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  چكيده

  . استي از مباحث مهم و مورد توجه در جوامع انساني يکي،مسأله محرمانگ
 ي و تکنولوژيک با سؤاالت گوناگون در اين خصوص مواجه است، خـدمات درمـان  ي علمايه  پيشرفتهايي که امروزه به دليل  از حوزه  ييک

 در خصوص الـزام، قلمـرو و        ي اساس ايه   و آينده اين نوع از درمان، محل انگيزش پرسش         ي متداول کنون  ايه  شيوه.  است يمربوط به نا بارور   
 بـه سـؤاالت مطـرح در ايـن     ي و قلمرو محرمانگيد تا با ارائه تعريف، بيان ويژگنويسندگان در اين مقاله بر آن هستن    .  است ي محرمانگ يمبن

   . افراد، تأکيد نمايندي و درماني به دفاع از آن بپردازند و بر لزوم حفظ اطالعات پزشکي محرمانگي حقوقيباره پاسخ گويند و با بيان مبان
 آنهاسـت و تجـاوز بـه آن بـه نـام             ي اخالقـ  تيـ  فاعل جهياراده آنان و در نت     از کرامت و     ي افراد در واقع نگاهبان    ي خصوص مي از حر  يپاسدار

 اصل  زي ن يبارور  در درمان نا   نيگزيا و رحم ج   ني گامت و جن   يا اهد وهيدر ش . ه است ي قابل توج  ني مع طي تنها در شر   ،مصلحت و حقوق ثالث   
 موافقـان محرمانـه     ليـ  که دل  افتيتوان در  يم با دقت م   در موارد استثنا بر اصل ه     .  است ي افراد جار  ي خصوص مي حفظ حر  پايه بر   يمحرمانگ

  .تر است يبودن اطالعات از مخالفان آن قو
  

  ي، قلمرو محرمانگي، حق ثالث، مصلحت عمومي، راز، حريم خصوصيمحرمانگ :ها واژه كليد

                                                            
 ناين علوم پزشکی جهاد دانشگاهی، ابن سيهای نو د بهشتی، پژوهشکده فناوریي، دانشگاه شهن، بلوار دانشجويتهران، بزرگراه چمران، او: پاسخگو نويسنده ∗

  ۲۲۴۳۲۰۲۰: تلفن
E-mail: abdolahzadeh@avesina.ac.ir 
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  ٣٥٦

    نشگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددا    

  مقدمه
افراد اغلب از در ميان گذاشتن اسرار خود بـا ديگـران بـه منظـور                

 يپنهان نگه داشتن آن بـه عنـوان ابـزار          و از    يگسترش روابط انسان  
وسـيله    به اين   . نمايند  ي تعيين حدود دخالت ديگران استفاده م      يبرا

هـا قابـل شناسـايي اسـت، اول      دو گروه از افراد در ارتباط بـا انـسان    
 است که فرد در حـريم خـود اجـازه           يدر اينجا منظور کسان   (محارم  

ان نيز حفظ راز و اسـرار       کودک. و دوم بيگانگان  ) دهد  يورود آنها را م   
 يهـا   دهنـد و اغلـب، رابطـه        ي قـرار مـ    ي تعيين دوست  ي برا يرا ابزار 
  ].۱[کنند ي خود را با در ميان گذاشتن اسرار آغاز مي و عاطفيدوست

 باعـث شـده تـا       ي در حوزه علـم و تکنولـوژ       ي امروز يها  پيشرفت
 آن خـارج شـده و بـه         ي و اجتمـاع   ي از قالب سنت   يمبحث محرمانگ 

 بـه  يتوضـيح ايـن کـه دسترسـ    .  نيز راه يابد يعلم و تکنولوژ   يدنيا
 يـا ارائـه     ي علمـ  يهـا    از اطالعات افـراد از طريـق پـژوهش         يا  دسته

 را با اين ي، پژوهشگران، بيماران و عالمان علوم انسان يخدمات پزشک 
سؤاالت مواجه ساخته است که آيا اصوال اطالعات به دست آمـده در             

 حفظ شود؟ اعالن اين دسته از اطالعات  است که بايديزمره اطالعات
شود يا نـه؟ آيـا     ي دارد و آيا از آن سوء استفاده م        ي در پ  يچه خطرات 

 که ممکن است از آن سوء استفاده شود بايد محرمانه           يتنها اطالعات 
تواند در    ي بماند؟ معيار در اين خصوص چيست؟ اين اطالعات م         يباق

 ينبايد آنها را اعالم کرد، مبنـا      هايي قرار بگيرد؟ اگر       اختيار چه گروه  
 ديگـر کـه بـه       يهـاي    اين حفظ و مراقبت چيست؟ و سـؤال        يتوجيه

 نيز يعلم درمان نا بارور .فراخور مواجهه با آنها بايد پاسخ داده شوند
 از ايـن امـر مـستثنا نبـوده و در همـه              ي از پزشک  يا  به عنوان شاخه  

 نـه   يا  ر آينـده  شـود و يـا د       ي که اکنون استفاده م    ي درمان يها  شيوه
 يهـا  چندان دور به کار گرفته خواهـد شـد، سـؤاالت بـاال در حـوزه          

 نمونـه در درمـان بـه        يبـرا . تحقيق، تشخيص و درمان مطرح است     
 در مورد حفظ اطالعات اهدا کننـده        يسؤاالت بسيار ] ۲[شيوه اهدا   

، ۲[در روش استفاده از رحم جايگزين . گردد يو اهدا شونده مطرح م
 بودن يا نبودن اطالعات اهدا کننده رحم، از قبيل نـام،            ، محرمانه ]۳

از مـسايل  ...  و بيولوژيکي، خانواده و    ي، خصوصيات فرد  يمحل زندگ 
 ي درمان يها  همه روش  . است يمهم و بحث انگيز در اين روش درمان       

، چـه در مرحلـه      ي پزشک يها   از انواع درمان   ي به عنوان يک   ينا بارور 
 ي با مـسأله محرمـانگ     ي درمان، به نوع   تشخيص و چه در مرحله ارائه     

 رو بـه رو  يدر ارتباط مستقيم بوده و در اغلب موارد با مشکالت جد    
تـر     و پيچيـده   يمسأله در حوزه تحقيق نيـز بـه نحـو جـد           . شوند  يم

مطرح است، چرا که در اينجا بـه احتمـال زيـاد نتيجـه تحقيـق در                 

ايـن رو،   از  .  و نشريات مربوط طرح و نشر خواهـد شـد          يمجامع علم 
تواند محققان،    ي آن م  ي توجيه يتعيين حدود حفظ اطالعات و مبنا     
 بـا   ي پـيش گفتـه از روبرويـ       يهـا   متخصصان و پزشکان را در عرصه     

اين مقاله بـر آن اسـت تـا       .  بخشد ي گوناگون رهاي  يمشکالت احتمال 
حد امکان به سؤاالت باال و مسايل مربـوط در ايـن خـصوص پاسـخ                

  .گويد
 مواجهـه  ي و راز پرداخته و سـپس مبـان  يحرمانگابتدا به تعريف م  

 ي بـرا  يسپس و تـا حـد امکـان معيـار         . آن را به دست خواهيم داد     
تشخيص اطالعات محرمانه بيـان خـواهيم کـرد و قلمـرو و گـستره               

  .شماريم يحفظ آن را بر م
   و رازيتعريف محرمانگ

انـد و     راز را در لغت به عنوان مطلب پوشيده و پنهان تعريف کرده           
در برابـر واژه    ]. ۴[کنـد   ي را حفـظ مـ     ي اسـت کـه ِسـر      ياز دار کس  ر

]. ۵[ مقربيو َمحرم يعن» پوشيده و پنهان«: محرمانه هم آمده است  
ـ    ِسـر و جمـع آن اسـرار در مقابـل راز قـرار دارد و در      يدر زبان عرب

پوشيده و پنهـان،    ] ۴[،  يکار پوشيده و مخف   «:  آن آمده است   يمعنا
کنـد    ي است که عقل آن را درک نمـ        يدين يا  در دين مسيح، عقيده   

، بـه مثابـه ميـراث       يدر ادبيـات فارسـ    ]. ۶) [بر عقل پوشيده اسـت    (
، نويــسندگان ي و بــومي ايرانيــان و گنجينــه معــارف دينــيفرهنگــ
 را مورد توجـه قـرار       ي در قالب اندرز و نصيحت، راز و رازدار        يبسيار

که با دقـت    اند     صادر کرده  يداده و در اين خصوص، دستورات اخالق      
ـ      يدر آنها م    و  ي را در تعريـف راز و رازدار       يتوان نقاط مشترک فراوان

توان بـه     ياز آن دسته م   .  اطالعات محرمانه به دست آورد     يها  يويژگ
 است که بـال در محافظـت آن         يراز چيز «:  زير اشاره کرد   يها  نمونه

  )مرزبان نامه(»  آنياست و هالک در افشا
از مجموعه امثـال  (»  مگويدان که بتوانراز خود را با يار خود چن      «

  )طبع هند
، ميخـواره و پراکنـده صـحبت        يراز با مرد سـاده دل، بـسيارگو       «
قـادر  ] راز[که اين طايفه از مردم بـر تحفـظ و کتمـان آن               ... يمگو

  ].۷) [مرزبان نامه(» نباشند
 مجاز   جان برون آيد و يَسر بده و ِسر مسپار، از تن مرد در سرا«

  ].۷[» زنيايد را
توان به    ي، م يبا دقت در امثال و حکايات باال و مفهوم راز و رازدار           

 راز و ِسر که همان پوشيده بودن آن اسـت دسـت             يترين ويژگ   ياصل
 اسـت   ي پوشيده و نهان از دانش ديگر      يبنابراين ِسر و راز امر    . يافت

 دارد و پنـد و      ي و از آن آگـاه     يکه تنها خود شخص به آن دسترسـ       
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  ٣٥٧

     همكاران و آزاده عبداهللا زاده                                                                                                                                                 باروريمحرمانگي در درمان نا 

 آن بر ايـن اشـاره دارد کـه خـود شـخص اراده و        ينگاهداراندرز در   
  .ها را بر ديگران آشکار نمايد اختيار دارد تا اين اسرار و پوشيده

 ي علم و تکنولـوژ    يپردازيم که در دنيا     ي م ياکنون به بيان تعاريف   
ــانگ ــر و راز و محرم ــظ و رازدار (ياز ِس ــ) يحف ــود يم ــازمان : ش س

 را ايـن گونـه      يمحرمـانگ ]. ISO] (۸ (ي اسـتاندارد سـاز    يالملل  بين
 که ي کسانياطمينان از اين که اطالعات، تنها برا: تعريف کرده است

در اين تعريف نيـز در     . مجاز به داشتن آنها هستند در دسترس باشد       
  .دسترس نبودن، همان پوشيده بودن بر همه افراد است

 از  ينيـز در تعريفـ    ] ۹[ انگلستان   ي و مذهب  يمرکز مطالعات فلسف  
 کـه در    ي حفـظ اطالعـات    ي يعن ي آورده است که محرمانگ    يمحرمانگ

. شـود  ي داده مـ يدهد يا در مـورد کـس    ي م ي کس يا  يک رابطه حرفه  
 بر خاسته از اعتمـاد ميـان اهـل ِحـَرف و اسـتفاده               يبنابراين رازدار 

 بـه دسـت     يهـا   اين تعريف بيشتر بـر راه     ]. ۱۰[کنندگان از آنهاست  
پيش فـرض ايـن تعريـف بـر         . ر دارد  آن نظ  يآوردن اطالعات و افشا   

پوشيده بودن اطالعات مورد نظر و سپس بـه دسـت آمـدن آنهـا از                
 نيـز پـيش     ياما در ادامـه آن راه ديگـر       . طريق اعالم خود فرد است    

بنـابراين،  » شـود   ي داده م  ييا در مورد کس   « شده و آمده است      يبين
  بـه دسـت    ي را که به هر نحـو از ديگـر         ي اطالعات يدر جايي که کس   

دهد، ما بنا بر قاعده، ملـزم بـه محرمانـه         يآورده، در اختيار ما قرار م     
 اگـر در مرحلـه اول بـدون         يداشتن آن اطالعـات هـستيم، حتـ         نگه

 ديگـر بـه     ي و غير اخالق   يرضايت شخص و يا به هر وسيله غير قانون        
 ايـن گونـه     ي ديگـر محرمـانگ    يهمچنين در تعريف   .دست آمده باشد  
 گفته  ي به فرد ديگر   ي كه توسط شخص   ير سِ يامر: تعبير شده است  

بنابر آن چه تـا کنـون        ].۱۱[ منتقل نسازد  يشود و او آن را به ديگر      
 عبارت است از حفظ و نگه داشتن ِسـر و راز از             يبيان شد، محرمانگ  

.  است که بر همه جز خود فرد پوشيده اسـت    يِسر و راز امر   . ديگران
بلکـه  .  يـک فـرد گرفـت      يرا صرفاً به معنا   » خود«با اين حال، نبايد     

 است که فرد رازش را با آنـان در ميـان            ي کسان يشامل تمام » خود«
 يبـه تعبيـر   . شوند  ي از انحاء از راز او با خبر م        يگذارد، يا به نحو     يم

 که نبايـد از راز بـا خبـر شـوند و             ي کسان ي تمام ييعن» همه«ديگر،  
ر افراد   از ديگ  ي که راز به او مربوط است و شمار        ي فرد ييعن» خود«

شود، اين است     ي که مطرح م   يحال سؤال . اند  که از راز او با خبر شده      
 ي پوشيدگ ي ويژگ ي چيست؟ کدام اطالعات دارا    يکه معيار پوشيدگ  
  باشند؟ يو پنهان بودن م

به اين معنا .  سهل و ممتنع باشديپاسخ به اين سؤال شايد به نوع      
 کـه   ي هـر امـر    بنابراين.  است که آشکار نيست    يکه امر پوشيده امر   

 به دست آوردن آن تالش شود يـا         يخود به خود آشکار نباشد و برا      
. آيـد   يابزار کشف استفاده گردد، امر نهان و از اين رو راز به شمار مـ              

 افراد پنهان است و اشخاص      يهر آن چه که از ديد مستقيم و ظاهر        
 از آن مجبور به کوشـش و تـالش در کـشف و فهـم آن                 ي آگاه يبرا

  .زمره امور محرمانه خواهد بودگردند از 
شايد بر اين معيار اين ايراد گرفته شود که دايـره شـمول چنـين               

 است کـه    ي همانند امر  ي کل ي بسيار گسترده بوده و امر خيل      يتعريف
 ياما بايد توجه داشت که همان طور کـه در مبـان           . اصالً وجود ندارد  

 حفـظ   ي بـرا  يايـن دايـره کلـ     .  خواهد آمـد   ي مسأله رازدار  يتوجيه
 است و با اسـتثناء و مـوارد         يها ضرور   حرمت، کرامت و ارزش انسان    

  .نقض نيز مواجه خواهد شد
 شد ي و راز و معيار تشخيص آن بررس ياکنون که تعريف محرمانگ   

 در اين خصوص پاسخ خواهيم داد و آن         يا   و ريشه  ي اساس يبه سؤال 
 يانگ موجهه محرمـ   ي؟ يا به عبارت بهتر مبنا     ياين كه چرا محرمانگ   

  چيست؟ چرا بايد راز را حفظ نمود؟
   ي محرمانگي نظريمبان

، بيـان ايـن نکتـه       ي موجهـه محرمـانگ    يدر شرح و توضـيح مبـان      
 ي محرمـانگ  يــ ارزشـ       ي هنجـار  ي مبـان  ي است که به بررس    يضرور

 بــر حــق بــر داشــتن حــريم ي محرمــانگيمبنــا. خــواهيم پرداخــت
هـا     اراده انـسان   فقها ابزار نگاهبـان کرامـت و      .  استوار است  يخصوص
شود و از قدرت الـزام   جايي مطرح مي    آن »حق«ايده و نهاد    . هستند
  ـ  و در صورت تصويب در قالب قانون، از قدرت حقوقي- يآور ارزش

 انـسان در خطـر     »فاعليـت « و   »كرامت ذاتي «گردد كه    برخوردار مي 
  ]. ١٢[باشد

 انـسان و  آزاد   نيـز نگاهبـان اراده       يحق بر داشتن حـريم خـصوص      
آن دسـته   اخالق تنهـا     يها بر اساس نظريه  : توضيح [يفاعليت اخالق 

توان موضوع حسن و  يميابند  يتحقق م را که با اراده يانساناز افعال 
 در انجـام  ي انـسان يبنابراين هر جا به هر دليلـ   .  قرار داد  يقبح اخالق 

ايـن موضـوع در     .  نـدارد  يوليت اخالق ؤ اراده نداشته باشد، مس    يکار
کيـد و  أ و جزايـي ايـران نيـز مـورد ت          ي مدن يقوانين کنون  ي جا يجا

 ياوسـت و زنـدگ    ]. وليت ندارد ؤ مس ،تصريح است و انسان فاقد اراده     
 محفوظ  ي سياس ياز گزند دخالت ديگران و نهادها     انسان را    يشخص

 ي طراح يشود تا او استقالل و آرامش الزم را برا          ي و سبب م   دارد  يم
 بدون حريم .داند، دارا باشد ي ميال که خوب و متع   ي زندگ يگير  و پي 

 را نـدارد     ي زمينه و امکان شکل دادن به زنـدگ        ي هيچ فرد  يخصوص
  ].۱۳[ خود يا ديگران واقع شوديکه بتواند موضوع قضاوت اخالق
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  ٣٥٨

    نشگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددا    

 بسيار نزديک است و هر      ي به مفهوم عام حريم خصوص     يمحرمانگ
 يانگمحرمـ ]. ۱۱[ ديگران را در بر دارند   يدو ايده محدوديت دسترس   

 هر چند ].١[ محافظ عاليق و حقوق افراد است  يمانند حريم خصوص  
شود   ي نمونه گفته م   يبرا. شمارند  ي اين دو بر م    يهايي نيز برا    تفاوت

 اطالعـات   يگيرد کـه شخـص      ي را در بر م    ي تنها موارد  يکه محرمانگ 
و از  ) با اراده و رضايت خـود     (دهد    ي قرار م  ي را در اختيار ديگر    يِسر

 يدر حال . ارد تا آن را به ديگران انتقال ندهد و افشا ننمايد          او توقع د  
 محـدوديت ديگـران در      ي به معنا  يکه حق بر داشتن حريم خصوص     

 مـوارد انتقـال     ي افراد بوده و به راحتـ      ي به اطالعات شخص   يدسترس
  ].۱۴[گيرد يدر بر نم)  وکيل يا پزشکيمثالً برا(اسرار را 

 ي که حافظ گوهر انـسان     يبه هر حال حق بر داشتن حريم خصوص       
افراد و از حقوق بنيادين آنهاست، بايد به عنوان اصل پذيرفتـه شـود    

بـر  .  ايشان از گزند تهاجم ديگران در امان بمانـد         ي خصوص يتا زندگ 
 از اين محـدوده     ياين اساس اگر شخص با رضايت و اراده خود بخش         

سـت   افشا نمايد، باز خواسـت و اراده او       ي و حريم را بر ديگر     يشخص
 ي راز او حقـ    ي را بـر افـشا     يکه در اين حوزه حـاکم اسـت و ديگـر          

 کـه شـخص،     يچرا که در غير اين صـورت در مـوارد ضـرور           . نيست
 اسـت و بـه او اعتمـاد         يناچار به استفاده از تجربـه و کمـک ديگـر          

 تجاوز بـه حـريم      يسازد، راه برا    ينمايد و راز خود را بر او فاش م          يم
حق بـر داشـتن حـريم       «بايد با ابزار    پس  . گردد  ي باز م  ي و يخصوص
  . راه را بر تجاوز بر اين حريم بست» يخصوص

 و  يبه عبارت ديگر در اينجا تالش بر اين است که اصل محرمـانگ            
 افراد در هر مرحله از افشا و کشف نيز رعايـت            يحفظ حريم خصوص  

با اين وصف، در اين بخش از مقاله الزم است توجه خود را بر              . گردد
 بـا آن    ي علـم و تکنولـوژ     ي، انواع آن و ارتبـاط دنيـا       يوصحريم خص 
  .نماييم يمعطوف م

  يحريم خصوص
بـه جـسم و     نبايـد    است که ديگـران      يا  ، محدوده يحريم خصوص 

 بـر ايـن پايـه، حـريم         ].١٣[داشـته باشـند    يذهن شـخص دسترسـ    
 و حــريم ي مــادي را بايــد بــه دو بخــش حــريم خــصوصيخــصوص
 يحريم خصوص .  تقسيم نمود  )ذهن و اطالعات   (ير ماد ي غ يخصوص

 افراد مانند خانه، محل کار و       ي و بيرون  ي ماد ي مربوط به زندگ   يماد
 ذهـن و اطالعـات      ي مربوط بـه دنيـا     ير ماد ي غ يو حريم خصوص  ... 

  .اوست
 يبحث ما در اين مقاله بيشتر معطوف به اطالعات و حريم خصوص

باشند و  يرا م که افراد داي از انواع اطالعات   ييک.  افراد است  ير ماد يغ

دهد، اطالعات  ي آنها را تشکيل مير مادي غي از حريم خصوصيبخش
، ي، خود به سه دسته اطالعات تحقيق ياطالعات پزشک .  است يپزشک

  . شود ي تقسيم مي و اطالعات درمانيتشخيص
 کـه در طـول      ي از دسـتورات و الزامـات      يدر اينجا الزم است بخش    

 توجه قرار گرفتـه اسـت بيـان          مورد تأکيد و   ي پزشک يتاريخ در دنيا  
بيشتر اين دستورات نه بر پايه حق بنيادين افـراد بـه داشـتن      . گردد

 ي و ذکـر مـوارد عينـ       ي، بلکه براساس شهود اجتماع    يحريم خصوص 
  . پزشک صادر شده استيلزوم حفظ اسرار از سو

شايسته و بايسته است تا پزشک دوست و همراه مردم باشد و در «
 از مـردم    ي، زيـرا چـه بـسا برخـ        ... رازدارشـان    پشت، سر نگاهـدار و    

ترين کسان خود ماننـد پـدر و          کترين و ويژه     خود را از نزدي    يبيمار
 پزشک فاش   ي ناگزير برا  يدارند، ول   يمادر و فرزندان خود پوشيده م     

هـايي شـرمگنانه      يچـه بـسا انـسان، گرفتـار بيمـار         ]. ۱۵[سازند  مي
اگـر  … ن دسـتور دهـد      شود و پزشک نياز دارد تا بـه درمـان آ            يم

پزشک به بيمار نزديک نباشد، شکوه يا ترس او را از گفـتن و اشـاره                
  ].۱۵[» کردن به آن درمان باز دارد

 و  يتوان دريافت که در بيمـار       ي م يبا دقت در عبارت باال به راحت      
تشخيص آن، بيمار به دليل نداشتن تخصص و علم، نيازمند کمک و            

 خـود وارد    ير او را در حريم خـصوص      باشد و به ناچا     ي پزشک م  ييار
 بـه پزشـک      ي بيمـار  يافتد کـه بيمـار بـرا          ي اتفاق م  يگاه. سازد  يم

 ديگـر يـا     ينمايد، اما در حـين تحقيـق، پزشـک، بيمـار            يمراجعه م 
در ايـن خـصوص نيـز آمـده         . نمايد  ي از بيمار را کشف م     يخصوصيات

  :است
جعـه   و درمان آن به پزشـک مرا       يبيمار با هدف تشخيص بيمار    «

در اينجا سزاوار است که پزشک حفظ امانت کنـد و آن را             . نمايد  يم
حفـظ اسـرار در     :  گفته است  ي، امام قرطب  ... بازگو ننمايد    ي کس يبرا

 باشـد  ي پزشک يبرخورد با مردم عموميت دارد و امانت است، چه آرا         
  ].۱۶[» يا هر ِسر ديگر

شک اجـازه   در کتاب مدخل ابن الحاج آمده از آنجا که بيمار به پز           
تواند راز او را فاش کند و جالب اين کـه در ادامـه            ينداده، پزشک نم  

 راز  ي مجاز بـه افـشا     ي اگر اجازه دهد باز هم و      يآورده است که حت   
 آن  ي که افشا  يدارد افشا کننده ِسر     ي بيان م  يامام غزال ]. ۱۶[نيست

بـه ايـن    ( بيمار ضرر نداشته باشد، قابل مالمت و سرزنش است           يبرا
ـ      ]. ۱۶) [ است ي که اخالقاً کار نادرست    معنا  اگـر   يپس بـه طريـق اول
 حکـم آن    ييعنـ ( در بر داشته باشد، جـايز نيـست          ي ِسر زيان  يافشا

  ).جايز نبودن است
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  ٣٥٩

     همكاران و آزاده عبداهللا زاده                                                                                                                                                 باروريمحرمانگي در درمان نا 

 و  ي همانند روابط اجتمـاع    يبنابر آن چه گفته شد، در عالم پزشک       
 ي افراد، محرمانگ  يبر اساس حق بنيادين حفظ حرمت حريم خصوص       

يق، چه در مرحله تشخيص و چه در مرحله درمان          چه در حوزه تحق   
باشـد،    ي و مهم است و رعايـت آن الزم مـ          يبه منزله يک اصل اساس    
 ي پزشـک  يهـا    و سوگند نامه   يالملل   بين يها  چنان که امروزه اعالميه   

عدم توجه  ]. ۱۷-۲۰[اند   داده ي عبارات خود جا   يال  به  نيز آن را در ال    
 خواهـد آورد کـه      ي در پـ   يا  ي و جـد   ي اساس يبه اين اصل، پيامدها   

توان به عدم مراجعه بيمار به پزشک، در اختيـار قـرار    ي نمونه م  يبرا
، دروغگـويي  )که در درمان بسيار مـؤثر اسـت  (ندادن اطالعات کامل  

  .ها، اشاره کرد بيمار و مانند اين
 گـستره و    ييابد و سؤال بعد     ي در اينجا پايان نم    يمسأله محرمانگ 

تـوان بـر اصـل حفـظ راز و            ي م ي در چه زمان   . است يقلمرو محرمانگ 
 ي افـراد اسـتثنا وارد سـاخت؟ آيـا شـرايط           ي حريم خصوص  ينگهدار

وجود دارد که در آن فرد بتواند و يا مجبور گـردد تـا راز ديگـران را                  
 اشخاص ثالث به داشتن اطالعات محرمانه  ي برا يافشا نمايد؟ آيا حق   

 است کـه در     ي بعد ديگران متصور است؟ پاسخ به اين سؤال موضوع       
  .اين مقاله به آن خواهيم پرداخت

  ي محرمانگيقلمرو
 روزانـه خـود بـا       ي وجـود دارد کـه افـراد در زنـدگ          يموارد بسيار 
 ي در جـايي رو    يتعـارض اخالقـ   . شـوند   ي مواجه م  يتعارضات اخالق 

 ي انجام يک عمل با دست کـم دو اصـل اخالقـ   يدهد که فرد برا    يم
» ب«بـه شـخص     » الـف «ه شـخص     نمون يبرا. متعارض مواجه است  

بر اسـاس قواعـد ملـزم بـه حفـظ آن            » ب«گويد و شخص      ي م يراز
 ارتبـاط دارد    ي شخص سوم  ي با زندگ  ياما همين راز به نوع    . باشد  يم

 در بـر خواهـد   ي قابـل تـوجه    يآمدها  ي از آن پ   يکه اطالع نيافتن و   
 و نجات جـان شـخص       يدر اينجا شخص بين حفظ راز ديگر      . داشت

 از ايـن  ي از موارد با مسايليپزشکان در بسيار. ض است سوم در تعار  
ايـن  . شوند و الجرم بايد دست به انتخـاب بزننـد           يدست رو به رو م    

  . دقيق و موجه، انجام شودييانتخاب اما بايد بر اساس مبنا
 مختلـف در مـورد قلمـرو        يهـا    ديـدگاه  يدر اين بخش بـه بررسـ      

ت، امـا هميـشه و در        و موارد استثنايي آن خواهيم پرداخ      يمحرمانگ
 بـاالتر از حفـظ      يطول بحث به ياد خواهيم داشت کـه هـيچ ارزشـ           

کرامت و اراده انسان نبوده و موارد نقـض آن بايـد بـسيار محـدود و       
بـا دقـت در     . معين و بر پايه داليل محکم و قابل قبول استوار باشـد           

تـوان    ي، مـ  ي ارائه شده در خصوص موارد نقض محرمانگ       يها  ديدگاه
  : نموديبند ارد را به صورت زير دستهاين مو

 در جامعـه    ي به سود شخص ديگر و يا گروهـ        يـ نقض محرمانگ  ۱
  ].۲۱، ۱۵، ۱۳[است
 دارد  ي مسر ي جنس ي، بيمار يداند که مرد    ي نمونه پزشک م   يبرا

 که  ي فرد را از خطر    يکند تا شريک جنس     يو وظيفه خود احساس م    
 که  يترين موارد   ، شايع يلبه طور ک  . نمايد، آگاه سازد    ياو را تهديد م   

سـازد، حقـوق شـخص        ي مواجه م  يگير  افراد را با تعارض در تصميم     
 يبـرا .  از افراد است که با فـرد در ارتبـاط هـستند         يثالث و يا گروه   

زنـان و  (پـذير    آسـيب  يهـا  توان به سوء اسـتفاده از گـروه      ينمونه م 
  . افراد بيمار اشاره نمودي جنسيو شرکا] ۱۱) [کودکان

توانـد    ي که اشخاص ثالـث و حقـوق آنهـا مـ           يتعيين دقيق موارد  
 ي براي اساسيشايد بتوان شرط  .  باشد، ساده نيست   يناقض محرمانگ 

 يا  مطرح ساخت تا تعيين موارد آن را تـا انـدازه  يتوجيه چنين نقض 
حق شخص ثالث بايـد بـا حـق بنيـادين بيمـار در              : تر نمايد   ملموس
توانـد    ي مـ  ي معنـا کـه تنهـا حقـوق        به ايـن  .  نمايد ي برابر يمحرمانگ

حق «متعارض يا ناقض حق بنيادين يک فرد گردد که خود از ارزش             
توانـد حـق      ي مـ  يپس يک فـرد زمـان     . مند باشد   بهره» بنيادين بودن 

 راز از ميان ببرد که حق       ي را با افشا   يبنيادين داشتن حريم خصوص   
ه شخص ثالث به داشتن آن اطالعات نيز بنيـادين و تـضمين کننـد             

  . باشدي وياراده و کرامت ذات
، ۱[ و امنيـت اسـت     ي مطابق با مصلحت عموم    يـ نقض محرمانگ  ۲
۱۱ ،۱۳ ،۱۶ .[  

 ي از سـو ي بـسيار يها  که تالشي از تعريف مصلحت عموم    يجدا
 در تبيـين و     ي و اجتمـاع   يفيلسوفان و نظريه پـردازان علـوم انـسان        

  و حفـظ   ي، مصلحت عمـوم   ]۲۲-۲۴[تعريف آن صورت گرفته است      
 نقض حقوق بنيـادين     ي هستند که ممکن است برا     يامنيت از واژگان  

 يهـا   ، بـرگ  »دورکـين «حقها به قول    .  به کار گرفته شوند    يشهروند
 و ي بــر منــافع و مــصالح عمــومي مبتنــيبرنــده در مقابــل ادعاهــا

ها بوده و به مثابه خط قرمز قلمـرو            حکومت يهمچنين تماميت طلب  
 حفظ حقوق بنيـادين     يبنابراين برا ]. ۲۵[روند  ي به شمار م   يحکمران
 و امنيت   ي از مصلحت عموم   ي، الزم است که تفسير حداقل     يشهروند

  .در نظر گرفته شود
 راز صـورت    ينمايـد تـا افـشا       ي ايجـاب مـ    ي چه مصلحت  يبه راست 

 ارائـه   ي تعيين مـصلحت عمـوم     يهايي برا   يبند   دسته يگيرد؟ گروه 
 يهـا    ورود آسـيب   -۲ مدارک مربوط به تولـد و مـرگ،          -۱: اند  کرده

 سوء استفاده از زنان و کودکان و مانند         -۳خاص مانند اصابت گلوله،     
 تـا   ي تعيين مصاديق مصلحت عمـوم     ياگر چه تالش برا   ]. ۱۱[ها  اين
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  ٣٦٠

    نشگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددا    

نمايد،   ي خارج م  ي راهگشا بوده و اين واژه را از حالت بسيار کل          يحد
 گوناگون در مشخص نمودن همه      يها   و ظرافت  ياما باز هم پيچيدگ   

 و مقتـضيات  ي فـرد ي توازن ميان ادعاها  يصاديق آن، مانند برقرار   م
 نادرسـت از ايـن واژگـان بـاز          يها   استفاده ي، راه را برا   يحيات جمع 

 يهـا    نظـام  ي است مبنا و زمينه اصـل      يدر اين راستا، گفتن    .نمايد  يم
» حاکميـت قـانون   «تـر، ارزش       مدرن اصل، يا به تعبير دقيق      يحقوق
 اين معناست که قانون مـصوب نماينـدگان         حاکميت قانون به  . است
هـا خواهنـد     ملت حرف آخر را در مورد قلمرو دخالت حکومت     يواقع

 به عنوان سـند مکتـوب حـافظ حقـوق بنيـادين             يزد و قانون اساس   
شهروندان، تعيـين کننـده مـصلحت و مـوارد اسـتثنايي اسـت کـه                

 يتواند به نام مصلحت و امنيت، حقوق بنيادين شهروند          يحکومت م 
بنابراين در ايـن خـصوص وجـود قـوانين و           ]. ۲۶-۳۴[را نقض نمايد  

 و  ي حقـوق  يهـا   مقررات معـين و روزآمـد و بـر خاسـته از پـژوهش             
تواند ضـامن حقـوق بنيـادين و مـانع و محـدود کننـده                ي، م ياخالق

 و امنيـت،    يهايي باشد که ممکن است به نام مصلحت عموم          دخالت
 ي دولتـ  يهـا   ادها و سـازمان   کليه نه . حقوق شهروندان را نقض کنند    

ملزم به فعاليت در چهارچوب قـوانين مـصوب بـوده و هـيچ مرجـع                
 افراد نبايد خارج از حدود تعيـين شـده بـه            يدارنده اطالعات پزشک  

 ي حکـومت  ي نهادهـا  ي حتـ  يچ گروهـ  ي بـه هـ    يارائه اطالعات پزشک  
  .بپردازد

  ي در درمان نا باروريمحرمانگ
، ما با سـه     ي پزشک يها   از شاخه  ي به عنوان يک   يدر درمان نا بارور   

 و تـيم    يفرد بيمار، مرکز درمان نا بارور     . گروه از افراد مواجه هستيم    
 ي کمک به مراحل درمـان     ي که داوطلبانه برا   ي معالج و افراد   يپزشک

ارتباط بيمار با مرکز درمان     . گيرند  يدر ارتباط با دو گروه اول قرار م       
 و  ي شـد قابـل پـيش بينـ        ي که بررسـ   يو پزشکان معالج بنا بر اصول     

ارتباط افراد داوطلب نيز با مرکز بر اساس اصل حفظ          . مشخص است 
 افراد معين و مرکز موظف به حفظ اسرار آنها بوده و            يحريم خصوص 
 پيش گفته قابل اعمـال      يها   وارد بر اصل نيز با روش      يموارد استثنا 

ازمنـد  ين يا  در اينجا رابطه افراد داوطلب با بيمـاران تـا انـدازه           . است
 اطالعات مربوط به داوطلبـين      يآيا مرکز مجاز به افشا    . ح است يتوض

 بـه  يباشد؟در درمان نـا بـارور     يبه بيماران و بيماران به داوطلبين م      
ن، بـا دو گـروه از آراء مخـالف و موافـق             ي گامـت و جنـ     يروش اهدا 
ن امـر   ي ا ي برا يل مختلف يهر دو گروه دال   . مي مواجه هست  يمحرمانگ

موافقـان محرمانـه     :ميکن  ي اشاره م  ير به برخ  ياند که در ز     هابراز نمود 
 يد دارنـد کـه محرمـانگ      يـ ن امـر تأک   يـ ماندن اطالعات معمـوالً بـر ا      

د يـ نما  يافت کننده را حفظ م    ي اهدا کننده و در    يها  استقالل خانواده 
 ي و قـانون ي اجتمـاع  يهـا   تيشود که مـسؤول     ين امر موجب م   يو هم 

شتر بـا  يـ ن اطالعـات ب يـ حرمانه بـودن ا م. ن برود ياهدا کنندگان از ب   
 ي و يتـ ي شـدن نظـام ترب     يکـ يمصالح کـودک منطبـق بـوده و بـه           

دهـد کـه      ي انجام شده نشان مـ     يها  يگر بررس ياز طرف د  . انجامد  يم
زان يـ محرمانه نبودن اطالعـات اهـدا کننـدگان باعـث کـم شـدن م              

ن باور  يگر مخالفان بر ا   ي د ياز سو ]. ۳۵-۳۷[گردد  يداوطلبان اهدا م  
 کـودک   يکـ يد و حق دارند که از منشأ ژنت       يهستند که پدر و مادر با     

ار بودن اطالعات اهـدا کننـدگان       يخود اطالع داشته باشند و در اخت      
 آنان تـا    ي آنها از سالمت جسم    يآورد تا نگران    ين امکان را فراهم م    يا

ل موافقــت و يــن داليهمــ ].۳۵-۳۷[ برطــرف گــرددياديــحــدود ز
. ن هم مطرح گردد   يگزيوه رحم جا  ين به ش  تواند در درما    يمخالفت م 

شتر به سـمت    يها ب   ين، نگران يگزين تفاوت که در مسأله رحم جا      يبا ا 
ن معطوف اسـت تـا بـه        يگزي مادر جا  يتي و شخص  يت خانوادگ يوضع
هاي درمـاني   جدا از پاسخ حقوقي و بررسي روش . اويکيت ژنت يوضع

ذکـر ايـن   هـاي پيـشين،    و انطباق آن با مباني مورد بحث در بخـش     
مسأله، مهم و ضروري است که در درمان به شـيوه اهـداي گامـت و           

هاي اهدايي را به دقت مورد بررسي قرار          جنين، مرکز درماني، گامت   
. نمايـد  داده و در اصطالح از نظر سالمت و ساختار ژنتيکي غربال مي         

هاي موجود در مخالفت با محرمانه بودن اطالعات تـا            بنابراين نگراني 
اما با توجه به مطالب بـاال و        . دي قابل رفع و پاسخگويي است     حد زيا 

توان به سادگي دريافت که داليل موافقـان محرمانـه            دقت در آن مي   
تواننـد   به اين معنا که مخالفان نمـي    . نمايد  تر مي   بودن اطالعات قوي  

مـصلحت،  (دليلي ابراز نمايند که مصداق موارد استثنا در محرمانگي          
ين در حالي است کـه موافقـان محرمـانگي نـشان            ا. باشد) حق ثالث 

اند که در موارد استثنا بر محرمانگي، يعني براي نمونه مصلحت،             داده
بنـابراين در   . باز هم مصلحت در محرمانه بـودن اسـت نـه در افـشاء             

هاي مختلف درمان نا باروري باز هم اصـل بـر محرمانـه بـودن                 شيوه
ن ثالـث و يـا خدشـه بـر          اطالعات و جواز افشا، اثبـات حـق بنيـادي         

مصلحتي است که قانون گذار و نماينده واقعي مردم قلمرو آن را بـه              
  .طور کامل و محدود معين نموده است 

  ن و مقررات موجودي در قوانيمحرمانگ
 آمـده   ٦٤٨و در مـاده     ] ٣٨) [راتيتعز (يدر قانون مجازات اسالم   

 يه کـسان يـ کلاست که اگر اطبا و جراحان و ماماها و دارو فروشان و             
ر از  يـ شـوند، در غ     يا حرفه خود محرم اسرار م     يکه به مناسبت شغل     

ک يـ ک روز تـا  ي، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و  يموارد قانون 
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  ٣٦١

     همكاران و آزاده عبداهللا زاده                                                                                                                                                 باروريمحرمانگي در درمان نا 

ال يـ ون ر يـ ليون و پانصد هزار تا شش م      يليک م يا به   يسال حبس و    
نجا تنها به   يروشن است که قانون در ا     . شوند  ي محکوم م  ي نقد يجزا
 اسرار پرداخته و موارد آن، قلمرو و استثنائات         ي مجازات افشا  نييتع

گر ين دين موارد را به قوانين ايين نساخته و تع   ييآن را مشخص و تع    
انتشار «: ديگو  يم] ٣٩[ قانون مطبوعات    ٣١ماده  . واگذار نموده است  

مطالبي كه مشتمل بر تهديد به هتك شرف و يا حيثيت و يا افشاي              
ل بـه محـاكم قـضايي    ؤوممنوع است و مدير مس اسرار شخصي باشد    

  . »معرفي و با وي طبق قانون تعزيرات رفتار خواهد شد
 اســرار و اطالعــات ين قــانون اصــحاب مطبوعــات از افــشايــدر ا
 قـانون  ٦٤٨ آنهـا مطـابق مـاده    يانـد و بـرا    افراد منع شـده   يشخص

 و  ١٣٨٢در سال   .  مجازات در نظر گرفته شده است      يمجازات اسالم 
 ين درمان نا بارور   ي نو يها  يران به فناور  ي ا يابي دست ي و در پ   ١٣٨٣
 آن، قـانون    ي بـرا  ي و قـانون   ي حقوق ير بنا يجاد ز ياز به ا  يل ن يو به دل  

ب ي نامـه اجرايـي آن تـصو        اهداي جنين به زوجين نا بـارور و آيـين         
  ]. ٤٠[شد

 صـورت   ياري نامه مربوط هر چند تالش بـس        نيين قانون و آ   يدر ا 
 ين مباحـث، تمـام    يـ  به ا  يکرد قانون ي وجود نو پا بودن رو     گرفته تا با  

 سال از ٣ش از يز پاسخ داده شود، اما با گذشت ب      ي سؤال برانگ  يايزوا
، هنـوز هـم نقـاط ضـعف و          يـي  نامـه اجرا    نيـي ن قانون و آ   ي ا ياجرا

ن نقاط ضـعف، مبحـث      ي از ا  يکي. خورد  يمسکوت در آن به چشم م     
ن يـي  به آن در چند مـاده از آ        جدا از پرداخته شدن   .  است يمحرمانگ

ـ   ي از سؤاالت در ا    يارينامه، هنوز بس    پاسـخ و مـسکوت و        ين راستا ب
 ١٠ نمونـه در مـاده   يبـرا . ز اسـت ي موارد سؤال برانگ   ي در برخ  يحت
افـت  ي نامه، آمده است که اطالعات مربوط به اهدا کننـده و در             نييآ

 اسـرار   يارن و مقررات مربوط به حفظ و نگهـد        يت قوان يکننده با رعا  
ن کـه کـه     يـ حال ا .  دار مجاز است    تي صالح يي به مراجع قضا   يدولت

 از انسجام برخـوردار نبـوده و در         ين جار ي در قوان  يمبحث محرمانگ 
ن و  يگـر بـار نمـودن قـوان       ي د ياز سـو  . ن مختلف پراکنده است   يقوان

 ي سـکوت و مـشکل قـانون       ي در خصوص اسـرار دولتـ      يمقررات جار 
قـانون  «د، چـرا کـه خـود        ينما  يطرف نم  را ب ر   يحفظ اسرار پزشک  

 يدارا] ٤١[» ي دولت ي اسناد محرمانه و ِسر    يمجازات انتشار و افشا   
 و در ١ نمونـه در مـاده   يبرا.  بودن است  ي شمار ابهام و کل    يموارد ب 

  :  و محرمانه آمده استيف اسناد ِسريتعر
 اسنادي است كه افشاي آنها مغاير با مـصالح          ،اسناد دولتي سري  «

اسناد دولتي محرمانـه اسـنادي اسـت كـه          .  و يا مملكت باشد    دولت
هاي مـذكور در ايـن       افشاي آنها مغاير با مصالح خاص اداري سازمان       

معلـوم  » مصلحت«ق  ي دق يف و قلمرو  ي که تعر  يدر حال . »ماده باشد 
م، حفظ کرامـت و     ين گفت يش از ا  يست و همانطور که پ    يو مشخص ن  

 يق مـصلحت عمـوم  يـ  دقيقلمـرو د تـا  يـ نما يجاب م ياراده انسانها ا  
  .  گردديتوسط قانون کامالً مشخص و مرزبند

نامه طرز نگاهداري اسناد سـري و         آئين «۱ن در ماده    يافزون بر ا  
بندي و نحـوه مـشخص نمـودن نمونـه نـوع             محرمانه دولتي و طبقه   

اسـناد سـري و محرمانـه       «: ز آمده اسـت   ين] ۴۲[» اسناد و اطالعات  
  مراقبتي كه بايد در حفظ آنها بشود به چهـار          دولتي به اعتبار مقدار   

  : شوند طبقه تقسيم مي
مجـاز آنهـا بـه اسـاس          اسنادي است كه افـشاي غيـر       -طبقه اول 

  . حكومت و مباني دولت ضرر جبران ناپذيري برساند
مجاز آنها منافع عمـومي       اسنادي است كه افشاي غير     - طبقه دوم 

  . و امنيت ملي را دچار مخاطره كند
مجـاز آنهـا نظـام امـور        اسنادي است كه افشاي غيـر      - سومطبقه  
  . ممكن كند ف اساسي آنها را نايها را مختل و اجراي وظا سازمان

مجـاز آنهـا موجـب        اسنادي است كه افـشاي غيـر       -طبقه چهارم 
اختالل امور داخلي يك سازمان شود يا با مصالح اداري آن سـازمان             

 و دوم و اسـناد محرمانـه در       اسناد سري در طبقات اول      . مغاير باشد 
ـ        (گيرند   طبقات سوم و چهارم قرار مي      ه اسناد طبقه اول بـا عنـوان ب

 اسـناد طبقـه سـوم بـا         ، اسناد طبقه دوم با عنوان سـري       ،كلي سري 
محرمانـه   عنوان خيلي محرمانـه و اسـناد طبقـه چهـارم بـا عنـوان              

  . »)دنشو مشخص مي
فت که مبنـا و علـت       ايتوان در   ي م يبا دقت در عبارات باال به راحت      

 حفظ اسرار   يه آن با علت و مبنا     ي و توج  يمحرمانه بودن اسرار دولت   
در واقـع در خـصوص      .  نـدارد  ي افراد، چندان قرابت و شباهت     يپزشک

 ياطالعات است، مگـر در مـوارد       ، اصل، محرمانه نبودن   ياسرار دولت 
 يدر حـال  .  نمود يبند   را طبقه  يد اطالعات دولت  يل فوق با  يکه به دال  

 يت کـامالً متفـاوت    ي افراد که از ماه    يکه در خصوص اطالعات پزشک    
 برخوردار است، همان طـور کـه در مقالـه           ينسبت به اطالعات دولت   

 کـه   يخواهد آمد، اصل محرمانه بودن اطالعات است، مگر در موارد         
  . ه باشدياستثنا قابل توج

نامه قـانون اهـدا، تنهـا در خـصوص            ن  ييممکن است گفته شود آ    
 اسرار به قانون مذکور ارجـاع داده شـده اسـت، در             يو نگهدار حفظ  

توانند به اطالعات     ي که م  يز باز ابهام در خصوص افراد     ين صورت ن  يا
 يبـرا . مانـد   ي م ي دار باق   تي داشته باشند و مقامات صالح     يدسترس

  : نامه آمده است نيين آي از ايگرينمونه در بخش د
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  ٣٦٢

    نشگاهيفصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددا    

ري و محرمانـه مجموعـه      منظور از نگاهداري اسـناد سـ       -۶ماده  «
اعمالي است كه از ابتداي انشاي اين اسناد تا تـاريخ خـروج آنهـا از                

مجاز بـه    شود تا اشخاص غير    حالت سري يا محرمانه بودن انجام مي      
  .اسناد مذكور دست نيابند يا بر مفاد آنها واقف نشوند

كسي كه الزم نيست سند سري يا محرمانه را رؤيت كنـد            : تبصره
 د آن مطلع شود در هر مقام و موقعي كه باشد شـخص غيـر            يا از مفا  

مجاز محسوب است و حق مراجعـه بـه سـند سـري يـا محرمانـه را                  
 طبقه هر سند را مسؤول واحـدي كـه آن سـند را              -۳ماده   «.»ندارد

اعالن يا افشاي مفاد اسناد سـري       ... كند    تهيه كرده است تعيين مي    
مذكور را از عـداد اسـناد       صالح، سند     يا محرمانه از طرف مراجع ذي     

بنابر آنچه گذشت تفاوت در ماهيت    » .كند  سري و محرمانه خارج مي    
اطالعات پزشکي و دولتي، نا کافي و پراکنده بودن قوانين و مقررات            

 شمار قانوني و بـسياري       هاي بي   مربوط به محرمانه بودن اسرار، ابهام     
 خـصوص  کند تا بررسي دقيـق و مـوردي در       مطالب ديگر ايجاب مي   

  .محرمانگي در درمان نا باروري صورت گيرد

  بحث و نتيجه گيري
از آنچه گذشت دريافتيم که پاسداري از حريم خصوصي افـراد در            
واقع نگاهباني از کرامت و اراده آنـان و در نتيجـه فاعليـت اخالقـي                
آنهاست و تجاوز به آن به نام مصلحت و حقوق ثالث تنها در شـرايط      

در .  چه به تفضيل بحث شد، قابل توجيه اسـت         معين و بر اساس آن    
طور عـام     اين ميان حفظ اسرار به عنوان بخشي از حريم خصوصي به          

در شـيوه   . طور خاص قابـل توجـه اسـت         و اطالعات پزشکي افراد به    
اهداي گامت و جنين و رحم جايگزين در درمان نا باروري نيز اصـل              

در مـوارد   . استمحرمانگي بر پايه حفظ حريم خصوصي افراد جاري         
تـوان دريافـت کـه داليـل موافقـان            استثنا بر اصل هم با دقـت مـي        

بـا توجـه بـه    . تـر اسـت   محرمانه بودن اطالعات از مخالفان آن قـوي       
تفاوت در ماهيت اطالعات پزشکي و اسناد محرمانه دولتي، شايسته          
است تا قوانين و مقررات مخصوص، دقيق و کامل بـراي ايـن حـوزه               

ار ترسـيم و قلمـروي محرمـانگي و اسـتثنائات آن            توسط قانون گـذ   
   .مشخص گردد
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