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ABSTRACT

Introduction Considering the objective evidence that some patients with Vegetative State return
to normal life after more than a year and medical research shows that in the evaluation of some
patients with Vegetative State, the activity of cortical areas is related. It can be seen by
understanding the feeling of pain and comprehensible sentences, which in general can indicate the
absence or at least doubt in the relative or permanent decline of all benefits, especially the five
benefits (sight, hearing, smell, touch and taste) in such be patient. Therefore, this study has been
conducted with the aim of challenging the decline of benefits, especially the five senses in patients
of Vegetative State from the perspective of medicine, jurisprudence and law.
Methods The research method in this study is the library, descriptive and analytical and evaluation
of jurisprudential and legal research, medicine for some patients with Vegetative State.
Results and conclusion In the present study, medical, jurisprudential and legal findings are such
that the existing ambiguities in the field of consciousness, diagnosis of decline or non-decline of
interests, especially the interests of the five senses to examine the rules of multiple and
interference of diets are different from other findings are given. According to medical findings,
examinations and tests performed on patients with Vegetative State, as well as the existence of
objective evidence of cortical activity related to the perception of pain and hearing during the
expression of comprehensible sentences and the return of some of these patients to the normal
life, we cannot talk about the definite decline of interests, especially the benefit of the five senses.
Evidence for the decline of benefits has been examined and analyzed from the perspective of
jurisprudence and law on the subject of counting and the application or non-application of the
counted cases to a person with a Vegetative State.
Keywords Vegetative State, Consciousness, Decline of interest, Multiplicity of diets, Five senses.
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" چﺎلش هﺎی زوال منﺎفع در بیﻤﺎران حیﺎت ﻧبﺎتﯽ از منظر
ﭘﺰﺷﻜﯽ ،فقﻪ و حقﻮق"
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حقوقدانان مورد بحث قرار گرفتهاست ،مبحث جنایات است .جنایات
اعم از عمدی ،شبه عمدی یا خطای محض« ،علیه جسم و جان ،یعنی

مرکز تحقیقات پزشکی قانونی ،سازمان پزشکی قانونی کشور ،یاسوج ،ایران

سید محﻤد سعﺎدت ﻧشﺎن

مقدمﻪ
یکی از مهمترین موضوعاتی که در فقه و حقوق کیفری توسط فقها و

حقوق خصوصی ،گروه حقوق ،واحد یاسوج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یاسوج ،ایران
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سﺠﺎد ازریتﻮن
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MD

مرکز تحقیقات پزشکی قانونی ،سازمان پزشکی قانونی کشور ،یاسوج ،ایران

آنچه که (برخالف مال) تنها دارایی انسان و جزئی از وجود اوست،
ارتکاب می یابند» [ .]1در قانون مجازات اسالمی مصوب  ،1392اقسام
جنایات اعم از جنایت بر نفس ،عضو و منافع و قواعد عمومی حاکم بر
آن و همچنین احکامی از قبیل ادله اثبات ،تعدد و تداخل دیات جنایات

چﻜیده

بر اعضاء و منافع ،تبیین گردیدهاست .در بعضی از موارد ،ممکن است

مقدمﻪ :با توجه به شواهد عینی مبنی بر بازگشت بعضی از بیماران مبتال

جنایت اعم از آن که با رفتار فیزیکی یا غیر فیزیکی ارتکاب یافتهباشد،

به حیات نباتی به زندگی عادی پس از سپری شدن بیش از یک سال،

منجر به مرگ قطعی یا مرگ مغزی مجنی علیه نشود و حالتی برای وی

تحقیقات پزشکی صورتگرفته گویای آن است که نواحی قشری مربوط

ایجاد شود که از منظر علم پزشکی اصطالحا حیات نباتی گفته میشود.

به درک حس درد و درک جمالت قابل فهم در این افراد ،امکان فعالیت

در فقه و قوانین موضوعه ،حیات نباتی و شرایط تحقق آن مورد بررسی

خود را حفظ میکند که این امر بصورت کلی میتواند حکایت از عدم

قرار نگرفتهاست و این موضوع از امور مستحدثه محسوب میشود .در

یا الاقل تردید در زوال نسبی یا دائم کلیه منافع خصوصا منافع پنجگانه

صورت وقوع جنایتی که منتهی به حیات نباتی مجنیٌ علیه گردد ،مقام

(بینایی ،شنوایی ،بویایی ،المسه و چشایی) در اینگونه بیماران باشد .لذا

قضایی با بررسی موضوع و استمداد از نظر کارشناس مورد وثوق

این پژوهش با هدف بررسی چالشهای زوال منافع خصوصا حواس

(پزشکی قانونی) با استناد به قواعد عمومی جنایات ،حکم قضیه را (از

پنجگانه در بیماران حیات نباتی از منظر پزشکی ،فقه و حقوق انجام

حیث اثبات وقوع جنایت و این که چه منافعی از مجنیٌ علیه زایل

گرفتهاست.

گردیدهاست با لحاظ قواعد تعدد و تداخل دیات) صادر مینماید .اما با

روش :روش تحقیق در این پژوهش ،کتابخانهای ،توصیفی و تحلیلی و

توجه به آن که در فرض آسیب به قشر مغز و تحقق حیات نباتی ،مجنیٌ

ارزیابی تحقیقات فقهی و حقوقی ،همچنین پژوهشهای پزشکی در

علیه فاقد هوشیاری است و در موارد نادری نیز شخص مبتال به این

خصوص چند بیمار مبتال به زندگی نباتی است.

وضعیت به زندگی عادی برگشته است ،در خصوص این که آیا منافع

بحث و ﻧتیﺠﻪگیری :در پژوهش حاضر ،یافتههای پزشکی ،فقهی و

چنین بیمارانی خصوصا منافع حواس پنجگانه (بینایی ،شنوایی ،بویایی،

حقوقی به نحوی است که به ابهامات موجود در زمینه وضعیت هوشیاری،
تشخیص زوال یا عدم زوال منافع خصوصا منافع حواس پنجگانه در
جهت بررسی احکام تعدد و تداخل دیات پاسخی متفاوت از سایر یافتهها
داده شدهاست .مطابق یافتههای پزشکی ،معاینات و آزمایشهایی که از
مبنی بر فعالیت نواحی قشری مربوط به درک حس درد و همچنین
شنوایی در حین بیان جمالت قابل فهم و بازگشت برخی از این بیماران
به زندگی عادی ،نمیتوان از زوال قطعی منافع خصوصا منفعت حواس
پنجگانه صحبت نمود .ادله اثبات زوال منافع از دیدگاه فقه و حقوق
موضوعه ،احصاء و کاربرد یا عدم کاربرد موارد احصاء شده بر فرد مبتال
به حیات نباتی بررسی و تحلیل شدهاست.
کﻠید واژگﺎن :حیات نباتی ،هوشیاری ،زوال منافع ،تعدد دیات ،حواس
پنجگانه
مﺠﻠﻪ ﭘﺰﺷﻜﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ایران

و تا کنون علم پزشکی در خصوص اثبات زوال قطعی این منافع دچار
تردید است.
در عمده تحقیقات به عملآمده همانگونه که در ادامه بررسی خواهد
ی
شد ،با فرض آن که در وضعیت حیات نباتی ،منافع متعددی از مجن ٌ
علیه زایل می شود ،به بررسی احکام دیات اعضاء و منافع از حیث تعدد
و تداخل دیات پرداخته شدهاست که از این جهت قابل مناقشه میباشند.
اما این پژوهش با نگاهی متفاوت ،بر مبنای یافتههای پزشکی و استناد به
عمومات فقه و حقوق به بررسی حیات نباتی و افتراق آن از مفاهیم دیگر،
وضعیت هوشیاری مجنیٌ علیه در حیات نباتی (به لحاظ آثار حقوقی
مترتب بر آن) و معیارهای تشخیص زوال منافع و نقد دیدگاههای حقوقی
در خصوص احکام تعدد و تداخل دیه منافع میپردازد.
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بیماران حیات نباتی صورت گرفتهاست و همچنین وجود شواهد عینی

چشایی و المسه) زایل یا ناقص گردیدهاست یا خیر ،ابهاماتی وجود دارد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ چالش های زوال منافع در بیماران36 ...

 .1حیﺎت ﻧبﺎتﯽ
عبارت زندگی نباتی برای اولین بار توسط ارنست کرتشمر در سال
 1940توضیح داده شد و این حالت را سندروم آپالیک نامگذاری کرد [.]2
در سال  1972پالم (نورولوژیست) اصطالح زندگی نباتی را جایگزین
سندروم آپالیک کرد که تا کنون به این نام باقی ماندهاست [ .]3در وضعیت
مذکور بیمار فاقد هوشیاری بوده و از محیط اطراف و پیرامون خود آگاهی
ندارد ،اما چرخه خواب و بیداری ،عمل تنفس و گوارش او طبیعی است.
عملکردهایی مانند ضربان قلب ،تنفس ،فشار خون و غیره که در اصطالح
پزشکی به عملکردهای خودکار یا خود مختار بدن معروفند ،در این فرد
به طور معمول وجود داشته ولی فعالیت مغزی به خصوصی ندارد [ .]4در
تعریف حیات نباتی که از شایعترین عوارض بیهوشی میباشد که در پی

گفته شده پس از گذشت چهار هفته از شروع عالیم بالینی ،بیمار تحت
عنوان وضعیت نباتی پایدار یا ادامهدار طبقهبندی میشود .اگر همچنان
شرایط بیمار ادامه یابد و بهبودی حاصل نشود و در شرایطی که علت
ایجاد اختالل ،تروما باشد بعد از گذشت یک سال و در علل غیر
تروماتیک بر اساس منابع آمریکایی بعد از گذشت سه ماه و بر اساس
منابع انگلیسی بعد از شش ماه این بیماران تحت عنوان وضعیت نباتی
مداوم یا دائمی طبقهبندی میشوند [.]2

 .2عﻮامل ایﺠﺎدکننده حیﺎت ﻧبﺎتﯽ
حیات نباتی را میتوان معلول دو دسته عوامل تروماتیک (ناشی از
ضربه) و غیرتروماتیک (ناشی از غیر ضربه) تقسیم نمود.

 .1-2حیﺎت ﻧبﺎتﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ضربﻪ (ترومﺎتیک)

کما رخ میدهد ،گفته شدهاست نوع خاصی از مرگ مغزی است که به

در این حالت ،فرد در اثر ورود صدمه یا صدمات فیزیکی به بدن به

دنبال تخریب قشر مغز که محل کنترل فعالیتهای ارادی بدن است

خصوص در ناحیه سر و متعاقب کمای عمیق ،در وضعیت حیات نباتی

بوجود میآید و علیرغم آن که شخص دارای یک سری حرکات

قرار میگیرد .مصداق بارز این حالت حوادث رانندگی است که

غیرارادی است اما هیچ عملکرد ذهنی و شناختی ندارد [ .]5هر چند این

قسمتهایی از بافت مغز دچار اختالل و آسیب میشود .در چنین حالتی

تعریف با احتساب حیات نباتی به عنوان نوعی از مرگ مغزی ،قابل انتقاد

ممکن است بیمار وضعیت بهتری نسبت به حالت غیرتروماتیک داشته

است.

باشد و از شانس بیشتری جهت بازگشت به زندگی عادی برخوردار باشد.

برخی از نویسندگان در بیان آثار این نوع حیات گفتهاند بیمار مبتال به

زیرا آسیبها عمدتا به تمام قشر مغر وارد نشده و در چنین حالتی اظهار

حیات نباتی در وضعیت زوال عقل قرار میگیرد و نیمکرههای مغز که

نظر در خصوص زوال یا عدم زوال منافعی که از آسیب یا صدمه ناشی

کنترلکننده فعالیتهای اختصاصی مانند تکلم ،تفکر ،محاسبات ،درک

شدهاند راحتتر است.

فضایی اشیاء ،عواطف و احساسات پنجگانه ،شناخت و نظایر آن میباشد

 .2-2حیﺎت ﻧبﺎتﯽ ﻧﺎﺷﯽ از غیر ضربﻪ (غیرترومﺎتیک)

دچار مرگ شده و به طور برگشتناپذیر فعالیت خود را از دست میدهد

در این حالت ،آسیبهای وارده به قشر مغز در اثر اختالالتی غیر از صدمه

[ .]6برخی نیز در بیان حالت حیات نباتی ،از مرگ شناخت و ادراک سخن

و ضربه فیزیکی به بدن مانند اختالالت دژنراتیو و متابولیک مغزی از

گفتهاند [ .]7اما همانطور که در ادامه بیان خواهیم کرد ،در بیمار مبتال به

قبیل افزایش یا کاهش قندخون ،افزایش کلسیم خون ،نارسایی کبدی یا

حیات نباتی نمیتوان به صراحت از مرگ قشر مغزی و از بین رفتن غیر

کلیوی و ناهنجاریهای شدید مادرزادی در سیستم عصبی رخ میدهد

قابل بازگشت منافع خصوصا عقل ،ادراک و حواس پنجگانه سخن گفت.

[]2

زیرا هر چند این وضعیت به دنبال تخریب قشر مغز رخ میدهد ،اما

موادمخدر و الکل نیز حادث میشوند .در مبحث جنایات علیه اشخاص

شواهد عینی گویای بازگشت بعضی بیماران مبتال به حیات نباتی به

نیز ،وقوع جنایت اعم از عمدی یا شبه عمدی ممکن است در اثر رفتار

زندگی عادی حتی پس از گذشت مدت زمان بیش از یک سال بودهاست.

غیر فیزیکی (غیرتروماتیک) رخ دهد ،مانند آنکه شخص در اثر ترساندن

فلذا چالش اصلی و دغدغه پزشکان و حقوقدانان ،بررسی زوال یا عدم

توسط دیگری یا در اثر خوراندن سم و یا تزریق داروی اشتباه دچار

زوال منافع و حواس پنجگانه بدن و معیارهای تشخیص آن است .این

آسیب شده و در وضعیت حیات نباتی قرار گیرد .در این گونه جنایات

در حالی است که در اکثر تحقیقات صورتگرفته ،بدون بررسی دقیق

که در اثر رفتار غیر فیزیکی حادث شدهاست ،چنانچه منجر به حیات

شرایط بیمار مبتال به حیات نباتی از زوال منافعی مانند بویایی ،شنوایی،

نباتی مجنی علیه شود به دلیل گستردهتر بودن آسیبهای وارده به قشر

بینایی ،چشایی ،المسه ،قدرت تکلم و غیره سخن راندهاند و در مقام

مغز و اختالل در کارکرد هر دو نیمکره مغز نسبت به حالت تروماتیک،

ضوابط تعیین دیه اعضا و منافع نیز به دلیل برداشت ناصحیح از وضعیت

امید به بهبودی مجنی علیه و بازگشت وی به زندگی عادی کمتر است و

بیمار مبتال به حیات نباتی ،اقوال مختلفی مطرح گردیده که در ادامه مورد

از نظر مسائل کیفری نیز در زمینه تشخیص زوال یا عدم زوال منافع و در

نقد قرار خواهند گرفت .در بیماران مبتال به حیات نباتی ،علیرغم

نتیجه تداخل یا عدم تداخل دیات ،ابهامات زیادی مطرح است که در

تخریب قشر مغز که مرکز کنترل اعمال ارادی بدن است ،ساقه مغز

ادامه به تحلیل این چالشها خواهیم پرداخت.

 .این آسیبها در اثر عفونتها و در بعضی موارد در اثر مصرف

همچنان دارای چرخه خواب و بیداری بوده و اعمال غیرارادی بدن به
قوت خود باقی میماند که با کمای عمیق تفاوت دارد ،هر چند که کمای
عمیق ممکن است به حیات نباتی مستمر تبدیل شود [.]8
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همچنان از حیات برخوردار است و به دلیل فعالیتهای ساقه مغز ،بدن

 37جعفر فراست و همکاران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3هﻮﺷیﺎری مﺠنﯽ عﻠیﻪ در فقﻪ و ﻗﻮاﻧین مﻮضﻮعﻪ
فقها از هوشیاری تعریفی ارائه ننمودهاند ،ولی ضمن مباحث پراکنده

 .4ﻧسبت حیﺎت ﻧبﺎتﯽ بﺎ سﺎیر مفﺎهیم (مرگ ﻗطعﯽ ،مرگ مغﺰی،
حیﺎت مستقر و غیرمستقر)

واژه «هوشیار» را گاها در مقابل بیهوشی ،مستی ،جنون و سفاهت،

از مباحث مطرحشده توسط فقها ،حقوقدانان و پزشکان در خصوص

بیاحتیاطی بکار میبرند [9و .]10آگاهی فرد از محیط اطراف خود ،تعریف

تعریف و نشانههای مرگ قطعی ،مرگ مغزی ،حیات مستقر و غیرمستقر،

ساده و در عین حال علمی از واژه هوشیاری است .هوشیاری دارای دو

میتوان چنین استنباط کرد که زندگی نباتی نزد فقها ،حقوقدانان و

جزء بیداری و آگاهی است که سطح هوشیاری فرد با توجه به آن دو

پزشکان متفاوت از مرگ قطعی و مرگ مغزی بوده و نوعی از حیات

مشخص میگردد [ .]11متخصصان با توجه به بیداری و میزان پاسﺦگویی

تلقی میگردد .زیرا مرگ در اصطالح ،مفهومی جدای از معنای لغوی آن

فرد به محرکهای بیرونی ،سطح هوشیاری بیماران را تعیین میکنند .در

ندارد و به معنای مفارقت و جدایی روح از بدن یا زوال حیات در

صورت طبیعیبودن سطح هوشیاری ،شخص بیدار و آگاه است و در

موجودی است که شأنیت حیات را دارا باشد [ .]13یا مطابق تعاریف نوین

صورت عدم اختالل زبانی یا ناشنوایی ،به تحریکات کالمی پاسﺦ

که از منظر علم پزشکی به عمل آمده است ،از بین رفتن غیر قابل بازگشت

میدهد.

اعمال قلبی ،عروقی و تنفس ،حسی و حرکتی معادل مرگ محسوب

کاهش هوشیاری وضعیتی است که بیمار دچار تغییر در وضعیت

میشود [ .]14همچنین در دقیقترین تعریف از مرگ مغزی چنین بیان شده

هوشیاری عادی شده که ممکن است از اختالل در جهتیابی تا بیتفاوتی

است« :توقف غیر قابل بازگشت تمام اعمال مغزی از جمله قشر مغز و

نسبت به تمام تحریکهای محیطی (کما) متفاوت باشد .تغییر در وضعیت

ساقه مغز که با سکوت ممتد و چندین ساعته نوار مغزی و منتفی بودن

هوشیاری بیمار نشانه آن است که دستگاه عصبی مرکزی به دالیلی تحت

عکسالعملهای تحریکی چشمی ،پوستی ،حلقی و غیره با صرف وقت

تأثیر قرار گرفتهاست .کاهش هوشیاری در معنای عام دو حالت  -1کاهش

و دقت قابل تشخیص است»

سطح هوشیاری (بیداری) و  -2کاهش محتوای هوشیاری (آگاهی نسبت

فقها برای موت بر شمردند از قبیل انخساف الصدغین (گود شدن

به خود و محیط پیرامون) را شامل میشود ].[12

شقیقهها) ،میل األنف (شلشدگی و خمیدهشدن بینی) ،امتداد جلدة الوجه

در قوانین موضوعه نیز تعریفی از هوشیاری نشدهاست .اما وفق ماده 70

(کشیدگی پوست صورت) ،انخالع کفه من ذراعیه (آویزان شدن مچ

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ،1392در مواردی که بزهدیده ،ولی

دست از ساعد) ،استرخاء القدمین (سستی و شلشدن پاها) و تقلّص

و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد ،دادستان

انثیین الی فوق مع تدلّی الجلدة (کشانده شدن بیضه به داخل شکم و

شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب

آویزانشدن پوست آن) در فرد مبتال به حیات نباتی وجود ندارد ].[16

[]15

 .عالوه بر این ،هیچیک از نشانههایی که

میکند .همچنین در مواد  680و  681قانون مجازات اسالمی مصوب

با توجه به تعریف فقها از حیات مستقر در باب قصاص ،مبنی بر اینکه

 ،1392بدون تعریف از بیهوشی و شرایط تحقق آن ،در خصوص وقوع

حیات مستقر در انسان به معناى این است که همراه با ادراک ،حرکت و

جنایت منتهی به بیهوششدن مجنی علیه و جنایت بر کسی که در اغماء

نطق اختیارى باشد ،کسى که مانند فرد مبتال به حیات نباتی ،فاقد همه

یا بیهوشی و مانند آن است احکامی مطرح گردیدهاست .مطابق ماده :680

این عالئم باشد ،گرچه عالئم حیاتى مانند تنفس در او باشد ،داراى حیات

«هرگاه در اثر جنایتی مجنی علیه بیهوش شود و به اغماء برود ،چنانچه

مستقر نیست [ .]17بنا بر این تعریف ،فرد مبتال به زندگی نباتی دارای

منتهی به فوت او گردد ،دیه نفس ثابت میشود و چنانچه به هوش آید،

حیات غیرمستقر تلقی میگردد .هرچند برخی پژوهشگران با بررسی

نسبت به زمانی که بیهوش بوده ،ارش ثابت میشود و چنانچه عوارض و

موارد مشابه بلکه دارای وضعیت بدتر از قبیل مرگ مغزی ،معتقدند

آسیبهای دیگری نیز به وجود آید ،دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید

اینگونه موارد ،حیات غیرمستقر تلقی نمیشوند که به نظر میرسد با

پرداخت شود» .حقوقدانان در خصوص این که آیا جنایت منتهی به

توجه به استدالل مطرح شده ،در خصوص حیات نباتی نیز همین موضع

حیات نباتی مجنی علیه مشمول حکم ماده مزبور میشود یا خیر ،اختالف

را اتخاذ خواهند نمود

نظر دارند که در ادامه به تحلیل این ماده خواهیم پرداخت .اما در این

 .5معیﺎرهﺎی تشخیص زوال یﺎ عدم زوال منﺎفع در حیﺎت ﻧبﺎتﯽ

گفتار به ذکر این نکته بسنده میکنیم که تا قبل از سال  ،1392در قوانین
دارند همچنین در خصوص منتهی شدن جنایت به بیهوشی مجنی علیه
مقرراتی وجود نداشت و وضع مقررات فوقالذکر حکایت از دغدغه
قانونگذار در پاسﺦ به ابهامات موجود در جامعه در خصوص افراد فاقد
هوشیاری بودهاست .هر چند که علیرغم وضع ماده  680قانون مجازات
اسالمی ،ابهاماتی در این رابطه وجود دارد.

مﺠﻠﻪ ﭘﺰﺷﻜﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ایران

.

پیش از ورود به بحث تداخل یا عدم تداخل دیات شایسته است
معیارهای تشخیص زوال یا عدم زوال منافع مورد بررسی اجمالی قرار
گیرد.
 .5-1نظریه کارشناس
با توجه به تخصصی شدن علوم و تأثیر روزافزون آن در استنباط فقهی و
حقوقی ،پژوهشگران فقه و حقوقاسالمی به واکاوی هرچه بیشتر جایگاه
و تأثیر نظریه کارشناسی اهل خبره رهنمون شدهاند.
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موضوعه در خصوص اشخاصی که در وضعیت بیهوشی یا اغماء قرار
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یکی از مسائل مستحدثهای که در فقه و حقوق کیفری مطرح است،

بنابراین اولین راه تشخیص زوال یا عدم زوال منافع ،نظریه کارشناس

وضعیت مجنی علیه است که در حیات نباتی به سر میبرد .در فقه و

پزشکی و مشروط به یقینی بودن نظریه اوست و چنانچه نظر کارشناس

قوانین موضوعه تعریفی از حیات نباتی و شرایط تحقق آن ،همچنین در

مورد وثوق مبتنی بر تردید و شبهه در زوال منافع باشد یقینا نمیتوان به

خصوص اینکه مجنی علیه مبتال به حیات نباتی چه منافعی خصوصا

چنین نظریه ای تکیه نمود و تعیین تکلیف پرونده قضایی با مشکالتی

منافعی از قبیل حواس پنجگانه و غیر آن را از دست داده بحثی به عمل

مواجه خواهد بود .درآخرین دستورالعمل سازمان پزشکی قانونی

نیامده ،لذا مراجعه به کارشناسان پزشکی جهت بررسی موردی فرد مبتال

جمهوری اسالمی ایران در خصوص اصول تشخیصی و صدمات متعلقه

به حیات نباتی ،امری ضروری می نماید .در اصطالح فقهی ،اصولی اهل

در بیماران وضعیت نباتی پایدار به تاریﺦ  96/7/18فرض بر این قرار داده

خبره به عنوان کارشناس اهل رأی و اجتهاد ،صاحبان و دارندگان

شدهاست که منافعی از جمله بینایی ،شنوایی ،بویایی ،چشایی ،توانایی

اختصاصات فنون ،مهارتها و صناعتها ،مانند پزشکان ،مهندسان و یا

مقاربت و لذت جنسی از دست رفتهاند که این دستورالعمل از چندین

خبرگان در سایر امور ،و به عنوان یکی از راههای اثبات موضوع احکام

جهت قابل انتقاد است .آزمونهایی که در زمان نگارش دستورالعمل،

شرعی در ابواب مختلف فقهی معرفی شدهاند [ .]19در فقه در خصوص

جهت اثبات زوال منافع نامبرده استفاده میشوند ،از جمله بیناییسنجی،

شرایط اعتبار نظر کارشناسی پزشکان در تشخیص زوال منافع ،دو دیدگاه

شنواییسنجی و  ،...نیاز به پاسﺦگویی و همکاری بیمار دارند .حال آنکه

اساسی مطرح است .بر اساس دیدگاه اول ،جهت اعتبار نظریه کارشناس،

بیماران وضعیت نباتی فاقد توانایی ارتباط با محیط پیرامون خود میباشند.

شرایط ب ّینه یعنی تعدد و عدالت شرط است [ .]20با توجه به این دیدگاه،

همچنین در خصوص زوال منفعت در بیماران مبتال به حیات نباتی نه

اگر مجنی علیه ادعا کند که در اثر جنایت ،بینایی وی از بین رفته و

تنها تحقیقات و یافتههای پزشکی به صورت قطعی و حتی ظنی حکایت

جنایت عمدی باشد به دو پزشک عادل رجوع میشود و اگر جنایت شبه

از زوال منافع ندارد ،بلکه براساس برخی از تحقیقات برخی از حواس

عمد یا خطای محض باشد ،میتوان به یک مرد و دو زن رجوع نمود

پنجگانه در این بیماران حفظ میشود که در ذیل به بررسی تحقیقات

[ .]21و بر اساس دیدگاه دوم ،حصول وثوق و اطمینان از رأی پزشک
بدون شرط تعدد و عدالت کفایت میکند [ .]22وثوق در این دیدگاه بدین
معنی است که اطمینان وجود داشتهباشد کارشناس در مقام اعمال نظر
تخصصی خویش بوده و رأی نهایی خود را بدون هیچ تسامحی بیان
میکند [ .]23مستنبط از هر دو دیدگاه در خصوص تشخیص زوال منافع
به تأثیرگذاری نظر پزشکان متخصص تأکید شدهاست.

پزشکی مرتبط خواهیم پرداخت.
کاسوبک و همکاران ( )2003به بررسی فعالسازی شبکه قشری
باقیمانده در طول تحریک دردناک در بیماران وضعیت نباتی طول کشیده
پرداختند .در این مطالعه هفت بیمار که بهدنبال نرسیدن اکسیژن به مغز
دچار وضعیت نباتی شدهبودند و بین سه ماه تا  4سال در این وضعیت
بودند ،بهوسیله  )Positron Emission Tomography( PETبا مولکول

قانونگذار نیز در قانون مجازات اسالمی مصوب  ،1392در بخش پنجم

آب نشاندار شده حین تحریک دردناک الکتریکی ،مورد بررسی قرار

از کتاب اول ،فصلی را به ادله اثبات در امور کیفری اختصاص دادهاست.

گرفتند .در این بیماران از تکنیکهای بروز و پیشرفته FDG-PET

هر چند در ماده  160این قانون ،کارشناسی بهعنوان یکی از ادله اثبات
دعوای کیفری مطرح نشده ،اما با توجه به تبصره ماده  211این قانون،
مبنی بر اینکه مواردی از قبیل نظریه کارشناس که نوعا علمآور باشد
میتواند مستند علم قاضی باشد ،میتوان استنباط نمود که نظر پزشک به
عنوان یک اماره قانونی میتواند منجر به حصول علم قاضی (به عنوان
یکی از ادله اثبات کیفری) شود .عالوه بر این ،قانونگذار در فصل چهارم

)  (Fludeoxy glucose- Positron Emission Tomographyو
) MRI-3D (Magnetic resonance imaging-3Dاستفاده شد .طبق

یافتههای این پژوهشگران ،اختالل ساختاری بهشکل آتروفی عمومی با
درجات مختلف و ناهنجاری عملکردی شدید بهصورت کاهش
متابولیسم واضح و گسترده در سراسر قشر مغز این بیماران قابل مشاهده
است.

عمومی دیه منافع اختصاص دادهاست و مطابق ماده  ،671قول کارشناس

اینسوالی خلفی (قشر سوماتوسنسوری ثانویه) ،شکنج خلف مرکزی

مورد وثوق به عنوان یکی از ادله اثبات دیه منافع اعضا احصاء شدهاست.

(قشر سوماتوسنسوری اولیه) ،قشر سینگولیت در سمت مخالف تحریک

استناد به نظر کارشناس مورد وثوق که در موادی از قانون مجازات

و اینسوالی خلفی در سمت تحریک ،مشاهده گردید .نواحی دیگری از

اسالمی از جمله مواد ( 580در خصوص تشخیص روییدن و نروییدن

کمپلکس پردازش درد بصورت واضح فعال نشد .در این پژوهش بیمار

مو)( 640 ،در خصوص تشخیص دست اصلی و زائد)( 671 ،در

اول  2سال ،بیمار دوم  4سال ،بیمار سوم یک سال ،بیمار چهارم  3سال،

خصوص اختالف میان مرتکب و مجنی علیه در زوال منفعت یا نقصان

بیمار پنجم  1سال و بیمار ششم و هفتم  3ماه پس از ورود به وضعیت

آن) بکار رفتهاست ،داللت بر نظر مقنن بر استناد به نظر کارشناس ،بدون

نباتی مورد بررسی قرار گرفتهبودند

[]24

.

در نظر گرفتن شرط تعدد و عدالت دارد و صرف مورد وثوق بودن
کارشناس برای مقام قضایی کفایت مینماید.
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از بخش دوم از کتاب چهارم قانون فوق االشعار ،مبحثی را به قواعد

فعالسازی القاشده با درد یا همان افزایش خونرسانی در نواحی

 39جعفر فراست و همکاران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اووِن و همکاران ( )2005به بررسی عملکرد شنوایی باقیمانده در
وضعیت نباتی پایدار پرداختند .در این مطالعه آقای  30ساله که بدنبال
ترومبوز بازیالر دچار سکته و پس از آن بتدریج دچار وضعیت نباتی
شده بود ،در فواصل زمانی  4و  9ماه پس از حادثه با FMRI

) (Functional magnetic resonance imagingو  PETتحت بررسی
قرار گرفت .در حین انجام  PETجمالت قابل فهم جهت بررسی فهم
شنوایی ،و در حین  FMRIجمالت دارای ابهام جهت بررسی نواحی
مغزی مسﺌول جنبههای معنایی درک زبان ،برای بیمار پخش شد.
یافتههای  PETنشاندهنده فعالیت شکنج تمپورال فوقانی دوطرف مغز
بود .در حین پخش جمالت با قابلیت فهم بیشتر ،شکنج تمپورال فوقانی
چپ فعالیت بیشتری را نشان میداد .یافتههای  FMRIنیز حاکی از
تغییرات شدت سیگنال در قسمت فوقانی لوبهای تمپورال دو طرف
بود ].[25

همچنین در صورت اختالف نظر در از بین رفتن حس بویایی نیز عالوه
بر اعتبار نظر پزشک ،مجنی علیه با اشیاء دارای بوی تند و شدید ،از
بوهای خوب و بد مورد آزمایش قرار میگیرد [ .]22روایاتی نیز در این
زمینه در منابع امامیه وجود دارد [ .]28با اینحال چالش اصلی در خصوص
وقوع جنایت منتهی به حیات نباتی مجنی علیه آن است که شخص مبتال
به حیات نباتی ،به دلیل اختالل در قوای عالی مغز ،مجنی علیه آگاهی از
محیط پیرامون خود ندارد؛ بنابراین امکان راستیآزمایی در تشخیص زوال
برخی از منافع خصوصا منافعی از قبیل بینایی ،شنوایی ،بویایی ،چشایی
و المسه وجود ندارد .بنابراین راه حل مذکور با مشکل مواجه میباشد .

 .5-3ﻗسﺎمﻪ
در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار قسامه در زوال منافع ،فقها اختالف
نظر دارند .از طرفی عدهای از فقها در موارد اختالف و شک در زوال

برونو و همکاران ( )2010بهبررسی تثبیت بینایی در بیماران وضعیت

برخی از منافع از قبیل ادعای زوال عقل ،بینایی ،شنوایی و بویایی ،صراحتا

نباتی پرداختند .در این مطالعه متابولیسم مغزی ده بیمار وضعیت نباتی

از تحلیف و قسامه مجنی علیه در کنار امتحان بصورت مجتمعا صحبت

(بهدنبال عدم رسیدن اکسیژن به مغز) را با  39فرد سالم ،توسط PET

نمودهاند .بدین توضیح که امتحان و قسامه در کنار هم نقش اثباتی دارند.

مورد ارزیابی قرار دادند .نقص عمکرد متابولیک بصورت گسترده در

بعنوان مثال شیﺦ طوسی در مبسوط در بحث ادعای مجنی علیه بر زوال

شبکه قشری پیشانیآهیانهای هر دو گروه بیماران با تثبیت بینایی و بدون

شنوایی چنین مینویسد « :اگر جنایتکار زوال شنوایی مجنی علیه را انکار

تثبیت بینایی مشاهده گردید و تفاوتی بین آنها مشاهده نشد .عملکرد

نماید و مجنی علیه ادعای زوال داشته باشد ،به آواز بلند در هنگام غفلت

مخچه و ساقه مغز در این بیماران طبیعی و اتصاالت عملکردی قشری

و تأمل در صدای رعد و برق ،امتحان میگردد .پس اگر شنوا بودن او

در هر دوگروه بیماران با تثبیت بینایی و بدون تثبیت بینایی گزارش شد

مشخص گردید ،قول جنایتکار با قسم وی ثابت میگردد .زیرا گفتار او

] .[26استرانو و همکاران ( )2010به بررسی بهبود دیررس بیماران وضعیت

مطابق ظاهر است .والزام او به قسم بدین خاطر است که احتمال دارد

نباتی طول کشیده بستری شده بهدنبال خونریزی ،توقف اکسیژنرسانی و

شنیدن صدا توسط مجنی علیه اتفاقی بوده باشد .و اگر صدایی را حس

تروما پرداختند .در این مطالعه  50بیمار وضعیت نباتی طول کشیده که

نکرد ،قول مجنی علیه بخاطر دفع اشکال با قسم مقدم میشود .زیرا

 36%آنها تروماتیک %36 ،هموراژیک و  %28آنوکسیک بودند در طی

جنایت حاصل شدهاست و ظاهر این است که مجنی علیه بخاطر اینکه

یک دوره تقریبی  25.7ماهه ،تحت پیگیری قرار گرفتند .در این مطالعه

هنگام صوت فزع نکرد ،در ادعایش صادق است .و بخاطر اینکه امکان

میزان پاسﺦگویی و ناتوانی عملکردی بیماران توسط مقیاسهای

اقامه بینه برای وی وجود ندارد» [ .]21منظور شیﺦ طوسی از قسم

ارزشیابیشده از جمله مقیاس بهبودی کمای اصالح شده ( Coma
 )recovery scale-revisedو مقیاس درجه بندی ناتوانی ( disability

 )rating scaleارزیابی شدند .در پایان مطالعه 21 ،بیمار ( )%42فوت
شدند 17 ،بیمار ( )%34در وضعیت نباتی باقی ماندند 2 ،بیمار ()%4
ترومایی قبل از  12ماه از حادثه بهبود یافتند 10 .بیمار باقیمانده ()%20
بهبود دیررس هوشیاری را نشان دادند و  6نفر از آنها ( )%12هوشیاری
خود را بهطور کامل باز یافتند .شایان ذکر است تواناییهای عملکردی

 .5-2امتحﺎن مﺠنﯽ عﻠیﻪ

.

در مقابل ،ظهور عبارات برخی از فقها حکایت از عدم اعتبار قسامه بعنوان
ادله اثبات زوال منافع دارد .آیتال ..تبریزی از فقهای معاصر در شرح
کالم شیﺦ طوسی مبنی بر شهادت دو نفر کارشناس مرد یا یک مرد و دو
زن بر زوال بینایی دو چشم مجنی علیه ،چنین بیان میدارد« :اگر جانی
ادعای مجنی علیه را انکار کرد ،مجنی علیه در ادعایش امتحان میشود
به اینکه بهسبب اختبار صدق دعوای وی اثبات گردد .و زمانی که عدم
بینایی احراز گردید ،کفایت نمیکند در اینکه عدم بینایی مستند به جنایت
جانی است و در صورتی که لوث باشد بوسیله قسامه عدم بینایی به
[]30

 .نحوه استدالل به این فرمایش بدین شرح

فقها در خصوص تشخیص زوال برخی منافع از قبیل شنوایی ،بینایی،

جنایت منتسب میشود»

بویایی و غیره مالک تشخیص را امتحان مجنی علیه دانستهاند .بدین

است که ایشان برای قسامه صرفا نقش انتسابی قائل هستند و معتقدند در

توضیح که مثال اگر جانی ادعای مجنی علیه را مبنی بر زوال حس شنوایی

صورت اثبات و احراز عدم بینایی ،صرفا با قسامه میتوان عدم بینایی را

تکذیب کند ،با اموری مانند فریاد بلند غافالنه ،و یا هنگام رعد و برق

به رفتار جنایتکار منتسب نمود.

و ...مورد راستیآزمایی قرار میدهد [.]27
مﺠﻠﻪ ﭘﺰﺷﻜﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ایران

دوره  ،27ﺷﻤﺎره  ،1زمستﺎن 1399
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در کلیه بیماران شدیدا مختل شدهبود [.]27

همانگونه که برخی از فقها بیان نمودند ،قسامه است

[]29

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ چالش های زوال منافع در بیماران40 ...

عده ای دیگر نیز قائل به تفصیل شدهاند .بدین صورت که در خصوص

 -2مطابق قواعد عام فقهی در صورتی میتوان به قسامه استناد کرد که

ادعای زوال منفعت عقل درصورتیکه امتحان جوابگو نباشد جنایتکار

دلیلی از جانب مجنی علیه بر برائت وجود نداشتهباشد .درحالیکه در

قسم میخورد و قسامه مجنی علیه به دلیل احتمال اینکه خود را به جنون

خصوص فرد مبتال به حیات نباتی استناد به لوث ،مخالف با موازین فقهی

زند ،پذیرفته نیست و در سایر منافع از قبیل بینایی و شنوایی مجنی علیه

و حقوقی از قبیل لزوم احراز موضوع جهت تنجز حکم ،استصحاب بقا

بهعنوان قسامه سوگند میخورد و ادعایش اثبات میگردد .و در خصوص

منافع ،و اصل کلی و مترقی برائت است.

بویایی همانند شیﺦ طوسی بین امتحان و قسامه جمع نمودهاست [.]31

توضیح آنکه در بحث زوال و عدم زوال منافع فرد مبتال به حیات نباتی،

عالمه حلی در کتاب قواعد در بحث ادعای زوال عقل از جانب مجنی

طبق یافتههای پزشکی مشروح ،شک در زوال یا عدم زوال منافع

علیه با تفصیل مسﺌله در خصوص تشخیص و عدم تشخیص زوال عقل

استصحاب موضوعی بقا منافع جریان مییابد .بدین بیان که سابقا این فرد

از طریق اختبار ،ضمن حکم به تحلیف جانی چنین بیان داشتهاست« :اگر

حی بود و منافع وی باقی بود .ولی اآلن شک داریم که منافع وی زایل

جنایتکار زوال عقل مجنی علیه را انکار نماید و مجنی علیه ادعای زوال

گردیده است یا خیر؟ استصحاب میگوید عدم زوال منافع در سابق را

عقل داشته باشد ،به گماردن عدهای توسط حاکم برای کنترل خلوت و

باید به زمان حال بکشانید .همچنین مطابق قواعد عمومی فقه ،احراز

رفتار مجنی علیه در زمان غفلت ،امتحان میگردد .پس اگر اختالل احوال

موضوع شرط از براى فعلیت و تنجز حکم است .زیرا نسبت حکم به

و اختالف گفتار و کردار او مشخص گردید ،جنون وی بدون قسم ثابت

موضوع ،نسبت معلول به علت است -همان طور که اگر تمامى اجزا و

میگردد .و اگر اختالل احوال و اختالف گفتار و کردار وی مشخص

شرایط علت در خارج موجود نشود ،معلول در خارج موجود نمىشود-

نگردید ،قول جنایتکار با قسم مقدم میشود» [ .]32ایشان در کتاب ارشاد

بنابراین هنگامىکه موضوع محرز شد و تمام جزئیاتش مشخص شد،

نیز در خصوص مواردی که در زوال عقل مجنی علیه تردید وجود دارد،

حکم به مرحلۀ اثبات مىرسد ،آنگاه تنجز و فعلیت مىیابد .و اگر در

پس از عدم تعیین بوسیله اختبار عرفی صراحتا عدم قسم مجنی علیه به

مسﺌلهای ،موضوع احراز نشود ،نمىتوان در خصوص حکم آن مسﺌله

دلیل احتمال اینکه خود را به جنون زده باشد را بیان نمودهست [.]33

بحث نمود.

همچنین شمسالدین حلی در کتاب معالم الدین نیز در همین فرض اقامه

اکنون باید دید که در حیات نباتی اگر هنوز موضوع (زوال منافع)

قسم از جانب جنایتکار را بیان نمودهاست [ .]34ولی در خصوص ادعای

محرز نشدهباشد آیا مىتوان از لزوم پرداخت دیه منافع که همان حکم

زوال شنوایی صراحتا از قسامه مجنی علیه صحبت مینماید [.]31

است بحث کرد یا خیر؟ در امور قضایی تا قاضی رسیدگیکننده ،تحقق

نتیجه آنکه از منظر فقهی مطابق دیدگاه اول و دوم که بیان گردید در
خصوص فرد مبتال به حیات نباتی نمیتوان به لوث و قسامه بهعنوان
دلیل اثبات زوال حواس پنجگانه استناد نمود .زیرا مطابق دیدگاه اول
بصورت مطلق و عالمه حلی (در خصوص زوال بویایی) ،قسامه در کنار
امتحان به شیوههای بیانشده و بهعنوان امری تعبدی و استظهاری جهت
رفع احتمال ،دارای اعتبار بوده و به تنهایی دارای اثر نمیباشد .و با توجه
به وضعیت بیمار مبتال به حیات نباتی که امکان اختبار از وی نیست،
نقشی برای قسامه نمیتوان در نظر گرفت .حال آنکه براساس دیدگاه
سوم میتوان گفت در خصوص سایر حواس پنجگانه به جز بویایی،
قسامه دارای نقش اثباتی بوده که البته این امر به چند دلیل قابل مناقشه
است -1 .چنانچه در نظریه دوم بیان شد مجرای قسامه زمانی است که
زوال منافع محرز باشد و با قسامه زوال منفعت را به فرد جنایتکار منتسب
مینماییم .در حالی که براساس دیدگاه سوم برای قسامه نقش اثباتی در
وقوع جنایت در نظر گرفتهشدهاست.
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نمیتواند اقدام به صدور حکم نماید .در غیر این صورت باید بپذیریم
که با وجود شک و تردید در تحقق موضوع ،اصدار حکم امکانپذیر
است؛ درحالیکه ما به چنین امری قائل نیستیم .از ویژگیهای عمده نظام
اثبات در حقوق اسالم این است که تا برای قاضی «علم» ایجاد نشود،
حکم صادر نمیکند .تحقق عدالت ،منوط به علم قاضی به وقایع مادی
هر دعوا و سپس احراز رابطه سببیت میان جرم و فعل متهم است .در این
صورت ،قاضی بر مبنای علم محصل از جمیع دالیل و قراین موجود در
پرونده ،اقدام به صدور حکم میکند .محوری بودن علم در صدور حکم،
با وجود شبهه در تحقق موضوع منافات دارد .از سوی دیگر الزمه پذیرش
صدور حکم محکومیت با وجود شبهه در تحقق حکم و موضوع ،صدور
حکم خالف علم است و این خالف اصول حقوقی اسالم است .همچنین
مقتضی اصل برائت در اینگونه موارد عدم اجرای قواعد ناظر بر قسامه
مگر در موارد یقینی است .به همین جهت است که فقها در موارد مشابه
از قبیل فوت مجنی علیه در مدت زمان تعیینی توسط کارشناس پزشکی
جهت بازگشت منفعت اعضایی مثل چشم تردید نمودهاند [.]35
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قرائنی بر وقوع اصل جنایت وجود داشتهباشد و اصل وقوع جنایت و

واقعه خارجی را  -که به آن وقایع مادی دعوا میگویند  -احراز نکند،

 41جعفر فراست و همکاران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از منظر حقوق کیفری نیز نقش اثباتی قسامه در زوال منافع با ابهاماتی
مواجه است .مطابق ماده  671قانون مجازات اسالمی مصوب ...« :1392
در موارد اختالف میان مرتکب و مجنی علیه در زوال منفعت یا نقصان
آن ،چنانچه از طریق اختبار و آزمایش ،اقرار ،بینه ،علم قاضی یا قول
کارشناس مورد وثوق ،زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود ،در صورت
تحقق لوث ،مجنی علیه میتواند با قسامه به نحوی که در دیه اعضا مقرر
است ،دیه را ثابت کند .»...یکی از ابهاماتی که در این ماده در خصوص
وضعیت مجنی علیه که در حیات نباتی قراردارد وجود دارد آن است که
در فرض تردید کارشناس مورد وثوق در زوال منفعت و در نتیجه عدم
حصول علم قاضی چگونه لوث محقق میشود؟ مطابق ماده  314قانون
فوقالذکر« :لوث عبارت است از وجود قرائن و اماراتی که موجب ظن
قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم میشود» و در
ماده  315همین قانون به لزوم امارات و قرائن برای تحقق لوث تأکید
شدهاست .حال چنانچه در وقوع جنایت منتهی به حیات نباتی ،لوث
محقق گردد ولی در زوال منافع اعضا ،تردید و شبهه وجود داشتهباشد و
کارشناس مورد وثوق نیز در زمینه زوال منفعت عضو ،مردد باشد ،به نظر
میرسد استناد به قسامه جهت اثبات زوال منفعت عضو با اصول ،قواعد،
عقل و منطق مطابقت نخواهد داشت.
نکته قابل توجه آن که مطابق ماده  459قانون مزبور در صورت ادعای
مجنی علیه یا ولی او مبنی بر زوال منفعت عضو ،در صورت تحقق لوث
و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار
موجب علم ،ادعای مجنی علیه یا ولی وی با قسامه ثابت میشود و این

 .4-5تصدیق جﺎﻧﯽ (اﻗرار)
برخی از فقها یکی از راههای اثبات زوال منافع را اقرار جانی بیان
نمودهاند که از جمله میتوان به شهید اول و آیتال ..تبریزی

[]30

اشاره

نمود .شهید اول در زوال دیه بینایی چنین مینویسد« :در از بین رفتن
بینایی در صورتی که دو شاهد به آن شهادت بدهند یا جانی ،مجنی علیه
را تصدیق (اقرار) نماید ،یک دیه ثابت است» [ .]36از دیدگاه حقوق کیفری
نیز قانونگذار در مواد  164 ،160تا  454 ،312 ،173قانون مجازات
اسالمی مصوب  1392به نقش اثباتی اقرار در امور کیفری اعم از حدود،
تعزیرات و دیات پرداخته است .بموجب ماده  164قانون فوق اقرار
عبارت از اخبار شخصی به ارتکاب جرم از جانب خود است .و بموجب
تصریح ماده  171قانون مذکور نقش اثباتی اقرار در امور ،موضوعیت
نداشته و طریقیت دارد و مقام قضایی رسیدگیکننده موظف به صدور
حکم بر اساس مفاد اقرار است .مگر آنکه با بررسی قاضی رسیدگیکننده
قرائن و امارات بر خالف مفاد اقرار باشد که در اینصورت دادگاه تحقیق
و بررسی الزم را انجام داده و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی
ذکر میکند.
بنابراین در موارد جرائم عمدی یا شبه عمدی که اقرارکننده خود متعهد
به پرداخت دیات و خسارات مجنی علیه هست مشکلی بوجود نمیآید
ولی در خصوص بیمار مبتال به حیات نباتی ناشی از تصادفات و موارد
مشابه – قصور پزشکان و غیره -که اقرارکننده با متعهد پرداخت در عصر
حاضر متفاوت است سؤاالت و ابهاماتی مطرح میگردد.

میتوان به قسامه استناد نمود که دسترسی به کارشناس مورد وثوق نباشد

چنین اقراری با توجه به قرائن و امارات و یافتههای علم پزشکی که

و امکان آزمایش و اختبار مجنی علیه نیز وجود نداشته باشد؛ بر خالف

مطرح گردید مخالفت دارد یا خیر؟ که در نتیجه مقام قضایی

ماده  671این قانون که از عدم اثبات زوال یا نقصان منفعت حتی از طریق

رسیدگیکننده موظف به بررسی باشد .به نظر می رسد با توجه به

قول کارشناس مورد وثوق و سپس استناد به قسامه در صورت تحقق

عمومات فقه و حقوق خصوصا تعریف اقرار با لحاظ قید « علی انفسهم-

لوث سخن به میان آمده است .لذا با این اوصاف و صرف نظر از تعارض

به ضرر خویش» مذکور در تعاریف فقها و حقوقدانان ،اطالق اقرار بر

مواد  459و  ،671به نظر میرسد در فرضی که شخص در اثر وقوع

چنین اظهاراتی از جانب جنایتکار و اخذ به مفاد اینگونه اظهارات در

جنایت ،وارد حیات نباتی شدهاست ،شاید لوث در اصل وقوع جنایت

موارد بیانشده دارای شبهه بوده و فاقد وجاهت قانونی باشد .بنابراین

حاصل گردد (ظن ارتکاب جرم توسط جانی) ،اما چنانچه قول کارشناس

چنین اقراری الاقل در مواردی که در قوانین و مقررات پرداخت دیه از

مورد وثوق ،مبنی بر تردید در زوال منفعت باشد و برای مقام قضایی نیز

ناحیه ثالث و به جانشینی از مقصر پیشبینی شده از قبیل تصادفات

همچنان تردید و شبهه باقی باشد ،امکان تسری حکم لوث به حالتی که

رانندگی و یا حوادث ناشی از کار ،تقصیر کادر درمان و موارد مشابه،

زوال منافع مورد تردید است ،وجود ندارد؛ زیرا در چنین حالتی همانطور

نمیتواند مورد استناد قرار گیرد.

که بیان گردید ،در مقام شبهه با توجه به اصل استصحاب موضوعی بقا
منفعت عضو و اصل برائت ،که در دیات نیز جاری است ،بدون استناد به
قسامه میتوان حکم قضیه را صادر نمود.

مﺠﻠﻪ ﭘﺰﺷﻜﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ایران

هرچند در موارد پرداخت دیه از ناحیه شخص جانی بر قابل استناد و
نافذ بودن چنین اقراری نمیتوان خدشه نمود.

دوره  ،27ﺷﻤﺎره  ،1زمستﺎن 1399

] [ Downloaded from sjfm.ir on 2023-01-09

ماده ،فرضی را بیان نموده که در صورت حصول لوث ،تنها در صورتی

نخست آنکه آیا چنین اظهاراتی را میتوان اقرار تلقی نمود؟ همچنین آیا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ چالش های زوال منافع در بیماران42 ...

 -6ضوابط تعیین دیات
همانگونه که در تبیین حاالت مجنی علیه در حیات نباتی بیان گردید،
به دلیل آسیب گسترده به قشر مغز ،فعالیتهای ارادی بدن دچار اختالل
میشود و بیمار عملکرد ذهنی و شناختی ندارد و فعالیتهای غیرارادی
بدن از جمله تنفس ،ضربان قلب ،پمپاژ خون و چرخه خواب و بیداری
تنها به دلیل آن است که ساقه مغز که مرکز کنترل اعمال غیرارادی بدن
است ،همچنان به کار خود ادامه میدهد .لذا در چنین وضعیتی که شخص
فاقد هر گونه عملکرد شناختی و آگاهی است ،این سؤاالت مطرح میشود
که آیا عقل مصدوم در اثر تخریب قشر مغز به کلی از بین رفتهاست یا
خیر؟ آیا بهصورت اجمالی کلیه منافع ،از جمله حواس پنجگانه بینایی،
شنوایی ،بویایی ،چشایی و المسه در اثر ضربه به مغز و تخریب قشر مغز
زایل میشوند یا خیر؟ در اکثر پژوهشهای صورت گرفته در سالهای
اخیر به زوال عقل و سایر منافع در اثر جنایت منتهی به حیات نباتی اشاره
شده و در فرض اثبات زوال منافع ،به بررسی ضوابط تعیین دیات از
حیث تداخل یا عدم تداخل پرداخته شدهاست .در یکی از این پژوهشها
چنین استدالل شدهاست که در جنایت منتهی به حیات نباتی ،مطابق نظر
پزشک قانونی عوارضی از جمله زوال عقل ،بینایی ،شنوایی ،چشایی،
المسه ،بویایی ،تکلم و عدم کنترل ادرار و مدفوع و عدم توان مقاربت
جنسی مشهود است [ .]5اتخاذ چنین دیدگاهی با توجه به وجود شواهد
عینی مبنی بر بازگشت عدهای از اشخاص مبتال به حیات نباتی به زندگی
عادی و مطالب بیانشده در این مقاله درخصوص ابهامات موجود در
زوال منافعی از قبیل بویایی ،شنوایی ،چشایی ،بینایی و المسه ،فاقد مبنای
علمی بوده و چه بسا اکثر تحقیقات علمی بدون کنکاش در خصوص
ابهامات موجود در ارزیابی معیارهای تشخیص زوال منافع و صرفا در
فرض زوال کلیه منافع به تحقیق در زمینه چالشهای حقوقی تعدد دیات
در حیات نباتی پرداختهاند .بطورکلی درخصوص ضوابط تعیین دیات
منفعت اعضا در جنایت منتهی به حیات نباتی سه نظریه مطرح میشود:
الف) عدم تداخل دیﻪ منﺎفع
مطابق این دیدگاه با توجه به اصل عدم تداخل دیات و اینکه در جنایت
منتهی به حیات نباتی در اثر صدمه به قشر مغز ،منافع متعددی زایل
شدهاست برای هر یک از منافع از قبیل عقل و حواس پنجگانه دیه

صورت زوال یا نقصان منافع متعدد ،صراحتا از تعدد دیه منافع و عدم
تداخل سخن گفتهاست ،اما با توجه به یافتههای علم پزشکی و شواهد
عینی ،موارد نادری از بیماران پس از گذشت یک سال از حیات نباتی نیز
بهبود یافتهاند ،نمیتوان در خصوص زوال قطعی منافع حواس پنجگانه
و در نتیجه تعدد دیات در خصوص این منافع در وضعیتی که شخص
مبتال به حیات نباتی است به راحتی اظهار نظر نمود .زیرا همانطور که
گفته شد در بیمار مبتال به حیات نباتی ،قطع ارتباط عملکردی بین سیستم
محرک چرخه خواب و بیداری و قشر ارتباطی پلی مودال که در
شکلگیری آگاهی نقش دارد ،در عدم درک آگاهانه حواس نقش دارد.
بدون آن که هر یک از حواس پنجگانه مختل شده باشند .بنابراین چون
اصل زوال منافع پنجگانه محرز نیست و صحبت از تداخل یا عدم تداخل
اینگونه منافع سالبه به انتفا موضوع میباشد .هر چند در خصوص سایر
منافعی که امکان تشخیص زوال قطعی وجود دارد مانند زوال عقل ،عدم
توانایی ضبط ادار و مدفوع ،عدم توانایی تکلم ،فلج اندامهای فوقانی و
تحتانی و غیره پس از احراز تشخیص قطعی ،با علم به اینکه در چنین
وضعیتی بهبودی بیشتر متصور نیست میتوان با توجه به اصل عدم تداخل
دیات مذکور در ماده  538قانون مجازات اسالمی مصوب  1392و مواد
 ،678 ،548 ،546 ،545 ،544 ،542 ،541 ،539ذیل ماده  703 ،680قانون
بیانشده قائل به این نظریه یعنی عدم تداخل دیات زوال منافع غیر از
حواس پنجگانه باشیم.
ب) تداخل دیﻪ منﺎفع
مطابق این دیدگاه« ،اصل عدم تداخل دیات در کنار روایات و فتاوای
مشهور فقها اقتضا دارد که در صورت تعدد جنایات ،دیات متعدد به
مجنی علیه تعلق گیرد .این مسﺌله در قانون و رویه قضایی نیز امری
پذیرفتهاست .با وجود این در مواردی که یک جنایت منجر به زندگی
نباتی شخص گردد و به بیان دیگر جنایت اصلی ،آسیب دیدن قشر مغز
باشد ،هر چند بهدنبال آن ،منافع دیگر نظیر کنترل ادرار و توانایی بر
حرکت اندام ها نظیر دست و پا و امثال آن هم از بین میرود ،با توجه به
قابل نقد بودن نظریه عدم تداخل دیات از یک سو و امکان تقسیم جنایات
به اصلی و تبعی و انتساب ناتوانیها به آسیب مغزی و نه جنایتی بیشتر
از سوی دیگر ،میتوان قائل به تداخل دیات شد» [.]37

مجازات اسالمی مصوب  1392استناد شده که مطابق آن« :هر گاه در اثر

این دیدگاه به دو دلیل قابل انتقاد است :نخست آنکه در جنایت منجر

یک یا چند رفتار ،منافع متعدد زایل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر

به حیات نباتی ،علیرغم تخریب قشر مغز و اختالل عملکرد شناختی

ضربه به سر ،بینایی ،شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود ،هر یک

آن ،بر اساس شواهد عینی اظهار نظر قطعی در خصوص زوال منافع

دیه جداگانه دارد».

حواس پنجگانه امکانپذیر نیست تا بتوان در خصوص تداخل یا عدم
تداخل دیات اینگونه منافع ،اظهار نظر نمود.
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جداگانهای محاسبه میشود [ .]2در توجیه این نظریه به ماده  544قانون

در نقد این دیدگاه باید گفت هر چند قانونگذار در این ماده قانونی ،در

 43جعفر فراست و همکاران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوم آنکه در فرضی که حسب مستندات قطعی ،منافعی زایل شود وفق

با توجه به آنکه در این ماده واژه بیهوشی به صورت مطلق بیان گردیده

ماده  544قانون مجازات اسالمی مصوب  ،1392در زوال یا نقصان منافع،

است ،میتوان گفت وضعیت مجنی علیه که در حیات نباتی قرار دارد به

هر یک دیه جداگانه دارد و دیه منافع نسبت به یکدیگر در هیچ فرضی

لحاظ آنکه فاقد محتوای هوشیاری (عملکرد شناختی) است مشمول

تداخل نمیکند ،هر چند که تداخل دیه اعضا با منافع در حالتی که عضوی

مقررات این ماده است .زیرا در چنین حالتی ،مجنی علیه در اثر جنایت

محل منفعتی باشد یا صدمه به عضو موجب اختالل منفعت گردد ،با

بیهوش گردیده و هر چند متعاقبا به دلیل فعالیتهای ساقه مغز و اعمال

احراز شرایط مواد  545و  546این قانون ،امکانپذیر است.

غیرارادی از جمله چرخه خواب و بیداری دارای سطح هوشیاری است

ج) تعیین دیﻪ زوال عقل و ﭘرداخت خسﺎرت زاید برآن
مطابق این دیدگاه «دیه یک نهاد حقوقی ویژه است پس میتوان ادعا
کرد که در همه موارد ،نوعی جبران خسارت در آن مالحظه میشود .در
بعضی از مصادیق ،مثل جنایات شبه عمد ،واجد هر دو خصیصه خسارت
و جریمه است و در برخی مصادیق ،فقط جنبه جبران خسارت دارد .در
خصوص این بیماران با توجه به وضعیت خاص و شرایط و هزینه
نگهداری آنها و اینکه مشخص نمیباشد تا چه زمانی در این وضعیت
باقی خواهند ماند ،تعیین کردن دیات متعدد نمیتواند جبران کننده کل
خسارات وارده به چنین فردی باشد .به نظر میرسد تعیین یک دیه و
پرداخت خسارت مازاد بر دیه به نحوی که تأمینکننده بیشترین میزان
خسارات وارده باشد ،منطقیترین شیوه در تعیین دیه باشد» [.]38
بر این دیدگاه نیز ایراداتی وارد است؛ در ابتدا باید گفت که پرداخت
خسارت مازاد بر دیه همانگونه که از ظاهر این عبارت پیداست ،در
فرضی قابل تحقق است که دیه صدمات یا منافع ،تعیین شده باشد و زاید
بر آن ،دیات به جهت هزینههای درمان و جبران خسارت معین شود .این
در حالی است که در صورت اثبات زوال منافع دیگر عالوه بر زوال عقل،
بنا به نص صریح ماده  544قانون مجازات اسالمی ،هر یک از منافع در
کنار دیه زوال عقل دارای دیه جداگانهای هستند .از طرفی مطابق این
دیدگاه نیز فرض بر آن است که منافع متعدد زایل گردیده اما صرفا دیه
زوال عقل قابل پرداخت است؛ درحالیکه در جنایت منتهی به حیات
نباتی زوال سایر منافع محل تردید است .همانطور که گفته شد ،شخص
مبتال به حیات نباتی به دلیل سطح پایین محتوای هوشیاری قادر به درک
محیط پیرامون خود نیست و این مسأله در عدم درک آگاهانه حواس
نقش دارد .با توجه به یافتههای پزشکی که از بررسی وضعیت بیماران
مبتال به حیات نباتی صورت گرفته است ،در صورت بازگشت هوشیاری،
منافع اظهار نظر قطعی نمود .قانونگذار در ماده  680قانون مجازات
اسالمی مصوب  1392بیان داشتهاست« :هر گاه در اثر جنایتی مجنی علیه
بیهوش شود و به اغما رود ،چنانچه منتهی به فوت او گردد ،دیه نفس
ثابت میشود و چنانچه به هوش آید ،نسبت به زمانی که بیهوش بوده،
ارش ثابت میگردد .چنانچه عوارض و آسیبهای دیگری نیز به وجود

شخصی فاقد هوشیاری بوده و میبایست عالوه بر تعیین دیه یا ارش
آسیبها و عوارضی که به صورت قطعی در وی ایجاد شدهاست ،برای
بیهوشی وی نیز ارش تعیین نمود.
بنابراین به نظر میرسد در این دسته از بیماران ،زوال برخی از منافع
مانند حواس پنجگانه محل تردید جدی است .حال این سؤال مطرح می
شود که در فرض عدم زوال حواس پنجگانه ،چه آسیبها و عوارضی
ممکن است به صورت قطعی حادث شود .چنانچه جنایت بر اعضایی از
بدن مجنی علیه از قبیل سر یا سایر اعضا وارد شده باشد مانند جراحتی
که کیسه مغز را پاره نموده و متعاقب آن ،مجنی علیه وارد حیات نباتی
شود ،در خصوص این صدمات دیه تعیین خواهد شد .در خصوص
حدوث صدمه بزرگتر مانند زوال عقل نیز میتوان به ماده  546قانون
مجازات اسالمی مصوب  1392اشاره نمود .مطابق این ماده« :چنانچه به
سبب ایراد ضربه یا جراحت ،صدمه بزرگتری به وجود آید مانند اینکه
با شکستن سر ،عقل زائل شود ،هرگاه آن جراحت ،علت و سبب زوال
یا نقصان منفعت باشد ،اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد ،دیه
ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل میکند و تنها دیه زوال یا نقصان
منفعت که بیشتر است پرداخت میشود و چنانچه زوال منفعت یا نقصان
آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربهای که جراحت را ایجاد
کردهاست ،واقع شده باشد و یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا
نقصان منفعت به گونهای که الزم و ملزوم یکدیگرند ،نباشد و اتفاقا با
آن ضربه و جراحت ،منفعت نیز زائل گردد یا نقصان یابد ،ضربه یا
جراحت و منفعت ،هر کدام دیه جداگانه دارد» .همچنین در خصوص
اختالل در کنترل ادرار و مدفوع یا اختالل در قدرت مقاربت نیز اظهار
نظر قطعی در خصوص دیه یا ارش این عوارض امکانپذیر است .اما
در خصوص زوال حواس پنجگانه بنا به دالیلی که پیشتر در خصوص
عدم زوال این منافع و یا تردید و شبهه در زوال آنها گفته شد ،امکان
تعیین دیه یا ارش حسب مورد وجود ندارد .البته در خصوص هزینههای
درمان این اشخاص علیرغم نظرات مختلف در این خصوص با توجه
به قواعد مسﺌولیت مدنی و دیدگاه برخی فقها عالوه بر تعیین دیه یا ارش
صدمات و آسیبهایی که ایجاد گردیده است ،خسارات مازاد بر دیه نیز
میتوان تعیین نمود.

آید ،دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود».

مﺠﻠﻪ ﭘﺰﺷﻜﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ایران
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امکان درک آگاهانه حواس وجود دارد و نمیتوان در خصوص زوال

(بیداری) ،اما به دلیل پایین بودن محتوای هوشیاری (آگاهی) ،چنین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ چالش های زوال منافع در بیماران44 ...

بحث و ﻧتیﺠﻪگیری
در علم پزشکی جهت اثبات قطعی زوال برخی منافع خصوصا منفعت
حواس پنجگانه از قبیل شنوایی ،بینایی ،بویایی ،چشایی و المسه عالوه
بر آزمونهای مورد استفاده ،نیاز به همکاری و پاسﺦگویی بیمار است.
در بیماران مبتال به حیات نباتی به دلیل کاهش محتوای هوشیاری ،بیمار
درکی از محیط پیرامون خود نداشته و فاقد آگاهی است .بنابراین از طریق
اختبار عرفی و راستیآزمایی و همچنین آزمونها و آزمایشات پزشکی
نمیتوان در مورد زوال قطعی این منافع اظهار نظر نمود .عالوه بر این با
توجه به وجود شواهد عینی مبنی بر بازگشت برخی از این بیماران به
حالت زندگی عادی و خروج از حیات نباتی حتی بعد از گذشت یک
سال ،بعضی تحقیقات پزشکی در مورد ارزیابی برخی از بیماران مبتال به
حیات نباتی نشاندهنده فعالیت نواحی قشری مربوط به درک حس درد،
در حین تحریک دردناک الکتریکی و فعالیت نواحی قشری مربوط به
شنوایی در حین بیان جمالت قابل فهم در اینگونه بیماران بودهاست .در
خصوص حس بینایی نیز با توجه به نتایج ارزیابی که در بحث کارشناسی
مطرح گردید ،زوال یا عدم زوال آن مورد تردید است .
از دیدگاه فقه و حقوق نیز به دلیل اینکه هیچ یک از ادله اثبات کیفری
توان اثبات زوال حواس پنجگانه در چنین بیمارانی را ندارند ،نمیتوان
از زوال قطعی این منافع صحبت نمود .هر چند برخی از فقها و
قانونگذار در مواد  671و  459قانون مجازات اسالمی مصوب ،1392
در مبحث ادله اثبات زوال منافع ،در فرض اختالف جانی و مجنی علیه
در زوال منفعت عضو و عدم تشخیص زوال منفعت از طریق اختبار و
کارشناس مورد وثوق و یا عدم دسترسی به کارشناس ،در صورت تحقق
لوث ،قسامه را بهعنوان یکی از ادله اثبات دیه زوال منفعت عضو ذکر
نمودند .که با توجه به برخی نظرات مخالف فقهی مبنی بر اینکه قسامه
صرفا در اثبات انتساب جنایت به جانی در صورت تحقق لوث کاربرد
دارد ،بر دیدگاه اتخاذ شده ،خدشه وارد است .بنابراین هر چند در
پژوهشهای انجام شده با فرض زوال منافع در حیات نباتی مجنی علیه
دیدگاههای متفاوتی در خصوص تداخل و یا عدم تداخل دیات منافع
مطرح گردیده ،اما با توجه به یافتههای بیانشده و عدم امکان اظهار نظر
قطعی در خصوص اثبات زوال منافع حواس پنجگانه نمیتوان در
خصوص تداخل یا عدم تداخل دیات این منافع اظهار نظر نمود .هر چند
مانند زوال عقل ،عدم توانایی ضبط ادار و مدفوع ،عدم توانایی تکلم ،فلج
اندامهای فوقانی و تحتانی و غیره ،پس از احراز تشخیص قطعی ،با علم
به اینکه در چنین وضعیتی بهبودی بیشتر متصور نیست ،میتوان با توجه
به اصل عدم تداخل دیات مذکور در ماده  538قانون مجازات اسالمی
مصوب  1392و مواد  ،678 ،548 ،546 ،545 ،544 ،542 ،541 ،539ذیل
ماده  703 ،680قانون بیانشده قائل به عدم تداخل دیات باشیم.
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هوشیاری هستند ،با استناد به ماده  680قانون مجازات اسالمی مصوب
 1392و اطالق واژه « بیهوشی» در این ماده میتوان مجنیعلیه مبتال به
حیات نباتی را بیهوش تلقی و در صورت بهبودی ،عالوه بر تعیین دیات
جنایت بر اعضا و منافعی که زوال یا نقصان آنها از نظر علم پزشکی
قطعی است (حسب مورد با در نظر گرفتن قواعد تعدد و تداخل دیات)،
برای مدت زمان بیهوشی نیز ،ارش تعیین نمود .در خصوص منافع و در
صورت فوت نیز بطور خالصه میتوان گفت در صورتی که ابتال به حیات
نباتی و فوت بیمار ناشی از سرایت صدمه یا صدمات ،غیر عمدی باشد،
با شرایط مقرر در بندهای الف وب ماده  539قانون مجازات اسالمی
مصوب  1392و در صورت عمدی بودن صدمه یا صدمات باشرایط مقرر
در ماده  680 ،673 ،546از قانون بیانشده با تداخل دیه صدمات کمتر
در صدمات بیشتر ،صرفا یک دیه بهعنوان دیه فوت پرداخت میگردد و
در صورت عدم مطابقت شرایط مذکور در مواد قانونی بیانشده و با لحاظ
اصل عدم تداخل دیات که مورد پذیرش قانونگذار نیز در ماده 538
قانون بیانشده قرار گرفتهاست ،در صورت اثبات ایراد صدمه یا صدمات
غیرمسری و کوچیکتر میبایست دیه صدمات غیر مسری و بزرگتر نیز
بهصورت مجزا محاسبه و پرداخت گردد.
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