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Abstract
Buying and selling blood as a common way to provide blood and blood
products always have pros and cons. The unique feature of blood with
compare to other organs of the body, attention to the blood donors as a
permanent and renewable source, ease of transfusion, contributed medical and
special applications of this vital element and its products in the fields of
pharmaceutical, have led to goods assumption field as well as misuses, and,
regardless of the risks of distributing contaminated blood, would jeopardize
the moral and human values such as altruism and, put humans as a property.
This ends in the intervention of international organizations through making
statement, declaration, recommendations and resolutions and consequently,
the development of legal systems in order to maintain the dignity and supreme
dignity of humans. This study shows that buying and selling blood must be
without commodity conception, with respect to being necessary to human life
and to monitor the state and the full legislation in this area can be applied.
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چکیده
خرید و فروش خون به عنوان یكی از راههای متداول تهیه خون و فرآوردههای خونی همواره مخالفین و
موافقین خود را داشته است .خصوصیات و ویژگیهای منحصر به فرد این عضو از بدن در مقایسه با سایر اعضا،
توجه به اهداكننده به عنوان یك منبع تجدیدپذیر و دائمی تهیه خون ،سهولت انتقال ،تأثیرات به سزای
پزشكی و كاربرد ویژه این عنصر حیاتی و فرآوردههای آن در زمینههای دارویی ،زمینه كالاانگاری ،خرید و
فروش و سوء استفاده از آن را فراهم نموده و صرفنظر از مخاطرات ناشی از توزیع خون آلوده ،باعث به
خطرافتادن ارزشهای اخلاقی و انسانی از قبیل نوعدوستی گردیده و انسان را در ردیف اشیا و اموال قرار داده
است .این امر ،موجب دخالت سازمانهای بینالمللی از طریق صدور بیانیه ،اعلامیه ،توصیهنامه و تصویب
قطعنامه و به تبع آن ،تحول نظامهای حقوقی در جهت حفظ كرامت و شأن والای انسانی گردید .بررسی این
موارد نشان میدهد كه خرید و فروش خون ،باید بدون كالاانگاری ،همراه با رعایت جانب ضرورت برای نجات
جان انسان و با نظارت كامل دولتها و قانونگذاری كامل و بدون ابهام در این زمینه ،صورت پذیرد.
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گرایش به اخلاق از امور فطری است كه خداوند در نهاد آدمی قرار داده است .پیامبران الهی
نیز با تكیه بر ارزشهای اخلاقی ،مردم را به انجام نیكیها و دوری از پلیدیها در ابعاد گوناگون
زندگی دعوت كردهاند .دانش اخلاق كه به دنبال تبیین فضایل و رذایل نفسانی و راههای كسب
فضایل و دفع رذایل است ،در قالب اخلاق هنجاری كاربردی و كلی تبیین میشود .به عبارت
دیگر غایت علم اخلاق مصونداشتن سلوك و رفتار انسانها از خطا و انحراف است ،به نحوی كه
افعال و مقاصد انسان ،معتدل و از تقلیدهای كوركورانه و هواهای نفسانی دور باشد ( .)1اخلاق
در حیطه پزشكی برآمده و برای حل مشكلاتی كه در نتیجه پیشرفت تكنولوژی و تحقیقات
زیستشناسی پدید آمده است ،تلاش میكند (.)2
پیچیدگی دنیای امروز در ابعاد مختلف زندگی باعث شده تا اخلاق در حرف مختلف به
صورت جداگانه مطرح گردد ( .)3حِرَف بالینی و پزشكی از این امر مستثنی نشدهاند ،هرچند در
گذشته دور نه تنها اجزای بدن انسان ،بلكه كلیت انسان و حتی شخصیت وی از ارزش و احترام
خاصی برخوردار نبود ،اما امروزه و از زمان لغو بردهداری ،شأن و شخصیت انسانی رفتهرفته
جایگاه اصلی خود را به دست آورده و دیگر انسان نمیتواند موضوع خرید و فروش قرار گیرد .با
این وجود در چند دهه اخیر اعضای بدن ،به عنوان جایگزین تمامیت جسمانی انسانی در معرض
سوء استفاده و مبادله قرار گرفتهاند .امروزه خون انسان به دلیل ویژگیهای خاصی كه دارد
مورد داد و ستد قرار میگیرد .با توسعه علم ،استفاده و كاربرد درمانی خون مطرح شد و
حجامت برای كاهش آلام و درمان بیماریها در جوامع انسانی توسعه یافت.
امروزه طب انتقال خون مجموعهای ارزشمند را از كاربرد خون به عنوان ابزار حیات تا
روشهای جداسازی اجزای خون با اهداف درمانی ،گسترش داده كه با كاربردی مشخص مورد
استفاده قرار میگیرند ( .)4طب انتقال خون و اهدای خون به عنوان یكی از مراحل درمانی در
علم پزشكی جایگاه قابل توجهی داشته و آثار متعددی را هم از جنبه پزشكی و هم از بُعد
حقوقی دربر دارد .از لحاظ پزشكی انتقال خون برای دهنده و گیرنده خون میتواند تبعات
جسمی و حتی روحی داشته باشد .انتقال عفونتهای ناشی از پاتوژنها به گیرنده خون یا
مشتقات آن نیز از عوارض جانبی بسیار مهم انتقال خون میباشند كه آگاهنمودن افراد از این
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دارای ویژگیهای خاصی میباشد .مایعبودن ،سهولت قابلیت انتقال و همچنین ریسك بالای
انتقال خون به دلیل كشف بیماریهای نوظهور و نوپدید در جریان انتقال ،این عضو را نسبت به
سایر اعضا متمایز نموده است .نحوه تأمین خون مورد نیاز فرد ،تأثیر به سزایی در نتیجه
آزمایشات صورتگرفته از لحاظ ایمنی و سلامت خون دارد.
همچنین استفاده دارویی از فرآوردههای خونی و تبدیل آن به یك صنعت تجاری پررونق،
به بهانه نجات حیات انسان زمینه دلالی و سوء استفاده را در زمینه خرید و فروش خون و
دیدگاه اخلاقی خرید و فروش خون در اسناد بینالمللی و نظامهای حقوقی

كالاانگاری آن فراهم آورده و همه این دلایل دست به دست هم داده است تا نظام حقوق
بینالملل با صدور بیانیه ،اعلامیه ،توصیهنامه و یا قطعنامه ،سیاست ملی خون كشورها را به
سمت اصول اخلاقی معطوف كرده و كشورهای مختلف نیز با توجه به تأثیر ،جایگاه و اهمیت
خون در نظام حقوقی آنها در این زمینه اقدام به تقنین نمایند .در برخی كشورها از جمله
انگلستان به موجب قانون بافت انسانی مصوب سال  ،2224دریافت و پرداخت پول در قبال
انتقال سلولهای انسانی جرم است و در برخی دیگر از كشورها مانند اسكاتلند طبق قانون بافت
انسانی مصوب سال  ،2226دادن یا اخذ پاداش در قبال تهیه اجزای بدن انسان جرم محسوب
میشود.
در انگلستان و اسكاتلند ،مو و اسكلت را كالا فرض میكنند .این وضعیت در مورد خرید و
فروش اجزای دیگر از جمله مو ،شیر مادر ،دندانها ،خون و فرآوردههای آن ممكن است متفاوت
باشد .در كشور سوئد به استناد بند  2ماده  11قانون پیوند اعضا ،فروش مو ،شیر پستان و دندانها
اگر با رضایت اهداكننده صورت گیرد ،مجاز است .در حقوق لهستان چنین اجزایی بعد از انتقال،
كالا محسوب میشوند ( ،)1ولی نسبت به مسأله انتقال یا فروش خون ،سیاست ملی كشورها در
كنار ضرورت تأمین خون و فرآوردههای خونی مورد نیاز كشور با یك رویكرد اخلاقی همراه
است كه حقوق بینالملل تأثیر به سزایی در آن داشته است .در این تحقیق به جایگاه اخلاقی
تهیه خون در نظام حقوق بینالمللی و سایر نظامهای حقوقی خواهیم پرداخت.
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لازمه شخصیت انسان عوامل و مواردی هستند كه در معرض آسیب قرار میگیرند .بدن یك
انسان زنده و اجزای آن لازمه شخصیت انسانی بوده و به آن وابسته است .به این جهت حتی
جسد انسان بخشی از شخصیت متوفی است و بنابراین نمیتواند شئ محسوب شود ( .)6به این
جهت امروزه هرچند برخی از كشورها به دلایل مختلف از جمله كمبود خون و یا فرآوردهها و
مشتقات خونی خرید و فروش خون را مجاز شمردهاند ،اما در حقوق بینالملل به موجب اسناد
بینالمللی و قوانین اغلب كشورها با نسق و سیاقی اخلاقی به این موضوع مینگرند و خرید و
1ـ دلایل نهی از خرید و فروش خون
سه دلیل برای نهی از این عمل میتوان متصور شد .اولا نوع دوستی و وظیفه نجات جان
دیگران ،ایجاب میكند كه اگر كمك به دیگران ما را در معرض خطر قرار ندهد به دیگران
كمك نماییم .این وظیفه از برخی حمایتهای قانونی عمومی نیز برخوردار است ( .)7بر این
اساس ،خون به عنوان یكی از عناصر حیاتی و حیاتبخش باید به صورت اهدایی به دیگران
منتقل شود و مورد خرید و فروش قرار نگیرد .به عبارت دیگر به جهت اینكه هدف از این نوع
دوستی ،اهدای زندگی به سایر افراد است بنابراین باید اصل را نه كسب سود از طریق فروش
خون ،بلكه نجات جان دیگران قرار دهیم .در سال  ،1372ریچارد تیموس ،جامعهشناس
بریتانیایی در مدرسه اقتصاد لندن ،در كتاب خود به نام «هدیه مبتنی بر رابطه» ،استدلال
نموده كه نوعدوستی باید یك عنصر بنیادین سیاست خون ملی باشد (.)8
ثانیا خرید و فروشنمودن خون ،كالاانگاری آن است .كالا یك شئ تجاری است كه میتواند
در بازار با ارزش خاصی خرید و فروش گردد .با این حال ،همیشه به عنوان كالا در نظر گرفته
نمیشود .در دورههای مختلف در غرب ،احساسات مذهبی ،اخلاقی و قانونی به دنبال نگهداشتن
بدن انسان به دور از تجارت به عنوان یك كالا بودهاند .به عنوان مثال ،حداقل از قرن هفدهم،
در حقوق كامنلا مقرر گردید كه هیچ مالكیتی بر بدن وجود ندارد ( .)3برخی اشیا قابل عرضه
نیستند و نباید با آنها به عنوان یك كالا برخورد شود ،اگر شئ قابل بهرهوری نباشد ،معاملات
بازار در این موارد به شكل غیر مجاز از لحاظ تخصیص و سازمان اجتماعی انجام میشوند (.)12
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فروش قرار گردد؛ افراد ،به عنوان انسانهای دارای اراده ،آزاد و محق احترام هستند و هرگز
نباید به عنوان اشیا یا به نحوی كه كالا قلمداد گردد ،با آنها برخورد شود .مواد بدن مانند
خون ،آن چنان با تمامیت ما به مثابه بشر مرتبط است كه نماد و عناصر كرامت و شخصیت
انسانی محسوب میشوند ( .)11برای مثال توجه به یك اهداكننده به عنوان یك منبع دائمی
تجدیدپذیر از خون ،باعث تقلیل ارزش انسان به یك شئ میشود ،حتی اگر خون انسان را در
موارد ضروری و محدود« ،شئ» به حساب آوریم ،در واقع از این حیث است كه در شمول تعریف
دیدگاه اخلاقی خرید و فروش خون در اسناد بینالمللی و نظامهای حقوقی

قانونی از شئ قرار میگیرد ،مثلا در لایحه قانون مدنی جمهوری چین مقرر شده بود «شئ
عبارت است از هر چیز با ارزش و ملموسی كه از لحاظ فیزیكی و مادی توسط شخص قابل
كنترل میباشد» (.)12
 -1-1دیدگاه اسناد منطقهای و بینالمللی :در توصیهنامه  1371توسط مجمع بهداشت
جهانی تصویب شد كه سازمان بهداشت جهانی ( )WHOارتقا و توسعه «خدمات ملی خون بر
اساس اهدای داوطلبانه و تبرعی» را بر عهده بگیرد ( .)13یكی از موضوعات مهمی كه این
توصیهنامه ،به عنوان نگرانی خود مد نظر قرار داد «فعالیت گسترده و فزاینده شركتهای
خصوصی در تلاش برای ایجاد پروژههای تجاری جمعآوری خون و پلاسمافریزیس در كشورهای
در حال توسعه» بود.
صلیب سرخ بینالمللی در سال  1373رسما اعلام كرده بود كه اهدای خون باید داوطلبانه،
بدون اجرت و با انگیزهای مبتنی بر اصول انسانی و بشردوستانه باشد .در سال  ،1381صلیب
سرخ ،قطعنامه سازمان بهداشت جهانی را تأیید كرد و در سال  1332پس از تأیید مجدد
موقعیت خود ،اعلام كرد كه «اهدای داوطلبانه و تبرعی خون به عنوان ایمنیترین نوع اهدای
خون به گیرندگان در نظر گرفته شده است» ( .)14توصیههای سازمان بهداشت جهانی و انجمن
جوامع صلیب سرخ در مورد ترویج اهدای داوطلبانه و تبرعی خون و پلاسما ،همگی نشأتگرفته
از شأنیت بالایی است كه برای انسان در نظر گرفته شده است.
در ماده  21كنوانسیون حقوق بشر و داوری شورای اروپا ،مصوب  1337نیز مقرر شده است
«بدن انسان و اجزای آن نباید ،منجر به منافع مالی گردد ».مواد  3و  14قطعنامه (78 )23
شورای اروپا مصوب  ،1373ماهیت بلاعوض اهدای اعضای انسانی را ایجاد نمودند .بنابراین هیچ
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توصیه میشود كه با توجه به هدفهای انساندوستانه ،اعضای انسان را از تمام مسؤولیتهای
ناشی از واردات و صادرات و مالیات و سایر حقوق مرتبط با كالاها معاف كنند.
سیاست شورای اروپا مبنی بر این است كه بدن انسان ،نه یك شئ است و نه قابل تجارت.
این سیاست به عنوان یكی از استدلالهای برجسته علیه تجارت زیستی اعمال میشود و
همچنین مطابق با رویه انتقال مالكیت در قانون مدنی اروپایی است .این خط مشی كه اعضای
بدن انسان نباید قیمتگذاری شوند ،منطبق با مقررات مذكوره میباشد .به علاوه ،منطبق بر
كه قیمتگذاشتن روی هر چیزی ،آن را قابل تعویض و جایگزین میكند و هر چیزی كه برتر از
قیمتگذاری باشد ،هیچ معادلی ندارد و دارای شأن و احترام است ( .)3بر اساس این دیدگاه،
معافیت از حقوق گمركی و سیاستهای غیر انتفاعی و غیر سودجویانه در نقل و انتقالات بافت
انسانی ممكن است تأییدی بر احترام ذاتی برای كرامت انسانی باشد.
در سال  ،1388شورای اروپا توجه خود را از ایدز و ایمنی به مسائل مربوط به ساختار
خدمات ملی خون گسترش داد و اصول خودكفایی ،استفاده بهینه و حمایت از اهداكننده را در
توصیهنامه  1388بر اداره و ساختار خدمات انتقال خون ملی اِعمال كرد .توصیهنامه ،دو مورد از
قدیمیترین اصول خود را گسترش داد .این توصیهنامه به همبستگی انسانی به عنوان «اساس
اهدای خون» اشاره و به مقامات بهداشتی هر كشور به جبران سریع و كافی آسیبهای ناشی از
خون اهداشده سفارش میكند .توصیهنامه همچنین بر حمایت از اهدای تبرعی و بدون دستمزد
تأكید نموده و دیدگاه شورای اروپا را در مورد زیرساختهای غیر انتفاعی جمعآوری خون،
گسترش میدهد.
در سال  ،1331شورای اروپا اولین بیانیه رسمی خود را در مورد سیاست خون كه در آن از
اصطلاح «اصول اخلاقی» استفاده شده ،ارائه كرده است .این اصطلاح پس از آن نیز در یك
اعلامیه در حمایت از اهداكنندگان به كار رفته است .اصول اخلاقی به طور كلی با بیانیههای
قبل از آن در خصوص استفاده بهینه و غیر اتلافانه (ماده  ،)4حمایت از اهداكننده و گیرنده
(ماده  )3و اهدای داوطلبانه و بدون دستمزد (ماده  )1ادغام گردید.
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است كه یكی از آنها ،تبادل نظر جهت انعكاس مسائل اخلاقی است .این سیاستها در عرصه
تهیه و مبادله خون حاكی از رویكرد اخلاقی سازمانهای بینالمللی نسبت به این موضوع
برمبنای كرامت انسانی است.
2ـ دیدگاه نظامهای حقوقی
كشورهای مختلف با توجه به تأثیر ،جایگاه و اهمیت خون در نظام حقوقی آنها اقدام به
تقنین نموده و این موضوع را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دادهاند .شأن و كرامت انسانی
دیدگاه اخلاقی خرید و فروش خون در اسناد بینالمللی و نظامهای حقوقی

باعث شده است تا جایگاه اخلاقی نحوه تبادل و تأمین نیازهای خون و فرآوردههای خونی
بیماران در روند انتقال خون از نظر حقوقدانان پنهان نماند و به تبع در قوانین این كشورها نیز
انعكاس یابد.
 -2-1انعکاس اخلاقی موضوع در نظام قانونی کشورها :از سال  1312هنگامی كه
سازمان خدمات خون ،دارای مسؤولیت دولتی شد ،فرانسه به طور رسمی« ،سود» هزینههای
غربالگری خون و فرآوردههای خونی را ممنوع كرد .در سال  ،1312جهت استفاده درمانی از
خون ،در قانون ،مقرراتی در مورد كنترل عمومی ،طرح صدور مجوز و استانداردهایی برای خون
و پلاسما در نظر گرفته شد .كمیته ملی اخلاق زیستی فرانسه ،در سال  1331بر مبنای یك
نظریه اخلاقی در مورد محصولات خون و تجاریكردن بدن ،رایگان بودن ،احترام به اهداكننده و
اصول غیر انتفاعی را به عنوان ارزشهای اساسی شناسایی كرده كه برای مدت طولانی سیستم
خون فرانسه از آن الهام گرفته است.
در سال  ،1333-1334فرانسه ،قوانین انتقال خون و اخلاق زیستی را به تصویب رساند .این
قانونگذاری طیف وسیعی از اصول را در قوانین سلامت عمومی فرانسه به صورت الزام درآورد كه
یكی از موارد آن «مصونیت شخصیت انسان» است ( .)14فرانسه روند بازتاب اخلاقی بر سیاست
خون اروپا را تحت تأثیر قرار داده است .نظریه اخلاقی  1331در مورد محصولات خون در میان
مجموعه اخلاق زیستی ملی جایگاه خاصی دارد .این نظریه الهامبخش نظریه  1333گروه
اخلاقی اتحادیه اروپا بود و روشهای مذاكرات اخلاقی رسمی روی این موضوعات ،یك نگرش
جدید برای انعكاس و ایجاد سیاست خون ملی ارائه داده است.
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قانونی و سیاست عمومی خود را بر مبنای نظریات كالایی (كالاانگاری) قرار دادهاند .به طور
معمول ،استدلال آنها این است كه فروش و یا انگیزههای مالی برای جلوگیری از آسیب بیشتر
و اجتناب از درد و رنج قابل اجتناب انسانی ،بیماری یا مرگ كه از كمبود مداوم و حاد بافت به
وجود میآیند ،لازم است .از لحاظ اخلاقی بهتر است كه ابتدا همه نیازهای بیماران در نظر
گرفته شوند ،سپس در مورد جنبه اخلاقی پرداخت پول به اهداكنندگان نگران باشیم ( .)11این
استدلال بیشتر متكی بر شواهد تجربی است به این معنی كه سیستمهای عدم پرداخت به
( .)16نظریه «ضرورت» ،هم به لحاظ تاریخی و هم در استدلالهای جدید بر فروش پلاسما و
اعضا و بافت انسانی متكی بوده است كه یك استدلال پرتكرار و قوی میباشد.
در كنار ادعای «ضرورت» برای توجیه كالاانگاری خون ،در تحلیل عدهای ،توجیه این امر،
توسعه «اصل بیطرفی مالی ( »)Financial Neutrality Principleاست كه یكی از استدلالهای
پیشرو برای پرداخت برخی از هزینهها در نظر گرفته شده و برای حذف موانع مالی اهدا ،ناشی
از هزینههای سفر و وعده غذایی یا حتی درآمد قطعی میباشد .چنین پرداختهایی این اثر
منطقی و عقلانی را در بر دارد كه «اهداكننده نباید در اثر اهدا ،متحمل ضرر مالی شود» (.)3
تفاصیل فوق در واقع مؤید خرید و فروش خون و كالاانگاری مطلق این بافت انسانی نیست ،بلكه
شاید بتوان گفت تحلیلهای موجود در توجیه «پرداخت در قبال دریافت خون» به نوعی
حمایت آنها از شأن و كرامت انسانی میباشد ،زیرا اولا اقدام درصدد توجیه جواز خرید و فروش
خون ،دال بر اهمیت موضوع در نزد مقنین این كشورها است ،زیرا در صورت مجوز بیچون و چرا
برای این امر ،دلیلی برای توجیه وجود نداشت؛ ثانیا «ضرورت» دانستن خرید و فروش خون
خود استثنایی بر عدم جواز خرید و فروش این عنصر است؛ ثالثا استناد به «اصل بیطرفی
مالی» در برخی از كشورها نیز مؤید جواز خرید و فروش نیست ،بلكه در واقع صرفا جبران
هزینههایی است كه در جهت اهدای خون بر دهنده خون تحمیل میشود كه باید جبران شود.
بدین جهت است كه در كشورهایی مانند آلمان كه به طور گستردهای در قبال خون و
پلاسما پول پرداخت میكنند ،پرداخت پول به اهداكنندگان را مغایر سیاست خون اروپا ندانسته
و اینگونه استدلال نمودهاند كه یك «سیستم متمایز از بازپرداخت» برای سفر و هزینه فرصت
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قانون انتقال خون آلمان مصوب  ،1338به عباراتی مانند «نیاز به رضایت آگاهانه اهداكنندگان»،
«تشریح مفاد و مدارك پزشكی و محرمانهبودن»« ،ایجاد گروه كاری مشورتی در مورد خون»
پرداخته و مقرر میكند كه خون اهداشده یا تركیبات خون «باید بدون دستمزد باشد» ،هرچند
«ممكن است به فرد دهنده بازپرداخت صورت گیرد» .در هلند ،قانون حاكم بر انتقال خون،
مصوب  1388به طور مستقیم به تبادل مالی در جمعآوری خون اشاره دارد .این قانون مقرر
نموده است كه اهداكنندگان «ممكن است تنها برای جبران هزینههای معقول و منطقی
دیدگاه اخلاقی خرید و فروش خون در اسناد بینالمللی و نظامهای حقوقی

متحملشده ،پولی دریافت كنند»؛ رابعا كشورهایی كه پرداخت هزینه به اهداكنندگان را مجاز
شمردهاند بر روی این موضوع نظارت و كنترل دارند .در فرانسه ،مقدار پولی كه برای هزینهها
باید به اهداكنندگان پرداخت شود را تعیین میكنند .همچنین نظامهای بیمه درمانی در
كشورهایی مانند كانادا به كنترل قیمت ورودیهای پزشكی تمایل دارند .در برخی از كشورها
نیز به دلیل وجود مشكلاتی كه در سیاست تهیه خون ملی خود با آنها رو به رو هستند ،مواضع
متفاوت دیگری نسبت به این موضوع در قوانین خود اتخاذ نمودهاند ،مثلا در كانادا علیرغم
اینكه در تحولات سیاست عمومی و قانونی ،در دهههای گذشته ،تعهد رسمی به نوعدوستی
مشهود بوده و پس از آن ،توسعه اصول ملی خون و تصویب قوانین اهدای بافت ،برای تثبیت
نوعدوستی به عنوان یك سیاست عمومی مرجح در تهیه بافت برای استفاده درمانی ادغام
شدند .نوع دوستی و اخلاق «اهدای زندگی» ،نیز بخش رسمی از سیستم خون ملی این كشور
در دهه  1372شد .با این وجود پلاسما در این كشور با تكیه بر واردات از ایالات متحده صورت
میگیرد كه به نظر میرسد تأمین منابع پلاسما از ایالات متحده منطبق بر اصول كفایت و به
صرفهبودن باشد .خصوصا اینكه تولید محصولات پلاسما برای كانادا ،از لحاظ اقتصادی یا فنی
امكانپذیر نیست .از این نقطهنظر ،تكیه بر پلاسمای اهدایی در قبال پرداخت ،ممكن است به
عنوان یك استثنای موجه بر اصل اراده و نوعدوستی در سیاست ملی خون در نظر گرفته شود.
در ماده  347قانون مدنی یونان به طور كلی برخی از اعضای بدن انسان مانند خون و مو را،
جدای از تمامیت جسمانی یك انسان زنده در نظر گرفته است .جسد مومیاییشده یا اسكلت را
نیز غیر مرتبط با شخصیت انسان دانسته و بدین جهت مقرر داشته كه این موارد میتوانند
موضوع یك معامله قرار گیرند .در بند اول ماده  31لایحه قانون مدنی چین «اشیا ،افعال ،حقوق

Downloaded from ijmedicallaw.ir at 1:01 +0430 on Thursday July 19th 2018

اهداكننده ،مطابق با تعریف شورای اروپا از «داوطلبانه ،اهدای بدون پرداخت» است .ماده 12

 / 07فصلنامه حقوق پزشكی

سال دهم ،شماره سیوهشتم ،پاییز 5931

مقرر داشته «اندامهای داخلی یك انسان ،خون ،مغز ،بافت ،اسپرم ،تخمك و دیگر اندامها
ممكن است موضوع حقوق مدنی قرار گیرند .این موارد مخالف نظم عمومی نبوده و در چارچوب
محدودیتهای اخلاق حسنه میباشند» (.)12
 -2-2نظام حقوقی ایران :قانونگذار ایران با الهام از فقه امامیه جنبه شخصیت و شأن و
كرامت انسانی را در قانونگذاری مورد توجه ویژه قرار داده و احترام به این مهم را نه تنها در
خصوص انسان دارای حیات ،بلكه برای میّت نیز ضروری دانسته است .قانون اساسی جمهوری
«كرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا» ،در كنار اصول
اعتقادی دین اسلام و مذهب شیعه قرار داده است .علاوه بر این در قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران با وضع اصول دیگری از جمله اصول منع شكنجه (اصل  ،)38اصل منع هتك
حرمت و حیثیت دستگیرشدگان و زندانیان قانونی (اصل  ،)33حقوق برابر اقوام و قبایل (اصل
 ،)13رفع تبعیض ناروا (بند  3اصل  ،)3منع هتك حیثیت (اصل  ،)22منع تبعید یا تغییر یا
تغییر اقامت اجباری (اصل  ،)33منع دستگیری غیر قانونی (اصل  )32و تصویب قوانین عادی
دیگر و وضع مجازات برای افرادی كه اصول مذكور را نقض نمایند ،احترام به حیثیت انسانی را
مورد توجه قرار داده است.
خروج عنوان مجرمانه فعل ربودن انسان از ذیل عنوان «سرقت» و قراردادن آن تحت
عناوین «آدمربایی» و «قاچاق انسان» در حقوق ( ،)17-18فقه ( )13-22و تعریف قانونی آن با
این بیان «هر كس به قصد مطالبه وجه یا مال ،یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عُنف
یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی كند به
حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد ».ماده  621قانون مجازات اسلامی مصوب 1371
صدقی بر این مدعا است .با این وجود مسؤولیتهای مرتبط با طب انتقال خون در نظام قانونی
ایران مورد اشاره مستقل قرار نگرفته است ،ولی با وجود اندكبودن منابع قانونی در زمینه طب
انتقال خون ،اساسنامه سازمان انتقال خون ایران مصوب  63در ماده  4مقرر داشته «تهیه،
تأمین و توزیع خون براى مصرفكننده در سراسر كشور رایگان مىباشد».
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دارد و تنها استثنای وارد بر این ماده تبصره آن است كه بیان داشته «در غیر موارد اورژانس
سازمان مىتواند اعطاى خون را به بیمار مشروط به جایگزینى تمام یا قسمتى از خون
مصرفشده توسط بستگان سالم بیمار بنماید» كه در ادامه این تبصره این شرط را نیز به نوعی
تضعیف كرده و اشعار داشته «چنانچه بیمار به هر نحوى احتیاج به خون داشته و فامیلى هم
نداشته باشد ،جایگزینى خون مطرح نخواهد بود»؛ ثانیا نه تنها خون ،بلكه مشتقات و فرآوردههای
خونی نیز مشمول این ماده میشوند و قابل خرید و فروش نیست ،زیرا به تصریح ماده 1
دیدگاه اخلاقی خرید و فروش خون در اسناد بینالمللی و نظامهای حقوقی

اساسنامه ،سازمان انتقال خون ماهیت غیر انتفاعی دارد ،اما نكته مهم در این اساسنامه اشاره به
منابع مالی سازمان انتقال خون در ماده  11است كه در بند سوم آن «درآمدهاى حاصل از
انجام خدمات و فروش فرآوردههاى سازمان» را یكی از منابع تأمین مالی سازمان دانسته است.
در ماده  11قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373
نیز به سازمان انتقال خون اجازه داده است درآمدهای حاصل از فروش فرآوردههای خون و
خدمات آزمایشگاهی را به حساب درآمد عمومی كشور واریز نماید .این درآمدها نه در قبال
خون و فرآوردههای آن ،بلكه به دلیل هزینههای هنگفت صورتگرفته برای اخذ ،آزمایش و
غربالگری خون و استخراج فراوردههای آن است.
ممنوعیت خرید و فروش خون ،به نحو دیگر نیز پیشبینی و مورد تأكید قرار گرفته است.
ماده « 27آییننامه فعالیت بانك خون بیمارستانها» مصوب  1382مقرر میدارد «مؤسسات
درمانی به هیچ وجه حق دریافت وجهی بابت تأمین خون و فرآوردههای آن از بیمارستان را
ندارند» .در ماده  28همین آییننامه بیان شده است كه «مؤسسات درمانی و واحد بانك خون
حق تحویل ،ارسال و فروش خون و فرآوردههای آن را به بیماران یا مطبها یا آزمایشگاهها یا
بیمارستانهای دیگر ندارند» ،هرچند این آییننامه به موجب «آییننامه فعالیت بانك خون و
بخشهای مصرفكننده خون و فرآوردههای آن در مراكز درمانی» نسخ شد ،ولی مواد  27و 28
آییننامه سابق در مواد  32و  31آییننامه اخیر متبلور شده است.
خون و سایر اعضای بدن به نوعی مرتبط به تمامیت جسمی انسان است ،صرف نظر از نوع
رابطه انسان با اعضای بدن خود ،وی حق ندارد عملی را انجام دهد كه خلاف شأن و كرامت وی
باشد.
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اصل كرامت انسانی به طور مسلم در جامعه بینالمللی و نظام حقوق بشر و حقوق بشر
دوستانه مورد شناسایی قرار گرفته و به وسیله وضع استانداردها و قواعد حقوق بشر بینالمللی،
حفظ و حمایت شده و شیوههایی كه منجر به نقض كرامت انسانی میشود ،محدود یا ممنوع
شدهاند .به كارگیری بدن انسان و اجزای آن به عنوان منبع كسب درآمد و نقض بسیاری از
حقوق بشر از جمله شكنجه و رفتارهای غیر انسانی بیتردید مغایر با كرامت انسانی محسوب
میشوند (.)21
فراوانی در زمینه پزشكی ،دارویی و درمان بیماریها برخوردار شده و هر روز بر ارزش آن افزوده
میشود .عدم جایگزینی دارویی برای این عنصر و نیاز شدید بیماران به این عنصر حیاتی باعث
شده ،مانند یك كالا مورد خرید و فروش و به عنوان یك صنعت پررونق مورد توجه سودجویان
قرار گیرد .اكثر كشورها با الهام از توصیهنامههای بینالمللی و قطعنامههای الزامآور یا غیر
الزامآور ،فروش خون و فرآوردههای خونی را غیر مجاز دانستهاند .از طرفی این موضوع نباید به
گونهای باشد كه موجب مواجهه كشورها با كمبود شدید خون شده و حیات بیماران نیازمند را
به خطر اندازد و یا با سوء استفاده از این ضرورتهای درمانی و كالاانگاری خون ،آن را دستاویز
مقاصد شوم خود در جهت سودآوری قرار دهند ،پس ضروری است بدون ممانعت از خرید و
فروش خون و با نظارت دقیق بر روند آن از طریق قانونگذاری صحیح ،حد تعادل را پیش گرفت
تا ضمن تأمین خون كافی ،سلامت و ایمنی آن را نیز تأمین نمود.
به عبارتی هر كشوری باید دارای یك مقررات ملی خون مناسب با نیازهای بهداشتی خود
باشد .نكات مهمی كه باید در این مورد رعایت شود ،میتواند مبتنی بر توصیههای سازمانها و
مؤسسات بینالمللی در این خصوص از جمله جامعه بینالمللی انتقال خون ( International

 )Society of Blood Transfusionو سازمان بهداشت جهانی باشد .به نظر میرسد عدم
ممانعت فروش خون ،مشتقات یا فرآوردههای خون مانند پلاسما در برخی كشورها به هر ترتیب
خود نشأتگرفته از اخلاق ،در حد ضرورت و بدون جنبه كالاانگاری برای كسب سود و تجاری
نمودن آن میباشد.

محمود عباسی ،حسین شفیعی ،علیاکبر پورفتحالله ،احمد امی

امروزه با پیشرفت علم پزشكی ،در كنار سایر اعضا ،خون و فرآوردههای خونی از ارزش
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