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 .نحوه پرداخت دیه به كسانيکه در زندگی نباتی هستند بحث گردید و نظرات فقها در خصوص فقهی در خصوص دیدگاه هاي  -2
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 جمع بندي مطالب جلسه:

ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است.  " :است اعضا دیه اثبات ادله همان منافع دیه اثبات ادله  671 ماده طبق

آزمایش، اقرار، بینه، در موارد اختالف میان مرتکب و مجنیٌ علیه در زوال منفعت یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختبار و 

علم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنٌی علیه می تواند با 

قسامه به نحوی که در دیه اعضاء مقرر است، دیه را ثابت کند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده 

 وثوق مورد كارشناس قانونی ماده این در "د مجنیٌ علیه ثابت می شود و نیازی به قسامه نیست.اختالف باشد دیه با یک سوگن

 منافع از یك دامك كه كند بيان یقين و اطمينان با بتواند قانونی پزشکی اگر نباتی مرگ در. باشد می قانونی پزشکی حاضر حال در

 در. رددگ محسوبلوث  موارد جزو تواند می نشود ثابت منفعت اندفق اینها همه با اگر ولی است مشخص تکليف است رفته بين از

 از بعد (نسبی صورت به چه اگر) منافع برگشت متعدد موارد چون و ندارد جایگاه نفس دیه پس است زنده فرد عمال نباتی زندگی

 ردف كه قبلی فرض با لذا نيست ميسر منفعت زوال قطعی اعالم كه رسد می نظر به شود می گزارش هم سال چند حتی گذشت

 هزینه امينت موضوع البته گردد تکليف تعيين تا ماند منتظر باید رسد می نظر به شود می محسوب بيهوش ،نباتی زندگی دچار

 امينت( جانی) است شده وي براي وضعيت این ایجاد باعث فردي اگر .گردد تکليف تعيين باید كه است اي مساله هم اینها هاي

 يتب محل از بایستی دولت كه رسد می نظر به نماید تامين را ها هزینه این كه نبود كسی اگر حتی و است او عهده بر ها هزینه



 

 

 به بسته 681 ماده طبق آمد هوش به فرد اگر و شود می ثابت نفس دیه نماید فوت فرد اگر. نماید تامين را ها هزینه این المال

. است قتعل قابل نيز دیه بر مازاد خسارات گردد تعيين دیه و ارش بایستی آنها بودن موقت یا دائم و منافع زوال و بيهوشی مدت

 جربياتت اساس بر. كرد استناد عمومی قواعد به بایستی لذا است ساكت خصوص این در قانون كه است مواردي جزو مورد این البته

 بهتر اآنه از پزشکی مراقبت چه هر عمدتا و مرد خواهند سرایت اثر در نهایتا نباتی زندگی دچار بيماران عمده پزشکی علم و

 ماند منتظر بایستی و گذراست وضعيت یکه نباتی زندگی كه رسد می نظر به لذا. بود خواهد بيشتر نيز ماندن زنده مدت طول باشد

 فرد این و باشيم كرده اعالم را منافع زوال فرد ایندر  اگر كه چرا. گردد تکليف تعيين بيمار تا( نيست نظر مد هم زمانی محدویت)

 یزندگ به منجر صدمات سرایت اثر در فرد اگر صورت این در باشد نموده دریافت را منافع آن به مربوط متعدد دیات

 تهگرف هم را منافع سایر دیه اگر لذا دارد تداخل فوت دیه در دیات سایر قانونی صراحت اساس بر نماید فوت نباتی

 از سپ شده اخذ دیات استرداد نحوه یا و ماند منتظر بایستی سال چند تا اینکه خصوص در البته. گردد مسرد بایستی باشد

 ساكت قانون موضوع محور این در چون رسد می نظر به. است مطرح گوناگونی مباحث بود خواهد چگونه پرونده شدن مختومه

 از يرغ رسد می نظر به و است نوظهور مساله یك این البته. كرد استناد فقها نظر به بایستی اساسی قانون 167 اصل طبق است

 . گردد اخذ جدید تانظر تا كرد ارائه نيز معاصر فقهاي به را موضوع بایستی ،قبلی فتاواي به مراجعه

 است شده ایلز منفعتی كه كردند اعالم قطعيت با كارشناسان اگر است نباتی زندگی دچار كه بيماري در اگر خالصه صورت به لذا

 اراظه قطعيت با توان نمی اگر و گردد می پرداخت مذكور منافع دیه ه استگردید اثبات ق دیگرطر ازكه  لوث موارد در حتی یا

 تعيين يمارب نهایی وضعيت تا كرد صبر بایستی (نيست ميسر قطعی نظر اظهار بيماران این عمده در رسد می نظر به كه) كرد نظر

 رايبهم  را مشکلی هایی پرونده چنين محدود تعداد به توجه با امر این اصوال و بکشد طول هم سال چند اگر حتی گردد تکليف

 ایستیب جانی فرد قطعا و زاست مشکل نمایند می نگهداري آنها از كه هایی خانواده براي قطعا اما نماید نمی ایجاد قضایی سيستم

 چون كه است این دیدگاه یك است عقل منفعت منافع، زوال خصوص در دیگر نکته .نماید جبران دادگاه تصميم با ولو را آن

 گرفت نظر در كامل دیه و عقل از بيشتري خسارت( بودن دائمی فرض با) را هوشياري فقدان توان می است عقل از اعم هوشياري

 .نه یا است شده زایل عقل آیا كه نيست احصاء قابل بيهوش فرد در لذا و است جنون مقابل در عقل كه است این دیگر دیدگاه ولی

 خصوص نای در نيز قانون و كرد تعيين يمق برایش توان نمی لذا... و فيهس نه است محجور نه است نباتی زندگی حالت در فردیکه 

 انندم مواردي چنين در كه گردد لحاظ مورد این كيفري دادرسی آیين قانون اصالح در كه داد پيشنهاد توان می ولی است ساكت

 .گيرد قرار او قيم العموم، مدعی عنوان به دادستان است نرسيده رشد به هنوز كه ريغيص

 دم اولياي به را دیه توان مین لذا رسد نمی.... و ورثه و پدر به و است خودش به مربوط نباتی زندگی داراي فرددیه 

 هزینه فرد خود نگهداري هاي هزینه براي دادستان نظر زیر و گردد واریز اي سپرده حساب به باید بلکه داد تحویل

 .ددرگ

 ستا حقوقی دعوي یك البته كه نمود مطرحپرونده را  توان می هم النفع عدم باب از است نباتی زندگی حالت در فرد تيکهمد در

 . نماید مطالبه جانی از تواند میو شاكی  است مطالبه قابل و

 گرا طبعا نشود داده تحویل دم اولياي به و باشد دادستانی اختيار در دیه مبالغ وقتی وجه استرداد نحوه خصوص در

 و نمود خواهند مراجعه ارث مطالبه جهت دم اولياي گيردن قرار موضوع جریان در هم جانی اگر حتی نمود فوت بيمار

 فوت آیا که شود مشخص بایستی قانونی پزشکی به امر ارجاع با حالت این در و شود گشده مجدد تواند می پرونده

 نفس دیه بر مازاد دیات بایستی و کرد خواهند تداخل دیات صورت این در که است نباتی زندگی عوارض از ناشی

 زا توانند می وراث صورت این در ؛است نباتی زندگی عارضه از غير دیگر دالیلی به فوت علت اگر و گردند مسترد

 .ببرند ارث مذکور دیات



 

 

 

  

 ،ژنفيوپر اسکن مانند متعدد هاي بررسی تحت را بيماران این همه اینکه امکان کشور در موجود امکانات به توجه با

PET Scan، Functional MRI  ... هم باز ها بررسی این همه انجام امکان فرض با حتی و ندارد وجود بدهيم قرارو 

. باشيم داشته را مغز قشر از اي منطقه كاركرد از كاذب منفی یا كاذب ثبتم موارد است ممکن و نداردوجود  صد در صد قطعيت

 به را مغز از قسمت آن بودن فانکشنال هم مغز قشر از بخشی بودن زنده یا خون جریان داشتن صرف دیگر سوي از

 نباتی یزندگ احراز شرایط كه سازمان در شده تشکيل كميته پيشنهادي نظریه بعد جلسه رد شد مقرر .رساند نمی قطعی صورت

 .گردد بحث خصوص دراین و قرائت نماید می مشخص را زوال دچار منافع و

 .گردید موكول بعدي جلسه به صحبت ادامه نهایت در
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