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 چکيده

. شود می تلقی زیستی علوم در ها پژوهش ترین مهم از ژنتیک تحقیقات امروز جهان در

 و درمانی ژن نژاد، اصالح ژنتیک، مهندسی شامل عمدتاً ژنتیک تحقیقات دستاوردهای

 درمان در را كننده امیدوار اندازی چشم كه این با و است ژنتیکی نارسایی تشخیص

 پی در نیز را جدی حقوقی پیامدهای است؛ نموده ایجاد عمومی رفاه بهبود و ها بیماری

 است این ژنتیک تحقیقات خصوص در مطرح های چالش ترین مهم از یکی. است داشته

 جبران برای مناسب اجرایی ضمانت تواند می مدنی مسئولیت عمومی قواعد آیا كه

 در ای ویژه مدنی مسئولیت نظام تعیین كه این یا باشد تحقیقات این از ناشی خسارات

 كه است این پژوهش سوال شرایط این یا. است ضروری ژنتیک تحقیقات خصوص

 است؟ شده بیان صورتی چه به ایران حقوق در ژنتیک تحقیقات از ناشی مدنی مسئولیت

 كه است آن نشاندهنده یافته ها و است تحلیلی – توصیفی پژوهش این در تحقیق روش

 .دارد وجود كاملی مباحث ژنتیک تحقیقات مدنی مسئولیت قبال در ایران قانون در

 ایران. حقوق ژنتیک، تحقیقات مدنی، مسئولیت مسئولیت، :يديکل واژگان
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 بهروز معروفخانی

 .دانشگاه آزد اسالمی واحد تاكستان رشته حقوق خصوصی دانشجوی كارشناسی ارشد

 
 نام نویسنده مسئول:

 بهروز معروفخانی

  ژنتيک در ایران تحقيقات از ناشی مدنی مسئوليت

 )با نگاهی بر مسائل موجود در زمينه رحم جایگزین، محصوالت تراریخته(

 72/17/1931تاریخ دریافت: 

 71/7/1933تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه
 و توسعه چون مسائلی آمد، وجود به موی كودك رشته كمک به سلول هسته انتقال آزمایش اولین كه 72 قرن ابتدای از

 قابل پیش علمی نوین های پدیده عنوان به گیاهان، همانندسازی و متمایز سلول از انتقال هسته امکان و قابلیت جنین، استقرار

 پدیده این. دیدند بیوتکنولوژی در تازه تحوالت  برابر در را خود حقوقی های ، نظامDNAاندامی  همانندسازی با. بودند بینی

 از كودك حاصل نخستین - 1براون لوئیس والدت ضدبارداری، های قرص كارگیری به رویان تا سقط از فزونی، به رو های

 تکنولوژی ورود از نشان كه بودند مهمی بسیار نقاط عطف انسان، همانندسازی از بحث و -انگلستان در مصنوعی بارورسازی

به  مورد این در منظر دو از اندیشمندان.داشتند آن برابر در حقوقی های نظام گیری موضع نتیجه لزوم در و جامعه به زیستی

 ،9هابرماس مانند برخی و هستند مرتبط موضوع های متعرض فیزیولوژیک جهت از 7زیمر دیتر مانند عده ای ؛بررسی پرداخته اند

 پیرامون شود می ایجاد دیدگاه دو تقابل این از كه پرسشی. كنند می مطرح را...  و اجتماعی انحطاط خودآگاهی، مسایلی چون

  نیز افرادی و كنند می ژنتیکی دستکاری و آزمایش هرگونه به اقدام كه افرادی و كیفری مدنی مسئولیت است؛ افراد مسئولیت

 بروز در تنها نه ژنها كه واقعیت این به توجه با سخن، به دیگر. می گیرند قرار اقدامات این موضوع كه  بیمار غیر و بیمار از اعم

 ( 56 :1911 اردكانی،زاده  متولی. )دارند ای كننده تعیین نیزنقش روانی بیماریهای و رفتارها ایجاد بلکه در فیزیکی، صفات

پا را  حیوانات و از گیاهان خود كامل شدن سیر در كه است كلیدی بسیار بحث ژنتیکی، دستکاری بررسی علوم ژنتیک و

 لحاظ به. است داده قرار دانان حقوق پیش روی را جدیدی دیدگاه های انسان، های ژن دادن قرار تاثیر تحت با و فراتر گذاشته

 زیان، این. است جمع قابل ژنتیکی دستکاری در عملیات مطالبه قابل زیان شرایط ایران، حقوقی نظام دیدگاه از مدنی، جنبه

 همه جبران زیان مسئول كننده وارد قانون، تصریح به كه گیرند می دربر نیز را بدنی های معنوی، صدمه های زیان از گذشته

 عناصر سببیت، رابطه احراز صورت در و بوده محرز نیز  دستکاری ژنتیکی عملیات  زیانبار فعل. است شده یاد ی ها خسارت

 و نشده بینی پیش ضمان مدنی، لزوم مقررات حوزه در بحث، به مربوط قراردادی تعهدات درباره. هستند مدنی محقق مسئولیت

 ضمان قهرى، مسئولیت حوزه در اما. است خسارت جبران به تصریح به منزله عرفاً پزشک، ای حرفه تعهد كه بود آن بر باید

 (115: 1913، )تیموری. است نشده بینی پیش ایران مدنی قانون در ژنتیکی دستکاری عملیات از قهری ناشی

كشورهایی  اولیناز  نظام حقوقی مشابه شناخته شده است وبر كشورهای دارای یک نمونه موثر به عنوان  كشور انگلیس

با  1332واكنش نشان داده و بدان جنبه تقنینی داده است. این كشور در سال  ژنتیکیپدیده شبیه سازی  مورداست كه در 

به تجویز فناوری های تولید مثلی كمکی و گونه های « قانون باروری و رویان شناسی انسان»قانونی تحت عنوان  مصوب كردن

ونه رویان حاصله از این رهگذر را واجد وصف آن حتی همانندسازی اقدام و در مورد گونه اخیر، یعنی شبیه سازی، انتقال هرگ

 7221نوامبر  19كیفری نمود. این قانون تاكنون چندین اصالحات را تجربه كرده است كه آخرین اصالحات به عمل آمده در 

به  میالدی با افزودن ممنوعیت های جدیدی به فهرست جرائم موضوع این قانون، گام های بلندتری را در جهت قانونمند ساختن

 مسئولیتكارگیری فناوری های زیستی مرتبط با تولید مثل برداشته است. با این شرایط در این مقاله سعی بر این است تا به 

 بپردازیم.تراریخته(  محصوالت جایگزین، رحم زمینه در موجود مسائل بر نگاهی با) ایران در ژنتیک تحقیقات از ناشی مدنی

 

 ادبيات تحقيق
 جایگزین، رحم زمینه در موجود مسائل بر نگاهی با) ایران در ژنتیک تحقیقات از ناشی مدنی مسئولیتقبل از بررسی 

 ، ابتدا سعی خواهد شد تا تعاریف اصلی مورد بررسی قرار گیرد:تراریخته( محصوالت

 

 

 

                                                           
1 - Louise Brown 
2 - Dieter Zimmer 
3 - Habermas 
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 مسئوليت

 مسئولیت و شود خواست باز او از نکند عمل اگر كه دارد ذمه بر ای فرضیه كه كسی شده خواهش چیزی معنی، به مسئول

 قانونی تعهد از است عبارت مسئولیت(647: 1915 معین،. )است امری دادن انجام به بودن موظف و بودن مسئول معنی به

 شده ایجاد او فعالیت از یا باشد وی خود تقصیر از ناشی ضرر این خواه. است كرده وارد دیگری به كه ضرری رفع بر شخص،

 (64: 1936لنگرودی، جعفری.)باشد

 

  4مسئوليت مدنی

 زمانی مدنی مسئولیت است كرده وارد دیگری به كه خسارتی جبران به شخص بودن ملزم از است عبارت مدنی مسئولیت

 كه عملی كند نمی آورد، فرق وارد او به زیانی آن اثر در و بزند لطمه دیگری حق به قانونی مجوز بدون كسی كه آید وجود می به

 شود می گفته است دیگری خسارت جبران به موظف شخص كه موردی هر جرم، در شبه یا باشد جرم است شده زیان موجب

 ضرر دیگری به كس هر» كه داشته وجود  دیرباز از عادالنه و منطقی قاعده این .است و ضامن دارد مدنی مسئولیت فرد این كه

 و ناروا است آمده وارد شخص به كه ضرری یا باشد قانون حکم به كه غیر به اضرار مواردی در كند، مگر جبران را آن باید بزند

 (427: 1936لنگرودی، جعفری« ) نکند جلوه نامتعارف

 

 ژن

 واحد ترین كوچک ژن. آورد بوجود را خود همانند تواندمی تقسیم هنگام در كه است ایپیچیده ، ماده6وراثتی ماده یا ژن

 می زده تخمین چنین. دارد وجود بدن دهنده تشکیل سلول میلیاردها درون شمار، بی تعداد به كه است ارثی اطالعات شیمیایی

 وجود اصلی غیر ژن مقدار این از بیش شاید و اصلی ژن هزار صد از بیش انسانی، سلول هسته كروموزوم جفت 79 در كه شود

 (13: 1914)نورمحمدی، .باشد داشته

 

 ژنتيک

 ماده تا بیو شیمی خانوادگی، نامه شجره یک در صفات گسترش از آن، های زمینه تمامی در وراثت، مطالعه علم ژنتیک،

 . است 2ریبونوكلئیک اسید و 5ریبونوكلئیک دزوكسی اسید ژنتیکی،

 عدم یا تشابه به توانیم می علم این در موجود مفاهیم و قوانین بوسیله. است زیستی علوم های شاخه از یکی ژنتیک علم

 و گیاهی جامعه یک داخل در تشابه عدم یا و تشابه چنین چرا و چطور كه بدانیم و ببریم پی یکدیگر به نسبت موجود دو تشابه

 (976: 1932)قدیری،. است آمده بوجود ، جانوری جامعه یا

 بعد نسل به نسل یک از بنابراین و نوزاد به والد از ، دیگر سلول به سلول یک از بیولوژیکی اطالعات انتقال علم ژنتیک علم

 در ژنتیک علم. دارد سروكار هاست، ارگانیسم در موجود تشابهات و اختالالت مبنای كه انتقاالت این چگونگی با ژنتیک. است

 (66: 1919)غالمزاده،  .كند می صحبت نیز اطالعات این شیمیایی و فیزیکی سرشت مورد

 و وراثت به كه است شناسیزیست دانش از بخشی شناسیآفرینش یا بنابراین در یک تعریف كلی می توان گفت كه ژنتیک

 .پردازدمی جانداران هایتفاوت

 

 

 

                                                           
4 - Civil liability 
5 - Hereditary factor 
6 - DNA 
7 - RNA 
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 در ایران  8ژنتيک مسئوليت مدنی تحقيقات
سببیت می باشد كه در  رابطه و زیانبار فعل ضرر، وجود سه عنصر الزمه وجود انتساب مسئولیت به شخص یا گروهی وجود

 آنها خواهیم پرداخت.ادامه به بررسی هر یک از 

 

 ژنتيک وجود ضرر و تحقيقات

 كه شود می تلقی مسئول مدنی نظر از وقتی انسان. است مدنی مسئولیت هاعدق های هدفیکی از مهمترین  ضرر جبران

 ایجاد مسئولیت آن جبران برای تا آید بار به زیانی باید سخن، دیگر به. نماید جبران را دیگری به ضرر نتایج و آثار باشد ملزم

 واژگان این با را ضرر وجود ضرورت مدنی مسئولیت قانون یک ماده (76: 1935)دیلمی، .گیرد قرار مسئول برعهده دینی و شود

 جبران مسئول شود، دیگری معنوی یا مادی ضرر موجب كه نماید وارد ای لطمه...  قانونی مجوز بدون هركس »كند:  می بیان

 معنوی یا مادی خسارت موجب زیان كننده وارد عمل كه موردی در» افزاید: می 7 ماده«.است خود عمل از ناشی خسارت

 (76: 1935)دیلمی،«. نمایند می محکوم شده یاد خسارت جبران به را او امر ثبوت و رسیدگی از پس ها دادگاه شود، دیگری

 نشده جبران بودن، شخصی بودن، نامشروع بودن، مستقیم بودن، مسلم هایی مانند عنوان در مطالبه قابل ضرر شرایط

 قابل ژنتیکی تحقیقات عملیات در آنها همه كه است بررسی قابل نبودن دیده زیان اقدام از ناشی و بودن بینی پیش قابل بودن،

 (42: 1936)غفوری،  .اند جمع

 :شوند می تقسیم بدنی و مادی، معنوی دسته سه به شود می ایجاد آن جبران برای مدنی مسئولیت كه هایی زیان
 بین از یا 3معنوی مالکیت و اموال ارزش كاهش یا اموال اعیان رفتن بین از نتیجه در كه است زیانی مادی، ضرر از مقصود

  .باشد خارج حاضر بحث موضوع از رود می گمان كه رسد می آنان به اشخاص مشروع حق و منفعت رفتن
 از با شخصی كه روحی تأثر و تألم ایجاد و عواطف به لطمه اول،دسته : شوند می تقسیم دسته دو به خود معنوی های زیان

 در آنچه خالصه طور به یا شهرت و حیثیت به وارد های زیان دوم و بیند می آنان رنج و درد مالحظه یا خود عزیزان دادن دست
  .است شخص معنوی دارایی یا سرمایه عرف، زبان

 نظر از هم شوند می وارد شخص به سالمت كه هایی صدمه .هستند دارا را معنوی و مادی چهره دو هر بدنی های صدمه

 تحمیل او دارایی بر را دفن و كفن و كارافتادگی از و بیمارستان و جراحی و درمان های هزینه هم و هستند او زیان باعث روانی

 و احتمال و یابد می تحقق درآینده ها خسارت این بیشتر زیرا است، دشوار بدنی های صدمه از ناشی خسارت ارزیابی. كنند می

 آورد، می بار به عوارضی چه ژنتیکی اختالل كه رسید یقین به توان می دشواری به نمونه برای. است مؤثر آن در حدس و گمان

 خسارت تحلیلی، نظر از چیست؟ آن از ناشی كارافتادگی از میزان و دارد هزینه اندازه چه و كشد می طول اندازه چه آن درمان

 :كرد تقسیم گروه چهار به توان می را های بدنی صدمه از ناشی

  آن توابع و درمان های هزینه -

  اهلیت عدم و كارافتادگی از -

 ( اند شده محروم آن از مادر و پدر و فرزندان و زن مانند) قربانی نزدیکان آنچه -

 (121: 1913)تیموری، .او نزدیکان و قربانی معنوی خسارت -

 یا بدن به كه آسیبی  اثر در اگربیان می دارد كه  قانون خود پنجم  ماده در مدنی مسئولیت بدنی، صدمات مورد بحثدر 

 مخارج افزایش موجب یا و برود بین از یا و گردد كم دیده كار زیان یا قوت شود پیدا نقضی او بدن در شده وارد كسی سالمتی

 احوال و اوضاع رعایت با زیان را جبران دادگاه. است یاد شده ها خسارت كلیه جبران مسئول زیان كننده بشود وارد او زندگانی

 مستمری طریق به باید زیان جبران كه مواردی در و نماید می تعیین دفعتاً واحده مبلغی پرداخت یا و مستمری طریق به قضیه

 در اگر. است دادگاه با گرفت زیان تأمین كننده وارد از توان می مبلغ چه تا و ای اندازه چه به كه این تشخیص عمل آید، به

                                                           
8 - Genetic manipulation 
9 - Intellectual property 
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حق  سال دو تا حکم صدور تاریخ از دادگاه نباشد، ممکن تحقیق طور به صدمات بدنی عواقب تعیین حکم، صدور موقع

 خواهد داشت.  حکم به نسبت تجدیدنظر

 كلیه شامل زیان دیده، آسیب مرگ صورت دریادآور می شود كه  مدنی مسئولیت قانون ششم مادهدر ادامه همین موضوع 

 در كار كردن قدرت سلب از ناشی زیان و معالجه هزینه نباشد فوری مرگ اگر. باشد دفن می و كفن هزینه مخصوصاً ها هزینه

 ممکن یا و بوده مکلف قانوناً دیده زیان آسیب، زمان وقوع در كه صورتی در. شد خواهد شمرده زیان جزء نیز نا خوشی مدت

 زیان كننده وارد محروم گردد حق از آن ثالث شخص او مرگ اثر در و نماید نگاه داری را ثالثی شود شخص مکلف بعدها است

 بوده ثالث شخص نگاه داری به مکلف و ممکن عادتاً دیده آسیب ادامه حیات كه مدتی تا متناسب مستمری عنوان به مبلغی باید

 وقوع زمان در كه صورتی در. است با دادگاه شود گرفته باید كه تأمین میزان تشخیص این صورت در كند پرداخت آن شخص به

 داشت. خواهد را مستمری استحقاق یادشده شخص باشد، نیامده دنیا به طفل هنوز و یا شده بسته ثالث شخص نطفه آسیب

 

 ژنتيک فعل زیانبار و تحقيقات

 اول ماده. بداند ناشایسته را ضرر ورود عمومی اخالق و بوده ناهنجار بار زیان كار باید شود، ایجاد مدنی مسئولیت آنکه برای

 مادی ضرر موجب...  احتیاطی بی نتیجه در عمداً یا  قانونی مجوز بدون هركس» كه امر این به اشاره با نیز مدنی مسئولیت قانون

 اشاره مدنی مسئولیت موجد عمل بودن غیرقانونی به «است خود عمل از ناشی خسارت جبران مسئول شود، دیگری معنوی یا

 (114: 1913)مهرپور، .است ژنتیکی تحقیقات عملیات از عبارت فعل، این موضوع حاضر، در كه دارد

 

 انواع مسئوليت هاي مدنی در تحقيقات ژنتيک

قرارداد می خارج از  قراردادی و مسئولیت در زمینه انواع مسئولیت های مدنی در تحقیقات ژنتیک به دو بحث مسئولیت

 رسیم كه در ادامه توضیح داده خواهد شد.

 

 قراردادي در تحقيقات ژنتيک مسئوليت

 تعهد كسى اگر: » مدنی قانون 771 ماده برابر  كه نمود عنوان بایستی ژنتیک تحقیقات در قراردادی مسئولیت بحث در

 است، مقابل طرف خسارت مسئول تخلّف، صورت در كند، خوددارى امرى انجام از كه نماید تعهد یا بکند را امرى به اقدام

 . در«باشد ضمان موجب قانون، برحسب یا و باشد تصریح منزله به عرفاً تعهد یا و شده تصریح خسارت، جبران اینکه بر مشروط

 روبرو نتیجه شرط یا فعل شرط ای گونه با صورت این در كه شود النفع عدم یا و خسارت مطالبه شرط است ممکن دیگری فرض

 در( ژنتیکی تحقیقات موضوع جنین نمونه، برای) حق دارای فرد موارد، از بسیاری در اینکه به توجه با بنابراین. بود خواهیم

 خواهد تصریح منزله به عرفاً پزشک، ای حرفه تعهد كه بود باور این بر باید بگذارد، را شرطی چنین بتواند كه نیست موقعیتی

 .  بود

 

 قرارداد در تحقيقات ژنتيک از خارج مسئوليت

 قهرى، مسئولیت حوزه در قانونگذار نظر از كه می دهد نشانم خوبى به ایران مدنى قانون 997و  971، 991 مواد بررسی

 .باشد مطالبه قابل تا كند صدق « مال تلف»  در تسبیب یا« مال» اتالف آن بر باید بلکه نیست؛ ضمان موجب خسارتى نوع هر

 مسئولیت مبناى با تعهد، اجراى از تخلف از ناشى مدنى مسئولیت مبناى مدنى، قانونگذار دیدگاه از: گفت توان مى ترتیب بدین

 . دارد تفاوت كلّى به قهرى

. است «قانونگذار حکم» مسئولیت قهرى مبناى و« طرفین اراده»اجراى تعهد،  از از تخلف ناشى مدنى مسئولیت مبناى

یا  جان به احتیاطی، بی نتیجه در یا عمداً قانون، مجوز بدون هركس» دارد:  مقرر می 1993 مدنی مسئولیت قانون یک ماده

 وارد ای لطمه گردیده ایجاد افراد برای قانون موجب به كه دیگر حق هر یا تجارتی شهرت یا حیثیت یا آزادی یا مال یا سالمتی

 مسئولیت بدین ترتیب« . است خود عمل از ناشی خسارت جبران مسؤول شود، دیگری معنوی یا مادی ضرر موجب نماید كه
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 دیگری به ضرر ورود كه داشته مقرر كلی، قاعده بیان مقام در قانون، زیرا است شده استوار تقصیر مبنای بر االصول علی مدنی

 (25: 1911)متولی زاده اردكانی،. گیرد صورت احتیاطی بی یا عمد نتیجه در باید

 

 )تراریخته( در ایران ژنتيکی شدۀ غذایی اصالح محصوالتمسئوليت مدنی 

 از. است شده جدیدی ابتکارات و نو افکار باعث كشاورزی محصوالت باالتر تولید به احساس نیاز و دنیا جمعیت باال رفتن

 مهندسی كه محصوالتی است؛ غذایی محصوالت و گیاهان در ژنتیکی اصالحات و تغییرات انجام ،افکار ارائه شده جدید این جمله

 فرصت ،17تراریخته غذایی مواد تولید برای 11فناوری زیست از استفاده. شوند می نامیده (12)تراریخته ژنتیکی شدة اصالح یا شده

 كه است كشاورزی تولیدات به بشر نیازمندی افزایش سویی، از. است آورده وجود به انسان برای جدیدی های چالش و ها

 از استفاده همین، و یابند افزایش فعلی موجود محصوالت برابر دو به نزدیک باید آینده سال بیست در دهد می نشان ها پژوهش

 ( 76:  1913 و دیگران، جوزانی است.  )صالحی ساخته ناپذیر گریز را آن

 های واكنش و پیموده را تکاملی سیری مبنا حیث از مدنی، مسئولیت از ای شاخه عنوان به كاال عیب از ناشی مسئولیت

 و می شود شروع قراردادی مسئولیت آن از بعد و كیفری مسئولیت از كه است داشته همراه به خود تاریخی سیر در را متفاوتی

 .انجامد می غیرقراردادی مسئولیت به

 

 نتيجه گيري
 مسئولیت قبال در ایران قانون در به این نتیجه می رسیم كه ایران حقوق در ژنتیک تحقیقات مختلف های بخش مطالعه اب

 عملیات در مطالبه قابل زیان شرایط مدنی، جنبه لحاظ به ایران قوانین در ؛دارد وجود كاملی مباحث ژنتیک تحقیقات مدنی

 تصریح به كه گیرند می بر در نیز را بدنی های صدمه معنوی، های زیان از گذشته زیان، این. است جمع قابل ژنتیکی تحقیقات

 و بوده محرز نیز ژنتیکی تحقیقات عملیات زیانبار فعل. است شده یاد های خسارت همه جبران مسئول زیان كننده وارد قانون،

 مقررات حوزه در بحث، به مربوط قراردادی تعهدات درباره. هستند محقق مدنی مسئولیت عناصر سببیت، رابطه احراز صورت در

 اما. است خسارت جبران به تصریح منزله به عرفاً پزشک، ای حرفه تعهد كه بود آن بر باید و نشده بینی پیش ضمان لزوم مدنی،

 رو این از. است نشده بینی پیش ایران مدنی قانون در ژنتیکی تحقیقات عملیات از ناشی قهری ضمان قهرى، مسئولیت حوزه در

 ترویج در حقوقی نظام اخالقی وظیفه اهمیت نیز و انسان، بر آن تأثیر و ژنتیکی های پیشرفت روند فزاینده سرعت به توجه با و

 انسان، منزلت از دفاع به مربوط های مسئولیت به نسبت جامعه آگاهی افزایش راستای در اطالعات انتشار و آموزش پژوهش،

 كه است ضروری مطلب این بیان امر نهایت در. باشد كشورمان قانونگذاری سیستم های اولویت از كاستی این رفع رود می گمان

 این در بعدی های پژوهش برای را راه مقاله  این كه است امید بود پژوهش این نوشتن در كه زیادی های محدودیت به توجه با

  .نماید هموار زمینه

                                                           
10 - Genetically Modified 
11 - Biotechnology 
12 - Genetically Modified Food 
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