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چكيده

زمينه ها و هدف: یكي از روش هاي تحقيق در حوزه ي علوم، روش مطالعه ي تطبيقي یا به عبارت دیگر روش مقایس��ه اي اس��ت. استفاده ي انسان 
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مقدمه

پیوند عضو به معناي انتقال بافت یا عضو، زنده یا مرده، درون یك فرد، 
ــد )1(. همچنین  ــن افرادي از یك گونه یا گونه هاي مختلف، مي باش بی
گفته شده، پیوند عضو یعني جابه جا کردن یك عضو یا بافت از بدن یك 
فرد به فرد دیگر است )2(. البّته عّدهاي معتقدند، اصطالح پیوند اعضاء، 
ــت،  ویژهي اعضاي جامد بدن )اعّم از اعضاي خارجي بدن از قبیل: پوس
ــه، پانكراس »لوزالمعده« و  ــه و اعضاي داخلي بدن مانند: قلب، ری قرنی
ــت و شامل مایعات گرفته شده از بدن مانند خون و پالسما  کلیه ها( اس

نمي شود )3(. با توجه به تعاریف مذکور، به نظر مي رسد بهترین تعریف 
ــت یا عضو به بدن موجود زنده  ــت و انتقال دادن باف پیوند عضو، برداش
ــیب دیده غیرقابل ترمیم و یا جایگزیني، براي  براي ترمیم بافت هاي آس

اعضاي از کار افتاده مي باشد.
قبل از لغو بردگي در بسیاري از کشورها، بشر یكي از موضوعات معامله 
ــت، تا آن که با استدالل به شأن و کرامت انساني، موجبات لغو  بوده اس
ــي از آن دوباره پا به عرصه ي وجود  ــي فراهم گردید. اّما نوع نوین بردگ
ــت. نوعي از بردگي مدرن، خرید و فروش اعضاء و بافت هاي بدن  گذاش
ــان ها گاه براي درمان یك بیمار اقدام به اهداي عضو  ــان است. انس انس
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ــع نیازهاي ماّدي، اقدام به فروش  ــش، و گاه از روي فقر و براي رف خوی
ــار نیازمند و رنج  ــان عّده اي بیم ــود مي نمایند و در این می ــاي خ اعض
ــتند که براي رهایي از رنج بیماري، اقدام به دریافت و یا  ــیده هس کش
ــروش عضو صورت  ــد. بدین صورت عمل خرید و ف ــد عضو مي کنن خری

مي پذیرد.
اهّمّیت موضوع خرید و فروش عضو به این علّت است که انسان شأن و 
ــي مي سپارد و اخالق را زیر پا مي نهد تا اقدام  کرامت خود را به فراموش
ــان ها  ــه رفع نیازهاي ماّدي خویش، نماید. بدین صورت که برخي انس ب
ــیدن به آمال خویش اقدام به فروش اعضاء و  براي رفع نیازها و گاه رس
بافت هاي خویش مي نمایند. در حقیقت این دسته از انسان ها، به عنوان 
ــك کاال با اعضاي خود برخورد مي نمایند که مي توانند به مانند طال و  ی

جواهرات و امالک، به هنگام نیاز مالي روي آن حساب باز کنند.
ــت هاي ناصحیح براي حّل آن موجب  کمبود عضو و پیش گرفتن سیاس
شده است چالش هاي فراواني فراروي پیوند اعضاء قرارگیرند که هریك 
ــگران  ــط پژوهش ــن چالش ها یك انگیزه براي انتخاب موضوع توس از ای

مي باشد.
ــت انگیزه تدوین این مقاله، نور تاباندن به نقاط تاریك فراروي  درحقیق
قانون پیوند اعضاء در ایران مي باشد تا ضمن روشن نمودن نقاط تاریك 

و رفع چالش ها، به مواردي چون سؤال هاي زیر پاسخ دهد:
1- آیا قوانین موجود درخصوص پیوند اعضاء در ایران و انگلستان جامع 

و کافي هستند؟
2- نقاط مشترک و متفاوت هر یك کدام است؟

از آن جا که مطالعه تطبیقي روشي است که امكان طرح و بهره برداري از 
ــتاوردهاي یك نظام حقوقي را فراهم مي آورد، به مطالعه ي تطبیقي  دس
ــده  ــتان )انگلیس و ولز( پرداخته ش موضوع مورد بحث با حقوق انگلس
ــه چالش ها و ضرورت هاي هر یك از  ــت، تا بدین ترتیب با پي بردن ب اس

نظام هاي حقوقي، درصدد اصالح و تكمیل آنها برآید.

روش ها

ــد. با مراجعه  ــورت کتابخانه اي مي باش ــش این مقاله به ص روش پژوه
ــهر تهران و  ــطح ش ــكده هاي حقوق در س به تمامي کتابخانه هاي دانش
ــگاه شهید بهشتي و نیز  ــگاه علوم پزشكي تهران و دانش کتابخانه دانش
ــگاه علوم  ــكي دانش کتابخانه هاي مرکز تحقیقات و اخالق و تاریخ پزش
ــكي شهید بهشتي، دانشگاه تهران و دفتر سازمان بهداشت جهاني  پزش
ــتان ها  ــه کتابخانه هاي برخي بیمارس ــن مراجعه ب ــران و هم چنی در ته
ــي)ره( و .... کتاب ها،  ــریعتي و امام خمین ــتان دکتر ش از جمله بیمارس
مقاالت و پایان  نامه هاي مرتبط با موضوع، بررسي و از آنها نكته برداري 
ــتخراج و جمع آوري گردیده است. سپس  ــده و مطالب مورد نیاز اس ش
ــتفاده از روش تحلیل محتوا 1، تحلیل و بررسي مطالب گردآوري  با اس

شده صورت پذیرفت.

1. content analysis

بحث

1 ـ منابع حقوقي پیوند اعضاء در ایران 
ــر مظاهر گوناگون منابع حقوقي اعّم از قانون، آئیننامه و ... که در  در زی

خصوص پیوند اعضاء در ایران وجود دارد، بیان میگردد.

قانون اساسي  1-0
ــیترین و مهّمترین  ــادر، از اساس ــون م ــوان قان ــي به عن ــون اساس قان
ــي مقّرر میدارد:  ــرود. اصل 29 قانون اساس ــمار می منابع حقوقي به ش
ــتگي، بیكاري، پیري،  ــورداري از تأمین اجتماعي، از نظر بازنشس »برخ
ــوانح و نیاز به  ــتي، در راه ماندگي، حوادث و س از کار افتادگي، سرپرس
ــكي  به صورت بیمه و  ــتي و درماني و مراقبت هاي پزش خدمات بهداش

غیره حّقي است همگاني«. 
از سوي دیگر مطابق اصل 43 قانون اساسي، از جمله مواردي که اقتصاد 
ــده، تأمین نیازهاي  ــتوار گردی ــالمي ایران بر پایه آن اس ــوري اس جمه
ــت و درمان و آموزش  ــكن، خوراک، پوشاک، بهداش ــي مانند مس اساس

و پرورش است. 
ــه برخورداري از تأمین  ــي )ک ــن بر پایه این دو اصل قانون اساس بنابرای
ــكي را حّقي  ــت و درماني و مراقبتهاي پزش اجتماعي و خدمات بهداش
همگاني بر شمرده( دولت موّظف است، طبق قوانین از محّل درآمدهاي 
ــارکت مردم، خدمات و حمایت هاي  عمومي و درآمدهاي حاصل از مش
ــه بیماران نیازمند  ــراي هر یك از افراد جامعه و از جمل ــي فوق را ب مال

پیوند، تأمین نماید. 
همچنین از وظایف دولت است که در زمینه ي اهداي عضو فرهنگسازي 
ــدارس صورت بگیرد. هم چنین  ــازي مي تواند در م نماید.2 این فرهنگس
ــانه هاي جمعي مردم را آگاه نمود که مرگ مغزي  مي توان، از طریق رس
ــتفاده از منابع بالقّوه پیوند  ــت. بدین صورت مي توان اس همان مرگ اس

اعضاء را افزایش داد و از هدر رفتن این منابع جلوگیري نمود.

1ـ2 قانون مجازات اسالمي 
قانون مجازات اسالمي مصوب 1392، نسبت به قانون مجازات اسالمي 
ــت.  ــخص اس ــي) مصوب 1370( داراي چندین ویژگي مهم و مش قبل
ــراي محكومان زیر 18  ــبي دادگاه ها به راي جایگزین اعدام ب ــزام نس ال
ــال، توسعه ي مجازات هاي تكمیلي و تبعي، معافیت مجرم از مجازات  س
ــه  ــورت احراز توبه، اعمال مجازات هاي کودکان و نوجوانان در س در ص
وضعیت، ورود به مباحثي چون نظام نیمه آزادي، آزادي مشروط و ... از 

مهم ترین تغییرات در قانون جدید است.

2. از آنجا که متأسفانه اصلي از اصول قانون اساسي به مسئله ي فرهنگ سازي اختصاص 
نيافته است به مقّدمه قانون اساسيـ  که بيان ميدارد: »وسائل ارتباط جمعي )راديو 
ــاعهي  ــامي در خدمت اش ــتي در جهت روند تکاملي انقاب اس و تلويزيون( بايس
فرهنگ اسامي قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشه هاي متفاوت بهره 
ــي در خصوص حق آموزش و پرورش استناد  جويد و ....« ـ و اصل 30 قانون اساس

ميشود که مطابق اين اصل آموزش از حقوق همگاني است. 
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ــود،  ــاهده مي ش ــالمي مصوب 1392، مش با مرور در قانون مجازات اس
ــتند. از جمله مواّد  ــي هس چندین ماّده در بحث پیوند اعضاء قابل بررس
ــاره کرد: بند ج ماده 158 در باب  قانوني مرتبط که مي توان به آنها اش
"رضایت"، ماّدهي 372 در باب "بیمار در حكم میت"، ماده 495 و497 

در باب" برائت" و ماده 724 در باب" قطع اعضاء میت" مي باشند.
ــالمي سابق ماده  برخي )4( بر این باورند که ماّده 55 قانون مجازات اس
ــد؛ در بحث ضرورت، در  ــكیل مي ده ــون مجازات فعلي را تش 152 قان
ــرایط اضطراري اقدام به عمل پیوند اعضاء  ــكاني که در ش خصوص پزش
ــاّده ي قانون، در بحث  ــرد دارد؛ در حالي که این م ــد نیز کارب مي نماین
ــرایط فوري و اضطراري مطابق  ــد اعضاء جایگاهي ندارد. زیرا در ش پیون
ــد بدون اخذ رضایت، اقدامات الزم را  ــك مي توان بند ج ماّده 158، پزش
ــن فني، علمي و نظامات دولتي انجام دهد، بدون آن که  با رعایت موازی

مرتكب جرمي شده باشد. 
ــالمي، در صورتي که فرد  ــد ج ماّده 158 قانون مجازات اس ــق بن  مطاب
ــت عضو  ــان عضوش را اهداء نماید و به برداش براي نجات جان یك انس
خویش توسط پزشك رضایت دهد، پزشك نیز در برداشت عضو موازین 
ــئولّیت کیفري  ــه اي را رعایت نماید؛ مس ــي و نظامات حرف ــي، علم فن
ــت عضو، ندارد. بدین معنا که جراحت  براي جراحت وارده جهت برداش
ــت کلیه، مسئولّیتي براي پزشك و  وارده بر دهنده ي عضو جهت برداش
ــكي اش در صورت رعایت نظامات حرفه اي و عدم بي مباالتي،  تیم پزش

بي احتیاطي و… نخواهد داشت. 
ــت که بیمار قبل از درمان به پزشك  در این جا رضایت به معني اذن اس
ــده  ــت صادر ش ــخصي که اذن او معتبر اس مي  دهد. رضایت باید از ش
ــك آگاهي هاي الزم در مورد نوع  ــد یعني پزش ــد و نیز آگاهانه باش باش
ــر بخواهد با رفتار یا  ــزد کند و اگ ــان و عواقب آن را به بیمار گوش درم
ــه عنوان طبیب  ــود ب ــار خالف واقع موجب جلب رضایت بیمار ش گفت
ــكل رضایت به نظر  ــود. اما در مورد ش ــئول خواهد ب فریب  دهنده مس
مي رسد به هر صورت که باشد اعم از شفاهي یا کتبي، صریح یا ضمني 
ــد، کفایت مي کند.  ــه به هر صورت که مبین رضایت بیمار باش  و خالص
ــك  ــت، در صورتي که پزش ــا که رضایت یك حّق خصوصي اس از آن ج
ــد و بیمار بعد از درمان گذشت کند  قبل از درمان آن را اخذ نكرده باش

مسئولیت پزشك منتفي مي شود.
ــالمي بیان مي دارد: »هرگاه کسي آسیبي  ماده 372 قانون مجازات اس
ــه وي را در حكم مرده قرار دهد و  ــخصي وارد کند به گونهاي ک ــه ش ب
تنها آخرین رمق حیات در او باقي بماند و در این حال دیگري با انجام 
ــود و  ــتقر او پایان دهد نفر اول قصاص مي ش رفتاري به حیات غیر مس
ــر دوم به مجازات جنایت بر میت محكوم مي گردد. حكم این ماده و  نف
ماده )371( این قانون در مورد جنایات غیر عمدي نیز جاري است«. 

ــؤال مطرح مي گردد که آیا میتوان فرد دچار مرگ مغزي را  حال این س
ــت؟ به نظر میرسد با توجه به تعریف متخّصصین از  در حكم مرده دانس
ــت مي دانند مرگ مغزي مصداقي  مرگ مغزي که آن را غیر قابل برگش
ــون مجازات  ــق ماده 372 قان ــت. لذا طب ــوم در حكم مرده اس از مفه

ــرد  دچار مرگ مغزي  ــالمي مي توان گفت خاتمه دادن به حیات ف اس
ــود بلكه جنایت علیه مرده به شمار مي رود. البته  ــوب نمي ش قتل محس
ــاي بیماران فوت  ــده قانون پیوند اعض ــه تبصره 3 ماده واح ــا توجه ب ب
ــكان عضو تیم پیوند اعضاء از این حكم مستثني مي باشند؛  ــده، پزش ش
ــط  بدین ترتیب در صورتي که جراحاتي بر فرد دچار مرگ مغزي، توس
پزشكان عضو تیم پیوند اعضاء وارد شود، پزشكان از پرداخت دیه معاف 

هستند )5(.
مطابق ماده 495 قانون مجازات اسالمي»هرگاه پزشك در معالجاتي که 
ــت مگر  ــام مي دهد موجب تلف یا صدمه بدني گردد، ضامن دیه اس انج
آن که عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازین فني باشد یا این که قبل 

از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصیري هم نشود... .« 
برائت، بدین  معنا است که بیمار عالوه بر این که رضایت به عمل جراحي 
ــي از آن  هم رضایت مي دهد  و درمان مي دهد، به عوارض احتمالي ناش
و پزشك را از مسئولّیت مبرا مي کند. درحقیقت نیاز عمومي به معالجه 
ــئولّیت اقتضاء  ــكان از معالجه، در صورت مطالبه مس ــودداري پزش و خ
ــود؛ در غیر این  صورت هیچ پزشكي از ترس  مي کند، برائت پذیرفته ش
ــي را معالجه نمي نماید. اّما، این بدین  معنا نیست  مسئولّیت بعدي کس
که با اخذ برائت پزشك از بیمار، پزشك مبرا از هرگونه مسئولّیت باشد، 
ــك با وجود اخذ برائت نامه هم مسئول مي باشد و  بلكه در مواردي پزش
آن جایي است که پزشك قصور نموده باشد یعني به دلیل بي مباالتي یا 
بي احتیاطي و یا عدم رعایت نظامات حرفه اي دچار قصور پزشكي شده 

که منجر به عارضه اي براي بیمار شده است )6(.
ماده 497 قانون مجازات اسالمي در باب برائت بیان مي دارد: »در موارد 
ــك براي نجات مریض،  ــد و پزش ضروري که تحصیل برائت ممكن نباش
طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسي ضامن تلف یا صدمات وارده 
ــت و  ــت در موارد اضطراري نیازي به اخذ برائت نیس ــت.« باید گف نیس
ــئولیتي معاف خواهد بود. این ماده  ــك طبق قانون از هرگونه مس پزش
ــت. البته باید توجه  ــا توجه به قاعده لزوم حفظ نفس قابل توجیه اس ب
ــت و  ــك نیس ــت این اضطرار، مجوز بي احتیاطي و بي مباالتي پزش داش
ــكي مي باشد و در صورت  ــك مكلّف به رعایت موازین فني و پزش پزش
ارتكاب تقصیر، پزشك طبق قانون مكلّف به جبران خسارت وارده است. 
ــي دارد: » قطع اعضاء میت  ــالمي بیان م ــاده 724 قانون مجازات اس م

براي پیوند به دیگري درصورتي که با وصیت او باشد، دیه ندارد.«
ــود، در صورتي که،  ــت مي ش ــوم مخالف این ماده چنین برداش از مفه
ــد مشمول مواد  جدا کردن عضو بدن میت بدون اذن و وصیت وي باش
ــردد؛ یعني طبق ماده 722،  ــالمي مي گ 722 و 727 قانون مجازات اس
ــت .... دیه  ــان زنده اس ــر میت، یك دهم دیه کامل انس ــه جنایت ب دی
ــایر اعضاء و جوارح میت به همین  ــر و صورت و س جراحات وارده به س
نسبت محاسبه مي شود. طبق ماده 727 هرگاه شخصي به طور عمدي، 
ــك نماید، عالوه بر پرداخت  ــازد و یا وي را هت جنایتي بر میت وارد س
ــي و یك تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیري  دیه یا اَرش جنایت به س

درجه شش محكوم مي شود.  

 دكتر شهال معظمي و همکاران
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1ـ3 قوانین و مقّررات پزشكي، بهداشتي و اصول اخالقي
ــكي، بهداشتي و اصول اخالقي مرتبط با  برخي از قوانین و مقّررات پزش

بحث برداشت و پیوند اعضاء در ایران، به شرح زیر مي باشد:
ــا بیماراني که مرگ  ــده ی ــون پیوند اعضاي بیماران فوت ش اول ـ »قان
ــه  ــتمل بر ماده واحده و س ــت«. این قانون مش ــلّم اس مغزي آنان مس
ــوراي اسالمي موّرخ  ــه ي علني مجلس ش ــد که در جلس تبصره مي باش
ــون از زمره معدود  ــت )7(. این قان ــیده اس 1379/1/17 به تصویب رس
ــي، بدون اظهارنظر  ــت که با عنایت به اصل 94 قانون اساس قوانیني اس
شوراي نگهبان، قابل اجرا گردیده است. زیرا در اصل 94 قانون اساسي 
ــالمي باید به شوراي  ــت: »کلیه ي مصّوبات مجلس شوراي اس آمده اس
نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موّظف است آن را حّداکثر ظرف 
ــي  ــالم و قانون اساس ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اس
ــي قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند براي تجدیدنظر به  مورد بررس

مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصّوبه قابل اجرا است«. 
ــدي بیماران  ــت اعضاي پیون ــه منظور برداش ــب این قانون، ب ــه موج ب
ــلّم است و پیوند آن به  ــده یا بیماراني که مرگ مغزي آنان مس فوت ش
بیماراني که ادامه حیاتشان به پیوند عضو بستگي دارد، حصول شرایطي 
همچون؛ کسب مجّوز کتبي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
ــتان هاي مجّهز براي پیوند اعضاء، وجود وصیت بیمار یا  توسط بیمارس
ــان خبره  ــط کارشناس ــخیص مرگ مغزي توس موافقت ولي میت و تش

ضروري است. 
ــي از بیماران نیازمند به  ــاي بخش قابل توّجه اگرچه این قانون راه گش
اعضاء پیوندي است و به دلهره و نگراني جامعه ي پزشكي در استناد به 
پشتوانه ي قانوني پایان بخشیده است؛ اّما مانند بسیاري از قوانین داراي 

کاستي هایي است. 
این کاستي ها را مي توان به دو دسته ي شكلي و ماهوي تقسیم نمود. در 
ــكلي باید گفت که با توّجه به متن قانون و تعریف  خصوص ایرادهاي ش
»ماّده واحده« )8( نمي توان گفت این قانون یك ماّده واحده است. زیرا، 
در برگیرنده ي چند تبصره است و هیچ یك از تبصره ها ارتباط مستقیم 
ــد تبصره،  باید قانوني با  ــر ندارند. بنابراین به جاي آوردن چن با یكدیگ
ــته مي شد؛ البّته شاید تصویب شدن آن در قالب ماده  چندین ماّده نوش
واحده، به دلیل آسان بودن تشریفات مربوط به تصویب ماده واحده در 

مقابل قانون است3.
اّما، ایرادهاي ماهوي به قرار زیر هستند4:

ــوان آن برمي آید،  ــرا همانطور که از عن ــون جامع نبوده، زی ــن قان 1. ای
ــامل سایر  ــت و ش ــده و مرگ مغزي اس مختّص ، پیوند از افراد فوت ش
ــت و پس  ــبتاً طوالني، قوانيني در اين زمينه وجود نداش 3. با توّجه به اينکه مّدت نس
ــاي زيادي با آن صورت گرفت  ــدن اليحه در مجلس چهارم مخالفت ه از مطرح ش
ــت زمينه تصويب آن را فراهم کند و  ــتدالل هاي موافقان نتوانس به گونه اي که اس
ــم )1379/1/17( به طور انجاميد. در طي اين مّدت  لذا تصويب آن تا مجلس شش
ــتوانه ي قانوني اقدام به پيوند  ــم( پزشکان بدون پش )مجلس چهارم تا مجلس شش
مي نمودند؛ بنابراين تصويب شدن آن در قالب ماّده واحده کار را آسانتر مي نمود. 
ــاّده واحده به صورت مزيت در بند مربوط  ــت، برخي از معايب اين م 4. الزم به ذکر اس
ــده و پروتکل تعيين مرگ  به آئين نامه اجرايي قانون پيوند اعضاي بيماران فوت ش

مغزي آمده است. 

منابع تأمین عضو مانند پیوند از دهنده زنده نمي شود. بنابراین، ابهامات 
قانوني بسیاري در این زمینه به جاي مانده است5.

ــم اعضاء توّجه اي  2. به مواردي همچون خرید و فروش اعضاء و توریس
نداشته است، در نتیجه این موارد نیز مسكوت مانده است. 

دوم ـ هیأت وزیران در جلسه ي موّرخ 1381/2/25، »آئین نامه  اجرایي 
ــده یا بیماراني که مرگ مغزي آنان  قانون پیوند اعضاي بیماران فوت ش
ــت را تصویب نمود )9( و در تاریخ 1381/7/10 آن را اصالح  مسلّم اس
ــون پیوند اعضاي بیماران  ــرد )10(. این آئیننامه، مباحث اجرایي قان ک

فوت شده را بیان نموده است. 
از جمله مزیت هاي این آئیننامه به قرار زیر است: 

ــن آئین نامه ، برخي از نقایص قانون فوق، همچون عدم ارائه ي تعریفي  ای
ــت. از سوي دیگر تا قبل از تصویب این  از مرگ مغزي را رفع نموده اس
ــه هنگام مرگ مغزي  ــتان هاي خصوصي ب ــیاري از بیمارس آئیننامه بس
ــالع نمي دادند؛ زیرا بیم  ــز پیوند اعضاء اّط ــاران، موضوع را به مراک بیم
ــوي خانواده هاي بیماران مورد بازخواست قرار  ــتند که از س این را داش
ــكل مرتفع گردید، زیرا  ــد. اّما، با تصویب آئیننامه اجرایي این مش گیرن
ــتان هاي کشور را موّظف نموده است که وقوع مرگ مغزي  تمام بیمارس
را به مرکز مدیریت پیوند و بیماري هاي خاّص وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي گزارش دهند؛ اّما متأسفانه این آیین نامه فاقد ضمانت 

اجرا است. 
ــته است، اعضاي تیم تشخیص و تایید  هم چنین این آئیننامه بیان داش
ــند، که این ماّده  مرگ مغزي نمي توانند عضو تیم هاي پیوند کننده باش

قباًل در تبصره 3 ماّده واحده نیز آمده بود6.
بر اساس ضوابط این آئیننامه تشخیص و تأیید مرگ مغزي توسط چهار 
ــز و اعصاب، یك  ــص مغز و اعصاب، یك جراح مغ ــك )یك متخّص پزش
ــكي قانوني  ــي( و حضور پزش متخّصص داخلي7 و یك متخّصص بیهوش
ــاس قانون و  ــكان در هر واحد بر اس ــورت مي گیرد8 )11(. این پزش ص
ــت و درمانـ  براي  آئین نامه اجرایي مربوطه، با حكم مقام وزارت بهداش

مّدت 4 سال ـ منصوب مي شوند )12(. 
ــت، این  ــده اس از جمله موارد دیگري که در این آئین نامه پیش بیني ش
ــخیص قطعي مرگ مغزي باید در بیمارستان هاي مجّهز  ــت که تش اس

5. البّته گروه اخاق زيستي و پزشکي فرهنگستان علوم پزشکي و انجمن علمي پيوند، 
ــته اند و به  ــه از اهداءکنندگان زنده اظهار داش ــوص پيوند کلي ــي را در خص نظريات
ــت که در بندهاي  ــده اس ــتورالعمل هايي نيز صادر ش دنبال آن بخش نامه ها و دس

بعدي توضيح آن خواهد آمد. 
ــاط ضعف يک قانون و  ــدن يک ماّده خود مي تواند از نق ــت تکرار ش ــد توّجه داش 6. باي

آئين نامه باشد. 
7. در پروتکل تعيين و تأييد مرگ مغزي، پزشک متخّصص داخلي، جزء پزشکان تعيين 

کننده مرگ مغزي و تکميل کننده ي برگه ي مخصوص، لحاظ نشده بود. 
ــي قانون پيوند اعضاي  ــره 3 ماّده 2 آئين نامه اجراي ــت مطابق تبص 8. الزم به ذکر اس
ــک قانوني در حيطه  ــک، پزش ــط پزش ــده، تأييد مرگ مغزي توس بيماران فوت ش
ــخيص مرگ مغزي نيز  ــئوليت هاي مربوطه در زير برگه ي تأييد و تش وظايف و مس
ضروري است و اين از نقاط قابل توّجه اين قانون است. اين در حالي است که برخي 
ــکي، همان منبع، ص 130( به اشتباه گمان  ــي، محمود، حقوق جزاي پزش )عباس
ــکي قانوني در تأييد مرگ مغزي، نشان  ــتن متخّصصين پزش نموده اند، نقش نداش

دهنده ي غفلت قانونگذار در اين زمينه است. 

مطالعه تطبيقي نظام حقوقي پيوند اعضاء در ایران و انگلستان
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دانشگاه هاي دولتي انجام شود )13(. 
از دیگر نكات قابل توّجه این آئیننامه، این مي باشد که پس از تشخیص 
ــي اهداءکننده و اعضاي  ــامل ارزیاب ــایر مراحل )که ش مرگ مغزي، س
ــت(  اهدایي جهت پیوند، آزمایش هاي انطباق بافتي اهداءکننده و ... اس
ــفاهي( بیمار یا رضایت وراث کبیر قانوني  در صورت وصیت )کتبي یا ش
ــاس مدارک مثبته انجام  ــورت مي گیرد. احراز وراث قانوني نیز بر اس ص
ــا باید ضمیمه ي »برگه ي رضایت اهداء اعضاي  مي گیرد و تصویر9 آن ه
ــر تمامي موارد پیش بیني  ــدي پس از مرگ« گردد. در حال حاض پیون
ــرگ مغزي، در فرم هاي  ــوص رضایت وراث قانوني فرد م ــده در خص ش
ــط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پیش بیني  تهیه شده توس

شده است.
ــّخص نگردیده  ــل تامل در این آئین نامه این که، مش ــر نكات قاب از دیگ
ــزي پس از  ــرد دچار مرگ مغ ــد یا ف ــت، در صورتیكه، هویت جس اس
ــت عضو بدهد؛ آیا  ــي باید اذن به برداش ــد؛ چه کس تحقیق نامعلوم باش
ــخ به چنین مسائلي در  حاکم مي تواند چنین اذني بدهد؟ لذا، جاي پاس

آئین نامه ي اجرایي خالي است. 
ــوص اهداءکنندگان  ــن مصّوبه در خص ــاید بتوان گفت، اّولی ــومـ  ش س
ــه از اهداءکننده زنده به اتباع بیگانه(،  ــده )به غیر از بحث پیوند کلی زن
ــنامه  ــت که در این بخش بخش نامه ي 13101/س موّرخ 1385/2/9 اس

پیوند کلیه از دهنده ي زنده، قانوني شمرده شده است. 
ــرایط اهداءکننده ي زنده غیرخویشاوند را بیان  ماّده 7 این بخشنامه ش

مي نماید که عبارتند از: 
»الف ـ سن 40 ـ 20 سال 

ب ـ اخذ رضایت کتبي )آگاهانه( مجّزا از اهداءکننده و زوج یا زوجه، در 
اهداءکنندگان مجّرد، رضایت دوم از والدین اخذ مي گردد10

ــمي و رواني اهداء کننده که توسط متخّصصین  ــالمت کامل جس جـ  س
مربوطه احراز مي گردد«. 

ــت، این است که، دادن  ــنامه آمده اس از دیگر مواردي که در این بخش
هرگونه آگهي در خصوص اهداء  کلیه در زمان حیات کاماًل ممنوع است 
ــب پیگرد قانوني متخلّفین )اعّم از متقاضي اهداء و مرجع صدور  و موج

آگهي( مي شود )14(.
ــداء کلیه، از  ــارت در فرآیند اه ــطه گري یا تج ــن هرگونه واس هم چنی
اهداءکنندگان زنده ممنوع است و موجب پیگرد قانوني مي گردد. )15(
اّما در سال 1386 به دلیل اهّمیت ابعاد اجتماعي و اخالقي پیوند کلیه 
از اهداءکننده زنده و افزایش اهداءکنندگان غیرخویشاوند )که در ازاي 
ــوي  ــوي گیرنده عضو و دریافت مبلغي از س ــت مبلغي پول از س دریاف
ــود مي نمودند(، موضوع  ــوان هدیه، اقدام به دادن عضو خ ــت به عن دول
جهت بررسي و اظهارنظر به گروه اخالق زیستي و پزشكي فرهنگستان 
ــه و بحث  ــكیل چندین جلس ــكي، ارجاع گردید. پس از تش علوم پزش

9.Copy
ــاران کليوي به  ــت از بيم ــط انجمن حماي ــي که توس ــر در فرم هاي ــال حاض 10. در ح

اهداءکنندگان ارائه مي شود، اين مسئله رعايت مي گردد. 

ــان و  ــكار و آراء و نیز بهره مندي از نظر کارشناس ــي و تبادل اف و بررس
متخّصصان حوزه هاي مختلف علمي )از قبیل حوزه هاي فقهي، فلسفي، 
ــناختي، جامعه شناختي و پزشكي(، سرانجام در جلسه ي موّرخ  روان ش
ــتند11: »عمل جراحي پیوند و هم چنین اهداء  1386/11/15 اظهار داش
کلیه از فرد زنده داوطلب )خویشاوند و غیرخویشاوند( به طور کلّي قابل 
قبول است و تبادل وجه به عنوان پاداش، سپاس یا هدیه به اهداء کننده 

غیر اخالقي تلّقي نمي شود؛ مشروط بر این  که:
ــد و در حالت تعادل فكري و  ــده باش ـ اهداءکننده مجبور به اهداء نش
ــر به این کار اقدام  ــلطه و اکراه و با اختیار کامل و طیب خاط ــدون س ب

نماید.
ــوري در همه ي مراکز12، از  ـ اهداءکننده کلیه طبق ضوابط مصّوب کش

نظر جسمي و رواني دقیقاً بررسي شود. 
ــته  ــكي، منعي براي عمل جراحي اهداي کلیه وجود نداش ـ از نظر پزش

باشد.
ــش خدمات  ـ اهداءکننده پس از عمل جراحي اهداي کلیه، تحت پوش

پزشكي مناسب قرار گیرد.
ــكي و تیم پیوند کلیه، در روند اهداي کلیه دخالتي نداشته  ـ گروه پزش
ــطه گري به هر شكلي در این فرآیند جلوگیري  ــند و از هرگونه واس باش

شود. 
ــوي یك شوراي  ــتیباني از س ــكي و نظارت و پش ـ ضوابط اخالق پزش

کشوري تدوین و تنظیم شود. 
ــده و دریافت کننده از یك ملیت واحد برخوردار بوده و فرد  ـ اهداءکنن

غیر ایراني با عضو اهدایي از شهروند ایراني پیوند نشود. 
ـ افراد کمتر از 18 سال یا بیشتر 45 سال مجاز به اهداء عضو نباشند« 

.)16(
همانگونه که مالحظه مي نمائید این نظریه نیز داراي ابهامات و ایراداتي 
ــده است اهداء کننده باید از نظر  ــت؛ براي مثال در بند دوم گفته ش اس
ــود، اّما مشّخص ننموده است که چه  ــمي و رواني دقیقاً بررسي ش جس
کسي عهده دار این مسئولیت است. هم چنین در بند سوم آمده است که 
نباید منعي براي عمل جراحي اهداي کلیه وجود داشته باشد، اّما موارد 
ــت. از سوي دیگر نمي توان خطرات احتمالي که  منع را بیان ننموده اس

هر عمل جراحي به دنبال دارد را نادیده گرفت. 
ــه؛ آیا جامعه  ــت ک ــود این اس ــؤال مهّمي که در اینجا مطرح مي ش س
ــه ها حضور داشتند، ابعاد  ــاني که در این جلس ــان و روان شناس شناس
ــوي اهداءکننده ي زنده  ــي و روانشناسي اهداي عضو از س جامعه شناس
ــاوند را بررسي نموده اند؟ )براي مثال آیا بررسي  خویشاوند و غیرخویش
ــداء دچار عوارض روحي مي گردد یا  ــد که اهداءکننده بعد از اه نموده ان

خیر؟( 

ــد اعضاء« نيز ياد  ــاق حرفه اي در زمينه پيون ــه به عنوان »اصول اخ ــن نظري 11. از اي
شده است. 

12.در اين نظريه مشّخص نگرديده مقصود از » همه ي مراکز« چيست.

 دكتر شهال معظمي و همکاران
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2ـ منابع حقوقي پیوند اعضاء در انگلستان  
1ـ2 قانون آناتومي13 مصّوب 1984 )17(

ــتفاده از بخش هاي مختلف بدن افراد  این قانون در جهت نظارت بر، اس
فوت شده، براي انجام آزمایش هاي آناتومي است و توضیحاتي در مورد 

مالّكیت و استفاده از بخش هاي مختلف بدن ارائه داده است. 
ــد  ــن قانون، اگر فردي قبل از مرگ رضایت داده باش ــق ماده 1 ای مطاب
ــي، پژوهشي و آزمایش هاي  که بدن او بعد از مرگ براي اهداف آموزش
آناتومي مورد استفاده قرار گیرد و از سوي افراد وابسته به وي مخالفت 
ــود؛ استفاده از جسد این  ــتفاده اي، اعالم نش قانوني، درباره ي چنین اس

فرد براي اهداف یاد شده، بدون مانع خواهد بود.       
این قانون، مباحث قانوني مرتبط با آزمایش هاي آناتومي بر روي اجساد 
ــالف رضایت فرد، از  ــم محتمل )براي مثال: بر خ ــاي جرائ و مجازات ه
جسدش براي انجام آزمایش هاي آناتومي استفاده شود( را نیز برشمرده 

است. 

2ـ2 قانون پیوند اعضاي بدن انسان مصّوب 1989 )18(
ــخ به تجارت بین المللي پیوند  این قانون در 27 جوالي 1989، در پاس
ــید که شامل اهداءکنندگان زنده و افراد فوت شده  عضو، به تصویب رس
ــده ي زنده را )در  ــوي دهن ــد. البّته این قانون اهداي عضو از س مي باش

صورتي که رابطه ژنتیكي با گیرنده نداشته باشد(، محدود مي نماید. 
ــان را ممنوع نموده  ــش اّول این قانون، معامله ي تجاري اعضاي انس بخ
ــب بیان مي دارند: »ماّده  ــت. ماّده 1 و 2 این بخش از قانون به ترتی اس
ــتان، براي عرضه یا پیشنهاد عرضه یك عضو از  ــي در انگلس 1- اگر کس
بدن فرد زنده یا مرده که قرار است در انگلستان یا هر جاي دیگري، به 
ــنهاد پرداخت پول کند؛ یا ماّده  ــود، پیش بدن فرد دیگري پیوند زده ش
2- هرگونه تبلیغي را درباره ي پرداخت پول در ازاي عضو پیوندي چاپ 

یا توزیع نماید، مجرم شناخته مي شود«. 
ــامل پرداخت  ــن بخش، ش ــول در ای ــت، پرداخت پ ــر اس ــه ذک الزم ب
ــده )زماني که فرد  ــاي مخارج زندگي دهن ــاي عمل و هزینه ه هزینه ه
ــوي فرد  دهنده به دلیل طي نمودن دوران نقاهت، درآمدي ندارد( از س

گیرنده، نمي شود. 
مطابق بخش دوم و ماده 5 این قانون، در صورتي که پیوند بین دهنده 
و گیرنده اي انجام شود که به لحاظ ژنتیكي غیر وابسته هستند، پزشك 
ــود و مجازات آن 3 ماه زندان یا جریمه  ــناخته مي ش مربوطه مجرم ش

نقدي تا سطح 5 مقیاس استاندارد یا هر دو خواهد بود. 
ــرادي که رابطه ژنتیكي  ــروع مراحل پیوند، باید اف از این رو، قبل از ش
نزدیكي با یكدیگر دارند، شواهدي مبني بر ارتباطشان ارائه نمایند و در 
خصوص اهداءکنندگاني که از خویشاوندان فرد گیرنده نیستند، مراحل 
ــرد که تصدیق و موافقت »مرجع تنظیم  اهداء فقط زماني انجام مي گی

ــت که ساختار بدن را مطالعه مي نمايد به عبارت  13. آناتومي (Anatomy) علمي اس
ــدا کردن تکه هاي  ــت، از راه ج ــاختار اس ــريح يک س ديگر آناتومي توصيف يا تش

مختلفي که بر هم سوار شدهاند و آن ساختار را تشکيل داده اند.

پیوند از فرد زنده ي غیر وابسته«14 اخذ شده باشد15.
نكته قابل توّجه دیگر در این قانون این است که اگرچه تعریف این قانون 
در مورد رابطه ژنتیكي، تعریف وسیعي است و شامل عموها و عّمه هایي 
ــتند  ــترک هس که به لحاظ خوني فقط »50 درصد« با فرد گیرنده مش
نیز مي شود)19(؛ اّما اهداي عضو بین همسراني که مّدت طوالني با هم 
ــتلزم اجازه ي مرجع تنظیم پیوند از فرد زنده غیر  زندگي کرده اند را مس

وابسته، نموده است. 

3ـ2 قانون بافت با منشأ انساني 2004 )20(
ــأ انساني« در 15 نوامبر 2004 الزم االجراء گردید.  »قانون بافت با منش
این قانون در سه بخش تنظیم گردیده است که به موارد زیر اشاره دارد: 
ــتفاده  ــاّده 3 و 2 از بخش اّول این قانون بیان مي دارد: نگهداري و اس م
ــدن متوّفي براي انجام آزمایش هاي آناتومي، در صورت اخذ رضایت  از ب
ــّوز )تحت بخش )1(22 »قانون ثبت تولّد و مرگ 1953«( )21(  و مج

قانوني است. 
ــن قانون بر رضایت هر فرد مبني بر  ــور که مالحظه مي نمائید ای همانط
ــت اعضایش براي پیوند و استفاده از بافت هایش تأکید مي ورزد.  برداش
براي مثال در خصوص اخذ رضایت از کودکان بیان مي دارد: »رضایت یا 
عدم رضایت یك کودک نباید از روي اجبار باشد و »رضایت مناسب«16، 
ــود. در  ــت که عالوه بر کودک از والدین کودک نیز اخذ ش رضایتي اس
ــب، رضایت کتبي است که  صورتي که کودک فوت نماید رضایت مناس
ــود یا آن  ــاهد امضاء ش ــط کودک در حضور یك ش ــل از مرگ توس قب
رضایت به دستور کودک و با حضور خود او و حضور حّداقل یك شاهد 

امضاء شود« )22(.
این قانون در خصوص رضایت افراد بالغ و افراد بالغي که توانایي رضایت 
ــرایط دیگري را پیشبیني نموده است و برخي اعمال را  دادن ندارند، ش

جرم انگاري نموده است.
ــكي  ماّده )1( 11 بیان مي دارد: »چیزي در این بخش تحت اختیار پزش
ــي  ــت«. در ادامه ي آن ماّده ي )2(11 اذعان دارد: »اگر کس قانوني نیس
ــد متوّفي یا مواّد به دست آمده  ــد که جس به صورت منطقي معتقد باش
ــكي قانوني است، نباید بدون رضایت پزشكي  از آن نیازمند معاینه پزش

قانوني عملي صورت پذیرد«. 
ــت که از واژه ي  ــن قانون وجود دارد، این اس ــه ي ابهامي که در ای نقط
»کسي« استفاده نموده و تعریفي از آن ارائه نداده است، تا بدین صورت 
ــّخص نماید. این امر سبب مي شود، هر کسي  ــمول آن را مش دایره ي ش
)حّتي افراد غیر وابسته(، بتواند، به صرف داشتن چنین اعتقادي، مانعي 
ــتفاده از منابع تأمین عضو را  در راه اهداي عضو ایجاد نماید و زمان اس
به تعویق بیندازد یا موجب از بین رفتن فرصت استفاده از منابع تأمین 

عضو گردد. 
14. Unrelated Live Transplant Regulatory Authority (ULTRA).

15. الزم به ذکر است با تصويب قانون بافت با منشأ انساني 2004، مرجع صاحيت دار 
ــف  وظاي ــده دار  عه  Human Tissue Authority (HTA) ــاني  انس ــت  باف

»ULTRA« ميگردد.
16. Appropriate Consent.

مطالعه تطبيقي نظام حقوقي پيوند اعضاء در ایران و انگلستان
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ــت: »چیزي در  ــوي دیگر، با توّجه به اینكه در صدر ماّده آمده اس از س
ــكي قانوني نیست«، دخالت پزشكي قانوني  این بخش تحت اختیار پزش
در معاینه ي این اجساد محدود به اعتقاد هر شخصي به معاینه ي جسد 

به غیر از پزشكان، پزشكي قانوني مي گردد. 
ــو، آناتومي و قاچاق  ــت، مباحث صادرات و واردات عض الزم به ذکر اس

عضو از دیگر مواردي هستند که در این قانون پیش بیني شده اند. 
ــت که در انتهاي مواّد قانوني،  از نكات قابل توّجه در این قانون، این اس
اصالحاتي بر »قانون آناتومي 1984« و »قانون پیوند اعضاي بدن انسان 
1989« وارد کرده است؛ اّما در انتهاي متن قانون جدولي تحت عنوان ، 
ــخ کردن18« ارائه نموده است که از جمله قوانیني که در  ــخ17و فس »نس
ــتند که در همین قانون اصالح  ــده اند، قوانیني هس ــخ ش این قانون نس

گردیده اند. 
ــخ کردن آن ها در  ــپس نس ــه اصالح کردن مواّدي از قوانین و س اگرچ
همان قانون جاي بسي شگفتي است، اّما باید گفت »قانون بافت با منشأ 
انساني 2004«، نسخ کنندهي صریح چند قانون ، قانون آناتومي 1984 

و قانون پیوند اعضاء انساني 1989 است19.

4ـ2 قانون بافت با منشأ انساني )کیفیت و امنیت براي 
استفاده انسان( 2007 )23( 20

این قانون که با هدف حفاظت از انسان ها به تصویب رسیده است، سعي 
بر آن دارد، از هرگونه »رویداد و واکنش نامناسب« در طول عمل پیوند 
جلوگیري نماید. این رویدادهاي نامناسب ممكن است به دنبال تدارک، 
ــد که  ــلول و بافتي باش امتحان، فرآوري، حفظ و نگه داري و یا توزیع س
ــده است و یا ناشي از انتقال یك  ــان در نظر گرفته ش براي پیوند به انس
ــد؛ در نتیجه این امكان  ــري از دهنده ي عضو یا بافت باش ــاري مس بیم
ــري منجر به  وجود دارد که این موارد منجر به انتقال یك بیماري مس

مرگ یا بستري شدن فرد به مّدت طوالني شود. 
در این راستا، قانونگذار در بند 1 ماّده ي 7 از بخش دوم این قانون بیان 
ــتن مجّوز، سلول یا بافتي را با  مي دارد: »هیچكس نمي تواند بدون داش
ــاني نگه داري کند، بنابراین داشتن مجّوز ضروري  هدف استفاده ي انس

است«. 
ــش دوم: »مرجع ذیصالح  ــاّده 7 از بخ ــد 5 م ــاس بن ــن بر اس هم چنی
ــود  ــد توزیع، صادرات یا واردات را مجّوز دهد مگر آنكه قانع ش نمي توان

17.Repeals.
18. Revocations.

ــؤال مطرح گردد که اگر اين  19. اين امکان وجود دارد براي خوانندگان محترم اين س
قوانين نسخ شده اند چه نيازي به بيان آنها بوده و چرا در ابتداي بحث به نسخ اين 
قوانين اشاره نشده است. در پاسخ بايد گفت، تاکنون بيشتر کتابها و مقاله هايي که 
ــتناد به قوانين نسخ شدهي انگلستان  ــتند، با اس مرتبط با موضوع پيوند اعضاء هس
نگاشته شده اند، اگرچه زمان انتشار کتاب ها و مقاله ها بعد از نسخ قوانين انگلستان 
بوده است. از اين رو پژوهشگران برخود واجب دانسته اند به ذکر و نقد اين قوانين 
بپردازد. تا با اّطاع از سير قانوني جهت اصاح قوانين ايران و انگلستان گام برداشته 
ــود. اّما بدين دليل که خوانندگان محترم، خواندن اين مطالب را بيهوده و عبث  ش
ــخ  شدن برخي از  ــگران از بيان نس ــمارند و به مطالعه ي آنها بپردازند، پژوهش نش

قوانين، در ابتداي بحث خودداري نموده است. 
20. اين قانون در 24 ماه مي 2007 تصويب و در 25 مي 2007 الزم االجراء گرديد. 

ــت«. ماّده  ــع، صادرات یا واردات براي اهداف کلینیكي ضروري اس توزی
ــگیري از وقوع هر نوع واکنش  20 از بخش 3 این قانون نیز، جهت پیش
و رویداد جّدي و بد بیان مي دارد: »مرجع ذیصالح باید اّطالعات مربوط 
ــاي جّدي و بد را با دیگران در تعامل قرار دهد  ــه واکنش ها و رویداده ب
ــهیل کند. این تعامل با  ــرایطي را فراهم نماید که این تعامل را تس و ش

افراد زیر صورت مي گیرد: 
ــه تدارک، آزمایش،  ــتان وظایف مربوط ب ــفـ  هر فردي که در انگلس ال
ــو را براي  ــادرات و واردات بافت و عض ــه داري، توزیع، ص ــرآوري، نگ ف

استفاده انساني برعهده دارد. 
ب ـ هر فردي که در انگلستان از این بافت و سلول ها استفاده مي کند. 
ــا و رویدادهاي جّدي و بد  ــع ذي صالح باید واکنش ه ــن، مرج هم چنی

را کشف و شناسایي کند و اقدامات کنترلي مناسب را به کار گیرد«. 
از نكات قابل توّجه در این قانون که در انتهاي بخش 7 آمده است، ایجاد 
رهنمودي است که در آن مباني انتخاب اهداءکننده عضو و خارج سازي 
آن ها از لیست اهداءکنندگان مشّخص شود و در خصوص محصوالتي که 
ــب ایجاد رویدادها و واکنش هاي جّدي و بد مي گردند و هم چنین  موج

در مورد انجام آزمایش هاي بیولوژیك اّطالعرساني نماید. 
ــاس بند 3 ماّده ي 2، این قانون شامل فرآیند  ــت، بر اس الزم به ذکر اس
سازي، نگه داري، توزیع ، صادرات یا واردات بافت و سلول، جهت استفاده 

در محصوالت مصنوعي از جمله ابزار پزشكي نمي گردد.

نتيجه گيري

حال که مقرّرات مرتبط با پیوند عضو در ایران و انگلستان بیان گردید، 
ــت موارد افتراق قانون انگلستان نسبت به ایران نیز ذکر گردد.  الزم اس
براي درک بهتر موضوع، ابتدا قوانین و مقّررات موجود در مورد برداشت 
عضو از دهنده مرگ مغزي و سپس برداشت عضو از دهنده ي زنده، در 

دو کشور، مورد مقایسه قرار مي گیرند. 
ــه قوانین در کشور ایران و انگلیس در مورد برداشت  در خصوص مقایس
ــور، قوانین الزم  ــزي باید گفت، هر دو کش ــو از دهندهي مرگ مغ عض
ــتان  ــن تفاوت که قوانین انگلس ــوع دارند. با ای ــي در این موض االجرای
ــائل  ــاره ننموده، بلكه مس ــالف قوانین ایران تنها به موارد کلّي اش برخ
ــت. براي نمونه، قوانین ایران مشّخص  جزئي را نیز مّدنظر قرار داده اس
ــد چه کسي  ننموده در صورتي که فرد مرگ مغزي مجهول الهویه باش

میتواند اذن به برداشت عضو بدهد. 
ــتان درخصوص پیوند  ــن تفاوت ها در قوانین ایران و انگلس ــا مّهمتری اّم
ــت عضو از دهنده زنده مشاهده مي شوند. کشور  اعضاء، در بحث برداش
ــي درخصوص  ــن الزم االجرای ــتان قوانی ــور انگلس ایران، برخالف کش
ــدارد و در این زمینه تنها به تعدادي  ــت عضو از دهندهي زنده ن برداش

دستورالعمل و بخشنامه اکتفا نموده است. 
ــتورالعمل ها هم با مقرّرات انگلستان در  ــنامه ها و دس البّته همین بخش
ــت عضو از دهندهي زنده متفاوت مي باشند. براي نمونه  خصوص برداش
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ــد در حالیكه این عمل در  ــد و فروش عضو در ایران قانوني مي باش خری
ــت. بحث برداشت  ــتان ممنوع و داراي ضمانت اجراي کیفري اس انگلس
ــور، در  و پیوند عضو اتباع بیگانه، از دیگر تفاوت هاي قانوني این دو کش

ــق قوانین ایران،  ــد. مطاب ــت عضو از دهنده زنده مي باش موضوع برداش
هرگونه دریافت عضو اتباع بیگانه از اتباع ایراني ممنوع است، در حالیكه 

این ممنوعیت در کشور انگلیس وجود ندارد. 
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Abstract:

Background: One of the research methods in the realm of science is using the comparative or in other words 
harmonistic method .Using this method is not something unprecedented, as they say, the mind of human being doesn’t 
stop thinking even for a moment, and naturally evaluates every cognition with another cognition and understanding, 
and with the application of this method it can understand the relation between different phenomena and therefore it 
can reach a proper understanding of them. Organ transplantation is one of the most important innovations in medical 
science which is used for a special treatment of some diseases, but like any other innovation it has its disadvantages 
beside its advantages and would cause some new challenges.

Methods: In a sectional, analytical and comparative study, the necessary information has been extracted from the 
existing resources in Tehran faculty of law libraries and the Tehran university faculty of medical sciences library and 
faculty of medical science of Shahid Beheshti university and also libraries of researches center for ethics and medical 
history of Tehran university of medical sciences, Shahid Beheshti, and the office of WHO.

Findings: In this article the researchers will be dealing comparatively study legal system organs transplant In 
Iran and England. primarily we will refer to the existing regulations in Iran especially the constitution ,Islamic 
criminal law ,moral codes and sanitary and medical regulations and …,after that we will be dealing with, anatomy act 
1984, human  organ  transplantation act 1989, tissue with human source act 2004,human tissue act 2004 (individuals 
who are not able to subscribe for  transplant),act 2006, human tissue act (quality and security for human use) 2007.

Conclusion: Examination on the laws and regulations in both Iran and England indicated that both countries have 
indispensible regulations regarding organ donation, with a diversification which for England the regulations are more 
elaborate in details but in the case of Iran they are more general.
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