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  ممخص:
 العراقي األحكاؿ الشخصية قانكف في عمى ضكء االستكشافات الطبيةإثبات النسب كنفيو  أحكاـ يتناكؿ ىذا البحث     

القانكف العراقي لألحكاـ مدل استيعاب  التعّرؼ عمى. كالغرض منو ىك كالتشريعات العربيةالشريعة اإلسالمية ب مقارنة
المقارف. ك . كفي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ، استخدـ الباحث المنيج االستقرائي التحميمي المذككرة كبياف مكقؼ القضاء العراقي منيا

أف القانكف العراقي يعتريو ثغرة تشريعية كبيرة فيما يخص ىذه األحكاـ بحيث أف النصكص كاختتـ البحث بنتائج كىي: 
 لية غير قادرة عمى تغطيتيا، كنتيجة لذلؾ كاف مكقؼ القضاء متذبذبان إذ لـ يستقر عمى اتجاه معّيف.     القانكنية الحا

  العراؽ.إثبات كنفي النسب، االستكشافات الطبية، التمقيح الصناعي، البصمة الكراثية، ك : فتاحيةمالكممات ال
 

Abstract:  

 This research deals with the provisions of proving and denying lineage in the light of medical 

explorations in Iraqi personal status law comparing to Islamic law and Arabic legislation. Its purpose 

is to identify the extent to which the Iraqi law includes the aforementioned provisions and to show the 

position of the Iraqi Judiciary regarding them. In order to achieve that, the researcher used the 

inductive analytical and comparative method. The research was concluded with results, which are: The 

Iraqi law has a major legislative loophole with regard to these provisions, as the current legal texts are 

unable to cover them. As a result, the position of the judiciary was vacillating, as it did not settle on a 

specific trend.  

Key words: Proving and Denying Lineage, Medical Explorations, Artificial Vaccination, Genetic 
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 مقّدمة 

مكانة عظيمة لدل المجتمعات اإلنسانية فيك الذم يّكحد أفراد األسرة التي تعتبر المبنة  لمنسب
األساسية في بناء المجتمع، بمعنى آخر أف اختالط األنساب ليس إاّل ىدـ لكياف األسرة كانييار المجتمع. 

ة كقانكنية مف كليذا فإف جميع الشرائع السماكية كالكضعية نّظمت أحكاـ النسب مف خالؿ نصكص شرعي
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