جایگاه انگشتنگاری ژنتیکی در ادلهي اثبات دعاوی
حوزهي زنان در فقه و حقوق ایران
زهرا سادات میرهاشمی

∗

1

چکيده
فناوری ژنتیک و کاربردهای انسانی این فناوری یکی از مسائل نوپیدای علمی
است که به عرصهي فقه و حقوق کشیده شده است .به دلیل نوپیدا بودن کاربردهای
انسانی فناوری ژنتیک ،از قبیل انگشت نگاری ژنتیکی و تهیهي بانک اطالعات ژنتیکی
نص صریح و خاصی در متون فقهی و حقوقی در مورد آنها وجود ندارد .در حالی
ّ
که هماکنون فناوری نوین انگشت نگاری ژنتیکی به سادگی توسط متخصصین علم
ژنتیک در ايران اجرا شده و در دسترس است و بر این اساس مقدمات تهیهي بانک
اطالعات ژنتیکی و همچنین صدور کارت شناسایی مخصوصی که همهی اطالعات
هویت ژنی افراد در آن درج شود ،در دست تهیه است و اقبال به استفاده از این
اطالعات در دستگاه قضایی و دادگاهها برای اثبات دعاوی فزونی مییابد ،با این حال
در میزان اعتبار و تعیین جایگاه فقهی و حقوقی این اطالعات در نظام ادلهي اثبات
دعوا در فقه و حقوق ایران میان نوشتههای محققین اختالفاتی به چشم میخورد که
میتوان با توجه به اطمینانآور بودن آزمایشهای ژنتیکی و حصول علم عادی توسط
آن و با در نظر گرفتن این روش به عنوان امارهي قضایی در امور مدنی و به خصوص
حوزهي اثبات نسب و محسوب نمودن آن در زمرهی علم قاضی در امور کیفری از
جمله تجاوز به عنف ،با توجه به امکان پاسخگویی به تمام شبهات در این زمینه ،به
این اختالفات پایان داد.
واژگان کليدی
انگشت نگاری ژنتیکی ،تشخیص هویت ژنتیکی ،ادلهي اثبات دعوا ،امارهي
قضایی ،اثبات نسب ،جرایم کیفری ،علم قاضی
∗ -استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه الزهرا (س) و دکترای فقه و حقوق خصوصی از
دانشگاه شهید مطهریz.mirhashemi@yahoo.com .
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مقدمه

در تحقیقات مربوط به ژنوم انسان 1،مشخص شده که درصد بسیار زیادی
از مادهی وراثتی در بدن انسان میان افراد گونهی بشر ثابت است .این بخش
مربوط به ویژگیهای متمایز کنندهی گونهی انسان با دیگر موجودات زنده
است .با این حال توالی دی.ان.آ .دو انسان به طور متوسط  0/1درصد با
هم تفاوت دارد .این قسمتها عامل ایجاد تفاوتهای ظاهری ،ساختاری
یا عملکردی در بدن هر فرد ،نسبت به فرد دیگر میشود .هر چند این
اختالف در مقایسهی میان نژادهای مختلف نیز افزایش پیدا نمیکند ،اما
تفاوت فیزیکی و یا ژنوتیپی 2بسیار زیادی که مشخصهي نژادهای گوناگون
است ،حاصل همین بخش از دی.ان.آ .میباشد .با این همه ،هرکس قطعات
منحصر به فرد دی.ان.آ .دارد که وی را از سایر افراد متمایز میكند .البته باید
توجه داشت که تمام تفاوتهای موجود در دی.ان.آ .لزوم ًا موجب تفاوت
در ژنوتیپ و نمای ظاهری افراد نمیشوند ،بلکه برخی از این تفاوتهای
ژنتیکی ،نمای ظاهری کام ً
ال مشابهی دارند و تنها در ارزیابیهای دقیق
 -1مهمترین خبر علمی سال 2001م ،.آغاز تعیین توالی کل مادهي ژنتیکی انسان بود .هدف این کار
عظیم که آن را پروژهي ژنوم انسان ( )HGPنامیدند ،ترسیم اولین نقشهي مفصل مواد سازنده ،کلیه
زوایای پنهان وآشکار ،رموز و ژنهای موجود در دی.ان.آ انسان بیان شده بود .باالخره پیشنویس
اولیه توالییابی کل ژنوم انسان در سال  ،2003دو سال زودتر از تاریخ پیشبینی شده ،با دقت 99/99
به پایان رسید (اکرمی 10 :1388؛ دبیری 41 :1377؛ هیل )251 :1386
 -2ساختار ژنتیکی یک موجود زنده یا وضعیت ژنتیکی یک موجود در رابطه با یک صفت ساده
یا صفت چند ژنی را ژنوتیپ میگویند .ژنوتیپ در واقع شناسنامه (نقشه ژنتیکی) هر فرد می باشد
(صنعتی و دیگران  :1387ج ،1ص734؛ موفق )48 :1383
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شریفی ،خورشیدی و مهذب .)257 :1389

ای��ن تمایزات موجود در دی.ان.آ .افراد موجب ش��د که یک دانش��مند
انگلیسی به نام الک جفریز 1،در سال  1985به فکر ابداع روشی برای تعیین
هوی��ت افراد ب��ر اساس تمایزات ژن��ی بیافتد که به روش انگش��ت نگاری
ژنتیکی 2معروف ش��ده است (ترو ،همان83 :؛ دبیری  .)80 :1377در آوریل همان
س��ال ،با کم��ک این روش اولین پرونده بر اساس تش��خیص هویت ژنی به
نتیجه رسید .این پرونده مربوط به ادارهي مهاجرت انگلستان بود که مقامات
انگلیس��ی با تکذیب ادعای یک کودک مبنی بر انگلیسی بودن ،قصد اخراج
او از انگلس��تان را داش��تند .آزمایش ژنتیکی نشان داد که این بچه عضو یک
خانوادهي انگلیس��ی است و بدین ترتیب مقامات انگلیس��ی اجازه دادند که
ای��ن بچه به خانوادهی خود بپیون��دد ) . (httc:// tv4. irib.irاندکی پس از آن،
پلیس انگلستان از این روش برای تشخیص یک متجاوز به عنف و جنایتکار
استفاده کرد.

3

1-Alec Jeffreys.
2 - Genetic Fingerprinting .

 -3این مورد مربوط به تجاوز به عنف و قتل دو دختر بود .هر چند یک پسر  17ساله به مورد دوم
این جنایات اعتراف کرده بود اما پروفسور جفریز که بنیانگذار اثر انگشت ژنتیکی شناخته میشود
توانست با این روش ثابت کند که نه تنها يك نفر به هر دو دختر مقتول تجاوز كرده است ،بلکه
این فرد قطع ًا این پسر  17ساله نيست .با دستور مقامات پلیس به نمونهبرداری از خون تمام افراد
ذکور  16تا  34ساله در سه دهکدهي مجاور محلهای جنایت ،باالخره تجاوزگر و قاتل واقعی با
انگشت نگاری ژنتیکی مشخص گردیده و محاکمه شد (دبیری ،همان 80 :و  81؛ ترو ،همان.)83 :
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دی.ان.آ ،.متمايز ميشوند (ترو 77 :1379؛ برایانت ،باگوت الوله سرل 125 :1388؛
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پس از آن در کشورهای دیگر نیز شاهد استفاده از این روش در تشخیص
محکومیت اشخاص مظنون و یا اثبات نسب افراد بودهایم؛ برای مثال ،برای
اولی��ن بار ای��ن روش در آمریکا در سال  1988برای اثبات جنایت فردی که
متهم به تجاوز جنسی و قتل بود در ایالت فلوریدا استفاده شد .بدین ترتیب
که نمونهي کوچکی از منی این مرد در مهبل مقتوله به دست آمد .با گرفتن
نمونهي خون از فرد متهم ،آزمایش��ات ژنتیکی منطبق بودن این دو نمونه با
یکدیگ��ر را اثبات کردن��د و در نتیجه فرد مظنون به خاطر ارتکاب این عمل
محکوم ش��د .همچنین در پروندهای مشابه ،در کالیفرنیا ،پس از آزمایش اثر
انگشت ژنتیکی ،فرد متهم ،بیگناه تشخیص داده شده و تبرئه گردید (دبیری،

هم��ان .)78 :از این روش در روسیه نیز در پروندههای متعددی استفاده ش��ده
است که یکی از آنها توجه مقامات مربوط به جرمشناسی بینالمللی را جلب
كرد و از آن پس در رش��تهي جرمش��ناسی ،به استف��اده از علم ژنتیک اقدام
کردند .در این پرونده برای اثبات تجاوز پدربزرگ یک دختر به او ،اطالعات
نوزاد به دنیا آمده از آن دختر و پدربزرگش در اختیار ریاضیدانان قرار گرفت
و تجزیه و تحلیل این اطالعات منجر به اخذ این نتیجه شد که پدر بزرگ به
احتمال  99/9درصد والد این نوزاد است (همان.)79 :

این نتایج موجب ش��دند ،وزارت دف��اع آمریکا به جمعآوری نمونههای
دی .ان.آ تم��ام مردان و زنان در بخش دفاع نظامی اقدام کند (ترو ،همان.)77 :

همچنی��ن ادارهي آگاهی ف��درال آمریکا ( )FBIنیز با ایجاد یک آزمایش��گاه
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یک بانک بزرگ اطالعاتی اثر انگش��ت ژنتیکی را شروع كرده که امیدوارند
همچون بانک اطالعاتی حاصل از الگوی ش��یارهای نوک انگش��تان ،که به
مثابه یک کتابخانهي اثر انگش��ت میباش��د ،این نیز به «کتابخانه اثر انگشت
دی .ان.آ» 1تبدیل شود (دبیری ،همان .)78 :با این رویکرد ،تا پایان سال ،2002
اطالعات ژنتیکی بیش از سه میلیون نفر ،به درون پایگاه اطالعاتی «مرکز ملی
اطالعات بیوتکنولوژی آمریکا» موسوم به  NCBIوارد ش��ده است (اش��میت
.)254 :1386

بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله دانمارک ،نروژ ،سوئد ،بلژیک،
هلند ،ایتالیا و فنالند نیز در حال تأسیس بانک اطالعات ژنتیکی برای ذخیره
و مقایسهي دی.ان.آ .از جنبهی جنایی و شناسایی هستند؛ برای مثال ،در هلند
این بانک اطالعات دی.ان.آ .از سال  1994وجود دارد و در انگلستان ،چنین
مرکزی در سال  1995در شهر بیرمنگام راه اندازی شده است.
در ايران نیز مقدمات تهیهي بانک اطالعات ژنتیکی و همچنین صدور
کارت شناسایی مخصوصی که همهي اطالعات هویت ژنی افراد در آن درج
شود ،در دست تهیه بوده و خبرهایی در مورد افتتاح این مرکز در سال 1390
از طرف مسؤلین پزشکی قانونی و همچنین در جهاد دانشگاهی اعالم شده
است (.)http://alborznews.co
1- DNA fingerprint library.
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همان طور که مش��خص است ،عدهای تشخیص هویت ژنی را از نتایج
مثبت دستورزیهای ژنتیکی دانسته و تهیهي بانک اطالعات ژنتیکی را به
مصلحت جامعه میدانند (نیکول )186 :1378؛ اما بسیاری از کارشناسان معتقدند،
ب��ا وجود امنیت باال و استانداردهای وضع ش��ده در روش انگش��تنگاری
ژنتیکی و تهیهي بانک ژنتیکی ،مش��کالت انسانی زیادی در آینده به وجود
خواهد آمد که مس��تقیم ًا مربوط به تهیه بانکهای اطالعات ژنتیکی خواهد
بود؛ براي مثال ،اگر قطعات کوچکتری از دی.ان.آ .ذخیره و مقایسه شوند،
نتایج ممکن است به ظاهر درست و صحیح باش��د ،در حالی که در حقیقت
کام��ل و صحیح نب��وده و امکان محکومیت و مجازات اف��راد بیگناه به این
واسطه وجود خواهد داشت.
بنابراین ،مش��خص است که هنوز سؤاالت و دغدغههای زیادی در مورد
ت نگاری ژنتیکی وج��ود دارد؛ از قبیل ،میزان اعتبار و قطعیت
روش انگش�� 
آن ،کاربرده��ای آن و امک��ان در نظر گرفتن آزمایشه��ای ژنتیکی به عنوان
دلیل��ی ب��رای اثبات دعوا .بر ای��ن اساس ،با توجه به اینک��ه در قانون ایران،
جایگاه و قدرت اثباتی این آزمایشها به عنوان دلیل اثبات دعوا تبیین نگشته
و در میان دانش��مندان علم فقه و محققین علم حقوق اختالف نظرهایی در
ای��ن باره وجود دارد ،این مقاله با ه��دف پاسخگویی و نتیجهگیری دربارهي
ش��بهات و سؤاالت پیرامون جایگاه انگشت نگاری ژنتیکی در دعاوی اثبات
نسب و اثبات برخی جرایم کیفری در فقه و حقوق ایران نگاشته شده است.
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ژنتیکی در میان ادلهي اثبات دعوا ،بحثهای میزان اعتبار تشخیص هویت بر
اساس انگشت نگاری ژنتیکی و کاربردهای انگشتنگاری ژنتیکی در فقه و
حقوق ارائه خواهد شد.
 -1میزان اعتبار تشخیص هویت بر اساس انگشت نگاری ژنتیکی

برخی مدعیاند ،تعیین هویت ژنتیکی تنها روشی است که تا کنون از
نظر علمی خدشه ناپذير بوده و فرد نمیتواند در آن دخالت کرده و آزمایش
را مخدوش کند ،زیرا برای مثال در تعیین هویت بر اساس اثر انگشت و
یا قسمتهای مختلف بدن امکان دستکاری وجود داشته و فرد میتواند با
عمل جراحی پالستیک بر روی سر انگشتان و یا قسمتهای دیگر بدن ،آن
را دستکاری کند (محسنی قندهاری  :1424ج  ،2ص  ،)27اما در تعیین هویت
ژنتیکی غیر از ادعای قطعی بودن این آزمایشات ،چنین امکانی وجود ندارد.
برای اثبات یا نفی ادعای قطعی بودن تشخیص هویت ژنتیکی و برای تعیین
میزان اعتبار آن در فقه و حقوق و استفاده از آن به عنوان دلیل معتبر در آرای
محاکم ،الزم است ابتدا میزان اعتبار آن از منظر علم ژنتیک مطالعه شده و
سپس اعتبار آن در فقه و حقوق بررسی شود.
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 -1-1ميزان اعتبار تشخيص هويت ژنتيکی از منظر علم ژنتيک

برخی متخصصان علم ژنتیک مدعیاند که شناسایی افراد خاص به
صورت انحصاری ،توسط الگوهای  ،RFLPمشکل به نظر میرسد ،زیرا
همیشه یک احتمال بسیار جزئی وجود دارد و آن اينكه ممکن است دو
شخص الگوی ژنی مشابه داشته باشند (هیل ،همان 264 :و  .)265هر چند برخی
احتمال انطباق اثر انگشت دو فرد را ،غیر از دوقلوهای یکسان یک تخمی که
الگوی اثر انگشت ژنی یکسانی دارند ،به نسبت یک در پنج میلیارد (دبیری،
همان :ص  78و  )79و برخی دیگر آن را فوقالعاده ضعیف دانستهاند (اشمیت،

همان .)254 :با این حال ،هر چه مناطقی از دی.ان.آ .که تجزیه و تحلیل
ميشود ،بیشتر باشد ،جورشدگی میان دو الگو با اطمینان بیشتری انجام
میشود (هیل ،همان) .به همین دلیل یک مرکز آزمایشگاهی اظهار داشته است
که استفاده از چهار نشانگر میتواند بیش از  99/99درصد احتمال تطبیق را
نشان دهد و در چنین صورتی احتمال اینکه ساترن بالت حاصل از دو فرد
به طور اتفاقی شبیه به هم باشد ،یک در میلیارد تخمین زده شده است (ترو،

همان .)86 :حتی در مورد دو برادر دوقلو که البته همسان نباشند ،این احتمال
را یک در میلیون محاسبه کردهاند (محسنی قندهاری ،همان.)28 :

نتیجه اینکه در صورتی که آزمایشات اثر انگشت ژنی ،منطبق نبودن دو
نمونه را تأیید کند ،این احتمال  100درصد شده و پذیرش نتیجه قطعی است
(همان ،)29 :اما در صورت اثبات انطباق دو نمونه ،اینکه واقع ًا این دو نمونه
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این احتمال ،بسیاری آن را نادیده گرفته و نتایج این آزمایشات را قطعی بیان
کردهاند.

1

از طرف دیگر به دلیل همین احتمال ضعیف ،برخی متخصصان ژنتیک
هشدار میدهند که نتایج انگشت نگاری دی.ان.آ .در اثبات هویت ،بایستی
همراه با شواهد به دست آمده از طرق سنتی و بر مبنای موردِ به خصوص،
تعبیر شوند (دبیری ،همان.)78 :

بر این اساس ،هر چند در انگلیس پس از یک تحقیق و بررسی وسیع ،از
ژوئن سال  ،1994تشخیص هویت ژنتیکی در تمام دادگاهها به عنوان مدرکی
معتبر جهت صدور حکم قضایی استفاده ميشود؛ اما دادگاهها موظفاند به
خاطر احتیاط و ایمنی از نتایج غلط ،پس از سه بار تصدیق نتایج آزمایشات،
اقدام به صدور حکم قضایی كنند.
در آلمان نیز در صورتی که مستند پرونده ،آزمایشات ژنتیکی باشد ،برای
صدور حکم قاطع و قوی 5 ،یا  6بار تصدیق آزمایشات مورد نیاز است
(.)http://ebrahimi71.blogfa.com
بیان وجود این احتمال -مشابهت و انطباق اثر انگشت ژنتیکی دو فرد-
هر چند به صورت بسیار ضعیف -توسط برخی متخصصان علم ژنتیک-
 -1در نوشتههای متعددی با نادیده گرفتن این احتمال ضعیف ،به قطعی بودن آزمایشات اثر
انگشت ژنتیکی اشاره شده است (برای مثال ر.ک :.شریفی ،خورشیدی ،مهذب ،همان260 :؛ عبادی،
بیدخوری و عارف عشقی 1387؛ نیکول :همان).
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اقتضا ميكند که قبل از ورود به بحث کاربردهای این نوع آزمایشات و
تشخیص هویت بر اساس آن در مسائل حقوقی و جزایی ،پیرامون درجهی
اعتبار ،یقینی بودن و یا ظنی بودن نتایج آن ،بررسی بیشتری انجام گيرد.
 -2-1ميزان اعتبار تشخيص هويت بر اساس انگشت نگاری ژنتيکی در فقه
و حقوق

مطابق مباحث پيشين ،وجود احتمال مشابهت در الگوی ژنی دو فرد،
توسط ریاضیدانان و به کمک حساب احتماالت (محسنی قندهاری ،همان:

28و )29و با توجه به انتقال کروموزومها و ژنهای پدر و مادر به فرزندان
محاسبه شده است 1،اما آیا وجود چنین احتمال ضعیفی میتواند نتیجهی
آزمایشات ژنتیکی را از درجهي اعتبار قطعی ساقط کرده و تنها نشان دهندهی
یک احتمال قوی باشد؟ اگر چنین است آیا این احتمال و ظن قوی معتبر
است یا خیر؟
روشن است که وجود احتمال مشابهت و انطباق اثر انگشت ژنتیکی بین
دو فرد -هر چند به میزان بسیار ضعیف -که از طرف متخصصان بیان شده
است و همچنین مشابهت اثر انگشت ژنتیکی میان دوقلوهای همسان ،به هر
 -1برای مثال در روسیه ،پروفسور ایوانف ( )Ivanovبرای بررسی درصد احتمال منسوب بودن
یک طفل به پدر بزرگ مادریاش ،از ریاضیدانان تقاضا کرد با اطالعاتی از علم ژنتیک که در اختیار
آنان قرار میدهد یک تجزیه و تحلیل ریاضی پیچیده را توسط کامپیوتر انجام داده و نتیجهگیری
کنند .ریاضیدانان بر اساس اطالعات و محاسبات ،این احتمال را  99/99درصد بیان کردند (دبیری،
همان.)79 :
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در دو فرد عادی به اندازهای ضعیف است که از طرف اکثریت قریب به اتفاق
دانشمندان ،اعم از ریاضیدان ،حقوقدان و متخصصین علم ژنتیک نادیده
گرفته شده است (همان .)28 :در مورد احتمال وجود یک دوقلوی همسان
نیز ،تحقیق و اثبات تکزا بودن فرد یا همسان نبودن دوقلوها مسئله را مشابه
مورد قبل خواهد کرد.
همچنین ادعای احتمال ایجاد تغییراتی در ژنتیک افراد پس از تولد و در
طول حیات که از طرف برخی مطرح شده است ،در صورت صحت ،به دلیل
احتمال باالی ضعیف بودن آن ،در فرض مسئله تغییری به وجود نخواهد
آورد (همان.)32 :

ب��ا توجه به آنچه بیان ش��د ،میتوان اظهار داش��ت ،ح��ال که عقال این
احتماالت بسیار ضعیف را نادیده گرفته و عمل بر طبق چنین ظنی که درصد
خالف آن بسیار ناچیز است را عمل به غیر علم تلقی نمیکنند ،ظن حاصل
از آزمایش��ات انگشت نگاری ژنتیکی با تمسک به همین سیرهي بنای عقال
از جملهی ظنون معتبر شمرده ميشود؛ همچنان که در اثبات حجیت ظواهر
الفاظ و یا استصحاب به چنین مدرکی استناد میش��ود (انصاری :1382ج ،1ص
66؛ مظف��ر :1374ج ،3صص 140 - 143؛ فاضل موحدی لنکرانی  :1373ج ، 4ص.)203

 -1بر همین اساس در برخی ایاالت آمریکا ،دادگاهها این آزمایشات را به عنوان ادله اثبات دعوا
نپذیرفتهاند (محسنی قندهاری ،همان.)32 :
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بر همین اساس برخی دانش��مندان علم فقه و اص��ول برای اثبات اعتبار این
آزمایشات چنین استدالل کردهاند« :حجیت امارهای که اطمینانآور بوده و به
گونهای باشد که باعث سکون نفس شود ،عقالیی است و از طرف شارع نیز
منعی در مورد آن بیان نشده است» (محسنی قندهاری ،همان.)29 :

بنابراين ميتوان معتقد بود ،منعی وجود ندارد که شارع ،با عقال در بنا
و سیرهشان هم مسلک باشد ،زیرا به تعبیر مرحوم مظفر ،شارع از جملهی
عقال و رئیس آنهاست (مظفر ،همان )142 :و نه تنها منعی از جانب او در این
مورد اثبات نشده ،بلکه حکم او در عمل به شهادت شهود ،بینه و غیره 1که
در تمام آنها احتمال ضعیفی از خالف وجود دارد ،همراهی او با عقالء را در
نادیده گرفتن احتماالت بسیار ضعیف اثبات میکند 2.عالوه بر این استدالل،
برخی دانشمندان معاصر برای تمسک به سیرهي عقال و اثبات نبود منع از
طرف شارع در اثبات مشروعیت بسیاری از نهادهای حقوقی -نوپدید که
موضوع اين مقاله نیز میتواند یکی از آنها محسوب شود -دلیل خویش را
همان دالیل حجیت تقریر و سیرههای متصل به زمان معصوم دانسته و چنین
 -1قال النبی (« :)انما اقضی بینکم بالبینات و االیمان و( »...کلینی  :1407ج ، 7ص .)414
 - 2همانند تمسک به بنای عقالء در حجیت ظواهر و خبر واحد ،چرا که در مورد ظواهر چنین
استدالل میشود که گرفتن ظاهر و اعتماد به آن در فهمانیدن مقصود از مواردی است که سیرهی
عقالء بر آن جریان یافته و چون مانعی در همراهی شارع با عقالء در این مورد وجود ندارد و شارع
خود از جملهی عقالء است ،حتم ًا با آنان هم مسلک است؛ همچنین در مورد خبر شخص واحد
مورد اطمینان گفته میشود مانعی ندارد که شارع در اعتماد به خبر شخص واحد برای رسانیدن
احکام با عقالء هم مسلک باشد و منعی هم از جانب او ثابت نشده است( .انصاری ،همان؛ مظفر،
همان).
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«یک��ی از مقدم��ات استدالل به حجی��ت تقریر این اس��ت که وظیفهي
معص��وم( )بیان احکام و تکالیف مکلفی��ن است و در همین راستا الزم
است نس��بت به اعمال و رفت��ار مردم موضع بگی��رد .بنابراین ،سکوت امام
نسبت به این اعمال دلیل تقریر و امضای آن اعمال میباشد .این دلیل به ویژه
ب��ا توجه به جاودانگی دین اس�لام و تعلق ائمه معصومین ( )به همهي
زمانها ،اختصاص��ی به زمان حیات آنها ندارد ،بلکه خداوند تبارک و تعالی
این وظیفه و تکلیف را بر دوش پیامبر ( )و امامان ( )قرار داده است
که نس��بت به تمام عصرهای بعد از خود موض��ع بگیرند و چنانکه عمل یا
سیرههای آیندهي مردم مورد رضایت آنان نباشد باید به شیوهای آن را اعالم
و بی��ان كنند .در غیر این صورت سکوت و عدم ردع آنها دلیلی بر امضاء و
رضایت آنهاست» (شبیری زنجانی  206 :1389و )207

همچنین میتوان گفت ،منطق قضایی حکم میکند که حل مجهوالت در
عرصهي زندگی اجتماعی همانند کشف مجهوالت دقیق فلسفی نباشد ،یعنی
علم در عرصهي زندگی اجتماعی ،علم به معنای فلسفی و منطقی نیست که
همراه علم به نفی نقیض آن فرض شده و هیچ گونه احتمال خالفی در آن
نباشد ،و اال در اکثر موارد چنین علمی حاصل نشده و زندگی اجتماعی مردم
مختل میشود (موسوی 27 :1382؛ جعفری لنگرودی  :1376ج ،1ص  .)662بر همین
اساس ،برخی دانشمندان فقه و حقوق با طرح تعبیری به نام «علم عادی»
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معتقدند در عالم حقوق باید مسائل را به کمک علم عادی درک کرد و این
علم را چنین تعریف میکنند« :علمی که اغلب مردم یک جامعه وقتی که به
آن حد رسیدند احتمال خالف را به دانستهی خود راه نمیدهند در حالی که
ممکن است عق ً
ال احتمال خالف آن توسط اقلیت دانشمند و تحصیل کرده
داده شود» (جعفری لنگرودی ،همان).

1

برخی متفکرین اسالمی 2نیز یقین را در علم اصول فقه ،اطمینان و سکون
نفس دانسته و از آن تعبیر به یقین و قطع ذاتی میکنند .همچنین معتقدند ،هر
گاه انسان در یک موضوع میان دو احتمال قرار بگیرد که یک احتمال بزرگتر
و دیگری بسیار ضعیفتر است ،آن احتمال کم ،قربانی احتمال بزرگتر شده
و به خصوص احتمال بزرگتر با کمک قرائن دیگر تبدیل به یقین میشود.

3

برخی حقوقدانان هم ظن نزدیک به علم را در نظام اثبات دعوا همچون
یقین محس��وب ک��رده و از آن تعبیر ب��ه «ظن متأخم» میکنن��د و معتقدند
سختگی��ری در نپذيرفتن چنین ظنی ،نظام اثباتی را مختل میکند (کاتوزیان
 :1385ج  ،2ص  146و .)147

بنابر آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت ،اگر انگشت نگاری ژنتیکی
اطمینانآور باشد ،بدون تفاوت در اثبات یا نفی مدّ عا ،معتبر خواهد بود
(محسنی قندهاری ،همان .)27 :با این حال توجه و رعایت سه نکته برای استفاده
 - 1ایشان این نظر را منسوب به ملاّ احمد نراقی میکنند.
 -2سید محمد باقر صدر  1421ﻫ.ق ،و  1426ﻫ.ق.،
 -3شهید صدر با همین استدالل ،استقراء را مفید یقین ذاتی و حجت میدانند.
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تشخیص هویت ژنتیکی برای صدور حکم باید پس از اثبات نبود یک
دوقلوی همسان برای شخص مورد نظر باشد؛ دوم ،دقت شود که آزمایشات
به گونهای انجام شده باشند که کمترین میزان اشتباه و خالف در آن متصور
باشد؛ سوم ،بهتر است این نتایج همراه با شواهد دیگر مستند حکم واقع
شوند.
-2کاربردهای انگشت نگاری ژنتيکی در اثبات دعاوی مربوط به حوزهي
زنان در فقه و حقوق

عمدهی کاربرد تشخیص هویت به روش انگشت نگاری ژنتیکی در فقه
و حقوق ،در دادگاهها و به عنوان دلیلی برای اثبات دعوا میباشد (ترو ،همان:
.)77

به طور مشخص میتوان مهمترین این کاربردها را در دو حوزهی اثبات
نسب و شناسایی جنایتکاران با همکاری پزشکی قانونی تقسیم کرد (همان).

در موارد اختالف نظر در هویت والدین ،انگشت نگاری ژنتیکی میتواند
شواهد انکارناپذیری از وابستگی خانوادگی تأمین کند ،زیرا اثر انگشت
ژنتیکی طفل قسمتهایی دارد که با برخی از قسمتهای به دست آمده از اثر
انگشت ژنتیکی پدر و مادر همخوانی دارد و احتمال اینکه این همخوانی به
طور تصادفی باشد ،بسیار ناچیز است .در مورد شناسایی مظنونین جنایتکار
و مجرمین و در حوزهي مسائل زنان ،در خصوص متهم تجاوز به عنف نیز
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در مواردی که مقدار کمی از نمونهی خون یا مو یا اسپرم جانی و مجرم،
در محل جنایت وجود داشته باشد ،آزمایشهای انگشت نگاری ژنتیکی با
مقایسهي این نمونهها با نمونههایی از افراد مظنون ،جنایتکار و مجرم را
معرفی میکند (نیکول ،همان186 :و  .)187بدین ترتیب آزمایشهای انگشت
نگاری ژنتیکی یک بار به عنوان دلیل اثبات دعوا در امور مدنی و بار دیگر به
عنوان دلیل اثبات دعوا در امور کیفری بررسي ميشود ،اما قبل از آن ضروری
است ،نظام ادلهی اثبات دعوا در فقه و حقوق ایران در امور مدنی و کیفری
مداقهی مختصري شود.
 -1-2ادلهی اثبات دعوا در فقه و حقوق ايران

ادله و دالیل جمع دلیل است و در لغت به معنای «راهنما»« ،رهنمون»،
«نشان» و «عالمت» آمده است (دهخدا  :1372ج ،7ص  9735و  .)9736در
اصطالح عرفی به چیزی که امری را اثبات كند میگویند (امامی  :1379ج ،6

ص .)8در حقوق ،دلیل در دو مفهوم اخص و اعم به کار گرفته میشود .در
مفهوم اخص ،به هر وسیلهای گفته میشود که در قانون پیشبینی شده و در
مرجع قضاوتی سبب اقناع وجدان دادرس به واقعیت امر مورد ادعا شود .در
مفهوم اعم ،به فراهم آوردن وسایلی که وجدان دادرس را اقناع کند ،دلیل
میگویند .بنابراین ،برای مثال« ،گواهی» دلیلی به معنای اخص است ،اما آنجا
که گفته میشود «بار دلیل بر دوش مدعی» است« ،دلیل» در مفهوم اعم به کار
رفته است و به معنای آن است که تدارک ،تهیه و ارائهی وسایلی که وجدان
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(شمس  :1384ج ،3ص 1.)83اصطالح دلیل ،به هریک از دو مفهوم مزبور که به
کار رود ،آنچه اهمیت دارد و مورد نظر است ،تشخیص واقعیت امر ادعا شده
میباشد؛ امری که پیامدهای حقوقی دارد (همان .)84 :به هر حال شایسته است
برای تعیین جایگاه آزمایشهای ژنتیک در نظام ادلهی اثبات دعوا در ایران،
مفهوم و مصادیق «دلیل» در امور حقوقی و کیفری در حقوق ایران مجزا و
مجمل معرفی شود.
 -2-2ادلهی اثبات دعوا در امور حقوقی

مادهی  194قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور
مدنی ،دلیل را این گونه تعریف میکند« :دلیل عبارت از امری است که
اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد مینمایند».
به عقیدهی حقوقدانان ،قانون ایران نظام ادلهی قانونی را پذیرفته است؛
بدین معنا که قانون ،ادلهای که میتواند و یا باید وجدان دادرس را اقناع كند
و نیز توان اثباتی هر یک را پیشبینی كرده است؛ بدین گونه که دادرس ،در
تشخیص واقع ،از یک سو مکلف است ،تنها دالیلی را که در قانون شمارش
شده بپذیرد و از سوی دیگر باید به هر یک از ادلهی مزبور با توجه به توان
اثباتی آن که در قانون تصریح شده ،استناد كند (همان 86 :و  87و .)97

 -1همچنین ر.ک :.گلدوزیان ،1384 ،ص .16
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احصاء این ادله در امور حقوقی طبق مواد  1258تا  1335قانون مدنی
عبارتاند از :اقرار ،1اسناد کتبی ،2گواهی (شهادت) ،3امارات 4و قسم .5عالوه
بر این ،قانون آیین دادرسی مدنی در مواد  248تا  ،269تحقیق محلی،
معاینهي محل و رجوع به کارشناس را نیز به موارد مذکور افزوده است.
ارزش و توان اثباتی این ادله نیز در قانون پیشبینی شده است .آنچه
در این زمینه برای تحقیق حاضر اهمیت دارد دانستن چند نکته در این
مورد است؛
نکتهی اول اینکه ،همیشه دلیل مقدم بر اماره است (امامی ،همان 235 :و

 ،)245زیرا دلیل اثبات واقع میکند اما اماره اگر قانونی باشد ،قانونگذار
آن را در ص��ورت نبودن قطع ،تنها برای حفظ نظم اجتماعی و بر پایهي
ظن نوعی ،جانش��ین قطع میداند و اگر قضایی باش��د کاشف از حقیقت
و واق��ع است و چنانچه دلیلی ابراز ش��ود که اثب��ات كند واقع برخالف

 -1م  1259ق.م« :.اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود».
 -2م  1284ق.م« :.سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».
 -3گواهی (شهادت) ،عبارت است از اخبار فرد نزد مرجع قضاوتی از آگاهیهایی که از موضوع
دادرسی دارد ،به نفع یکی از طرفین دعوا و به زیان دیگری (امامی ،همان213 :؛ شمس ،همان.)230 :
 -4ماده  1321ق.م« :.اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل
بر امری شناخته میشود».؛ اماره به دو قسم ،امارات قانونی و امارات قضایی تقسیم می شود ،امارات
قانونی طبق مادهی  1322ق.م .اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده است و مادهی
 1324ق.م .در مورد امارات قضایی چنین میگوید« :اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت
است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت
شهود قابل اثبات باشد یا ادلهي دیگر را تکمیل کند».
 -5مواد  1325تا  1335قانون مدنی ،موارد کاربرد قسم را مشخص نمودهاند.
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حقوقدانان��ی که معتقدند امارهي قضایی را باید در ش��مار دالیل واقعی
آورد نه دلیل تعبدی ،با تقس��یم دلیل به مس��تقیم و غیرمس��تقیم ،امارهي
قضای��ی را ب��ه خاطر اثبات آن توسط نش��انهها و اوض��اع و احوال و بر
پایهی احتماالت ،دلیل غیرمس��تقیم تلقی ك��رده و در نتیجه دالیلی مانند
سن��د و ش��هادت و اقرار را بر آن مقدم میدارن��د (کاتوزیان ،همان :ج ،2ص
 165و .)166

نکتهي دوم این است که در صورت تعارض دو اماره ،اگر یکی قانونی
و دیگری قضایی باشد ،امارهی قضایی مقدم بوده و مبنا قرار میگیرد (همان:

 ،)165زیرا با امارهی قضایی وجدان دادرس اقناع میشود؛ در این صورت
دیگر موردی برای عمل به ظن نوعی باقی نمیماند (امامی ،همان .)246 :به
همین دلیل برخی حقوقدانان دلیل این امر را داللت قویتر امارهي قضایی
بر واقع به نسبت امارهی قانونی بیان کردهاند (کاتوزیان ،همان )165 :و برخی
دیگر چنین نگاشتهاند« :امارهی قضایی در صورتی بر امارهی قانونی مقدم
خواهد بود که برای قاضی مفید علم باشد و اگر بتواند امارهی قضایی برای
قاضی مفید علم باشد و وجدان وی را اقناع کند ،در آن صورت حجیت آن
به دلیل اماره بودنش نیست بلکه به جهت علمی است که برای قاضی ایجاد
میکند» (دیانی .)274 :1385
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بنابراین ،اینکه برخی انگاشتهاند دلیل این ترجیح این است که امارهي
قانونی مبتنی بر ظن نوعی و امارهي قضایی مبتنی بر ظن شخصی است
(شمس ،همان374 :؛ همو  ،)227 :1387صحیح نيست ،زيرا اوالً در صورت معتبر
بودن و حجیت دو امارهی نوعی و شخصی ،مورد از قبیل تعارض دو دلیل
بوده و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد (مشکینی  ،)161 :1416ثانی ًا همانطور
که بيان شد ،مقدم بودن امارهي قضایی به دلیل مفید علم بودن یا اطمینانی
است که برای دادرس ایجاد میکند ،هر چند که این علم ،از نوع علم عادی و
ن ذاتی 1باشد (جعفری لنگرودی ،همان)699 :؛ به هر حال این
یا به تعبیر دیگر یقی 
اطمینان مقدم بر ظن است .بر همین اساس ،دکتر جعفری لنگرودی پس از
ذکر این نکته متذکر میشود کسانی که مبنای امارهي قضایی را ظنون دادرس
معرفی کردهاند ،دلیل قاطعی ندارند (همان).

نکتهي سوم اینکه ،در هر یک از امارات خواه قانونی باشد یا قضایی،
گاهی دادرس اوضاع و احوال را مستقيم مشاهده میكند و گاهی به دلیل
اینکه آگاهی بر اوضاع و احوال احتیاج به تخصص فنی دارد که دادرس فاقد
آن است ،به حکم عقل (گلدوزیان ،همان ،)64 :این امر را به تشخیص کارشناس
فنی ارجاع میدهد (امامی ،همان) .همچنین ذکر این نکته ضروری است که
یکی از دالیل اهمیت امارهی قضایی را قابلیت پذیرش همهی دالیل جدید

 -1تعریف علم عادی و یقین ذاتی در ذیل مبحث ،میزان اعتبار تشخیص هویت بر اساس انگشت
نگاری ژنتیکی در فقه و حقوق آمده است.
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همان.)172 :

بحث دیگری که در این مورد یادآوری آن ضروری به نظر میرسد ،این
المدعی» که در بیشتر
نکته است که بر پایهي قاعدهی مشهور فقهی «البینة علی ّ
نظامهای معتبر حقوقی اجرا میشود (شمس  :1384ج  ،3ص  )103ارائهی دلیل
باید از طرف مدعی باشد (الجبعي العاملي (شهید ثانی)  :1378ج،1ص  ،)371اما در
مواردی این قاعده با استثنائاتی تعدیل شده است؛ برای مثال ،بار اثبات دلیل
با وجود امارهای قانونی به نفع مدعی تخفیف مییابد (شمس ،همان.)105 :

همچنین قاعدهی منع تحصیل دلیل از سوی دادگاه در امور حقوقی با مادهی
 199قانون آیین دادرسی مدنی به شکل زیر تعدیل شده است« :در کلیهی
امور حقوقی دادگاه عالوه بر رسیدگی به دالیل مورد استناد طرفین دعوا،
هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت الزم باشد ،انجام خواهد
داد».
 -3-2ادلهی اثبات دعوا در امور کیفری

تعاریف گوناگونی از دلیل در امور کیفری ارائه شده است .در یک تعریف،
به تمام وسایلی که برای اثبات یا نفی یک امر موضوعی یا برای اثبات صحت
و یا بطالن یک فرض مطروحه به کار میرود «دلیل» گفته میشود (دیانی،

همان .)5 :به طور کلی ،در امور کیفری دلیل به مجموعه قواعد اجرايي برای
احراز یک جرم در ارتباط با وقایع بیرونی و یا رفتار شخص مورد تعقیب،
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گفته میشود (گلدوزیان ،همان .)18 :بار اثبات دلیل در امور جزایی به عهدهی
مرجع قضایی است ،زیرا مکلف است به وقوع جرم استناد كند .به همین
دلیل مادهي  27قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور
کیفری ،رئیس یا دادرس را شخص ًا مکلف به انجام تحقیقات الزم مینماید.
بنابراین ،قاضی جزایی در تحصیل دلیل نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز
دارد .همچنین در امور جزایی ،اصل این است که جرایم با هر نوع دلیلی قابل
اثبات میباشند ،زیرا بر خالف امور حقوقی که اثبات اعمال حقوقی به شرایط
و قالبهای معینی نیاز دارد ،در امور کیفری بيشتر وقایع مجرمانه متنوع و
نامحدود بوده و دلیل انتساب آنها به متهم بس دشوار است .البته این قاعده
آزادی دلیل در برخی موارد توسط قانون محدود شده است (همان.)21 :

بر اساس آنچه گفته شد ،مادهي  160قانون مجازات اسالمی مصوب
 1392/2/1علم قاضی را در کنار اقرار ،شهادت ،قسامه و سوگند از جمله
ادلهي اثبات دعوا معرفی میکند و مادهي  211علم قاضی را عبارت از یقین
حاصل از مستندات بین میشمارد .همچنین در مواد 161و 212قانونگذار
تصریح میکند که حتی در صورت اقامهی ادلهي قانونی بر خالف علم
قاضی ،آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی باید با ذکر مستندات علم
خود بر اساس آن رأی صادر کند.
در مادهی  105قانون مجازات اسالمی مصوب  1370نیز آمده بود« :حاکم
شرع میتواند در حقاهلل و حقالناس به علم خود عمل کند و حد الهی را

244

جایگاه انگشتنگاری ژنتیکی در ادلهی اثبات دعوی در حقوق ایران

و  231همان قانون ،علم قاضی ،به صراحت به عنوان دلیل اثبات قتل ،لواط،
مساحقه و سرقت مستوجب حد معین شده بود.
از منظر فقه نیز ،علم قاضی در حقاهلل و حقالناس حجت دانسته شده
است (موسوی الخمینی  :1378ج ، 2ص 408؛ الجبعلي العاملي (شهید ثانی) ،همان:

 .)371حتی در صورتی که بینهای مخالف علم او اقامه شود ،به او اجازه داده
نشده است ،بر طبق بینه حکم کند (موسوی الخمینی ،همان) .نتیجه اینکه در
حقوق کیفری برای اثبات هر جرمی که در آن به علم قاضی تصریح شده
باشد یا قانون در آن مورد ساکت باشد ،مانند جرایم تعزیری ،علم قاضی
میتواند مستند قرار گیرد .با این حال ،اگر دالیل اثبات جرمی در قانون به قید
حصر ذکر شده باشد و علم قاضی جزء آن ادلهی محصوره نباشد ،در چنین
جرایمی قاضی نمیتواند به علم خود مراجعه کند؛ برای مثال ،راههای ثبوت
زنا در مواد  74 ،68و  75قانون مجازات اسالمی مصوب  ،1370احصاء شده
و علم قاضی جزء این ادله نیامده بود؛ بنابراین ،قاضی در چنین جرایمی
مجاز به مراجعه به علم خود دانسته نمیشد (همان 323 :و  .)382مادهي  73این
قانون نیز مؤید همین معنا بود 1،اما در قانون مجازات اسالمی جدید هر چند
با توجه به مواد  200 ،199و  232در زنا ،لواط ،تفخیذ و مساحقه شرایط اقرار
 -1مادهی  73قانون مجازات اسالمی مصوب  1370مقرر میداشت« :زنی که همسر ندارد به صرف
باردار شدن مورد حد قرار نمیگیرد ،مگر آنکه زنای او با یکی از راههای مذکور در این قانون
ثابت شود».
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و شهادت همچنان همان است که در قانون مصوب  1370آمده بود ،با این
حال راه اثبات این جرایم محدود به این ادله نشده و بنابراین میتوان گفت،
با توجه به مواد عمومی  211 ،160و  212در این جرایم نیز علم قاضی با
همان تعریف مادهي  211میتواند مستند حکم قرار گیرد.
حال ،فراهم آوردن علم برای قاضی ممکن است مبتنی بر تحقیقات علمی
از جمله ارجاع امر به کارشناسی صورت گیرد .نظریهی کارشناسی وسیلهی
علمآور مناسبی برای قاضی است که در امور کیفری جایگاه مهمی دارد
(دیانی ،همان 247 :و  .)248بر این اساس تبصرهي مادهي  211قانون مجازات
اسالمی جدید مقرر میكند« :مواردی از قبیل نظریهي کارشناس ... ،و سایر
قرائن و امارات که نوعا علمآور باشند میتواند مستند علم قاضی قرار گیرد».
اگر نظریهی کارشناسی برای قاضی ایجاد علم نکند ،قاضی میتواند از
آن ّ
تخطی کند ،ولی قاضی نمیتواند از نظریهی دقیق و صحیح کارشناس که
نوع ًا مفید علم است ،سر باز زده و آن را بدون دلیل مردود اعالم دارد (ساکت
 324 :1382و .)325

در همین راستا ،شورای عالی قضایی بخشنامهای به کلیهی دادسراها و
دادگاههای کیفری سراسر کشور ابالغ نموده است ...« :هر چند در برخی
جرایم طریق اثبات دعوی در قانون ذکر شده لکن چون این امر از باب
طریقیت و حصول علم برای قاضی است و قاضی برای حصول قطع و یقین
از هیچ نوع تحقیقی که علم را تحصیل کند منع نگردیده است مقتضی است

246

جایگاه انگشتنگاری ژنتیکی در ادلهی اثبات دعوی در حقوق ایران

و از وسایلی که دانش بشری در این زمینه فراهم نموده است استفاده كند».

1

 -3جايگاه انگشت نگاری ژنتيکی در ميان ادلهي اثبات دعوا در حقوق
ايران با رويکرد اثبات دعاوی در حوزهي زنان

پس از مشخص شدن میزان اعتبار تشخیص هویت بر اساس انگشت
نگاری ژنتیکی و بیان مختصری در مورد ادلهي اثبات دعوا ،باید جایگاه این
آزمایشهای ژنتیکی در قوانین ،دادگاهها و ادلهي اثبات دعوا در حقوق ایران
به وضوح روشن شود.
 -1-3تعيين جايگاه انگشت نگاری ژنتيکی به عنوان دليل اثبات دعوا در امور
حقوقی (دعاوی مدنی اثبات نسب) بر اساس امارهي قضايی

از آنچه تا کنون گفته شده است ،مشخص است که آزمایشهای ژنتیک
از بین دالیل احصاء شده در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی ،امکان
تطبیق با امارات و رجوع به کارشناسی را دارد .از آن جهت که پیش از این،
چنین آزمایشهایی مفید ظن معتبر دانسته شدند ،باید آنها را در زمرهی
امارات قرار داد و از آن جهت که در قانون به چنین امارهای تصریح نشده
است و از طرفی احتمال خالف در این آزمایشها بسیار ضعیف است ،به
گونهای که آن را باعث سکون نفس و اطمینان خاطر شمرده و از آن تعبیر
 - 1بخشنامه شماره  1362/12/6-1/56313شورای عالی قضایی.
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به علم عادی یا یقین ذاتی تعبير شد ،باید آن را در زمرهی امارات قضایی
محسوب کرد .همانطور که پیش از این اشاره شد ،امارات قضایی بر اساس
مادهي  1324قانون مدنی ،اماراتی هستند که به نظر قاضی واگذار شدهاند و
عبارتاند از اوضاع و احوالی در خصوص مورد دعوا .همچنین گفته شد
که اعتبار امارهی قضایی به دلیل اطمینانآور بودن آن و اقناع وجدان دادرس
توسط آن است .این درست همان چیزی است که در مورد آزمایشهای
ژنتیکی در بحث میزان اعتبار آنها در فقه و حقوق ،به آنها الزام شد؛ یعنی به
دلیل اطمینان حاصل از این آزمایشها و با رعایت نکاتی در مورد اوضاع و
احوال مورد آزمایش مانند نبود دوقلوی همسان ،دقیق بودن آزمایش ،صحت
آزمایشها و غیره ،این آزمایشها معتبر شمرده شد .با این حال ،شاید چند
اشکال در این مورد به نظر برسد:
اشکال اول اینکه ،امارهي قضایی در اختیار دادرس است و در واقع،
استنباط و نتیجهگیری از نشانهها و اوضاع و احوال هر دعوا به عهدهی اوست
(کاتوزیان ،همان .)169 :در نتیجه ممکن است فرض شود ،اوضاع و احوالی
که در یک دادرس ایجاد اطمینان کرده ،وجدان دادرس دیگر را اقناع نکند
(شمس  225 :1387و  .)226به همین دلیل ،قرار دادن آزمایشهای ژنتیکی در
زمرهی امارات قضایی صحیح نيست ،زیرا این آزمایشها نوع ًا برای افراد،
مفید ظن و باالتر از آن مفید اطمینان میباشند و بنابراین ،نتیجه گیری از آنها
نباید مختلف باشد.
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و باالتر از آن ،در مواردی که علم قاضی مستند رأی باشد ،قاضی باید مستند
رأی خود را مشخص كند (شمس ،همان226 :؛ دیانی ،همان)249 :؛ چنانکه این
امر در مادهي  105قانون مجازات اسالمی نیز به صراحت مقرر شده است؛
دوم اینکه ،در امارات قضایی هم ممکن است ،آنچه سبب اقناع وجدان
قاضی میشود ،مستند به یک ظن نوعی باشد که در این صورت ،در برخی
موارد جایی برای استنباط و نتیجهگیری شخصی دادرس باقی نمیماند
(کاتوزیان ،همان 167 :و )168؛

سوم اینکه ،با وجود اعتقاد به اطمینانآور بودن آزمایشهای ژنتیکی بیان
شد که به دلیل احتمال خالف ضعیفی که در آن وجود دارد ،دادرس موظف
است اوضاع و احوال مورد را ،از لحاظ نبود دوقلوی همسان و صحت و
دقت آزمایشات ژنتیکی ،بررسی شده و نتایج را همراه با شواهد دیگر موجود
در دعوا مستند حکم قرار دهد.
 -1-1-3انگشتنگاری ژنتیکی به عنوان امارهي قضایی و تعارض آن با امارهي
قانونی فراش

از آنجا که مهمترین کاربرد ش��ناخته ش��دهی تش��خیص هویت توسط
انگشت نگاری ژنتیکی در دعاوی مدنی ،در حوزهي اثبات نسب است (ترو،

همان77 :؛ نیکول ،همان ،)186 :اش��کال دومی که به ذهن میرسد این است که
چرا قانونگذار ،این آزمایشها را همچون امارهي فراش به عنوان یک امارهي
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قانونی محسوب نکرده است و اص ً
ال آیا پیشنهادِ فرض آزمایشهای ژنتیکی
به عنوان امارهي قانونی صحیح است یا خیر؟
با توجه به آنچه از ماهیت آزمایشهای ژنتیکی بيان شد ،ماهیت این گونه
آزمایشها که اطمینانآور هستند با ماهیت امارهي قانونی که تنها به دلیل غلبه،
از طرف قانون ،دلیل بر امری قرار داده شدهاند (جعفری لنگرودی ،همان 659 :و

 ،)660متفاوت است .ديگر اینکه ،در مورد مسئلهی اثبات نسب ،قانونگذار
امارهی فراش را که پشتوانه و اعتبار آن ،مصلحت جامعه و خانواده است،
به عنوان امارهی قانونی فرض کرده است (صفایی و امامی 293 :1386؛ کاتوزیان،

همان .)175 :عدهای از حقوقدانان امارهي فراش را یک نوع امارهي مطلق
دانسته (دیانی ،همان )275 :و اثبات خالف آن را تنها با دالیل ویژه امکانپذیر
میدانند .به همین دلیل ،این عده معتقدند ،هر دلیلی که بر خالف امارهي
فراش از طرف هر شخصی ارائه شود ،پذیرفته نیست و تنها لعان یا قطع
و یقین است که در مقابل امارهي فراش اعتبار دارد (کاتوزیان ،همان 163 :و

 .)164در مقابل ،عدهي دیگری از حقوقدانان معتقدند ،همان طور که میتوان
نسب پدری را با امارهي فراش ثابت کرد ،با دالیل دیگر نیز میتوان آن را
اثبات نمود .در حقیقت ،قانونگذار ایران در زمینهي اثبات نسب هیچگونه
محدودیتی از لحاظ دلیل قائل نشده است؛ بنابراین نسب را میتوان با امارات
قضایی ثابت کرد (صفایی و امامی ،همان .)300:چنانکه مادهي  1160قانون مدنی
که مبتنی بر فقه امامیه وضع شده است (همان) ،در یکی از سادهترین موارد
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به شوهر سابق و کنونی مادر است ،مقرر میدارد ...« :طفل ملحق به شوهر
دوم است ،مگر آنکه امارات قطعیه بر خالف آن داللت کند».
مقصود از امارات قطعیه ،اوضاع واحوالی (امارات قضایی) است که به
وضوح داللت بر عدم انتساب طفل به شوهر دوم کند و دادرس از آن،
قطع به عدم انتساب پیدا نماید (همان) .بر اساس آنچه گفته شد ،در صورتی
که نتیجهی آزمایشهای ژنتیکی مخالف با امارهی فراش باشد ،با توجه به
اطمینانآور بودن نتایج این آزمایشها ،باید ملتزم شد ،شبههای در نفی ولد از
صاحب فراش باقی نمیماند (محسنی قندهاری ،همان( )29–31 :همان طور که
در بحث تعارض امارهي قضایی و امارهي قانونی ،همین حکم شد) 1،زیرا
امارات قانونی یا شرعی ،در فرض جهل به واقع تشریع شدهاند و در صورتی
که دلیلی یقینی یا اطمینان آور ارائه شود ،دیگر جایی برای تمسک به امارهي
قانونی نیست و سالبه به انتفاء موضوع میشود ،همچنان که در صورت
وجود امارهي معتبر شرعی جایی برای تمسک به اصول عملیه باقی نمیماند
(محسنی قندهاری ،همان 40 :و .)41

 -1البته در فرضی که امارهي قضایی ،اطمینانآور نبوده و برای مثال شباهت ظاهری فرزند به پدر،
نشانهای بر قیام امارهی قضایی نسب باشد ،قطع ًا چنین امارهای نمیتواند امارهی فراش را از حجیت
و اعتبار ساقط کند (دیانی ،همان.)275 :
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 -2-1-3انگشت نگاری ژنتیکی به عنوان امارهي قضایی و تعارض آن با اقرار،
بینه و شهادت

سؤال مطرح این است که در صورت مخالفت آزمایشهای ژنتیکی با
دالیلی مانند اقرار ،بینه و شهادت کدام یک مقدم خواهد بود؟
شاید با نگاه اول ،به دلیل اماره محسوب نمودن آزمایشهای ژنتیکی،
پاسخ مقدم بودن دلیل بر اماره ،واضح به نظر برسد .چنانکه برای مثال،
ِ
ادارهي فتوای وزارت اوقاف و شئون اسالمی کویت ،عدم حجیت
آزمایشهای ژنتیکی در مورد نسب را در مقابل ادلهای مانند بینه و اقرار و
حتی امارهی فراش ثابت دانسته و دلیل آن را اجماع فقها اعالم کرده است
(محسنی قندهاری ،همان ،)31 :اما در مورد آزمایشهای ژنتیکی ،چنین پاسخی
با اشکال مواجه است .به عقیدهی ما ،به همان میزان ،بلکه بیشتر از آنچه در
نتیجهی آزمایشهای ژنتیکی احتمال مخالفت با واقع وجود دارد ،در مورد
سایر ادله نیز این درجه از احتمال وجود دارد.
چه کس��ی مــیتواند تضمین کند که اقرار کننــده ،حقیقت را پوش��یده
نم��یدارد؟ آیا به هیــچ ش��اهد عادلی میتوان اعتماد کــ��رد که واقع را به
درست��ی درک و به راســتــی بیان کرده باش��د؟ آیا احتمال مجــعول بودن
یک سند وجود ندارد؟( ...کاتوزیـان ،همان .)133 :بنــابراین ،تــمام این دالیل
نی��ز تنها برای قاضی علم عادی یا ظن متأخ��م به علم یا یقــین ذاتی ایجاد
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باید قدرت اثباتی تمام این دالیل را در وجدان خود بسنجد و با توجه به آن
تصمیم نهایی را اتخاذ کند (کاتوزیان ،همان.)147 :

در مورد تعارض امارهی قضایی و دلیل نیز ،در صورتی که امارهی قضایی
تنها به عنوان یک نشانه نباشد؛ یعنی به گونهای نباشد که به خودی خود
داللتی بر واقع نداشته و تنها با استنباط قاضی از آن نشانهها ،ام ِر مورد ا ّدعا،
استنتاج گردد (همان166 :؛ شمس  ،)367 :1384بلکه امارهي قضایی اطمینان آور
باشد ،دیگر نمیتوان دالیلی مانند اقرار و بینه و شهادت را بر آن مقدم داشت.
بلکه قاضی باید با در نظر گرفتن مصالح اجتماعی که منظور نظر قانونگذار
در آن مورد خاص میباشد و سنجش تمام دالیل ارائه شده ،تصمیم نهایی
خویش را اتخاذ کند .برخی دانشمندان معاصر نیز در مورد تعارض میان این
دالیل با آزمایشهای ژنتیکی ،چنین ابراز میدارند که اگر احتمال مخالفت
با واقع در این آزمایشها را پایینتر از احتمال خالف واقع بودن سایر ادله
بدانیم ،ادلهی دیگر تاب مقاومت در برابر نتایج این آزمایشها را نخواهند
داشت (محسنی قندهاری ،همان 40 :و  )41و نوبت به سنجش مصلحت اجتماعی
وضع ادله از طرف قانونگذار و یا سایر اوضاع و احوال در مسئله نخواهد
رسید.

 -1برای دیدن معنای علم عادی ،ظن متأخم و یقین ذاتی ر .ک : .همین رساله« ،میزان اعتبار
تشخیص هویت ژنتیکی در فقه و حقوق».
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 -3-1-3انگشت نگاری ژنتیکی به عنوان امارهي قضایی و رجوع به کارشناس

بحث مهم دیگر در این مسئله ،طرح این آزمایشها به عنوان رجوع به
کارشناسی است که منافاتی با احتساب آن به عنوان امارهی قضایی ندارد،
زیرا کارشناسی میتواند جزئی از امارات قضایی محسوب شود 1.واگذاری
امر به کارشناس ،گویای این است که موضوع جنبهی فنی و تخصصی
دارد و بنابراین دادگاه نمیتواند بدون نظر کارشناس آن را تشخیص دهد
(شمس  )210 :1387و در مورد آزمایشهای ژنتیکی هم ،موضوع کام ً
ال فنی و
تخصصی است ،اما در این مورد نیز اشکاالتی مطرح شده است.
اشکال اولی که در این مورد مطرح شده این است که در مورد کارشناسی،
قاضی میتواند در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و
معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد ،به آن ترتیب اثر ندهد 2،در
حالی که آزمایشهای ژنتیکی اطمینانآورند و از همین رو نباید به قاضی
اجازه داده شود که به نتایج حاصل از این آزمایشها ترتیب اثر ندهد ،به
خصوص اگر به روند صحت این آزمایشها اطمینان وجود داشته باشد
(شریفی ،خورشیدی و مهذب ،همان.)261 :
 - 1عدهای از حقوقدانان کارشناسی را یکی از مصادیق امارات قضایی محسوب کردهاند ،اما از آنجا
که امارهي قضایی امری مرکب است و کارشناسی به ظاهر امری بسیط میباشد ،نمیتوان کارشناسی
را از مصادیق امارهي قضایی محسوب کرد ،بلکه باید آن را جزئی از امارهي قضایی محسوب
نمود (برای دیدن نظریهی حقوقدانانی که کارشناسی را از مصادیق امارات قضایی میدانند ،ر.ک:.
کاتوزیان ،همان172 :؛ دیانی ،همان.)264 :
 -2مادهی  265قانون مدنی« :در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد
کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد».
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فنی و تخصصی موضوع در نظر دادگاه دارد و از سوی دیگر با این حال،
ارزیابی جنبهی موضوعی دعوا در نهایت با دادگاه است .بنابراین ،هرگاه نظر
کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مخالفت نداشته
باشد ،دادگاه باید از آن پیروی كند؛ زیرا دادگاه نمیتواند پیروی نکردن
خود از امری را توجیه كند که ناتوانی خود را در تشخیص آن با ارجاع به
نص مادهی  265قانون مدنی نیز با دقت بر همین
غیر اعالم نموده استّ .
مسئله تنظیم شده است ،زیرا اگر دادگاه در هر حال ،مکلف به پیروی از نظر
کارشناس باشد ،به نوعی صالحیت قضاوت دادگاه با نمایندگی به کارشناس
داده شده که خالف اصول است (شمس ،همان210 :؛ همو  347 :1384و .)348

در خصوص آزمایشهای ژنتیکی هم ،اوضاع و احوال خاص پرونده از
جمله وجود دوقلوی همسان ،میتواند در تصمیمگیری قاضی مؤثر باشد،
ولی در غیر این صورت و در صورت اطمینان به صحت این آزمایشها
تبعیت قاضی از نظر کارشناس ژنتیکی الزامی است.
اشکال دوم این است که به دلیل قطعیت نتایج این گونه آزمایشها،
نباید طرفین دعوا حق اعتراض به نتیجهی آن را داشته باشند ،در حالی که
طبق مادهي  260قانون آیین دادرسی مدنی ،چنین حقی برای طرفین دعوا
مفروض دانسته شده است (شریفی ،خورشیدی و مهذب ،همان).
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پاسخ این است که اعتراض میتواند ناشی از ابهام نظریه و یا نقص
کاوشها وتحقیقات کارشناس باشد (شمس 345 :1384؛ همو  )209 :1387و
بدین معنا اعتراض به صحت روند آزمایش و نحوهی انجام آن ،اعتراض
موجه خواهد بود.
ّ
اش��کال س��وم ،این است ک��ه ارجاع به کارش��ناسی الزامی نب��وده و به
درخواست هر یک از اصحاب دعوا و یا به صالحدید دادگاه است 1،در حالی
که آزمایشهای ژنتیکی با اطمینانی که به وجود میآورند ،میتوانند تکلیف
دعوا را کام ً
ال مشخص کنند.
پاسخ این است كه اگر چه تشخیص بود یا نبود جنبهی فنی و تخصصی
موضوع ،به صالحدید دادگاه واگذار شده ،اما اوالً این تشخیص در مرجع
عالی قابل بازبینی است ،ثانی ًا در صورتی که دادگاه وجود جنبهي تخصصی
موضوع را احراز كند ،ارجاع به کارشناس منطق ًا الزم میشود و ثالث ًا شورای
عالی قضایی طبق بخشنامهای که پیش از این ذکر شد 2،قضات را مکلف یا
حداقل توصیه به استفاده از طرق علمی کشف حقیقت نموده است.

 - 1مادهي  257ق.آ.د.م« : .دادگاه میتواند رأس ًا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع
امر به کارشناس را صادر نماید.»...
 -2ر .ک : .همین رساله ،آخر بحث «ادلهی اثبات دعوا در امور کیفری».
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هر چند به عقیدهی ما آزمایشهای ژنتیکی امکان اثبات و نفی نسب
را دارند ،اما ثبوت این امر اثبات زنا نمیکند ،زیرا اسباب انتقال منی مرد به
رحم زن اعم از زنا بوده و اثبات عام ،داللت بر خاص نمیکند .همچنین
قاعدهی حمل عمل مسلمان بر صحت ،اقتضای عدم اثبات زنا را دارد (محسنی

قندهاری ،همان .)40:همچنین باید توجه داشت در صورت اثبات نسب توسط
آزمایشهای ژنتیکی ،میتوان ملتزم به تمام آثار نسب شرعی از جمله ارث
گردید ،زیرا هر چند این آزمایشها والدت از نکاح صحیح شرعی و یا زنا
را ثابت نمیکنند ،اما در صورت شک در والدت از نکاح صحیح ،میتوان
به اصل عدم زنا و یا اصل صحت عمل مسلمان استناد كرد .با این حال ،با
احتمال التزام ،این آزمایشها تنها والدت را ثابت كرده و اثبات نسب شرعی
نمیکنند .در نتیجه ،ممكن است در اين حالت ،ارث ثابت نشود (همان.)30 :

البته این بحث غیر از موردی است که زنا با ادلهي دیگر ثابت شده و در
آن تردیدی وجود نداشته باشد و آزمایشهای ژنتیکی تنها با هدف تعیین،
تشخیص و اثبات نسب طبیعی و پدر طبیعی طفل انجام گیرد؛ چرا که در
این صورت ادارهي حقوقی قوهي قضائیه تکلیف را به حق مشخص نموده و
اعالم میدارد که هر چند اثبات نسب طبیعی مرد و طفل متولد از زنا از طریق
آزمایش پزشکی امکانپذیر است ،لیکن این امر موجب توارث و والیت پدر
بر او نمیشود ،در عین حال بعضی وظایف و تکالیفی که ابوین دارند ،مانند

257

سال پانزدهم  /شماره  / 57پاییز 1391

 -4-1-3نبود مالزمهی اثبات نسب توسط انگشتنگاری ژنتیکی با اثبات زنا

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال پانزدهم  /شماره  / 57پاییز 1391

حضانت و انفاق و همچنین پارهای از احکام مانند حرمت ازدواج با محارم بر
نسب طبیعی مترتب است و فقط ارث و والیت است که تنها بر نسب قانونی
و شرعی مترتب میشود (طبائی  .)56 :1391روشن است این حکم در موردی
است که زنا با ادلهي دیگر ثابت شده باشد ،در حالی که آنچه محل اشکال
و دقت است بحث اثبات زنا با استناد به اثبات نسب توسط آزمایشهای
ژنتیکی بود ،که بررسی شد.
 -2-3تعيين جايگاه انگشت نگاری ژنتيکی به عنوان دليل اثبات دعوا در امور
کيفری بر اساس علم قاضی

در دعاوی کیفری ،آزمایشهای ژنتیکی به دلیل اقناع وجدان دادرس
تحت عنوان علم قاضی قرار گرفته و استناد به آنها به عنوان دلیل اثبات دعوا
بسیار سادهتر است .در نتیجه ،برای اثبات جرایمی که در آن به علم قاضی
تصریح شده یا قانون در مورد آن ساکت باشد ،مانند جرایم تعزیری ،استناد
به آزمایشهای ژنتیکی بالمانع است .تنها در جرایمی که دالیل اثبات آن در
قانون به قید حصر ذکر شده باشد و علم قاضی جزء آن ادله محصوره نیامده
باشد ،استناد به آزمایشهای ژنتیکی با مشکل مواجه خواهد شد که در قانون
مجازات اسالمی جدید چنین محدودیتی وجود ندارد .اشکال دیگر ،مخیر
بودن قاضی برای انجام آزمایشهای ژنتیکی برای اثبات جرم است که پاسخ
آن با توجه به آنچه در مورد همین موضوع در دعاوی حقوقی مطرح شد و
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استفاده از طرق علمی کشف حقیقت و از جمله وسایل و آزمایشهای جدید
در زمینهی کشف جرم ،کام ً
ال روشن میباشد.
تنها نکتهای که در این زمینه باقی میماند ،این است که در صورت
معارض بودن نتیجهی آزمایش ژنتیکی با دالیل دیگر مانند اقرار ،شهادت
و غیره ،چون در امور کیفری این آزمایشها تحت عنوان علم قاضی قرار
داده شد ،در نتیجه مشکلی که در امور مدنی به نظر میرسید در اینجا وجود
ندارد ،زیرا وفق مادهي  212قانون مجازات اسالمی جدید ،در صورتی که
علم قاضی با ادلهي قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم بین باقی بماند،
آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات
رد ادلهي دیگر رأی صادر میکند .در مورد قانون سابق هم گفته میشد،
این دالیل در امور کیفری هم عرض یکدیگر محسوب میشوند و قاضی
میتواند به هر یک از آنها تمسک کند (آقایینیا  .)200 :1384افزون بر این ،در
مورد اقرار ،نظر دیوان عالی کشور این است که «در امور جزائی اقرار به
تنهایی دلیلیت نداشته و طریقیت برای کشف حقیقت دارد» 2.بنابراین ،صرف
اقرار نمیتواند دلیلی بر اثبات جرم قرار گیرد ،بلکه باید اوضاع و احوال نیز
منطبق بر اقرار متهم باشد (شریفی ،خورشیدی و مهذب ،همان.)264 :

 -1بخشنامه شورای عالی قضایی ،شماره  -1/56313تاریخ .1362/12/6
 -2رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور ،شماره  ،1315تاریخ  28تیر .1339

259

سال پانزدهم  /شماره  / 57پاییز 1391

با توجه به بخشنامهی شورای عالی قضایی 1مبنی بر مکلف بودن قضات به

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال پانزدهم  /شماره  / 57پاییز 1391

نتيجهگيری

با توجه به اینکه فناوری نوین انگش��ت نگاری ژنتیکی به سادگی توسط
متخصصی��ن علم ژنتیک در کش��ور م��ا قابل اجرا و در دست��رس بوده و بر
این اساس مقدمات تهیهی بانک اطالعات ژنتیکی و همچنین صدور کارت
شناسایی مخصوصی که همهی اطالعات هویت ژنی افراد در آن درج شود،
در دست تهیه است ،جایگاه حقوقی این اطالعات در نظام ادلهي اثبات دعوا
در فقه و حقوق ایران را با توجه به تمام تحقیقات انجام ش��ده در این زمینه
میتوان بدین ترتیب دستهبندی و ارائه كرد:
 -1در صورتی که انگشت نگاری ژنتیکی اطمینانآور باشد ،بدون تفاوت
در اثبات یا نفی مدّ عا معتبر خواهد بود .با این حال توجه و رعایت سه نکته
برای استفاده از این آزمایشات ضروری به نظر میرسد؛ اول اینکه ،اعتماد
به نتیجهی تشخیص هویت ژنتیکی برای صدور حکم باید پس از اثبات
نبود یک دوقلوی همسان برای شخص مورد نظر باشد؛ دوم ،دقت شود
که آزمایشات به گونهای انجام شده باشند که کمترین میزان اشتباه و خالف
در آن متصور باشد؛ سوم ،بهتر است این نتایج همراه با شواهد دیگر مستند
حکم واقع شوند.
 -2بر اساس آنچه در بند پیشین ذکر شد ،میتوان انگشت نگاری ژنتیکی
را در دعاوی حقوقی اثبات نسب بدون هیچ محذوری به عنوان امارهي
قضایی برای اثبات مدعا مورد استناد قرار داد و در دعاوی کیفری حتی
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به عنوان مصداقی از علم قاضی با رجوع به کارشناس مستند حکم نمود.
 -3همچنین در صورتی که نتیجهی آزمایشهای ژنتیکی مخالف با
امارهی فراش باشد ،در صورت اطمینان آور بودن نتایج این آزمایشها باید
ملتزم شد ،شبههای در نفی ولد از صاحب فراش باقی نمیماند .همان طور که
در صورت تعارض میان دالیلی مانند اقرار و بینه و شهادت با آزمایشهای
ژنتیکی در امور مدنی اگر احتمال مخالفت با واقع در این آزمایشها را پایینتر
از احتمال خالف واقع بودن سایر ادله دانست ،ادلهی دیگر تاب مقاومت در
برابر نتایج این آزمایشها را نخواهند داشت و در امور کیفری چون این
آزمایشها را تحت عنوان علم قاضی قرار داده است ،قاضی میتواند با ذکر
مستند کارشناسی و رد ادلهي دیگر به این آزمایشها تمسک کند.
 -4باید به این نکته توجه كرد که اثبات نسب توسط انگشت نگاری
ژنتیکی مالزمهای با زنا نداشته و جرمی را در این زمینه ثابت نمیکند.
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راهبردها

 -1با توجه به پیشرفتهای روز افزون جهانی و ملی در زمینهی ژنتیک
و افزایش امکان دسترسی به اطالعات ژنتیکی اشخاص ،با کمک گرفتن از
ظرفیتهای موجود در آموزههای فقهی و حقوقی و اخالقی مسلم ،هر چه
سریعتر باید مقرراتی در مورد انجام پژوهشها و آزمایشهای ژنتیکی وضع
گردد ،تا پیشرفتهای مذکور و اخبار مربوط به آن ،سبب ایجاد نگرانی،
ناامنی و بیاعتمادی عمومی در جامعه که با نظم عمومی و زندگی در
جامعهای سالم منافات دارد ،نگردد.
 -2باید از صحت آزمایشهای ژنتیکی اطمینان حاصل شود و این
آزمایشها برای قرار گرفتن به عنوان مستند صدور حکم در دعاوی مانند
اثبات نسب یا منافی عفت ،با دقت تفسیر شوند.
 -3باید مرکز یا مراکزی برای کنترل و تأیید آزمایشهای ژنتیکی تأسیس
و در نظر گرفته شده و استانداردهایی در این زمینه تعریف شوند.
 -4از آنجا که طی فرایند آزمایشهای ژنتیکی برای اثبات دعوا ،برخی
زوایای زندگی آیندهی افراد بر اساس الگوی ژنتیکی آنها نیز روشن میگردد
و امکان سوء استفاده از این اطالعات علیه خانواده ،زنان و حتی کودکان،
وجود دارد ،بنابراین ،ذخیره سازی و نگهداری از اطالعات و دادههای ژنتیکی
افراد فقط برای مدت ضروری جایز بوده و پس از آن ،اطالعات باید معدوم
گردد .همچنین اطالعات و دادههای ذخیره شده باید با باالترین استانداردهای
محرمانه طبقهبندی و نگهداری شود و مسئولین مربوطه باید تمام تالش خود
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 -5اطالعات به دست آمده از آزمایشهای ژنتیکی نباید فاش گردد و
یا در دسترس دیگران قرار گیرد مگر به دلیل مصلحت عمومی مانند قرار
گرفتن به عنوان دلیل اثبات دعوا در دادگاه که تشخیص و تعیین محدودهی
استثنای اصل محرمانه بودن و تعیین مصلحت عمومی ،تنها باید توسط قانون
روشن شود.
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را در جهت محرمانه بودن و محرمانه ماندن اطالعات انجام دهند.
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