
تحلیلی بر نظام ملی حقوقی حاکم بر ایمنی زیستی و محصول ت

انالملل دستکاری شده ژنتیکی و انطباق آن با حقوق بی

انلالملل و مشاور حقوقی مؤسسه  اموخولاه، کارشناس لارشد حقوق بی علی رز
توسعه پایدلار و محیط زیست در لابتدلای سخنان وخود قصد و هدف وخود رلا لارلایه 

انلالملل در مورد لایمنی زیستی و مختصات آن و  مختصری لاز چارچوب حقوق بی
سپس تحلیل و بررسی مقررلات و قانون لایمنی زیستی کشور لایرلان بیان کرد. 

لاو در لابتدلا توضیح مختصری در مورد پروتکل کارتاوخنا و لارتباط آن با کنولانسیون 
ایزیستی کارتاوخنا که لالحاقی به کنولانسیون  تنوع زیستی لارلایه کرد. « پروتکل لایمن

 میلدی تصویب شد. لاین پروتکل در حقیقت ۲۰۰۰تنوع زیستی هست، در سال 
ایهای فزلاینده ناشی لاز لاستفاده لاز محصولت دستکاری شده  پاسخی بود به نگرلان

ژنتیکی. چرلا که تلقی و تحلیل عمده لاین بود که لاگر عرضهي لاین محصولت در 
بازلار بدون تبیین مقررلات وخاصی لانجام بگیرد، تهدیدی برلای بقای بشر به شمار 

ایرود. در ولاقع، تصویب و لزم لالرجرلا شدن پروتکل کارتاوخنا، یک تلشی بود برلای  م
اممند کردن وضعیت صادرلات و ولاردلات و حمل و نقل فرلامرزی محصولت برلای نظا

دستکاری شده ژنتیکی.»

اموخولاه در لادلامه با لاشاره به چارچوب کلی پروتکل کارتاوخنا، توضیحاتی در  رز

مورد هر کدلام لاز لاصول لاساسی پروتکل کارتاوخنا لارلایه نمود: «چارچوب های کلی 
ایهای مخاطرلات،  پروتکل عبارتند لاز: لاصل رویکرد لاحتیاطی، ضرورت لانجام لارزیاب

ایها و در نهایت  امگیر ضرورت و حق بر آگاهی عمومی و مشارکت در تصمی
ابهای لاحتمالی ناشی لاز محصولت دستکاری شده  مسئولیت مدنی ناشی لاز آسی

ژنتیکی.»

اموخولاه در توضیح رویکرد لاحتیاطی بیان کرد که: « لاصل لاحتیاط یا لاصل علی رز

رویکرد لاحتیاطی در حقوق بین لالملل  محیط زیست به «قاعده طلیی» معروف 
شده به وخاطر لاستفاده و لاررجاع های زیادی که به لاین لاصل در لاسناد و قولاعد و 

در مقررلات حقوقی دلاده می شه. مفهوم لاین لاصل به زبان ساده لاین هست که «
اه  ات ناشناوخت ال و مشكل اي ورجود دلارد و يا مسائ ان وخطر رجد اه لامكا اي ك ممکن لاسترجاي

اه بار  اي رلا ب انهاي اص هربیازيا اي مورد و مخاطرلات باید ، نولاق ال و علم اه طور كام ب
اي قرلار  اه هگيرببررس ازدليلهر  و نبايد ب ان ی لاعم لا ان لاولاز یا مولارد دیگر  پر هزینه بود

اي  امپوش » هدف لاصلی هم لاز تدوین پروتکل کارتاوخنا هم تبیین و تثبیت د.کرچش
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لاصل رویکرد لاحتیاطی در مولارجه با محصولت دستکاری شده ژنتیکی بود که هم در 

مقدمه و هم در ماده یکم لاین سند که لاهدلاف پروتکل بر شمرده شده به لاین لامر 
لاشاره شده. لاتخاذ لاصل رویکرد لاحتیاطی در مورد لاین محصولت به لاین معنا لاست 

ًا با نگرش صرف لاقتصادی به لاونها  که باید در مقابل آنها محتاط عمل کرد و لزوم
نگاه نکرد و همه رجنبه های دیگه لاعم لاز محیط زیستی، سلمت و لایمنی زیستی رو 

هم در نظر گرفت.»

کارشناس حقوقی مؤسسه سنستا در لادلامه نگاه گذلاریی به سایر لاصول و 

 در زمینه نظام لارزیابی مخاطرلات 15مقررلات حاکم بر پروتکل کارتاوخنا مانند ماده 
 در زمینه مشارکت عمومی و 23لاحتمالی محصولت دستکاری شده ژنتیکی، ماده 

اهها نمود. اتها در لاین زمین تعهدلات دول

اموخولاه در بخش بعدی سخنان وخود به بررسی چارچوب حقوقی دلاوخلی  رز

لایرلان در زمینه لایمنی زیستی و محصولت دستکاری شده ژنتکی پردلاوخت: « دولت 
رجمهوری لاسلمی لایرلان هم عضو کنولانسیون تنوع زیستی لاست و هم عضو پروتکل 

کارتاوخنا. در همین رلاستا هم بود که برلای لارجرلای ملی پروتکل کارتاوخنا، قانون لايمني
 تصویب شد. لاما به رجز لاین قانون به1388زيستي رجمهوري لاسلمي لايرلان در سال 

طور کلی ما یک چارچوب حقوقی/سیاست گذلاری در مورد محصولت دستکاری 
اههای  الها و بخشنام اهها، دستور لالعم اننام شده ژنتیکی در لایرلان دلاریم لاعم لاز آیی

ادهای دولتی مرتبط. لاما لاغلب لاین اهها و نها اتوخان مصوب هیئت دولت و یا بروخی وزرلا
اهها یا لابطال شده لاند یا لارجرلا نشده لاند. در حقیقت به  دستورلالعمل ها و آیین نام

انمند کردن اممند کردن و قانو ایتورجهی به نظا ایرسد یک حرکتی در وخصوص ب نظر م
اههای مختلف محصولت دستکاری شده ژنتیکی ورجود دلاشته که هنوز هم  رجنب

اشهایی ورجود دلاره که در همون مسیر حرکت کنیم.» تل

لاو در بخش بعدی سخنان وخود به بروخی نقاط قوت قانون لایمنی زیستی لایرلان 

هم لاشاره کرد: « قانون لایمنی زیستی نکات قوت هم دلارد. مانند لاینکه  مدیریت و 
کنترل ولاحد برلای مورجودلات زنده دستکاری شده ژنتیکی در سطح ملی لایجاد کرده،

 و تبصره 4نقش کنترلی سازمان حفاظت محیط زیست مطابق با بند «ج» ماده 
ذیل لاین ماده پیش بینی شده و یا لاین لامر که آزمایش های میدلانی لاز شمول قانون

مستثنی نشده لاست.»

 و محدوده 4لاو با لاشاره به نهادهای مسئول لارجرلای قانون بر لاساس ماده 

اتهای هر کدلام لاز لاین نهادهای سه گانه لادلامه دلاد که: « دلامنه مسئولیت و  مسئولی
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 قانون بر شمرده شده لاست که لالبته با 5لاوختیارلات هر کدلام لاز لاین نهادها بر ماده 

تورجه به مفاد لاین ماده، هم پوشانی هایی میان نهادهای سه گانه ورجود دلاره که لاز 
ایآید.» رجمله لابهامات قانون به شمار م

فعال حقوقی محیط زیست در لادلامه به تحلیل نقاط ضعف و وخل ء های حقوقی
افها و کمبودهای بسیاری  قانون لایمنی زیستی پردلاوخت: « قانون لایمنی زیستی ضع

دلارد. به عنولان نمونه، مشکل در محدوده شمول قانون لایمنی زیستی لاست. بر 
 قانون، دلایره شمول قانون منحصر بر «مورجودلات زنده تغییر شکل 2لاساس ماده 

یافته ژنتیکی» هست. لاین دلایره شمول پاسخگوی همه ضروریات محصولت 
دستکاری شده ژنتیکی به ویژه «محصولت مشتق لاز مورجودلات زنده دستکاری 

ًا زنده نیستند نیست.  شده ژنتیکی» که وخود لالزلام

ایشود لاینطور تفسیر کرد که قانون لایمنی زیستی  لاین یعنی چه؟ یعنی م

ایشود چرلا  مشمول لاکثر مولاد غذلایی حاصل لاز مورجودلات دستکاری شده ژنتیکی نم
ایشود و وخب لاین یک نقص بزرگ و رجدی تلقی  ًل دلانه برنج مورجود زنده نم که مث

لاست در زمینه سلمت و لایمنی غذلایی.»

لاو با لاشاره مجدد به لاصل رویکرد لاحتیاطی و رجایگاه آن در پروتکل کارتاوخنا 

ایرسد در قانون لایمنی زیستی لایرلان به لاین مهم تورجه  لاعلم کرد که: « به نظر م
ایتورجهی نه تنها در بخش مقررلات تولید دلاوخلی که با مقرر  نشده لاست. لاین ب

نکردن قولاعد نظارتی مشخص بر روند ولاردلات لاین محصولت، به وخوبی نمایان 
اههای فرلاولانی رلا در پی دلاشته و  ایتولاند سو ء لاستفاد اهی قانونی م لاست. لاین نقیص

ایرویه محصولت  اتهای ضروری نظارتی، لاقدلام به ولاردلات ب لافرلاد فارغ لاز محدودی
دستکاری ژنتیکی شده به کشور نمایند.»

ایها و  امگیر ایتورجهی به مشارکت عمومی در تصمی لاو همچنین با لانتقاد لاز ب
ایهای مرتبط با محصولت دستکاری شده ژنتیکی بیان نمود که: « بر  اتساز سیاس

«حق مشارکت عمومی در فرایند تصمیم  پروتکل کارتاوخنا 23لاساس ماده 
گیری ها و سیاست گذاری های مرتبط با محصول ت دستکاری شده 

 به رسمیت شناوخته شده و دولت و نهادهای تصمی گیر و سیاست گذلار ژنتیکی»
در  زمینه محصولت دستکاری ژنتیکی شده باید با مردم و نهادهای مردمی 

اهها رلا در دسترس عموم قرلار دهند. لاما در  مشاوره کرده و نتایج لاین مشاور
اتگذلار و تصمیم گیرنده در زمینه  شورلای ملی لایمنی زیستی لایرلان که نهاد سیاس

اههای مردمی لاز  اهلای لاز سوی گرو محصولت دستکاری ژنتیکی شده لاست، نمایند
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الهای مردم نهاد هم پیش  اهلای لاز طرف تشک رجمله کشاورزلان، حضور ندلارد. نمایند

انهای بیوتکنولوژی که وخود  بینی شده که در شورلا حضور دلاشته باشد لاز میان لانجم
ایروند معرفی شده لاست.» اینفعان مالی گسترش لاین محصولت به شمار م لاز ذ

امترین لابهامت قانون کارشناس حقوقی مؤسسه سنستا با لاشاره به یکی لاز مه
اشهای میدلانی به تفسیر چارچوب قانون مشمولیت  لایمنی زیستی در مورد آزمای

اشهای میدلانی پردلاوخت: «بحث بعدی مستثنی شدن  قانون لایمنی زیستی بر آزمای
اتهای آزمایشگاهی لاز قانون لایمنی زیستی بر لاساس ماده   قانون هست. 10فعالی

اشهای میدلانی چیست؟ لاما تکلیف آزمای

ًلا طبق قسمت پایانی ماده  اشهای ميدلاني لاز دلامنه شمول5ظاهر  قانون، آزماي

که بعد از انجام قانون وخارج لاست: «... کلیه لاشخاص حقیقی و حقوقی 
الیافته ژنتیکی در آزمایشا ت میدانی ، قصد رهاسازی مورجودلات زنده تغییرشک

اقلالذکر رلا دلارند، ضمن تهیه شناسنامه مورجود زنده  اههای مسؤولیتی فو محدود
) لاین قانون، موظف به أوخذ مجوز لاز 4مزبور و رعایت مفاد بند (ج) ماده (

ایباشند.» ایصل ح یاد شده م دستگاههای ذ

 طر ح لايمني زيستي كه 10لاما شورلاي محترم نگهبان در وخصوص ماده 

اهلاي لاز قانون  اشهاي آزمايشگاهي و گلخان اشهای ميدلاني رلا به همرلاه پژوه آزماي
اشهاي ميدلاني حتي نسبت به  مستنثي كرده بود، لاطلق لاستثنا ء در وخصوص پژوه

 قانون40مولاردي كه لاحتمال وقوع وخطر باشد رلا وخلف مولازين شرع و مغاير لاصل 
اشهای  لاساسي شناوخت. در نتیجه با تورجه به نظر شورلای محترم نگهبان، آزمای

ایصل ح دلارد. با تورجه به لاهميت  میدلانی به طور حتم نیاز به لاوخذ مجوز لاز نهادهای ذ
 كشور رجهان موضوع 70لاين موضوع هست که در قولانين لايمني زيستي بيش لاز 

اشهاي ميدلاني  اشهای ميدلاني در شمول قانون گنجانده شده و لانجام آزماي آزماي
ايصل ح آن كشورها شده لاست. لاز  اهلاي) منوط به لاوخذ مجوز لاز مرلارجع ذ (مزرع

ًا علمي  اشهای ميدلاني، بررسي صرف طرف دیگه، طبق قانون لايمني زيستي، آزماي
صفات مختلف مورجود زنده تغيير شكل يافته در شرلايط محصور و بدون لامكان 

رهاسازي تعريف شده.  لاما نه تعريفي لاز شرلايط محصور در قانون بیان شده و نه 
لاررجاعی به تعريف لارلائه شده لاز كاربرد محصور در پروتكل كارتاوخنا يا شرلايط و 

انلالمللي شده. که  لانولاع حصر (فيزيكي، شيميايي و زيستي) طبق لاستاندلاردهاي بي
لاین هم لاز رجمله مولارد لابهامات و نولاقص حقوقی قانون لایمنی زیستی به شمار 

ایآید.» م
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بحث بعدی که در چارچوب قانون لایمنی زیستی باید به آن پردلاوخته می شد 

اموخولاه  برچسب گذلاری محصولت دستکاری شده ژنتیکی بود. در لاین زمینه علی رز
 قانون ملی لایمنی زیستی لایرلان گفت: « طبق ماده7با لاشاره به مفاد بند ب ماده 

ابگذلاري فقط برلاي مورجودلات زنده تغيير شكل يافته7  قانون لایمنی زیستی، برچس
ژنتيكي رجهت ولاردلات، صادرلات يا حمل و نقل دلاوخلي و فرلامرزي تعيين شده لاست.

اههاي مولاد غذلايي  اهلاي به ويژه بست لاين در حالي لاست كه دلانستن محتولاي هر بست
(چه حاوي مورجودلات زنده دستکاری شده ژنتیکی و چه غيرزنده مشتق شده لاز 

ایشود  و لاز رجمله حقوق شهروندی آنها) لاز حقوق لاوليه مصرف كنندگان محسوب م
اههاي توليد رو  به شمار می آید. لاستدلل بروخی لاین هست که برچسب گذلاري هزين

لافزلايش و در نتیجه قیمت نهایی کال بال می رود و بنابرلاين بهتر لاست مصرف 
اههاي بيشتری لاز لاين رجهت متحمل نشود، لاما تورجه به نكته ضروري لاست كننده هزين

ايتولانند لاز رجانب عموم مردم در لاين مورد تصميم بگيرند و  كه يك گروه وخاص نم
حق لانتخاب رلا برلاي مردم هميشه بايد محفوظ بماند.»

اهی اصهای حقوقی قانون لایمنی زیستی لایرلان، به نحو اهترین نق لاما یکی لاز عمد
ایگردد. در لاین زمینه، کارشناس حقوقی  لاحرلاز مسئولیت لافرلاد وخاطی باز م

اشنویس قانون  مؤسسه سنستا، به تفضیل به بیان توضیحات وخود پردلاوخت: « در پی
لارلایه شده به مجلس، به درستی لاصل مسئولیت محض در لاین زمینه مقرر شده 

بود. لاصل مسئولیت محض یعنی چه؟ 

لاین لاصل که عبارت معادلش در حقوق مدنی، «نظریه وخطر» لاست مفهومش

 لارتكاب تقصير شرط مسئوليت مدني نيست بلكه هر كس كه در لاثر لاین لاست که
ايكند و مورجب زيان ديگري مي شود مسئول لاست و فعاليت وخود وخطرهايي لايجاد م

بر پایه نظریه وخطر لاصل بر مسئول بودن. ملزم به رجبرلان وخسارت ولارد شده لاست
اندیده رلا بنماید مگر لاینکه بتولاند  عامل زیان لاست و وی باید رجبرلان وخسارت زیا

اندیده فقط باید ورود وخسارت و رلابطه  وخلف آن رلا لاثبات کند. در لاین نظر زیا
عاملیت عامل وخسارت رلا ثابت کند.

  قانون لایمنی زیستی لاصل رو بر مبنای نظریه وخطا گذلاشته لاند. 6لاما در مادهى 
ًا باید لاثبات شود که وخسارتی لایجاد شده، و لاین وخسارت ناشی  یعنی چه؟ یعنی حتم

لاز تخلف شخص فعال در عرصه زیست فناوری هست و لاین تخلف یک تخطی لاز 
مفاد قانون لایمنی زیستی هست. به عبارت دیگر لاگر لاثبات شود که مرلاحل و 

تشریفات قانونی دریافت مجوز طبق لاین قانون لانجام شده لاست، به نظر می رسد
که لایرلاد وخسارت به سایرین مسئولیتی در پی نخولاهد دلاشت. رجدلا لاز لاینکه لاثبات 
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تقصیر به عهده زیان دیده قرلار دلاده شده لاست که با تورجه به وضعیت وخاص 

محصولت دستکاری ژنتیکی شده، لامری دشولار بوده و ممکن لاست به رجبرلان 
وخسارت منتهی نشود.

بحث دیگر، شیوه رجبرلان وخسارت توسط فرد وخاطی لاست. لاول آنکه فرد 
وخاطی به پردلاوخت وخسارت محکوم شده لاما معلوم نیست لاین وخسارت بر چه 

ایگردد، معیارش چیست؟ محصولی که عولارض ناشناوخته فرلاولان،  لاساسی تعیین م
ایتولان تعیین وخسارت نمود؟ با تورجه به  بلند مدت و رجبرلان ناپذیری دلارد رلا چگونه م

الها بعد مشخص اتکاری ژنتیکی شده سا لاینکه ممکن لاست وخسارت محصولت دس
ایتولان لاین لایجاد وخسارت رلا در مررجع قضایی لاثبات کرد؟ شود، چگونه م

لاین در حالی لاست که در بسیاری لاز کشورها در لاین زمینه، با لاتکا به نظریه 
اهلاند. بریتانیا در قانون حفاظت زیستی  وخطر، لاصل مسئولیت محض رلا لاعمال نمود

، سوئیس در قولانین مربوط به برچسب زنی و سلمت وخود مصوب1990مصوب 
 ، فرلانسه در مجموعه قولانین 1997 ، مالزی در قانون تنوع زیستی مصوب 1995

اههای زیستی دستکاری ژنتیکی شده مصوب  ، در مورد مسئولیت 2008مرتبط گون
اهلاند. » مشکلت لاین محصولت، نظام وخاص مسئولیت محض رلا برگزید

اهگیری کرد که با تورجه به مولاردی که گفته شد به اموخولاه نتیج در نهایت  علی رز
اصهای حقوقی رجدی دلارد که  نظر می رسه که قانون لایمنی زیستی لایرلان، نق

لارجرلای لاین قانون رو لاشکالت متعددی روبرو وخولاهد کرد.
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