MLJ
مجله حقوق پزشکی
دوره پانزدهم ،شماره پنجاه و ششم1400 ،
Journal Homepage: http://ijmedicallaw.ir

مقاله پژوهشی

مسئولیت مشدد دولتها در قبال خسارات وارده در اثر استفاده از مواد غذایی اصالحشده ژنتیکی
هادی جرفی
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 .1دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی ،دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 .2دانشیار گروه حقوق خصوصی ،دانشکده حقوق ،پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،قم ،ایران.
 .3دانشیار گروه حقوق خصوصی ،دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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تاریخ پذیرش1400/01/17 :

بسیاری از گیاهان و جانوران ،مواد غذایی تراریخته بسیار متنوعی در سطح جهانی تولید
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واژگان کلیدی:
محصوالت اصالحشده ژنتیکی
حق بر سالمت
حق حیات

و مورد مصرف قرار گرفتهاند .یکی از پرسشهای اساسی که در ارتباط با این محصوالت
مطرح شده است ،در این پژوهش با در نظر گرفتنِ اصل «سالم و مفید بودن» مواد
غذایی مزبور ،هدف اصلی بررسی مسئولیت دولتها در ارتباط با محصوالت تراریخته
است.

اصل سالمت مواد غذایی

مواد و روشها :این تحقیق از نوع نظری بوده ،روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی

قواعد آمره

است و روش جمعآوری اطالعات بصورت کتابخانهای و با مراجعه به اسناد ،کتب و مقاالت
صورت گرفته است.
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یافتهها :با در نظر گرفتن رویة بینالمللی که در گزارشهای کمیته حقوق اقتصادی و
اجتماعی منعکس شده است ،حق بر دسترسی به غذای سالم و مفید ،یکی از مصادیقِ
حق بر سالمت محسوب میشود .حق بر سالمت نیز به عنوان یکی از مصادیق حق حیات
قلمداد میشود .از طرفی نیز حق حیات یک حق بنیادی در نظام حقوق بشر بینالمللی

کد پستی37181-17469 :

است که زیرمجموعه حقوق بنیادین بشری قرار میگیرد.
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پست الکترونیک:

صداقت و امانتداری رعایت شده است.
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نتیجهگیری :به نظر میرسد تعهدات دولتها در زمینه محصوالت تراریخته به واسطه
ارتباط وثیق با «حق بر سالمت» و «حق حیات» دارای وصفِ «آمره» هستند .در نتیجه
در فضای حقوق مسئولیت بینالمللی این امکان وجود دارد که الگوی مسئولیت مشدد
(یا همان مسئولیت برای نقض قواعد آمره) برای دولتها در نظر گرفته شود.

تمامی حقوق انتشار این اثر ،متعلق به انجمن علمی حقوق پزشکی ایران است.

جرفی و همکاران
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 .1مقدمه

توزیع محصوالت تراریخته به تصویب رساندهاند .در عرصه

رسالت اصلی هنجارهای حقوقی ،درواقع تنظیم کردن روابط

روابط بینالمللی نیز ،با توجه به اهمیت موضوع محصوالت

میان تابعان حقوق است .در روند تولد هنجارهای حقوقی ،ابتدا

تراریخته ،اسناد و معاهدات مختلفی به امضاء و تـصویب

نیازهایی برای تابعان حقوق ایجاد میشود و تابعان برای رفع

دولتها رسیده است .یکی از مسائل مهم در این زمینه بررسی

نیازهای خود ،روابطی را با یکدیگر ایجاد میکنند .در هنگامة

وضعیت مسئولیت دولتها در ارتباط با محصوالت تراریخته

روابط مزبور ،تابعان به دنبال تأمین منافع خود هستند .در

است .در ارتباط با الگوهای مختلف مسئولیت بینالمللی

اینجاست که تأمین منافع بستگی به میزان قدرت دارد .در

دولتها (از جمله الگوی مسئولیت برای اعمال متخلفانه و

نتیجه هرچه میزان قدرت بیشتر باشد ،منافع بیشتری نیز

الگوی مسئولیت برای اعمال غیرمتخلفانه) مسائل مختلفی از

تأمین میشود .از اینرو الزم است که هنجارهایی وجود داشته

سوی نویسندگان و حقوقدانان مطرح شده است .عمده

باشند تا قدرت را مهار کنند .این هنجارها ابتدا در قامت

پژوهش هایی که در این زمینه صورت گرفته است بر دو

هنجارهای اخالقی و سپس در قامت هنجارهای حقوقی در

موضوع خاص تکیه دارد:

فضای روابط میان تابعان حقوق ،متولد میشوند ( .)1در نتیجه

اول ،مسئولیت تولیدکنندگان محصوالت تراریخته است .در

نظم و شکل هنجارهای حقوقی و اخالقی تا حدود زیادی،

همین راستا میتوانیم به مقالة سیدرضا ضیایی موسوی تحت

سایهای از نظم و شکلِ نیازها ،منافع و قدرت و در یک کالم

عنوان «بررسی حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان

«فضای روابط تابعان حقوق» است .در حال حاضر از یکسو با

محصوالت غذایی اصالحشده ژنتیکی» که در سال 1397

سایه انداختن فضای پست مدرنیزم بر زندگی بشر ،فضای

منتشر شده است ،اشاره کنیم .از نظر نویسنده دسترسی پایدار

روابط نیز با پیچیدگیها و چالشهایی مواجه شده است و از

به غذای سالم از حقوق بنیادین هر انسانی است .پاسخ به این

سوی دیگر اصول و قواعد عالم حقوق از بدو تولد برای مواجهه

نیاز یکی از وظایف چالش برانگیز دولتهاست که با استفاده از

با این چالشها طراحی نشدهاند .نتیجة منطقی این فضا،

فنون قدیمی و سنتی اصالح ژنتیکی نباتات و حیوانات قابل

پیچیده شدن مناسبات مفاهیم ،اصول و قواعد حقوقی است

دستیابی نبوده لیکن به یمن فناوری جدید مهندسی ژنتیک و

(.)2

تولید محصوالت غذایی تراریخته تا حدود زیادی ممکن شده

در فضای روابط میان تابعان حقوق ،متغیرهای مختلفی وجود

است .در این مقاله با نظر به اسناد و پروتکلهای بینالمللی که

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

راجع به مسئولیت مدنی ناشی از تولید و مصرف این نوع

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

محصوالت است  ،مسئولیت محض به عنوان مبنایی متناسب و

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

درخور در حقوق ایران برای جبران خسارات مصرفکنندگان

جمله کشورهای آفریقایی ،مسأله تولید انبوه غذا در دستورکار

متضرر از مصرف محصوالت تراریخته و حتی اشخاص ثالث

شرکتهای تولیدکننده غذا قرار گرفته است .در سالهای اخیر

مطرح میشود .مقالة دیگری که با رویکردی مشابه منتشر

با کمک مهندسی ژنتیک و اصالح ساختار ژنتیکی بسیاری از

شده است ،مقالة میالد مشایخ و همکاران تحت عنوان

گیاهان و جانوران ،مواد غذایی بسیار متنوعی در سطح جهانی

« مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید با رویکردی بر تولید

تولید و مورد مصرف قرار گرفتهاند ( .)3یکی از موضوعات

محصوالت تراریخته» میباشد که در سال  1396منتشر شده

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

است.

«سالم و مفید بودن» مواد غذایی مزبور میباشد .به جهت

دومین موضوعی که در این زمینه مورد توجه نویسندگان قرار

اهمیت این موضوع ،کشورهای مختلف در قوانین داخلی خود،

گرفته است ،مسئولیت دولتها در قبال محصوالت ترایخته

مقررات مختلفی را در ارتباط با تولید ،واردات ،صادرات و

است .مقالة سعید بیگدلی و همکاران با عنوان «مبنای
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مسئولیت مدنی ناشی از محصوالت غذایی اصالحشدۀ ژنتیکی

سالمت محسوب میشود .حق بر سالمت نیز به عنوان یکی از

(تراریخته)» در این زمینه نگارش شده است .در این مقاله ،با

مصادیق حق حیات قلمداد میشود .از طرفی نیز حق حیات

توجه به تعیین نشدن تکلیف صریح مقررات داخلی ،تالش

یک حق بنیادی در نظام حقوق بشر بینالمللی است که

شده است ضمن یافتن مبنای متناسب با حقوق ایران ،وضعیت

زیرمجموعه حقوق بنیادین بشری قرار میگیرد.

این مسئله در اسناد بینالمللی مرتبط تبیین شود .در نهایت از
نظر نگارندگان ،با بررسی اسناد بینالمللی و دیدگاههای

 .5بحث

مختلف در حقوق ایران  ،مسئولیت محض ،مبنایی متناسب با

ابتدا به بررسی تعریف و پیشینة محصوالت تراریخته خواهیم

حقوق ایران و اسناد بینالمللی است.

پـرداخت .در گـام دوم محصوالت تـرایخته در آیینة اسناد

اما مسئلهای که در اینجا مطرح است ،این است که در فضای

بینالمللی مورد توجه قرار خواهد گرفت و در نهایت مبانی

حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها ،در ارتباط با مسئولیت

مسئولیت آن از منظر نظام مسئولیت مشدد بینالمللی مورد

دولت ها در قبال رفتارهای متخلفانه ،دو الگوی مسئولیتی

بحث و بررسی قرار میگیرد.

وجود دارد :یکی الگوی مسئولیت عادی و دیگری الگوی
مسئولیت مشدد .الگوی مسئولیت مشدد ،الگویی است که در
موارد نقض قواعد آمره کاربرد دارد .به بیان سادهتر ،در صورتی
که یک دولت ،یک قاعده آمره را نقض کند ،مسئولیت مشدد
متوجه دولت مزبور خواهد بود .در مقاله حاضر به دنبال پاسخ
به این پرسش هستیم که آیا در قلمروی تولید و توزیع
محصوالت تراریخته ،فرض نقض قاعده آمره و استناد به الگوی
مسئولیت مشدد امکانپذیر میباشد؟

 .1-5تعریف و پیشینة محصوالت تراریخته
تاریخچه مواد غذایی دستکاری شده یا به عبارت کلیتر تولید
موجودات اصالحشده ژنتیکی به دوران کهن برمیگردد .در
ابتدا بشر مواد غذایی پیرامون خود را مورد استفاده قرار میداد
و سپس به اهلی کردن حیوانات و کشت گیاهان پرداخت .پس
از آن به کمک دانشمندان به اصالح طبیعی گیاهان در بین
گونههای به هم مرتبط روی آورد .تغییرات و اصالحات ژنتیکی
در گیاهان و محصوالت غذایی از جمله نوآوریهایی است که

 .2مالحظات اخالقی

در جهت رفع مشکالت ناشی از افـزایش جمعیت و

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر ،ضمن رعایت اصالت

نـیازمندی های بیشتر به تولید غذا و محصوالت کشاورزی

متون ،صداقت و امانتداری رعایت شده است.

عمل میکند .افزایش نیاز بشر به محصوالت کشاورزی موجب
ضرورت استفاده از محصوالت اصالحشده ژنتیکی شده است و

 .3مواد و روشها

از سوی دیگر خطرات احتمالی که استفاده از این محصوالت به

این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت

دنبال دارد موجب نگرانی مصرفکنندگان این مواد غذایی شده

توصیفی-تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطالعات بصورت

است (.)5 ,4

کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد ،کتب و مقاالت صورت

مـواد غذایی اصالحشده ژنتیکی به دو نسل عـمده تقسیم

گرفته است.

مـیشوند .سویای مقاوم به آفتکش ،بذرهای مقاوم در برابر
آفت و ویروس و بیماری از محصوالت اصالحشده ژنتیکی نسل

 .4یافتهها

اول هستند .از جمله منافع نسل اول میتوان به مصرف کمتر

با در نظر گرفتن رویة بینالمللی که در گزارشهای کمیته

مواد شیمیایی ،کم شدن هزینههای کاشت محصول برای

حقوق اقتصادی و اجتماعی منعکس شده است ،حق بر

کشاورزان و حفاظت بیشتر از محیط زیست در استفاده از

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

بذرهای مقاوم به آفت که باعث کمتر شدن مصرف آفتکش
3
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میشود ،اشاره نمود .هدف نسل دوم بذرهای اصالحشده

عادالنه است ( .)10ایران در سال  1375و به موجب «قانون

ژنتیکی مصرفکنندگان نهایی مواد غذایی هستند .منافع نسل

الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون تنوع

دوم مواد غذایی اصالحشده ژنتیکی عبارتند از افزایش مقدار

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

پروتئین،

چربیهای

اصالحشده

و

سالمتی

بـخش،

حفاظت محیط زیست ابالغ شد.

کربوهیدراتهای تعدیل شده ،ارتقا ویژگیهای طعم و بو و
افزایش مقدار آنتیاکسیدانها .یکی از هدفهای اصلی

 .2-2-5پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا

محصوالت اصالحشده ژنتیکی کمک به رشد و توسعه

در قالب کنوانسیون تنوع زیستی ،پروتکل ایمنی زیستی

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

کارتاهنا در  29ژانویه  2000در مونترال کانادا به تصویب

دستکاری ژنتیکی عبارت از« :تغییرات عمدی در ژنهای

رسید و در  11سپتامبر  2003مفاد آن برای کشورهای عضو

تعیینکننده هویت (ژنهای هستهای)» .در تعریف دیگری از

الزماالجرا شد .هدف این پروتکل اجرای قوانین و مقررات

محصوالت اصالح شده ژنتیکی گفته شده است« :محصوالت

تـجارب ایـمن محصوالت دستکاریشده ژنتیکی در سطح

تراریخته ،موجود زنده تراریخته یا ترکیبات غذایی یا علوفهای

بینالمللی است تا عالوه بر بهرهبرداری تضمین شده از مزایای

است که در تولید آنها از موجودات زنده تراریخته استفاده شده

مهندسی ژنتیک از خطرات احتمالی آنها بر تنوع زیستی،

است» (.)9 ,8

سالمت انسان ،دام ،گیاه و محیط زیست جلوگیری کند.
شمول پروتکل شامل همه موجودات دستکاری شده ژنتیکی

 .2-5محصوالت تراریخته در اسناد بینالمللی

میشود که با هدف رهاسازی در محیط زیست ،استفاده به

در راستای استفاده از محصوالت تراریخته و دستکاری شده

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

ژنتیکی کنوانسیونها ،معاهدات بینالمللی و پروتکلهای

بینالمللی حمل و نقل میشوند ( .)11این پروتکل با تأکید بر

متعددی تصویب شده است .با اینکه ایران به اکثر این

اصل  15اعالمیه  1992ریو در خصوص محیط زیست و توسعه

معاهدات ملحق شده است اما کشت و تولید این محصوالت

اظهار میدارد« :در مواردی که تهدیدات جدی یا غیرقابل

تراریخته هنوز مـحقق نشده و در مـرحله تحقیقات و

بازگشت وجود دارد ،عدم اطمینان علمی کامل نباید موجب به

آزمـایشهای گلخانهای است .در ادامه بحث به مقررات و

تعویق انداختن یا عدم انجام اقدامات الزم برای جلوگیری از

استانداردهای بینالمللی ایمنی زیستی میپردازیم:

مخاطرات زیستمحیطی شود» .در مورد این پروتکل ،هر
دولت می تواند براساس احتیاط ،اجازه ورود یک موجود زنده

 .1-2-5کنوانسیون تنوع زیستی

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

در سال  1992عظیم ترین اجالس سران جهان در ریودوژانیرو

پروتکل احتیاط الزم را عالوه بر تنوع زیستی ،برای مخاطرات

برزیل برگزار شد و ماحصل آن تصویب کنوانسیون تنوع

احتمالی که سالمت انسان را تهدید میکنند نیز به کار میبرد

زیستی بود که از تاریخ  29دسامبر  1993برای کشورهای

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

عضو الزماالجرا شده است .از ویـژگیهای این کـنوانسیون

مخاطرات احتمالی زیستمحیطی و همچنین مدارک مورد نیاز

می توان به این موارد اشاره کرد که اولین اراده بینالمللی و

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

منشأ انعقاد پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا در سال  2000و

شناسایی و ارزیابی خطرهای احتمالی موجودات دستکاریشده

مهمترین ابزار بینالمللی برای حل و فصل مسائل زیستی نوین

ژنتیکی برای تنوع زیستی و سالمت کشورهای دریافتکننده

به حساب میآید .هدف اصلی این معاهده حفظ تنوع زیستی و

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

استفاده پایدار از منابع طبیعی و تقسیم منافع آن به گونهای

خطرهای احتمالی این محصوالت را کنترل و مدیریت کنند.
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بخشهای مهم مدیریت و کنترل این خطرهای احتمالی شامل

برای بیمه کردن موجودات دستکاریشده ژنتیکی برای جبران

برنامههای تحقیقاتی ،سیستمهای ردیابی ،دورههای آموزشی و

ضررهای احتمالی و تعریف خسارت ارائه شده است .الزم است

همکاری بهتر میان سرویسهای داخلی دولتی است (.)14

که موارد فوق حتما در قوانین و مقررات ملی آورده شوند

یکی از پایگاههای اصلی ایمنی زیستی پروتکل کارتاهنا اتاق

( .)15پروتکل الحاقی مذکور به تعیین روش مسئولیتپذیری و

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

جبران ضررهای ناشی از موجودات زنده دستکاریشده ژنتیکی

آسان میکند .کشورهایی که در حوزه موجودات زنده

میپردازد و با توجه اینکه ایران از جمله کشورهای واردکننده

دستکاریشده ژنتیکی فعالیت و تجارت میکنند ،باید ظرفیت

اینگونه محصوالت است ،بنابراین در صورت بروز ضررهای

الزم برای اجرای پروتکل را داشته باشند؛ از جمله مهارتهای

احتمالی از سوی کشورهای صادرکننده به ایران ،به عنوان یک

الزم ،تجهیزات ،چارچوبهای مقرراتی و روشهای ارزیابی

عامل حمایتی برای جبران خسارت عمل کند .در این پروتکل

خطرهای احتمالی ( .)13عالوه بر این ،پروتکل کـارتاهنا

الحاقی تولید داخلی یک کشور مورد بحث قرار نمیگیرد و

دولت ها را برای همکاری با یکدیگر از طریق آموزشهای علمی

صرفاً موضوع بحث بینالمللی محصوالت دستکاریشده

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

ژنتیکی و نقل و انتقاالت بینالمللی عنوان میشود (.)16

تأمین منابع مالی توصیه میکند ( .)14الزم به ذکر است که
دولت جمهوری اسالمی ایران نیز به موجب «قانون الحاق

 .4-2-5کدکس غذایی (کدکس آلیمنتاریوس)

دولت جمهوری اسالمی ایران به پروتکل ایمنی زیستی»

اصطالح کدکس آلیمنتاریوس دارای ریشه التین و به معنای

مصوب  ،1382عضو این پروتکل است.

قانون غذا است که شامل مجموعهای از استانداردها است که
به صورت هماهنگ با قوانین دیگر به اجرا درمیآید و شامل

 .3-2-5پروتکل الحاقی ناگویا-کواالالمپور درخصوص

استاندارد برای همه مواد غذایی ،ازجمله تبدیلی و نیمهتبدیلی

مسئولیتپذیری و جبران خسارت

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

پروتکل ناگویا-کواالالمپور در جه ت اجرایی شدن و شفاف

توسط سازمان خواروبار جهانی تأسیس شد و از سال 1962

سازی ماده  27پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و با هدف ایجاد

مسئولیت تدوین و اجرای استانداردهای غذایی و سازمان

مکانیسم برای مسئولیتپذیری و جبران خسارت ناشی از

بـهداشت جهانی را بـرعهده گـرفـت .حـفـظ سالمـت

موجودات اصالحشده ژنتیکی در حین حمل و نقل فرامرزی از

مـصرف کنندگان ،ایجاد هماهنگی در فعالیت مرتبط با تدوین

جمله صادرات ،واردات و ترانزیت در  15اکتبر  2010در

استانداردهای غذایی و رعایت موازین بهداشتی در تجارت مواد

جریان اجالس پنجم اعضا و متعاهدان پروتکل ایمنی زیستی

غذایی از جمله اهداف این طرح میباشند ( .)17کمیسیون

کارتاهنا در ناگویای ژاپن به تصویب رسید .در این پروتکل

مشترک کدکس مواد غذایی و  WHO/FAOاجالسی را برای

میتوان توافق بینالمللی کشورها را برمبنای مسئولیت در

بار نخست در سال  1990بهمنظور بررسی نقش زیست فناوری

حوزه موجودات دستکاریشده ژنتیکی جستجو کرد .در

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

پروتکل الحاقی ناگویا-کواالالمپور ،بررسی ارتباط موجودات

تشکیل یک کار گروه بین دولتی تحت عنوان «مواد غذایی

دستکاریشده ژنتیکی بـا خسارت ،اقـدامـات الزم بـرای

حاصل از فناوری زیستی موافقت کرد تا در مورد نشانهگذاری

اندازه گیری ،بررسی و نحوه جبران ضررهای احتمالی ،تعیین

و اثرات تغذیهای مواد غذایی ،تجزیه و تحلیل و ارزیابی ایمنی

وظایف عوامل خسارت اعم از صادرکننده یا واردکننده و ...و

و خطر احتمالی کار کنند و ضمن ارائه تعاریفی برای

دستگاههای اجرایی ذیصالح ،تعیین مدت و میزان مالی

«فرآوردههای حاوی سازوارههای اصالحشده ژنتیکی حاصل از

مسئولیت در برابر این نوع موجودات تراریخته ،ارائه راهحل

زیست فناوری نوین ،موجودات اصالحشده توسط مهندسی
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ژنتیک ،روشهای مورد استفاده در ایجاد مولکولهای DNA

موجودات زنده دستکاریشده تجزیه و تحلیل نموده و توجه

نوترکیب یا موجودات تراریخته» ،مدارک الزم را جمعآوری

الزم به فرآیندهای در حال توسعه در حقوق بینالملل

کرده و به تهیه پیشنویس بپردازند (.)18

درخصوص این مطالب اتخاذ کرده و در جهت تکمیل این
فرآیند ظرف مدت چهار سال ،تالش خواهد کرد».

 .3-5مبنای مسئولیت بینالمللی در ارتباط با

بنابراین در این ماده تنها بر ملزم بودن تهیه و و تدوین قوانین

محصوالت اصالحشده ژنتیکی

و راهکارهای مسئولیت ناشی از نقل و انتقاالت فرامرزی

با در نظر گرفتن موضوعات و محتویات اسناد بینالمللی ،به

محصوالت دستکاریشده ژنتیکی تأکید دارد و در مـورد

نظر می رسد مبانی مسئولیت در ارتباط با محصوالت تراریخته

نظریهای در حوزه مسئولیت سخنی به میان نیاورده است .در

در دو پروتکل الحاقی ناگویا-کوالالمپور و پروتکل ایمنی -

واقع این پروتکل نظام مسئولیت و راهکارهای جبران خسارت

زیستی کارتاهنا موجود است:

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

 .1-3-5پروتکل ایمنی-زیستی کارتاهنا
در دهه  1990میالدی اولین قانونگذاری در ارتباط با
محصوالت دستکاریشده ژنتیکی به وقوع پیوست .این در
صورتی است که معاهده بینالمللی تنوع زیستی 1992
میالدی ریودوژانیرو در سطح جهانی ،نخستین اراده بینالمللی
در مورد این موضوع است .در ماده  19این پروتکل به
کشورهای عضو توصیه شده تا یک پروتکل درخصوص نقل و
انتقال و استفاده از موجودات زنده دستکاریشده ژنتیکی که

پروتکل میان صاحبنظران حقوق اختالفنظر وجود دارد.
عـدهای بر این تفسیر تأکید دارند که در صورت ایجاد خسارت
از سوی اتباع یک کشور به کشوری دیگر ،دولت آن کشور به
عنوان یک از اعضای پروتکل کارتاهنا مسئول تعهدات و جبران
خسارات وارد شده است .در مقابل عدهای بر این باورند که در
صورت وارد شدن خسارت از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی،
مسئولیت جبران خسارت برعهده خود این اشخاص و نه دولت
متبوع آنها است (.)20

انتظار تأثیرات سوئی بر حفاظت و استفاده پایدار از تنوع

 .2-3-5پروتکل الحاقی ناگویا-کوالالمپور

زیستی از آنها میرود را مالحظه کنند ( .)19همانطور که در

همانطور که پیشتر اشاره شد ،در راستای اجرای ماده 27

مباحث قبل اشاره شد ،هدف این پروتکل همکاری اعضا برای

پروتکل کارتاهنا ،پروتکل الحاقی ناگویا-کواالالمپور در 15

تضمین حفاظت انسان و گیاهان و محیط زیست در زمینه

اکتبر سال  2010به تصویب رسید که تا زمان نگارش آن وارد

حـمل و نـقل و انتقاالت ،استفاده ایـمن از محصوالت

فاز اجرایی خود نشده بود .ماده  4این پروتکل که از جمله

دستـکاریشده ژنتیکی و به کارگیری آنها است.

مهمترین م واد آن و گام مهمی در حوزه یکسان ساختن مبانی

ماده  27این پروتکل تحت عنوان «مسئولیت و جبران

مسئولیت در بحثهای بینالمللی است ،عنوان میکند که

خسارت» در مورد خسارات سوء این محصوالت و مسئولیت آن

« الزم است در چارچوب قوانین داخلی هر کشور یک رابطه

سخن به میان آورده و کشورهای عضو را ملزم میداند که

سببی بین خسارت ناشی از موجود زنده دستکاریشده

قوانین و مقررات الزم را برای جبران خسارت ناشی از انتقال

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

آزادنه و فرامرزی این محصوالت تنظیم کنند .ماده  27مقرر

به وجود آمده و موجودات دستکاریشده ژنتیکی رابطه

میدارد « :فراهمایی اعضا که تحت عنوان اجالس اعضا این

سببیت وجود داشته باشد و وجود این ارتباط منطقی بین

پروتکل فعالیت میکند باید در اولین اجالس خود فرآیندی را

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

درخصوص جزئیات مناسب قواعد و راهکارهای بینالمللی در

رابطه تا حدی از اهمیت برخوردار است که یک ماده را بهطور

زمینه تعهد و جبران خسارت ناشی از نقل و انتقال برونمرزی

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

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

«مرجع صالحیتدار ملی بایستی :الف) عاملی را که باعث

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

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

هر صورت پیشبینی نشده باشد ،اپراتور یا شخص مسئول از

ارزیابی کند و ج) اقدامات مقابلهای را که توسط عامل باید

مسئولیت معاف میشود .بنابراین در این مفهوم ،مسئولیت

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

محض مدنظر است .مسئولیت محض یک مسئولیت استثنایی

صالحیتدار ملزم است شخصی را که عامل زیان است تعیین

است که محدوده شمول آن را قانونگذار تعریف کرده است .در

کند و تعیین این شخص نیز باید براساس ماده  4پروتکل

نتیجه مبنای مسئولیت در بررسی این دو پروتکل ،همان

الحاقی صورت گیرد .بر این اساس اساسیترین نکته برای

مسئولیت محض میباشد.

تشخیص شخص مسئول ،وجود رابطه سببیت بین متصدی و
خسارت وارد شده است و صرفا وجود این رابطه سببیت برای

 .4-5مناسبات حق دسترسی به غذای سالم ،حق بر

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

سالمت و حق حیات

ماده  7این پروتکل قوانین و مقررات الزم برای جبران خسارات

با توجه به آنچه که در ارتباط با تولید و استفاده از مواد غذایی

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

اصالحشدۀ ژنتیکی بیان شد ،بیان این نکته مهم است که در

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

آزمایشها و بررسی هایی که انجام شده است ،از یکسو ،مضر

اتمی اپراتور مسئول است تا در مواقع خطر دولتهای عضو از

بودن مواد غذایی اصالحشدۀ ژنتیکی ثابت نشده است ،و از

او بخواهند سریعا مراتب را به مرجع صالحه گزارش کند؛

ن آنها نیز اثبات نشده است.
سوی دیگر ،سالم و سودمند بود ِ

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

این امر از این جهت اهمیت فراوانی دارد که ،چنانچه مواد

انجام دهد .از مقامات صالحه نیز انتظار میرود اپراتوری که

مزبور در درازمدت دارای آثار سوءیی بر سالمت انسان باشند،

مسئول خسارات وارد شده است را شناسایی و معرفی کند ،از

عواقب آن و تأثیری که بر طبیعت دارند قابل مهار و جبران

خسارات واردشده ارزیابی الزم را داشته باشد و در صورت عدم

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

اقدام اپراتور در مقابله با مخاطرات ،خود دولت به مقابله با آنها

جنبههای حق بر سالمت است و حق بر سالمت نیز در واقع

بپردازد .دولت هم میتواند هزینهها و خسارات را خود برعهده

جنبهای از حق بر حیات محسوب میشود .چه اینکه حیات

بگیرد و هم می تواند برای جلوگیری از ضرر آنها را از اپراتور

بدون سالمت ،اساساً معنایی ندارد.

وصول کند .خسارات باید توسط حقوق داخلی معین شوند و

حق بر سالمت ذیل ماده  12میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی

محکومان نیز حق اعتراض و درخواست تجدیدنظر قضایی را

و فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است .ماده  12مقرر میدارد:

داشته باشند .همچنین در ماده  8این پروتکل نیز در زمینه

« -1کشورهای طرف این میثاق حق هرکس را به تمتع از

محدودیتهای مالی بیان میکند :اعضا میتوانند برای جبران

بهترین حال سالمت جسمی و روحی ممکنالحصول به

هزینهها و مخارج مالی مربوط به اقدامات مقابلهای ،در قوانین

رسمیت میشناسند؛  -2تدابیری که کشورهای طرف این

داخلی خود حدود مالی تعیین کنند (.)23

میثاق برای تأمین استیفای کامل این حق اتخاذ خواهند کرد

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

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

میکند که «اعضا می توانند در قوانین داخلی کشورشان،

1

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

معافیتها را به شرح ذیل ارائه نمایند :الف) حوادث طبیعی یا

خوانده میتواند با دفاعیاتی مانند خطای مشترک یا قوه قاهره کالً یا جزئاً خود را از

غیرقابل پیشبینی و ب) جنگ یا آشوب مدنی» .بنابراین

مسئولیت معاف نماید .لیکن در مسئولیت مطلق ورود خسارت به تنهایی برای

مسئولیتی که در این پروتکل به آن اشاره شده ،مسئولیت

مسئول دانستن خوانده کافی است و هیچ دفاعی پذیرفتنی نیست.
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میزان مرده متولد شدن کودکان ،مرگ و میر کودکان و رشد

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

سالم آنان؛ -بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع

اینکه کامالً بینیاز از منابع هستند (.)26

جهات؛ -پیشگیری و معالجه بیماریهای همهگیر (بومی)

تعهدات اصلی عبارتند از-1 :دسترسی به کاالها ،خدمات و

حرفهای و سایر بیماریها همچنین پیکار علیه این بیماریها؛

امکانات بهداشتی براساس اصل عدم تبعیض ،به ویژه گروههای

-ایجاد شرایط مناسب برای تأمین مراجع پزشکی و کمکهای

آسیبپذیر؛ -2دسترسی به حداقل غذای ضروری ،کافی و

پزشکی برای عموم در صورت ابتالی به بیماری».

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

کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در ارتباط با

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

تعهدات ناشی از ماده  12میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و

تهیه داروهای ضروری؛ -5اطمینان از توزیع عادالنه کلیه

فرهنگی ،سه نوع تعهد را (که در رویه کمیته و همچنین رویه

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

نهادها و مؤسسات حقوق بشری و نیز در ادبیات نویسندگان

استراتژی ملی و برنامههای بهداشت عمومی (.)27

حقوق بشر بسیار مورد تأکید قرار گرفته است) برای دولت

این تعهدات اصلی در ارتباط با حق بر سالمت باید از جانب

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

همه دولتهای عضو میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و

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

فرهنگی رعایت و در گزارشهای دورهای که دولتها به کمیته

سومین تعهدی که در ماده  12میثاق وجود دارد ،تعهد به اجرا

اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ارائه می کنند ،به عنوان محور

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

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

شماره  14مصادیقی از تعهد به اجرا بیان شده است .به عنوان

معموالً دارای بار مالی زیادی هستند که بسیاری از کشورهای

مـثال ،دولتها بـاید سیاست مـلی سالمت که متضمن

در حال توسعه برای تأمین کامل آنها با مشکالت زیادی رو به

بـرنامه ریزی دقیق برای تحقق حق بر سالمت با هدف ارتقای

رو هستند .همچنین در بند  44از گزارش نظرات عمومی

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

شماره  ،14مجموعهای از تعهدات اضافی را نام برده است که

نظام سالمت دارای مؤلفهای بسیار متنوع و گستردهای از جمله

دارای اهمیت قابل توجهی هستند ،ام ا جزئی از تعهدات اصلی

بـرنامههای واکسیناسیون ،دستـرسی مـساوی بـه همه

محسوب نمیشوند ،مانند مراقبتهای بهداشتی مربوط به زاد و

پـیششرطهای سالمت مانند مواد غذایی سالم و مفید ،آب

ولد ،مادر و کودک ،ایمنسازی در برابر بیماریهای عفونی

آشامیدنی سالم ،بهداشت اولیه و مسکن مناسب و ...میباشد

فراگیر ،اقدامات الزم برای پیشگیری ،درمان و کنترل

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

بیماری های اپیدمی و بومی ،آموزش و دسترسی به اطالعات

مناسب پزشکان و سایر پرسنل پزشکی ،باید تعداد کافی از

در مورد مشکالت اصلی حوزه سالمت ،ارائه آموزشهای

بیمارستانها ،کلینیکها و مراکز بهداشتی و درمانی را تأسیس

مناسب برای کارکنان بخش سالمت ،از جمله آموزش بهداشت

کنند .کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در فرآیند

و حقوق بشر (.)28

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

تعهدات اصلی در واقع نشاندهنده عملکرد واقعی بسیاری از

دوردست ،روستایی و فقیرنشین شهری دارد.

دولتها در سطح نظام حقوق داخلی هستند ،به همین دلیل

در گزارش دیدگاههای عمومی شماره  14مجموعهای از

بسیاری از نویسندگان و حقوق دانان معتقدند که تعهدات مزبور

تعهدات ،تحت عنوان تعهدات اصلی مشخص شدهاند .مقصود از

بخشی از حقوق بینالملل عرفی یا حتی بخشی از اصول کلی

تعهدات اصلی ،تعهداتی هستند که تمام دولتها اعم از

حقوقی محسوب میشوند ( ،)24البته برخی از نویسندگان با

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

این رویکرد مخالف هستند؛ به عقیده آنها ،نباید صرفاً «قرار
گرفتن در چارچوب نظام حقوق داخلی» معیار عرفی قلمداد
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کردن تعهدات مزبور باشد ،زیرا ابعاد مهمی از حق بر سالمت

تـراریخته بـوجود آمده است ،راه را بـ رای تفسیر قضایی

ممکن است در رویه داخلی دولتها بنابه دالیل مختلف کنار

دادگاههای داخلی درخصوص تحمیل نمودن مسئولیت یا

گذاشته شود و در نتیجه به مرور زمان و تأکید بیش از حد به

معافیت عاملین تولید مواد غذایی تراریخته ،براساس مصالح

رویه عملی دولت ها ،تعهدات مزبور عمالً کنار گذاشته شوند

سیاسی و اجتماعی و اقتصادی همچنان باز نگه میدارد.

(.)29

بعنوان مثال با وجود این که در حقوق آلمان ،با هدف حمایت
از سالمت جسمانی انسان و محیط زیست شاهد تصویب قانون

 .5-5مبنای مسئولیت جبران خسارت ناشی از

مهندسی ژنتیک در  20ژوئن  1990و اصالحیههای بعدی آن

محصوالت اصالحشده ژنتیکی در حقوق داخلی کشورها

در سالهای  1993و  2004و  2006هستیم به صراحت ماده

در حقوق داخلی کشورهای مختلف شاهد مبنای یکسان و

 34این قانون نه تنها برای تولید محصوالت تراریخته،

روشنی در خصوص مسئولیت ناشی از خسارات وارده ناشی از

استانداردهایی تعریف نمود بلکه جبران خسارتهای ناشی از

محصوالت اصالحشده ژنتیکی نمیباشیم .اگرچه در اغلب

مواد غذایی تراریخته را پذیرفت .این به آن معناست که

قوانین داخلی کشورها ،مبنای مسئولیت مدنی ناشی از تولید

چنانچه بعداً به دلیل پیشرفت علم ،مضر بودن این محصوالت

برمبنای مسئولیت محض استوار است .لیکن درخصوص

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

مسئولیت تولید و عرضه مواد غذایی تراریخته که در زمان

این در حالی است که در حقوق انگلیس با توجیهاتی مانند

توزیع مضر بودن آن هنوز کشف نشده است ،با تعارض قوانین

لزوم پشتیبانی از نوآوری و لزوم کنترل هزینههای بیمه و

مواجه هستیم .در رابطه با خساراتی که ناشی از مواد غذایی

قیمت کاال و حمایت از صنعت ،مسئولیتی را برای ضررهایی

ناایمن بوده و به سالمت جسمانی اشخاص لطمه وارد میکند

که در آینده ناشی از مصرف مواد غذایی تراریخته به وجود

لیکن دانش زمان عرضه و مصرف آن مواد غذایی قادر به کشف

میآید ،نپذیرفتهاند و در نهایت مسئول نهایی را شهروندان

عیب و مضر بودن آن ماده غذایی اصالح ژنتیک شده را نداشته

دانستهاند .شهروندانی که خود بخشی از صنعت بوده و

است ،همچنان با نشتت و پراکندگی قوانین مواجه هستیم.

همانطور که در منافع ناشی از تولید مواد غذایی تراریخته

در حقوق داخلی ایران فارغ از اینکه درخصوص مسئولیت

سهیم هستند در خطرهای آن باید شریک باشند (.)31

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

در حقوق ایاالت متحده نیز در رابطه با مواد غذایی تراریخته

واضحتر درخصوص مواد غذایی تراریخته با خالء قانونی جدی

مقررهای در قانون مدنی پیشبینی نشده است .در آمریکا با

مواجه هستیم .گرچه تالش شده است براساس قواعدی مانند

وجود اینکه ماده  402پیشنویس بیانیه دوم بر فروشندگان

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

مواد غذایی مسئولیتی محض تحمیل نموده و به کار گرفتن

تولید وجود داشته است ،لزوم جبران خسارات ناشی از این

باالترین سطح در علم را برای تولید مواد غذایی اصالحشده

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

ژنتیکی جهت حفظ ایمنی ضروری میداند ،لیکن نسبت به

مطابق دستورالعمل جامعه اروپایی مصوب  1985علیرغم

ضررهایی که این نوع مواد غذایی ممکن است به اشخاصی وارد

پذیرش مبنای مسئولیت محض برای خسارت ناشی از تولید و

آورند ایالتهای این کشور ،موضع یکسانی را اتخاذ ننمودهاند.

به رغم سطح باالیی از پیوستگی اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی

اکثر ایالتهای آمریکا دفاع خطر توسعه را درخصوص مواد

کشورهای اروپایی ،این کشورها رویکردی ناهمگون و متفاوتی

تراریخته پذیرفتهاند ( .)32در واقع چنانچه خسارات ناشی از

درباره مسئولیت ناشی از تولید به خصوص درخصوص مواد

مصرف اصالحشده ژنتیکی بعدها کشف گردد ،به دلیل عدم

غذایی تراریخته اتخاذ نمودند .این رویکرد ناهماهنگ که به

کشف این ضررها در لحظه توزیع این مواد غذایی تولیدکننده

دلیل مسکوت گذاردن مسئولیت مدنی ناشی از تولیدات مواد

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

بشری دولتها در هیچ حالتی (حتی در شرایط اضطراری)

درخصوص ایمنی و جبران خسارت ناشی از مواد غذایی

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

اصالحشده ژنتیکی در سطح بینالمللی احساس میگردد.

اشکال تبعیض نژادی اعم از تبعیض براساس نژاد ،رنگ ،جنس،
زبان ،اصل و منشأ مذهبی یا اجتماعی؛  .2حق حیات؛ .3

 .6-5حق حیات در قامت یکی از مصادیق قواعد آمرة

ممنوعیت آزار و شکنجه یا رفتارهای ظالمانه از جمله تحت

حقوق بینالملل

آزمایشهای پزشکی یا علمی قرار دادن؛  .4ممنوعیت بردگی و

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

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

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

توانایی اجرای تعهد قراردادی؛  .6عطف به ماسبق نشدن

در فضای حقوق بشر بینالمللی دارای اهمیت و آثار بسیار

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

مهمی است .در چهارچوب نظام حقوق بشر بینالمللی ،حق

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

حیات یکی از مصادیق حقوق بنیادین بشری و یکی از مصادیق

مصادیق بارز قواعد آمره در فضای حقوق بشر بینالمللی

مسلم قواعد آمره است.

محسوب میشوند .در نتیجه این قواعد در رأس سلسله مراتب

با توجه به مفاد ماده  53کنوانسیون وین  ،1969قاعده آمره

هنجاری نظام حقوق بینالملل قرار دارند (.)35

حقوق بینالملل" ،قاعدهای است که از سوی جامعه بینالمللی

قواعد آمره در نظام حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها دارای

دولتها در کل به عنوان قاعدهای تخلفناپذیر شناخته شده و

آثار بسیار مهمی هستند .به بیان سادهتر ،وضعیت دولتی که

پذیرفته شده است که هیچگونه تخطی از آن مجاز نیست و

یکی از مصادیق قواعد آمرۀ حقوق بینالملل را نقض کند با

تنها با یک قاعده بعدی حقوق بینالملل عام با همان ویژگی

دولتی که یک هنجار غیرآمره را نقض کند ،کامال متفاوت

قابل تغییر است".

است .برای درک این مسأله الزم است که در ادامه به جایگاه

قواعد آمره دارای نقشی تأثیرگذار در موضوعات مختلف حقوق

قواعد آمره در نظام مسئولیت بینالمللی دولتها بپردازیم.

بینالملل هستند .قواعد آمره در رأس سلسله مراتب هنجاری
حقوق بینالملل قرار دارند .به بیان سادهتر ،سایر هنجارهای

 .7-5آثار قواعد آمره در فضای مسئولیت بینالمللی

حقوق بینالملل نمی توانند در تعارض با قواعد مزبور قرار

دولتها در قبال اعمال متخلفانه (مسئولیت مشدد)

گیرند .در هیچ سند بینالمللی لیستی از مصادیق قواعد آمرۀ

حقوق مسؤولیت بینالمللی ،یکی از شاخههای اصلی و اساسی

حقوق بینالملل مشخص نشده است ( .)33برای تشخیص

حقوق بینالملل است که با سایر شاخههای حقوق بینالملل

مصادیق قواعد آمره باید در هر حوزۀ خاص با توجه به

دارای ارتباط تنگاتنگی است .حقوق مسؤولیت بینالمللی

مجموعه هنجارها و رویة بازیگران بینالمللی ،مصادیق مزبور را

عبارت است از مجموعه قواعد و مقررات بینالمللی مربوط به

تشخیص داد .مطابق با تعریف قواعد آمره که در کنوانسیون

موضوع مسؤولیت دولتها و سازمانهای بینالمللی است.

وین راجع به حقوق معاهدات بیان شده است ،قواعد آمره

بنابراین هر موضوعی که به نوعی با موضوع مسؤولیت دولتها

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

و سازمانهای بینالمللی ارتباط داشته باشد ،در حقوق

بینالمللی در کل» به عنوان یک هنجار غیرقابل عدول مورد

مسؤولیت بینالمللی مطرح میشود.

شناسایی قرار گرفته باشند (.)34

قواعد مسئولیت بینالمللی دولتها اساساً دارای حالتی

در فضای حقوق بشر برخی از هنجارهای حقوق بشر به عنوان

غیرمدون است ،به همین دلیل برای یافتن این قواعد باید به

قواعد غیرقابل عدول مورد شناسایی قرار گرفتهاند .مطابق مفاد

رویه قضایی محاکم دادگستری و داوری بینالمللی ،عرف و

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

دکترین رجوع کرد .کمیسیون حقوق بینالملل از سال 1969
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بررسی طرح راجع به مسؤولیت بینالمللی دولتها را آغاز کرد

نظامی بیگانه در قلمرو خود برای هدف مشروعی اجازه دهد

تا سرانجام در نوامبر  2001طرح توسط کمیسیون به تصویب

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

نهایی رسید .معالوصف با توجه به اینکه در شرح مواد این

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

طرح ،کمیسیون حقوق بینالملل به کلیه آراء مراجع قضایی و

برای مثال چنانچه دولتی در اعالمیه رضایت خود تصریح کند

داوری بینالمللی و رویه دولتها استناد کرده است ،این طرح

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

(با اینکه هنوز مورد امضاء و تصویب دولتها قرار نگرفته است

شرایط به نظر نمیرسد که رضایت مذکور رافع وصف متخلفانه

و به شکل یک معاهده بینالمللی درنیامده است) به عنوان

فعل دولت متجاوز باشد.

منبع قواعد و مقررات حقوق مسؤولیت بینالمللی دولتها

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

تلقی میشود .بنابراین در ادامه ما نیز به بررسی جایگاه قواعد

مقررات فصل سوم از بخش دوم تحت عنوان «نقضهای

آمره در این طرح خواهیم پرداخت.

فاحش تعهدات ناشی از قواعد آمره حقوق بینالملل عام»

اولین ارجاع به قواعد آمره در طرح مواد راجع به مسؤولیت

است.

بینالمللی دولتها به ماده  26تحت عنوان «مطابقت با قواعد

بند  2ماده  ،40کمیسیون حقوق بینالملل ،نقض جدی قاعده

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

آمره را نقضی میداند که با قصور فاحش یا سیستماتیک

به معاذیر رافع وصف متخلفانه فعل میپردازد .در این فصل

(منظم یا برنامهریزی شده) همراه باشد .برای آن که یک نقض،

شش وضعیت بیان شده است که در صورت وجود هریک از

سیستماتیک تلقی گردد ،باید به شکل سازمانیافته و عمدی

آنها ،وصف متخلفانة فعل دولت از بین میرود .این شش

صورت بگیرد .در مقابل ،واژه فاحش به گستردگی تخلف یا آثار

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

آن اشاره دارد ،یعنی مشخصکنندۀ تخلفهایی است که

برابر فعل متخلفانه بینالمللی ،فورس ماژور ،اضطرار و ضرورت.

ماهیتی آشکار داشته ،به منزله حمله مستقیم و بیمحابا به

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

ارزشهای صیانت شده از سوی قاعده تلقی میشوند .باید

داده شدهاند .به دنبال بیان این شش وضعیت ،کمیسیون در

توجه داشت که نقضهای جدی معموالً هم سیستماتیک و هم

ماده  26چنین تصریح میکند« :هیچیک از مقررات این فصل،

فاحش هستند (.)36

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

در ماده  41آثار نقض جدی یک تعهد ناشی از قواعد آمره بیان

قاعده آمره حقوق بینالملل عام باشد ،نخواهد بود».

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

همچنین کمیسیون در تفسیر همین ماده بیان میدارد که

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

شرایط رافع وصف متخلفانه بودن فعل در فصل پنجمِ بخش

شده است .تعهد ایجابی عبارت است از اینکه دولتها ابتدا باید

نخست هیچگونه تخطی از قاعده آمره حقوق بینالملل عام را

برای پایان بخشیدن به وضعیت ایجاد شده در اثر نقض قواعد

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

آمره ،با یکدیگر همکاری کنند .بند اول ماده  41مقرر میکند:

که به اقدامات متقابل مبادرت میکند نمیتواند از چنین

دولت ها باید برای پایان بخشیدن به هرگونه نقض خطیر تعهد

قاعدهای تخطی کند .برای مثال نسلزدایی نمیتواند نسل -

در معنای مورد نظر ماده  40از طرق قانونی همکاری نمایند.

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

حال این همکاری هم میتواند در قالب طرحها و برنامههای

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

سازمان ملل متحد و هم در قالب سازوکارهای خارج از سازمان

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

ملل متحد باشد اما به شرطی که سازوکارهای اخیر ،ایجاد

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

مانع در روند طرحها و برنامههای ملل متحد در موضوع اخیر

عنوان مثال ،یک دولت میتواند به نحو معتبری حضور نیروی

نکند (.)36
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و اما تعهدات سلبی عبارتند از اینکه دولتها در صورت نقض

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

قواعد آمره ،تعهد به عدم شناسایی وضعیتهای ایجاد شده و

حاکم بین آن و دولت مسؤول؛ ب) احترام به تعرضناپذیری

همچنین عدم کمک و مساعدت در حفظ وضعیت مذکور را

نمایندگان سیاسی یا کنسولی ،اماکن ،بایگانیها و اسناد

دارند .بند  2ماده  41مقرر میدارد :هیچ دولتی نباید وضعیت

آنها».

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

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

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

قواعد آمره حقوق بین الملل عام را تحت تأثیر قرار میدهند

نماید .در مورد تعهد به عدم شناسایی باید بگوییم که این

منع میکند .آشکار است که یک قاعده آمره که حتی با یک

تعهد شامل هر دو نوع شناسایی صریح و ضمنی میباشد .این

معاهده بین دو دولت نمیتوان از آن تخطی کرد به طریق اولی

تعهد در قضایای مختلف و مواضع متفاوت تـوسط مـراجع

با عمل یکجانبه یک دولت در قالب اقدامات متقابل قابل

بینالمللی و حتی خودِ دولتها اتخاذ شده است ( .)36تعهد

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

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

ماده  26از آن سخن رفت مبنی بر اینکه معاذیر رافع

حفظ وضعیت ایجاد شده در نتیجه نقض قاعده آمره میباشد.

مسؤولیت مذکور در فصل پنجم بخش نخست بر متخلفانه

باید متذکر شویم که برای مسؤول شناخته شدن دولتی از باب

بودن هرگونه فعل دولت که مغایر تعهد ناشی از یک قاعده

مساعدت دو عنصر الزم است ،یکی علم و آگاهی از شرایط

آمره حقوق بینالملل عام باشد تأثیر نمیگذارند .اشاره به

فعل متخلفانه بینالمللی و دیگر اینکه اگر فعل موردنظر که

«دیگر» تعهدات ناشی از قواعد آمره نشان میدهد که قسمت

دولت مساعدتکننده ،کمک به انجام آن میکند ،اگر توسط

(د) ،قسمتهای قبلی را که برخی از آنها شامل قواعدی با

دولت مساعدتکننده هم انجام شود ،متخلفانه باشد (که این

ویژگی آمره هستند محدود نمیکند .بویژه قسمتهای (ب) و

شرط در مورد قواعد آمره قطعاً وجود دارد) .اما این دو شرط

(ج) اعتبار خویش را حفظ میکنند ( .)33بنابراین با توجه به

برای موردی است که نخست نقضی رخ داده است در حالی که

سیاق بند (د) ماده  50مصادیق بیان شده در قسمتهای

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

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

داده است و دولتها تعهد به عدم مساعدت برای حفظ

آمره محسوب میشوند (.)38

وضعیت موجود را دارند (.)36
آخرین اشارۀ طرح کمیسیون حقوق بینالملل به مقولة قواعد

 .6نتیجهگیری

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

استفاده از محصوالت تراریخته به صورت بسیار گسترده در

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

بسیار از کشورهای جهان رواج پیدا کرده است .علیرغم اثبات

تحت تأثیر اقدامات متقابل قرار نمیگیرند ،ذیل ماده  50بیان

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

کرده است .ماده  50طرح کمیسیون مقرر میدارد)1« :

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

اقدامات متقابل بر تعهدات ذیل تأثیری نخواهد داشت :الف)

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

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

مدنظر قرار داد :اساساً نتایج آزمایشات محدود به امکانات

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

موجود و متغیرهای شناخته شده است .به بیان سادهتر ،با

بنیادین بشر؛ ج) تعهدات با ماهیت بشردوستانه که اقدامات

گذشت زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی ،امکان به دست

تالفی جویانه را منع میکنند؛ د) دیگر تعهداتی که منبعث از

آمدن نتایج متفاوت در ارتباط با یک موضوع همیشه وجود

قواعد آمره حقوق بینالملل عام است )2 .دولتی که به اقدامات

دارد .نکته دیگر اینکه ،در فضای علوم تجربی ،متغیرهای

متقابل مبادرت میورزد از ایفای تعهدات خود در موارد زیر
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مختلفی در روند آزمایشات مدنظر محققان قرار میگیرد که

مشدد (یا همان مسئولیت برای نقض قواعد آمره) بـرای

این متغیرها نیز در طول زمان دستخوش تغییر قرار میگیرند.

دولتها در نظر گرفته شود.

در ارتباط با محصوالت تراریخته باید به این نکته دقت داشت
که محصوالت مزبور ،ارتباط بسیار نزدیکی با وضعیت بهداشت

 .7تقدیر و تشکر

و سالمت جامعه بینالمللی دارند .این ویژگی باعث میشود که

از کلیه کسانی که در به سامان رساندن پژوهش حاضر ما را

در فضای حقوق نیز حساسیت فراوانی نسبت به محصوالت

یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را داریم.

مزبور ایـجاد شود .در پـاسخ به حساسیت مـزبور ،اسنـاد
بیـنالمللی موجود ،الگوی مسئولیت محض را در ارتباط با
محصوالت تراریخته درنظر گرفتهاند .اما باید توجه داشت که
چنانچه دولتی هریک از تعهدات بینالمللی موجود در ارتباط با
محصوالت تراریخته را نقض کند ،مسئولیت دولت مزبور
مطابق با الگوی مسئولیت برای اعمال متخلفانه مورد بررسی
قرار میگیرد .به نظر میرسد که الگوی مسئولیت مشدد در

 .8سهم نویسندگان
کلیه نویسندگان به صورت برابر در پژوهش حاضر سهیم
هستند.
 .9تضاد منافع
در پژوهش حاضر هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.

این زمینه برای دولتها متصور باشد .در واقع با در نظر داشتن
رویة بینالمللی که در گزارشهای کمیته حقوق اقتصادی و
اجتماعی متبلور شده است ،حق بر دسترسی به غذای سالم و
مفید ،یکی از مصادیقِ حق بر سالمت محسوب میشود .حق بر
سالمت نیز به عنوان یـکی از مصادیق حق حیات قـلمداد
مـیشود .از طرفی نیز حق حیات یک عنوان کلی در نظام
حقوق بشر بینالمللی است که زیرمجموعه حقوق بنیادین
بشری قرار میگیرد.
حقوق بنیادین بشری در فضای حقوق بینالملل موضوعه به
عنوان یـکی از مصادیق قواعد آمـره بیـنالمللی محـسوب
مـیشوند .مـفهوم قواعد آمره بیـنالمللی در نظام حقوق
بیـنالملل ،سلسله مراتب هنجاری ایجاد کرده است .به بیان
سادهتر ،قواعد مزبور در حوزههای مختلف حقوق بینالملل به
واسطه قرار گرفتن در رأس سلسله مراتب هنجاری حقوق
بینالملل ،دارای آثار خاصی میباشند .حوزه حقوق مسئولیت
بینالمللی دولتها نیز از این مسأله مستثنی نیست .به نظر
میرسد تعهدات دولتها در زمینه محصوالت تراریخته به
واسطه ارتباط نزدیک با «حق بر سالمت» و «حق حیات»
ف «آمره» میباشند .در نتیجه در فضای حقوق
دارای وص ِ
مسئولیت بینالمللی این امکان وجود دارد که الگوی مسئولیت
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variety of transgenic foods have been produced and consumed worldwide.
One of the main questions raised in connection with these products, in the
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present study, considering the issue of "health and usefulness" of these
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foods, is the main purpose of examining the responsibility of governments in
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relation to transgenic products.
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Materials and Methods: This research is of theoretical type and the
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research method is descriptive-analytical and the method of data collection is
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library and has been done by referring to documents, books and articles.


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