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  ضوابط تعيين ديه اشخاص واجد زندگي نباتي
  پور حميد عسكري

  1زاده باقي الميرا نقي
  

  چكيده
گردد و مرگ را به حقيقي،  تعددي از مرگ ارائه ميمدر علم پزشكي قانوني تعاريف 

رابت نزديكي قاما يكي از حاالتي كه با مرگ  ،نمايند مي ظاهري و مغزي تقسيم بندي
اصوالً در حالت . است» زندگي نباتي«وضعيت  ،شود اه گرفته ميدارد و بعضاً با آن اشتب

در  .گردد و داراي حيات است شخص مرده محسوب نمي، مذكور برخالف انواع مرگ
 اين اشخاصحتساب ميزان ديه رويه قضايي ميان قضات و پزشكان قانوني همواره نحوه ا

بدين توضيح . گردد ي ميمحل منازعه است و اين امر باعث اطاله فرايند دادرسي كيفر
و منافع  اصي به لحاظ صدمات وارده به اعضاكه وفق قوانين كيفري در مورد چنين اشخ

اين نظر توسط  تاما پذيرش كلي. اي تعيين گردد آنان بايد ديه و يا ارش جداگانه
از طرف ديگر با وجود اصل . متخصصان پزشكي قانوني محل ترديد و تأمل است

گر از پرداخت ديات  ديات در صدمات بدني و خودداري بيمهحاكميت عدم تداخل 
هايي  گردد و آنان را با چالش مي نپزشكاغلي متعدد چنين امري نوعاً سبب سلب امنيت ش

در مقاله مذكور سعي شده است كه با ارائه . سازد از حيث پرداخت ديه مواجه مي
  .ب در اين خصوص ارائه طريق گرددسراهكارهايي متنا

  
  كليدي نواژگا

اصل عدم تداخل  ،زندگي نباتي ،كما ،مرگ ظاهري ،مرگ قطعي ،مرگ مغزي
  ديات
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  ضوابط تعيين ديه اشخاص واجد زندگي نباتي

لذا براي تحقق آن  ،استمقيد به حصول نتيجه بزه قتل از جرايم جايي كه  از آن
قها، حقوقدانان و قوانين با مرگ در آثار ف. باشد ميمرگ مجني عليه شرط 

سلب حيات، قتل و كشتن آمده  هايي همانند ازهاق نفس، خارج ساختن روح، ژهوا
  .است
ر تعريف مرگ هم از نظر پزشكي و هم از ديدگاه قانوني تا يهاي اخ تا سال«

ها تنفس  ايستاد و ريه وقتي قلب از ضربان باز مي ،اي بود حدودي موضوع ساده
تعريف . آمد به حساب مي شخص از نظر پزشكان و علم حقوق مرده ،كردند نمي

زيرا هيچ روشي براي . شد سنتي مرگ معيار از كار افتادن مغز را شامل نمي
اي  هاي اخير هيچ وسيله تشخيص مرگ مغزي وجود نداشته است به عالوه تا سال

براي حفظ فعاليت قلب و ريه در اختيار نبوده و تنفس، فعاليت قلب و كاركرد 
ط هستند كه قطع هر يك از آنها، آن دو عضو ديگر مغز به قدري به يكديگر مرتب

  )2، ص.م1980بومن، (. »دارد را ظرف چند دقيقه از فعاليت باز مي
تشخيص وقوع مرگ و زمان حصول اصوالً اينكه ،اي كه قابل توجه است  نكته

بنابراين اخذ  ،استپزشكي قانوني متخصصان آن امري تخصصي و در صالحيت 
  .باشد در اين خصوص ضروري مي كارشناسان امرنظريه 

  
  مرگ از ديدگاه علم پزشكي انواع: گفتار اول

آيد به نام  در سرحد مرگ و زندگي حالتي پيش مي« :مرگ ظاهري ـ الف
نهايت خفيف شده و  مرگ ظاهري كه در طي آن اعمال تنفسي و حركات قلبي بي

تنفس  احيايامات در اين شرايط با انجام اقد ،رسد حتي در ظاهر متوقف به نظر مي
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و تحريك قلب با الكتروشوك امكان بازگشت يژن سمصنوعي و رساندن اك
  )20ص  ،.ش1380گودرزي، ( .»شخص به زندگي وجود خواهد داشت

 ،عروقي ،مرگ وقتي قطعي است كه اعمال قلبي« :مرگ حقيقي يا قطعي ـ ب
. اشدبرگشت آن امكان نداشته بحسي و حركتي به طور كامل از بين برود و 

توقف جريان خون، توقف تنفس، اتساع و : ت ازسم مرگ حقيقي عبارت اعالي
 .»از بين رفتن امواج الكتريكي قلب و مغز ،ثابت ماندن مردمك هر دو چشم

  )345، ص .ش1377گودرزي، (
مرگ «؛با مرگ قطعي اشتباه كرد نبايد مرگ مغزي را  : مغزيمرگ  ـ  ج

بايد توجه . بازگشت تمام اعمال مغزيمغزي عبارت است از توقف غير قابل 
داشت كه تنها از بين رفتن اعمال عاليه كه مربوط به تخريب قشر و ساقه مغز 

هاي  العمل است كه با سكوت ممتد و چندين ساعته نوار مغزي و منتفي بودن عكس
صرف وقت و دقت قابل تشخيص تحريكي چشمي و پوستي و حلقي و غيره با 

  )348، ص .ش1377گودرزي، (. »باشد است مالك مي
ين نامه اجرايي قانون پيوند اعضاء بيماران فوت شده يا بيماراني اده يك آيدر م

در تعريف هيأت وزيران  .ش25/1/1381كه مرگ مغزي آنان مسلم است مصوب 
غيرقابل بازگشت كليه  طعمرگ مغزي عبارت است از ق«: مرگ مغزي آمده است

و ) اليه زير قشر مغز(، ساب كورتيكال )ر مغزقش(هاي مغزي كورتيكال  فعاليت
شرايط مرگ مغزي را چنين  توان بنابر مراتب فوق مي ،»ساقه مغز به طور كامل

  :برشمرد
  .باشداغماي عميق بيمار در  ـ الف
قطع كامل تنفس و عدم وجود تنفس خود به خودي كه موجب وابستگي و  ـ ب

در اين مورد . گرديده است) ورونتيالت(نياز قطعي به دستگاه تنفس مصنوعي 
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و ساير داروها به ) عوامل مهار كننده عصبي عضالني(مصرف داروهاي شل كننده 
  .عنوان عامل نارسايي تنفسي ضروري است

  .مكان مشخص شده باشدحتي االبا اقدامات معمول علت اغما، ـ ج
شخص به علت  يحالتچنين مطلق است و در  يمرگ مغزي مرگ نتيجه آن كه«
مواج مغزي قابل ثبتي هيچ گونه ا ،هاي فراواني كه به مغز او وارد گرديده يبآس

دچار مرگ شخصي لذا چنانچه . باشد مي غيرقابل برگشتم حياتي او ندارد و عالي
» حكم مرده« د درنبدن او فعاليت داشته باش ، لكن قلب و ساير اعضايمغزي شود

كه به حيات او نمايد و وارد ي به احشخص ثالثي جرچنين حالتي است و اگر در 
  .شود محسوب ميقاتل  ،پايان دهد كسي كه سبب جراحت اول شده است

هر «است داشته  مقررقانون مجازات اسالمي  217در ماده قانونگذار بدين لحاظ 
گاه جراحتي كه نفر اول وارد كرده مجروح را در حكم مرده قرار داده و تنها 

ند و در اين حال ديگري كاري را انجام دهد كه آخرين رمق حيات در او باقي بما
شود و دومي تنها ديه جنايت بر مرده را  به حيات او پايان بخشد اولي قصاص مي

نظريه مرگ مغزي توسط پزشكان قانوني مورد پذيرش در حال حاضر  .»پردازد مي
 .»شود و معيار تعيين مرگ است و بدين لحاظ بحث پيوند اعضاء مطرح ميباشد  مي

  )35، ص .ش1389سپهوند و عسكري پور، (
  

  كماالف ـ 
كما در واقع يك نوع اختالل در كاركرد مغز است كه شخص دچار كاهش شديد 

. دهد مندي نمي پاسخ هدفخود گردد و بيمار به محيط اطراف  سطح هوشياري مي
گونه تحريكي از حواس پنجگانه  هيچ هدر اين حالت شخص به علت صدمات وارد

هوشياري حالت اين . بدهد يمند تواند به آن پاسخ هدف كند يا نمي ت نميرا درياف
ما داراي ك. باشد نميقابل بازگشت غيرنيز لزوماً  وشود  مي دچار اختاللشخص 
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حالت مذكور لكن نبايد آن را معادل مرگ مغزي دانست در  ،مراحل مختلفي است
بهبودي و بازگشت  در مرگ مغزياما بهبودي براي بيمار وجود دارد احتمال 

  .باشد پذير نبوده و در حقيقت مرگ وي قطعي مي بيمار امكان
  

  زندگي نباتيب ـ 
 ،نامند يكي ديگر از مواردي كه گاهي در تعاريف آن را معادل مرگ مغزي مي

 بدين توضيح ؛با مرگ مغزي متفاوت استاين وضعيت لكن  ،زندگي نباتي است
دهد و  و در پي كما رخ ميباشد  ميبيهوشي  ترين عوارض كه زندگي نباتي از شايع

داراي حركات غيرارادي اعضاء اما  ،رسد شخص بيدار به نظر ميرغم اينكه  علي
بيمار فاقد  مذكوردر وضعيت . باشد مي است و فاقد عملكرد ذهني و شناختي

 ،اما چرخه خواب ،و از محيط اطراف و پيرامون خود آگاهي نداردبوده هوشياري 
ضربان قلب، همانند عملكردهايي . عمل تنفس و گوارش او طبيعي است ،بيداري

تنفس، فشارخون و غيره كه در اصطالح پزشكي به عملكردهاي خودكار يا خود 
فعاليت مغزي به ولي طور معمول وجود داشته  در اين فرد به ،مختار بدن معروفند

  .خصوصي ندارد
بدين  ن همانند مرگ دانست وتوا زندگي نباتي را نميحالت مراتب فوق  بنابر
  .استبا مرگ متفاوت نيز احكام آن لحاظ 

  
  اصل عدم تداخل ديات : گفتار دوم

قانون مذكور  446و  434 مواد به ويژه با توجه به مقررات قانون مجازات اسالمي
چنانچه شكستگي  :به عنوان مثال ؛كنند و منافع در يكديگر تداخل نمي ديه اعضا

مرتكب بايد يك ديه بابت زوال عقل و يك  ،زوال عقل گردداستخوان سر باعث 
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بنابراين اصل بر عدم . عليه پرداخت نمايد ديه بابت شكستگي جمجمه به مجني
بر اين اصل كلي برخي  هرچند كه ناشي از ضربه واحدي باشد ،تداخل ديات است

ذيل  له تداخل ديات را به شرحأفقهاي عامه نيز مس. استثنائات نيز مترتب است
  .اند مورد بحث و بررسي قرار داده

  
  تداخل ديات اطراف ـ الف

تداخل در جايي است كه ديه . كند ديه هيچ عضوي با عضو ديگر تداخل نمي«
مثالً . را نيز دربرگيرد و يا آنكه ديه جزء، معادل ديه كل باشد كل، ديه جزء

شود  دست، عضوي است كه داراي ديه مشخص است حال اگر دست از مچ قطع
ج انگشت هم قطع شود باز همان ديه قطع دست را خواهد داشت و اگر هر پن

اما اگر دست از مچ و بعد از قطع انگشتان قطع شود در  ،اش ديه دست است ديه
خواهد بود نه ديه كامل يك دست، زيرا ديه آن داخل در  »حكومت«اين صورت 

  .»ديه انگشتان شده است
  
  تداخل ديات منافع ـ ب

تنها ديه منفعت با ديه عضوي . كند يچ منفعتي با منفعت ديگر تداخل نميديه ه
مثالً ديه بينايي با ديه چشم . كند كه آن عضو، محل آن منفعت باشد تداخل مي
كند در صورتي كه عضو چشم از بين برود؛ اما اگر عضو از بين نرود  تداخل مي

ديه تعيين ) مثالً بينايي(ت ولي منفعت از بين برود، در اين صورت تنها براي منفع
  )133، ص .ش1380گرجي، ( .»خواهد شد
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ديه اشخاص داراي ميزان رويه قضايي در مورد نحوه احتساب : گفتار سوم
  زندگي نباتي

ديات قانون مجازات اسالمي اصل بر عدم تداخل حسب مقررات چنانچه گفته شد 
ت متعددي به شخصي چنانچه صدمالذا  ؛يكديگر استدر ، منافع و اطراف اعضا

براي بايد  ،از بين رفتن عضوي يا از دست رفتن منفعتي گرددو سبب وارد شود 
  .اي در نظر گرفته شود هر كدام از آنان ديه يا ارش جداگانه

اي شخصي به علت در رفتگي كشكك زانوي هر دو پا در بيمارستان  در پرونده
قه بعد از عمل دچار سيانوز اما ده دقي ،گيرد بستري و تحت عمل جراحي قرار مي

قلبي  يصورت و مطابق آن دچار ايست قلبي شده كه به دنبال احيا )كبودي(
شود و علت اين امر نيز فقد  اما دچار زندگي نباتي مي همنتقل شد ICUريوي به 

كميسيون پزشكي پس از . گردد مي اعالمآمپول آدرنالين وريدي در اتاق عمل 
نامبرده در حال حاضر در وضعيت : دارد كه ميين ديه بيان در مقام تعي معاينه بيمار

و فاقد قواي عاليه مغزي است كه به دليل زوال عقل ديه كامل برد  نباتي به سر مي
ناپذير قشر خاكستري مغزي،  ضمناً به دليل آسيب برگشت .گيرد بدان تعلق مي

اضافه  گيرد و ن تعلق ميه آديه كامل نيز ب%) 100(ارشي معادل صد درصد 
... نظير عدم توانايي بلع، عدم كنترل ادرار و  يها و عوارض نمايد ساير ناتواني مي

ناپذير قشر خاكستري مغز بوده و مشمول ديه جداگانه  ثانويه به آسيب برگشت
  .باشد نمي

اين و با  دريگ ميمورد پذيرش قاضي رسيدگي كننده قرار نمذكور نظريه 
زات اسالمي براي صدمات متعدد و زوال منافع مجاقانون حسب كه چون استدالل 

بر عدم تداخل ديات است از نيز اي تعيين شود و اصل  هاي جداگانه ديهبايد 
  .شود خواستار اظهار نظر وفق مقررات  قانوني ميكميسيون پزشكي 
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كننده مجدداً تأكيد  يدگيسكميسيون پزشكي با ايراد مذكور از ناحيه قاضي ر
هاي تعيين  برد و عالوه بر ديه نمايد كه بيمار در وضعيت نباتي كامل به سر مي مي

ناپذير قشر خاكستري مغزي ديه  شده به جهت زوال عقل و آسيب برگشت
ديگري نيز به لحاظ زوال منافع به صورت اختالل در دفع ادرار و مدفوع وفق 

  .گيرد قانون مجازات اسالمي درنظر مي 440قسمت اخير ماده 
صدمات وارده به مقام قضايي مجدداً با اين استدالل كه با وصول نظريه مذكور 

خواهان باشد  بيمار صرفاً زوال منافع به صورت اختالل در دفع ادرار و مدفوع نمي
ها و ذكر دقيق مقدار  تعيين ميزان صدمات وارده و نوع آنو معاينه مجدد نامبرده 

) قانون مجازات اسالمي 406تا  367به مواد  توجه(ش و ديه وفق مقررات قانوني ار
  .گردد ميبه نحو صريح و شفاف 

با توجه به تعيين ديه به نحو نمايد كه  پزشكي استعالم ميهمچنين از كميسيون 
ناپذير  به دليل آسيب برگشت%) 100(مرقوم آيا لحاظ ارش به ميزان صددرصد 

ت بودن جواب علت قشر خاكستري مغز موضوعيت دارد يا خير و بر فرض مثب
بيمار به دنبال ايست قلبي و دارد كه  كميسيون در پاسخ بيان مي؟ آن قيد شود

رساني به مغز شده كه اين امر در نهايت  طوالني مدت دچار اختالل در خون احياي
منجر به بروز حالت نباتي شده است، در اين حالت فرد عليرغم سالم بودن 

به دليل عدم ...) فوع، گويايي، بينايي، چشايي وادرار، مد(هاي مختلف بدن  سيستم
  : مي شود كه در فرد ياد شده عبارتند از يكنترل دچار مشكالت

  .از بين رفتن قواي عالي مغز. 1
  .فع ادرار و مدفوعداختالل در  .2
  ).فلج(عدم كنترل دست ها و پاها . 3
  .و بينايياختالل در حس گويايي، بويايي، چشايي، شنوايي  .4
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از بين رفتن قواي عالي (، ضايعه بند اول 4تا  2علت اصلي صدمات بندهاي ا ام
. ، ساير صدمات نيز بروز كرده است1 است كه به دنبال بروز صدمه بند )مغزي

قابل ذكر است كه به دليل عدم وجود فعاليت قواي عالي مغزي، فرد قادر به 
نيست و عليرغم ) ...ن وها، بيني، زبا ها، گوش چشم(هاي ذكر شده  كنترل ارگان

باشد و لذا عمالً امكان  ها بيمار قادر به استفاده از آنها نمي سالم بودن اين ارگان
الً قادر وزيرا فرد اص ؛هاي اعالم شده وجود ندارد بررسي وجود صدمه در ارگان

همكاري داشته باشد تا ) مثالً حس بويايي(نيست كه با پزشك در جهت بررسي 
در پايان جهت روشن شدن . نمودمشخص تالل اين ارگان را بتوان ميزان اخ

شود كه فرد در حال حاضر دچار زوال قواي عالي مغزي، عدم  موضوع اعالم مي
بويايي، (ها  باشد و بررسي ساير ارگان ها مي كنترل ادرار و مدفوع و فلج اندام

ده در رابطه ضمناً ارش اعالم ش. پذير نيست امكان...) چشايي، شنوايي و بينايي و
ن رفتن قواي عالي مغز ناپذير قشر خاكستري مغز در ارش از بي با آسيب برگشت

  .مستتر است
پس از وصول نظريه مذكور قاضي رسيدگي كننده به لحاظ اينكه ميان 

هاي كميسيون پزشكي قانوني در مقام تعيين ميزان و نوع صدمات وارده و  نظريه
دارد كه با  مذكور اعالم مي به كميسيونارد نيز مقدار ديه و ارش تفاوت وجود د

هاي كميسيون پزشكي نسبت به تعيين نوع و ميزان صدمات وارده و  نظريه تجميع
  .ه وفق مقررات قانوني اقدام كنندذكر مقدار ارش يا دي

  :دارد اسخ استعالم چنين اظهار ميدر نهايت كميسيون پزشكي در پ
رساني به  الني مدت دچار اختالل در خونطو يبيمار به دنبال ايست قلبي و احيا

هاي موجود در قشر  آسيب سلول. مغز و آسيب قشر خاكستري مغز شده است
كه در حال حاضر مشهود  خاكستري مغز منجر به ساير عوارض و صدماتي شده
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، در جلسه كميسيوني كه در استان برگزار شده است تمامي صدمات ،باشد مي
دانسته شده و براي زوال منافع و ساير اختالالت  مربوط به آسيب قشر خاكستري

  .اي درنظر گرفته نشده است موجود ديه جداگانه
جع در خصوص تعيين جداگانه ديه اي ديگر با توجه به نامه آن مر در جلسه

نيز اصل عدم تداخل ديات كميسيون ساير منافع از دست رفته را قاعده اساس بر
اينكه به دنبال نامه ديگر نهايت ) رار و مدفوعاختالل در دفع اد(ذكر نموده است 

كميسيون ديگري  منافع، آن مرجع مبني بر معاينه مجدد و تعيين دقيق زوال
هذا با توجه به مجموعه  علي. تشكيل و كليه صدمات و عوارض تعيين شده است

نظريات كارشناسي عامل اوليه در جهت ايجاد عوارض مذكور آسيب قشر 
اين آسيب با توجه به وسعت صدمه به خودي خود واجد . اشدب خاكستري مغز مي

باشد و منافع از دست رفته ناشي از صدمه  ارشي به ميزان يك ديه كامل انسان مي
برخي موارد قابل مشاهده و بررسي و در برخي موارد غيرقابل بررسي و در مذكور 

كنترل دست و پا عدم ) اختالل ادرار و مدفوع(اختالل اسفنگتري . باشد مشاهده مي
و زوال كامل عقل قابل بررسي و ساير منافع از جمله گويايي، بينايي، چشايي و 

اختالل در دفع ادرار و مدفوع طبق . باشد شنوايي غيرقابل بررسي و اظهارنظر مي
عدم ) دو ثلث ديه كامل(ها  قانون مجازات اسالمي، عدم كنترل دست 440ماده 

قانون مجازات  444زوال عقل مطابق ماده و ) دو ثلث ديه كامل(پاها كنترل 
اكئوستومي به ميزان سه درصد ارش تعبيه تر. باشد اسالمي داراي ديه مقدر مي

و ارش تغذيه از راه لوله بين %) 3(، ارش زخم بستر متعدد به ميزان سه درصد %)3(
  .گردد ديه كامل انسان تعيين مي%) 4(اي به ميزان چهار درصد  معده

خصوص نحوه احتساب ميزان ديه اشخاص داراي وضعيت گردد در  يمالحظه م
كميسيون نخست براي بدين توضيح كه در  ؛وجود دارد آرا تتزندگي نباتي تش
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در كميسيون و  )سه ديه(در كميسيون تكميلي دوم  ،)دو ديه(صدمات وارده بيمار 
و در كميسيون  )ها دو ديه به عالوه دو ثلث ديه كامل براي فلج اندام(سوم تكميلي 

يك ديه به لحاظ از بين رفتن قشر خاكستري مغز و يك ديه براي اختالل (آخر 
ها، دو ثلث  لحاظ عدم كنترل دست هدو ثلث ديه كامل ب  در دفع ادرار و مدفوع،

ديه كامل به لحاظ عدم كنترل پاها و يك ديه نيز به لحاظ زوال عقل تعيين شده 
ات وارده به بيمار در مجموع سه ديه كامل و براي صدم: به عبارت ديگر ،)است

طور جداگانه تعيين گرديده  هر كدام به) ها و پاها دست(ها  دو ثلث ديه كامل اندام
  .است

از نوع و كميسيون تخصصي پزشكي قانوني هاي متفاوت  برداشتبنابراين 
 قوانين و ازكننده  و تفسير قضايي قاضي رسيدگيكيفيت صدمات وارده به بيمار 

 يهاي متعدد كه كميسيوناست  هسبب شدنحوه تعيين ميزان ديه مقررات راجع به 
و چنانچه مالحظه قضايي تأمين شود مقام گردد تا در نهايت نظريه تشكيل 

گردد ميزان ديه تعيين شده براي مصدوم از دو ديه كامل انسان به سه ديه و دو  مي
 اشخاصميزان ديه نانچه در خصوص چلذا . ها تغيير يافته است ثلث ديه كامل اندام

هاي  استعالم هنيازي ب نمايدطور قطع تعيين تكليف  قانونگذار بهزندگي نباتي  داراي
سبب و در نهايت  باشد هاي متعدد نمي و تشكيل كميسيونجع قضايي امكرر مر

  .شود اطاله دادرسي نيز نمي
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  نتيجه
وجود دارد حسب مقررات اقدام  ديه يا ارشدر مورد صدماتي كه امكان تعيين  .1

در حالت زندگي نباتي به لحاظ اينكه امكان بررسي بسياري از  چون .شود
چنين حالتي  لذا در ،اعضاي مصدوم از حيث سالم يا معيوب بودن وجود ندارد

و منافعي كه از ميان رفتن آنان براي پزشكان قانوني  بايد براي اعضا صرفاً
  .اقدام به تعيين ديه يا ارش گردد مسجل و مورد تأييد واقع شده

 ميزان ديه و ارش رويه واحدي جهت تعيينهاي تخصصي  با تشكيل نشست .2
بدين توضيح كه چون  ؛ميان مراجع قضايي و پزشكي قانوني ايجاد گردد

اشخاص داراي زندگي نباتي از نظر نوع صدمات وارده و زوال منافع داراي 
ن صدماتي به نوعي در اين افراد مشخص مي وضعيت نسبتاً مشابهي هستند و چني

توانند با رعايت مقررات رويه  لذا قضات محترم و پزشكان قانوني مي ،باشد
بديهي است رسيدن . واحدي را در جهت تعيين ميزان ديه و ارش اعمال نمايند

به چنين هدفي مستلزم تعامل دستگاه قضا با سازمان پزشكي قانوني و استفاده از 
  .باشد و متخصص مياد مجرب افرنظرات 

اي  بودجه، دولت است حرامآميز در شرع مقدس اسالم  نظر به اينكه قتل ترحم .3
آنان را تحت حمايت خود قرار را براي نگهداري از چنين اشخاصي اختصاص و 

  .دهد
در دين مبين اسالم زندگي و حيات بشر بسيار مقدس است و به عبارت ديگر 

خداوند سبحان در قرآن . باشد ميگناه و ممنوع كشي هر نوع خودكشي يا ديگر
 151در آيه  :مثالً ،كريم آيات متعددي را به اين موضوع اختصاص داده است

زيرا  ؛مگر به حق و عدالت ،هيچ نفسي را نكشيد« :فرمايد سوره مبارك انعام مي
بنابراين پذيرش اين ديدگاه كه چون . »خداوند اين عمل را حرام كرده است
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سبب تحميل و  باشد مينگهداري بيماران داراي زندگي نباتي زياد  ارجمخ
، با استلذا كشتن آنان صحيح  ،شوند اقتصادي بسياري بر خانواده ميهاي  هزينه

بايد ساالنه بودجه و  تدولكه  در حالي. رويكرد شرع مقدس اسالم در تضاد است
 .ص دهدهاي خاصي را براي نگهداري چنين اشخاصي تخصي حتي مكان

تحت پوشش  زندگي نباتي و وضعيت داراياصالح قانون بيمه در مورد اشخاص  .4
گر به لحاظ حفظ امنيت صاحبان  بيمهدادن كليه صدمات وارده توسط  قرار

  .حرف پزشكي
وليت پزشكان قادر به تحت پوشش قرار دادن ميزان ديات ؤنظر به اينكه بيمه مس

لذا اصالح قانون بيمه و يا قراردادهاي  ،اشدب اشخاص و پرداخت آن نمياين متعدد 
بدين توضيح كه چون قرارداد  ؛گذار امري ضروري است گر و بيمه فيمابين بيمه

قانون مدني و قانون  10مذكور تعارضي با مقررات قانوني ندارد و براساس ماده 
صاحبان حرف پزشكي  يتوان به جهت حفظ امنيت شغل لذا مي ،شود بيمه منعقد مي

  .گر را افزايش داد وليت بيمهؤزان تعهدات و مسمي
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