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  مروريي  مقاله
 چكيده

ي  هز مانند همين اعضاوند يپ. جامعه شد ي وارد عرصه يعلم پزشکن ينوهاي  از دستاورد يکي عنوان به اعضاوند يپ، شرفت علوميبا پ
ـ حما يگـذار بـرا   ن راستا قانونيدر هم. آورد وجود بهافراد جامعه  يز برايرا ن ييها چالش ،ها تيد در کنار مزيعلوم جد ت متقابـل از  ي

 ي نهين و مقررات موجود در زميقوان يبه بررسن مقاله پژوهشگران يدر ا .استكرده را وضع  ين و مقرراتيقوان، جامعه يحقوق اعضا
، يقـانون مجـازات اسـالم   ، يژه قانون اساسـ يو ران بهيدر ا اعضاوند يپ ينه به منابع حقوقين زميدر هم. پردازند مي رانيدر ا اعضاوند يپ

  .م کردياشاره خواه...  و يو اصول اخالق يو پزشک ين و مقررات بهداشتيقوان
ـ گ مـي  قـرار  يمورد بررسـ  ۱۴و  ۲۹ ،۴۳ ،۱۶۷ اصول )ن کشوريقواني  هسرلوح عنوان به( يدر قانون اساس در قـانون مجـازات   . ردي

ـ يدر زم ين مواد موجود در قـانون مجـازات اسـالم   يتر مهم عنوان به( ۱۵۸و  ۳۷۲، ۴۹۵ ،۴۹۷ ،۷۲۴ به مواد ياسالم  )اعضـا ونـد  يپي  هن
کـه   يمـاران يا بيفوت شده  نمارايب يوند اعضايقانون پ «به  يو اصول اخالق يو پزشک ين و مقررات بهداشتيدر قوان. شود مي پرداخته
 يوند اعضايقانون پ يياجرا  ي نامهآيين«، »١٣٧٩ يد مرگ مغزيين و تأييپروتکل تع« ،»۱۷/۱/۱۳۷۹مصوب  آنان مسلم است يمرگ مغز

کننـدگان    اهـدا ه از يوند کليو پ اهدادستورالعمل « ،» ٢٥/٢/١٣٨١است مصوب مسلم  آنان يکه مرگ مغز يمارانيا بيماران فوت شده يب
ـ ونـد کل ياز بحث پ غير به(کنندگان زنده اهدادر خصوص  ٩/٢/١٣٨٥س مورخ /١٣١٠١ ي نامه بخش« ، »٢٩/٧/١٣٨٧مصوب   زنده ه از ي
ـ ن نکته بيدر انتها ا .ايم هپرداخت» ١٣٨٨ماران مصوب يمنشور حقوق ب«، ») گانهيزنده به اتباع ب ي کنندهاهدا ن و يقـوان  کـه  شـود  مـي  اني
  .يستي نو مشکالت موجود کافها  رفع چالش يران وجود دارد برايدر ا اعضا ي پيوند زمينهکه در  يمقررات

  رانيا، يمرگ مغز، اعضاوند يپ، يمنابع حقوق :يديواژگان کل
  
  

   

                                                
  دانشگاه تهران ،دانشکده حقوق و علوم سياسي ،شناسي حقوق جزا و جرم ، گروهاستاديار ١
  علوم سياسي دانشگاه تهران ،کارشناس ٢
  کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ٣
  ، ۰۹۱۲۵۱۵۱۹۴۱: ، تلفنسسه تحقيقات علوم جنايي و جرم شناسيؤدانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، متهران،  :نشاني *

 Email:smoazami@ut.ac.ir  
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  مقدمه 

، ا مردهيزنده ، ا عضويانتقال بافت  يمعنا وند عضو بهيپ
، مختلف يهاا گونهيک گونه ياز  ين افراديب، ک فرديدرون 
جا بهجا يعني، وند عضويپ، گفته شدهچنين،  هم .)١(است 
 گر استيک فرد به فرد ديا بافت از بدن يک عضو يکردن 

ف ين تعريرسد بهتريم نظر به، ف مذکوريبا توجه به تعار .)٢(
ا عضو به بدن يبرداشت و انتقال دادن بافت ، وند عضويپ

 ميترم قابلريغ ي دهيد بيآس يهام بافتيترم يموجود زنده برا
  . است از کار افتاده ياعضا يبرا ينيگزيجايا 

در قرن  ين پزشکيقات و اکتشافات نويکه تحق يانقالب
د و يآورد در کنار فواوجود  به يعلوم پزشک ي نهيستم در زميب
ز ين خصوصي بهو مشکالت ها  جامعه را با چالش، ها تيمز

در کنار ، نينو يرهاورد عنوان به اعضاوند يپ. مواجهه کرد
 يم گوناگونياسباب جرا، دن به جان هزاران انسانيات بخشيح

تر از همه  و مهم اعضا يربايي برا آدم، سرقت، قتل :از جمله
 تنها آمار مربوط به. شدسبب  يمع انسانرا در جوا اعضاقاچاق 
از  ييمختلف سهم بسزا يدر کشورها اعضاقاچاق  و ييربا آدم
 دهد که متاسفانه مي ت انسان را نشانيه جسمانيم عليجرا
  .ان آن زنان و کودکان هستنديقربان تر بيش

ن علت است كه انسان شأن و كرامت ياهميت موضوع به ا
تا از نهد  سپارد و اخالق را زير پا مي خود را به فراموشي مي

اقدام به رفع نيازهاي مادي  اعضاد و فروش يق خريطر
ها براي رفع نيازها و  صورت كه برخي انسان  بدين. کند خويش

هاي  و بافت اعضاگاه رسيدن به آمال خويش اقدام به فروش 
با اعضاي  ها اين دسته از انسان ،در حقيقت. كنند ميخويش 

توانند به مانند  كه مي كنند ميبرخورد عنوان يك كاال  بهخود 
به هنگام نياز مالي روي آن حساب  طال و جواهرات و امالك

  .باز كنند
هاي ناصحيح براي حل  گرفتن سياست كمبود عضو و پيش

 اعضاهاي فراواني فراروي پيوند  آن موجب شده است چالش

ها يك انگيزه براي  د كه هريك از اين چالشقرارگير رانيدر ا
 ،حقيقت در .باشد مي انتخاب موضوع توسط پژوهشگران

 نور تاباندن به نقاط تاريك فراروي، ن مقالهين ايضرورت تدو
تا ضمن روشن نمودن نقاط است ران يدر ا اعضاپيوند  نيوانق

ا يآ :ل پاسخ داده شوديذهاي  به پرسش، ها تاريك و رفع چالش
از جسد و فرد زنده  اعضاوند يدر خصوص پ ينيران قوانيدر ا
در  اعضاخصوص پيوند  آيا قوانين موجود درجود دارد؟ و
  ؟ران جامع و كافي هستنديا

  کارروش 
شروع و تا  ١٣٩١ورماه سال يحاضر در شهرپژوهش 

هاي  با توجه به رفت و آمد. ل شديمقاله تکم ١٣٩١ماه  بهمن
 ين مجلس شورايد بيجد يمجازات اسالمي  هحيمکرر ال
قرار شد مقاله ، ب آنينگهبان و احتمال تصو يو شورا ياسالم

 ي حهينه ال( ١٣٧٠سال  يبا توجه به قانون مجازات اسالم
تا بعد از  شودبه مجله ارسال  )١٣٩٢ يقانون مجازات اسالم

 يسالمامراحل اصالح قانون مجازات ، ديب قانون جديتصو
هاي مورد  آوري اطالعات و داده جمع .شودز در مقاله اعمال ين

  دست  اي به كتابخانهي  هنياز در اين پژوهش از طريق مطالع
  . آمده است

، يپزشک( بودن موضوع مقالهاي  هرشت انيمبا توجه به 
هاي حقوق در  هاي دانشكده با مراجعه به كتابخانه )حقوق

علوم پزشكي تهران  ي دانشکده ي سطح شهر تهران و كتابخانه
هاي مركز  شهيد بهشتي و نيز كتابخانه يو دانشگاه علوم پزشک

، تهران يتحقيقات اخالق و تاريخ پزشكي دانشگاه علوم پزشک
سازمان بهداشت جهاني در تهران  دفترو  يشتد بهيشهدانشگاه 

ها از  هاي برخي بيمارستان مراجعه به كتابخانهچنين،  همو 
 ينيامام خم و يح دانشوريمس، جمله بيمارستان دکتر شريعتي

 هاي مرتبط با موضوع نامه مقاالت و پايان، ها كتاب...  و) ره(
و مطالب مورد نياز  شد يبردارها نکتهو از آن يبررس

ل يسپس با استفاده از روش تحل ؛شدآوري  استخراج و جمع
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ا  انجامشده  يمطالب گردآور يل و بررسيتحل ،١محتو
مرتبط با بحث ن يقوان يو بررس ليتحل به ن مقالهيا. رفتيپذ
و  يقانون مجازات اسالم، ياز جمله قانون اساس اعضاوند يپ

 يو اصول اخالق يو پزشک ين و مقررات بهداشتيقوان
 .دارد مي انيرا بآن  ييو اجرا ياشکاالت نظر پردازد و مي
د حقوق جزا يبعد از مطالعه و مشورت با اسات، ن مذکوريقوان

وند ين در خصوص پين قوانيتر مرتبط عنوان به يشناس و جرم
  .ران انتخاب شده استيدر ا اعضا

  جينتا
، نيکامل با موضوع مقاله؛ قوان ييآشنا هدر ابتدا با توجه ب

را  اعضاوند يمرتبط با بحث پهاي  و بخشنامهها  نامه آيين
ک بود يکه به بحث مقاله نزد يم و اصول و مواديکرد يبررس

  .شدک آغاز يهر  يبر رو يرا انتخاب و مطالعه و بررس
، کشور ين سند حقوقيتر يعال عنوان به يقانون اساس

ان داشته و دولت يالمت کشور را بحاکم بر نظام س ياصول کل
ماران ياز جمله ب، مارانيت از بيو مجلس را موظف به حما

ر يز در مسين يقانون مجازات اسالم. است كردهوند يازمند پين
 ي بند ج ماده ،ن راستايو در همكرده حرکت  يقانون اساس

مار در حکم يدر باب ب ٣٧٢ يماده، تيدر باب رضا ١٥٨
در  ٧٢٤ ي در باب برائت و ماده ٤٩٧ و  ٤٩٥ ي ماده، تيم

، يم پزشکيپزشک و ت ي را درباره ينيقوان تيم اعضاباب قطع 
و  يو علم ين فنيمواز، برائت، تيرضا، يفريت کيمسؤول

ه يو د يمرگ مغز، يو فور يموارد ضرور، ينظامات دولت
رفته و يرا پذ يران مرگ مغزين ايقوان. رديگ مي عضو در بر
وند عضو از مرگ يپ ي ز دربارهين ييجرااال الزم نيبالطبع قوان

نه ين زمين قانون در همياست که اولكرده و جسد وضع  يمغز
وند از فرد يپ ي اما درباره. است ١٣٧٩/ ١٧/١مربوط به سال
ار کرده و تنها به صدور چند يران سکوت اختيزنده قانون ا
  . نامه اکتفا شده است آيينبخشنامه و 

  
                                                
1 Content analysis 

  بحث
  ياساسقانون  - ۱

ن و يترياز اساس، قانون مادر عنوان به يقانون اساس
 يقانون اساس ٢٩اصل . روديشمار م به ين منابع حقوقيتر مهم

از نظر ، ين اجتماعياز تأم يبرخوردار«: دارديمقرر م
در راه ، يسرپرست، ياز کار افتادگ، يريپ، يکاريب، يبازنشستگ
و  يبهداشتاز به خدمات يحوادث و سوانح و ن، يماندگ
 يره حقيمه و غيب صورت به يپزشک يهاو مراقبت يدرمان

، يقانون اساس ٤٣مطابق اصل  ،گريد ياز سو. »ياست همگان
 ي هيران بر پايا ياسالم يکه اقتصاد جمهور ياز جمله موارد

، خوراک، مانند مسکن ياساس يازهاين نيتأم، شدهآن استوار 
  . ش استدرمان و آموزش و پرور ،بهداشت، پوشاک

ـ که  ين دو اصل قانون اساسيا ي هيبر پا، بنابراين
و  يو خدمات بهداشت و درمان ين اجتماعياز تأم يبرخوردار
بر شمرده ـ دولت  يهمگان يرا حق يپزشک يهامراقبت

و  يعموم ين از محل درآمدهايطبق قوان، موظف است
 يهاتيخدمات و حما، حاصل از مشارکت مردم يدرآمدها

ماران يک از افراد جامعه و از جمله بيهر  يفوق را برا يمال
  . کندن يتأم ونديازمند پين

 ياهدا ينهيف دولت است که در زمياز وظاچنين،  هم
د يسازعضو فرهنگ تواند در يم يسازن فرهنگيا .٢کن

 يهاق رسانهياز طر توانيمچنين،  هم. رديمدارس صورت بگ
. همان مرگ است يمغزکه مرگ كرد مردم را آگاه  يجمع
را  اعضاوند يتوان استفاده از منابع بالقوه پين صورت ميبد

                                                
ي فرهنگ  مسألهجا که متأسفانه اصلي از اصول قانون اساسي به  از آن ٢

: داردن اساسي ـ که بيان ميسازي اختصاص نيافته است به مقدمه قانو
در جهت روند تکاملي  دباي) راديو و تلويزيون(ل ارتباط جمعي يوسا«

ي فرهنگ اسالمي قرار گيرد و در اين انقالب اسالمي در خدمت اشاعه
 ٣٠ـ و اصل » ....هاي متفاوت بهره جويد و زمينه از برخورد سالم انديشه

شود که مطابق قانون اساسي در خصوص حق آموزش و پرورش استناد مي
 . اين اصل آموزش از حقوق همگاني است
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  .كرد يرين منابع جلوگيش داد و از هدر رفتن ايافزا
درمان و آموزش ، وزارت بهداشت يدر ضوابط قانون

ا فروش ي اهداحق  يرانيچ شهروند ايآمده است که ه يپزشک
 ين در حاليرا ندارد؛ ا يه به اتباع خارجياز جمله کل اعضا

دولت و مسلمانان ، يقانون اساس ١٤است که مطابق اصل 
رمسلمان با اخالق حسنه و قسط و يموظفند نسبت به افراد غ

ن يلذا ا. كنندت يرا رعا يعمل و حقوق انسان يعدل اسالم
که شود متبادر  يبه ذهن برخ  مسألهن يامکان وجود دارد که ا

از بهداشت  يچرا که برخوردار. ستر عادالنه اين ضابطه غيا
ت يد به صرف تابعيبشر است و نبا يو درمان از حقوق انسان

 نظر بهاما . كردافراد را از شمول قانون خارج ، يرانير ايغ
و  اعضامالحظات مربوط به امکان قاچاق  رسد يم
، ن عضويز کمبود منابع تأميافراد و ن ياحتمال يهااستفاده سوء
واداشته است که  يريگمين تصميصالح را به چنين ذيمسؤول

ان خواهد يل سخن به ميباره به تفصنيدر ا يدر مباحث آت
   .آمد

   يـ قانون مجازات اسالم٢
نسبت به قانون ، ١٣٩٢مصوب  يقانون مجازات اسالم

 يژگين ويچند يدارا) ١٣٧٠مصوب ( يقبل يمجازات اسالم
ن يگزيجا يبه راها  دادگاه يالزام نسب. استمهم و مشخص 

هاي  مجازاتي  هتوسع، سال ١٨ر يمحکومان ز ياعدام برا
ت مجرم از مجازات در صورت احراز يمعاف، يو تبع يليتکم
، تيکودکان و نوجوانان در سه وضعهاي  اعمال مجازات، توبه

از ... مشروط و  يآزاد، يمه آزاديچون نظام ن يورود به مباحث
   .د استيرات در قانون جديين تغيتر مهم

مشاهده ، ١٣٩٢مصوب  يبا مرور در قانون مجازات اسالم
. هستند يقابل بررس اعضاوند ين ماده در بحث پيچند شوديم

بند : ها اشاره کردتوان به آنيمرتبط که م ياز جمله مواد قانون
مار در يدر باب ب ٣٧٢ يماده، تيدر باب رضا ١٥٨ي  مادهج 

در  ٧٢٤ي  مادهدر باب برائت و  ٤٩٧و ٤٩٥ي  ماده، تيحکم م

  .هستند تيم ياعضاباب قطع 
قانون مجازات  ٥٥ي  مادهن باورند که يبر ا )٣( يبرخ
ل يرا تشک يقانون مجازات فعل ١٥٢ي  مادهکه  ١سابق ياسالم

که در  يدر خصوص پزشکان، دهد؛ در بحث ضرورتيم
ز کاربرد ين كنند مي اعضاوند ياقدام به عمل پ يط اضطراريشرا

 اعضاوند يدر بحث پ، ي قانون ن مادهيکه ا يدارد؛ در حال
مطابق بند  يو اضطرار يط فوريرا در شرايز. ندارد يگاهيجا
اقدامات ، تيتواند بدون اخذ رضا يپزشک م، ١٥٨ي  مادهج 

انجام  يو نظامات دولت يعلم، ين فنيت موازيالزم را با رعا
  . ه باشدشد يمرتکب جرم که آن بدون ، دهد
در ، قانون مجازات اسالمي ١٥٨ ي مطابق بند ج ماده 

 اهداصورتي كه فرد براي نجات جان يك انسان عضوش را 
، و به برداشت عضو خويش توسط پزشك رضايت دهد کند

علمي و نظامات ، پزشك نيز در برداشت عضو موازين فني
يت كيفري براي جراحت وارده مسؤول؛ کندت ياي را رعا حرفه

ن معنا که جراحت وارده بر يبد. ندارد جهت برداشت عضو
يتي براي پزشك و مسؤول، ي عضو جهت برداشت كليه دهنده

                                                
هرکس هنگام « :داشت قانون مجازات اسالمي سابق بيان مي ٥٥ ي ماده ٢

سوزي، سيل و طوفان به منظور حفظ جان  بروز خطر شديد از قبيل آتش
يا مال خود يا ديگري مرتکب جرمي شود مجازات نخواهد شد مشروط 

که خطر را عمدا ايجاد نکرده و عمل ارتکابي نيز با خطر موجود  بر اين
ديه و ضمان : تبصره. ي رفع آن ضرورت داشته باشدمتناسب بوده و برا

قانون فعلي نيز مقرر  ١٥٢ماده . »مالي از حکم اين ماده مستثني است
هر کس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريب الوقوع از قبيل  «: دارد مي
سوزي، سيل، طوفان، زلزله يا بيماري به منظور حفظ نفس يا مال خود آتش

شود قابل تاري شود که طبق قانون جرم محسوب مييا ديگري مرتکب رف
مجازات نيست مشروط بر اين که خطر را عمداً ايجاد نکند و رفتار 
. ارتکابي با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت داشته باشد

 هستندکساني که حسب وظيفه يا قانون مکلف به مقابله با خطر : تبصره
ه از ايفاي وظايف قانوني خود امتناع توانند با تمسک به اين مادنمي
 .»نمايند
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اي و عدم  اش در صورت رعايت نظامات حرفه تيم پزشكي
  . خواهد داشتن...  احتياطي و بي، مباالتي بي

مار قبل از ياذن است که ب يت به معنيرضا جا ايندر 
که اذن او  يد از شخصيت بايرضا. دهد مي درمان به پزشک

پزشک  يعنيز آگاهانه باشد يمعتبر است صادر شده باشد و ن
مار يالزم در مورد نوع درمان و عواقب آن را به بهاي  يآگاه

ا گفتار خالف واقع يگوشزد کند و اگر بخواهد با رفتار 
دهنده  بيب فريطب عنوان بهمار شود يت بيموجب جلب رضا

رسد  يم نظر بهت ياما در مورد شکل رضا. خواهد بود مسؤول
ا يح يصر، يا کتبي يبه هر صورت که باشد اعم از شفاه

، مار باشديت بين رضايو خالصه به هر صورت که مب يضمن
، است يک حق خصوصيت يکه رضاجا  آن از .کند يت ميکفا

که پزشک قبل از درمان آن را اخذ نکرده باشد و  يدر صورت
 يت پزشک منتفيمسؤولگذشت کند  عد از درمانبمار يب
: دارد مي انيب يقانون مجازات اسالم ٣٧٢ي  ماده .شود يم
را  يکه و ياوارد کند به گونه يبه شخص يبيآس يهرگاه کس«

 يات در او باقين رمق حيدر حکم مرده قرار دهد و تنها آخر
ر يات غيبه ح يبا انجام رفتار يگرين حال ديبماند و در ا
شود و نفر دوم به يان دهد نفر اول قصاص ميمستقر او پا
و  ن مادهياحکم . گردديت محکوم ميت بر ميمجازات جنا

ز ين ير عمديات غين قانون در مورد جنايا )٣٧١(ي  ماده
  . »است يجار

توان فرد دچار يا ميکه آ شود مين سؤال مطرح يحال ا
رسد با توجه يم نظر بهرا در حکم مرده دانست؟  يمرگ مغز
ر قابل يکه آن را غ ين از مرگ مغزاف متخصصيبه تعر

از مفهوم در حکم مرده  يمصداق يدانند مرگ مغزيبرگشت م
توان يم يقانون مجازات اسالم ٣٧٢ي  مادهلذا طبق . است

قتل  يدچار مرگ مغز ات فرديگفت خاتمه دادن به ح
. درويه مرده به شمار ميت عليشود بلکه جنايمحسوب نم

 ياعضا دونيقانون پ ي واحده ماده ٣ ي البته با توجه به تبصره

ن حکم ياز ا اعضاوند يم پيپزشکان عضو ت ،ماران فوت شدهيب
بر فرد  يکه جراحات يب در صورتين ترتي؛ بدهستند يمستثن

وارد  اعضاوند يم پيتوسط پزشکان عضو ت، يدچار مرگ مغز
  .)٣( ه معاف هستنديپزشکان از پرداخت د، شود

هرگاه پزشک «يقانون مجازات اسالم ٤٩٥ي  مادهمطابق 
 يبدن ي ا صدمهيدهد موجب تلف  مي که انجام يدر معالجات

عمل او مطابق مقررات  که آن ه است مگر يضامن د، شود
قبل از معالجه برائت  که اينا يباشد  ين فنيو مواز يپزشک

  » ... هم نشود  يريگرفته باشد و مرتکب تقص
كه رضايت به  معناست كه بيمار عالوه بر اين  بدين برائت

به عوارض احتمالي ناشي از ، دهد عمل جراحي و درمان مي
. كند مي رايت مبمسؤولدهد و پزشك را از  هم رضايت مي  آن
نياز عمومي به معالجه و خودداري پزشكان از  ،حقيقت در

برائت ، كند يت اقتضاء ميمسؤولدر صورت مطالبه ، معالجه
صورت هيچ پزشكي از ترس  در غير اين  ؛ذيرفته شودپ

معنا   اين بدين اما. کند يت بعدي كسي را معالجه نميمسؤول
از هرگونه  راپزشك مب، نيست كه با اخذ برائت پزشك از بيمار

بلكه در مواردي پزشك با وجود اخذ برائت ، يت باشدمسؤول
 كردهجايي است كه پزشك قصور  و آناست  مسؤولنامه هم 

عدم يا  احتياطي مباالتي يا بي بي دليل بهباشد يعني پزشك 
اي دچار قصور پزشكي شده كه منجر به  رعايت نظامات حرفه

  . )٤( براي بيمار شده است ياعارضه
 انيدر باب برائت ب ياسالم قانون مجازات ٤٩٧ي  ماده

ل برائت ممکن نباشد و يکه تحص يدر موارد ضرور« :دارد مي
، کندطبق مقررات اقدام به معالجه ، ضينجات مر يپزشک برا

د گفت در يبا» .ستيا صدمات وارده نيضامن تلف  يکس
ست و پزشک طبق يبه اخذ برائت ن يازين يموارد اضطرار

ن ماده با يا. معاف خواهد بود يتيمسؤولقانون از هرگونه 
د يالبته با. ه استيلزوم حفظ نفس قابل توج ي توجه به قاعده

 يمباالت يو ب ياطياحت يمجوز ب، ن اضطرارياشت اتوجه د
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و  ين فنيت موازيست و پزشک مکلف به رعايپزشک ن
پزشک طبق قانون ، ريو در صورت ارتکاب تقص استي پزشک

قانون  ٧٢٤ي  ماده. ف به جبران خسارت وارده استکلم
وند به يپ يت برايم اعضاقطع « : دارد مي انيب يمجازات اسالم

  ».ه ندارديد، ت او باشديکه با وص يدرصورت يگريد
در ، شود مي ن برداشتين ماده چنياز مفهوم مخالف ا

 يوت يبدون اذن و وصت يمجدا کردن عضو بدن  که يصورت
ي قانون مجازات اسالم ٧٢٧و  ٧٢٢باشد مشمول مواد 

ک ي ،تيت بر ميجنا ي هيد ،٧٢٢ي  مادهطبق  يعني؛ شود مي
جراحات وارده به  ي هيد.... کامل انسان زنده است  ي هيدهم د

ن نسبت يت به هميو جوارح م اعضار يسر و صورت و سا
طور  به يهرگاه شخص ٧٢٧ي  مادهطبق . شود مي محاسبه
عالوه ، کندرا هتک  يويا  ت وارد سازديبر م يتيجنا، يعمد

ک تا هفتاد و چهار يو  يت به سيا اَرش جنايه يبر پرداخت د
   .شود مي درجه شش محکوم يريشالق تعز ضربه
  يو اصول اخالق يبهداشت، ين و مقررات پزشکيـ قوان٣

و اصول  يبهداشت، ين و مقررات پزشکياز قوان يبرخ
به ، رانيدر ا اعضاوند يمرتبط با بحث برداشت و پ ياخالق
  :است ريزشرح 
  :يا مرگ مغزي وند از جسديپ ۱-۳

 يمارانيا بيماران فوت شده يب يوند اعضايقانون پ«اول ـ 
  .»آنان مسلم است يکه مرگ مغز

که در است و سه تبصره  واحده مادهن قانون مشتمل بر يا
به  ١٧/١/١٣٧٩مورخ  ياسالم يشورا مجلس يعلن ي جلسه
است که  ينين قانون از معدود قوانيا ١.ده استيرس بيتصو
 يبدون اظهارنظر شورا، يقانون اساس ٩٤ت به اصل يبا عنا
 يقانون اساس ٩٤را در اصل يز. استشده قابل اجرا ، نگهبان

د به يبا ياسالم يمصوبات مجلس شورا ي هيکل«: آمده است
نگهبان موظف است آن  يشورا. نگهبان فرستاده شود يشورا

                                                
 . ٥/٤/١٣٧٩ – ١٦١١٤رسمي به شماره  ي به نقل از روزنامه ١

خ وصول از نظر انطباق بر يرا حداکثر ظرف ده روز از تار
و قرار دهد  يمورد بررس ين اسالم و قانون اساسيمواز
دنظر به مجلس يتجد يند براير ببيچه آن را مغا چنان

  . »ن صورت مصوبه قابل اجراستير ايدر غ. بازگرداند
 يونديپ يبه منظور برداشت اعضا، ن قانونيبه موجب ا

آنان مسلم است  يکه مرگ مغز يمارانيا بيماران فوت شده يب
وند عضو ياتشان به پيح ي که ادامه يمارانيوند آن به بيو پ
از  يچون؛ کسب مجوز کتبهم يطيحصول شرا، دارد يبستگ

توسط  يدرمان و آموزش پزشک، وزارت بهداشت
ا يمار يت بيوجود وص، اعضاوند يپ يمجهز برا يها مارستانيب

توسط کارشناسان  يص مرگ مغزيت و تشخيم يموافقت ول
بخش قابل  ين قانون راهگشايچه ااگر. است يخبره ضرور

است و به دلهره و  يونديپ اعضاازمند به ين مارانياز ب يتوجه
ان يپا يقانون ي در استناد به پشتوانه يپزشک ي جامعه ينگران
 ييها يکاست ين داراياز قوان ياريمانند بس، ده استيبخش
 يو ماهو يشکل ي توان به دو دسته يها را م ين کاستيا. است
د گفت که با يبا يشکل يرادهايدر خصوص ا. كردم يتقس
توان گفت  ينم )٥( »واحده ماده«ف يه به متن قانون و تعرتوج
چند تبصره  ي رندهيدر برگ راياست ز واحده مادهک ين قانون يا

  . گر ندارنديدکيم با يها ارتباط مستق ک از تبصرهي چياست و ه
ن يبا چند يد قانونيبا، آوردن چند تبصره يبه جا، بنابراين

ب شدن آن در قالب يد تصويشد؛ البته شا يماده نوشته م
ب يفات مربوط به تصويآسان بودن تشر دليل به، واحده ماده
به قرار  يماهو يرادهايا اما .٢در مقابل قانون است واحده ماده

                                                
که مدت نسبتاً طوالني، قوانيني در اين زمينه وجود نداشت  با توجه به اين ٢

هاي زيادي با آن  و پس از مطرح شدن اليحه در مجلس چهارم مخالفت
 ي هاي موافقان نتوانست زمينه ستداللاي که ا صورت گرفت به گونه

) ١٧/١/١٣٧٩(تصويب آن را فراهم کند و لذا تصويب آن تا مجلس ششم 
) مجلس چهارم تا مجلس ششم(در طي اين مدت . به طور انجاميد

؛ بنابراين، تصويب کردند ميي قانوني اقدام به پيوند  پزشکان بدون پشتوانه
  . کرد ميتر انواحده کار را آس شدن آن در قالب ماده
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  ١:هستندر يز
طور که از عنوان آن را همانيز، ن قانون جامع نبودهيا. ١
است  يوند از افراد فوت شده و مرگ مغزيپ مختص، ديآ يبرم

زنده  ي وند از دهندهين عضو مانند پير منابع تأميو شامل سا
نه ين زميدر ا ياريبس يابهامات قانون، نيبنابرا. شود ينم
  ٢.مانده است يجا به

سم يو تور اعضادوفروش يچون خرهم يبه موارد. ٢
ز مسکوت ين موارد نيجه ايدر نت، نداشته است توجهي اعضا

  . مانده است
ماران فوت يب يوند اعضايب قانون پيتصودوم ـ پس از 
د يين و تأييپروتکل تع« ٢/٦/١٣٧٩مورخ ، يشده و مرگ مغز

ن پروتکل يا .شدب يتبصره تصو ٣ماده و  ٦در » يمرگ مغز
 يارهايو ضوابط و مع يط احراز مرگ مغزيشرا ي رندهيدر برگ

 ينينات بالياست که شامل معا يد مرگ مغزيين و تأييتع
دال بر  يشواهد، ق باشديعم يمار در اغمايبمانند آن که (
 يدستگاه عصب ي کننده فيتضع يا مصرف داروهاي يپوترميه

مانند (  کننده دييتأ يها و آزمون) وجود نداشته باشد يو مرکز
 ي در دو نوبت و حداقل به فاصله» EEG«انجام ، تست آپنه

الزم به . است) قهيدق  ستيشش ساعت و هر نوبت به مدت ب
ن مرگ ييشده در پروتکل تع موارد مطرح يتمام كه استذکر 
ـ که توسط  يد مرگ مغزيين و تأييتع ي در برگه، يمغز

ـ شده ه يته يدرمان و آموزش پزشک، وزارت بهداشت
  .شده است ينيب شيپ

، ٢٥/٢/١٣٨١مورخ  ي ران در جلسهيأت وزيسوم ـ ه

                                                
صورت مزيت در  واحده به الزم به ذکر است، برخي از معايب اين ماده ١

شده و  نامه اجرايي قانون پيوند اعضاي بيماران فوتبند مربوط به آيين
  . پروتکل تعيين مرگ مغزي آمده است

البته گروه اخالق زيستي و پزشکي فرهنگستان علوم پزشکي و انجمن  ٢
کنندگان زنده اظهار اتي را در خصوص پيوند کليه از اهداعلمي پيوند، نظري

هايي نيز صادر شده  ها و دستورالعمل دنبال آن بخش نامه اند و به داشته
  . است که در بندهاي بعدي توضيح آن خواهد آمد

ا يشده  ماران فوتيب يوند اعضايقانون پ يياجرا ي  نامهآيين«
و در  ٣بيآنان مسلم است را تصو يکه مرگ مغز يمارانيب

مباحث ، نامهآيينن يا .٤آن را اصالح کرد ١٠/٧/١٣٨١خ يتار
 كردهان يماران فوت شده را بيب يوند اعضايقانون پ يياجرا

  . اشاره شد ٥مواد آن يبه برخ ياست که در مباحث قبل
  : است ريز نامه به قرارآيينن يا يها تياز جمله مز

چون عدم هم را فوقص قانون ياز نقا يبرخ نامهآيينن يا
 ياز سو. استكرده را رفع  ياز مرگ مغز يفيتعر ي ارائه
از  يارينامه بسآيينن يب ايتا قبل از تصو ،گريد
، مارانيب يبه هنگام مرگ مغز يخصوص يها مارستانيب

ن يم ايرا بيدادند؛ ز ياطالع نم اعضاوند يموضوع را به مراکز پ
ماران مورد بازخواست يب يها خانواده يرا داشتند که از سو

ن مشکل مرتفع يا يياجرا ي نامهآيينب يبا تصو اما. رنديقرار گ
است که كرده کشور را موظف  يها مارستانيرا تمام بيز، شد

 يها يماريوند و بيت پيريرا به مرکز مد يوقوع مرگ مغز
گزارش  يپزشکدرمان و آموزش ، خاص وزارت بهداشت

چنين،  هم. فاقد ضمانت اجراست نامه نييآ  هدهند؛ اما متأسفان
د ييص و تأيم تشخيت ياعضا، ان داشته استينامه بآيينن يا

ن يا که کننده باشند ونديپ يها ميتوانند عضو ت ينم يمرگ مغز
  .٦ز آمده بودين واحده ماده ٣ ي ماده قبالً در تبصره

د مرگ ييص و تأينامه تشخآيينن يبر اساس ضوابط ا
ک ي، ک متخصص مغز و اعصابي(توسط چهار پزشک  يمغز

ک متخصص يو  ٧يک متخصص داخلي، جراح مغز و اعصاب
                                                

 . ٢٢/٣/١٣٨١ – ١٦٦٨٣ي  رسمي به شماره ي نقل از روزنامه ٣
 . ١/٨/١٣٨١ – ١٦٧٩٣ي  رسمي به شماره  ي نقل از روزنامه ٤
ترتيب در مباحث مفهوم مرگ مغزي و  نامه به آيين ٢و ١به مواد  ٥

  . معيارهاي تشخيص و تأييد مرگ مغزي اشاره شده است
تواند از نقاط ضعف يک  بايد توجه داشت تکرار شدن يک ماده خود مي ٦

  . نامه باشد قانون و آيين
خصص داخلي، جزء در پروتکل تعيين و تأييد مرگ مغزي، پزشک مت ٧

ي مخصوص،  ي برگه کننده مرگ مغزي و تکميل ي کننده پزشکان تعيين
  . لحاظ نشده بود
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ن يا .٢و١رديگ يصورت م يقانون يو حضور پزشک) يهوشيب
 يياجرا ي نامهآيينپزشکان در هر واحد بر اساس قانون و 

مدت  يـ برا با حکم مقام وزارت بهداشت و درمان، مربوطه
  ٣.دشون يسال ـ منصوب م ٤

شده  ينيبشينامه پآيينن يکه در ا يگرياز جمله موارد د
د در يبا يمرگ مغز يص قطعين است که تشخيا، است

  ٤.انجام شود يدولت يها مجهز دانشگاه يها مارستانيب
که پس  استن يا، نامهآيينن يگر نکات قابل توجه اياز د
 يابير مراحل ـ که شامل ارزيسا، يص مرگ مغزياز تشخ
انطباق  يها شيآزما، ونديجهت پ يياهدا يکننده و اعضااهدا
ا ي يکتب(ت ياست ـ در صورت وص... کننده و اهدا يبافت
. رديگ يصورت م ير قانونيت وراث کبيا رضايمار يب) يشفاه

رد و يگ يز بر اساس مدارک مثبته انجام مين ياحراز وراث قانون
 ياعضا اهدات يرضا ي برگه« يمهيد ضمياها ب ر آنيتصو
موارد  يتمام ،در حال حاضر .شود» پس از مرگ يونديپ
فرد مرگ  يت وراث قانونيشده در خصوص رضا ينيبشيپ

درمان و ، ه شده توسط وزارت بهداشتيته يها در فرم، يمغز
  .شده است ينيبشيپ يآموزش پزشک

 کهاست   ايننامه  آيينن ينکات قابل تامل در اگر يد از

                                                
شده يا  ي اجرايي قانون پيوند اعضاي بيماران فوت آيين نامه ٢ ي ماده ١

  . بيماراني که مرگ مغزي آنان مسلم است
اجرايي قانون  ي نامه آيين ٢ ي ماده ٣ ي الزم به ذکر است مطابق تبصره  ٢

 پيوند اعضاي بيماران فوت شده، تأييد مرگ مغزي توسط پزشک، پزشک
ي تأييد و  هاي مربوطه در زير برگه وظايف و مسؤوليت ي قانوني در حيطه

تشخيص مرگ مغزي نيز ضروري است و اين از نقاط قابل توجه اين 
 عباسي، محمود، حقوق جزاي(اين در حالي است که برخي . قانون است

اند، نقش نداشتن  به اشتباه گمان نموده) ١٣٠پزشکي، همان منبع، ص 
ي غفلت  ن پزشکي قانوني در تأييد مرگ مغزي، نشان دهندهامتخصص
  . گذار در اين زمينه استقانون

اجرايي قانون پيوند اعضاي بيماران  ي نامه آيين ٢ ي ماده ١ ي تبصره ٣
 شده فوت
  شده اجرايي قانون پيوند اعضاي بيماران فوت ي نامه آيين ٢ ي ماده ٥ ي تبصره ٤

ا فرد دچار يت جسد يهو کهيدر صورت، است نشدهمشخص 
د اذن به يبا يچه کس ،ق نامعلوم باشديپس از تحق يمرگ مغز

، بدهد؟ لذا ين اذنيتواند چنيا حاکم ميبرداشت عضو بدهد؛ آ
  . است يخال يياجرا ينامهآييندر  ين مسائليپاسخ به چن يجا

 يکشورها، ٥ماران يت حقوق بيچهارم ـ به منظور رعا
منشور «از قواعد را تحت عنوان  يا مجموعه، مختلف جهان

  . اند ب رساندهين و به تصويتدو» مارانيحقوق ب
توسط ، ١٣٨٠ران در سال يمار در اين منشور حقوق بياول

ن ين شد؛ ايتدو، يدرمان و آموزش پزشک، وزارت بهداشت
در  ييها يبه سبب وجود کاست. بند بود ١٠منشور شامل 
 يمحورها ي  نهيدر زم ييها يمجدداً بررس، منشور مذکور

 ١٣٨٨د در آبان يمار صورت گرفت و منشور جديحقوق ب
 ي ارائه ي چون نحوه هم يمطالب ين منشور حاويا. شدب يتصو

در خصوص  يرساناطالع ي نحوه، ماريخدمات سالمت به ب
و مار يب يمختار ت اصل خوديرعا، درمان ي و نحوه يماريب

توان  يکه م ياز حقوق ياست اما برخ ٦يت اصول رازداريرعا
  : نام برد عبارتند از ٧عضو ي دهنده يبرا

در خصوص  يد اطالعات کافيعضو با ي فرد دهنده. ١
منشور  ٢عضو داشته باشد که در بند  ياهدا يعوارض احتمال

  ٨.ن مورد اشاره شده استيمار به ايحقوق ب

                                                
   دشو هر بيماري اعم از بيماران نيازمند به پيوند عضو را شامل مي ٥
توانند آزادانه پيرامون  است که بيماران مي ياصول رازداري به اين معن ٦

سالمت خود با پزشک صحبت کنند و اطمينان داشته باشند که اين 
  بيماران را در برابر آسيب ي اين وظيفه. اطالعات محرمانه باقي خواهد ماند
ي شخصي حفظ  ي اطالعات محرمانه احتمالي ناشي از افشاي بدون اجازه

توان اين اطالعات را  ر شرايط بسيار محدود ميبنابراين، تنها د. کند مي
  . فاش نمود

کند، بعد از عمل  ي خود را اهدا مي از نظر پژوهشگران فردي که کليه ٧
  . ي عضو يک بيمار داراي حقوقي است اهدا، او نيز مانند گيرنده

اطالعات بايد «: دارد بيان مي ١٣٨٨منشور حقوق بيماران مصوب  ٢بند  ٨
 ٢-١- ٤و بند » و به ميزان کافي در اختيار بيمار قرار گيردنحو مطلوب  به

هاي تشخيصي و درماني و نقاط  روش«  :دارد منشورحقوق بيمار نيز بيان مي
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 يرد که تماميانجام گ يمارستانيد در بيوند بايعمل پ. ٢
  ١.الزم فراهم باشد يامکانات فن

  وند از فرد زندهيپ ٣-٢
مکرر شهروندان هاي  همراجع دنبال به ١٣٧٢اول ـ در سال 

 ي زنده ي ه از دهندهيوند کليپ يران براير کشورها به ايسا
در ، بر آن شد» يويماران کليت از بيانجمن حما«، يرانيا

را از منظر   مسأله، »يسازمان نظام پزشک«خطاب به  يا نامه
 يا ن سازمان در نامهيا يانتظام يعال هيأت. ا شوديجو يقانون

خطاب به انجمن  ٣/١١/١٣٧٢خ يبه تار ١٩٧٩١به شماره 
بر اساس مصوبات «: ان داشتيب يويماران کليت از بيحما
فرد ، يوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک يعال يشورا

ن عمل يا، باشد يه به فرد خارجيکل ي تواند دهنده ينم ينرايا
چه مراتب را مستنداً  چنان ،لذا، ران استيون ملت اؤر شيمغا

مورد  ينظام پزشک يموضوع در محاکم انتظام، ديياعالم فرما
ن يبد. »قرار گرفته و طبق ضوابط عمل خواهد شد يدگيرس
 يبه اتباع خارج يرانيا ي زنده ي ه از دهندهيوند کليب پيترت

  . شدممنوع 
ش آمده در يمشکالت پ دنبال به، ١٣٧٧سپس در سال 

، رانيا يها مارستانيدر ب يه اتباع خارجيوند کليخصوص پ
د محمد يدکتر س(معاون درمان وقت  ياز سو ٢يا بخشنامه

                                                                         
ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالي آن، تشخيص بيماري، پيش 

ي اطالعات تأثيرگذار در روند  آگاهي و عوارض آن و نيز کليه
  . »در اختيار بيمار قرار گيردگيري بيمار، بايد  تصميم

: دارد ي قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده بيان مي واحده ماده ١
کتبي از   هاي مجهز براي پيوند اعضا، پس از کسب اجازه بيمارستان«

توانند از اعضاي سالم  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، مي
ن بر طبق نظر کارشناس بيماران فوت شده يا بيماراني که مرگ مغزي آنا

خبره مسلم باشد، به شرط وصيت بيمار يا موافقت ولي ميت جهت پيوند 
به بيماراني که ادامه حياتشان به پيوند عضو يا اعضاي فوق بستگي دارد 

  .»استفاده نمايند
ي صادره از سوي معاون درمان وقت، وزارت بهداشت، درمان  بخشنامه  ٢

 . ٢٥/٩/١٣٧٧مورخ  ٢١٢٧٨ي و آموزش پزشکي به شماره

ربط تحت  يه و مراجع ذيوند کليبه مراکز پ) يرضا خاتم
 ي هيوند کليپ، نامهبخشن يمطابق ا. شدابالغ  ها پوشش آن
ت مشابه مجاز يه با تابعيکل ي فقط از دهنده، ياتباع خارج
ت متفاوت ممنوع يگر با تابعيک فرد به فرد ديوند از ياست و پ
  .٣است
ک يتواند از  ينم يسيانگل يک تبعهين صورت که يبد
اما . افت کنديه دريران کليدر ا، يسير انگليا غي يرانيا يتبعه

ک فرد با ين باشد که از يخواستار ا يسيانگل يتبعهن ياگر هم
، شود يران جراحيو در ا کندافت يعضو در يسيت انگليتابع
  . ر استيپذ ن امر امکانيا

 ي ن امر توجه داشت که در مصوبهيد به ايبا جا ايندر 
وزارت ، وقت يانتظام يعال هيأتس يرئ يصادره از سو

  مسألهن يبه ا، ١٣٧٢مورخ ، يدرمان و آموزش پزشک، بهداشت
گر يکديران از يتوانند در ايت متفاوت نميکه افراد با تابع

، بلکه تنها عنوان شده بود، نشده يتوجه، افت کننديعضو در
ب ين ترتيبد. گانه عضو بدهديب يتواند به تبعهينم يرانيفرد ا

ت متفاوت يدو فرد با تابع، ن پسين بخشنامه از ايمطابق ا
  .گر باشنديکديعضو از  يرندهيدهنده و گتوانند ينم

) ٢٥/٩/١٣٧٧مورخ (ن بخشنامه يدر ا، استالزم به ذکر 
 ي بر عهده، يه به اتباع خارجيکنندگان کلاهدات ياحراز هو

انجام  ٤.گذاشته شده است» رانيا اعضاوند يز و پياليمرکز د«
ن مرکز يا يبدون داشتن مجوز کتب، يه در اتباع خارجيوند کليپ
و  استممنوع ، )کسانيت يدر صورت داشتن تابع يحت(

پزشکان معالج ، مارستانيب مسؤول يگرد قانونيموجب پ
  . شود مي، وند متخلفيل شدن مرکز پيمربوطه و تعط
د يد مؤيدکتر س(معاونت سالمت وقت  ي نامهشدر بخ

ن يگر بر ايبار د ٩/٢/١٣٨٥س مورخ /١٣١٠١به شمار ) انيعلو

                                                
ي ي معاون درمان وزارت بهداشت و درمان، به شماره بخشنامه ١ ي ماده ٣

 ٢٥/٩/١٣٧٧مورخ  ٢١٢٧٨
 ي ي معاون درمان وزارت بهداشت و درمان، به شماره بخشنامه ٢ ي ماده ٤

 .٢٥/٩/١٣٧٧مورخ  ٢١٢٧٨
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ت يکننده با تابع اهدافقط از  يدر اتباع خارج هيوند کليپ(موارد 
وند و يت پيريمشابه مجاز است و اخذ مجوز از مرکز مد

  . د شديتأک ،١)است يخاص ضرور يها يماريب
 يفرهنگستان علوم پزشک« يو پزشک يستيگروه اخالق ز

وند يخود در مورد پ ي هيز در نظرين ٢»رانيا ياسالم يجمهور
اصول اخالق « عنوان بهزنده ـ که از آن  ي کنندهاهداه از يکل

ان داشته يـ ب ٣شود ياد مي» اعضا ي پيوند زمينهدر  يا حرفه
کننده افتيکننده و دراهدا، ه از فرد زندهيکل يدر اهدا«: است
با  يرانير ايت واحد برخوردار باشند و فرد غيک مليد از يبا

  . »وند داده نشوديپ يرانياز شهروند ا ييعضو اهدا
کنندگان زنده اهداه از يوند کليو پ اهدادستورالعمل 

ان يب، ز ضمن تکرار موارد گفته شدهين، ٢٩/٧/١٣٨٧مصوب 
، ونديرندگان پيکنندگان و گاهدان يکه ب يدارد در صورت يم

 يت وجود داشته باشد وليزوج ي رابطه، ر کشورهاياتباع سا
وند و يپ ي د مراتب به ادارهيکسان نباشد بايها  ت آنيتابع
ن يخاص معاونت سالمت منعکس شود تا در ا يها يماريب

چنين،  هم. نديو مجوز الزم را صادر نما يريگميخصوص تصم
صدور مجوز  يبرا، شده است ينيب شين دستورالعمل پيدر ا

کننده و اهداحضور ، خاص يها يماريوند و بيپ ي توسط اداره
 يرخواست کتبها و د آن يگذرنامه از سو ي ارائه، رندهيگ

                                                
 ي ي معاون سالمت وزارت بهداشت به شماره بخشنامه ٢و  ١مواد  ١

 .٩/٢/١٣٨٥س مورخ /١٣١٠١
با هدف  ١٣٦٦فرهنگستان علوم پزشکي سازماني است که در سال  ٢

استقالل علمي و فرهنگي، ارتقاي سطح علوم پزشکي کشور و دستيابي به 
هاي  ي دانش پزشکي از طريق فعاليت ها در عرصه ها و نوآوري آخرين يافته

سته، شکل گرفته و تشويق از دانشمندان و محققان برج  جمعي و حمايت
  .است

ي خود  الزم به ذکر است، دکتر باقر الريجاني و همکارانش در مقاله ٣
ضرورت تدوين راهنماي اخالقي پيوند عضو همراه با نظري «تحت عنوان 

از اين نظريه تحت عنوان » کوتاه به نشست آسيايي پيرامون سوداگري عضو
 . اند د نمودهيا» ي پيوند اعضا اي در زمينه اصول اخالق حرفه«

و  ٤است يضرور  مارستانيب يوند از سويمجوز انجام پ
وند بر يرندگان پيکنندگان و گاهدات يت احراز هويمسؤول
که  يدر حال. ٥مارستان استيب يفن مسؤولا ياست ير ي عهده

مرکز  ي ن امر بر عهدهيا، ١٣٨٥و  ١٣٧٧ يها در بخشنامه
  .٦گذاشته شده بود اعضاوند يز و پياليد

ت يا در عمل احراز هويکه آ شود مين سؤال مطرح يا حال
صورت  يت بر چه اساسيرد؟ احراز هويگ يصورت م

را  يجعل يها شناسنامه، ها قادر هستند مارستانيا بيرد؟ آيگ يم
ن يشده در ا ينيب شيگر موارد پيص دهند؟ از ديتشخ

ر يوند اتباع سايصدور مجوز جهت انجام پ، دستورالعمل
توسط معاونت  وند خارج از استان تهرانيمراکز پکشورها در 

  . ٧است يدرمان دانشگاه علوم پزشک
ان نشده است که صدور مجوز تحت چه يگر بياما د

همان   د تحتيا صدور مجوز بايآ. رديد صورت بگيبا يطيشرا
 يگذرنامه از سو ي رنده و ارائهيکننده و گاهداحضور (ط يشرا
رد؟ يخاص صورت پذ يها يماريوند و بيپ يدر اداره) ها آن

 اعضاوند يپ يانجمن علم« يمجمع عموم، الزم به ذکر است
از «: ان داشته استيب ١٣/٢/١٣٨٩ز در نشست مورخ ين» رانيا
گر کشورها از ياتباع د يه برايوند کليران پين پس در ايا

محترم  يل انجام نشود و از رؤسايفامريغ ي زنده ي دهنده
ن مصوبه يا يرود در اجرا يانتظار مه يوند کليپ يها بخش

  . »نديهمکاران ارجمند را مطلع فرما
فراتر رفته  يانجمن گام، ديکن يم مالحظهطور که همان

                                                
کنندگان زنده دستورالعمل اهدا و پيوند کليه از اهدا ٣ ي ماده ٥بند  ٤

 .٢٩/٧/١٣٨٧مصوب 
کنندگان زنده دستورالعمل اهدا و پيوند کليه از اهدا ٣ ي ماده ٦بند  ٥

 . ٢٩/٧/١٣٨٧مصوب 
 ٩/٢/١٣٨٥ي معاون سالمت وزارت بهداشت مصوب  بخشنامه ٢ ي ماده ٦

ي معاونت درمان وزارت بهداشت، مصوب  امهبخشن ٤ي  و ماده
٢٥/٩/١٣٧٧ . 
کنندگان زنده دستورالعمل اهدا و پيوند کليه از اهدا ٣ ي ماده ٤بند  ٧

 .١٣٨٥/ ٩/٢مصوب 
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، شود يبرداشت م، ان داشته استيرا از مفهوم آنچه بيز، است
گر کشورها مجاز شمرده ياتباع د يه برايوند کليپ يزمان
) ليفام(شاوند يخو ي زنده ي وند از دهندهيشود که عمل پ يم

است که امکان  نكردهتوجه   مسألهن ياما به ا. رديصورت پذ
. کسان نداشته باشنديت يتابع، شاونديدهندگان زنده خو، دارد
ن است که يشود ا يبه ذهن متبادر م جا اينکه در  يسؤال

ص يها را تشخ شاوند بودن آنيخواهد خو يانجمن چگونه م
کسان اصالً توجه يت يتابع ي مسألهانجمن به  يدهد؟ از طرف
كرده عمل ن ١٣٨٥ ي نامه مطابق بخش يعبارت به ،نکرده است

آور  ها الزام د در نظر داشت که مصوبات انجمنيالبته با ؛است
  . ستين

نام  يها بخشنامه يتوان نسبت به تمام يکه م يا  مسألهاما 
است که ن يا، در نظر داشت تيبرده شده در خصوص تابع
ن يبد ؛اورنديب ١»ت مضاعفيتابع«ممکن است افراد رو به 

ه يکل يرانيا ي زنده يک دهندهيبتوانند از  که اين يصورت برا
ت کشور خودشان يران را در کنار تابعيت ايتابع، افت کننديدر

ه يافت کليار کنند تا شانس درياخت يرانيا همسر اي كنندکسب 
ط يشراچنين،  همخود فراهم آورند و  يرا برا يرانياز همسر ا

  ٢.كنندل يخود تسه يت را برايل تابعيتحص
                                                

سياسي، معنوي و  ي عبارت است از يک رابطه) nationality(تابعيت  ١
سازد و هنگامي که دو دولت  حقوقي که فردي را به دولتي معين مرتبط مي

شود فرد داراي تابعيت  تابعيت خود را به يک فرد، اعطاء کنند، گفته مي
قانون اساسي نيز بيان  ٤٢اصل . است) dual nationality(مضاعف 

ابعيت ايران درآيند و توانند در حدود قوانين به ت اتباع خارجه مي«: دارد مي
گونه اشخاص در صورتي ممکن است که دولت ديگري سلب تابعيت اين

  . »ها درخواست کنند ها را بپذيرد يا خود آنتابعيت آن
ي  المنفعهکساني که به امور عام«: دارد قانون مدني بيان مي ٩٨٠ ي ماده ٢

که  اشخاصچنين،  همايران خدمت يا مساعدت شاياني کرده باشند و 
داراي عيال ايراني هستند و از او اوالد دارند يا داراي مقامات عالي علمي 

المنفعه هستند و تقاضاي ورود به تابعيت دولت و متخصص در امور عام
ها را  نمايند، در صورتي که دولت ورود آن جمهوري اسالمي ايران را مي

ايت شرط به تابعيت دولت جمهوري اسالمي ايران صالح بداند، بدون رع
و » اقامت ممکن است با تصويب هيأت وزيران به تابعيت ايران قبول شوند

 يقانون مدن ٩٧٦ي  ماده که اينبا توجه به ، گريد ياز سو
که  ياشخاص يران به استثناين ايساکن يتمام«: دارد يان ميب

ران محسوب يا ي تبعه، ها مسلم باشد آن يت خارجيتابع
مسلم است که مدارک  يکسان يت خارجيشوند و تابع يم

ص ي؛ تشخ»ران نباشديها مورد اعتراض دولت ا ت آنيتابع
ا عدم درخواست يمدارک  ي ت در صورت عدم ارائهيتابع

  بر چه اساس خواهد بود؟ ، نيمسؤول يمدارک از سو
-اهدان مصوبه در خصوص ياول، د بتوان گفتيدوم ـ شا

کننده زنده به اهداه از يوند کلياز بحث پ غير به(کنندگان زنده 
است  ٩/٢/١٣٨٥س مورخ /١٣١٠١ ي نامه بخش، )گانهياتباع ب

 يقانون، زنده ي ه از دهندهيوند کلينامه پن بخشيکه در ا
  . شمرده شده است

زنده  ي کنندهاهداط ينامه شران بخشيا ٧ي  ماده
   :که عبارتند از کند يان ميشاوند را بيرخويغ

  سال  ٢٠ـ  ٤٠الف ـ سن «
کننده و اهدامجزا از ) آگاهانه( يت کتبيرضا ب ـ اخذ

ن يت دوم از والديرضا، کنندگان مجرداهدادر ، ا زوجهيزوج 
  ٣.گردد ياخذ م

کننده که توسط  اهدا يو روان يج ـ سالمت کامل جسم
  . گردد ين مربوطه احراز ميمتخصص
ن است يا، ن بخشنامه آمده استيکه در ا يگر مواردياز د

ه در زمان يکل ي  اهدادر خصوص  يگونه آگه دادن هر، که
ن امتخلف يگرد قانونيات کامالً ممنوع است و موجب پيح
د يم) يو مرجع صدور آگه اهدا ياعم از متقاض(  .٤شو

                                                                         
ي  اشخاص ذيل تبعه«: دارد نيز در اين خصوص بيان مي ٩٧٦ ي ماده ٦بند 

ي خارجي که شوهر ايراني اختيار  هر زن تبعه... شوند  ايران محسوب مي
  . »کند
از بيماران کليوي هايي که توسط انجمن حمايت  در حال حاضر در فرم ٣

  . گردد رعايت مي  مسألهشود، اين  کنندگان ارائه ميبه اهدا
ي معاونت سالمت وزارت بهداشت، مصوب  بخشنامه ٥ ي ماده ٤
٩/٢/١٣٨٥ . 
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، هيکل اهداند يا تجارت در فرآي يگرهرگونه واسطهچنين،  هم
 يگرد قانونيکنندگان زنده ممنوع است و موجب پ اهدااز 
  ١.گردد يم

 يو اخالق يت ابعاد اجتماعياهم دليل به ١٣٨٦اما در سال 
کنندگان اهداش يکننده زنده و افزااهداه از يوند کليپ
 يپول از سو يافت مبلغيدر يشاوند ـ که در ازايرخويغ
، هيهد عنوان بهدولت  ياز سو يافت مبلغيعضو و در ي رندهيگ

و  يموضوع جهت بررس ـكردند  مياقدام به دادن عضو خود 
فرهنگستان علوم  يو پزشک يستياظهارنظر به گروه اخالق ز

ن جلسه و بحث و يل چنديپس از تشک. شدارجاع ، يپزشک
از نظر کارشناسان  يمندز بهرهيو تبادل افکار و آرا و ن يبررس

 يها ل حوزهيـ از قب يمختلف علم يها و متخصصان حوزه
ـ  يکو پزش يشناخت جامعه، يشناخت روان، يفلسف، يفقه

عمل «: ٢اظهار داشتند ١٥/١١/١٣٨٦مورخ  ي سرانجام در جلسه
داوطلب  ي ه از فرد زندهيکل اهداچنين،  هموند و يپ يجراح

قابل قبول است و  يطور کل به) شاونديرخويشاوند و غيخو(
کننده اهداه به يا هديسپاس ، پاداش عنوان بهتبادل وجه 

  :که  نيشود؛ مشروط بر ا ينم يتلق يراخالقيغ
نشده باشد و در حالت تعادل  اهداکننده مجبور به اهدا -

ب يار کامل و طيو بدون سلطه و اکراه و با اخت يفکر
  .کندن کار اقدام يخاطر به ا

 يدر همه يه طبق ضوابط مصوب کشوريکل ي کنندهاهدا -
  . شود يقاً بررسيدق يو روان ياز نظر جسم، ٣مراکز

ه يکل ياهدا يعمل جراح يبرا يمنع، ياز نظر پزشک -
  .وجود نداشته باشد

تحت پوشش ، هيکل ياهدا يکننده پس از عمل جراحاهدا -

                                                
ي معاونت سالمت وزارت بهداشت، مصوب  امهشنبخ ٦ ي ماده ١
٩/٢/١٣٨٥ . 
عنوان  ريه بهگونه که قبالً گفته شد از اين نظشود، همان يادآوري مي ٢
  . نيز ياد شده است» ي پيوند اعضا اي در زمينه اصول اخالق حرفه«
 .چيست» ي مراکزدر همه«در اين نظريه مشخص نگرديده مقصود از .٣

  .رديمناسب قرار گ يخدمات پزشک
ه يکل يدر روند اهدا، هيوند کليم پيو ت يگروه پزشک -

به هر  يگرنداشته باشند و از هرگونه واسطه يدخالت
  . شود يريند جلوگين فرآيدر ا يشکل

ک ي ياز سو يبانيو نظارت و پشت يق پزشکضوابط اخال -
  . م شودين و تنظيتدو يکشور يشورا

ت واحد برخوردار يک مليکننده از افتيکننده و دراهدا -
 يرانياز شهروند ا ييبا عضو اهدا يرانير ايبوده و فرد غ

  . وند نشوديپ
سال مجاز به  ٤٥ از تر بيشا يسال  ١٨از  تر کمافراد  -

  .»عضو نباشند ياهدا
 يز دارايه نين نظريد ايينما يگونه که مالحظه مهمان

در بند دوم گفته شده  ،مثال ياست؛ برا يراداتيابهامات و ا
 يقاً بررسيدق يو روان يد از نظر جسميکننده با اهدااست 
ن يدار اعهده ياست که چه کس نكردهاما مشخص ، شود
 ديدر بند سوم آمده است که نباچنين،  هم. ت استيمسؤول
اما ، ه وجود داشته باشديکل ياهدا يعمل جراح يبرا يمنع

توان  ينم ،گريد ياز سو. است نكردهان يموارد منع را ب
ده يدارد را ناد دنبال به يکه هر عمل جراح يخطرات احتمال

 ن است کهيشود ا يمطرح م جا اينکه در  يسؤال مهم. گرفت
 حضورها  ن جلسهيکه در ا يشناسان شناسان و روان ا جامعهيآ

عضو از  ياهدا يشناسو روان يشناسابعاد جامعه، داشتند
 يشاوند را بررسيخوريشاوند و غيزنده خو ي کنندهاهدا يسو
کننده بعد از اهداکه اند  كرده يا بررسيمثال آ يبرا( ؟اند كرده
  ) ر؟يا خيشود  مي يدچار عوارض روح اهدا

ن که مبتال به يا از يبا آگاه يفرد، ١٣٨٥سوم ـ در سال 
 يازمنديمار نيخود را به ب يهيکل، دز استيا يماريب
 ين امر که فرد دهندهيمتوجه ا، متأسفانه پزشکان، فروشد يم

 ي رندهيجه فرد گيدر نت، شوند يدز است نميمبتال به ا، عضو
جان خود را از  يبعد از مدت وشود  ميدز يمبتال به ا هيکل

مقتول ضمن  ي خانواده، ماجران يا دنبال به. دهد يدست م
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ن به يبر اصالح قوان يرا مبن يمکرر يها درخواست، تيشکا
  . دهند يصالح ارائه م يمقامات ذ

وزارت بهداشت درصدد ، ها ن درخواستيا يدر راستا
، »رانيا يفرهنگستان علوم پزشک«  يبا همکار، ديآ يبرم
مرکز «، »ونديز و پياليد يشورا«، »اعضاوند يپ يانجمن علم«

 يدانشگاه علوم پزشک يپزشکو تاريخ قات اخالق يتحق
درمان و ، وزارت بهداشت يدفتر امور حقوق«و » تهران

در  يديا دستورالعمل جدين را اصالح يقوان» يآموزش پزشک
دستورالعمل « ١٣٨٧در سال ، سرانجام. کندن خصوص ارائه يا

 شدن يبند تدو ٥در  ١»کنندگان زندهاهداه از يوند کليو پ اهدا
  . ن استيشيپ يها ن دستورالعمل مکمل بخشنامهيکه ا

ان شده يکنندگان باهداط يشرا، ن دستورالعمليا ١در بند 
سن ، د گفتيبا ١٣٨٥ ي نامهسه با بخشياست که در مقا

افته ير ييتغ» سال ١٨ـ  ٤٥«به » سال ٢٠ـ  ٤٠«کنندگان از  اهدا
  .است شده» سال ٢٥«رد و حداقل سن مجاز جهت دختران مج

، ن دستورالعمليکنندگان زنده در ااهداط يگر شراياز د
 اهداکه از موانع مطلق است کننده اهدا يقياد تزرياعتعدم 
ت از نقاط مثبت ين ممنوعيا، د گفتيبا ٢.حساب آمده است به
 يها يماريرا احتمالِ وجود بيز، استن دستورالعمل يا

ش از يب) يقين تزريمعتاد(شهروندان ن گروه از يدر ا، رداريواگ
، ن بندين دستورالعمل با وضع ايواضعان ا، لذا. ن استيريسا

ازمند عضو و يماران نيردار به بيواگ يهايماريمانع از انتقال ب
  . اندها شدهبه خطر افتادن جان آن

ن يچن، ن بند از دستور العملياما از مفهوم مخالف ا
مجاز به ، دارد يقير تزرياد غيکه اعت يفرد، شوديبرداشت م

ن يتواند از نقاط مثبت ايز مين  مسألهن ياست که اعمال ا اهدا
ر ياد غيکه اعت يفرد که آن مشروط به، دستورالعمل باشد

ن احتمال يباشد؛ چرا که ا كردهاد يداشته ترک اعت يقيتزر
                                                

عنوان  علت طوالني بودن عنوان دستورالعمل، از اين به بعد، از آن به به ١
  . شود دستورالعمل اهدا ياد مي

    ادستورالعمل اهد ١- ٥بند  ٢

اقدام ، اشيه پول مواد مصرفيته يوجود دارد که فرد معتاد برا
. است ير اخالقين امر غيکه ا کندش يخو يهيفروش کلبه 
ن يو هروئ ٣يچون اکستاز، از مواد مخدر يبرخ که آن ژه يو به

کنندگان مواد لذا سوء مصرف، )٦( زننديب ميها آسهيبه کل
  .ه هستنديکل يهايماريمخدر مستعد ب

 متذکر ن است کهيا ن دستورالعمليقابل توجه ا ي نکته
د در مرکز يرندگان بايکنندگان و گاهداالزم  يها شيآزما، شده
منتخب در هر دانشگاه علوم (مرجع  يها شگاهيآزمايا  ونديپ

وند و يم پيپزشکان ت، بنابراين ٤ .رديصورت گ) يپزشک
ماران يهمراه ب يها شيتوانند به آزما ين مربوطه نممسؤوال

 ي برگه يکنندگان بر رواهداد عکس يباچنين،  هم .٥كننداکتفا 
شگاه يآزما مسؤولها توسط  ت آنيش الصاق و هويآزما
   .٦شودد ييو تأ يبررس
ل ين دليبه ا، ن بند از دستورالعملين ايتدو، رسد يم نظر به
عضو  يط اهدايکه فاقد شرا يافراد ن امکان وجود دارديا که

را به  يگريفرد د  )HIVروس يمثال داشتن و يبرا(هستند 
با ، نيبنابرا .٧كنند يها معرف شيانجام آزما يخود برا يجا
شوند که فرد  ين امر ميمانع از ا ين بند تا حدودين ايتدو

 يجا ها به شيانجام آزما يرا برا يگريفرد د، عضو ي دهنده

                                                
3 Ecstasy 

هاي الزم  آزمايش«: دستورالعمل اهدا بيان داشته است ٢- ١بند  ٤
منتخب (کنندگان و گيرندگان در محل مرکز پيوند يا آزمايشگاه مرجع  اهدا

هاي الزم صورت  و پس از انجام مشاوره) در هر دانشگاه علوم پزشکي
 . »گيرد مي
هاي همراه  استناد به آزمايش از«: دارد بيان مي  دستورالعمل اهدا ٢- ٢بند  ٥

  . »گيري بدون ارزيابي و مشاوره جداً خودداري گرددکنندگان يا تصميماهدا
هاي مربوط به  تمامي آزمايش«: دارد دستورالعمل اهدا بيان مي ٢- ٣بند  ٦

ي آزمايش و تأييد کنندگان زنده حتماً با الصاق عکس روي برگهاهدا
  . »ردهويت توسط آزمايشگاه انجام گي

باشد، اين اتهام در خصوص  ي يزدان مي اي که معروف به پرونده در پرونده ٧
برادر فرد (هاي پيوند او  برادر فرد دهنده وجود داشت که براي انجام آزمايش

معرفي نموده، در ) ي عضو دهنده(خودش را به جاي برادرش ) ي عضو دهنده
  . عمل نيامده است به  نتيجه آزمايش پيوند از خود فرد دهنده
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ن يدر ا  گر نکات قابل توجهياز د. کند يخود معرف
کنندگان اهدات آگاهانه در خصوص ياخذ رضا، دستورالعمل

ن ين به ايشيپ يها که در بخشنامه ١شاوند استيخوي  زنده
 . نشده بود يتوجه  مسأله

 يريگ جهينت

در  يين الزم االجرايقوان، کشورها تر بيشمانند ، رانيدر ا
اما ، وجود دارد يمرگ مغز جسد و از مورد برداشت عضو

نه تنها به ين زميران در اين ايقوان که ستجا اين يراد اساسيا
مورد غفلت ، در آن يان مسائل جزئيو بكرده اشاره  يموارد کل

در  نكردهران مشخص ين ايقوان، نمونه يبرا. واقع شده است
 يه باشد چه کسيمجهول الهو يکه فرد مرگ مغز يصورت

  . تواند اذن به برداشت عضو بدهد يم
ن يران قوانيکشور ا داد کهنه مطالعات نشان ين زميدر هم

زنده  يدر خصوص برداشت عضو از دهنده يياالجرا الزم
و  نامه نييو آ دستورالعمل ينه تنها به تعدادين زميندارد و در ا

ن يسه با قوانيز در مقايها ن است که آن كردهنامه اکتفا بخش
 يکاف ياز ضمانت اجرا ياسالم يمصوب مجلس شورا

ها  و دستورالعملها  نامه ستند و چه بسا تعدد بخشيبرخوردار ن
ز فراهم يه تنها کارگشا نباشد بلکه اسباب سوء استفاده را نن

پرداخت و ، هاها و دستورالعملنامهن بخشيبراساس هم. آورد
که  ياست در حال يران قانونيعضو در ا يافت وجه در ازايدر
دوفروش عضو يخر ينوعها  از کشور يارين اقدام در بسيا

 يفريک يضمانت اجرا يشود؛ لذا ممنوع و دارايمحسوب م
هرگونه ، رانين ايد اشاره کرد مطابق قوانيبا ،ضمن در. است
  .استممنوع  يرانيگانه از اتباع اياتباع ب افت عضويدر

  :تواند در بهبود اوضاع موثر باشد مي ريزشنهادات يپ
در خصوص  ينيرسد با توجه به نبود قوانيم نظر به -١

                                                
اخذ رضايت آگاهانه در «: دارد بيان مي  دستور العمل اهدا ٤- ٤بند  ١

  .»خويشاوند هم ضروري است ي کنندگان زندهخصوص اهدا

جامع و مانع و در  ينيد قوانيبا، عضو يزنده يدهنده
وند يف پيط الزم از جمله تعريشرا يهمه يرندهيبرگ
ضمانت  ينيبشيو پ اعضاوند ين مراکز انجام پييتع، عضو
، کنندگان از قانونبرخورد با سوءاستفاده يبرا يياجراها
 يونيسيکم ضرورت دارد ين قانونين چنيتدو يبرا. باشد

 يان قانونقضات و پزشک، دانانحقوق، مرکب از فقها
به  اعضاوند يل شود تا با لحاظ ابعاد مختلف پيتشک
ر يس آن همت گمارند و آن را جهت سينوشيپ ي هيته

ارائه  ياسالم يب آن به مجلس شورايمراحل و تصو
 .كنند

، د در خصوص برداشت عضو از کودکانيگذار باقانون -٢
چنين،  همر و يپذبيآس يهار گروهين و سايمجان
ن يبد. موضع خود را مشخص کند، زابيآس يها گروه

ر را تنها يپذبيآس يهاصورت که برداشت بافت از گروه
 ير تنها فرديپذبيکه فرد آس يو زمان ييدر موارد استثنا

قادر به دادن بافت  ياز لحاظ پزشک است که در خانواده
مجاز ، استک از طبقه اول ي يشاوندان درجهيبه خو
 .شمارد

ا يم به فروش يش از تصميد پيرا باکنندگان زنده اهدا -٣
 يجراح يعمل ياز خطرات احتمال، شيعضو خو ياهدا

 يهانهيز هزيوند عضو و نيپ يامدهايو برداشت عضو و پ
 .آگاه کرد... و  يمصرف يو داروها يعمل جراح

 يمغزباال بردن برداشت عضو از افرا دچار مرگ يبرا -٤
ها و هرستانتهران و ش يهامارستانيبهتر است در تمام ب

به » ونديرابط پ«تحت عنوان  يافراد، ز مراکز اورژانسين
مار يب يقرار داده تا در صورت مشاهده يروزطور شبانه
 يآور فراهم يهامراتب را به واحد، يمغز دچار مرگ

 .کنند يرسانوند اطالعيپ

جدا از  ياتهيکم يمغز فرد دچار مرگ يبرا طور کههمان -۵
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وند از يدر پ، دهنديص ميرا تشخ يمغزمرگ ، ونديم پيت
از کارشناسان مرکب  يز الزم است گروهيزنده ن ي دهنده

که ... و  يهوشيمتخصص ب، ياورولوژ، پزشکاز روان
فرد دهنده را از لحاظ ، باشنديوند ميم پيجدا از ت

از برداشت عضو و عواقب  يناش يخطرات احتمال
  .کنند يبررس، يو روان يجسمان
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Abstract 
With the progress of science, organ transplantation emerged as one of the modern innovations of the medical 
science. Like other innovations, organ transplantation brings individuals in the society some disadvantages 
alongside numerous advantages. Legislators have therefore adopted rules and regulations for the mutual 
support of society members and their rights. 
In this article the researchers will examine the current regulations on organ transplantation in Iran. Legal 
sources in Iran, especially the constitution, Islamic criminal law, health and sanitary regulations, moral codes 
and so on will be referred to in this respect. 
In the constitution (as epigraph of all laws and regulations within the country), articles 14, 29, 43, 167 will be 
examined, and in Islamic criminal law articles 159, 372, 495, 497 and 724 will be discussed as the most 
significant existing articles on organ transplantation. In relation to the moral codes and medical and sanitary 
regulations we studied the following: Organ transplantation act of April 5, 2000 about the deceased or 
patients whose brain death has been confirmed; the protocol on confirmation of brain death, established 
2000; executive regulations for transplant from the deceased or patients whose brain death has been 
confirmed, adopted May 15, 2002; act of renal transplantation and donation from living donors passed on 
October 20, 2008; executive regulation 13101 approved on April 29, 2006 about living donors (with the 
exception of transplantation from a living donor to a foreign citizen); and the charter of patient’s rights 
ratified in 2009. Lastly, it should be mentioned that transplantation laws and regulations that presently exist 
in Iran appear to be inadequate for the purpose of resolving the current challenges and problems. 
Keywords: legal sources, organ transplantation, brain death, Iran 
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