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تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران
ناهید جوانمرادی - 1وحید نظری

2

تاریخدریافت-6937/5/82:تاریخپذیرش 6931/2/67:

چکیده

اطالعات ژنتیکی و استفاده از آن ،تغییرات عمیقی در برنامههای عملی علم ژنتیک و
کارکردهای آن به وجود آورده است.ازجملهاینتغییرات،ظهور«پزشکیشخصی»در
مفهوم هماهنگ کردن درمان با بیمار ،بر اساس ویژگیهای ژنتیکی آن است .این نوع
پزشکی،عالوهبرارائهخدماتسالمتیوبهداشتیدقیقبااستفادهازژنتیکبیماران که
انتخاببهترینداروودرمانراممکنمیسازد؛امکاناستفادهازاطالعاتژنتیکیرابه
عنوانعاملیبرایاعمالتبعیض،بویژهدررابطهبااشتغالوبیمه،درکشورهایصاحباین
دانشبهدنبالداشتهودرنتیجهمقابلهبااینشکلازتبعیضراضروریمینماید.ایننوشتار
پس از اشارهای مختصر به تدابیر بینالمللی اتخاذ شده در جهت منع تبعیض بر اساس
دادههایژنتیکیافراد،بهبررسینحوهبرخوردنظامحقوقیکاناداوایرانباتبعیضژنتیکی

میپردازد .

واژگان کلیدی:ژنومانسانی،دادههایژنتیکی،تبعیضژنتیکی،پزشکیشخصی،تبعیض
ناروا .

.6استادیارحقوقخصوصیدانشگاهعالمهطباطبائی njavanmoradi@yahoo.fr
.8دانشجویکارشناسیارشدحقوقخصوصیدانشگاهعالمهطباطبائی(نویسندهمسئول)
vahid.nazari1990@gmail.com
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 .1مقدمه
آزمایشهای ژنتیکی که بر اساس تجزیه و تحلیل کرومزومها ،ژنها یا محصوالت ژنتیک

(پروتئینهای) یک فرد ،به منظور شناسایی ویژگیهای خاص وی انجام میشود ،میتواند به
تشخیصبیماریهایژنتیکی(ازطریقتستآزمایشهایتشخیصی)یاشناساییوپیشبینیاستعداد

هایپیشبینیکننده)،کمک

وآمادگیبرایابتالبهیکبیماریژنتیکی(ازطریقتستآزمایش
هایژنتیکیحاصلازاینگونهآزمایشهامیتواندبهعنوانمثال؛فردرابهسمت

نماید.بنابراین،داده
درمانپیشازموعد(جلوگیریازابتالبهبیماری)هدایتکندیابااتخاذشیوهخاصزندگی،
آسیبهایناشیازبیماریهایژنتیکیرابهحداقلبرساند.همچنیناینآزمایشهامیتواندانتخاب
در«دارودرمانی»رابهجهتمعینیسوقدهدیاآشکارسازدکهچهبیماریهاییرامیتواناز
طریق«درمانژنتیکی»بهبودبخشیدیابااعمالمداخلهازطریقجابجایی،اصالح یا حذف یکیا
چندژنمعیوببااستفادهازتکنیکهایمختلف،بهدرمانژنتیکیکمککندکهاینامرمنتهیبه

«هماهنگی درمانبابیمار» خواهدشد .چنین هماهنگیایبر اساسمشخصات ژنتیکیبیماران و
بنابراین بهبود نتایج درمان و افزایش راندمان آن ،دولتها را به سمت سرمایهگذاری در حوزه
جدیدیتحتعنوان«پزشکیشخصی»6هدایتمیکند).(Joly et al, 2010: 351 à 368بااینحال،
اطالعات ژنتیکی تیغهای دو لبه بوده که میتواند تبدیل به وسیلهای برای تبعیض شود (عباسی،
حیدریوصفریعلیقیارلو.)18- 16:6937،بهعنوانمثال؛آزمایشژنتیکیمیتواندنشاندهد
کهیکشخصدرصورتعدمسالمتیابیمارییاخطردیگریازاینقبیل،نیازبهبرخورداری
ازمراقبتهایپیشرفتهپزشکیداردیااینکهبهدلیلیکوضعیتارثیقادربهکارکردنیاانجام
فعالیتخاصنخواهدبود.بنابراینچنیناطالعاتیمیتواندتصمیماتمربوطبهاشتغالوبیمهرابه
شدتتحتتأثیرقراردهد.اگرمتقاضیبیمه(بیمهگذار)بامبتالشدنبهیکنوعبیماری،خطر

باالتری را به دنبال داشته باشد ،بیمهگر نیز در معرض خطر باالتری از لحاظ جبران خسارت و
پرداختغراماتقرارمیگیرد،چیزیکهمیتوانددرتعیینشرایطپیشنهادشدهازطرفبیمهگر،

موثرباشد.بهطورمشابه،کارفرمانیزمیتوانددراستخدامکارگریکهبهدلیلوضعیتژنتیکیدر
معرضخطروریسکقراردارد،تردیدکردهوتمایلینداشتهباشد(عباسی،حیدریوصفریعلی
قیارلو .)18:6937،
1.la médecine personnalisée.
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اگرچه هنوز مردم و بویژه جوامع جهان سوم ،شدت و فزونی نتایج قانونی و اخالقی
آزمایشهایژنتیکیدرمورداشتغال،بیمهوپیشبینیهایپزشکیرانادیدهمیگیرند،بااینحال

بهانههایتبعیضژنتیکیدرجهانروبهفزونیاستوشهروندانازنظرفشاراینتبعیضها،نگران

بوده)(Joly, 2012: 115 - Meyers, 2012: 48وازدولتهاخواستاراقدامدراینخصوصهستند
).(Schmitz & Wiesing, 2006: 24 - Reitz & S. Malan, 2010: 54تاجاییکهبهعنواننمونه؛
رسانههای کانادایی از موارد تبعیض در بخشی از شرکتهای بیمه در برابر متقاضیانی که از
اختالالتژنتیکیرنجمیبرند،خبردادند).(Hall, 2009: 78اینشواهدودالیل،بهکمیتهدائمی

سنایحقوقبشرکانادااعالمکردکهبیمارانادعامیکنندقربانیتبعیض ژنتیکیشدهاندواینکه
اینبیمارانازترستبعیضدرشرکتهایبیمهازانجامآزمایشهایژنتیکیکهمیتواندبرای
قابلاستفادهباشد،امتناعمینمایند) .(Bombard et Cohn, 2014: 35

درمانآنهامفیدو
درجهتمقابلهبااینشکلازتبعیض،برخیازکشورهامانندایاالتمتحدهامریکا،استرالیاو
بعضیازکشورهایاتحادیهاروپا،اقداماتقانونیصریحیاتخاذکردهاند.بااینحالدربسیاری

ازنظامهایحقوقیمانندایرانوکانادا،اگرچهاصولکلیحقوقیوقوانینمبناییمانندقوانین
حقوقبشر،بیمهوحفظاطالعاتوحریمشخصیشاملمقرراتیاستکهتبعیضناروارابه
حداقلآنمیرساندواز افشا یااستفادهنادرست اطالعاتشخصی جلوگیریمیکند،بااین
حال،هیچقانونیآشکاراوصریحاازافراددرمقابلتبعیضژنتیکیحمایتنمیکند .
ایمختصربهتدابیربینالمللیدرمقابلهباتبعیضژنتیکی،بهدلیلقرابت


بنابراینپسازاشاره
تقنینینظامحقوقیایرانبانظامحقوقیکانادادرخصوصتبعیضژنتیکی(فقدانمقرراتصریح
دراینمورد)،شرحقوانینقابلاجرایکانادادراینحوزهبادیدتطبیقیبانظامحقوقیایران
ارائهمیشود.چه این که یکی از شرایط الزم برای هر تفکر علمی از جمله وضع قانون آینده،

اندیشیدندربارهآثاردورونزدیکحکم،بویژهباتوجهبهتجربهدیگرنظامهااست .


 .2برخی از تدابیر بینالمللی جهت مقابله با تبعیض ژنتیکی
،پروژهژنومانسانی؛یککارتحقیقاتیعلمیباگسترهبینالمللی،اجازهپیدا

درسال6331
میکندتوالیکاملژنومانسانیرابرپادارد .انتشاریافتههایمنتجشدهازاینپروژه،نگرانیهای


جدیدرموردمسائلاخالقیوحقوقیمربوطبهآزمایشژنتیکی،دستکاریژنتیکی وتبعیض
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ژنتیکی به وجودمیآوردکهموجب تصویب قوانین،اعالمیهها ومعاهدات بینالمللی در دهه
بعدیمیشود .
متعاقبایناقدام،سازمانیونسکوازتمامیکشورهادرخواستمیکندعلیهتبعیضبراساس

هایاویژگیهایژنتیکی،قانونوضعکنند ودرسال،6335اعالمیهجهانیژنومانسانیو

داده
حقوق بشر 6را تصویب تا عالوه بر تالش برای محافظت از ژنوم انسانی ،در برابر دستکاری
نامناسبکهمیتواندهویتوتمامیتفیزیکینسلهایآیندهراتوافقیکند(انتخابفرزنداز
رویکاتالوگ،تعیینجنسیتوسایرویژگیهایفرزندآیندهازطریقدستکاریژنتیکیواز
سازیانسانو)....راهکاریارائهدهدوهمچنینبرایجلوگیریازتبعیضات

همهمهمترشبیه
ژنتیکیواستفادهازاطالعاتژنتیکیبهشیوهایکهکرامتانسانیوحقوقبشرراتضعیفکند،

چارهای بیندیشد .در همین راستا ،اعالمیه بینالمللی دادههای ژنتیک انسانی مصوب 8119

یونسکو 8نیزاصولاخالقیراکهبایستیدراستفادهازدادههایژنتیکانسانی،حاکمباشدبیان
ایتبعیضآمیزباهدف


هایژنتیکی)بهشیوه
کردهوتالشمیکنداطمینانحاصلکندتا(«:داده

یااثرنقضحقوقبشر،آزادیهایاساسییاکرامتانسانییکفردیابرایمقاصدیکهمنجربه

بدنامییکفرد،یکخانواده،یکگروهیاجوامعبشود،مورداستفادهقرارنگیرد» .
دراروپانیز،بسیاریازکشورهایعضوشورایاروپاکنوانسیونحقوقبشروبیومدسن 9را
نکردهاند،بااینحال،کشورهای

امضاکردهاند.اگرچههنوزتمامیاینکشورهاآنراتصویب 

کنندهبایستیقوانینخودرابراساساصولتنظیم شدهدرکنوانسیونایجادکنند.ماده66

امضا
کنوانسیون،بهطورکلی«هرشکلیازتبعیضعلیهیکشخصبهدلیلمیراثژنتیکی» رامنع

میکند) .(Somek, 2003: 35 à 43

عالوهبرایندرتاریخ5مِیسال،8112کمیتهوزرایشورایاروپا،پروتکلمتممکنوانسیون
حقوقبشروبیومدسن،4مربوطبهآزمایشهایژنتیکیبرایمقاصدپزشکیراتصویبکردکه
هایژنتیکیدرموردتعریفومحافظتازحقوقپیشبینی

مفادکنوانسیون،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.
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شدهدرکنوانسیونراگسترشداد.تابهامروز،تنهاچندکشورپروتکلمذکورراامضاوتصویب
کردهاند .

دراینمیانکشورهاییکهقوانینیبرایمبارزهعلیهتبعیضژنتیکیوضعکردهاندرویکردهای

متفاوتیاتخاذنمودهاند.برخیازاینکشورهابراینیلبههدفمذکور،محدودیتهاییدرآزادی

قراردادیدرحوزهاشتغالوبیمه،تعریفکردهاند 6

(Lemmens, 2003: 41 à 86 - voir aussi :

برایمثال،اینکشورهاتبعیضبراساسویژگیهایژنتیکیرابهموارد

.)Lemmens, 2010: 2 à 8
ایراتصویبکردهاندکهبهطور

"تبعیضِممنوعومغایرباقانون"،اضافهکردهاند8یاقواعدحقوقی
خاص به بیمهگران و کارفرمایان تحمیل میشود .بنابراین ،در برخی از کشورها ،بیمهگران و
کارفرمایان از اینکه از مراجعهکننده تقاضا کنند آزمایش ژنتیکی انجام دهد و یا اینکه نتیجه
.6کشورفرانسهدربازنگریتقنینیدرسال، 6333برخیاصالحاتوتغییراتیدرقوانینخودبهمنظورهماهنگکردنآنها
با اصول کلی ممنوعیت اعمال تبعیض بر اساس ویژگیهای ژنتیکی اتخاذ کرد .همچنین ،قوانین حاکم بر اشتغال و کار
( ،)Code du travail, L1132-1بهداشت و سالمتی ( ،)Code de la santé publique, L1141-1حقوق
مایشاتژنتیکی،ازآزمایشهایاولیهبرای

کیفریوبیمهوحقوقمدنی،درموردتنظیمتمامیفرایندهاوروشهایآز

کنندهیکرویکردبسیارمحدودکننده


امضاییکقراردادتااتمامتعهداتقراردادی،اصالحشدند.قوانینجدیدمنعکس
گرانوکارفرمایان،ممنوعمیکند.ایناصالحاتدر


استکههرگونهاستفادهغیرمجازازاطالعاتژنتیکیرابهوسیلهبیمه
،).همچنینبیانمیکند

هایژنتیکیراممنوعمیکند(Code civil, article 16-13


درجهاول،تبعیضبراساسویژگی
کهآزمایشهایژنتیکیصرفابهدالیلپزشکییاعلمیِباارزش،قابلانجاماست( Code de la santé publique,

بینیمیکند(Code civil, 16-


طالعاتژنتیکیدردیگراهدافپیش
)ومجازاتهاییرابرایاستفادهازا

R1131-1
) .10 and Code de la santé publique, R1131-1به عنوان مثال ،کد پنال فرانسه مقرر میدارد :استفاده از
اطالعاتمربوطبهیکشخصکهازبررسیوآزمایشمشخصاتژنتیکیویبهدستآمده،درمقاصدیغیرازپزشکی
یا تحقیقات علمی ،مجازات یک سال حبس و جریمه نقدی به میزان  67111یورو را به دنبال خواهد داشت ( Code
 .)pénal, article 226-26
 .8به عنوان نمونه میتوان از ایاالت متحده امریکا نام برد  .ایاالت متحده در سال  8112قانون «عدم تبعیض اطالعات
ژنتیکی»)(Genetic Information Nondiscrimination Act of 2008راتصویبکردکهبهاختصارGINA
هایتبعیضبراساساطالعاتژنتیکیرابرایکارفرمایان،آژانسهایکاریابی


شود.اینقانوناعمالتمامیجنبه

نامیدهمی
دهبندیکردناشخاصبهروشی
وسندیکاها) (art. 202وهمچنیناستفادهازاطالعاتژنتیکیبرایمحدودکردنیار 
کهبهموقعیتویآسیببرساندیاوی راازیکموقعیتشغلیمحرومنماید،ممنوعمیکند GINA .بهروشنیبیان
ووینمیتوانددر

دهندهبیمهدرمانینمیتواندازمتقاضیبیمه،تقاضایآزمایشژنتیکیکند)(art. 101


کندکهارائه

می
اعمالبیمهدرمانیخود« محرومیتبراساسشرایطیکهازپیشبهدلیلاطالعاتژنتیکیمتقاضیوجودداشته»تحمیل
تواندبراساسشرایطازپیشموجود،برخیازمزایایبیمهایرا

کند) (art. 101وهمچنینارائه دهندهبیمهدرمانینمی
ارائه دهندهبیمهدرمانیراازبهدستآوردنیااستفاده
استثنانماید.بااینحالایرادقانونمزبورایناستکهچون GINA
هایژنتیکیمیتوانندبه


رسدکهنتایجآزمایش

کند،بهنظرمی

ازنتایجآزمایشژنتیکیبرایتعیینمیزانحقبیمهمنعنمی
منظورمحاسبهمیزانحقبیمهقابلپرداختبهوسیلهبیمهگذاران،براساسچگونگیدادههایآنان،مورداستفاده قرار

گیرد.لیکنحداقلاطالعاتالزمبرایرسیدنبههدفاشارهشده،میتواندشاملفرضمذکورباشد.بهعبارتدیگرحتی

اگرقائلبهمجوزمزبوردراستفادهازداده هایژنتیکیباشیم،اینجوازبایستیبهدلیلاستثنابودن،تفسیربسیارمحدودو

مضیقشود.
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آزمایشاتژنتیکیقبلیراارائهکند،منعشدهاند.دربرخیمواردنیزاستفادهازنتایجآزمایشهای

کنندهتبعیضآمیزباشد،ممنوعاست(ماننداستفادهازدادههای

ژنتیکیبهروشیکهعلیهمراجعه
ژنتیکیدرتعیینمیزانحقبیمهایکهبایستیبیمهشدهپرداختنمایدیااستفادهازایندادههادر

تخصیصوظایفخاصبهکارمندیاکارگریکهاستخداممیشود) .
برخیکشورهانیزروش"،تصویبمحدودیتهاو چارچوبهایقانونی"،بهمنظورحمایت
هرچهبیشترازاطالعاتشخصیازطریقممنوعیتجمعآوری،استفادهودادوستددادههای

باحفظبرخیازموارداستثناییرابرگزیدهاند.بعضیازکشورها

ژنتیکیبدونرضایتآزمودنی6
حمایتازحقوقبیمارانتصویبکردهاندوبهآنهاحقنگهداریوحفاظتاز

هم،قوانینیبرای
استفادههایی(ازدادههایژنتیکی)کهبهاطالعاتمربوطبهوضعیتسالمتآنهامرتبطمیشود

رااعطاکردهاند) .(Commission européenne, Recherche communautaire, 2002
یربینالمللیدرخصوصمقابلهباتبعیضژنتیکی8بهشرحیکه

پسازبیانمختصریازتداب
گذشتبهبررسیرویکردنظامحقوقیکاناداوایراندراینموردپرداختهوسعیدرتجزیهو
تحلیلاینرویکردهامیشود .

 .3رویکرد نظام حقوقی کانادا و ایران در مقابله با تبعیض ژنتیکی
هیچقانونکاناداییبهطورصریحتبعیضژنتیکیراعنواننمیکند.تابهحالهیچدادگاه
کاناداییتصمیمدقیقیکهدامنهحمایتقانونیوقضاییرادراینخصوصکهبااستفادهازآن
مردمکانادابتواننددرارتباطباتبعیضژنتیکی،حقوقیداشتهباشند،اتخاذنکردهاست.بااین
حال،حقوقاساسیحمایتشده بهوسیلهقانونوتفسیرآن،اجازهدادهاستتابرخیفرضیات
هاییکهدادگاههادرمواقعبرخوردباتبعیضژنتیکیبتواننداعمالکنند،به

درخصوصروش
وجودبیاید.تاجاییکهدرسال 8169گروهیدانشگاهیدرکاناداوضعیتحقوقاشخاصرا
درزمینهتبعیضژنتیکیبررسیکردهوبهایننتیجهرسیدندکهحتیاگرتابهحالهیچتصمیمی
درخصوصاینسوژهاتخاذنشدهباشد«،اینبدانمعنانیست»کهدرکانادامشکلتبعیضژنتیکی
 .6منظور از آزمودنی؛ شخصی است که در آزمایشهای ژنتیکی ،دادههای ژنتیکی از ژنوم وی به دست میآید .برای
،پایاننامه

دادههایژنتیکی
اطالعاتبیشتردراینخصوصمراجعهکنیدبه:نظری،وحید،)6937(،مبانیاخالقیوحقوقی 
کارشناسیارشدحقوقخصوصی،دانشکدهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهعالمهطباطبائی .،
.برایمطالعهبیشترپیراموناقداماتبین المللیدراینحوزهر.ک:عباسی،محمودوحیدری،بهارهوصفریعلیقیارلو،

8
هایبینالمللیجهتجلوگیریازتبعیضژنتیکی»،فصلنامهحقوقپزشکی،سالدهم،شماره.95

هاجر «،)6937(،
تالش
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وجودنداردواتفاقنمیافتد (Finkler et Al, 2013: 1 à 65 –Elizabeth A. Adjin-Tettey, 2013:


تصمیمقضاییراجعبهموضوعاستعدادژنتیکیدرزمینه

.)577 à 614محققاننشاندادندکه412
توصیففاکتورهایریشهایومبنایینسبتبهمسائلبهداشتیوسالمتی»درسال 8169اتخاذ

«
شدهاستواینامردرحوزههایمختلفحقوقبویژهحقوقکیفری،حقوقخانواده،حقوق
کار)ومسئولیتناشیازشبهجرمبودهاست.بهعنوانمثال

کار(جبرانخساراتحوادثناشیاز
دربرخیموارد«،پیشزمینهوآمادگیژنتیکیبهمنظورارزیابیوبرآورداینمسألهملحوظنظر
واقعشدهکهمسائلومشکالتبهداشتیمدعی،بهدلیلویژگیوراثتیبودهوارتباطیبهشرایط
کاریاقصورواهمالمتهم(خوانده)نداشته»،همچنین«بهمنظورتشریحمبناوریشهمشکلروانی
شخص در حوزه تعیین مسئولیت کیفری ،دادههای ژنتیکی ،مورد استفاده قرار گرفته است»،
بنابراینتجزیهوتحلیلرویهقضاییدرکانادا،تمایلبهدرنظرگرفتنعواملژنتیکیرادرمسائل
حقوقی نشان میدهد .چیزی که میتواند ،دست کم منجر به پیچیدگی عوامل علی و معلولی
بیماریونقشعواملموثراجتماعیدرسالمتوناتوانیاشخاصونهایتانقشتمامیموارد
مذکوردربرخوردحقوقیباایناشخاصشود.درنظامحقوقیایراننیزوضعبههمینمنوال
است زیرا نه تنها تبعیض ژنتیکی ،عنوان صریحی در هیچ یک از قوانین ندارد ،بلکه دادههای
ژنتیکیوموارداستفادهازایندادههاوحتینحوهوچگونگیحمایتازایندادهها،آنچنانیکه

بایستهاستموردتجزیهوتحلیلقرارنگرفته6وبههمینصورت،اثریدررویهقضایینیزدیده
نمیشود.لذابهمنظوراستخراجقواعددرنظامحقوقیایران،استنادبهعموماتمطرحشدهبویژه

درقانوناساسیوقوانینبیمهوکارگریزناپذیرمیباشد.اینکبهبررسیوتفسیربرخیازقوانین

مرتبط با تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا ،با نگاه تطبیقی به نظام حقوقی ایران پرداخته
میشود .



الف) قوانین مربوط به حقوق بشر

درکانادابهطوراساسیودردرجهاول،تبعیضدرقوانینفدرال،ایالتیواستانیدرخصوص
حقوق بشر ،جلوه میکند .از آنجائیکه «حقوق بشر» صراحتاً در فهرست رئوس صالحیتهای
شبیهسازیانسانی»ونظراتموافقومخالف
. 6درحوزهژنتیک،عمدهمباحثمطرحدرنظامحقوقیایران،ذیلعنوان« 
پیرامون آن بوده است .در این زمینه میتوان به مجموعه مقاالت «اخالق زیستی (بیو اتیک) از منظر حقوقی ،فلسفی و
درخصوصمبانیونحوهحمایتازدادههایژنتیکیازمنظرفلسفهاخالقو

عملی»،انتشاراتسمت 6924اشارهکرد.
فلسفهحقوقمراجعهکنیدبه:نظری،وحید،پیشین .
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الودولتهای

شمردهشدهدرمواد 36و 38قانوناساسیکانادا،بیاننشدهاست،دولتفدر
ایالتی و استانی ،قوانینی در خصوص مسائلی که در حیطه صالحیتشان قرار دارد ،تصویب
نمودهاند 6.

اگرچهقوانینمختلفکانادادرخصوصحقوقبشر،ازبرخیجنبههامتفاوتهستندبااین
حال،اصولومکانیسماجراییآنهایکسانمیباشد.تمامیقوانینتبعیضبراساسعواملیمانند:

نژاد ،جنسیت ،مذهب ،سن ،ناتوانی و عیب در خصوص اشتغال ،مسکن و خدمات عمومی را
ممنوعکردهاند .

قانون حقوق بشر کانادا  8LCDPدر بخش فدرال ،مهمترین قانون مربوط به حقوق بشر
میباشد.اینقانونبهطورکلیدرادارات،سازمانها،ایاالتفدرالوشرکتهایتابعمقررات

فدرالاجرامیشود.منشورکاناداییحقوقوآزادی،کهبخشیازقانوناساسیکاناداراتشکیل
میدهد،همچنینشاملمقرراتیدرموردمبارزهعلیهتبعیضمیباشد.بند 67قانونمذکوربیان

میکند«:قانونمزیتوبرتریبراشخاص(نسبتبهیکدیگر)قائلنیستوبهصورتبرابرنسبت

بههمهاجرامیشودوتمامیاشخاصازحمایتیکسانبرخوردارندوبهصورتیکسانازقانون
مندهستندوازهرگونهتبعیضبویژهتبعیضبراساسنژاد،خاستگاهملییاقومی،رنگ،


بهره
مذهب ،جنسیت ،سن یا ناتوانیهای جسمی یا فیزیکی ،مصون میباشند» .در تفسیر همین بند،
دیوانعالیکانادابهایننتیجهرسید؛اینلیستازعواملتبعیضغیرقانونی که«عوامل شماره
شود،شاملیکلیستجامعنمیباشد.بنابرایندیگرعوامل؛ذیلعنوان«عوامل

شده»9نامیدهمی
باشندکهمیتوان


هاییمی

هایفدرالدراینخصوصدارایصالحیت

قانوناساسیکانادا،دولت
.6براساسمواد36و38
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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مشابه»6نیز،بایستیبهحسابآمدهودرلیستمزبورمحاسبهشوند(استفادهازعبارت«بویژه»در
بندمزبور،قابلیتچنینبرداشتیرابهدیوانعالیکانادامیدهد).تابهحالعواملشهروندی،

گرایشجنسی،وضعیتتأهل،بومیبودنواقامتبهعنوانعوامل مشابهشناساییوبهرسمیت
شناختهشدهاست .
نکتهحائزاهمیتدرتفسیربندمزبورایناستکهدیوانعالیمعتقداست،معیاراصلیدر
تعیینعاملشمارهشده یامشابه،یکویژگیشخصیتی«تغییرناپذیر،به سختی قابل تغییریاقابل
تغییر صرفاً با هزینه شخصی غیرقابل پذیرش» است .یعنی اگر عاملی از چنین ویژگیهایی
برخوردارباشد،میتواندبهعنوانعاملمشابه درزمرهمواردتبعیضنارواوغیرقانونیمحاسبه
شود .حال باید دید که آیا از نظر رویه قضایی ،تبعیض بر اساس دادههای ژنتیکی از چنین
ویژگیهاییبرخورداراستتابتواندذیلعنوان«عواملمشابه»موردنهیوممنوعیتقرارگیرد؟

بنابرایندرحالحاضرصرفاًمیتواناحتمالدادکهمحاکمکانادادرصورتیبتوانندباتبعیض
ژنتیکیمقابلهکنند،هیچگونهتصمیمقضاییبهطورمستقیمبهاینپرسش؛آیاویژگیژنتیکی،
یکعاملغیرقانونیتبعیض(بهعنوانیکعاملمشابه)محسوبمیشودیاخیر؟پاسخمنفی
ندادهباشد .اگر قبالًپروندهای در خصوص تبعیض ژنتیکی به وسیلهمحکمهای،قضاوت شده
ویژگیهایژنتیکی»،بهعنوانیکعامل مشابه

باشد،شاکی(مدعی)میتوانداستداللکندکه«
از جمله مصادیق تبعیض غیرقانونی به شمار میرود .محکمه همچنین میتواند نتیجه بگیرد در
چنینمواردی،عوامل«ناتوانیذهنییافیزیکی»یا«معلولیت»کهدرقوانینحقوقبشربهعنوان
مصداقیازتبعیضناروابیانشده،دربرخیازبیماریهایژنتیکیبهعنوانعاملیبرایتبعیض،
اعمالمیشوند .

طی 67سالگذشته،چندینپیشنهادبرایاصالحقانونکانادادرخصوصحقوقبشروبه
طورروشنعلیهاعمالویژگیهایژنتیکیبهعنوان عاملیغیرقانونیتبعیضدرسطحفدرال،
مطرحشدهاست.درسال 8111کمیتهبررسیقانونحقوقبشرکانادا،ایجادشدهتوسطوزیر
دادگستریفدرال،توصیهمیکندکهتعریف«ناتوانی»دراینقانون،اصالحوشامل«استعدادو

یهایمطرحشدهدرخصوصتبعیض
آمادگیناتوانیومعلولیت»،بهدلیلپاسخگوییبهنگران 
ژنتیکی،نیزبشود 8.
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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درسال8161نیزJudy Wagylycia-leis et Bill Siksay،وهمچنیننمایندگانمجلس،لوایحی
ویژگیهایژنتیکی»بهفهرست

رادرزمینهاصالحقانونحقوقبشرکانادابهدلیلاضافهکردن«
عواملتبعیضغیرقانونی،ارائهکردند.بااینحاللوایح 6c-508و،8c-536هردوتحتعنوان
،درچهلمیندورهقانونگذاری،پشتسرهمردشدند .

«قانوناصالحقانونحقوقبشرکانادا»
گذاریمعرفیشدهاست.الیحههای9c-445و

اخیراًدوالیحهطیچهلویکمیندورهقانون
ارائهشده،بهسوالهای

 4s-201کهبهترتیبتوسط Libby Daviesو Senateur James S.Cowan
مرتبطباویژگیهایژنتیکیدرتبعیض غیرقانونینزدیکمیشوند.بهاینصورتکههردو
بهقانونحقوقبشرکانادامیباشدلیکن

ویژگیهایژنتیکی»

الیحهشاملپیشنهاداضافهکردن«
الیحه s-201فراترازایناست.الیحهاخیرموادجدیدیرابهقانونکارکانادااضافهمیکند،از
قبیلمقرراتدرخصوصاشتغالدرمناطقتحتحوزهقضاییفدرال،مقرراتمرتبطباحمایت
ازکارگراندربرابراجباربهانجامآزمایشژنتیکییااعالمنتایجآزمایشژنتیکیقبالًانجامشده
وممنوعیتکارفرمایاندراخراج،جریمهیانپرداختنحقوقبهکارگرانبهدلیلنتایجژنتیکییا
بهایندلیلکهکارمند،انجامآزمایشژنتیکیرانپذیرفتهیانتایجآزمایشانجامشدهقبلیراارائه
ندادهاست 7.
هایکیفریعلیهبرخیاقداماتارائهمیدهد،اقداماتیازقبیل

الیحهs-201همچنینمجازات
تقاضایانجامآزمایشژنتیکییاافشاینتایجآزمایشژنتیکیقبلیبهعنوانپیششرطِ«:الف)
ارائهکاالهایاخدمات؛ب)جهتمنعقدکردنیانگهداشتنیکقراردادیایکتوافق؛ج)ارائه
یاحفظشرایطخاصیکقراردادیایکتوافق» .
بااینوجوددرانتاریو ()Ontarioالیحه«،685ویژگیژنتیکی» رابهلیستعواملتبعیض
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.
.بخشیازالیحهاخیرمقررمیدارد :

7
“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”.
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غیرقانونیکهدرکدحقوقبشرایناستانشمارششدهاند،اضافهکردهاست 6.

تفسیرفوقکهازقانوناساسیوحقوقبشرکانادابهعملآمد،بیانگرایننکتهاستکهدر
اینکشورمواردیبهعنوانتبعیضغیرقانونیونارواذیل«مواردشمارهشده»درقانوناساسی
وجودداشتهونظریهپردازاناینکشورتاتصویبمقرراتصریحدرخصوصممنوعیتتبعیض

ژنتیکی،بهدنبالتبیینمبانی«مواردشمارهشده»،تطبیقآنباتبعیضژنتیکیودرنتیجهاضافه
یباشند.حالبادر
کردنویژگیهایژنتیکیبهمواردتبعیضناروا،تحتعنوان«مواردمشابه»م 
نظرگرفتن تحلیلفوق،قانون اساسیایرانومبانی حقوقبشریآندراین خصوصبررسی
میشود .

بهموجباصلدومقانوناساسی،ازجملهاهدافنظامجمهوریاسالمیایران،حفظکرامت
وارزشواالیانسانیاست(بند)1وبهمنظورنیلبههدفمذکور،دربند 3اصل سوممقرر
گردیده« :رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه ،در تمام زمینههای مادی و
معنوی» .لذا همانندقانوناساسیکانادا ،تبعیضات نارواوغیرقانونی،درنظام حقوقی ایران نیز
ممنوعاست.بند68اصلسومقانوناساسی،مورددیگریازموارداجراییدرنظامحقوقیایران
را(...برطرفساختنهرنوعمحرومیتدرزمینههایتغذیهومسکنوکاروبهداشتوتعمیم

بیمه) ذکرمیکند.اصول 63و  81قانوناساسینیز ،اصلبرابریتماممردمدربرابرقانون و
برخورداریازحقوقیکسانرابیانمیکندوبراساساصل 63کهمیتوانگفت،تنهااصل
صریحدرخصوصمواردومصادیقتبعیضناروادرقانوناساسیاست«:مردمایرانازهرقومو
قبیلهکهباشندازحقوقمساویبرخوردارندورنگ،نژاد،زبانوماننداینهاسببامتیازنخواهد
بود».درزمینهعدمتبعیضدراشتغالبهکار،عالوهبربند68اصلسوم،اصل82قانوناساسینیز
مقررمیدارد«:هرکسحقداردشغلیراکهبدانمایلاستومخالفاسالمومصالحعمومیو

حقوقدیگراننیستبرگزیند.دولتموظفاستبارعایتنیازجامعهبهمشاغلگوناگون،برای
همهافرادامکاناشتغالبهکاروشرایطمساویرابرایاحرازمشاغلایجادنماید» .
بنابراین با در نظر گرفتن موارد فوق میتوان بیان داشت در نظام حقوقی ایران نیز همانند
کانادا ،از یک سو؛ اصل بر ممنوعیت تبعیض ناروا بوده و مصادیقی از قبیل تبعیض بر اساس
رنگ،نژادوزبانازجملهمواردتبعیضناروامیباشد.ازسویدیگر؛آنچهدرموردتبعیض

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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ژنتیکیبایستیتحلیلشودایناستکهآیاتبعیضبراساسویژگیهایژنتیکیرامیتواناز

مصادیقتبعیضنارواشمردیاخیر؟معیارتبعیضناروادرنظامحقوقیایرانچیست؟ 
درخصوصمعیارتبعیضناروا،ضابطهقاطعوروشنیوجودندارد.دراینخصوصبویژه
سازمانبینالمللیکارکهدولتایراندرسال6949بهآنملحق

میتوانبهمقاولهنامهشماره666

شده است ،اشاره کرد .به این صورت که از لحاظ این مقاولهنامه ،تبعیض عبارت است از:
«هرگونهتفاوت،محرومیت،یاتقدمکهبرپایهنژاد،رنگپوست،جنسیت،مذهب،عقیدهسیاسی
یاسابقهملیتآباواجدادیاطبقهاجتماعیبرقراربودهودرامورمربوطبهاستخدامواشتغال،
احتمالموفقیتورعایتسلوکباکارگررایابهکلیازمیانبردهویابدانلطمهواردسازد».
مقاولهنامهفوق«،تفاوتیامحرومیتویاحقتقدمیکهبرپایهصالحیت

البتهبرابربند8ماده6
حرفهای جهت اشتغال به حرفه معینی الزم شناخته شده باشد ،تبعیض محسوب نخواهد شد»

(عراقی 654 :6928،و.)657بنابراینباتوجهبهمبانیمذکور،شایدبتوانگفتکههمانندنظر
دیوان عالیکانادا،معیار تبعیضناروا بادر نظرگرفتن«مصادیقشماره شده» در نظام حقوقی
ایران،تبعیضبراساسویژگیشخصیتی«تغییرناپذیر،بهسختیقابلتغییریاقابلتغییرصرفاًبا
هزینهشخصیغیرقابلپذیرشونامعقول»است.درصورتپذیرشمعیارمزبوردرشناسایی
وماننداینها،»...مرقومدراصل 63قانوناساسیجوازچنین

مواردتبعیضنارواکهعبارت«...
تفسیری است ،میتوان تبعیض بر اساس ویژگیهای ژنتیکی را نیز به موارد تبعیض ناروا و
غیرقانونی،درنظامحقوقیایراناضافهکرد.درنتیجهازمنظرقانوناساسیومبانیحقوقبشری
آندرایران نیزهر نوعمحرومیتدر زمینه تغذیه،مسکن،کار،بیمه،بهداشتو...براساس
ژگیهایژنتیکیممنوعودرزمرهمواردتبعیضنارواخواهدبود .
وی 
ب) قوانین مربوط به حق بر حریم خصوصی

کنندهبخشزندگیخصوصی،بخشیکهمربوطبهجمعآوری،استفاده


رژیمکاناداییتنظیم
وافشایاطالعاتشخصیاست،بویژهدرارتباطباسالمتیبسیارپیچیدهاست.قانونحمایتاز
اطالعاتشخصی،اسنادومدارکالکترونیکی،6حاکمبرپردازشاطالعاتشخصیدربخش
خصوصی(بهطورکلی)میباشد.ولیاینقانونفدرال،بهصورتیکنواختدرسراسرکشور

هایقانونیمتفاوتیدراستانهانیزوجود


شود.درخصوصاینموضوعهمچنینمتن
اعمالنمی
1. Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques,
LPRPDE.
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دارد 6.برخی ازاین قوانینچگونگی اعمالاطالعات شخصیرادربخش خصوصیوبرخی
دیگر،چگونگیاعمالایناطالعاترادرخصوصسالمتیبهوسیلهاشخاصیاسازمانهاییکه
آنها را نگهداری میکنند ،تنظیم میکنند .برخی از این قوانین در استان مربوطه ،جایگزین
 LPRPDEمیشوند.درحالیکه برخیدیگرمیتوانندبهطورمشترکبااینقانون،دراستان
دیگراجراشوند .
،درابتدابایستیرضایتشخصرابرایجمعآوری،

سازمانهایتحتحاکمیتLPRPDE
استفاده و تبادل (افشا) اطالعات شخصیاش جلب کنند 8و بایستی به شخص دالیلی که این
فعالیتهاراتوجیهمیکند،توضیح دهند .بهاین دلیل کهرضایتاینشخص،واقعاً روشن و
صریحباشد ) . ( LPRPDE, art. 5
بهنوبهخود،کمیساریایحمایتاززندگیخصوصیکانادابراینعقیدهاست؛جهتتوجیه
جمعآوریواستفادهازاطالعاتژنتیکی،یکشرکتتحتحاکمیت،LPRPDEبایستینشان

دهد اطالعات ژنتیکی که در پی به دست آوردن آن است ،برای «اهداف مشروع» 9استفاده
خواهند شد .از آنجائیکه  LPRPDEاصطالح «اطالعات ژنتیکی» را تعریف نمیکند و به طور
خاص درپیبررسیاینموضوعنمیباشد ،هنوزبه طورروشنمطرحنشدهکهآیا اطالعات
ژنتیکیدرتعریفطبیعیونرمالخودبااصطالح«اطالعاتشخصی»درمفهومیکهدربیشتر
بخشهایمقرراتمربوطهوجوددارد،یکیاست؟درواقع،بیشترقوانینمربوطبهحمایتاز

هایژنتیکیرواجیابند،تصویبشدهاند.درنتیجه،در


زندگیخصوصیقبلازاینکهآزمایش
اینقوانینصراحتاًمفهومیازاطالعاتژنتیکیوجودندارد( .(Orr, 2004: 127 à 140
عامل دیگری که مقررات استفاده از دادههای ژنتیکی را پیچیده میکند ،این نکته است؛
دادهها نه تنها در بردارنده اطالعات در خصوص آزمودنی است ،بلکه در خصوص اعضای
خانوادهوینیزحاویاطالعاتشخصیاست.اگریکآزمایشژنتیکیدرخصوص شخصی،
نشانمیدهدکهویزمینهواستعدادارثینسبتبهیکبیماریخاصرادارد،اینآزمایش

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
. 8البتهدربرخیمواردبرایاخذرضایتویاشیوهاخذآناستثناهایینیزوجوددارد.دراینخصوصمیتوانگفت :
“ 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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تواندنشاندهندههماناستعدادوزمینهبیماریدرخصوصتمامیخویشاوندانویباشد،این


می
امرباعثطرحیکسوالبسیارمهممیشود :
آیاصرفاخذرضایتشخصیکهآزمایشژنتیکیرا انجامدادهواینآزمایشآشکارا
اطالعاتشخصیوخصوصیدیگرافرادمرتبطباآزمودنیراافشامیکند،کافیاست؟برخی
ازمتخصصینپیشنهادمیکنندکهاطالعاتژنتیکیبهعنوان«خانوادهخوب»یا«عمومی»،درنظر
گرفتهشودولذارضایتشخصآزمودنیبهتنهاییکافینباشد(.(Lemmens et al, 2008: 15این
مشخصه خاص اطالعات ژنتیکی ،خطر پیچیده کردن تمامیت و یکپارچگیِ روشِ معمولی
حمایتازاطالعاتشخصیرابهدنبالدارد،روشیکهمعتقداستاشخاص،مالکاطالعات
شخصیخوددرحدیکهامکانداشتهباشد،هستند.بادرنظرگرفتنضرورتتعمیقبحثملی
در خصوص این موضوع ،کمیساریای حمایت از زندگی خصوصی در کانادا با متخصصان
مشورتوازآنهادراینخصوصتقاضایمطالعاتیراکردهاست (Hoy et Durnin, mars 2012:

. )18 - Macdonald, juillet 2011: 14بنابرایناگرازمفهوم«اطالعاتشخصی»تعریفیبهعمل
آید که دادههای ژنتیکی را نیز در برگیرد ،در این حالت ،قوانین مربوط به حمایت از حریم
خصوصی،حفظمحرمانگیآن،اخذرضایتشخصدرجمعآوری،پردازشوعدماجباروی

به افشای چنین دادههایی ،آزمایشهای ژنتیکی و دستآوردهای آن را نیز شامل میشود .در
براساسقوانینمربوطبهحقبرحریمشخصیتوجیهمیشود.در

نتیجهممنوعیتتبعیضژنتیکی
اینخصوصبایستیمنتظربرخوردونحوهواکنشرویهقضاییکانادابود .
در نظام حقوقی ایران ،به منظور حمایت از زندگی خصوصی و اطالعات شخصی ،مقرره
خاصوصریحیوجودندارد.لیکنمطابقماده142قانونمجازاتاسالمیبخشتعزیرات«:اطبا
وجراحانوماماهاوداروفروشانوکلیهکسانیکهبهمناسبتشغلوحرفهخودمحرماسرار
میشوندهرگاهدرغیرازمواردقانونی،اسرارمردمراافشاکنندبهسهماهویکروزتایکسال

یمحکوممیشوند».در

حبسویابهیکمیلیونوپانصدهزارتاششمیلیونریالجزاینقد
نتیجه ،ممنوعیت کیفری در افشای اسرار و اطالعات شخصی اشخاص ،بیانگر حمایت از این
اطالعات بوده که میتوان مدعی شد از جمله آنها اطالعات ژنتیکی افراد است .لذا بر اساس
مالکمادهمذکور،وقتیافشایاطالعاتشخصیدرغیرمواردقانونی،ممنوعکیفریاست،
استفاده از چنین اطالعاتی در موارد غیرقانونی به طریق اولی ممنوع است .یکی از این موارد
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ژنتیکیمیباشد.بنابراینمستفادازاینمادهنیز

غیرقانونی،تبعیضبراساساطالعاتشخصی -
میتواندعلیهتبعیضژنتیکیدرنظامحقوقیایرانمورداستفادهقرارگیرد.مضافبراینکهماده4

نیزمقررمیدارد«:اصل،برائتاست.هرگونهاقدام

قانونآییندادرسیکیفریمصوب 6938
محدودکننده،سالبآزادیوورودبهحریمخصوصیاشخاص جزبهحکمقانونوبارعایت

مقرراتوتحتنظارتمقامقضاییمجازنیستودرهرصورتایناقداماتنبایدبهگونهای

اعمالشودکهبهکرامتوحیثیتاشخاصآسیبواردکند» .
پ) قوانین بیمه

در کانادا ،قراردادهای بیمه به طور معمول بهوسیله قوانین استانی اداره میشوند .اگرچه
کدهای استانها در خصوص حقوق بشر ،در موارد خاصی برخی حمایتها در مقابل تبعیض
ژنتیکی ارائه میدهند ،با این حال کدها استثناهای صریح و مهمی را در بردارند که به
ارائهدهندگانبیمهاتومبیل،بیمهعمر،بیمهخسارتهایبدنی،بیمهدرمانییابیمهناتوانیبرقرار

شدهبراساستفاوتهایسنی،جنسی،وضعیتتأهل،موقعیتخانوادگییامعلولیتذهنیویا

اجازهتبعیضمیدهد،بهشرطاینکه

فیزیکی( (code des droits de la perssone, art 22 et 25
توجیهپذیربراساسروشهایمنطقیوباحسننیت»مطرحشوند.بهعبارت
تفاوتهادرموارد« 
هابراساستواناییهایعملیوبهرسمیتشناختهشدهدرزمینهبیمهباشندوراه

دیگر،اینتفاوت
عیضآمیزهمنباشد،وجودنداشتهباشد .
حلعملیدیگرکهتب 
براساسقانوناساسیکاناداوتفسیرقضاییآن،تنظیمقراردادهایبیمهومقرراتناظربر
شود.برایشرکتهایبیمهتشکیلشدهتحتیک


هادرنظرگرفتهمی

آن،درصالحیتاستان
هایبیمهمیباشد 6.

قانونفدرال،قانوناصلیکهفعالیتهایشانراتنظیممیکند،قانونشرکت

ایکانادا،داراییکسرینقشوصالحیتمیباشدلیکن


دولتفدرالدرتنظیممقرراتبیمه
دهندهسیاستها


هایارائه
ایندولتبهطورکلیفعالیتهایخودرابهنظارتبربانکها،شرکت
تواندازتواناییهایخودش

ایمحدودمیکند.درهمینراستاپارلمانفدرالمی


وخدماتبیمه
در ارتباط با تجارت تحت پاراگراف ( 36)8از قانون اساسی  6215برای تصویب قوانین در
خصوص قراردادهای بیمهای و قراردادهای تجاری؛ یا از تواناییهای خود تحت پاراگراف
(36)85برایتصویبقوانینجزائی،استفادهکند .
1. La Loi sur les sociétés d’assurances (LSA).
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بنابراینقواعدمرتبطباسیاستهاوقراردادهایبیمهبهطورکلیدرقوانیناستانهانمایان
میشود .برای مثال ،قانون بیمه انتاریو ( )Ontarioیک تعهد کلی برای متقاضیان بیمهای ایجاد

تمامیحقایقیکهازآناطالعدارندوبرایبیمه،اساسیومهممیباشد»وبر

میکندکهبایستی«

اساس آزمایش پزشکی به دست آمده ،اطالع دهند .در حال حاضر ،قوانین استانها هیچگونه
مقرراتیرادرخصوصتبعیضژنتیکیدربرندارند .
در نظام حقوقی ایران مقررات عمومی مرتبط با بیمه و اشتغال ،که بتوان از آنها در مورد
تبعیضژنتیکیاستخراجقاعدهبهعملآوردبرایناساساست :
الف) بیمه :درخصوصبیمه،عالوهبربند 68اصلسومقانوناساسیکهبیانشد،مطابق
اصل  83این قانون« :برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ،بیکاری ،پیری ،از
کارافتادگی،بیسرپرستی،درراهماندگی،حوادثوسوانح،نیازبهخدماتبهداشتیودرمانیو

مراقبتهایپزشکیبهصورتبیمهوغیره،حقاستهمگانی.دولتموظفاستطبققوانیناز
محل درآمدهایعمومیو درآمدهای حاصل ازمشارکتمردم،خدماتوحمایتهایمالی
فوقرابراییکایکافرادکشورتأمینکند».ماده 61قانونبیمهاجباریخساراتواردشدهبه
شخصثالثدراثرحوادثناشیازوسایلنقلیهمصوب 81اردیبهشت 6937نیزمقررمیدارد:
گرمکلفاستدرایفایتعهداتمندرجدراینقانونخسارتواردهبهزیاندیدگانرا

« 
بیمه
تبیمهنامهپرداختکند.»...درنتیجهبراساسمقرارت

بدونلحاظجنسیتودینتاسقفتعهدا
مذکور،بیمهوبرخورداریازتأمیناتبیمهای،حقیهمگانیبودهودربرقراریواستفادهازآن،

اعمالتبعیض(حداقلبهلحاظجنسیتومذهب)منعشدهاست(ماده 61قانونبیمهاجباری).
لیکن همانطور که در تفسیر مقررات کانادا در خصوص استفاده از ویژگیهای ژنتیکی
بیمهگذاراندرانعقادوادامهقراردادبیمهبیانشد،ازجملهمواردیکهاحتمالاعمالتبعیض

ژنتیکیوجودداشته،اجبارمتقاضیانبیمهبهانجامآزمایشاتژنتیکییاافشانتایجآزمایشاتانجام
شده قبلی بوده است .بنابراین طبق مقررات دیگر نظامهای حقوقی ،آنجاییکه متقاضی برای به
دستآوردنقراردادبیمه،ناگزیرازانجامآزمایشژنتیکییااعالمنتیجهآزمایشقبلیمیشودو
ایننتایجدرانعقادومیزانحقبیمهپرداختیموثراست،درواقعدربرخورداریازبیمه،تبعیض
ژنتیکیرخدادهاست(عباسیوحیدریوصفریعلیقیارلو .)18:6937،
مهممینماید.

باتوجهبهمطالبمذکورتوجهبهدوماده 68و 69قانونبیمهمصوب 6961
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ماده68قانونبیمهاشعارمیدارد«:هرگاهبیمهگذارعمداًازاظهارمطالبیخودداریکندیاعمداً
اظهاراتکاذبهبنمایدومطالباظهارنشدهیااظهاراتکاذبهطوریباشدکهموضوعخطررا
تغییر دادهیااز اهمیتآندر نظربیمهگربکاهد عقد بیمهباطلخواهدبود ،حتیاگرمراتب
مذکورتأثیریدروقوعحادثهنداشتهباشد.دراینصورتنهفقطوجوهیکهبیمهگذارپرداخته

استقابلاستردادنیستبلکهبیمهگرحقدارداقساطبیمهراکهتاآنتاریخعقبافتادهاستنیز

از بیمهگذار مطالبه کند» .بر اساس ماده  69قانون اخیر نیز« :اگر خودداری از اظهار مطالبی یا
اظهاراتخالفواقعازرویعمدنباشدعقدبیمهباطلنمیشود،دراینصورتهرگاهمطالب
لازوقوعحادثهمعلومشودبیمهگرحقداردیااضافهحقبیمه

اظهارنشدهیااظهارخالفواقعقب
راازبیمهگذاردرصورترضایتاودریافتداشتهقراردادراابقاکندویاقراردادبیمهرافسخ

کند.درصورت فسخ،بیمهگر بایدمراتبرا بهموجباظهارنامه یا نامهسفارشیدوقبضهبه
شودوبیمهگر

ثرفسخدهروزپسازابالغمراتببهبیمهگذارشروعمی

بیمهگذاراطالعدهد.ا

بایداضافهحقبیمهدریافتیتاتاریخفسخرابهبیمهگذارمسترددارد.درصورتیکهمطالباظهار

نشدهیااظهارخالفواقعبعدازوقوعحادثهمعلومشودخسارتبهنسبتوجهبیمهپرداختیو
وجهیکهبایستیدرصورتاظهارخطربهطورکاملوواقعپرداختهشدهباشدتقلیلخواهد
هایژنتیکیبیمهگذارانبویژهدر

یافت».مستنبطازمواد 68و 69مذکور،درخصوصویژگی
بیمهدرمانیوعمر،اینخواهدبودکهاگربیمهگذاردرزمانتقاضایانعقادقراردادبیمه،ازاعالم

نتایجآزمایشاتژنتیکیقبلیکهمویداستعدادنامبردهدرابتالبهیکبیماریخاصژنتیکیکه
هزینه زیادی را در پی خواهد داشت ،باشد یا اینکه مشخص کند در صورت ابتال به بیماری
خاصی ،خطر و هزینه درمان در چنین شخصی به دلیل ویژگی ژنتیکی بسیار بیشتر از سایرین
است ،امتناع کند؛ مطابق ماده  68قانون بیمه ،در صورت عمدی بودن امتناع از افشا ،این امر
موجببطالنقراردادخواهدبودواگرعدماظهارناشیازسهلانگاریمتقاضیوغیرعمدبودهو

هنوز خطر موضوع قرارداد واقع نشده باشد ،بیمهگر حق دارد یا با توافق بیمهگذار و دریافت
مابهالتفاوتحقبیمه،قراردادراابقایااینکهآنراباتشریفاتمرقومدرماده69فسخکندواگر

گرازوجودچنینویژگیایبعدازوقوعخطر


درچنینحالتی(عدماظهارغیرعمدی)اطالعبیمه
موضوععقدبیمهباشد،خسارتپرداختیازطرفبیمهگربهنسبتویژگیمزبورتقلیلخواهد
یافت.همانطورکهمالحظهمیشود،مجوزموجوددرمواد68و69قانونبیمهباتفسیریکهبیان
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شد،بهراحتیراهرابرایاعمالتبعیضژنتیکیدریکیازمهمترینوشایعترینمواردآنیعنی

انعقادقراردادبیمهدرنظامحقوقیایران،میگشاید.بهاینصورتکهباتحلیلفوق،بیمهگران

میتوانندبهراحتیازمتقاضیان،انجامآزمایشاتژنتیکییااعالمنتایجآزمایشاتقبلیراتقاضا

کردهوحتیبدونهیچگونهنگرانیدرفرضعدماعالمنتایجیاعدماقدامبهآزمایش،عمالًبا
توجهبهویژگیهایژنتیکیبیمهگذاران،باتوسلبهبطالنویافسخقراردادبیمهاییاجبرانتنها
بخشیازخساراتوارده،اعمالتبعیضنمایند.موردیکهشایدبههیچوجهمدنظرمقننزمان

تصویب،اینقانوننبودهاست.لذادرمقامممانعتازاعمالچنینتبعیضی،بهنظرمیرسدبایستی
به عموماتقانوناساسی توسلجست.بهاینصورت کهبراساسبند 68اصلسوم ،اصول
نوزدهم و بیستم قانون اساسی و توجهاً به اصل هفتاد و دوم این قانون ،اعمال تبعیض در
برخورداریازحقوقهمگانیکهازآنجملهحقبرخورداریازبیمهمیباشد،تحتهرعنوانی

کهقراربگیردممنوعبودهودرنتیجهتفسیریکهمالزمبابرخوردقانونعادیبااصول قانون
قانونبیمهبایدبهگونهای

اساسیباشدنیزبهطریقاولیممنوعخواهدبود.بنابراینمواد68و69
تفسیرشوندکهچنینبرخوردیبااصولمذکورنداشتهباشند .
درخصوصاشتغالونقشویژگیهایژنتیکیدرآن،درنظامحقوقیایران

ب) اشتغال :
ضروریمیباشد.مطابقاصل 82قانوناساسی«:هرکسحقدارد

بویژهتوجهبهمقرراتذیل 
شغلیراکهبدانمایلاستومخالفاسالمومصالحعمومیوحقوقدیگراننیستبرگزیند.
دولتموظفاستبارعایتنیازجامعهبهمشاغلگوناگون،برایهمهافرادامکاناشتغالبهکار
وشرایطمساویرابرایاحرازمشاغلایجادنماید».بنابرایندرنظامحقوقیایران،حقاشتغالاز
جملهحقوقاساسیبودهکههمگاندربرخورداریازآنمساویهستند(قاضیشریعتپناهی،
 .)651:6921
قانونکارمیباشد.مطابقمادهمرقوم«:براساسبند4اصلچهلوسومو

اولینمقرره،ماده1
بند 1اصلدومواصولنوزدهم،بیستموبیستوهشتمقانوناساسیجمهوریاسالمیایران،
اجبارافرادبهکارمعینوبهرهکشیازدیگرانممنوعومردمایرانازهرقوموقبیلهکهباشنداز

حقوقمساویبرخوردارندورنگ،نژاد،زبانومانند اینهاسببامتیازنخواهدبودوهمهافراد
اعماززنومردیکساندرحمایتقانونقراردارندوهرکسحقداردشغلیراکهبهآنمایل
است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند» .ماده  92نیز اشعار

تبعیضژنتیکیدرنظامحقوقیکاناداوایران  111

برایانجامکارمساویکهدرشرایطمساویدریککارگاهانجاممیگیردبایدبهزن

میدارد«:

ومردمزدمساویپرداختشود.تبعیضدرتعیینمیزانمزدبراساسسن،جنس،نژاد،قومیتو
اعتقاداتسیاسیومذهبیممنوعاست».براساستبصره8ماده46همینقانون،شورایعالیکار
در تعیین حداقل دستمزد ساالنه بایستی« :حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی
ارمحولشدهراموردتوجهقراردهدبایدبهاندازهایباشدتازندگی

کارگرانوویژگیهایک
یکخانواده،کهتعدادمتوسطآنتوسطمراجعرسمیاعالممیشودراتأمیننماید».درنتیجه

منطبقبااصل 82قانوناساسی،ازیکسومطابقماده 1قانونکار،تبعیضدربرخورداریاز
همینقانون،تبعیضدرمیزانمزدوحقالسعی؛

شغلمعینومطابقتبصره 8ماده 46وماده 92
تحتهرعنوانیازجملهویژگیهایژنتیکی،ازمواردتبعیضغیرقانونیبودهولذاممنوعاست
(عراقی.)654:6928،مجوزچنینتحلیلیعالوهبراصولمندرجدرقانوناساسی،استفادهاز
عبارت«...ماننداینها»...درماده1قانونکاراست .
بااینوجوددرهمینقانونمواردیازتبعیضقانونینیزبهچشممیخورد.مانندمواد،57
 28 ،53و  . 29به این صورت که ماده  57مقرر میدارد« :انجام کارهای خطرناک ،سخت و
زیانآور و نیز حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی ،برای

کارگرانزنممنوعاست.دستورالعملوتعییننوعومیزاناینقبیلمواردباپیشنهادشورایعالی
کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید» .ماده  53نیز مقرر میدارد« :به کار
گماردنافرادکمترازپانزدهسالتمامممنوعاست».ماده28نیزبیانمیکند«:ساعاتکارروزانه
کارگر نوجوان،نیمساعتکمترازساعتکارمعمولیکارگراناست.ترتیباستفادهازاین
امتیازباتوافقکارگروکارفرماتعیینخواهدشد».ازتوجهبهمقرراتمذکورکهازجملهموارد
تبعیضقانونینامیدهشد،مشخصمیشودکهچنینتبعیضیبراساسمقتضیاتاجتماعیبودهو
نهتنهاناروانیستبلکهدرقانونیبودنآننبایدتردیدکرد .
مورددیگریکهتحلیلآندرخصوصتبعیضژنتیکیبسیارمهممیباشد،ماده 21قانون

کاروالزامبهانجامآزمایشقبلازکاراست.براساساینماده«:کارگریکهسنشبینپانزدهتا
هجدهسالتمامباشد،کارگرنوجواننامیدهمیشودودربدواستخدامبایدتوسطسازمانتأمین

نیزاینآزمایشهابایستیحداقل

اجتماعیموردآزمایشهایپزشکیقرارگیرد».طبقماده 26

سالییکبارتجدیدشودو«....پزشکدربارهتناسبنوعکارباتواناییکارگرنوجواناظهار
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نظرمیکندوچنانچهکارمربوطرانامناسببداندکارفرمامکلفاستدرحدودامکاناتخود
شغلکارگرراتغییردهد».درنتیجهبهتجویزماده21قانونکار،حداقلنسبتبهطیفخاصیاز
کارگران ،یعنی کارگران نوجوان که میتوان گفت قسمت وسیعی از کارگران را تشکیل
میدهند ،کارفرمامیتواندالزام بهآزمایشپزشکیقبلازاستخدامکندوبالتبعپساز انجام

چنینآزمایشیواطالعازنتیجهآن،بهانحایمختلفمیتواندازاستخداممتقاضیامتناعکند.
لیکنجهتبرخوردباچنینتبعیضیمیتوانگفتبراساسماده26وهمچنینمالکماده638

قانونکار،مبنایچنینآزمایشهاییحمایتازشخصکارگراستنهابزاریدردستکارفرما.
چهاینکهمادهاخیرمقررمیدارداگربهتشخیصپزشک،کارموردنظرمتناسبباتواناییکارگر

نوجوان نباشد ،کارفرما در حدود توانایی خود ،مکلف به تغییر شغل کارگر به نوعی که با
تواناییهایویمتناسبباشد،است.درنتیجهتفسیرماده21بهنوعیکهمتضمنتبعیضازجمله
تبعیضژنتیکیباشد،خالفمنطوقومبنایتصویبآنخواهدبودواثریندارد .


 .4نتیجهگیری
ژنومواطالعاتژنتیکی،همانطورکهدرپزشکیشخصی،درمانسریع،اقتصادیوحتی
میتوانادعاکرد،درپیشگیریازابتالبهبیماری،نقشبسیارمهمیایفامیکند؛بههماناندازهنیز

دهندگانخدماتبیمهایو

تبدیلبهعاملیدرجهتاعمالتبعیضشدهاست.بویژهاینکهارائه
کارفرمایانبااستفادهازقدرتوموقعیتبرتریکهدارند،متقاضیانرااجباربهآزمایشژنتیکی
یاارائهنتایجآزمایشهایژنتیکیقبلیکردهوبراساسدادههایبهدستآمده،ازانعقادقرارداد

بامتقاضی،امتناعویاباشرایطوضوابطخاصیحاضربهارائهخدماتمیشوند.همینامرو

یهپردازانرا
توجهبهنتایجزیانباراعمالاینشکلازتبعیض؛تالشجوامع،نهادهایمرتبطونظر 

درجهتمقابلهباآندرپیداشتهاستکهبهمنظورنیلبهاینمهم،برخیازکشورهاباتصویب
مقررات خاص ،صریحاً تبعیض ژنتیکی را بهعنوان نمونهای از تبعیض ناروا ،منع و با پیشبینی
.6ماده 38قانونکار«:کلیهواحدهایموضوعماده 27اینقانونکهشاغلیندرآنهابهاقتضاینوعکاردرمعرضبروز
بیماری هایناشیازکارقراردارند،بایدبرایهمهافرادمذکورپروندهپزشکیتشکیلدهندوحداقلسالییکبارتوسط
درمانیازآنهامعاینهوآزمایشهایالزمرابهعملآورندونتیجهرا درپروندهمربوطضبطنمایند.

مراکزبهداشتی -
تبصره: 6چنانچهباتشخیصشورایپزشکینظردادهشودکهفردمعاینهشدهبهبیماریناشیازکارمبتالیادرمعرضابتال
باشد ،کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حقالسعی ،در
قسمتمناسبدیگریتعییننمایند »...
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ضمانتاجراهایحقوقیوکیفریدرجهتمقابلهباآنبرآمدهاند.برخیدیگرازکشورهانیز

اگرچهاستفادهازدادههایژنتیکیرابهعنوانعاملیموثردرارائهخدماتاشتغالوبیمه،بهطور

کنندلیکنباتمهیداتی؛استفادهازآنرامحدودکردهاند،بهنحویکهکارفرمایانو

کلیمنعنمی
بیمهگراننمیتوانندخارجازچارچوبمعینشدهعملکنند.دستهسوم،کشورهاییهستندکهنه

تنهامقررهخاصیدراینخصوصندارندبلکهاساساًدرحوزهدادههایژنتیک،فاقدقواعدقابل
هایینظریهپردازانباتوجهبهاصول


باشند.مانندنظامحقوقیکاناداوایران.درچنیننظام

اجرامی
کلیحقوقیمبنیبرممنوعیتِاعمالتبعیضدرزمینهدادههایژنتیکیکهدرقوانیناساسی،کار
وبیمهوجوددارد،بااعمالتبعیضدراینموردبهعنوانمصداقیازمواردتبعیضناروامقابله
میکنند.درنتیجه،چوندرنظامحقوقیایراندرخصوصدادههایژنتیکیواعمالتبعیضبر

اساسآنمقررهخاصیوجودندارد،تازمانتصویبقانونالزمدراینحوزه(کهروزبهروزبر
شدتنیازبهتصویبآناضافهمیشود)،بانگاهتطبیقیبهنظامحقوقیکاناداوبراساساصول

کلیحقوقیکهدرقانوناساسیوقوانینکاروبیمهجمهوریاسالمیایرانوجوددارد،تبعیض
ژنتیکیمیبایستازجملهمواردتبعیضنارواتلقیشدهوبنابراینممنوعبهشمارآید .
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