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 تشخيص هويت ژنتيكي در علوم جنايي

 1امين جعفري

  چكيده
نظر علم حقوق بوده است و اين دانش، از علوم  هاي علمي هميشه مد هرچند پيشرفت

هاي  ؛ حقوق پزشكي از معدود رشته برد طبيعي براي كشف حقيقت بهره فراوان مي
ه و به روز هاي علمي رشد و نمو پيدا كرد مجموعه حقوقي است كه همراه با پيشرفت

در . هاي بنيادين اشاره نمود توان به مطالعه و تحقيق بر روي سلول از اين نظر مي. است
هاي  گذاران كشورهاي مختلف نسبت به روش هاي حقوقي براي قانون حقيقت دغدغه

هاي بنيادين از اهميت اين موضوع  كار گرفته شده راجع به سلول درماني و تحقيقي به
در نظام حقوقي (ن راستا روش رد ژنتيكي روشي نوين و كار ساز در اي. حكايت دارد

اي از حقوق پزشكي در حقوق كيفري در اين مقاله مورد توجه  عنوان آيينه و به) فرانسه
طور كلي هدف از اين  به. ويژه قرار گرفته و به بسط و گسترش آن پرداخته شده است

كمك به مجريان امر قضاوت براي نمايد،  هاي بنيادين استفاده مي روش كه از سلول
اين روش در آيين دادرسي كيفري نقش  . گيري از جرم و يافتن مرتكبين آن است پيش

نمايد و در حقوق كيفري  اختصاصي براي مقابله با  دليل اثباتي دعوي را ايفا مي
چنين  ،كه خواهيم ديد چنان ،با اين وجود .رود كار مي سري بزهكاري خاص به يك

باشد؛  سيستم حقوقي فرانسه خالي از اشكال نيست كه قابل بحث و بررسي مي روشي در
گذار ايراني به اين روش به ديد سيستمي كه براي تحقق  همچنين جا دارد كه قانون

عدالت ايجاد شده نظر افكند و تمهيداتي براي استفاده هر چه بيشتر آن در كشورمان 
  .فراهم سازد

  

  واژگان كليدي
  نتيكي؛ علوم جنايي؛ فرانسه؛ ايرانتشخيص هويت ژ
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  تشخيص هويت ژنتيكي در علوم جنايي

هاي وراثتي  دانيم با توجه به تفاوت ژنتيكي افراد در ملكول گونه كه مي همان
(DNA)سادگي امكان پذير است ، توانايي تمايز افراد بشر نسبت به يكديگر به .

گشاي حقوق  ده، اكنون راهامكان پذيرش 1»رد ژنتيكي«اين توانايي كه با تكنيك 
؛ زيرا كه رد ژنتيكي، روشي است براي 2كيفري براي كشف جرم گرديده است

 .تشخيص هويت افراد مختلف

 3»آلك جفري«براي اولين بار، يك محقق انگليسي به نام دكتر 1985در سال
اين روش تدريجاً . ابداع نمود 4تكنيكي براي تشخيص هويت افراد از طريق ژنتيك

ترين  عنوان مدرن به 5»توسعه ژني«به اين طرف، روش  1988شد و از سال  تكميل
، كشور مبدا  در انگلستان. روش در رد ژنتيكي مورد استفاده قرار گرفته است

ها بيشتر در تحقيقات قضايي و پليسي كاربرد  تشخيص هويت ژنتيكي، اين روش
كردن آن  موجب قانوني در فرانسه نيز تحقيقات قضايي در اين زمينه،. داشته است

در  6.هاي اثر ژنتيكي در اين كشور شد و مشروعيت بخشيدن به استفاده از تكنيك
ايران، خألئي در آيين دادرسي كيفري براي استفاده از روش رد ژنتيكي   كشور ما

  .شود احساس مي
، اثر ژنتيكي براي اثبات مجرميت يا عدم مجرميت يك متهم به  طور عمده به

تواند از هر  پذير است زيرا رد ژنتيك مي اين روش به سادگي امكان.  ودر كار مي
بافت و عضو زيستي كه شامل تعداد كافي سلول باشد، صورت بگيرد، اين تعداد 

مقدار اندكي خون خشك، بزاق، : تواند در هر جايي يافت شود كافي سلولي مي
تشخيص هويت در عمل، . اسپرم، قطعات بسيار ريز پوست ويا حتي ريشه مو

پذير است كه متهم قبالً در صحنه جرم حضور داشته باشد و  ژنتيك زماني امكان
هاي وراثتي به دست آمده در صحنه جرم قابل تطبيق  هاي وراثتي وي با سلول سلول
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) با ساير قرائن(باشد،در اين صورت اگر هر دو يكسان باشند مجرميت فرد مظنون 
هاي به دست آمده  هاي وراثتي با سلول ه سلولمحرز خواهد شد، ولي در صورتي ك

طور  حال و به با اين. ، بايد در مجرميت وي ترديد نمود در صحنه جرم يكسان نباشد
كه وي در صحنه حضور  كلي زماني كه متهم در صحنه جرم نبوده باشد و يا اين

توان از تكنيك  جا نگذاشته باشد، نمي داشته ولي ردي بيولوژيكي از خود به
  .هاي اثباتي رفت سراغ ديگر روش تشخيص هويت ژنتيكي استفاده نمود و بايد به

سازمان جهاني براي آموزش، (المللي نيز يونسكو  در اين راستا و در سطح بين
هاي  اعالميه جهاني داده« 2003اكتبر  16، به اتفاق آراء در )علوم و فرهنگ
ورهاي بسياري از اصول اين كش.ماده به تصويب رسانيد 25را در 7»ژنتيكي بشري

در فرانسه . 8گذاري در تشخيص هويت ژنتيكي الهام گرفته اند اعالميه براي قانون
نيز تشخيص هويت ژنتيكي در دو حوزه حقوق مدني و حقوق كيفري قانوني شده 

در امور مدني، رد ژنتيكي به اثبات رابطه نسبي يك فرد با فرد ديگر يا : است 
قانون مدني فرانسه  16ـ11اين امر در ماده . نمايد سزايي مي هرابطه فرزندي كمك ب
همچنين به علل مختلف پزشكي مثل بهداشت . 9بيني شده است به طور واضح پيش

ترين استفاده از رد  با اين حال بيش 10.عمومي، اثر ژنتيكي مي تواند مؤثر باشد
نسب باقي مانده گونه كه در سطور باال اشاره شد در مسأله تشخيص  ژنتيكي همان

  .و يا در حقوق كيفري در امر ادله اثبات دعوي كارسازتر بوده است
در : گيرد تر مورد استفاده قرار مي در حقوق جنايي، روز بروز اين روش بيش

ابتدا تكنيك رد ژنتيكي براي تشخيص هويت غريق يا جسد خفه شدگان گاز 
در . گرفت رد استفاده قرار ميوانح هوايي موسكربن، قربانيان جنگ و يا  كسيد منو

گذاراين كشور به فراوان از اين روش در جهت تشديد قوانين  انگلستان، قانون
با اين حال رد ژنتيكي به اين موارد محدود نشده، . پذيري استفاده نمود مهاجرت
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طور كه در سطور پايين خواهيم ديد، دولت فرانسه با تعيين مقررات خاص از  همان
  .اي بهره برده است طور گسترده امور كيفري و به اين سيستم در

شود اين است كه آيا  اولين سؤالي كه در برخورد با اين روش مطرح مي
گونه كه اثر انگشت قابل  تواند به همان تشخيص هويت ژنتيكي و يا رد ژنتيكي مي

صد و به عنوان  در اعتماد است، نقش ايفا نمايد؟ آيا بايد تكنيك ژنتيكي را صد
پذيرفت؟ براي پاسخ به اين   ناپذير است ك دليل كامل اثباتي دعوي كه خطاي

سؤال شايسته است كه شرايط و چگونگي استفاده از اين روش و نيز مشكالت و 
  :وجود آيد را بررسي نمود تواند در اجراي آن به هايي كه مي پيچيدگي

  

 ـ جايگاه تكنيك رد ژنتيكي در آيين دادرسي كيفري1

. ژنتيكي درآيين دادرسي كيفري مي تواند يكي از داليل اثبات دعوي باشديابي  رد
عنوان يك دليل  اما سؤال اينست كه آيا حقوق كيفري روش رديابي ژنتيكي به

پذيرد؟ اين سؤال به اين جهت مطرح  گونه كه هست مي اثباتي بيولوژيكي را همان
كالت زيادي در زمينه تواند مش شود كه نحوه اجراي تشخيص هويت ژنتيكي مي مي

كه  دانست ابتدا در بايد تكنيكي نظر از .نمايد ايجاد فردي هاي آزادي و اساسي حقوق
و از نظر اخالقي، تا چه حد  11تا چه حد تشخيص هويت ژنتيكي قابل اعتماد است

  بزند؟ كنار را فردي و اساسي حقوق تواند مي واقعيت به رسيدن براي قضايي تحقيقات
تواند وموظف به انجام رديابي ژنتيكي  كه چه كسي يا سازماني مي جداي از اين

كه  براي آن:  است، تقاضا براي تشخيص هويت ژنتيكي نيز محدود است
البراتوارهاي فرانسوي صالحيت اجراي تشخيص هويت بر اساس اثر ژنتيكي را 

كيفي  ها را موظف به دارابودن يك سري استانداردهاي گذار آن داشته باشند، قانون
و نه در تشخيص هويت براي مقاصد (رسي قضايي  اين امر در داد 12.نمايد مي

هايي كه موافقت رسمي دولتي  شود چرا كه افراد و سازمان تر مي پيچيده) پزشكي
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براي اقدام به اين مهم را دارند بايد  قبالً نامشان در فهرست كارشناسان قضايي 
  .)قانون مدني 16- 12ماده.(ثبت شده باشد

ربط،  هاي ذي عالوه بر شرايط كلي ذكر شده در مورد صالحيت سازمان
تشخيص هويت ژنتيكي در چند مورد محدود در آيين دادرسي كيفري وارد شده 

براي استفاده از رد ژنتيكي تبعيت از يك سري قواعد دادرسي وشكلي . است
ه يك سري طور كه بهره برداري از اين تكنيك محدود ب ، همان)الف(الزامي است 

  ).ب( شود از جرايم معين مي
  

  ـ شرايط شكلي براي رديابي ژنتيكي الف
  :باشد اين شرايط شامل موارد ذيل مي

اين اصل براي اولين بار در  13:اصل ارجاع به تشخيص هويت ژنتيكيـ 1
هاي  كميته وزراي شوراي اروپا مطرح شد با اين توجيه كه مقابله با جرم روش

 DNAهاي تحليلي  همين منظور روش طلبد، به از قبل را ميتر و مؤثرتري  مدرن
كنند؛ خصوصاً اگر اين  نقش بسيار مهمي را در سيستم قضايي كيفري ايفا مي

همچنين اين اصل در  14.كاري متهم باشد گناهي يا گناه تحليل در جهت اثبات بي
مينه در گونه مقررات خاصي در اين ز بيان شده و هيچ 16ـ11قانون مدني در ماده 

اين در حالي است كه استفاده از رديابي . آيين دادرسي كيفري ذكر نگرديده است
  .سري اصول مهم در دادرسي جزايي صورت پذيرد ژنتيكي بايد در چارچوب يك

طور كلي بيان گرديده  اصول مهم مذكور در ماده مقدماتي آيين كيفري به
باشد كه در جهت تحكيم  يم 2000ژوئن  15مجموع اين اصول حاصل قانون . است

  15.و حقوق مجني عليه وضع شده است"اصل برائت"جايگاه

با توجه به اصل آزادي ارائه دليل در امر كيفري، از  :اثبات دليل ژنتيكي - 2
لحاظ تئوري طرفين دعوي آزادند كه دليل ژنتيكي خود را در جهت محكوميت و 
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بار اثباتي دليل ژنتيكي در جهت دانيم،  كه مي چنان. يا برائت متهم ارائه نمايند
از اين جهت، دادسرا با رد ژنتيكي كه . محكوميت يك متهم به عهده دادسرا است

. نمايد مي وي مجرميت اثبات جهت در تالش است، گذارده برجا جرم صحنه در متهم
آشكار  بر سعي مقدماتي تحقيقات مرحله در كيفري دادرسي مجموع كه است همچنين

  دست آمده با واقعيت برابر است يا خير؟ ز دارد كه آيا رد ژنتيكي بهنمودن اين را
در حقيقت روشي كه رديابي ژنتيكي بر آن استوار است، يك روش مطابقتي و 

طور كه گفته شد، بر اساس مقايسه دو مشخصه ژنتيكي  چراكه همان. احتمالي است
اساس رد  كه بر كه از آن متهم است و ديگري آن يكي آن(گيرد  صورت مي

اگر اين دو مشخصه يكي باشند، ). دست آمده است بيولوژيكي در صحنه جرم به
وجود دارد كه تشخيص هويت ) يك بر صد ميليون(تنها احتمال بسيار ضعيفي 

  .مطابق با واقعيت نباشد
قانون آيين دادرسي : چگونگي رجوع به تحليل ژنتيكي در تشخيص هويت - 3

جويي و بازپرسي،  دهد كه حتي در مرحله باز را ميكيفري به بازپرس اين اجازه 
تفسير رد ژنتيكي كه توسط پليس قضايي  در جهت  هاي ژنتيكي سريعاً به تكنسين

در مورد جرم مشهود نيز، با توجه به ضرورت . دست آمده است، رجوع نمايد به
، تواند شخصاً يا به نمايندگي وي فرد ديگري تحقيقات مقدماتي، پليس قضايي مي

ها و  درجهت برداشت بافت الزم براي آزمايش تكنيكي وعلمي تطبيق با اماره
برداشت بافت، از هر فردي كه ظن . دست آمده در صحنه جرم، اقدام نمايد عالئم به

حضور وي در ارتكاب جرم رود يا از هر فردي كه دليل مؤثر وقوي نسبت به وي 
انحاء در صحنه بوده يا در موجود است كه در زمان ارتكاب جرم به نحوي از 

كه قصد شروع به اجراي آن را داشته است،  ارتكاب آن دست داشته و يا اين
  16).قانون آيين دادرسي كيفري 55-1شق اول ماده . (صورت خواهد گرفت



  1386سال اول، شماره اول، تابستان              ه حقوق پزشكيفصلنام/   171 

ري
جعف

ن 
امي

 

نامه  در مورد تحليل رد ژنتيكي بدست آمده اين نكته قابل ذكر است كه بخش
. نمايد قت رد بدست آمده با فرد مظنون ميتأكيد به دقت در مطاب 2000اكتبر  10

كه برداشت بافتي نبايد به عنف صورت بگيرد  نامه با يادآوري به اين اين بخش
طور طبيعي از  تحليل وآناليز يك نمونه مادي بيولوژيكي كه به":نمايد كه عنوان مي

قي پيكره انسان جدا شده است، مانند موهايي كه در شانه يافت شود و يا اثر بزا
كه هنوز بر روي ليوان باقي مانده است، بايد با اين ديد كه اوضاع واحوال و قراين 

الزم . "قوي دال بر انتساب فرد متهم نسبت به آثار بدست آمده باشد، انجام گيرد
هاي بيولوژيكي  به ذكر است كه هنوز نسبت به نحوه و چگونگي برداشت

  .دازيمپر ترديدهايي وجود دارد كه بعداً به آن مي
گذار فرانسوي  در نهايت نسبت به برداشت بافت از يك گروه معين، قانون

مانند (عكس برداشت بافت يك مظنون، در مورد متهميني كه نامحدود هستند  به
 .داند اخذ رضايت را الزم مي) مردم يك شهر

  

  ـ رديابي ژنتيكي وتحقيقات قضايي ب
سه سازگار گشته و دستگاه قضايي در يابي ژنتيكي نسبتاً با سيستم قضايي فران رد

اين سازگاري چه در مرحله . برد اموركيفري از رديابي ژنتيكي بهره فراوان مي
  :تحقيقات و براي صدور حكم است و يا پس از آن

قانون آيين دادرسي كيفري به قاضي تحقيق : قاضي تحقيق و اثر ژنتيكي  -1
براي كشف حقيقت استفاده  دهد كه از تكنيك تشخيص هويت ژنتيكي اجازه مي

نمايد؛ رجوع به تشخيص هويت ژنتيكي بايد با رعايت حقوق متهم در دفاع 
  .)قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه 156و 81مواد(صورت پذيرد 

شناسان قضايي به منظور  هر چند كه طرفين دعوي اين حق را دارند كه به كار
ال اين قاضي تحقيق است كه تشخيص هويت ژنتيكي مراجعه نمايند، با اين ح
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چون قاضي تحقيق تصميم . دهد اين امر بايد صورت پذيرد يا خير تشخيص مي
قانون آيين دادرسي كيفري  158ماده (گيرنده نهايي براي انتخاب كارشناس است

جاي يك نفر  تواند در موارد ضروري از چندين كارشناس به وي حتي مي). فرانسه
 2000ژوئن  15ت كه بعد از قانون اصالحي مصوب همچنين اس. استفاده نمايد

،دادسرا يا هر يك از طرفين دعوي كه تقاضاي كارشناس نمايد ميتواند مجموعه 
سؤاالتي را كه قرار است از وي پرسيده شود،بطور كتبي همراه با تقاضاي 
كارشناس ارائه نمايد كه قاضي تحقيق آن را مطالعه نموده و لزوم يا عدم ارجاع به 

گيري هميشه سودمند  به عقيده ما اين انحصار تصميم. ارشناس را بررسي نمايدك
  .اي باشد كه حقي را از كسي تضييع ننمايد نخواهد بود و بايد بگونه

حال ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه اگر قاضي تحقيق، تقاضاي  با اين
ون بر علتي استوار مراجعه به كارشناسي را رد نمايد، اين تصميم بايد مطابق قان

دارد، بايد رد آن را  نامه را دريافت مي ماه از روزي كه تقاضا باشد و حداكثر تا يك
توانند نسبت به رد تقاضا  ها نيز مي در مورد طرفين دعوي، آن. با دليل اعالم نمايد

. نظر نمايند براي تشخيص هويت ژنتيكي توسط قاضي تحقيق، تقاضاي تجديد
همه، اين بسته  با اين. بيني گرديده است شناسي نيز در قانون پيشمسأله رد نظر كار

نظر طرفين را قبول نمايد يا  نظر است كه تجديد به رئيس شعبه تحقيق دادگاه تجديد
خواهي در پيچ وخم نظر رئيس شعبه تحقيق دادگاه  نظر گر چه تجديد(خير

  ).كايت ديگري استتواند هم عقيده با قاضي تحقيق باشد، خود ح نظركه مي تجديد
نسبت به نتيجه كارشناسي، قاضي تحقيق آن را به طرفين و وكاليشان اعالم 

كه به نتيجه آزمايش و  چه گفته شد، در صورتي كند، افراد مذكور چنان مي
توانند  را خالف واقع بدانند، مي هاي كارشناس اعتراض داشته باشند و يا آن تحليل

  .ندخواهي بنماي نظر درخواست تجديد
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 2002آوريل  30نامه  آيين: 17(FNAEG)مركز ملي خودكار اسناد ژنتيكي -2
مركز ملي خود كار "در كتاب چهارم آيين دادرسي كيفري در عنوان دهم آن

را "هاي بيولوژيكي داري از برداشت اسناد ژنتيكي و سرويس مركزي براي نگه
س تنها در جهت بيني شده بود كه اين سروي در ابتدا پيش. تعريف نموده است

برداري قرار گيرد، اما در  حفظ هويت ژنتيكي مرتكبين جرايم جنسي مورد بهره
موسوم به قانون امنيت ( 2001نوامبر  15نخست قانون :  گذاري جريان دو قانون

دامنه مركز ملي ) موسوم به قانون امنيت داخلي( 2003مارس  18و قانون ) مره روز
از اين پس عالوه بر جرايم . بسيار گسترده شد (FNAEG)خودكار اسناد ژنتيكي

 FNAEG جنسي ذكر شده در قوانين آيين دادرسي كيفري و قانون جزايي فرانسه،
  :باشد مسئول گردآوري مجموعه آثار ژنتيكي مرتكبين جرايم زير مي

جرايم ضد بشريت وجرايم وجنحه هاي ارادي عليه حيات بشري، شكنجه، ـ 
  به سلب حيات؛ هاي ارادي، تهديد خشونت

قاچاق مواد مخدر، به بردگي واداشتن، قوادي، سوء استفاده از ديگري براي ـ 
  گري و به خطر انداختن حيات صغير؛ تكدي
برداري،تخريب اموال وتهديد  هاي عليه اموال مانند دزدي،كاله جرايم وجنحهـ 

  عليه اموال ديگري؛
،اجتماع و تباني به منظور  جرايم عليه منافع حياتي كشور،تروريسم، جعل پولـ 

  ارتكاب جرم؛
  .شويي برخي جرايم اقتصادي بزهكاري اختفاي مال وپول ـ

العمل دكترين حقوق نسبت به گستردگي اين مجموعه جرايم  اولين عكس
هاي مشترك در اين  كردن شاخصه ، پيدا بيني شده براي ضبط و نگهداري پيش

گونه جرايم  پاسخ، شدت وحدت اين ترين رسد كلي به نظر مي. ليست طوالني است
، قاچاق مواد مخدر، عليه منافع يك  بينيم جرايمي عليه بشريت كه مي چنان(است 
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رسد كه اين دليل كافي  ولي به نظر مي) در اين فهرست جاي گرفته است... كشور
پاسخ است كه چرا مرتكبين جرايمي با درجه  نيست زيرا هنوز اين سؤال بي

ها از  كه هر دوي اين(گري و يا دزدي ساده  سوء استفاده از تكديتر مانند  پايين
بايد تابع قوانين ثبت پرونده كيفري خود ) هستند 18اي لحاظ طبقه بندي جنحه

؟ به همين دليل است كه دكترين فرانسه نگراني خود را ازاين 19باشند FNAEGدر
در  ـ و نيز به نظر ما ـ مسئله ابراز نموده، چرا كه به عقيده بسياري از نويسندگان

شاخصه كامل و دادن چارچوبي منظم براي ثبت آثار ژنتيكي  نظر گرفتن يك
زيرا كه اگر بپذيريم روش رد ژنتيكي يك روش براي . نمايد امري واجب مي

لذا اين امر بايد براي همه جرايم و بدون استثنا صورت پذيرد،  اثبات دعوي است،
عنوان دليل اثباتي، تنها براي  يت ژنتيكي بهولي اگر بگوييم كه روش تشخيص هو

دهي جرايم مربوط  ها پس بايد تالش در چارچوب برخي جرايم است و نه همه آن
به آن نمود و با توجه به شدت و نوع بزه صورت گرفته، جرم مربوطه را در 

نگراني، از اين موضوع نيز نشأت . فهرست مذكور وارد نمود يا از آن خارج كرد
تواند به برخورد سليقگي و تفسيرهاي  كه گستردگي جرايم مذكور مي گيرد مي
  .جاي مجريان ثبت بينجامد نابه

مشغوليت ذهني برخي اساتيد حقوقي فرانسه كامالً قابل درك است چرا كه 
عالوه بر موارد گفته شده، اجراي مجموعه اسناد ملي ژنتيكي در اختيار پليس 

آيين دادرسي كيفري، نحوه اجراي ثبت و  با توجه به قانون. باشد قضايي مي
عهده مديريت مركزي پليس  داري اسناد ژنتيكي مرتكبين جرايم مذكور به نگه

ناگفته نماند كه دراين مركز اسناد يك . قضايي در وزارت كشور سپرده شده است
آيين  R 53ـ9شق دوم ماده(كند  قاضي دادگستري يا يك دادستان نظارت مي

واضح است كه حضور يك كارمند قضايي تا حدي اين  .)دادرسي كيفري
  .برخوردهاي سليقگي را تعديل خواهد كرد
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  :هاي ثبت شده در مركز ملي اسناد ژنتيكي داده
قانون آيين دادرسي كيفري موارد زير داخل بايد در مركز  R 53-10مطابق ماده 

  :داري شوند ملي اسناد ژنتيكي ثبت و نگه
شده درزمان باز جويي و باز پرسي در جرم مشهود و رد بيولوژيكي برداشت ـ 

ها هنوز ناشناخته  يا در جلسات تحقيقات مقدماتي از افرادي كه هويت ژنتيكي آن
  است، در مورد يكي از جرايمي كه قبالً ذكر گرديد؛

، بازپرسي در  هاي بيولوژيكي بدست آمده در قالب تحقيقات مقدماتي نمونهـ 
يا  قوي هاي نشانه و امارات كه اشخاصي به نسبت ابتدايي اتتحقيق در يا مشهود جرم

  شده را بنمايد، نسبتاً قوي موجود باشد كه عقالً اثبات ارتكاب جرايم در پيش عنوان
ها  آن هويت تشخيص امكان كه اجسادي از شده برداشت بيولوژيكي هاي نمونهـ 
و  مرگ داليل شناخت براي باشند، ناشناس عموم براي كه اين يا است نداشته وجود

  باشد؛ آمده دست به قضايي تحقيقات چارچوب در مشكوك شدگي ناپديد علل تحقيق يا
 به نسبت ها آن محكوميت كه افرادي از شده برداشت بيولوژيكي هاي نمونهـ 

كه اين امر بايد در طول مدت يكسال از زماني كه . باشد  شده  جرايم پيشين قطعي
منوط به اينكه قبالً در جريان تحقيقات  ـ اجرا شودها قطعيت يافته  حكم آن

 .انجام نگرفته باشد ـ قضايي برداشت

ها به اين صورت است كه دادرسي كه روند ثبت  نحوه دسترسي به اين داده
كند و يا كارمندان پليس تكنيك وعلمي وزارت كشور  اسناد ژنتيكي را نظارت مي

توانند از  در ژاندارمري كشور مي و نيز پرسنل رسمي انستيتو تحقيقات جنايي
  .هاي ژنتيكي آگاه شوند محتويات پرونده

  

 :داري و امحاء اسناد ژنتيكي نگه

سري مقررات شكلي است و مدت  داري و امحاء اسناد ژنتيكي نيز تابع يك نگه
تغيير  2004مي  24نامه  اين مدت اخيراً توسط آيين. داري آن محدود است  نگه
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داري  توان اين اسناد را نگه سال نمي 40نامه، بيش از  ز اين آيينپس ا. يافته است
داري اسناد ژنتيكي  اين مدت در تحقيقات مقدماتي از روزي كه تقاضاي نگه. نمود

در مورد محكوميت متهم شروع آن روزي . شود صورت گرفته است، شروع مي
باشد و  خواهد بود كه محكوميت قطعي شده باشد واگر اين شخص محكوم نشده

سال  25داري تنها  تنها امارات و داليل قوي بر ارتكاب جرم وي رود، مدت نگه
مانند آزادي (با اين حال اگر براي اين افراد قرار منع تعقيب صادر شود. خواهد بود

و يا قرار موقوفي تعقيب به جهت جنون وي در جريان ) وي توسط قاضي تحقيق
سال از  40سازد تا اين مركز ظرف  آگاه ميدادرسي، دادسرا مركز اسناد ملي را 

  .داري نمايد روز صدور قرار، سند ژنتيكي وي را نگه
،همچنين در روند امحاء اسناد ژنتيكي مقررات جديدي  2004مي  24نامه  آيين

كردن سند ژنتيكي به صورت كتبي از دادستاني  تقاضاي پاك. را وضع نموده است
دستان از اين تقاضا سرباز زند يا پاسخي ارائه در صورتي كه دا. پذير است امكان

تقاضاي  20ها و بازداشت روز ميتواند به قاضي آزادي 10نكند، متقاضي ظرف مدت 
ها و بازداشت اين تقاضا را  بار نيز اگر قاضي آزادي اين. كتبي خود را اعالم نمايد

ادگاه نظر در برابر رئيس شعبه تحقيقات د رد نمايد، امكان در خواست تجديد
  .تجديد نظر وجود خواهد داشت

در مورد جسدي كه هويت آن ناشناخته بوده است، نيازي به تقاضاي امحاء سند 
ژنتيكي نيست زيرا به محض آگاهي كامل از هويت آن خود به خود اين سند نيز 

همچنين است براي آثار ژنتيكي اجداد و اوالد مفقوداالثر كه به . حذف خواهد شد
  .زنده بودن و يا يافتن وي اين اسناد محو خواهند شد محض اطالع از

  

 ـ رد ژنتيكي وموانع در برابر عدالت كيفري فرانسه2

هرچند كه تكنيك تشخيص هويت بر اساس رد ژنتيكي روشي مؤثر و مفيد است، 
تواند به حقوق فردي و شهروندي  تازه بودن آن حاوي نقايصي است كه مي
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پذيريم كه رد ژنتيكي يك دليل اثباتي دعوي است، زيرا اگر ب. ديگران لطمه زند
تواند به نوعي مانعي براي عدالت كيفري  بنابراين مانند ديگر ادله اثبات دعوي مي

اگر چه اين نكته صحيح است كه رد ژنتيكي سندي متقن وقوي در اثبات . باشد
سنديت  به سبتكه ن است پرونده دادرس اين امر، ابتداي در هذا مع است كيفري امر

  .دهي به اين دليل صاحب اختيار مطلق است يا عدم آن و درجه و چگونگي ارزش
مشكالت رد ژنتيكي تنها مربوط به مقررات آيين دادرسي كيفري نيست، اين 

ساز  تواند مشكل تكنيك به عنوان يك دليل تام ، كامل و غير قابل انكار نيز مي
اين نقاط ضعف آگاه بوده و خواهيم گذار فرانسوي نسبت به برخي از  قانون. باشد

ها را اصالح نموده اما در موارد ديگري به طور واضح اين معايب رفع  ديد كه آن
  .گشا باشد كه بايد، راه نشده و رويه قضايي نيز نتوانسته چنان

، دراين بخش مسائلي كه از نظر اجرايي در آيين دادرسي،  چه كه گفتيم طبق آن
وهمچنين در حوزه ) الف(برد بحث خواهد شد سؤال ميرديابي ژنتيكي را زير 

تواند ايجاد كند، مورد بررسي  حقوق جزاي اختصاصي مشكالتي كه اثر ژنتيكي مي
  ):ب(قرار خواهد گرفت

  

 ـ كارآيي سيستم رديابي ژنتيكي در آيين دادرسي كيفري الف

 عنوان يكي از ترين نواقص غير قابل انكار در اجراي رد ژنتيكي به بيش
دستاوردهاي مهم حقوق پزشكي در علوم كيفري، نحوه اجراي آن از نظر شكلي 

كه در جريان دادرسي، اگر چه سيستم تشخيص هويت ژنتيكي در  يعني اين. است
الشعاع قرار  ، اما برخي حقوق ديگر را تحت جهت كشف حقيقت بسيار مؤثراست

طور كه بايد و شايد  آن كه نمايد و يا اين ها را تضييع مي دهد و به نوعي آن مي
  :توان به موارد زير اشاره كرد از آن جمله مي. تواند مؤثر واقع شود نمي
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  رضايت فردي وبرداشت اجباريـ 1
گيري ژنتيكي تا هم  مسأله رضايت مظنون يا متهم در برداشت بافت وي، براي پي

بدان جهت كه از يك طرف . اكنون نيز موضوعي زنده وقابل بحث بوده است
غير قابل تعرض بودن جسم "برداشت بافت به طور اجباري علناً خالف اصل

قانون  16-11طور صريح در ماده  اين اصل كه به. در حقوق پزشكي است "21انسان
رضايت فرد مظنون بايد دربدو امر به طور صريح اخذ ...(مدني عنوان شده است 

امور پزشكي و  در 22، خود به دو اصل مهم ديگر يعني اصل رضايت)شده باشد
، آن  بودن مفهوم قضايي غير قابل تعرض. شود ختم مي 23قاعده ضرورت درماني

تواند از انجام اقدامات پزشكي كه خالف اراده و  است كه فرد به طور آزادانه مي
، مسأله به اين صورت  كه در مورد رد ژنتيكي خواست اوست سر باز زند حال آن

از طرف ديگر، . گيرد ظر دادرس اين امر صورت مياتفاق نخواهد افتاد و بسته به ن
با .  برداشت بافت در صورت عدم رضايت فرد خالف قواعد حقوق بشر است

هر فردي به محض  توجه به اين كه بر اساس كنوانسيون اروپايي حقوق بشر،
 ،25توان او را مجبور به اعتراف عليه خود نمود و نمي 24دستگيري حق سكوت دارد

معروف به قانون امنيت ( 2003مارس  18ذار فرانسوي در قانون گ اما قانون
امتناع هرگونه ) 706- 56ماده(رسي كيفري ، با وضع يك ماده در آيين داد)داخلي

مظنون يا متهم از در اختيار قرار دادن خود براي برداشت بيولوژيكي و تحليل اثر 
هزار يورو جريمه  15اين مجازات يك سال حبس و . داند آن را قابل مجازات مي

، ونه از   اين كيفر زماني كه عدم تبعيت از برداشت ژنتيكي از. نقدي خواهد بود
نكته جالب اينجاست كه حتي . يك متهم ساده، صورت بگيرد، دو برابر خواهد شد

كه يكي در  ها به قاضي داده شده است بدون اين اجازه جمع هر دوي اين مجازات
 .ديگري تداخل ايجاد نمايد
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طور كه گفته شد حق سكوت براي متهم حتي  اين در صورتي است كه همان
در همين راستا است . كند در مورد برداشت بافت براي رد ژنتيكي نيز صدق مي

 1996 سال در رأيي بشر حقوق اروپايي ديوان داخلي، امنيت قانون از زودتر بسيار كه
 تشخيص هويت جريان در كه كرد زد گوش را نكته اين و نمود صادر انگلستان عليه

  26.حفظ گردد"مجرميت عدم تقبل"اصل عنوان به متهم سكوت حق بايستي ژنتيكي
با اين اوصاف مقنن فرانسه با متمايز نمودن تشخيص هويت ژنتيكي در مورد 
افراد مختلف سعي نموده اين كاستي نسبت به تبعيت از حقوق بشر اروپايي را 

در واقع مجازات امتناع از بر داشت ژنتيكي تنها شخص متهم به . جبران نمايد
د در دادن اطالعات توانن گيرد و نه افرادي كه مي ارتكاب جرم را دربر مي

توانند در هر  به اين صورت كه اجداد، اوالد و شهود مي. اي مفيد واقع شوند گونه به
قرار دادن خود براي  لحظه بدون اينكه ترسي از مجازات داشته باشند، از در اختيار

طور  در مورد متهمين به ارتكاب جرم، همان. تشخيص هويت ژنتيكي سرباز زنند
هر چند كه به دفعات متوالي، . كند مر صورت ديگري پيدا ميكه گفتيم، اين ا

ديوان اروپايي  حقوق بشر كشور هاي متعهد را از گرفتن اطالعات تحت فشار منع 
مينمايد، قانون فرانسه با وضع مجازات امتناع كنندگان از برداشت ژنتيكي ، به 

زيرا اين قانون . گونه اي از تير رس محكوميت ديوان اروپايي در امان مانده است
نمايد بلكه  امر به اعمال فشار براي اخذ اطالعات بصورت بر داشت ژنتيكي نمي

گونه مقنن  نمايد؛ بدين تنها كساني را كه از برداشت ممانعت نمايند، كيفر مي
و هر چند  –فرانسوي با جابه جا نمودن كلمات به هدف خود يعني كشف حقيقت 

عقيده نگارنده مقاله، در هر  به. گردد نايل مي - كه خالف قواعد حقوق بشر باشد
  .چنين برداشتي به عنف صورت گرفته و محكوم است صورت اين

توانند  چنين اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه حتي افرادي كه قانوناً مي هم
اعتبارند و در جريان دادرسي از يك  از برداشت امتناع نمايند از ديدگاه قاضي بي
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حد كه حتي مخالفت  بدان. شود ها وگفتارهايشان توجه مي اعتمادي به آن بيدريچه 
. بيني شده منجر خواهد شد در برداشت رد ژنتيكي به يك محكوميت از قبل پيش

اگر مظنون در ارتكاب جرم دستي نداشته است پس دليل ترس از    به اين دليل كه
گيرد چيست؟ فردي  ميشناسايي رد و هويت ژنتيكي كه به صورت امتناع شكل 

كند پس حتماً چيزي براي سرزنش خود و پنهان  كه در اين زمينه مخالفت مي
  !كردن دارد

  

  ي در برخورد با دليل هويت ژنتيكينقش قاض ـ2
، اگر چه اصل آزادي ارائه دليل وجود دارد  در زمينه ادله اثبات در حقوق كيفري

ون و چرا پذيرفته شود اما از طرف چ و رد ژنتيكي بايد با توجه به اين اصل،  بي
استوارگرديده است  27بهمان نسبت نيز اصل علم و يقين قاضي ديگر و 

اين اصل كه در كليه مراحل ). قانون آيين دادرسي كيفري 536،427،353مواد(
چه در مرحله تحقيقات مقدماتي يا تحقيقات قضايي و (آيين دادرسي وجود دارد 

اي كه  ين معنا است كه قاضي با آزادي كامل ارزش ادله، به ا)يا در مرحله دادرسي
گيرد كه  و اوست كه تصميم مي 28سنجد به وي در جريان دادرسي ارائه شده مي

همين صورت قاضي تحقيق  به. تواند بار حقوقي داشته باشد يا خير آيا اين دليل مي
از  و يا شعبه جنايي يك دادگاه مستقل از نظريات كارشناسي و بدون تبعيت

حال اگر نظر كارشناسي مبني بر انطباق دو رد . كارشناس ميتوانند رآي صادر كند
، با اين حال اين قاضي ) عبارت ديگر متهم مرتكب جرم باشد و به (ژنتيكي باشد 

گذار در پرونده اعالم  عنوان آخرين فرد تأثير پرونده است كه نظر خود را به
منصفه در جريان دادرسي جنايي و نظر  هر چند كه نبايد حضور هيأت(نمايد  مي

رود زيرا در  اين مورد يك نقطه ضعف اساسي بشمار مي). اين هيأت را انكار نمود
  .كند عمل ارزش حقوقي زيادي بر تشخيص هويت ژنتيكي بار نمي
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هايي بار شده است و  با تمام اين اوصاف نسبت به اصل علم قاضي محدوديت
مدلل و موجه باشد و به همين طريق، تصميمات  آن اين كه آراي دادرسان بايد

اين انتظار داشتن از قاضي به  بنابر. قضايي نبايد حق دفاع براي متهم را نقض نمايد
تواند تا حدي جبران گستردگي اصل  اينكه رأيي با دليل و موجه ارائه نمايد مي

عايت نتيجه توان اميد داشت كه قاضي خود را ملزم به ر يقين قاضي را بنمايد و مي
  .ژنتيكي نمايد  هاي كارشناس تحليل

كه از لحاظ تئوري، كارشناس ژنتيكي استثنايي بر اصل يقين  مضاف بر اين
كه چقدر  و در عمل در امور جنايي نيز به يقين هيأت منصفه و اين  دادرس نيست

كه،  گو اين. توان اميد بست براي اين هيأت تشخيص ژنتيكي بار ارزشي دارد مي
هاي  كارشناس ژنتيكي نيز يك فعاليت انساني است و مانند كليه فعاليت عمل

و اين تيزبيني قضات   رود بشري باز امكان خطا و اشتباه در آن، هر چند اندك مي
هاي  داري رد ژنتيكي و نيز روش طلبد كه شرايط برداشت بافت، نگه و وكال را مي

ان تشخيص هويت ژنتيكي را شده در البراتوارها و مراكز پزشكي در زم اتخاذ
  .ارزيابي نموده و يا در برخي موارد بدان اعتراض نمايند

گونه كه  همان ـ دهي به تشخيص هويت ژنتيكي در كل بايد گفت كه ارزش
هر چند كه . صد پذيرفتني نيست در بستگي به شرايط زيادي دارد و صد ـ گفته شد

تواند مورد ترديد قرار  مي اصالت رد ژنتيكي به عنوان يك دليل اثباتي دعوي
عنوان دليل اثباتي دعوي بسيار قوي حضور  گيرد، اما در برخي مواقع اثر ژنتيكي به

كه منطبق با واقعيت  تواند به طور كاذب و بدون اين يابد، بدين صورت كه مي مي
به همين دليل است كه حقوق جزاي اختصاصي . باشد نقش يك دليل را ايفا نمايد

اي قبل از  يابد تا از هر گونه سو استفاده وق پزشكي حضور ميدر مباحث حق
  .كه اقدام مجرمانه صورت بگيرد جلوگيري نمايد آن
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  كاري مدرن كاري ژنتيكي،تصويري از يك بزه ـ بزه ب
دليل اعتماد بيش از حد به ادله علمي شكل  كاري انفورماتيك به گونه كه بزه همان
بودن دليل ژنتيكي كه  متقن. گونه پديد آمده است نكاري ژنتيكي نيز اي ، بزه گرفته

مورد توجه دادرس است نقطه قوت و در عين حال نقطه ضعف روش تشخيص 
هويت ژنتيكي است؛ چرا كه با توجه به درصد بسيار ضعيف خطاپذيري آن به 

اما همين اعتماد كه بر حتم علمي . توان به آن اعتماد نمود مي  طور تمام وكمال
رود زيرا اين خطر را براي دادرس هميشه  ست يك نقطه ضعف به شمار مياستوار ا

از اين روش ) و يا حتي با علم و يقين(خودي  به همراه دارد كه وي به طور خود به
اگر چه قاضي نسبت به ساير ادله مانند اقرار و شهادت هوشيارانه و با . تبعيت نمايد

تواند  اعتماد مطلق به اين دليل مي احتياط عمل مينمايد ولي نسبت به رد ژنتيكي
كاري شدن تشخيص هويت از روي رد  بسيار خطرناك باشد چون احتمال دست

. طور غلط ارائه شده باشد ژنتيكي وجود دارد و يا اينكه تشخيص هويت اساساً به
توان در يك صحنه جرم  چرا كه امروزه اين امر بر همگان واضح است كه مي

حرف نمودن روند تحقيقات مقداري مو يا خون از ديگري كردن و من گم براي رد
، سعي نموده كه  به اين منظور مقنن فرانسه با وضع مقررات جديد. به جا گذاشت

در اين . بر اين نواقص حاصل از ورود حقوق پزشكي در قوانين كيفري فايق آيد
ي قانون آيين دادرسي كيفر 706- 75راستا شق چهارم از پاراگراف دوم ماده 
فردي كه بايد از وي برداشت  ":  نمايد تعويض آثار ژنتيكي را اينگونه مجازات مي

گونه اقدام متقلبانه يا قصد  صورت بگيرد، هر ] براي تشخيص هويت ژنتيكي [بافت
انجام اقدامات متقلبانه براي جانشين نمودن مواد بيولوژيكي خود با مواد بيولوژيكي 

هزار  45يت وي، بنمايد به سه سال مجازات حبس و فرد ثالثي، همراه يا بدون رضا
 ."يورو جريمه نقدي محكوم خواهد شد



  1386سال اول، شماره اول، تابستان              ه حقوق پزشكيفصلنام/   183 

ري
جعف

ن 
امي

 

شود و در مجموعه قوانين كيفري  كاري ژنتيكي تنها به اين جنحه ختم نمي بزه
اين . بيني شده است كاري مدرن پيش فرانسه موارد ديگري از اين بزه

نتيكي به طور دقيق در هاي قانون كيفري فرانسه نسبت به رد ژ انگاري جرم
از اين موارد . مجموعه قوانين جزايي ذكر شده است 226-30تا  226- 25موارد
جستجو در كشف هويت ژنتيكي يك :  توان به جنحه هاي زير اشاره نمود مي

؛ تحقيق در جهت 29)226- 27ماده (شخص با اهداف پزشكي و بدون رضايت وي 
علمي و يا خارج از دادرسي كشف هويت ژنتيكي با مقاصدي غير پزشكي و 

شق (افشاي اسرار مربوط به هويت ژنتيكي افراد  30؛)226-28شق اول ماده(قضايي 
نامه  بودن اجازه انجام عمل كشف هويت ژنتيكي بدون دارا 31،)226- 28دوم ماده

شروع به جرم موارد ذكر   32). 226-28شق دوم ماده(ربط  رسمي از مقامات ذي
يني شده و مانند مرتكب جرم اصلي مورد كيفر قرار خواهد ب شده نيز در قانون پيش

  .)226-29ماده(گرفت 
در مورد كارشناسان قضايي كه طبق مواد قبلي مجرم شناخته شوند عالوه بر 
مجازات اصلي، از فهرست رسمي كارشناسان بيولوژيكي، به عنوان مجازات تبعي، 

توانند مطابق قانون  مي اشخاص حقوقي نيز مانند اشخاص حقيقي. حذف خواهند شد
  .هاي مذكور را تحمل نمايند كار ژنتيكي شناخته شده و مجازات بزه
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  نتيجه
ها  رسد كه با تمام نواقص و كاستي ، به نظر ميچه كه بحث شد با توجه به آن

دستاوردي مهم از حقوق پزشكي در  ـ توان از روش تشخيص هويت ژنتيكي مي
  .كاري امروزه بهره برد شي مدرن براي مقابله  با بزهعنوان رو حقوق كيفري ـ به

در ايران نيز اگر چه متأسفانه ارجاع به تشخيص هويت ژنتيكي هنوز قانوني 
تواند با تأسيس آن گامي مهم در راستاي تحقق  گذار مي نگرديده است، قانون

اي  ن كمك خواهد نمود كه با ادلهاين روش به دادرسا. تر عدالت بردارد بيش
اين امر در . پذيري بسيار ناچيز به صدور حكم بپردازند تكميلي و با درصد خطا

گشا خواهد بود و به  هاي حدي بسيار راه مورد صدور احكامي سنگين مانند مجازات
  .تشخيص مجرميت يا عدم  مجرميت يك متهم كمك شاياني خواهد نمود

ه رد ژنتيكي و در اين راستا تخصيص موادي در آيين دادرسي كيفري راجع ب
گذار  كه قانون چند هر. گردد چگونگي تشخيص هويت براساس آن پيشنهاد مي

روش را در تأسيس آن همواره مورد لحاظ اين ايراني بايد نقاط ضعف و نواقص 
قرار دهد و با توجه و رعايت به حقوق اساسي و بنيادين افراد امر به ارجاع آن 

اي از  كه اكنون به ذكر پاره ـ از اين روش چنين از افراط در استفاده هم. نمايد
  .پرهيز نمايد ـ پرداختيم در حقوق فرانسه ها آن
ها و البراتوارهايي كه قرار است به طور رسمي  چنين شايسته است كه سازمان هم

 )مانند پزشكي قانوني( نظر مرجعي به امر تشخيص هويت ژنتيكي اقدام نمايند تحت
اين . قوه قضاييه و يا وزارت دادگستري فعاليت نمايندوابسته به وزارت بهداشت،  

سري شرايط و استانداردهاي الزم را دارا  مرجع تنها بايد به البراتوارهايي كه يك
صورت  در اين. ها را نظارت كند هستند، پروانه رسمي صادر نمايد و فعاليت آن

در ... حتياطي وا ، بي دقتي مهارت، بي توان اثرات سويي كه در در نتيجه عدم مي
شود را تقليل داده و روش رد ژنتيكي را بيش از  استفاده از اين روش حاصل مي

  .عنوان دليلي متقن و قابل اعتماد ارايه داد دانان به پيش براي دادرسان و حقوق
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 اه نوشت پي

1. empreintes génétiques تشخيص هويت ژنتيكي«، »ژنتيكي اثر«، در اين مبحث از آن تحت عنوان «
  .نيز تعبير شده است» رديابي ژنتيكي«و 
از يكديگر مجزا  (empreintes génétiques)بايد توجه داشت كه تست ژنتيكي وتكنيك رد ژنتيكي  .2

،از قسمت )در حقوق مدني(باشد  در روش اول كه بيشتر براي شناخت وجوه مشابه بين چند فرد مي. هستند
شود، حال آنكه در مورد تكنيك اثر ژنتيكي كه براي اثبات وجه تمايز  استفاده مي DNA(Codant)رمزدار 

برداري  مورد بهره DNA(non-codant) قسمت غير رمزدار) در حقوق كيفري(فردي از ديگري است 
  .گيرد قرار مي

3. Alec Jeffreys 
4. technique sonde multilocus 

 .841صفحه. 42 شده روز به .زيستي هاي فناوري و پزشكي حقوق دائم رهنگف در ژنتيكي هويت تشخيص مقاله

5. Amplification génétique 
كمك به تشخيص هويت بدون آلودگي به )1: باشد هايي مي هاي قبل داراي مزيت اين روش نسبت به روش

هيل در امكان تس )3به جاي چندين هفته در چندين ساعت  سرعت باالي تحليل ژنتيكي،)2. راديواكتيو
توان از ريشه مو براي رديابي استفاده  براي مثال با اين تكنيك مي برداشت از هر بافت و عضوي براي تحليل؛

 .همان منبع. كرد

وضع قوانين  اولين پرونده كيفري كه اجازه تحقيقات در امور جنايي از طريق تشخيص هويت ژنتيكي و .6
در . بود (Carolin Dickinson) پرونده كارولين ديكينسون نمود جديد در اين مورد را در فرانسه تسريع

 خواست كه به مراكز پليسي و سال در يك روستا، 35 تا 15اين پرونده قاضي تحقيق از همه مردان بين 

در آن . در جهت تشخيص هويت از طريق ژنتيكي با مسئوالن مربوطه همكاري نمايند قضايي مراجعه نمايند و
اين تصميم را ابرام نمود ولي چون chambre de l’instruction  "يق دادگاه تجديد نظرشعبه تحق"زمان 

، استفاده از رد ژنتيكي با اًنهايت .نظر اين ديوان در اين مورد معلوم نشد اين پرونده به ديوان عالي كشور نرسيد،
 .مشروعيت يافت) سال پس از ابداع آن در انگلستان9يعني ( 1994ژوئيه 29قانون 

7. déclaration  internationale  sur  les  données  génétiques  humaines 
 :باشد هاي ژنتيكي بشري حاوي موارد مهم زير مي اعالميه جهاني داده .8

 "مطالعه ژنتيكي رفتاري" كه در "تست ژنتيكي" در "رضايت" مساعي جمعي براي تعريف نمودن :2ماده )1
در مورد مفهوم رضايت در بخش دوم اين مبحث به تفصيل سخن خواهيم ( .يردگ نيز مورد استفاده قرار مي

  .)گفت
 :به دليل آنكه عوامل موثر ديگري مانند هويت هر شخص تنها مشخصات ژنتيكي وي نيست؛ :3ماده )2

  .ثيرگذار استاطور كارآمدي ت ، روابط اجتماعي و فرهنگي با ديگران به، محيطآموزش و تربيت
 هاي ژنتيكي است، شامل جزئيات بيشتر بر اهداف رد ژنتيكي، نحوه وچگونگي استفاده از داده 6تا  4مواد  )3

درباره  15تا 13همچنين مواد . كند تري رضايت در بر داشت ژنتيكي را بررسي مي به طور دقيق 11تا  8مواد 
  .باشد ها مي دادهگونه  درمورد طرز نگهداري از اين 22 تا 20طرز استفاده و 19تا 16 نحوه عملكرد،
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ها موظف به وضع آن در جهت اجراي اين اعالميه جهاني هستند  در آخر، قواعد و قوانين كلي كه دولت )4

 اًنهايت و. نمايد ها را تشويق به آموزش اخالق در موضوع ژنتيك مي دولت 23گونه كه ماده  همان بيان شده،
هاي متعهد به  شرافت انساني كه دولت حيثيت ودهي دوباره به حقوق بشر،آزادي بشري و  موضوع اهميت

  سايت يونسكو: منبع. نمايد اعالميه را از هرگونه رد ژنتيكي خارج از چار چوب منع مي
  :كند كه مقرر ميقانون مدني فرانسه  16-11ماده  .9
ي يا تشخيص هويت يك فرد براساس رد ژنتيكي تنها درقالب بازجويي يا تحقيقات كيفري در جريان دادرس"

موريت نظامي و يا ابراي مقاصد پزشكي يا تحقيقات علمي يا تشخيص هويت يك فرد نظامي كه حين م
  .پذير خواهد بود امكان آموزش وابسته به آن فوت نموده باشد،

كه قاضي براي تحقيقات نسبت به اثبات يا رد رابطه نسبيت يك فرد، اجراي آن  زماني در زمينه حقوق مدني،
طور صريح  رضايت فرد مذكور بايد ابتدائا و به. اين تشخيص هويت صورت خواهد گرفت د،را الزم بدان

پس از مرگ وي هيچ تشخيص هويتي دراين زمينه صورت نخواهد گرفت مگر اينكه در . كسب شده باشد
  .اين اجازه را به طور صريح اظهار نموده باشد زمانيكه وي در قيد حيات بوده است،

ايد به طور كتبي بعد از يا پزشكي است رضايت صريح شخص ب ت براي مقاصد علمي وزمانيكه تشخيص هوي
در رضايت . از طبيعت و اهداف اين امر آگاه گرديد و قبل از اجراي تشخيص هويت انجام پذيرد اينكه كامالً

قابل گونه شرايط شكلي  اينچنين رضايتي در هر لحظه و بدون هيچ. فرد بايد هدف تشخيص هويت ذكر گردد
  .”رجوع است

 مجموعه قوانين بهداشت عمومي راكامل نموده و 2002ژوئن  23نامه بهداشت مورخ  در اين رابطه آيين .10
  .شرايط و نحوه اجراي برداشت ژنتيكي، تشخيص ژنتيكي و داليل پزشكي آن را به صراحت ذكر كرده است

صورت يك انقالب در ادله اثبات زيرا اگرچه به محض كشف تكنيك رديابي ژنتيكي، اين روش به  .11
برخي اوقات روشي كه براي تشخيص هويت : طور مطلق قابل اعتماد نيسته با اين حال ب دعوي جلوه نمود؛
مهارت الزم را  تجربه و ورزد، يا كارشناسي كه به اين امر مبادرت مي شودكامل نيست و ژنتيكي اتخاذ مي

 .برد ال ميؤرا زير س گرايي رد ژنتيكي همه اينها مطلق ...نداردو

شود در بخش سوم از قسمت اول  مي "عدم تعرض به جسم انسان" كه مربوط به 1994ژوئيه  29قانون  .12
طور مفصل بيان كرده ه ب چگونگي صالحيت اجراي رديابي ژنتيكي را كتاب يكم قانون مدني فرانسه شرايط و

خيص هويت وي براساس آثار ژنتيكي تش مطالعه ژنتيكي رفتاري يك شخص و" اين بخش عنوان. است
اين  2004اوت  6مصوب  (Bioethique) پس از رسمي شدن اجراي قانون حقوق پزشكي. را داشت "فردي

تغيير  "آزمايش رفتارهاي ژنتيكي يك شخص و تشخيص هويتي وي براساس آثار ژنتيكي فردي" بخش به
بيني نموده كه تنها اشخاص و البراتوارهايي كه  شقانون مدني در اين مورد پي 16- 12همچنين ماده . نام يافت

اين موافقت مطابق مجموعه قوانين  .توانند به امر تشخيص هويت مبادرت ورزند موافقت رسمي دولتي دارند مي
. تواند تمديد گردد سال است كه مي 5طور كلي براي ه ب 1997فوريه  6نامه  براساس آيين بهداشت عمومي و

ورت است كه يك شوراي تخصصي متشكل از يازده عضو از وزارت دادگستري كه چگونگي آن به اين ص
. نامه رسمي را تمديد نمايد تواند اين توافق مي رياست آن برعهده يك قاضي ديوان عالي كشور است،
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به  اًشايستگي و تجربه شخصي كه تقاضاي تمديد كند و ثاني: چگونگي اخذ اين موافقت بستگي دارد به اوالً

طوري كه اين مراكز بايستي با  گيرد، اتوار مركزي كه امر تشخيص هويت ژنتيكي در آن صورت ميالبر
  .سازگار باشد (Biologie moléculaire) شناسي ملكولي استاندارد هاي تكنيكي در زمينه زيست

13. Le principe du recours aux empreintes génétiques. 
  .1992فوريه  10مقدمه، نامه شوراي وزرا، توصيه .14
 6-1كنوانسيون اروپايي حقوق بشر به تصويب رسيد زيرا ماده  6-1اين قانون در راستاي اجراي ماده .15
. شود را براي طرفين دعوي متذكر مي (le droit à un procès équitable) "اصل دادرسي منصفانه"

 طرفي، تابع اصول برابري و بي فه،دو طر رود يك دادرسي برابر، انتظار مي "دادرسي منصفانه"آنچه كه از 
همچنين حظور متهم  "دادرسي منصفانه". باشد احترام به حقوق مجني عليه و حقوق مظنون به ارتكاب جرم مي

يا حق درخواست  منطقي براي آماده شدن دردادرسي و نيز مقرر نمودن مهلتي در دادگاه با وكيل مدا فع و
  .گيرد را دربر مي ي صادر شده عليه وي،اتجديد نظر از ر

اند را ملزم به برداشت اثر ژنتيكي  اوالد افرادي كه ناپديد شده همچنين قانون در برخي موارد اجداد و .16
 R 53- 10ماده ( باشد اين امر در جهت تحقيقات و جستجو در مورد علت ناپديدشدگي مشكوك مي. نمايد مي

: نمايد كه حتي مظنون نيستند را اضافه مي ، افراديآيين دادرسي كيفري همچنين به اين موارد .)مورد پنجم
اما بايد . تابع مقررات برداشت ژنتيكي خواهند بود كه پيشتر ذكر گرديد، 55- 1شهود با توجه به شق اول ماده 

تر به  كه در سطور پايين( يا غيرجنسي برخالف بزهكاران جرايم جنسي و توجه داشت كه رد ژنتيكي آنها،
در مركز اسناد ملي  با توجه به تفسير شوراي قانون اساسي فرانسه، ،)خواهيم گفت تفصيل از آن سخن

  .ثبت و نگهداري نخواهد شد ژنتيكي،
17. Fichier national automatisé des empreintes génétiques 

جرايم  مركز ملي اسناد خودكار قضايي راجع به مرتكبين" قابل ذكر است كه اين مركز ملي اسناد را نبايد با
  :(FIJAIS)جنسي

"Fichier judiciare  national  automatisé des auteurs des infractions  sexuelles" 
هويت فرد غير از  :بدين دليل كه مركز ملي اسناد راجع به مرتكبين جرايم جنسي اطالعاتي نظير. تداخل نمود

بر در ر سجل كيفري مرتكب ثبت شده،هويت ژنتيكي مرتكب،آدرس محل اقامت فعلي و گذشته وي را كه د
مدرن نمودن پيشگيري  هدف از تشكيل اين مركز،). آيين قانون دادرسي كيفري 706-53- 2ماده( گيرد مي

كه اين مركز را ايجاد نمود تحت عنوان  كه قانوني طوري باشد همان قضايي از تكرار جرم جنسي مي
مارس  9اين قانون در تاريخ . ناميده شده است "انه مدرنتجهيز عدالت قضايي در برابر رفتارهاي مجرم"قانون
ثبت پرونده در مركز ملي اسناد خودكار قضايي راجع به مرتكبين . ورون. م:منبع. به تصويب رسيد 2004

  .2007فوريه . 2شماره . مجله حقوق جزا .جرايم جنسي
اي است كه مجازاتش حسب  حه بزهجن. بندي كيفري فرانسه بزه يا جرم است يا جنحه يا خالف در تقسيم .18

بندي قانون  بندي با تقسيم اين دسته. يورو باشد 3750سال حبس يا جريمه نقدي حداقل  10مورد كمتر از 
 .متفاوت است كند كامالً طبقه تقسيم مي 5مجازات اسالمي ايران كه هر بزه را به 
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خصه منظمي براي در اين كشور شا. استستان حل شده يي مانند انگلاين مشكل در ديگر كشورهاي اروپا .19

. شود ثبت مي به طور خود به خود هويت ژنتيكي مرتكب هر جرم، ثبت رد ژنتيكي درنظر گرفته نشده است و
  .همان منبع

20. Le juge des libertés et de la détention  
 :نمايد مي صادر را متهم ا آزاديموقت، تمديد آن ي بازداشت قرار تواند مي مقدماتي تحقيقات مرحله در كه اي قاضي

تستوتكنيك رد ژنتيكي ابهام قضايي يا . ژ مازن -ن : مراجعه شود به  149Les petites affichesشماره 
  *.قدرت علمي

21. "Le Principe d’invidabilité du corps humain" 
 :در التين به اصطالح مذهبي دارد و أهاي اين اصل در حقيقت منش ريشه

"Primum non encore" و  "Noli me tangere" شود از آنها ياد مي.  

اين اصل . اخذ شده باشد اًرضايت بايد ابتدائ اصل رضايت به اين معني است كه در همه امور پزشكي، .22
عنوان مثال حقوق پزشكي ه ب شامل استثنائاتي است كه در مجموعه قوانين بهداشت عمومي بيان گرديده است،

توان از فردي  شناسد كه با توجه به آن مي به رسميت مي "سيستم رضايت قبلي" عنوانه بفرانسه سيستمي را 
ودر زمان  مگر اينكه وي قبالً عضوي را برداشت نمود، كه فوت نموده است و با توجه به يك سري شرايط،

  .عدم رضايت خود راثبت نموده باشد حياتش در مركز ثبت ملي خودكار،
     يا قاعده احسان (Principe de nécessité thérapeutique) قاعده ضرورت درماني .23

(Principe de bien faisance)  
 او رو به مخاطره است، حيات تواند زماني كه به اين معني است كه اصل غيرقابل تعرض بودن جسم انسان مي

درجه اول  تش درو در جهت درمان وي رضاي به اين صورت كه رضايت اوليه مورد نياز نيست. تعديل گردد
كه تغييراتي در مجموعه قوانين مدني در مورد حقوق پزشكي  1994از سال . اهميت قرار نخواهد گرفت

از اين پس قاعده ضرورت درماني به قاعده ضرورت . اين اصل نيز دستخوش تحوالتي گرديد صورت گرفت،
تر از  ز نامش پيداست وسيعضرورت پزشكي چنانكه ا. تغيير نام يافت "nécessité médicale"پزشكي 

 1994گذار با تغيير اين اصل راه را براي يك سري تغييرات قانوني بعد از سال  قانون ضرورت درماني است،
توان از تلقيح مصنوعي خارج رحم نام  براي مثال مي( زدايي بيشتر در حقوق پزشكي باز نمود در جهت جرم

برخي اقدامات  اصل، اين نون حقوق پزشكي با استفاده ازمعروف به قا 2004اوت  6همچنين قانون ). برد
 .امكان آن وجود نداشت، را هموار نمود پزشكي كه قبالً

24. "Droit de se taire" يا  "Droit de ne pas s’auto-incriminer, "droit au silence". 

ل كليه كشورهاي كنوانسيون اروپايي حقوق بشركه مورد قبو 2و  1پاراگراف  6حق سكوت در ماده  .25
 :دارد اين حق حاصل مستقيم اصل برائت است كه بيان مي. بيني شده است پيش باشد، عضو اين كنوانسيون مي

ديوان اروپايي  ."شود تا زماني كه مجرميت وي به طور قانوني اثبات شود گناه شناخته مي هر متهم به جرم بي"
در جهت محكوميت كشورهايي كه حق سكوت را براي از اين ماده  حقوق بشر مستقر در شهر استرازبورگ،

 .كند استفاده مي نمايند، متهم رعايت نمي
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ري
جعف

ن 
امي

 

                                                                                                                                            
ي ديوان حق ادر اين ر. (Saunders C/RU)ساندر عليه پادشاهي انگلستان  ،1996دسامبر  17راي  .26

حفظ  شود به رعايت قدرت حق عدم تقبل مجرميت در ابتدا مربوط مي" :نمايد سكوت را چنين يادآوري مي
. گونه كه اين حق در سيستم قضايي امضاكنندگان كنوانسيون حقوق اروپايي موجود است همان. سكوت متهم

دست آوردن اطالعات الزم كه خارج از ه همچنين اين حق مربوط است به عدم استفاده از قوه قهريه براي ب
اخذ شده عليه وي در جريان به عنوان مثال مدارك . دست آيده اراده متهم در جريان دادرسي كيفري ب

كه نبايد به { DNAيا بافت عضوي وي به قصد آناليز  ادرار و خون، دست آمده از بازدم،ه برداشت ژنتيكي ب
  :سايت اينترنتي ديوان اروپايي حقوق بشر: منبع". }عنف صورت گيرد

http://www.echr.coe.int/echr/ 
27. Le principe  de  l’intime conviction 

  .گرفته است قرار تأييد مورد كشور عالي ديوان كيفري شعبه ،1973ژانويه  24رويه  وحدت راي در اين اصل .28
  هزار يورو جريمه نقدي 15سال مجازات حبس و  يك .29
 سال مجازات حبس و هزارو پانصد يورو جريمه نقدي يك .30

  بس و هزارو پانصد يورو جريمه نقديسال مجازات ح يك .31
  سال مجازات حبس و هزارو پانصد يورو جريمه نقدي يك .32
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