ�َت �َّ

ِ إِنَّھُ لَِمَن اْلَك�اِذبِیَن﴿ ِ َعلَْیَھ�ا إِن  ﴾ َواْلَخاِمَس�ةَ أَنَّ 8َعْنَھا اْلعَذَاَب أَْن تَْشَھدَ أَْربََع َشَھادَاٍت بِا�َّ َغَض�َب �َّ

�اِدقِیَن﴿ اٌب َحِك�یٌم﴿9َكاَن ِمَن الصَّ َ تَ�وَّ ِ َعلَ�ْیُكْم َوَرْحَمتُ�ھُ َوأَنَّ �َّ )، ووج�ھ [7]( ﴾ "10﴾ َولَ�ْوَال فَْض�ُل �َّ

ن اللع�ان ال یك�ون اال م�ع انع�دام الش�ھود و ل�یس ثم�ة ش�اھد إال ال�زوج فق�ط الداللة في ھ�ذه اآلی�ة أ

حینئذ یكون اللعان، فان كان مع الزوج بین�ة كالبص�مة الوراثی�ة تش�ھد لقول�ھ أو تنفی�ھ فل�یس ھن�اك 

موج�ب للع��ان أص��ال النتف�اء القی��د ال��وارد ف�ي اآلی��ة اع��اله، اي ان البص�مة الوراثی��ة تك��ون بمثاب��ة 

ل على صدق الزوج فیما یدعیھ على زوجتھ عن�دما یثب�ت نف�ي النس�ب ب�ین ال�زوج الشھود التي تد

).كم�ا ذك�رت اآلی�ة اع�اله عب�ارة (درء [8]( والمولود على فراشھ من خالل نتائج البصمة الوراثیة

نف��ي النس��ب)،وحقیقة ال ت��الزم ب��ین اللع��ان ونف��ي النس��ب، ف��یمكن أن الع��ذاب) ول��م ت��ذكر عب��ارة ( 

یالعن الرجل و ی�درأ ع�ن نفس�ھ الع�ذاب و ال یمن�ع ذل�ك م�ن أن ینس�ب المول�ود إلی�ھ إذا ثب�ت ذل�ك 

 ).[9]( بالبصمة الوراثیة

ْن أَْھِلَھا إِن َكاَن قَِمیُصھُ قُدَّ ِمن قُبٍُل فََصدَقَْت َوُھَو ِمَن الَك�اِذبِیَن َوإِن  قولھ -2 تعالى" ﴿َوَشِھدَ َشاِھدٌ ّمِ

ا َرَءا قَِمیَصھُ قُدَّ ِمن دُبٍُر قَاَل إِنَّھُ  اِدقِیَن فَلَمَّ ُكنَّ ِم�ن َكْی�دِ  َكاَن قَِمیُصھُ قُدَّ ِمن دُبٍُر فََكذَبَْت َوُھَو ِمَن الصَّ

). ووجھ داللة اآلی�ة اع�اله أن ش�ق القم�یص م�ن جھ�ة معین�ة اعتب�ر نوع�ا [10](إِنَّ َكْیدَُكنَّ َعِظیٌم ﴾"

بالبص�مة  من الشھادة و البص�مة الوراثی�ة تق�وم مق�ام الش�ھادة، وم�ن ث�م الق�ول بج�واز نف�ي النس�ب

 ).[11]( الوراثیة

النس��ب م��ن  )،ووج��ھ الدالل��ة ب��ان الح��اق[12](قول��ھ تع��الى (ادع��وھم إلب��ائھم ھ��و اقس��ط عن��د هللا) -3

المقاصد العظیمة للتشریع االسالمي فاذا ما اراد االباء ألمر من االمور ال�تملص م�ن االبن�اء ف�ان 
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مقتض���ى الع���دل ان ی���تم الح���اق المول���ود بابی���ھ دون تمك���ین االب م���ن اللع���ان حفاظ���ا عل���یھم م���ن 

 ).[13]( الضیاع

ما رواه البخاري ومسلم بن انس من ان ھالل بن امیة قذف امرات�ھ بش�ریك ب�ن س�محاء وك�ان  -4

اول رجل العن في االسالم,فقال الرسول ص�لى هللا علی�ھ وآل�ھ (ابص�روھا ف�ان ج�اءت ب�ھ اب�یض 

,فق�ال سبطاً فھو لزوجھا وان جاءت بھ اكحل فھو للذي رماھا بھ)فجاءت ب�ھ عل�ى النع�ت المكروه

ص�لى هللا  )، ووج�ھ الدالل�ة ف�ي ھ�ذا الح�دیث ان الرس�ول [14]((لوال اال یمان لكان ل�ي ولھ�ا ش�ان)

ن جعل عدم مشابھة الولد للزوج دلیال على عدم انتسابھ الیھ ونفي النسب عنھ وھو ع�ی علیھ وآلھ 

 ).[15]( ما تقوم بھ البصمة الوراثیة

إن نتائج المسلم عنھا للبصمة یقینیة قطعیة كونھا مبنیة على الحس، فلو أجري تحلیل للبص�مة  -5

نقطع النسب ونك�ذب الح�س و الواق�ع  الوراثیة وثبت أن المولود من الزوج وأراد أن ینفیھ، فكیف

ونخ��الف العق��ل,فال یمك��ن أن یتع��ارض الش��رع الحك��یم م��ع العق��ل الس��لیم ف��ي مث��ل ھ��ذه المس��ائل 

المعقولة المعنى وھي لیست تعبدی�ة,وان إنك�ار ال�زوج وطلب�ھ اللع�ان بع�د ظھ�ور النتیج�ة یع�د م�ن 

).كما أن الشرع یتشوف إلى إثب�ات [16]( المكابرة و الشرع یتنزه أن یثبت حكما بني على المكابرة

النسب رعایة لحق الولد و مخالفة البصمة لقول الزوج في النف�ي یتن�افى م�ع أص�ول الش�ریعة ف�ي 

كی�د للزوج�ة یوج�ب ع�دم حفظ األنساب، ونفاذ اللعان مع مخالفة البصمة لقول ال�زوج یع�د باع�ث 

 ).[17]( نفي نسب الطفل

ان خراب الذمم عند بعض الناس في ھذا الزمان وتعدد احوال وبواعث باعث الكی�د بالزوج�ة  -6

الص�حیحة ف�ي المجتمع,ذل�ك ألن  یوجب عدم نفي نسب الطفل إحقاقا و باعثا الس�تقرار األوض�اع

الشارع یتشوف إلى إثبات النس�ب رعای�ة لحق�وق الص�غیر وان مخالف�ة البص�مة لق�ول ال�زوج ف�ي 

 النفي یتنافى مع أصل من أصول الشریعة في حفظ األنساب.

 ونوقشت االدلة اعاله من قبل المانعین بالمناقشات االتیة:
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ن االص�ل ال�ذي ع�دل عن�ھ ال�ى اللع�ان ف�ي اآلی�ات ففیما یخ�ص ال�دلیل االول فی�رد علی�ھ ف�ي ا  -1

اعاله ورد بلفظ (الشھداء) وھو م�ا یض�عف االس�تدالل لع�دم امكانی�ة الق�ول ب�ان البص�مة الوراثی�ة 

تك��ون م��ن الش��ھداء خالف��ا فیم��ا اذا كان��ت اآلی��ة اع��اله ت��ورد عب��ارة (بین��ات) المك��ن الق��ول ب��ذلك 

).اض�ف ال�ى ذل�ك ان�ھ ال ت�الزم ب�ین اثب�ات [18]( فاستوجب االمر عدم االعت�داد بالبص�مة الوراثی�ة

النسب واقامة البینة على زنى الزوجة النھما بینتان ألم�رین مختلف�ین م�ا دع�ا غالبی�ة الفقھ�اء ال�ى 

 ).[19]( لعان ما دام یولد لمثل الزوجالقول بان النسب الثابت بالفراش ال ینتفي اال بال

 فیما یخص الدلیل الثاني فرد علیھ بمثل مارد في الدلیل االول.  -2

م الن فیما یخص الدلیل الثالث فالقول بان اللعان ك�ان وس�یلة معاص�رة لزمان�ھ ق�ول غی�ر س�لی  -3

تشریع اللعان ھو لكل زمان ومكان والقول بنفي النسب بالبصمة معناه نسخ آلیة اللعان وھو ق�ول 

 ).[20]( مرفوض جملة وتفصیالً 

ح�دیث م�ا یش�یر ال�ى التعوی�ل عل�ى فیما یخص الدلیل الرابع فیرد علیھ انھ ال یوجد ف�ي ھ�ذا ال  -4

الول�د بمش�بھ ف�ي  الصفات الوراثیة في نفي النسب بدلیل عدم الحاق الرسول صلى هللا علی�ھ وآل�ھ 

 ).[21]( الحكم وانما نفاه باللعان وھي اقوى من البصمة الوراثیة

 المطلب الثاني

 المانعون مطلقا لنفي النسب بالبصمة الوراثیة
 

بقبالة االتجاه االول القائل بالجواز فان ھنالك اتجاه اخر یرى عدم جواز نفي النسب     

بالبصمة الوراثیة وانھ ال یجوز تقدیمھا مطلقاً على اللعان,وان كان اصحاب ھذا االتجاه بدورھم 

 مانع مطلقاً وبین المفصل.انقسموا بھذا الخصوص بین ال

علیھ فاننا سنقسم ھذا المطلب على فرعین: االول:نتناول فیھ المانعین مطلقاً، والثاني نتطرق فیھ 

 الى المفصلین.
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 األولالفرع 

 ً  المانعون مطلقا

ذھب غالبیة فقھاء الشریعة والقانون الى القول بعدم انتفاء النسب الشرعي الثابت بالفراش إال 

),وھو [22]( فقط و ال یجوز تقدیم البصمة الوراثیة على اللّعان او نفي النسب بھ مطلقاباللّعان 

). بل ذھب البعض منھم وإذا كان ال یجوز نفي [23]( اتجاه مجمع الفقھ االسالمي بمكة المكرمة

النسب بعد ثبوتھ بغیر اللعان؛ فإنھ ال یجوز أیضا استخدام أي وسیلة قد تدل على انتفاء النسب 

ونفیھ عن صاحبھ؛ ألن للوسائل ُحْكَم الغایات، فما كان وسیلة لغایة محّرمة، فإن للوسیلة ُحْكَم 

 ).[24]( الغایة

 أوال: استدل القائلون بأن النسب ال ینفي إال باللعان فقط بما یاتي: 

قولھ تعالى" والذین یرمون أزواجھم و لم یكن لھم شھداء إال أنفسھم فشھادة أحدھم أربع   -1

دقین * و الخامسة أن لعنة هللا علیھ إن كان من الكاذبین * و یدرأ شھادات با� إنھ لمن الصا

عنھا العذاب أن تشھد أربع شھادات با� إنھ لمن الكاذبین * و الخامسة أن غضب هللا علیھا إن 

ھ الداللة أن اآلیة ذكرت أن الزوج إذا لم یملك الشھادة سوى ). ووج[25](كان من الصادقین "

نفسھ فیلجأ حینئذ للعان، وإحداث البصمة بعد اآلیة اعاله تزید على كتاب هللا ", ومن أحدث في 

 ).[26]( أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رد "

ما روي عن عائشة انھا قالت كان عتبة عھد إلى أخیھ سعد أن ابن ولیدة زمعة مني فأقبضھ   -2

إلیك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي عھد إلى فیھ فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن 

د: یا رسول هللا فقال سع ولیدة أبي ولد على فراشھ فتساوقا(تدافعا) إلى النبي صلى هللا علیھ وآلھ 

ابن أخي قد كان عھد إلیھ فیھ، فقال عبد بن زمعة أخي وابن ولیدة أبي ولد على فراشھ، فقال 

صلى هللا علیھ وآلھ ھو لك یا عبد بن زمعة الولد للفراش و للعاھر الحجر ثم لسودة بنت  النبي 

),ووجھ الداللة أن [27](زمعة احتجبي منھ لما رأى من شبھھ بعتبة فما رآھا حتى لقي هللا
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أھدر الشبھ البین وھو الذي یعتمد على الصفات الوراثیة و أبقى  صلى هللا علیھ وآلھ  الرسول 

 ).[29]( -)[28]( الحكم األصلي وھو " الولد للفراش" فال ینفى النسب إال باللعان فحسب

ما رواه البخاري ومسلم عن انس بن مالك في قصة المالعنة وفیھا "ان ھالل بن امیھ قذف   -3

" أبصروھا فإن  ن سمحاء,قال فالعنھا، فقال الرسول صلى هللا علیھ وآلھ امراتھ بشریك ب

جاءت بھ أكحل العینین سابغ اإللیتین خد لج الساقین فھو لشریك بن سحماء....فجاءت بھ كذلك 

). [30](صلى هللا علیھ وآلھ " لوال ما قضي من كتاب هللا لكان لي و لھا شأن " فقال الرسول 

وقال البعض انھ " إذا نفى الزوج ولدا من زوجتھ ولد على فراشھ فال یلتفت إلى قول القافة وال 

تحلیل البصمة الوراثیة ألن ذلك یعارض حكما شرعیا مقررا و ھو إجراء اللعان بین الزوجین، 

هللا علیھ وآلھ ( دلیل الشبھ) بین الزاني و الولد المالعن علیھ....  صلى ولذلك ألغى رسول هللا 

وھذا الدلیل یعتمد على الصفات الوراثیة فھو أشبھ بالبصمة الوراثیة ومع ذلك لم یقوا على 

 ).[31](معارضة األصل الذي نزل بھ القرآن في إجراء اللعان "

إن اللعان ھو الطریق الشرعي الوحید لنفي النسب و لو أن الزوجة أقرت بصدق زوجھا   -4

فیما رماھا بھ من الفاحشة فإن النسب یلحق الزوج لقول الرسول صلى هللا علیھ وآلھ "الولد 

لغاء حكم شرعي بناء على للفراش و للعاھر الحجر " وال ینتفي عنھ إال باللعان، ثم كیف یجوز إ

).فإن المشرع قد جعل اللعان سبیال للزوج إذا قذف زوجتھ بالزنا، أو [32]( نظریات طبیة مظنونة

سب عن الزوج نفى نسب ولدھا عنھ،وھذا ثابت بالكتاب والسنة، واإلجماع، فإثبات نفي الن

بالحقائق العلمیة، فیھ إبطال لحكم اللعان وھذا باطل؛ فیبطل العمل بتلك الحقائق في نفي 

 ).[33]( النسب

من البینة، فكیف  ال نستطیع الركون على البصمة فقط ونقیم حد الزنا على الزوجة، بل البد  -5

 ).[34]( تقدم البصمة على اللعان وال نقدمھا على الحد

 ونوقشت االدلة اعاله من قبل المجیزین بالمناقشات االتیة:
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بنتائج البصمة الوراثیة في نفي ففیما یخص الدلیل االول فیرد علیھ بان المرأة لو رضیت   -1

 ).[35]( النسب وقبلھا القاضي فیمتنع اللعان

فیما یخص الدلیل الثاني والثالث فان االستدالل بالحدیثین ھو امر بعید بل ھو حجة علیھ,الن   -2

امر باالحتجاب من الشبھ (البصمة الوراثیة) ولم یلتفت الیھ بقولھ  علیھ وآلھ صلى هللا  الرسول 

 ).[36]( (واحتجبي عنھ یا سوده)

ب للزوج فیما یخص الدلیل الثالث فانھ مع تمام المالعنة بین الزوجین فان المولود ینس  -3

صاحب الفراش وال ینفى عنھ الن نسبة النص الیھ اقوى بكثیر من مجرد التشابھ الظاھري الذي 

 ).[37]( في اثبات النسب اخذ بھ الرسول صلى هللا علیھ وآلھ 

لخامس فان ھناك فرقا بین إثبات النسب أو نفیھ و بین إقامة الحد فیما یخص الدلیل الرابع و ا  -4

القائم على المبالغة في االحتیاط فالحدود تدرأ بالشبھات بخالف النسب فھو یثبت مع وجود 

الشبھة كما في قصة عبد بن زمعة، فلو ادعت المرآة أنھا كانت مكرھة أو أنھا سقیت شرابا بھ 

ملت منھ كان ذلك كافیا في إسقاط الحد عنھا، وكذا الرجل لو ادعي مادة منومة و زنا بھا أخر فح

أنھ أودع منیھ في(بنك المني) وأن المرأة أخذت منیھ بطریقة أو بأخرى و استدخلتھ وحملت 

بطفل و جاءت البصمة الوراثیة تؤكد لحقوق الطفل وراثیا بذلك الرجل لم یحد لوجود شبھة، ال 

 ).[38]( ألن البصمة لیست حجة

 الفرع الثاني

 المفصلون
لم ینحوا منحا  ذھب جمع من الفقھاء المعاصرین الى السیر بمنحى وسط بین البصمة الوراثیة واللعان,فھم

االتجاه االول والقول بجواز نفي النسب مطلقا بالبصمة الوراثیة ولم یسایروا االتجاه الثاني والقول بعدم جواز 

نفي النسب مطلقا اال باللعان ال بالبصمة الوراثیة, فھم اجازوا اللجوء الى البصمة الوراثیة في احوال معینة اال 

 ون مكملة لھ وما عدا تلك االحوال فانھم ال یجیزون النفي بالبصمة الوراثیة.انھا ال تقدم على اللعان ولكن تك
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اال ان اصحاب ھذا االتجاه,ومن خالل استقرائنا لمجمل اآلراء التي امكن االطالع علیھا، قد انقسموا بھذا 

 الخصوص على ثالث فرق:

الوراثیة تؤكد صحة نسبھ للزوج ولو االول: یرى ان نسب المولود ال ینفى باللعان متى جاءت تحالیل البصمة 

العن,لكن لو جاءت البصمة الوراثیة مؤكدة لقول الزوج فھنا ینتفي النسب باللعان و تعد البصمة الوراثیة 

دلیالً تكمیلیاً. یقول الدكتور نصر فرید " إذا جاءت البصمة الوراثیة وأثبتت نسب الطفل إلى الزوج, فإنھ ال 

عن الزوج, ألن الشارع یتشوق إلى إثبات النسب. وإن نتائج البصمة الوراثیة ینفي نسب للزوج حتى لو ال

 ).[39]( دقیقة ویقینیة فقد یكون باعث الزوج الكبیر لزوجتھ

و المولود لیس من عند الزوج فینتفي النسب دون الثاني: یرى انھ مع التیقن بالبصمة الوراثیة من الحمل ا

حاجة ألجراء اللعان مع احقیة الزوجة في طلب اللعان درا للحد عنھا الحتمال ان یكون حملھا المنفي عنھ 

النسب كان عن وطء شبھھ. فیرى د. سعد الدین ھاللي (إن اللعان إنما یدفع الحد عن الزوجة الحتمال أن 

شبھة. وینحصر دور اللعان بالنسبة للزوج إذا كان معھ,فأن كان معھ الزوج فال  یكون حملھا بسبب وطء أو

وجھ للعان أي (ینفى الولد بالبصمة الوراثیة) وإن كان ضد الزوج وجب علیھ حد القذف وال یكون اللعان إال 

)،وھو اتجاه لجنة الفتوى بوازرة االوقاف الكویتیة في فتواھا المرقمة [40]( لتدرأ الزوجة عن نفسھا حد الزنى

 .1995 -9-24ھـ الموافق  1416ربیع االخر  29في  95ھـ  10

ثالثا: یمیز بین النسب الثابت بطریق شرعي من عدمھ,حیث یرى جواز نفي النسب في الحالة الثانیة دون 

د. دمحم االشقر" انھ لن یكون مقبوال شرعا استخدام الھندسة الوراثیة والبصمة الوراثیة ألبطال  االولى.فیرى

االبوة التي تثبت بطریق شرعي صحیح من الطرق التي تقدم بیانھا, و لكن مجال العمل بالبصمة الوراثیة 

 ).[41]( سیكون في اثبات او نفي ابوة لم تثبت بطریق شرعي صحیح "

بل ان البعض یذھب الى ضرورة االخذ بالبصمة الوراثیة في نفي النسب دون االستغناء عن اللعان الن 

االخیر فیھ احتیاط لألعراض وانھ من االحكام الثابتة في النصوص الشرعیة من جھة وان العمل باللعان لنفي 

لنسب فیھ صفة تعبدیھ من جھة اخرى خالفاً للبصمة الوراثیة التي تقوم على كشف ومعرفة الحقیقة المجردة ا

 ).[42]( فحسب

د، وال یجوز لھا أن تحل محل وھنالك من یرى بأن البصمة الوراثیة لھا مرتبة دون اللعان في نفي نسب الول

اللعان، وإنما یمكن أن تستخدم للتقلیل من حاالت اللعان إذا أطمأن الزوج لذلك، بحیث تعتبر البصمة الوراثیة 
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دلیالً مكمالً للعان ألن اللعان حكم شرعي ثابت في الكتاب والسنة واإلجماع في حین أن البصمة الوراثیة 

 ).[43](رتبة الدلیل القطعيقرینة طبیة ومن ثم فال ترتقي لم

وھنالك من یرى أنھ ال یجوز االعتماد على تحالیل الحمض النووي في نفي النسب، إال في حال األشخاص 

فسھا بالتحلیل الطبي الذي إما أن یثبت أو مجھولي النسب، أو إذا أقیمت المالعنة من الزوجة، فأرادت تبرئة ن

 ).[44](ینفي النسب

یفضل البعض اللجوء إلى تحالیل البصمة الوراثیة إال في الحاالت النادرة جداً وبأمر القاضي الذي یرید  و ال

الفصل في قضیة التشكیك في النسب، كأن یكون الزوج عقیماً وفوجئ بأن زوجتھ تنجب، فمن حقھ ھنا إقامة 

لھا یمكن الحكم في القضیة، وذلك دعوى قضائیة لنفي النسب. وھنا على القاضي اتخاذ الوسائل التي من خال

 ).[45](باللجوء إلى التحالیل الدقیقة

مع مالحظة ان اصحاب ھذا االتجاه من (كال الفریقین) استندوا بذات الحجج واالدلة التي استدل بھا اصحاب 

 بالجواز المطلق والتي نحیلھ الیھ وال داعي لتكرارھا.االتجاه القائل 

والذي یبدو للباحث ان ھذا االتجاه ھو االصوب واالدق, ذلك انھ ال یمكن الركون الى البصمة الوراثیة في نفي 

النسب مطلقا وال یمكن االستغناء عنھا مطلقاً,ذلك ان نتائجھا قطعیة وال یمكن تصور خطا النتائج لكن في 

اتھ الیمكن تجاھل قاعدة فراش الزوجیة فقد یثبت ان المولود ھو من فالن من خالل تحلیل البصمة الوقت ذ

الوراثیة اال انھ قد یكون من زنا او ولد من طالق تجاوز اقصى مدة الحمل بعد الفرقة,وعلیھ یرى الباحث 

ضرورة توافر شروط جواز االعتماد على البصمة الوراثیة في نفي النسب ما دامت نتیجتھا قطعیة,مع 

الفراش الشرعي, كما یرد دعوى الزوج في نفي النسب إذا أثبتت نتائج البصمة الوراثیة القطعیة لحوق الطفل 

بھ، ألن قول الزوج حینئذ مخالف للحس والعقل و لیس ذلك تقدیما للعان، وینبغي للقضاة أن یحیلوا الزوجین 

إیقاع اللعان مشروط بعدم وجود الشھود، فإذا كان ألحد قبل إجراء اللعان لفحوص البصمة الوراثیة ألن 

). كما أن اللعان مبني على الظن ولیس على الیقین، لذلك ال [46]( الزوجین بینة تشھد لھ فال وجھ إلجراء اللعان

ینبغي أن یحرم ابن من نسبھ مدى الحیاة بناءا على الظن، خاصة و أن الشارع متشوف إلى إثبات النسب 

المبني على الحقیقة، ثم إن اللعان لم یعد یعول علیھ كلیة ألنھ یحتكم إلى الضمیر والوازع الدیني في زمن لم 

اك وسیلة أخرى توفر العلم و اإلثبات الیقینین. أما في عصرنا الحالي، وما یعرفھ من فساد كبیر للذمم تكن ھن

وتراجع الوازع الدیني لدى الكثیر من الناس، فإن المفروض ھو تطبیق قاعدة الشك یزول بالیقین، ومن ثم 
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معرة، ذلك انھ أقل ما یمكن تقدیمھ تطبیق الخبرة الطبیة فھي على األقل تضمن لھذا الطفل نسبا یدفع عنھ ال

 لھذا الطفل الوافد على المجتمع ھو ضمان نسبھ حتى یتقي في الشرع والقانون والقضاء.

ً راوا انھ من المستحسن االستعانة بالبصمة الوراثیة كقرینة تحمل  حتى ان بعضا ممن قالوا بالمنع مطلقا

نتائج البصمة الوراثیة ان المولود على فراشھ ھو ابنھ الزوج على العدول عن اللعان فیما اذا ثبت من خالل 

الذي تخلق من مائھ,كما یرون ضرورة االخذ بھا في اثبات النسب لو طلبتھ الزوجة او التمییز بین المولودین 

عند االختالف الن ذلك یحقق مصلحة وال یتعارض من نص وان االصل في االشیاء االباحة حتى یدل الدلیل 

 ).[47]( على التحریم

ویرى البعض من الفقھ ان النسب ال یجب أن یكون حقیقة قانونیة فقط وإنما حقیقة واقعیة,ویضیف ان المعیار 

 ً من صلب الرجل ویرتبط بھ  الرئیسي أو الموجھ للنسب ھو المعیار البیولوجي الن الولد یجب أن یكون قانونا

ارتباطاً حقیقیاً ال ارتباطاً قانونیاً أو اجتماعیاً فقط، وھو ما یفسر وضع المشرع بعض الشروط العتبار الزوج 

أباً للمولود الن الغرض منھا التأكد من وجود صلة بیولوجیة أو حقیقیة بین الزوج والولد وھو ما یفسر أیضاً 

ً إنكار ا لنسب بالرغم من توفر الشروط التي حددھا القانون، فھذه الشروط ال تؤكد أحقیة الزوج قانونا

بالضرورة أن الولد من صلب الزوج وكون الحمل قد حدث أثناء الزوجیة ال یعني ضمناً أن الولد من نطفة 

بینھما الزوج ولذلك أجاز القانون لھ إنكار نسب الولد الذي جاءت بھ زوجتھ في حالة انعدام الرابطة الحقیقیة 

" )[48].( 
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 المبحث الثاني

 الموقف التشریعي والقضائي نفي النسب بالبصمة الوراثیة

ان الموقف التشریعي من مسالة جواز االستعانة بتقنیة البصمة الوراثیة في نفي النسب لیست 

واحدة في كل االنظمة القانونیة لمختلف تشریعات الدول محل الدراسة على وتیرة 

),فوتیرة جواز تكون في اشدھا بالنسبة لتشریعات الدول الغربیة والتي ال تعیر [49]( المقارنة

التشریعات العربیة التي تستعین بأحكام الشریعة االسالمیة في لمسالة الفراش اي اھمیة و بین 

تنظیم مسائل االحوال الشخصیة ومنھا النسب فتتشدد في النفي في اطار النفي بما ال یتعارض 

 مع ھذه االحكام ومنھا اللعان.

والنتیجة نفسھا تؤشر على الموقف القضائي مع مالحظة ان االجتھادات القضائیة قد تغیرت بین 

الحین واالخر,حتى بالنسبة للدول العربیة,نحو التسلیم بجواز النفي حتى مع سكوت المشرع 

 الوطني عن تنظیم ھذه المسالة.

علیھ فأننا سنقسم ھذا المبحث على مطلبین: االول,نتناول فیھ الموقف التشریعي من نفي النسب 

 ي النسب بالبصمة الوراثیة.بالبصمة الوراثیة,والثاني نتطرق فیھ الى الموقف القضائي من نف

 األولالمطلب 

 الموقف التشریعي من نفي النسب بالبصمة الوراثیة

ان الرؤى التشریعیة مختلفة بین تشریعات تناولت البصمة الوراثیة بالتنظیم واخرى سكتت.علیھ 

 ان البحث في الموقف التشریعي یتطلب منا تقسیم ھذا المطلب على فرعین: االول,موقف

 التشریعات الغربیة,والثاني, موقف التشریعات العربیة.
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 الفرع األول

 موقف التشریعات الغربیة
) لسنة 5بالنسبة إلى القانون االیطالي فأن المشرع االیطالي قد اصدر التشریع المرقم (     

الذي عدل فیھ احكام القانون المدني االیطالي إذ اجاز فیھ االعتماد على اختبارات  1975
) 35لخریطة الوراثیة في اثبات او نفي وقائع االبوة او البنوة او االمومة حیث نصت المادة (ا

المعدلة على انھ " للزوج ان یقدم الدلیل على ان ال تطابق في الخصائص البیولوجیة او فصیلة 
ً اثبات ذلك بأي وسیلة اخرى تن في الدم بینھ وبین الطفل الذي یراد اثبات نسبھ الیھ ولھ ایضا

رابطة االبوة"، ومعنى ذلك ان المشرع االیطالي قد اجاز االعتماد على البصمة الوراثیة وجعلھا 
 ).[50]( من حیث الحجیة مقدمة على الحقیقة الشكلیة التي تُستمد من مجرد قیام الرابطة الزوجیة

وفي فرنسا لم یكن دلیل االثبات او النفي للنسب عن طریق البصمة الوراثیة مقبوال في التشریع 
 1955/تموز/22,وتأكد االمر بعدما أصدر المشرع الفرنسي في 1994الفرنسي حتى عام 

قانونا یحظر فیھ استخدام البصمة الوراثیة في كل األحوال التي تثار فیھا مسالة وجود او عدم 
).وامام ما اثیر من خالف فقھي [51](لة قرابة بین األطراف المتنازعة في الدعوىوجود ص

وقضائي بین مجیز ومانع من اللجوء للبصمة الوراثیة في قضایا النسب قطع المشرع الفرنسي 
) 5الذي اضاف في م ( 1994یولیو سنة  29في  94ر التشریع رقم دابر ھذا الخالف حین اصد

منة فصل جدید للباب االول من الكتاب االول من القانون المدني تحت عنوان (دراسة 
الخصائص الجینیة للشخص و تحدید شخصیتھ بطریق الفحص بالجینات الوراثیة) حیث أضاف 

التي نصت، على أن  16ـ10لفرنسي، وھي م المشرع الفرنسي، ثالث مواد إلى القانون المدني ا
البحث الجیني المحدد لخصائص الشخص, ال یمكن ممارستھ إال ألسباب طبیة، أو علمیة، 

 16ـ11ویجب الحصول على موافقة الشخص المعني قبل أجراء التحلیالت الجینیة علیھ, م 
ن أن یتم، إال في والتي نصت على أن تحدید ھویة الشخص، عن طریق بصمتھ الجینیة، ال یمك

إطار إجراءات التحقیق، التي تفرضھا دعوى قضائیة، أو خدمة أھداف طبیة، أو علمیة في 
جراء بحث، یأمر بھ القاضي بإن ھذا التحدید، ال یمكن أن یتم، إال تنفیذا لألمر فإالمواد المدنیة، 

) ونصت على 16ـ 12في دعوى تتعلق بالنسب، وشریطة الموافقة المسبقة للمعني باألمر. و م(
" أن التحلیالت الجینیة، ال یمكن أن تتم إال من جانب أشخاص مقبولین ومسجلین بجدول 

 الخبراء.

وھذا یعني ان المشرع الفرنسي اجاز نفي النسب عن طریق البصمة الوراثیة شریطة ان یتم 
تتم من ذلك بقرار من القاضي وامام دعوى منظورة امامھ وبرضا الشخص صاحب العالقة وان 

قبل خبراء یتمتعون بالقبول ومسجلین بجدول الخبراء. كما أوجب المشّرع الفرنسي صراحة أن 
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یصدر اإلذن بإجراء التحلیل الجیني عن سلطة قضائیّة، كما خّول للقاضي أو للمحكمة المتعّھدة 
 الحریّة في قبول طلب إجراء التحلیل الجیني أو رفضھ.

) من قانون االجراءات المدنیة الى أنھ 642د اشار في الفصل (اما المشرع االسباني وان كان ق
"یتعین على القضاء و المحاكم تقویم التقاریر التي یقدمھا الخبراء ولكنھم ال یسألون عن صحة 
االستنتاج الذي توصل إلیھ أولئك الخبراء " ما یعني اعطاء القضاء سلطة تقدیریة مطلقة في 

ء من نتائج في تقاریرھم وواضح ان ھذا النص عام یشمل تقریر صحة ما یستدل بھ الخبرا
الدعاوى المختلفة ومنھا دعاوى النسب كما انھ مطلق بكافة مسائل الخبرة والتي من بینھا 

 اختبارات البصمة الوراثیة.

) من التقنین المدني االسباني نجده نص على انھ "في نطاق 127لكن بالرجوع الى الفصل(
ألثبات وقائع االبوة او البنوة او االمومة، یجوز استخدام جمیع انواع  التحقیقات التي تجرى

االختبارات البیولوجیة "وھذا یعني ان المشرع االسباني اجاز نفي النسب عن طریق البصمة 
الوراثیة فھو نص خاص بینما النص السابق عام مع مالحظة ان النص االخیر لیس بملزم 

ال ان االمر,براینا، لیس مزاجیا بل یعتمد على قناعات القاضي للقاضي وانما على سبیل الجواز ا
وفق المعطیات المقدمة في الدعوى واال كان قرار القاضي في االستجابة لطلب التحلیل ومن ثم 

 نفي النسي من عدمھ عرضة للنقض من المحكمة العلیا كما سنرى ذلك الحقا.

البصمة الوراثیة في متن القانون المدني یشكل ویرى الفقھ القانوني االسباني ان ادخال تقنیات 
 ).[53]( اضافة حقیقیة للنظام القانوني االسباني تستحق االشادة بھا

 الفرع الثاني

 موقف التشریعات العربیة
 

في الدول العربیة تختلف عنھا في الدول الغربیة خاصة  ذكرنا فیما سبق ان اسس التشریع      
في مسائل االحوال الشخصیة حیث ان االولى تستمد جل احكامھا من الشریعة االسالمیة بخالف 

 الثانیة التي تستمدھا من العرف والواقع.

وترتب على ھذا االختالف في االسس نتائج عدیدة ومنھا ما یتعلق بنفي النسب,حیث ان حداثة 
تقنیة البصمة الوراثیة وقدم التشریعات العربیة محل المقارنة كان من بین اھم االسباب التي 
یرى الباحث كونھا حائال دون التنظیم القانوني المباشر لھذه التقنیات وان حاول البعض منھا 
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تالفي ھذا الصقور بالنص على جواز االستعانة بھا لكن من باب العموم ال الخصوص,كما 
 سنرى.

) وما بعده من مجلة األحوال الشخصیة 68فبالنسبة لتونس فإّن المتمعّن في أحكام الفصل(
) یخلص إلى أّن المشّرع التونسي لم یجعل من (الحقیقة البیولوجیّة) ھي الغایة [54]( التونسیة

أحكام النسب,على اعتبار أّن النسب ال یتأّسس على رابطة بیولوجیّة بین المولود  االكیدة من
وأبیھ فحسب وإنّما على رابطة قانونیّة(شرعیة)أیضا، فالمشّرع حاول قولبة الحقیقة الشكلیّة أو 
الظاھرة بما یخدم مصلحة المولود واألسرة باعتماده قرینة الفراش بحیث یفترض قانونا أّن 

طفل من الزوجة في ظّل عالقة الزوجیّة یعدّ قرینة على أّن ھذا الطفل ھو ابنا شرعیا والدة ال
للزوج,غیر أّن ھذه الحقیقة الشكلیّة المجّسمة في قرینة الفراش والقائمة على االفتراض القانوني 
تظّل عاجزة عن مجابھة الحقیقة البیولوجیّة التي یمكنھا بواسطة التحلیل الجیني الجزم قطعا 

 بثبوت البنوة أو بنفیھا.

واذا كان من الواضح أّن المشّرع التونسي لم یتعّرض إلى تقنیة البصمة الوراثیة كوسیلة قانونیة 
إلثبات النسب الّشرعي في مجلة األحوال الشخصیة التونسیة وال لنفیھ اال أّن توسع القضاء 

) ما یسمح بقبول إدراج الوسائل البیولوجیّة [55]( )من المجلة75التونسي في تأویل الفصل (
 ضمن الوسائل الجائز اعتمادھا لنفي النّسب على نحو ما سنذكره الحقاً.

) ان التحلیل الجیني من الممكن اعتماده كوسیلة لنفي النّسب الشرعي استنادا [56](فیرى البعض
) من المجلة طالما أّن المشرع في ھذا الفصل لم یعدّد على سبیل الحصر 75ألحكام الفصل(

الوسائل الشرعیّة التي من الممكن اعتمادھا لنفي النسب وكانت عبارتھ عاّمة و مطلقة بینما 
)من المجلة الى أّن " النسب یثبت بالفراش أو إقرار األب أو شھادة 68في الفصل ( اشار

شاھدین من أھل الثقة " ما یعني أّن المشّرع التونسي قد حصر صور إثبات النّسب في إقرار 
األب والفراش و شھادة شاھدین فأكثر في ھذا الفصل، بدلیل أنّھ عدّدھا مستعمال حرف "الباء" 

لتخصیص وعلى ھذا األساس ال یمكن التوّسع في تأویل ھذا الفّصل وال إضافة وسائل الذي یفید ا
أخرى كالتحالیل البیولوجیّة عاّمة واالختبار الجیني خاّصة إلثبات النسب ألّن عالقة النسب وان 
كانت واقعة قانونیّة اال ان المشّرع أفردھا عن بقیّة الوقائع القانونیّة األخرى بعدم خضوعھا 

بدأ حریّة اإلثبات وجعل وسائل إثبات النسب محدّدة على وجھ الحصر على خالف نفیھ حسبما لم
) من المجلة,ویضیف أّن ھذا 75و 68یتبیّن من خالل إجراء المقارنة بین أحكام الفصلین (

من المجلة لھ ما یبّرره خصوصا وأّن رابطة النسب في  68التأویل الضیّق ألحكام الفصل 
أساسا بقرینة الفراش الذي تتأّسس علیھ وحده رابطة البنوة الشرعیّة بینما یقتصر  المجلة مرتبطة

التحلیل الجیني على إثبات الرابطة الدمویّة فحسب والتي ال تكفي وحدھا إلقامة رابطة نسب 
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شرعي بین الطفل وأبیھ إذا كان الفراش مفقودا,وإّن المشّرع التونسي قد أورد التحلیل الجیني 
ستقلّة إلثبات بنوة األطفال المھملین ومجھولي النسب وأبقى الباب مفتوحا للفقھ وفقھ كوسیلة م

القضاء لالجتھاد والتساؤل ال في خصوص میدانھ ونطاق إجرائھ فحسب وإنّما في خصوص 
اإلشكالیّات اإلجرائیة التي یطرحھا ھذا االختبار في غیاب نصوص قانونیّة تنّظمھ من جمیع 

 ).[57]( جوانبھ

اما بالنسبة للقانون الجزائري فان المشرع الجزائري تأثر بالشریعة االسالمیة عند سنھ لقانون 
) 40/1، إذ لم یعتمد سوى على الطرق الشرعیة إلثبات النسب الواردة في م (1984األسرة في 

 قانون رافضا استعمال الطرق العلمیة كوسیلة لذلك.من ھذا ال

ویعد ھذا االمر، بنظر البعض، قفزة ھامة قام بھا المشرع الجزائري في ھذا المجال تماشیا مع 

التطورات العلمیة خاصة تلك المتعلقة بالمجال البیولوجي.فھذا التعدیل,بنظر البعض من الفقھ 

ي لوسائل اإلثبات بعدما كان القضاء یرفض اللجوء إلیھا القانوني، جاء متماشیا مع التطور العلم

على أساس أن قانون األسرة، قبل التعدیل، لم یعتبر الطرق العلمیة كوسیلة إلثبات 

غم أھمیتھ ال یخلو من العیوب و ).ومع ذلك فان ھذه القفزة وھذا اإلدماج ور[58]( النسب

 السلبیات والتعقیدات التي اثارت جداالت عدة في الوسط الفقھي القانوني.

وما یجب توضیحھ ھنا أن المقصود بالطرق العلمیة إلثبات النسب ھي الطرق العلمیة القاطعة 

میة القاطعة ولیس الطرق العلمیة الظنیة، وان البصمة الوراثیة تقف في المقدمة من الطرق العل

ھكذا یمكن اعتبار ھذا الفحص دلیل نفي أو إثبات بطریقة أكیدة في كثیر من المجاالت ومنھا 

 ).[59](النسب

لتشریعات المقارنة اما بالنسبة لموقف التشریع العراقي فاألمر مختلف تماما عن ما ذكرناه من ا

فال یوجد في العراق تشریعات خاصة بجسم االنسان عامة و البصمة الوراثیة خاصة,سواء في 

االطار الجنائي او المدني,ومنھا مسائل اثبات النسب او نفیھ فنصوص القانون المدني وقانون 

ما نعتقده  المرافعات وقانون العقوبات النافذة ال تسعفنا ھي االخرى بموضوع الدراسة وھو

قصوراً تشریعیا ال یصل حد القول بوجود فراغ تشریعي نكون امامھ عاجزین عن البت بدعوى 

 نفي النسب بالبصمة الوراثیة اذا ما اعرضت امام القضاء العراقي.
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نجده وان لم یشر الى  1959) لسنة 188فلو رجعنا الى قانون االحوال الشخصیة النافذ رقم (

البصمة الوراثیة او الى أي من الطرق العلمیة كإحدى طرق اثبات النسب وانما دلل على ھذا 

االثبات بالوسائل التقلیدیة من فراش واقرار وشھادة، ومع ذلك فان ھذا القانون احال كل ما لم 

) والتي وجدنا فیھا اختالفاً [60]( ر الیھ من مسائل على الفقھ االسالمي وقضاء الدول االسالمیةیش

 في الرؤى على نحو ما فصلناه مسبقاً.

الثالثة (الفراش,االقرار,البینة) وعلیھ فان المشرع العراقي وان اشار الى طرق اثبات النسب 

فان ذلك ال یعني,براینا، انھ اوردھا على سبیل الحصر وال یمكن الركون لغیرھا بل ان الذي 

نراه انھ احال بقیة الطرق االخرى على الفقھ االسالمي دون التقیید بمذھب معین مثلما احال 

 عد ذلك الغاٍء للعان وعدم االعتداد بھ.مسالة اللعان على الفقھ االسالمي ولم یشر الیھا فال یمكن 

 المطلب الثاني

 الموقف القضائي من نفي النسب بالبصمة الوراثیة
ان الموقف القضائي من نفي النسب بالبصمة الوراثیة كان متردداً بین الرفض والقبول من دولة        

 ألخرى من جھة وفي ذات البلد من فترة ألخرى من جھة اخرى.

في اسبانیا كانت أحدى المحاكم الدنیا قد رفضت االعتماد على الدلیل البیولوجي في دعوى نفي النسب 

اال ان المحكمة العلیا اإلسبانیة نقضت ھذا القرار على أساس ان المحكمة لم تقدم التبریر المنطقي لھذا 

ة المطلقة التي تقدمھا الرفض وقضت بانھ "من غیر المنطقي وغیر المقبول عدم إدراك القاضي للحجی

 ).[65]( االختبارات البیولوجیة وال سمیا فیما یتعلق بنفي واقعة االبوة "

یل اما في فرنسا فقد استقر فقھ القضاء الفرنسي على أّن المحاكم غیر ملزمة باإلذن بإجراء التحل

الجیني إالّ إذا تعلّق األمر بنفي البنوة أّما في بقیّة دعاوى البنّوة فتبقى السلطة القضائیّة المتعّھدة على 

حریتھا في اإلذن بھذا االختبار من عدم ذلك. وبدى ذلك واضحا في الدعوى التي نظرتھا محكمة 

بت مولودا الحقت نسبھ من و خالصتھا بان مرأة فرنسیة كانت قد انج 1975استئناف باریس في عام 

زوجھا وبعد ان تطلقت منھ وتزوجت من اخر اقامت دعوى امام احدى محكمة استئناف باریس نفي 

احالة الدعوى على  1975-9-11نسب المولود من مطلقھا والحاقھ بزوجھا الثاني فقررت المحكمة في 
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 1976-3-3لألطراف وفي الطب الشرعي وتكلیف خبیر بالقیام بھمة اجراء الفحوصات الوراثیة 

اودع الخبیر تقریره الذي استبعد فیھ ابوة الزوج االول (المطلق) للمولود و واثبت ابوة الزوج الثاني لھ 

بنفي نسب المولود من الزوج االول الذي ولد على  1976-12-16فأصدرت المحكمة قرارھا في 

 ).[66]( فراشھ والحاقھ بالزوج الثاني

والذي اجازت فیھ صراحة امكانیة استخدام  1976كما اصدرت محكمة النقض تقریرھا السنوي عام 

الدلیل البیولوجي في اثبات وقائع األبوة واالمومة والذي جاء فیھ " على المحاكم اال تترد في استخدام 

). اال ان التقریر ال یعني القول بإلزامیة [67](اثبات الوقائع في قضایا النسب " التقنیات الحدیثة في

القضاء باألخذ بالبصمة الوراثیة ویؤید ذلك ما ذھبت الیھ محكمة النقض الفرنسیة في احدى احكامھا 

" أن وسائل الفحص الطبیة ألثبات النسب او نفیھ، خاصة المسماة التحلیل 1994/ 12/1الصادرة في 

للجینات الوراثیة لیست بذاتھا وسائل للدفع بعدم قبول الدعوى ولكنھا فقط وسیلة دفاع في الموضوع، 

 وكما انھا لیست ملزمة للمحكمة بحیث انھ یحق لمحكمة ان تقدر بناء على اسباب جدیة ومقبولة ان

اجراء الخبرة الطبیة الجدیدة لیست من شانھا تدعم او تثبت ادعاءات الطاعن، ألنھا ال یمكن ان تشكك 

 ).[68]( في صحة النتائج العملیة للفحوصات التي تم أجراؤھا "

وء للبصمة الوراثیة ملزماً للقضاء في دعاوى نفي النسب خصوصا بعد اال ان االمر تغیر وبات اللج

. فقد رفعت زوجھ تحمل الجنسیتین (الفرنسیة و المغربیة) دعوى 1994لسنة  94صدور القانون رقم 

ضد زوجھا المتمتع بذات الجنسیتین امام احدى المحاكم الفرنسیة تطلب فیھا التفریق عنھ من جھة 

بنتھ منھا ثانیا فحكمت المحكمة بالتفریق لكنھا لم تحكم بالنفقة إلنكار الزوج بنوتھا  والزامھ بالنفقة على

وطلبھ اجراء الفحص الجیني علیھا الذي اثبت انعدام الصلة بین البنت والزوج ما دعى المحكمة الحكم 

برفع دعوى  بنفي نسب البنت من الزوج المدعى علیھ. اال ان ھذه الزوجة لم تقتنع بھذا الحكم بل قامت

اثبات نسب البنت من زوجھا امام احدى المحاكم االبتدائیة المغربیة,ودفع الزوج بنفي النسب مدلیا 

بنتائج الخبرة الطبیة وانھ یستحیل ان یكون ابا لھذه البنت اال ان المحكمة حكمت بأثبات النسب مسببة 

ة الحمل، وقد ایدت محكمتي حكمھا بتوافر الوسائل الشرعیة للنسب من الفراش وشروطھ خاصة مد

االستئناف والمجلس االعلى للسبب نفسھ,علما ان القرار االخیر كان موضع انتقاد شدید من القانونین 

 ).[69]( المغاربة
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وفي تونس فقد كانت محكمة االستئناف بسوسة سباّقة للقبول فعلیاً باللّجوء إلى تحلیل الدم لنفي األبّوة 

رغم ما اشرنا الیھ من الموقف التشریعي في تونس من خالل إثبات اختالف الفصائل الدمویّة بین 

عتماد على التحالیل أّن " اال 1974جانفي  17االبن واألب المزعوم فقد جاء في قرارھا المؤّرخ في 

الطبیّة لنفي النّسب ال إلثباتھ اعتمادا على وسائل إثبات شرعیّة مادام الطب الحدیث في استطاعتھ الیوم 

 القطع بنفي أبّوة شخص آلخر حسب تحالیل خاّصة تؤدّي إلى نتیجتھا دون شك أو جدل ".

وقف في العدید من المناسبات وجاء كما أّكدت محكمة التعقیب(النقض)التونسیّة من جھتھا على ھذا الم

من م أ ش اقتضت إمكانیّة القیام بطلب نفي النسب  76و  75بأحد قراراتھا " أّن أحكام الفصلین 

استنادا إلى وسائل اإلثبات كافّھ ومنھا وسیلة تحلیل الدم التي ھي حجة قاطعة یمكن االستناد إلیھا في 

 طلب نفي النسب ".

كما وایدت محكمة التعقیب ایضا قرار محكمة استئناف سوسھ، بمناسبة دعوى نفي نسب رفعت الیھا 

) 75والقاضي بان التحلیل الطبي للدم یعد وسیلھ شرعیة من بین الوسائل المنصوص علیھا بالفصل (

بسوسھ من مجلة االحوال الشخصیة معللة ذلك بان وسیلة االثبات التي اخذت بھا محكمة االستئناف 

ھي وسیلة شرعیة یقررھا الشارع و یأخذ بھا ویعتمدھا كما یعتمد على وسائل اال ثبات االخرى المثبتة 

 ً  ).[70]( كحصول الیقین بعدم التالقي مطلقا

نسیة على اعتماد االختبارات البیولوجیة كوسیلة لنفي وعلیھ فقد استقر قضاء محكمة التعقیب التو

النسب واكدت بان النفي ال یعتمد على ما یقدمھ الزوج من وسائل االثبات الشرعیة والقانونیة ومنھا 

الشھادة ال تعتمد بل یجب االعتماد على االبحاث واالختبارات الطبیة والتي یكون لھا تأثیر سلبي او 

ل الدم لكل من الزوج والزوجة والمولود المطالب بنفي نسبھ وانھ ال شئ یمنع ایجابي ومن وسیلة تحلی

من اعتماد تلك الوسیلة التي تحقق علماء الطب الشرعي من صحتھا والتي تعد طریقة علمیة قاطعة 

 ).[71]( وھو ما درج علیھ فقھ قضاء ھذه المحكمة

) من قانون األسرة مارة الذكر مكتفیا 40/1اما في الجزائر فكان االجتھاد القضائي یطبق حرفیة م (

بجمود النص القانوني الذي ال یقبل أي تأویل أو اجتھاد,كما أن قضاة المحكمة العلیا طبقوا النص 

قبل تعدیلھا وكانت تعد لجوء القاضي ألي ) اعاله التي تحدد طرق إثبات النسب 40الحرفي للمادة (
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خبرة علمیة تستھدف إثبات أو نفي النسب بأي طریقة من الطرق العلمیة تجاوزا للسلطة ألنھا كانت 

 تعد ذلك تشریعا في حد ذاتھ.

وفي العراق، قد ذھبت المحاكم في بعض قراراتھا الى االخذ بنتائج البصمة الوراثیة في نفي النسب بالرغم 
م وجود نص مباشر یقضي بذلك, منھا ما ذھبت الیھ محكمة األحوال الشخصیة في الكرادة من نفي من عد

نسبة طفلة من رجل وامرأة كانت قد سجلت في دائرة األحوال المدنیة على إنھا ابنتھما بعد إن تبین للمحكمة 
 ).[76]( بالتقاریر الطبیة ثبوت عقم الرجل

كما ذھبت محكمة التمییز إلى انھ "إذا كان الثابت من تقریر مستشفى الكرامة التعلیمي الخاص بنتیجة فحص 
ة للزوج تطابق األنسجة ألطراف الدعوى أن الصفات الوراثیة للطفل (ز) ال تمت بأي صلة للصفات الوراثی

(م) وزوجتھ المدعي علیھا (ك) وان الصفات الوراثیة العائدة للزوج (ن) وزوجتھ المدعیة (س)وان الطفل 
(ز) ال یمكن أن یكون بأي حال من األحوال أبنا للزوجین (م، ك) فیتعین القضاء باعتبار (ز) ابنا للمدعیة 

 ).[77](في ذلك"(س) وزوجھا (ن) وتسلیمھ إلیھما ومنع معارضھ المدعى علیھما 

كما اكدت محكمة التمییز في أحد أحكامھا إلى ضرورة االستعانة بالفحوصات البیولوجیة "إذا ادعت المدعیة 
ست أمھا فینبغي على المحكمة تكلیفھا بأنھا أبنة المتوفى وأن المدعى علیھ ھو خالھا ولیس أبیھا وأن زوجتھ لی

باإلثبات وأن تحیل الطرفین على الجھة المختصة إلجراء الفحوص المختبریة للخالیا النسیجیة وعوامل 
 ).[78]( الوراثة وصوالً إلى الحكم العادل "

ما اشرنا الیھ من قرارات قضائیة ان دعوى نفي النسب لم ینظرھا القضاء العراقي لوحدھا بل  ویالحظ على
 تكون في منا سبة دعوى نفي النسب واثباتھ معاً.
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 المبحث الثالث

 مدى حجیة البصمة الوراثیة في نفي النسب
اشرنا فیما مضى الى وجود اختالف فقھي بخصوص جواز نفي النسب بالبصمة        

الوراثیة,اال انھ ومع التسلیم بالجواز,على راي من یقول ذلك,فان ثمة خالف بخصوص القیمة 

 الشرعیة و القانونیة لنفي النسب عن طریق البصمة الوراثیة

 األولالمطلب 

 بالبصمة الوراثیةالقائلون بالحجیة المطلقة لنفي النسب 
     

) الى اسباغ الحجیة المطلقة على االثبات بالبصمة الوراثیة وانھا [79]( ذھب جمع من الفقھاء      

ویرون تقدیم البصمة %,99،99قرینھ قطعیھ على اساس ان نسبة النجاح فیھا وصلت فیھا إلى 

الوراثیة على بقیة االدلة الشرعیة االخرى ألنھا تحقق ما تحققھ تلك االدلة وزیاده عنھا, واذا ما 

كان ثم تعارض بین البصمة الوراثیة وتلك االدلة قدمت البصمة الوراثیة علیھا. ویضیفون إن 

بات للبنوة والنسب، وإن ھذه قوة الدلیل في ھذه التحالیل تصل إلى نسب قطعیة في النفي أو اإلث

من التطورات الفنیة الحدیثة في مجال الفحوص المختبریة تقطع الشك بالیقین في كثیر من 

 ).[80]( %100الحاالت، والخطأ فیھا أصبح مستحیالً، ونسبة النجاح فیھا ما یقارب 

ویرى اصحاب ھذا االتجاه أن البصمة الوراثیة أقوى بكثیر من بقیة القرائن بل حتى من الشھادة 

التي تمثل الصدق والكذب بل وحتى من اإلقرار كما أن البصمة الوراثیة تصلح أن تكون مانعاً 

ویقوم  من قبول طرق اإلثبات التقلیدیة دون العكس,ذلك ألنھا دلیل مادي یعتمد العلم و الحس،

على التسجیل الذي ال یقبل العود واإلنكار بخالف غیرھا من االدلة االخرى التي تعتمد على 

 ).[81](الذمم فھي ال تقبل العود و اإلنكار
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اللة علمیة قطعیة یقینیة؛ إلثبات ُھویة وان رأى البعض منھم بأن البصمة الوراثیة ھي ذات د

). بینما ذھب آخر" فقد أثبتت التجارب [82](اإلنسان، وتُعَدُّ سبباً شرعیاً؛ لحسم نزاع النسب"

ھا وأكثُر عیّناتھا مع مالحظة الدقة العلمیة المتكررة أن البصمة الوراثیة إذا توفّرت شروطُ 

 ).[83](% 100والضبط والتكرار دلیل قطعي وأكثر نتائجھا 

وقد ذھبت المنظمة اإلسالمیة للعلوم الطبیة من خالل ندوتھا الحادیة عشرة المتعلقة بالھندسة 

 25-23اثیة والجینوم البشري والعالج الجیني، المقامة في الكویت في الفترة الممتدة بین الور

م إلى أن " البصمة الوراثیة من  1998أكتوبر  15-13ھـ/ الموافق  1419جمادى الثانیة 

الناحیة العلمیة، وسیلة ال تكاد تُخطئ في التحقق من الوالدیة البیولوجیة، والتحقق من الشخصیة، 

سیما في مجال الطب الشرعي، وھي ترقى إلى مستوى القرائن القاطعة التي أخذ بھا جمھور وال

) وقد أَیَّدَ ھذا الموقف المجمع الفقھي اإلسالمي [84](الفقھاء في غیر قضایا الحدود الشرعیة"

بطة العالم اإلسالمي، شریطة استیفاء شروطھا الكاملة؛ حیث جاء في توصیاتھ أن " التابع لرا

البصمة الوراثیة إذا استوفت الشروط الكاملة، واجتنبت األخطاء البشریة؛ فإن نتائجھا تكاد 

تكون قطعیة في إثبات نسبة األوالد إلى الوالدین، أو نَْفِیَھا عنھما، وتصل نتائُجھا إلى 

99.9"% )[85].( 

ویخلص البعض الى قول إن األصل في البصمة الوراثیة الیقین والقطعیة، إال أن عامل الید 

البشریة والمراحل المعقدة التي یتطلبھا التحلیل قللت من مصداقیتھا، وجعلت نتائجھا قریبة من 

 ).[86]( ، بمعنى أنھا قرینة قطعیة من الناحیة العلمیة، وقرینة ظنیة من الناحیة العملیةالقطع
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یرى اصحاب ھذا االتجاه أن البصمة الوراثیة ال ترقى إلى مستوى القرائن القطعیة بل قرینة      
ظنیة، ال ترقى إلى مستوى القرائن القطعیة ألنھا عرضة للخطأ, فھي لیست من البینات المعتبرة 

 ).[89]( شرعاً في إثبات النسب، بل ھي قرینة تخضع لتقدیر المحكمة
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وھذا یعني استنادا لھذا الراي إذا اعتبرت البصمة الوراثیة قرینة من القرائن فھذا یضعف من 
داللتھا، وذلك ألنھ ال یلجأ إلى القرائن إال عند انتفاء األدلة وإذا عارضھا دلیل یقدم علیھا، 

 ).[90](ادة، وھذه األدلة غالباً ما تكون مصاحبة لدعاوى إثبات النسبكالفراش أو اإلقرار أو الشھ

واستدل اصحاب ھذا االتجاه في رایھم الى إن اإلثبات بالبصمة الوراثیة قرینة واقعیة بسیطة، ال 
تیة التي تتمتع بھا سائر وسائل اإلثبات ما یعني حریة القاضي في ترتقي الى ذات القوة الثبو

اعتمادھا أو رفضھا ذلك أن األصل في البصمة الوراثیة القطع غیر أن الظروف أھدرت من 
قیمتھا؛ ذلك بأنھا تفتقر إلى التأثیر في نفسیة القاضي، كون أن إجراء التحلیل یتم في غیابھ، 

لقائمین على المختبر، باإلضافة إلى أن الظروف المحیطة وعدم وقوف القاضي على نوعیة ا
واإلجراءات المعقدة عند التحلیل أھدرت من قیمتھا كما إن رفض تحالیل الحمض النووي في 
ً حتى أن القائمین على التحالیل ذاتھا لم  قضایا النسب ینطلق من كونھ غیر معترف بھ شرعا

النظریات العلمیة الحدیثة من طبیة أو غیرھا مھما  یصلوا فیھا إلى درجة الیقین، اضافة الى إن
 ).[91]( بلغت من الدقة والقطع بالصحة,في نظر المختصین، إال أنھا تظل محل شك ونظر

لى البصمة الوراثیة و ذلك بتوافر واذا كان اصحاب ھذا االتجاه مجمعین على تقدیم اإلقرار ع
الشروط المعتبرة شرعاً إال أنھ ھناك من یجیز االحتكام إلى البصمة الوراثیة إذا كذّب المقر لھ 
المقر، باعتبار أن النسب حق للولد فینبغي على األب أن یثبتھ بأي دلیل و الذي تحل محلھ 

قر لھ بالنسب بإجراء البصمة البصمة الوراثیة في ظل غیاب أي دلیل آخر بشرط رضى الم
 ).[92]( الوراثیة

 المطلب الثالث

 القائلون باعتبار البصمة الوراثیة من ادلة االثبات
 

ً أو  یرى اصحاب ھذا االتجاه أن البصمة الوراثیة تعد بینة مستقلة أو دلیالً       مباشراً، یثبت بھا الحكم نفیا
), اي أن البصمة الوراثیة تعد دلیالٌ شرعیا مستقال إلثبات النسب إذا [94]( إثباتاً، إذا توفرت الشروط الالزمة

تلغي األدلة الشرعیة، بل تعتبر واحدة منھا وبأیھا ظھر الحق  توافرت الشروط والضوابط الالزمة، وأنھا ال
وجب األخذ بھ, ولكن ال یلجأ إلیھا ابتداء، بل یلجأ إلیھا عند حصول التنازع في النسب، ویجب أن یكون ذلك 
ً للشروط والضوابط الشرعیة و العملیة الالزمة فعند ذلك إذا أثبتت نتائج الفحص  بأمر من القاضي، وفقا

طعة نسب شخص آلخر أو نفیھ عنھ فال مجال إلنكار ذلك, بل یجب العمل بمقتضاھا، حتى لو تعارضت القا
 ).[95]( مع غیرھا من األدلة، وذلك لما فیھا من القطعیة والیقین

نطبق على اثبات النسب بالبصمة الوراثیة فھل ینطبق ھذا التكییف على نفي اذا كان ما تقدم من تكییف انما ی
 النسب؟
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ویرى البعض أنھ یجدر بالحاكم الشرعي االستفادة من ھذه التقنیة الحدیثة المتطورة وإجراء الفحوصات 
حة دعوى المخبریة للبصمة الوراثیة لالستعانة بھا كقرینة من القرائن التي یستعان بھا علي التحقق من ص

الزوج أو عدمھا, بغرض الحیلولة دون وقوع اللعان قدر المستطاع لحض الشارع علي درء ذلك ومنعھ, 
 ).[96]( وتشوفھ التصال األنساب وبقاء الحیاة الزوجیة

الوراثیة عند حصول التنازع في النسب، ویجب أن یكون ذلك بأمر من  ویرى البعض ان یتم اللجوء للبصمة
القاضي، وفقاً للشروط والضوابط الشرعیة والعملیة الالزمة فإذا ما أثبتت نتائج الفحص القاطعة نسب شخص 
آلخر أو نفیھ عنھ فال مجال إلنكار ذلك, بل یجب العمل بمقتضاھا، حتى لو تعارضت مع غیرھا من األدلة، 

 ).[97]( لك لما فیھا من القطعیة والیقینوذ

وجاء في توصیة ندوة الوراثة والھندسة الوراثیة ما نصھ " البصمة الوراثیة من الناحیة العلمیة وسیلة ال تكاد 
والتحقق من الشخصیة وال سیما في مجال الطب الشرعي، وعى ترقى تخطأ للتحقق من الوالدیة البیولوجیة 

إلى مستوى قرائن القویة التي یأخذ بھا اكثر الفقھاء, وتمثل تطورا عصریا عظیماً في مجال القیافة التي یذھب 
 الیھا جمھور الفقھاء في اثبات النسب المتنازع علیھ, ولذلك ترى الندوة ان یؤخذ بھا في كل ما یؤخذ فیھ

 ).[98]( بالقیافة من باب اولى

كما أنھ ال یجوز,بنظر البعض, االكتفاء بالبصمة الوراثیة عن اللعان على اعتبار أن نتائجھا عند ذوي 
الشرعي ال یجوز إبطالھ وترك العمل بھ إال االختصاص بھا قطعیة أو قریبة من القطعیة، وذلك ألن الحكم 

بدلیل نصي وھو غیر ممكن، غیر أن الحاكم یجدر بھ أن یستفید من ھذه التقنیة الحدیثة المتطورة وإجراء 
الفحوصات المخبریة للبصمة الوراثیة لالستعانة بھا كقرینة من القرائن التي یستعان بھا على التحقق من 

بغرض الحیلولة دون وقوع اللعان قدر المستطاع لحفظ الشارع على درء ذلك صحة دعوى الزوج أو عدمھا, 
 ).[99]( ومنعھ, وتشوفھ التصال األنساب وبقاء الحیاة الزوجیة

قف المشرع المغربي یعتبر ومتقدما بنصھ اما بخصوص موقف التشریعي یالحظ منھ أنھ بالرغم من كون مو
على الخبرة الطبیة صراحة في عدة مواد من مدونة األسرة مقارنة بباقي التشریعات العربیة المتعلقة 
باألحوال الشخصیة فانھ مع ذلك یعد منتقدا، براینا، ألن المشرع المغربي لم یفصل أحكام وشروط وضوابط 

ثباث ونفي النسب كما أنھ لم یبین مكانة البصمة الوراثیة وحجیتھا خاصة العمل بالبصمة الوراثیة في مجال إ
عند تعارضھا مع وسائل اإلثبات أو النفي المقررة شرعاً. كما نجد أن قانون اإلثبات العراقي قد سمح للقاضي 

ن للقاضي أن ) منھ باالستفادة من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائیة، وھذا یعني ا104في م (
یستفید من اختبارات البصمة الوراثیة الستنباط قرائن قضائیة في نفي أو إثبات موضوع الدعوى. وانتقد 
البعض ھذا المسلك للمشرع العراقي في قانون اإلثبات في َعدّه للدلیل البیولوجي المستمدة من البصمة 

البیولوجي وال مع الحجیة الموضوعیة المطلقة  الوراثیة مجرد قرینة قضائیة,وھذا ال ینسجم مع طبیعة الدلیل
التي یقدمھا الن لیس فیھ نقل لعبء اإلثبات من واقعة مجھولة إلى واقعة معلومة كما ھو الحال في القرائن 
القضائیة بل ھو إثبات للواقعة محل النزاع ذاتھا (األبوة أو البنوة أو األمومة) ولیس مجرد استدالل على واقعة 

 ).[100]( عة معلومةمجھولة بواق
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أجاز  واستنادا لقانون اإلثبات العراقي فان قیمة اختبارات البصمة الوراثیة تخضع لتقدیر قاضي الموضوع,اذ
ً لحكمھا أو أن تأخذ ببعض ما جاء في تقریر الخبیر  ھذا القانون للمحكمة أن تتخذ من تقریر الخبیر سببا
وتطرح ما بقي منھ أو أن ال تأخذ بھ جملة وتفصیالً لتحكم بخالف الرأي الذي أثبتتھ الخبرة,ومن ثم تكون 

).ویرى البعض ان الدلیل [101]( عدمھ المحكمة ملزمة بأن تسبب حكمھا عند عدم األخذ برأي الخبیر من
البیولوجي المستمد من اختبار الخریطة الوراثیة یضارع في حجیتھ الموضوعیة في إثبات الوقائع المادیة 

ویدعو المشرع العراقي إلى إضفاء حجیة مطلقة على حجیة الدلیل الكتابي في إثبات التصرفات القانونیة 
الدلیل المستمد من ھذه االختبارات والركون إلیھ حتى لو كان ھو الدلیل الوحید في القضیة أو تناقض مع أدلة 

 ).[102]( أخرى في القضیة

 

 

https://abu.edu.iq/research/articles/13722%23_ftn101
https://abu.edu.iq/research/articles/13722%23_ftn102

	المقدمة
	المبحث الأول
	الموقف الفقهي الشرعي والقانوني من نفي النسب بالبصمة الوراثية
	المطلب الأول
	المجيزون مطلقاً لنفي النسب بالبصمة الوراثية
	المطلب الثاني
	المانعون مطلقا لنفي النسب بالبصمة الوراثية
	الفرع الأول
	المانعون مطلقاً
	الفرع الثاني
	المفصلون
	المبحث الثاني
	الموقف التشريعي والقضائي نفي النسب بالبصمة الوراثية
	المطلب الأول
	الموقف التشريعي من نفي النسب بالبصمة الوراثية
	الفرع الأول
	موقف التشريعات الغربية
	الفرع الثاني
	موقف التشريعات العربية
	المطلب الثاني
	الموقف القضائي من نفي النسب بالبصمة الوراثية
	المبحث الثالث
	مدى حجية البصمة الوراثية في نفي النسب
	المطلب الأول
	القائلون بالحجية المطلقة لنفي النسب بالبصمة الوراثية
	المطلب الثاني
	القائلون بالحجية الظنية لنفي النسب بالبصمة الوراثية
	المطلب الثالث
	القائلون باعتبار البصمة الوراثية من ادلة الاثبات

