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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. 
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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. 
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از منظر  ینبات اتیح مارانیزوال منافع در ب یچالش ها " 
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مبتال  مارانیاز ب یبر بازگشت بعض یمبن ینی: با توجه به شواهد عمقدمه

سال،  کیاز  شیشدن ب یپس از سپر یعاد یبه زندگ ینبات اتیبه ح

مربوط  یقشر یآن است که نواح یاگوی گرفتهصورت یپزشک قاتیتحق

 تیافراد، امکان فعال نیبه درک حس درد و درک جمالت قابل فهم در ا

از عدم  تیحکا تواندیم  یامر بصورت کل نیکه ا کندیخود را حفظ م

منافع خصوصا منافع پنجگانه  هیدائم کل ای یدر زوال نسب دیالاقل ترد ای

باشد. لذا  مارانیب گونهنی( در اییالمسه و چشا ،ییایبو ،ییشنوا ،یینای)ب

زوال منافع خصوصا حواس  هایچالش یپژوهش با هدف بررس نیا

فقه و حقوق انجام  ،یاز منظر پزشک ینبات اتیح مارانیپنجگانه در ب

 است.گرفته

و  یلیو تحل یفیتوص ،ایپژوهش، کتابخانه نیدر ا قی: روش تحقروش

در  یپزشک هایپژوهش نیهمچن ،یو حقوق یفقه قاتیتحق یابیارز

 .است ینبات یمبتال به زندگ ماریخصوص چند ب

و  یفقه ،یپزشک هایافتهی: در پژوهش حاضر، گیریو نتیجه بحث

 ،یاریهوش تیوضع نهیاست که به ابهامات موجود در زم یبه نحو یحقوق

عدم زوال منافع خصوصا منافع حواس پنجگانه در  ایزوال  صیتشخ

 هاافتهی ریمتفاوت از سا یپاسخ اتیاحکام تعدد و تداخل د یجهت بررس

که از  هاییشیو آزما ناتیمعا ،یپزشک هایافتهی قمطاب .استداده شده

 ینیوجود شواهد ع نهمچنی و استصورت گرفته ینبات اتیح مارانیب
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 مارانیب نیاز ا یجمالت قابل فهم و بازگشت برخ انیب نیدر ح ییشنوا

منافع خصوصا منفعت حواس  یقطعاز زوال  توانینم ،یعاد یبه زندگ

فقه و حقوق  دگاهیپنجگانه صحبت نمود. ادله اثبات زوال منافع از د

عدم کاربرد موارد احصاء شده بر فرد مبتال  ایموضوعه، احصاء و کاربرد 

 .استشده لیو تحل یبررس ینبات اتیبه ح

: حیات نباتی، هوشیاری، زوال منافع، تعدد دیات، حواس کلید واژگان

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

است، مبحث جنایات است. جنایات مورد بحث قرار گرفته حقوقدانان

علیه جسم و جان، یعنی »اعم از عمدی، شبه عمدی یا خطای محض، 

آنچه که )برخالف مال( تنها دارایی انسان و جزئی از وجود اوست، 

، اقسام 1392. در قانون مجازات اسالمی مصوب [1] «ارتکاب می یابند

عضو و منافع و قواعد عمومی حاکم بر  جنایات اعم از جنایت بر نفس،

آن و همچنین احکامی از قبیل ادله اثبات، تعدد و تداخل دیات جنایات 

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

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

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

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

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

شود. در است و این موضوع از امور مستحدثه محسوب میقرار نگرفته

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

قضایی با بررسی موضوع و استمداد از نظر کارشناس مورد وثوق 

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

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

نماید. اما با است با لحاظ قواعد تعدد و تداخل دیات( صادر میگردیده

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

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

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

ی، منافع حواس پنجگانه )بینایی، شنوایی، بویای چنین بیمارانی خصوصا

است یا خیر، ابهاماتی وجود دارد چشایی و المسه( زایل یا ناقص گردیده

و تا کنون علم پزشکی در خصوص اثبات زوال قطعی این منافع دچار 

 تردید است.

گونه که در ادامه بررسی خواهد آمده هماندر عمده تحقیقات به عمل  

مجنٌی  شد، با فرض آن که در وضعیت حیات نباتی، منافع متعددی از

شود، به بررسی احکام دیات اعضاء و منافع از حیث تعدد علیه زایل می

باشند. است که از این جهت قابل مناقشه میو تداخل دیات پرداخته شده

های پزشکی و استناد به اما این پژوهش با نگاهی متفاوت، بر مبنای یافته

مفاهیم دیگر،  افتراق آن از عمومات فقه و حقوق به بررسی حیات نباتی و

وضعیت هوشیاری مجنیٌ علیه در حیات نباتی )به لحاظ آثار حقوقی 

های حقوقی مترتب بر آن( و معیارهای تشخیص زوال منافع و نقد دیدگاه

 پردازد.در خصوص احکام تعدد و تداخل دیه منافع می
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 36.. .مارانیزوال منافع در ب یچالش ها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 حیات نباتی. 1
عبارت زندگی نباتی برای اولین بار توسط ارنست کرتشمر در سال   

. [2]گذاری کرد توضیح داده شد و این حالت را سندروم آپالیک نام 1940

پالم )نورولوژیست( اصطالح زندگی نباتی را جایگزین  1972در سال 

در وضعیت  .[3] استسندروم آپالیک کرد که تا کنون به این نام باقی مانده

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 

این فرد پزشکی به عملکردهای خودکار یا خود مختار بدن معروفند، در 

. در [4]به طور معمول وجود داشته ولی فعالیت مغزی به خصوصی ندارد 

باشد که در پی ترین عوارض بیهوشی میتعریف حیات نباتی که از شایع

است نوع خاصی از مرگ مغزی است که به دهد، گفته شدهکما رخ می

های ارادی بدن است دنبال تخریب قشر مغز که محل کنترل فعالیت

رغم آن که شخص دارای یک سری حرکات آید و علیمی بوجود

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

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

 است. 

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

های مغز که گیرد و نیمکرهحیات نباتی در وضعیت زوال عقل قرار می

های اختصاصی مانند تکلم، تفکر، محاسبات، درک کننده فعالیتکنترل

باشد فضایی اشیاء، عواطف و احساسات پنجگانه، شناخت و نظایر آن می

دهد ناپذیر فعالیت خود را از دست میدچار مرگ شده و به طور برگشت
رخی نیز در بیان حالت حیات نباتی، از مرگ شناخت و ادراک سخن . ب[6]

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

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

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

دهد، اما ا هر چند این وضعیت به دنبال تخریب قشر مغز رخ میزیر

شواهد عینی گویای بازگشت بعضی بیماران مبتال به حیات نباتی به 

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

دانان، بررسی زوال یا عدم فلذا چالش اصلی و دغدغه پزشکان و حقوق

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

گرفته، بدون بررسی دقیق در حالی است که در اکثر تحقیقات صورت

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

اند و در مقام بینایی، چشایی، المسه، قدرت تکلم و غیره سخن رانده

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

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

 رغمیعل ،ینبات اتیمبتال به ح مارانیدر بنقد قرار خواهند گرفت. 

بدن است، ساقه مغز  یقشر مغز که مرکز کنترل اعمال اراد بیتخر

ساقه مغز، بدن  یهاتیفعال لیبرخوردار است و به دل اتیهمچنان از ح

بدن به  یرارادیبوده و اعمال غ یداریچرخه خواب و ب یهمچنان دارا

هر چند که کمای ، تفاوت دارد قیعم یکه با کما اندمیم یقوت خود باق

 .[8]عمیق ممکن است به حیات نباتی مستمر تبدیل شود 
 

شده پس از گذشت چهار هفته از شروع عالیم بالینی، بیمار تحت گفته

شود. اگر همچنان بندی میدار طبقهعنوان وضعیت نباتی پایدار یا ادامه

شرایط بیمار ادامه یابد و بهبودی حاصل نشود و در شرایطی که علت 

تروما باشد بعد از گذشت یک سال و در علل غیر  ایجاد اختالل،

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 

 .[2]شوند بندی میمداوم یا دائمی طبقه

 کننده حیات نباتی  عوامل ایجاد .2
توان معلول دو دسته عوامل تروماتیک )ناشی از حیات نباتی را می  

 ضربه( و غیرتروماتیک )ناشی از غیر ضربه( تقسیم نمود. 

 . حیات نباتی ناشی از ضربه )تروماتیک(2-1
در این حالت، فرد در اثر ورود صدمه یا صدمات فیزیکی به بدن به   

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

گیرد. مصداق بارز این حالت حوادث رانندگی است که قرار می

شود. در چنین حالتی هایی از بافت مغز دچار اختالل و آسیب میقسمت

ممکن است بیمار وضعیت بهتری نسبت به حالت غیرتروماتیک داشته 

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

ها عمدتا به تمام قشر مغر وارد نشده و در چنین حالتی اظهار یرا آسیبز

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

 تر است. اند راحتشده

 (کیرتروماتیضربه )غ ریاز غ یناش ینبات اتیح. 2-2
از صدمه  ریغ یوارده به قشر مغز در اثر اختالالت هایبیحالت، آس نیا در

از  یمغز کیو متابول ویبه بدن مانند اختالالت دژنرات یکیزیو ضربه ف

 ای یکبد ییخون، نارسا میکلس شافزای خون،کاهش قند ای شیافزا لیقب

 دهدیرخ م یعصب ستمیدر س یمادرزاد دیشد هاییو ناهنجار یویکل
موارد در اثر مصرف  بعضی در و هادر اثر عفونت هابیآس نی. ا[2]

اشخاص  هیعل اتی. در مبحث جناشوندیحادث م زیموادمخدر و الکل ن

ممکن است در اثر رفتار  یشبه عمد ای یاعم از عمد تیوقوع جنا ز،ین

 ترساندن اثر در شخص که( رخ دهد، مانند آنکیرتروماتی)غ یکیزیف ریغ

اشتباه دچار  یدارو قیتزر ایدر اثر خوراندن سم و  ای یگردی توسط

 اتیگونه جنا نی. در اردیقرار گ ینبات اتیح تیشده و در وضع بیآس

 اتحی به منجر چنانچه است،حادث شده یکیزیف ریکه در اثر رفتار غ

وارده به قشر  هایبآسی بودن ترگسترده لیشود به دل هیعل یمجن ینبات

 ک،یمغز  نسبت به حالت ترومات مکرهیهر دو ن کردمغز و اختالل در کار

کمتر است و  یعاد یبه زندگ یو بازگشت و هیعل یمجن یبه بهبود دیام

عدم زوال منافع و در  ایزوال  صیتشخ نهیدر زم زین یفریاز نظر مسائل ک

مطرح است که در  یادیابهامات ز ات،یعدم تداخل د ایتداخل  جهینت

 پرداخت. میخواه هاچالش نیا لیادامه به تحل
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 موضوعه نیدر فقه و قوان هیعل یمجن یاریهوش. 3
ضمن مباحث پراکنده  ولی اند،ارائه ننموده یفیتعر یاریفقها از هوش  

جنون و سفاهت،  ،یمست ،یهوشیرا گاها در مقابل ب «اریهوش»واژه 

 فیاطراف خود، تعر طیفرد از مح ی. آگاه[10و9] برندیبکار م یاطاحتییب

دو  یدارا یاریاست. هوش یاریاز واژه هوش یحال علم نعی در وساده 

فرد با توجه به آن دو  یاریاست که سطح هوش یو آگاه یداریب ءجز

 گوییپاسخ زانیو م یداری.  متخصصان با توجه به ب[11] گرددیمشخص م

. در کنندیم نییرا تع مارانیب یاریسطح هوش ،یرونیب هایفرد به محرک

و آگاه است و در  داریشخص ب ،یاریسطح هوش بودنیعیصورت طب

پاسخ  یکالم کاتیبه تحر ،ییناشنوا ای یصورت عدم اختالل زبان

 .دهدیم

 تیدر وضع رییدچار تغ ماریاست که ب یتیوضع یاریکاهش هوش  

 تفاوتییتا ب یابیجهت در اختالل از است ممکن که شده یعاد یاریهوش

 تیدر وضع ریی)کما( متفاوت باشد. تغ یطیمح هایکینسبت به تمام تحر

تحت  یلیبه دال یمرکز ینشانه آن است که دستگاه عصب ماریب یاریهوش

کاهش  -1عام دو حالت  یدر معنا یاری. کاهش هوشاستگرفتهقرار  ریتأث

نسبت  ی)آگاه یاریهوش یکاهش محتوا -2( و یداری)ب یاریسطح هوش

 .]12[شود ی( را شامل مرامونیپ طیبه خود و مح

 70 ماده وفق اما. استنشده یاریاز هوش یفیتعر زیموضوعه ن نیقوان در

 یول ده،دیکه بزه ی، در موارد1392مصوب  یفریک یدادرس نآیی قانون

نباشد، دادستان  تیقادر به شکا یهوشیب لیاز قب یاو به علل میق ایو 

 بیرا تعق یفریخود امر ک ایو  نییموقت تع میرا به عنوان ق یشخص

مصوب  یقانون مجازات اسالم 681و  680در مواد  نی. همچنکندیم

تحقق آن، در خصوص وقوع  طیو شرا یهوشیاز ب فی، بدون تعر1392

که در اغماء  یبر کس تیو جنا هیعل یمجن شدنهوشیبه ب یمنته تیجنا

: 680. مطابق ماده استدهیمطرح گرد یو مانند آن است احکام یهوشیب ای

شود و به اغماء برود، چنانچه  هوشیب هیعل یمجن یتیهرگاه در اثر جنا»

 د،یو چنانچه به هوش آ شودینفس ثابت م هیبه فوت او گردد، د یمنته

و چنانچه عوارض و  شودیبوده، ارش ثابت م هوشیکه ب ینسبت به زمان

 دیبا زیارش عوارض مزبور ن ای هید د،یبه وجود آ زین یگرید هایبیآس

به  یمنته تیجنا ایکه آ نیدر خصوص ا اندانحقوق«. پرداخت شود

اختالف  ر،یخ ای شودیمشمول حکم ماده مزبور م هیعل یمجن ینبات اتیح

 نیپرداخت. اما در ا میماده خواه نیا لینظر دارند که در ادامه به تحل

 نی، در قوان1392که تا قبل از سال  مکنیینکته بسنده م نیگفتار به ذکر ا

اغماء قرار  ای یهوشیب تیکه در وضع یموضوعه در خصوص اشخاص

 هیعل یمجن یهوشیبه ب تیشدن جنا یدر خصوص منته نیدارند همچن

از دغدغه  تحکای الذکروجود نداشت و وضع مقررات فوق یمقررات

 فاقد افراد خصوص در جامعه در موجود ابهامات به پاسخ در گذارقانون

قانون مجازات  680 هوضع ماد رغمعلی که چند هر. استبوده یارهوشی

 رابطه وجود دارد. نیدر ا یابهامات ،یاسالم

 ،یمرگ مغز ،ی)مرگ قطع میمفاه ریبا سا ینبات اتینسبت ح. 4

 (رمستقریمستقر و غ اتیح
 خصوص در پزشکان و دانانحقوق فقها، توسط شدهمباحث مطرح از

 رمستقر،یمستقر و غ اتیح ،یمرگ مغز ،یمرگ قطع هایو نشانه فتعری

 و داناننزد فقها، حقوق ینبات یاستنباط کرد که زندگ نیچن توانیم

 اتیاز ح یبوده و نوع یو مرگ مغز قطعی مرگ از متفاوت پزشکان

آن  یلغو یاز معنا یجدا یمرگ در اصطالح، مفهوم رای. زگرددیم یتلق

در  اتیزوال ح ایروح از بدن  ییمفارقت و جدا یندارد و به معنا

 نینو فیمطابق تعار ای. [13]را دارا باشد  اتیح تیاست که شأن یموجود

قابل بازگشت  ریرفتن غ نیبه عمل آمده است، از ب یکه از منظر علم پزشک

معادل مرگ محسوب  یو حرکت یحس نفس،و ت یعروق ،یاعمال قلب

شده  انیب نیچن یاز مرگ مغز فیتعر نتریقیدر دق نی. همچن[14] شودیم

از جمله قشر مغز و  یقابل بازگشت تمام اعمال مغز ریتوقف غ»است: 

بودن  یو منتف یساعته نوار مغز نیساقه مغز که با سکوت ممتد و چند

با صرف وقت  رهیو غ یلقح ،یپوست ،یچشم یکیتحر هایالعملعکس

که  هاییاز نشانه کیچیه ن،ی. عالوه بر ا[15]« است صیو دقت قابل تشخ

)گود شدن  نیانخساف الصدغ لیموت بر شمردند از قب یفقها برا

(، امتداد جلدة الوجه ینیب شدندهیو خم شدگیاألنف )شل لی(، مهاقهیشق

زان شدن مچ ی)آو هیپوست صورت(، انخالع کفه من ذراع یدگی)کش

 تقّلص و( پاها شدنو شل ی)سست نیدست از ساعد(، استرخاء القدم

به داخل شکم و  ضهیالجلدة )کشانده شدن ب یفوق مع تدلّ یال نانثیی

 .]16[ دوجود ندار ینبات اتیپوست آن(  در فرد مبتال به ح شدنزانیآو

 نکهیبر ا یمستقر در باب قصاص، مبن اتیفقها از ح فیبا توجه به تعر  

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

فاقد همه  ،ینبات اتیباشد، کسى که مانند فرد مبتال به ح نطق اختیارى

 حیاتاین عالئم باشد، گرچه عالئم حیاتى مانند تنفس در او باشد، داراى 

 یدارا ینبات یفرد مبتال به زندگ ف،یتعر نی. بنا بر ا[17]مستقر نیست 

 یپژوهشگران با بررس ی. هرچند برخگرددیم یتلق رمستقریغ اتیح

معتقدند  ،یمرگ مغز لیبدتر از قب تیوضع یموارد مشابه بلکه دارا

با  رسدیکه به نظر م شوندینم یتلق رمستقریغ اتیموارد، ح گونهنیا

موضع  نیهم زین ینبات اتیبه استدالل مطرح شده، در خصوص ح هتوج

 .[18]د را اتخاذ خواهند نمو

  ینبات اتیعدم زوال منافع در ح ایزوال  صیتشخ یارهایمع. 5
است  ستهیشا اتیعدم تداخل د ایاز ورود به بحث تداخل  شیپ  

قرار  یاجمال یعدم زوال منافع مورد بررس ایزوال  صیتشخ یارهایمع

 .ردیگ

  کارشناس هینظر. 5-1

و  یروزافزون آن در استنباط فقه ریشدن علوم و تأث یتوجه به تخصص با

 گاهیجا شتریهرچه ب یبه واکاو اسالمیپژوهشگران فقه و حقوق ،یحقوق

 .انداهل خبره رهنمون شده یکارشناس هینظر ریو تأث
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 38.. مارانیزوال منافع در ب یچالش ها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

مطرح است،  یفریکه در فقه و حقوق ک ایاز مسائل مستحدثه یکی 

. در فقه و بردیبه سر م ینبات اتیاست که در ح هیعل یمجن تیوضع

در  نیتحقق آن، همچن طیو شرا ینبات اتیاز ح یفیموضوعه تعر نیقوان

خصوصا  یچه منافع ینبات اتیمبتال به ح هیعل یمجن نکهیخصوص ا

به عمل  یآن را از دست داده بحث ریو غ پنجگانهحواس  لیاز قب یمنافع

فرد مبتال  یمورد یجهت بررس یلذا مراجعه به کارشناسان پزشک امده،ین

اهل  یاصول ،ی. در اصطالح فقهدینما یم یضرور یامر ،ینبات اتیبه ح

و اجتهاد، صاحبان و دارندگان  یخبره به عنوان کارشناس اهل رأ

 ایمانند پزشکان، مهندسان و  ها،اعتصن و هااختصاصات فنون، مهارت

اثبات موضوع احکام  هایاز راه یکیامور، و به عنوان  ریاخبرگان در س

 خصوص در فقه در. [19] اندشده یمعرف یدر ابواب مختلف فقه یشرع

 دگاهیزوال منافع، دو د صیپزشکان در تشخ یاعتبار نظر کارشناس طشرای

کارشناس،  هیجهت اعتبار نظر ول،ا دگاهیمطرح است. بر اساس د یاساس

 دگاه،ید نی. با توجه به ا[20]تعدد و عدالت شرط است  یعنی نهیّ ب طیشرا

رفته و  نیاز ب یو یینایب ت،یادعا کند که در اثر جنا هیعل یاگر مجن

شبه  تیو اگر جنا شودیباشد به دو پزشک عادل رجوع م یعمد تیجنا

مرد و دو زن رجوع نمود  کیبه  توانیمحض باشد، م یخطا ایعمد 
پزشک  یاز رأ نانیدوم، حصول وثوق و اطم دگاهیو بر اساس د .[21]

 نیبد دگاهید نیوثوق در ا .[22] کندیم تیبدون شرط تعدد و عدالت کفا

 نظر اعمال مقام در کارشناس باشدوجود داشته نانیاست که اطم یمعن

 انیب یتسامح چیخود را بدون ه یینها یبوده و رأ شیخو تخصصی

زوال منافع  صیدر خصوص تشخ دگاهی. مستنبط از هر دو د[23] کندیم

 است.شده دینظر پزشکان متخصص تأک یرگذاریبه تأث

، در بخش پنجم 1392مصوب  یدر قانون مجازات اسالم زنی گذارقانون  

. استاختصاص داده یفریرا به ادله اثبات در امور ک یاز کتاب اول، فصل

از ادله اثبات  یکی عنوانبه یقانون، کارشناس نای 160 ماده در چند هر

 ن،قانو نیا 211مطرح نشده، اما با توجه به تبصره ماده  یفریک یدعوا

 باشد آورکارشناس که نوعا علم هینظر لیاز قب یموارد کهنیبر ا یمبن

استنباط نمود که نظر پزشک به  توانیباشد، م یمستند علم قاض تواندمی

)به عنوان  یم قاضمنجر به حصول عل تواندیم یاماره قانون کیعنوان 

چهارم  صلف در گذارقانون ن،ی( شود. عالوه بر ایفریاز ادله اثبات ک یکی

را به قواعد  یاز بخش دوم از کتاب چهارم قانون فوق االشعار، مبحث

 کارشناس قول ،671 ماده مطابق و استمنافع اختصاص داده هید یعموم

. استمنافع اعضا احصاء شده هیاز ادله اثبات د یکی عنوان به وثوق مورد

 زاتاز قانون مجا یبه نظر کارشناس مورد وثوق که در مواد استناد

 دنییو نرو دنییرو صی)در خصوص تشخ 580از جمله مواد  یاسالم

)در  671و زائد(،  یدست اصل صی)در خصوص تشخ 640مو(، 

نقصان  ایدر زوال منفعت  هیعل یمرتکب و مجن انیخصوص اختالف م

 بدون کارشناس، نظر به استناد بر مقنن نظر بر داللت است،آن( بکار رفته

و عدالت دارد و صرف مورد وثوق بودن  دتعد شرط گرفتن نظر در

 .دنماییم تیکفا ییمقام قضا یکارشناس برا

کارشناس  هیعدم زوال منافع، نظر ایزوال  صیراه تشخ نیاول نیبنابرا

اوست و چنانچه نظر کارشناس  هیبودن نظر ینیقیو مشروط به  یپزشک

توان به ینم نایقیو شبهه در زوال منافع باشد  دیبر ترد یمورد وثوق مبتن

 یبا مشکالت ییپرونده قضا فیتکل نیینمود و تع هیتک یا هینظر نیچن

 یقانون پزشکی سازمان العملدستور نیخواهد بود. درآخر اجهمو

و صدمات متعلقه  یصیدر خصوص اصول تشخ رانیا یاسالم یجمهور

قرار داده  نیفرض بر ا 18/7/96 خیبه تار داریپا ینبات تیوضع مارانیدر ب

 ییتوانا ،ییچشا ،ییایبو ،ییشنوا ،یینایاز جمله ب منافعی که استشده

 نیدستورالعمل از چند نای که انداز دست رفته یمقاربت و لذت جنس

که در زمان نگارش دستورالعمل،  هاییجهت قابل انتقاد است. آزمون

 ،سنجییینایاز جمله ب شوند،یجهت اثبات زوال منافع نامبرده استفاده م

دارند. حال آنکه  ماریب یو همکار گوییبه پاسخ ازیو ...، ن سنجیییشنوا

. باشندیخود م رامونیپ طیارتباط با مح ییفاقد توانا ینبات تیوضع مارانیب

نه  ینبات اتیمبتال به ح مارانیدر خصوص زوال منفعت در ب نیهمچن

 تیحکا یظن یو حت یبه صورت قطع یپزشک هایافتهیو  قاتیتنها تحق

از حواس  یبرخ قاتیاز تحق یاز زوال منافع ندارد، بلکه براساس برخ

 قاتیتحق یبه بررس لیکه در ذ شودیحفظ م مارانیب نیپنجگانه در ا

 .پرداخت میمرتبط خواه یپزشک

 یشبکه قشر سازیفعال ی( به بررس2003کاسوبک و همکاران )  

 دهیطول کش ینبات تیوضع مارانیدردناک در ب کیدر طول تحر ماندهیباق

به مغز  ژنیاکس دننرسی دنبالکه به ماریمطالعه هفت ب نیپرداختند. در ا

 تیوضع نیسال در ا 4سه ماه تا  نبی و بودندشده ینبات تیدچار وضع

( با مولکول Positron Emission Tomography) PET لهیوسهبودند، ب

قرار  یمورد بررس ،یکیدردناک الکتر کیتحر نحی شده دارآب نشان

 FDG-PET بروز و پیشرفته هایتکنیکاز  مارانیب نیگرفتند. در ا

(Fludeoxy glucose- Positron Emission Tomography )  و

MRI-3D (Magnetic resonance imaging-3D) طبق استفاده شد .

با  یعموم آتروفی شکلبه یپژوهشگران، اختالل ساختار نیا هایافتهی

 کاهش صورتبه دیشد یعملکرد یدرجات مختلف و ناهنجار

قابل مشاهده  مارانیب نیواضح و گسترده در سراسر قشر مغز ا سممتابولی

 است. 

 یدر نواح رسانیخون شیهمان افزا ایالقاشده با درد  سازیفعال

 ی(، شکنج خلف مرکزهیثانو ینسور)قشر سوماتوس یخلف ینسوالیا

 کیدر سمت مخالف تحر تینگولی(، قشر سهیاول ی)قشر سوماتوسنسور

از  یگرید ی. نواحدیمشاهده گرد ک،یدر سمت تحر یخلف ینسوالیو ا

 ماریپژوهش ب نیکمپلکس پردازش درد بصورت واضح فعال نشد. در ا

سال،  3چهارم  ماریسال، ب کیسوم  ماریسال، ب 4دوم  ماریسال، ب 2اول 

 تیماه پس از ورود به وضع 3ششم و هفتم  ماریسال و ب 1پنجم  ماریب

 .[24] بودندقرار گرفته یمورد بررس ینبات
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عالوه  زین ییایرفتن حس بو نیدر صورت اختالف نظر در از ب نیهمچن

از  د،یتند و شد یبو یدارا اءیبا اش هیعل یبر اعتبار نظر پزشک، مجن

 نیدر ا زین یاتی. روا[22] ردگییقرار م شیخوب و بد مورد آزما یبوها

در خصوص  یچالش اصل حالنیا . با[28]وجود دارد  هیدر منابع امام نهیزم

آن است که  شخص مبتال  هیعل یمجن ینبات اتیبه ح یمنته تیجنا وقوع

از  یآگاه هیعل یمغز، مجن یعال یاختالل در قوا لیبه دل ،ینبات اتیبه ح

زوال  صیدر تشخ آزمایییامکان راست نیخود ندارد؛ بنابرا رامونیپ طیمح

 ییاچش ،ییایبو ،ییشنوا ،یینایب لیاز قب یاز منافع خصوصا منافع یبرخ

  .باشدیراه حل مذکور با مشکل مواجه م نیو المسه وجود ندارد. بنابرا

 قسامه .5-3

عدم اعتبار قسامه در زوال منافع، فقها اختالف  ایدر خصوص اعتبار   

از فقها در موارد اختالف و شک در زوال  ایعده ینظر دارند. از طرف

صراحتا  ،ییایو بو ییشنوا ،یینایزوال عقل، ب یادعا لیاز منافع از قب یبرخ

در کنار امتحان بصورت مجتمعا صحبت  هیعل یو قسامه مجن فیاز تحل

دارند.  یکه امتحان و قسامه در کنار هم نقش اثبات حیتوض نبدی.  اندنموده

بر زوال  هیعل یمجن یدر مبسوط در بحث ادعا یطوس خیبعنوان مثال ش

را انکار  هیعل یمجن ییزوال شنوا تکاریاگر جنا» : سدنوییم نیچن ییشنوا

زوال داشته باشد، به آواز بلند در هنگام غفلت  یادعا هیعل یو مجن دینما

. پس اگر شنوا بودن او گرددیرعد و برق، امتحان م یو تأمل در صدا

گفتار او  رای. زگرددیثابت م یبا قسم و تکاریقول جنا د،یمشخص گرد

خاطر است که احتمال دارد  نیم بدمطابق ظاهر است. والزام او به قس

را حس  ییبوده باشد. و اگر صدا یاتفاق هیعل یصدا توسط مجن دنیشن

 رای. زشودیبخاطر دفع اشکال با قسم مقدم م  هیعل ینکرد، قول مجن

 نکهیبخاطر ا هیعل یاست که مجن نای ظاهر و استحاصل شده تیجنا

امکان  نکهیبخاطر او  .صادق است شیهنگام صوت فزع نکرد، در ادعا

از قسم  یطوس خی. منظور ش[21]« وجود ندارد یو یبرا نهیاقامه ب

 .[29] نمودند، قسامه است انیاز فقها ب برخی که گونههمان

از عدم اعتبار قسامه بعنوان  تیاز فقها حکا یدر مقابل، ظهور عبارات برخ

معاصر در شرح  یاز فقها یزی.. تبرالتیادله اثبات زوال منافع دارد. آ

مرد و دو  کی ایبر شهادت دو نفر کارشناس مرد  یمبن یطوس خیکالم ش

 یجان راگ»: داردیم انیب نیچن ه،یعل یدو چشم مجن یینایزن بر زوال ب

 شودیامتحان م شیدر ادعا هیعل یرا انکار کرد، مجن هیعل یمجن یادعا

که عدم  یاثبات گردد. و زمان یو دعوای صدق اختبار سبببه نکهیبه ا

 تیمستند به جنا یینایعدم ب کهنیدر ا کندینم تیکفا د،یاحراز گرد یینایب

به  یینایقسامه عدم ب لهیکه لوث باشد بوس یاست و در صورت یجان

شرح  نیبد شیفرما نی. نحوه استدالل به ا[30] «شودیمنتسب م تیجنا

قائل هستند و معتقدند در  یقسامه صرفا نقش انتساب یبرا شانیاست که ا

را  یینایعدم ب توانیصرفا با قسامه م ،یینایصورت اثبات و احراز عدم ب

 .منتسب نمود تکاریبه رفتار جنا

در  ماندهیباق ییعملکرد شنوا ی( به بررس2005اووِن و همکاران )

ساله که بدنبال  30 یمطالعه آقا نیپرداختند. در ا داریپا ینبات تیوضع

 ینبات تیدچار وضع جیدچار سکته و پس از آن بتدر الریترومبوز باز

   FMRI ماه پس از حادثه با 9و  4 یشده بود، در فواصل زمان

(Functional magnetic resonance imaging) و PET یتحت بررس 

فهم  یجمالت قابل فهم جهت بررس PET انجام نیقرار گرفت. در ح

 ینواح یابهام جهت بررس یجمالت دارا FMRI نیو در ح ،ییشنوا

پخش شد.  ماریب یدرک زبان، برا ییمعنا هایمسئول جنبه یمغز

دوطرف مغز  یوقانشکنج تمپورال ف تفعالی دهندهنشان PET هایافتهی

 یشکنج تمپورال فوقان شتر،یفهم ب تیپخش جمالت با قابل نیبود. در ح

از  یحاک زین FMRI هایافتهی. دادیرا نشان م یشتریب تیچپ فعال

تمپورال دو طرف  هایلوب یدر قسمت فوقان گنالیشدت س راتییتغ

 .]25[بود 

 تیوضع مارانیدر ب یینایب تیتثب بررسی( به2010برونو و همکاران )  

 ینبات تیوضع ماریده ب یمغز سمیمطالعه متابول نیپرداختند. در ا ینبات

 PET فرد سالم، توسط 39به مغز( را با  ژنیاکس دنرسی عدم دنبال)به

بصورت گسترده در  کیقرار دادند. نقص عمکرد متابول یابیمورد ارز

و بدون  یینایب تیبا تثب مارانیهر دو گروه ب ایانهیآهیشانیپ یقشر هشبک

 عملکرد. نشد مشاهده هاآن نیب یو تفاوت دیمشاهده گرد یینایب تیتثب

 یقشر یو اتصاالت عملکرد یعیطب مارانیب نای در مغز ساقه و مخچه

د گزارش ش یینایب تیو بدون تثب یینایب تیبا تثب مارانیدر هر دوگروه ب
 تیوضع مارانیب ررسیبهبود د ی( به بررس2010استرانو و همکاران ) .]26[

و  رسانیژنیتوقف اکس ،یزیدنبال خونرشده به یبستر دهیطول کش ینبات

که  دهیطول کش ینبات تیوضع ماریب 50مطالعه  نیتروما پرداختند. در ا

 یبودند در ط کیآنوکس %28و  کیهموراژ %36 ک،تروماتی هاآن 36%

مطالعه  نیقرار گرفتند. در ا یریگیماهه، تحت پ 25.7 یبیدوره تقر کی

 هایاسیتوسط مق مارانیب یعملکرد یو ناتوان گوییپاسخ زانیم

 Comaاصالح شده ) یکما یبهبود اسیاز جمله مق شدهیابیارزش

recovery scale-revisedیناتوان یدرجه بند اسی( و مق (disability 

rating scale( فوت %42) ماریب 21مطالعه،  انی. در پادندش یابی( ارز

( %4) ماریب 2ماندند،  یباق ینبات تی( در وضع%34) ماریب 17شدند، 

( %20) ماندهیباق ماریب 10. افتندیماه از حادثه بهبود  12قبل از  ییتروما

 یارهوشی( %12) هانفر از آن 6را نشان دادند و  یاریهوش ررسیبهبود د

 یعملکرد هایییذکر است توانا انی. شاافتندیباز  لکام طورخود را به

 .[27]د بومختل شده دایشد مارانیب هیدر کل

 هیعل یامتحان مجن .5-2
 ،یینایب ،ییشنوا لیمنافع از قب یزوال برخ صیفقها در خصوص تشخ

 نبدی. انددانسته هیعل یرا امتحان مجن صیمالک تشخ رهیو غ ییایبو

 ییبر زوال حس شنوا یرا مبن هیعل یمجن یادعا یکه مثال اگر جان حیتوض

هنگام رعد و برق  ایبلند غافالنه، و  ادیمانند فر یکند، با امور بیتکذ

 .[27] دهدیقرار م آزماییی... مورد راستو
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توان به قسامه استناد کرد که مطابق قواعد عام فقهی در صورتی می -2

که در باشد. درحالیدلیلی از جانب مجنی علیه بر برائت وجود نداشته

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

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

 کلی و مترقی برائت است. منافع، و اصل

 نباتی، حیات به مبتال فرد منافع زوال عدم و زوال بحث که درتوضیح آن  

های پزشکی مشروح، شک در زوال یا عدم زوال منافع طبق یافته

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

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

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

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

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

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

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

 شد، مشخص جزئیاتش تمام و شد محرز موضوع کههنگامى بنابراین

 در و اگر. یابدمى فعلیت و تنجز آنگاه رسد،مى اثبات مرحلۀ به حکم

 مسئله آن حکم خصوص در تواننمى نشود، احراز موضوع ای،مسئله

 .نمود بحث

اگر هنوز موضوع )زوال منافع(  ینبات اتیاکنون باید دید که در ح   

منافع که همان حکم  هدی پرداخت لزوم از توانمى آیا باشدمحرز نشده

تحقق  ه،کنندیدگیرس یتا قاض ییدر امور قضا ر؟یخ ایاست بحث کرد 

احراز نکند،  - ندگوییدعوا م یماد عیکه به آن وقا -را  یواقعه خارج

 میریبپذ دبای صورت نیا ری. در غدیاقدام به صدور حکم نما تواندینم

 رپذیدر تحقق موضوع، اصدار حکم امکان دیکه با وجود شک و ترد

عمده نظام  هاییژگی. از ومیستیقائل ن یامر نیما به چن کهیاست؛ درحال

نشود،  جادیا« علم» یقاض یاست که تا برا نیاثبات در حقوق اسالم ا

 یماد عیبه وقا ی. تحقق عدالت، منوط به علم قاضکندینم درحکم صا

 نیجرم و فعل متهم است. در ا انیم تیهر دعوا و سپس احراز رابطه سبب

ر موجود د نیو قرا لیدال عیعلم محصل از جم یبر مبنا یصورت، قاض

بودن علم در صدور حکم،  ی. محورکندیپرونده، اقدام به صدور حکم م

 رشیالزمه پذ گرید یبا وجود شبهه در تحقق موضوع منافات دارد. از سو

با وجود شبهه در تحقق حکم و موضوع، صدور  تیصدور حکم محکوم

 نیاسالم است. همچن یخالف اصول حقوق نیحکم خالف علم است و ا

قواعد ناظر بر قسامه  یموارد عدم اجرا گونهنیاصل برائت در ا یمقتض

جهت است که فقها در موارد مشابه  نیاست. به هم ینیقیمگر در موارد 

 یتوسط کارشناس پزشک ینییدر مدت زمان تع هیعل یفوت مجن لیاز قب

 .[35] اندنموده دیمثل چشم ترد ییجهت بازگشت منفعت اعضا

صورت که در خصوص  نبدی. اندشده لیقائل به تفص زین گرید یعده ا

 تکارجنای نباشد گوکه امتحان جوابیزوال منفعت عقل درصورت یادعا

خود را به جنون  کهنیاحتمال ا لیبه دل هیعل یو قسامه مجن خوردیقسم م

 هیعل یمجن ییو شنوا یینایب لیمنافع از قب ریو در سا ستین رفتهیزند، پذ

. و در خصوص گرددیاثبات م شیو ادعا خوردمی سوگند قسامه عنوانبه

. [31] استامتحان و قسامه جمع نموده نیب یطوس خیهمانند ش ییایبو

 یزوال عقل از جانب مجن یدر کتاب قواعد در بحث ادعا حلی عالمه

زوال عقل  صیو عدم تشخ صیمسئله در خصوص تشخ لیبا تفص هیعل

 اگر»: استداشته انیب نیچن یجان فیضمن حکم به تحل ،اختبار قیاز طر

زوال  یادعا هیعل یو مجن دیرا انکار نما هیعل یزوال عقل مجن تکارجنای

کنترل خلوت و  یتوسط حاکم برا ایعقل داشته باشد، به گماردن عده

. پس اگر اختالل احوال گرددمی امتحان ،در زمان غفلت هیعل یرفتار مجن

بدون قسم ثابت  یجنون و د،یو کردار او مشخص گرد ارو اختالف گفت

مشخص  ی. و اگر اختالل احوال و اختالف گفتار و کردار وگرددیم

در کتاب ارشاد  شانی. ا[32] «شودیبا قسم مقدم م تکاریقول جنا د،ینگرد

وجود دارد،  دیترد هیعل یکه در زوال عقل مجن یدر خصوص موارد زین

به  هیعل یصراحتا عدم قسم مجن یاختبار عرف لهیبوس نییپس از عدم تع

. [33] ستنموده انیخود را به جنون زده باشد را ب کهنیاحتمال ا لیدل

فرض اقامه  نیدر هم زین نیدر کتاب معالم الد یحل نالدیشمس نهمچنی

 یدر خصوص ادعا ولی. [34] استنموده انیرا ب تکاریقسم از جانب جنا

 .[31] دنماییصحبت م هیعل یقسامه مجن زصراحتا ا ییزوال شنوا

در  دیگرد انیاول و دوم که ب دگاهیمطابق د فقهی منظر از کهآن جهینت  

 عنوانبه لوث و قسامه به توانینم ینبات اتیخصوص فرد مبتال به ح

اول  دگاهیمطابق د رایاثبات زوال حواس پنجگانه استناد نمود. ز لدلی

(، قسامه در کنار ییای)در خصوص زوال بو یبصورت مطلق و عالمه حل

جهت  یو استظهار یتعبد امری عنوانو به شدهانیب هایوهیبه ش حانامت

 . و با توجهباشدیاثر نم یدارا ییاعتبار بوده و به تنها یرفع احتمال، دارا

 ست،ین یکه امکان اختبار از و ینبات اتیمبتال به ح ماریب تیبه وضع

 دگاهدی براساس کهدر نظر گرفت. حال آن توانیقسامه نم یبرا ینقش

 ،ییایحواس پنجگانه به جز بو ریگفت در خصوص سا توانیسوم م

قابل مناقشه  لیامر به چند دل نیبوده که البته ا ینقش اثبات یقسامه دارا

است که  یقسامه زمان یشد مجرا انیدوم ب هیچنانچه در نظر -1است. 

و  تجنای وقوع اصل و باشدوجود داشته تیبر وقوع اصل جنا یقرائن

منتسب  تکاریمحرز باشد و با قسامه زوال منفعت را به فرد جنا افعزوال من

در  یقسامه نقش اثبات یسوم برا دگاهیکه براساس د ی. در حالمنمایییم

 . استشدهدر نظر گرفته تیوقوع جنا

 40.. .مارانیزوال منافع در ب یچالش ها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 یقسامه در زوال منافع با ابهامات ینقش اثبات زین یفریاز منظر حقوق ک  

: »... 1392مصوب  یقانون مجازات اسالم 671مواجه است. مطابق ماده 

نقصان  ایدر زوال منفعت  هیعل یمرتکب و مجن انیدر موارد اختالف م

قول  ای یعلم قاض نه،یاقرار، ب ش،یاختبار و آزما قیآن، چنانچه از طر

نقصان منفعت ثابت نشود، در صورت  ایکارشناس مورد وثوق، زوال 

اعضا مقرر  هیکه در د یبا قسامه به نحو تواندیم هیعل یتحقق لوث، مجن

ماده در خصوص  نیکه در ا یاز ابهامات یکی«. را ثابت کند... هیاست، د

قراردارد وجود دارد آن است که  ینبات اتیکه در ح هیعل یمجن تیوضع

عدم  جهیکارشناس مورد وثوق در زوال منفعت و در نت دیترد رضدر ف

قانون  314مطابق ماده  شود؟یچگونه لوث محقق م یحصول علم قاض

که موجب ظن  اماراتی و قرائن وجود از است عبارت لوث»: الذکرفوق

و در « شودینحوه ارتکاب از جانب متهم م ای تیبه ارتکاب جنا یقاض

 دیتحقق لوث تأک یقانون به لزوم امارات و قرائن برا نیهم 315ماده 

لوث  ،ینبات اتیبه ح یمنته تجنای وقوع در چنانچه حال. استشده

 و باشدو شبهه وجود داشته دیدر زوال منافع اعضا، ترد یمحقق گردد ول

زوال منفعت عضو، مردد باشد، به نظر  نهیدر زم زیمورد وثوق ن کارشناس

اثبات زوال منفعت عضو با اصول، قواعد،  جهتاستناد به قسامه  رسدیم

 عقل و منطق مطابقت نخواهد داشت.

 یقانون مزبور در صورت ادعا 459نکته قابل توجه آن که مطابق ماده   

بر زوال منفعت عضو، در صورت تحقق لوث  یاو مبن یول ای هیعل یمجن

و اختبار  شیبه کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزما یو عدم دسترس

 نیو ا شودیبا قسامه ثابت م یو یول ای هیعل یمجن یموجب علم، ادعا

 ینموده که در صورت حصول لوث، تنها در صورت انیرا ب یفرضماده، 

به کارشناس مورد وثوق نباشد  یبه قسامه استناد نمود که دسترس توانیم

وجود نداشته باشد؛ بر خالف  زین هیعل یو اختبار مجن شیو امکان آزما

 قیاز طر ینقصان منفعت حت ایقانون که از عدم اثبات زوال  نیا 671ماده 

مورد وثوق و سپس استناد به قسامه در صورت تحقق  ارشناسقول ک

اوصاف و صرف نظر از تعارض  نیآمده است. لذا با ا انیه ملوث سخن ب

که شخص در اثر وقوع  یدر فرض رسدی، به نظر م671و  459مواد 

 تیلوث در اصل وقوع جنا دشای است،شده ینبات اتیوارد ح ت،یجنا

(، اما چنانچه قول کارشناس یجان وسطحاصل گردد )ظن ارتکاب جرم ت

 زین ییمقام قضا یدر زوال منفعت باشد و برا دیبر ترد یمورد وثوق، مبن

که  یحکم لوث به حالت یباشد، امکان تسر یو شبهه باق دیهمچنان ترد

همانطور  یحالت نیدر چن رایاست، وجود ندارد؛ ز دیزوال منافع مورد ترد

بقا  یتوجه به اصل استصحاب موضوع بادر مقام شبهه  د،یگرد انیکه ب

است، بدون استناد به  یجار زین اتیه در دمنفعت عضو و اصل برائت، ک

 را صادر نمود. هیحکم قض توانیقسامه م

  )اقرار( یجان قیتصد. 4-5

 انیب یاثبات زوال منافع را اقرار جان هایاز راه یکیاز فقها  یبرخ  

اشاره  [30] یزی.. تبرتالیاول و آ دیبه شه توانمی جمله از که اندنموده

رفتن  نیدر از ب» :سدنوییم نیچن یینایب هیاول در زوال د دینمود. شه

 هیعل یمجن ،یجان ایکه دو شاهد به آن شهادت بدهند  یدر صورت یینایب

 یفریحقوق ک دگاهی. از د[36]« ثابت است هید کی د،ی)اقرار( نما قیرا تصد

 مجازات قانون 454 ،312 ،173 تا 164 ،160 مواد در گذارقانون زین

اعم از حدود،  یفریاقرار در امور ک یبه نقش اثبات 1392مصوب  اسالمی

 رارقانون فوق اق 164پرداخته است. بموجب ماده  اتیو د راتیتعز

به ارتکاب جرم از جانب خود است. و بموجب  یعبارت از اخبار شخص

 تیاقرار در امور، موضوع یقانون مذکور نقش اثبات 171ماده  حیتصر

موظف به صدور  ندهکنیدگیرس ییدارد و مقام قضا تیقینداشته و طر

 کنندهیدگیرس یقاض بررسی با کهحکم بر اساس مفاد اقرار است. مگر آن

 قیدادگاه تحق صورتنیقرائن و امارات بر خالف مفاد اقرار باشد که در ا

 یالزم را انجام داده و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأ یو بررس

 . کندیذکر م

که اقرارکننده خود متعهد  یشبه عمد ای یدر موارد جرائم عمد نیبنابرا

 دآییبوجود نم یهست مشکل هیعل یو خسارات مجن اتیبه پرداخت د

از تصادفات و موارد  یناش ینبات اتیمبتال به ح ماریدر خصوص ب یول

که اقرارکننده با متعهد پرداخت در عصر  -رهغی و پزشکان قصور –مشابه 

 . گرددیمطرح م یحاضر متفاوت است سؤاالت و ابهامات

 ایآ نینمود؟ همچن یاقرار تلق توانیرا م یاظهارات نیچن اآی کهنخست آن

که  یعلم پزشک هایافتهیبا توجه به قرائن و امارات و  یاراقر نیچن

 ییمقام قضا جهیکه در نت ر؟یخ ایمخالفت دارد  دیمطرح گرد

رسد با توجه به  یباشد. به نظر م یموظف به بررس کنندهیدگیرس

 -انفسهم یعل»  دیاقرار با لحاظ ق فیعمومات فقه و حقوق خصوصا تعر

ف فقها و حقوقدانان، اطالق اقرار بر یمذکور در تعار «شیبه ضرر خو

اظهارات در  گونهنیو اخذ به مفاد ا تکاریاز جانب جنا یاظهارات نیچن

 نیباشد. بنابرا یشبهه بوده و فاقد وجاهت قانون یدارا شدهانیموارد ب

از  هیو مقررات پرداخت د نیکه در قوان یالاقل در موارد یاقرار نیچن

تصادفات  لیشده از قب ینبیشیاز مقصر پ ینیثالث و به جانش هیناح

کادر درمان و موارد مشابه،  ریاز کار، تقص یحوادث ناش ایو  یرانندگ

 . ردیمورد استناد قرار گ تواندینم

بر قابل استناد و  یشخص جان هیاز ناح هیپرداخت دهرچند در موارد 

  .خدشه نمود توانینم یاقرار نینافذ بودن چن

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران جعفر فراست  41
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 اتید نییضوابط تع -6

 د،یگرد انیب ینبات اتیدر ح هیعل یحاالت مجن نییهمانگونه که در تب   

بدن دچار اختالل  یاراد هایتیگسترده به قشر مغز، فعال بیآس لیبه دل

 یرارادیغ هایتیندارد و فعال یو شناخت یعملکرد ذهن ماریو ب شودیم

 یداریبدن از جمله تنفس، ضربان قلب، پمپاژ خون و چرخه خواب و ب

بدن  یرارادیآن است که ساقه مغز که مرکز کنترل اعمال غ لیبه دل نهات

که شخص  یتیوضع نی. لذا در چندهدیاست، همچنان به کار خود ادامه م

 شودیسؤاالت مطرح م نیاست، ا یو آگاه یفاقد هر گونه عملکرد شناخت

 ای استرفته نیاز ب یقشر مغز به کل بیعقل مصدوم در اثر تخر ایکه آ

 ،یینایمنافع، از جمله حواس پنجگانه ب هیکل اجمالی صورتبه ایر؟ آیخ

قشر مغز  بیو المسه در اثر ضربه به مغز و تخر ییچشا ،ییایبو ،ییشنوا

 هایصورت گرفته در سال هایدر اکثر پژوهش ر؟یخ ایشوند یم لیزا

 هاشار ینبات اتیبه ح یمنته تیمنافع در اثر جنا ریبه زوال عقل و سا ریاخ

از  اتید نییضوابط تع یشده و در فرض اثبات زوال منافع، به بررس

 هاپژوهش نیاز ا یکی در. استعدم تداخل پرداخته شده ایتداخل  ثیح

مطابق نظر  ،ینبات اتیبه ح یمنته تجنای در که استاستدالل شده نچنی

 ،ییچشا ،ییشنوا ،یینایاز جمله زوال عقل، ب یعوارض یپزشک قانون

تکلم و عدم کنترل ادرار و مدفوع و عدم توان مقاربت  ،ییایبوالمسه، 

با توجه به وجود شواهد  یدگاهید نی. اتخاذ چن[5]مشهود است  یجنس

 یبه زندگ ینبات اتیاز اشخاص مبتال به ح ایبر بازگشت عده یمبن ینیع

مقاله درخصوص ابهامات موجود در  نیدر ا شدهانیو مطالب ب یعاد

 یو المسه، فاقد مبنا یینایب ،ییچشا ،ییشنوا ،ییایبو لیاز قب یزوال منافع

بدون کنکاش در خصوص  یعلم قاتیبوده و چه بسا اکثر تحق یعلم

زوال منافع و صرفا در  صیتشخ یارهایمع یابیابهامات موجود در ارز

 اتیتعدد د یحقوق هایچالش نهیدر زم قیمنافع به تحق هیفرض زوال کل

 اتید نییدرخصوص ضوابط تع ی. بطورکلاندهپرداخت ینبات اتیدر ح

 :شودیمطرح م هیسه نظر ینبات اتیبه ح یمنته تیمنفعت اعضا در جنا

 منافع هیالف( عدم تداخل د   

 تیدر جنا کهنیو ا اتیبا توجه به اصل عدم تداخل د دگاهید نیمطابق ا  

 لیزا یدر اثر صدمه به قشر مغز، منافع متعدد ینبات اتیبه ح یمنته

 هیعقل و حواس پنجگانه د لیاز منافع از قب کیهر  برای استشده

قانون  544به ماده  هینظر نیا هی. در توج[2] شودیمحاسبه م ایجداگانه

هر گاه در اثر »استناد شده که مطابق آن:  1392مصوب  یاسالم مجازات

در اثر  کهنیناقص شود مانند ا ای لیچند رفتار، منافع متعدد زا ای کی

 کیکم شود، هر  ایبرود  نیاز ب یو عقل کس ییشنوا ،یینایضربه به سر، ب

 «.جداگانه دارد هید

در  ،یماده قانون نای در گذارگفت هر چند قانون دیبا دگاهید نیدر نقد ا

منافع و عدم  هینقصان منافع متعدد، صراحتا از تعدد د ایصورت زوال 

و شواهد  یعلم پزشک هایافتهی به توجه با اما است،تداخل سخن گفته

 زین ینبات اتیسال از ح کیپس از گذشت  مارانیاز ب یموارد نادر ،ینیع

منافع حواس پنجگانه  یدر خصوص زوال قطع توانینم اند،افتهیبهبود 

که شخص  یتیمنافع در وضع نیدر خصوص ا اتیتعدد د جهیو در نت

همانطور که  رایاظهار نظر نمود. ز یاست به راحت ینبات اتیمبتال به ح

 ستمیس نیب یارتباط عملکرد قطع ،ینبات اتیمبتال به ح ماریگفته شد در ب

مودال که در  یپل یو قشر ارتباط یداریچرخه خواب و ب کمحر

نقش دارد، در عدم درک آگاهانه حواس نقش دارد.  یآگاه یرگیشکل

چون  نیاز حواس پنجگانه مختل شده باشند. بنابرا کیبدون آن که هر 

عدم تداخل  ایو صحبت از تداخل  ستیاصل زوال منافع پنجگانه محرز ن

 ری. هر چند در خصوص ساباشدیانتفا موضوع م همنافع سالبه ب گونهنیا

وجود دارد مانند زوال عقل، عدم  یزوال قطع صیکه امکان تشخ یمنافع

و  یفوقان هایتکلم، فلج اندام ییضبط ادار و مدفوع، عدم توانا ییتوانا

 نیدر چن کهنیبا علم به ا ،یقطع صیپس از احراز تشخ رهیو غ یتحتان

با توجه به اصل عدم تداخل  توانیم ستین تصورم شتریب یبهبود یتیوضع

و مواد  1392مصوب  یقانون مجازات اسالم 538مذکور در ماده  اتید

قانون  703، 680ماده  لی، ذ678، 548، 546، 545، 544، 542، 541، 539

از  ریزوال منافع غ اتیعدم تداخل د یعنی هینظر نیشده قائل به اانیب

 .میحواس پنجگانه باش

 منافع هیب( تداخل د   

 یو فتاوا اتیدر کنار روا اتیاصل عدم تداخل د» دگاه،ید نیا مطابق

متعدد به  اتید ات،یمشهور فقها اقتضا دارد که در صورت تعدد جنا

 یامر زین ییقضا هیمسئله در قانون و رو نی. اردیتعلق گ هیعل یمجن

 یمنجر به زندگ تیجنا کیکه  یدر موارد نی. با وجود ااسترفتهیپذ

قشر مغز  دنید بیآس ،یاصل تیجنا گرید انیو به ب رددشخص گ ینبات

بر  ییکنترل ادرار و توانا رینظ گردی منافع آن، دنبالباشد، هر چند به

با توجه به  رود،یم نیدست و پا و امثال آن هم از ب ریحرکت اندام ها نظ

 اتیجنا میسو و امکان تقس کیاز  اتیعدم تداخل د هیقابل نقد بودن نظر

 شتریب یتیو نه جنا یمغز بیبه آس هایو انتساب ناتوان یو تبع یبه اصل

 .[37] «شد اتیقائل به تداخل د توانیم گر،ید یاز سو

منجر  تجنای در کهقابل انتقاد است: نخست آن لیبه دو دل دگاهید نیا  

 یقشر مغز و اختالل عملکرد شناخت بیتخر رغمیعل ،ینبات اتیبه ح

در خصوص زوال منافع  یاظهار نظر قطع ینیآن، بر اساس شواهد ع

عدم  ایتا بتوان در خصوص تداخل  ستین رپذیحواس پنجگانه امکان

 منافع، اظهار نظر نمود. گونهنیا اتیتداخل د

 42.. .مارانیزوال منافع در ب یچالش ها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شود وفق  لیزا یمنافع ،یکه حسب مستندات قطع فرضی در کهدوم آن 

نقصان منافع،  ای، در زوال 1392مصوب  یقانون مجازات اسالم 544ماده 

 یفرض چیدر ه گریکدیمنافع نسبت به  هیجداگانه دارد  و د هید کیهر 

 یکه عضو یاعضا با منافع در حالت هیهر چند که تداخل د کند،یتداخل نم

صدمه به عضو موجب اختالل منفعت گردد، با  ایباشد  یمنفعت لمح

 .است ریپذقانون، امکان نیا 546و  545مواد  طیاحراز شرا

 برآن دیزوال عقل و پرداخت خسارت زا هید نییج( تع   

ادعا  توانیاست پس م ژهیو ینهاد حقوق کی هید» دگاهید نیمطابق ا  

. در شودیجبران خسارت در آن مالحظه م یکرد که در همه موارد، نوع

خسارت  صهیشبه عمد، واجد هر دو خص اتیمثل جنا ق،یاز مصاد یبعض

فقط جنبه جبران خسارت دارد. در  ق،یمصاد یاست و در برخ مهیو جر

 نهیو هز طیخاص و شرا تیبا توجه به وضع مارانیب نیخصوص ا

 تیوضع نیدر ا یتا چه زمان باشدیمشخص نم کهنای و هاآن ینگهدار

جبران کننده کل  تواندیمتعدد نم اتیکردن د نییخواهند ماند، تع یباق

و  هید کی نییتع درسیباشد. به نظر م یفرد نیخسارات وارده به چن

 زانیم نیشتریکننده بنیکه تأم ینحو به هیپرداخت خسارت مازاد بر د

 .[38] «باشد هید نییدر تع وهیش نترییخسارات وارده باشد، منطق

گفت که پرداخت  دیوارد است؛ در ابتدا با یراداتیا زین دگاهید نیبر ا  

در  داست،یعبارت پ نای ظاهر از که گونههمان هیخسارت مازاد بر د

 دیشده باشد و زا نییمنافع، تع ایصدمات  هیقابل تحقق است که د یفرض

 نیشود. ا نیدرمان و جبران خسارت مع هاینهیبه جهت هز اتیبر آن، د

عالوه بر زوال عقل،  گریاست که در صورت اثبات زوال منافع د یحال رد

از منافع در  کیهر  ،یقانون مجازات اسالم 544ماده  حیبنا به نص صر

 نیمطابق ا یهستند. از طرف ایجداگانه هید یزوال عقل دارا هیکنار د

 هیاما صرفا د دهیگرد لیفرض بر آن است که منافع متعدد زا زین دگاهید

 اتیبه ح یمنته تیدر جنا کهیدرحالعقل قابل پرداخت است؛  والز

است. همانطور که گفته شد، شخص  دیمنافع محل ترد ریزوال سا ینبات

قادر به درک  یاریهوش یمحتوا نییسطح پا لیبه دل ینبات اتیمبتال به ح

مسأله در عدم درک آگاهانه حواس  نیو ا ستیخود ن رامونیپ طیمح

 مارانیب تیوضع یکه از بررس یپزشک هایافتهیبه  توجهنقش دارد. با 

 ،یاریصورت گرفته است، در صورت بازگشت هوش ینبات اتیمبتال به ح

در خصوص زوال  توانیامکان درک آگاهانه حواس وجود دارد و نم

 مجازات قانون 680 ماده در گذارقانون  .نمود یمنافع اظهار نظر قطع

 هیعل یمجن یتجنای اثر در گاه هر» :استداشته انیب 1392مصوب  اسالمی

نفس  هیبه فوت او گردد، د یشود و به اغما رود، چنانچه منته هوشیب

بوده،  هوشیکه ب ینسبت به زمان د،یو چنانچه به هوش آ شودیثابت م

به وجود  زین یگرید هایبی. چنانچه عوارض و آسگرددیارش ثابت م

 «.پرداخت شود دیبا زیارش عوارض مزبور ن ای هید د،یآ

 دهیگرد انیبه صورت مطلق ب یهوشیماده واژه ب نای در کهبا توجه به آن

قرار دارد به  ینبات اتیکه در ح هیعل یمجن تیگفت وضع توانیاست، م

( است مشمول ی)عملکرد شناخت یاریهوش محتوای فاقد کهلحاظ آن

 تیدر اثر جنا هیعل یمجن ،یحالت نیدر چن رایماده است. ز نیمقررات ا

ساقه مغز و اعمال  هایتیفعال لیو هر چند متعاقبا به دل دهیگرد هوشیب

است  یاریسطح هوش یدارا یداریاز جمله چرخه خواب و ب یرارادیغ

 نی(، چنی)آگاه یاریهوش یبودن محتوا نییپا لی(، اما به دلیداری)ب

ارش  ای هید نییعالوه بر تع ستباییبوده و م یاریفاقد هوش یشخص

 برای است،شده جادیا یدر و یکه به صورت قطع یو عوارض هابیآس

 .نمود نییارش تع زین یو یهوشیب

از منافع  یزوال برخ ماران،یدسته از ب نیدر ا رسدیبه نظر م نیبنابرا  

 یسؤال مطرح م نیاست. حال ا یجد دیمانند حواس پنجگانه محل ترد

 یو عوارض هابیشود که در فرض عدم زوال حواس پنجگانه، چه آس

از  ییبر اعضا تیحادث شود. چنانچه جنا یممکن است به صورت قطع

 یاعضا وارد شده باشد مانند جراحت ریسا ایسر  لیقب از هیعل یبدن مجن

 ینبات اتیوارد ح هیعل یمغز را پاره نموده و متعاقب آن، مجن سهیکه ک

خواهد شد. در خصوص  نییتع هیصدمات د نیشود، در خصوص ا

قانون  546به ماده  توانیم زنی عقل زوال مانند رتحدوث صدمه بزرگ

چنانچه به »ماده:  نینمود. مطابق ا ارهاش 1392مصوب  یمجازات اسالم

 هکنیمانند ا دیبه وجود آ تریجراحت، صدمه بزرگ ایضربه  رادیسبب ا

با شکستن سر، عقل زائل شود، هرگاه آن جراحت، علت و سبب زوال 

 هیجراحت واقع شده باشد، د ایضربه  کینقصان منفعت باشد، اگر با  ای

نقصان  ایزوال  هیو تنها د کندیمتداخل  شتریب هیجراحت در د ایضربه 

نقصان  ایو چنانچه زوال منفعت  شودیاست پرداخت م شتریمنفعت که ب

 جادیکه جراحت را ا ایاز ضربه ریغ یگریجراحت د ایآن با ضربه 

 ایجراحت وارده علت زوال  ایضربه  ای و باشد شده واقع است،کرده

نباشد و اتفاقا با  گرند،یکدیکه الزم و ملزوم  اینقصان منفعت به گونه

 ایضربه  ابد،ینقصان  ایزائل گردد  زیآن ضربه و جراحت، منفعت ن

در خصوص  نیهمچن«. جداگانه دارد هیجراحت و منفعت، هر کدام د

اظهار  زیاختالل در قدرت مقاربت ن ایاختالل در کنترل ادرار و مدفوع 

.  اما است رپذیعوارض امکان نیارش ا ای هیدر خصوص د ینظر قطع

در خصوص  شتریکه پ یلیدر خصوص زوال حواس پنجگانه بنا به دال

 امکان شد، گفته هاو شبهه در زوال آن دیترد ایمنافع و  نیعدم زوال ا

 هاینهیارش حسب مورد وجود ندارد. البته در خصوص هز ای هید نتعیی

خصوص با توجه  نینظرات مختلف در ا رغمیاشخاص عل نیدرمان ا

ارش  ای هید نییفقها عالوه بر تع یبرخ دگاهیو د یمدن تیمسئول اعدبه قو

 زین هیاست، خسارات مازاد بر د دهیگرد جادیکه ا هاییبیصدمات و آس

 .نمود نییتع توانیم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران جعفر فراست  43
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  یرگیجهینتبحث و 

منافع خصوصا منفعت  یزوال برخ یجهت اثبات قطع یدر علم پزشک  

و المسه عالوه  ییچشا ،ییایبو ،یینایب ،ییشنوا لیحواس پنجگانه از قب

است.  ماریب گوییو پاسخ یبه همکار ازیمورد استفاده، ن هایبر آزمون

 ماریب ،یاریهوش یکاهش محتوا لیبه دل ینبات اتیمبتال به ح مارانیدر ب

 قیاز طر نیاست. بنابرا یخود نداشته و فاقد آگاه رامونیپ طیاز مح یکدر

 یپزشک شاتآزمای و هاآزمون نیو همچن آزمایییو راست یاختبار عرف

با  نیمنافع اظهار نظر نمود. عالوه بر ا نیا یدر مورد زوال قطع توانینم

 هب مارانیب نیاز ا یبر بازگشت برخ یمبن ینیتوجه به وجود شواهد ع

 کیبعد از گذشت  یحت ینبات اتیو خروج از ح یعاد یحالت زندگ

مبتال به  مارانیاز ب یبرخ یابیدر مورد ارز یپزشک قاتیتحق یسال، بعض

مربوط به درک حس درد،  یقشر ینواح تفعالی دهندهنشان ینبات اتیح

مربوط به  یقشر ینواح تیو فعال یکیدردناک الکتر کیتحر نیدر ح

 در. استبوده مارانیب گونهنیجمالت قابل فهم در ا انیب نیدر ح ییشنوا

 یکه در بحث کارشناس یابیارز جیبا توجه به نتا زین یینابی حس خصوص

  .است دیعدم زوال آن مورد ترد ایزوال  د،یمطرح گرد

 یفریاز ادله اثبات ک کی چیه نکهیا لیبه دل زیفقه و حقوق ن دگاهیاز د  

 توانیرا ندارند، نم یمارانیب نیتوان اثبات زوال حواس پنجگانه در چن

از فقها و  یهر چند برخ منافع صحبت نمود.  نیا یاز زوال قطع

، 1392مصوب  اسالمی مجازات قانون  459 و 671 مواد در گذارقانون

 هیعل یو مجن یادله اثبات زوال منافع، در فرض اختالف جان مبحثدر 

اختبار و  قیزوال منفعت از طر صیدر زوال منفعت عضو و عدم تشخ

به کارشناس، در صورت تحقق  یعدم دسترس ایکارشناس مورد وثوق و 

زوال منفعت عضو ذکر  هیاز ادله اثبات د یکی عنوانلوث، قسامه را به

قسامه  نکهیبر ا یمبن ینظرات مخالف فقه یبه برخ جهمودند. که با تون

در صورت تحقق لوث کاربرد  یبه جان تیصرفا در اثبات انتساب جنا

هر چند در  نیاتخاذ شده، خدشه وارد است. بنابرا دگاهیدارد، بر د

 هیعل یمجن ینبات اتیانجام شده با فرض زوال منافع در ح هایپژوهش

منافع  اتیعدم تداخل د ایدر خصوص تداخل و  یمتفاوت هایدگاهید

و عدم امکان اظهار نظر  شدهانیب هایافتهیاما با توجه به  ده،یمطرح گرد

در  توانیدر خصوص اثبات زوال منافع حواس پنجگانه نم یقطع

منافع اظهار نظر نمود. هر چند  نیا اتیعدم تداخل د ایخصوص تداخل 

وجود دارد  یقطع الزو صیه امکان تشخک یمنافع ریدر خصوص سا

تکلم، فلج  ییضبط ادار و مدفوع، عدم توانا ییمانند زوال عقل، عدم توانا

با علم  ،یقطع صیپس از احراز تشخ ره،یو غ یو تحتان یفوقان هایاندام

با توجه  توانیم ست،یمتصور ن شتریب یبهبود یتیوضع نیدر چن نکهیبه ا

 یمجازات اسالم قانون 538مذکور در ماده  اتیبه اصل عدم تداخل د

 لی، ذ678، 548، 546، 545، 544، 542، 541، 539و مواد  1392مصوب 

 .میباش اتیقائل به عدم تداخل د شدهانیقانون ب 703، 680ماده 

 یفاقد محتوا ینبات اتحی به مبتال افراد کهبا توجه به آن نیهمچن

مصوب  یقانون مجازات اسالم 680هستند، با استناد به ماده  یاریهوش

مبتال به  هعلییمجن توانیماده م نیدر ا «یهوشیب» و اطالق واژه   1392

 اتید نییعالوه بر تع ،یو در صورت بهبود یتلق هوشیرا ب ینبات اتیح

 پزشکی علم نظر از هانقصان آن ایکه زوال  یبر اعضا و منافع تیناج

(، اتیاست )حسب مورد با در نظر گرفتن قواعد تعدد و تداخل د یقطع

نمود. در خصوص منافع  و در  نییارش تع ز،ین یهوشیمدت زمان ب یبرا

 اتیکه ابتال به ح یگفت در صورت توانیبطور خالصه م زیصورت فوت ن

باشد،  یعمد ریصدمات، غ ایصدمه  تیاز سرا یناش ماریب وتو ف ینبات

 یقانون مجازات اسالم 539الف وب ماده  یمقرر در بندها طیبا شرا

مقرر  طیصدمات باشرا ایبودن صدمه  یو در صورت عمد 1392مصوب 

صدمات کمتر  هیشده با تداخل دانیاز قانون ب 680، 673، 546در ماده 

و  گرددیفوت پرداخت م هدی عنوانبه هیک دیصرفا  شتر،یدر صدمات ب

و با لحاظ  شدهانیب یمذکور در مواد قانون طیادر صورت عدم مطابقت شر

 538در ماده  زنی گذارقانون رشیکه مورد پذ اتیاصل عدم تداخل د

صدمات  ایصدمه  رادای اثبات صورت در است،قرار گرفته شدهانیقانون ب

 زنی رو بزرگت یمسر ریصدمات غ  هید ستباییم ترکیو کوچ یرمسریغ
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