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کی های اخیر با کمک مهندسی ژنتیک و اصالح ساختار ژنتیدر سال هدف: و زمینه 

 تولید هانیجبسیاری از گیاهان و جانوران، مواد غذایی تراریخته بسیار متنوعی در سطح 

ن محصوالت های اساسی که در ارتباط با ایز پرسشیکی ا .اندو مورد مصرف قرار گرفته

اد مو« سالم و مفید بودن» اصلپژوهش با در نظر گرفتنِ این مطرح شده است، در 

 ریختهها در ارتباط با محصوالت تراغذایی مزبور، هدف اصلی بررسی مسئولیت دولت

 است.

تحلیلی  ت توصیفیروش تحقیق به صور، این تحقیق از نوع نظری بوده ها:روش و مواد

ت مقاال وای و با مراجعه به اسناد، کتب کتابخانه آوری اطالعات بصورتو روش جمع است

 صورت گرفته است.

و  وق اقتصادیهای کمیته حقالمللی که در گزارشرویة بین گرفتن با در نظر ها:یافته

قِ مصادیشده است، حق بر دسترسی به غذای سالم و مفید، یکی از  منعکساجتماعی 

یات ححق بر سالمت نیز به عنوان یکی از مصادیق حق . شودحق بر سالمت محسوب می
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 مقدمه. 1

روابط  ردنک ، درواقع تنظیمحقوقیرسالت اصلی هنجارهای 

 بتداادر روند تولد هنجارهای حقوقی، . میان تابعان حقوق است

ع ی رفشود و تابعان براتابعان حقوق ایجاد می نیازهایی برای

ة نگامدر ه. کنندنیازهای خود، روابطی را با یکدیگر ایجاد می

ر د. روابط مزبور، تابعان به دنبال تأمین منافع خود هستند

در . اینجاست که تأمین منافع بستگی به میزان قدرت دارد

نیز نتیجه هرچه میزان قدرت بیشتر باشد، منافع بیشتری 

اشته دالزم است که هنجارهایی وجود  رو. از اینشودتأمین می

مت این هنجارها ابتدا در قا. باشند تا قدرت را مهار کنند

هنجارهای اخالقی و سپس در قامت هنجارهای حقوقی در 

تیجه در ن .(1) شوندفضای روابط میان تابعان حقوق، متولد می

نظم و شکل هنجارهای حقوقی و اخالقی تا حدود زیادی، 

الم کای از نظم و شکلِ نیازها، منافع و قدرت و در یک سایه

ا در حال حاضر از یکسو باست. « فضای روابط تابعان حقوق»

مدرنیزم بر زندگی بشر، فضای  سایه انداختن فضای پست

از  هایی مواجه شده است وها و چالشروابط نیز با پیچیدگی

ه اجهسوی دیگر اصول و قواعد عالم حقوق از بدو تولد برای مو

 نتیجة منطقی این فضا،. اندها طراحی نشدهبا این چالش

اهیم، اصول و قواعد حقوقی است پیچیده شدن مناسبات مف

(2). 

در فضای روابط میان تابعان حقوق، متغیرهای مختلفی وجود 

یکی از این متغیرها، پیشرفت صنعت و مهندسی ژنتیک . دارد

ها بر روی کره زمین و از یکسو با افزایش جمعیت انسان. است

از سوی دیگر کمبود غذا در بسیاری از نقاط کره زمین از 

ذا در دستورکار جمله کشورهای آفریقایی، مسأله تولید انبوه غ

های اخیر در ساله است. های تولیدکننده غذا قرار گرفتشرکت

با کمک مهندسی ژنتیک و اصالح ساختار ژنتیکی بسیاری از 

گیاهان و جانوران، مواد غذایی بسیار متنوعی در سطح جهانی 

 موضوعاتیکی از  .(3)اند تولید و مورد مصرف قرار گرفته

اساسی که در ارتباط با این محصوالت مطرح شده است، مسأله 

به جهت . باشدمواد غذایی مزبور می« سالم و مفید بودن»

اهمیت این موضوع، کشورهای مختلف در قوانین داخلی خود، 

ختلفی را در ارتباط با تولید، واردات، صادرات و مقررات م

در عرصه . اندتوزیع محصوالت تراریخته به تصویب رسانده

المللی نیز، با توجه به اهمیت موضوع محصوالت روابط بین

صویب ـتراریخته، اسناد و معاهدات مختلفی به امضاء و ت

 یکی از مسائل مهم در این زمینه بررسی. ها رسیده استدولت

ها در ارتباط با محصوالت تراریخته وضعیت مسئولیت دولت

المللی در ارتباط با الگوهای مختلف مسئولیت بیناست. 

از جمله الگوی مسئولیت برای اعمال متخلفانه و )ها دولت

مسائل مختلفی از ( الگوی مسئولیت برای اعمال غیرمتخلفانه

 عمده. دانان مطرح شده استسوی نویسندگان و حقوق

هایی که در این زمینه صورت گرفته است بر دو پژوهش

 : موضوع خاص تکیه دارد

در است. اول، مسئولیت تولیدکنندگان محصوالت تراریخته 

ت رضا ضیایی موسوی تحتوانیم به مقالة سیدهمین راستا می

لیت مدنی تولیدکنندگان ئوبررسی حقوقی مس»عنوان 

 1397ر سال که د« شده ژنتیکیمحصوالت غذایی اصالح

 یداراز نظر نویسنده دسترسی پا. منتشر شده است، اشاره کنیم

ین اپاسخ به . به غذای سالم از حقوق بنیادین هر انسانی است

ز ااده هاست که با استفنیاز یکی از وظایف چالش برانگیز دولت

ل فنون قدیمی و سنتی اصالح ژنتیکی نباتات و حیوانات قاب

 ویمن فناوری جدید مهندسی ژنتیک دستیابی نبوده لیکن به 

 تولید محصوالت غذایی تراریخته تا حدود زیادی ممکن شده

که  لمللیاهای بیندر این مقاله با نظر به اسناد و پروتکل. است

راجع به مسئولیت مدنی ناشی از تولید و مصرف این نوع 

، مسئولیت محض به عنوان مبنایی متناسب و استمحصوالت 

کنندگان ق ایران برای جبران خسارات مصرفدرخور در حقو

متضرر از مصرف محصوالت تراریخته و حتی اشخاص ثالث 

مقالة دیگری که با رویکردی مشابه منتشر شود. مطرح می

شده است، مقالة میالد مشایخ و همکاران تحت عنوان 

 مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید با رویکردی بر تولید»

منتشر شده  1396باشد که در سال یم« محصوالت تراریخته

 .است

دومین موضوعی که در این زمینه مورد توجه نویسندگان قرار 

ها در قبال محصوالت ترایخته گرفته است، مسئولیت دولت

مبنای »عنوان  بامقالة سعید بیگدلی و همکاران است. 
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شدۀ ژنتیکی مسئولیت مدنی ناشی از محصوالت غذایی اصالح

در این مقاله، با ر این زمینه نگارش شده است. د« (تراریخته)

توجه به تعیین نشدن تکلیف صریح مقررات داخلی، تالش 

شده است ضمن یافتن مبنای متناسب با حقوق ایران، وضعیت 

در نهایت از . شود تبیینالمللی مرتبط این مسئله در اسناد بین

ی هادیدگاه المللی وان، با بررسی اسناد بینگنظر نگارند

، مسئولیت محض، مبنایی متناسب با مختلف در حقوق ایران

 است.المللی حقوق ایران و اسناد بین

ی در فضا ، این است کهای که در اینجا مطرح استاما مسئله

یت ها، در ارتباط با مسئولالمللی دولتحقوق مسئولیت بین

 مسئولیتی الگویها در قبال رفتارهای متخلفانه، دو دولت

یکی الگوی مسئولیت عادی و دیگری الگوی : ردوجود دا

که در  استالگوی مسئولیت مشدد، الگویی . مسئولیت مشدد

رتی ر صوتر، دبه بیان ساده. موارد نقض قواعد آمره کاربرد دارد

که یک دولت، یک قاعده آمره را نقض کند، مسئولیت مشدد 

سخ اپدر مقاله حاضر به دنبال . متوجه دولت مزبور خواهد بود

تولید و توزیع قلمروی به این پرسش هستیم که آیا در 

 گویفرض نقض قاعده آمره و استناد به ال ،محصوالت تراریخته

 باشد؟پذیر میمسئولیت مشدد امکان

 

 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت 

 داری رعایت شده است.متون، صداقت و امانت

 

 ها و روش. مواد 3

روش تحقیق به صورت این تحقیق از نوع نظری بوده 

آوری اطالعات بصورت جمعد و روش باشمیتحلیلی -توصیفی

 ورتای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صکتابخانه

 گرفته است.

 

 ها. یافته4

های کمیته المللی که در گزارشرویة بین گرفتن با در نظر

شده است، حق بر  منعکساجتماعی حقوق اقتصادی و 

دسترسی به غذای سالم و مفید، یکی از مصادیقِ حق بر 

حق بر سالمت نیز به عنوان یکی از . شودسالمت محسوب می

از طرفی نیز حق حیات . شودمصادیق حق حیات قلمداد می

المللی است که در نظام حقوق بشر بین حق بنیادییک 

 .گیردقرار میزیرمجموعه حقوق بنیادین بشری 

 

 . بحث5

یم ابتدا به بررسی تعریف و پیشینة محصوالت تراریخته خواه

د رایخته در آیینة اسناـام دوم محصوالت تـرداخت. در گـپ

نی المللی مورد توجه قرار خواهد گرفت و در نهایت مبابین

 المللی موردمسئولیت آن از منظر نظام مسئولیت مشدد بین

 گیرد.بحث و بررسی قرار می

 

 تعریف و پیشینة محصوالت تراریخته. 1-5

 لیدتر توتاریخچه مواد غذایی دستکاری شده یا به عبارت کلی

در . گرددمیبر کهنشده ژنتیکی به دوران موجودات اصالح

 دادیمار ابتدا بشر مواد غذایی پیرامون خود را مورد استفاده قر

پس . اختو سپس به اهلی کردن حیوانات و کشت گیاهان پرد

 از آن به کمک دانشمندان به اصالح طبیعی گیاهان در بین

تیکی تغییرات و اصالحات ژن. های به هم مرتبط روی آوردگونه

 هایی است کهدر گیاهان و محصوالت غذایی از جمله نوآوری

زایش جمعیت و ـدر جهت رفع مشکالت ناشی از اف

اورزی های بیشتر به تولید غذا و محصوالت کشیازمندیـن

 نیاز بشر به محصوالت کشاورزی موجب افزایشکند. عمل می

 شده ژنتیکی شده است وضرورت استفاده از محصوالت اصالح

 به از سوی دیگر خطرات احتمالی که استفاده از این محصوالت

ده شکنندگان این مواد غذایی دنبال دارد موجب نگرانی مصرف

 .(5, 4)است 

مده تقسیم ـشده ژنتیکی به دو نسل عواد غذایی اصالحـم

سویای مقاوم به آفتکش، بذرهای مقاوم در برابر . شوندیـم

شده ژنتیکی نسل آفت و ویروس و بیماری از محصوالت اصالح

توان به مصرف کمتر از جمله منافع نسل اول میهستند. اول 

ای های کاشت محصول برمواد شیمیایی، کم شدن هزینه

کشاورزان و حفاظت بیشتر از محیط زیست در استفاده از 

بذرهای مقاوم به آفت که باعث کمتر شدن مصرف آفتکش 
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شده هدف نسل دوم بذرهای اصالح. شود، اشاره نمودمی

منافع نسل . کنندگان نهایی مواد غذایی هستندژنتیکی مصرف

دار شده ژنتیکی عبارتند از افزایش مقدوم مواد غذایی اصالح

خش، ـشده و سالمتی بهای اصالحپروتئین، چربی

ای طعم و بو و ههای تعدیل شده، ارتقا ویژگیکربوهیدرات

های اصلی یکی از هدف. هااکسیدانافزایش مقدار آنتی

به رشد و توسعه  کشده ژنتیکی کممحصوالت اصالح

 با توجه به آنچه گفته شد، .(7, 6) کشورهای فقیر است

های تغییرات عمدی در ژن»: عبارت ازدستکاری ژنتیکی 

تعریف دیگری از در «. (ایهای هستهژن)کننده هویت تعیین

محصوالت »گفته شده است: محصوالت اصالح شده ژنتیکی 

ای موجود زنده تراریخته یا ترکیبات غذایی یا علوفه ،تراریخته

از موجودات زنده تراریخته استفاده شده  است که در تولید آنها

 .(9, 8)« است

 

 المللیمحصوالت تراریخته در اسناد بین. 2-5

 در راستای استفاده از محصوالت تراریخته و دستکاری شده

 هایالمللی و پروتکلها، معاهدات بینژنتیکی کنوانسیون

با اینکه ایران به اکثر این . تعددی تصویب شده استم

معاهدات ملحق شده است اما کشت و تولید این محصوالت 

رحله تحقیقات و ـحقق نشده و در مـتراریخته هنوز م

 در ادامه بحث به مقررات و. ای استهای گلخانهایشـآزم

 :پردازیمالمللی ایمنی زیستی میاستانداردهای بین

 

 یستینسیون تنوع زکنوا. 1-2-5

ترین اجالس سران جهان در ریودوژانیرو عظیم 1992در سال 

 و ماحصل آن تصویب کنوانسیون تنوع برزیل برگزار شد

برای کشورهای  1993دسامبر  29که از تاریخ زیستی بود 

نوانسیون ـهای این کژگیـاز وی. االجرا شده استعضو الزم

المللی و اولین اراده بینتوان به این موارد اشاره کرد که می

و  2000پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا در سال  منشأ انعقاد

المللی برای حل و فصل مسائل زیستی نوین مهمترین ابزار بین

هدف اصلی این معاهده حفظ تنوع زیستی و . آیدبه حساب می

ای استفاده پایدار از منابع طبیعی و تقسیم منافع آن به گونه

قانون »و به موجب  1375ایران در سال . (10) تعادالنه اس

الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون تنوع 

، عضو این کنوانسیون گردید و برای اجرا به سازمان «زیستی

 .حفاظت محیط زیست ابالغ شد

 

 تی کارتاهناپروتکل ایمنی زیس. 2-2-5

در قالب کنوانسیون تنوع زیستی، پروتکل ایمنی زیستی 

در مونترال کانادا به تصویب  2000ژانویه  29ا در کارتاهن

مفاد آن برای کشورهای عضو  2003سپتامبر  11رسید و در 

هدف این پروتکل اجرای قوانین و مقررات . االجرا شدالزم

شده ژنتیکی در سطح من محصوالت دستکاریـجارب ایـت

 برداری تضمین شده از مزایایتا عالوه بر بهره استالمللی بین

مهندسی ژنتیک از خطرات احتمالی آنها بر تنوع زیستی، 

. سالمت انسان، دام، گیاه و محیط زیست جلوگیری کند

شمول پروتکل شامل همه موجودات دستکاری شده ژنتیکی 

شود که با هدف رهاسازی در محیط زیست، استفاده به می

عنوان غذا، علوفه یا فرآوری یا کار در شرایط محصور در سطح 

این پروتکل با تأکید بر  .(11)شوند المللی حمل و نقل میبین

ریو در خصوص محیط زیست و توسعه  1992اعالمیه  15اصل 

قابل در مواردی که تهدیدات جدی یا غیر»: دارداظهار می

بازگشت وجود دارد، عدم اطمینان علمی کامل نباید موجب به 

تعویق انداختن یا عدم انجام  اقدامات الزم برای جلوگیری از 

در مورد این پروتکل، هر «. ودمحیطی شمخاطرات زیست

تواند براساس احتیاط، اجازه ورود یک موجود زنده دولت می

این . دستکاری ژنتیکی شده را از مرزهایش صادر کند یا نکند

احتیاط الزم را عالوه بر تنوع زیستی، برای مخاطرات  لپروتک

 بردکنند نیز به کار میاحتمالی که سالمت انسان را تهدید می

در پروتکل کارتاهنا به روش صحیح انجام ارزیابی  .(12)

 محیطی و همچنین مدارک مورد نیازمخاطرات احتمالی زیست

هدف از این ارزیابی . در این خصوص نیز اشاره شده است

شده شناسایی و ارزیابی خطرهای احتمالی موجودات دستکاری

کننده دریافتژنتیکی برای تنوع زیستی و سالمت کشورهای 

کند تا این پروتکل تمامی کشورها را ملزم می .(13) است

. خطرهای احتمالی این محصوالت را کنترل و مدیریت کنند
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ریت و کنترل این خطرهای احتمالی شامل های مهم مدیبخش

های آموزشی و های ردیابی، دورههای تحقیقاتی، سیستمبرنامه

 .(14)است های داخلی دولتی همکاری بهتر میان سرویس

اصلی ایمنی زیستی پروتکل کارتاهنا اتاق های یکی از پایگاه

این اتاق شفافیت و تبادل ارتباط را . تهاتر ایمنی زیستی است

کشورهایی که در حوزه موجودات زنده . کندآسان می

کنند، باید ظرفیت شده ژنتیکی فعالیت و تجارت میدستکاری

های الزم برای اجرای پروتکل را داشته باشند؛ از جمله مهارت

های ارزیابی های مقرراتی و روش، تجهیزات، چارچوبالزم

ارتاهنا ـعالوه بر این، پروتکل ک .(13)خطرهای احتمالی 

های علمی ها را برای همکاری با یکدیگر از طریق آموزشدولت

و فنی، در جهت پیشبرد انتقال فناوری، اطالعات خاص و 

الزم به ذکر است که  .(14) کندتأمین منابع مالی توصیه می

قانون الحاق »دولت جمهوری اسالمی ایران نیز به موجب 

« دولت جمهوری اسالمی ایران به پروتکل ایمنی زیستی

 .، عضو این پروتکل است1382مصوب 

 

خصوص الالمپور دراکو-گویاپروتکل الحاقی نا. 3-2-5

 پذیری و جبران خسارت مسئولیت

ت اجرایی شدن و شفاف الالمپور در جهاکو-پروتکل ناگویا

پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و با هدف ایجاد  27سازی ماده 

مکانیسم برای مسئولیتپذیری و جبران خسارت ناشی از 

شده ژنتیکی در حین حمل و نقل فرامرزی از موجودات اصالح

در  2010اکتبر  15جمله صادرات، واردات و ترانزیت در 

دان پروتکل ایمنی زیستی جریان اجالس پنجم اعضا و متعاه

در این پروتکل . کارتاهنا در ناگویای ژاپن به تصویب رسید

مبنای مسئولیت در المللی کشورها را برتوان توافق بینمی

در . شده ژنتیکی جستجو کردحوزه موجودات دستکاری

کواالالمپور، بررسی ارتباط موجودات -پروتکل الحاقی ناگویا

رای ـات الزم بـدامـسارت، اقا خـشده ژنتیکی بدستکاری

ن گیری، بررسی و نحوه جبران ضررهای احتمالی، تعییاندازه

و ... کننده ووظایف عوامل خسارت اعم از صادرکننده یا وارد

صالح، تعیین مدت و میزان مالی های اجرایی ذیدستگاه

حل مسئولیت در برابر این نوع موجودات تراریخته، ارائه راه

شده ژنتیکی برای جبران دستکاری موجودات برای بیمه کردن

الزم است . ضررهای احتمالی و تعریف خسارت ارائه شده است

که موارد فوق حتما در قوانین و مقررات ملی آورده شوند 

پذیری و عیین روش مسئولیتپروتکل الحاقی مذکور به ت .(15)

شده ژنتیکی جبران ضررهای ناشی از موجودات زنده دستکاری

ینکه ایران از جمله کشورهای واردکننده پردازد و با توجه امی

بروز ضررهای ، بنابراین در صورت استگونه محصوالت این

های صادرکننده به ایران، به عنوان یک احتمالی از سوی کشور

در این پروتکل . ای جبران خسارت عمل کندعامل حمایتی بر

گیرد و الحاقی تولید داخلی یک کشور مورد بحث قرار نمی

شده المللی محصوالت دستکاریموضوع بحث بین صرفاً

 .(16)شود المللی عنوان میژنتیکی و نقل و انتقاالت بین

 

 (لیمنتاریوسآکدکس )کدکس غذایی . 4-2-5

اصطالح کدکس آلیمنتاریوس دارای ریشه التین و به معنای 

ای از استانداردها است که که شامل مجموعه استقانون غذا 

آید و شامل میماهنگ با قوانین دیگر به اجرا دربه صورت ه

تبدیلی استاندارد برای همه مواد غذایی، ازجمله تبدیلی و نیمه

 1961این کمیسیون در سال است. یا آماده مصرف یا خام 

 1962توسط سازمان خواروبار جهانی تأسیس شد و از سال 

مسئولیت تدوین و اجرای استانداردهای غذایی و سازمان 

ت ـظ سالمـفـح. تـرفـرعهده گـهداشت جهانی را بـب

کنندگان، ایجاد هماهنگی در فعالیت مرتبط با تدوین صرفـم

غذایی و رعایت موازین بهداشتی در تجارت مواد استانداردهای 

کمیسیون . (17)باشند غذایی از جمله اهداف این طرح می

اجالسی را برای  WHO/FAOمشترک کدکس مواد غذایی و 

منظور بررسی نقش زیست فناوری به 1990بار نخست در سال 

با  1995در تولید مواد غذای برگزار کرد و پس از آن در سال 

مواد غذایی »گروه بین دولتی تحت عنوان  تشکیل یک کار

گذاری نشانهحاصل از فناوری زیستی موافقت کرد تا در مورد 

ای مواد غذایی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی ایمنی و اثرات تغذیه

و خطر احتمالی کار کنند و ضمن ارائه تعاریفی برای 

شده ژنتیکی حاصل از های اصالحهای حاوی سازوارهفرآورده»

شده توسط مهندسی زیست فناوری نوین، موجودات اصالح
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  DNAهای اد مولکولهای مورد استفاده در ایجژنتیک، روش

آوری ، مدارک الزم را جمع«نوترکیب یا موجودات تراریخته

 .(18) نویس بپردازندکرده و به تهیه پیش

 

 ارتباط با المللی درمبنای مسئولیت بین. 3-5

 شده ژنتیکی محصوالت اصالح

ه بالمللی، ضوعات و محتویات اسناد بینوبا در نظر گرفتن م

خته رسد مبانی مسئولیت در ارتباط با محصوالت ترارینظر می

-یکوالالمپور و پروتکل ایمن-در دو پروتکل الحاقی ناگویا

 :یستی کارتاهنا موجود استز

 

 ی کارتاهنازیست-پروتکل ایمنی. 1-3-5

گذاری در ارتباط با میالدی اولین قانون 1990 در دهه

این در . شده ژنتیکی به وقوع پیوستمحصوالت دستکاری

 1992المللی تنوع زیستی صورتی است که معاهده بین

ی مللالدر سطح جهانی، نخستین اراده بین میالدی ریودوژانیرو

این پروتکل به  19در ماده . در مورد این موضوع است

خصوص نقل و ی عضو توصیه شده تا یک پروتکل درکشورها

ه کشده ژنتیکی انتقال و استفاده از موجودات زنده دستکاری

وع انتظار تأثیرات سوئی بر حفاظت و استفاده پایدار از تن

در  ور کهنطهما .(19)رود را مالحظه کنند زیستی از آنها می

 هدف این پروتکل همکاری اعضا برای ،مباحث قبل اشاره شد

تضمین حفاظت انسان و گیاهان و محیط زیست در زمینه 

ت من از محصوالـاستفاده ای قل و انتقاالت،ـمل و نـح

 . شده ژنتیکی و به کارگیری آنها استکاریـدست

مسئولیت و جبران »این پروتکل تحت عنوان  27ماده 

ر مورد خسارات سوء این محصوالت و مسئولیت آن د« خسارت

داند که سخن به میان آورده و کشورهای عضو را ملزم می

قوانین و مقررات الزم را برای جبران خسارت ناشی از انتقال 

مقرر  27ماده . آزادنه و فرامرزی این محصوالت تنظیم کنند

فراهمایی اعضا که تحت عنوان اجالس اعضا این »: داردمی

ر اولین اجالس خود فرآیندی را کند باید دپروتکل فعالیت می

المللی در خصوص جزئیات مناسب قواعد و راهکارهای بیندر

مرزی زمینه تعهد و جبران خسارت ناشی از نقل و انتقال برون

شده تجزیه و تحلیل نموده و توجه موجودات زنده دستکاری

الملل ینالزم به فرآیندهای در حال توسعه در حقوق ب

خصوص این مطالب اتخاذ کرده و در جهت تکمیل این در

 «. فرآیند ظرف مدت چهار سال، تالش خواهد کرد

 وانینقین بنابراین در این ماده تنها بر ملزم بودن تهیه و و تدو

و راهکارهای مسئولیت ناشی از نقل و انتقاالت فرامرزی 

ورد ـشده ژنتیکی تأکید دارد و در ممحصوالت دستکاری

ر د. ای در حوزه مسئولیت سخنی به میان نیاورده استنظریه

ت واقع این پروتکل نظام مسئولیت و راهکارهای جبران خسار

ین ااز  در تفسیر این ماده مذکور. را مورد بحث قرار نداده است

. نظر وجود داردنظران حقوق اختالفپروتکل میان صاحب

سارت در صورت ایجاد خای بر این تفسیر تأکید دارند که دهـع

 از سوی اتباع یک کشور به کشوری دیگر، دولت آن کشور به

 رانعنوان یک از اعضای پروتکل کارتاهنا مسئول تعهدات و جب

ه در کای بر این باورند در مقابل عدهاست. خسارات وارد شده 

صورت وارد شدن خسارت از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی، 

نه دولت  وده خود این اشخاص مسئولیت جبران خسارت برعه

 .(20) استمتبوع آنها 

 

 کوالالمپور-گویاپروتکل الحاقی نا. 2-3-5

 27همانطور که پیشتر اشاره شد، در راستای اجرای ماده 

 15ر کواالالمپور د-پروتکل کارتاهنا، پروتکل الحاقی ناگویا

رد به تصویب رسید که تا زمان نگارش آن وا 2010اکتبر سال 

ه از جملکه این پروتکل  4ماده . فاز اجرایی خود نشده بود

ی واد آن و گام مهمی در حوزه یکسان ساختن مبانمهمترین م

کند که ، عنوان میاستالمللی های بینمسئولیت در بحث

الزم است در چارچوب قوانین داخلی هر کشور یک رابطه »

شده سببی بین خسارت ناشی از موجود زنده دستکاری

 ضرر بر این اساس باید میان«. ژنتیکی مورد سؤال برقرار شود

شده ژنتیکی رابطه مده و موجودات دستکاریبه وجود آ

منطقی بین سببیت وجود داشته باشد و وجود این ارتباط 

این است. به وجود آمده شرط اصلی موجود تراریخته و ضرر 

ر طورابطه تا حدی از اهمیت برخوردار است که یک ماده را به

 .(21)اند مستقل به آن اختصاص داده
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: شده است که این پروتکل نیز عنوان 5در بند دوم ماده 

که باعث  ( عاملی راالف: دار ملی بایستیمرجع صالحیت»

خسارت را  (شناسایی نماید، ب، ایجاد خسارت شده است

اید ب عاملکه توسط را ای اقدامات مقابله( ارزیابی کند و ج

در حقیقت در هر کشور مرجع «. تعیین نماید ،انجام شود

ان است تعیین دار ملزم است شخصی را که عامل زیصالحیت

پروتکل  4اساس ماده کند و تعیین این شخص نیز باید بر

ترین نکته برای بر این اساس اساسی. الحاقی صورت گیرد

وجود رابطه سببیت بین متصدی و  ،تشخیص شخص مسئول

 و صرفا وجود این رابطه سببیت برای استشده  خسارت وارد

که در  الزم به ذکر است. مسئول شناختن متصدی کافی است

سارات این پروتکل قوانین و مقررات الزم برای جبران خ 7ماده 

شده آمده است که باید طبق قانون داخلی حل و فصل  وارد

 در اینجا نیز همچون خسارات مربوط به حوادث .(22)شوند 

ز اهای عضو تا در مواقع خطر دولتاست راتور مسئول اتمی اپ

او بخواهند سریعا مراتب را به مرجع صالحه گزارش کند؛ 

 آنها با خسارات را ارزشیابی کند؛ اقدامات الزم را برای مقابله

 ی کهرود اپراتوراز مقامات صالحه نیز انتظار می. انجام دهد

 عرفی کند، ازشده است را شناسایی و م مسئول خسارات وارد

م عد خسارات واردشده ارزیابی الزم را داشته باشد و در صورت

ا ا آنهببله با مخاطرات، خود دولت به مقا مقابلهاقدام اپراتور در 

رعهده بها و خسارات را خود تواند هزینهدولت هم می. بپردازد

ور پراتاتواند برای جلوگیری از ضرر آنها را از بگیرد و هم می

خسارات باید توسط حقوق داخلی معین شوند و . دوصول کن

محکومان نیز حق اعتراض و درخواست تجدیدنظر قضایی را 

نه این پروتکل نیز در زمی 8همچنین در ماده . داشته باشند

بران توانند برای جاعضا می: کندهای مالی بیان میمحدودیت

نین قوا ای، درها و مخارج مالی مربوط به اقدامات مقابلههزینه

 .(23)داخلی خود حدود مالی تعیین کنند 

اشاره « هامعافیت»این پروتکل، مطلبی با عنوان  6در ماده 

توانند در قوانین داخلی کشورشان، اعضا می»کند که می

حوادث طبیعی یا ( الف: ها را به شرح ذیل ارائه نمایندمعافیت

ین ابنابر«. جنگ یا آشوب مدنی( بینی و بقابل پیشغیر

مسئولیت  ،ه در این پروتکل به آن اشاره شدهمسئولیتی ک

برای نمونه در است. محدود مسئولیتی نیست، بلکه  1مطلق

مواردی که خسارت ناشی از حوادث طبیعی و قوه قاهره و یا به 

بینی نشده باشد، اپراتور یا شخص مسئول از هر صورت پیش

مسئولیت  . بنابراین در این مفهوم،شودمسئولیت معاف می

یت استثنایی مسئولیت محض یک مسئول. نظر استمحض مد

در . گذار تعریف کرده استاست که محدوده شمول آن را قانون

نتیجه مبنای مسئولیت در بررسی این دو پروتکل، همان 

 . باشدمسئولیت محض می

 

ر به غذای سالم، حق ب دسترسیمناسبات حق . 4-5

 سالمت و حق حیات

ی ایغذ وادمبا توجه به آنچه که در ارتباط با تولید و استفاده از 

ر د بیان این نکته مهم است کهشدۀ ژنتیکی بیان شد، اصالح

ضر هایی که انجام شده است، از یکسو، مها و بررسیآزمایش

ز شدۀ ژنتیکی ثابت نشده است، و ابودن مواد غذایی اصالح

 .ستسوی دیگر، سالم و سودمند بودِن آنها نیز اثبات نشده ا

اد د که، چنانچه مواین امر از این جهت اهمیت فراوانی دار

، شندمزبور در درازمدت دارای آثار سوءیی بر سالمت انسان با

ان عواقب آن و تأثیری که بر طبیعت دارند قابل مهار و جبر

ز حق بر دسترسی به مواد غذایی سالم در واقع یکی ا. نیست

و حق بر سالمت نیز در واقع  استهای حق بر سالمت جنبه

چه اینکه حیات . شودسوب میای از حق بر حیات محجنبه

 . بدون سالمت، اساساً معنایی ندارد

میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی  12حق بر سالمت ذیل ماده 

: داردمقرر می 12ماده . و فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است

از  تمتع را به کسهر حق اقمیث این طرف کشورهای -1»

 به الحصولممکن یو روح جسمی سالمت حال بهترین

 این طرف کشورهای که تدابیری -2شناسند؛ می رسمیت

اتخاذ خواهند کرد  حق این کامل استیفای تأمین برای میثاق

 تقلیل-: خواهد بود امور ذیل تأمین برای الزم اقدامات شامل

                                                        
محض با مسئولیت مطلق در آن است که در مسئولیت محض،  تفاوت مسئولیت 1

ز اود را خا جزئاً تواند با دفاعیاتی مانند خطای مشترک یا قوه قاهره کالً یخوانده می

ای مسئولیت معاف نماید. لیکن در مسئولیت مطلق ورود خسارت به تنهایی بر

 مسئول دانستن خوانده کافی است و هیچ دفاعی پذیرفتنی نیست.
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و رشد  یر کودکانو م ، مرگکودکان شدن متولد مرده میزان

 از جمیع صنعتی داشتو به محیط بهبود بهداشت-؛ آنان المس

( بومی)گیر همه هایبیماری و معالجه پیشگیری- ؛جهات

ها؛ بیماری این پیکار علیه ها همچنینو سایر بیماری ایحرفه

 هایو کمک پزشکی مراجع تأمین برای مناسب ایجاد شرایط-

 «.بیماری ابتالی به صورت در عموم برای پزشکی

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ارتباط با 

 ومیثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی  12تعهدات ناشی از ماده 

ویه که در رویه کمیته و همچنین ر)فرهنگی، سه نوع تعهد را 

 نهادها و مؤسسات حقوق بشری و نیز در ادبیات نویسندگان

برای دولت ( د تأکید قرار گرفته استحقوق بشر بسیار مور

ماهیتی، تعهدات مزبور شامل از حیث  .(24)برشمرده است 

 .باشندمی( تحقق)تعهد به احترام، حفاظت و اجرا 

جرا امیثاق وجود دارد، تعهد به  12سومین تعهدی که در ماده 

های عمومی از دیدگاه 37و  36در بندهای . است( تحقق)

وان به عن. مصادیقی از تعهد به اجرا بیان شده است 14شماره 

لی سالمت که متضمن ـیاست مساید ـها بثال، دولتـم

ای ریزی دقیق برای تحقق حق بر سالمت با هدف ارتقرنامهـب

ثر ارتقای مؤ. مؤثر نظام سالمت باشد، را به تصویب برسانند

ای از جمله ای بسیار متنوع و گستردهنظام سالمت دارای مؤلفه

ه همه ـساوی بـرسی مـاسیون، دستهای واکسینرنامهـب

فید، آب مت مانند مواد غذایی سالم و مهای سالشرطیشـپ

باشد می... آشامیدنی سالم، بهداشت اولیه و مسکن مناسب و

ها عالوه بر اطمینان از آموزش کافی و همچنین دولت .(25)

 مناسب پزشکان و سایر پرسنل پزشکی، باید تعداد کافی از

ها و مراکز بهداشتی و درمانی را تأسیس ها، کلینیکبیمارستان

د کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در فرآین. کنند

در مناطق ای بر این امر به ویژه نظارتی خود، تأکید ویژه

 .دوردست، روستایی و فقیرنشین شهری دارد

ای از مجموعه 14عمومی شماره  هایدر گزارش دیدگاه

مقصود از . اندتعهدات، تحت عنوان تعهدات اصلی مشخص شده

ها اعم از تعهدات اصلی، تعهداتی هستند که تمام دولت

ثروتمند و فقیر باید در هر شرایطی اجرا کنند، زیرا تعهدات 

بور یا به میزان بسیار محدودی وابسته به منابع هستند و یا مز

 .(26)نیاز از منابع هستند که کامالً بیاین

 ها، خدمات ودسترسی به کاال-1: تعهدات اصلی عبارتند از

های اساس اصل عدم تبعیض، به ویژه گروهامکانات بهداشتی بر

و  غذای ضروری، کافیدسترسی به حداقل -2پذیر؛ آسیب

دسترسی به سرپناه -3مفید باشد جهت رهایی از گرسنگی؛ 

-4اصلی، مسکن، سرویس بهداشتی و تأمین آب آشامیدنی؛ 

 اطمینان از توزیع عادالنه کلیه-5تهیه داروهای ضروری؛ 

 اتخاذ و اجرای یک-6امکانات، کاالها و خدمات بهداشتی؛ 

 .(27)مومی های بهداشت عاستراتژی ملی و برنامه

نب این تعهدات اصلی در ارتباط با حق بر سالمت باید از جا

های عضو میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و همه دولت

ها به کمیته ای که دولتهای دورهفرهنگی رعایت و در گزارش

 کنند، به عنوان محوراقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارائه می

میثاق،  12سایر تعهدات ناشی از ماده . اصلی قرار گیرند

ی رهامعموالً دارای بار مالی زیادی هستند که بسیاری از کشو

ه بها با مشکالت زیادی رو در حال توسعه برای تأمین کامل آن

از گزارش نظرات عمومی  44همچنین در بند . رو هستند

ای از تعهدات اضافی را نام برده است که ، مجموعه14شماره 

لی ا جزئی از تعهدات اصدارای اهمیت قابل توجهی هستند، ام

های بهداشتی مربوط به زاد و شوند، مانند مراقبتمحسوب نمی

های عفونی سازی در برابر بیماریولد، مادر و کودک، ایمن

فراگیر، اقدامات الزم برای پیشگیری، درمان و کنترل 

های اپیدمی و بومی، آموزش و دسترسی به اطالعات بیماری

های ه سالمت، ارائه آموزشدر مورد مشکالت اصلی حوز

مناسب برای کارکنان بخش سالمت، از جمله آموزش بهداشت 

 .(28)و حقوق بشر 

دهنده عملکرد واقعی بسیاری از تعهدات اصلی در واقع نشان

، به همین دلیل هستندها در سطح نظام حقوق داخلی دولت

دانان معتقدند که تعهدات مزبور بسیاری از نویسندگان و حقوق

الملل عرفی یا حتی بخشی از اصول کلی بخشی از حقوق بین

البته برخی از نویسندگان با  ،(24)شوند حقوقی محسوب می

 قرار»ها، نباید صرفاً این رویکرد مخالف هستند؛ به عقیده آن

 معیار عرفی قلمداد« گرفتن در چارچوب نظام حقوق داخلی
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کردن تعهدات مزبور باشد، زیرا ابعاد مهمی از حق بر سالمت 

به دالیل مختلف کنار ها بنان است در رویه داخلی دولتممک

د و در نتیجه به مرور زمان و تأکید بیش از حد به گذاشته شو

ها، تعهدات مزبور عمالً کنار گذاشته شوند رویه عملی دولت

(29). 

 

 از ناشی خسارت جبران مسئولیت مبنای. 5-5

 کشورها داخلی حقوق در ژنتیکی شدهاصالح محصوالت

 و یکسان مبنای شاهد مختلف کشورهای داخلی حقوق در

 از ناشی وارده خسارات از ناشی مسئولیت خصوص در روشنی

 اغلب در اگرچه .باشیمنمی ژنتیکی شدهاصالح محصوالت

 دتولی مدنی ناشی از کشورها، مبنای مسئولیت داخلی قوانین

 درخصوص لیکن .استوار است محض مسئولیت برمبنای

 زمان در که تراریخته غذایی تولید و عرضه مواد مسئولیت

ن است، با تعارض قوانی نشده کشف هنوز آن بودن مضر توزیع

ی ایدر رابطه با خساراتی که ناشی از مواد غذ. مواجه هستیم

 کندمی وارد لطمه اشخاص جسمانی سالمت ناایمن بوده و به

ف لیکن دانش زمان عرضه و مصرف آن مواد غذایی قادر به کش

شته اصالح ژنتیک شده را نداعیب و مضر بودن آن ماده غذایی 

 .هستیم مواجه پراکندگی قوانین و نشتت با همچنان است،

 سئولیتم درخصوص اینکه از فارغ ایران داخلی حقوق در

 شکلی به ندارد، وجود کلی قاعده غذایی مواد تولید از ناشی

جدی  قانونی خالء با تراریخته غذایی مواد درخصوص ترواضح

 مانند قواعدی براساس است شده تالش گرچه هستیم. مواجه

 لحظه در عیب که موضوع این بیان و الضرر اصل و غنم قاعده

 این از ناشی اراتخس لزوم جبران است، داشته وجود تولید

است.  مناقشه قابل دالیل این لیکن. گردد توجیه محصوالت،

 رغمعلی 1985 مصوب اروپایی جامعه دستورالعمل مطابق

 و تولید از ناشی خسارت برای محض مسئولیت مبنای پذیرش

 سیاسی و اقتصادی اجتماعی، پیوستگی از باالیی سطح رغم به

 متفاوتی و ناهمگون ردیرویک کشورها این اروپایی، کشورهای

 مواد درخصوص خصوص به تولید از ناشی مسئولیت درباره

این رویکرد ناهماهنگ که به  .نمودند اتخاذ تراریخته غذایی

 مواد تولیدات از مدنی ناشی مسئولیت گذاردن دلیل مسکوت

 قضایی رای تفسیرـرا ب راه آمده است، وجودـراریخته بـت

میل نمودن مسئولیت یا تح خصوصداخلی در هایدادگاه

اساس مصالح ن تولید مواد غذایی تراریخته، برمعافیت عاملی

 دارد.نگه می باز همچنان سیاسی و اجتماعی و اقتصادی

 یتحما هدف آلمان، با در حقوق که این وجود با بعنوان مثال

 قانون شاهد تصویب زیست محیط و انسان جسمانی سالمت از

 آن بعدی هایاصالحیه و 1990 ژوئن 20 ژنتیک در مهندسی

 ماده به صراحت هستیم 2006 و 2004 و 1993 هایسال در

 تراریخته، محصوالت تولید برای تنها نه قانون این 34

 زا ناشی هایخسارت جبران بلکه نمود تعریف استانداردهایی

پذیرفت. این به آن معناست که  را تراریخته غذایی مواد

ت دن این محصوالفت علم، مضر بوچنانچه بعداً به دلیل پیشر

 .(30)کننده این محصول مسئول خواهد بود کشف شود، تولید

 مانند توجیهاتی با انگلیس حقوق در که است حالی در این

 و بیمه هایهزینه کنترل لزوم و نوآوری از پشتیبانی لزوم

 ضررهایی برای را مسئولیتی صنعت، از حمایت و کاال قیمت

 وجود به غذایی تراریخته مواد مصرف از ناشی آینده در که

 شهروندان را هایین مسئول نهایت در و اندآید، نپذیرفتهمی

 و بوده صنعت از بخشی خود که اند. شهروندانیدانسته

 هتراریخت غذایی مواد تولید از ناشی منافع در که همانطور

 .(31)های آن باید شریک باشند در خطر هستند سهیم

 تراریخته غذایی مواد با رابطه در حقوق ایاالت متحده نیز در

 با آمریکا در .است نشده بینیپیش مدنی قانون در ایمقرره

 فروشندگان بر دوم بیانیه نویسیشپ 402 ماده ینکها وجود

 گرفتن کار به و نموده تحمیل محض مسئولیتی غذایی مواد

 شدهاصالح غذایی مواد تولید برای را علم در سطح باالترین

 به نسبت داند، لیکنمی ضروری ایمنی حفظ جهت ژنتیکی

 وارد اشخاصی به است ممکن غذایی نوع مواد این که ضررهایی

اند. ننموده اتخاذ را یکسانی های این کشور، موضعایالت آورند

 مواد درخصوص را توسعه خطر دفاع آمریکا هایایالت اکثر

 از ناشی خسارات چنانچه واقع در .(32)اند پذیرفته تراریخته

 عدم دلیل به دد،گر کشف بعدها ژنتیکی شدهاصالح مصرف

 تولیدکننده غذایی مواد این توزیع لحظه در ضررها این کشف

. بود خواهد معاف مسئولیت از غذایی مواد این کنندهتوزیع بر
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 هماهنگی و منسجم قواعدی وجود به نیاز رسدمی نظر به لذا

 غذایی مواد از ناشی خسارت جبران و ایمنی درخصوص

 .گرددمی احساس لمللیابین سطح در ژنتیکی شدهاصالح

 

مرة آحق حیات در قامت یکی از مصادیق قواعد . 6-5

 المللحقوق بین

همانطور که مشاهده شد، حق بر دسترسی به غذای سالم در 

این حق است. « حق حیات»واقع یکی از مصادیق عنوان کلیِ 

ر المللی دارای اهمیت و آثار بسیادر فضای حقوق بشر بین

المللی، حق چوب نظام حقوق بشر بیندر چهار. مهمی است

ق یکی از مصادی وحیات یکی از مصادیق حقوق بنیادین بشری 

 .مسلم قواعد آمره است

ره ، قاعده آم1969کنوانسیون وین  53با توجه به مفاد ماده 

المللی ه بینای است که از سوی جامعقاعده"الملل، حقوق بین

و  ناپذیر شناخته شدهای تخلفها در کل به عنوان قاعدهدولت

گونه تخطی از آن مجاز نیست و پذیرفته شده است که هیچ

 الملل عام با همان ویژگیتنها با یک قاعده بعدی حقوق بین

 ."قابل تغییر است

وق گذار در موضوعات مختلف حققواعد آمره دارای نقشی تأثیر

ب هنجاری قواعد آمره در رأس سلسله مراتهستند. الملل بین

ارهای تر، سایر هنجبه بیان ساده. الملل قرار دارندبینحقوق 

رار توانند در تعارض با قواعد مزبور قالملل نمیحقوق بین

مرۀ آالمللی لیستی از مصادیق قواعد در هیچ سند بین. گیرند

برای تشخیص  .(33)الملل مشخص نشده است حقوق بین

مصادیق قواعد آمره باید در هر حوزۀ خاص با توجه به 

را  زبورالمللی، مصادیق ممجموعه هنجارها و رویة بازیگران بین

ن یف قواعد آمره که در کنوانسیومطابق با تعر. تشخیص داد

وین راجع به حقوق معاهدات بیان شده است، قواعد آمره 

جامعه »دارای یک ویژگی خاص هستند و آن اینکه، از سوی 

رد به عنوان یک هنجار غیرقابل عدول مو« المللی در کلبین

 .(34)شناسایی قرار گرفته باشند 

در فضای حقوق بشر برخی از هنجارهای حقوق بشر به عنوان 

مطابق مفاد . اندغیرقابل عدول مورد شناسایی قرار گرفتهقواعد 

میثاق حقوق مدنی و سیاسی، برخی از تعهدات حقوق  4مادۀ 

( حتی در شرایط اضطراری)ها در هیچ حالتی بشری دولت

ممنوعیت کلیه . 1: حقوق مزبور عبارتند از. قابل تعلیق نیستند

رنگ، جنس، اساس نژاد، کال تبعیض نژادی اعم از تبعیض براش

. 3حق حیات؛ . 2زبان، اصل و منشأ مذهبی یا اجتماعی؛ 

ممنوعیت آزار و شکنجه یا رفتارهای ظالمانه از جمله تحت 

ممنوعیت بردگی و . 4های پزشکی یا علمی قرار دادن؛ آزمایش

ممنوعیت حبس افراد به علت عدم . 5خرید و فروش برده؛ 

ماسبق نشدن  عطف به. 6توانایی اجرای تعهد قراردادی؛ 

. 8تعهد به شناسایی شخصیت افراد انسانی؛ . 7قوانین جزایی؛ 

حق آزادی فکر، وجدان و مذهب؛ در نتیجه، تعهدات فوق، 

المللی مصادیق بارز قواعد آمره در فضای حقوق بشر بین

در نتیجه این قواعد در رأس سلسله مراتب . شوندمحسوب می

 .(35)رند الملل قرار داهنجاری نظام حقوق بین

 ارایها دالمللی دولتق مسئولیت بینقواعد آمره در نظام حقو

که  تر، وضعیت دولتیبه بیان ساده. آثار بسیار مهمی هستند

ا بالملل را نقض کند یکی از مصادیق قواعد آمرۀ حقوق بین

دولتی که یک هنجار غیرآمره را نقض کند، کامال متفاوت 

گاه برای درک این مسأله الزم است که در ادامه به جای. است

 .یمها بپردازالمللی دولتآمره در نظام مسئولیت بینقواعد 

 

لمللی اآثار قواعد آمره در فضای مسئولیت بین. 7-5

 (مسئولیت مشدد)ها در قبال اعمال متخلفانه دولت

سی های اصلی و اساالمللی، یکی از شاخهحقوق مسؤولیت بین

الملل های حقوق بینایر شاخهالملل است که با سحقوق بین

المللی حقوق مسؤولیت بیناست. ای ارتباط تنگاتنگی دار

به  المللی مربوطعبارت است از مجموعه قواعد و مقررات بین

است. مللی الهای بینها و سازمانموضوع مسؤولیت دولت

ها بنابراین هر موضوعی که به نوعی با موضوع مسؤولیت دولت

قوق المللی ارتباط داشته باشد، در حهای بینو سازمان

 .شودالمللی مطرح میمسؤولیت بین

ها اساساً دارای حالتی المللی دولتولیت بینئقواعد مس

، به همین دلیل برای یافتن این قواعد باید به استمدون رغی

المللی، عرف و رویه قضایی محاکم دادگستری و داوری بین

 1969 الملل از سالکمیسیون حقوق بین. دکترین رجوع کرد
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ها را آغاز کرد المللی دولتراجع به مسؤولیت بین بررسی طرح

طرح توسط کمیسیون به تصویب  2001تا سرانجام در نوامبر 

الوصف با توجه به اینکه در شرح مواد این مع. نهایی رسید

الملل به کلیه آراء مراجع قضایی و طرح، کمیسیون حقوق بین

، این طرح ها استناد کرده استالمللی و رویه دولتداوری بین

ها قرار نگرفته است با اینکه هنوز مورد امضاء و تصویب دولت)

به عنوان ( المللی درنیامده استو به شکل یک معاهده بین

ها المللی دولتمنبع قواعد و مقررات حقوق مسؤولیت بین

بنابراین در ادامه ما نیز به بررسی جایگاه قواعد . شودتلقی می

 .پرداختآمره در این طرح خواهیم 

یت اولین ارجاع به قواعد آمره در طرح مواد راجع به مسؤول

 مطابقت با قواعد»تحت عنوان  26ها به ماده المللی دولتبین

فصل پنجم از قسمت اول طرح کمیسیون . مربوط است« آمره

ل در این فص. پردازدبه معاذیر رافع وصف متخلفانه فعل می

وجود هریک از شش وضعیت بیان شده است که در صورت 

این شش . رودانة فعل دولت از بین میها، وصف متخلفآن

در  رضایت، دفاع مشروع، اقدامات متقابل: وضعیت عبارتند از

 . رتضرو المللی، فورس ماژور، اضطرار وبرابر فعل متخلفانه بین

طرح کمیسیون شرح  25تا  20این شش وضعیت، ذیلِ مواد 

ر این شش وضعیت، کمیسیون دبه دنبال بیان . اندداده شده

صل، فهیچیک از مقررات این »: کندچنین تصریح می 26ماده 

 یک رافع وصف متخلفانه فعل دولت که مغایر با تعهد ناشی از

 «.الملل عام باشد، نخواهد بودقاعده آمره حقوق بین

دارد که همچنین کمیسیون در تفسیر همین ماده بیان می

بودن فعل در فصل پنجمِ بخش شرایط رافع وصف متخلفانه 

الملل عام را نخست هیچگونه تخطی از قاعده آمره حقوق بین

به عنوان مثال دولتی  .(36)پذیرد مجاز ندانسته و آن را نمی

تواند از چنین کند نمیکه به اقدامات متقابل مبادرت می

-تواند نسلزدایی نمیبرای مثال نسل. ای تخطی کندقاعده

ترتیب استناد به به همین . (37)زدایی متقابل را توجیه کند 

تواند نقض یک قاعده آمره را ضرورت و سایر معاذیر رافع نمی

البته باید توجه داشته باشیم که در اعمال برخی . توجیه کند

به . قواعد آمره ممکن است رضایت دولت، تأثیر داشته باشد

تواند به نحو معتبری حضور نیروی عنوان مثال، یک دولت می

خود برای هدف مشروعی اجازه دهد  نظامی بیگانه در قلمرو

اشیم که در این مورد خاص نیز باید توجه داشته ب .(36)

در جهت یک هدف مشروع باید صادر شود، وگرنه  "رضایت"

برای مثال چنانچه دولتی در اعالمیه رضایت خود تصریح کند 

که نسبت به تجاوز نظامی دولت دیگر رضایت دارد، در این 

رسد که رضایت مذکور رافع وصف متخلفانه شرایط به نظر نمی

 .فعل دولت متجاوز باشد

اعد آمره در طرح کمیسیون، مربوط به دومین ارجاع به قو

های نقض»مقررات فصل سوم از بخش دوم تحت عنوان 

 «الملل عامفاحش تعهدات ناشی از قواعد آمره حقوق بین

 است. 

الملل، نقض جدی قاعده ، کمیسیون حقوق بین40ماده  2بند 

داند که با قصور فاحش یا سیستماتیک آمره را نقضی می

نقض،  برای آن که یک. همراه باشد( یزی شدهرمنظم یا برنامه)

 یافته و عمدیسیستماتیک تلقی گردد، باید به شکل سازمان

ثار آدر مقابل، واژه فاحش به گستردگی تخلف یا . صورت بگیرد

هایی است که کنندۀ تخلفآن اشاره دارد، یعنی مشخص

ا به باحمماهیتی آشکار داشته، به منزله حمله مستقیم و بی

باید . شوندهای صیانت شده از سوی قاعده تلقی میارزش

های جدی معموالً هم سیستماتیک و هم توجه داشت که نقض

 .(36)فاحش هستند 

یان بآثار نقض جدی یک تعهد ناشی از قواعد آمره  41در ماده 

در این ماده دو تعهد سلبی و یک تعهد ایجابی . شده است

ها در موارد نقض یک قاعده آمره، در نظر گرفته برای دولت

ید باها ابتدا تعهد ایجابی عبارت است از اینکه دولت. شده است

عد برای پایان بخشیدن به وضعیت ایجاد شده در اثر نقض قوا

: کندمقرر می 41بند اول ماده . آمره، با یکدیگر همکاری کنند

 ها باید برای پایان بخشیدن به هرگونه نقض خطیر تعهددولت

. نداز طرق قانونی همکاری نمای 40در معنای مورد نظر ماده 

های رنامهبها و قالب طرح تواند درحال این همکاری هم می

 مانسازمان ملل متحد و هم در قالب سازوکارهای خارج از ساز

 ملل متحد باشد اما به شرطی که سازوکارهای اخیر، ایجاد

خیر اهای ملل متحد در موضوع ها و برنامهمانع در روند طرح

 .(36)نکند 
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 ها در صورت نقضو اما تعهدات سلبی عبارتند از اینکه دولت

و  های ایجاد شدهقواعد آمره، تعهد به عدم شناسایی وضعیت

دت در حفظ وضعیت مذکور را همچنین عدم کمک و مساع

ضعیت وهیچ دولتی نباید : داردمقرر می 41ماده  2بند . دارند

 40حاصل از یک نقض فاحش تعهد در معنای مورد نظر ماده 

 را قانونی شناخته و یا در حفظ آن وضعیت کمک یا همراهی

ین در مورد تعهد به عدم شناسایی باید بگوییم که ا. نماید

 این. باشدوع شناسایی صریح و ضمنی میتعهد شامل هر دو ن

راجع ـوسط مـف و مواضع متفاوت تتعهد در قضایای مختل

تعهد . (36)ها اتخاذ شده است المللی و حتی خودِ دولتبین

ها دارند، منع ارائه کمک و مساعدت در سلبی دوم که دولت

 .باشدحفظ وضعیت ایجاد شده در نتیجه نقض قاعده آمره می

اب باید متذکر شویم که برای مسؤول شناخته شدن دولتی از ب

لم و آگاهی از شرایط مساعدت دو عنصر الزم است، یکی ع

 که نظرلمللی و دیگر اینکه اگر فعل موردافعل متخلفانه بین

کند، اگر توسط کننده، کمک به انجام آن میدولت مساعدت

ن که ای)کننده هم انجام شود، متخلفانه باشد دولت مساعدت

رط شاما این دو (. شرط در مورد قواعد آمره قطعاً وجود دارد

نقضی رخ داده است در حالی که  نخستبرای موردی است که 

بحث فراتر این قضیه و مربوط به حالتی است که نقض رخ 

ها تعهد به عدم مساعدت برای حفظ داده است و دولت

 .(36)وضعیت موجود را دارند 

الملل به مقولة قواعد آخرین اشارۀ طرح کمیسیون حقوق بین

کمیسیون پس از بیان . این طرح آمده است 50آمره در ماده 

که را ، تعهداتی 49شرایط توسل به اقدامات متقابل در ماده 

بیان  50ذیل ماده ، گیرندقدامات متقابل قرار نمیتحت تأثیر ا

( 1»: داردطرح کمیسیون مقرر می 50ماده . کرده است

( الف: اقدامات متقابل بر تعهدات ذیل تأثیری نخواهد داشت

تعهد خودداری از تهدید یا توسل به زور به شرح مندرج در 

تعهدات راجع به صیانت از حقوق ( منشور ملل متحد؛ ب

تعهدات با ماهیت بشردوستانه که اقدامات ( ن بشر؛ جبنیادی

دیگر تعهداتی که منبعث از  (کنند؛ دتالفی جویانه را منع می

دولتی که به اقدامات ( 2. الملل عام استقواعد آمره حقوق بین

ورزد از ایفای تعهدات خود در موارد زیر متقابل مبادرت می

فصل اختالف  رعایت هرگونه آیین حل و( الف: معاف نیست

ناپذیری احترام به تعرض( حاکم بین آن و دولت مسؤول؛ ب

ها و اسناد نمایندگان سیاسی یا کنسولی، اماکن، بایگانی

 «.هاآن

شی از اقدامات متقابلی که تعهدات نا 1ذیل پاراگراف ( د)بند 

 دهندالملل عام را تحت تأثیر قرار میقواعد آمره حقوق بین

یک  است که یک قاعده آمره که حتی باآشکار . کندمنع می

ولی اتوان از آن تخطی کرد به طریق معاهده بین دو دولت نمی

 جانبه یک دولت در قالب اقدامات متقابل قابلبا عمل یک

این قسمت تأکیدی مجدد است بر آنچه که در . تخطی نیست

از آن سخن رفت مبنی بر اینکه معاذیر رافع  26ماده 

فصل پنجم بخش نخست بر متخلفانه  مسؤولیت مذکور در

 بودن هرگونه فعل دولت که مغایر تعهد ناشی از یک قاعده

 اشاره به. گذارندد تأثیر نمیالملل عام باشآمره حقوق بین

 دهد که قسمتتعهدات ناشی از قواعد آمره نشان می« دیگر»

ها شامل قواعدی با های قبلی را که برخی از آن، قسمت(د)

و ( ب)های بویژه قسمت. کندهستند محدود نمی ویژگی آمره

ه به این با توجبنابر .(33)کنند اعتبار خویش را حفظ می( ج)

های مصادیق بیان شده در قسمت 50ماده ( د)سیاق بند 

الملل، قواعد از نظر کمیسیون حقوق بین( ج)و ( ب)، (الف)

 .(38)شوند آمره محسوب می

 

 گیرینتیجه. 6

استفاده از محصوالت تراریخته به صورت بسیار گسترده در 

رغم اثبات علی. جهان رواج پیدا کرده است بسیار از کشورهای

فقدان ضرر در اثر استفاده از محصوالت مزبور، مفید و سالم 

ناگفته . بودن آنها هنوز از نظر علمی به اثبات نرسیده است

پیداست که در فضای علوم تجربی، باید یک نکته مهم را 

اساساً نتایج آزمایشات محدود به امکانات : مدنظر قرار داد

تر، با به بیان سادهاست. وجود و متغیرهای شناخته شده م

گذشت زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی، امکان به دست 

آمدن نتایج متفاوت در ارتباط با یک موضوع همیشه وجود 

نکته دیگر اینکه، در فضای علوم تجربی، متغیرهای . دارد
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گیرد که مختلفی در روند آزمایشات مدنظر محققان قرار می

 . گیرنداین متغیرها نیز در طول زمان دستخوش تغییر قرار می

 اشتددر ارتباط با محصوالت تراریخته باید به این نکته دقت 

شت که محصوالت مزبور، ارتباط بسیار نزدیکی با وضعیت بهدا

د که شواین ویژگی باعث می. المللی دارندو سالمت جامعه بین

نسبت به محصوالت در فضای حقوق نیز حساسیت فراوانی 

اد ـزبور، اسنـاسخ به حساسیت مـپدر  .جاد شودـمزبور ای

ا المللی موجود، الگوی مسئولیت محض را در ارتباط بنـبی

ت که اما باید توجه داش. اندمحصوالت تراریخته درنظر گرفته

ا بباط المللی موجود در ارتچنانچه دولتی هریک از تعهدات بین

قض کند، مسئولیت دولت مزبور محصوالت تراریخته را ن

سی ال متخلفانه مورد بررمطابق با الگوی مسئولیت برای اعم

ر رسد که الگوی مسئولیت مشدد دبه نظر می. گیردمی قرار

 تنداش ردر واقع با در نظ. ها متصور باشداین زمینه برای دولت

 وهای کمیته حقوق اقتصادی المللی که در گزارشرویة بین

 بلور شده است، حق بر دسترسی به غذای سالم واجتماعی مت

 حق بر. شودمفید، یکی از مصادیقِ حق بر سالمت محسوب می

لمداد ـکی از مصادیق حق حیات قـسالمت نیز به عنوان ی

از طرفی نیز حق حیات یک عنوان کلی در نظام . شودیـم

المللی است که زیرمجموعه حقوق بنیادین حقوق بشر بین

 .گیردیبشری قرار م

الملل موضوعه به حقوق بنیادین بشری در فضای حقوق بین

سوب ـالمللی محنـره بیـکی از مصادیق قواعد آمـعنوان ی

المللی در نظام حقوق نـفهوم قواعد آمره بیـم. شوندیـم

به بیان . الملل، سلسله مراتب هنجاری ایجاد کرده استنـبی

الملل به ف حقوق بینهای مختلتر، قواعد مزبور در حوزهساده

واسطه قرار گرفتن در رأس سلسله مراتب هنجاری حقوق 

حوزه حقوق مسئولیت . باشندالملل، دارای آثار خاصی میبین

به نظر . ها نیز از این مسأله مستثنی نیستالمللی دولتبین

ها در زمینه محصوالت تراریخته به رسد تعهدات دولتمی

« حق حیات»و « بر سالمتحق »واسطه ارتباط نزدیک با 

در نتیجه در فضای حقوق . باشندمی« آمره»دارای وصِف 

المللی این امکان وجود دارد که الگوی مسئولیت مسئولیت بین

رای ـب( یا همان مسئولیت برای نقض قواعد آمره)مشدد 

 .ها در نظر گرفته شوددولت

 

 . تقدیر و تشکر7

ا پژوهش حاضر ما راز کلیه کسانی که در به سامان رساندن 

 یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را داریم.

 

 . سهم نویسندگان8

کلیه نویسندگان به صورت برابر در پژوهش حاضر سهیم 

 هستند.

 

 . تضاد منافع9

 گونه تضاد منافعی وجود ندارد.در پژوهش حاضر هیچ
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Background and Aim: In recent years, with the help of genetic engineering 

and modification of the genetic structure of many plants and animals, a wide 

variety of transgenic foods have been produced and consumed worldwide. 

One of the main questions raised in connection with these products, in the 

present study, considering the issue of "health and usefulness" of these 

foods, is the main purpose of examining the responsibility of governments in 

relation to transgenic products. 
 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data collection is 

library and has been done by referring to documents, books and articles. 
 

Results: According to the international practice embodied in the reports of 

the Committee on Economic and Social Rights, the right to access healthy 

and wholesome food is one example of the right to health. The right to health 

is also considered as one of the examples of the right to life. On the other 

hand, the right to life is a general title in the international human rights 

system, which is a subset of fundamental human rights. 
 

Ethical considerations: In order to organize this research, while observing 

the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. 
 

Conclusion: States obligation in related to transgenic products appear to be 

"Peremptory rules" because of their close relationship with the "right to 

health" and the "right to life." As a result, in the area of international 

responsibility law, it is possible to consider a pattern of aggravated 

responsibility (or Responsibility for breach of peremptory rules). 
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