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تضمین حقوق آزمودنی در  برایاتخاذ سیاست کیفری  ضرورت

 تحقیقات غیردرمانی

 1علی خورشیدی

 2ابوالفتح خالقی

 چکیده

گران علوم پزشکی که به انجام تحقیقات غیردرمانی بر  پژوهشمعتقدند که گروهی 

کنند، در عین حال که با ایراد زیان به آزمودنی عملی  روی موضوع انسانی اقدام می

گروهی دیگر  ،در مقابلمجازات کیفری محکوم شوند.  نباید بهشوند،  انه مرتکب میمجرم

 به تنهایی پزشکی معتقدند ضمانت اجرای مدنی و اداری در ارتباط با تحقیقات زیست

ری اثر و ضمانت اجرای کیفری در کنار ضمانت اجراهای مدنی و اداکند  نمیکفایت 

 اتخاذ منعاله با نقد و بررسی نظرات طرفداران مق این در بازدارندگی شدیدتری دارد.

این سیاست کیفری در تحقیقات علمی و تحلیل نظرات طرفداران ضرورت اتخاذ 

با د. شوبرای نظام حقوقی ایران پیشنهاد مناسب رویکرد تا  شده استسعی  ،سیاست

ز ضمانت استفاده ا و نظریه و مبانی حقوق داخلی،دتوجه به دالیل طرفداران هر کدام از 

کننده در تضمین  تواند ابزاری تعیین می رفتار در تحقیقات علمی اجرای کیفری علیه سوء

  حقوق آزمودنی و کاهش سوءرفتار در تحقیقات علمی باشد.

 :کلیدی واژگان

 ، سیاست کیفری، آزمودنی کیفری اجرای ضمانتتحقیقات غیردرمانی، 
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 مقدمه

ر روی آزمودنی انسانی برای جامعه و های علمی ب انجام پژوهش ةمنافع گسترد

 ةگذاران عرص بهداشت عمومی، منجر شده تا در میان اندیشمندان و سیاست

های علمی در  فناوری و علوم پزشکی در خصوص نقش کلیدی پژوهش زیست

ترین  . از لحاظ تاریخی یکی از مهمدشونظر حاصل  علوم زیستی اتفاق ةتوسع

پزشک  ،ها تحقیقی است که ادوارد جنر ژوهشدالیل نفع اجتماعی این گونه پ

انگلیسی برای درمان آبله انجام داد. او از طریق مبتال کردن یک فرد سالم به 

انسان  ءروند آن توانست راهی برای جلوگیری از ابتال ةبیماری آبله گاوی و مطالع

به بیماری آبله بیابد. موفقیت این پژوهش منجر به مصونیت دائمی در برابر 

یماری آبله و باعث شد پژوهش بر روی آزمودنی انسانی مشروعیت عمومی را نیز ب

که شرکت  است چه مسلم است این آن .(Qiu, 2005, P 412& Zahi )کسب کند 

 یبرا گمر یحت ای یجسم تیمنجر به صدمه، معلول بعضاً علمی قاتیدر تحق

این و ضرورت استفاده از  ایتواند مزا یو نم دینبا تیواقع نیاما ا ،شود یم آزمودنی

ها را انکار کند. انجام پژوهش بر روی آزمودنی انسانی تنها راه  گونه پژوهش

 ,Jackson, 2006) های پزشکی است بخشی و ایمنی درمان مطمئن برای احراز اثر

P 448). 

بوده  یهولناک اتیو جنا عیجهان شاهد فجا ،های غیردرمانی در تاریخ پژوهش

داشته است. وارا به تأمل  ، فلسفی و دینییمختلف علم یها زهحو شمندانیکه اند

شده توسط بشر،  ترین و مرگبارترین تحقیقات پزشکی انجام یکی از فجیع

 رویهای کار اجباری بر  هایی بود که توسط ارتش آلمان نازی در اردوگاه آزمایش

چار اسرای جنگی انجام شد. بر اثر این آزمایشات صدها هزار تن کشته یا د

ارتش  137های صورت گرفته توسط واحد  انجام آزمایش .معلولیت شدند
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بار تحقیقات  سفوم از دیگر موارد تأامپراتوری ژاپن بر روی اسرای جنگ جهانی د

 .(Liu, 2012, P 109) پزشکی است زیست

پس از اعمال غیراخالقی و غیرانسانی در انجام تحقیقات جنایتکارانه بر روی 

به شمار  پزشکیآور در تاریخ تحقیقات  هانی دوم که اقدامی شرمدر جنگ ج اسرا

های  ، توجه اندیشمندان علوم مختلف به ضوابط و مقررات حاکم بر پژوهشرود می

از طرف  یا گذشته مناظرات گسترده ةعلت در چند ده نیبه هم علمی جلب شد.

اخالق و  یها حوزه گرید شمندانیاند و دانان حقوق ،یگران علوم پزشک پژوهش

در خصوص حقوق آزمودنی در تحقیقات علمی صورت گرفت. در این  یورافن

ضمانت اجراهای متفاوتی برای تضمین حقوق آزمودنی در تحقیقات  ،مناظرات

 . ه استعلمی مورد پیشنهاد قرار گرفت

های علمی بر روی آزمودنی انسانی امری  اصل امکان جواز انجام پژوهش

باشد که برای  چه محل بحث است این می آن ،حقوقی است ةشده در جامع پذیرفته

این نوع  همزمان ةتوسعجلوگیری از تضییع حقوق آزمودنی در تحقیقات علمی و 

 بینی شود. اتخاذ ضمانت اجراهایی باید پیش تحقیقات چه ساختارها و ضمانت

د اما ممکن است شو شدید گرچه باعث تضمین حقوق آزمودنی میقانونی اجراهای 

 ،د. از طرفیشوهایی  گران به انجام چنین پژوهش نجر به کاهش تمایل پژوهشم

گران و پیشرفت علم  پژوهشگرچه باعث تشویق  اجراهای شدید عدم اتخاذ ضمانت

ایراد صدمه به  ةزمینو  شود مید اما باعث تضییع حقوق آزمودنی شوپزشکی می

 زند. علت بی احتیاطی پژوهشگران رقم میآزمودنی را به 

های اجرا نتضما ،آزمودنی حقوق ةکنند ی تضمینترین ضمانت اجراها از عمده

ترین مباحث مطرح شده در حقوق  یکی از مهم .و اداری استکیفری، مدنی 

پزشکی این است که برای تضمین حقوق آزمودنی چه ضمانت اجرا یا ضمانت 
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نی اعمال های غیردرما اجراهایی باید در موارد نقض حقوق آزمودنی در پژوهش

ها و تشویق  حقوق آزمودنی در این گونه پژوهش برای حفظ ،د. به عبارت دیگرشو

دارای بهترین بازده  تحقیقات علمی، اعمال کدام ضمانت اجراها ةهمزمان توسع

یا عدم  در ادامه نظریات مختلف مطرح شده در خصوص ضرروتخواهد بود. 

مورد اجراهای مدنی و اداری  در کنار ضمانتاتخاذ ضمانت اجرای کیفری  ضرورت

گذار داخلی  تا بهترین رویکرد برای پیشنهاد به قانون گرفته استبررسی قرار 

ای  و هم به گونه کندتضمین را که هم حقوق آزمودنی رویکردی  ؛دشوتبیین 

فوایدی تواند  ی شود که میهای علم نباشد که مقررات مربوطه باعث رکود پژوهش

  داشته باشد. زیادی را برای اجتماع

انزجار و سرزنش  ةندکن اگر مجازات کیفری را ضمانت اجرایی بدانیم که بیان

مدنی )جبران خسارت( و  مسؤولیتنسبت به یک مجرم است،  اخالقی جامعه

ال ؤحال س .شوند گر مجازات به معنای خاص تلقی نمیدی اداری،ضمانت اجرای 

در خصوص تحقیقات علمی  نت اجرااین است که آیا اعمال این دو نوع ضما

تواند جایگزین مناسبی برای ضمانت اجرای کیفری باشد و حقوق آزمودنی را  می

مخالفان اتخاذ سیاست  ،به خوبی مورد حمایت قرار دهد یا خیر؟ به عبارت دیگر

کیفری در خصوص تحقیقات علمی معتقدند که به لحاظ اهمیت این نوع 

عه بهتر است برای حفظ حقوق آزمودنی تحقیقات و ضرروت حیاتی آن برای جام

 حقوق آزمودنیدر موارد نقض  اداریتنها به استفاده از ضمانت اجرای مدنی و 

این  ةکفایت شود و از اعمال ضمانت اجرای کیفری به علت آثار سوء آن بر توسع

  اجتناب شود.گران  پژوهش ةحقیقات و انگیزنوع ت
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 شناسی موضوع مفهوم -الف

در کتاب  آلمانی دانشمندرباخ ئبار توسط فو اولینست کیفری برای اصطالح سیا

 :نویسد در تعریف سیاست جنایی می او .ه استکار برده شده ب حقوق کیفری وی

ای است که دولت با استفاده از  گرانه سرکوب های سیاست جنایی مجموعه شیوه

توسط ت جنایی ترین تعریف سیاس اما جامع دهد. ها علیه جرم واکنش نشان می آن

سیاست جنایی  :ارائه شده استفرانسوی  ةخانم دلماس مارتی استاد برجست

خود را به های  پاسخ ،اجتماعی ةآن بدن ةهایی است که به وسیل مجموعه روش

توان  می نیبنابرا (. 032، ص7337 زاده، مظفری) کند دهی می مجرمانه سازمان ةپدید

به شمار  زیفن ن شود یمحسوب محال که علم  نیدر ع یفریک استیس گفت

و  نیقوان نیدست آوردن بهتره ب یعلم و فن جستجو برا نیو موضوع ا دآی یم

قضات  ییمناسب، راهنما نیقوان نیتدو یگذار برا قانون رشادا نیچن مقررات و هم

 .(84، ص7337)مظلومان، است  نیقوان یاجرا یو چگونگ

محسوب  پزشکی یقات زیستتحقاز  ای زیرمجموعه غیردرمانی های پژوهش

شود که یا  به آن دسته از تحقیقاتی اطالق می پزشکی شود. تحقیقات زیست می

ثیر أیا نتیجه آن بر حیات زیستی بشر ت شود میبر روی انسان انجام  مستقیماً

 Stauch, 2002, P اکثر کتب حقوقی بندی که در ترین تقسیم گذارد. مهم می

گرفته، مورد توجه قرار (Declaration of Helsinki)المللی  اسناد بین( و (552

تشخیص یا درمان بیماری  پزشکی که هدفشان اساساً زیست های پژوهشتمایز 

به هدف  علمی است و مستقیماً ها کامالً که هدف آن هایی پژوهشاست با 

پزشکی را از این  های زیست پژوهش گیرند. تشخیص یا درمان بیماری صورت نمی

 8درمانییا غیر 3علمی های پژوهشو  0یا بالینی 7درمانی های شپژوهجهت به 

پزشکی درمانی به آن دسته از تحقیقاتی اطالق  تحقیقات زیست کنند. تقسیم می
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تشخیص یا درمان عالوه بر ارتقای دانش پزشکی، ها  شود که هدف از آن می

جا که  نو از آ استاست. در این تحقیقات آزمودنی خود بیمار  آزمودنی بیماری

شود با انجام  تالش می ،اثر بوده است او بی ةهای درمانی موجود دربار تمام روش

. به رایج به طور آزمایشی به مداوای او پرداخته شود های غیر ها یا درمان روش

آن با  ةعنوان مثال آزمایش آثار یک داروی جدید برای درمان هپاتیت و مقایس

 Ackerman, 2000, P) قیق درمانی استهای استاندارد، یک تح سایر درمان

586). 

در آن آزمودنی که  گویند میتحقیقاتی به  غیردرمانیتحقیقات زیست پزشکی 

کند که هدف آن تنها ارتقای دانش انسانی است و به قصد  در پژوهشی شرکت می

 خود ،. در این تحقیقات(Kopelman, 2000, P 580)گیرد  درمان او صورت نمی

کمک به برای  رسد و صرفاً ر نیست و هیچ نفع مستقیمی به او نمیآزمودنی بیما

)عباسی،  کند های جدید در امر تحقیق شرکت می کشف و ابداع داروها یا درمان

های  های درمانی و پژوهش تمایز بین پژوهش ،از لحاظ حقوقی .(03، ص7340

 های حقوقی علمی )غیردرمانی( امری ضروری برای هرگونه بحث از چالش

تعهدات قانونی که  زیرا (Stauch, 2002, p 552)های زیست پزشکی است پژوهش

های زیست  شود بر اساس هر کدام از اقسام پژوهش گران تحمیل می بر پژوهش

-جا که نوعی درمان تلقی می های درمانی از آن پزشکی متفاوت است، در پژوهش

تری در  ونی کمنفع مستقیم پژوهش است، حمایت قان شوند و بیمار خود ذی

گیرد در حالی که در  خصوص میزان اطالعات الزم برای اخذ رضایت صورت می

های بسیاری در این خصوص وجود دارد و  گیری های علمی سخت پژوهش

گر موظف است تمامی اطالعات و خطرات مرتبط با پژوهش را به طور  پژوهش

 .(Plomer, 2005, P 47)کامل به آزمودنی اطالع دهد 
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 بیین ضرورت اتخاذ سیاست کیفری در پژوهش های علمیت -ب

رفتار و تخلفات در تحقیقات علمی،  در خصوص علل، شدت و موانع سوء

تاکنون کتب و مقاالت زیادی به رشته تحریر درآمده که این موضوع را از جهات 

 ،حقوقی، تاریخی، فلسفی و اجتماعی مورد تحلیل قرار داده است. با این وجود

رفتار در تحقیقات علمی  خصوص سیاست اتخاذی برای کاهش سوء هنوز در

 نظر وجود ندارد.  اتفاق

های  علت اهمیت مضاعف این موضوع افزایش کمیت تحقیقات علمی در سال

میلیارد دالر  12آمریکا ساالنه بالغ بر ةت متحدگذشته بوده است. تنها دولت ایاال

سهم بخش خصوصی در تحقیقات  ،کند، به عالوه برای تحقیقات علمی هزینه می

میلیارد دالری این  722گذاری  باشد که به سرمایه درصد می 02علمی بیش از 

وسیع  ةبخش در ایالت متحده در خصوص تحقیقات علمی منجر شده است. گستر

تا آثار این گونه تحقیقات بر تمامی  است های علمی باعث شده و تنوع پژوهش

این  ة(. توسع(Resnik, 2000, P 256گذار باشد یرهای زندگی اجتماعی تاث جنبه

اقتصادی در  ةایش انگیزگونه تحقیقات و مشارکت بخش خصوصی و دولتی و افز

 رفتار در تحقیقات علمی شده است. ها باعث پیچیده شدن موارد سوء این پژوهش

گران علوم پزشکی که به انجام تحقیقات غیردرمانی  گروهی معتقدند پژوهش

که ممکن است با ایراد زیان به  کنند، هرچند وضوع انسانی اقدام میبر روی م

به مجازات کیفری محکوم  بایست میآزمودنی عملی مجرمانه مرتکب شوند، ن

کنند،  به تمامیت جسمانی انسان تجاوز میدر حالی که سایر افرادی که ، ندشو

گیرند.  میتحت عناوین ضرب و جرح، قتل و... تحت تعقیب کیفری قرار  عموماً

گران همراه با  کنند که جایگاه اجتماعی پزشکان و پژوهش این گروه استدالل می

ها از مجازات کیفری  شود تا آن منافع اجتماعی مفروض تحقیقات علمی، باعث می
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تواند  که آیا این دالیل می این اما.  (Richardson, 2009, P92)مصون بمانند

مورد تردید  گران باشد، شدیداً ن و پژوهشمبنای کافی برای عدم مجازات پزشکا

عدم اعمال مجازات توسط دولت در این موارد دارای اثر منفی بر ارزش  زیرااست 

استقالل و تمامیت جسمانی انسان در تحقیقات علمی بوده و از طرفی ممکن 

ضمانت اجراهای  ،د. به عالوهشوگران  است منجر به تجری پزشکان و پژوهش

پرداخت خسارت و مجازات اداری دارای اثری برابر با مجازات  جایگزین مانند

تا ثابت  شده استو اثر بازدارندگی کافی ندارند. در این مقاله سعی  یستکیفری ن

 جامعهبرای د که مصونیت پزشکان از تعقیب کیفری در تحقیقات غیردرمانی شو

 و با اصول حقوق کیفری در تضاد است.  مضر

گران  توان یافت که پژوهش های بسیاری را می می نمونهدر تاریخ تحقیقات عل

جسمی شدید به آزمودنی، تحت تعقیب کیفری قرار  اترغم ورود صدم علی

های  پژوهش نادرستی که برای آزمایش شیوه ةاند. به عنوان مثال در نتیج نگرفته

ه ای صورت گرفته بود، فرزند او مبتال ب جلوگیری از سقط جنین بر روی زن حامله

 3که شخصی تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. د بدون آنشبیماری سرطان 

بیماری آسم صورت  ةدیگری که برای مطالعغیردرمانی چنین در پژوهش  هم

ول، از زنی که برای تحقیق داوطلب شده بود، ؤگران مس گرفته بود، پژوهش

ه داروی که به او بگویند ک خواستند تا داروی جدیدی را استنشاق کند بدون این

 کنندگان قبلی شده است یید نشده و منجر به فوت استنشاقهنوز تأ مورد نظر

(Richardson, 2009, P 90.) گران  پژوهش 7384تا  7380های  در بین سال

آمریکایی پژوهشی را در خصوص بیماری سیفلیس انجام دادند و در روند آن 

اری مبتال کردند تا بتوانند آثار به این بیم گروهی از اتباع کشور گواتماال را تعمداً

(. در تمامی Villarosa, 2010سیلین را برای درمان این بیماری مطالعه کنند ) پنی
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که همین امر  گران متخلف تحت پیگرد کیفری قرار نگرفتند این موارد پژوهش

 های آتی بوده است. ساز ورود زیان به آزمودنی در پژوهش زمینه

هایی از این قبیل باید  شود که آیا در پرونده اخته میدر ادامه به این بحث پرد

که سایر ضمانت اجراها مثل ضمانت  ضمانت اجرای کیفری اتخاذ شود یا این

آیا مصونیت پزشکان از  ،اجرای مدنی و اداری کافی است؟ به عبارت دیگر

کیفری در موارد فوق حکمی عادالنه و مبتنی بر انصاف است؟ در واقع  مسؤولیت

که آیا در  استاصلی که در این مقاله به دنبال پاسخ آن هستیم این امر  پرسش

تحقیقات علمی برای تضمین حقوق آزمودنی باید به ضمانت اجرای کیفری 

که ضمانت اجرای مدنی و اداری کافی است. با توجه به رشد  متوسل شد یا این

ر تعیین ال دؤروزافزون علوم پزشکی و گسترش تحقیقات علمی، پاسخ این س

تحقیقات علمی  ةگذاری در زمین ارچوب قانونی حمایت از آزمودنی و قانونهچ

 امری حیاتی است.

شود تا ضرروت اتخاذ سیاست کیفری در تحقیقات  در این مقاله سعی می

مبانی طرفداران منع اتخاذ سیاست کیفری در  علمی مورد بررسی قرارگیرد. ابتدائاً

گیرد، سپس ضرورت اتخاذ  و بررسی قرار میخصوص تحقیقات علمی مورد نقد 

سیاست کیفری و محدوده و میزان آن در خصوص تحقیقات علمی مورد کنکاش 

 قرار خواهد گرفت. 

 

 های علمی دالیل طرفداران منع اتخاذ سیاست کیفری در پژوهش -1

گروهی معتقدند به علت جایگاه اجتماعی پزشکان و منافع گسترده 

اتخاذ سیاست کیفری و اعمال مجازات در  ،جامعه های علمی برای پژوهش

ها باعث رکود  و آثار سوء این نوع سیاست یستخصوص تحقیقات علمی مناسب ن
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شود  گران برای انجام چنین تحقیقاتی می تحقیقات علمی و عدم تمایل پژوهش

 ,Richardson, 2009).  که در نهایت این جامعه است که متضرر اصلی خواهد بود

P 101) 
طرفداران منع اتخاذ سیاست کیفری در خصوص تحقیقات علمی، در پاسخ به  

کیفری  مسؤولیتگران در تحقیقات علمی از  این پرسش که چرا باید پژوهش

رفتار در تحقیقات علمی به  کنند که سوء مصون باشند، این گونه استدالل می

، گرفته شودجهت منفعت اجتماعی مسلم این گونه تحقیقات بهتر است نادیده 

منافع و مصالح جامعه بر مصلحت و منفعت یک فرد  ،از دیدگاه عموم مردم زیرا

علمی متوجه کلیت جامعه است و  اولویت دارد و واضح است که منافع تحقیقات

کید بر منافع آزمودنی و اتخاذ سیاست کیفری برای تضمین آن منجر به کاهش تأ

ت و در نهایت متضرر شدن جامعه قاگران برای انجام این تحقی پژوهش ةانگیز

پزشکان از  که اصوالً با توجه به جایگاه اجتماعی پزشکان و این ،شود. از طرفی می

شود جامعه  کنند، باعث می نیت و به قصد کمک به دیگران فعالیت می روی حسن

 گران علوم پزشکی تلقی بزهکار را نداشته باشند. و افراد از پزشکان و پژوهش

رغم  علت جواز انجام تحقیقات علمی علی ترین عمده ،ظر این گروهبر اساس ن

احتمال ورود صدمه و حتی مرگ برای آزمودنی، ضرروت اجتماعی و منافع 

و همین  (Richardson, 2009, P 101)ها برای جامعه است  این پژوهش ةگسترد

لمی از های ع یند پژوهشآرفتارهای صورت گرفته در فر شود تا سوء منافع باعث می

ند. به عبارت شوجرم تلقی نشود و در نهایت خطای مدنی محسوب  ،دیدگاه جامعه

 عملی که قاعدتاً کند ایجاب میضرورتی که از دیدگاه این گروه، همان  ،دیگر

، شود میمنجر اتخاذ سیاست کیفری  د، به ممنوعیتشوشود مباح  ممنوع تلقی می

های علمی بر خالف  فری در پژوهشاتخاذ سیاست کی ،از دیدگاه این گروه زیرا

ضرورتی است که انجام چنین تحقیقاتی را حتی با احتمال صدمه یا مرگ 
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اعتقاد این گروه بر منع اتخاذ سیاست  ،به عبارت دیگر آزمودنی، مجاز کرده است.

گردد که اعمال مجازات کیفری بر  کیفری در تحقیقات علمی به این باور بر می

نعی برای تحقیقات پزشکی و پیشرفت علوم محسوب گران متخلف ما پژوهش

برای تضمین حقوق آزمودنی در تحقیقات علمی اعمال  شود. این گروه معتقدند می

مدنی و جبران خسارت و ضمانت  مسؤولیتضمانت اجرای مدنی در قالب قواعد 

اجرای اداری در قالب ابطال پروانه، تعلیق موقت و ایجاد ممنوعیت از انجام برخی 

که اثر  ثر باشد بدون آنؤتواند م های پژوهشی می ها از جمله فعالیت ز فعالیتا

 زیراگران داشته باشد.  پژوهش ةتحقیقات پزشکی و کاهش انگیز ةمنفی بر توسع

اعمال مجازات کیفری در خصوص پژوهشگر متخلف هیچ سود مستقیمی  اوالً

ورود خسارت، قواعد  در صورت دیده نخواهد داشت و ثانیاً برای آزمودنی زیان

دیده کمک کند و  تواند تا حد زیادی به جبران خسارت زیان مدنی می مسؤولیت

کردن مجازات اداری در کنار  توان با ضمیمه نیت پژوهشگر می در صورت احراز سوء

پزشکی، تعلیق پروانه یا حتی ممنوعیت از  ةجبران خسارت به شکل لغو پروان

 آینده را تقلیل داد. زمینه ورود صدمه در انجام پژوهش بر روی آزمودنی،

که نظر این عده مبنی بر کفایت ضمانت اجرای مدنی و اداری برای  برای این

تر روشن شود، در ادامه مفهوم ضمانت اجرای  چه بیش تضمین حقوق آزمودنی، هر

. گیرد مدنی( و ضمانت اجرای اداری مورد بررسی قرار می مسؤولیتمدنی )

به معنای عام عبارت است از تعهد و الزامی که شخص به جبران سؤولیت مدنی م

زیان وارد شده به دیگری دارد، اعم از این که زیان مذکور در اثر عمل شخص 

مسؤول یا عمل اشخاص وابسته به او یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا 

ری که در آن برخالف ضمانت اجرای کیف .(73، ص7312 ،نژاد )حسینی تصرف او باشد

تقصیر جزایی به  یانیت  ممکن است بر حسب نوع جرم و متناسب با سوء مجازات
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فاعل ضرر و  ضمانت اجرای مدنی،تعزیرات باشد در  و صورت حدود، قصاص، دیات

برخالف  .باشد میمکلف به جبران خسارت  ،زیان به نسبت ضرر وارده به متضرر

ص به متخلف قابل سرزنش ندارد و مدنی تنها اختصا مسؤولیتمجازات کیفری، 

حتی ممکن است در خصوص اعمال تصادفی نیز حکم به جبران خسارت شود. از 

 ،مجازات کیفری مثلمدنی  مسؤولیتجبران خسارت در  ،لحاظ حقوقی

جه جبران خسارت به معنای یتة سرزنش اخالقی جامعه نیست. در نکنند بیان

جای مجازات کیفری ه مدنی بمجازات نیست و استفاده از ضمانت اجرای 

این امر است که رفتار پژوهشگر متخلف از نظر دولت رفتاری سزاوار  ةکنند بیان

 سرزنش نیست. 

های  از دیگر ابزارهای مورد استفاده برای حمایت از حقوق آزمودنی در پژوهش

کل غذا و دارو  ةآمریکا، ادار ةعلمی، ضمانت اجراهای اداری است. در ایاالت متحد

1و سازمان ملی بهداشت 0مریکاآ
نقشی کلیدی در اتخاذ ضمانت اجراهای اداری در  

در آمریکا مقررات سازمان غذا و دارو در  4حمایت از آزمودنی انسانی دارند.

و ادوات پزشکی حاکم است و برای های علمی در خصوص داروها  خصوص پژوهش

این مقررات رعایت شود. یید هر دارو و دستگاه جدیدی توسط این سازمان باید تأ

گرانی که مقررات سازمان غذا و دارو از قبیل اخذ رضایت آگاهانه را نقض  پژوهش

به  3های پژوهشی را از دست بدهند. کنند ممکن است جواز شرکت در فعالیت

سازمان ملی بهداشت آمریکا با استفاده از ابزارهای مالی به حمایت از  ،عالوه

خواهند از کمک مالی این  گرانی که می د. تمامی پژوهشپرداز آزمودنی انسانی می

شوند  مند شوند باید فرمی را امضا کنند که ضمن آن متعهد می سازمان بهره

تمامی مقررات این سازمان را در خصوص محافظت از آزمودنی انسانی رعایت 
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های مالی و محرومیت از  کنند. عدم رعایت این مقررات منجر به استرداد کمک

  72شود. های آینده می واستدرخ

در ایران وزارت بهداشت و سازمان های زیرمجموعه آن از قبیل سازمان غذا و 

اما متاسفانه ابهامات زیادی در خصوص مقررات و  این وظیفه را برعهده دارند دارو

پژوهشی وجود دارد که  ةتوزیع بودج ةهای علمی و نحو ضوابط حاکم بر پژوهش

گذاری در این خصوص از این  ار با مداخله در این امر و قانونگذ ضرورت دارد قانون

های  ارچوبهوزارت بهداشت نیز باید با تعیین ضوابط و چ ،ابهامات بکاهد. از طرفی

تر از  چه بیش ها، زمینه حمایت هر انجام این گونه پژوهش ةد در زمیناستاندار

 ةبه اعطای بودج با اصالح مقررات مربوط ،آزمودنی را فراهم کند. از طرفی

 ثرتری را در این خصوص اعمال کند.ؤتحقیقاتی، نظارت م

ساری است و به شهرت  سازی و شرم تر بدنام اثر ضمانت اجرای اداری بیش

کند و در نتیجه به قابلیت اشتغال او در آینده در  علمی پژوهشگر لطمه وارد می

چند جدی ن آثار هرالوصف، ای معکند.  جدی وارد می ةهای پژوهشی صدم فعالیت

توانند اثری برابر با ضمانت اجرای کیفری  رسند، به هیچ عنوان نمی به نظر می

 داشته باشند.

 

 های علمی استدالل موافقان اتخاذ سیاست کیفری در پژوهش -2

های علمی، گروهی  در مقابل دیدگاه منع اتخاذ سیاست کیفری در پژوهش

شوند  ت در تحقیقات علمی داوطلب میمعتقدند حفظ حقوق افرادی که برای شرک

ها  که نفع مستقیمی از این گونه پژوهش این افراد بدون این زیرادر اولویت است 

ها برسد برای پیشرفت جامعه و علم پزشکی به انجام چنین تحقیقاتی  به آن

برای اهداف اقتصادی  گران و پزشکان عموماً دهند، در حالی که پژوهش رضایت می
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کنند. در  اقدام به انجام چنین تحقیقاتی می خود، علمی و شغلی ةرتبو ارتقای م

نتیجه برای حمایت و تضمین حقوق آزمودنی اتخاذ سیاست کیفری امری ضروری 

حمایت از حقوق افراد  ةثرترین شیوؤقدرت بازدارندگی مجازات کیفری م است زیرا

 .شود تلقی می

های علمی در پاسخ به انتقادات  طرفداران اتخاذ سیاست کیفری در پژوهش 

جایگاه اجتماعی پزشکان  اندکه اوالً صورت گرفته به اعمال این شیوه، پاسخ داده

به عنوان افراد مورد اعتماد که اعمالشان مبتنی بر حسن نیت است همیشه 

گران علوم پزشکی اگر خالف آن صادق  در خصوص پژوهش زیراصحیح نیست 

های  میشه ثابت نیست و در بسیاری از موارد پژوهشنیت ه اصل حسن نباشد قطعاً

 ةعلمی برای اهداف اقتصادی صورت گرفته یا پژوهشگر در جستجوی ارتقای مرتب

باشد و سالمت و حقوق آزمودنی در اولویت بعدی قرار  علمی و شغلی خود می

تواند مبنای  ها نمی این گونه پژوهش ةمنفعت اجتماعی گسترد ،دارد. به عالوه

منفعت جامعه زمانی بر منفعت فرد مقدم است  زیرا باشدیع حقوق آزمودنی تضی

در صورتی که  مثالً .ممکن نباشد ها عرفاً و جمع آن اشندکه این دو در تضاد ب

نجات شهری در گرو حبس یا حتی اعدام یک فرد باشد، سلب حق آزادی و حتی 

 زیرا ی صادق نیستحیات آن فرد موجه خواهد بود که این امر در تحقیقات علم

تحقیقات علمی وجود  ةتقابل مستقیم بین حفظ منافع آزمودنی و توسع اصوالً

 شود، صرفاً که اتخاذ سیاست کیفری باعث کاهش تحقیقات علمی می ندارد و این

بزرگترین  ،ای بر آن وجود ندارد. از طرفی کننده و هیچ دلیل قانع استیک ادعا 

با  که در تاریخ علوم پزشکی ثبت شده عموماً فجایع انسانی در تحقیقات علمی

توان به انجام  استفاده از مفهوم منفعت اجتماعی صورت گرفته است که می سوء
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ها در طول جنگ جهانی  ها و ژاپنی تحقیقات پزشکی بر روی زندانیان توسط نازی

 دوم اشاره کرد. 

پیام مهم برای یک  ةگران در بردارند به اعتقاد این گروه مجازات کردن پژوهش

که تجاوز به استقالل و تمامیت جسمانی انسان امری  جامعه خواهد بود و آن این

شود حتی اگر در قالب تحقیقاتی صورت بگیرد که دارای منفعت  نکوهیده تلقی می

افراد معتقدند قصور دولت در  این (.Richardson, 2009, P 107است )اجتماعی 

 گران متخلف مستقیماً زات نسبت به پژوهشاتخاذ سیاست کیفری و اعمال مجا

اگر اینکه  مضافاً برساز ایراد صدمه به آزمودنی در آینده خواهد شد.  زمینه

گران علوم پزشکی مجاز باشند تا مصون از مجازات و تعقیب کیفری علیه  پژوهش

 ةکننده در تحقیقات علمی مرتکب اعمال مجرمانه شوند، القاءکنند افراد شرکت

م نادرست به جامعه خواهد بود که ایراد صدمه به آزمودنی انسانی اگر این پیا

 باشد. هدف پژوهش آن را توجیه کند مجاز می

از فواید دیگر اعمال ضمانت اجرای کیفری این است که مجازات کیفری 

ای که سایر ضمانت اجراها در این سرزنش اجتماعی است به گونه ةکنند بیان

اتخاذ سیاست کیفری و اعمال مجازات منجر به  زیرا اثر الزم است فاقدخصوص 

چون بازدارندگی و آموزش اخالقی جامعه نیز  یابی به سایر اهدافی هم دست

 شود. می

اجراهای اداری یا  که سایر ضمانت نظر از این شناسی، صرف از دیدگاه جرم

مدنی بتوانند حمایت کافی برای آزمودنی در مقابل تخلفات صورت گرفته در 

کنند، اتخاذ ضمانت اجرای کیفری منجر به  ی فراهمهای علم وهشژیند پآفر

مجازات های کیفری، بازدارندگی را  ،شود. از دیدگاه سنتی بازدارندگی مضاعف می
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تشدید و به عنوان ابزاری برای محکومیت رفتار موضوع مجازات در سطح جامعه 

 .(Kuzma, 1992, p 392) کند عمل می

رفتار در تحقیقات علمی هم  اجرای کیفری در خصوص سوء بینی ضمانت پیش

های علمی و هم در سطح جامعه دارای آثار مفیدی است. در  در خصوص پژوهش

 ,Goldberg) است های علمی، اتخاذ سیاست کیفری دارای اثر بازدارنده پژوهش

2003, p 13 )گران از تعرض به  شود تا پژوهش و بیم از مجازات کیفری باعث می

اصل وجود ضمانت اجرای کیفری  که مضافاً بر اینقوق آزمودنی امتناع کنند ح

های علمی  باعث ایجاد انگیزه برای گزارش تخلفات و جرائم ارتکابی در پژوهش

ها بدون  زمانی که افراد بدانند تخلفات و جرائم در این گونه پژوهش زیراشود  می

این تخلفات خواهند داشت. از تری برای گزارش  بیش ةماند، انگیز مجازات نمی

های کیفری منجر به ایجاد اختالل در  نقدی و مجازات ةجا که جریم از آن طرفی

های اقتصادی زیادی را  و زیان است سسات تحقیقاتی شدهؤفعالیت پژوهشی م

سسات ؤشود خود این م زند، همین امر باعث می سسات رقم میؤبرای این گونه م

انجام  ةو شیو نندتری را اعمال ک شان نظارت بیش در فعالیت های تحقیقاتی

تر حقوق آزمودنی اصالح  چه بیش های پژوهشی خود را در جهت حفظ هر فعالیت

  (.Sovacoo, 2005, p 4) کنند

گران  های علمی عالوه بر اثری که بر پژوهش اتخاذ سیاست کیفری در پژوهش

سطح جامعه است.  دارد، دارای آثاری مفیدی نیز درسسات تحقیقاتی ؤو م

ایراد صدمه به آزمودنی و احتمال انگاری تخلفات پژوهشی منجر به کاهش  جرم

 ةها و در نهایت کاهش هزین گونه پژوهش کاهش دعاوی برخواسته از این متعاقباً

گران و تحقیقات علمی  تحقیقاتی و افزایش اعتماد عمومی نسبت به پژوهش

 .(Steinberg, 2000, p 71) دشو می
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کشورها، تحقیقات علمی که بدون رعایت  که در قوانین اکثر رغم این یعل

اند اما تنها برخی از کشورها  گیرد را ممنوع اعالم کرده موازین و مقررات صورت می

 یفریک نیدر قوانهمچون ایتالیا، فرانسه، استرالیا، اسلواکی، مقدونیه و صربستان 

های علمی  گرفته در پژوهش ورتانگاری تخلفات ص اقدام به جرم صراحتاًخود 

اند. در حالی که سایر کشورها تنها از طریق قوانین مدنی و اداری،  کرده

اند، بر مبنای این تفکر  گذاری قرار داده های انسانی غیرمجاز را مورد قانون پژوهش

 شود که اتخاذ سیاست کیفری مانعی بر سر راه پیشرفت علوم پزشکی تلقی می

(Liu, 2012 , P 111چنین تفکری صحیح ن .)هدف از اتخاذ سیاست  زیرا یست

کیفری و اعمال مجازات، تضمین حقوق آزمودنی است نه تحدید تمامی 

هایی است که متضمن  کردن پژوهش های علمی بلکه تنها برای محدود پژوهش

 صدمات بالقوه برای آزمودنی است.

ازین اخالق های علمی خالف مو طور که اشاره شد، اگرچه پژوهش همان

پزشکی در قوانین اکثر کشورهای دنیا ممنوع تلقی شده است اما این قوانین در 

د. تنها در قوانین برخی از کشورها برای نخصوص ضمانت اجرا رویکرد واحدی ندار

بینی شده  ضمانت اجرای کیفری پیش ،گرفته در تحقیقات علمی تخلفات صورت

های علمی بر روی  انجام پژوهش ،ریکاآم ةاست. در ژاپن، آلمان، ایاالت متحد

درحالی که  77آزمودنی انسانی بدون اخذ رضایت آگاهانه ممنوع تلقی شده است.

های علمی که بدون رعایت موازین اخالق  در فرانسه، استرالیا و اسلواکی پژوهش

پزشکی انجام شده باشد، جرم تلقی شده و بر اساس قوانین کیفری قابل مجازات 

های پزشکی که با تماس  قضایی انگلستان، تمامی پژوهش ةس رویاست. بر اسا

در  .فیزیکی همراه است باید با اخذ رضایت آگاهانه آزمودنی یا بیمار صورت بگیرد
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صورت عدم اخذ رضایت آگاهانه، عمل پژوهشگر تحت عنوان کیفری ضرب و 

70جرح
 (.Liu, 2012 , P 110) قابل تعقیب خواهد بود 

فناوری در آمریکا نسبت به وجود خالء جدی در  زیست ةگذاران عرص سیاست

رغم تصویب قانون حمایت از  نظر دارند. علی نظام فعلی حمایت از آزمودنی اتفاق

آمریکا اظهار شده  ةدر گزارش تقدیمی به کنگر 7331آزمودنی انسانی در سال 

بینی  شها و عدم پی بود که این قانون به علت عدم شمول بر تمامی انواع پژوهش

ثری از حقوق ؤضمانت اجراهایی نقض حقوق آزمودنی نتوانسته است به طور م

ها معتقدند برای تضمین حمایت  های علمی حمایت کند. آن آزمودنی در پژوهش

علمی باید ضمانت  های ثر در خصوص حقوق آزمودنی در پژوهشؤقانونی م

بینی شود  کیفری مناسب برای نقض حقوق آزمودنی پیش اجراهای مدنی و

(Anonymous, 1997, p 16.) 

رفتار در  چنین اهمیت و شدت عواقب سوء با توجه به استدالل موافقان و هم

تحقیقات علمی و آثار سوء آن بر آزمودنی و جامعه، ضرورت اتخاذ ضمانت اجرای 

با وجود این در قوانین غالب کشورها در خصوص تحقیقات  ،کیفری آشکار است

 Sovacoo, 2005 , P) بینی نشده است نت اجرای کیفری پیشضما علمی صراحتاً

رفتارهای شدید در  . برای فراهم کردن ساختار حمایتی جامع علیه سوء(4

بینی ضمانت اجرای کیفری علیه  تحقیقات علمی، باید قوانین خاص همراه با پیش

های  گران تدوین شود. اتخاذ سیاست کیفری شدیدتر باید شامل جریمه پژوهش

پزشکی  ةتر، حبس اجباری، لغو جواز انجام پژوهش علمی و حتی لغو پروان نگینس

 باشد. 
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 قابل پذیرش در حقوق ایران ةنظری -ج

اتخاذ سیاست کیفری و حتی ضمانت اجرای   در خصوصموضع حقوق ایران 

تاکنون قانون  زیراوضوح مشخص نیست ه ب های علمی مدنی و اداری در پژوهش

های زیست پزشکی و ضمانت اجرای آن  ابط و مقررات پژوهشخاصی در مورد ضو

و کیفری و سایر مقررات  البته از بررسی قوانین مدنی. به تصویب نرسیده است

قابل پذیرش در حقوق ایران، اتخاذ  ةتوان چنین نتیجه گرفت که نظری مرتبط می

های علمی است اما  عمال مجازات کیفری در خصوص پژوهشسیاست کیفری و ا

انگاری صورت نگیرد بر مبنای اصل  جرم تا زمانی که در این خصوص صراحتاً

توان به روح قوانین یا درستی این نظریه  ، نمیها قانونی بودن جرائم و مجازات

 های علمی را جرم دانست. یند پژوهشآگرفته در فر لفات صورتاستناد کرد و تخ

خصوص ضرورت یا عدم حقوق ایران در  قابل پذیرش در ةنظریتبیین برای  

قانون  00اصل  توان به میهای علمی  در پژوهشضرورت اتخاذ سیاست کیفری 

  و شغل  ، مسکن ، حقوق ، مال ، جان حیثیت» دارد: استناد کرد که مقرر میاساسی 

 جا که نآاز  .«تجویز کند  قانون  که  مگر در مواردی  ،است  مصون  از تعرض  اشخاص

را از افراد دیگر جامعه  گران پژوهش گذار قانونگری در هیچ قانون خاص دی

که هرگاه کسی اعم از  چنین استنباط کردتوان  مینکرده است، مستثنی 

ول ؤهرگونه تعرضی را به جان هر انسانی داشته باشد مس ،دیگرییا  پژوهشگر

 مدنی و کیفری است.  مسؤولیتم از اع مسؤولیتاین و  عملش خواهد بود

های علمی، برخی از تخلفات  گذاری در خصوص پژوهش انونرغم عدم ق علی

 صورت گرفته ممکن است تحت قانون مجازات اسالمی جرم تلقی شود. مثال اگر 

های علمی، عمد پژوهشگر ثابت  پژوهش ةدر صدمات وارده به آزمودنی در نتیج

 ،مقنن زیراشود  می رفتار)پژوهشگر(  ق.م.ا با مرتکب 032 ةمادمطابق  شود



ني
رما

رد
 غی

ت
یقا

حق
ر ت

ي د
ودن

زم
ق آ

قو
 ح

ین
ضم

ی ت
برا

ی 
فر

 کی
ت

اس
سی

اذ 
تخ

ت ا
ور

ضر
 

 3131تابستان ، ونهم بیست، شماره هشتمسال    پزشكي   حقوق /  فصلنامه 56 

گفته شد از اشخاص دیگر  طور که قبالً های پزشکی را همان وهشگر پژوهشپژ

مرتکب ضرب و جرح یا  ،جامعه مستثنی نکرده است لذا در صورت احراز عمد او

احراز تقصیر از جانب  . به عالوه در خصوص مواردشود قتل عمد شناخته می

انگاری در این  رمبرای اثبات ضرورت ج.م.ا ق 833 ةماد توان از مفاد می پژوهشگر

 833 ةخصوص و لزوم تصویب قانون جامع تحقیقات زیست پزشکی بهره برد. ماد

دهد موجب تلف یا  ر معالجاتی که انجام میهرگاه پزشک د» :مقرر می داردق.م.ا 

که عمل او مطابق مقررات پزشکی و  مگر آن ،صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است

معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری  موازین فنی باشد یا این که قبل از

چه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر  هم نشود و چنان

ردد، برائت از هوشی و مانند آن ممکن نگ نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بی

پزشکی در رابطه با مجازات ماده این چه مفاد  اگر«. دشو ولی مریض تحصیل می

است ولی بیمار  ةهدف پزشک معالج ،به عبارتی ،است که در مقام معالجه باشد

شگری که عمل گذار باید در خصوص پژوه چنین استنباط کرد که قانونتوان می

نفع مستقیم پژوهش نیست، به طریق اولی  و آزمودنی ذی یستاو به قصد درمان ن

استدالهای  لذا با توجه بهاو کند. گرفته توسط  انگاری تخلفات صورت اقدام به جرم

اساسی و قانون  00 اصل فحوای گرفته بر ضرورت اتخاذ سیاست کیفری و صورت

قابل پذیرش در حقوق ایران،  ةنظری پذیرفت کهتوان   ق.م.ا می 833و  032مواد 

 است.های علمی  اتخاذ سیاست کیفری برای تضمین حقوق آزمودنی در پژوهش

 

 و پیشنهادات نتیجه

است نباید به این معنا  این واقعیت که تحقیقات علمی دارای نفع اجتماعی

بماند. مجازات کیفری اگر پژوهشگران بدون مجازات  ةکه اعمال مجرمان تلقی شود
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گران مجاز  وهشژرساند که پزشکان و پ درستی اعمال شود این پیام را میه ب

ای رفتار کنند که با ارزش  های علمی به شیوه ژوهشنیستند تا با موضوع انسانی پ

ژوهشگران به پناسب تها به عنوان انسان منافات داشته باشد. مجازات م ذاتی آن

ها در خصوص آزمودنی انسانی سزاوار ننگ و سرزنش  کند که تخلفات آن ثابت می

حمایت از شرافت و ضرورت توان بین جتماعی است. تنها از این طریق میا

 تناسب انجام تحقیقات علمی نافع به حال جامعه ةامتمامیت جسمانی انسان و اد

تواند باعث  میایجاد کرد. اتخاذ سیاست کیفری در خصوص تحقیقات علمی 

ت از آزمودنی انسانی در تحقیقات تقویت تمامی قوانین و مقررات مرتبط با حمای

ه عنوان موش استفاده از انسان ب توان از سوء بدین طریق می علمی شود.

اجتماعی این گونه  ةمنافع گسترد ةهای علمی به بهان هی در پژوهشآزمایشگا

ها اجتتناب کرد. اگر در خصوص حمایت از تمامیت جسمانی و کرامت  پژوهش

سیاست کیفری در  اتخاذ ،های علمی جدی باشیم انسانی آزمودنی در پژوهش

راستای رسیدن به این هدف تلقی ها گامی جدی در وهشگونه پژ خصوص این

  شود. می

در خصوص  ی مدنی و اداریاجرااتخاذ ضمانت که آیا  الؤدر پاسخ به این س

تواند جایگزین مناسبی برای ضمانت اجرای کیفری باشد و  یتحقیقات علمی م

توان گفت نقض حقوق  می، دهدودنی را به خوبی مورد حمایت قرار حقوق آزم

انی و کرامت انسانی جا که نقض تمامیت جسم آزمودنی در تحقیقات علمی از آن

ای از لحاظ اجتماعی قابل سرزنش و نکوهش است که ضمانت  است به اندازه

مدنی و ضمانت اجرای اداری در این خصوص  مسؤولیتاجراهای جایگزین مانند 

و عدم اعمال ضمانت اجرای کیفری توسط دولت در  استفاقد اثربخشی الزم 

ه معنای تجویز این اعمال خصوص نقض تمامیت جسمانی آزمودنی به نوعی ب
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اتخاذ سیاست کیفری در خصوص تحقیقات علمی  کید برتأ به عالوهخواهد بود. 

رسد  به نظر میاعمال سایر ضمانت اجراها نیست، بلکه  به معنای مخالفت با

 . استتضمین حقوق آزمودنی برای ضمانت اجرای کیفری بهترین ابزار قانونی 

آزمودنی در اثر تحقیقات علمی مورد آسیب  در بسیاری از مواردی که البته

که در این موارد اعمال ضمانت اجرای  استنیت  قرار می گیرد، پژوهشگر فاقد سوء

مدنی )حکم به جبران خسارت( و مجازات اداری کافی است و مبنایی برای اعمال 

نیت پژوهشگر، اعمال ضمانت  مجازات کیفری وجود ندارد. در موارد احراز سوء

مدنی و اداری در کنار ضمانت اجرای کیفری برای جبران کامل خسارت  اجرای

ضمانت زیرا  ورود زیان در آینده ضروری است ةدیده و از بین بردن زمین زیان

وضعیت او به  دندیده و بازگردان اجرای مدنی برای جبران خسارت آزمودنی زیان

پزشکی یا  ةلغو پروان ضمانت اجرای اداری از طریق حالت قبل از ورود زیان است و

را در آینده از بین  بر سایر افراد ورود زیان ةممنوعیت انجام تحقیقات علمی زمین

ای است که پژوهشگر  مجازات کیفری سزای عمل مجرمانهو در نهایت  برد می

 مرتکب شده است.

گذار ایرانی در راستای تضمین حقوق آزمودنی و بر  لذا شایسته است قانون

های قانون اساسی، اقدام به تدوین و تصویب قانون جامع تحقیقات اساس رهنمود

 و در آن، ضمانت اجراهای مدنی، اداری و کیفری را صراحتاً ایدپزشکی نم زیست

بینی کند تا ابهامات موجود در نظام حقوقی ما در خصوص سیاست کیفری  پیش

زشکی و پ ةرشد و تجلی روزافزون جامع ةهای علمی مرتفع و زمین در پژوهش

علمی کشور را از طریق رفع موانع قانونی و تضمین همزمان حقوق آزمودنی فراهم 

 سازد.
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The necessity of criminal policy in protection of human subjects' 

rights in non-therapeutic research 

Ali khorshidi 

Abolfath Khaleghi 

Abstract 

Some scholars believe that medical researchers who conduct non-

therapeutic research on human subjects should not be sentenced to 

criminal punishment even though they are committing criminal act 

with harming human subject. In contrast, other scholars argue that 

administrative and civil sanctions in connection with biomedical 

research is not enough And criminal sanction in addition to civil and 

administrative sanctions have a greater deterrent effect. In this paper 

we Review the viewpoint of those who Support the ban on criminal 

policy in scientific research and analysis the view of advocates of 

necessity of adopting this policy, we proposed the best approach for 

the Iranian legal system. According to Reasons of proponents of each 

theory and principles of national rights, the use of criminal sanctions 

against misconduct in scientific research can be instrumental in 

protection of human subject’s rights and reducing misconduct in 

scientific research. 
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Non-therapeutic research, criminal sanction, criminal policy, human  

subject 

 


