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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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 حقوقی یهانظام و یالمللنیب اسناد در خون فروش و خرید اخلاقی دیدگاه

 1عباسی محمود

 2شفیعی حسین

 3اللهپورفتح اکبرعلی

 4امی احمد

 چکیده

 و نیمخالف همواره یخون یهافرآورده و خون هیته متداول یهاراه از یكی عنوان به خون فروش و دیخر

 ،اعضا ریسا با سهیمقا در بدن از عضو نیا فرد به منحصر یهایژگیو و اتیخصوص .است داشته را خود نیموافق

 سزای هب تأثیرات انتقال، سهولت خون، هیته یدائم و ریدپذیتجد منبع كی عنوان به كنندهاهدا به توجه

 و خرید انگاری،كالا زمینه دارویی، هایزمینه در آن هایفرآورده و حیاتی عنصر این ویژه كاربرد و پزشكی

 به باعث آلوده، خون توزیع از ناشی مخاطرات از نظرصرف و نموده فراهم را آن از استفاده سوء و فروش

 داده قرار اموال و اشیا ردیف در را انسان و گردیده دوستینوع قبیل از انسانی و اخلاقی هایارزش خطرافتادن

 بیتصو و نامههیتوص ه،یاعلام ه،یانیب صدور قیطر از المللیبین هایسازمان دخالت موجب امر، این .است

 این بررسی .گردید انسانی والای شأن و كرامت حفظ جهت در حقوقی هاینظام تحول آن، تبع به و نامهقطع

 نجات برای ضرورت جانب رعایت با همراه انگاری،كالا بدون باید خون، فروش و خرید كه دهدمی نشان موارد

 .پذیرد صورت زمینه، این در ابهام بدون و كامل قانونگذاری و هالتدو كامل نظارت با و انسان جان

 کلیدی واژگان

 المللیبین اسناد ،انگاریكالا خون، فروش و خرید اخلاق، خون،
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 مقدمه

 الهی پیامبران است. داده قرار آدمی نهاد در خداوند كه است فطری امور از اخلاق به گرایش

 گوناگون ابعاد در هاپلیدی از دوری و هانیكی انجام به را مردم ،اخلاقی یهاارزش بر تكیه با نیز

 كسب هایراه و نفسانی رذایل و فضایل تبیین دنبال به كه اخلاق دانش .اندكرده دعوت زندگی

 عبارت به .شودمی تبیین كلی و كاربردی اریهنج اخلاق قالب در ،است رذایل دفع و فضایل

 كه ینحو به است، انحراف و خطا از هاانسان رفتار و سلوك شتندامصون اخلاق علم تیغا دیگر

 اخلاق .(1) باشد دور ینفسان یهواها و كوركورانه یدهایتقل از و معتدل انسان، مقاصد و افعال

 اخلاقی نادرست و درست تشخیص مقام در كه است كاربردی اخلاقی هایشاخه از یكی پزشكی

 تحقیقات و تكنولوژی پیشرفت نتیجه در كه شكلاتیم حل برای و برآمده پزشكی حیطه در

 .(2) كندمی تلاش ،است آمده پدید شناسیزیست

 به مختلف حرف در اخلاق تا شده باعث زندگی مختلف ابعاد در امروز دنیای پیچیدگی

 در هرچند ،اندهنشد یمستثن امر نیا از یپزشك و بالینی رَفحِ .(3) گردد مطرح جداگانه صورت

 احترام و رزشا از وی شخصیت حتی و انسان كلیت بلكه ،انسان بدن اجزای تنها نه ورد گذشته

 رفتهرفته یانسان تیشخص و شأن داری،برده لغو زمان از و امروزه اما ،نبود برخوردار خاصی

 با گیرد. قرار فروش و خرید موضوع تواندنمی انسان گرید و هآورد دست هب را خود یاصل گاهیجا

 معرض در یانسان جسمانی تمامیت جایگزین عنوان به ،بدن یاعضا ریاخ دهه چند در وجود نیا

 دارد كه یخاص یهایژگیو لیدل به انسان خون امروزه اند.گرفته قرار مبادله و ستفادها سوء

 و شد مطرح خون درمانی كاربرد و استفاده علم، توسعه با رد.یگیم قرار ستد و داد مورد

 یافت. توسعه انسانی جوامع در هابیماری درمان و آلام كاهش برای حجامت

 تا حیات ابزار عنوان به خون كاربرد از را ارزشمند ایمجموعه خون انتقال طب امروزه

 مورد مشخص یكاربرد با كه داده گسترش درمانی، اهداف با خون اجزای جداسازی هایروش

 در درمانی مراحل از یكی عنوان به خون یاهدا و خون انتقال طب .(4) گیرندمی قرار استفاده

 بُعد از هم و پزشكی نبهج از هم را متعددی آثار و داشته توجهی قابل جایگاه پزشكی علم

 تبعات تواندمی خون گیرنده و دهنده برای خون انتقال پزشكی لحاظ از دارد. بردر حقوقی

 یا خون گیرنده به هاژنپاتو از ناشی هایعفونت انتقال .باشد داشته روحی حتی و جسمی

 این از افراد نمودنآگاه كه دنباشمی خون انتقال مهم بسیار جانبی عوارض از نیز آن مشتقات
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 خون انتقال طب اصلی اركان از یكی عنوان به آن هایفرآورده و خون است. لازم امری تبعات،

 بالای ریسك همچنین و انتقال قابلیت سهولت بودن،مایع باشد.می خاصی هایویژگی دارای

 به نسبت را عضو این انتقال، جریان در نوپدید و نوظهور هایبیماری كشف دلیل به خون انتقال

 نتیجه در سزایی هب تأثیر فرد، نیاز مورد خون تأمین نحوه .است نموده متمایز اعضا سایر

 .دارد خون سلامت و ایمنی لحاظ از گرفتهصورت آزمایشات

 رونق،پر تجاری صنعت یك به آن تبدیل و خونی هایفرآورده از وییدار استفاده همچنین

 و خون فروش و خرید زمینه در را استفاده سوء و دلالی زمینه انسان اتیح نجات بهانه به

 حقوق نظام تا است داده هم دست به دست دلایل این همه و آورده فراهم آن كالاانگاری

 به را كشورها خون یمل استیس ،نامهقطع ای و نامههیصتو ه،یاعلام ه،یانیب صدور با المللنیب

 تیاهم و گاهیجا ر،یتأث به توجه با زین مختلف یكشورها و كرده معطوف یاخلاق اصول سمت

 جمله از كشورها برخی در د.نینما نیتقن به اقدام نهیزم نیا در هاآن یحقوق نظام در خون

 قبال در پول پرداخت و دریافت ،2224 لسا مصوب یانسان بافت قانون موجب به انگلستان

 بافت قانون طبق اسكاتلند مانند كشورها از گرید برخی در و است جرم انسانی هایسلول انتقال

 محسوب جرم انسان بدن اجزای تهیه قبال در پاداش اخذ یا دادن ،2226 سال مصوب یانسان

 .شودمی

 و خرید مورد در وضعیت این كنند.می فرض كالا را اسكلت و مو اسكاتلند، و انگلستان در

 متفاوت است ممكن آن هایفرآورده و خون ها،دندان مادر، شیر مو، جمله از دیگر اجزای فروش

 هادندان و پستان شیر مو، فروش اعضا، وندیپ قانون 11 ماده 2 بند استناد به سوئد كشور در باشد.

 انتقال، از بعد ییاجزا چنین لهستان حقوق در است. مجاز ،گیرد صورت كنندهااهد رضایت با اگر

 در كشورها یمل استیس خون، فروش یا انتقال مسأله به نسبت یول (،1) شوندمی محسوب كالا

 همراه یاخلاق كردیرو كی با كشور ازین مورد یخون یهافرآورده و ونخ تأمین ضرورت كنار

 یاخلاق گاهیجا به قیتحق نیا در .است داشته آن در ییسزا هب ریتأث لالملنیب حقوق كه است

 پرداخت. میخواه یحقوق یهانظام ریسا و یالمللنیب حقوق ظامن در خون هیته
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 المللبین حقوق نظام در

 یك بدن .گیرندمی قرار آسیب معرض در كه هستند مواردی و عوامل انسان شخصیت لازمه

 یحت جهت نیا به است. وابسته آن به و بوده انسانی شخصیت لازمه آن یاجزا و زنده انسان

 ینا هب (.6) شود محسوب شئ تواندنمی بنابراین و است متوفی شخصیت از بخشی انسان جسد

 و هافرآورده یا و خون كمبود جمله از مختلف دلایل به كشورها از برخی هرچند امروزه جهت

 اسناد موجب به للالمبین حقوق در اما ،اندشمرده مجاز را خون فروش و خرید خونی مشتقات

 و خرید و نگرندمی موضوع این به اخلاقی سیاقی و نسق با كشورها اغلب قوانین و المللیبین

 اند.ندانسته مجاز یلیدلا به را آن و دانسته انسانی كرامت و شأن مخالف را خون فروش

 خون فروش و خرید از نهی لیدلا ـ1

 جان نجات وظیفه و دوستی نوع اولا   شد. متصور توانمی عمل این از نهی برای دلیل سه

 دیگران به ندهد قرار خطر معرض در را ما دیگران به كمك اگر كه كندمی ایجاب دیگران،

 این بر .(7) است برخوردار نیز عمومی قانونی هایحمایت برخی از وظیفه این نماییم. كمك

 دیگران به ییاهدا صورت به باید بخشحیات و حیاتی عناصر از یكی عنوان به خون اساس،

 نوع این از هدف كهاین جهت به دیگر عبارت به نگیرد. قرار فروش و ریدخ مورد و شود منتقل

 فروش طریق از سود كسب نه را اصل باید بنابراین است افراد سایر به زندگی یاهدا دوستی،

 شناسهجامع ،موسیت چاردیر ،1372 سال در دهیم. قرار دیگران جان نجات بلكه ،خون

 استدلال ،«رابطه بر مبتنی هدیه» نام به خود كتاب در لندن، اقتصاد مدرسه در بریتانیایی

 (.8) باشد ملی خون سیاست بنیادین نصرع یك باید دوستینوع كه نموده

 تواندمی كه است تجاری ئش یك كالا است. آن انگاریكالا خون، نمودنفروش و خرید ثانیا 

 گرفته نظر در كالا عنوان به هیشهم حال، این با .گردد فروش و خرید صیخا ارزش با بازار در

 داشتننگه دنبال به قانونی و اخلاقی مذهبی، احساسات غرب، در مختلف هایدوره در شود.نمی

 هفدهم، قرن از حداقل مثال، عنوان به اند.بوده كالا یك عنوان به تجارت از دور به انسان بدن

 عرضه قابل اشیا برخی .(3) ندارد وجود بدن بر مالكیتی هیچ هك گردید قررم لاكامن حقوق در

 معاملات ،نباشد وریبهره قابل ئش اگر ،شود برخورد كالا یك عنوان به هاآن با نباید و نیستند

 (.12) شوندمی انجام اجتماعی سازمان و تخصیص لحاظ از مجاز غیر شكل به موارد این در بازار



 5931 پاییزم، وهشتسال دهم، شماره سی                          ی/ فصلنامه حقوق پزشك 01 

 

ین
د ب

سنا
ر ا

ن د
خو

ش 
رو

و ف
د 

خری
ی 

لاق
اخ

اه 
دگ

دی
ظام

و ن
ی 

ملل
ال

قی
قو

 ح
ای

ه
 

 و خرید مورد ،ئش عنوان به نباید چیزی هر ،«اشیا» از «افراد» تمایز ریهنظ طبق ثالثا 

 هرگز و هستند احترام محق و آزاد ،اراده دارای هایانسان عنوان به افراد، گردد؛ قرار فروش

 مانند بدن مواد شود. برخورد هاآن با ،گردد قلمداد كالا كه نحوی به یا اشیا عنوان به نباید

 شخصیت و متكرا عناصر و نماد كه است مرتبط بشر مثابه به ما تمامیت اب چنان آن خون،

 دائمی منبع یك عنوان به كنندهاهدا یك به توجه مثال برای .(11) شوندمی محسوب انسانی

 در را انسان خون اگر یحت ،شودمی ئش یك به انسان ارزش تقلیل باعث خون، از تجدیدپذیر

 فیتعر شمول در كه است ثیح نیا از واقع در ،میآور حساب به «شئ» محدود، و یضرور موارد

 شئ» بود شده مقرر نیچ یجمهور یمدن قانون حهیلا در مثلا  ، ردیگیم قرار شئ از یقانون

ادی توسط شخص قابل م و فیزیكی لحاظ از كه ملموسی و ارزش با چیز هر از است عبارت

 .(12) «باشدكنترل می

 بهداشت مجمع توسط 1371 نامههیتوص در: المللیبین و ایمنطقه اسناد دیدگاه -1-1

خدمات ملی خون بر »سعه تو و ارتقا (WHO) یجهان بهداشت سازمان كه شد تصویب جهانی

 این كه مهمی موضوعات از یكی. (13) بگیرد عهده بر را «تبرعی و داوطلبانهاساس اهدای 

 هایشركت فزاینده و گسترده فعالیت» داد قرار نظر مد خود نگرانی وانعن به نامه،هیتوص

 كشورهای در ریزیسپلاسماف و خون آوریجمع تجاری هایپروژه ایجاد برای تلاش در خصوصی

 .بود «توسعه حال در

 داوطلبانه، باید خونی اهدا كه بود كرده اعلام رسما  1373 سال در یالمللنیب سرخ صلیب

 صلیب ،1381 سال در باشد. بشردوستانه و انیانس اصول بر مبتنی ایانگیزه با و اجرت بدون

 مجدد تأیید از پس 1332 سال در و كرد تأیید را یجهان بهداشت سازماننامه قطع سرخ،

ی اهدا نوع ترینایمنی عنوان به خون تبرعی و داوطلبانهی اهدا» كه كرد اعلام خود، موقعیت

 انجمن و یجهان بهداشت سازمان هایتوصیه .(14) «است شده گرفته نظر در گیرندگان به خون

 گرفتهنشأت یهمگ پلاسما، و خون تبرعی و داوطلبانهی اهدا ترویج مورد در سرخ صلیب جوامع

 .است شده گرفته نظر در انسان یبرا كه است ییبالا تیشأن از

 است شده مقرر نیز 1337 مصوب ،اروپا شورای ریداو و بشر حقوق ونیكنوانس 21 ماده در

 78 (23)نامه قطع 14 و 3 مواد «.گردد مالی منافع به منجر نباید، آنی اجزا و نانسا بدن»

 هیچ بنابراین. ندنمود ایجاد را انسانیی اعضای اهدا بلاعوض ماهیت ،1373 مصوب اروپا شورای
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 عضو كشورهای به نامه،توصیه این در شود. گذاشته اعضا این روی نباید پایین یا بالا قیمتی،

 هاییتمسؤول تمام از را انسانی اعضا دوستانه،انسان هایهدف به توجه با كه شودمی توصیه

 معاف كنند. كالاها با مرتبط حقوق سایر و مالیات و صادرات و واردات از ناشی

 .تجارت قابل نه و است شئ یك نه انسان، بدن كه است این بر مبنی اروپا شورای سیاست

 و شودمی اعمال زیستی تجارت علیه برجسته هایلالاستد از یكی عنوان به سیاست این

ی اعضا كه مشی خط این .است اروپایی مدنی قانون در مالكیت انتقال رویه با مطابق همچنین

 بر منطبق ،علاوه به .باشدمی مذكوره مقررات با منطبق، دنشو گذاریقیمت نباید انسان بدن

 بود معتقد كانت .است نیز كانت امانوئل جمله از نوزدهم قرن هایفیلسوف برخی اخلاقی فلسفه

 از برتر كه چیزی هر و كندمی جایگزین و تعویض قابل را آن چیزی، هر روی گذاشتنقیمت كه

 دیدگاه، این اساس بر .(3) است احترام و شأن دارای و ندارد معادلی هیچ، باشد گذاریقیمت

 بافت انتقالات و نقل در سودجویانه غیر و انتفاعی غیر هایسیاست و گمركی حقوق از معافیت

 ام ذاتی برای كرامت انسانی باشد.احتر بر تأییدی است ممكن انسانی

 ساختار به مربوط مسائل به ایمنی و ایدز از را خود توجه اروپا یشورا ،1388 سال در

 در را كننده، استفاده بهینه و حمایت از اهداخودكفایی اصول و داد گسترش خون ملی خدمات

 از مورد دو نامه،توصیه كرد. اِعمال ملی خون انتقال خدمات ساختار و اداره بر 1388 نامهتوصیه

 اساس» عنوان به انسانی همبستگی به نامهتوصیه این داد. گسترش را خود اصول ترینقدیمی

 زا ناشی هایآسیب كافی و سریع جبران به كشور هر بهداشتی مقامات به و اشاره «خونی اهدا

 دستمزد بدون و تبرعیی اهدا از حمایت بر همچنین نامهتوصیه كند.می سفارش شدهاهدا خون

 خون، آوریجمع انتفاعی غیر هایزیرساخت مورد در را اروپا یشورا دیدگاه و نموده تأكید

 دهد.می گسترش

 از آن در كه خون سیاست مورد در را خود رسمی بیانیه اولین اروپا یشورا ،1331 سال در

 یك در نیز آن از پس اصطلاح این است. كرده ارائه، شده استفاده «اخلاقی اصول» اصطلاح

 هایبیانیه با كلی طور به اخلاقی اصول است. رفته كار به كنندگاناهدا از حمایت در اعلامیه

 گیرنده و كنندهاهدا از حمایت (،4 )ماده اتلافانه غیر و بهینه استفاده خصوص در آن از قبل

 گردید. ادغام (1 )ماده دستمزد بدون و داوطلبانه یاهدا و (3 ماده)
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 داشته اروپا خون سیاست در مهمی هاینقش اخیر، هایسال در اروپایی قوانین در غییراتت

 عرصه در هاسیاست این است. اخلاقی مسائل انعكاس جهت نظر تبادل ها،آن از یكی كه است

 موضوع این به نسبت المللیبین هایزمانسا اخلاقی رویكرد از حاكی خون مبادله و تهیه

 است. انسانی كرامت برمبنای

 حقوقی هاینظام دیدگاه ـ2

 به اقدام هاآن یحقوق نظام در خون تیاهم و گاهیجا ر،یتأث به توجه با مختلف یكشورها

 یانسان متكرا و شأن اند.داده قرار یبررس مورد مختلف ابعاد از را موضوع نیا و نموده نیتقن

 یخون یهافرآورده و خون یازهاین تأمین و تبادل نحوه یاخلاق گاهیجا تا است شده باعث

 زین كشورها نیا نیقوان در تبع هب و نماند پنهان دانانحقوق نظر از خون انتقال روند در مارانیب

 ابد.ی انعكاس

 كه گامیهن 1312 سال از: کشورها یقانون نظام در موضوع یاخلاق انعکاس -1-2

 هایهزینه «سود» رسمی، طور به فرانسه شد، دولتی یتمسؤول دارای خون، خدمات سازمان

 از درمانی استفاده جهت ،1312 سال در كرد. ممنوع را خونی هایفرآورده و خون غربالگری

 خون برای استانداردهایی و مجوز صدور طرح عمومی، كنترل مورد در مقرراتی قانون، در خون،

 یك مبنای بر 1331 سال در فرانسه، زیستی اخلاق ملی كمیته شد. گرفته نظر در ماپلاس و

 و اهداكننده به احترام ،رایگان بودن بدن، كردنتجاری و خون محصولات مورد در اخلاقی نظریه

 سیستم طولانی مدت برای كه كرده شناسایی اساسی هایارزش عنوان به را غیر انتفاعی اصول

 .است گرفته الهام آن از فرانسه خون

 این رساند. تصویب به را زیستی اخلاق و خون انتقال قوانین فرانسه، ،1333-1334 سال در

 كه درآورد الزام صورت به فرانسه عمومی سلامت وانینق در را اصول از وسیعی طیف قانونگذاری

 سیاست بر قیاخلا بازتاب روند فرانسه .(14) است «انسان شخصیت مصونیت» آن ردموا از یكی

 میان در خون محصولات مورد در 1331 اخلاقی نظریه است. داده قرار تأثیر تحت را اروپا خون

 گروه 1333 نظریه بخشالهام نظریه این دارد. خاصی جایگاه ملی زیستی اخلاق مجموعه

 نگرش یك موضوعات، این روی رسمی اخلاقی مذاكرات هایروش و بود اروپا اتحادیه اخلاقی

 است. داده ارائه ملی خون سیاست ایجاد و انعكاس برای دجدی
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 مبانی كشورها، برخی خون، فروش و خرید اخلاقی هایممنوعیت و جریان این مقابل در

 طور به اند.داده قرار انگاری()كالا كالایی نظریات مبنای بر را خود عمومی سیاست و قانونی

 بیشتر آسیب از جلوگیری برای مالی هایانگیزه یا و فروش كه است این هاآن استدلال معمول،

 هب بافت حاد و مداوم كمبود از كه مرگ یا بیماری انسانی، اجتناب قابل رنج و درد از اجتناب و

 نظر در بیماران نیازهای همه بتداا كه است بهتر اخلاقی لحاظ از است. لازم ،آیندمی وجود

 این .(11) باشیم نگران اهداكنندگان به پول ختپردا اخلاقی جنبه مورد در سپس ،دنشو گرفته

 به پرداخت عدم هایسیستم كه معنی این به است تجربی شواهد بر متكی بیشتر استدلال

نماید  رد را ضرورت ادعای است ممكن انسانی، بافت كافی عرضه به دستیابی در اهداكننده

 و پلاسما فروش بر جدید هایاستدلال در هم و تاریخی لحاظ به هم ،«ضرورت» نظریه .(16)

 باشد.می قوی و پرتكرار استدلال یك كه است بوده متكی انسانی بافت و اعضا

 امر، این توجیه ی،اعده تحلیل در خون، انگاریكالا توجیه برای «ضرورت» ادعای ركنا در

 هایاستدلال از یكی كه است «(Financial Neutrality Principle) مالی طرفیبی اصل» توسعه

 ناشی ،اهدا مالی موانع حذف برای و شده گرفته نظر در هاهزینه از برخی پرداخت برای پیشرو

 اثر این هاییپرداخت چنین باشد.می قطعی درآمد حتی یا غذایی وعده و سفر هایهزینه از

 .(3) «شود مالی ضرر متحمل ،اهدا اثر در نباید اهداكننده» كه دارد بر در را عقلانی و منطقی

 بلكه ،نیست انسانی بافت این مطلق انگاریكالا و خون فروش و خرید مؤید واقع در فوق تفاصیل

 نوعی به «خون دریافت قبال در پرداخت» توجیه در موجود هایتحلیل گفت بتوان شاید

 فروش و خرید جواز توجیه درصدد اقدام اولا   زیرا ،باشدمی انسانی كرامت و شأن از هاآن حمایت

 چرا و چونبی مجوز صورت در زیرا ،است كشورها این مقنین نزد در موضوع اهمیت بر دال ،خون

 خون فروش و دیخر دانستن «ضرورت» ثانیا   ؛نداشت وجود توجیه برای دلیلی امر، این برای

 طرفیبی اصل» به استناد ثالثا   ؛است عنصر این فروش و خرید جواز عدم بر ییاستثنا خود

 جبران صرفا   واقع در بلكه ،نیست فروش و خرید جواز مؤید نیز كشورها از برخی در «مالی

 شود. جبران باید كه شودمی تحمیل خون دهنده بر خون یاهدا جهت در كه است هاییهزینه

 و خون قبال در یاگسترده طور به كه آلمان مانند ییكشورها در كه است جهت بدین

 ندانسته اروپا خون سیاست مغایر را اهداكنندگان به پول پرداخت ،كنندیم پرداخت پول پلاسما

 فرصت هزینه و سفر برای «بازپرداخت از متمایز سیستم» یك كه اندنموده استدلال گونهنیا و
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 12 ماده است. «پرداخت بدونی اهدا داوطلبانه،» از اروپا یشورا تعریف با مطابق ،اهداكننده

 ،«اهداكنندگان آگاهانه رضایت به نیاز» مانند عباراتی به ،1338 مصوب آلمان خون انتقال قانون

 «خون مورد در مشورتی كاری گروه ایجاد» ،«بودنمحرمانه و پزشكی مدارك و مفاد تشریح»

 هرچند، «باشد دستمزد بدون باید» خون تركیبات یا اهداشده خون كه كندمی مقرر و پرداخته

 خون، انتقال بر حاكم قانون هلند، در .«یردگ صورت بازپرداخت دهنده فرد به است ممكن»

 مقرر قانون این .دارد اشاره خون آوریجمع در مالی تبادل به مستقیم طور به 1388 مصوب

 منطقی و معقول هایهزینه جبران برای تنها است ممكن» اهداكنندگان كه است هنمود

 مجاز را اهداكنندگان به نههزی پرداخت كه كشورهایی ؛ رابعا  «كنند دریافت پولی شده،متحمل

 هاهزینه برای كه پولی مقدار فرانسه، در دارند. كنترل و نظارت موضوع این روی بر نداهشمرد

 در درمانی بیمه هاینظام همچنین كنند.می تعیین را شود پرداخت اهداكنندگان به باید

 كشورها از برخی در .دارند تمایل پزشكی هایورودی قیمت كنترل به كانادا مانند كشورهایی

 مواضع ،هستند روه ب رو هاآن با خود ملی خون تهیه سیاست در كه مشكلاتی وجود دلیل به نیز

 رغمعلی كانادا در مثلا  ،اندنموده اتخاذ خود قوانین در موضوع این به نسبت دیگری متفاوت

 دوستینوع به یرسم تعهد گذشته، هایدهه در قانونی، و عمومی سیاست تحولات در كهاین

 تثبیت برای بافت، یاهدا قوانین تصویب و خون ملی اصول توسعه آن، از پس و بوده مشهود

 ادغام درمانی استفاده برای بافت تهیه در مرجح عمومی سیاست یك عنوان به دوستینوع

 كشور این ملی خون سیستم از رسمی بخش نیز ،«زندگی یاهدا» اخلاق و دوستی نوع شدند.

 صورت متحده ایالات از واردات بر تكیه با كشور این در پلاسما وجود این با .شد 1372 هده در

 به و كفایت اصول بر منطبق متحده ایالات از پلاسما منابع تأمین رسدمی نظر به كه گیردمی

 فنی یا اقتصادی لحاظ از كانادا، برای پلاسما محصولات تولید كهاین خصوصا  .باشد بودنصرفه

 به است ممكن پرداخت، قبال در ییاهدا یپلاسما بر تكیه نظر،نقطه این از نیست. پذیركانام

 شود. گرفته نظر در خون ملی سیاست در دوستینوع و اراده اصل بر موجه یاستثنا یك عنوان

 ،را مو و خون مانند انسان بدن یاعضا از یبرخ یكل طور به ونانی یمدن قانون 347 ماده در

 را اسكلت ای شدهییایموم جسد .است گرفته نظر در زنده انسان كی جسمانی تمامیت از یجدا

 توانندیم موارد نیا كه داشته مقرر جهت نیبد و دانسته انسان تیشخص با مرتبط ریغ زین

 حقوق افعال، اشیا،» نیچ یمدن قانون حهیلا 31 ماده اول بند در گیرند. قرار معامله یك موضوع
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 ماده نیهم سوم بند در و دانسته یمدن حقوق موضوعات مشمول را «فكری مالكیت و شخصیت

 هااندام دیگر و تخمك اسپرم، بافت، مغز، خون، انسان، یك داخلی هایاندام» داشته مقرر

 چارچوب در و نبوده عمومی نظم مخالف موارد این گیرند. قرار مدنی حقوق موضوع است ممكن

 .(12) «دنباشمی حسنه اخلاق هایمحدودیت

 و شأن و شخصیت جنبه امامیه فقه از الهام با ایران قانونگذار: ایران حقوقی نظام -2-2

 در تنها نه را مهم این به احترام و داده قرار ویژه توجه مورد قانونگذاری در را انسانی كرامت

 ریجمهو اساسی قانون است. دانسته ضروری نیز میّت برای بلكه ،حیات دارای انسان خصوص

 اصل به ایمان پایه بر نظامی را ایران اسلامی جمهوری نظام دوم، اصل از 6 بند در ایران اسلامی

 اصول كنار در ،«خدا برابر در او یتمسؤول با توأم آزادی و انسانی والای ارزش و كرامت»

 جمهوری اساسی قانون در این بر علاوه است. داده قرار شیعه مذهب و اسلام دین اعتقادی

 هتك منع اصل (،38 )اصل شكنجه منع اصول جمله از دیگری ولاص وضع با ایران لامیاس

 )اصل قبایل و اقوام برابر حقوق (،33 )اصل قانونی زندانیان و دستگیرشدگان حیثیت و حرمت

 یا تغییر یا تبعید منع (،22 )اصل حیثیت هتك منع (،3 اصل 3 )بند ناروا تبعیض رفع (،13

 عادی قوانین تصویب و (32 )اصل قانونی غیر دستگیری منع (،33 )اصل یاجبار اقامت تغییر

 را انسانی حیثیت به احترام نمایند، نقض را مذكور اصول كه افرادی برای مجازات وضع و دیگر

 است. داده قرار توجه مورد

 تحت آن قراردادن و «سرقت» عنوان ذیل از انسان ربودن فعل مجرمانه عنوان خروج

 با آن قانونی تعریف و (13-22) فقه (،17-18) حقوق در «انسان قاچاق» و «رباییآدم» عناوین

 عُنف به یگرید منظور هر به ای انتقام قصد به ای ،مال ای جهو مطالبه قصد به كس هر» بیان این

 به كند یمخف ای دیبربا را یشخص یگرید توسط ای شخصا  گرید نحو هر به ای لهیح ای دیتهد ای

 1371 مصوب اسلامی مجازات قانون 621 ماده «.شد خواهد محكوم سال پانزده تا پنج از حبس

 قانونی نظام در خون انتقال طب با مرتبط هاییتمسؤول وجود این با .ستا مدعا این بر صدقی

 طب زمینه در قانونی منابع بودناندك وجود با ولی ،است نگرفته قرار مستقل اشاره مورد ایران

 ه،یته» داشته مقرر 4 ماده در 63 مصوب رانیا خون انتقال سازمان اساسنامه ،خون انتقال

 «باشد.مى گانیرا كشور سراسر در كنندهمصرف براى خون عیتوز و تأمین
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 انسانی كرامت نظرگرفتن در و قانونگذار اخلاقی دیدگاه بر دلالت ضمنی طور به ماده این اولا 

 اورژانس موارد ریغ در» داشته بیان كه است آن تبصره ادهم این بر وارد یاستثنا تنها و دارد

 خون از قسمتى ای تمام نىیگزیجا به مشروط ماریب به را خون اعطاى تواندمى سازمان

 نوعی به نیز را شرط این تبصره این ادامه در كه «دیبنما ماریب سالم بستگان توسط شدهمصرف

 هم لىیفام و داشته خون به اجیاحت نحوى هر به ماریب چنانچه» داشته اشعار و كرده تضعیف

 هایفرآورده و مشتقات بلكه ،خون تنها نه ثانیا  ؛ «بود نخواهد مطرح خون نىیگزیجا باشد، نداشته

 1 ماده تصریح به زیرا ،نیست فروش و خرید قابل و دنشومی ماده این مشمول نیز خونی

 به اشاره اساسنامه این در مهم نكته اما ،اردد انتفاعی غیر ماهیت خون انتقال سازمان اساسنامه،

 از حاصل درآمدهاى» آن سوم بند در كه است 11 ماده در خون انتقال سازمان مالی منابع

 است. دانسته سازمان مالی تأمین منابع از یكی را «سازمان هاىفرآورده فروش و خدمات انجام

 1373 مصوب معین موارد در آن فمصر و دولت درآمدهای از برخی وصول قانون 11 ماده در

 و خون هایفرآورده فروش از حاصل درآمدهای است داده اجازه خون انتقال سازمان به نیز

 قبال در نه درآمدها این نماید. واریز كشور عمومی درآمد حساب به را آزمایشگاهی خدمات

 و آزمایش ،اخذ برای گرفتهصورت هنگفت هایهزینه دلیل به بلكه ،آن هایفرآورده و خون

 .است آن هایفراورده استخراج و خون غربالگری

 است. گرفته قرار تأكید مورد و بینیپیش نیز دیگر نحو به خون، فروش و خرید ممنوعیت

 اتمؤسس» داردمی مقرر 1382 مصوب «هامارستانیب خون كبان تیفعال نامهنییآ» 27 ماده

 را مارستانیب از آن یهافرآورده و خون أمینت بابت یوجه افتیدر حق وجه چیه به یدرمان

 خون كبان واحد و یدرمان اتمؤسس» كه است شده بیان نامهآیین همین 28 ماده در .«ندارند

 ای هاشگاهیآزما ای هامطب ای مارانیب به را آن یهافرآورده و خون فروش و ارسال ،لیتحو حق

 و خون بانك تیفعال نامهنآیی» موجب به مهناآیین این هرچند ،«ندارند گرید یهامارستانیب

 28 و 27 مواد ولی ،شد نسخ «درمانی مراكز در آن هایفرآورده و خون كنندهمصرف هایبخش

 است. شده متبلور اخیر نامهآیین 31 و 32 مواد در سابق نامهآیین

 نوع از نظر صرف است، انسان جسمی تمامیت به مرتبط نوعی به بدن یاعضا سایر و خون

 وی كرامت و شأن خلاف كه دهد انجام را عملی ندارد حق وی خود، بدن یاعضا با انسان رابطه

 باشد.
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 یریگجهینت

 بشر حقوق و بشر حقوق نظام و المللیبین جامعه در مسلم طور به انسانی كرامت اصل

 ،المللیبین و به وسیله وضع استانداردها و قواعد حقوق بشر گرفته قرار شناسایی مورد دوستانه

شود، محدود یا ممنوع هایی كه منجر به نقض كرامت انسانی میشیوهو حفظ و حمایت شده 

 از بسیاری نقض و درآمد كسب منبع عنوان به آن اجزای و انسان بدن كارگیری به .اندشده

 محسوب انسانی كرامت با مغایر تردیدبی انسانی غیر رفتارهای و شكنجه جمله از بشر حقوق

 .(21) شوندیم

 ارزش از یخون یهافرآورده و خون ،اعضا سایر كنار در ،یپزشك علم شرفتیپ با امروزه

 افزوده آن ارزش بر روز هر و شده برخوردار هایماریب درمان و ییدارو ،یپزشك نهیزم در یفراوان

 باعث یاتیح عنصر نیا به مارانیب دیشد ازین و عنصر نیا یبرا ییدارو ینیگزیجا عدم شود.یم

 انیسودجو توجه مورد پررونق صنعت كی عنوان به و فروش و دیخر مورد كالا كی مانند ،شده

 ریغ ای آورالزام یهانامهقطع و یالمللنیب یهانامههیتوص از الهام با كشورها اكثر رد.یگ قرار

 به دینبا موضوع نیا یطرف از .انددانسته مجاز ریغ را یخون یهاهفرآورد و خون فروش آور،الزام

 را ازمندین مارانیب اتیح و شده خون دیشد كمبود با كشورها مواجهه موجب كه باشد یاگونه

 زیدستاو را آن خون، یكالاانگار و یدرمان یهاضرورت نیا از استفاده سوء با ای و اندازد خطر به

 و دیخر زا ممانعت بدون است یضرور پس ،دهند قرار یسودآور جهت در خود شوم مقاصد

 گرفت شیپ را تعادل حد ح،یصح یقانونگذار قیطر از آن روند بر قیدق نظارت با و خون فروش

 نمود. تأمین زین را آن یمنیا و سلامت ،یكاف خون تأمین ضمن تا

 خود بهداشتی نیازهای با مناسب خون ملی مقررات یك دارای باید كشوری هر یعبارت به

 و هاسازمان هایتوصیه بر مبتنی تواندمی ،شود رعایت مورد نای در باید كه مهمی نكات باشد.

 International) خون انتقال المللیبین جامعه جمله از خصوص این در المللیبین مؤسسات

Society of Blood Transfusion) عدم رسدیم نظر به باشد. جهانی بهداشت سازمان و 

 بیترت هر به كشورها یبرخ در پلاسما مانند نخو یهافرآورده ای مشتقات خون، فروش ممانعت

 یتجار و سود كسب برای كالاانگاری جنبه بدون و ضرورت حد در اخلاق، از گرفتهنشأت خود

 باشد.یم آن نمودن
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