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 چکیده
وژنتیکعلمعملیهایبرنامهدرعمیقیتغییراتآن،ازاستفادهوژنتیکیاطالعات

استآوردهوجودبهآنکارکردهای ظهور. پزشکیشخصی»ازجملهاینتغییرات، در«
اساسویژگی بر بیمار، با درمان هماهنگکردن نوعمفهوم این است. آن ژنتیکی های

ژنتیکبیمارانکه از استفاده بهداشتیدقیقبا ارائهخدماتسالمتیو بر عالوه پزشکی،
ممکنمیانتخابب درمانرا و بههتریندارو اطالعاتژنتیکیرا از امکاناستفاده سازد؛

عنوانعاملیبرایاعمالتبعیض،بویژهدررابطهبااشتغالوبیمه،درکشورهایصاحباین
دانشبهدنبالداشتهودرنتیجهمقابلهبااینشکلازتبعیضراضروریمینماید.ایننوشتار

اشاره از بینپس تدابیر به مختصر اساسای تبعیضبر منع جهت در شده اتخاذ المللی
هایژنتیکیافراد،بهبررسینحوهبرخوردنظامحقوقیکاناداوایرانباتبعیضژنتیکیداده
پردازد.می
 

هایژنتیکی،تبعیضژنتیکی،پزشکیشخصی،تبعیضژنومانسانی،داده:واژگان کلیدی
ناروا.
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 مقدمه .1
کرومزومآزمایش تحلیل و اساستجزیه بر که ژنتیکی ژنهای محصوالتژنتیکها، یا ها

ویژگی)پروتئین شناسایی منظور به یکفرد، میهای( انجام خاصوی میهای بهشود، تواند

هایتشخیصی(یاشناساییوپیشبینیاستعدادهایژنتیکی)ازطریقتستآزمایشتشخیصبیماری

کمکهایپیشبینیرایابتالبهیکبیماریژنتیکی)ازطریقتستآزمایشوآمادگیب کننده(،

عنوانمثال؛فردرابهسمتتواندبههامیگونهآزمایشهایژنتیکیحاصلازایننماید.بنابراین،داده

خاصزندگی، شیوه اتخاذ با هدایتکندیا بیماری( ابتالبه درمانپیشازموعد)جلوگیریاز

تواندانتخابهامیهایژنتیکیرابهحداقلبرساند.همچنیناینآزمایشهایناشیازبیماریآسیب

دارودرمانی»در بهجهتمعینیسوقدهدیاآشکارسازدکهچهبیماری« میرا توانازهاییرا

یکیاحذفیااصالح،جابجاییبهبودبخشیدیابااعمالمداخلهازطریق«درمانژنتیکی»طریق

هایمختلف،بهدرمانژنتیکیکمککندکهاینامرمنتهیبهچندژنمعیوببااستفادهازتکنیک

بیمار» هماهنگیدرمانبا چنینهماهنگی« اساسمشخصاتژنتیکیبیمارانوخواهدشد. ایبر

دولت آن، افزایشراندمان و درمان نتایج بهبود سمتسرمایهبنابراین به را حوزهگها ذاریدر

.بااینحال،(Joly et al, 2010: 351 à 368)کندهدایتمی6«پزشکیشخصی»جدیدیتحتعنوان

تیغه میاطالعاتژنتیکی که بوده لبه وسیلهایدو تبدیلبه )عباسی،تواند ایبرایتبعیضشود

تواندنشاندهدمی(.بهعنوانمثال؛آزمایشژنتیکی18-6937:16حیدریوصفریعلیقیارلو،

کهیکشخصدرصورتعدمسالمتیابیمارییاخطردیگریازاینقبیل،نیازبهبرخورداری

هایپیشرفتهپزشکیداردیااینکهبهدلیلیکوضعیتارثیقادربهکارکردنیاانجامازمراقبت

وطبهاشتغالوبیمهرابهتواندتصمیماتمربفعالیتخاصنخواهدبود.بنابراینچنیناطالعاتیمی

اگرمتقاضیبیمه)بیمه گذار(بامبتالشدنبهیکنوعبیماری،خطرشدتتحتتأثیرقراردهد.

بیمه باشد، داشته دنبال به لحاظجبرانخسارتوباالتریرا باالتریاز معرضخطر در نیز گر

گر،یطپیشنهادشدهازطرفبیمهتوانددرتعیینشراگیرد،چیزیکهمیپرداختغراماتقرارمی

توانددراستخدامکارگریکهبهدلیلوضعیتژنتیکیدرموثرباشد.بهطورمشابه،کارفرمانیزمی

معرضخطروریسکقراردارد،تردیدکردهوتمایلینداشتهباشد)عباسی،حیدریوصفریعلی

(.6937:18قیارلو،

                                                                                                                                                                                                        
1.la médecine personnalisée. 
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ج جوامع بویژه و مردم هنوز اخالقیاگرچه و قانونی نتایج فزونی و شدت سوم، هان

نادیدهمیهایژنتیکیدرمورداشتغال،بیمهوپیشبینیآزمایش گیرند،بااینحالهایپزشکیرا

ها،نگرانهایتبعیضژنتیکیدرجهانروبهفزونیاستوشهروندانازنظرفشاراینتبعیضبهانه

 هاخواستاراقدامدراینخصوصهستندوازدولت(Joly, 2012: 115 - Meyers, 2012: 48)بوده

Reitz & S. Malan, 2010: 54)(Schmitz & Wiesing, 2006: 24 -بهعنواننمونه؛ جاییکه تا .

شرکترسانه از بخشی تبعیضدر موارد از کانادایی ازهای که متقاضیانی برابر در بیمه های

.اینشواهدودالیل،بهکمیتهدائمی(Hall, 2009: 78)بردادندبرند،خاختالالتژنتیکیرنجمی

اندواینکهژنتیکیشدهکنندقربانیتبعیضسنایحقوقبشرکانادااعالمکردکهبیمارانادعامی

ترستبعیضدرشرکت انجامآزمایشاینبیماراناز از تواندبرایهایژنتیکیکهمیهایبیمه

.(Bombard et Cohn, 2014: 35)نمایندقابلاستفادهباشد،امتناعمیدرمانآنهامفیدو

درجهتمقابلهبااینشکلازتبعیض،برخیازکشورهامانندایاالتمتحدهامریکا،استرالیاو

اند.بااینحالدربسیاریبعضیازکشورهایاتحادیهاروپا،اقداماتقانونیصریحیاتخاذکرده

وقیمانندایرانوکانادا،اگرچهاصولکلیحقوقیوقوانینمبناییمانندقوانینهایحقازنظام

به را بیمهوحفظاطالعاتوحریمشخصیشاملمقرراتیاستکهتبعیضناروا حقوقبشر،

نادرستاطالعاتشخصیجلوگیریمیحداقلآنمی استفاده یا افشا از اینرساندو با کند،

کند.اراوصریحاازافراددرمقابلتبعیضژنتیکیحمایتنمیحال،هیچقانونیآشک

المللیدرمقابلهباتبعیضژنتیکی،بهدلیلقرابتایمختصربهتدابیربینبنابراینپسازاشاره

تقنینینظامحقوقیایرانبانظامحقوقیکانادادرخصوصتبعیضژنتیکی)فقدانمقرراتصریح

نظامحقوقیایراندراینمورد(،شرحقوا دراینحوزهبادیدتطبیقیبا نینقابلاجرایکانادا

آینده،قانونوضعجملهازعلمیتفکرهربرایالزمشرایطازیکیکهاینشود.چهارائهمی

.استهانظامدیگرتجربهبهتوجهبابویژهحکم،نزدیکودورآثاردربارهاندیشیدن



 ژنتیکی تبعیض با مقابله جهت لیالمل بین تدابیر از برخی .2
المللی،اجازهپیدا،پروژهژنومانسانی؛یککارتحقیقاتیعلمیباگسترهبین6331درسال

هایهایمنتجشدهازاینپروژه،نگرانیانتشاریافته کندتوالیکاملژنومانسانیرابرپادارد.می

تبعیضودستکاریژنتیکی،یشژنتیکیآزماجدیدرموردمسائلاخالقیوحقوقیمربوطبه
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میژنتیکی وجود اعالمیهبه موجبتصویبقوانین، معاهداتبینآوردکه و دههها المللیدر

شود.بعدیمی

کندعلیهتبعیضبراساسمتعاقبایناقدام،سازمانیونسکوازتمامیکشورهادرخواستمی

ویژگیداده یا قانونوضعکنندها اعالمیهجهانیژنومانسانیو6335ودرسالهایژنتیکی، ،

بشر دستکاری6حقوق برابر در انسانی، ژنوم تالشبرایمحافظتاز بر عالوه تصویبتا را

توافقیکند)انتخابفرزندازتواندهویتوتمامیتفیزیکینسلنامناسبکهمی هایآیندهرا

تعیینجنسیتوسایرویژگی ندآیندهازطریقدستکاریژنتیکیوازهایفرزرویکاتالوگ،

شبیههمهمهم راهتر ).... تبعیضاتسازیانسانو کاریارائهدهدوهمچنینبرایجلوگیریاز

ایکهکرامتانسانیوحقوقبشرراتضعیفکند،ژنتیکیواستفادهازاطالعاتژنتیکیبهشیوه

بینچاره اعالمیه راستا، همین در بیندیشد. دادهاای لمللی مصوب انسانی ژنتیک 8119های

هایژنتیکانسانی،حاکمباشدبیاننیزاصولاخالقیراکهبایستیدراستفادهازداده8یونسکو

آمیزباهدفایتبعیضهایژنتیکی(بهشیوهداده»)کنداطمینانحاصلکندتا:کردهوتالشمی

رامتانسانییکفردیابرایمقاصدیکهمنجربههایاساسییاکیااثرنقضحقوقبشر،آزادی

«.بدنامییکفرد،یکخانواده،یکگروهیاجوامعبشود،مورداستفادهقرارنگیرد

را9بیومدسندراروپانیز،بسیاریازکشورهایعضوشورایاروپاکنوانسیونحقوقبشرو

اند،بااینحال،کشورهاینکردهاند.اگرچههنوزتمامیاینکشورهاآنراتصویبامضاکرده

براساساصولتنظیمامضا 66شدهدرکنوانسیونایجادکنند.مادهکنندهبایستیقوانینخودرا

به تبعیضعلیهیکشخصبهدلیلمیراثژنتیکی»طورکلیکنوانسیون، هرشکلیاز منع« را

.(Somek, 2003: 35 à 43)کندمی

،کمیتهوزرایشورایاروپا،پروتکلمتممکنوانسیون8112مِیسال5عالوهبرایندرتاریخ

هایژنتیکیبرایمقاصدپزشکیراتصویبکردکه،مربوطبهآزمایش4حقوقبشروبیومدسن

بینیهایژنتیکیدرموردتعریفومحافظتازحقوقپیشمفادکنوانسیون،مربوطبهآزمایش
                                                                                                                                                                                                        
1. Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO), Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme, 11 
novembre 1997. 
2.UNESCO, Déclaration internationale sur les données génétiques humaines, 16 octobre 
2003. 
3.Conseil de l’Europe, Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la 
dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : 
Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine, STCE no 164. 
4.Conseil de l’Europe, Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l’Homme 
et la biomédecine relatif aux tests génétiques à des fins médicales, STCE no 203. 

http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13177&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/bioethics/human-genetic-data/
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/Html/203.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/Html/203.htm
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تابهامروز،تنهاچندکشورپروتکلمذکورراامضاوتصویبشدهدرکنوانسیونراگسترشداد.

اند.کرده

اندرویکردهایدراینمیانکشورهاییکهقوانینیبرایمبارزهعلیهتبعیضژنتیکیوضعکرده

هاییدرآزادیاند.برخیازاینکشورهابراینیلبههدفمذکور،محدودیتمتفاوتیاتخاذنموده

تعریفکردهقراردادیدرحوز بیمه، اشتغالو  : Lemmens, 2003: 41 à 86 - voir aussi)6انده

Lemmens, 2010: 2 à 8.)هایژنتیکیرابهمواردبرایمثال،اینکشورهاتبعیضبراساسویژگی

اندکهبهطورایراتصویبکردهیاقواعدحقوقی8اند،اضافهکرده"قانونبامغایروممنوعتبعیضِ"

بیمهخ میاصبه تحمیل کارفرمایان و بیمهگران کشورها، از برخی در بنابراین، وشود. گران

مراجعه از اینکه از نتیجهکارفرمایان اینکه یا و دهد انجام آزمایشژنتیکی کنند تقاضا کننده
                                                                                                                                                                                                        

،برخیاصالحاتوتغییراتیدرقوانینخودبهمنظورهماهنگکردنآنها6333.کشورفرانسهدربازنگریتقنینیدرسال6
اساسویژگیبا کاراصولکلیممنوعیتاعمالتبعیضبر اشتغالو قوانینحاکمبر همچنین، کرد. هایژنتیکیاتخاذ
(Code du travail, L1132-1( سالمتی بهداشتو ،)Code de la santé publique, L1141-1حقوق ،)

وروش درموردتنظیمتمامیفرایندها ازآزمایشهایآزکیفریوبیمهوحقوقمدنی، برایمایشاتژنتیکی، هایاولیه
کنندهکنندهیکرویکردبسیارمحدودامضاییکقراردادتااتمامتعهداتقراردادی،اصالحشدند.قوانینجدیدمنعکس

تدرکند.ایناصالحاگرانوکارفرمایان،ممنوعمیاستکههرگونهاستفادهغیرمجازازاطالعاتژنتیکیرابهوسیلهبیمه
کند.(،همچنینبیانمیCode civil, article 16-13کند)هایژنتیکیراممنوعمیدرجهاول،تبعیضبراساسویژگی

باارزش،قابلانجاماست)کهآزمایش  ,Code de la santé publiqueهایژنتیکیصرفابهدالیلپزشکییاعلمیِ

R1131-1کندبینیمیطالعاتژنتیکیدردیگراهدافپیشهاییرابرایاستفادهازا(ومجازات(Code civil, 16-

10 and Code de la santé publique, R1131-1) مثال، عنوان به میپنالکد. مقرر ازفرانسه استفاده دارد:
اطالعاتمربوطبهیکشخصکهازبررسیوآزمایشمشخصاتژنتیکیویبهدستآمده،درمقاصدیغیرازپزشکی

 میزان نقدیبه جریمه مجازاتیکسالحبسو تحقیقاتعلمی، داشت)67111یا دنبالخواهد به را  Codeیورو

pénal, article 226-26.)
می8 نمونه عنوان به از.  توان سال در ایاالتمتحده  برد. نام امریکا 8112ایاالتمتحده تبعیضاطالعات»قانون عدم

GINAراتصویبکردکهبهاختصار(Genetic Information Nondiscrimination Act of 2008)«ژنتیکی
هایکاریابیهایتبعیضبراساساطالعاتژنتیکیرابرایکارفرمایان،آژانسشود.اینقانوناعمالتمامیجنبهنامیدهمی

بندیکردناشخاصبهروشیدهوهمچنیناستفادهازاطالعاتژنتیکیبرایمحدودکردنیار(art. 202)وسندیکاها
ممنوعمی نماید، ازیکموقعیتشغلیمحروم ویرا بهموقعیتویآسیببرساندیا که بهروشنیبیانGINAکند.

توانددرووینمی(art. 101)تواندازمتقاضیبیمه،تقاضایآزمایشژنتیکیکنددهندهبیمهدرمانینمیکندکهارائهمی
تحمیل«محرومیتبراساسشرایطیکهازپیشبهدلیلاطالعاتژنتیکیمتقاضیوجودداشته»انیخوداعمالبیمهدرم

ایراتواندبراساسشرایطازپیشموجود،برخیازمزایایبیمهدهندهبیمهدرمانینمی وهمچنینارائه(art. 101) کند
دهندهبیمهدرمانیراازبهدستآوردنیااستفادهارائهGINAچوناستثنانماید.بااینحالایرادقانونمزبورایناستکه

توانندبههایژنتیکیمیرسدکهنتایجآزمایشکند،بهنظرمیازنتایجآزمایشژنتیکیبرایتعیینمیزانحقبیمهمنعنمی
بیمه قابلپرداختبهوسیله  میزانحقبیمه براساسچگونگیمنظورمحاسبه قراردادهگذاران، استفاده مورد هایآنان،

تواندشاملفرضمذکورباشد.بهعبارتدیگرحتیگیرد.لیکنحداقلاطالعاتالزمبرایرسیدنبههدفاشارهشده،می
هایژنتیکیباشیم،اینجوازبایستیبهدلیلاستثنابودن،تفسیربسیارمحدودواگرقائلبهمجوزمزبوردراستفادهازداده

 مضیقشود.
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هایزمایشاند.دربرخیمواردنیزاستفادهازنتایجآآزمایشاتژنتیکیقبلیراارائهکند،منعشده

علیهمراجعه روشیکه تبعیضژنتیکیبه دادهکننده از ممنوعاست)ماننداستفاده هایآمیزباشد،

هادرایکهبایستیبیمهشدهپرداختنمایدیااستفادهازایندادهژنتیکیدرتعیینمیزانحقبیمه

شود(.تخصیصوظایفخاصبهکارمندیاکارگریکهاستخداممی

،بهمنظورحمایت"قانونیهایچارچوبوهامحدودیتتصویب"شورهانیزروش،برخیک

استفادهودادوستددادههرچهبیشترازاطالعاتشخصیازطریقممنوعیتجمع هایآوری،

اند.بعضیازکشورهاباحفظبرخیازموارداستثناییرابرگزیده6ژنتیکیبدونرضایتآزمودنی

اندوبهآنهاحقنگهداریوحفاظتازحمایتازحقوقبیمارانتصویبکردههم،قوانینیبرای

شودهایژنتیکی(کهبهاطالعاتمربوطبهوضعیتسالمتآنهامرتبطمیهایی)ازدادهاستفاده

.(Commission européenne, Recherche communautaire, 2002)اندرااعطاکرده

 بهشرحیکه8المللیدرخصوصمقابلهباتبعیضژنتیکییربینپسازبیانمختصریازتداب

گذشتبهبررسیرویکردنظامحقوقیکاناداوایراندراینموردپرداختهوسعیدرتجزیهو

شود.تحلیلاینرویکردهامی

 

 ژنتیکی تبعیض با مقابله در ایران و کانادا حقوقی نظام رویکرد .3
عنواننمیهیچقانونکاناداییبهطورصر بهحالهیچدادگاهیحتبعیضژنتیکیرا تا کند.

کاناداییتصمیمدقیقیکهدامنهحمایتقانونیوقضاییرادراینخصوصکهبااستفادهازآن

این با اتخاذنکردهاست. حقوقیداشتهباشند، تبعیضژنتیکی، ارتباطبا بتواننددر مردمکانادا

بهوسیلهقانونوتفسیرآن،اجازهدادهاستتابرخیفرضیاتحال،حقوقاساسیحمایتشده

بههاییکهدادگاهدرخصوصروش هادرمواقعبرخوردباتبعیضژنتیکیبتواننداعمالکنند،

گروهیدانشگاهیدرکاناداوضعیتحقوقاشخاصرا8169وجودبیاید.تاجاییکهدرسال

وبهایننتیجهرسیدندکهحتیاگرتابهحالهیچتصمیمیدرزمینهتبعیضژنتیکیبررسیکرده

کهدرکانادامشکلتبعیضژنتیکی«نیستمعنابداناین»درخصوصاینسوژهاتخاذنشدهباشد،
                                                                                                                                                                                                        

آزمایش6 در شخصیاستکه آزمودنی؛ از منظور داده. دستمیهایژنتیکی، ویبه ژنوم برایهایژنتیکیاز آید.
نامه،پایانژنتیکیهایدادهحقوقیواخالقیمبانی(،6937اطالعاتبیشتردراینخصوصمراجعهکنیدبه:نظری،وحید،)

هحقوقوعلومسیاسیدانشگاهعالمهطباطبائی،.کارشناسیارشدحقوقخصوصی،دانشکد
المللیدراینحوزهر.ک:عباسی،محمودوحیدری،بهارهوصفریعلیقیارلو،.برایمطالعهبیشترپیراموناقداماتبین8

 .95ره،سالدهم،شماپزشکیحقوقفصلنامه،«المللیجهتجلوگیریازتبعیضژنتیکیهایبینتالش»(،6937هاجر،)
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 :Finkler et Al, 2013: 1 à 65 –Elizabeth A. Adjin-Tettey, 2013)افتدوجودنداردواتفاقنمی

577 à 614).بهموضوعاستعدادژنتیکیدرزمینهتصمیمقضاییراجع412دندکهمحققاننشاندا

اتخاذ8169درسال«ایومبنایینسبتبهمسائلبهداشتیوسالمتیتوصیففاکتورهایریشه»

هایمختلفحقوقبویژهحقوقکیفری،حقوقخانواده،حقوقشدهاستواینامردرحوزه

جرمبودهاست.بهعنوانمثالکار(ومسئولیتناشیازشبهکار)جبرانخساراتحوادثناشیاز

پیشزمینهوآمادگیژنتیکیبهمنظورارزیابیوبرآورداینمسألهملحوظنظر»دربرخیموارد،

واقعشدهکهمسائلومشکالتبهداشتیمدعی،بهدلیلویژگیوراثتیبودهوارتباطیبهشرایط

بهمنظورتشریحمبناوریشهمشکلروانی»،همچنین«وانده(نداشتهکاریاقصورواهمالمتهم)خ

داده مسئولیتکیفری، تعیین حوزه استشخصدر گرفته قرار استفاده مورد ژنتیکی، ،«های

بنابراینتجزیهوتحلیلرویهقضاییدرکانادا،تمایلبهدرنظرگرفتنعواملژنتیکیرادرمسائل

چیزیحقوقینشانمی میدهد. معلولیکه پیچیدگیعواملعلیو به دستکممنجر تواند،

نقشتمامیموارد بیماریونقشعواملموثراجتماعیدرسالمتوناتوانیاشخاصونهایتا

درنظامحقوقیایراننیزوضعبههمینمنوال ایناشخاصشود. مذکوردربرخوردحقوقیبا

عنوان تبعیضژنتیکی، تنها نه هیچاستزیرا دادهصریحیدر بلکه قوانینندارد، هاییکاز

ها،آنچنانیکههاوحتینحوهوچگونگیحمایتازایندادهژنتیکیوموارداستفادهازاینداده

وبههمینصورت،اثریدررویهقضایینیزدیده6بایستهاستموردتجزیهوتحلیلقرارنگرفته

قواعددرنظامحقوقیایران،استنادبهعموماتمطرحشدهبویژهشود.لذابهمنظوراستخراجنمی

باشد.اینکبهبررسیوتفسیربرخیازقوانیندرقانوناساسیوقوانینبیمهوکارگریزناپذیرمی

پرداخته حقوقیایران نظام تطبیقیبه نگاه با حقوقیکانادا، نظام تبعیضژنتیکیدر مرتبطبا

شود.می


 نین مربوط به حقوق بشر الف( قوا

درکانادابهطوراساسیودردرجهاول،تبعیضدرقوانینفدرال،ایالتیواستانیدرخصوص

می جلوه حقوقبشر، آنجائیکه از حقوقبشر»کند. فهرسترئوسصالحیت« در هایصراحتاً
                                                                                                                                                                                                        

ونظراتموافقومخالف«سازیانسانیشبیه».درحوزهژنتیک،عمدهمباحثمطرحدرنظامحقوقیایران،ذیلعنوان6
می اینزمینه در است. بوده آن مقاالتپیرامون مجموعه به فلسفیو اخالق»توان حقوقی، منظر از اتیک( زیستی)بیو

انتشاراتسمت«عملی ،6924 هایژنتیکیازمنظرفلسفهاخالقودرخصوصمبانیونحوهحمایتازدادهاشارهکرد.
فلسفهحقوقمراجعهکنیدبه:نظری،وحید،پیشین.
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شدهدرمواد دولتفدر38و36شمرده بیاننشدهاست، هایالودولتقانوناساسیکانادا،

تصویب دارد، قرار صالحیتشان حیطه در که مسائلی خصوص در قوانینی استانی، و ایالتی

6اند.نموده

هامتفاوتهستندباایناگرچهقوانینمختلفکانادادرخصوصحقوقبشر،ازبرخیجنبه

اسعواملیمانند:باشد.تمامیقوانینتبعیضبراسحال،اصولومکانیسماجراییآنهایکسانمی

خدماتعمومیرا مسکنو عیبدرخصوصاشتغال، ناتوانیو سن، مذهب، جنسیت، نژاد،

اند.ممنوعکرده

 کانادا بشر حقوق 8قانون
LCDPمهم بخشفدرال، بشردر حقوق به مربوط قانون ترین

هایتابعمقرراتها،ایاالتفدرالوشرکتباشد.اینقانونبهطورکلیدرادارات،سازمانمی

شود.منشورکاناداییحقوقوآزادی،کهبخشیازقانوناساسیکاناداراتشکیلفدرالاجرامی

قانونمذکوربیان67باشد.بنددهد،همچنینشاملمقرراتیدرموردمبارزهعلیهتبعیضمیمی

بهصورتبرابرنسبتقانونمزیتوبرتریبراشخاص)نسبتبهیکدیگر(قائلنیستو»کند:می

شودوتمامیاشخاصازحمایتیکسانبرخوردارندوبهصورتیکسانازقانونبههمهاجرامی

هربهره از رنگ،مندهستندو قومی، ملییا خاستگاه تبعیضبراساسنژاد، تبعیضبویژه گونه

ناتوانی سنیا جنسیت، میمذهب، مصون فیزیکی، باشندهایجسمییا ت«. همینبند،در فسیر

اینلیستاز بهایننتیجهرسید؛ شمارهعوامل»کهعواملتبعیضغیرقانونیدیوانعالیکانادا

عوامل»باشد.بنابرایندیگرعوامل؛ذیلعنوانشود،شاملیکلیستجامعنمینامیدهمی9«شده
                                                                                                                                                                                                        

توانباشندکهمیهاییمیهایفدرالدراینخصوصدارایصالحیتقانوناساسیکانادا،دولت38و36.براساسمواد6
بهشرحذیلبیانکرد:

»Aux termes de l’art. 92, les provinces peuvent adopter des lois dans les domaines suivants 

: « la propriété et les droits civils », les « licences de boutiques » et « autres licences », et 
« généralement toutes les matières d’une nature purement locale ou privée dans la 
province ». Ces pouvoirs permettent aux provinces d’adopter des lois sur les droits de la 
personne concernant toute question liée à la prestation de services, à l’emploi et à 
l’hébergement dans la province. Par conséquent, ces lois régissent entre autres les 
entreprises enregistrées ou constituées en vertu d’une loi provinciale; les propriétaires; les 
fonctionnaires et organismes du gouvernement provincial; les employeurs; les fournisseurs 
de services en général.Aux termes de l’art. 91, les lois fédérales peuvent s’appliquer à la, 
“réglementation du trafic et du commerce“ ou promouvoir de façon générale “ la paix, 
l’ordre et le bon gouvernement”. Ainsi, la Loi canadienne sur les droits de la personne régit 
l’emploi, l’hébergement et les services offerts par le gouvernement fédéral, et elle englobe 
également les sociétés sous réglementation fédérale ainsi que les autres personnes ou 
établissements sous réglementation fédérale.”  

2. Loi canadienne sur les droit de la personne. 
3. Motifs Enumeres 
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در«بویژه»دهازعبارتنیز،بایستیبهحسابآمدهودرلیستمزبورمحاسبهشوند)استفا6«مشابه

می بهدیوانعالیکانادا قابلیتچنینبرداشتیرا بهحالعواملشهروندی،بندمزبور، تا دهد(.

مشابهشناساییوبهرسمیتگرایشجنسی،وضعیتتأهل،بومیبودنواقامتبهعنوانعوامل

شناختهشدهاست.

دیوانعالیمعتقداست،معیاراصلیدرنکتهحائزاهمیتدرتفسیربندمزبورایناستکه

تغییریاقابلقابلسختیتغییرناپذیر،به»،یکویژگیشخصیتیمشابهیاشمارهشدهتعیینعامل

پذیرشغیرقابلشخصیهزینهباصرفاًتغییر ویژگی« چنین از عاملی اگر یعنی هاییاست.

می عاملمشابهتواندبهعنوانبرخوردارباشد، وغیرقانونیمحاسبهدرزمره تبعیضناروا موارد

اساسداده تبعیضبر قضایی، رویه نظر از آیا که دید باید حال چنینشود. از ژنتیکی های

موردنهیوممنوعیتقرارگیرد؟«عواملمشابه»هاییبرخورداراستتابتواندذیلعنوانویژگی

می محاکمکانادادرصورتیبتوانندباتبعیضتواناحتمالدادکهبنابرایندرحالحاضرصرفاً

ژنتیکیمقابلهکنند،هیچگونهتصمیمقضاییبهطورمستقیمبهاینپرسش؛آیاویژگیژنتیکی،

خیر؟پاسخمنفییکعاملغیرقانونیتبعیض)بهعنوانیکعاملمشابه(محسوبمی شودیا

پرونده قبالً اگر باشد. محکمهایدرخصوصتبعیضژنتیکینداده وسیله قضاوتشدهبه ای،

مشابهعامل،بهعنوانیک«هایژنتیکیویژگی»توانداستداللکندکهباشد،شاکی)مدعی(می

می شمار تبعیضغیرقانونیبه مصادیق جمله همچنینمیاز محکمه دررود. بگیرد نتیجه تواند

کهدرقوانینحقوقبشربهعنوان«معلولیت»یا«ناتوانیذهنییافیزیکی»چنینمواردی،عوامل

هایژنتیکیبهعنوانعاملیبرایتبعیض،مصداقیازتبعیضناروابیانشده،دربرخیازبیماری

شوند.اعمالمی

درخصوصحقوقبشروبه67طی سالگذشته،چندینپیشنهادبرایاصالحقانونکانادا

اعمالویژگی عنوانطورروشنعلیه عاملیغیرقانونیتبعیضدرسطحفدرال،هایژنتیکیبه

درسال ایجادشدهتوسطوزیر8111مطرحشدهاست. کمیتهبررسیقانونحقوقبشرکانادا،

استعدادو»دراینقانون،اصالحوشامل«ناتوانی»کندکهتعریفدادگستریفدرال،توصیهمی

هایمطرحشدهدرخصوصتبعیضی،بهدلیلپاسخگوییبهنگران«آمادگیناتوانیومعلولیت

8ژنتیکی،نیزبشود.
                                                                                                                                                                                                        
1.Motifs Analogues 
2. Comité de révision de la Loi canadienne sur les droits de la personne, 
recommandation 119, juin 2000 
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وهمچنیننمایندگانمجلس،لوایحیJudy Wagylycia-leis et Bill Siksayنیز،8161درسال

بهفهرست«هایژنتیکیویژگی»رادرزمینهاصالحقانونحقوقبشرکانادابهدلیلاضافهکردن

ب ارائهکردند. اینحاللوایحعواملتبعیضغیرقانونی، 6ا
c-508 8و

c-536هردوتحتعنوان ،

گذاری،پشتسرهمردشدند.،درچهلمیندورهقانون«قانوناصالحقانونحقوقبشرکانادا»

9هایگذاریمعرفیشدهاست.الیحهاخیراًدوالیحهطیچهلویکمیندورهقانون
c-445و

s-201
هایارائهشده،بهسوالSenateur James S.CowanوLibby Daviesکهبهترتیبتوسط4

ویژگی تبعیضغیرقانونینزدیکمیمرتبطبا دوهایژنتیکیدر هر اینصورتکه به شوند.

باشدلیکنبهقانونحقوقبشرکانادامی«هایژنتیکیویژگی»الیحهشاملپیشنهاداضافهکردن

کند،ازدجدیدیرابهقانونکارکانادااضافهمیفراترازایناست.الیحهاخیرمواs-201الیحه

قبیلمقرراتدرخصوصاشتغالدرمناطقتحتحوزهقضاییفدرال،مقرراتمرتبطباحمایت

ازکارگراندربرابراجباربهانجامآزمایشژنتیکییااعالمنتایجآزمایشژنتیکیقبالًانجامشده

مهیانپرداختنحقوقبهکارگرانبهدلیلنتایجژنتیکییاوممنوعیتکارفرمایاندراخراج،جری

بهایندلیلکهکارمند،انجامآزمایشژنتیکیرانپذیرفتهیانتایجآزمایشانجامشدهقبلیراارائه

7ندادهاست.

دهد،اقداماتیازقبیلهایکیفریعلیهبرخیاقداماتارائهمیهمچنینمجازاتs-201الیحه

الف(»شرطِ:جامآزمایشژنتیکییاافشاینتایجآزمایشژنتیکیقبلیبهعنوانپیشتقاضایان

ارائهکاالهایاخدمات؛ب(جهتمنعقدکردنیانگهداشتنیکقراردادیایکتوافق؛ج(ارائه

«.یاحفظشرایطخاصیکقراردادیایکتوافق

 اینوجوددر Ontario)انتاریوبا الیحه )685 یژنتیکیویژگ»، لیستعواملتبعیض« به را
                                                                                                                                                                                                        
1. Projet de loi C-508 : Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne 
(caractéristiques génétiques), 3e session, 40e legislature. 
2. Projet de loi C-536, Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne 
(caractéristiques génétiques), 3e session, 40e legislature. 
3.Projet de loi C-445 : Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne 
(caractéristiques génétiques), 2e session, 41e législature. Le projet de loi C 445 a été 
présenté par la députée Libby Davies le 1er octobre 2012 durant la 41e législature; il a 
été rétabli le 16 octobre 2013. 
4. Projet de loi S-201 : Loi sur la non-discrimination génétique, 2e session, 41e 
legislature.  

دارد:.بخشیازالیحهاخیرمقررمی7
“De plus, personne ne serait autorisé à communiquer à l’employeur les résultats d’un test 
génétique d’un employé, ou le fait qu’un employé a subi un tel test, et l’employeur ne 
pourrait ni recevoir ni utiliser les résultats de tels tests sans l’autorisation écrite de 
l’employé. Le projet de loi propose aussi des mécanismes de gestion des plaintes pour 
les employés qui estiment avoir été victimes de discrimination”. 

http://www.parl.gc.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Mode=1&billId=4324610&Language=F
http://www.parl.gc.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Mode=1&billId=4324610&Language=F
http://www.parl.gc.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Mode=1&billId=4546288&Language=F
http://www.parl.gc.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Mode=1&billId=4546288&Language=F
http://www.parl.gc.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Mode=1&billId=4546288&Language=F
http://www.parl.gc.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Mode=1&billId=6253929&Language=F
http://www.parl.gc.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Mode=1&billId=6253929&Language=F
http://www.parl.gc.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Mode=1&billId=6253929&Language=F
http://www.parl.gc.ca/LEGISInfo/BillDetails.aspx?Mode=1&billId=6257110&Language=F
http://www.parl.gc.ca/LEGISInfo/BillDetails.aspx?Mode=1&billId=6257110&Language=F
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6اند،اضافهکردهاست.غیرقانونیکهدرکدحقوقبشرایناستانشمارششده

تفسیرفوقکهازقانوناساسیوحقوقبشرکانادابهعملآمد،بیانگرایننکتهاستکهدر

درقانوناساسی«همواردشمارهشد»اینکشورمواردیبهعنوانتبعیضغیرقانونیونارواذیل

پردازاناینکشورتاتصویبمقرراتصریحدرخصوصممنوعیتتبعیضوجودداشتهونظریه

بهدنبالتبیینمبانی تبعیضژنتیکیودرنتیجهاضافه«مواردشمارهشده»ژنتیکی، تطبیقآنبا ،

باشند.حالبادریم«مواردمشابه»هایژنتیکیبهمواردتبعیضناروا،تحتعنوانکردنویژگی

اینخصوصبررسی مبانیحقوقبشریآندر اساسیایرانو قانون نظرگرفتنتحلیلفوق،

شود.می

بهموجباصلدومقانوناساسی،ازجملهاهدافنظامجمهوریاسالمیایران،حفظکرامت

دربند1وارزشواالیانسانیاست)بند وبهمنظورنیلبههدفمذکور، سوممقرراصل3(

 تبعیضات»گردیده: زمینهرفع تمام در همه، برای امکاناتعادالنه ایجاد و وناروا مادی های

معنوی نیز«. حقوقیایران نظام در غیرقانونی، و تبعیضاتناروا همانندقانوناساسیکانادا، لذا

ظامحقوقیایراناصلسومقانوناساسی،مورددیگریازموارداجراییدرن68ممنوعاست.بند

هایتغذیهومسکنوکاروبهداشتوتعمیمرا)...برطرفساختنهرنوعمحرومیتدرزمینه

ذکرمی اصولبیمه( 63کند. قانونو81و برابر در مردم اصلبرابریتمام قانوناساسینیز،

بیانمی اصلتوانگفتکهمی63کندوبراساساصلبرخورداریازحقوقیکسانرا تنها ،

مردمایرانازهرقومو»صریحدرخصوصمواردومصادیقتبعیضناروادرقانوناساسیاست:

هاسببامتیازنخواهداینقبیلهکهباشندازحقوقمساویبرخوردارندورنگ،نژاد،زبانومانند

قانوناساسینیز82لاصلسوم،اص68درزمینهعدمتبعیضدراشتغالبهکار،عالوهبربند«.بود

هرکسحقداردشغلیراکهبدانمایلاستومخالفاسالمومصالحعمومیو»دارد:مقررمی

حقوقدیگراننیستبرگزیند.دولتموظفاستبارعایتنیازجامعهبهمشاغلگوناگون،برای

«.نمایدهمهافرادامکاناشتغالبهکاروشرایطمساویرابرایاحرازمشاغلایجاد

فوقمی گرفتنموارد نظر در با همانندبنابراین نیز حقوقیایران نظام داشتدر بیان توان

اساس قبیلتبعیضبر مصادیقیاز و بوده ممنوعیتتبعیضناروا اصلبر یکسو؛ از کانادا،

می تبعیضناروا وزبانازجملهموارد نژاد تبعرنگ، آنچهدرمورد ازسویدیگر؛ یضباشد.
                                                                                                                                                                                                        
1. Ontario, Projet de loi 127, Loi modifiant le Code des droits de la personne en ce qui a 
trait aux caractéristiques génétiques, 2e session, 40e legislature. 
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تبعیضبراساسویژگی میژنتیکیبایستیتحلیلشودایناستکهآیا توانازهایژنتیکیرا

مصادیقتبعیضنارواشمردیاخیر؟معیارتبعیضناروادرنظامحقوقیایرانچیست؟

دراینخصوصبویژه درخصوصمعیارتبعیضناروا،ضابطهقاطعوروشنیوجودندارد.

بهآنملحق6949المللیکارکهدولتایراندرسالسازمانبین666نامهشمارههتوانبهمقاولمی

مقاوله این لحاظ از که صورت این به کرد. اشاره است، از:شده است تبعیضعبارت نامه،

هرگونهتفاوت،محرومیت،یاتقدمکهبرپایهنژاد،رنگپوست،جنسیت،مذهب،عقیدهسیاسی»

اواجدادیاطبقهاجتماعیبرقراربودهودرامورمربوطبهاستخدامواشتغال،یاسابقهملیتآب

«.احتمالموفقیتورعایتسلوکباکارگررایابهکلیازمیانبردهویابدانلطمهواردسازد

تفاوتیامحرومیتویاحقتقدمیکهبرپایهصالحیت»نامهفوق،مقاوله6ماده8البتهبرابربند

شدحرفه تبعیضمحسوبنخواهد باشد، شده شناخته الزم معینی حرفه به اشتغال جهت «ای

بنابراینباتوجهبهمبانیمذکور،شایدبتوانگفتکههمانندنظر657و6928:654)عراقی، .)

نظرگرفتن در با تبعیضناروا معیار شده»دیوانعالیکانادا، مصادیقشماره حقوقی« نظام در

تبعیضبراساسویژگیشخصیتیایرا با»ن، قابلتغییرصرفاً بهسختیقابلتغییریا تغییرناپذیر،

نامعقول هزینهشخصیغیرقابلپذیرشو شناسایی« درصورتپذیرشمعیارمزبوردر است.

قانوناساسیجوازچنین63،مرقومدراصل«ها...وماننداین»...مواردتبعیضنارواکهعبارت

میت است، اساسویژگیفسیری تبعیضبر وتوان تبعیضناروا موارد به نیز را ژنتیکی های

غیرقانونی،درنظامحقوقیایراناضافهکرد.درنتیجهازمنظرقانوناساسیومبانیحقوقبشری

اساس بر ... بهداشتو بیمه، کار، مسکن، تغذیه، زمینه نوعمحرومیتدر هر ایراننیز آندر

هایژنتیکیممنوعودرزمرهمواردتبعیضنارواخواهدبود.ژگیوی
 

 ب( قوانین مربوط به حق بر حریم خصوصی  

آوری،استفادهکنندهبخشزندگیخصوصی،بخشیکهمربوطبهجمعرژیمکاناداییتنظیم

یتازوافشایاطالعاتشخصیاست،بویژهدرارتباطباسالمتیبسیارپیچیدهاست.قانونحما

،حاکمبرپردازشاطالعاتشخصیدربخش6اطالعاتشخصی،اسنادومدارکالکترونیکی

باشد.ولیاینقانونفدرال،بهصورتیکنواختدرسراسرکشورخصوصی)بهطورکلی(می

هانیزوجودهایقانونیمتفاوتیدراستانشود.درخصوصاینموضوعهمچنینمتناعمالنمی
                                                                                                                                                                                                        
1. Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, 
LPRPDE. 
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برخیبرخی6دارد. بخشخصوصیو در اینقوانینچگونگیاعمالاطالعاتشخصیرا از

هاییکهدیگر،چگونگیاعمالایناطالعاترادرخصوصسالمتیبهوسیلهاشخاصیاسازمان

می نگهداری را میآنها تنظیم جایگزینکنند، مربوطه، استان در قوانین این از برخی کنند.

LPRPDEدرحالیکهمی دراستانبرخیدیگرمیشوند. اینقانون، توانندبهطورمشترکبا

دیگراجراشوند.

بایستیرضایتشخصرابرایجمعLPRPDEهایتحتحاکمیتسازمان آوری،،درابتدا

اطالعاتشخصی )افشا( تبادل و این8اشجلبکننداستفاده شخصدالیلیکه به بایستی و

میفعالیت توجیه را توها روشنوکند، واقعاً ایندلیلکهرضایتاینشخص، به ضیحدهند.

. (LPRPDE, art. 5 ) صریحباشد

بهنوبهخود،کمیساریایحمایتاززندگیخصوصیکانادابراینعقیدهاست؛جهتتوجیه

،بایستینشانLPRPDEآوریواستفادهازاطالعاتژنتیکی،یکشرکتتحتحاکمیتجمع

اطالعاتژنتی دهد برای است، آن دستآوردن به پی در که استفاده9«اهدافمشروع»کی

شد .خواهند آنجائیکه اطالعاتژنتیکی»اصطالحLPRPDEاز تعریفنمی« طوررا به کندو

پیبررسیاینموضوعنمی اطالعاتخاصدر آیا که روشنمطرحنشده طور به هنوز باشد،

درمفهومیکهدربیشتر«اطالعاتشخصی»اصطالحژنتیکیدرتعریفطبیعیونرمالخودبا

بیشترقوانینمربوطبهحمایتازبخش هایمقرراتمربوطهوجوددارد،یکیاست؟درواقع،

درنتیجه،درهایژنتیکیرواجیابند،تصویبشدهزندگیخصوصیقبلازاینکهآزمایش اند.

.Orr, 2004: 127 à 140))دندارداینقوانینصراحتاًمفهومیازاطالعاتژنتیکیوجو

داده از مقرراتاستفاده دیگریکه میعامل پیچیده را ژنتیکی است؛های نکته این کند،

خصوصاعضایداده در بلکه است، خصوصآزمودنی اطالعاتدر بردارنده در تنها نه ها

شخصی،خانوادهوینیزحاویاطالعاتشخصیاست.اگریکآزمایشژنتیکیدرخصوص

اینآزمایشنشانمی دارد، ارثینسبتبهیکبیماریخاصرا واستعداد دهدکهویزمینه
                                                                                                                                                                                                        
1. Personal Information Protection Act, S.B.C. 2003, c. 63 - Personal Information 
Protection Act, S.A. S.A. 2003, ch. P-6.5 - Loi sur la protection des renseignements 
personnels dans le secteur privé, L.R.Q., ch. P 39.1 

توانگفت:.البتهدربرخیمواردبرایاخذرضایتویاشیوهاخذآناستثناهایینیزوجوددارد.دراینخصوصمی8
“ La LPRPDE prévoit certaines exceptions à l’exigence du consentement, notamment 
lorsque les renseignements personnels sont recueillis, utilisés ou communiqués dans des 
situations d’urgence où sont en jeu la vie, la santé ou la sécurité d’une personne, ou dans 
le cadre d’enquêtes ou d’activités visant à faire appliquer la loi. La liste détaillée des 
exceptions se trouve à l’art. 7 de la LPRPDE”.  
3.A des fins legitimes. 
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دهندههماناستعدادوزمینهبیماریدرخصوصتمامیخویشاوندانویباشد،اینتواندنشانمی

شود:امرباعثطرحیکسوالبسیارمهممی

اینآزمایشآشکاراآیاصرفاخذرضایتشخصیکهآزمایشژنتیکیرا و انجامداده

کند،کافیاست؟برخیاطالعاتشخصیوخصوصیدیگرافرادمرتبطباآزمودنیراافشامی

،درنظر«عمومی»یا«خانوادهخوب»کنندکهاطالعاتژنتیکیبهعنوانازمتخصصینپیشنهادمی

.اینLemmens et al, 2008: 15))گرفتهشودولذارضایتشخصآزمودنیبهتنهاییکافینباشد

معمولی روشِ یکپارچگیِ و تمامیت کردن پیچیده خطر ژنتیکی، اطالعات خاص مشخصه

بهدنبالدارد،روشیکهمعتقداستاشخاص،مالکاطالعات حمایتازاطالعاتشخصیرا

ملیشخصیخوددرحدیکهامکانداشتهباشد،هستند.بادرنظرگرفتنضرورتتعمیقبحث

متخصصان با کانادا در خصوصی زندگی از حمایت کمیساریای موضوع، خصوصاین در

 :Hoy et Durnin, mars 2012)مشورتوازآنهادراینخصوصتقاضایمطالعاتیراکردهاست

18 - Macdonald, juillet 2011: 14) تعریفیبهعمل«اطالعاتشخصی».بنابرایناگرازمفهوم

داده که حریمآید حمایتاز قوانینمربوطبه اینحالت، در برگیرد، در نیز را هایژنتیکی

آوری،پردازشوعدماجبارویخصوصی،حفظمحرمانگیآن،اخذرضایتشخصدرجمع

افشایچنینداده آزمایشبه دستهایی، شاملمیهایژنتیکیو نیز را درآوردهایآن شود.

شود.دربراساسقوانینمربوطبهحقبرحریمشخصیتوجیهمینتیجهممنوعیتتبعیضژنتیکی

اینخصوصبایستیمنتظربرخوردونحوهواکنشرویهقضاییکانادابود.

مقرره اطالعاتشخصی، زندگیخصوصیو حمایتاز منظور به حقوقیایران، نظام در

اطبا»میبخشتعزیرات:قانونمجازاتاسال142خاصوصریحیوجودندارد.لیکنمطابقماده

وجراحانوماماهاوداروفروشانوکلیهکسانیکهبهمناسبتشغلوحرفهخودمحرماسرار

شوندهرگاهدرغیرازمواردقانونی،اسرارمردمراافشاکنندبهسهماهویکروزتایکسالمی

در«.شوندیمحکوممیحبسویابهیکمیلیونوپانصدهزارتاششمیلیونریالجزاینقد

این حمایتاز بیانگر اطالعاتشخصیاشخاص، و افشایاسرار ممنوعیتکیفریدر نتیجه،

می که اساساطالعاتبوده بر لذا است. اطالعاتژنتیکیافراد آنها جمله از توانمدعیشد

ممنوعکیفری وقتیافشایاطالعاتشخصیدرغیرمواردقانونی، است،مالکمادهمذکور،

اینموارد از یکی است. اولیممنوع طریق غیرقانونیبه موارد اطالعاتیدر چنین از استفاده
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تبعیضبراساساطالعاتشخصی بنابراینمستفادازاینمادهنیزژنتیکیمی-غیرقانونی، باشد.

4اینکهمادهتواندعلیهتبعیضژنتیکیدرنظامحقوقیایرانمورداستفادهقرارگیرد.مضافبرمی

نیزمقررمی6938قانونآییندادرسیکیفریمصوب اقدام»دارد: هرگونه برائتاست. اصل،

جزبهحکمقانونوبارعایتحریمخصوصیاشخاصکننده،سالبآزادیوورودبهمحدود

ایمقرراتوتحتنظارتمقامقضاییمجازنیستودرهرصورتایناقداماتنبایدبهگونه

«.عمالشودکهبهکرامتوحیثیتاشخاصآسیبواردکندا

 
 پ( قوانین بیمه 

به معمول طور به بیمه قراردادهای کانادا، میدر اداره استانی قوانین اگرچهوسیله شوند.

خاصیبرخیحمایتکدهایاستان موارد در خصوصحقوقبشر، در مقابلتبعیضها در ها

می ارائه اینژنتیکی با بهدهند، که بردارند در را مهمی و صریح استثناهای کدها حال

هایبدنی،بیمهدرمانییابیمهناتوانیبرقراردهندگانبیمهاتومبیل،بیمهعمر،بیمهخسارتارائه

هایسنی،جنسی،وضعیتتأهل،موقعیتخانوادگییامعلولیتذهنیویاشدهبراساستفاوت

دهد،بهشرطاینکهاجازهتبعیضمیcode des droits de la perssone, art 22 et 25))فیزیکی

مطرحشوند.بهعبارت«هایمنطقیوباحسننیتپذیربراساسروشتوجیه»هادرمواردتفاوت

هایعملیوبهرسمیتشناختهشدهدرزمینهبیمهباشندوراههابراساستواناییدیگر،اینتفاوت

آمیزهمنباشد،وجودنداشتهباشد.عیضحلعملیدیگرکهتب

تنظیمقراردادهایبیمهومقرراتناظربر وتفسیرقضاییآن، براساسقانوناساسیکانادا

شدهتحتیکهایبیمهتشکیلشود.برایشرکتهادرنظرگرفتهمیآن،درصالحیتاستان

6.باشدهایبیمهمیند،قانونشرکتکهایشانراتنظیممیقانونفدرال،قانوناصلیکهفعالیت

باشدلیکنایکانادا،داراییکسرینقشوصالحیتمیدولتفدرالدرتنظیممقرراتبیمه

هادهندهسیاستهایارائهها،شرکتهایخودرابهنظارتبربانکایندولتبهطورکلیفعالیت

هایخودشتواندازتواناییفدرالمیکند.درهمینراستاپارلمانایمحدودمیوخدماتبیمه

تجارتتحتپاراگراف) با ارتباط 36(8در اساسی قانون در6215از قوانین تصویب برای

بیمه قراردادهای تواناییخصوص از یا تجاری؛ قراردادهای و پاراگرافای تحت خود های

برایتصویبقوانینجزائی،استفادهکند.36(85)
                                                                                                                                                                                                        
1. La Loi sur les sociétés d’assurances (LSA). 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-11.8/
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سیاستبنابراینقواعدمرت وقراردادهایبیمهبهطورکلیدرقوانیناستانبطبا نمایانها ها

می بیمه قانون برایمثال، بیمهOntario)انتاریوشود. برایمتقاضیان کلی یکتعهد ایایجاد(

وبر«باشدتمامیحقایقیکهازآناطالعدارندوبرایبیمه،اساسیومهممی»کندکهبایستیمی

قوانیناستاناساسآزم حالحاضر، در اطالعدهند. دستآمده، هیچگونهایشپزشکیبه ها

. مقرراتیرادرخصوصتبعیضژنتیکیدربرندارند

مورد در آنها از بتوان که اشتغال، و بیمه مقرراتعمومیمرتبطبا حقوقیایران نظام در

تبعیضژنتیکیاستخراجقاعدهبهعملآوردبرایناساساست:

اصلسومقانوناساسیکهبیانشد،مطابق68درخصوصبیمه،عالوهبربند:الف( بیمه

 83اصل قانون: از»این پیری، بیکاری، بازنشستگی، نظر از اجتماعی تأمین از برخورداری

سرپرستی،درراهماندگی،حوادثوسوانح،نیازبهخدماتبهداشتیودرمانیوکارافتادگی،بی

هایپزشکیبهصورتبیمهوغیره،حقاستهمگانی.دولتموظفاستطبققوانینازمراقبت

خدماتوحمایت مشارکتمردم، درآمدهایحاصلاز هایمالیمحلدرآمدهایعمومیو

قانونبیمهاجباریخساراتواردشدهبه61ماده«.تأمینکندفوقرابراییکایکافرادکشور

دارد:نیزمقررمی6937اردیبهشت81شخصثالثدراثرحوادثناشیازوسایلنقلیهمصوب

بهزیانبیمه» اینقانونخسارتوارده ایفایتعهداتمندرجدر دیدگانراگرمکلفاستدر

درنتیجهبراساسمقرارت«.نامهپرداختکند...تبیمهبدونلحاظجنسیتودینتاسقفتعهدا

ای،حقیهمگانیبودهودربرقراریواستفادهازآن،مذکور،بیمهوبرخورداریازتأمیناتبیمه

قانونبیمهاجباری(.61اعمالتبعیض)حداقلبهلحاظجنسیتومذهب(منعشدهاست)ماده

 مقررات تفسیر در که همانطور ویژگیلیکن از استفاده خصوص در ژنتیکیکانادا های

احتمالاعمالتبعیضبیمه ازجملهمواردیکه بیانشد، بیمه قرارداد ادامه و انعقاد گذاراندر

ژنتیکیوجودداشته،اجبارمتقاضیانبیمهبهانجامآزمایشاتژنتیکییاافشانتایجآزمایشاتانجام

بنابراینطبق است. قبلیبوده نظامشده متقاضیبرایبهمقرراتدیگر آنجاییکه هایحقوقی،

شودودستآوردنقراردادبیمه،ناگزیرازانجامآزمایشژنتیکییااعالمنتیجهآزمایشقبلیمی

ایننتایجدرانعقادومیزانحقبیمهپرداختیموثراست،درواقعدربرخورداریازبیمه،تبعیض

(.6937:18سیوحیدریوصفریعلیقیارلو،ژنتیکیرخدادهاست)عبا

نماید.مهممی6961قانونبیمهمصوب69و68باتوجهبهمطالبمذکورتوجهبهدوماده
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هرگاهبیمهگذارعمداًازاظهارمطالبیخودداریکندیاعمداً»دارد:قانونبیمهاشعارمی68ماده

اظهاراتکاذبهطوریباشدکهموضوعخطررااظهاراتکاذبهبنمایدومطالباظهارنشد یا ه

بیمه نظر اهمیتآندر از یا داده مراتبتغییر حتیاگر باطلخواهدبود، بکاهدعقدبیمه گر

گذارپرداختهمذکورتأثیریدروقوعحادثهنداشتهباشد.دراینصورتنهفقطوجوهیکهبیمه

ارداقساطبیمهراکهتاآنتاریخعقبافتادهاستنیزگرحقداستقابلاستردادنیستبلکهبیمه

بیمه کنداز مطالبه گذار .» اساسماده 69بر نیز: اخیر مطالبییا»قانون اظهار خودداریاز اگر

شود،دراینصورتهرگاهمطالباظهاراتخالفواقعازرویعمدنباشدعقدبیمهباطلنمی

گرحقداردیااضافهحقبیمهلازوقوعحادثهمعلومشودبیمهاظهارنشدهیااظهارخالفواقعقب

گذاردرصورترضایتاودریافتداشتهقراردادراابقاکندویاقراردادبیمهرافسخراازبیمه

بیمه درصورتفسخ، بهکند. قبضه سفارشیدو نامه یا موجباظهارنامه به بایدمراتبرا گر

ابیمه گرشودوبیمهگذارشروعمیثرفسخدهروزپسازابالغمراتببهبیمهگذاراطالعدهد.

گذارمسترددارد.درصورتیکهمطالباظهاربایداضافهحقبیمهدریافتیتاتاریخفسخرابهبیمه

نشدهیااظهارخالفواقعبعدازوقوعحادثهمعلومشودخسارتبهنسبتوجهبیمهپرداختیو

تیدرصورتاظهارخطربهطورکاملوواقعپرداختهشدهباشدتقلیلخواهدوجهیکهبایس

گذارانبویژهدرهایژنتیکیبیمهمذکور،درخصوصویژگی69و68مستنبطازمواد«.یافت

گذاردرزمانتقاضایانعقادقراردادبیمه،ازاعالمبیمهدرمانیوعمر،اینخواهدبودکهاگربیمه

ایشاتژنتیکیقبلیکهمویداستعدادنامبردهدرابتالبهیکبیماریخاصژنتیکیکهنتایجآزم

بیماری صورتابتالبه در مشخصکند اینکه یا باشد داشت، پیخواهد در زیادیرا هزینه

سایرین از بیشتر دلیلویژگیژنتیکیبسیار چنینشخصیبه درماندر هزینه و خطر خاصی،

م کند؛ امتناع است، ماده امر68طابق این افشا، از امتناع صورتعمدیبودن در بیمه، قانون

انگاریمتقاضیوغیرعمدبودهوموجببطالنقراردادخواهدبودواگرعدماظهارناشیازسهل

بیمه باشد، نشده واقع قرارداد موضوع خطر بیمههنوز توافق با یا حقدارد دریافتگر و گذار

فسخکندواگر69بیمه،قراردادراابقایااینکهآنراباتشریفاتمرقومدرمادهالتفاوتحقمابه

ایبعدازوقوعخطرگرازوجودچنینویژگیدرچنینحالتی)عدماظهارغیرعمدی(اطالعبیمه

گربهنسبتویژگیمزبورتقلیلخواهدموضوععقدبیمهباشد،خسارتپرداختیازطرفبیمه

قانونبیمهباتفسیریکهبیان69و68شود،مجوزموجوددرموادنطورکهمالحظهمییافت.هما
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ترینمواردآنیعنیترینوشایعشد،بهراحتیراهرابرایاعمالتبعیضژنتیکیدریکیازمهم

نگراگشاید.بهاینصورتکهباتحلیلفوق،بیمهانعقادقراردادبیمهدرنظامحقوقیایران،می

توانندبهراحتیازمتقاضیان،انجامآزمایشاتژنتیکییااعالمنتایجآزمایشاتقبلیراتقاضامی

با کردهوحتیبدونهیچگونهنگرانیدرفرضعدماعالمنتایجیاعدماقدامبهآزمایش،عمالً

اییاجبرانتنهاهگذاران،باتوسلبهبطالنویافسخقراردادبیمهایژنتیکیبیمهتوجهبهویژگی

موردیکهشایدبههیچ اعمالتبعیضنمایند. وجهمدنظرمقننزمانبخشیازخساراتوارده،

رسدبایستیتصویب،اینقانوننبودهاست.لذادرمقامممانعتازاعمالچنینتبعیضی،بهنظرمی

اساسبند بر اینصورتکه به عموماتقانوناساسیتوسلجست. اصولاص68به لسوم،

در تبعیض اعمال قانون، این دوم و هفتاد اصل به توجهاً و اساسی قانون بیستم و نوزدهم

باشد،تحتهرعنوانیبرخورداریازحقوقهمگانیکهازآنجملهحقبرخورداریازبیمهمی

برخوردقانونعادیبااصول قانونکهقراربگیردممنوعبودهودرنتیجهتفسیریکهمالزمبا

ایقانونبیمهبایدبهگونه69و68اساسیباشدنیزبهطریقاولیممنوعخواهدبود.بنابراینمواد

تفسیرشوندکهچنینبرخوردیبااصولمذکورنداشتهباشند.

هایژنتیکیدرآن،درنظامحقوقیایراندرخصوصاشتغالونقشویژگیب( اشتغال:

مطابقاصلضروریمیبویژهتوجهبهمقرراتذیل 82باشد. هرکسحقدارد»قانوناساسی:

شغلیراکهبدانمایلاستومخالفاسالمومصالحعمومیوحقوقدیگراننیستبرگزیند.

دولتموظفاستبارعایتنیازجامعهبهمشاغلگوناگون،برایهمهافرادامکاناشتغالبهکار

بنابرایندرنظامحقوقیایران،حقاشتغالاز«.لایجادنمایدوشرایطمساویرابرایاحرازمشاغ

جملهحقوقاساسیبودهکههمگاندربرخورداریازآنمساویهستند)قاضیشریعتپناهی،

6921:651.)

اصلچهلوسومو4براساسبند»باشد.مطابقمادهمرقوم:قانونکارمی1اولینمقرره،ماده

اصولنوزدهم،بیستموبیستوهشتمقانوناساسیجمهوریاسالمیایران،اصلدومو1بند

کشیازدیگرانممنوعومردمایرانازهرقوموقبیلهکهباشندازاجبارافرادبهکارمعینوبهره

هاسببامتیازنخواهدبودوهمهافراداینحقوقمساویبرخوردارندورنگ،نژاد،زبانومانند

زنومردیکساندرحمایتقانونقراردارندوهرکسحقداردشغلیراکهبهآنمایلاعماز

نیستبرگزیند دیگران حقوق مصالحعمومیو و مخالفاسالم استو .» اشعار92ماده نیز
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گیردبایدبهزنبرایانجامکارمساویکهدرشرایطمساویدریککارگاهانجاممی»دارد:می

اویپرداختشود.تبعیضدرتعیینمیزانمزدبراساسسن،جنس،نژاد،قومیتوومردمزدمس

همینقانون،شورایعالیکار46ماده8براساستبصره«.اعتقاداتسیاسیومذهبیممنوعاست

 بایستی: ساالنه دستمزد حداقل تعیین روحی»در مشخصاتجسمیو آنکه بدون مزد حداقل

ایباشدتازندگیارمحولشدهراموردتوجهقراردهدبایدبهاندازههایککارگرانوویژگی

درنتیجه«.شودراتأمیننمایدیکخانواده،کهتعدادمتوسطآنتوسطمراجعرسمیاعالممی

ازیکسومطابقماده82منطبقبااصل تبعیضدربرخورداریاز1قانوناساسی، قانونکار،

السعی؛همینقانون،تبعیضدرمیزانمزدوحق92وماده46ماده8هشغلمعینومطابقتبصر

هایژنتیکی،ازمواردتبعیضغیرقانونیبودهولذاممنوعاستتحتهرعنوانیازجملهویژگی

 6928)عراقی، از654: استفاده قانوناساسی، براصولمندرجدر مجوزچنینتحلیلیعالوه .)

قانونکاراست.1درماده«ها...ماننداین»...عبارت

مانندموادبااینوجوددرهمینقانونمواردیازتبعیضقانونینیزبهچشممی ،57خورد.

53 ،28 29و ماده اینصورتکه به می57. مقرر سختو»دارد: کارهایخطرناک، انجام

ازیان استفاده بدون دستو با مجاز حد بیشاز بار حمل نیز و برایآور وسایلمکانیکی، ز

زنممنوعاست.دستورالعملوتعییننوعومیزاناینقبیلمواردباپیشنهادشورایعالیکارگران

رسید اجتماعیخواهد امور و کار تصویبوزیر به کار .» می53ماده مقرر نیز کار»دارد: به

ساعاتکارروزانه»کند:بیانمینیز28ماده«.پانزدهسالتمامممنوعاستازکمترگماردنافراد

اینکارگر از ترتیباستفاده نیمساعتکمترازساعتکارمعمولیکارگراناست. نوجوان،

ازتوجهبهمقرراتمذکورکهازجملهموارد«.امتیازباتوافقکارگروکارفرماتعیینخواهدشد

اساسمقتضیاتاجتماعیبودهوشودکهچنینتبعیضیبرتبعیضقانونینامیدهشد،مشخصمی

نهتنهاناروانیستبلکهدرقانونیبودنآننبایدتردیدکرد.

قانون21باشد،مادهمورددیگریکهتحلیلآندرخصوصتبعیضژنتیکیبسیارمهممی

تاکارگریکهسنشبینپانزده»کاروالزامبهانجامآزمایشقبلازکاراست.براساساینماده:

شودودربدواستخدامبایدتوسطسازمانتأمینهجدهسالتمامباشد،کارگرنوجواننامیدهمی

هابایستیحداقلنیزاینآزمایش26طبقماده«.هایپزشکیقرارگیرداجتماعیموردآزمایش

بارتجدیدشودوسالییک ظهارپزشکدربارهتناسبنوعکارباتواناییکارگرنوجوانا»....
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کندوچنانچهکارمربوطرانامناسببداندکارفرمامکلفاستدرحدودامکاناتخودنظرمی

قانونکار،حداقلنسبتبهطیفخاصیاز21درنتیجهبهتجویزماده«.شغلکارگرراتغییردهد

می که نوجوان کارگران یعنی تشکیلکارگران، را کارگران از وسیعی قسمت گفت توان

میدمی کارفرما انجامهند، بالتبعپساز کندو استخدام آزمایشپزشکیقبلاز به تواندالزام

تواندازاستخداممتقاضیامتناعکند.چنینآزمایشیواطالعازنتیجهآن،بهانحایمختلفمی

386وهمچنینمالکماده26توانگفتبراساسمادهلیکنجهتبرخوردباچنینتبعیضیمی

هاییحمایتازشخصکارگراستنهابزاریدردستکارفرما.نونکار،مبنایچنینآزمایشقا

دارداگربهتشخیصپزشک،کارموردنظرمتناسبباتواناییکارگرچهاینکهمادهاخیرمقررمی

با که نوعی به کارگر شغل تغییر مکلفبه خود، توانایی حدود در کارفرما نباشد، نوجوان

بهنوعیکهمتضمنتبعیضازجمله21هایویمتناسبباشد،است.درنتیجهتفسیرمادهیتوانای

تبعیضژنتیکیباشد،خالفمنطوقومبنایتصویبآنخواهدبودواثریندارد.


 گیری  نتیجه  .4

اقتصادیوحتی درمانسریع، همانطورکهدرپزشکیشخصی، اطالعاتژنتیکی، ژنومو

کند؛بههماناندازهنیزد،درپیشگیریازابتالبهبیماری،نقشبسیارمهمیایفامیتوانادعاکرمی

بویژهاینکهارائه ایودهندگانخدماتبیمهتبدیلبهعاملیدرجهتاعمالتبعیضشدهاست.

کارفرمایانبااستفادهازقدرتوموقعیتبرتریکهدارند،متقاضیانرااجباربهآزمایشژنتیکی

هایبهدستآمده،ازانعقادقراردادهایژنتیکیقبلیکردهوبراساسدادهیاارائهنتایجآزمایش

ارائهخدماتمی شرایطوضوابطخاصیحاضربه با امتناعویا متقاضی، همینامروبا شوند.

پردازانرایهباراعمالاینشکلازتبعیض؛تالشجوامع،نهادهایمرتبطونظرتوجهبهنتایجزیان

درجهتمقابلهباآندرپیداشتهاستکهبهمنظورنیلبهاینمهم،برخیازکشورهاباتصویب

به تبعیضژنتیکیرا صریحاً نمونهمقرراتخاص، پیشعنوان با و منع تبعیضناروا، بینیایاز
                                                                                                                                                                                                        

اینقانونکهشاغلیندرآنهابهاقتضاینوعکاردرمعرضبروز27هکلیهواحدهایموضوعماد»قانونکار:38.ماده6
هایناشیازکارقراردارند،بایدبرایهمهافرادمذکورپروندهپزشکیتشکیلدهندوحداقلسالییکبارتوسطبیماری
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