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 گرفت؟ تصمیم وی برای سپس و گردد تکلیف تعیین بیمار وضعیت تا ماند نتیجه منتظر باید که است گذار مرحله یك

 ؟شد قائل آن برای زمانی محدودیت باید اصوال آیا و کرد صبر باید وقت چه تا است رصب بر قرار اگر -2
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 نباتی دگیزن دارای افراد عمده که علمی واقعیت این. گیرد قرار نظر مد بیشتر دیه یك نباید اصوال نماید فوت صدمه این سرایت اثر در نهایتا

. است موجود علمی منابع و حاضر پزشکان اکثریت توافق مورد نمایند می تفو....  و عفونت مانند صدمه این سرایت از ناشی متعدد دالیل به

 فوت باتین زندگی خود عوارض یا نباتی زندگی به منجر اولیه حادثه از صدماتی یا صدمه سرایت اثر در نباتی زندگی دارای فرد اگر بنابراین

بلیت حداقل از جنبه قا) امر این البته که گردد مسترد باید است گرفته متعددی دیات قبال هم اگر و گردد لحاظ دیه یك بایستی نماید می

 ظرن اتفاق کرد فرض مرده حکم در توان نمی را نباتی زندگی دارای فرد اینکه خصوص در .نگرفت قرار حاضر اعضای ی همه توافق مورد (اجرا

 هچنین. است هوشیار شخص بر جنایت معادل 681 ماده مطابق داد انجام نباتی زندگی دارای فرد بر را جنایتی کسی اگر لذا. داشت وجود

 زوال دیه بود نباتی زندگی وضعیت عوارض سرایت از غیر دلیلی به فوت علت و رساند قتل به دلیلی هر به را نباتی زندگی دارای فرد کسی اگر

 .ندارند تداخلی فوت دیه و متعدد منافع



 
 

 نگهداری صورت در درمان های هزینه یا و مستمری پرداخت عدم یا پرداخت؛ بیمار تکلیف تعیین برای انتظار قابل زمان مدت خصوص در

 طریق از مستمری پرداخت بگیر حقوق افراد در آنکه جز به نرسید نظر اتفاق به که گرفت صورت متعددی مباحث نباتی زندگی دارای فرد

 .است پرداخت قابل قانون وفق نهایی حکم صدور از قبل دیات از بخشی دیده آسیب فرد در یا و است انجام قابل بیمه شرکت

 (suggestive)ذهنی  و (Objective) عینیمنافع  تفکیك به قائل ای عده گرفت صورت طوالنی مباحث رفته دست از منابع نوع خصوص در

 نستنددا می تر عملیو  تر منطقی یکسال گذشت از بعد... و مدفوع و ادرار کنترل عدم قبیل از عینی منافع به فقط را دیه پرداخت ود بودن

بخصوص اینکه اگر امکان اظهار نظر قطعی از نظر علم پزشکی در خصوص منافع ذهنی میسر نباشد. در خصوص میزان قطعیت روشهای 

، اسکن پرفیوژن و ... هم بحث شد و PET Scanمختلف قشر مغز از قبیل  موجود علم پزشکی برای تشخیص کارکرد فیزیولوژیك مناطق

ممکن است نتایج بررسی تا حدودی متفاوت باشند و هم اینکه  ،ابیارزیاعالم شد که با توجه به نحوه انجام تستها و نحوه ایجاد تحریك و 

 تعیین میزان درگیری و ... هم نسبی است.

 وجود اجماع نیز ظامع مراجعدر نظرات و فتاوی  بود مشخص که گردید مطرح هم گفتگو محور خصوص در متعدد ظامع آیات های دیدگاه

 هب توجه با گردید پیشنهاد .است قائل ارش+  دیه یك به اردبیلی.. ا آیت و است قائل ارش+  دیه هفت حدود به مکارم.. ا آیت مثال. ندارد

 هک باشد صورت اینبحث به  به ورودو جهت دستیابی به یك نظریه واحد  حقوقدانها و فقها نظرات در خصوص به موجود های نظر اختالف

 تا گیرد صورت اصول این بر تکیه با بحث ادامه سپس و دگرد مشخص دارد وجود اجماع آنها روی که ها fact یا اولیه اصول سری یك اوال

 فرد( الف به توان می داشت وجود اجماع آنها روی اخیر جلسه دو طی که اصول این یا اجماع موارد نمونه از. گردد ایدع تری مشخص نتیجه

 یدگرد مقرر و کنیم مشخص را موارد این شخصام باید البته که کرد اشاره... و است عقل از اعم هوشیاری( ب است زنده نباتی زندگی دارای

وتاهی . همچنین فیلم کشود حاصل بیشتری نظری اتفاق تا گردد تشکیل هم فقها و حقوقدانها بین مجزایی جلسه یك بعد جلسه از قبل که

 از بیمار دارای زندگی نباتی برای درک بهتر وضعیت برای اعضای غیر پزشك نمایش داده شود.
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