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 میته علمی استانی هفتمین همایش سراسری  طب و قضاصورتجلسه اولین کارگروه ک
 

 52/4/1031متور    03/11اولین جلسه کارگروه با حضور پزشکان و قضات استان گلستتان رر ستا َ    

 .رر محل سالن اجتما ات اراره کل پزشکی قانونی استان گلستان تشکیل گررید 
گلستان با خوشامدگویی به حضار با رر شروع جلسه آقای رکتر حسین زار ی مدیرکل پزشکی قانونی 

به تبیین و توصتی  محورهتای همتایش پرراختوتد و       31ارائه اطال اتی ررخصوص همایش پیش رو رر مهرماه 
بطور خاص رر زمیوه زندگی نباتی به نحوه تعیین خسارت رر گذشته و حال حاضر بر اساس رستتورالعمل هتای   

سپس سواالتی را  از جوبه های حقوقی و پزشکی جهَ بحث رر سازمانی توضیحات مبسوطی را ارائه نمورند و
 .جلسه مطرح نمورند

سپس آقای رکتر فرامرز ابراهیمی فالح طلب جهَ آشوایی قضات با صدمات ایجتار شتده رر زنتدگی    
نباتی ونحوه تشخیص آن از موظر پزشکی توضیحاتی را ارائه و به تشریح تفاوتهای بین زنتدگی نبتاتی و متر     

 .رراخته وچالشهای موجور رر تعیین خسارت رر این بیماران را مورر بحث قرار رارندمغزی  پ
پس از مشخص شدن موضوع بحث جلسه ، با توجه به نظرات متعدر پزشکان وقضات حاضر رر جلسته  
رر خصوص وضعیَ هوشیاری بیماران با زندگی نباتی  و اتالق زوال موتاف  بته ازبتین رفتتن بیوتایی و بویتایی و       

 .هریک از حضار به تشریح  نظرخور پرراختود.... وایی و شو

آقای حمیدرضا فیروزیان معاونت قضایی رئیس کل محاکم عمومی و انقالب گرگان اظهار نمودند که  (1
گردید ولیی سیس   بحث تداخل دیات و بحث صدمات مسری وغیر مسری مطرح نمی 29قبل از سال 

گیردد از قیوانیف فیوت    نباتی فوت شده تلقی نمیی  چون فرد دچار زندگی 29از تصویب ق م ا سال 
ا اصل برتعدد دیات و عدم تداخل آنهاست لیاا  .م.ق 835کند و از طرف دیگر مطابق ماده تبعیت نمی

 .دیه همه منافع از دست رفته باید سرداخت گردد 

ار زنیدگی  که فرد دچی  ددادگاه تجدیدنظر استان اظهار نمودن 2آقای عزت اهلل حمزه نژاد رئیس شعبه  (9
شود لیکف باید در خصوص ختم درمان درایف بیماران باید زمیانی  نباتی به نحو اولی بیهوش تلقی می

 ا به موضیو  بیهوشیی درخصیوص یناییت بیر مییت اسیت و       .م.ق 151ضمنأ اشاره ماده . قائل شد 
 .ارتباطی با وضعیت هوشیاری فرد با زندگی نباتی ندارد

ای گرگان درخصوص بیماران زندگی نباتی اظهار نمودنید کیه فیرد    خانم فاطمه یوسفی دادیار دادسر (3
ا  قائل بیه سرداخیت خسیارات    .م.ق 855دچار بیهوشی ولی در حکم هوشیار است و با اشاره به ماده 

 .یداگانه بابت منافع ازدست رفته فرد بودند
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ع و با اشاره به خانم دکتر مریم تیموری متخصص سزشکی قانونی با بیان نکاتی درخصوص زوال مناف (5

ایجاد شده ..( نظیر بویایی و شنوایی و بویایی و ) ا اشاره نمودند که زوال برخی منافع .م.ق 853ماده 
 .در زوال عقل تداخل کرده لاا دیه آنها نباید به بیمار سرداخت گردند

وآقای حسف منتظری بازسرس دادسرای گرگان اعتقاد بیر اصیل عیدم تیداخل     آقای مهدی رزاق نژاد  (8
 .بودند فرد دچار زندگی نباتی بعنوان فرد بیهوش تلقی می گردد دیات داشته و معتقد

قای سید عبدالحمید کریمی مستشار محاکم تجدیدنظر استان اطهار نمودند کیه فیرد دچیار زنیدگی     آ (1
ا اگیر  .م.ق 151ولی اگیر از نظیر حقیوقی مطیابق میاده      شود نباتی به لحاظ سزشکی بیهوش تلقی می

 .ینایت بروی وارد شود در حکم ینایت بر فرد هوشیار است

مینودشت اظهار نمودند مغز بیا عقیل متفیاوت اسیت و مغیز       9آقای یاسر بای دادرس دادگاه کیفری  (7
ندگی نباتی درحکیم  فرد دچار ز. شودباشد ولی عقل اگر ازبیف برود مشمول زوال عقل میعضو نمی

ضمنأ اشاره نمودنید کیه   . انسان هوشیار است و تمام آثار برروی انسان زنده برروی وی مترتب است
ا تداخل دیات مطرح است وبرخیی  .م.ق 858اگرچه اصل برعدم تداخل دیات است ولی مطابق ماده 

 .منافع در زوال عقل تداخل می کند لاا قابل سرداخت نمی باشد

ف شهابی متخصص سزشکی قانونی نکاتی را درخصوص ساسخ هیای رفلکسیی افیراد    آقای دکتر محس (5
 .با زندگی نباتی و عدم درک محرکهای محیطی بیان نمودند

و  151تیا   156آقای علی غالمی معاونت قضایی دادگستری استان اظهار نمودند  با توییه بیه میواد     (2
ف منافع از منظر سزشیکی قیانونی بخیوبی و بیا     به بعد،  باید از بیف رفت 171قواعد زوال منافع از ماده 

ازبیف رفته انید ییا   ... مستندات مشخص شود که آیا برخی  منافع نظیر بویایی یا چشایی و شنوایی و 
 . ا باید سرداخت گردد.م.ق 855خیر؟ و درصورت ازبیف رفتف آنها  دیه مطابق ماده 

تأئید نظر سیایر همکیاران قضیایی اشیاره      آقای محمود اسپانلو معاون ریاست کل دادگستری استان با (16
نمودند که فرد با زندگی نباتی عرفأ بیهوش تلقی می شود ولی بیا توییه بیه اینکیه در برخیی منیافع       
وسیله ای برای ارزیابی از بیف رفتف آنها نداریم باید منتظر بود تا فرد کامأل هوشیار شود  تیا ارزییابی   

 .قابل ارزیابی بسنده نمود امکانپایر شود و فقط به سرداخت خسارات
 

رر خاتمه آقای رکتر حسین زار ی مدیر کل پزشکی قانونی استان با جم  بودی نظرات تتاری  جلسته    
 .بعدی  جهَ بحث وتبارل نظر ررخصوص زندگی نباتی را تعیین نمورند


