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Abstract 

Nowadays, the development of new technologies and sciences has had a 

great impact in human life. Genetic Science for instance, has significantly 

changed the medical world and provided better treatments. There is no doubt 

that genetics as a new and outstanding science offers helpful aids to 

humanities. The rising of numbers of genetic laboratories that offers medical 

and preventive services demonstrate the magnitude of this new arrival science. 

Having said that, it can be clearly seen the inevitable role of Genetic Science 

in recent medical development in treatment of some incurable diseases such 

as cancer diseases. Therefore, there is no exaggeration to say that a 

fundamental genetic change in a short time have created a new world for us. 

However, the negative aspects of this science in human life should not be 

neglected. Although this development is positive for the human civilization, 

it has also brought some problems and challenges. This could be the ability 

of human to make its own organisms, which has provoked many religious 

and ethical concerns. For example, genetics enable us to produce its own 

human organism as clonage. This fact issued the ethical and religious 

concerns. In this context, legislators of different countries have created 

ethical roles and restrictions for geneticists to prevent these concerns. 

However, this restriction seems to be inadequate. So, how we could control 

the Genetic Science in a way that it can be useful for human life and also 

respect ethical values? However, the restrictions seems that it is not enough 

and the genetic concerns should be addressed with more restrictions.On the 

other hand, increased restrictions in terms of basic principles of human rights 

can also be problematic, itself. Study of some European court of human 
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rights’ decision insist on the fact that the member states should review their 

restrictive policies in term of genetics. These limits are mainly in the area of 

privacy and a fair trial and particularly article 6 and 8 of the European 

Convention on Human Rights. 

This article will review all limitations of genetic research in European 

countries. 
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 تحقیقات ژنتیکی؛ از معیارهای اخلاقی تا رویه دیوان اروپایی حقوق بشر

 1جعفری امین

 2پرندک زهرا

 چکیده

 ارائه بشر افراد به وافری و شایان خدمات نوپا و نوظهور علمی عنوانی به ژنتیک که نیست تردیدی

 زمینه در ما کشور در همچنین و دنیا جای همه در ژنتیکی یهاهآزمایشگا روزافزون تعداد .است کرده

 علم این کسی و آمدنمی میان به ژنتیک از سخنی حتی آن از پیش که زمانی در درمانی و پیشگیری

 تحولی ژنتیک که بگوییم اگر نیست گزافه بنابراین .است مدعی این بر شاهدی شناخت،نمی را جدید

 تمدن برای که چندهر تحول این .است کرده ایجاد ما نوین دنیای در اندک زمانی مدت در را بنیادین

 ژنتیک، مثال عنوان به .است آورده همراه به نیز را هاییچالش و مشکلاتی حال این با ،است مثبت بشری

 به را اخلاقی و مذهبی هایدغدغه مسأله این .نمایدمی خود شبیه ایزنده موجود تولید به قادر را بشر

 برای ار هاییچارچوب جهت، این در مختلف کشورهای رانقانونگذا رو این از .دارد و داشته دنبال

 رسد،می نظر به وجود این با .بکاهند هانگرانی برخی از تا اندنموده مشخص ژنتیک متخصصین

 ایجاد با باید ژنتیک مشکلات که شودمی احساس گونهاین و نبوده کافی حاضر ایجادشده یهامحدودیت

 بشری حقوق اولیه اصول لحاظ از هامحدودیت افزایش دیگر، سوی زا .گردد رفع بیشتری یهامحدودیت

 .باشد سازمشکل دتوانمی خود نیز

 برخی که است امر این دهندهنشان بشر حقوق اروپایی دیوان از صادره آرای برخی بررسی

 این .کنند بازنگری خود روزمره اجرایی تصمیمات در باید هادولت و ندارد ضرورت هامحدودیت

 ۶ ماده خصوص در ویژه به و عادلانه دادرسی و افراد خصوصی حریم حوزه در عمده طور به هاحدودیتم

 .شودمی وارد بشر حقوق اروپایی کنوانسیون ۸ و
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 شدهایجاد یهامحدودیت ایجابی و سلبی موارد این همه که کندمی تلاش رو پیش مقاله ،راستا این در

 .دهد قرار تحلیل و بررسی مورد بشر حقوق اروپایی یواند آرای به توجه با را کشورها توسط

 

 کلیدی واژگان

 بشر حقوق اروپایی دیوان بشر، وقحق پزشکی، اخلاق ی،کیژنت قاتیتحق
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 مقدمه

 .شودمی تلقی ما جامعه روزمره زندگی زا بخشی عنوان به ژنتیک حقوقی و پزشکی مسائل

 جایگاه عملی و علمی لحاظ از امروزه ،دگردمی محسوب پزشکی وسیع علم از بخشی که ژنتیک

 این است. استفاده قابل قطعی نتیجه عنوان به آن آزمایشات نتیجه واقع در و داشته لامتنازعی

 حقوق علم در آن هایکارکرد از و داشته کاربرد بسیار اثباتی موارد برای خصوص به مهم

 دادرسی آیین در همچنین و بیتنس رابطه در خانواده حقوق در آن اثباتی خاصیت به توانمی

 .نمود اشاره کیفری

 برخی در ژنتیکی هایتحقیق و هاآزمایش ژنتیک، از آمدهدست به جنتای قطعیت رغمعلی

 ابتدای از که است یموارد از یکی بیوتکنولوژی مسأله هست. و بوده برانگیزچالش هاحوزه

 مانند ییهاهحوز خصوص این در است. کرده یجادا را مباحثی کنون تا علم این پیدایش

 هایدغدغه است. داشته همراه به را مشکلات ترینچالشی بنیادین یهاسلول و یسازشبیه

 حتی و گرددمین مذهبیون و اخلاق لمع متخصصان به مربوط تنها حوزه این در موجود

 است. نموده خود درگیر نیز را ...و سیاستمداران حقوقدانان، پزشکان،

 نقش تا شد وارد ژنتیک حقوق ویژه به و پزشکی حقوق در اخلاق شده،گفته اردمو علت به

 و گاهیآزمایش یهافعالیت دهیچارچوب به حقوقی قالب در اخلاق .(1) کند ایفا گریتنظیم

 در سعی مختلف هایقانونگذاری با هادولت خصوص این رد و پردازدمی پزشکی تحقیقاتی

 قبیل از کشورها قوانین مجموعه میان در را دهیچارچوب این .اندنموده آن کردنمندقاعده

 داد. قرار مشاهده مورد توانمی ...و عمومی سلامت بیمه، مدنی، قانون

 و تحقیقات آزمایشات، کردناخلاقی و یمندقاعده راستای در مواقع برخی در هادولت

 توجیه با را ایگیرانهسخت یتفسیرها و گذارندمی فراتر را پا ژنتیک طریق از پزشکی درمان

 بشری حقوق اساسی مبانی با مواقع برخی در تفسیرها این کنند.می اعمال قانونی هایحمایت

 نهادهای شودمی باعث خود این .دهدمی قرار الشعاعتحت را فردی هایآزادی و است تضاد در

 هایآزمایش تحدید تناسبم و متعادل تفسیر به بشر حقوق حامی المللیبین و ایمنطقه قضایی

 غرب جهان در یپزشک اخلاق بپردازند. پزشکی حقوق قانونی هایحمایت چارچوب در ژنتیکی

 در و تاریخ طول در متعددی هایدستورالعمل جهت این از و بوده برخوردار بیشتری قدمت از
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 دیوان رد مفهوم این بررسی جهت این از است. گرفته قرار پیروی و تنقیح مورد حال زمان

 .باشدمین لطف از خالی بشر حقوق اروپایی

 است، کرده ارائه مختلف یهاهعرص در بشر به فراوانی خدمات یکژنت که فرضپیش این با

 وارد باید و دتوانمی حد چه تا علم این که است این شودمی مطرح خصوص این در که یسؤال

 در آن تبع به .شودمی بار آن بر ییاهمحدودیت چه صورت این در و گردد پزشکی یهافعالیت

 تضمین که اینست آن و نمود طرح توانمی را دیگری سؤال ایجادشده یهامحدودیت خصوص

 زمینه این در استثنائاتی آیا و است صورت چه به دولت توسط شدهاعمال یهامحدودیت این

 دارد؟ وجود

 و اخلاق که بود خواهد فرض این با ابتدائا رو پیش پژوهش فوق، هایپرسش به پاسخ در

 بحث دوم قسمت در حال عین در اما ،است کرده ایجاد را یهامحدودیت حقوق، در آن انعکاس

 دارد. وجود دوم پرسش به پاسخ برای نهادها برخی توسط تضمیناتی که دید خواهیم

 حامی عنوان به بشر حقوق اروپایی دیوان قضایی رویه که شده تلاش پژوهش این در

 و دهیم قرار بررسی مورد تطبیقی طور به را اروپایی کشورهای حوزه در فردی یهادیآزا

 قداما ژنتیک پزشکی مسائل از مداراخلاق حمایت جهت در هم دیوان چگونه نماییم مشخص

 رعایت را بشر حقوق اروپایی ونکنوانسی در شدهبینیپیش هایآزادی زمانهم و است نموده

 است. شده پرداخته ژنتیک و اخلاق میان تعامل بررسی به قسمت دو در رو این از .کندمی

 مبانی اجرای حسن رعایت سپس ،کنیممی بررسی را ژنتیکی امور در خلاقا مسأله نخست

 .داد خواهیم قرار مطالعه مورد را کشورها توسط اخلاقی

 

 بشر حقوق و ژنتیک ،پزشکی اخلاق

 به پزشکی و حقوق علم نوین یهاهشاخ از و ودهب ایرشتهمیان ایمسأله که پزشکی اخلاق

 پزشکی حقوق که ییهاحوزه دارد؛ نوین یهاحوزه در پزشکی کردناخلاقی کارکرد ،رودمی شمار

 از است. نشده وارد هنوز گذارمقررات و کنندهتنظیم عنوان به و نپرداخته آن به کافی اندازه به

 نیازمند همیشه و کشدمی چالش به را اخلاق که پزشکی یهاهتاز خصوص در مهم موضوعات

 حال عین در و پیچیده علم ژنتیک زیرا ،است ژنتیک مسأله است، قانونگذاران و حقوقی حمایت

 بود بیوتکنولوژی جدید شاخه این واقع در گذارد.می تأثیر اخلاقی مسائل بر که است نامطمئنی
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 طریق این از تا کرد وارد را پزشکی نوین یاهشیوه به یافتندست برای ژنتیک بر مطالعه علم که

 درآید. پزشکی مسائل در بشر خدمت به

 اخلاقی مسائل بر پزشکی تحقیق راه در را مشکلاتی دتوانمی ژنتیک گفتیم چنانکه حال این با

 اگرچه ،شودمی سازمشکل ژنتیک کاربرد نهایی هدف برای بیشتر امر این کند. ایجاد حقوقی و

 (prenatal diagnostic) جنین بودنسالم برای آزمایشات یا واکسن تولید هتج در تحقیقات

 به نژادی اصلاح کلوناژ، ژنتیکی، یهاهنمای مانند مسائلی است، شده فتهپذیر پزشکی و اخلاق در

 هنوز ولوژیکبی یهاسلاح و (OGM) کرده تغییر ژنتیکی لحاظ از که کشاورزی محصولات ویژه

 .دارد را خود مشکلات

 ژنتیک علم که را مواردی بلکه ،پردازیمنمی ژنتیک اخلاقی مسائل بررسی به خصوص، این در

 دیگر قوانین در مثال با را است کرده آن به ورود به ملزم را حقوق علم و شده داخل آن در

 اخلاق و بشر حقوق ژنتیک، تقابل مصادیق که دارد ضرورت آن از پس ،کنیممی مطالعه کشورها

 .دهیم نشان را پزشکی

 بیوتکنولوژی و پزشکی اخلاق ـ1

 از هدف واقع در است. شده بینیپیش مختلف قوانین توسط پزشکی اخلاق فرانسه حقوق در

 در ویژه مقررات نمودنتحمیل دیگر سوی از و پزشکی تحقیقات تسهیل یکسو از پزشکی اخلاق

 توسط که 1331 سال ژوئیه 32 قانون در است. مطمئن غیر علم این از استفاده تحدید جهت

 آمده مدنی قانون نیز و عمومی بهداشت قوانین مجموعه در و شد اصلاح 2۰۰1 اوت ۶ قانون

 خورد.می چشم به آن تحدید و تحقیقات برای تشویق هدف دو هر است،

 تمامیت از حمایت» عنوان تحت نخست کتاب در و فرانسه مدنی قانون در کلی طور به

 عنوان تحت فصلی (2۰۰1 سال اوت ششم) اصلاحی قانون 1۶-3 تا 1۶ مواد از «انسان جسمانی

 1۶-1۰ مواد ذیل در «ژنتیک رد با فرد هویت تشخیص و فرد یک ژنتیکی هایویژگی بررسی»

 خصوص در دوم مبحث ذیل و نخست فصل در است. شده بینیپیش مدنی قانون 1۶-19 تا

 نانسا اولویت قانون» که که است کرده بینییشپ قانون این انسان جسمانی امیتتم از حمایت

 جسمانی تمامیت تهدید موجب خشونت گونه هر و کندمی تضمین جسمانیش تمامیت بر را

 تشکیل لحظه از را انسانی دوجو از حمایت قانون خصوص این در و بوده ممنوع ،گردد افراد

 طور هب حق این بعدی هماد در همچنین (.1۶ )ماده «دهدمی قرار حمایت مورد اشزندگی
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 دارد حق فرد هر» که صورت این به است، گرفته قرار فرانسوی گذارقانون تشریح مورد تریکامل

 تجاوز قابل غیر انسان جسمانی تمامیت گیرد. قرار قانونی حمایت مورد اشجسمانی تمامیت که

 دتوانمین است انسان جسم از منتج آنچه و آن دهندهتشکیل عناصر جسمانی، تمامیت است.

 را تکلیف صراحت به ماده این رسدمی نظر به (.1۶-1 )ماده «گیرد قرار مالی حقوق موضوع

 جسم از آنچه و سانان جسم بتوان کهاین اجازه مدنی قانون در اخلاق حضور و نموده مشخص

 .دهدمین را داد قرار فروش و خرید وردم را آن و داد قرار تملک موضوع ،شودمی برداشته وی

 و پذیردمی مرگش از پس زمان در را فرد جسمانی حمایت و رفته فراتر حتی فرانسوی قانونگذار

 توجه مورد نیز انسان جسد از شدهسوزنده خاکستر ،2۰۰۸ دسامبر 13 اصلاحات با آن از فراتر

 در (.1۶-1-1 )ماده است داده تکریم با همراه حرمت به امر و است گرفته قرار قانونگذار

 و آزمایشات محدودکردن بر دلالت تماما   مواد این نصوص و مفاهیم بحث، موضوع صوصخ

 به حتی که طوری به باشد،می ژنتیکی آزمایشات و امور به مربوط یهافعالیت یهاکاربرد

 در حتی ،کرده وارد اساسی یهامحدودیت نیز افراد مرگ از پس یکیژنت آزمایشات یهاکاربرد

 به حاضر پژوهش ادامه در که مایدنمی مخدوش نیز را هاآزمایش این عتبارا موارد از اریبسی

 علم صوصخ در حقوقی اصول با اساسا  که است حالی در این پرداخت. خواهیم آن عملی مثال

 وارد آن بر اساسی هایتردید و ایرادات خصوص این در و باشدمی اساسی تعارض در قاضی

 به فرانسه مدنی قانون 911-2۰ و 911-13 مواد نیز ژنتیک از استفاده و نسب به راجع است.

 پردازیم.می زمینه این در فرانسه قانونگذاری جامع بررسی به ذیلا  که است پرداخته آن

 پزشکی تحقیقات در اصل که چندهر :هامحدودیت و پزشکی تحقیقات در خلاقا -1-1

 انسان جسم کهاین به توجه با الح این با است، (Recherche La De Liberté) تحقیق آزادی

 کردناخلاقی جهت در ییهامحدودیت لذا ،باشدمی دنیا تمام در قانونگذاری در مسأله ترینمهم

 این یمندقاعده راستا این در دارد. وجود ربش اخلاقی شمولجهان و کلی اصول به احترام و

 بیوتکنولوژی با پزشکی اخلاق که مسائلی عمده .گرددمی ذیرپامکان حقوق علم با تحقیقات

Cellules ) بنیادین یهاسلول بر تحقیقات ،(Clonage) سازشبیه مبحث ،کندمی پیدا تلاقی

Souches) حقوق علم اب که است زمینه این در انگیزبربحث مسائل از جنین از استفاده و 

 .شودمی مندقاعده و تنظیم
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 بنیادین یهاسلول بر تحقیقات زشکیپ مقررات :بنیادین یهاسلول بر مقررات -2-1

 اخلاق قانون مثال، عنوان به فرانسه در است. گیرانهسخت گفت توانمی حتی و مندقاعده بسیار

 با مطالعات برای که زمانی تنها را جنین بر تحقیق گونه هر ،1331 ژوئیه 23 مورخ پزشکی

 تحقیقات بر مطالعات چهگر زیرا ،(2) ددانمی مجاز نرساند، آسیب جنین هب و باشد پزشکی اهداف

 رفت،می شمار به ژنتیک علم در عطفی نقطه عنوان به نخستین هایسال در بنیادین یهاسلول

 که شد باعث گردد، تحقیقات این از بود ممکن که خطرناکی استفاده خصوص در خطر احساس

 این در ییهامحدودیت آن نتیجه در که شود اندیشیده تمهیداتی خصوص این در بعدها

 مجموعه L 2151-5 ماده در که 2۰۰1 اوت ششم قانون حال این با .گردید وضع خصوص

 تحقیقات ادامه اجازه سال 2 مدت به بود، شده بینیپیش فرانسه عمومی بهداشت قوانین

 تحقیقات برای و رفت ترپیش خصوص این در فرانسه کشور داد. درمانی مقاصد برای را ژنتیکی

 قوانین مجموعه الذکرفوق ماده از سوم بند وفق که پذیرفت حتی درمانی قاصدم و ژنتیکی

 قرا تحقیق موضوع خود بتوانند جنین و جنینی یهاسلول شرایطی تحت عمومی، بهداشت

 کرد. تخریب مقاصد این برای را هاآن بتوان آن از فراتر و گرفته

 را کامل انسان کی به لیتبد ییاناتو و تیقابل که بالقوه یانسان عنوان به حداقل ن،یجن

 است. «سلامت حق» و «حیات حق» جمله از یحقوق یدارا و احترام و میتکر هستیشا ،دارد

 ای و نیجن سقط تیممنوع قیطر از اتیح حق از تیحما به منحصر ن،یجن حقوق از تیحما

 نیجن لامتس حق از تیحما بلکه ،ستین ،شودمی آن از اتیح سلب به منجر که یاعمال ریسا

 این برای شرایط که دارد اهمیت نکته این ذکر جهت همین به ماا ،(9) شودمی شامل زین را

 روند یک آن دنبال به و ماهوی معیارهای شرط و است گیرانهسخت بسیار اتتحقیق قبیل

 تحقیقات گونهاین طرف یک از دارد. وجود زمینه این در (Tutelle De Procédure) قیمومیت

 وجود هم جایگزینی یهاروش حال عین در و گردد بزرگ درمانی هایپیشرفت به منجر باید

 مجوز فرانسه عمومی بهداشت قوانین مجموعه L 1418-1 ماده وفق دیگر طرف از باشد. نداشته

 گونهاین برای ناظر اداری مقام که (Biomédecine La De Agence) پزشکی زیست آژانس

 د.گرد اخذ است، تحقیقات
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 2۰19 اوت ۶ اصلاحی عمومی بهداشت قوانین جموعهم L 2121-2 ماده خصوص این رد

 بدون دتوانمین بنیادین یهاسلول یا انسانی جنین بر تحقیق نهگو هیچ» :که دارد می مقرر

 نبنیادی یهاسلول یا انسان جنین بر تحقیق پروتکل گیرد. صورت پزشکی زیست آژانس اجازه

 که: است مجاز زمانی جنینی

 ؛شود اثبات گیرد، صورت است قرار که تحقیقی بر علمی ارتباط ـ

 ؛باشد پزشکی هدف یک راستای در باید کاربردی یا بنیادین تحقیق ـ

 ؛برد پیش را تحقیق نتوان انسانی جنین بر اقدام بدون زمانی پزشکی لحاظ از ـ

 بنیادین سلول و ینیجن هایپژوهش با مرتبط اخلاقی اصول عایتر با تحقیقات و پروژه ـ

 «.گیرد صورت

 به 2۰12 فوریه 11 ویژه به قانون این اجرایی یهاهنامآیین الذکرفوق موارد رعایت برای

 نتیجتا  که کندمی بینیپیش پزشکی تحقیقات برای مجوز دورص جهت در را آژانس نقش دقت

 .است کرده ایجاد جنین روی بر ژنتیکی تحقیقات برای را جدی یهامحدودیت

 برای تنها نه هنوز یسازشبیه بر ناظر اتاقدام نفس :یسازشبیه بر ناظر مقررات -2-1

 در این .است آوررعب حدودی تا و برانگیزبحث نیز صنعتی امعوج برای بلکه ،سنتی جوامع

 است. نگرفته صورت سانان یسازشبیه خصوص در موفقیتی گونه هیچ هنوز که است حالی

 اولین سال آن در که ددا روی 133۶ سال در یسازشبیه برابر در هاالعملعکس نخستین

 تا و گرایانهاخلاق واکنشی خصوص این در جهانی العملعکس شد. ایجاد شدهیسازشبیه حیوان

 جمله از زمینه این در مثال عنوان به فرانسه کشور بود. نهمامذمو گفت توانمی حتی حدودی

 قوانین مجموعه در و (1۶-1 ماده از سوم )بند مدنی انونق مجموعه در که است کشورهایی

 لحاظ از که نوزادی متولدکردن برای عمل گونه هر» L 1212-1 ماده ذیل در عمومی بهداشت

 است. کرده منع را «باشد همسان متوفایی یا زنده شخص با ژنتیک

 تعریف با یسازشبیه به اقدام فرانسه کیفری قوانین مجموعه از 211-2 ماده آن بر علاوه

 هزار پنج و هفتاد و حبس سال سی را آن مجازات و دانسته بشر نوع جنایت جزء را گفتهپیش

 درمانی مقاصد برای یسازشبیه برای کیفری مقررات حتی ،است کرده تعیین نقدی جریمه یورو

 یمهجر یورو هزار ده و زندان سال هفت مجازات جنحه عنوان به و جاست بر پا نیز جنین از

 فرانسه(. کیفری قانون 211-1۸ )ماده دارد دنبال به جنین از حمایت جهت در را نقدی
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 در است. انسان و جنین به مذهبی و اخلاقی نگرش تفاوت انگاریجرم دو این تفاوت

 کامل انسانی ،رودمی شمار به بشر نوع علیه جنایت هک گردید انگاریجرم که عنوانی نخستین

 و آموزشی هدف برای جنین دوم، انگاریجرم در که حالی در شودیم جایگزین و ساخته

 حالی در این .(1) شودمی متوقف و رودمین پیش تولد تا یسازشبیه و شودمی ساخته پژوهشی

 نوع هر از را عضو کشورهای ،2۰۰2 مارس ۸ تاریخ در متحد ملل سازمان اعلامیه که است

 شدید انگاریجرم به تشویق را هادولت و کرده منع باشد، که هدفی هر برای یسازشبیه

 درمانی و پژوهشی مقاصد یسازشبیه برای فرانسه ایجنحه انگاریجرم حال عین در ماید.نمی

 نیست. هماهنگ نظر به متحد ملل سازمان اعلامیه با

 .است گرفته رارق هادولت اختیار در نسبی طور به یسازشبیه فناوری دانیممی که حالی در

 و بخشد تسریع را هادولت قانونگذاری یهامحدودیت دتوانمی اخیر هایپیشرفت حال این با

 باشند، داشته ژنتیکی تغییرات فناوری به دسترسی خواهندمی که والدینی برای متناسب پاسخی

 ییهامحدودیت و ژنتیکی هایپیشرفت زمینه در فناورانه ولیداتت که معناست این به این .دهدمی

 (.2گردید) خواهد هادولت علیه دعاوی ایجاد باعث ،داشت خواهد رو پیش دولت که

 تا ما قانونگذار متأسفانه که دارد وجود نیز اساسی هایچالش حقوقی منظر از یسازشبیه در

 که صورتی در حتی متأسفانه است. نمودهن ارائه کاملی و قطعی پاسخ هابدان نسبت حال به

 کودک مالکیت در اختلاف قبیل از مواردی ،گردد صادر نیز یسازیهشب بر اجازه فرضا 

 برای طعیق پاسخ و داشته وجود و... آن تابعیت در اختلاف آن، توارث مسأله و شده یسازشبیه

 است. نگردیده مطرح هاآن

 که آنجایی از که است توضیح به لازم ایران کشور در یسازشبیه بر ناظر قواعد خصوص در

 مبادرت تاکنون ایران قانونگذار متأسفانه ،باشدمی پزشکی علم در نوظهور موضوع یک امر این

 کشور در قانونی ـ یفقه موضع نبود است. ننموده خصوص این در کنندهتعیین قوانین وضع به

 .(۶) شودمی محسوب کشور در جدی خلأ یک نیانسا یسازشبیه به نسبت

 ژنتیکی به مبتلا مسائل و مصادیق ـ2

 در که است شده نیز آفریندردسر سودمندی، عین در جهات رخیب در ژنتیک از استفاده

 به نخست نمود: اشاره حقوق معل از متفاوت حوزه دو در مورد دو به توانمی خصوص این

 .پردازیممی خصوصی حقوق در موردی به سپس ،کیفری دادرسی آیین حقوق در موردی
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 اثبات ادله از کیی عنوان به ژنتیکی رد امروزه :دعوی اثبات ادله عنوان به ژنتیک -1-2

 ای.ان.دی طریق از که است شده پذیرفته امر این نیز کانادا کشور در .رودمی کار به دعوی

 روش این فرانسه کشور در همچنین .(7) دنمو استفاده دعوی اثبات ادله از یکی عنوان به بتوان

 (.۸) است شده شناخته کشور این کیفری دادرسی آیین در پیچیده

 وفق مثال عنوان به دارد. ایویژه شرایط دعوی اثبات ادله برای ژنتیک به ارجاع فرانسه در

 در حتی که دارد را اجازه این بازپرس کیفری دادرسی یینآ قانون 22-1 ماده نخست بند

 توسط که یژنتیک رد تفسیر جهت در ژنتیکی یهاتکنسین به سریعا   بازپرسی، و بازجویی مرحله

 ضرورت به توجه با نیز، مشهود جرم مورد در .نماید رجوع است، مدهآ دست به قضایی پلیس

 بافت برداشت جهت در ،یو هنمایند یا شخصا  خود دتوانمی قضایی پلیس مقدماتی، تحقیقات

 اقدام جرم، صحنه در مدهآدست به علائم و مارهاآ با تطبیق علمی و تکنیکی زمایشآ یبرا لازم

 که یفرد هر از یا رود جرم ارتکاب در یو حضور ظن که یفرد هر از بافت، برداشت .نماید

 در انحاء از ینحو به جرم ارتکاب زمان در که است موجود یو به نسبت یقو و مؤثر دلیل

 داشته را جرم نآ یاجرا به شروع قصد کهاین یا و داشته دست نآ ارتکاب در یا بوده صحنه

 (.3) گرفت دخواه صورت است،

 و است ننموده ترسیم مراتبی سلسه ادله میان کیفری، امور در قانونگذار کلی طور به

 ،هستند ایویژه جایگاه دارای آوریاقناع اظلح از ژنتیکی هایروش ویژه به علمی یهاهشیو

 تضمین زیادی بسیار حد تا را قضایی اشتباهات کاهش و حقیقت به دستیابی هاشیوه این کهچرا

 به محکومان از بسیاری که دهدمی نشان کیفری سیستم در ارقام و آمار به مراجعه .کندمی

 تبرئه ژنتیکی و زیستی آزمایشات و علمی یهاشیوه به توسل با ابد، حبس یا اعدام مجازات

 (.1۰) شدند

 گیرد،نمی قرار استفاده مورد فرانسه یرنظ کشورهایی همچون «دی.ان.ای» دلیل ایران در

 گرفته صورت 1971 الس در قانونی پزشکی در «دی.ان.ای» بخش ایجاد مانند اقداماتی اگرچه

 درصد علت به آزمایشات قبیل این از استفاده و است توجه درخور بسیار اقدام این است.

 یقینی علم ایشان برای و گردد قضات برای وجدانی اقناع ایجاد سبب دارند، که بالایی اطمینان

 .کنند ایجاد
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 هایبیماری تشخیص مانند مسائلی ژنتیکی یهاآزمایش در :ژنتیکی یهاآزمایش -2-2

 هایآزمایش گفت بتوان شاید .شودمی مطرح ...و بیمه خانواده، کیژنتی اطلاعات و نسب ژنتیک،

 طور به جامعه و مردم توسط که است ژنتیک علم بخش ترینملموس و ترینمهم از ژنتیک

 نام به ایحرفه فرانسه، کشور در امروزه .گیردمی قرار استفاده وردم و هشد درک تریملموس

 تا L 1192-1 )مواد 2۰۰1 اوت 3 قانون توسط (Génétique En Conseiller) ژنتیک مشاور

7-1192 L است. شده گذاریپایه (عمومی بهداشت قوانین مجموعه 

 برای که شده مقرر که است ییاههخانواد به ژنتیک امور در دادنهمشاور برای حرفه این

 کلکسیونی که شده بینیپیش خصوص این در گیرند. قرار ژنتیکی آزمایش تحت پزشکی مقاصد

 مراجع دیگر و مشاوران اختیار در ژنتیکی پژوهش مقاصد برای انسانی بیولوژیک یهانمونه از

 گیرد. قرار هفرانس عمومی بهداشت قوانین مجموعه بعد به L 1219-9 مواد وفق صلاحذی

 و هستند ضعیف ژنتیکی مسائل چه در افراد که مسأله این و ژنتیکی اطلاعات به دسترسی

 ،دارد وجود افراد برای آینده در ییهابیماری چه بروز احتمال هاآن ژنتیکی مدل به توجه با کهاین

 ذکر به لازم بتهال ،گیرد قرار بیمه یا کار مانند مواردی در عملی تبعیضات منشأ خود دتوانمی

 جلوگیری ژنتیکی تبعیض این از بخشی تا حمایتی مقررات وضع طریق از قانونگذاران که است

 به راجع که نمود اشاره 2۰۰2 مارس 1 قانون از 1-1 ماده به توانمی راستا این در که کرده

 ویژگی علت به تبعیض موضوع نباید فردی هیچ» که نمایدمی مقرر را اصل این بیماران حقوق

 «.گیرد قرار اشژنتیکی

 خانوادگی ژنتیکی اطلاعات ـ۳

 غیر دهندهنشان دتوانمی ،گیردمی صورت ژنتیک هایآزمایش توسط که ژنتیکی اطلاعات

 نوع بروز بالای لاحتما دهندهنشان یا و بوده خاص مورد یک روی بر فرد یهاژن بودنطبیعی

 آیا که است این شودمی مطرح که یسؤال صورت ینا در د.باش فرد آن در هابیماری از خاصی

 در را ژنتیکی آزمایشات این از مستخرج اطلاعات این که پزشکی نهایت در و کنندهآزمایش فرد

 در اصلاح و پیشگیری منظور به را اطلاعات این که دارد ضرورت آیا و دتوانمی دارد، اختیار

 است. ایحرفه اخلاق ویژه به و اخلاقی مسأله یک امر این دهد؟ قرار بیمار فرد نزدیکان اختیار

 ،دارد را پزشکی مسائل زمینه در لازم اتاطلاع ارائه نیز و درمان وظیفه که زمانهم پزشک

 حوزه در تعارضی که اینجاست و نماید مراعات بایستمی نیز را پزشکی اسرار رعایت وظیفه
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 نیز را دولت آن از فراتر و داد اطلاع ردف خانواده به باید آیا .گرددمی حاصل پزشک وظایف

 امور جریان در مسائل گونهاین در دولت که است شایسته آیا و داد قرار امر جریان در توانمی

 را ژنتیکی مورد که شودمی پیچیده نیزما مسأله کند؟ سکوت باید پزشک کهاین یا و گیرد قرار

 در چیست؟ تکلیف گردد خانوادگی اختلافات زبرو باعث خود مسأله این اگر کنیم؛ اضافه آن به

 کرد؟ باید چه ژنتیکی اثبات با دیگری به نسب انتساب صورت در خصوص این

 ماده وفق است. شده طرف بر حدودی تا 2۰۰1 اوت ۶ قانون با مسأله این فرانسه کشور در

2-1-1191 L از را خود ماریبی کهاین از را بیمار فرد ابتدا در پزشک ،2۰11 ژوئیه 7 اصلاحی 

 لاماع کتبی مدرک یک در را آگاهی این پزشک سازد.می آگاه ،کند کتمان هخانواد اعضای

 ترجیح فرد اگر .نمایدمی گوشزد نیز را خانواده اعضای هب رسانیاطلاع احتمالی نحوه و کندمی

 در مقرر شرایط تحت خود پزشک به دتوانمی را امر این ،نکند رسانیاطلاع به اقدام خود که دهد

 با مدرکی در را آن پزشک شود، منتقل اطلاعات نخواهد بیمار که صورتی در کند. محول قانون

 نماید.می درج خود امضا

 شرایط تابع و پیچیده بسیار فرانسه کشور در خانواده اعضای به اطلاعات انتقال شرایط

 را شرایط این کامل و دقیق ورط به ندتوانمین هادولت مواقع برخی در حال ینا با است. خاص

 وارد بشر حقوق اروپایی دیوان که اینجاست در کنند. تضمین بشر حقوق رعایت تحقق جهت در

 باشد. افراد این حامی بتواند تا شودمی

 

 برابر در بشر حقوق قوی اجرای ضمانت عنوان به بشر حقوق اروپایی دیوان رویه

 یژنتیک تحقیقات

 و داشته همراه به خود با نیز را مشکلاتی مفید، بسیار چندهر ،تیکژن تکنولوژی از استفاده

 کشورهای مینهز این در است. بوده مواجه چالش با مواقع برخی در بشری حقوق عرصه در

 دیوان توسط بسا چه و اندنموده درک یشترب را حقوقی هایدرگیری و هاچالش اروپایی صنعتی

 سرزنش مورد بشر حقوق اروپایی کنوانسیون یهامقرره ترعای عدم دلیل به بشر حقوق اروپایی

 دادرسی به راجع کنوانسیون ۶ ماده بشر، حقوق اروپایی کنوانسیون حوزه در .(11) اندگرفته قرار

 اتهامی هر به رسیدگی یا فرد یک تکالیف و حقوق تعیین یبرا» که شرح بدین منصفانه و علنی

 و طرفیب الحص دادگاه کی طتوس منصفانه و علنی سیدادر باید است، شده مطرح او علیه که
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 امکان اما ود،ش اعلام علنی صورت به باید ادرسید نتیجه شود. انجام معقول مدت در مستقل

 دارد. وجود مطبوعات و مردم به نسبت محاکمه جریان از قسمتی یا تمام شدنبرگزار علنی غیر

 طرفین جان حفظ صغار، منافع وکراتیک،دم جامعه یک در امنیت یا اخلاق عمومی، نظم حفظ

 مصالح به است ممکن محاکمه بودنعلنی که احوالی و اوضاع در دادگاه نظر همچنین و دادرسی

 ۸ ماده «کنند.می توجیه را محاکمه بودنعلنی یرغ که هستند یموارد آورد، وارد لطمه عدالت

 (خصوصی مکاتبات و کنمس خانوادگی، علقه خلوت،) خصوصی حریم به احترام خصوص در

 او خصوصی مکاتبات و مسکن خانوادگی، علقه خلوت، به که دارد حق کس هر» نماید:می مقرر

 صورت دولتی مرجع یک سوی از یامداخله نوع هیچ حق، این اجرای در شود. گذاشته احترام

 امنیت ،ملی امنیت مصالح جهت در دموکراتیم جامعه یک نیاز و قانون مطابق مگر ،پذیردنمی

 از حمایت در یا جرم بروز یا نظمیبی از پیشگیری جهت در یا کشور دیاقتصا رفاه یا عمومی

 این مواد سایر از بیش «.دیگران یهاآزادی و حقوق از حمایت برای یا اخلاق یا سلامت

 دادرسی سخن، دیگر به .است داده قرار توجه مورد را ژنتیکی حقوق به مبتلا مسائل کنوانسیون

 توجه مورد بیشتر که است مواردی عمده از افراد خصوصی حریم به احترام و منصفانه و لنیع

 گرفته قرار ژنتیکی و پزشکی روابط در اخلاق کنندهتضمین عنوان به بشر حقوق اروپایی دیوان

 است.

 دو در را پزشکی حقوق و ژنتیکی تحقیقات کنوانسیون، ۸ ماده به تمرکز با بخش این در

 مورد مرگ از پس تحقیقات و خصوصی حریم و پزشکی آزمایشات و خصوصی یمحر قسمت

 سبب به را ایتالیا کشور ،دیوان که دید خواهیم نخست قسمت در داد. خواهیم قرار مطالعه

 و دهدمی قرار سرزنش مورد ژنتیکی ایشاتآزم به راجع افراد خصوصی حریم به نگذاشتناحترام

 احترام یمبنا بر ژنتیکی اطلاعات از حصر و حدبی حمایت علت به فرانسه کشور دوم قسمت در

 .گرددمی تخطئه خصوصی حریم به

 ژنتیکی آزمایشات و خصوصی حریم ـ1

 ۸ ماده با مرتبط چالشی موضوعات عمده از ژنتیکی یهابررسی طریق از پزشکی آزمایشات

 تحقیقات برای عضو یهادولت آزادی زمینه در اروپایی واندی است. بشر حقوق اروپایی دیوان

c. Pavan ) ایتالیا علیه پاون یأر در است. کرده وضع خود آرا در را ییهامحدودیت ژنتیکی

Italie) کندمی ابراز زمینه این در صریحی گیریموضع دیوان ،2۰12 اوت 2۸ تاریخ رد. 
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 ماریبی به مبتلا که را خود فرزند نخستین 2۰۰۶ سال در ایتالیایی زوجی یرأ این در

 نشان که پزشکی آزمایشات علت هب بارداری دومین در زوجه آورند.می دنیا به ،است ژنتیکی

 زوج بعد به تاریخ این از نمود. آن سقط به اقدام دارد، وجود جنین در مشابه بیماری دادمی

 کمک با و (fVitro nI Econdation) مصنوعی لقاح طریق از که گرفتند تصمیم ایتالیایی

 را اجازه این ایتالیا داخلی حقوق اما ،آورند دنیا به سالم فرزندی ژنتیکی یهادرمان و اتآزمایش

 فرزندی داشتن برای ژنتیکی هایآزمایش استفاده از مانع مرتبه ینچند در و دادنمی زوجین به

 شرب حقوق اروپایی دیوان ربراب در ایتالیا کشور علیه پرونده تشکیل باعث خود این گردید. سالم

 گردید.

 آزمایشات از استفاده ندادناجازه و مانع ایجاد بشر حقوق اروپایی دیوان برای یأر این در

 گیرینتیجه دیوان و شد محسوب اخلاقی رغی ایمسأله خود سالم فرزند داشتن برای ژنتیکی

 بشر حقوق نقض دهندهنشان خود ژنتیکی آزمایشات به دسترسی برای ندادناجازه که نمود

 قرار سرزنش مورد را ایتالیا حقوق در تناسب عدم دیوان است. ایتالیا کشور حقوقی نظام سطتو

 زوج خصوصی و خانوادگی حقوق ایتالیا حقوق که بود استوار مبنا این بر دیوان یرأ داد.

 است. کرده مداخله آن در و نموده مخدوش را سالم فرزند یک داشتن منظور به ایتالیایی

 توجه اب خانوادگی و فردی یهاآزادی پذیرش دیوان برای که نمود توجه دبای حال عین در

 یک تقنینی نظام و یتالیاا یهعل پاون ،باشد یأر در چه آن از فراتر دتوانمی ژنتیکی تحقیقات به

 بکشد. چالش به بیشتر را کشور

 مرگ از پس تحقیقات و خصوصی حریم ـ2

 طبق که انسان نسب با مرتبط ژنتیکی عاتاطلا آوردندست به برای ژنتیکی آزمایشات

 اهمیت از ،باشدمی فرد هر خصوصی حریم به مربوط مسائل ترینمهم جمله از حقوقی قواعد

 در الذکر فوق ماده است. نموده آن بر خاصی تمرکز کنوانسیون ۸ ماده و است برخوردار ایژهیو

 (Mortem Post tiqueGéné L’expertise) مرگ از پس ژنتیکی تحقیقات مسأله خصوص

 در تشخیص دلیل به ینا .است گردیده مشکلاتی باعث و نموده ایجاد را اساسی یهامحدودیت

 اخذ امکان مرگ از پس که جهت آن از ،باشدمی متوفی فرد خصوصی حریم دادنقرار اختیار

 حل راه این و ندارد وجود ،باشدمی فرد خصوصی حریم وزهح در که اطلاعاتی ئهاار جهت اجازه

 امکان این قانون در همچنین .گرددمی محسوب اساسی مانعی مورد این در فرانسه قانونگذار
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 اطلاعات به دسترسی اجازه متوفی فرد خانواده و نزدیک اشخاص که است نگردیده بینیپیش

 بوده اشخاص خصوصی حریم در داخل اطلاعات این کهچرا باشند، داشته را متوفی فرد یژنتیک

 به .بود خواهد انجام قابل شخص خود اذن و اجازه بر اتکا با صرفا   هاآن از استفاده و ذکر و

 پرداخت (c/France Pascaud) فرانسه کشور علیه سکواپ پرونده شرح به توانمی مثال عنوان

 حقوقی رژیم واقع در است. شده صادر آن به راجع دیوان یأر 2۰11 ژوئن 1۶ تاریخ در که

 اوت ۶ قانون به توجه با که است صورت این به مرگ از پس تحقیقات خصوص در فرانسه

 مرگ از پس ژنتیکی تحقیق مدنی قانون 1۶-11 ماده 2 بند زیستی، اخلاق خصوص در 2۰۰1

 داشته رضایت اقدام این به فرد خود حیات زمان در و مرگ از پیش که داندمی مجاز زمانی را

 ژنتیکی هویت تشخیص بر مبنی را خود رضایت عدم فرد حیات، زمان در اگر همچنین باشد.

 بار را زیادی مشکلات مسأله این داشت. نخواهد وجود هویت تشخیص امکان باشد، کرده اعلام

 (.12) کرد خدشه دچار نیز را نسبی رابطه تشخیص مواقع برخی در حتی و نمود

 کردهمی زندگی ادرشم و ناپدری با که پاسکو آقای فرانسه، کشور علیه پاسکو پرونده در

 پدر سمت به وی مرگ از پس نهایتا   و ناپدری از مادرش طلاق از پس که گیردمی تصمیم ،است

 کند. مراجعه بود، ننموده پاسکو آقای بر ابوت ادعای گاه هیچ این از پیش که خود بیولوژیک

 میان توارث اختلاف حال عین در و شودمی مغزی معلولیت دچار صانحه یک در بیولوژیک پدر

 در این .شودمی ایجاد یورو لیونیم شانزده و یک ارزش به ملکی بر وی با پاسکو آقای ناپدری

 متعاقب برد.می سؤال زیر را ژنتیکی پدر و پاسکو آقای نسبی ارتباط وی، ناپدری که است حالی

 هجلس چندین نمودنهماهنگ از پس .شودمی کمک درخواست ژنتیکی کارشناس زا امر این

 تعبیر دادنتست برای وی تمایل عدم به که بیولوژیکی پدر حضور عدم و ژنتیکی آزمایش

 وی که کندمی اثبات درصد 33۹333 با آزمایش نتیجه و آیدمی آزمایشگاه به او نهایتا   ،گرددمی

 ماا ،اوست فرزند پاسکو آقای که کندمی اعلام کتبا  خود بیولوژیکی پدر است. پاسکو آقای پدر

 صورت ژنتیکی آزمایش دوباره که گرددمی مقرر و کندمی اعتراض خصوص این در ناپدری

 کشور یهاهدادگا بیولوژیکی، قوی دلیل رغم به .کندمی فوت بیولوژیکی پدر میان این رد گیرد.

 را دیگر ژنتیکی آزمایش اجازه ،است کرده فوت بیولوژیکی پدر کهاین به توجه با فرانسه

 بدون و اجبار با آنکه به توجه با نیز پیشین تست که کنندمی استدلال مچنینه دهند.نمی
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 عالی دیوان هااستدلال این به توجه با است. ارزشبی ،بود گرفته صورت بیولوژیکی پدر رضایت

 .کندمی رد را پاسکو آقای درخواست نیز فرانسه کشور

 حقوق اروپایی دیوان برابر در واستدرخ به ناگزیر پاسکو آقای شدهگفته مطالب به توجه با

 حریم مصادیق از بیولوژیکی پدر با نسبی رابطه یافتن که کندمی استدلال وی .گرددمی بشر

 ییأر در نیز این از پیش امر این شود. گذاشته احترام آن به باید و است هشت ماده خصوصی

 در (.J Suisse Contre ggiÄ) بود گرفته قرار دیوان تأیید مورد 2۰۰۶ ژوییه 19 تاریخ در

 حریم رعایت عدم تعل به را فرانسه کشور و گیردمی پیش را سیاق همین دیوان نیز پاسکو یأر

 حریم از حمایت برای فرانسه مدنی قانون 1۶-11 ماده چندهر زیرا ،کندمی محکوم خصوصی

 خود نیز نسبی رابطه یافتن برای جستجو دیوان، برای حال این با ،است شده وضع خصوصی

 خصوصی حریم به احترام دیوان، تعبیر به گذاشت. احترام آن به باید و است خصوصی حریم

 حریم حفظ که کندمی استدلال دیوان دارد. را هاارزش بالاترین از یکی نسب یافتن برای

 یافتن برای جستجو امکان متقاضی به و نیست متناسب مدنی قانون 11-1۶ ماده شخصی

 .(19) گرددمی محکوم انسهفر کشور طریق بدین و دهدمین را رزندیف و پدری نسبت

 نتایج و ژنتیک از استفاده که دهدمی نشان خوبی به این، به شبیه ییآرا و یأر این

 حفظ میان تعامل و است همراه زیادی بشری حقوق هایچالش با حقوق در ژنتیکی آزمایشات

 پذیرامکان پزشکی اخلاق مبانی به توجه با کیژنتی مباحث با بشر حقوق و حقوق کلی قواعد

 میان تنها ژنتیکی حقوق در تعادل ایجاد وجود، این با گیرد. صورت دقت با بایستمی اما ،بوده

 دتوانمی بلکه ،نیست عمومی منافع جهت در دهیچارچوب و شخصی حریم آزادی عنصر دو

 باشد گوناگون نفعذی افراد شخصی محری از حمایت میان تعادل ،دیدیم پاسکو یرأ در چنانچه

 است. بشری حقوق قواعد چارچوب در تعادل ایجاد و تدقیق نیازمند اینجا در که

 

 گیرینتیجه

 پیشبرد برای و رودمی شمار به امروزه مدرن جامعه از بخشی ژنتیکی تحقیقات هرچند

 آن اجراهایمانتض و حقوقی و اخلاقی چارچوب لکن است، ضروری و مهم بسیار پزشکی اهداف

 حقوق اروپایی دیوان آرای از برگرفته اروپایی قضایی رویه خصوص این در گردد. رعایت باید نیز
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 حوزه در حقوقی اجراهای ضمانت با اخلاقی قواعد اجرای برای موفقی الگوی دتوانمی بشر

 باشد. ژنتیکی هایآزمایش و تحقیقات

 اساسی چالش دو با اخلاقی و حقوقی اصول رمنظ از ژنتیک علم گفت توانمی لیک طور به

 یک در قانونگذاری روش بهترین انتخاب علم حقوق علم طرفی از که شرح بدین است. رو به رو

 بشر معنوی حیات مبانی تریناصولی و تریناساسی نباید قانونی هیچ آن مبنای بر و است جامعه

 آن از فراتر و بیاندازد خطر به است دانش و تحقیق در عمل و اندیشه آزادی همان که را

 و حقوقی عقاید طبق که است حالی در این باشد. جامعه یک علمی رشد حافظ بایستمی

 جسمانی تمامیت همواره و بوده برخوردار بالایی منزلت از نیز انسان جسم بشری جوامع سنتی

 در گرددمی بسب خود این که است گرفته قرار رانقانونگذا سرسختانه حمایت مورد افراد

 قانونگذار رود، آن برای خطر ایجاد یا و تمامیت این به تعددی از کمی احتمال حتی که مواردی

 .گرددمی اعمال این وقوع از مانع شدید اجراهای ضمانت وضع با و شده عمل وارد

 افراد همه برای و شمولجهان اخلاق هرچند که دارد اهمیت نیز مسأله این ذکر حال این با

 عریفت را آن ...و تاریخی اجتماعی، مذهبی، فرهنگی، عناصر به توجه با کشوری هر است، بشر

 مبین دین به توجه با ایرانی، پزشکی اخلاق راستا این در .کندمی مشخص را آن دامنه و کرده

 خصوص این در و نمود انتخاب ژنتیکی تحقیقات برای بومی الگوی باید تشیع، مذهب و اسلام

 به توجه با و ژنتیک قانونگذاری زمینه در پیشرو کشورهای دیگر از پیروی به توجه بدون

 پرداخت. زمینه این در قانونگذاری به کشور نیازهای و علما یهااندیشه
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