
وليت مدني و كيفري ناشي از دستكاري ژنتيكي ؤبررسي تطبيقي مس
 المللي در نظام حقوقي ايران و اسناد بين

  محمد تيموري
  مرضيه سادات آقاميرسليم

 چكيده

 هاي رواني نيز رفتارها و بيماريها نه تنها در بروز صفات فيزيكي، بلكه در ايجاد  ژن
 كند كه آيا انساني كه در نتيجه اين پرسش به ذهن خطور مي .اي دارند نقش تعيين كننده

اندركاران امر اقامه دعوي  تواند عليه دست در ساختار ژنتيكي او دستكاري شده مي
مربوط كه در جريان عمليات ـ  كيفري يا مدني كند؟ و آيا اعمال احتمالي ناقض حق

وليت مدني و ؤكند؟ براي بررسي مس حقي را براي بيمار ايجاد ميـ  پديرند صورت مي
كنند، در مقاله  كيفري افرادي كه اقدام به هرگونه آزمايش و دستكاري ژنتيكي مي

بحث، تبيين  مقدمهه تعاريف الزم از دستكاري ژنتيكي و تاريخچه آن، ئحاضر، پس از ارا
يت و مسؤول، به بررسي مفهوم كلي اابتددر در اين راستا، . دوليت خواهد بوؤمفهوم مس

متعاقباً . ابعاد مدني و كيفري آن با استفاده از دكترين و اصول مربوط پرداخته خواهد شد
دارنده اصول يا قواعد مربوط به  المللي كه دربر در گفتاري ديگر به بررسي اسناد بين

اين اسناد در دو . شود تند پرداخته ميوليت كيفري و مدني مربوط به موضوع هسؤمس
. آور تحليل خواهند شد آور و غيرالزام المللي و در قالب اسناد الزام اي و بين سطح منطقه

در نظام حقوقي ايران، اعم از وجود   يتمسؤول  ، و با تبيين اركاننهاييآنگاه در گفتار 
دادي و خارج از قرارداد را به يت قرارمسؤول نوعدو  ، سببيت  زيانبار و رابطه  ضرر، فعل

اعم از كيفري و  ـ تفكيك مورد بررسي قرار داده و به تحليل موضع نظام حقوقي ايران
  .المللي خواهيم پرداخت و تطبيق آن با اسناد بين ـ مدني

  

  واژگان كليدي
  .اخالق زيستي ؛حقوق ؛دستكاري ژنتيكي ؛وليت كيفريؤمس ؛وليت مدنيؤمس
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وليت مدني و كيفري ناشي از دستكاري ژنتيكي در نظام ؤمسبررسي تطبيقي 
 المللي حقوقي ايران و اسناد بين

از آغاز سده بيستم كه نخستين آزمايش انتقال هسته سلول به وسيله رشته موي 
ي چون توسعه و استقرار جنين، قابليت و امكان انتقال ئلكودك به عمل آمد، مسا

ي گياهان، به عنوان پديده هاي نوين علمي قابل هسته از سلول متمايز و همانندساز
خود را در برابر   ، نظام هاي حقوقي DNAبا همانندسازي اندامي . بيني بودند پيش

اين پديده هاي رو به فزوني، از سقط رويان . تحوالت تازه در بيوتكنولوژي ديدند
كودك نخستين  -هاي ضدبارداري، والدت لوئيس براون  كارگيري قرصه تا ب

نقاط  ،و بحث از همانندسازي انسان -حاصل از بارورسازي مصنوعي در انگلستان
عطف بسيار مهمي بودند كه نشان از ورود تكنولوژي زيستي به جامعه و در نتيجه 

گونه گوني رويكردهاي .هاي حقوقي در برابر آن داشتند لزوم موضع گيري نظام
را مبتني بر  متنوعي، دكترين هاي حقوقي و اخالقي در برخورد با اين پديده ها

از آنجا كه رد يا . منع يا تجويز مطلق يا نسبي يا مشروط آن فراهم آورده است
شناسي جستجو  توان تنها در چهارچوب علم زيست تأييد پديده ياد شده را نمي

 كرد، حوزه هاي گوناگون ديگري از جمله حقوق، اخالق، جامعه شناسي و فلسفه
صاحب . در تحليل موضوع و آثار ناشي از آن دخيل خواهند بودمستقيم  نحو به

كنند؛ برخي مانند ديتر زيمر از زاويه  نظران از دو ديدگاه به اين موضوع نگاه مي
فيزيولوژيك متعرض موضوعهاي مرتبط هستند و برخي مانند هابرماس، مسايلي 

كه از تقابل پرسشي . كنند مطرح مي را... چون خودآگاهي، انحطاط اجتماعي و 
يت مدني و مسؤوليت افراد است؛ مسؤولديدگاه ايجاد مي شود پيرامون  اين دو

كيفري افرادي كه اقدام به هر گونه آزمايش و دستكاري ژنتيكي مي كنند و نيز 
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به . گيرند كه موضوع اين اقدامات قرار مي ـ اعم از بيمار و غير بيمار ـ افرادي
يت كه ژنها نه تنها در بروز صفات فيزيكي، بلكه ديگر سخن، با توجه به اين واقع

زاده  متولي(. در ايجاد رفتارها و بيماريهاي رواني نيزنقش تعيين كننده اي دارند
در ساختار ژنتيكي او  پرسش اين است كه آيا انساني كه .)65ص  ،1388اردكاني، 

مدني  تواند عليه دست اندركاران امر اقامه دعوي كيفري يا دستكاري شده مي
كند؟ آيا اموري چون محروم ماندن از درمان ژنتيكي و عدم دسترسي عادالنه به 

كه در ـ  و ديگر اعمال احتمالي ناقض حق آن، سوء استفاده از اطالعات ژنتيكي،
كند؟ از  حقي را براي بيمار ايجاد مي ـ يرندذجريان عمليات مربوط صورت مي پ

ا كه عملكردش تحت تاثير اختالالت توان فردي ر زاويه ديد متقابل، آيا مي
مالحظات در پرونده شخصيت  قبيل دانست و يا اين مسؤول ژنتيكي است، كامالً

  كاهد؟ يت وي ميمسؤولبيمار از 
  

  تعريف دستكاري ژنتيكي
هاي تعيين كننده  عملياتي را در بر مي گيرد كه در آن ژن دستكاري ژنتيكي،

گونه عمدي دستخوش  شود به گفته مي »اي هاي هسته ژن«كه به آنها ـ  هويت فرد
به تغيير در ژنهاي ميتو كندري كه نقشي در تعيين  اين عمليات .شوند تغيير مي

گزارش توضيحي پروتكل اختياري  7بند . هويت انسان ندارند قابل گسترش نيست
شناسي و  انسان درخصوص كاربرد زيست  بشر و شأن  كنوانسيون حمايت از حقوق

اروپا، با  شوراي 1998ژانويه12تاريخ  درپزشكي، راجع به منع همانندسازي انسان 
كه تعيين  ـ باشد هاي هسته مي تنها ژن» اي هسته«بيان اينكه منظور پروتكل از 

كند كه عبارت  هاي ميتوكندري، اعالم مي و نه ژن ـ كننده هويت فرد هستند
ها  كند كه برخي از ژن اين واقعيت را لحاظ مي» اي موعه ژنتيكي هستههمان مج«



 

 

 1389 تابستاندهم، سيزسال چهارم، شماره     فصلنامه حقوق پزشكي/   90

مس
ي 
طبيق

ي ت
رس
بر

ؤ
 از 

شي
ي نا

يفر
و ك

ي 
مدن

ت 
ولي

كي
ژنتي

ي 
كار

دست
... 

رو، براي نمونه، در  از اين. اي شوند حين تكامل ممكن است دچار تغييرات بدنه
مورد دوقلوهاي همسان، ضمن آنكه مجموعه ژنتيكي آنها يكسان است، ضرورتاً 

  .هاي آنها يكسان نيستند ژن
  

  تاريخچه دستكاري ژنتيكي
نتيك و استفاده از آنها نيمه دوم قرن بيستم، پيشرفت علوم زيستي مانند ژ از

هاي اخالقي جديد شده  هاي علمي و در پي آن چالش گيري پديده موجب شكل
هاي علمي گوناگون مانند ژنتيك، تأثيرات  هاي نوين در رشته نتايج پژوهش. است
مانند آنكه دستكاري . تشماري را بر زندگي انسان، حيوان و گياه گذاشته اس بي

تر، موجب  اي گياهان براي مبارزه با آفات و توليد محصول سالم .ان .در دي
استفاده از مواد شيميايي و . هاي گياهي شده است اصالح نژاد و تغيير گونه

مصنوعي در فرآيند توليد، گرچه توليد ارزان و وسيع محصوالت را به همراه 
. درباره سالمت طبيعت و زندگي انسان پديد آورده استهايي را نيز  داشته، نگراني

افزون بر . شود هاي انساني روي حيوانات انجام مي همچنين بسياري از آزمايش
هاي  سازي و پرورش حيوانات به كمك روش هاي آزمايشگاهي، شبيه پژوهش

برداري يا توليد بيشتر مواد غذايي و صنعتي، از دستاوردهاي  مصنوعي براي بهره
ها در مورد دستكاري بيوتكنولوژيك حيوانات  نگراني. باشد ستكاري ژنتيكي ميد

گونه  هاي كشنده مانند جنون گاوي از پيامدهاي اين بروز بيماري. نيز بسيار است
خداپرست، و  راسخ( شود هاست كه موجب به هم خوردن تعادل زيستي مي دستكاري

 .)277ـ278، صص1389

مسقيم با تغيير در زندگي گياهي و را به طور غيرلوژي، زندگي انسان بيوتكنو
امروزه دانشمندان در حال مطالعه . حيواني، و نيز به طور مستقيم متحول كرده است
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هاي ژنتيكي بر روي انسان  درماني و آزمايش هاي گسترش ژن و بررسي راه
كشف : برخي از پيامدهاي بيوتكنولوژي در زندگي انساني عبارتند از. هستند

اطالعات ژنتيك درباره بدن انسان، شناسايي ژنوم انساني، لقاح مصنوعي، انتقال 
نطفه به رحم جايگزين، تعيين و تغيير جنسيت، توليد و پيوند سلول بنيادي، شبيه 
سازي، پيوند عضو، ايجاد بانك هاي زيستي، راه هاي درماني نوين و حتي كنترل 

هر يك . ري انسان با دستكاري ژنتيكيو مهار يا تغيير ويژگي هاي طبيعي و رفتا
از اين اقدامات درماني و پژوهشي، همراه با چالشهاي اخالقي، حقوقي، اجتماعي، 

ارتباط انسان با بدن خود، رابطه پزشك . ديني، اقتصادي و حتي سياسي بوده است
يت مدني و كيفري پزشك مسؤولو بيمار، رابطه فرد و جامعه با اطالعات ژنتيك، 

هشگر، مرگ و حيات و گستره اختيار و دخالت آدمي در آن، برخي از اين يا پژو
يت مدني و كيفري مسؤولموضوع نوشتار حاضر به بررسي . دغدغه ها مي باشد

  .ناشي از آثار و نتايج دستكاري ژنتيكي اختصاص داده شده است
پژوهش و آزمايش ژنتيكي بر روي انسان اعم از آنكه به قصد درمان باشد يا 

ير آن، به دليل زيان آور بودن و آسيب هاي روحي و جسمي احتمالي، از غ
حساسيت زيادي برخوردار است و بايد با رعايت مجموعه قواعد اخالق حرفه اي و 

پژوهش ها، يا فرد با آگاهي،  قبيل در اين. نيز حقوق سوژه هاي انساني انجام شود
داده و يا بدون رضايت آگاهانه اختيار و اراده آزاد، به انجام آزمايش ها رضايت 

بدون شك آزمايش و پژوهشي كه بدون رضايت . مورد آزمايش قرار گرفته است
سوژه انساني انجام شود، غير اخالقي و در مواردي جرم محسوب مي شود، اما 
آزمايش همراه با رضايت نيز چالش ها و پرسش هايي را به همراه دارد كه در 

  .ادامه بررسي خواهد شد
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متحول  1875تا  1860ور علم ژنتيك، تاريخ جرم شناسي را طي سالهاي ظه
ساخت و انديشمندان، وجود رابطه ميان ژن و بزهكاري را مطرح نمودند و اينكه 

اين ديدگاه، پايه هاي نظريه . انسان بزهكار، ثمره فاسد ميراثي تحميلي است
هاي ژنتيكي  ين پژوهشيا به نژادي را شكل داد و به نظر مي رسد، نخست 1اوژنيسم

جلوگيري از . انديشه بهبود نسل، بر روي انسان انجام شد ءمجرمانه همزمان با احيا
توليد مثل افراد بيمار و محدود كردن فعاليت كساني كه موجب آسيب و نقص در 

گسترش اين تفكر در امريكاي شمالي . نژاد مي شوند، از نتايج اوليه اين نظريه بود
وجب عقيم ساختن بزهكاران، سفيهان، بيماران رواني و مبتاليان ، م1900در سال 

چنين اقداماتي  1930به امراض مسري از طريق دارو و تزريق شد و حتي تا سال 
تجربه تلخ كاربرد وسيع جنگ افزارهاي شيميايي . در بسياري كشورها اجباري شد

ا به امضاي كشورها ر،و كشته شدن بيش از يك ميليون نفر در جنگ جهاني اول
ي شيميايي و بيولوژيك در مورد منع كاربد جنگ افزارها 1925ژوئن  17پروتكل 
  .وادار نمود

، 1388 نيا، كي( در سالهاي بعد، اوژنيسم محور انديشه هاي آلمان نازي قرار گرفت
پاك است و  3و نورديك 2هيتلر باور داشت كه تنها نژاد آريايي .)387ـ389صص 

پزشكان نازي مي كوشيدند تا . سازي شود بنابراين آلمان بايد از نظر نژادي پاك
هاي مطلوب تغيير دهند و يا  هاي زيستي نامطلوب قربانيان را به ويژگي ويژگي

مانند اينكه براي تغيير رنگ . ميزان تحمل درد و تغييرات دما در انسان را بسنجند
گ آبي به چشم افراد تزريق مي كردند، يا بدون اي به آبي، رن چشم از قهوه

بيهوشي زندانيان و اسيران را عقيم مي ساختند و يا آنها را وادار مي ساختند كه 
ها  چنين آزمايش. هاي طوالني در هواي سرد زمستاني بدون پوشش بايستند ساعت

ري انگا و اقداماتي پس از جنگ جهاني دوم و طي محاكمه جنايتكاران نازي، جرم
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شدند و بسياري از قربانيان كه زنده مانده بودند، عليه كساني كه به نام پيشرفت 
 4مجموعه اصول نورنبرگ. علم پزشكي آنها را شكنجه كرده بودند، شهادت دادند

اي از سوي كشورها پذيرفته شده، حاصل همان  كه امروزه به طور گسترده
است كه مشاركت سوژه  در اين مجموعه قوانين  تصريح شده. محاكمات است

همچنين . آزمايش در طرح پژوهشي بايد ارادي و همراه با رضايت آگاهانه باشد
پيش از پژوهش، بايد از آثار زيان بار شناخته شده و يا پيش بيني پذير آزمايش 

با اين حال، برخي آزمايش هاي غير قانوني و غير اخالقي . مورد نظر، مطلع شود
در اين آزمايش ها، برخي سربازان . ويتنام انجام شدو طي جنگ  1970در دهه 

قرار گرفتند و مبتال  5)عامل نارنجي(امريكايي آگاهانه در معرض عوامل شيميايي 
همچنين آزمايشهايي براي تعيين . به بيمارهاي خطرناك شدند و بسياري نيز مردند

 زان انجام شدبر رفتار سربا 6دي.اس.تاثير مواد اعتيادآور غير قانوني مانند ال
روند دخالت انسان در تغييرات ژنتيكي  و تا امروز، ).192- 193، صص 1385چمپيون، (

  .همچنان ادامه دارد
 

  يتمسؤولمفهوم  ـ گفتار نخست
  يتمسؤولمفهوم كلي  ـ الف

  به  حقوقي  نظامهاي  همه  فقرات  ، ستون قواعد حقوقي  از نقض  ناشي  يتمسؤول
درقالب قواعد   قواعد حقوقي  بين  مراتب  سلسله  شناسايي  به با توجه. آيد مي  حساب
  براي به كار گيري واكنشهاي  يتمسؤول  ، نظام و عادي  ارگانيك ، ، بنيادين اساسي
  و مدني  كيفري  يتمسؤول  ، به قواعد برتر ازقواعد عادي  نقض  به  نسبت  مقتضي
  قواعد برتر كه  اساسي  هاي نقض  به  نشواك  كه  اي گونه  ؛ به است  شده  بندي  طبقه

واگذار   كيفري  حقوق شود به ناقضان مي  كيفري  يتمسؤول  به  منتهي  حال  در عين
  از فعاليت  ناشي» خطر«يا » تقصير«  يادشده به گونه عمده به  مبناي 7. است  شده
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  به. است  اوليه  جايگاه  داراي» تقصير«دو مبنا نيز   اين  در ميان. دگرد مي  باز زيانبار
در اثر   است كه  ها از خسارت  دسته  آن  جبران  مسؤول  هر شخص ، ديگر سخن

  استوار شده» خطر«تئوري   بر پايه  يتمسؤول  مگر آنكه است،  تقصير او ايجاد شده
از   كه  هر كس  شود كه مي  توجيه  گونه اين  يتمسؤول  صورت  در اين  باشد كه
را نيز   فعاليت  از اين  ناشي  هاي زيان  يتمسؤولبرد بايد  سود مي»  طرناكخ«  فعاليت

  در انجام  شخص » يا تفريط  تعدي«معناي   تقصير به  تحليل  در اين. برعهده گيرد
  يتمسؤول  شود كه مي  مشخص  يتمسؤول  در اركان  با توجه . است  شده  فرض  عملي
  هيچ است و در نتيجه،» مدار  تقصير و خسارت«ده به گونه عم قبيل موارد   در اين
  .بماند  باقي  نشده  نبايد جبران  خسارتي

  
  المللي يت در اسناد بينمسؤول ـ ب

وجود مقاصد سياسي و نظامي در آزمايش و پژوهش بر روي انسان، مشابه آنچه 
 8كشي در آلمان نازي رخ داد، امروزه مي تواند به موجب اسناد مربوط به نسل

كيفري   ديوان  اساسنامه 4المللي، ماده  اساسنامه دادگاه كيفري بين 6ماده (
المللي روآندا، ماده  كيفري بين  ديوان  اساسنامه 2المللي يوگسالوي سابق، ماده  بين

از هنگام تصويب . محكوم و مجازات گردد) 1949كشي  كنواسيون منع نسل 2
كشي در اسناد  مصاديق جنايات نسل ،تاكنون 1948در سال  كنوانسيون ژنو
رو، در نوشتار حاضر، تنها به بررسي  اند و از اين المللي ثابت مانده گوناگون بين

كه در مطابقت با  المللي اساسنامه ديوان كيفري بين 6كشي مندرج در ماده  نسل
المللي براي يوگسالوي و روآندا و كنواسيون  هاي كيفري بين هاي ديوان اساسنامه

گيرنده مصاديقي  اين ماده دربر. شود پرداخته مي تنظيم شده 1949كشي  نع نسلم
توان آنها را در دو بخش جنايات فيزيكي و جنايات بيولوژيكي  است كه مي
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لطمه شديد  قتل،(جنايات فيزيكي  در ارتباط با  ،اين ماده اولسه بند . بررسي كرد
شرايط زيستي منجر به نابودي به تماميت جسمي يا روحي و قراردادن افراد در 

است كه امكان بروز هر سه مورد در عمليات گوناگون دستكاري ) فيزيكي
گيرنده جنايات بيولوژيك  دو بند پاياني اين ماده دربر. ژنتيكي وجود دارد

جداسازي مردان از زنان و منع ازدواج آنها با يكديگر و انتقال اجباري كودكان (
از موضوع نوشتار حاضر خروج  رسد به نظر مي است و) هاي ديگر به گروه

  .موضوعي داشته باشد
از  2همچنين به موجب اسناد مربوط به رفتار غيرانساني و شكنجه، مانند بند 

هاي زيست  المللي، انجام آزمايش اساسنامه دادگاه كيفري بين 8قسمت دوم ماده 
افزون بر . شمار آيدتواند مصداق شكنجه و يا رفتار غير انساني به  شناختي، مي

هايي همراه با ايجاد درد و رنج روحي و جسمي، جنايت  اينكه انجام چنين آزمايش
از قسمت اول ماده  11شود كه در بند  عليه بشريت و عملي غير انساني محسوب مي

  .گنجد اساسنامه رم مي 7
 1949هاي ژنو  پروتكل الحاقي به كنوانسيون 11در بند ب از قسمت دوم ماده 

در خصوص حمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانه ) 1977پروتكل شماره يك، ژنو (
هاي علمي و پزشكي حتي با رضايت خود اشخاص  بين المللي، انجام آزمايش

  .ممنوع شده است
هاي علمي  امروزه بيشتر كشورها، مجموعه اصول اخالقي را براي انجام پژوهش

هاي اخالقي، حدود  اين مجموعه قوانين. اند هاي انساني تدوين كرده بر روي سوژه
هاي  سازند، حقوق سوژه هاي پژوهشگران را روشن مي يتمسؤولاختيارات و 

  .نمايد كند و در برابر خطرات احتمالي از آنها حمايت مي پژوهشي را شناسايي مي
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تهيه  1998در سال  9سسه علوم عدالت كيفريؤمجموعه اصول اخالقي كه م
  :دارد كرد، به صراحت بيان مي

گويان را در معرض بيش از حداقل فرآيند انجام پژوهش نبايد پاسخ. 16... «
خطر آسيب شخصي قرار دهد و اعضاي موسسه بايد همه تالش خود را براي 
     تضمين امنيت و سالمت پاسخ گويان و كاركنان طرح پژوهشي انجام دهند،

وسسه بايد اقدامات الزم را براي كسب رضايت آگاهانه و پرهيز از اعضاي م. 17
هاي پژوهشي،  تعرض به زندگي خصوصي اتخاذ كنند، افزون بر اينكه اگر سوژه

افرادي بي سواد، داراي اهليت مخدوش، نا آشنا به پژوهش هاي اجتماعي يا 
ويژه اي براي  افرادي با موقعيت نابرابر نسبت به پژوهشگر، هستند، بايد اقدامات

  .)196-197، صص 1385چمپيون،  ( »...حمايت از آنها اتخاذ شود 
از همه . 1«: سوژه پژوهش بايد 10مطابق دستورالعمل سازمان بهداشت جهاني،

فرصت و جسارت كافي براي طرح . 2اطالعات مربوط به پژوهش آگاه باشد، 
رضايت خود را . 4شد، فريب نخورده و تهديد نشده با. 3پرسش هاي خود را بيابد، 

     پس از داشتن اطالعات، فرصت تفكر و طرح پرسش هايش ابراز كرده باشد،
  ».رضايت خود را به صورت مكتوب ابراز كرده باشد. 5

هاي  توان شرطي ديگر افزود كه فرد بايد بتواند پس از بررسي بر اين شرايط مي
باشد، رضايت خود را پس بيشتر و در صورتي كه مراحلي از آزمايش باقي مانده 

ها، كسب رضايت بيماران در حال كما  هاي مهم در انجام پژوهش از دغدغه. بگيرد
اين نكته را . توانند رضايت خود را ابراز كنند يا كساني است كه به هر دليل نمي

نيز بايد درنظر داشت كه حتي اگر كسي رضايت خود را براي انجام پژوهش اعالم 
توان هر نوع  قي و حقوق بشري و رعايت كرامت انساني، نميكرد، به لحاظ اخال

  .)284، ص 1389راسخ، خداپرست، ( آزمايشي را روي او انجام داد



 

 

 1389 تابستاندهم، سيزسال چهارم، شماره    فصلنامه حقوق پزشكي/   97
ت 

سادا
يه 
رض

ي، م
ور
تيم

مد 
مح

آقا
ليم

رس
مي

 

خصوص  انسان در  بشر و شأن  پروتكل اختياري كنوانسيون حمايت از حقوق
 اروپا  شوراي 1998 ژانويه 12تاريخ  درشناسي و پزشكي،  كاربرد زيست

)European Treaty Series No.168.( دارد مي نخست خود مقرر  در ماده :
هرگونه مداخله كه هدف آن ايجاد انساني باشد كه از لحاظ ژنتيكي با انسان «

گونه  اين ماده، هيچ در .»ممنوع است از زنده يا مرده، همسان باشد،  ديگر، اعم
وجه، وجود مجموعه ت تنها مالك مورد. است  ها نشده اهداف يا روش   اي به اشاره
شدن  ابزار«: گويد اين پروتكل نيز مي 6 بند. سلولي است  يكسان در هسته  هاي ژن

با شأن  لحاظ ژنتيكي همگن هستند مغاير هايي كه از ها ازطريق ايجاد انسان انسان
پروتكل  14ماده  به استناد .»استفاده از بيولوژي و پزشكي است بشر و متضمن سوء

هاي پزشكي، به منظور تعيين  هاي توليد مثل با كمك استفاده از تكنيكشده،  ياد
جنسيت كودك مجاز نخواهد بود، مگر براي پيشگيري از امراض جدي و موروثي 

هاي  كنوانسيون ياد شده نيز امكان تحقيق بر روي جنين 18ماده . مبتني بر جنسيت
. جنين مجاز دانسته است هاي ويژه براي حفاظت از خارج از رحم را با لحاظ تأمين

از  11،توصيه نامه كنفرانس عمومي يونسكو درباره وضعيت پژوهشگران علوم
تضمين وضعيت عادالنه براي دست اندركاران پژوهش و آزمايش در حوزه دانش 

و حقوق الزم براي ايفاي نقش آنان  »هاي ذاتي يتمسؤول«و فناوري در كنار 
 افرادي را دربر ،»پژوهشگران علوم«ان سخن گفته و تصريح كرده است كه واژگ

بيانيه . يك حوزه ويژه دانش يا فناوري هستند تحقيق بر مسؤولگيرد كه  مي
از  12شوراي بين المللي پرستاران درباره مجازات اعدام و مشاركت پرستاران در آن

 ،»پيشگيري از بيماري«پرستاران براي اموري از جمله » يت بنيادينمسؤول«
توانند توجيه كننده  عواملي كه مي ـ» كاهش درد« و »سالمت بازگرداندن«

با آنكه اين بيانيه در سياق ويژه  .ياد كرده است ـ عمليات دستكاري ژنتيكي باشند
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اعدام طراحي شده است، اما نشان مي دهد كه به باور دست كم بخشي از تابعان 
اندركاران  دستشده به وسيله  الملل، نقض تعهد نسبت به امور ياد حقوق بين

اصول . يت آنها باشدمسؤولتواند نشانگر قصور و در نتيجه  دستكاري ژنتيكي مي
الملل درباره تحقيقات پزشكي در شكنجه و ديگر رفتارهاي  عفو بين

اي مورد  هاي حرفه يتمسؤول با درج واژگان( 13آميز خشن،غيرانساني و توهين
كند  ها توصيه مي صايي به دولتلحني مطلق و غير اح خود با 5در ماده  14مطالبه

مجازات مسوالن نقض حقوق بشر را تضمين، و نقش متخصصان  كه در اين زمينه،
 استفاده تفتيش كرده و بزهكاران را مورد پيگرد قانوني قرار ءامر سالمت را در سو

  .دهند
ها بايد به نحوي  بيني كرده است كه پژوهش نورنبرگ پيش مجموعه قوانين

باشند كه منافعي براي جامعه داشته و از هيچ طريق ديگر ميسر نباشند، قبالً بر 
اي انجام شوند كه از همه نوع درد و رنج  حيوانات اعمال شده باشند، به گونه
جود اگر احتمال مرگ يا نقص و. گيري شود جسمي يا روحي غيرضروري پيش

داشته باشد از انجام آن پرهيز گردد، تدابيري براي محافظت شخص در برابر 
در هر  مسؤولصدمه، نقص عضو يا مرگ به عمل آيد و چنانچه پژوهشگر 

ها ممكن است منجر به  ها بر اين باور باشد كه ادامه پژوهش اي از پژوهش مرحله
ها را  ايشصدمه، نقص عضو يا مرگ شخص تحت آزمايش گردد، بايد آزم

  15.متوقف نمايد
دارد كه  در ماده نخست خود اعالم مي 16اعالميه يونسكو راجع به ژنوم انساني

ژنوم انساني، مبناي وحدت بنيادين همه اعضاي خانواده بشري و نيز شناسايي شأن 
ها و  خود، از دولت 11اين اعالميه،پس از آنكه در ماده . باشد ذاتي و تمايز آنها مي

كند كه در شناسايي اعمال مغاير با  دار دعوت مي المللي صالحيت بين هاي سازمان
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المللي براي تضمين رعايت  شأن بشر و اتخاذ تدابير الزم در سطوح ملي و بين
هاي  يتمسؤول«خود از  13اصول مندرج در اين اعالميه همكاري نمايند، در ماده 

تصريح  21و در ماده هاي پژوهشگران و سياستمداران سخن گفته  فعاليت »ذاتي
 پژوهش، هاي سايرشكل دهند تا انجام اقدامات مناسب مي كند كه كشورها بايد

 همه و جامعه آگاهي باعث افزايش كنندكه تشويق را انتشاراطالعاتي آموزش و

 از دفاع به مربوط بنيادي با مسائل رابطه در خود هاي يتمسؤول به نسبت آن اعضاي

 ژنتيك درعلم شناسي، زيست در پژوهش با است ممكن كه شود مي منزلت انسان

 بين علمي بحث بايد همچنين كشورها .يابد افزايش آن وكاربردهاي پزشكي، و

 ، فرهنگي_اجتماعي گوناگون عقايد ابرازآزادانه و تسهيل را زمينه اين در المللي
با اشاره به اعالميه  L.3  18و نيز طرح  L.817 طرح .كنند تضمين را فلسفي ديني و

، از خطرهايي كه از 1997جهاني ژنوم انساني و حقوق بشر، مصوب يونسكو در 
باشد، ابراز نگراني كرده و هدف  سوي علوم زيستي متوجه تماميت و شأن بشر مي

هاي علمي اعالم  خود را در پيشگيري از مخدوش شدن شأن بشر بر اثر پيشرفت
در سطح ) تدابير دائم  L.3و در طرح (ابير موقت كارگيري تد همچنين به. كند مي

اثر خطرات بالقوه علوم زيستي  ملي براي پيشگيري از مخدوش شدن شأن بشر بر
 19 2005مارچ  23تاريخ  در اعالميه مجمع عمومي ملل متحد. بيني شده است پيش
هاي الزم براي حمايت كافي از زيست انساني  هاي عضو را به اتخاذ تضمين دولت

  20.زيستي در حدي كه با شأن انسان ناسازگار است فراخوانده است ر اجراي دانشد
وري مهندسي ژنتيك با شأن ااين اعالميه، همچنين با طرح امكان ناسازگاري فن

سازي  هاي الزم براي ممنوع هاي عضو خواسته است تا تضمين انسان، از دولت
هاي زيستي را به  اعمال دانشوري و نيز ممنوعيت استثمار زنان در ااعمال اين فن

  21.عمل آورده و قوانين ملي را در اين خصوص فوراً تصويب و اعمال كنند
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مجمع عمومي ملل متحد، در  1982اكتبر  28منشور جهاني طبيعت، مصوب 
هاي زيست،  هريك از گونه. بشريت جزئي از طبيعت است«: گويد مقدمه خود مي

بقاي ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي . دارد منحصر به فرد بوده و ارزش مراقبت را
و سياسي تمدن و درنهايت حفاظت از صلح به حفاظت از طبيعت و منابع آن 

از اينرو هرگونه عمل انساني كه بر طبيعت اثر بگذارد بايد برپايه . بستگي دارد
 تا، بي اميرارجمند،( »اصول اين منشور هدايت شده و مورد قضاوت قرار گيرد

و از (هاي زيست  مقدمه يادشده، نكته داراي اهميت آن است كه گونه در .)337ص
داراي ارزش مراقبت شناخته شده است و هرگونه عمل ) جمله گونه زيست انسان

كه بشريت، جزئي  -كه داراي تأثير بر طبيعت - از جمله دستكاري ژنتيكي - انسان
اين  20البته ماده . يدباشد بايد ارزش ياد شده را رعايت نما - از آن تلقي شده است

كند  هاي انساني را مكلف مي ها، نهادهاي دولتي و نيز افراد گروه منشور كه دولت
هاي  كه براي افزايش سطح شناخت از محيط زيست كوشش كنند كه پژوهش

 را بايد در كنار اين مقدمه در. )337ص  بي تا، اميرارجمند،( علمي الزم صورت گيرد
كند كه توسعه  بيني مي ه بخش دوم اين منشور، پيشبه ويژه آنك .نظر گرفت
اجتماعي، متضمن حفاظت از طبيعت بوده و بايد با اتالف منابع طبيعي  ـ اقتصادي

هاي گوناگون انسان بر طبيعت مورد ارزيابي  مبارزه شود و اثرات ناشي از فعاليت
  .)337ص تا، بي اميرارجمند،( قرار گيرد

نويس طرح سومين  پيش 15توان به آن اشاره كرد، ماده  سند ديگري كه مي
: سازمان ملل متحد است كه برپايه آن 1982المللي حقوق همبستگي  ميثاق بين

شوند كه شرايط طبيعي زيست را دچار تغييرات  هاي عضو متعهد مي دولت«
اي  صدمه. كندنامساعدي نكنند كه به سالمت انسان و بهزيستي جمعي صدمه وارد 

كه براي توسعه جمع ضروري است و راهي براي اجتناب از آن وجود نداشته باشد، 
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با توجه به اين ماده و به  .)347ص تا، بي اميرارجمند،(» شود قابل قبول محسوب مي
بهداشتي و  هاي ژنتيكي براي توسعه پژوهش گرفتن نتايج مفيد ويژه با درنظر

اما . شود ه قسمت پاياني ماده، ممنوعيتي مشاهده نمي، برپايها جلوگيري از بيماري
هاي طبيعي و مراقبت  المللي بر لزوم حفظ اشكال حيات گونه تأكيد اسناد متعدد بين

دهد  نشان مي 22و حتي در مواردي طرح مسئله ميراث مشترك بشريتـ  از آنها
  23.المللي در اين زمينه به احتياط اعتقاد بيشتري دارد كه جامعه بين
مجمع عمومي ملل متحد ناظر بر حق بر  1986ماده نخست اعالميه  2برپايه بند 

كه  -توسعه، ، حق بشر بر توسعه مستلزم تحقق كامل حق مردم بر تعيين سرنوشت
و اعمال  -المللي حقوق بشري است دربرگيرنده مقررات متناسب با دو ميثاق بين

. و صنايع طبيعي است ها حق غيرقابل واگذاري حاكميت كامل بر همه ثروت
تلقي كردن عواملي چون » ميراث مشترك«المللي را در  چنانچه مالك اسناد بين

سلول انسان را از سنخ ميراث  DNAژنوم انساني در نظر بگيريم و عواملي چون 
ماده نخست اعالميه حق بر توسعه را  2توان بند  مشترك بشريت تلقي نماييم، مي

اما بايد دانست كه همانگونه كه در . كي تلقي كردجواز عمليات دستكاري ژنتي
اين بند تصريح شده است، حق مورد بحث، در چهارچوب دو ميثاق مطرح است و 
از اينرو، حق زيست كه مورد تصريح ميثاق مدني و سياسي است و نيز حق بر 

 . آزادي و برابري حقوقي نبايد ناديده انگاشته شود

مثل  ق زيستي شوراي اروپا درباره توليدگزارش كميته ويژه متخصصان اخال
هاي ديگر را ممنوع و تصريح  هاي انسان با گونه تركيب گامت 24مصنوعي انسان

هاي  هاي عضو، اجازه تركيب گامت كرده است كه حتي در مواردي كه دولت
 2هاي حاصل بايد در مرحله  انسان با حيوان را به منظور درمان نازايي بدهند، سلول

اين گزارش، توليد جنين انساني را به خاطر  16ـ19اصول  .بود شوندسلولي نا
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هايي كه خارج از رحم ايجاد  تحقيق بر جنين. اهداف پژوهشي ممنوع دانسته است
اند را نيز مشروط به رعايت شرايط دقيق و سخت و به منظور تأمين منافع  شده

همچنين بند دوم اصل . جنين مجاز دانسته و غير از آن را ممنوع اعالم كرده است
مثل مصنوعي نبايد به  هاي توليد دارد كه تكنيك نخست  اين گزارش مقرر مي
منظور تعيين  ويژه به اي در كودك به كار روند، به منظور تعيين خصوصيات ويژه

جنسيت آن، مگر در مواردي كه مطابق با زير بند الف بند پيشين، اين امر به 
تعيين . جدي و موروثي مبتني بر جنسيت باشدمنظور پيشگيري از يك بيماري 

اينكه بيماري جدي و موروثي مبتني بر جنسيت چيست، برعهده حقوق ملي هر 
كميته  98نامه شماره  توصيه 32و  23،  21بندهاي . كشور گذارده شده است

يت مستقيم اعمال مسؤول ،»يتمسؤول«با مدنظر قرار دادن  25وزيران شوراي اروپا
اندركاران امر سالمت را برعهده پزشك ارشد معرفي كرده  مه دسته پرستاران و

در بند ب  26كميته وزيران شوراي اروپا 92اصل دوم توصيه نامه شماره . است
يت پزشك مسؤولداند كه با  صورتي مجاز مي هاي ژنتيكي را تنها در آزمايش خود،

كه كند  اين توصيه نامه نيز تصريح مي 12اصل  .متخصص صورت پذيرد
مطابق  گيرنده اطالعات پزشكي ژنتيكي هستند بايد هاي پژوهشي كه دربر پروژه

و يا در شرايط  مسؤولاستانداردهاي اخالق پزشكي و زير نظارت مستقيم پزشك 
كميته  90نامه شماره  اصل سوم توصيه .يردذصورت پ مسؤولدانشمند  استثنايي،

صورتي مجاز  ان را تنها درتشخيص ژنتيكي پيش از زايم 27وزيران شوراي اروپا
نامه شماره  توصيه) 1ـ2( بند. يت يك پزشك صورت پذيردمسؤولداند كه با  مي
قبال نتيجه رفتارش نسبت به  يت فرد درمسؤول 28كميته وزيران شوراي اروپا 90

هاي آموزشي مربوط به  ديگران و جامعه را به عنوان شرط الزم فعاليت خود،
  .كند سالمت معرفي مي
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  نظام حقوقي ايران ـ گفتار سوم
 يت كيفري در نظام حقوقي ايرانمسؤولنظام كيفري  ـ الف

هاي  يت كيفري پژوهشگران و حقوق سوژهمسؤولبراي روشن ساختن حدود 
هاي درماني جديد مانند ژن درماني، بايد  هاي ژنتيكي و روش انساني در آزمايش
متاسفانه حقوق ايران، همگام با تحوالت دانش . مطالعه نمود را قوانين جزايي ايران

پزشكي و پيشرفت هاي آن، تغيير نكرده است و تنها موادي از قانون مجازات 
، قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد 1352عمومي مصوب 

 هاي و اصالحات آنها، بايد پاسخگويي چالش 1334خوردني و آشاميدني مصوب 
  .نوين باشد

مفهوم مجرم بستگي به مفهوم جرم دارد، به عبارت ديگر، مجرم بودن مستلزم 
ارتكاب جرم يعني فعل يا ترك فعلي است كه در قانون جرم دانسته شده و براي 

براي تحقق جرم، بايد اعمال مادي تشكيل دهنده آن . آن مجازات مقرر شده است
ارتكاب جرم . و اراده ارتكاب يابد ، توسط موجودي داراي ادراك)عنصر مادي(

مگر اينكه مجرم به داليلي نتواند . يت كيفري استمسؤولدر شرايط عادي موجب 
و يا قانونگذار به داليلي ) يت كيفريمسؤولعلل رافع (يت را تحمل كند مسؤولبار 

علل توجيه كننده (فعل يا ترك فعلي را كه عنوان مجرمانه دارد، مجازات نمي كند 
  .)225، ص1382گلدوزيان، ( )جرم

قانون مجازات عمومي، رضايت مجني  42قانونگذار قبل از انقالب ايران در ماده 
       : شوند اعمال زير جرم محسوب نمي«: عليه را توجيه كننده جرم دانسته است

هر نوع عمل جراحي طبي كه ضرورت داشته باشد و با رضايت شخص يا اوليا . 1
يندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي انجام شود، يا سرپرستان يا نما

هر نوع عمل جراحي يا طبي كه . 2اخذ رضايت در موارد فوري، ضروري نيست، 
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به شرط رضايت صاحبان حق و با رعايت نظاماتي كه از طرف دولت تصويب و 
  ».اعالم مي شود، انجام گيرد

و مجازات هستند اگر با رضايت ، اقدامات پزشكي معاف از تعقيب 42طبق ماده 
دو مورد نخست . انجام شوند، ضروري باشند و يا همراه با نظارت دولتي باشند

روشن بود اما مورد سوم ابهام داشت و اين نگراني و هراس بود كه وجود چنين 
بندي، مجوزي براي انجام هر گونه آزمايش بر روي انسان با نظارت و اجازه 

بهداري سابق قصد داشت با استناد به اين بند، سقط  دولت شود و حتي وزارت
حقوقدانان ضمن مخالفت . جنين را آزاد اعالم كند كه با مخالفت شديد مواجه شد

صريح با انجام چنين آزمايش هايي، در تفسير اين بند بيان كردند كه دولت تنها 
ر گاه اين نظاماتي را مي تواند تجويز كند كه هدف از آن بهبود بيمار باشد و ه

رسالت خود را فراموش كند و اجازه دهد كه بيماران ابزار تجربيات پزشكي شوند، 
ست كه آلمان نازي قدم گذاشته از وظيفه خود تخطي كرده و به همان راهي رفته ا

  .)60، ص1382عباسي، ( بود
هر چند در قانون مجازات عمومي تنها رعايت موازين علمي و فني شرط شده 

رويه عملي، رعايت تناسب ميان عمل پزشكي و نتايج احتمالي را نيز بود اما در 
الزم مي دانستند و پزشك را موظف به توجيه بيمار و تشريح نتايج و خطرات 

در غير اين صورت پزشك . احتمالي عمل پيش از كسب رضايت مي كردند
  .بود مسؤول

را كه  3قانونگذار جمهوري اسالمي، تغيير چنداني در اين ماده نداد و تنها بند 
به عمل  »مشروع«مورد انتقاد قرار گرفته بود، حذف كرد و با اضافه كردن صفت 

همچنين در  29.، كوشيد موازين شرعي را نيز لحاظ كند2جراحي يا طبي در بند 
چنانچه طبيب «: برائت را مطرح نمودبا الهام از فقه اسالمي، مساله اخذ  60ماده 
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قبل از شروع به درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده 
باشد، ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه 

قانون مجازات  319ماده  ».اجازه گرفتن ممكن نباشد، طبيب ضامن نمي باشد
هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در «: است اسالمي نيز مقرر كرده

كند هر چند با اذن  دهد يا دستور آن را صادر مي هايي كه شخصاً انجام مي معالجه
مريض يا ولي او باشد، باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود، ضامن 

يز يت، افزون بر رضايت، اخذ برائت نمسؤولبنابراين براي رفع هرگونه  ».است
هرگاه طبيب يا بيطار و «: كند باره بيان مي نيز در اين 322ماده . ضروري است

مانند آن، قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا صاحب حيوان برائت 
از ديدگاه فقه اسالمي،  ».دار خسارت پديد آمده نخواهد بود حاصل نمايد، عهده

درماني بدون خطر مرگ در غيرهاي پزشكي  رضايت به انجام آزمايش و پژوهش
رد اما صورت وجود يك غرض و منفعت و مصلحت عقاليي منع شرعي ندا

  .)60، ص1382عباسي، ( رضايت به مرگ نهي شده است
قانون مربوط به مقررات  20افزون بر اين مواد از قانون مجازات اسالمي، ماده 

هاي خاصي را براي  امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني، كميسيون
بيني  نظارت بر واردات، توليد و آزمايش هر نوع دارو و مواد بيولوژيك، پيش

  .كرده است
هاي علوم  مجموعه قوانين هاي حفاظت آزمودني انساني در پژوهش 5ماده 

، تاكيد مي كند كه اطالعات الزم بايد از سوي پژوهشگر به 1378پزشكي مصوب 
نيز شركت آزمودني در پژوهش را بدون آگاهي از  11آزمودني ارائه شود و ماده 

و پس از  1380همچنين در سال . اطالعات مربوط به آزمايش، ممنوع كرده است
هاي اخالقي حمايت از آزمودني، كميته اخالق در پژوهش  تدوين مجموعه قوانين
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هاي انساني را  ها و حمايت از سوژه يت نظارت بر پژوهشمسؤولوزارت بهداشت، 
  .)60، ص1382عباسي، ( هده گرفتبرع

هاي ژنتيك مصوب شوراي سياستگذاري وزارت  راهنماي اخالقي پژوهش
هاي مجاز و اهداف  بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، پس از تعريف آزمايش

گرفتن «: دارد اعالم مي 5عقاليي و قانوني براي پژوهش روي انسان، در بند 
انه، آگاهانه، صريح و به دور از القاي هر رضايت از فرد مورد آزمون بايد آزاد

هاي ژنتيك و  آوري داده گونه نظرات يا مقاصد مادي يا غير آن براي جمع
براي . هاي بيولوژيك و يا گرفتن عكس يا فيلم باشد پروتئوميك انساني، نمونه

سازي اين داده ها از طريق مؤسسات دولتي و غيردولتي،  استفاده و ذخيره  پردازش،
كند  تاكيد مي 10و  9همچنين در مواد  ».رضايت آگاهانه ضروري استكسب 

د مورد آزمون به همراه آورد اي را براي فر كه لغو رضايت نبايد خسارت يا جريمه
هاي ژنتيكي و پروتئوميك و نيز  داده  نامه را لغو كند، گاه فرد رضايتو هر
  .گيرندهاي بيولوژيك او ديگر نبايد مورد استفاده قرار  نمونه

رسد غير از مواردي كه مطرح شد، مقررات خاص ديگري پيرامون  به نظر مي
آزمايش و پژوهش پزشكي بر روي انسان، وجود نداشته باشد و همين نكته 
ضرورت كاوش در فقه اسالمي و ساير منابع را براي تدوين قوانين متناسب با 

اقدامات درماني و اهميت و حساسيت اين قبيل . سازد تحوالت نوين آشكار مي
طبق . نمايد ها، تعاريف جديد و قوانين و مقررات خاص خود را مطالبه مي پژوهش

هاي  گيري از روش مقررات موجود، انجام آزمايش براي درمان بيماري و يا بهره
درماني جديد، چنانچه همراه با رضايت و برائت بيمار باشد و موازين علمي و فني 

در غير اين . كند يت معاف ميمسؤولو پزشك را از  نيز رعايت شود، پژوهشگر
جبران خسارت ناشي از اقدامات خويش است و اگر ضرر  مسؤولصورت وي 
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جاني نيز وارد آيد، حسب مورد طبق قانون مجازات اسالمي مستوجب مجازات 
اما دستكاري ژنتيكي، تغيير و تخريب . خواهد بود... قتل، ايراد ضرب و جرح و

مانند آنكه پزشك به قصد  ـور اصالح نژاد، اقدامات غيردرماني ها به منظ ژن
از ـ  كسب تجربه و يا كشف علمي، آزمايش يا عمل جراحي را انجام دهد

هاي موجود  مواردي است كه قابل بحث بوده و قوانين فعلي براي پاسخ به چالش
  .كافي و مناسب نيست

  
  نظام مدني ـ ب

 حقوقي ايرانمدني در نظام   يتمسؤول  اركان

 ، وجود سه نماييم  منتسب  يا گروهي  شخص  را به  يتمسؤول  بتوانيم  كه  آن  براي
  :الزم است   سببيت  زيانبار و رابطه  عنصر وجود ضرر، فعل 

 
 وجود ضرر)  الف

 نظر مدني زا  وقتي  انسان.  ضرر است  جبران  مدني  يتمسؤولاز قواعد   هدف
  به .نمايد  را جبران  ديگري  ضرر به  باشد آثار و نتايج  ملزم  كهشود  مي  تلقي  مسؤول 

  ايجاد شود و ديني  يتمسؤول  آن  جبران  بار آيد تا براي  به  ديگر سخن، بايد زياني
وجود ضرر   ضرورت  مدني  يتمسؤول  قانون  يك  ماده. قرار گيرد  مسؤول  برعهده
وارد نمايد   اي لطمه...  مجوز قانوني  بدون  كس هر« :كند مي  بيان  واژگان  اين را با
  از عمل  ناشي  خسارت  جبران  مسؤولشود،   ديگري يا معنوي  ضرر مادي  موجب  كه

  موجب  زيان  وارد كننده  عمل  كه  در موردي« :افزايد مي 2  و ماده »خود است
امر او را   و ثبوت  از رسيدگي  ها پس دادگاه شود،  ديگري  يا معنوي  مادي  خسارت

  در هفت  مطالبه  ضرر قابل  شرايط .»...نمايند مي  شده محكوم ياد  خسارت  جبران  به
 بودن،  نشده  جبران بودن،  شخصي بودن،  نامشروع بودن، مستقيم بودن،  مسلم  عنوان
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 نبودن قابل بررسي است كه همه  ديده  زيان  از اقدام  ناشي بودن و  بيني پيش  قابل
  .ندا آنها در عمليات دستكاري ژنتيكي قابل جمع

 مادي،  دسته  سه  شود به مي ايجاد   آن  جبران  مدني براي  يتمسؤول  كه  هايي زيان
 :شوند مي  معنوي و بدني تقسيم

يا   اموال  اعيان  رفتن  از بين  در نتيجه  كه  است  ، زياني مقصود از ضرر مادي
 مشروع  و حق  منفعت  رفتن  يا از بين  معنوي  مالكيتو   اموال  ارزش  كاهش

  .رسد كه گمان مي رود از موضوع بحث حاضر خارج باشد مي  آنان  به  اشخاص 
ايجاد  و  عواطف  به  ، لطمهاول :شوند مي  تقسيم  دو گروه  خود به  معنوي  هاي زيان
  رنج درد و  د يا مالحظهخو  عزيزان  دادن  با از دست  شخصي  كه  و تأثر روحي  تألم
 در  آنچه  طور خالصه  يا به  و شهرت  حيثيت  وارد به  هاي زيان  بيند و دوم مي  آنان
 .است  شخص  معنوي  يا دارايي  ، سرمايه عرف  زبان

  به  كه  هايي صدمه.را دارا هستند  و معنوي  مادي  هر دو چهره  بدني  هاي صدمه
  هستند و هم او  زيان  باعث  از نظر رواني  همشوند  وارد مي  شخص  سالمت
را بر   و دفن  و كفن  و از كارافتادگي  و بيمارستان  و جراحي  درمان  هاي هزينه
،  دشوار است  بدني  هاي از صدمه  ناشي  خسارت  ارزيابي .كنند مي  او تحميل  دارايي

  در آن  و حدس  و گمان  ماليابد و احت مي  تحقق  ها درآينده خسارت  اين  زيرا بيشتر
  اختالل ژنتيكي  رسيد كه  يقين  به  توان مي  دشواري  به  براي نمونه.  مؤثر است

 هزينه  اندازه  كشد و چه مي طول  اندازه  چه  آن  آورد، درمان بار مي  به  عوارضي چه
 از  ناشي  رت، خسا ؟ از نظر تحليلي چيست  از آن  ناشي  از كارافتادگي  دارد و ميزان 

و   درمان  هاي هزينه)  الف: كرد  تقسيم  چهار گروه  به  توان را مي  بدني  هاي صدمه
و   مانند زن(قرباني   نزديكان  آنچه) پ  اهليت  و عدم  از كارافتادگي)  ب  آن توابع
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و   قرباني  معنوي  خسارت) و د) اند شده  محروم  از آن پدر و مادر و  فرزندان
 .او  نزديكان

اگر در اثر « :كند تصريح مي   مدني  يتمسؤول  قانون 5  ماده بدني،  صدمات  درباره
كار   پيدا شود ياقوت  او نقضي  در بدن  وارد شده  كسي  يا سالمتي  بدن  به  كه  آسيبي
بشود  او  زندگاني  مخارج  افزايش  برود و يا موجب  گردد و يا از بين  كم  ديده  زيان
  زيان  جبران  دادگاه . يادشده است  ها خسارت  كليه  جبران  مسؤول  زيان  كنندهوارد 

دفعتاً   مبلغي  پرداخت و يا  مستمري  طريق  به  قضيه  و احوال  اوضاع  را با رعايت
  عمل  به  مستمري  طريق  بايد به  زيان  جبران  كه  نمايد و در مواردي مي  تعيين  واحده

  زيان  از وارد كننده  توان مي  مبلغ  و تا چه  اي اندازه  چه  به  كه  ناي  آيد، تشخيص
  صدمات  عواقب  تعيين ، صدور حكم  اگر در موقع . است  با دادگاه  گرفت  تأمين
  حق  تا دو سال  صدور حكم  از تاريخ  دادگاه نباشد،  ممكن  طور تحقيق  به  بدني

در « :افزايد مي  زمينه  نيز در همين 6  ماده .»خواهدداشت  حكم  به  تجديدنظر نسبت
فن و د  كفن  ها مخصوصاً هزينه هزينه  كليه  شامل  زيان ، ديده  آسيب  مرگ  صورت

كار   قدرت  از سلب  ناشي  و زيان  معالجه  نباشد هزينه  فوري  اگر مرگ. باشد مي
  در زمان  كه  رتيدر صو .شمرده خواهد شد  نيز جزء زيان  ناخوشي  در مدت كردن
شود   بعدها مكلف  است  و يا ممكن  بوده  قانوناً مكلف  ديده  ، زيان آسيب  وقوع
  محروم  حق  ازآن  ثالث  او شخص  نمايد و در اثر مرگ  را نگاهداري  ثالثي  شخص

  ادامه  كه  مدتي تا  متناسب  مستمري  عنوان  به  بايد مبلغي  زيان  گردد وارد كننده
  آن  به  بوده  ثالث  شخص  نگاهداري  به  و مكلف  عادتاً ممكن  ديده  آسيب  تحيا

شود با   بايد گرفته  كه  تأمين  ميزان  تشخيص  صورت  كند در اين  پرداخت  شخص
و   شده  بسته  ثالث  شخص  نطفه  آسيب  وقوع  در زمان  كه  در صورتي . است  دادگاه
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را خواهد   مستمري  يادشده استحقاق  باشد، شخص  هدنيا نيامد  به  يا هنوز طفل
  ». داشت

 
  فعل زيانبار) ب

  بار ناهنجار بوده و اخالق  بايد كار زيان يت مدني ايجاد شود،مسؤولبراي آنكه 
  نيز با اشاره  مدني  يتمسؤول  قانون اول ماده . بداند  ورود ضرر را ناشايسته  عمومي

  موجب ... احتياطي بي  ، عمداًيا در نتيجه مجوز قانوني  بدون  هر كس»  امر كه  اين  به
خود   از عمل  ناشي  خسارت جبران  مسؤولشود،   ديگري  يا معنوي  ضرر مادي

موضوع  دارد كه در  اشاره  مدني  يتمسؤولموجد   عمل  بودن  غيرقانوني  به» است
  .است از عمليات دستكاري ژنتيكي اين فعل، عبارت نوشتار حاضر،

 
  سببيت  رابطه) ج

از   فعلي  يا وقوع  نقض  ارتكاب  و همچنين  ديده  زيان  ورود ضرر به  اثبات
  دعوي  تنهايي  ، به با اوست  آنان  اعمال  يتمسؤول  كه  يا كساني  خوانده طرف

  ضرر و فعل  دو عامل  بين  بايد احراز شود كه  كند، بلكه نمي  توجيه را  خسارت
  آن  براي . است  شده  ناشي  فعل  ضرر از آن  وجود دارد يعني  سببيت  رابطه زيانبار

 ضرر  تحقق  ضروري  در شمار شرايط  حادثه  شمرده شود بايد آن  سبب  اي حادثه  كه
  .باشد
 
  يتمسؤول انواع ـ ب

نظر گرفته  يت قراردادي و خارج از قرارداد درمسؤول نوعدر حقوق ايران دو 
  .شده است
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  يت قرارداديسؤولمـ  بـ 1
تعهد اقدام به امرى را بكند يا تعهد نمايد  اگر كسى«: قانون مدني 221برابر ماده 

خسارت طرف مقابل  مسؤولتخلّف،  كه از انجام امرى خوددارى كند، در صورت
به منزله  تعهد عرفاً است، مشروط بر اينكه جبران خسارت، تصريح شده و يا

در فرض ديگري ممكن  ».تصريح باشد و يا برحسب قانون، موجب ضمان باشد
اي  صورت با گونه شود كه در اين 30است شرط مطالبه خسارت و يا عدم النفع

كه در بسياري از ايناما با توجه به  .شرط فعل يا شرط نتيجه روبرو خواهيم بود
در موقعيتي  )ع دستكاري ژنتيكيجنين موضو براي نمونه،(فرد داراي حق  موارد،

بود كه تعهد حرفه اي  اين باوربايد بر  نيست كه بتواند چنين شرطي را بگذارد،
  .به منزله تصريح خواهد بود پزشك، عرفاً

  
  يت خارج از قراردادمسؤول ـ بـ 2

 دهد كه از نظر قانون مدنى ايران به خوبى نشان مى 332و  331 ،328بررسي مواد 

يت قهرى، هر نوع خسارتى موجب ضمان نيست؛ بلكه مسؤولدر حوزه قانونگذار 
. صدق كند تا قابل مطالبه باشد» تلف مال« يا تسبيب در» مال«بايد بر آن اتالف 
يت مدنى ناشى مسؤولقانونگذار مدنى، مبناى  از ديدگاه: توان گفت بدين ترتيب مى

مبناى . ى تفاوت دارديت قهرى به كلّمسؤولمبناى  از تخلف از اجراى تعهد، با
يت مسؤول و مبناى» اراده طرفين«يت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهد، مسؤول

مقرر  1339  مدني  يتمسؤول  قانون يك  ماده. است» حكم قانونگذار«قهرى، 
يا   جان  ، به احتياطي بي  ، عمداً يا در نتيجه مجوز قانون  بدون  هر كس« :دارد مي

  به  ديگر كه  يا هر حق  تجارتي  يا شهرت  يا حيثيت  يا آزادي  يا مال  سالمتي
يا   ضرر مادي  موجب  وارد نمايد كه  اي لطمه  ايجاد گرديده افراد  براي  قانون  موجب
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  بدين .»خود است  از عمل  ناشي  خسارت  جبران  مسؤول شود،  ديگري  معنوي
 زيرا قانون،  است  تقصير استوار شده  بر مبنايعلي االصول    مدني  يتمسؤول  ترتيب
عمد   بايد در نتيجه  ديگري  ورود ضرر به  كه  همقرر داشت ،  كلي  قاعده  بيان  در مقام

از   قهري  چهارچوب ضمان ، در مدني  قانون 307  ماده. گيرد  صورت  احتياطي بي يا
  :كند ياد مي زير  چهار عامل

  

   است  غصب  در حكم  و آنچه  غصب)  الف
 .شود مي  ناشي  ديگري  حق بر  نامشروع  از استيالي  كه  است  غصب تئوري مستقلي

قانون مدني از آن به عنوان استيال بر حق غير به نحو عدوان ياد كرده  308ماده 
اين تعريف، فرضي را نيز كه شروع استيال به اذن مالك بوده ولي بدون  .است

رود  گمان مي ،اولدر نگاه . گيرد مي را نيز دربر ن ادامه يابدذز قطع اامجوز و پس 
استفاده از اطالعات ژنتيكي و يا سرقت آنها  ءدر حوزه مدني بتوان اموري چون سو

اي كه فرد داراي حق از امكان استفاده از آنها محروم باشد را در دايره  گونه به
 مسؤولغاصب  همان قانون، 315برابر ماده  صورت، در اين. شمول غصب قرار داد

هر نقص و عيبي خواهد بود كه كه در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده 
مشكلي كه در اينجا وجود دارد اين است كه  .چند مستند به فعل او نباشد باشد هر
و نه  ـ شود كم تا هنگامي كه عضوي از اعضاي بدن انسان تلقي مي دستـ  نه ژن

توان قواعد مربوط به غصب را بر  نميفلذا  .نندنيست »مال« اطالعات ژنتيكي انسان،
  .آنها جاري نمود

  
  اتالف)  ب

  ا تلفر  ديگري  مال  مستقيم طور به  شخص  يابد كه مي  اختصاص  موردي  به  اتالف
  مدني  در قانون  اتالف.  آن  مسبب  باشد و نه  ، مباشر تلف  كردن  تلف  كند و در اين
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افراد   به  آسيب  وارد آوردن  و شامل  داشته  ديگري مال  نبرد  از بين  به  اختصاص
كس سبب تلف مالي شود بايد مثل يا  هر قانون مدني، 331برابر ماده . شود نمي

اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص  قيمت آن را بدهد و
أْتَلَف ماَل الغير َمْن «هم از اين ماده و هم از عبارت معروف فقهى  .قيمت برآيد
اموال  كه قاعده اتالف فقط در مورد از بين رفتن رسد به نظر مي» َفُهَو لَُه ضامنٌ 
آنچه را كه در عمليات توان  رو و با توجه به آنكه نمي از اين. يابد جريان مى

تواند موضع مناسبي  قاعده اتالف نمي رود مال ناميد، دستكاري ژنتيكي از بين مي
اما . شود مى نيز مال تلقى» منفعت مال«البته  .وضوع مورد بحث باشدبراي تحليل م

ـ  اي هاي هسته جمله ژن و از ـ اطالق واژه مال به اعضاي تشكيل دهنده بدن انسان
  .دست كم تا هنگامي كه در بدن انسان قرار دارند محل ترديد است

  
  تسبيب)ج

تنها   بلكه  نيست  مال  كردن  مباشر تلف ، طور مستقيم به  نيز شخص  در تسبيب
در   دهد كه مي  انجام  كاري  بديگرسخن، مسب  به. كند مي  را فراهم  آن  تلف  مقدمه
  ، شخص در تسبيب. شود مي  واقع  تلف ،ديگر  هاي علت با  كار، يا همراه  آن  نتيجه

 .كند مي  را فراهم  تلف  مهتنها مقد  بلكه  نيست  يا زيان  تلف مباشر  طور مستقيم  به
نمايد كه اقدام به عملياتي مانند دستكاري  چنين مي ،اولدرباره تسبيب نيز در نگاه 

آوردن زيان نمايد  اقدام به وارد ،اي كه صاحب ژن به عنوان مباشر گونه ژنتيكي به
در  االصول عليحال آنكه تسبيب نيز  .تواند مصداق تسبيب قلمداد شود مي

تواند موضع مناسبي براي  نمي رو، قابل بررسي است و از اين »مال«چهارچوب 
  .يت ناشي از دستكاري ژنتيكي باشدمسؤولتحليل 
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  استيفا)د
 ، است  او سود برده  با اذن  يا كار ديگري  از مال  را كه  قانونگذار كسي در استيفا،

  يا عامل  مالك  هر چند به ؛بپردازد  را استيفا كرده  آنچه  داند تا عوض مي  موظف
رود كه موضوع دستكاري ژنتيكي از قلمرو  گمان مي .باشد  نرسيده  زياني  هيچ

پوشي  رو از پرداختن به آن چشم استيفا خروج موضوعي داشته باشد و از اين
آيد كه ضمان قهري ناشي از عمليات دستكاري  از آنچه گفته شد برمي. شود مي
  .بيني نشده است ايران پيشنتيكي در قوانين ژ
  

 نتيجه

موضوع بسيار مهمي است كه در سير تكاملي خود از  عمليات دستكاري ژنتيكي،
ابعاد  هاي انسان، گياهان و حيوانات فراتر رفته و با تحت تاثير قرار دادن ژن

يت مسؤولترين اين ابعاد،  يكي از مهم .اي را فراروي حقوقدانان قرار داده است تازه
ه مصاديقي چون ئبا ارا المللي، اسناد بين. اندركار عمليات ياد شده است دست عوامل
دادن افراد در شرايط زيستي  قرار روحي و لطمه شديد به تماميت جسمي يا قتل،

توانند از مصاديق  شناختي كه مي هاي زيست منجر به نابودي فيزيكي وآزمايش
هاي الزم براي واكنش حقوقي  مالك شوند، شكنجه و يا رفتار غير انساني قلمداد

اين اسناد با تاكيد بر منع .در قبال عمليات دستكاري ژنتيكي را به دست داده اند
مصاديقي از عمليات  استفاده از بيولوژي و پزشكي، ابزارشدن انسان و سوء

دستكاري ژنتيكي چون تعيين جنسيت كودك را ممنوع دانسته و با برشمردن 
احتياط در  و پيشگيري از درد و رنج جسمي و روحي واصولي چون سودمندي 

يت خواهد مسؤولقواعدي را كه نقض آنها موجب  مورد احتمال مرگ يا نقص،
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، نتيجه نقض »بنيادين« و »هاي ذاتي يتمسؤول« در اين راستا، .بود نشان داده اند
  .ث و نشانگر قصور آنها خواهد بودتعهد دست اندركاران عمليات مورد بح

سفانه حقوق ايران، همگام با تحوالت دانش أمت ،يت كيفريمسؤول وزهدر ح
طبق مقررات موجود، انجام  .پزشكي و پيشرفت هاي آن، تغيير نكرده است

هاي درماني جديد، چنانچه  گيري از روش آزمايش براي درمان بيماري و يا بهره
ايت شود، همراه با رضايت و برائت بيمار باشد و موازين علمي و فني نيز رع

در غير اين صورت وي . كند يت معاف ميمسؤولپژوهشگر و پزشك را از 
جبران خسارت ناشي از اقدامات خويش است و اگر ضرر جاني نيز وارد  مسؤول

آيد، حسب مورد طبق قانون مجازات اسالمي مستوجب مجازات قتل، ايراد ضرب 
ها به منظور  ريب ژناما دستكاري ژنتيكي، تغيير و تخ. خواهد بود... و جرح و

مانند آنكه پزشك به قصد كسب تجربه و يا  ـاصالح نژاد، اقدامات غيردرماني 
از مواردي است كه قابل  ـ كشف علمي، آزمايش يا عمل جراحي را انجام دهد

 .هاي موجود كافي و مناسب نيست بحث بوده و قوانين فعلي براي پاسخ به چالش
قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و از قانون مجازات اسالمي،  يمواد

هاي حفاظت آزمودني انساني در  مواد خوردني و آشاميدني، مجموعه قوانين
هاي ژنتيك مصوب شوراي  راهنماي اخالقي پژوهش، هاي علوم پزشكي پژوهش

كه همگي نيز در ـ سياستگذاري وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، 
و همين موجود در اين زمينه هستند مقررات تنها ، ـ آور نيستند شمار مقررات الزام

نكته ضرورت كاوش در فقه اسالمي و ساير منابع را براي تدوين قوانين متناسب با 
اهميت و حساسيت اين قبيل اقدامات درماني و . سازد تحوالت نوين آشكار مي

  .نمايد ه ميها، تعاريف جديد و قوانين و مقررات خاص خود را مطالب پژوهش
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در   مطالبه  زيان قابل  شرايطاز ديدگاه نظام حقوقي ايران، به لحاظ جنبه مدني، 
 ، معنوي  هاي گذشته از زيان اين زيان، .عمليات دستكاري ژنتيكي قابل جمع است

  زيان  گيرند كه به تصريح قانون، وارد كننده را نيز دربر مي  بدني  هاي صدمه
عمليات دستكاري  ـ فعل زيانبار.  شده است ياد ي ها ارتخس  همه  جبران  مسؤول
يت مدني مسؤولعناصر  نيز محرز بوده و در صورت احراز رابطه سببيت، ـ ژنتيكي

 در حوزه مقررات مدني، درباره تعهدات قراردادي مربوط به بحث، .محقق هستند
به  عرفاًاي پزشك،  بايد بر آن بود كه تعهد حرفه بيني نشده و لزوم ضمان پيش

يت قهرى، ضمان قهري مسؤولدر حوزه  اما .منزله تصريح به جبران خسارت است
از  .بيني نشده است مدني ايران پيشانون نتيكي در قژناشي از عمليات دستكاري 

ثير آن بر أهاي ژنتيكي و ت ينده روند پيشرفتارو و با توجه به سرعت فز اين
 آموزش و حقوقي در ترويج پژوهش،اهميت وظيفه اخالقي نظام  انسان، و نيز

 به مربوط هاي يتمسؤول به نسبت جامعه آگاهي در راستاي افزايش اطالعات انتشار

سيستم  هاي گمان مي رود رفع اين كاستي از اولويت، منزلت انسان از دفاع
  .قانونگذاري كشورمان باشد
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  ها نوشت پي

1- Eugenisme 
2- Aryan 
3- Nordic 
4- The Nuremberg Code 
5- Agent Orange 
6- Lysergic Acid Diethylamide (LSD) 

كند  ايفا مي  قواعد حقوقي  رعايت  تضمين در  اي كننده تعيين  نقش»  يتمسؤول«نيز   الملل بين  در حقوق ـ7
  جامعه  برخالف  المللي بين  جامعه  چرا كه  است  بيشتري  اهميت داراي  داخلي  حقوق  به  نسبت  نقش  اين

  نظام  رو وجود يك  از اين. است  آن  قواعد حقوقي  رعايت  تضمين براي   فاقد اقتدار عمومي  داخلي
  حقوق  نظام  هاي تاجاي ممكن كاستي  اجرايي  در نبود سازوكار  تواند حتي ،مي مدرن  مسؤوليت  حقوقي

هايي را  المللي وضعيت يت بينمسؤولقواعد . نمايد  را تضمين  قواعد آن  و رعايت  ، جبران را  الملل بين
يت مسؤولشود، و نيز آثار اين  يت ميمسؤولالمللي داراي  كه در آن يك دولت براي نقض تعهد بين

  .پردازد يت داخلي ميمسؤولنوشته حاضر تنها به . كند را تعيين مي
8- Genocide 
9- Academy of Criminal Justice Sciences (ACJS) 
10- World Health organization WHO 
11- Recommendation on the Status of Scientific Researchers, UNESCO 

Gen. Conf. Res. 18 C/Res.40, 18th Sess. (1974). 
12- International Council of Nurses, Statement on the Death Penalty and 

Participation by Nurses in Executions (1989; reviewed in 1991; 
replaced, 1998. 

13- Amnesty International, Principles for the Medical Investigation of 
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment, Appendix 2, 
Prescription for Change: Health Professionals and the Exposure of 
Human Rights Violations at 39, Amnesty International Report No. ACT 
75/01/96 (1996). 

14- professional responsibilities demand of them 
15- The Nuremberg Code (1946), From Trials of War Criminals Before the 

Nuremberg Military, No. 10 Nuremberg, October 1946-April 1949. 
16- Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights, 1997. 
17- A/C.6/57/L. 8. 
18- A/C.6/57/L. 3. 
19- A/ Res/ 59/ 280, Agenda, Item 150. 
20- Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights, 1997, 

( a ,b). 
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21- Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights, 1997, 

(C,D.e). 
دله، : ك.همچنين رريو درباره تنوع بيولوژيكي و  1992ژوئن  5كنفرانس  3به ماده  :ك.ر( ـ22
  )297ص

23- (Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights, 
1997). 

24- Council of Europe, Ad Hoc Committee of Experts on Bioethics, Report 
on Human Artificial Procreation, 1989. 

25- Recommendation No. R (98) 7 Concerning the Ethical and rganisational 
Aspects of Health Care in Prison, 1998. 

26- Recommendation No. R (92) 3 on Genetic Testing and Screening for 
Health Care Purposes, 1992. 

27- Recommendation No. R (90) 13 on Prenatal Genetic, 1990. 
28- Recommendation No. R (83) 25, 1987. 

هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخصي يا . 2...«: قانون مجازات اسالمي 51ماده ـ 29
. اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني، علمي و نظامات دولتي انجام شود

  ».در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود
 دانند، اما از ديدگاه حقوقي،اين شرط ،گونه اي شرط نمى ضمان مشهور فقيهان عدم النفع را موجبـ 30

  .ل يا شرط نتيجه بوده و معتبر استفع
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