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 اتیح به یمنته یعمد ریغ تیجنا برابر در رانیا ییقضا یفریک استیس

  یدائم ینبات
 1یسجود درضایس

 چکیده
 مةخات و شروع یگ، چگونایران گذار قانون یسو از آن از تیحما ضرورت و انسان اتیح ارزش ییشناسا از پس

 و یانگار جرم ندیفرا در گرید عبارت به ؛است گرفته قرار مناقشه و بحث مورد شمندانیاند توسط همواره ،یزندگ

این  ینیتقن یفریک استیس یریگ شکل و به طور خالصه در اشخاص هیعل میجرا قبال در متناسب یگذار پاسخ

 نیا .، محل اختالف بوده استموصوف میجرا یماد رکن اجزاء از یکی عنوان به انسان مرگ بروز ةنحو ،حوزه

 به توجه و یزمغ و یقلب مرگ به ،مرگ انواع یبند دسته و فیتعر و یپزشک علم شرفتیپ با که ستا یدرحال

 از آن، یبخش تیرسم در راتییتغ اعمال و یروزآمد ،یدائم ینبات یزندگ تیوضع ژهیو به ،ریاخ نوع از راتبیم

 استیس یاجرا مقام در هییقضا قوه گرید یسو از ، ضرورت یافته است.اتیح انیپا ای یزندگ به الحاق ثیح

 انیب به ؛است نموده بلورمت را حوزه نیا ییقضا یفریک استیس ،ییقضا ءآرا در خاص طور به و اقدامات با ،مزبور

 رامونیپ را یفریک استیس ملموس و ینیع بعد ،یقانون مقررات از قضات یتلق طرز و برداشت تیفیک ،تر روشن

 مقامات کردیرو انقطاع ای انطباق ةنحو و ریاخ استیس یابیارز ،پژوهش نیا در .است ساخته انیع لهأمس نیا

 نظر در یاصل هدف عنوان به یدائم ینبات اتیح به یمنته یرعمدیغ جنایت برابر در گذار قانون دگاهید از ییقضا

 قصن لحاظ به ییقضا مقامات مواضع شد مشخص ،یلیتحل -یفیتوص روش به یبررس از پس .است شده گرفته

 در و سرگردان ،مرگ ای اتیح با آن قیتطب و یدائم ینبات اتیح تیوضع صیتشخ در ،یگذار قانون در ابهام و

 ییگرا هم از هعرص نیا در یفریک عدالت نظام اجزاء سان نیبد و است نوسان در اجرا ضمانت نییتع نظر از جهینت

 و یپزشک دیجد یها داده با منطبق ،یجار مقررات لیتکم و اصالحضرورت  رو نیا؛ از ستندین برخوردار منصفانه

 نیب یهماهنگ و یمند قانون ،انصاف تحقق یبرا ،ییقضا بالتبع و ینیتقن ةخردمندان یفریک استیس کی اتخاذ

  .است بیش از پیش نمایان شده یفریک عدالت نظام ارکان

 

  .رمستقریغ اتیح ،مرده حکم در ،یدائم ینبات اتیح ،یمغز مرگ ،ییقضا یفریک استیس کلیدواژه ها:
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 مقدمه 

 تفکر به یسنت صورت به ستیچ مرگ تیماه که نیا و 1گمر یشناس یهست به راجع ها قرن ربش

 و 2مترگ  یشناست  معرفتت  رامونیپ یمتفاوت مباحث ،علم شرفتیپ با کن، لاست پرداخته ملأت و

 از چنتدان  حتوزه  دو نیت ا هرچنتد  .است شده مطرح مرگ شناخت یارهایمع یابیارز و یبررس

 افتهی گسترش عموماً زین مرگ فیتعر ،قیمصاد شناخت مدخل از رایز ؛اند نبوده گانهیب گریکدی

 .بتود  گمتر  دییت أت و اعالم یاصل اریمع یویر -یقلب مرگ (ستمیب قرن مهین تا) گذشته در .است

 مترگ  ،شتده  گفته که چنان آن و شود یم یتلق اتیح انیپا ینیقی طور به ،مذکور مرگ هم امروز

 برگشتت  و برود نیب از کامل طور به یحرکت و یحس ،یعروق، یقلب اعمال که است یقطع یوقت

 از ناشتی  حتواد   یداریت پد بتا  و کتم  کتم  اما( 99: 1731، یگودرز. )باشد نداشته امکان ها آن

 و گتر ید یستو  از بقتا  حفت   یبترا  تتالش  و یپزشک دانش شرفتیپ و طرف کی از یتکنولوژ

 مترگ  ایت آ کته  شتد  مطترح  یکل الؤس نیا ،یزندگ تداوم و حف  بر مغز عملکرد ریثأت شناخت

 لب ت قِ از ؟شود اتیح انیپا به منجر ،یتنفس و یعروق ،یقلب کارکرد رغم یعل تواند یم هم یمغز

 قبتال  در یریگ موضع و ییگو پاسخ و طرح یعلم جامعه در یتر یجزئ یها الؤس مذکور تیکل

 ایت آ کته  است آن ها پرسش نیا جمله از .دیگرد زین یحقوق و یاخالق یها حوزه وارد تبعالب ،آن

 دییت أت و وقتوع  یبترا  نکته یا ایت  شود یم محسوب مرگ ،مغز کل یکارکردها بازگشت یب قطع

 توقتف  دچتار  مغتز  از یخاص های قسمت اگر کهبل ،ستین مغز کل افتادن کار از به یازین ،مرگ

 وارد کتم  کم االتؤس و مباحث نیا ؟کند یم تیکفا مرگ تلقی یبرا ییتنها به ،شود بازگشت یب

 بته  و مختلتف  انحاء به داشت زین یفقه ابعاد چون و شد زین رانیا یحقوق و یپزشک یها حوزه

 واکتنش  نیاولت  .دیت گرد زیت ن معاصتر  یفقها از متنوع استفتائات ةیدستما نوظهور یا دهیپد عنوان

 متاران یب یاعضتا  وندیپ قانون» عنوان تحت یا واحده ماده قالب در موضوع نیا به یکل و ینینتق

 ةنامت  نی. آیت گتردد  یبرمت  1739 ستال  به ،«است مسلم آنان یمغز مرگ که یمارانیب ای شده فوت

 تمتام  به نامه نییآ و قانون نیا در اما .دیرس دولت تأیه بیتصو به 17۳1 سال در مذکور قانون

 بته  ابتواب  نیا در زین یگرید حیصر ةمقرر تاکنون و نشد پرداخته یمغز مرگ شقوق و جوانب

 ابهامتات  نیت ا .است یدائم ینبات اتیح ،مهم اما یفرع امور نیا جمله از .است دهینرس بیتصو

 اجتزاء  از یکت ی عنتوان  بته  مقننه ةقو نقش که جا آن از و افتهی یتسر زین یفریک عدالت حوزه به

                                                      
1-Ontology 

2-Epistemology 
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 بتا  ستو  هم و مانده یباق ناقص موضوع نیا یها رساختیز تمام نییتب و نیتقن در موصوف نظام

 بته  ،یفریک عدالت نظام گرید جزء عنوان به هم هیقضائ قوه ارکان ،افتهین تکامل ،یعلم تحوالت

 .گرفته اند قرار شعاعال تحت ییقضا ءآرا قلمرو در ژهیو

 ،یفتر یک استت یس ،هیت عدل دستتگاه  و گتذار  قتانون  تیت محور بتا  ینستب  موستع  فیت تعر کی در

 بته  عمتدتاً  کته  استت  یفریک عدالت یرسم ةشبک زیقهرآم غالباً اقدامات و ریتداب از یا مجموعه

 نتد یفرا لیت تکم در ،ژهیت و کنشگران و یجامعو ینهادها از تیمابا ح گاه و سأالر یعل صورت

 جبتران  و نیمجترم  کنتترل  و اصتالح  و هیت تنب ،جترائم  تیریمتد  و مقابله ،یریشگیپ یها حل راه

 تیت فیک (19: 1793، یودجست . )شتوند  یمت  گرفته کار به دگانید بزه و جامعه به هوارد خسارات

 یقتوا  یستو  از بتارز  طور به و یفریک عدالت نظام ءاجزا یسو از یفریک استیس کی رشیپذ

 کته  جا آن از و دهد یم شکل را ییقضا و ییاجرا ،ینیتقن یفریک استیس ةگان سه سطوح ،گانه سه

 افتت یدر نحتوه  کته  داشتت  اعالم الًیتکم دیبا ،است ییقضا یفریک استیس نوشتار نیا موضوع

 و هیقضتائ  ةقتو  توستط  (جرم یمعما حل یبرا گذار قانون ریتداب) ینیتقن یِفریک استیس گفتمان

 دیت عقا و اتیت نظر ،ها دگاهید ژهیو به ییقضا مراجع یسو از مزبور استیس اعمال یچگونگ زین

 یم لیتشک را ییقضا یفریک استیس ةبدن ،ییقضا آراء و ماتیتصم در منعکس شرح به قضات

 مقامتات  اراتیت اخت از یناشت  ییقضا یها دگاهید یبررس رو نیا از (22 :1793سجودی، . )دهد

 فنتون  و علتوم  ،دانتش  رف،عت  بته  توجته  بتا  یفتر یک حقتوق  قواعتد  و نیقوان ریتفس در ییقضا

 اتیت ح بته  یمنتهت  یرعمتد یغ تیجنا موضوع در رهایمتغ از یاریبس و جامعه طیشرا ،یتخصص

 نیت ا موضتوع  عنتوان  به ،اتیح حق یقانون و یشرع ارزش از تیحما یراستا در ،یدائم ینبات

 .است شده گرفته نظر در مقاله

 در ،یمغز اتیح ةخاتم ییشناسا تیفیک یِحقوق و یطب ،یفقه ساختار بر تمرکز با رو شیپ ةمقال

در پتی وقتوع    ییاقض یفریک استیس منظر از یدائم ینبات اتیح با آن تطابق و یاعتبارسنج یپ

 کته  استت  یاصل پرسش نیا پاسخ افتنی دنبال به گرید عبارت به ؛است یعمد ریغ یک جنایت

 بته  یمنتهت  عمتدی ریغ تیت جنا قلمترو  در رنمتد  یفریک حقوق و یپزشک ،یفقه دیعقا یمحتوا

 رهگتذر  از تتا  ؟استت  شده بلورمت ییقضا احکام در یکردیرو و نحو چه به یدائم ینبات اتیح

 ینیتقن یفریک استیس اصالح یبرا یشنهاداتیپ ،وارده راداتیا ییشناسا ضمن بتوان آن به پاسخ

 یآمتار  و یمتاهو  یبازشناست  و فیتعر به ابتدا منظور نیهم به .نمود مطرح حوزه نیا ییقضا و

 یتخصصت  یهتا  دگاهیت د یبررست  متدخل  از یمغتز  عاتیضا گرید به نسبت یدائم ینبات اتیح
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 ارائه با شود یم تالش عرصه نیا ییقضا یفریک استیس ابعاد حیتشر با سپس و پرداخته مذکور

 و ییستو  هتم  جتاد یا و خردمندانته  یفتر یک استیس کی تحقق الزامات و ها نهیزم ،یعلم لیتحل

 .گردد شنهادیپ ،یفریک عدالت نظام اجزاء نیب یهماهنگ

 

 یدائم ینبات اتیح یتیماه یشناس گستره-1

 یمغز مرگ تیماه لیذ مطرح مباحث به دیبا ینبات اتیح یستیچ شناخت یبرا دیترد بدون

 در حاد  انفعاالت و فعل تشابه لحاظ به کنل ،دمتفاوتن گریکدی با دو نیا هرچند .کرد مراجعه

 مرگ ابعاد به توجه بدون دائمی ینبات اتیح نییتب ،آن از ییها قسمت مرگ و مغز ةیناح

 دانان فقها و حقوق ؟ستیچ یمغز مرگ که نیا خصوص در .کند ینم ادا را مطلب حق ،یمغز

و حاتمی و  211-211: 1791، یآباد ده یحاج) .ندا هکرد مطرح یمختلف یها هینظر اطبا و

 وجود با رانیا قانون در که جا آن از (11: 1791و عباسی و پیمان،  17-3۳: 17۳9مسعودی، 

 یفیتعر ،یمغز مرگ به راجع صراحت به قهف در رمستقریغ و رمستق اتیح موضوعات طرح

 ییشناسا به نسبت ،یفقه نظرم از دیبا ابتدا نیبنابرا .است یعیطب دیعقا اختالف نیا ،نشده ارائه

 نمود اقدام یقانون یها ینگار تک از یا پاره بروز در گذار قانون نظر به کینزد و صائب دگاهید

 شناخت باب در متیقنی قدر به ،حقوق و یپزشک علوم یعلما نظر از استفاده با بتوان سپس تا

 .افتی دست ،دائمی ینبات اتیح آن به تبع و یمغز مرگ تیماه

 

 دیدگاه فقها-1-1

 دگاهید یکل طور به و شود یم محسوب یقهف دیجد و مستحدثه مسائل جمله از یمغزمرگ  

 مفهوم از عام برداشت بر هیتک با یا عده :الف ؛شود یم میتقس دسته دو به نهیزم نیا در فقها

 گردش ةادام و قلب ضربان ةادام زمان تا معتقدند استصحاب اصل سی بهتأ با نیهمچن وموت 

 صیتشخ به ولرا موک مرگ احراز گرید عبارت به ؛شود یم یتلق زنده ماریب شخصِ ،خون

به  اتکا با زین یبرخ نیب نیا در (112: 17۳1 وصانعی، 132: 1792، یا خامنه. )اند کرده عرف

 به تیعنا با هم یبعض و ندا هدانست انسان دانستن همرد مالک را بدن یسرد ذبح، حکاما

 از هیچ عضوی که ندا هکرد یزمان به موکول را کاکانف نیا د،جس از حرو مفارقت یچگونگ

. نماند یباق بدن یاعضا از کی چیه در یاتیح فتهیچ ص و نباشد روح از ثرأمت ،بدن یاعضا

 پزشکان ةدیعق ،سندگانینو از یبرخ (222-223: 1111و ابوزید،  33-۳۳: 1111، ینیقزو آزاد)
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 و دهیکش چالش به را فرد اتیح یریناپذ برگشت و یمغز مرگ دانستن موت حالت بر یمبتن

 یشرع قطع مقابل در و شیآزما و تجربه ةواسط به و یبدریت نیقی از یناش را صیتشخ نیا

 و یفعل وقوع مختص را وتم رو نیا از .ندا هندانست معتبر را آن اسالم نظر از و اند کرده ریتفس

 د.نا هاوردین شمار به مرگ وقوع بر قطع به منجر را مرگ عالئم و نموده اعالم مرگ متا

 که کرد ادعا چنین توان می مجموع در (222: 1113و تبریزی،  111: 17۳7، یجواهر)پور

 ةجمل از را آن و ندا هنکرد محسوب قطعی مرگِ را عاقله قوای مرگ ،معاصر فقهای از بسیاری

 عرفی روح خروج بر مبنی قطعِ را مرگ احکام تبتر در مالک و فرض مستقر حیات وضعیت

. ندا هکرد تعیین ،محض جسدِ ماندن باقی و جسم سردی ،قلب ضربان توقف ،جسمانی کالبد از

 طرق از یکی عنوان به قلبی مرگ بر عالوه مغزی مرگ پذیرش با فقها از دیگری گروهب: 

 زمر تشخیص بودن علمی و تخصصی لحاظ به را موضوع ،بدن از روح حکمی خروج و فیتو

 که اند داده توضیح و اعالم کارشناسان نظر تابع و فهم عرف عمومی از فارغ ممات، و حیات

 نظر ابراز بر مبنی متخصص پزشکان تشخیص به ،مغزی مرگِ متوفای عمر پایان احراز برای

 توقف و مغز مرگ بین گاهی اگرچه و است نیاز برگشت قابل غیر و قطعی مرگ بر رعمش قاطع

 فرد در حیات استقرارل بر دا قلب ضربان وجود صرف ولی دارد وجود فاصله قلب ضربان

 از دسته این بین در (7۳: 1112و مجمع فقه اهل بیت،  31: 17۳9. )حاتمی و مسعودی، نیست

 به توجه با: »اند داشته اظهار و شده تفصیل به قائل و داشته نگه احتیاط جانب ای فقها، عده

 متالشی کلی به ز اومغ که هستند شخصی مانند افراد گونه این کنند می صریحت پزشکان که این

 مدتی تا است ممکن ،تغذیه و مصنوعی تنفس وسایل با که اند کرده جدا تن از را او سر یا شده

 انسان یک حال عین در ،دنشو نمی محسوب زنده انسان ها پس این ،دهد ادامه نباتی حیات به

.« شود داده تفصیل بایدایشان  مرگ و حیات به مربوط احکامدر  بنابراین ؛نیستند هم مرده کامالً

 چه چنان که پذیرند می مجموع در نیز عده از فقها این اما (1۳2-1۳7: 1123)مکارم شیرازی، 

 نداشته وجوداً مطلق بازگشت احتمال و شود ثابت قطعی صورت به و کامل طور به مغزی مرگ

 توضیحات این با (1۳2-1۳7: 1123)مکارم شیرازی، . شود می محسوب مرده شخص ،باشد

 حیات یا کما جمله از آن توابع و جزئیات وارد مغزی مرگ بحث ذیل فقها که شود می مشخص

 .اند نشده خاص صورت بهدائمی  نباتی

 

 دانان حقوق دیدگاه-1-2
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 مفاد از استفاده با و عمدی جنایات مادی رکن بحث خالل در و فقها کالم از ثرأمت دانان حقوق

 «غیرمستقر حیات»، «مرده حکم در» چون عباراتی به توجه و «اسالمی مجازات قانون» 732 ماده

 ترتیب بدین .اند نموده ارائه توضیحاتی و زده مغزی مرگ به هم گریزی «حیات رمق آخرین» و

 بدون فقها از بسیاری گفتار به سیاق ای عده :الف ؛است شده مطرح بخش این در دیدگاه دو

 که نحویب ،اند دانسته آن عرفیصدق  ،غیرمستقر یاتح تشخیص در راک مال ،تعریف ارائه

 متون و قانونی مواد به توجه با که کرد قلمداد مرده حکم در علیه را عرفاً مجنی شخص بتوان

 آن بر عالوه بلکه است آینده در مرگ قطعی حصول معنای به تنها نه یاتح استقرار عدم ،فقهی

 حیات مصادیق از را آنعرف  که باشد کیفیتی با متناسب باید نیز علیه مجنی شرایط و حالت

 کرده تعبیر حیات رمق آخرین به آن از 732 ماده در گذار قانون که وضعیتی ؛بشناسد رغیرمستق

 حیات معیارهای تشخیص در نویسندگان بعضی از راستا همین در (117: 1792. )زراعت، است

 طول مجنی علیه، جسمی وضعیت و مذکور یاتح عرفی مفهوم به عنایت بر عالوه ،مستقر غیر

 اما( 22: 173۳، صادقی) اند. هدانست توجه قابل نیز را (روز دو یا یک حداقل) زیستن قابل زمان

 نظر در با» :اند گفته و اند رآمدهب تعریف ارائه مقام در هم برخی ،نویسندگان از دسته این بین در

 از عبارت غیرمستقر حیات :کرد تعریف گونه این را غیرمستقر یاتح توان می فقها تعابیر گرفتن

 و گفتن سخن توانایی و است داده دست از را خود ادراک قدرت مجنی علیه که است حالتی

 رمق نخریه او آب نسبت رفتار از میزان کمترین بتکارا با که ای گونه به ؛ندارد کردن حرکت

 از دیگری گروه :ب( 2۳1: 1799)مصدق،  .«نماید می فوت و دهد می دست از را خود

 تبیین به امر متخصصین و قانونی پزشکی یرعابت از گیری بهره با ندا هکرد تالش نویسندگان

 قلب مانند بدن های دستگاه تمامی ،غیرمستقر تحیا در ایشان دیدگاه از .بپردازند مذکور مفاهیم

 که این نیست آن برای کافی فعالیتی چنین ولی اند ادهنایستباز فعالیت از کامل طور به ریه و

 همیشه توان نمی را حیات آثار وجود اقعفی الو ؛شود فرض مستقر تحیا دارای و زنده شخص

 مغزی مرگ غیرمستقر حیات مصداق بهترین ایشان اعتقاد به .نمود تلقی رمستق حیات معادل

 (22: 1792. )آقایی نیا، باشند فعال و زنده است ممکن ها اندام سایر ،مغز جز به آن در که است

 چنین به مبتال فرد و شود فرض مطلق مرگ تواند می پزشکی علم در مغزی مرگ دلیل همین به

 ،است شده وارداو  مغز به که فراوانی های آسیب علت به که است شخصی واقع در مرگی

 یفرد چه چنان لذا .شد نخواهد محسوب زنده هرگز و ندارد ثبتی قابل مغزی امواج گونه هیچ

خواهد  محسوب مرده حکم در لکن ،باشد داشته تیفعال وا بدن یاعضا ریسا و قلب هرچند
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 به دانان حقوق از قسم نیا نظر از ررمستقیغ اتیح ،کردیرو نیهم با (72: 17۳1، سپهوند. )شد

 ،یقلب اعمال بازگشت رقابلیغ و کامل توقف) یقطع مرگ دچار که است یکس تیوضع یمعنا

 ،است تنفسیا  و قلب ضربان مانند یاتیح آثار یدارا هرچند و نشده (یحرکت و یحس ،یعروق

 هر که است یهیبد و می شود محسوب مرده حکم در و است محال او یزندگ به بازگشت یول

 به صدمهچنین  هم .است مستقر اتیح فاقد رایز ؛شود یم یتلق مرده بر تیجنا ای به او، صدمه

. باشد سالمدیده،  آسیب عضو آن چند هر ،است مرده بر تیجنا حکمدر  زین او بدن یاعضا

 یها نمونه نیبارزتر از یکی یمغز مرگ ریاخ ةدست نگاه از نیبنابرا (12: 1792)آقایی نیا، 

 با اما ،شود یم محسوب یقطع و یحتم ،یواقع یمرگ ،یپزشک نظر از و است رمستقریغ اتیح

 متون در دائمی ینبات اتیح از یمشخص فیتعر و حیصر نظراظهار به نگارنده اوصاف نیا

 نیافت. دست معتبر یحقوق الواق آن تبع و یفقه

 فیتعر به یپزشک علوم نیمتخصص یکل اظهارنظر از استفاده با سندگانینو از یبرخ البته

 تیوضع تیماه صیتشخ به نوبت که گاه آن و اند پرداخته مبهم و اجمال نحو به ینبات یزندگ

 عنوان به ؛دارد منافات مطروحه فیتعر با که ندا هافتی دست یانتقاد قابل جهینت به ،دهیرس مزبور

 یها سلول میترم رقابلیغ بیتخر یپ در که تسا یفرد تیوضع ،ینبات یزندگ» :شده گفته مثال

 بر ییتوانا رغم که علی ردیگ یم قرار یحالت در ،یمغز ةعیضا کی جهینتدر  مغز ةساق و رقش

 یزندگ قتیحق در .است یاریهوش و یآگاه هرگونه فاقد ،بدن یرارادیغ یها تیفعال انجام

 کنترل محل که مغز یها کره مین بیتخر دنبال به که است یمغز مرگ از یخاص نوع ینبات

و گرایلی و  1۳1: 1799، ینیحس و یرشکاریم) .«دیآ یم وجود به ،است بدن یاراد یها تیفعال

 ینبات اتیح تیماه صیتشخ» :ندا هداشت اعالم ادامه در اما (21: 1793انفرادی سرچشمه، 

 حالت نیا که است آن ةنشان ،شده دهیبرگز آن یبرا که ینام ؛است یمغز مرگ از دشوارتر

 است؛ زیرا درست زین یگذار نام این منطق .است یا ژهیو طیشرا با البته و نه مرگ و یزندگ

 بدون دهید بیآس ،یمغز مرگ در .است متفاوت یمغز مرگ با ینبات یزندگ یکیزیف مشخصات

 قادر شخص ،ینبات یزندگ در که یحال در ،ستین ... و رسانی نخو و تنفس به قادر دستگاه

 دهیند بیآس مغز در آن ةکنند کنترل قسمت چون ،دهد ادامه را یرارادیغ یها تیفعال است

 یبقا بر اصل که آن خصوص به ،است زنده ضعو نیا در دهید انیز گفت توان یم نیبنابرا .است

 مرگ در که گونه آن ،مرگ عنوان به ینبات اتیح یتلق بر یمبن یقانون ةمقرر و است اتیح

 (192: 1799و میرشکاری و حسینی،  22: 17۳1، ییصفا) «.ندارد وجود ،میهست آن شاهد یمغز
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 و تیماه شناخت به ،یپزشک و یفندقیق  یارهایمع با تا میهست ریناگز تیوضع نیا وجود با

 م.یبپرداز یدائم ینبات یزندگ آثار سپس

 

 پزشکان دگاهید-1-3

 مرگ که یمارانیب ای شده فوت مارانیب یاعضا وندیپ قانون» ییاجرا نامه نییآ 1 ةماد مطابق

 قابل ریغ قطع از است عبارت یمغز مرگ ،رانیوز تأیه 17۳1 مصوب «است مسلم آنها یمغز

 و قشر مغز( ریز هیال) کالیکورت ساب (،مغز )قشر کالیرتوک یمغز یها تیفعال ةیکل برگشت

 اختالف یپزشک علم در یمغز مرگ تیماه رامونیپ صفو نیا با اما ،کامل طور به یمغز ةساق

 برداشت کی در :الف ؛است شده مطرح مقوله نیا در دگاهید دو مجموع در .دارد وجود نظر

 اطالق یحالت به یمغز مرگ ،فوق نامه نییآ 1 ماده در مندرج فیتعر با قیتطب قابل و یکل

 حالت نیا در که باشد رفته نیب از توأمان مغز قشر و ساقه یها تیفعال ةیکل که شود یم

 اتیحا ر یحالت نیچن ؛رود یم نیب از مغز یها سلول و دهیگرد قطع مغز به یرسان خون

 از استفاده با بدن یاعضا سایر است ممکن یتیوضع نیچن در .دندان یم برگشت رقابلیغ

 دیشد بیآس هرگونه تر روشن عبارت به ؛دهند ادامه تیفعال به ،دارنده نگاه اقدامات و ها دستگاه

 استخوان) بسته یفضا کی در مغز که جا آن از و شود یبافت تورم به منجر تواند یم یمغز

 آورد یم فشار تر نییپا یها بخش به ندارد وجود حجم شیافزا یبرا ییجا و دارد قرار (جمجمه

 .شود یم یرسان ژنیاکس مانع شیپ از شیب و شود یم ییباال یها قسمت به خون انیجر مانع و

 و دهد یم ادامه تیفعال به یمصنوع تنفس دستگاه کمک به بدون و یا قلب موارد گونه نیا در

 و تنفس کنترل ةفیوظ که مغز ةساق و مغز بافت که یحال در ،رساند یم ژنیاکس گریدبه اعضای 

 .شوند یم یمغز مرگ دچار و مانند یم محروم ژنیاکس از ،دارند برعهده را قلب ضربان

: پاره ای از نویسندگان با نگاه جزئی تر و عالوه بر مرگ ب( 121: 1791، گرانید و یکیکانیم)

کل مغز، با تقسیم مغز به دو بخش مغز باالیی یا کورتکس و مغز پایینی یا ساقة مغز و با تکیه بر 

تعریف از دست دادن برگشت ناپذیر عملکرد ارگانیسم، مرگ مغزی را منصرف به وضعیتی 

اند که ساقة مغز به عنوان بخشی از دستگاه عصبی مرکزی قسمت پایین تر مغز و دانسته 

متشکل از مغز میانی، پل و پیاز مغز دچار توقف برگشت ناپذیر شود. )همتی مقدم و دیگران، 

مرگ کورتکس یا بخش باالیی مغز که فعالیت های شناختی، ( اما در مقابل عده ای 9۳: 179۳

ا تحت تأثیر قرار می دهد، مرگ مغزی به حساب آورده اند. به باور آگاهی و هوشیاری فرد ر
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این دسته از دانشمندان، مرگ انسان یعنی قطع غیرقابل بازگشت توانایی برای داشتن آگاهی در 

 فیتعر نیا در گرید عبارت به (99: 1791، گرانید و یکیکانیمدسترس و آگاهی پدیداری. )

 استوار شان یبرا یذهن تایفیک درک یتقابل و دارند سالم یشناس عصب ساختار که یافراد

 .برخوردارند سالمت ءایاح و ریپذ بازگشت تیظرف از رایز ؛شد دننخواه محسوب همرد ،است

 یبرا که دیفهم توان یم نینوعلمی  یها روش با و است صیتشخ قابل تیوضع نیا امروزه

 به دیبا اکنون ؟است شده کورتکس مرگ دچار که نیا ای دارد وجود صوفمو تیقابل شخص

 از کی کدام عداد در یدائم ینبات  یزندگ ،فوق اتینظر به توجه با که داد پاسخ پرسش نیا

  ؟ردیگ یم قرار فوق حاالت

 توسط بار نیاول یبرا یالدیم 1932 سال در یپزشک اصطالح کی عنوان به یدائم ینبات اتیح

 یمغز عاتیضا گرید به نسبت حالت نیا زیتما و یبازشناس یبرا 2جنت انیبرا و 1مپلو فرد

 ،اعصاب و مغز ةحوز در متخصص پزشکان اعتقاد به (granford, 2221: 722. )شد مطرح

 ینوع حال نیع در و یمغز مرگ به هیشب ی حیاتریناپذ برگشت ثیح از یدائم ینبات یزندگ

 رخ کما یپ در غالباً طیشرا نیا (jennet, 2221: 722است. ) یناآگاه طیشرا از یدائم یهوشیب

 شیخو یاعضا یاراد ریغ حرکات یسر کی یدارا و است داریب ظاهر به شخص .دهد یم

 انیسال یبرا یمغز دیشد بیآس دنبال به و ندارد یشناخت و یذهن عملکرد هیچ گاه یول است

 و یکیکانیم) .ماند یم زنده ،کند برقرار ارتباط خود اطراف طیمح با بتواند که نیا بدون ،یمتماد

 مغز را کل یهاکردکار بازگشت یبمغز که قطع  کل مرگ از نظر صرف( 127: 1791، گرانید

 در که هم یمارانیب ،یمغز مرگ عنوان به مغز ةساق مرگ رشیپذ عدم صورت در ،دارد دنبال به

 آنان یمغز ةساق یعنی ،رندیگ یم قرار (permanent vegetative state) ینبات اتیح یدارا ةدست

 ینم شمار به مرده ،دارند را یداریب و خواب چرخة ،تنفس ،قلب تپش مثل یاعمال و است فعال

 زین یمغز نوار و دارد وجود غزم در الزم یحداقل یها تیفعال مارانیب نیا در چون ؛دنیآ

و  ساخته ممکن را ماریب بازگشت امکان که دهد یم نشان مغز در را اناتیجر و ها فرکانس

 چه چنان اما (9۳: 179۳، گرانید و مقدم یهمت) .سازد یمن برآورده را یریناپذ بازگشت شرط

و هوشیاری  شناخت ،یگاهآ طعمرگ کورتکس و ق قیطر از یمغز مرگ که میباش نظر نیا عتاب

 ةساق کارکرد رغم یعل ،نده اشد یدائم نباتی یزندگ دچار که یافراد خصوص در ،دهد می  رخ

                                                      
1-Fred Plum 

2-Brian Jennet  
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 در یشناخت عصب ییتوانا فقدان ،شود یم یویر و یعروق ،یقلب تیفعال ةادام سبب که یمغز

 را مارانیب نیا ،کند یم فراهم را یآگاه سطح به بازگشت امکان که (کورتکس) مغز ییباال بخش

 عدم ،هینظر نیا وفق رایز (122 :179۳ ،همتی مقدم و دیگران) .دهد یم قرار مردگان هگرو در

 پس .است یقطعبا مرگ  یمساو ،دهد یم لیتشک را انسان ذات که یآگاه داشتن یبرا ییتوانا

 یا مرگ صیتشخ اریمع ،آن کارکرد عدم یا کارکرد و است یآگاه نیا دادن رخ محل ،کورتکس

 .است یآدم یزندگ

تصمیم گیری راجع  از حیثتشخیص آن  ةروی نحو بر «زندگی نباتی»از آغاز تعریف عبارت 

 ةهای متمایز کنند ترین ویژگی اگر یکی از مهم .به پایان زندگی حساسیت وجود داشته است

هوشیاری یعنی بیداری متناوب  ةافتراق بین دو موقعیت پای ،ها زندگی نباتی را از سایر وضعیت

کما  ،تر شود شاید تصمیم گیری کمی آسان ،از فقدان هرگونه عالئم رفتاری از آگاهی بدانیم

از وضعیت  ،میالدی زندگی نباتی که در آن بیمار رفتارهای رفلکسی دارد 2222اینکه در سال 

قادی ) .تفکیک شد ،که در آن بیمار رفتار شناختی متناقض دارد (MCS) حداقل حالت آگاه

ر حقیقت حالتی از کاهش سطح زندگی نباتی دائمی د ،از این رو (1۳1: 179۳، پاشا و دیگران

گونه ارتباط شناختی صحیحی با جهان پیرامون خود برقرار  فرد هیچ ،هوشیاری است که در آن

آگاهانه  د ونمنگاه هدف اما ،باز است یهای رغم این که چشم هایش در زمان کند و علی نمی

بیمار بنابراین  .ا کسب آگاهی از محیط اطراف خویش نیستیندارد و قادر به برقراری تماس 

از خود  ها در قبال کنش یواکنش یاتواند رفتار حرکتی در پاسخ به دستورات تولید کند  مین

و در  نیستگاه آخود  شود که از خود و محیطِ نشان دهد و بر همین مبنا در نظر گرفته می

 ةبا وجود فعالیت ساق ،با این اوصاف .شده است (کورتکس)نتیجه دچار مرگ بخش باالیی مغز 

پدیداری  آگاهیِ لِبالفع ظرفیتِ بازگشتِ دچار قطع غیرقابلِ ،مغزی و نتایج حاصل از آن

 گردد می (عمل و کالم کاس، انعاستدالل ورزی)در دسترس  گاهیِآو  (احساسات و ادراکات)

ی بازگشت از این جهت فرق بین حیات نباتی دائمی با کمای ب .میرد و میا مغز باالیی بخش و

که با وجود برخی  جمله ایناز این دو با یکدیگر و  هرچندبه این معنا که  ؛شود نیز معلوم می

اشتراکاتی  ،شود هم انجام می ساقة مغزکه گاه توسط  ...اعمال مانند ضربان قلب یا تنفس و 

جریان مغزی  و از وجود فعالیتی نشان هیچدارند اما در کمای بی بازگشت در نوار مغزی 

همتی مقدم و ) .رساند مخابره نمی شود و همین امر احتمال بازگشت بیمار را تقریباً به صفر می

چه مدت زمانی برای زنده  هستیم کهال ؤدر ادامه به دنبال پاسخ این س (9۳: 1799، دیگران
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مین تخبل قا دائمیبیماران دچار حیات نباتی  (از قلبی یا مغزی )اعممرگ قطعی  و سپس ماندن

 ؟است

 

 تخمین حدوث مرگ قطعی بعد از حلول حیات نباتی دائمی-2

سرانجام بیماران در وضعیت حیات نباتی دائمی  ازآمار قطعی  هیچشده که  ادعاچه  خالف آن

پژوهشگران طی  عده ای ازبر اساس بررسی  (1۳1: 1799، شکاری و حسینی)میر وجود ندارد

و سپس مرگ قطعی اشخاص دچار میانگین مدت زنده ماندن  (،17۳3-1791) سال دهمدت 

 (پرونده 2۳) وضعیت زندگی نباتی دائمی مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی شهر تهران

 .سال بوده است 11ماه و حداکثر آن  2 ابتال،ماه و حداقل زمان بقا پس از  1کمی بیش از 

سال و کمترین و بیشترین سن در  92تا  1۳امنه سال و در د 31میانگین سنی افراد مورد مطالعه 

شناسایی شده و  سال 92و  1۳ترتیب سال و در میان زنان به  33و  21به ترتیب  انمیان مرد

نارسایی حاد  ،سکته حاد قلبی ، شوک سپتیک،ها به ترتیب نارسایی چند ارگانی فوت آن لعل

چنین  هم (1۳1-1۳3: 179۳، و دیگران قادی پاشا. )مغزی اعالم گردیده است حاد  کلیه و سکته

مذکور در مقایسه با مطالعات مشابه در بعضی کشورها حکایت از آن  ةگفته شده نتایج مطالع

 فوق ةسال است و از این جهت با نتایج مطالع 7ای اشخاص مذکور حدود قدارد که میانگین ب

مورد  خاصاش علل فوتکه  ناگفته پیداست (1۳3: 179۳، قادی پاشا و دیگران. )همخوانی دارد

 .موصوف بوده است ةفوق تنها محدود به مطالع عللنظر متفاوت و ذکر 

در برخی از مطالعات بیان شده بهبود آگاهی در بیماران مبتال به حیات نباتی دائمی پس از 

زنده ماندن این  ،و بسته به نوع حادثه و اختالل منجر به ابتالی مذکور بعید استماه  12گذشت 

 2تا  2تداوم چنین وضعیتی بین  بهامید  ،اشخاص متفاوت خواهد بود و برای بیشتر این بیماران

 (Ashwal And Otherst, 1991. )سال غیرمعمول اعالم شده است 12سال و زنده ماندن بیش از 

های قضایی  دهآمریکا و انگلستان پرون ةبر همین اساس در بعضی از کشورها مانند ایاالت متحد

 ,Cranford. )متعددی در خصوص امکان پایان بخشیدن به زندگی این بیماران مطرح شده است

 به ،باشد این اختالف حقوقی که دارای ابعاد پزشکی و اخالقی نیز می ةعمد (722 :2221

و کورتکس  قشرتوقف عملکرد شناختی  مغز و در عین حال ةعملکرد نسبی ساختارهای ساق

در این بیماران  (تکس مغزرمرگ کل ساقه و کو)مرگ مغزی یک گام تا حدو   هامغز و تن

دو اصطالح زندگی نباتی دائمی با زندگی نباتی پایدار تفکیک شده  بیناز این رو  .گردد برمی
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به تدریج به سطح باالتری از عملکردهای  سانحهاست و بیمارانی که در همان ماه اول پس از 

تحت عنوان بیماران مبتال به حیات نباتی پایدار و در  ،دیابن شناختی و بهبود حرکتی دست می

صورت و با افزایش مدت مذکور به عنوان بیماران مبتال به حیات نباتی دائمی شناخته  غیر این

 ةبیش از سه دهه تجرب بابین پزشکان در  هشده امروز دعاها حتی ا در این بررسی .شوند می

این ماه برای  1تا  7پژوهش در این زمینه ثابت شده که احتمال بهبود معنادار بعد از گذشت 

بنابراین بیمار  (Cranford, 2221: 721. )وجود ندارد بیماران ناچیز و بعد از یک سال عمالً

 .شود داده می غیر قابل بازگشت قرار شرایطدارای حیات نباتی دائمی تحت 

 

 یدائم ینبات اتیح تیوضع برابر در رانیا ییقضا یفریک استیس-3

 در (اتیجنا) اشخاص هیعل میجرا قبال در رانیا در یفریک یگذار استیس یکل طور به 

به و  مختلف جهات ازکه  دهیرس ظهور ةمنص به یگذار قانون صورت به غالباً و یرسم یمایس

 و مقامات برداشت و استنباط ةنحو رو نیا از .است انتقاد محل و رادیا یدارا یفیک ثیح از ویژه

 یم سرچشمه یفریک ةحوز در نینیتق مقررات ریتفس بودن ریمتغ اصل از که ییقضا مراجع

 قص،ن یدارا نینیِتق یفریک استیس گرید عبارت به ؛شود یم متبلور متفاوت صورت به ،ردیگ

 بالتبع و کند یم مخدوش کل کی ای نظام کی عنوان به را یفریک عدالت ،تعارض ای و ابهام

 ریغ واحد صدمه رادیا خصوص در .دهد یم قرار خود الشعاع تحت را ییقضا یفریک استیس

 لیدل نیهم به ندارد وجود ص صریحین ،یفریک نیقوان در یدائم ینبات یزندگ به یمنته یعمد

 از یناش متعدد عوارض التفات به با .شود یم توجه صدمات گرید همانند زین تیوضع نیا به

 ،ییشنوا ،ییایبو ،ییچشا ،یینایب لیقب از یطیمح حواس درک در اختالل) دائمی ینبات اتیح

 ضعف ،یجنس عملکرد در اختالل ،مدفوع و یادرار یاریاخت یب حس درد، حرارت و ...،

 مرکز که جیهتو نیا با افراد نیا یبرا توان یمن که معتقدند سندگانینو از یبرخ...(  و یعضالن

 بیآس ،مارانیب نیا در ازیر ؛گرفت نظر در یهد کی تنها ،است دهید بیآس مغز در اعمال کنترل

 و ها بیآس از کی هر یبرا رسد یم نظر به و ستین خاص بخش کی به منحصر ،شده جادیا

 خود مخصوص ارش یا هید «یاسالم مجازات قانون» 27۳ ماده استناد به دیبا شده جادیا صینقا

: 1793، سرچشمه یانفراد و یلیگراو  12-11: 1791، ینانیمز و یمنوچهر حاج) .کرد نییتع را

 ؟ستیچ مقوله نیا در قضات یریگ جهت دید دیباحال  (11
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 در ییقضا مقامات ریتداب و اقدامات ةرندیبرگ در آن ضیقم مفهوم در ییقضا یفریک استیس

 متبلور شانیا ییقضا ءآرا و ماتیتصم در عمده طور به که است یفریک حقوق چارچوب

 اتیح به مبتال ماریب احتساب هینظر حول دو مقوله نیا در قضات دگاهید یکل طور به .شود یم

 نفس هید در عوارض ةیکل اتید تداخل جهینت در و مرده حکم در فرد عنوان به ،یدائم ینبات

 .است کرده ییخودنما صادره ءآرا در ،اتید تداخل عدم اصل مشمول ای و (کامل هید کی)

 

 تاید تداخل-3-1

 وقوع اثر بر ،اصفهان استان دنظریتجد دادگاه 3 ةشعب 931232 ةکالس پرونده اتیمحتو حسب

 ،یرسم کارشناسان ةنفر هفت تأیه نظر اظهار متعاقب و ۳/۳/1792 خیتار در تصادف فقره کی

 و درصد 32 تقصیر درجه با یسوار یخودرو دستگاه کی ة متواریرانند یمباالت یب ةواسط به

 تیمصدوم عالوه بر ،درصد 72 تقصیر ةدرج با کلتیموتورس دستگاه کی ةرانند یاطیاحت یب

 صدمات و جراحات شدت .شود یم مصدوم شدت به نآ نیسرنش ،کلتیس موتور راننده یجزئ

 مرکز 21/۳/1791 مورخ 2۳122۳11 شماره یقانون یپزشک یگواه در رالذکریاخ فرد به وارده

 و بوده یاریهوش سطح دیشد کاهش در مصدوم»... :دهیگرد دیق آن لیذ در و ریحتص اصفهان

 .برد یم سر به یدائم ینبات یزندگ حالت در و ندارد رامونشیپ طیمح به نسبت یآگاه گونه چیه

 ،یینایب ی،یایگو ،ییشنوا ،ییایبو حواس ،مدفوع ،ادرار کنترل ،عقل لیقب از یعمناف حالت نیا در

 ییتوانا و کامل طور به یجنس مقاربت توان و پا دو هر و دست دو حرکات ،المسه و ییچشا

ة شمار ةدادنامموجب  به یقانون فاتیتشر یط از پس ...« است رفته نیب از ینسب طور بهبلع 

و  1/1/1793مورخ  93-1312و سپس رأی اصالحی شمارة  2/1/1793 مورخ  971-93

 شهرستان دو یفریک دادگاه 121 ةشعب 23/۳/1793 مورخ 93-2312ة شمار ةدادنام باالخره

 صرف (شده صادر یبدن تاخسار نیمأت صندوق یواخواه رد مقام در آخر مورد که) رمیسم

 یتلق ردهمحکم  در موصوف مصدوم ،مذکور دادنامه های در مندرج گرید اتفروع از نظر

 ةرانند بودن یمتوار لحاظ به) یبدن تاخسار نیمأت صندوق و کلتیس موتور ةرانند و دهیگرد

 مصدوم حق در مسلمان مرد کی کامل ةید نصف پرداختبه  کی هر (حادثه دردخیل  یسوار

 31-9۳ة شمار دادنامه مطابق عنه معترض دادنامه ،اعتراض از پس .اند شده محکوم مذکور

 که گونه همان .است شده دییأت عیناً اصفهان استان دنظریتجد دادگاه 3 ةشعب 23/1/179۳ مورخ
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 وصف باو  کرده یتلق دهمر حکم در را فوق، چنین مصدومی ییقضا مراجع شود یم مالحظه

 .نده انمود صادر مسلمان مرد کامل ةید پرداخت به حکم ،متعدد عاتیضا

 فقره کی وقوع اثر بر ،اصفهان استان نظر دیتجد دادگاه 23 ةشعب 9922293 ةکالس پرونده در

 و یرعمدیغ یبدن ةصدم رادیا به منجر یرانندگ ب بزه بی احتیاطی در امرتکاراو  تصادف

 مورخ 99-۳1۳ة شمار ةدادنام مطابق ،مصدوم یبرا یدائم ینبات یزندگ تیوضع حدو 

 یجزا بر عالوه حادثه مقصر ،شهر ینیخم شهرستان دو یفریک دادگاه 122 ةشعب 11/1/1799

 نیب از بابت کامل ةید درصد 32 پرداخت به ،معنونه بزه یعموم نبةج مجازات عنوان به ینقد

 یاریاخت عقل و بی کامل زوال و مقاربت ییتوانا و ییشنوا ی ویایگو ،ییایبو حواس رفتن

 پس .است شده محکوم مصدوم حق در پا دو و دست دو شدن فلج و مدفوع کنترل و یادرار

صدوم م ،نظر دیتجد دادگاه در یدگیرس از قبل و صادره یأر به نسبت یخواهتجدیدنظر از

 اثر بر 21/1/1799 خیتار در ارالیهمش که شود یم اعالم فوت یگواه حسب و دینما یم فوت

 برخورد از یناش یمغز یزیخونر و بیآس و مدت یطوالن یحرکت یب و ارگانی چند یینارسا

 مچ نرم نسج جز به را ها بیآس قانونی کلیة یپزشک .است کرده وداع را یفان دار ،سخت جسم

 23 شعبه .است نموده اعالم گمر در ؤثرم راست یپا و راست دست هصحار و چپ یپا

 2722-99 ةشمار ةدادنام برابر ،هیال مرجوع ةشعب عنوان به اصفهان استان نظر دیتجد دادگاه

 و است کرده فوت یقطع حکم صدور از قبل مصدوم که استدالل نیا با 2/11/1799 مورخ

 زوال موجب که یتیجنا هرگاه «یاسالم مجازات قانون» 137 ةماد و 279 ةماد «ب» بند طبق

 نفسدر دیة  منفعت ، دیةگردد مجنی علیه مرگ سبب و کند تیاسر ،است شده منافع از یکی

 در مندرج ة دیاتیکل حذف ضمن نیبنابرا ،است مطالبه قابل نفس ةید تنها و کند یم داخلت

 یناش یعمد ریغ قتل بابت مسلمان مرد کامل ةید فقره کی به آن اصالح و یبدو دادگاه ةدادنام

 چپ یپا مچ نرم نسج بیآس ارش بابت کامل ةید درصد کی و یرانندگ امر در یاطیاحت یب از

 معترض ةدادنام فی،متو دم ءایاول حق در راست یپا و دست صدمه بابت کامل ةید درصد کی و

 .است کرده دییأت و اصالح را عنه

 

 اتید تداخل عدم-3-2

 اثر بر ،اردستان یدادسرا یفریک احکام یاجرا ةشعب 9۳2222 ةکالس هپروند اتیمحتو مطابق 

 نیسرنش ،آن یواژگون و 122 پژو یسوار خودرو دستگاه کی ةرانند یرانندگ در یاطیاحت یب
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 ةشمار یگواه به بنا که هبود یحد به تیمصدوم شدت .شود یم مصدوم شدتبه  خودرو

 ینبات یزندگ حالت ،مصدوم تیوضع اصفهان مرکز یقانون یپزشک 1/2/1791 مورخ 21221۳2

 ،مدفوع و ادرار کنترل ،عقل لیقب از یمنافع حالت نیا در : »...شده حیتصر آن در و ذکر یدائم

 ییتوانا و کامل طور به مقاربت توان و المسه و ییچشا ،یینایب ،ییشنوا ی،یایگو ،ییایبو حواس

 محسوب فلج و پا دو هر و دست دو هر دیمف حرکات فاقد و رفته نیب از ینسب طور به بلع

وفق  ،فرخواستیک و یدادرس به جلب قرار صدور ،یقانون فاتیتشر یط از پس ...« شود یم

 93-29۳ ةشمار یاصالح یأر سپس و 72/1/1793 مورخ 93-72۳ ةشمار یاصل ةنامداد

 ةجنب مجازات نییتع بر عالوه ،اردستان شهرستان دو یفریک دادگاه 121 ةشعب  1/3/1793مورخ

 بابت کامل ةید رهفق 9 پرداخت به (پژو ةرانند) تصادف ةواقع مقصر ،معنونه بزه یعموم

 در ها دست و پاها از کی هر یبرا کیتفک به کامل ةید سوم دو و منافعزوال  از یناش صدمات

 دادگاه 1۳ بةشع به پرونده ارجاع و یدنظرخواهیتجد از پس .است شده محکوم حق مصدوم

 صحه و مصدوم تیوضع به راجع یقانون یپزشک از مجدد استعالم و اصفهان استان دنظریتجد

، 21/12/1793 مورخ 93-2131 ةشمار ةدادنام برابر ،یو دائمی ینبات اتیح تداوم بر گذاشتن

 لیدل که استدالل نیا با ییشنوا و ییچشا ،ییایبو حواس زوال به مربوط کامل ةید فقره سه

 یکل استناد با و حذف عنه معترض ةدادنام متن از ،ندارد وجود پرونده در ها آن زوال بر متقن

و در  نییتع کامل ةید فقره کی اًمجموع ،مدفوع و ادرار کنترل زوال باب در فقها مشهور نظر به

 ،مدفوع و ادرار کنترل ل،عق منافع کامل ةید فقره 2 افتیدر مستحق اشاره مورد مصدوم نتیجه

 صیتشخ هوارد گرید عاتیضا یها ارش و اتید ریسا انضمام به تربمقا توان و یینایب ی،یایگو

 .است شده دییأت نظرخواستهنامه تجدیدداد ،مذکور اصالح اب و شده داده

 سانحة بروز اثر بر ،اصفهان شهرستان دو یفریک دادگاه 117 شعبه 911721 ةکالس پرونده در

 .شود یم مصدوم شدت به یافغان تبعة نفر کی ،29/۳/1792 خیتار در کار نیح در یگرفتگ برق

 مرکز یقانون یپزشک 9/۳/1791 مورخ 2۳22179 ةشمار ةینظر مطابق ،وارده صدمات شدت

 عوارض و یدائم ینبات یزندگ و یاریهوش سطح دیشد کاهش دچار را رالیهمشا ،اصفهان

 یدادگستر یرسم کارشناسان ةنفر سه تأیه نظر جلب از پس است. نموده آن از یناش مرسوم

 یحقوق تیشخص به منتسب قصیرت یدرصد 32 و کارفرما قصیرت یدرصد 72 اعالم و

 مورخ 93-2۳2 شماره یاصل ةدادنام مطابق ،یقانون فاتیتشر و مراحل یط و اصفهان یشهردار

 مورخ 93-1313 و 13/2/1793 مورخ 93-۳27 ةشمار یاصالح یها دادنامه و 21/2/1793
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 حادثه مقصران از کیهر  ،اصفهان شهرستان دو یفریک دادگاه 117 ةشعب 11/12/1793

 شرح به و مصدوم به وارده عاتیضا از یناش متعدد یها ارش و اتید پرداخت به بالمناصفه

 یعموم ةجنب ثیح از ینقد یجزا مضافاً و مصدوم حق در یقانون یپزشک یگواه در کسنعم

 دادگاه 12 ةشعب به پرونده ارجاع و یدنظرخواهیتجد از پس .اند شده محکوم بزه مزبور

 اعمال با 22/۳/1793 مورخ 93-17۳1 ةشمار ةدادنام موجببه  و اصفهان استان دنظریتجد

 با ،است متفاوت یپزشک نظر از ینبات یزندگ با یمغز مرگ که استدالل نیا با و یاصالحات

 .است شده اقدام آن دییأت به نسبت ،دنظرخواستهیتجد ةدادنام در مقرر اتید ریمقاد شیافزا

 .است کرده فوت 71/2/179۳ خیتاردر  نظر مورد مصدوم متعاقباً

 شهرستان دو یفریک دادگاه 121 ةشعب 932933 ةکالس پرونده در که نیا توجه جالب ةنکت

 ةشمار ةدادنام مطابق ،کشور یعال وانید 3 ةشعب (قبل مشابه ةحادث)عیناً  مشابه مورد با دهاقان

 ،نشده لحاظ صادره یأر در نیطرف قصیرت زانیم که استدالل نیا با 21/3/1799 مورخ 717-99

 دادگاه 11 ةشعب 2۳/1/1799مورخ  99-3۳۳ ةشمار ةدادنام به نسبت یدادرس ةاعاد درخواست

 به) اصفهان استان دنظریتجد دادگاه 27 ةشعب بار نیا و رفتهیپذ را اصفهان استان دنظریتجد

 ریتقص زانیم به توجه با 9/9/1799 مورخ 99-1121 ةشمار ةدادنام برابر (عرض هم شعبه عنوان

 با یگرید آراء البته .است نموده اقدام اتید نییتع به نسبت (درصد 72 و 32) کارفرما و کارگر

 اشاره آن گرید مصداق کی به نمونه یبرا که است شده صادر گریداز شعب  ریاخ تیفیک نیهم

 .شود یم

 با یفرد ،دگلیب و آران شهرستان دو یفریک دادگاه 122 ةشعب 9311۳2 ةکالس پرونده در

 یکی یامنا تأیه به منتسب ینورافشان و یفلز داربست نصب متعاقب یگرفتگ برق صیتشخ

 و یدائم ینبات یزندگ تیوضع دچار و مصدوم ،مذکور شهرستان در یعزادار یها تأیه از

 داده صیتشخ درصد 12، موصوف یامنا تأیه تقصیر زانیم .است شده آن از یناش عوارض

 دو یفریک دادگاه 122 ةشعب 21/2/1799رخ مو 99-۳12 ةشمار ةدادنام مطابق تینها در و شده

فقره  3 پرداخت به قصیرت نسبت به کی هر مذکور یامنا تأیه یاعضا دگلیب و آران شهرستان

 عدم ،ییایبو ی،یایگو ،سامعه باصره، یاقو ییکارا عدم ،عقل کامل زوال لحاظ به کامل دیة

 ها دست از استفاده عدم بابت کامل ةیددو سوم  فقره دو ،یجنس ییتوانا و مدفوع ادرار کنترل

 قدرت و ییچشا ،المسه حواس از استفاده در ییتوانا عدم ارش کامل ةید درصد 17 و پاها و

 وفق که شده دنظریتجد درخواسترأی مذکور  به نسبت .نده اشد محکوم ،ینسب صورت به بلع
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 نیا در اصفهان استان دنظریتجد دادگاه 73 ةشعب 1/3/1799رخ مو 99-1112 ةشمار ةدادنام

 .است شده تأیید قسمت

 در قصیرت زانیم اساس بر تیلؤومس نییتع مورد در فوق ءآرا اختالف علت که است پرواضح

 صدمات درایا به منجر یدولت نظامات تیرعا عدم از یناش حواد  مانند ،یرانندگ ریغ حواد 

 مورد بحث از منصرف که گردد یبرم موجبات ضمان از قضات متفاوت ریتفس به یعمد ریغ

 مراجع آراء در تتتش وجود بر دیکأت باب از تنها فوق یها مثال و است حاضر نوشتار در نظر

 یدائم ینبات اتیح به یمنتهحواد   بروز از یناش یها ارش و دیات نییتع ةنحو در ییقضا

 .دیگرد ذکر

 یرعمدیغ تیجنا برابر در رانیا ییقضا یفریک استیس شود یم مشخص ،شد ذکر چه آن بنابر

 ی رغمعل استیس نیا .است از هم گسیخته و متعارض ،سرگردان ،یدائم ینبات اتیح به یمنته

و  یحداکثر یاجرا ضمانت تقنینی است لکن بین و یرسم ةشبک در یگذار پاسخ که تابع آن

 تیماه از قضات حیصح شناخت عدم به هم رییتغ ةنمدا نیا علت ،است نوسان در یحداقل

 هرچند .گردد یبرم آن بر مترتب احکام جهینت درو  یقانون خالء لحاظ به یدائم ینبات اتیح

 دور نظر از دینبا است اما هیچ گاه هید نییتع به منصرف تیوضع نیا قبال در یگذار پاسخ

 یکی عنوان به ،«یاسالم مجازات قانون» 11 ماده مطابق هید به رانیا گذار قانون نگاه که داشت

 موجب را اسباب تعدد که یکل ةقاعد عکس درست ها مجازات مورد در و هاست مجازات از

 موجب جینتا تعدد که نیا ،آن و دارد وجود یگرید حاکم ةقاعد ،است داده قرار مسببات تعدد

 به تیعنا با پس .باشد داشته وجود یقانون صراحت که یموارد در مگر ،ستین مجازات تعدد

 حل راه دنبال به دیبا ،یفریک و یمدن تیلؤومس قواعد از آن یرویپ و دووجهی دیه تیماه

 استاندارد یارهایمع از هم و کند جبران را دهید بزه هم خسارت ی کهحل هرا ؛بود ای خردمندانه

 .نشود خارج فریک
 

 یمغز مرگ و یدائم ینبات اتیح یحکم وندیپ-4

 بتا  و یفقهت  اشتارات  یبرخ ،یقانون یها ینگار تک از یمواد به استناد با یفریک حقوق منظر از

 تیوضتع  تتابع  احکتام  ثیح از را یدائم ینبات اتیح توان یم ،فقه اصول قواعد یبعض بر هیتک

 .آورد شمار به مرده حکم در فرد
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 آنران  یمغرز  مررگ  که یمارانیب ای شده فوت مارانیب یاعضا وندیپ قانون ةواحد ماده-4-1

 .است مسلم

 مسلم آنان یمغز مرگ که انیماریب ای شده فوت مارانیب یاعضا وندیپ قانون» ةواحد ماده مطابق

اعضاء، پس از کسب اجازة کتبی از  وندیپ یبرا مجهز یها مارستانیب: »1739 سال مصوب «است

 یتا  شتده  فتوت  متاران یب ستالم  یاعضاوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند از 

 ایت  ماریب صیتو شرط به ،باشد خبره مسلم کارشناسان نظر طبق بر آنان یمغز مرگ که یمارانیب

 فتوق  یاعضتا  عضو یتا  وندیپبه  شان اتیح ةادام که یمارانیب به وندیپ جهت ،تمی یول موافقت

 ةعهتد  بتر  یمغتز  مترگ  صیتشتخ  ،متذکور  قتانون  1 ةتبصتر  در .«نتد ینما استفاده ،دارد یبستگ

 یها مارستانیب در استقرار با یپزشک آموزش و درمان ،بهداشت ریوز منتخب و خبره کارشناسان

 مترگ » عبتارت  از نتد هرچ واحتده  متاده  نیت ا در .است شده گذاشته یدولت های دانشگاه مجهز

 اتیت ح بته  مبتتال  متار یب ،گذشت نیا از شیپ که یحاتیتوض به توجه با اما ،شده استفاده «یمغز

 .ستین هم مرده کامالً انسان کی ،حال نیع در ،شود ینم محسوب زنده انسان کی یدائم ینبات

 بته  مربتوط  احکتام  در دیت با : »...انتد  داشتته  اعالم معظم یفقها از یبعض که گونه همان نیبنابرا

 نمتاز  ،غستل  مس میت، احکام که معنا نیا به ؛شد لیتفص به قائل افراد لیقب نیا مرگ و اتیح

 و کترد  میتقست  رثته و انیت م توان ینم را شانای اموال ،ستین یجار آنها درباره دفن و کفن ،تیم

 ساقط وکالت از ها آن یوکال اما ،ابدی خاتمه شان اتیح تا دارد ینم نگه وفات عده انهمسرش

 ،دنت ندار را شتان یا طرف از همسر طالق ای نشا یبرا ازدواج ای فروش و دیخر حق و شوند یم

 یصورت در ها آن بدن یاعضا از یبعض برداشتن و ستین واجب ها آن مورد در معالجات ةادام

 (1۳2: 1123، یرازیشت  کتارم )م ...«نتدارد  یمتانع  ،باشتد بتر آن   متوقف یمسلمان جان حف  که

 نیت ا وصتف  در «ینبتات  اتیح» و «یمغز مرگ» عبارت دو هر فقها از دسته نیا کالم در هرچند

 موصوف تیوضع که است یجار ییجا در حکم نیا که دهیگرد دیکأت اما ،شده استفاده مارانیب

 :1123 ،مکارم شتیرازی . )باشد نداشته وجود اًمطلق ،بازگشت احتمال و شود ثابت یقطع طور به

 ،موضتوع  بتودن  یفنت  لحاظ به فقها نظر قطعاً و داشته یادیز شرفتیپ هامروز یپزشک علم( 1۳7

 دارد جتا  و استت  آن بتر  رتتب مت مصالح و زمان اتیمقتض و یپزشک دیجد یها داده با سو هم

 جینتتا  استاس  بر عظام یفقها نظر کسب با ،است شیپ سال 22 از شیب به مربوط که فوق قانون

 شتان یا ماننتد  و یدائمت  ینبتات  اتیت ح دچتار  متاران یب خصوص در و شده روز به ،یپزشک ریاخ

 متاده  از یمنطقت  ریتفست  بتا  . به عنوان یک دیدگاه ممکن است گفته شتود شود لیتکم و اصالح
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 آن ةنام نییآ کی ةماد در مندرج فیتعر از نظر صرف به این نتیجه رسید که توان یم فوق ةواحد

 یدائمت  ینبات اتیح ،نباشد هیالرعا الزم قضات یبرا تواند یم «یاساس قانون» 132 اصلوفق  که

 ةاجتاز بته   منصرف گذار قانون نظر ،نیبنابرا و است یمغز مرگ روشن قیمصاد و بارز قوقش از

 ؛ زیترا باشتد  یم مقرر طیشرا تیرعا با زین یدائم ینبات یزندگ به مبتال مارانیب ازعضو  برداشت

 زیجتا  زنتده  انستان  از عضتو  داشتتن  بتر  االو دنشتو  یم محسوب مرده حکم در یاشخاص نیچن

 زیت ن متذکور  قتانون  در «تمی یول موافقت» و «تیوص شرط به» عبارات از ننمق ةاستفاد .ستین

اما به لحاظ رعایت  .دنشومی  محسوب تیمحکم  در اشخاص لیقب نیا که دارد آن از تیحکا

اصل احتیاط در دماء تا زمان اصالح قانون، پذیرش استدالل مذکور و تسری حکتم برداشتت و   

مبتالیان به مرگ مغزی دشتوار خواهتد بتود و تنهتا در     چون   پیوند اعضای این قبیل بیماران، هم

 باب حکم جبران خسارت وارده می توانند منطبق با یکدیگر باشند.

 

 یاسالم مجازات قانون 332 ماده -4-2

 بته  یبیآست  یکست  هرگتاه : »شتده  مقترر  1792 مصتوب  «یاستالم  مجازات قانون» 732 ةماد در 

 او در رمق حیات نیآخر تنها و دهد قرار همرد حکم در وی را که یا گونه به ،کند وارد یشخص

 اول نفتر  ،دهتد  انیت پا او مستتقر  ریغ اتیح به یرفتار انجام با یگرید حال نیا در و بماند یباق

 ةمتاد  و ماده نیا حکم .گردد یم بر میت محکوم تیجنا مجازات به دوم نفر و شود یم قصاص

 و متذکور  ةمتاد  بته  نیت ا از شیپت  .«استت  یجار زین یرعمدیغ تایجنا مورد در قانون نیا 731

 اشتاره  یمغتز  مترگ  تیماه نییتب با ارتباط در آن در رفته کار به عبارات از دانان حقوق ةاستفاد

 در کته  ستت ین مناسبت یب پس .است شده گرفته فقه از ماده نیا میدان یم که گونه همان اما .شد

آخترین رمتق   » و «مستتقر  ریغ اتیح»، «مرده حکم در» عبارات ،فقها کالم از استفاده با زین نجایا

 .شود لیتحل یائمد ینبات اتیح به مبتال ماریب تیوضع با انطباق دمع ای انطباق ثیح از« حیات

 ذبتح  بستان  را او و شتود  یتیجنا مرتکب گرید شخص بر یکس اگر: »سدینو یم ییخو اهلل تیآ

 ستخن  و شتعور  و ادراک او یبرا که معنا نیبد ؛باشدن یداریپا اتیحاو  یبرا و دهد قرار شده

 و قصتاص  اول شتخص  بتر  کند ذبح را او یگرید سپس و ،نماند یباق یاریاخت حرکت و گفتن

 زیت ن ینت یخم امام (11: 1791)خویی،  «.بود خواهد ثابت فرد میت سر دنیبر دیة دوم شخصبر 

 یجتار  وق راف حکم و استفاده مشابه عبارات از لهیوسال ریرتح در القصاص کتاب 12 لهأمس در

 در ینت یخم امتام  کالم ریتفس در یلنکران فاضل اهلل تیآ (212: 17۳1، ینیخم امام. )است دانسته
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 پتس  که آن لیدل به دوم یجان عمل ،تیجنا تعدد صورت در که طور همان: »دیفرما یم باره نیا

 ،باشتد  داشته رمستقریغ هم حیات مریض اگر ،باشد ینم ثرؤم تلق در ،است افتهی تحقق مرگ از

 .«داشتت  نخواهد وقوع قتل در أثیریت دوم یناج عمل که دارد را شده ذبح گوسفند همان حکم

 مترده  حکتم  در زیت ن یدائمت  ینبتات  اتیح به مبتال ماریب بیرتعا نیا با (۳1: 1121،یلنکران فاضل)

 جیته تو تتوان  نیز متی  تیاولو اسیق از استفاده قیطر از را ریتفساین  حتی .شد خواهد محسوب

 که معناست نیا به 732 ةماد در مستقر ریغ اتیح شود گفته است ممکن که حیتوض نیا با ؛کرد

 موقع نیا در .استجب حواسش و هوش حال نیع در و کشد یم را شیها نفس نیآخر شخص

 بیمتار  بتر  تیت جنا اولتی،  قیت طر بته  ،شود بر میت محسوب تیجنا ،یفرد نیچن بر تیجنا اگر

 مترگ  را یدائمت  ینبتات  اتیح اگر بیترت نیبد. شد خواهد محسوب بر میت تیجنا زین مذکور

 از پتس  دوم نفتر  و شود یگرید در یتیوضع نیچن  حدو باعث نفر کی که یمورد در ،میندان

 نفتر  رایز ؛بود دننخواه قصاص قابل یک چیه ،شود او یقلب مرگ موجب یتیجنا ارتکاب با نیا

 رأ، قصتاص د ةقاعد به استناد و شبهه وجود لیدل به زین دوم نفر و رود ینم شمار به که قاتل اول

 یپزشتک  لیوساو  دستگاه که را یکس ،فقها از یبرخ که است جهت نیهم به دیشا. شد نخواهد

 هنت  و ریت زتع مستتحق  را شود یماو  یقطع مرگ باعث و کرده جدا حالت با چنین یشخص از را

 به مبتال شخص که شود یم مشخص حاتیتوض نیا با (19۳: 1123. )خویی، نده ادانست قصاص

 مانده یباق او در اتیح رمق نیآخر تنها یمغز ةساق فیضع عملکرد لیدل به یدائمنباتی  اتیح

 آثتار  ثیت ح از مترده  حکم در عنوان به او احتساب رو نیا از ،دارد مستقر ریغ اتیح واقع در و

 فقها ریتعاب و مذکور ةماد در شده ارائه یها مالک با انطباق قابل تیوضع نیا بر مترتب یحقوق

 .  باشد یم

و تداخل دیات سایر صتدمات در آن خواهتد    نفسآثار حقوقی آن تعلق یک دیه کامل  ةاز جمل

موارد ناشی از یک حادثه و یتا بته تعبیتر     ةبه عبارت روشن تر زندگی نباتی دائمی در عمد ؛بود

ستقوط از   ،گرفتگتی  بترق  ،وستایل نقلیته   تصادف مانند یحوادث ؛فقها یک ضربه حاد  می شود

استت کته بته     عمتدی نایتت غیر جبته  صرف نبدیهی است که بنای این نوشتار نیز م ... ارتفاع و

 هاهلل خویی در این خصوص با استتناد بته روایتت صتحیح     آیت .افتد حادثه اتفاق می ة یکواسط

قتتل ناشتی از    ،تداخل دیتات  حکمبه عنوان دلیل بر جاری کردن  )ع(از امام باقر  ءذاح عبیدابو

 ،مجزا هستتند  ةیدکه باعث آسیب به اعضا و منافع دیگر شود که خود دارای  این لویک ضربه و
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، یختوی . )شده استت  ادعای اجماع نیزد بر این حکم ند و می فرمایننفس می دان ةرا موجب دی

 .داخل خواهد شد سنف ةدی اعضا و منافع در ةبدین سان دی (19: 1791

هتم پذیرفتته شتده     «قانون مجازات اسالمی» 279در ماده  ،این استثنا بر اصل عدم تداخل دیات

کته در جریتان    دائمتی  زندگی نباتی دچارتعدد دیات راجع به بیماران به از این رو حکم  .است

محتل تأمتل   ، شوند با التفات به استدالل فتوق  غیر عمدی در حکم مرده محسوب می ای حادثه

پزشتکی و نگهتداری بیمتار مزبتور محفتوظ       ،درمانی های هزینه ةمطالب حق است بدیهی .است

نقلی و عرفی متعددی بترای احتجتاج    ،دالیل عقلی ،مانضقواعد کلی زیرا صرف نظر از  .است

همین مبانی گفته شده بزهکار  ةبر پای .مذکور وجود دارد ةدید بزهکار در قبال بزه ةذماشتغال  بر

مربوطه حتتی مترتبط بتا کتاهش آالم او را      و هزینه هایدیده پرداخته  نخست باید به درمان بزه

 .باقیمانتده اقتدام نمایتد    یتا عیتوب  نتیجته   یتا ارش یته  دکند و سپس نسبت بته پرداختت    أدیهت

بتا اتختاذ ایتن     .بنابراین خسارتی بدون جبران باقی نخواهد ماند (129-132: 173۳، شاهرودی)

مقررات مربوط به جبران ضرر هتا در قتوانین موضتوعه ماننتد قتانون       که ستا اضحپرو ،موضع

 .دنها باید اصالح شو مجازات اسالمی و بیمه

 

 حکومت داللت مرگ بر حیات نباتی دائمی-4-3

چنتان   یم و معتقد باشیم که در خصوص متورد بحتث هتم   نکافی ندا وق راالل های فداگر است 

ختواهیم بتود و بته نظتر      هناگزیر از مراجعه بته اصتول عملیت    ،وجود دارد یتکلیف ابهام و تردید

 ؛دلیل دیگتر راهگشتا باشتد    بردلیلی  حکومتِ وتخصیص  تأسی به اصل مانحن فیه رسد در می

 بدون ایتن  ،دنخارج شوعام از حکم  عامبدین توضیح که تخصیص آن است که بعضی از افراد 

شتود   ضپس باید فر( 1۳1: 17۳3، حیدری. )تصرفی صورت گیرد یا حکم عام،که در موضوع 

و ختاص   است که لسان عتام خاطر  تنافی دارد و به همین عامکه دلیل خاص از لحاظ مدلول با 

جایی کته ظهتور ختاص در     ولی از آن ،دنتعارض دار دیگرنسبت به موضوع دلیل خاص با یک

بنابراین از بتاب بنتای عقتال بتر عمتل       ،در مصادیقش است عامخود قوی تر از ظهور  دیقمصا

وافقتت  مقدم شود و این بنتای عقتال کاشتف از م    عامدلیل  برباید دلیل خاص  ،خاص به کردن

حفت  نفتس   : »جا که دلیلی متی گویتد   مانند آن (12۳: 17۳3، مظفر. )باشد شارع مقدس نیز می

متا وقتتی گفتته    عتام استت ا  ایتن دلیتل    .«حرام استت به آن  حق دونِب واجب و تعرضِ ،محترم

 او مرده و برداشتت اعضتای   در حکم ،بیمار دچار مرگ مغزی به جهت مرگ کل مغز: »شود می
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دلیل خاص بته صتورت    مدلولشود و  می زدهص یتخص ،فوق عامدر واقع دلیل  «.بالمانع است

یکی از دو دلیل تحتت عنتوان دلیتل     ،اما در حکومت .شود خارج می عامدلیل  مدلولحقیقی از 

و سیطره  قهریبه صورت  وندن معنای خود ، از جهت رسابدون وجود تعارض بین شان ،حاکم

شود و بدین سان دلیل حاکم یتا نتاظر    مقدم می (شود یده میوم نامحکم)که دلیل دیگر  برداشتن 

را توستعه متی دهتد و گتاه      حکتوم دلیل محکم گاه موضوع و یا حتی  ،دعاییاز باب تنزیلی و ا

متثالً وقتتی    (1۳1-1۳3: 17۳3و حیتدری،   123-129: 17۳3، مظفتر . )کند محدودیت ایجاد می

در  .«شتود  مرگ محستوب متی   ،مغز تکسِحیات نباتی دائمی به جهت مرگ کور: »شود گفته می

را  .«شتود  پایتان حیتات تلقتی متی     ،مرگ مغتزی »موضوع دلیل  ةدایر ،واقع به عنوان دلیل حاکم

مرگ مغزی ندارد و شامل حیات نبتاتی  به به این نحو که موت فقط اختصاص  ،توسعه می دهد

رواضح است که تستری  پ .مانند مرگ مغزی استآن، در نتیجه آثار و احکام  ،شود دائمی هم می

مندی نیاز بته   همة آثار و احکام مرگ مغزی به حیات نباتی دائمی به دلیل پایبندی به اصل قانون

  گذاری صریح و شفاف دارد. قانون
 

 گیری نتیجه

 مراتبحیات نباتی دائمی به عنوان یکی از  بالتبعدر تبیین چیستی و تشخیص مرگ مغزی و -1

 .نظتر وجتود دارد   دانتان اختتالف   متخصصین مغتز و اعصتاب و حقتوق    ،بین فقهای معاصر ،آن

قتانون  »قانونی موجود تحتت عنتوان    ةگذار ایران با تبعیت از نظر اقلیت فقها در تنها مقرر قانون

مرگ مغتزی را بته    «پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است

و تعریتف از ماهیتت و درجتات آن     ةاما به لحاظ عتدم ارائت   ،عنوان پایان زندگی پذیرفته است

 کتل مغتز  مرگ مغزی معادل قطتع غیرقابتل بازگشتت     ،اجرایی قانون مذکور ةنام در آیینکه  این

وضعیت بیمار مبتتال بته حیتات     در مورد ،در نظر گرفته شده (مغزی ةو الیه زیرین و ساق)قشر 

 استت؟  ممتات  یتا حیتات   شتق نباتی دائمی و این مطلب که حالت موصتوف ملحتق بته کتدام     

سیاست کیفری قضتایی   صوف،ثر از اختالف عقاید موأمت .نظر مضاعفی بروز یافته است اختالف

بتارز   به طوری کته در نمتاد   ؛سرگردان و در نوسان نمایان شده است تت،نیز در این قلمرو متش

در حیات نبتاتی دائمتی    بهفرد مبتال گاه  ،بروز این سیاست یعنی آرا و تصمیمات مراجع قضایی

محستوب   ررا زنده و همانند یک انسان دارای حیات مستتق او در بعضی دیگر  ،تلقی حکم مرده

یات صدمات ناشی از این وضعیت و یا تداخل دیتات  دنموده و حسب مورد اصل عدم تداخل 
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ضتایعات   بتین ای از احکتام   جتاری و در پتاره   (البته با فرض وقوع یک ضربه)ر صدمات مذکو

 .ندا هتعیین شد یبه نحو متنوع ها رشدیات و ا دیرتفکیک و مقا ،حاد  شده

 ،نهتایی  و کامتل  طتور  به لحظه یک در که رویداد یک را مرگ راگ ،از حیث معرفت شناسی -2

فترض   ،مستلزم طی مسیری برای وصول به نقطه آخرکه افتد و نه به عنوان یک فرایند  می اتفاق

به عبارت دیگتر در متورد    ؛حیات وجود نخواهد داشت ةبین زنده بودن و خاتم ای فاصله ،کنیم

متصور نبوده و قطع بتی بازگشتت   و مرگ دید بین حیات تربیماران مبتال به حیات نباتی دائمی 

 .مترگ ایشتان را رقتم خواهتد زد     ،ییتدار دآگتاهی پ  وتوانایی برای داشتن آگاهی در دسترس 

 )کورتکس( قطتع ب پزشکی با از کار افتادن قسمت باالیی مغز ئچنین از نظر یک دیدگاه صا هم

از این رو هر چند قسمت پایینی مغتز   .افتد اتفاق می های موصوف و در نتیجه مرگ عمالً آگاهی

بیداری ظاهری  ،تنفس ،قلبدر این بیماران ممکن است فعال و اعمالی نظیر تپش  (ساقه مغزی)

 ،توان دال بتر زنتده بتودن ایشتان     اما این قبیل عملکردها را نمی ،نمودار باشد و ... و غیرهدفمند

آمارها نیز حکایت از آن دارد که پایداری این وضعیت متغیر و اکثر قریتب بته اتفتاق     .تلقی کرد

مغزی هم شده و در نهایتت مترگ    ةتوقف فعالیت ساقدچار  باالخره های مختلف ها در زمان  آن

 .کل مغز و یا قلب رخ می دهد

 در و دائمتی  نباتی حیات تحقق موجب ،مغز کورتکس عملکرد توقفکه  نظریه این پذیرش-7

 ،هرگز به این معنا نیست که با انجام عملیتاتی  ،مرگ مغزی است بارزنتیجه وقوع یکی از وجوه 

در  یهتای  هرچنتد در بعضتی از کشتورها پرونتده     .فراهم شتود  فردمدی مرگ قطعی عموجبات 

بیمتاران و یتا در قالتب مباحتث     ایتن  مراجع قضایی برای پذیرش خاتمه دادن یا ندادن زندگی 

گتذاری صتریحی در ایتن     اما تتا زمتانی کته قتانون     ،مطرح گردیده مرگ خودخواستهمربوط به 

 معتاذیر شتوار و دارای  تطابق کامل احکام مرگ مغزی بتر ایتن افتراد د    ،خصوص نداشته باشیم

 ،هتای پزشتکی   مراقبتت  ةادامت  صفدر این موارد باید منتظر ماند و با و .اخالقی و شرعی است

و ... پیونتد اعضتا   را از حیتث   گاه احکام شترایط اخیتر   آن ،چه مرگ کامل مغزی واقع شد چنان

مصتادیق بتارز   توان پذیرفت که بیماران مذکور در حکتم مترده و از جملته     می کنل .جاری کرد

سان قدر متیقن آن استت کته    بدین ،هستند «قانون مجازات اسالمی» 732شرایط مندرج در ماده 

 .عدم تداخل دیات صدمات وارده جاری شود صلا ،در جنایات غیرعمدی منجر به چنین حالتی

ل پزشکی و نگهداری این بیمتاران از میتزان یتک دیته کامت      ،جا که هزینه های درمانی ته از آنالب

ی بترای جبتران خستارات    ا هبازنگری در قوانین مربوطه بته ویتژه در قتوانین بیمت     ،رود فراتر می
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قاعتده   ضمان و تمستک بته   دیده ضروری به نظر می رسد و تا قبل از آن باید از قواعد کلی بزه

قضایی نسبت به دفتع ضترر   ة و احکام صادر مطروحهدر دعاوی  «االسالم فیالضرر و الضرار »

ت أهی 2۳/9/1731مورخ  119ی وحدت رویه شماره أاین استدالل منافاتی با مفاد ر .وداقدام نم

 .عمومی دیوان عالی کشور نیز ندارد

 نقصتان  ،هتای مغتزی ماننتد زوال عقتل     مشخصی از آسیب مراتبگذار در  جا که قانون از آن-1

قتانون مجتازات   » 1۳1تتا   132متنعکس در متاده    حشره ا بغما و یا اغما ،اختالل روانی ،حافظه

قتانون پیونتد اعضتا    » ةزمان تصویب ماده واحداز چنین  تکلیف را مشخص کرده و هم «اسالمی

اجرایتی آن متدت    ةنامت  ینیت و آ «استت بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم 

رفتع   ،علوم پزشکی حاصل شده ةهای شگرفی در حوز فاصله پیشرفتو در این مدیدی گذشته 

هتا   ی مرتبط بتا آن هاهای مغزی و ضمانت اجرا مراتب آسیب ةم و تعیین تکلیف راجع به کلیابها

مندی مراجتع قضتایی از حیتث     روزآمدی و قانون ،بخشی موجب سامان ،از سوی مرجع مذکور

ی در بروز سیاست کیفری عادالنه و هماهنگی این دو بختش مهتم از نظتام    قنینانطباق با تدابیر ت

 .قبال جنایت غیرعمدی منتهی به عوارض موصوف خواهد شدعدالت کیفری در 
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 منابعفهرست 
 .انتشارات یاران ، قم،المسائل المستحدثه (،1111) علی ،آزاد قزوینی .1

 ،چاپ یازدهم ،(جنایات)جرایم علیه اشخاص  ؛حقوق کیفری اختصاصی (،1792) حسین ،آقایی نیا .2

 .تهران بنیاد حقوقی میزان

 .انتشارات رساله ،بیروت، 1ج  ،هه معاصرهفقه النوازل قضایا فقی (، 1111) بکر بن عبداهلل ،ابوزید .7

 )ع(. دانشگاه امام صادق ،تهران ،«بررسی فقهی پیوند اعضا» (،17۳7) علی ،جواهریپور .1

 ، چاپ اول، قم، انتشارات برگزیده.2، جصراط النجاه، 1113) میرزا جواد ،تبریزی .2

مطالعتات حقتوقی    ةمجلت  ،«آثار حقتوقی مترگ مغتزی   » (، 17۳9) ندا ،علی اصغر و مسعودی ،حاتمی .1

 .11-۳7، صص فصل بهار و تابستان ،شماره اول ،دانشگاه شیراز

ارزیابی چگونگی تعیین خستارت بیمتاران مبتتال بته     »(، 1791) رزیتا ،رضا و مزینانی ،حاج منوچهری .3

 .73-17، صص فصل بهار ،1 ةشمار ،کی قانونی ایرانپزش ةمجل ،«پزشکی قانونی ی دروضعیت نبات

 .بنیاد حقوقی میزان ،تهران ،چاپ اول ،)قتل( جرایم علیه اشخاص (،1791) احمد ،آبادی حاجی ده .۳

 ةترجم ،باسلوب جدید هفقه و تاریخالستنباط فی اصول الاصول ا (، 17۳3) نقی سید علی ،حیدری .9

 .انتشارات حقوق اسالمی ،قم ،چاپ ششم ،حمید ،عباس و مسجد سرایی ،زراعت

 قضا.نشر  ،قم ،چاپ اول ،قضایی(استفتائات ره توشه قضایی )(، 1792) علی سید ،ای نهخام .12

 .انتشارات دارالعلم ،قم ،چاپ یازدهم ،2 ج ،تحریر الوسیله(، 17۳1 )اهلل روح ،خمینی .11

 ،چهتارم  چتاپ  ،1ج  ،1332شرح مختصر قانون مجازات اسالمی مصروب   (،1791) عباس ،زراعت .12

 .ارات ققنوسانتش ،تهران

 ،تهتران  چتاپ اول،  ،جرایم علیه اشتخاص  ؛(1) حقوق کیفری اختصاصی (،17۳1) امیرخان ،سپهوند .17

 مجد.انتشارات 

رستاله بترای اختذ     ،«سیاست کیفری ایران در برابر تجاوز به اراضی ملی» (،1793) رضا سید سجودی، .11

 .آباد واحد جامع نجف -الهیات و معارف اسالمی دانشگاه آزاد ،دانشکده حقوق ی،مدرک دکتر

 .نشر میزان ،تهران اول،چاپ  ،جزا فقهبایسته های (، 173۳) سیدمحمود ،شاهرودی .12

 .نشر میزان ،تهران ، چاپ اول،2ج  ،استفتائات قضایی (،17۳1) یوسف ،صانعی .11

صردمات  )ه اشرخاص  م علیر ئجررا  (؛1) حقوق جزای اختصاصری  (،173۳) محمد هتادی  ،صادقی .13
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The Iranian Judicial Penal Policy Versus Non-Premeditated Felonies 

Leading To Permanent Vegetative State 

 

Abstract 

  Recognizing the value of human life and the necessity of protecting it by the 

Iranian legislator, how life might begin and/or end has always been disputed 

by intellectuals (On the other hand, in the process of criminizing and 

appropriately responding to the crimes committed, and generally, in forming 

the Penal policy in this area, the manner of the occurrence of death as the 

material component of such crimes). Nevertheless, due to the advances made 

in the medical science, and the classification of deaths into cardiac and 

cerebral ones, and in consideration to such the issues, including the status of 

permanent vegetative state, and making changes to formalize it, in terms of 

the continuance or the end of life, this subject is significant. On the other 

hand, the Justice Department, as the executive role-player of this policy 

through specific actions and specially through verdicts, has highlighted the 

judicial Penal policy around this issue. To be more clear, the quality of 

impressions and the attitudes of judges concerning laws have highlighted the 

material tangible angle of Penal policy concerning this matter. In this study, 

the later policy and the manner of adaptation or non-adaptation of the attitude 

of the judicial authorities according to the legislator against the premedidated 

felonies leading to permanent vegetative state, as the main purpose, been 

designated. After evaluation in a descriptive-analytic way, it was clear that 

due to the ambiguous legislation and (consequently) distinguishment of 

permanent vegetative state and its comparison with life or death, judicial 

authorities do not have a clear attitude, so it may have no concrete guarantee 

of execution. Therefore, it is much more required to correct and complement 

the current law according to the recent medical findings and adopting a wise 

criminal (and consequently) judicial Penal policy to establish fairness, 

justice, and the coordination of the organs of criminal justice.  

 

Keywords: judicial Penal policy,  cerebral death, permanent vegetative state, 

considered as dead, unstable life 

 

 


