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مجله حقوقی دادگستری
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اهدای جنین در حقوق ایران؛
پیدا یا پنهان؟
احمد محمدی باردئی
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چکیده
نهاده�ای حقوقی که گاه و بيگاه از کش�ورهای خارج�ی وارد ادبیات
حقوقی ما میش�ود ،باید بومیس�ازی ش�وند ،به گونهای که با اصول و مبانی
حقوق داخلی هماهنگ گردند .اهدای جنین ،نهاد حقوقی نوپیدایی است که
در زادگاه خود ،تابع اصلی قرار گرفته اس�ت که از آن با عناوین بینام بودن،
محرمانگی یا رازداری یاد میشود.
در حق�وق ايران ،به دليل اجمال قان�ون نحوه اهداي جنين به زوجين
نابارور و عدم انطباق مفاد آييننامهي اجرايي اين قانون با قوانين حاكم و نيز
اصول حقوقي ،نس�بت به جريان اصل محرمانگي ترديدهايي وجود دارد .اين
نوشتار در پي آن است تا با بررسي مقررات حاكم ،فقدان يا وجود اين ويژگي
را در حقوق داخلی تبیین نموده و براي خالءهاي موجود ارائهی راهكار نمايد؛
از اين جمله است ضرورت اصالح قانون حاكم بر ثبت اسناد سجلي و تصریح
به رد محرمانگي در قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور.
واژگان کلیدی:
اهدای جنین ،اهداکننده ،اهداگیرنده ،محرمانگی ،نسب
 .1دکتری حقوق خصوصی ،مستشار قضایی معاونت حقوقی قوه قضاییه.
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 .1درآمد
دستیابی به تکنیک باروریهای آزمایشگاهی در حوزهی علم پزشکی،
این امکان را فراهم آورده است که جنین آزمایشگاهی متعلق به اشخاص ثالث،
برای باروری اشخاص نابارور مورد استفاده قرار گیرد.
میزان بهرهگیری از این شیوهی باروری و نیز آثار و احکام آن در کشورهای
مختلف ،تابع مؤلفههای فرهنگی ،اجتماعی و مذهبی اس��ت .جمهوری اسالمی
ایران تنها کش��ور اس�لامی است که بس��تر قانونی انتقال رویان برای باروری با
دخالت ثالث را فراهم نموده است؛ اما تفاوتهای بنیادین مبانی حقوق ایران با
حقوق کش��ورهای غربی که زادگاه این نهاد حقوقی هستند ،موجب شده است
ت��ا ماهیت ،آث��ار و احکام این نهاد در ایران متف��اوت از دیگر نظامهای حقوقی
جهان باش��د .یکی از این نقاط تفاوت ،رعایت اصل محرمانگی است که موضوع
این نوشتار را رقم زده است.
عدم اطالع کودک حاصل از باروری به ش��یوهي اهدای جنین از هویت
پدر و مادر ژنتیکی خود و ناشناس بودن متقابل هویت اهداکننده و اهداگیرنده
نس��بت به همدیگر ،با عناوین بینام بودن یا محرمانگی اهدا و رازداری توصیف
میشود.
در حال حاضر قوانین اکثر کش��ورهای جهان از جمله دانمارک ،فرانسه،
اسپانیا و آمریکا بر استفاده از روش اهدای ناشناخته مبتنی است؛ در انگلستان
نیز تا هنگامي که امکان استفاده از اهدای ناشناخته وجود داشته باشد ،نمیتوان
به شیوهي دیگری متوسل شد( .یاوری و متوسلي ،1384 ،ص .)394
محرمانه بودن فرایند پزشکی و نیز اصل اهدای جنین به داللت مادهي
 2141-5قانون س�لامت عمومی فرانسه ،قاعدهای اس��ت که اهداگیرنده و نيز
اهداکنندهی جنين باید آن را رعايت نمایند .پزشک نیز فقط در موارد ضروری
درمانی میتواند اطالعات پزشکی مرتبط با هویت اهداءکنندگان را ارائه نماید.
در اي��ن نظام حقوقي ،ب��راي تخلف از اين تكليف ،ضمان��ت اجراي كيفري نيز
1
پيشبيني شده است.
 .1متخلف از این مقرره به موجب مادهي  511-10قانون مجازات این کشور به دو سال حبس
و سي هزار یورو جزاي نقدي محکوم میشود.

نظام حقوقي ايران در سال  1382با تصويب قانون نحوه اهداي جنين به
زوجین نابارور ،امكان اهداي جنين را براي چنين زوجيني به رسميت شناخت.
به موجب برخی مواد آييننامهی اجرایی اين قانون ،اهدای جنين بايد در مراكز
مج��از تخصصي درمان ناباروري و با احراز هويت و به نحو كام ً
ال محرمانه انجام
گيرد .وجود چنين مقرراتی طرح پرس��شهاي بس��ياري را موجب ميش��ود .از
جمله اينكه آیا باید مشخصات فرد اهداكننده در اختیار اهداگیرنده و یا کودک
قرار داده شود؟ در فرض مثبت بودن پاسخ ،حدود این اطالع کدام است؟
پاس��خ به این پرس��شها مس��تلزم بررس��ی وضعیت ثبت اسناد سجلی
کودکان حاصل از اهدای جنین میباش��د .به دیگر سخن ،در حقوق ایران ،این
پرسش نیز مطرح میشود که آیا صرف اطالع اهداگیرنده و اهداکننده از هویت
همدیگر ،و یا ارائهي این اطالعات به کودک کفایت میکند یا آنكه باید همانند
س��ایر اطالعات هويتي ،اين اطالعات نیز در دفاتر س��جلی این اش��خاص یعنی
کودک ،اهداگیرنده و اهداکننده به ثبت برسد؟
این نوش��تار در ابتدا با تحلیل مبانی نظ��ری پیدا یا پنهان بودن اهداي
جنين و س��پس بررس��ي قانون نحوه اه��دای جنین به زوجی��ن نابارور مصوب
 1382و آییننام��هی اجرایی آن ،به تبیی��ن موضوع در حقوق ایران میپردازد.
در ادام��ه نيز چالشهای حقوقی ثبت والدت ک��ودکان حاصل از اهدای جنین
بررسی خواهد شد.
 .2مبانی نظری پنهان یا پیدا بودن اهدای جنین
قائلي��ن به ضرورت پنهان بودن اهداي جني��ن و نيز مخالفان آن ،براي
دي��دگاه خود به برخي مباني نظري متوس��ل ميش��وند .پی��ش از بیان ادلهی
اس��تنادی ایش��ان ،ذکر این موضوع ضرورت دارد که نویس��ندگان حقوق ایران
در این خصوص دیدگاه مس��تقلی نداشته و بیشتر به ذکر ادلهی قائلین به این
دیدگاهها که در تألیفات حقوق غربی آمده است ،بسنده مینمایند .به شرح آتي
ادلهي ابرازي ايشان بيان ميشود.
الف) در اهدای ناش��ناخته ،مرز میان خانوادهی اهداكننده و اهداگیرنده
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مشخص است؛ این امر موجب پیشگیری از دخالتهای احتمالی اهداکننده در
فضای خانوادگی و تربیتی کودک میشود (همان ،ص )396؛
ب) کاهش ارتباط اهداكننده و اهداگیرنده ،موجب ارتقاء جایگاه والدینی
اهداگیرندگان میشود (همانجا)؛
ج) ناشناخته بودن ،موجب سلب مسؤولیت اهداكنندهي جنين در برابر
کودک اس��ت ،در حالیکه ،ش��ناخته ش��ده بودن اهداکننده میتواند موجبات
تحقق مسؤولیتهای اجتماعی یا قانونی را برای او فراهم آورد (همانجا)؛
د) به حداقل رس��اندن ارتباط میان اهداكننده و کودک موجب میشود
نظام تربیتی واحدی برای کودک به کار گرفته ش��ده و از س��رگردانی در رشد
هویتی او جلوگیری شود (همانجا).
در مقابل ،موافقان افش��ای راز اهدا به ک��ودک به ادلهاي چون ضرورت
ایجاد روابط صادقانه و شفاف میان اعضای خانواده ،عدم امکان مخفی نگهداشتن
یک راز در محیط خانواده برای همیش��ه و حق طبیعی هر انس��ان به داش��تن
آگاهی از منشأ وجودی خود متوسل میشوند (همانجا).
چنانکه مالحظه میش��ود ،دالیل موافقان و مخالفان آش��کار شدن راز
اهدا برای کودک و س��ایرین ،بر این فرض استوار است که کودک ،فرزند قانونی
اهداگیرنده اس��ت؛ ایشان برای اهداکننده هیچگونه حقی در این خصوص قائل
نیس��تند .به عنوان مثال ،قانونگذار فرانس��ه کودک حاص��ل از اهدای گامت و
جنی��ن را ،به اهداگیرن��ده ملحق كرده و هیچ دعوایی در ارتباط با نفی یا اثبات
نس��ب چنین کودکانی را ،حسب مورد از سوی اهداگیرنده و یا اهداکننده قابل
استماع ندانسته است.
م��ادهي  311-19قان��ون مدنی فرانس��ه مصوب بیس��ت و نه��م ژوییه
 1994در این خصوص مقرر نموده اس��ت« :در حالت باروری کمکی پزشکی با
مداخلهي ثالث ،هیچ دعوایی راجع به اثبات نس��ب اهداکننده و کودک حاصل
از این ش��یوههای باروری قابل پذیرش نیست؛ [همچنین] هیچ نوع دعوایی در
1
ارتباط با مسؤولیت اهداکننده [در قبال این کودک] قابل طرح نمیباشد».
1. “ En cas de procréation médicalement assistée avec tiers
donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre

مادهي  311-20این قانون نیز طرح هرگونه دعوای نفی نس��ب از طرف
اهداگیرنده در ارتباط با کودک حاصل از باروریهای پزش��کی را قابل اس��تماع
ندانسته و تصریح نموده است که رضایت به انجام باروری کمکی پزشکی ،مانع
از طرح هر دعوایی اس��ت که با اثبات یا نفی نس��ب کودک مرتبط باش��د ،مگر
آنکه ثابت ش��ود کودک ،حاصل باروری کمکی پزشکی نبوده یا رضایت اعالم
ش��ده به انج��ام این باروری به دالیلی قانونی مانند وق��وع طالق ،آثار خود را از
دست داده است.
در نظام حقوقي فرانس��ه تا پیش از تصویب قانون س��ال  ،1994اقامهي
دعوای نفی ولد توس��ط اهداگیرنده و یا اثبات نسبت توسط اهداکنندهي جنين
امکانپذی��ر بود؛ اما این قانون به طرح چنین دعوایی پایان داد (Medicale a
.)La Procreation .p.889
به نظر میرس��د در نظ��ام حقوقی ايران ،اين ادله چندان قابل اس��تناد
نباش��د؛ زیرا برخالف عرف متداول در س��ایر نقاط دنی��ا ،در ایران آنچه به نام
اهدای جنين صورت میگیرد ،صرفاً ایجاد حق سرپرستی کودک حاصل از این
نهاد برای اهداگیرنده اس��ت و دیگر حقوق قانونی از قبیل نس��ب ،توارث و آثار
مترتب بر نس��ب را باید در روابط ميان اهداکننده با کودک جس��توجو نمود.
(رک :محم��دی باردئی ،1390،صص  )220-199مروری بر فرآیند تأیید قانون
نحوه اهدای جنین در شورای نگهبان ،حکایت از آن دارد که این شورا به هیچ
عنوان الحاق کودکان به اهداکننده را نپذیرفته است( .همان ،صص )75-81
 .3بررسی مقررات حاکم بر چگونگی اهداي جنين
قانون نحو ه اهدای جنین به زوجین نابارور دربارهي پیدا یا پنهان بودن
اه��داي جنین مقررهي صریحی ن��دارد .با این وجود ،الت��زام به رعایت ضوابط
ش��رعی موضوع مادهي  1این قان��ون ،با پذیرش این پیشف��رض که هر اقدام
منتهی به اختالط انس��اب ،امری غیر شرعی است ،میتواند مؤیدی بر ضرورت
l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation.
Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à
l’encontre du donneur” .
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آشکار بودن اهدای جنين باشد.
در مواد  6 ،3و  10آيیننامهي اجرایی این قانون مصوب 1383/12/19
مقرراتی آمده است که ظاهرا ً جريان اصل بینام بودن یا محرمانگی را در حقوق
ایران تداعی میکند.
مطابق مادهي  3اين آيیننامه ،اهداي جنین در مراکز تخصصی با احراز
هویت اهداکنندگان و به صورت کام ً
ال محرمانه انجام میگیرد.
بن��د «ت» مادهي  6نیز دریافت ،نگه��داری و انتقال جنینهای اهدايی
را در شرایط کام ً
ال محرمانه مجاز دانسته و تبصرهي ذیل آن مقرر نموده است:
«اطالعات مربوط به جنینهای اهدایی ،جزو اطالعات به کلّی سری طبقهبندی
میشوند».
ب��ه موجب مادهي  10این آيیننامه« :ارای ه مدارک و اطالعات مربوط به
اهداکنن��دگان و دریافتکنندگان جنین اهدایی تنها با رعایت قوانین مربوط به
حفظ و نگهداری اسرار دولتی و به مراجع قضایی صالحیتدار مجاز میباشد».
با توجه به این مقررات ،بار ديگر به همان پرسش اصلی برمیگردیم که
آیا در حقوق ایران ،اصل محرمانگی بر نهاد اهدای جنین حاکم است؟
پيش از ارائهي پاسخ ،یادآوري برخي موضوعات ضروري است.
الف) اصل محرمانگی در اهدای جنین را نباید با ممنوعیت افشای اسرار
حرفهای توسط پزشک یا مرکز درمانی خلط کرد ،به موجب قاعدهي ممنوعیت
افش��اي اين اسرار ،پزشک نمیتواند اسرار بیمار خود را افشا نماید؛ در غیر این
1
صورت مجرم تلقي و قابل تعقیب کیفری است.
ب) اص��والً ،آيیننام��ه باید در محدودهي قانونی ک��ه مبنای تدوین آن
میباش��د ،تهیه و تصویب شود؛ صرفاً بايد ش��یوه و راهکار اجرای قانون را بیان
نماید .لذا در قالب آيیننامه نمیتوان حقوق قانونی اشخاص را سلب یا محدود
2
نمود .در غیر این صورت ،چنین آيیننامهای قابل ابطال است.
 .1مادهي  648قانون مجازات اسالمی« :اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی
که به مناسبت شغل یا حرفه خود ،محرم اسرار میشوند ،هرگاه در غیر از موارد قانونی ،اسرار
مردم را افش��اء کنند به س��ه ماه و یک روز حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا ش��ش
میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشوند».
 .2اصل يکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوري اسالمي ايران اصالحی  «:1368به منظور

ب��ا توجه به این مقدمه ،مق��ررات آيیننامهي اجرایی قانون نحوه اهدای
جنین به زوجین نابارور ،ابتدا از منظر تطابق با قانون و س��پس از حیث داللت
بر موضوع بررسي ميشود.
 .3-1بررسی انطباق مقررات آيیننامه با قوانین
در نظ��ام حقوقي اي��ران ،تنها قانون الزماالجرایی که اس��ناد محرمانه و
س��ری دولتی را م��ورد توجه قرار داده و برای عاملین انتش��ار و افش��ای آنها
مجازات تعیین نموده اس��ت« ،قانون مجازات انتش��ار و افشای اسناد محرمانه و
سری دولتی مصوب  »1353/11/29میباشد.
سری و محرمانه دولتی و
این قانون و آيیننامهی «طرز نگاهداری اسناد ّ
طبقهبندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطالعات مصوب »1354/10/1
سری و اسناد دولتی محرمانه ،کیفیت
افزون بر ارائهي تعریف از اس��ناد دولتی ّ
نگهداری این اسناد را مشخص نمودهاند.
س��ری و محرمانه تقسیم
قانون مذكور ،اس��ناد دولتی را به دو دستهي
ّ
سری ،اسنادی است که
نموده اس��ت .مطابق مادهي  1این قانون ،اسناد دولتی ّ
افش��ای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باش��د و اسناد دولتی محرمانه،
اس��نادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور
در این ماده باشد (شهری و دیگران ،1386 ،ج  ،1ص . )2459
سری و محرمانه دولتی و
برابر مادهي  1آيیننامهي طرز نگهداری اسناد ّ
طبقهبندی و نحوهی مشخص نمودن نوع اسناد و اطالعات مصوب «1354اسناد
سری و محرمانه دولتی به اعتبار مقدار مراقبتی که باید در حفظ آنها بشود به
ّ
چهار طبقه تقسیم میشوند:
رسیدگی به شکایات ،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای
دولت��ی و احقاق حق��وق آنها ،دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زی��ر نظر رئیس قوه قضائیه
تأسیس میگردد .حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند ».همچنين
م��ادهي  1قانون دیوان عدالت اداری مصوب  1385ک��ه مقرر ميكند« :در اجرای اصل 173
قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران به منظور رس��یدگی به شکایات ،تظلمات و اعتراضات
مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آيیننامههای دولتی خالف قانون یا شرع یا خارج از حدود
اختیارات نظام تصویبکننده ،دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضايیه تشکیل میشود»
و نيز ر.ک :مادهي  13اين قانون.
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طبقه اول ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها به اساس حکومت و
مبانی دولت ضرر جبرانناپذیری برساند.
طبقه دوم ـ اس��نادی است که افش��ای غیرمجاز آنها منافع عمومی و
امنیت ملی را دچار مخاطره کند.
طبقه سوم ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها نظام امور سازمانها
را مختل و اجرای وظایف اساسی آنها را ناممکن کند.
طبقه چهارم ـ اسنادی اس��ت که افشای غیرمجاز آنها موجب اختالل
امور داخلی یک سازمان بشود یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد ،اسناد
س��ری در طبق��ه اول و دوم و اس��ناد محرمانه در طبقات س��وم و چهارم قرار
ّ
س��ری و اسناد طبقه دوم با عنوان
میگیرند .اس��ناد طبقه اول با عنوان به کلی
ّ
سری و اسناد طبقه سوم با عنوان خیلی محرمانه و اسناد طبقه چهارم با عنوان
ّ
محرمانه مشخص میشود( ».شهری و دیگران ،1388 ،ج  ،1ص .)2408
ب��ا این مقدمات ،پرس��ش این اس��ت که تبصرهي بن��د «ت» مادهی 6
آيیننام��هي اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور ،بر اس��اس چه
معیار و ضابط��های و با کدام اجازهي قانونی ،اطالعات راجع به اهدای جنین را
در زمرهي اس��نادی قرار داده اس��ت که افشای آنها به اساس حکومت و مبانی
دولت ضرر جبرانناپذیری میرساند؟
به نظر ميرسد ،این تبصره به دلیل مخالفت با قوانین ،قابل ابطال است.
اگر این مقدمات را در کنار مادهي  2قانون مجازات انتش��ار و افش��ای اس��ناد
سری حبس از دو تا ده
سری دولتی قرار دهیم که برای افشای اسناد ّ
محرمانه و ّ
سال و برای افشای اسناد محرمانه حبس از شش ماه تا سه سال را تعیین نموده
است (ش��هری و دیگران ،1386 ،پيشين ،ص  ،)2460لزوم ابطال تبصرهي یاد
شده ،ضرورت بیشتری میيابد؛ زیرا ،اگر فردی متهم به افشای اطالعات مربوط
به اهدای جنین باش��د ،برابر تبصرهی یاد ش��ده و مادهي  2قانون مصوب سال
 ،1353مجازات او باید از دو تا ده س��ال حبس تعیین ش��ود؛ در واقع ،تبصرهي
مذکور ،عاملین انتش��ار اطالعات راجع به اهدای جنین را در زمرهي اش��خاصي
قرار داده است که افشاكنندهي اطالعاتی میباشند که به اساس حکومت ،ضرر

جبرانناپذی��ری وارد نمودهاند .امری که افزون بر ع��دم انطباق با عالم واقع ،با
اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز ناسازگار است.
ممکن است گفته شود تبصرهی یاد شده صرفاً ناظر بر چگونگی نگهداری
این اسناد است و در مقام تسری ضمانت اجرای کیفری ،انتشار اسناد محرمانه
به اسناد مرتبط با اهدای جنین نمیباشد ،این توجیه با روح حاکم بر آییننامه
همخوان��ی ندارد ،به گونهای که حتی در مادهي  10مقرر ش��ده اس��ت« :ارائه
م��دارک و اطالعات مربوط به اهداکنن��دگان و دریافتکنندگان جنین اهدايی
تنها با رعایت قوانین مربوط به حفظ و نگهداری اسرار دولتی و به مرجع قضایی
صالحیتدار مجاز میباشد».
این ماده نیز از چند جهت واجد اش��کال است؛ نخست آنكه ،اطالعات
مربوط ب��ه اهداي جنین ،از ش��مول تعاریف مندرج در قانون مجازات انتش��ار
س��ری دولتی خارج اس��ت؛ هیأت دولت نیز شأن
و افش��ای اس��ناد محرمانه و
ّ
سری
قانونگذاری نداش��ته تا با تصویب مادهي مذكور ،حکم اس��ناد محرمانه و ّ
دولتی را به این اسناد تسری دهد.
به عبارت دیگر ،افشای اطالعات مربوط به اهدای جنین به فرض اینکه
مغایرتی با مصالح و منافع داشته باشد ،آن مصالح و منافع ،کام ً
ال فردی و مرتبط
با اهداکننده ،اهداگیرنده و كودك است .در حالی که ،به موجب مادهي  1قانون
مصوب  ،1353آنچه مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته اس��ت ،مصالح دولت،
مملکت و یا مصالح خاص سازمانهای اداری است.
ای��راد ديگر آنکه ،ارائهي مدارک و اطالعات به مراجع قضایی را محدود
به قید داش��تن صالحیت نموده است ،مشخص نیست چه کسی باید تشخیص
دهد که مرجع قضايی برای دریافت اطالعات موضوع این ماده صالح اس��ت؟ آیا
مرجع��ی که این اطالعات را نگهداری میکند ،یعن��ی مرکز درمانی ،صالحیت
ارزیاب��ی صالح بودن مرج��ع قضایی را دارد؟ آيا اين مرك��ز ،به فرض مطالبهي
اطالعات توسط مرجع قضایی ،میتواند از ارائهي آنها استنکاف نماید؟
سری
بیگمان پاس��خ این پرسشها ،منفی است .تش��ریفات ابراز اسناد ّ
دولت��ی در دادگاه ،در مادهي  212قانون آيین دادرس��ی دادگاههاي عمومي و
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انقالب در امور مدنی مصوب  1379آمده اس��ت .ب��ه موجب این ماده« :هرگاه
سند یا اطالعات دیگری که مربوط به مورد دعواست در ادارات دولتی یا بانکها
یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره میشوند ،موجود
باش��د و دادگاه آن را مؤث��ر در موضوع تش��خیص دهد ،به درخواس��ت یکی از
اصحاب دعوا بهطور کتبی به اداره یا س��ازمان مربوط ،ارسال و رونوشت سند یا
اطالع الزم را با ذکر موعد ،مقرر میدارد .اداره یا س��ازمان مربوطه مکلف است
فوری دستور دادگاه را انجام دهد ،مگر این که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور
و یا نظم عمومی منافات داش��ته باش��د که در این صورت باید مراتب با توضیح
الزم به دادگاه اعالم ش��ود .چنانچه دادگاه موافقت نمود ،جواز عدم ابراز سند
محرز خواهد ش��د ،در غیر این صورت باید به نحو مقتضی س��ند به دادگاه ارائه
ش��ود .در صورت امتناع ،کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه اوست ،پس
از رس��یدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی
از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
تبصره  -1در مورد تحویل اس��ناد سری دولتی ،باید با اجازه رییس قوه
قضائیه باشد.».
در این م��اده صالحیت یا عدم صالحیت مرج��ع قضایی ،موضوع بحث
نیس��ت؛ اصوالً ادارات و نهادهای دولتی در مقامی نیستند که صالحیت یا عدم
صالحی��ت مرجع قضایی را م��ورد ارزیابی قرار دهند .از س��وي دیگر ،اطالعات
سری دولتی خارج است؛
مربوط به اهدای جنین نيز از ش��مول تعریف اس��ناد ّ
تشخیص این موضوع امری قضایی است.
س��ری
بنابرای��ن ،از آنجای��ی که قانون این اطالعات را در حکم اس��ناد
ّ
س��ری دولتی قرار
قرار نداده و از حیث مفاد نیز این اطالعات در زمرهي اس��ناد ّ
نمیگیرن��د ،لذا مصوبهي دولت برای مراجع قضایی الزماالتباع نیس��ت ،ضمن
آنکه قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری نيز به قوت خود باقي است؛ زیرا ،این
مصوبه حقوق اشخاص را در دسترسی به اطالعات محدود نموده است.
قانون انتش��ار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب  1387/11/6مجلس
ش��ورای اس�لامی و  1388/5/31مجمع تشخیص مصلحت نظام ،ضمن تقسیم

اطالعات به دو دس��تهي ش��خصی و عمومی در مادهي  ،1در تعریف اطالعات
ش��خصی در بند «ب» این م��اده مقرر میدارد« :اطالعات ش��خصی ،اطالعات
فردی نظیر نام و نام خانوادگی ،نش��انیهای محل سکونت و محل کار ،وضعیت
زندگی خانوادگی ،عادتهای فردی ،ناراحتیهای جسمی ،شماره حساب بانکی
و رمز عبور است».
نقطهي مقابل اطالعات شخصی در اين قانون ،اطالعات عمومی است که
امکان دسترسی به آنها برای عموم مردم میسر و در برخی موارد ،اطالعرسانی
از تکالیف دستگاههای اجرایی است.
قانونگ��ذار در مادهي  6اين قانون ،درخواس��ت دسترس��ی به اطالعات
شخصی را از اشخاص حقیقی که اطالعات به آنها مربوط میشود یا نمایندهي
قانونی آنها مجاز دانسته و در مادهي  7نیز مقرر نموده است« :مؤسسه عمومی
نمیتواند از متقاضی دسترس��ی ب��ه اطالعات ،هیچگونه دلیل یا توجیهی جهت
تقاضایش مطالبه کند».
در فصل چهارم در دو بند اسرار دولتی و حمایت از حریم خصوصی را به
عنوان استثنائات دسترسی به اطالعات قید نموده و اسرار دولتی را تابع قوانین
و مقررات خاص قرار داده است.
در م��ورد حمایت از حریم خصوصی نیز در ماده ي  14اين قانون آمده
اس��ت« :چنانچه اطالعات درخواست ش��ده مربوط به حریم خصوصی اشخاص
باش��د و یا در زمره اطالعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی
تحصیل شده است ،درخواست دسترسی باید رد شود».
چنانکه مالحظه میش��ود ،موضوع بحث ،یعنی اطالع از وضعیت جنین
چ يک از این استثنائات
اهدایی توسط اهداكننده ،اهداگیرنده یا کودک ،جزء هی 
نمیباشد؛ لذا ،آيیننامهي مذكور با این مقررات نیز ناسازگار است.
ایراد س��وم که عالوه بر م��ادهي  10آيیننامهي مذكور ،بر مادهي  6آن
نیز وارد میباش��د ،آن اس��ت که این مواد ،اطالعات مربوط به اهدای جنین را
در زمرهي اس��ناد دولتی قرار دادهاند ،بدون آنکه در قانون یا آيیننامه ،تعیین
ش��ده باش��د که فقط مراکز درمانی دولتی ،مجاز به انجام فرآیند اهدای جنین
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میباش��ند .به عبارت دیگر ،مراکز درمانی که از حیث پزشکی ،صالحیت و توان
انجام انتقال جنین را دارا میباش��ند و اکنون نیز در س��طح کشور نسبت به آن
اقدام مینمایند ،الزاماً دولتی نیس��تند تا مشمول قانون مجازات انتشار و افشاي
سري و محرمانهی دولتي مصوب  1353قرار گيرند.
اسناد ّ
نتیجه آنكه ،اگر قرار باش��د مصوبهي دولت در خصوص اطالعات راجع
به اهدای جنین اجرا شود ،این مقررات فقط نسبت به آن دسته از مراکز درمانی
قابلیت اعمال خواهد داشت که دولتی و یا وابسته به دولت باشند .این در حالی
است که بخش خصوصی نیز در این زمینه فعالیت مینماید و از این جهت نیز
مقررات آيیننامه مخدوش است.
 .3-2بررسی داللت مقررات بر اهدای بینام
با فرض چشمپوش��ی از تمام ایرادهای��ی که در مورد آيیننامهي مذکور
بیان شد ،پرسش اين است كه آیا میتوان به استناد قانون نحوه اهداء جنين به
زوجين نابارور و آيیننامهي اجرايي آن ،به این امر قائل شد که در حقوق ایران
اهدای جنین باید «بینام» باشد؟
برخی اس��اتید حقوق با تأکید بر اینکه قص��د قانونگذار« ،جلوگیری از
عوارض روانی ناش��ی از انس��اب برای فرزندان مولود لقاح آزمایش��گاهی است»
(الهام ،1383 ،ص  ،)24معتقدند« :قانونگذار تعمدا ً خواس��ته است ،رابطه بین
زوجین اهداکننده و زوجی��ن دریافتکننده جنین پنهان بماند» (همانجا) .به
نظر ميرس��د ،این عقیده با موازین قانونی و مقررات موجود در خصوص اهدای
جنین ناسازگار است .اثبات این مدعا ،مستلزم توجه به مقدمات زیر است:
الف) قانون ياد ش��ده ،در مورد اصل بینام ب��ودن اهدا ،مقررهای ندارد؛
سکوت در مقام بیان به منزلهي عدم پذیرش این نظریه است؛
ب) قان��ون ،رابطهي میان کودک حاص��ل از جنین اهدایی با اهداکننده
را قطع ننموده اس��ت؛ الزمهي پایبندی به این رابطه آن است که اهداکننده از
سرنوشت جنین اهدایی و نیز متقاب ً
ال کودک از هویت اهداکنندگان مطلع باشد؛
ج) چنانک��ه پیشتر نيز گفته ش��د ،پرهیز از اق��دام منتهی به اختالط

انس��اب در قید «ضوابط شرعی» موضوع مادهي  1قانون نحوه اهدای جنین به
زوجين نابارور نهفته است.
د) آيیننامهي مذكور مقرراتی را پیشبینی نموده اس��ت که اهداکننده
بتواند هرچند از طریق مرجع قضایی از سرنوشت کودک حاصل از جنین و نیز
راجع به جنین اهدا شده اطالعاتی را کسب نماید؛
هـ) اصل بینامی اهدا بر روابـط میان اهداكننده و اهداگیرندهی جنين
نیز جاری اس��ت ،در حالی که مق��ررات مندرج در آيیننامه بر فعالیت کارکنان
مراک��ز درمانی متصدی اهدا حاكم اس��ت؛ ب��ه عنوان مثال ،اگ��ر اهداکننده و
اهداگیرنده ابتدا به دادگاه مراجعه و نس��بت ب��ه جواز انجام انتقال جنین اقدام
نماین��د و آنگاه جهت انجام فرآیند پزش��کی به مرکز درمان��ی مراجعه کنند،
اصوالً این مرکز نمیتواند از انجام امور پزش��کی استنکاف كند .همچنين هرگاه
اهداگیرنده پس از انجام عمل پزش��کی به دادگاه مراجعه و درخواس��ت کسب
اط�لاع از هویت اهداكننده نماید ،دادگاه موجبی قانونی برای عدم پذیرش این
درخواست ندارد.
و) م��واد  6و  10آيیننامهي قانون نحوه اهداء جنین به زوجين نابارور،
مغایر با قوانین و در محاکم قضایی غیرقابل استناد است ،تنها مادهای که قابلیت
استناد مييابد ،مادهي  3اين آيیننامه است .به موجب این ماده« ،اهدای جنین
باید با موافق��ت و رضایت کتبی زوجهای اهداکننده و در مراکز مجاز تخصصی
درمان ناباروری ،با احراز هویت آنان و به صورت کام ً
ال محرمانه انجام گیرد».
عبارت ذیل این ماده باید به گونهای تفس��یر ش��ود ک��ه با روح قانون و
موازین شرعی تطابق داشته باشد .بنابراین عبارت یادشده تأکیدی بر ممنوعیت
افش��اي اسرار پزشکی میباش��د و صرفاً در حدود ضرورت حفظ اسرار پزشکی
قابل توجیه است.
عبارت یادش��ده را نمیتوان بر اص��ل بینامی اهدای جنین حمل نمود؛
زیرا ،الزمهي چنین اس��تنباطی مس��تلزم قابل ابطال بودن این ماده اس��ت .به
عبارت دیگر این تفسیر موجب میشود تا مادهی مذكور مغایر با مقاصد شریعت
قلمداد شود.
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در متون دینی ،اهداف خداوند از تش��ریع مق��ررات اعتباری و عملی با
عنوان «مقاصد ش��ریعت» (علیدوست ،1388 ،ص  )69يا «مصالحه مرسله»( ،
انصاري ،1415 ،ص  )448مورد توجه قرار گرفته است.
ام��ام محمد غزالی در خصوص مصالح و مقاصد ش��ریعت آورده اس��ت:
همانا مصلحت به اعتبار اهمیت ذاتی خود تقس��یم میشود به چیزهایی که در
رتب��هی ضرورتها قرار دارن��د و یا چیزهایی که در رتبهی نیازها قرار میگیرند
و ی��ا اموری که در رتبهی خوبیها و تزیینه��ا قرار میگیرند و هر کدام از این
اقسام تکمله و متممی دارند( .غزالی ،1417 ،ص )416
مراد از «ضروریات» ،اموری اس��ت که زندگ��ی مردم بدون آنها مختل
میش��ود و حاجات اموری است که جهت توسعه و رفع ضیق و تنگناها تشریع
آنها ضروری است؛ تحسینات و تزیینات اموری هستند که هرچند ترک آنها
موجب تنگناها نمیش��ود ،اما مراعات آنها الزمهي رسیدن به اخالق و عادات
پسندیده است( .علیدوست ،پيشين ،ص )71
غزالی ضروریات را منحصر به احکامی دانس��ته اس��ت که حکمت آنها
حفظ دین ،جان ،عقل ،نسل و مال انسانباشد (غزالی ،پیشین ،ص  .)417اين
تقس��یمبندی ،م��ورد توجه فقهای بزرگی مانند ش��هید اول ،فاضل مقداد و نيز
میرزای قمی قرار گرفته است( .علیدوست ،همان)
ش��هید اول پس از اینکه غرض از تش��ریع را حف��ظ مقاصد پنجگانهي
مذکور میداند ،برای هر يک نمونههایی را ذکر میکند« :حفظ نفس با تش��ریع
قصاص ،دیه یا دفاع اس��ت؛ حفظ دین با جهاد و قتل مرتد اس��ت؛ حفظ عقل با
حد برای مشرب آنها است؛ حفظ نسب با تحریم
تحریم مسکرات و قرار دادن ّ
زن��ا ،مقاربت با مردها ،مقاربت با چارپایان ،تحریم قذف ،نس��بت زنا به دیگران
حد و
حد بر آن اس��ت؛ حفظ مال با تحریم غصب ،س��رقت ،خیانت ،راهزنی و ّ
و ّ
تعزیر بر آنها میباش��د( ».مکی عاملی ،بیتا ،ج  ،1ص  )38چنانكه مالحظه
ميش��ود ،از نظر ش��هید اول حکمت حرمت زنا ،حرمت همجنسبازی ،حرمت
مقاربت با چارپایان و حتی حرمت قذف ،حفظ نسب است.
این اس��تنباط ،منحصر به ش��هید اول نیس��ت؛ فقهای دیگر نیز با بیان

این نکته که حفظ نس��ب در شریعت اس�لام از جایگاه ویژهای برخوردار است،
ع��ده را ،پیشگیری از اختالط
حکم��ت احکام دیگری مانند ضرورت نگهداری ّ
نس��لها قرار دادهاند( .س��بحانی ،1410 ،ص 87؛ موسوی خويی ،1410،ج ،3
ص 427؛ توحی��دی ،1412 ،ج  ،1ص 232؛ طباطبايی ،بیتا ،ص 230؛ نجفی
خوانس��اری ،1418 ،ج  ،2ص��ص 127 ،24و  .)419بنابراین ،پرهیز از هرگونه
اقدامی که اختالط نس��ل انسان ها را در پی داشته باشد ،امری ضروری است و
حفظ و صیانت از نس��ب اش��خاص ،یکی از حکمتهایی است که در فقه امامیه
احکام متعددی بر آن متفرع شده است.
 .4تسجیل نسب کودکان حاصل از اهدای گامت و جنین
در گذش��ته ،به دلیل کوچک بودن جوامع و شناخت کافی مردم نسبت
به همدیگر ،اثبات نس��ب امر دشواری نبود .فقها طرق اثبات نسب را به شهادت
ش��هود و شهرت مفید علم تقس��یم نمودهاند .صاحب عروه در این خصوص که
ش��خصی ادعای سیادت نماید ،مینویسد« :هر کس ادعای نسب نماید ،تصدیق
نمیش��ود؛ جز آنکه ّبینه اقامه نماید .یا این امر به نحوی که مفید علم ش��ود،
مش��هور باش��د .البته ش��هرت در ش��هر و دیار او کفایت مینماید» (طباطبايی
ی��زدی ،1378 ،ص  )307يكي از فقهاي معاص��ر ،در توضيح این عبارت آورده
اس��ت :این ادعا ،مانند هر ادعای دیگری نیازمند ادلّهی اثباتی شرعی است ،که
ممکن است ّبینه یا شیاع مفید علم باشد ،یا اطمینان از صدق ادعا ،هرچند این
اطمینان ،حاصل ش��هرت این موضوع در دیار مدعی باش��د (توحيدي ،پیشین،
ص .)321
در جوامع امروزی با توجه به گسترش جمعیت و ضرورت اطالع حاکمیت
از نسب اشخاص و نیز در مواردی خاص ،اطالع مردم از نسب يكدیگر ،مقرراتی
برای ثبت دقیق نسب اشخاص وضع شده است.
در حقوق ایران ،کتاب سوم از جلد دوم قانون مدنی مصوب سال ،1314
به مس��ائل مربوط به اسناد سجلی اختصاص يافته است؛ مطابق بند اول مادهي
 993اي��ن قانون ،ثبت والدت هر طفل الزامی اس��ت .ب��ه موجب مادهي 999
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قانون مدنی ،س��ند والدت اشخاصی که والدت آنها در مدت قانونی به دایرهی
س��جل احوال اظهار شده است ،سند رسمی محسوب خواهد شد و برابر مادهي
 995این قانون ،تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ،جز به
موجب حکم محکمه امكانپذير نميباشد.
در س��ال  1355در اي��ن خصوص ،مقررات جامعتري ب��ا عنوان «قانون
ثبت احوال» تصویب و مطابق مادهي  1این قانون ،س��ازمان ثبت احوال کشور
متصدی ثبت والدت و صدور شناسنامه شد.
مقررات پيشبيني ش��ده در اين قانون و مواد ياد ش��ده از قانون مدني،
داللتی تام بر این دارند که قانونگذار برای حفظ نس��ب ،اهمیت بس��ياري قائل
بوده و به ثبت و ضبط دقیق احوال شخصیه بهويژه نسب اشخاص ،توجه خاص
داشته است.
از منظر ش��ریعت ،حفظ و صیانت از انس��اب و پرهی��ز از اختالط آن از
جای��گاه رفیعی برخوردار اس��ت؛ این مهم به عنوان حکمت بس��یاری از احکام
عده ،ازدواج ،حرمت زنا و ممنوعیت فرزندخواندگی قرار گرفته اس��ت؛
راجع به ّ
حال پرس��ش این است که این مهم در مورد کودکان حاصل از اهدای جنین یا
گامت ،چگونه باید تأمین شود؟
در رویهي جاری ،اطالعات مربوط به اهدای گامت و جنین در بانکهای
اطالعاتی مؤسسه درمانی نگهداریشده ،پس از تولد کودک ،شناسنامهي او به
نام اهداگیرنده صادر میشود؛ سازمان ثبت احوال كشور نيز هیچگونه اطالعاتی
را در خصوص جنین یا گامت اهدایي ثبت نمیکند.
به عبارت دیگر ،اس��ناد سجلی کودکان حاصل از اهدای گامت و جنین،
نمیتواند مثبت نسب آنها باشد ،علت این نارسایی را باید در این نکته دانست
ک��ه برابر مقررات مواد  12و  15قان��ون ثبت احوال« ،والدت» ،محور ثبت قرار
گرفته است.
مطاب��ق مادهي  15اين قان��ون ،ثبت والدت باید به تصدیق پزش��ک یا
مامای رسمی یا مؤسسهای که طفل در آنجا متولد شده است مستند باشد ،در
غیر این صورت ،واقعه به تصدیق دو نفر گواه ثبت میشود.

رویهي معمول بر این اس��ت که بیمارس��تان یا مؤسسهي درمانی ،يك
گواه��ی را ص��ادر مینماید ک��ه در آن زنی که فرزند را به دنيا آورده اس��ت ،به
عنوان مادر ،و شوهر وي ،به عنوان پدر معرفی میشوند؛ بر اساس همین گواهی
والدت ،اسناد سجلی تنظیم میگردد.
پرسش این است که آيا درج نکردن هویت پدر و مادر ژنتیکی کودکان
حاصل از اهدای گامت یا جنین ،با فلس��فهي ثبت احوال و ضرورت پيش��گيري
از اخت�لاط انس��اب ،س��ازگاري دارد؟ ب��ه عبارت دیگ��ر ،صرف اکتف��ا به درج
مش��خصات اهداکننده و اهداگیرنده در مؤسسات درمان ناباروری و عدم ارتباط
میان بانکهای اطالعاتی این مؤسس��ات با بانک اطالعاتی س��ازمان ثبت احوال
کشوری ،چه آثار و پیامدهایی را در پي خواهد داشت؟ برای درک بهتر این آثار،
ناگزیر به بيان مثال میباشیم:
ف��رض کنیم «الف» ،یک کودک حاصل از اهدای جنین متعلق به «ب»
و «ج» میباشد ،که در دورهي رویانی در اختیار «د» و «هـ» قرار گرفته است.
عملیات پزش��کی به اس��تناد مادهي  2آيیننامهي اجرايي قانون اهدای جنین
ب��ه زوجين نابارور به صورت محرمانه ص��ورت گرفته ،اطالعات آن نیز در مرکز
سری طبقهبندی شده است.
درمانی به ثبت رسیده ،در زمرهي اسناد ّ
بس��تگان و اطرافیان خانواده «د» و «هـ» یعن��ی اهداگیرنده از موضوع
اهدای جنین کام ً
ال بیاطالع هستند و هویت اهداکننده نیز برای اهداگیرندگان
کام ً
ال مجهول است.
اکن��ون تصور کنید ک��ه «د» و «هـ» در یک حادثه ف��وت میکنند ،آيا
ماترک آنها را ش��خصی غیر از «الف» تصاحب خواهد نمود؟ آیا جز این اس��ت
که اگر دادگاه ،وراث فوتش��دگان را ،از ادارهی ثبت احوال استعالم نماید ،این
مرج��ع «الف» را ب��ه عنوان فرزند آنها معرفی خواهد نم��ود؟ اگر «الف» قصد
ازدواج داش��ته باش��د و به طور تصادفی ،خواهر ژنتیکی خود را برای همس��ری
انتخاب نماید ،این موضوع در کدام مرجع قابل تشخیص و پيشگيري است؟
با قرار دادن پاس��خ این پرس��شها در کنار روای��ات زیر ،نتیجهي بحث
کام ً
ال آشکار خواهد بود.

51
مجله حقوقی دادگستری /شماره  /72زمستان 1389

احمد محمدی باردئی

اهدای جنین در حقوق ایران ،پیدا یا پنهان

مجله حقوقی دادگستری /شماره  /72زمستان 1389

52

الف) از امام صادق علیهالس�لام نقل ش��ده اس��ت که در پاس��خ به این
پرسش که ،چرا خداوند زنا را حرام کرده ،میفرمایند« :به خاطر فسادی که در
آن وجود دارد و از بین رفتن مواريث و قطع شدن نسبها ،اینکه زن نمیداند
چه کسی او را حامله کرده و فرزند ،پدرش را نمیشناسد و خویشاوندی پیوسته
و متصل به هم میخورد و قرابتها شناخته نمیشود( ».حرعاملی ،بیتا ،ج ،14
ص  ،252باب  ،17ح )12
ب) امام رضا علیهالس�لام نیز در پاسخ به پرسش هاي محمد بن سنان
در مورد زنا میفرمایند« :خداوند زنا را به خاطر فس��ادی که در آن وجود دارد
حرام نموده ،فس��ادهایی مانند کشتن انسانها از بین رفتن نسبها ،ترک شدن
تربیت کودکان ،فاس��د ش��دن میراثها و فسادهایی ش��بیه اینها( ».همان ،ص
 ،234باب  ،1ح .)15
همانگونه که مشاهده میشود از جمله حکمتهایی که در این روایات
ذکر ش��ده است ،فس��اد مواریث و ذهاب انساب اس��ت که در فرض مورد بحث
امري کام ً
ال مش��هود اس��ت؛ زيرا ،در وضعيت فعلي كه قان��ون ،اهدای جنین را
تجوی��ز نموده اس��ت ،صرف متولد ش��دن کودک از یک زن کفای��ت در الحاق
نمیکند و باید مشخص شود که آیا بارداری او به شیوهي اهدای جنین یا گامت
بوده است یا آنكه چنين امري رخ نداده است؟
به عبارت دیگر ،در تمامی مواردی که یک زن به شیوهي اهدای جنین
یا گامت باردار شده است ،صرف گواهی والدت نمیتواند تعیینکنندهی هویت
س��جلی کودک باشد؛ مقررات ثبت احوال باید در این خصوص اصالح و تکمیل
ش��ود تا هویت دقیق اهداکننده در اس��ناد س��جلی به ثبت رسيده و از اختالط
انساب پیشگیری شود.
ممکن اس��ت گفته ش��ود ثبت اطالعات در مراکز درمان ناباروری برای
تعیین نس��ب کودکان در موارد ضروری کفای��تنموده و ثبت این اطالعات در
اسناد سجلی ضرورتی ندارد .این ایراد قابل پذیرش نيست؛ زیرا ،در حال حاضر
رویهي جاری دادگاهها و مراجع ذیربط در خصوص تعیین نسب و مترتب نمودن
آثار نس��ب بر یک فرد ،اطالعات سجلی او میباشد .به عنوان مثال ،دادگاه برای

صدور گواهي حصر وراثت ،وضعيت را از سازمان ثبت احوال استعالم مینماید،
همانگونهكه دفاتر رس��می ازدواج برای احراز ش��رايط الزام��ي زوجين در امر
ثبت ازدواج ،به بانک اطالعاتی ثبت احوال و اس��ناد سجلی تمسک میجویند؛
اصوالً استفاده از بانک اطالعاتی مراکز درمانی در این قبیل موارد میسر نیست؛
ضمن آنکه مطابق آيیننامهي قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور ،فقط
دادگاهها ،در شرايط خاص میتوانند به این اطالعات دسترسی پیدا کنند؛ طرح
موضوع در دادگاه نیز مس��تلزم بروز اختالف اس��ت و این در حالی اس��ت که با
پذیرش اصل بینام بودن ،زمینهی تحقق اختالف از بین خواهد رفت.
اگر ایراد ش��ود که این امر مغایر با مصالح اهداگیرنده و کودک میباشد،
باید گفت :میان مصلحت و منفعت ،تفاوتي ظریف اس��ت .آنگونه که اهل لغت
نوش��تهاند« :خیر و صالح ،هر حرکتی اس��ت که مطابق حکمت باشد ،از این رو
میتواند در قالب ضرر زدن یا س��ود رس��اندن تحقق یابد؛ نظیر مرض که گاه،
صالح انسان است؛ زيرا ،موجب تقویت ایمان وی میشود( ».الفروق اللغویه ،ص
 ،172به نقل از :علیدوست ،ص .)97
فقه��ا نيز با پذيرش اين تف��اوت ،در اين خصوص آوردهاند« :مصلحت از
مضرت نیست  ...و احکام شرعی تابع مصالح و
س��نخ منفعت و مفسده از س��نخ ّ
مضار ،به همین دلیل در بسیاری از واجبات شرعی از
مفاسد اس��ت نه منافع و
ّ
قبی��ل زکات ،خمس ،حج و جهاد ضرر مالی یا جان��ی وجود دارد ،چنانکه در
محرمات الهی منفعت مالی یا بدنی هس��ت( ».محاضرات فی اصول
بخش��ی از ّ
الفقه ج  ،4صص  ،410-409همانجا)
بنابراین باید گفت در موضوع حاضر ،ممکن است منفعت اهداگیرنده در
مخفی ماندن اطالعات اهدای جنین باش��د ،اما این منفعت همواره به مصلحت
نیست.
مصلح��ت ،برخالف منفعت ،با رویکردي صرفاً دنیوی تعریف نمیش��ود؛
حکمتهای اشاره شده در روایات که در موضوع مورد بحث نیز جاری است ،با
نگاهی به زندگی اخروی انسانها موجبات تشریع را فراهم آوردهاند.
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 .5برآمد
تأکی��د فقها بر ضرورت حفظ نس��ب و دغدغههای ش��ورای نگهبان در
تصوی��ب قان��ون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور نس��بت به اس��تفاده از هر
واژهای ک��ه توهم الحاق ک��ودک به اهداگیرنده را القا نمای��د و این واقعیت که
بين��ام ب��ودن اهداي جنين موجب اختالط انس��اب ميش��ود ،و اینکه مطابق
م��ادهی  7کنوانس��یون حقوق کودک ،اطالع از هویت پ��در و مادر حق کودک
به ش��مار میآید و در نظام حقوقی ایران پدر و م��ادر قانونی و بیولوژیکی قابل
تفکیک نمیباش��د ،همگی ما را به این نتیجه رهنمون میسازد که نمیتوان در
حقوق ایران ویژگی محرمانگی را برای نهاد حقوقی اهدای جنین پذیرفت.
برای پرهیز از هرگونه اختالط انس��اب ،فس��اد مواریث و نیز پیشگیری
از نکاح با محارم و قطع ارحام و قرابتها ،که حکمت بس��یاری از احکام شرعی
میباش��ند ،الزم اس��ت تا اطالعات مربوط به هویت ژنتیکی فرزندان حاصل از
اهدای گامت و جنین ،همانند دیگر فرزندان یک فرد ،در دفاتر اس��ناد سجلی و
البته نه لزوماً اس��ناد علنی ،ثبت شده و دسترسی به آنها تابع اطالعات سجلی
باشد.
مق��ررات مرتبط ب��ا اهدای جنی��ن از جامعیت الزم برخ��وردار نبوده و
ضروري است قانونگذار وضعیت ثبت والدت کودکان حاصل از اهدای جنین را
به گونهای صریح پیشبینی نماید و تردیدها در خصوص پنهان یا آش��کار بودن
اهدا را از میان بردارد.
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