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چکیده 

جرم انگاری به عنوان پیش بینی شــدیدترین واکنش اجتماعــی برای برخی اعمال 

مســتلزم رعایت مبانی و اصول خاص خود اســت. مهم ترین اصــل در بین این 

اصول، اصل مشــروعیت و موجه بودن جرم انگاری است. در مقالۀ پیش رو میزان 

رعایت این دو اصــل در الیحۀ حفاظت و بهره بــرداری از منابع ژنتیکی مصوب 

1۳9۳ هیئت  وزیران، که تقدیم مجلس شــده اســت، مورد بررسی اجمالی قرار 

گرفته اســت. حاصل این پژوهش نشــان می دهد در تصویب این الیحه، اصول 

 الأقل در بخشی مراعات نشده است. یعنی اگر هم مبانی 
ً
مزبور، اگر نگوییم تماما

جرم انگاری رعایت شده باشد، الأقل حدود آن رعایت نشده است و انتظار می رود 

قانون گذار پیش از تصویب الیحه به نتایج جرم انگاری این اعمال توجه کند.

کلیدواژه ها: جرم انگاری، مشروعیت، ضرورت، منابع ژنتیکی، اخالق زیستی.

 مبانی و حدود جرم انگاری در الیحۀ حفاظت و
 بهره برداری از منابع ژنتیکی

جعفر یزدیان جعفری

دانشیار حقوق دانشگاه کاشان. کاشان. ایران.

 J_Yazdian@yahoo.com
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مقدمه

الیحۀ حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی مصوب 1۳9۳/2/19 هیئت وزیران که برای تصویب 

به مجلس شورای اسالمی تسلیم شده اســت در مادۀ 8 خود برخی اعمال را در حوزۀ فّناوری های 

زیستی جرم انگاری کرده اســت. در این ماده آمده است: »رفتارهای زیر جرم است و حسب مورد 

مرتکب به مجازات مربوط محکوم خواهد شد:

الف ـ دسترســی و بهره برداری ژنتیکی بدون رعایت آیین نامۀ اجرایی موضوع مادۀ 6 و صادرات 

و خارج ســاختن منابع ژنتیکی به منظور دسترســی و بهره برداری از منابع ژنتیکی بدون مجوز نهاد 

متولــی مربوط به ترتیب مســتوجب یک یا چند نــوع از مجازات های تعزیری درجــۀ 5 و 6 قانون 

مجازات اسالمی است.

ب ـ هرگونه اقدام به فرسایش و یا تخریب عمدی و بدون مجوز منابع ژنتیکی و یا زیستگاه های 

آن ها که موجب به مخاطره افتادن آن منابع شــود مســتوجب یک یا دو نــوع از مجازات های درجۀ 

4 تعزیری قانون مجازات اســالمی اســت و چنانچــه اقدامات صورت گرفته به صورت گســترده 

موجب آســیب و یا ازبین رفتن منابع ژنتیکی گردد و امنیت ملی را در حوزه های اقتصادی، غذایی، 

زیســت محیطی و دفاعی با مخاطره مواجه کند، موضوع از مصادیق فصل نهم از بخش دوم کتاب 

حدود قانون مجازات اســامی اســت و بر همان اساس عمل خواهد شــد. رهاسازی بدون مجوز 

نمونه های ژنتیکی بیگانه درصورتی که موجب فرسایش و یا تخریب منابع ژنتیکی و یا زیستگاه های 

آن ها شود نیز مشمول همین حکم است«.

همان گونه که مشــاهده می شــود، در این ماده چهار عمل »دسترســی، بهره بــرداری، اقدام به 

فرسایش و تخریب« منابع ژنتیکی جرم شناخته شده است و تحت شرایطی امکان تلقی این اعمال 

به عنوان حد فســاد نیز وجود دارد. همچنین، مطابق بند »الف« مادۀ 1 الیحۀ مزبور منظور از منابع 

ژنتیکی هر نوع مادۀ ژنتیکی با منشــأ گیاهی جانوری یا ریزسازواره است که دارای واحدهای قابل 

توارث باشــد و ارزش بالفعل یا بالقوه داشــته باشد. به این ترتیب و با توجه به اینکه الیحۀ مزبور به 

پیشــنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب رسیده اســت باید آن را فارغ از منابع ژنتیکی انسانی 

درنظر گرفت.

راجع به اصل جرم انگاری رفتارهای حوزۀ اخالق زیستی مباحث مفصلی مطرح شده و کتب و 

مقاالت زیادی در چند سال اخیر نگاشته شده است؛ در ظاهر، برایند این مباحث حرکت به سمت 
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جرم انگاری این رفتارها بوده اســت.1 اما ســؤال اینجاست که آیا اصول جرم انگاری در الیحۀ مورد 

بحث رعایت شــده است؟ در این مختصر برآنیم با توجه به اصول و مبانی جرم انگاری به این مهم 

بپردازیم. در ادامه ابتدا به اختصار به اصول جرم انگاری اشاره خواهد شد، سپس جایگاه آن ها را در 

الیحه از نظر خواهیم گذراند.

الف ـ اصول جرم انگاری

 به دو شرط اشاره می شــود: یکی غلط بودن رفتار و دیگری 
ً
راجع به جرم شــناختن یک رفتار معموال

ضروری بودن جرم شناختن آن رفتار. در تشخیص غلط بودن رفتار دیدگاه های مختلفی وجود دارد؛ 

در یک نظر رفتاری غلط محســوب می شود که مضر باشد و در دیدگاه دیگر رفتار غلط همان رفتار 

غیراخالقی است ولو مضر نباشد؛ دیدگاه سوم دیدگاه تلفیقی است که مطابق آن رفتاری غلط است 

که فی نفسه غیراخالقی باشــد، اما منتهی به ایراد صدمه و ضرر نیز بشود )کالرکسون، 1۳91: ص 

.)12۳

درهرحال، غلط بودن رفتار شــرط الزم برای جرم انگاری است، اما شرط کافی نیست. ضابطۀ 

، به شیوۀ دیگری نتوان از وقوع رفتار غلط پیشگیری 
ً
ضرورت نیز باید احراز شــود که مطابق آن اوال

، استفاده از حقوق کیفری نافع باشد؛ یعنی فایدۀ حاصل از استفاده از آن بر زیان مربوط 
ً
کرد و ثانیا

غلبه کند؛ به عبارت دیگر، منافع جرم شناختن رفتار بر هزینه ها بچربد )همان: ص 129(.

راجع به ُبعد اول شــرط ضرورت می توان بــه ابزارهای غیرحقوقی مانند انواع پیشــگیری های 

اجتماعی و وضعــی و همچنین، ابزارهای حقوقی غیرکیفری چــون ضمانت اجراهای مدنی و در 

نهایــت، انضباطی اشــاره کرد؛ راجع به بعد دوم آن نیز الزم اســت انواع مختلف هزینه ها شــامل 

هزینه های اخالقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به طور عینی و تجربی، تحلیل شود )فرحبخش، 

1۳92: صص ۳۳1ـ۳26(. این دو شرط همانند صافی هایی برای دخالت حکومت در آزادی های 

فردی عمل می کند و مانع جرم انگاری های فاقد اصول و ضوابط می شود. با اعمال شرط اول مطمئن 

خواهیم شد که جرم انگاری »مشروع« اســت و با شرط دوم از »موجه« بودن جرم انگاری اطمینان 

1. شــایان ذکر است اگرچه در سال 1۳88 قانون ایمنی زیستی به تصویب مجلس رسیده است، فاقد مقررات کیفری 
در این زمینه اســت. به اعتقاد برخی نویســندگان الزم اســت در قالب تعزیر به واکنش کیفری نســبت به این اعمال 

پرداخت )رهبرپور، 1۳95: ص 208(.
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حاصــل خواهیم کرد )همان: ص292(.1 با این توضیح مختصــر، حال باید دید جرم انگاری های 

مادۀ 8 در حوزۀ منابع ژنتیکی می تواند مشروع و در عین حال موجه باشد؟

ب ـ جایگاه اصول جرم انگاری در الیحه
1. مشروعیت جرم انگاری

اگر قائل به نظریۀ غایت گرایانه باشــیم، باید احراز کنیم که رفتارهای پیش بینی شــده در الیحه مضر 

هســتند. طرفداران جرم انگاری در این حوزه برای توجیه ضرر اشــاره می کنند که دست کاری های 

ژنتیکــی بالقوه خطرناک انــد و موجب کاهش تنــوع بیولوژیک، جهش های ژنتیکی ناخواســته، 

آســیب پذیری در مقابل بیماری های ناشــناخته و در نهایت، نابودی و انقراض نســل خواهد شد؛ 

ازاین رو، تا حصول پیشــرفت های جدیدتر و روشن شدن ابهامات و نقاط مجهول و راه های مقابله با 

این خطرها باید از به کار بردن این فّناوری ها خودداری کرد )رهبرپور، 1۳9۳: ص 1۳2(.

به اعتقاد برخی نویسندگان، بیان این قبیل مخاطرات مبتنی بر نوعی زیست  فّناوری هراسی و با 

انگیزه های سیاسی و اقتصادی است؛ به عبارت دیگر، برخی احزاب و گروه های سرمایه دار غربی با 

ایجاد جو منفی در جامعه و انتظار برای جرم انگاری در مردم از نهادهای سیاســی و قانون گذاری به 

ایجاد چنین هراسی در جامعه دامن می زنند؛ حال آنکه این مخاطرات به امور ملموس و قابل اثبات 

ازطریق تجربه یا برهان متکی نیســت )حبیبا و معلی، 1۳94: صص ۳25ـ۳21(؛2 حتی برعکس، 

می توان مدعی شد حیات نیکو ازطریق مهندسی ژنتیک دست یافتنی است و با بهسازی ژنتیک مهار 

بیشــتری بر توانایی هایمان برای داشتن زندگی نیکو خواهیم داشت. تربیت نقش خود را ایفا می کند 

ولــی امکان مهار مواد خــام طبیعت، امتیاز ویژه ای برای تربیت در اختیــار ما قرار می دهد )زوکر، 

1۳92: ص 488(. نبایــد طبق قواعد مطلق پیشــین یا اصول جزمی یــا مابعدالطبیعی عمل کرد. 

1. به طور خالصه می توان این گونه گفت که حقوق کیفری به عنوان شدیدترین ضمانت اجرای قواعد حقوقی تنها باید 
به صورت آخرالدواء مورد استفاده قرار گیرد و آن درصورتی است که اصول جرم انگاری در مورد هر جرم رعایت شده 
، با ابزارهای دیگری غیر از مجازات 

ً
، رفتار در زمرۀ شدیدترین رفتارهای ضداجتماعی باشــد؛ ثانیا

ً
باشــد؛ یعنی اوال

، فواید جرم انگاری آن بیشتر از زیان های احتمالی جرم انگاری باشد )فالحی، 1۳9۳: 
ً
نتوان از آن جلوگیری کرد و ثالثا

ص 118(.
2. اگر این مطلب صحت داشــته باشــد نتیجه اش، طبق یک تعریف عوام گرایی کیفری یعنی »اتخاذ مجموعه ای از 
سیاســت های کیفری براساس میزان کســب آرا و نه کاهش جرم یا اجرای عدالت«، قبول نوعی عوام گرایی کیفری در 

حوزۀ فّناوری های زیستی خواهد بود. )برای اطالع بیشتر در این زمینه ر.ک: جان پرت، 1۳92(.
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حتی راجع به انسان استدالل می شود تکثیر انسان های سالم از شیوع بیماری های ژنتیکی جلوگیری 

می کند و عوامل مثبتی را که در تولیدمثل متعارف در دسترس است ارتقا می بخشد )فلچر، 1۳87: 

ص ۳09(. به طریق اولی راجع به گیاهان و جانوران می توان این استدالل را به کار برد که استفاده از 

تغییرات ژنتیکی در آن ها موجب افزایش رفاه انســان در استفاده از طبیعت خواهد شد. واقعیت آن 

است که در ارزیابی خطر کلیۀ محصوالت غذایی و دارویی استانداردهای مشخصی تعریف شده 

است؛ این معیارها شامل وجود احتمال، شدت محتمل، درصد احتمال و میزان خطر است. ممکن 

است در نهایت بپذیریم که خطرهای نامطلوب احتمالی متصور است، اما در مراحل بعدی شدت، 

درصد احتمال و میزان خطر را نمی توانیم تشخیص دهیم )حکمت نیا و معلی، 1۳91: ص 22(. با 

توجه به اینکه حقوق کیفری از شدیدترین ضمانت اجرای حقوقی استفاده می کند )مجازات(، باید 

با اطمینان اقدام به سلب حقوق و آزادی های فردی کرد.

ازسوی دیگر نیز به اعتقاد برخی می توان با مبنای اخالق گرایی به جرم انگاری چنین رفتارهایی 

پرداخت؛ برای مثال گفته شــده اســت اگر ضرورت وجود تنوع ژنتیک در خلقت مطلوب نباشــد 

و یکدست شــدن موجودات دارای اهمیت باشد و ارزشــی بنیادین تلقی شود، آن گاه اخالق گرایی 

قانونی اجازۀ جرم انگاری را به قانون گذار می دهد )برهانی و رهبرپور،1۳90: ص 54(. در پاســخ 

، آیا تنوع ابتدایی یک موضوع مطلوب است؟ چنانچه این تنوع براساس انواع خوب و 
ً
باید گفت اوال

بد حاصل شده باشد باز هم می توان گفت با یک امر مطلوب روبه رو هستیم؟ حتی راجع به انسان، 

به اعتقاد برخی، چون توزیع ابتدایی مواهب طبیعی براساس شایستگی اخالقی نبوده است، به یک 

اصل اصالحی نیاز است و این اصل اصالحی همین مهار بخت آزمایی طبیعی است )زوکر، همان: 

 تعصبات دخالت 
ً
، باید مراقب بود که در مباحث اخالقی، احساســات و احیانا

ً
ص 489(؛ ثانیــا

نداشته باشند.

در هیچ جامعه ای نمی توان به یک اخالق متعارف ســره و خالص دســت یافت، زیرا در اغلب 

موارد با آداب و رســوم، عرف وغیره خلط می شود پذیرش شهودهای اخالقی اغلب از روی عادت 

گاهانه و مبتنی بر تحقیق؛ ازاین رو، احتمال آلوده بودن آن به تعصب های  و تلقین اســت تا انتخاب آ

گوناگون وجود دارد )فرحبخش، 1۳92: ص ۳46(. آیا قضاوت مورد را در این زمینه کسی به دقت 

تحلیل کرده اســت؟ و آیا اطالعات الزم را برای قضــاوت اخالقی صحیح به مردم داده اند؟ اغلب 

 در اینکه اگر راست یا دروغ 
ً
مردم فکر می کنند که عواقب اعمالشان با اخالق در ارتباط است، مثال

بگوییم آنچه پیش خواهد آمد در اخالقی دانستن راستگویی مؤثر است )محقق داماد، 1۳88: ص 
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72(؛ در این صورت، وقتی عواقب فّناوری های زیســتی به درســتی روشن نیست، چگونه می توان 

انتظار ارزیابی اخالقی از رفتار را داشــت؟ به عقیدۀ برخی شــاید بتوان تکنولوژی ژنتیک را ازنظر 

 داشتن اطالعات دقیق از ژنوم و شناسایی همۀ آن ها 
ً
اخالقی خنثی درنظر گرفت؛ بدین معنا که مثال

هیچ گونه کمکی به ارزشــیابی اخالقی در مورد پیش بینی آیندۀ بشــر نمی کند )متولی زاده اردکانی، 

1۳89: ص 177(. مفاهیم جدید و مســائل اخالقی مرتبط با آن نشان از تغییر اساسی در دیدگاه ها 

و جهان بینی انســان نســبت به خود و جایگاهش در بین دیگر موجــودات روی زمین دارد )همان: 

ص 180(. قضاوت های مردمی اغلب مبتنی بر القائات رســانه ها با اغراق از اصالح ژنتیکی و فاقد 

حمایت تجربی و علمی است؛ حال آنکه در حقوق باید تصمیم گیری ها براساس عقل و منطق باشد 

و نه احساسات و عواطف.

۲. موجه بودن جرم انگاری )ضرورت جرم انگاری(

بــر فرض اینکــه بپذیریم جرم انــگاری در حوزۀ منابع ژنتیکی واجد مشــروعیت باشــد، راجع به 

، آیا قانون گذار از ســایر مکانیسم ها 
ً
موجه بودن آن نیز تردیدهایی وجود دارد؟ در اینجا باید دید اوال

، آیا اصل حداقلی بودن مداخله را رعایت کرده است؟ راجع به 
ً
برای کنترل استفاده کرده است و ثانیا

پیشــگیری اجتماعی و وضعی مطلب مفصل اســت؛ ازجمله اینکه بــا تربیت متخصصان متعهد 

می توان از سوء اســتفاده های احتمالی در این زمینه جلوگیری کــرد. همچنان که می توان با افزایش 

نظارت و کنترل در اســتفاده از منابع ژنتیکی جلوی این قبیل سوء استفاده ها را گرفت . جرم شناختن 

رفتار آخرین چاره است به شــرطی که سایر ابزارها را آزموده باشیم. به عالوه، اگر فرض را بر وجود 

خطر یا غیراخالقی بودن رفتار بگذاریم، تا چه حد می توان حدود این ممنوعیت را گسترش داد؟

آنچه در حقوق کیفری معهود است این است که باید به اصل مادی بودن جرم وفادار بود؛ یعنی 

حقوق کیفری رفتارهایی را جرم انگاری می کند که به مرحلۀ انجام عنصر مادی رســیده یا الاقل در 

 شدید شروع به چنین رفتارهایی شده باشد؛ ازاین رو، مقدمات بعیده را از حوزۀ 
ً
جرائم شدید و نسبتا

جرم انگاری خارج می کند.1 آنچه در این الیحه مشــهود اســت اینکه در بند »الف« مادۀ 8 اعمال 

1. مطابق مادۀ 12۳ قانون مجازات اســالمی، مجرد قصــد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمۀ جرم 
است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نیست.
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مقدماتی جرم انگاری شــده است، به گونه ای که صرف دسترسی به منابع ژنتیکی جرم شناخته شده 

اســت و مطابق بند »ث« مادۀ 1 همین الیحه، مراد از دسترســی در اختیار قرارگرفتن منابع ژنتیکی 

اســت؛ به عبارت ســاده تر، صرف نگهداری که در حد مقدمۀ بعیده است جرم شناخته شده است. 

همچنین، طبق بند »خ« مادۀ 1 بهره برداری ژنتیکی نیز که عمل مجرمانۀ دیگری طبق مادۀ 8 است، 

به معنای استفاده از منابع به منظور تولید هر گونه مادۀ زیستی مشتق از آن ها و منابع ژنتیکی جدید 

است. از این مفهوم برمی آید که حتی بهره برداری ژنتیکی نیز منتهی به تولید مادۀ زیستی نمی شود، 

بلکه هدف و انگیزۀ آن تولید مادۀ چنین محصولی اســت. پس از آنکه این مرحله نیز ســپری شد و 

مادۀ زیســتی با ژنتیک جدید به دست آمد، تازه می توان گفت بحث خطر بالقوه )اگر خطری باشد( 

مطرح می شــود، یعنی ممکن است خطر فرسایش یا تخریب منابع ژنتیکی را به همراه داشته باشد؛ 

ازاین رو، بهره برداری از چنین ماده ای می تواند به عنوان جرم مانع عمل کند و مانع به مخاطره افتادن 

منابع شــود. در نتیجه جرم انگاری می تواند روی این مرحله تمرکز کند که هنوز خطر فعلیت ندارد، 

نه مراحل پیش از آن یعنی دسترسی و بهره برداری.

ممکن اســت اســتدالل شــود در حقوق کیفری مشــابه چنیــن سیاســتی را در جرم انگاری 

دراختیارداشــتن )دسترسی( اشــیای خطرناکی چون ســالح داریم، چرا در اینجا چنین موضوعی 

مشروعیت نداشته باشد ؟ در پاسخ باید گفت در مورد سایر اشیای خطرناک، چون سالح، دسترسی 

به آن ها بدون واســطۀ دیگری می تواند منجر به ایجاد خطری شود که به خاطر جلوگیری از آن، عمل 

جرم انگاری شــده است؛ اما در شرایط کنونی، چند واسطۀ دیگر در سلسلۀ علل متصور است، زیرا 

باید تحقیقات روی مادۀ خام صورت بگیرد، آن تحقیقات به نتیجه برسد، از آن نتایج استفاده شود، 

مادۀ زیستی جدید تولید شود و در نهایت، بهره برداری از آن ماده به فرسایش یا تخریب منجر شود.

باز ممکن اســت گفته شــود خطر در اینجا آن قدر شدید اســت که باید مراحل مقدماتی تر را 

نیز جرم شــناخت. چنان که قانون گذار در جرائم علیه امنیت عضویــت در گروه های مخل امنیت 

 مقدمــه ای برای اعمال مجرمانه علیه امنیت اســت را جرم انگاری کرده اســت.1 در این 
ً
که صرفا

، وجود یک اســتثنا وجود استثناهای دیگر را توجیه نمی کند و اصل بر 
ً
زمینه نیز باید پاســخ داد اوال

، با توجه به اینکه شروع به جرم نیز در جرائم مزبور 
ً
عدم جرم انگاری مراحل مقدماتی اســت؛ ثانیا

 نیازی به جرم انگاری های مضاعف نخواهد بود؛ 
ً
درصــورت تصویب الیحۀ جرم خواهد بود عمال

1. ر.ک: مادۀ 499 قانون مجازات اسالمی )تعزیرات(.
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به عبــارت دیگر، اگر طبق بند »ب« مادۀ 8 اقدام به فرســایش یا تخریب، که »خطر« ازبین رفتن آن 

 پیش از آن 
ً
منابع را درپی داشته باشد، جرم باشد، آغاز عملیات اجرایی این فرسایش نیز، که قاعدتا

خواهد بود، جرم محسوب می شود؛ حال با وضعیت موجود اگر نفس دسترسی جرم باشد، شروع به 

آن نیز که مراحلی پیش از آن است به موجب مقررات عمومی قانون مجازات اسالمی، جرم خواهد 

بود. واضح است که این قبیل جرم انگاری ها منجربه توسیع بی رویۀ قلمرو حقوق کیفری می شود و 

ناقض اصل حداقلی بودن حقوق کیفری است.

آخریــن صافی که ناظر بر بعد دوم ضرورت جرم انگاری بود بررســی نظــام هزینۀ فایده در آن 

 کشورهای درحال توسعه نیازمند انجام تحقیقات در زمینۀ علوم و فّناوری های جدید 
ً
اســت. اصوال

هســتند، حال آنکه جرم انگاری رفتارهایی حتی با انگیزۀ تحقیقات )بند ث مادۀ 1( می تواند کشور 

را از مزایای این فّناوری در تولید محصوالت ژنتیکی مرغوب محروم کند و زمینۀ وابســتگی کشور 

به دیگر کشــورهای دارای این فّناوری را فراهم کند. حتی در کشــور آلمان، که ســرآمد توسعه در 

اروپاست، یکی از اساتید آلمانی اذعان دارد که از حیث عملی عرصه بر دانشمندان این حوزه تنگ 

شده و جایی برای عملی کردن ایده ها و پژوهش های علمی دانشمندان زیست  فّناوری وجود ندارد. 

نتیجه اینکه آلمان دانشمندان زیست  فّناوری خود را به دیگر کشورها کوچ می دهد؛ چراکه در آلمان 

هیچ آینده ای برای آن ها متصور نیســت )حبیبا و معلی، 1۳94: ص۳22(؛ به عالوه، تبعیت نکردن 

از قانونــی که مخاطبانش آن را غیرعادالنه و غیرمنطقی می دانند می تواند حس قانون شــکنی را در 

جامعه تقویت کند و قانون را از اعتبار بیندازد؛ به ویژه در حوزۀ زیســت فّناوری که به سرعت درحال 

تحول است و اغلب قانون نمی تواند پابه پای آن تغییرات پیش رود )پورمحمدی، 1۳87: ص 70(. 

جرم انگاری از اقدامات پرهزینه برای حکومت اســت؛ این هزینه ها شــامل هزینه های کوتاه مدت 

و بلندمدت، محقق و محتمل، مادی و معنوی وغیره اســت. قانون گــذار باید به کلیۀ این هزینه ها 

اشراف داشته باشد. آیا در تصویب الیحۀ مزبور این برآوردها صورت گرفته است؟

نتیجه گیری

به نظر می رســد در تدوین الیحۀ حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکــی اصول جرم انگاری، اگر 

، الاقل برخی اصول رعایت نشــده است. مشروعیت جرم انگاری چنین اعمالی چه با 
ً
نگوییم تماما

دید غایت گرایانه و چه وظیفه گرایانه )ضرر یا اخالق( مواجهه با چالش های جدی اســت. نمی توان 

 
ً
به سادگی براســاس زیان های محتمل و انتزاعی یا شــهودهای اخالقی آمیخته با تعصبات و احیانا
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تبلیغات رســانه ای، حوزۀ آزادی های فردی را محدود کرد. با فرض وجود مشــروعیت نیز چالش 

بعدی این الیحه حدود جرم انگاری اســت که به اعمال مقدماتی تســری یافته است و این مغایر با 

اصل حداقل مداخله در فلسفۀ جرم انگاری است. حقوق کیفری، به عنوان آخرین راه حل، باید برای 

شــدیدترین رفتارها به کار گرفته شود و بعید است بتوان نفس »دسترســی« یعنی دراختیارگرفتن و 

حتی »بهره برداری« به صورت استفاده از منابع ژنتیکی در تحقیقات را برای تولید مادۀ جدید توجیه 

کرد. به نظر می رســد حتی اگر به زعم قانون گذار مشروعیت جرم انگاری مسلم است، در قلمرو آن 

تجدید نظر کند.
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