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چکیده

یکی از موضوعاتی که در خصوص محکومان به اعدام مطر م میشررود موضررو
اعدام از ط یق انتقال عضو میباشد .در این شیوه با جداسازی اعضررای قابلاهرردا یرا
انتقال ف د محکوم به زندگی او پایان داده میشود .در این نوشتار موضو یادشده از
دو منظ مورد ب رسی ق ار گ فته است .نخست آنکه در صورتی که قانونگذار قصررد
صدور جواز قانونی ب ای اعدام از ط یق انتقال عضو را داشته باشد چه بایسررتههایی
را باید رعایت کند و در خصوص چه موضوعاتی باید به تعیررین تکلیرف بپر دازد .از
اینرو تعیین ماهیرت انتقررال هاهرردا یرا فر و ،داوطلنانرره برودن تعیررین محرردوده
پذی ندگان و ذینفعان اشت اط اعدام سررازوکارهای نظررارتی و چگررونگی مقابلرره بررا
نقض موارد یادشده ذیل بایستههای تقنینی مورد بحث ق ار گ فتهاند .در بخررد دوم
نیز مالحظات حقوق بش ی «اعدام از ط یق اهدا» ذیل عناوین رعایت ک امت و شأن
انسانی مسأله تجاریشدن تنعیض ش ط سررنی و مسررأله تابعیرت ب رسری شرردهاند.
ب اساس یافتههای این نوشتار به دلیل احتمال باالی انح اف ف اینررد اعرردام از ط یرق
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اهدا یا ف و ،عضو قانونگذار یا قضات باید بهشدت از این موضو اجتناب کننررد.
در صورت عدم پذی  ،این نظ ض وری است تا بایستههای ب رسی شررده در ایرن
شدیدی صورت پذی د.
واژگان کلیدی :اهدا عضو قانونگذار حقوق بشر بایسررتههای تقنرین نظررارت
قضایی.
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مقدمه

تمامی کشورهای توانمند در زمینه پزشکی انتقال عضو به افر اد بیمررار ب اسرراس
الگوی ثابتی صورت میپذی د؛ مطابق این الگو اگ بعررد از اهرردای عضررو اهداکننررده
اهدائی از اعضای کلیدی بدن بوده بهگونهای که بررا ادامرره حیررات اهداکننررده عضررو
تعارض داشته باشد در اینگونه موارد عضو مورد نیاز ص فاً از اف ادی که در مع ض
م گ حتمی ق ار دارند ههمانند اف ادی که م گ مغزی شدهاند گ فته میشررود .ایررن
الگو در اصول راهنمای اهدای عضو که توسط سازمان بهداشت جهررانی بررهتصررویب
رسیدهاست نیز مورد تأیید ق ار گ فته است.

1

با توجه به کمبودن تعداد اف اد دچار م گ مغزی ناگزی بیماران ف اوانی همررواره
در صف پذی  ،عضو ق ار میگی ند بهگونهای که «میزان نیاز» برره م اتررب بیشررت از
«میزان اهدای عضو» میباشد .از اینرو ب خی حقوقدانان و قانونگذاران به این فکر
افتادهاند که با میسّ ساختن اهدای اعضاء محکومین به اعدام همزمان خرردمتی را برره
جامعه بیماران و محکومان ب سانند .به عنارت دیگ با اهداء یا ف و ،اعضررای فر د
محکوم به اعدام نه تنها خانواده و وابستگان نزدیک وی را میترروان از مقرردار قابررل
توجهی درآمد ناشی از ف و ،به همند ساخت بلکه به دلیل اضافه شدن «محکومرران
به اعدام» به صف اهداکنندگان میتوان به تعداد بیشت ی از نیازمندان رسیدگی ک د و
در نتیجه آسیبهای اجتماعی ناشی از کمنود عضو اهرردایی را از جامعرره زدود .ایررن
ایده در ب خی کشورها به م حله اج ایی رسیده و در ب خی کشورها در حال ب رسی
است.
1. World Health Organization, “Who Guiding Principles on Human Cell, Tissue and Organ
Transplantation, The Sixty-Third World Health Assembly in May 2010”, In Resolution Wha.63.22,
Guiding Principle
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در عین حال حجم وسیعی از صاحبنظ ان حوزههای مختلف علمرری مخالفررت
ص یح خود را با این مسررأله ابر از کر ده و آن را مغررای اصررول اخالقرری دانسررتهانررد
ه . Caplan, 2011, pp. 2-4مطابق نظ ایشان ایجاد امکان انتقال اعضررای زنرردانیان
مفاسد اجتماعی و اقتصادی نیز پدید خواهد آمد که به مانعی ب ای ادامه این وضعیت
تندیل میگ دد.
چندی است که موضو اهداء یا ف و ،اعضای محکوما لن اعدامی برره بیمرراران در
محافل علمی و تقنینی کشور مط م شده است .نوشتار پیدرو به منظور ارائرره تصرروی
روشنت ی از این مسأله به رشته تح ی درآمده است .ذک این نکته ض وری است کرره
مقاله حاوی نگاهی تطنیقی به آخ ین نظ ات موجود در مقاالت علمی و گزار،هررای
نهادهای بینالمللی میباشد .سعی شده است تا ضمن ارائه نگرراهی جرراما بایسررتههای
تقنینی جواز یا عدم جواز اهدای عضو محکومان اعدام در ادامه ب رسی گ دد.
 .1بایستههای تقنینی

در صورت اص ار قانونگذار و مج یان به داشتن قانونی که در آن اهرردای عضررو
توسط اف اد محکوم به اعدام مجاز شم ده شود ض وری است تا ابعاد مختلررف آن از
نظ مغفول نماند .از اینرو در این قسمت به بایستههای تقنینی جواز یررا عرردم جررواز
اهدای عضو محکومان به اعرردام پ داخترره میشررود و تصرروی کرراملی از موضررو در
پیدرو ق ار میگی د .ماهیت عمل هاهدا یا ف و ،داوطلنانه بودن پذی ندگان عضو
و ذینفعان انتقال اشت اط اعدام نظارت و مسئولیت کیف ی موضرروعاتی اسررت کرره
ذیل بایستههای تقنینی ب رسی شدهاند.
 .1-1اهداء یا فروش؟

اولین موضوعی که درخصوص اهدای عضو محکومان به اعدام باید تعیین تکلیف
شود مسأله معوض یا غی معوض بودن این عمل است .ب خی ب ایررن اعتقرراد اصر ار
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میورزند که انتقال عضو محکومان به اعدام نناید بهصورت مجررانی صررورت پررذی د
ه Visconti, 2012, PP. 212-213و گی ندگان باید در مقابل عضوی کرره دریافررت
میکند و از سوی دیگ ب ای وابستگان ف د اعدامی تسکیندهنررده مررالی بررهحسرراب
میآید؛ چ اکه بسیاری از این محکومان با وضررعیت مررالی و اقتصررادی برردی روبر و
هستند .اگ ف د اعدامی مطمئن شود که بعد از م گ خانوادها ،از میررزان معتنررابهی
درآمد در مقابل انتقال عضو ب خوردار میشوند ذرهای از سختیهای او بویژه در بعد
روانی و مالی پس از اعدام کاسته میشود.
ب اساس این پیدف ض که دریافت مابررهازای مررالی انگیررزه اصررلی محکومرران را
تشکیل میدهد ه Miller, 1999, p. 736در صورتی که انتقال عضو محکومان برره
اعدام تنها بهصورت رایگان امکانپذی باشد و موضو «ف و »،منتفی گ دد میتوان
به این باور رسید که این موضو در بلند مدت به عاملی ب ای متوقف شرردن اهرردای
عضو محکومان به اعدام تندیل خواهد شررد .انتقررال عضررو افر اد محکرروم برره اعرردام
بهصورت رایگان عالوهب اینکه ظلمی ب ف د اعدامی و خانواده او بهحساب میآیررد
در طوالنی مدت رغنت آنها ب ای انتقال داوطلنانه عضو را بهشدت میکاهد.
در مقابل این گ وه دسته دومرری وجررود دارد کرره ضررمن پررذی  ،انتقررال عضررو
محکومان به اعدام ب لزوم مجانی و رایگان بودن این انتقال تأکید مینماینررد .ایشرران
ب این باورند که اف اد محکوم به اعدام ص فاً میتوانند عضو خود را «اهدا» 1کننررد و
«منادله» 2و ف و ،آن به ه صورت دیگ غی ممکن اسررت .دلیررل اصررلی ایررن نظر
امکان انح اف از مسی اصلی میباشد .تفصیل آنکه در صورت ایجرراد نفررا مررالی در
1. Donation
2. Exchange
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موضو انتقال عضو اف اد محکوم به اعدام نه تنها احتمال انح اف مسئوالن به دالیل
مسائل مالی باالت خواهد رفت بلکرره هماننررد تج برره ب خرری کشررورها بررازار سرریاه
حاالت محکومان ب ای کسب ثواب یا کاهد ناراحتی وجدان اهدا را ب میگزیننررد
در ادامه ب رسی خواهد شد.
با توجه به تفاصیل یادشده در صورت تصمیم قانونگذار به ایجاد امکرران انتقررال
عضو از محکومان به اعدام یکی از مسائلی که باید تعیین تکلیف شود مسأله اهدا یا
ف و ،عضو است .بهنظ میرسد قانونگذار باید اختیار را به محکوم دهد کرره میرران
ف و ،یا اهدا انتخاب کند .این راهکار راهی میانه ب ای تجمیا ه دو نظ ب اسرراس
مصلحت محکوم خواهد بود و هماوست که تعیین میکند که «اهدای عضو» صورت
پذی د یا «انتقال».
 .2-1داوطلبانه بودن (اخذ رضایت)

قانونگذار باید تمامی تضمینات الزم در جهت داوطلنانه بررودن اهرردای عضررو را
بهکار بندد .سازمان بهداشت جهانی نیز در اصول راهنمررای خررود مکر راً برره مسررأله
آزادانه بودن اخذ رضایت در موضو اهدا یا انتقال عضو تأکید نموده است 1.اگر بر
اف اد محکوم به اعدام میزان کمی از اجنار وارد شود تا رضایت خود را ب ای این کار
اعالم نمایند یقینا انح افی فاحد در این ف ایند ایجاد خواهد شد .از اینرو مهمت ین
و اساسیت ین م حلهای که میتواند سالمت ف ایند انتقال عضررو ایررن افر اد را تأییررد
نماید م حله اخذ رضایت میباشد.
1. “WHO Guiding Principles on Human Cell, Tissue And Organ Transplantation”, Ibid, Wha.63.22,
Guiding Principle 1 and 3.
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گ فتن رضایت و رجو داوطلنانه ف د محکوم به اعدام مالک اصررلی بر ای بیرران
عدم انح اف ف ایند انتقال عضو میباشد .برره بیررانی روشررنتر زمررانی کرره رضررایت
محکومان به اعدام به درستی اخذ گ دد و در ف ایند اخذ رضایت هیچ عنص اجنار یا
درخصوص آزادانه بودن زندانی در اعالم رضایت توجه به نکات زی الزامی است:
الف محیط زندان محیط بستهای است و دست سی زندانی به بی ون نیز در کنت ل
مسئوالن زندان میباشد .از اینرو نش اخنار م تنط با زندان و اتفاقاتی کرره درون آن
رخ میدهد به سختی امکانپذی است .به همین دلیل اخذ رضایت فر د محکرروم برره
اعدام باید در محیطی خارج از زندان و دور از وجود مسئوالن زندان صورت پررذی د.
به عنارت دیگ در م حله اخذ رضایت باید تأثی زندان و مسئوالن آن را به کمتر ین
میزان تقلیل داد .ط احی سازوکار الزم ب ای این مسأله نیاز به تأمررل و دقررت کررافی
است زی ا در ب خی موارد ف د محکوم به اعدام تنها چنررد سرراعت پررید از اجر ای
اعدام از قطعی شدن حکم خود خن دار میشود .در نتیجه تمهید شیوههای الزم ب ای
اخذ داوطلنانه رضایت اف اد محکوم به اعدام دارای اهمیت ف اوانی است.
ب قانونگذار باید امکان ادعای نهاد قضایی یا اج ایرری را بر وجررود «رضررایت
پیدف ض» 1به صورت کلی و جزیی نفی نماید .به عنارت دیگ رضایت داوطلنانرره
محکومان به اعدام باید به شیوهای ص یح و قطعی اب از گ دد وگ نه مسئوالن قضررایی
و اج ایی اعدام مسئولیت کیف ی یابند ه. Glaser, 2005, p. 21
پ در ف ایند اخذ رضایت باید تمامی ورّاث یا خویشان سننی و نسررنی نزدیررک
ف د محکوم به اعدام از صحت این روند پید از اج ای حکم اعرردام مطلررا شرروند.
توجه به این مسأله از تندهای بعدی جلوگی ی میکند و مانا از ادعاهررای احتمررالی
خواهد شد .همچنین بار روانی ناشی از اعدام هبه ه شیوهای که باشد فشاری را ب
1. Presumed Consent.
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خانواده محکوم وارد میسازد .اطال همزمان خررانواده محکرروم مررانا از سواسررتفاده
مج یان پید از انتقال و سوءبه هب داری خانواده پس از انتقال خواهد شد.
ت فشارهای عاطفی روانی و ساختاری ب زندانیان عاملی است که ب رضررایت
واقعیت در ایشرران شررود ه Badrolhisam, Nur Idayu, and Zukarnain Zakaria,

 . 2012, 199از اینرو قانونگذار بایررد امکرران «پررسگر فتن» رضررایت را تررا آخر ین
لحظه ممکن ب ای اف اد محکوم به اعدام حفظ و تضمینات الزم در این زمینرره را نیررز
العمال کند .این مسأله که به خودی خررود دارای اهمیررت بسرریاری اسررت از ماهیررت
داوطلنانه بودن این موضو ریشه میگی د و مطابق با اصل آزادی اراده ف دی بهشمار
میآید ه. Miller, 1999, 734
ث مسأله مهم دیگ ی که در زمینه رضایت باید به آن توجه نمود میررزان رضررایت
ف د محکوم به اعدام میباشد .با این بیان که ف د اهداکننده باید مختار باشد که در اعالم
رضایت خود میزان ب داشت عضو را تعیین نماید .در اینصورت یک ف د میتوانررد برره
صورت مطلق و کامل رضایت خود را ب ای انتقال تمامی اعضای خود صررادر کنررد یررا
اینکه ب داشت را محدود به ب خی اعضا و جوارم نماید .در حررال حاضر از برردن هر
انسان زنده تق ین ًا دوازده عضو قابل انتقالند که این اعضا عنارتند از ریه کلیههررا قلررب
پوست کند پانک اس سیاه گ تاندومها استخوانها مغز استخوانها و ق نیه چشم.
آخ ین نکتهای که در این زمینه باید مورد توجه ق ار گی د آنسررت کرره در جوامررا
دارای اقلیتها بویژه اقلیتهای مذهنی احت ام به مذهب و دین اف اد یادشررده دارای
اهمیت بهسزایی است ه . Huang, 2012, 1بهبیان دیگ اگ یررک دیررن یررا مررذهب
اجازه اهدای عضو نمیدهد این حق باید از باورمندان به آن مذهب یا دین ب داشررته
شود؛ زی ا که اقدام اف اد اقلیتهای مذهنی ب خالف باور دینی خود منج به ج یحهدار
شدن احساسات اف اد متعلق به آن اقلیت و آسیب به نظم عمومی و اجتماعی میشود.
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 .3-1پذیرندگان عضو

در ب خی کشورها که قانوناً انتقررال عضررو از افر اد در معر ض اعرردام امکانپررذی
میباشد قانونگذار در محدوده پذی ندگان عضو قائل به این محدودیت شده اسررت
ه . Visconti, 2012, p. 200ب ای مثال اگ ف د محکوم به اعرردام درخواسررت کنررد
میتوان کلیه یا کند او را به بدن بیمررار مررادر ،پیونررد زد هMiller, 2011, pp. 87-

 . 88میزان و محدوده این مسأله به صالحدید قانونگررذار وابسررته اسررت .دلیلرری کرره
ط فداران این شیوه بیان میدارنررد ممانعررت از ایجرراد ج یرران مررالی و اقتصررادی در
موضو انتقال عضو محکومان به اعدام میباشد ه. Mckinney, 2009, p. 59
با توجه به هدف ط م ب ای کاهد بیماران در صف انتظار اهدای عضو میترروان
ب این اعتقاد تأکید ک د که محدودسازی پذی نرردگان مررانعی بر ای رسرریدن نفررا برره
جامعه گست ده بیماران به حساب میآید .همانطور که اشاره شررد از برردن هر انسرران
زنده تق یناً دوازده عضو قابل انتقالند .در این صورت با آزادی اهدای عضررو برره «هر
بیمار نیازمند» ق یب به ده بیمار از فه ست اف اد منتظ اهدا یررا انتقررال عضررو کاسررته
میشود .در نتیجه قانونگذار در تجویز قانونی انتقال عضو اف اد محکوم به اعدام باید
نسنت به محدوده پذی ندگان عضو نیز تعیین تکلیف کنررد .بررهنظ میرسررد میترروان
محکوم را در میان دو حالت فوق هاهدای به خویشان و اهدای به عموم مخی ک د تا
با ارادهای آزاد دست به انتخاب بزند.
 .4-1ذینفعان انتقال عضو

از آنجا که در مقابل انتقال عضو منلغ قابل ترروجهی برره فر د در معر ض اعرردام
پ داخته میشود در نتیجه قانونگذار باید نسنت به اف ادی که پس از اعدام او از ایررن
منلغ به همند خواهند شد تصمیمگی ی کند .ف ضهای پیدرو قابل پیشنهاد است:
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الف تقسیم پول دریافتی ب اساس طنقات ارث :از آنجررا کرره تمررامی نظامهررای
حقوقی داخلی طنقات ارث را تع یف دقیق نمودهاند در نتیجه میتوان منلغ دریافتی
ب اعطای من لغ دریافتی به اف اد تحت تکفل :با توجه برره ایررن مسررأله کرره منلررغ
دریافتی ق ار است نگ انی
«ف د در م حله اعدام» را درخصوص وضررعیت معیشررت خررانوادها ،بکاهررد در
نتیجه منلغ یادشده باید بهشیوهای عادالنه میان اف اد تحت تکفل او تقسیم گ دد.
پ اعطای اختیار به ف د در مع ض اعدام :راهکار سوم بیانگ این شیوه است که
میتوان به ف د در مع ض اعدام اختیار کامل یا محدود داد که اف اد به همند از منلررغ
دریافتی پس از م گ خود را تعیین نماید.
ب ای اج ای ه یک از سه راهکار یادشده در نظام حقوقی ای ان باید بایستههررای
فقهی آن نیز مورد توجه ق ار گی د و راهکار انتخابی به شرریوهای کرره مقنررول فقرره و
ش یعت باشد اج ا گ دد.
 .5-1اشتراط اعدام

دو شیوه عمده در مورد تجویز قانونی انتقال اعضررای محکومرران قضررایی وجررود
دارد .در شیوه نخست قانونگذار یا محاکم قضایی هدر سیستم حقوق ع فی امکرران
انتقال عضو را ب ای تمامی محکومرران مجرراز مرریداننررد و انتقررال عضررو حترری بر ای
غی محکومان به اعدام نیز جایز است .در این شیوه اگ ف د محکوم به اعرردام نناشررد
ضمن دریافت منلغی قسمتی از محکومیررت او نیررز بخشرریده مرریشررود ه Visconti,

 . 2012, p.200در سال  2011در ایالت میسیسیپی آم یکا ف د محکرروم برره حررنس
ابد به دلیل اهدای یکی از کلیههای خود به خواه  ،پس از گذشررت یررک دهرره از
محکومیتد Tآزاد شد .این پ ونده که به «پ ونده خواه ان اسررکات» معر وف شررده
است بدین ش م میباشد که سالها پید دو خواه آم یکایی که اقرردام برره سر قت
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مسلحانه ک ده بودند محکوم به حنس ابد شدند .بعد از گذشررت ده سررال از صرردور
حکم یکی از خواه ان بهدلیل نارسایی کلیوی مجنور به دیالیزهای پیدرپرری گ دیررد.
درمان او گام مهمی را ب داشت .پس از ایررن اقرردام دادگرراه مررابقی محکومیررت او را
بخشید و در نتیجه در سال  2011حکم آزادی او را صادر ک د.

1

در صورت پیادهسازی شیوه نخست صر فاً اعضررایی از محکومرران برره مجررازات
غی اعدام قابل انتقال است که بدون آنها حیات ف د با خط مواجه نشررود .همچنررین
حکومت باید حمایت پزشکی از ف د اعطاکننده عضو در ادامه زنرردگی او را تضررمین
نماید ه Mckinney, 2009, p. 59؛ زی اکه در غی اینصورت هیچ فر دی اقرردام برره
اهدای عضو سالم خود نمیکند مگ اینکه تخفیفی قابل توجرره در مجررازات او مقر ر
گ دد .از آنجا که بعد از انتقال عضو بسرریاری از اعطاکننرردگان دچررار بیمرراریهررای
متعدد میگ دند ب خی ب این اعتقادنررد کرره ایجرراد امکرران عضررو در مقابررل تخفیررف
مجازات ام ناپسند و غی قابل قنول است ه. Visconti, 2012, p.200
در شیوه دوم ص ف ًا زمانی ف د زندانی اجازه انتقال و اهدای عضو مییابد که حکم
اعرردام او قطعرری شررده باشررد و او امکرران اعرردام بوسرریله انتقررال عضررو را از دادگرراه
صالحیتدار دریافت ک ده باشد .ب خالف شیوه قنل در اینجا دیگ سخنی از تضمین
پزشکی ب ای ادامه زندگی ف د اهداکننده وجود ندارد و اعطای عضو منج برره تخفیررف
در حکم کیف ی نمیگ دد .با توجه به آسرریبهررای جسررمانی ناشرری از اعطررای عضررو
بسیاری از صاحبنظ ان ب این اعتقاد اص ار میورزند کرره قررانونگررذار بایررد صر ف ًا از
صدور احکام اعدام از ط یق انتقال عضو حمایت بررهعمررل آورد و مسررأله تخفیررف در
ال م دود اعالم نماید ه. Masotto, 2015, pp. 329-330
احکام غی اعدامی را کام ً
)1- See: Scott Sisters Case (Mississippi

Downloaded from qjrl.cmirq.ir at 23:04 IRDT on Thursday May 19th 2022

از اینرو خواه دوم یکی از کلیههای خود را به او هدیرره داد و در نتیجرره در رونررد

«»22

فصلنامه علمی ترویجی دین و قانون  /شماره  / 28تابستان99

 .6-1مسئوالن اجرایی و نظارت قضایی ویژه

ف ایند انتقال یا اهدای عضو اف اد محکوم به اعدام چند م حله مختلف دارد که در
آن تمامی قوای مقننه مج یه و قضاییه درگیر خواهنررد شررد .ابتررداییتر ین م حلرره
محکوم به اعدام میباشد .این م حله دارای اهمیررت ف اوانرری اسررت کرره بررهصررورت
مستقل مورد ب رسی ق ار گ فت .بعد از این م حله یک نهاد دارای تخص

در امور

پزشکی باید امکان انتقال را از نظ امور پزشکی و بهداشتی تأیید نماید .بعد از تأییررد
این نهاد تخصصی نوبت به دستگاه قضایی میرسد تا نسنت به صدور حکم «اعداا
از طریق انتقال عضو» اقدام کند .در م حله آخ دوباره ج یرران امررور برره مسررئوالن
زندان بازمیگ دد تا اینکه ف د محکوم به اعدام را به م کز درمانی بیمارسررتانی تعیررین
شده ب ای عمل ج احی منتقل کنند.
با توجه به چند م حلهای بودن این روند امکان ب وز فساد در هر م حلرره یررا در
تمامی ف ایند وجود دارد؛ بویژه آنکه در این مسأله امکان ایجاد بازار سیاه و دریافت
سودهای اقتصادی کالن بوضوم قابل تحقق است .آنچه که برره تشرردید ایررن نگ انرری
میانجامد کنت ل روند یادشده توسط چند ارگان خاص است که از انتشار اخنار فساد
در انتقال اعضا جلوگی ی بهعمل میآورند .به بیانی روشنت از آنجا که زندان یررک
فضای بسته است و زندانی با محیط بی ون ارتناطی ندارد امکان اجنررار او برره انتقررال
عضو محتمل میباشد .همچنین امکان تنانی میان مسئوالن قضایی بهداشتی و ناظ ان
زندان نیز بهراحتی قابلیت تحقق دارد.
پس از سال  2005دولت چین در اقدامی وسیا تعداد قابل ترروجهی از قضررات
پزشکان و مسئوالن زندانها را بهدلیل تخلفهای عمدی و ایجاد انحر اف در رونررد
فر و ،عضررو محکومرران برره اعرردام بازداشررت کر د ه . Glaser, 2005, p. 20در
1. Consent
2. Voluntary
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صورت واقعی بودن ب خی گزار،ها علیه چین انح اف یادشده نتیجه فقرردان یررک
ف ایند صحیح به هم اه نظارت کارآمد میباشررد ه . Neagle, 2009, p. 90-94ایررن
نمونه از انح اف در روند یادشده میتواند درسی بر ای سررای دولررتهررای خواهرران
ب ای جلوگی ی از وضعیتهای مشابه راهکارهای زی پیشنهاد میگ دد:
الف اصل مح مانگی :باید سازوکاری تمهید شود کرره طنررق آن هویررت بیمرراران
نیازمند عضو ب ای مسئوالن بویژه متولیان زندانها افشا نشود .در این راهکار به دلیل
عدم اتصال شنکه انتقال عضو به یکدیگ و آشنا ننودن تمامی مسررئوالن بررا یکرردیگ
احتمال ایجاد فساد در تمام ف ایند انتقال کاهد مییابد.
ب سختگی ی در صدور حکم «اعدام بوسیله انتقال عضررو» :مرریترروان ف اینررد
قطعی شدن احکام «اعدام بوسیله انتقال عضو» را نسنت به سای انوا اعدام تغیی داد.
تأکید این پیشنهاد ب نظارت قضایی سختگی انه ب پ وندههایی است کرره در آنهررا
قاضی اجازه اعدام به شیوه انتقال عضو را صادر میکند.
پ انحصار در دست وزارت بهداشت :در صورتی کرره بیمرراران صر فاً ب اسرراس
فه ست ثنت شده نزد وزارت بهداشت یا ه نهاد دولترری نظیر آن بتواننررد از عضررو
اف اد محکوم به اعدام استفاده کنند احتمال ب وز مسائلی همانند ایجاد بازار سرریاه یررا
تقدم و تأخ یافتن اف اد متقاضی تا حدودی کاهد خواهد یافت.
ت ایجاد نظارت چند الیه ب تمررامی ف اینررد :نظررارت مضرراعف و چنررد الیرره و
رسیدگی قضایی ویژه و فوری به تخلفات این حرروزه امکرران بر وز فسرراد وسرریا را
میکاهد و در نتیجه بست این کار را ایمنی می بخشد ه. Masotto, 2015, p. 336
 .7-1وضع مسئولیت کیفری

انح اف در روند انتقال عضو عالوه ب اینکه به عنرروان یررک فسرراد نظرراممنررد برره
حساب میآید تضییا حقوق خصوصی و عمومی ف اوانی را به هم اه خواهد داشت.
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همچنین کشوری که فساد یادشده در آن رخ دهد در کانون فشارهای بررینالمللرری و
داخلی ف اوانی ق ار میگی د .از ایررنرو توجرره برره مسررئولیت کیفر ی بر ای قضررات
است ه . Visconti, 2012, p.205در کشور ب زیررل در صررورت تخلررف ه یررک از
مقامات درگی در انتقال عضو زندانیان محکوم به اعدام ف د متخلف برره حررداقل 30
سال محکوم میگ دد ه. Cohen and Bucci, 2011, p. 386
این استدالل که عاقنت اف اد محکوم به اعدام م گ بوده است و تفاوتی ندارد که
با طنابدار باشد یا تیغ ج احی قابل پذی  ،نیست زی اکه فساد در روند یادشده نه
تنها بیمار بودن نظام قضایی و درمانی کشور را نمایان میکنررد بلکرره در کنررار خررود
شنکهای از مفاسد اقتصادی و اجتماعی را بههم اه خواهد داشت .ایجرراد بررازار سرریاه
ف و ،اعضا قاچاق اعضای بدن ت ویج فساد در محیط زندان تقویررت کررانونهررای
فسادزا اجنار محکومان به اعدام به انتقال عضو بخشی از مفاسد یادشده میباشد.
 .2مالحظات حقوق بشری

در موضو این نوشتار فعاالن و صاحبنظ ان حقرروق بشر ی دارای مالحظرراتی
میباشند ه Miller, 1999, p.736که توجه به آنها ض وری مینماید .بویژه اینکرره
ب پایه این انتقادات سازمانهای بینالمللی اقدام به تصمیمگی ی میکننررد و فضررای
بینالمللی را علیه ب خی کشورها بهحق یا بهناحق مشوّ ،مینمایند .ب خرری از ایررن
مالحظات مسائل پایهای هستند کرره درخصرروص اصررل اعرردام مطر م میشررود .در
دیدگاه حقوقدانان غ بی و تفک حاکم ب ب خی سازمانهای بررینالمللرری اعرردام در
ه حالت عملی مقنوم میباشد و دولتها باید تال ،کنند تا جاییکرره ممکررن اسررت
احکام و قوانین م تنط با اعدام را محدود شود .در نظ این اف اد و سازمانهررا ایجرراد
ه گونه نفا اقتصادی و اجتماعی پی امون اعدام منج به تشویق نظررام قضررایی بر ای
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ح کت به سمت افزاید مجازات اعدام میشود .در نظ ایشرران ح کررت یررک نظررام
قضایی باید عکس این ج یان باشد؛ بهگونهای که جز در موارد شدید اقدام به صدور
در ف ایند اعدام از ط یق انتقال عضو ب وز فساد به صورت فرراحد امکررانپررذی
است و مهمت ین نُمود آن در مسأله اخررذ اجنرراری رضررایت محکومرران برره اعرردام و
غی داوطلنانه بودن این مسأله میباشد .در تمامی کشورها اعررم از توسررعهیافته یررا در
حالتوسعه ب خی مسئوالن زندان در صورت یافتن نفعی اقتصادی آمررادگی روحرری
الزم را ب ای انح اف دارند .در نتیجه با اعطای اندک اختیار به ایشرران در ایررن مسررأله
باید منتظ بزرگت ین انح افات بود .در ادامه مهمت ین مالحظررات حقرروق بشر ی در
زمینه تقنین جواز اعدام از ط یق انتقال عضو بیان میشود.
 .1-2احترام به شأن انسانی

نسنت به اجساد آن دسته از محکومانی که به اهدای عضو خررود اعررالم رضررایت
دادهاند نناید رفتارهای مغای بررا شررأن انسررانی هغی انسررانی ت ذیلرری یررا تحقی آمیررز
صورت پذی د ه . Visconti, 2012, p.201همچنین اجساد ایشرران را بایررد هماننررد
سای اف اد کفن و دفن نمود و این مسأله را باید بررهگونررهای ت تیررب دا دکرره روحیرره
خانواده ف د معدوم ج یحهدار نشود .خانواده ف د اعدام شده علقه روحی نسنت برره
او دارند در نتیجه در صورت دیدن نامالیمات غی معمولی و غی طنیعرری نسررنت برره
این روند اعت اض خواهند ک د .عدم رعایت این مسأله ضمن اصل ک امررت انسررانی
در میان مدت منج به نارضایتی عمومی و ناکامی نظام حقوقی در وصول به اهررداف
خود خواهد گ دید.
1. See: European Aid for Executions: How European counternarcotic aid enables death sentences and
executions in Iran and Pakistan, Report, November 2014, 40 pages.
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 .2-2انباشت و تجاریسازی

مخالفان جواز قانونی انتقال عضو از اف اد محکوم به اعدام ب این اعتقادند کرره بررا برراز
شدن راه انتقال عضو از محکومان احتمال بهوجود آمرردن دو فر ض غی اخالقرری وجررود
خواهد شد و این مسأله با فلسفه اصررلی ایررن طر م مغررای ت دارد ه Laogai, 2014, p.

 . 26تجاری شدن این موضو ناشی از انح اف مج یان و قضات است که به این رونررد
بهعنوان یک راه سودب ی اقتصادی و به محکوم بهعنوان یک طعمه مینگ ند.
دوم اینکه در صورت امکان ذخی هسازی عضررو ننایررد انناشررت آن را اجررازه داد.
ف ض اخی موجب ایجاد تمایل در نظام قضررایی برره صرردور بیشررت احکررام اعرردام و
همچنین تس یا در اج ای آن میشود .یکی از دالیل اصلی ب ای ایجاد امکرران انتقررال
از محکومان طوالنی بودن صف اف اد در انتظار عضو مع فی میشود حررال آنکرره در
صورتی که بیمار نیازمندی نناشد دیگ ض ورت درمانی و پزشکی بر ای جداسررازی
عضو وجود ندارد .مضافاً آنکه با اجازه دادن به انناشت عضو ممکن است در مسرری
انتقال عضو انح افاتی حاصل گ دد و با وجود بیمار نیازمند عضو ب خی از اعضررای
جداشده بجای انتقال انناشت شوند.
 .3-2عدم تبعیض

عدم تنعیض در موضو پیدرو به معنای رفا تمامی تفاوتهررای احتمررالی میرران
محکومان به اعدام و سای اهداکنندگان عضو میباشد .شاید جایگاه اجتماعی نازلتر
اف اد محکوم به اعدام در جواما کنونی تفک عمومی را به این سمت سوق دهد کرره
این اف اد از حقوق کمت ی نسنت به سای ین ب خوردار هستند اما ایررن نگرراه نررهتنهررا
بهخودی خود فاسد و مفسد است بلکرره موجررب ورود ظلررم بزرگرری برره ایررن قشر
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ضعیف 1خواهد شد ه . Wright, 1998, p. 1260از آنجا که یکی از اهداف اصررلی
این ط م دادن میزان قابل توجهی از پول به ف د اعدامی و ورّاث یا خانواده اوسررت
حساب میآید به ناکامی این ط م در بلند مدت و ایجاد بازار سیاه میانجامد.
همچنین در نظارت ب روند انتقال عضو محکومان به اعدام باید به این نکته توجه
کافی منذول داشت که قش یا گ وه جمعیترری خاصرری هکرره از زبرران رنر

پوسررت

قومیت و  ...ب خوردارند هدف سوء استفاده و تنعیض ق ار نگی ند .این ام بویژه در
جواما دارای احساسات منفی نسنت برره اقلیررتهررای قررومی زبررانی و نررژادی دارای
اهمیت ف اوانی است .ب آمد سخن آنکه اصل عدم تنعیض ب محررور نفررا حررداکث ی
محکوم و حمایت حداکث ی از او باید در اج ا و نظارت کامالً تأمین گ دد.
 .4-2شرط سنّی

شاید بتوان ب این عقیده بود که خانوادهها نسررنت برره جوانرران خررود دارای علقرره
روحی محکمت ی میباشند؛ در نتیجرره جداسررازی اعضررای ایشرران بسرریار نرراگوارت
مینُمایاند .همچنین از آنجا که صدور احکام اعرردام بر ای افر اد جرروان و نوجرروان
همواره مورد اعت اض نهادها و سازمانهای بینالمللی است باید قانونگذار نسنت به
ایجاد امکان انتقال عضو از اف اد محکوم به اعدام قائل به ب خرری مالحظررات از نظر
ش ط سنّی شود .بهنظ میرسد رعایت این مالحظات مانا از آن میشود کرره شر ط
سنی در اینخصوص تنعیض سنی 2بهشمار آید.

 .1ه چند اف اد محکوم به اعدام به دلیل ک دار و ج ایم بسیار ناپسند خود به این مجازات محکوم شدهاند امرا در
مقابل نظام قضایی و در فضای زندان به عنوان قش ضعیفت شناخته میشوند.
2. Age Discrimination
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در مقابل شاید این اعت اض بیان شود که انتقال اعضا از محکومان به اعدام یررک
ف صت مالی و اقتصادی را ب ای این اف اد تمهید میکنررد و اسررتثنا کر دن جوانرران در
اعضای محکومان جوان را مش وط بره شر ایطی از جملرره رضررایت تمررامی اعضررای
خانواده هنسنی درجه اول و همس ک د .بهبیان دیگ با اختیاری ک دن اهدا یا ف و،
و اخذ رضایت او و خانوادها ،میتوان بهجای مح ومیت جوانان از ف و ،یا اهدا
نفا حداکث ی او را ف اهم آورد.
ه چند که شأن انسانی محکومان به اعدام مانا از لحاظ ایشرران برره عنرروان یررک
شیء و کاال میشود اما با توجه به سالمت بیشت اعضای اف اد جوانت بایررد برره ایررن
نکته توجه ک د که شایسته نیست ش ط سنی اهدای عضو را بید از حد باال بر د .در
ه حال قانونگذار باید ب ای صدور حکم اعدام از ط یق انتقررال عضررو شر ط سرنّی
معقولی را مق ر نماید تا ضمن رعایت مالحظات انسانی و معیارهای حقوق داخلی و
بینالمللی هحقوق بش ی از لجام گسیختگی در این مسأله جلوگی ی نماید.
 .2-5مسأله تابعیت

یکی از موضوعات مهمی که در اهدای عضو و فر و ،آن همررواره محررل بحررث
ق ار میگی د انتقال عضو از اتنا یک کشور برره اتنررا همرران کشررور اسررت .ب خرری
کشورها از جمله ای ان انتقال عضو را ص فاً میان اتنا یک کشور ممکن میداننررد.

1

 .1دستورالعمل اهدا و پیوند کلیه از اهدا کنندگان زنده تاریخ  :1387/7/29 :پی و بخشنامه های شرماره /21278ک
مورخ 1377/9/25و /13101س مورخ  1385/2/9دستورالعمل اهدا و پیوند کلیه از اهدا کننردگان زنرده بره شر م
ذیل جهت اج ا در م اکز پیوند کلیه و م اجا ذی بط ابالغ می گ دد.
 .1ش ایط اهداکننده زنده غی خویشاوند کلیه

ه... LURD

 -3-1اهدا کننده و گی نده کلیه الزاما دارای تابعیت یکسان می باشند  .این موضو در خصوص پناهندگان قرانونی
نیز الزم االج ا می باشد.
 .3پیوند اتنا سای کشورها
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در نتیجه در ای ان ه ای انی فقط از یک ای انی میتواند عضررو بگیر د و اتنررا سررای
کشورها هافغانستانی ع اقی و  ...نیز میتوانند ص فاً از هممیهن خود دریافررتکننررده
عضو باشند .مهمت ین فلسفه انحصار انتقال و دریافت عضو در میان اتنا یک کشور
ضعف اجتماعی بهس میب ند بیان شده است .به بیان دیگر از آنجررا کرره مهرراج ان
بیگانه عمدتاً در ش ایط ناب اب نسنت به اتنا یک کشور ق ار دارند در نتیجه دولتها
 -1-3پیوند کلیه در اتنا خارجی فقط از اهدا کننده کلیه ص فا با تابعیت یکسان مجاز است.
 -2-3در خصوص اهدا کنندگان و گی ندگان پیوند که رابطه زوجیت داشتههبا تابعیت غی یکسران م اترب قنرل از
بست ی به اداره پیوند و بیماریهای خاص معاونت سالمت منعکس و تصمیم گی ی و صدور مجوز توسط آن م جا
صورت می گی د.
 -3-3انجام پیوند کلیه در اتنا خارجی ص فا با اخذ مجوز کتنی از "اداره پیونرد و بیماریهرای خراص" هحتری در
موارد تابعیت یکسان صورت می گی د .اخذ مجوز لزوما قنل از بست ی و انجام عمل پیوند صورت می گی د.
 -4-3صدور مجوز جهت انجام پیوند اتنا سای کشورها در م اکز پیوند خرارج از اسرتان تهر ان توسرط معاونرت
درمان دانشگاه علوم پزشکی م تنط صورت می گی د.
 -1-4-3ارسال رونوشت مجوز صادره توسط معاونت درمان دانشگاههای علوم پزشکی کشرور بره "اداره پیونرد و
بیماریهای خاص" ض وری است.
 -5-3صدور مجوز توسط "اداره پیوند و بیماریهای خاص" یا معاونت درمان دانشرگاههای علروم پزشرکی کشرور
مستلزم حضور اهداکننده و گی نده ارائه گذرنامه اهداکننده و گی نده به هم اه درخواست کتنی مجوز انجرام پیونرد
از سوی بیمارستان می باشد.
 -6-3مسئولیت اح از هویت اهداکنندگان و گی ندگان پیوند و انطناق با مندرجات مجوز صادره بعهده ریاسرت یرا
مسئول فنی بیمارستان می باشد.
 -7-3بیماران پیوندی اتنا سای کشورها مجاز به استفاده از داروهای مهار ایمنری موجرود در کشرور کره مشرمول
یارانه دولتی می باشند نیستند .این بیماران مری تواننرد داروهرای موردنیراز خرود را از م اکرز ع ضره کننرده دارو
بصورت آزاد تهیه نمایند.
 -8-3مع فی اهداکنندگان زنده کلیههای انی-غی ای انی در ف م م بوطه ضر وری اسرت .ایرن فر م بره همر اه فر م
"مع فی گی نده اعضای پیوند" به اداره پیوند و بیماریهرای خراص معاونرت سرالمت یرا واحرد بیماریهرای خراص
دانشگاههای علوم پزشکی کشور ارسال می گ دد و مننای صدور مع فی نامه دریافت دارو و تعیین سهمیه دارویری
دانشگاهها خواهد بود.
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ب ای عدم ایجاد سازوکار قانونی ب ای تضعیف ه چه بیشت آنها انتقال عضررو آنهررا
را محدود ساختهاند .از اینرو انحصار دریافت و انتقال عضو اف اد با تابعیت مشت ک
مورد تأکید عموم صاحبنظ ان این حوزه ق ار گ فترره اسررت ه Cohen and Bucci,

کشورها همانند چین انتقال عضو به بیگانگان را نیز مجاز دانستهاند .از اینرو ساالنه
صدها نف از نیازمندان به دریافت عضو به چین سف میکنند و عضو دریافت میکنند
ه. Badrolhisam and Zukarnain, 2012, p. 199
جواز ف و ،عضو به بیگانگان همواره مورد انتقاد سررازمانهررای حقرروق بشر ی
واقا شده است زی ا که این ام نتیجهای جز تمایل قضات به فزونی صرردور احکررام
اعدام را بههم اه نخواهد داشت .در مورد کشور چین گررزار،هررای حقرروق بشر ی
ف اوانی وجود دارد که این کشور احکام اعدام را ب ای بدسررت آوردن اعضررای برردن
محکومرران فزونرری بخشرریده اسررت ه . Laogai, 2014, p. 110-120گررزار،هررای
یادشده در ب خی موارد از ف ات از ش م ماوقا است و بیشت از آنکه گویای وضعیت
واقعی باشد بهدننال ایجاد فشار علیه چین ب ای توقف این ف ایند میباشد ه Sharif,

. A., et al, 2014, pp. 2249-2250
در صورت واقعیت داشتن گزار،های یادشده تمایل نظام قضایی چین به اعدام
و ق اردادن مجازات اعدام رو به تزاید است و بدت از همه اینکه در مورد آندسته از
مخالفان سیاسی که محکوم به اعدام شدهاند این مسأله در کانون توجهات ق ار گ فته
است .بدون ارزیابی صحت یا نادرستی گزار،های یادشده میتوان بر ایررن اعتقرراد
اص ار ورزید که باید ب خی محکومان به اعدام از جمله مخالفان سیاسرری را بررهطررور
کلی از اهدا و انتقال اعضا تخصی
انح اف در این مسی اجتناب شود.

زد تررا اینکرره از سوءب داشررتهای احتمررالی یررا
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 .3نقاط مثبت و منفی انتقال عضو محکومان

در زمینه ایجاد امکان ف و ،اعضای محکومان به اعدام میترروان نقرراط مثنررت و
منفی متعددی را مدّنظ ق ار داد؛ نکاتی که توجه به آنها میتواند در اتخرراذ تصررمیم
 .1-3نقاط مثبت

الف بخشد خداوند و خرردمت برره جامعرره :کسررب رضررایت خداونررد یکرری از
انگیزههایی است که بسیاری از اف اد اهداکننده عضو به دننال آن میباشررند .در افر اد
محکوم به اعدام نیز که عموماً به دلیل ج ایم با درجه قنح باال به این مجازات محکوم
میشوند انگیزهای قرروی بر ای کسررب رضررایت و بخشررد خداونرردی وجررود دارد
ه . Badrolhisam, Nur Idayu and Zukarnain, 2012, 202ب خی از ایشان ب ای
کاهد مجازات اخ وی و عاقنت بخی ی اقرردام برره درخواسررت بر ای انتقررال عضررو
میدهند .ب خی نیز از آنجا که زندگی خود را مص وف برره اعمررال فاسررد مرریداننررد
دوست دارند تا در پایان عم خدمتی به جامعه خود ک ده باشررند .از ایررنرو انگیررزه
بخشدطلنی از خداوند و جامعه بهخوبی در ایشان آشکار میگ دد.
ب کاهد بیماران در صف انتظار :همانطور که پید از این به تفصیل بیان گ دید
با این ط م بیماران بیشت ی از دریافت عضو ب خوردار خواهند شد و در نتیجه صف
طوالنی بیماران منتظ اهدای عضو کاهد مییابد .النته بیان ایررن توضرریح ضر وری
است که ص فاً اف ادی میتوانند از اعضای بدن محکومان به اعدام به همند شوند کرره
توانایی پ داخت منلغ الزم را در مقابل عضو دریافتی را داشته باشند .پ داخررت مررالی
ب ای بسیاری از بیماران و خانوادههایشان میسّ است و کاهد ایشان از صف انتظار
نوبت سای بیماران با بضاعت مالی کمت را نزدیکت و مدت زمان انتظار ب ای درمان
را کوتاهت میکند.
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نسنت به جواز یا منا این مسأله راهگشا باشد .این نکات عنارتند از:
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 .2-3نقاط منفی

ب اساس آنچه پیشت بیان شد میتوان ب این باور بود کرره جررواز انتقررال عضررو از
محکومان به اعدام دارای نقاط منفی زی است:
عضو محکومان به اعدام کاهد تمایل م دم به این اقدام نو دوستانه است .در حررال
حاض اف اد سالم و س زنده بهصورت داوطلنانه «رضررایت پیشررینی» خررود را اعررالم
مینمایند تا اینکه درصورت منتال شدن به م گ مغزی بتوان اعضای برردن ایشرران را
به بیماران نیازمند منتقل نمود .در سای موارد نیز بعد از م گ مغزی افر اد مسررئوالن
بیمارستانی اقدام به مذاک ه با خانواده ف د م گمغزیشده کر ده تررا اینکرره بررا اهرردای
عضو موافقت کنند .انتقال به شیوه اهدا بدون پ داخت منلغی گررزاف در ازای عضررو
صورت میپذی د و ت ویجکننده اخالق و نو دوستی است درحالیکه گست  ،ف و،
اعضای اف اد محکوم به اعدام ضمن کاهد رغنت عمومی ب ای اهرردا نرروعی تفکر
مادّی را در این زمینه فزونی میبخشد ه. Wright, 1998, 1258
ب مسائل بهداشتی :مخالفان انتقال اعضای محکومان به اعرردام همررواره برره ایررن
معضل اشاره میکنند که فضای داخل زندانها فضررایی غی بهداشررتی اسررت و جررواز
انتقال اعضای ایشان با اصول بهداشتی مغررای ت دارد ه Cohen and Bucci, 2011,

 . p. 387به عقیده ایشان اف اد محکوم به اعدام عموماً مدتی طوالنی در داخل زندان
بهس میب ند و در نتیجه بدن آنها از بیماریها و آلودگیهررای داخررل زنرردان اشررنا
شده است؛ در نتیجه انتقال عضو یادشده به انتقال بیماریهای محیط زندان برره برردن
پذی نده میانجامد .این انتقاد دارای قوت علمی است و در کلّ یکی از دغدغررههررای
ارکان قضایی مختلف را تشکیل میدهد .بهعنارت دیگ بهداشت فضای زندانهررا و
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اهدای عضو محکومان به اعدام :بایستههای تقنینی و مالحظات حقوق بشری

«»33

ارتقای سطح آن ام وزه یکی از اهداف ارکان قضایی بهحساب میآید بهگونهای کرره
مقاالت علمی متعددی در این زمینه نگار ،یافتهاند.
ب خی از ایاالت در آم یکا این نقد مط م شررده اسررت کرره درصررورت تزریررق مررواد
کشنده بهطور کلی اعضای اصلی ف د محکوم برره اعرردام آسرریب مرریبینررد و انتقررال
اعضای بدن او با تزریق کشنده تعارض اساسرری دارد .از ایررنرو بر ای انتقررال عضررو
محکومان به اعدام در نظامهای قضایی دارای اعدام بهشیوههایی نظی تزریررق کشررنده
میبایست قائل به محدودیتهایی شد.
 .4نتیجه و جمعبندی

از آنچه بیان گ دید حسرراس بررودن تصررویب یررا اجر ای طر م انتقررال اعضررای
محکومان به اعدام به خوبی روشن گ دید .با توجرره برره شررنکه مفاسررد اجتمرراعی یررا
اقتصادی احتمالی ناشی از اج ای این ط م و با توجرره برره فشررار روانرری موجررود در
ع صه داخلی و بینالمللی ادامه روند فعلی هعدم جواز قانونی بهت بهنظ میرسررد.
بههمین دالیل دولتهایی که جواز اهدای عضو درخصرروص محکررومین برره اعرردام را
صادر ک دهاند نیز در حال تعدیل این شیوه و تقویت دیگ شیوههای رایج در اهرردای
عضو ههمانند کسب رضایت پیشینی ب ای اهدای عضو اف اد در زمان مر گ مغررزی
هستند ه. Wang, 2012, 802
حال اگ اص ار ف اوانی از سوی مسئوالن کالن بهداشتی کشور مننی بر اجر ای
این ط م صررورت پررذی د قررانونگررذاران و تصررمیمگیر ان امر بایررد تضررمینهررا و
نظارتهای کافی را ب ای جلوگی ی از ه گونه فساد تمهید نمایند .بیشت ین تأکید نیز
در مسأله اخذ رضایت باید مورد توجه ق ار گی د؛ زی ا که انح اف در این م حله بررا
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هیچ مجازات و ج یمهای قابل جن ان نخواهد بود .همچنین در صورت صدور جررواز
قانونی ب ای این ط م باید ش ایط و ضوابط آن به دقت توسط قانونگذار تعیین شود
جواز اعدام از ط یررق اهرردا یررا فر و ،عضررو بایررد منتنرری بر یررک مرردل بررومی
درخصوص بایستههای فوق صورت پذی د .ب خی کشورها مطالعاتی را در این زمینرره
بهس انجام رسانیدهاند و در آن زندانیان را نیز مشارکت دادهاند .زندانیان با پاسررخ برره
پ سشنامهها به مسأله رضایت به اهدا از ط یق اعدام و چگونگی ابعرراد و زوایررای آن
پ داختهاند هBadrolhisam, Nur Idayu, and Zukarnain Zakaria, 2012, 202-

 . 205این موضو در این ای ان نیز باید رعایت شود و ضمن رجررو برره متخصصرران
پزشکی علوم اجتمرراعی حقرروق و  ...از نظر مخاطنرران اصررلی آن نیررز کرره همانررا
اعدامیان و خانوادههای ایشان هستند نیز به همند شد.
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و از واگذاری جزییات به آییننامهها و دستورالعملها بهصورت جدّی پ هیز شود.
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