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  چكيده
توكيو در زمينه تحقيقات زيست پزشكي، بين تحقيقي كه هدفش اساساً   بيانيه

تشخيص يا درمان بيماري است و تحقيقي كه موضوع آن كامالً علمي بوده و هيچ گونه 
ت قائل شده است و ما در اين تحقيق از اهداف تشخيصي يا درماني را در نظر ندارد، تفاو

در حوزه تحقيقات زيست پزشكي، فضاي . پردازيم به مطالعه تحقيق از نوع دوم مي
پديد آمده است كه قرابت اين دو واژه به » حقوقي اخالقي«مشتركي تحت عنوان 
گيرد، در حالي  هنجار حقوقي از يك مصوبه قانوني نشأت مي. شود خودي خود ايجاد نمي

  .خيزد نجار اخالقي از ضمير ناخودآگاه برميكه ه
هاي زيادي را ايجاد  رويارويي غير طبيعي پزشكي و حقوق در گذشته سوءتفاهم

العاده در تحقيقات پزشكي تضاد بين اين  هاي فوق اما امروزه به مدد پيشرفت. كرده است
دي به ويژه هاي اخالقي و حقوقي زيا دو رشته از بين رفته است و در عوض شاهد چالش

هاي جلوگيري از بارداري، مسئله رازداري در پزشكي، مسؤوليت  مشكالت قضايي روش
بر اين اساس . هستيم... مدني و جزايي پزشكان، خودداري از كمك به مصدومين و 

هاي  هاي اخالقي امور و ايجاد كميته براي تقويت جنبه» هاي راهنما دستورالعمل«توسعه 
  .رسد نظم اجتماعي ضروري به نظر مياخالقي براي برقراري 

  
  واژگان كليدي

  تحقيقات زيست پزشكي، حقوق، اخالق پزشكي
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 حقوق و تحقيقات زيست پزشكي

هاي عبارت تحقيقات  اي مناسب، تعريفي براي واژه قواعد حقوقي، به شيوه
  .هاي اين علم به خوبي مورد ارزيابي قرار گيرد وخم طلبد تا پيچ زيست پزشكي مي

اي كه در توكيو در بيست و نهمين گردهمايي جهاني در زمينه تحقيقات  هبياني
صادر شد، بيانگر يك تفاوت اساسي در حوزه  1975زيست پزشكي در اكتبر 

تحقيقات زيست پزشكي بود كه براساس آن بايد بين تحقيقي كه هدفش اساساً 
ت و هيچ تشخيص يا درمان بيماري است و تحقيقي كه موضوع آن كامال علمي اس
  .گونه از اهداف تشخيص يا درمان بيماري را مدنظر ندارد، تفاوت قائل شد

در اينجا تحقيق از نوع دوم مورد بحث ماست و تحقيق پيرامون موضوعات 
براي نيل به هدف شفابخشي . قضايي و اخالقي نوع اول نيازمند فضايي ديگر است
ها كنيم كه در اين  رداد مراقبتتحقيق از نوع اول كافي است آن را وارد فضاي قرا
 .توان به آنها استناد كرد زمينه موارد حقوقي شناخته شده، وجود دارند و مي

براي برخي معناي اين واژه . تعريف واژه حقوق در درجه دوم اهميت قرار دارد
بدون توجه به معاني مختلف اين واژه، . كند مشكالت بيشتري در اذهان ايجاد مي

شود بايد به اين پرسش  ايي كه به دانشجويان حقوق آموزش داده ميمطابق با معن
اساسي پاسخ داد كه آيا همواره بين واژه حقوق، قانون و عدالت تفاوت خاصي 
وجود دارد؟ حقوق در معناي واقعي خود به مفهوم مجموعه قواعد راهنما در 

گاهي در زندگي اجتماعي است كه توسط اكثريت ملّت پذيرفته شده است، اما 
. كند دهد، ايجاد ابهام مي مقام مقايسه با مفهوم قانون كه منبع اصلي را تشكيل مي

كنيم كه  براي اجتناب از به كاربردن عبارت تركيبي از واژه عدالت استفاده مي
. شود كه منطقاً درست باشد متضمن رعايت قانون است و به هر چيزي اطالق مي
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هاي مورد احترام هر يك از اين  يهي، تعيين نقشهدف از اين يادآوري، به طور بد
  .مفاهيم است تا در صورت نياز مورد بحث و بررسي قرار گيرند

  
  نگاهي به تحقيقات زيست پزشكي از منظر حقوقي  ـ1

زمان برخاسته از اخالق و  هر سؤال جديدي هم«در حوزه تحقيقات زيست پزشكي 
  .»باشد مي 1اي ل حرفهحقوق يا حتي به عقيده برخي برخاسته از اصو
قرابت . آيد پديد مي» حقوقي اخالقي«بدين ترتيب فضاي مشترك تحت عنوان 

هنجار حقوقي از يك مصوبه قانوني نشأت . شود اين دو به خودي خود ايجاد نمي
بهره است و فقط از ضمير  گيرد، در حالي كه هنجار اخالقي از اين مصوبه بي مي

رد مذكور را ناديده بگيريم تفاوت بين علم اخالق و اگر موا. خيزد برمي 2خودآگاه
ها  اخالقيات تنها با ديدگاه آمريكايي قابل توجيه است كه در اين زمينه با يوناني

توان گفت كه علم اخالق بيشتر  مي 3تنها به شيوه ميشل سر. باشند عقيده مي هم
حالي كه  ، در»العمل اخالقي در رابطه با علوم انساني و حقوقي است عكس«

را  4ها و شكل ظاهري اين نوع تفكرات انواع هنجارها، تئوري«اخالقيات بيشتر 
  .»دهد تشكيل مي

با ارائه . به بياني ديگر، بحث امروز ما فقط بررسي يكي از اين تعاريف است
كنيم كه  ترين نوع آموزش درباره روابط اخالق و حقوق مالحظه مي مثالي از سنتي

  .شود در اين زمينه ايجاد نمي اي ديگر حتي انگيزه
است، تحقيقات زيست پزشكي ) و(ساز است اين حرف ربط  چيزي كه مشكل

  كند يا يك همساني را؟ و حقوق؟ اين حرف ربط يك تضاد را بيان مي
رويارويي غيرطبيعي اين دو رشته يعني پزشكي و حقوق در گذشته باعث ايجاد 

  .هاي زيادي شده است سوءتفاهم
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اند، تضاد بين  كه از ديرباز از يك بستر اجتماعي برخاسته» دنيا«و تضاد بين د
كنم كه  ، دو حرفه، اما آيا اين دو از دو صنف مختلفند؟ اقرار مي»رسالت«دو 

باعث شده است كه اين دو رشته مرتبط با جسم و حقوق » و«ظاهراً حرف ربط 
در دو جهت  ديده، بيشتر از اين كه در راستاي يكديگر باشند، شخص آسيب

العاده در تحقيقات  هاي فوق اما شايد به مدد پيشرفت. مخالف يكديگر قرار گيرند
در . بتواند به برخورد اين دو رشته صحه گذارد» و«زيست پزشكي، حرف ربط 

آيا در اينجا لزومي دارد . غير اين صورت باز شاهد برخورد دوباره اين دو هستيم
قاضاي اجتماعي مراجعه شود؟ آيا مراجعه به كه به حقوق يعني شكل امروزي ت

است، » مرد قانون«حقوق يا حقوقدان، همان حركت عوامانه در جهت استعانت از 
باشد؟ عالوه بر  هاي مرجع مي آن هم در دنيايي كه در جستجوي هنجارها و ارزش

خوريم  اگر چه ما در كليسا به افرادي برمي. مرد قانون، مرد كليسا هم وجود دارد
مردان قانون، مردان : كنند كه فقط براي قلمرو و در واقع منافع خودشان دفاع مي

هم وجود دارند؟ » مردان خيرخواه«كليسا، مردان آزمايشگاه، آيا در اين ميان 
تواني و مشكالت قضايي لقاح مصنوعي كه ناشي از  درمورد مقرّرات مراكز باز

يا حقوق جديد روابط نسب  باشد هاي نوين زاد و ولد مي دسترسي به تكنيك
تري دارد اين است كه  سؤاالت بسياري مطرح است، اما مشكلي كه جنبه عمومي

يا » بسپاريم«گذار  آيا صالح است تعيين قواعد مورد بررسي را به شخص قانون
 حداقل از وي كمك بخواهيم؟

هاي نوين زيستي همانند تلقيح  آوري در خصوص كساني كه نسبت به فن
  توان گفت؟ از حقوق موضوعه انتظار دارند، چه ميمصنوعي 

  سؤال مشترك اين است كه آيا قانونگذاري امري ضروري است؟
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اصل مطابقت قانون بايد توسط مشاوران حقوقي و قانوني بودن آن توسط 
المللي غير  عدم تطابق متون قانوني با تعهدات بين. مشاوران دولتي صورت گيرد

  .قابل قبول است
شود كه  حق انتخاب بين قانون مدني و قانون جزا سؤاالتي مطرح مي مورد در 

البته اولويت دادن به قانون جزا به نوبه خود حركت بزرگي . بايد به آن پاسخ داد
  .است و طبيعتاً انتخاب نابجا مساوي است با تورم كيفري

تواند  گر مي شود اين است كه آيا پژوهش سؤالي كه در اينجا مطرح مي
 انه عمل كند و به خاطر ترس از مجازات به تحقيقِ علمي آزاد بپردازد؟خودسر

ترين شكل ضمانت اجرايي آن و نيز  دسترسي به قانون مدني به خاطر ساده
تعميم منافع خصوصي به منافع عمومي در زمينه مورد بحث و اغلب به دليل احترام 

اد به قانون دشوار به نظر اما اگر استن. به زندگي خصوصي فرد در اولويت قرار دارد
ها؛ اين سؤال مطرح  ها و تخمك برسد به عنوان مثال، در دوره نگهداري گامت

تواند نياز حقوقي بودن آن را  شود كه آيا تحقيق درزمينه قانوني بودن مي مي
آيا حقوقي : برآورده كند؟ به عبارت ديگر دراينجا جا دارد كه از خود بپرسيم

  طقي است؟كردن تحقيقات امري من
مشكل . كند حقوق معاصر را القا نمي» منطقي بودن«طرح اين سؤال تنها وجه 

بلكه محتواي واقعي آن و ميزان اطاعتي كه در . فقط مسأله دسترسي به قانون نيست
  .كند نيز مورد بحث است مردم و به ويژه محققان ايجاد مي

حقوق تنها در جهت رسد اثبات عدم كفايت  براي پاسخ به اين سؤال به نظر مي
حل و فصل مشكالتي باشد كه حاصل تحقيقات زيست پزشكي است و الزم است 

هاي ديگر برقراري نظم اجتماعي نيز مورد تأكيد قرار  ضرروت دستيابي به شيوه
  .گيرد
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نقص و اجمال قانون در حوزه تحقيقات زيست پزشكي تنها مشكل پيش روي 
الزم است : گيرد امات مفهومي را نيز در بر ميتأييد اين ادعا برخي از ابه. ما نيست

خاصيت متحول كننده مفهوم زندگي و مرگ يا گاهي تمايز ظريف بين انسان و 
اين كه جنين پيش از تكوين چيست؟ آيا يك شيء . اشياء را يادآوري كرد

  صاحب يا به حال خود رها شده است؟ بي
ر حل و فصل برخي از الزم است كه صراحتاً به ابهامات و مشكالت حقوقي د

  :مسائل اعتراف نماييم
  حقوق اخالق در اين خصوص براي ما چه ارمغاني دارد؟ـ 
مفهوم يك برچسب رايگان كه همواره درحد يك تئوري باقي مانده است  ـ

  چيست؟
 مشكالت اهداي عضو، اهداي اسپرم و اهداي تخمك كدام هستند؟ ـ

  
 هاي نوين توليد مثل مشاركتي هاي اخالقي و حقوقي فراروي تكنيك چالش ـ2

به . دانان صورت گرفته است هاي شديدي بين پزشكان و حقوق در گذشته بحث
هاي جلوگيري از بارداري،  عنوان مثال بحث در مورد مشكالت قضايي روش

مسائل محرمانه در پزشكي، مسؤوليت مدني و جزايي پزشكان، خودداري از كمك 
ساس روابط اين دو قشر با يكديگر اغلب بر اين ا... به مصدومين و غيره 

  .برانگيز بوده و داليل آن به سادگي قابل تجزيه و تحليل نيست چالش
گويد و داليلي را جهت اثبات  دان با قانون و ادله سخن مي يك حقوق

  :هايي وجود دارد دهد، اما در زمينه اخالق پزشكي نگراني هايش ارائه مي گفته
  .هاي نامأنوس اي و ارائه ديدگاه هوجود متخصصان غيرحرف ـ1
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تالش براي حل اين . مواجهه با مشكالت اساسي جامعه و به ويژه جوانان ـ2
هاي دوره  هاي تحقيقاتي ويژه جرايم و ناسازگاري مسائل مستلزم ايجاد گروه
و نيز روابط تنگاتنگ با » شناسي اجتماعي آسيب«جواني، ايجاد آزمايشگاه 

  .باشد ودك ميپزشكان حامي مادر و ك
هاي  تقابل پزشكان و حقوقدانان در زمينه مسائل اخالقي، تشكيل كميته ـ3

  .ناپذير ساخته است هاي مشاوره را ضرورتي اجتناب اخالقي و گروه
شايد براي يك حقوقدان، همسر يك پزشك عمومي بودن و زندگي روزمره  ـ

يار ساده بلكه در عين با او، در واقع زندگي در دو دنياي متفاوت كه نه تنها بس
توان گفت كه امروزه برخورد علم پزشكي با  مي. باشد حال بسيار قابل درك نيز 

 .حقوق بيشتر بر پايه اتحاد است تا تضاد و رويارويي

هاي  كه با تكنيك» خأل قانوني«گذاري از زمان ظهور ادعاي  ضرورت قانون
اي گرفت  شد، جان تازهجديد زاد و ولد ناشي از تحقيقات زيست پزشكي مصادف 

  .و سؤال درباره نوع قانون هماهنگ مناسبت پيدا كرد
گذار را  در اين خصوص عموماً وساطت شخص قانون» خأل قانوني«وجود يك 

مفهوم خأل قانوني به خودي خود قابل انكار است و شخص . كند توجيه مي
او كه بسيار » يهاي قانون دانسته«زيرا . دارد كيفرشناس را به شك و ترديد وامي

است در اثر غير كيفري كردن يا حتي غير قضايي كردن مسئله مورد لطمه قرار 
هاي جديدي براي بيداري  ها، روزنه اما با وجود تعدد و گوناگوني نظريه. گيرد مي

» مندي قانون«ترس از خأل قانوني از يك سو باعث . شود ذهن خالفكاران ديده مي
اما از سوي ديگر، اين خأل . سويه همراه است ه و يكشود كه با رشدي فزايند مي

امروزه . شود اعتبار شدن قانون مي كند و باعث بي پديده تورم قانوني را ايجاد مي
به شعار تبديل » قانون را تغيير دهيم«و » قانون تصويب كنيم«اصطالحاتي مثل 
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اغلب اوقات با تشكيل يك كميسيون كه طرحي را به دنبال دارد اين . شده است
ها، با ارائه پاسخي  حل شود و اين بهترين راه براي تمايز بين راه خواسته اجابت مي

  .تفراتر از يك تقاضاي غير معمول اس
كه قادر به حل و فصل » حقوق مشترك«اما ايده خأل قانوني اغلب، وجود يك 

طبق . ريزد هاي اعمال قانون را درهم مي كند و تكنيك شرايط تازه باشد را نفي مي
آيين دادرسي مدني، اگر قاضي به بهانه ابهام يا نقص قانون از رسيدگي  4ماده 

امروزه حقوق به . گيرد يب قرار ميقضايي سر باز زند، به عنوان مجرم تحت تعق
دهد تا بندها پاره شوند و هر كسي در زمينه  مدد پيشرفتي كه داشته، اجازه مي

به من «آيا در اينجا الزم است اصطالحات التين : صالحيتي كه دارد، فعاليت كند
يا اصلي كه براساس آن مقامات » دست نيافتني بودن بدن انسان«يا » دست نزن

. ها در اين زمينه بسيارند ظ آزادي فردي هستند را يادآور شد؟ نمونهقضايي محاف
به خصوص در زمينه حمايت از تماميت جسماني انسان كه قانون جزا و قانون 

هاي قضايي، ما را به طرح اين  حل تعدد منابع در راه. كند مدني آن را تقويت مي
  ي را بايد انتخاب كرد؟دارد كه در صورت لزومِ قانون، چه نوع قانون سؤال وامي

براي پاسخ به اين سؤال در ابتدا بايد تفاوت كالسيك بين قانون شكلي و قانون 
  .ماهوي را مد نظر قرار داد

قانون به مفهوم شكلي كلمه، يك نظم عمومي و دائمي است كه از نظر ) الف
ا به طوري كه نبايد ب. پارلمان تأييد شده و رييس جمهور آنرا توشيح كرده است

هاي آيين دادرسي پارلماني بر هيچ  پيچيدگي. قانون اساسي مغايرتي داشته باشد
رغم وجود  كس پوشيده نيست و گاهي دسترسي به آيين دادرسي فعال را علي

مسائلي كه . سازد هاي مردمي در مورد مشكالت واقعي جامعه ضروري مي بحث
بود، با » نظر اكثريت«بايد براي حل آنها به دنبال يك توافق عمومي يا حداقل 
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پذير  آزادي در رأي مختص به پارلمان و با تشكيالت سياسي خاص خود امكان
هاي ضد بارداري، از بين بردن مشكالت مرگ و مير و  بحث در مورد روش. است
  .اند از اين دسته... غيره
قانون به معناي ماهوي آن، يعني همان احترام به قانونمندي كه تمايز بين ) ب
خيزد و چيزي كه از بستر مقررات است را مورد  كه از بستر قانون برمي چيزي

توان به شرايط ابهامات قضايي، به ويژه در  از اين طريق مي. دهد بررسي قرار مي
مورد آنچه كه در صالحيت دادگاه است دست يافت تا بتوان درمورد مشروعيت و 

  .مند بودن متون متفاوت، قضاوت كرد قانون
ين سؤال ما را به پرسش در مورد انتخاب بين قانون مدني و قانون جزا پاسخ به ا

اي كه صحبت از تجويز يا منع فعاليتي است كه به زندگي و  در زمينه. دارد وامي
شود و مجراي كيفري را در اولويت قرار  هاي فردي انسان مربوط مي آزادي

تواند به خاطر ترس از  مي اما آيا تحقيق به معناي واقعي. دهد، وسوسه زياد است مي
  كيفر شكل گيرد؟

ترين شكل  زيرا ساده. اغلب اوقات دسترسي به قانون مدني ارجحيت دارد
گيرد و در جايي كه صحبت از رعايت حريم خصوصي فرد  مجازات را در بر مي

اما اگر اجتناب از اصل دسترسي به قانون . است منافع خصوصي منافع عمومي است
ها، آيا تحقيق در  ها و تخمك صوص در مورد نگهداري گامتمشكل است، به خ

سازد؟ به  مند بودن نياز به تحقيق، زمينه مشروعيت را برآورده مي خصوص قانون
  بياني ديگر آيا وضع قانون امري منطقي است؟

حقوق معاصر يعني حقوقي كه » منطقي بودن«اين سؤال فقط ارتقاي مفهوم 
تواند باعث به وجود آوردن زمينه انتخاب  گرفته و مي اش ما را در بر امروزه دامنه

كند و نه تنها اصل دسترسي به قانون، بلكه محتواي واقعي آن و  شود را القا نمي



 

 

  1387، شماره چهارم، بهار دومسال            فصلنامه حقوق پزشكي/   20

كي
زش

ت پ
زيس

ت 
قيقا

 تح
ق و

حقو
 

كارآيي و در نتيجه ميزان اطاعتي كه در مردم به ويژه از جانب محققين و عاملين 
از طرفي ناتواني  پاسخ به اين سؤال. برد انگيزد را نيز زير سؤال مي مربوط برمي

حقوق در حل مسائل مطرح شده يعني مسائلي كه توسط تحقيقات زيست پزشكي 
در زمينه زاد و ولد به وجود آمده است را نشان و از طرف ديگر ضرورت 

  .دهد هاي ديگر برقراري نظم اجتماعي را مورد تأييد قرار مي دسترسي به شيوه
هاي جديد زاد و ولد  اشي از تكنيكناتواني حقوق در زمينه حل مسائل اخالقي ن

  .باشد نتيجه ابهام مفهومي و كاربردي آن مي
حقوق در . تر گردد تواند با ارائه چند مثال روشن ابهام مفهومي حقوق مي) 1

تفاوت . زمينه اساسي تعريف مرگ و زندگي، دچار ترديد و تحول گرديده است
توان يك  چگونه مي: ستگاهي بسيار ظريف و حساس ا» اشيا«و » انسان«ميان 

جنين قبل از موعد را ارزيابي كرد؟ آيا بايد به عنوان شيئي در نظر گرفته شود كه 
هيچ كس حق مطالبه آن را ندارد؟ يا الزم است به عنوان يك شيء داراي صاحب 

ها در اين خصوص برمال  ابهام در مسائل حقوقي به هنگام نوآوري. به آن نگريست
هاي جديد و  هاي به كار گرفته شده، در مورد تكنولوژي حل آيا راه. شود مي

  كاربردهاي كامالً صنعتي آن در رشته حقوق نيز وجود دارند؟
حقوق ما همواره با مشكل » كودك برده«در كتاب  5تر.بنابر اظهارات اف

اجرايي مواجه بوده و اين حالت به دليل سوءاستفاده از مسئله اهداء و كسب منافع 
  .آن استسودجويانه 

شود كه عمل اجاره  توان به تمسخر گفت امروزه، به سادگي مشاهده مي مي
» اجاره صندوق عقب يك اتومبيل«از » اجاره رحم«گيرد و  رحم صورت مي

. كنند اي در مورد مسائل حقوقي و اخالقي اين عمل تأمل مي اما عده! تر است آسان
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پرداخت و بانك اسپرم » ناوينذخيره ع«بنابراين آيا الزم است به مشكل قضايي 
  را مانند انبارهاي ذخيره ديگر مورد تجزيه و تحليل قرار داد؟

يا قراردادهاي ) عضو، اسپرم، تخمك(خالصه اين كه مفهوم عمل اهداء 
دوستانه  ، كه در قانون مدني به عنوان حركتي انسان...)وام، امانت و غيره(» واقعي«

اي به خود گرفته است و با ديدي تجاري  حرفه در نظر گرفته شده، امروزه، عنوان
  .شود به آن نگريسته مي

ترس از يك سري » ... توسل به دعا و«اشاعه توهمات قضايي همانند 
  .سازد مشكالت حقوقي را به ويژه در ارتباط با مسأله زاد و ولد بر مال مي

شود  يتفسير م» ناپذير بودن قانون انعطاف«ابهام كاربردي حقوق تحت عنوان 
كه حتي در تعريف خود قانون از نوع دائمي و مطلق آن جاري است و با تحرك 

قوانين  6برنار.پروفسور ژ. و پويايي تحقيق به راحتي قابل مقايسه نيست
هاي اخير باعث قديمي  شناسي در سال هاي زيست ناپذيري را كه پيشرفت انعطاف
  .»كند ها شده است، شديداً محكوم مي شدن آن

كار اجتماعي را دارد و به ندرت يك عملكرد خالق از  نقش يك محافظهحقوق 
ها  حل بينيم كه ظاهراً راه هاي نوين را داراست؛ زيرا ما خود را در شرايطي مي ارزش

كند در  توصيه مي 7»كاربونيه«در اين راستاست كه . نبايد پيش از موعد ارائه شوند
 8تستار.طور كه ژ عليق درآورند همانزمينه قانونمند كردن، عدالت را به حالت ت
  .تحقيق در دادگاه را به حالت تعليق درآورد

كننده  بايد در انتظار چه راه حلي بود؟ آيا بايست به خاصيت جادويي و پاك
قانون ايمان داشت؟ آيا جامعه تا به اين اندازه محروم است كه تنها در حقوق به 

اش را جستجو  پاسخ مشكالت اجتماعيعبارتي در مقررات اجباري و حتي ممنوعه، 
  كند؟ مي
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ژنتيك، زاد و ولد و « جمهور فرانسه در پيامي به هنگام افتتاحيه انجمن رييس
  :نشان كردخاطر» حقوق
امروزه انسانيت بايست در يكي از اين سه مورد مذكور كه ملزم به انتخاب «

  .از قوانينو از مقررات صحبت كرد نه » آيين و مقررات است، خود را بيابد
حلي را ترجيح دهيم كه كمتر به  اما منظور چه نوع مقرراتي است؟ بايد راه

  .تر به آداب و علم اخالق استناد كند حقوق وابسته باشد و درعين حال بيش
در اين جا اين . هاي ديگر نظم اجتماعي مراجعه كرد بنابراين الزم است به شيوه

هاي شخصي را بر عهده خود  ها و ايده ها را ذكر كرده و حفاظت ازخواسته روش
  .گذاريم فرد مي

كنند  توسعه پيدا مي» هاي راهنما آيين«در چارچوب داخلي ما شاهديم كه  ـ1
كننده تدابير  هاي راهنما تعيين دستورالعمل. تا جنبه اخالقي امور را تقويت نمايند

  .باشند اتخاذ شده در هر شرايطي مي
اخالقي براي برقراري نظم اجتماعي ضروري به هاي  بر اين اساس وجود كميته

حل ارائه شده از جانب قاضي ارحج  زيرا قضاوت و مصالحه درباره راه. رسد نظر مي
  .است
هاي  دهنده مفهوم واقعي دستورالعمل المللي كه تشكيل در چارچوبي بين ـ2

. مباشي هايي در زمينه تحقيقات زيست پزشكي مي راهنما است، شاهد رواج بيانيه
به (، به همين ترتيب قراردادها )همانند بيانيه هلسينكي، توكيو، ونيز و غيره(

المللي حمايت از حقوق مدني و سياسي پيمان  كنوانسيون بين 7عنوان مثال، ماده 
هاي اساسي، پيمان اروپايي عليه شكنجه،  اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي
نامه اروپايي  ها، همانند توصيه نامه ه، توصي)طرح معاهده تحقيقات زيست پزشكي

  .گذاري در مسايل دارويي سه قانوندر زمينه مقاي 1975 مي 28
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المللي در  هاي بين حل از اين پس در سطح اروپا، قوانين مشتركي جهت ارائه راه
هاي  دهنده ضرورت تعيين ارزش قوانيني كه نشان. شود زمينه حقوق وضع مي
انعكاس اين قوانين . اند كه با مشكالت مشتركي مواجهباشد  مشترك در جوامعي مي

گاهي از مرزها فراتر رفته تا جايي كه حاكميت فراگيرشان، وطني بودن آنها را 
هاي زيست شناسي در زمينه  اين تفكرات تحت تأثير پيشرفت. نقض كرده است

زاد و ولد قرارگرفته و ماحصل آن اين است كه در برابر حالت اطمينان و 
شك متافيزيكي، شك . تفاوتي قانون بايد جانب شك و ترديد را اتخاذ نمود بي

 آيا اين سه نوع شك نتيجه شناخت نيست؟. علمي، شك قضايي
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  نتيجه
هاي اخالقي و حقوقي زيادي  با پيشرفت تحقيقات زيست پزشكي، شاهد چالش

وجود متخصصان  در زمينه اخالق پزشكي با. بين پزشكان و حقوقدانان هستيم
ها و نيز مشكالت اساسي در  هاي نامأنوس از سوي آن اي و ارائه ديدگاه غيرحرفه

ناپذير  گذاري را اجتناب ها بيشتر است و همين امر ضرورت قانون جامعه نگراني
كه مصادف با  "خأل قانوني"به عالوه اين نياز از زمان ظهور ادعاي . ساخته است

ناشي از تحقيقات زيست پزشكي بود، بيشتر شده  هاي جديد زاد و ولد تكنيك
مطالعات ما منطقي بودن وضع قانون و ناتواني قوانين موجود در حل مسائل . است

هاي برقراري نظم اجتماعي  مطرح شده را نشان و از طرف ديگر دسترسي به شيوه
كه در آن با توجه به اين مسائل بايد چارچوبي ارائه داد . دهد را مورد تأييد قرار مي

هاي اخالقي را  هاي راهنما باشيم و ثانياً بتوانيم كميته اوالً شاهد توسعه دستورالعمل
  .تشكيل و گسترش دهيم
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