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  چكيده

در بررسي مفاهيم مرگ مغزي و حيات نباتي از منظر حقوق كيفري با رويكردي 
جرايم عليه اشخاص وقتي مجني عليه در نتيجه  پزشكي،اين موضوع مطرح مي شودكه در

د، چه آثار حقوقي كيفري ممكن است ايراد صدمه در وضعيت حيات نباتي قرار مي گير
چنانچه حيات نباتي فرد، منتهي به مرگ مغزي شود و عمليات احيا صورت . مطرح شود

نپذيرد، فرد مرده محسوب و چنانچه اين عارضه به قصد قتل صورت پذيرفته باشد، از 
برخي در كنار وضعيت حيات نباتي، . قانون مجازات اسالمي خواهد بود 206مصاديق م

ايجاد دمات ديگر كه هر يك، ديه خاص و معين خود را خواهند داشت، ممكن است ص
لذا صرفاً بايد براي اعضا و منافعي ديه يا ارش تعيين نمود كه از ميان رفتن آن ها . دنشو

  .ها ممكن باشد مسجل و تشخيص آن
  

  واژگان كليدي
 .تداخل ديات ؛جرايم عليه اشخاص ؛مرگ مغزي ؛حيات نباتي
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 ررسي وضعيت حيات نباتي ازمنظر حقوق كيفريب

يكي از موضوعاتي كه در كنار مفهوم مرگ مغزي توجه عموم به خصوص 
وضعيتي كه . متخصصين امر را به خود جلب نموده، مفهوم حيات نباتي است

ها فرد در اين حالت  شود و گاه مدت ايجاد مي) هوشي بي(متعاقب يك اغما 
، و داراي يك سري حركات  رسد دار به نظر ميماند، با اينكه شخص بي مي

هرچند ممكن است . باشد، هيچ عملكرد ذهني و شناختي ندارد غيرارادي اعضا مي
عاليم ظاهري مشابهي، در هر يك از دو وضعيت مذكور وجود داشته باشد ولي در 

اي بر هر  علم پزشكي، هريك تعاريف خاص خود را داشته و آثار حقوقي ويژه
هاي  دنبال تخريب غيرقابل ترميم سلوله اين دو وضعيت ب. شود مي يك مترتب

آيند،  وجود ميه قشر و ساقه مغز در نتيجه يك ضايعه مغزي غيرقابل برگشت، ب
دنبال ه اين مقاله ب. تري است ولي ميزان اين تخريب در مرگ مغزي در حد وسيع

پيرامون حيات  آن است تا با توجه به مفهوم مرگ مغزي به بررسي جهات حقوقي
  .نباتي بپردازد و در برخي موضوعات رفع ابهام نمايد

 
  بيان مفاهيم ـ الف
 در الزم است توضيحي مختصر، ابتدا جهت پيراستگي و بسترسازي بهتر بحث در

  .خصوص مفاهيم مذكور، داده شود
  
  مفهوم مرگ مغزي .1

يف خواهيم با توضيحي مختصر از سيستم فعاليت مغز، اين مفهوم را بهتر توص
 شود، يكي بخش بااليي مغز است كه مخ و مغز انسان از دو بخش تشكيل مي. نمود

كت اعضا، حس مثل حر محل كنترل اعمال ارادي بدن، و اند مخچه در آن واقع
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، سمسارزاده( شود، سبب مرگ انسان نمي تخريب اين بخش، .باشد كردن و تفكر مي
 تنفس و بدن مانند ضربان قلب، چون هنوز اعمال غيرارادي )162ص ،.ش1387

گردش خون به سبب سالمت بخش ساقة مغز كه محل كنترل اعمال غيرارادي بدن 
براي  CPRهاي  اين امكان وجود دارد كه بدن با دستگاه فعال هستند و باشد، مي

ولي بخش ديگر، بخش پاييني مغز است،كه محل . مدت طوالني فعاليت داشته باشد
تخريب اين  كند، باشد و اعمال غيرارادي بدن را كنترل مي ياستقرار ساقة مغز م

هاي واقع در سطح  ي در ارسال پالس الكتريكي به سلوليسبب نارسا بخش از مغز،
 باشند، صورت غيرارادي فعال مي ههايي كه ب قلب كليه،كبد، قرنيه و ساير ارگان

 .شود متوقف مي رساني در بدن خون ها غيرفعال، و در نهايت اين ارگان .شود مي
(Ad Hoc Committee of the Harward Medical school, 1968, p.12-13)  اين

هاي  العمل مغزي و منفي بودن عكس چندين ساعتة نوار با سكوت ممتد و وضعيت،
غيره كه با صرف وقت و دقت زياد قابل  حلقوي و تحريك چشمي، پوستي،

رگ، معيار از كار افتادن در تعريف سنتي م .باشد، همراه است تشخيص مي
شود، زيرا در قديم هيچ روشي براي تشخيص مرگ مغزي  فعاليت مغزي شامل نمي
هاي اخير هيچ وسيلة مكانيكي براي حفظ  عالوه تا ساله وجود نداشته است، ب
قدري ه كاركرد مغز ب ها در اختيار نبوده، تنفس، ضربان قلب و عملكرد قلب و ريه

يك ازآنها بدون حمايت از خارج موجب توقف  هر كه قطع اند بهم وابسته
  1.دقيقه خواهد شد 3ديگري، ظرف
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  )مرگ قشر مغزي(مفهوم حيات نباتي  .2
مرگ قشر مغزي، نوعي خاص از مرگ مغزي است كه به دنبال تخريب قشر مغز 

. شود هاي ارادي بدن است حادث مي ، كه محل كنترل فعاليت)هاي مغز كره نيم(
اين حالت متعاقب يك اغما . وضعيت در حالت حيات نباتي است فرد در اين

ماند، با اينكه  شود و گاه ساليان متمادي فرد در اين حالت مي ايجاد مي) هوشي بي(
رسد، چشمانش باز است و داراي يك سري حركات  شخص بيدار به نظر مي

واقع  درها  اين. ، هيچ عملكرد ذهني و شناختي ندارد2باشد غيرارادي اعضا مي
هاي متمادي زنده  بيماراني هستند كه به دنبال آسيب شديد مغزي براي سال

مانند و به نظر هوشيارند بدون اينكه بتوانند با محيط اطراف ارتباطي برقرار كنند  مي
فرد به حداقل ممكن رسيده، هوشياري بيمار و  3م نورولوژيكيياي كه عال گونه به

و حافظه و اشخاص و اشياء رو به زوال رفته  آگاهي به زمان و مكان و شناخت
 حساب كردن و قضاوت را به كلي از دست داده و دچار اختالل شناختي در توان

قدرت حافظه و قدرت شناخت دو عامل مهم  4.شوند ارتباط با محيط پيرامون مي
هاي انساني و  و فرهيخته است و اين ارزش براي بقاي استقالل يك انسان سالمند

، پوچ 6هاي بافت مغزي نورون 5ي در تالطم تخريب بحران بيولوژيكيفرهنگ
 .گيرد يا زوال عقل قرار مي 7گردند و فرد از لحاظ پزشكي در وضعيت دمانس مي

كه پزشك قصد  چنانچه در نتيجه عمل جراحي، در حالي )20، ص.ش1389 ،محمدي(
ان عقل بيمار گردد ايراد صدمه به بيمار را نداشته، عمل وي منجر به زوال يا نقص

از نظر قانوني مستوجب پرداخت ديه است و مراد از زوال عقل از دست دادن تمام 
 عقل و به اصطالح جنون و ديوانگي است و نقصان عقل عبارت از كم شدن عقل و

  )150، ص1جلد ،.ش1352 پاد،(. دماغي است هاي رواني و ابتالي به اقسام بيماري يا
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تواند  مي، هرگونه آسيب شديد به مغز ،متفاوت است علل ايجاد مرگ قشر مغزي
) استخوان جمجمه( كه مغز در يك فضاي بسته يآنجاي از. منجر به تورم بافتي شود

 تر مغز نهاي پايي قرار دارد و جايي براي اين افزايش حجم وجود ندارد، بر بخش
قشر ( هاي بااليي فشار آورده و مانع جريان گردش خون به قسمت )ساقه مغز(

دقيقه طول  5الي  3اين فرايند . شود رساني مي گردد و قاعدتاً مانع اكسيژن مي) مغز
رو باشد،  ، به هر ميزان كه قشر مغز با نقصان اكسيژن بيشتري روبه8خواهد كشيد

شود و آسيب و ضايعه مغزي به صورت غيرقابل  بخش بيشتري از آن تخريب مي
 9اين بخش از مغز، كورتكس به رشد يابد، با تخريب رو ترميمي توسعه مي

يابد و مرگ قشر مغزي  مغز، بسته به ميزان كمبود اكسيژن كاهش مي) هشياري(
رساني مجدداً فعال  دقيقه خون 5الي  3چنانچه در اين بازه زماني . شود محقق مي

ها و كبد و  قلب، شش(هاي حساس بدن  بخش ساقه مغز حفظ شده و ارگان. شود
در اين . و مرگ مغزي محقق نخواهد شد دهند ه ميفعاليت خود ادامبه ) ...كليه و

در اين وضعيت مسائل حقوقي . وضعيت فرد در حالت حيات نباتي خواهد بود
  .شود كه در ادامه بحث بيشتر توضيح داده خواهد شد كيفري متعددي مطرح مي

  
  جنايت منتهي به حيات نباتي مجني عليه ـ ب

 و 294،316 الح قانون مجازات اسالمي با توجه به مواددر اصط 10منظور از جنايت
كه به صورت مطلق ذكر شده است، عموم جرايم اعم از عمد  11،قانون مذكور 367

و منظور از جنايت، در مقابل جنحه و  مد عليه تماميت جسماني انسان استو غيرع
  .خالف نيست

ه مي است كه ببلكه جراي، موضوع بحث، علل و اسباب عادي غير جنايي نيست
جرايم منتهي به . نقش دارند 12)مرگ قشر مغزي(نحوي در ايجاد عارضه مذكور 
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در صورتي كه صدمه منتهي . توانند عمدي يا غيرعمدي باشند مي، مرگ قشر مغزي
، عمداً ايجاد شده باشد و از مصاديق ضرب و يا جرح باشد، به مرگ قشر مغزي

اين است كه آيا مغز انسان به عنوان  سؤال. آثار كيفري متفاوتي خواهد داشت
؟ عضو عليه تماميت شخص واقع شود يا خيرتواند موضوع جرم  مي، عضوي مستقل

ي از بدن مانند دست، پا، سر، اندام و مجموعه يدر معناي لغوي، عبارت است از جز
هايي از بدن يك موجود زنده پرسلولي كه وظيفه مشترك را به عهده دارند،  بافت
 ،2، ج.ش1371معين، ( ب، ريه، معده كه هر يك از چند بافت ساخته شده استمانند ل

  .اين تعريف در مورد انسان نيز مصداق دارد )15ـ23ص
 در قانون مجازات اسالمي عنوانِ فصل اول در باب دوم و از كتاب سوم،

كه عضو در اين قانون در مقابل نفس است » تعاريف و موجبات قصاص عضو«
، هاي بدن انسان مانند دست از بافتناد مواد قانوني شامل بخشي بوده و به است

حواس اعضا  )213ص ،.ش1384 آقايي نيا،( باشد مي گوش، قلب، اعصاب و امثال آنها
انزال، (است و منافع اعضا مانند  15و چشايي 14، شنوايي، بويايي13كه شامل بينايي

كه به ترتيب منافع  ، گويايي و حركت)ذت مقاربت و عقلقدرت توليد مثل، ل
 موضوع جرم عليه اشخاص واقع شوند توانند مي ،هستند 18اپ و دست و17، زبان16مغز

كه به موجب قانون مجازات اسالمي جنايت بر هر يك از مصاديق فوق موجب 
شود  كه مالحظه مي همچنان. عزير حسب مورد خواهد بودقصاص، ديه، ارش و يا ت

شود، تعيين شده  نايتي كه موجب زوال عقل ميدر قانون مجازات اسالمي ديه ج
است و عقل به عنوان منفعت مغز در بحث نقص منافع موجبات ضمان را خواهد 

اي به خود مغز به عنوان عضوي مستقل نشده است، مقنن در  ولي اشاره 19.داشت
بيان مصاديق جنايت بر عضو برحسب اينكه صدمه بر ماديت، حواس و يا منافع 

ضرب و جرح،  :هاي مختلفي استفاده نموده كه عبارتند از از واژه ،باشدوارد آمده 
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اذيت و آزار، زوال، شكستگي، نقصان، از بين بردن، مرض دايم، فقدان و از 
  .كارافتادگي و غيره

كه بدون از هم گسيختگي ظاهري نسجي و ،شود ضرب به صدماتي اطالق مي
سرخي، كبودي، سياهي و پيچ تورم، كوفتگي، . گردد جاري شدن خون ايجاد مي

ها كه به صورت كبودي يا  خوردن مفاصل بدون شكستگي، تجمع خون در بافت
شود كه  و جرح به مواردي اطالق مي كند آثار ضرب است سياهي تظاهر مي

ريزي توأم است، مانند پوست  هاي بدن از هم گسيخته شده و اغلب با خون بافت
  )214، صانم، هآقايي نيا(. رفتگي و خراشيدگي

تواند به دنبال تصادفات رانندگي،  كه مي ،در جنايت منتهي به مرگ قشر مغزي
ها و  وارد آمدن ضربه به سر، سقوط از ارتفاع، غرق شدن در آب، مسموميت

تواند از نوع  سبب بروز عارضه مي ،هاي داخل مغزي و سكته مغزي باشد ريزي خون
يدگي به پرده نازك روي استخوان د جرح به واسطه پارگي عميق توأم با آسيب

گسيختگي بافت مغز و  يا همراه با شكستگي منجر به ضربه مغزي و از هم) ضريع(
ها و يا صدمات شديد  تواند از نوع ضرب و بر اثر تكان ريزي باشد و يا مي خون

  )20ص(. ريزي بافت واقع شود بدون خون
ابتدايي، قصاص است و  چنانچه بر اثر عارضه، ايراد جرح صدق نمايد، مجازات

قانون  277در صورت عدم امكان رعايت تساوي در قصاص عضو، به موجب م
گردد و از حيث جنبه عمومي مستند  قصاص تبديل به ديه مي 21مجازات اسالمي

 لحاظ زوال عقل، نقص حواس يا منافع و يا از كاره قانون مجازات اسالمي، ب 614م
د و چنانچه سبب عارضه صرفاً ايراد ضرب شو افتادن اعضا، مرتكب مجازات مي

قانون  477الي  367موضوع از لحاظ پرداخت ديه و ارش مشمول مواد  ،باشد
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قانون مجازات اسالمي  614مجازات اسالمي و از حيث جنبه عمومي مشمول م 
  .خواهد بود

غيرعمدي باشد، موجب  صورت به، چنانچه صدمه وارده اعم از ضرب يا جرح
بايد  وليت پرداخت ديهؤارش است كه در اين صورت از لحاظ مستعيين ديه و 

در جرايم شبه عمد شخص . بين صدمات شبه عمد و خطاي محض تفصيل قائل شد
قانون مجازات  306 و 305، 304موضوع  مواد (خطاي محض عاقله  جاني و در

جرم  درخصوص جنبه عمومي .باشد مي  ول پرداخت ديات و ارشؤمس )اسالمي
 عدم رعايت نظامات احتياطي، بي مباالتي، صدمه يا صدمات وارده در اثر بي چنانچه

 715دولتي يا عدم مهارت راننده وسايل نقليه باشد، مجرم به مجازات موضوع ماده 
خارج از بحث (در غير اين صورت . قانون مجازات اسالمي محكوم خواهد شد

صرفاً در صورت مطالبه  و 22متأسفانه فاقد جنبه عمومي بوده )تصادفات رانندگي
يا قيم اتفاقي  نماينده قانوني مصدوم كه ممكن است امين منصوب از طرف دادگاه

 در(و عاقله ) در صورت شبه عمد(مرتكب  23تعيين شده از طرف دادستان باشد،

چنانچه مرگ قشر  به پرداخت ديه محكوم خواهد شد،) صورت خطاي محض
 5الي  3به اين معني كه در بازه زماني ، ، منتهي به مرگ تام مغزي شودمغزي

منجر به تخريب  مليات احيا صورت نپذيرد ودر نهايترساني، ع دقيقه نقصان خون
شود و چنانچه اين عارضه به  ساقه مغز و مرگ مغزي شود، فرد مرده محسوب مي

قانون مجازات اسالمي  206عمد و به قصد قتل صورت پذيرفته باشد، از مصاديق م
اگر به قصد قتل نبوده ولي عارضه حادث شده منتسب به فعل مرتكب بوده است و 

قانون  295م  و رابطه سببيت برقرار بوده از مصاديق قتل شبه عمد و مشمول
شود و اگر از مصاديق قتل غيرعمد و بر اثر تصادف رانندگي  مجازات اسالمي مي

  .24هد شدقانون مجازات اسالمي خوا 714صورت پذيرفته باشد مشمول م
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  احتساب ميزان ديه در جنايت منتهي به حيات نباتي ـ ج
، موضوع قدري قابل 25در احتساب ديه و ارش صدمات منتهي به مرگ قشر مغزي

در اثر مرگ قشر مغزي، در بدو امر عوارض زير، از نظر پزشك . تأمل است
صورت مستقل ديه يا ارش تعيين شده ه قانوني مشهود است،كه براي هريك ب

  .است
  .دچارتخريب مي شوند هاي قشر مغز در اثر صدمه وارده سلول .1
، قبيل حارصه، داميه ممكن است در اثر ضربه وارده به مصدوم جراحاتي از .2

  .26ايجاد شود ...شدگي و سياه
اثر مرگ قشر مغز به كلي از بين رفته و قادر به تعقل و تفكر  عقل مصدوم در .3

  .27نيست
هاي قشر مغز به  ر به شنيدن نبوده و به واسطه مرگ سلولقاد فرد مصدوم .4

  .28دهد، از اين رو فاقد حس شنوايي است نمي صداهاي اطراف واكنش نشان
از بين رفته و قادر به ديدن  در اثر مرگ قشر مغزي ، حس بينايي مصدوم .5

  .29اشياء نيست
  .اشيا نيست فرد دچار مرگ قشرمغزي، قادر به لمس .6
  ,30نيست ايي مصدوم از بين رفته و قادر به استشمام بوهاي اطرافحس بوي .7
و قدرت  31هاي مذكور از بين رفته لحاظ مرگ سلول حس چشايي مصدوم نيز به .8

  32.فرد نيز زائل شده است تكلم
مازاد مايعاتي  تواند ادرار خود را كنترل كند و فرد دچار مرگ قشرمغزي نمي .9

تواند از طريق  شود، نمي اي مري وارد بدنش ميرا كه از طريق خون يا مجر
همچنين، توان  33.گردد  اي دفع نمايد و اصطالحاً به سلَس مبتال مي شده كنترل

  34.رود مي مقاربت فرد نيز از بين
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. دارد اي در قانون مجازات اسالمي ديه يا ارش جداگانه، هر كدام از اين عوارض
 خص هستند، مانند زوال عقل و از بين رفتنبرخي از موارد، داراي ديه معين و مش

موجب ماده   بينايي و در مواردي كه ديه معيني ندارند، مانند حس چشايي، به  حس
اي كه الزم است  نكته . باشند قانون مجازات اسالمي، مستلزم تعيين ارش مي 367

قانون مجازات  301موجب ماده   به. كرد، جنس مصدوم است به آن توجه
تا وقتي كه مقدار ديه به ثلث كامل برسد،  ديه زن و مرد يكسان است 35،اسالمي

  .در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است
با توجه به  ،رو در مواردي كه توضيح داده خواهد شد، بايد حسب مورد از اين

قانون مجازات اسالمي  301ديه يا ارش محاسبه و ماده ، مصدوم مرد يا زن بودن
مقاربت و ريزش  گانه، عقل، قدرت تكلم، ص حواس پنجخصو در .لحاظ شود

با ال مطرح است كه ؤحال، اين س .قابل تأمل است كمي ادرار مصدوم، موضوع
شود يا ديه ساير جراحات و  صرفاً يك ديه كامل برقرار مي، وقوع مرگ مغزي

در اين خصوص ميان مراجع اتفاق نظري  36شود؟ ه ميافزودصدمات نيز بر آن 
 ايد اشاره كرد، بين مرگ مغزي و مرگ قشر مغزي در احتساب ديهنيست، ب

هاي قشر مغز فرد از بين رفته  اگرچه سلول، در مرگ قشر مغزي. تفاوت است
فقط  ، احتساببنابراين فرض. يابد تي وي تا سال ها ادامه مينبا است، اما حيات

ات از سوي ديگر اصل بر اين است كه كل خسار. يك ديه فوت منتفي است
  .شود مصدوم نيز جبران

ضا و منافع با هم ديه اع 37قانون مجازات اسالمي 446و  434با توجه به مواد 
چنانچه شكستگي استخوان سر باعث زوال عقل ، عنوان مثال ه، بكنند تداخل نمي

شود، مرتكب بايد يك ديه بابت زوال عقل و يك ديه بابت شكستگي جمجمه به 
  .مجني عليه پرداخت نمايد
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معتقدند ديه هيچ عضوي با عضو ديگر  )245، صق.ه1405عوده، ( فقهاي اهل سنت
كند، تداخل هنگامي است كه ديه كل، ديه جز را دربر گيرد، و يا  تداخل نمي

در تداخل ديات منافع نيز، ديه هيچ منفعتي با . آنكه ديه جزمعادل ديه كل باشد
كه  كند ا ديه عضوي تداخل ميصرفاً ديه منفعت ب. كند منفعت ديگر تداخل نمي

ديه بينايي در صورتي با ديه چشم  :براي مثال. آن عضو، محل آن منفعت باشد
كند كه عضو چشم از بين برود، اما اگر عضو از بين نرود و صرفاً  تداخل مي

بنابراين  38منفعت مثل حواس از بين برود تنها براي منفعت، ديه تعيين خواهد شد
ي به شخص وارد شود و سبب از بين رفتن عضو يا منفعتي هرگاه صدمات متعدد

  .اي درنظر گرفته شود ها ديه يا ارش جداگانه شود، بايد براي هر يك از آن
شخصي در اثر  )223، ص.ش1380گودرزي و كياني، ( قضاييدر يك پرونده 

تصادف به علت دررفتگي كشكك زانو ي هر دو پا در بيمارستان بستري و تحت 
گيرد، اما ده دقيقه پس از عمل، به جهت قصور پزشك در  ي قرار ميعمل جراح

صورت شده و قلب ) كبودي(تزريق آمپول آدرنالين وريدي، بيمار دچار سيانوز 
دقيقه احياي قلبي ريوي انجام و بيمار به  5ايستد، پس از مدتي كمتر از  وي مي

اي زندگي نباتي دار صرفاً ،از آن پس شود و هاي ويژه منتقل مي بخش مراقبت
پس از معاينه بيمار در مقام تعيين ديه چنين اظهارنظر  كميسيون پزشكي،. باشد مي
بيمار در وضعيت حيات نباتي بوده و فاقد قواي عاليه مغزي است، كه به «: كند مي

ضمناً به دليل آسيب  .گيرد دليل زوال عقل، ديه كامل به آن تعلق مي
ها و  ساير ناتواني ديه كامل دارد و% 100عادل مغزي، ارشي م ناپذير قشر برگشت

ناپذير  ناشي از آسيب برگشت ...عدم كنترل ادرار و عوارض، نظير عدم توانايي بلع،
  .»باشد قشر مغز بوده و مشمول ديه جداگانه نمي
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ال مطرح است كه آيا با وجود ديه مقدر شرعي در عضوي، ؤدر بدو امر، اين س
كه به نظر  39از آن ضايعه نيز، ارش تعيين كرد؟توان براي عوارض حاصل  مي
، تعيين ارش 1376ـ619شماره  رسد، با تنقيح مناط از مفاد رأي وحدت رويه مي

 40.مقدر شرعي دارد، خالف موازين استديه ، در عضوي كه زائد بر ديه
هر «: دارد در تعريف ارش بيان مي  مي قانون مجازات اسال 367ماده كه،  همچنان
براي آن ، كه بر عضو كسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه جنايتي

، حكم به پرداخت ارشبه اين معنا كه،  »تعيين نشده باشد، جاني بايد ارش بپردازد
اي  ديه، منوط و مشروط بر آن است كه نه در قانون و نه در شرع، براي آن عضو

تعيين ديه كامل، از باب زوال در پرونده مورد بحث، با وجود  .تعيين نشده باشد
الزم  در عضو واحد، مغزي ناپذير قشر به دليل آسيب برگشتعقل، تعيين ارش، 

  .رسد به نظر نمي
تواند  ميميزان ارش آسيب وارده بر يك عضو، آيا ال ديگر مطرح است كه ؤس

درصد  100به بيان ديگر، آيا تعيين ارش به ميزان  ؟بيش از ديه كامل باشد يا خير
در نظر صريحي  يه كامل، در پرونده مورد بحث، وجاهت قانوني دارد يا خير؟د

در پاسخ به استفتائي  )158ص ،.ش1365() ره(امام خميني . وجود ندارداين خصوص، 
در هر موردي كه تقدير شرعي براي « :ندفرماي ميراجع به ارش و حكومت 

ي از ديه نفس به نسبت در آنجا ارش ثابت است كه عبارت از مقدار، جنايت نباشد
قانون  495ماده  با توجه به »...استآن عضو ب وتفاوت بين قيمت صحيح و معي

با درنظر گرفتن ديه كامل انسان و نوع و  ، كه اشاره دارد، ارشمي مجازات اسال
به  .شود تعيين ميميزان خسارت وارد شده طبق نظر كارشناس و  كيفيت جنايت

و مقداري از ديه نفس تعيين شده ايات مادون نفس ارش در جن ، چونرسد مينظر 
برابر يا تواند  نميدر يك عضو، ناشي از يك جراحت، باشد، پس مقدار ارش  مي
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احتساب ديه جوارح در  در نظريه پزشك قانوني، در. بيش از مقدار ديه كامل باشد
مورد وضعيت زندگي نباتي، صرفاً ديه زوال عقل،كه تنها يكي از منافع مغز است، 

، عدم ، از جمله عدم توانايي بلعتوجه واقع شده، در حالي كه به ساير عوراض
كنترل ادرار، از دست دادن توان مقاربت جنسي و يا فلج اعضاي تحتاني و اختالل 

باشد، توجهي  ها نيز از منافع مغز مي گانه، كه آن سراسري در كاركرد حواس پنج
از قانون مجازات اسالمي،  430و  446د نشده است، اين در حالي است كه در موا

 .ها تأكيد شده است يكديگر و عدم تداخل آن به احتساب ديه عوارض در كنار
با اين استدالل كه حسب قانون مجازات اسالمي، براي نيز، قاضي رسيدگي كننده 

اي تعيين شود، نظريه مذكور را  هاي جداگانه صدمات متعدد و زوال منافع بايد ديه
 .شود وفق مقررات قانوني مي، ته و خواستار اظهارنظر كميسيون پزشكينپذيرف

نمايد كه بيمار در وضعيت حيات نباتي بوده و  كميسيون پزشكي، مجدداً تأكيد مي
ناپذير قشر مغز،  هاي تعيين شده به جهت زوال عقل و آسيب برگشت عالوه بر ديه

قانون  440قسمت اخير ماده  نيز، وفق) اختالل در دفع ادرار(به جهت زوال منافع 
  .گيرد مجازات اسالمي، ديه ديگري درنظر مي

كننده، مرجع  با وصول نظريه مذكور به شعبه و عدم تأمين نظر قاضي رسيدگي
دهد تا با توجه به  دستور معاينه مجدد مي، مذكور طي شرحي خطاب به كميسيون

اختالل در دفع ادرار  صورت هاين كه صدمات وارده به بيمار صرفاً زوال منافع ب
ها و ذكر  باشد، با معاينه مجدد، نسبت به تعيين ميزان صدمات وارده، نوع آن نمي

قانون مجازات اسالمي اقدام  406تا  367دقيق مقدار ارش و ديه، با توجه به مواد 
با توجه به تعيين ديه  همچنين اين پرسش در كميسيون مطرح شده است كه. شود

ناپذير قشر  به دليل آسيب برگشت% 100ا لحاظ ارش به ميزان نحو مرقوم، آيه ب
  .مغز موضوعيت دارد
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بيمار به دنبال ايست قلبي و « :دارد در پاسخ استعالم مذكور بيان مي، كميسيون
در نهايت  رساني به مغز شده كه اين امر خون احياي طوالني مدت، دچار اختالل در

در اين حالت فرد عليرغم سالم  .»است روز حالت زندگي نباتي گرديدهمنجر به ب
به دليل ..) .ادرار، مدفوع، گويايي، بيناييي، چشايي و(هاي مختلف بدن  بودن سيستم

عضو، دچار يك عدم كنترل و يا عدم توانايي فرد در بيان وجود مشكل در آن 
از بين رفتن قواي عالي : كه در فرد ياد شده، عبارتند ازشود  سري مشكالت مي

و اختالل در حواس ) فلج(ها و پاها  اختالل در دفع ادرار، عدم كنترل دست مغز،
علت اصلي صدمات، از بين رفتن قواي . گويايي، بويايي، چشايي، شنوايي و بينايي

عالي مغزي است،كه به دنبال بروز صدمه در اين بخش، ساير صدمات نيز ايجاد 
  .شده است

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

عمالً امكان  باشد و لذا، ها نمي بيمار قادر به استفاده از آن ها، سالم بودن اين ارگان
هاي اعالم شده وجود ندارد، زيرا فرد اصوالً قادر  بررسي وجود صدمه در ارگان

همكاري داشته باشد تا  )حس بويايي مثالً(نيست كه با پزشك در جهت بررسي 
كميسيون پزشكي قانوني همچنين  .»ها را تعيين نمود بتوان ميزان اختالل اين ارگان

ز در ي قشر مغيرناپذ اعالم كرده كه ارش اعالم شده در رابطه با آسيب برگشت
معتقد  ،در واقع كميسيون مذكور و ارش از بين رفتن قواي عالي مغزي مستتر است

است چون تمام عوارض حادث شده بر فرد ناشي از، از بين رفتن قواي عقلي 
مغزي،  ناپذير قشر آسيب برگشتاي ندارند، صرفاً ارش  باشد و منشأ جداگانه مي

  .شود لحاظ مي
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هاي كميسيون  به لحاظ اينكه ميان نظريه پس از وصول نظريه مذكور، قاضي
پزشكي قانوني در مقام تعيين ميزان و نوع صدمات وارده و نيز مقدار ديه و ارش 

كند كه با تجميع نظرات  تفاوت وجود دارد، به كميسيون مذكور اعالم مي
كميسيون پزشكي، نسبت به تعيين نوع و ميزان صدمات وارده و ذكر مقدار ارش 

مقررات قانوني اقدام شود و كميسيون پزشكي در پاسخ استعالم اظهار يا ديه وفق 
بيمار به دنبال ايست قلبي و احياي طوالني مدت دچار اختالل در «: دارد مي

هاي قشر مغز، منجر به ساير  رساني و آسيب قشر مغز شده است، آسيب سلول خون
صدمات، تمامي . باشد صدمات و عوارضي شده كه در حال حاضر مشهود مي

مربوط به آّسيب قشر مغز است و براي زوال منافع و ساير اختالالت موجود، ديه 
  .»جداگانه درنظر گرفته نشده است

اي ديگر، با توجه به درخواست مرجع قضايي، كميسيون، ديه جداگانه  در جلسه
را نيز ذكر ) از جمله اختالل در دفع ادرار(تعيين كرده و ساير منافع از دست رفته 

با توجه به مجموع نظريات كارشناسي، عامل اوليه در جهت ايجاد  .نموده است
اين آسيب با توجه به وسعت صدمه به . باشد عوارض مذكور، آسيب قشر مغز مي

باشد و منافع از دست رفته  خودي خود واجد ارشي به ميزان يك ديه كامل مي
دست و پا و زوال كامل اختالل در دفع ادرار، عدم كنترل (ناشي از صدمه مذكور 

، تنها در برخي موارد قابل مشاهده است و ساير منافع از جمله گويايي، )عقل
بع مشهود است التب .باشند بينايي، چشايي و شنوايي غيرقابل بررسي و اظهارنظر مي

كه ديه اعضاء و منافعي بايد، درنظر گرفته شود كه مفروض و مسلم بوده و احراز 
مكن باشد، نه اينكه مبناي آن احتمال و يا عدم پاسخگويي بيمار طور واقعي م آن به
  .باشد
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كميسيون پزشكي در نهايت، ديات اعضاي بيمار را بدين شرح تعيين كرده 
قانون مجازات اسالمي دو ثلث ديه كامل،  440است، اختالل در دفع ادرار طبق م 

 444مطابق م  يك دو ثلث ديه كامل، زوال عقل ها و پاها هر عدم كنترل دست
باشد، ارش تعبيه تراكئوستومي به ميزان  قانون مجازات اسالمي داراي ديه مقدر مي

سه درصد، ارش زخم بستر متعدد به ميزان سه درصد و ارش تغذيه از راه لوله بين 
و در مجموع ميزان ديه تعيين شده  باشد يزان چهار درصد ديه كامل مياي به م معده

بنابراين در وضعيت  .باشد ها مي ثلث ديه كامل اندام دوبراي مصدوم سه ديه و 
زندگي نباتي به اين دليل كه امكان بررسي بسياري از صدمات، از حيث سالم و 
معيوب بودن وجود ندارد، صرفاً بايد براي اعضا و منافعي ديه يا ارش تعيين نمود 

  )80ـ71، صص6، شماره.ش1389 نقي زاده،( .ها مسجل باشد كه از ميان رفتن آن
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  نتيجه
هاي حقوق كيفري، تشريح  با آموزه» حيات نباتي«وضعيت  الزمه توصيف

، از منظر علم پزشكي و »حيات نباتي«و  »مرگ مغزي«درست هر يك از مفاهيم 
اين دو وضعيت به لحاظ . باشد بيان دقيق شرايط و خصوصيات هر يك مي

در علم  .عاريف خاص خود را دارندبيولوژيكي، كامالً متفاوت و هر يك، ت
رود،  اي به شمار نمي پزشكي، وضعيت حيات نباتي، موقعيت جديد و يا مستحدثه

هاي وارده اعم از ضرب و جرح، بر بيمار حادث  دنبال آسيب هبلكه اين وضعيت، ب
گونه عملكرد ذهني و يا شناختي نداشته و فاقد  بيمار در اين وضعيت، هيچ. شود مي
وشياري و آگاهي به زمان و مكان و يا ارتباط شناختي است و فرد از نه هوهرگ

مراد از زوال عقل . گيرد لحاظ پزشكي، در وضعيت دمانس يا زوال عقل قرار مي
در بررسي . نيز، از دست دادن تمام عقل و يا به اصطالح جنون و ديوانگي است

دخيل در ايجاد موضوع از بستر حقوق كيفري، موضوع بحث علل و اسباب جنايي 
اين عارضه، همراه با صدمات و جراحاتي، به عمد لذا چنانچه . عارضه مذكور است

لحاظ جراحات وارده، مجازات ابتدايي بر ه و از سوي فردي بر بيمار حادث شود، ب
و در  شود جاني، قصاص و از باب زوال عقل، يك ديه كامل بر جاني مستقر مي

مدي عمل ارتكابي جاني، ديات تمام اعضا صورت عدم قصاص و يا زوال وصف ع
اند، بدون تداخل در  هاي وارده مختل شده دنبال آسيبه و منافع و حواسي كه ب

  .شود مي ها يكديگر احتساب و جاني ملزم به پرداخت آن
دنبال صدمات وارده و يا عدم احياي قلبي ريوي ه حال چنانچه اين وضعيت، ب

لحاظ ه حه، منتهي به مرگ مغزي شود، اين فرد بمناسب در بازه زماني بعد از سان
و اگر اين  استبيولوژيكي مرده محسوب و فاقد هرگونه شخصيت حقوقي 

وضعيت، به عمد و به قصد قتل از سوي جاني صورت گيرد، عمل ارتكابي قتل 
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عمد بوده و مجازات قصاص نفس را درپي خواهد داشت و در صورت زوال 
تواند شبه عمد، خطاي  عمل جاني، ميه به اوصاف ل ارتكابي، بستفعوصف عمدي 

لذا در  ك ضمانت اجراي خود را خواهد داشت؛كه هر ي باشدمحض و يا غيرعمد 
احتساب ديه جراحات، هرچند برخي منافع، چون عدم توانايي بلع، عدم كنترل 
ادرار، از دست دادن توان مقاربت جنسي و يا فلج اعضاي تحتاني، با وجود سالم 

 اي باشد، هر يك ديه جداگانه ارگان و يا عضو مربوطه، فاقد كارايي الزم مي بودن
عتي كند مگر ديه منف داشته و ديه هيچ يك از منافع، در عضو مربوطه تداخل نمي

ديه بينايي، در صورتي با ديه چشم  :براي مثال كه آن عضو محل آن منفعت باشد؛
ه هر چند هريك از اين منافع ب لذا. كند، كه عضو چشم از بين برود تداخل مي

ها  ولي ديه آن ،شود از بيمار سلب مي وال عقل و تخريب قشر مغز،زدنبال ضايعه 
  .كند و هر يك ديه جداگانه خود را خواهد داشت خل نميادر ديه زوال عقل، تد
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  ها نوشت پي
بنگريد . گ مغزي كافي مي داندردقيقه وقفه در رسيدن اكسيژن به مغز را براي م 3دكتر تشيد  ـ1

ظام تشيد، محمد اسماعيل، مقاله ي پزشك در مقابل معماي تشخيص مرگ، مجله علمي ن« :به
  ».25، ص1پزشكي، سال سوم، شماره

  :، همان، بخش سوم به نقل ازمأوي)مستشار دادگاه تجديد نظر استان اصفهان (اماني، حميد رضا  ـ2
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/387/Code/6957/Default.a

spx.  
3- Norologic 
4- http://Ehda. ir/Static Pages/Viewpages/Static Page View-Aspx?ID-21. 
5- Biologic 
6- cortex cerebri death 

  Dementia -7                              )  شناختي توان  دادن دست واز تفكر و ذهن از محروم( 
8- cortex 

كه با قصد ابتدايي يا تبعي بوسيله ) در قتل(سلب غير قانوني حيات : جنايت عمد عبارت است از ـ9
محمد . صادقي« :بنگريد به. د نظر واقع شده باشدفعلي بالمباشره يا بالتسبيب عليه شخص مور

  ».نشر ميزان: تهران). جرائم عليه اشخاص.(ا. ج.ح  -1376-هادي
عليه يا به ولي يا  به مجني ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو: ا.م.ق294ماده  ـ10

  .شود اولياي دم او داده مي
باشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و آن كه به م جنايت اعم از: ا.م.ق 316م ـ11

هر جنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعاً : ا.م.ق367م .بود سبب موجب ضمان خواهد
  .تعيين نشده باشد جاني بايد ارش بپردازد مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن

، كه محل )كره هاي مغز نيم(نوعي خاص از مرگ مغزي است كه به دنبال تخريب قشر مغز  ـ12
فرد در اين وضعيت در حالت حيات نباتي . كنترل فعاليت هاي ارادي بدن است حادث مي شود

ايجاد مي شود و فردگاه ساليان متمادي در اين ) بي هوشي(اين حالت متعاقب يك اغما .است
  :به نقل از. حالت مي ماند

http:// persiantoday.org/show thread.php?+=3527  
از بين بردن بينايي يك چشم  ي كامل دارد و از بين بردن بينايي هر دو چشم ديه: ا.م.ق 457م  ـ13

 .ي كامل دارد نصف ديه
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مراجعه به دو  عليه هرگاه با آزمايش يا با در صورت اختالف بين جاني و مجني: ا.م.ق 462م  ـ14
طبق تبصره ماده ( از بين رفتن حس بويايي يا كم شدن آن ثابت نشود با قسامه متخصص عادل

  .شود به نفع مدعي حكم مي) 461
  . ارش است از بين بردن حس چشايي موجب: ا.م.ق 466م ـ15
و اگر موجب نقصان آن  ي كامل دارد هر جنايتي كه موجب زوال عقل گردد ديه: ا.م.ق444م  ـ16

باعث از بين رفتن انزال  -الف: است اعمال ارتكابي زير باعث ارش: ا.م.ق475م .شود ارش دارد
: ا.م.ق476م.لذت مقاربت را از بين ببرد -ج.بين ببرد قدرت توليد مثل و بارداري را از -ب .شود

در : ا.م.ق477م .ي كامل دارد رفتن توان مقاربت به طور كامل شود ديه جنايتي كه باعث از بين
، لمس يا موجب پديد  زوال يا نقص بعضي از منافع گردد مانند خواب موجب هر جنايتي كه
  .شود ي آن معين نشده باشد ارش تعيين مي ها شود و ديه بيماري آمدن بعضي از

  .كامل دارد  طور كامل كه نتواند اصالً سخن بگويد نيز ديه از بين بردن گويايي به: ا.م.ق 471م  ـ17
توانايي  بعد از عالج كامل دارد خواه اصالً درمان نشود يا  رات ديهشكستن ستون فق: ا.م.ق430م  ـ18

ياقدرت راه رفتن را سلب نمايد ... جنسي او از بين برود يا مبتال به سلس و ريزش ادرار گردد و
  .خواهد بود ي كامل ديه

نقص يكي از  هركس عمدا به ديگري جرح و يا ضربي وارد آورد كه موجب« :ا .م.ق 614م  ـ19
  »...واس يا منافع يا زوال عقل مجني ُّعليه گرددح

20- http://Ehda . ir/Static Pages/Viewpages/Static Page View-Aspx?ID-
21. 

به طوري كه قصاص موجب  تساوي ممكن نباشد هر گاه در قصاص جرح رعايت :ا.م.ق 277 م ـ21
گردد بايد ديه آن داده شود چه مقدار آن ديه شرعاً معين  نايتتلف جاني يا زياده از اندازه ج

  .معين گردد باشد يا با حكم حاكم شرع 
ا خارج باشند قابل .م.ق 718و716،715الزم به ذكراست جراحات غير عمدي كه از شمول مواد  ـ22

  .تعزير نيستند و مرتكب فقط به پرداخت ديه محكوم خواهد شد
واردي كه تعقيب امر جزايي منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در م :ك.د.آ.ق 72م  ـ23

بوده و دسترسي به ولي يا قيم او نباشد يا مجني ) صغير، غيررشيديامجنون(متضرر از جرم محجور
عليه ولي يا قيم نداشته باشد و نصب قيم موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود، تا 

م دادگاه شخص ديگري را به عنوان قيم موقت تعيين مي حضور و مداخله ولي يا قيم يا نصب قي
  .كند
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  :يكي از آراي ديوان علي كشور را در اين خصوص بررسي مي كنيم ـ24
ديوانعالي  شعبه سي و يكم: ، مرجع رسيدگي: ...................، پرونده كالسه5/4/84 :تاريخ رسيدگي

  كشور
بي احتياطي در امر رانندگي منجر به فوت  به اتهام »افشين، م«سرباز وظيفه  :پرونده خالصه جريان

بدين توضيح سرباز مذكور در  .دادسراي نظامي گرفته است ، تحت تعقيب»مهدي، ح«مرحوم 
كه به علت انحراف به چپ  در حركت بوده  كه مقتول سرنشين خودرو وي بوده اتوبان در حالي

به حالت اغما فرو » ح مهدي،«درو با خودرو جلويي برخورد كرده و يكي از دو سرنشين خو
پزشك . رفته و در بيمارستان بستري مي شود كه نهايتاً به علت وخامت وضعش فوت مي كند

قانوني علت فوت را برخورد جسم سخت به جمجمه كه منجر به كاهش عميق سطح هوشياري و 
 سختاي طوالني مدت در نيمكره چپ مغزي و تخليه خونريزي زير  خونريزي سخت شامه

مرگ مغزي اعالم  اي و نهايتاً حصول مرگ مغزي و كوفتگي بدن در نتيجه عوارض ناشي از شامه
دار رسيدگي  شعبه اول دادگاه نظامي يك عهده .اند و اولياي دم تقاضاي ديه كرده كرده است

ماده ناظر به  718شده و بر مبناي داليل ارائه شده بزهكاري وي را احراز نموده و به استناد ماده 
قانون مجازات اسالمي وي را به دو سال و يك و يك روز حبس  297و 295وبند ماده  714

  .دم محكوم كرده است فقره ديه كامل مرد مسلمان در حق اولياي تعزيري و پرداخت يك
  .فردي كه درحالت زندگي نباتي است ـ25
ا تعيين .م.ق 481در مادهو درغير سر و صورت  480ديه جراحات وارد بر سر و صورت در ماده ـ26

ديه صدماتي كه موجب قرمزي، كبودي و سياه شدگي پوست گردد در ماده  .شده است
  .ا مشخص شده است.م.ق484

  .مجازات اسالمي، يك ديه كامل است قانون 444ديه زوال عقل به موجب ماده ـ 27
  .يك ديه كامل استمجازات اسالمي،  قانون 449ديه ازبين بردن حس شنوايي به موجب ماده  ـ28
  .مجازات اسالمي، يك ديه كامل است قانون 457ديه از بين بردن حس بينايي به موجب ماده  ـ29
  .قانون مجازات اسالمي، يك ديه كامل است 462ماده  ديه از بين رفتن حس بويايي به موجب ـ30
  .يين ارش استقانون مجازات اسالمي موجب تع 466 از بين بردن حس چشايي به موجب ماده ـ31
  .قانون مجازات اسالمي، يك ديه كامل است 470ديه از بين رفتن قدرت تكلم به موجب ماده  ـ32
  .قانون مجازات اسالمي، يك ديه كامل است 474ديه سلَس و ريزش ادرار به موجب ماده  ـ33
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كامل  قانون مجازات اسالمي، يك ديه 474 ديه از بين رفتن قدرت مقاربت به موجب ماده ـ34
  .است

زن و مرد يكسان است تا وقتي كه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد در  ي ديه :ا.م.ق301م ـ35
  . نصف ديه مرد است آنصورت ديه زن

اگر شخصي جنايتي بر  )پورتال خبري قوه قضائيه، مأوي: (استفتائات از مراجع تقليد به نقل از ـ36
مبتال به مرگ مغزي گردد، در صورت غير عمدي  عليه ديگري وارد سازد كه در اثر آن مجني

اي  آيا عالوه بر ديه مزبور ديه) مغزي چه مقدار است؟ب ديه مرگ) الف: بودن جنايت بفرماييد
كه كارآيي خود را در اثر ضربه مغزي از دست  ...دست، پا، چشم و نيز به اعضاي ديگر مانند

هايي كه وارد  ديه ضربه) الف ):ره(ضل لنكراني گيرد؟آيت اهللا العظمي محمد فا اند، تعلق مي داده
فعاليت مغز ) ب. ارش دارد شده است بايد پرداخت شود و اگر ضربه مذكور ديه مقدر ندارد،

نشود ديه عقل و شش ديه ديگر  در فرض سؤال چنانچه منجر به فوت. ديه كامل دارد) عقل(
 :هللا العظمي ناصر مكارم شيرازيا آيت. شود براي ساير حواس كه معطل شده است، پرداخت مي

دارد و اگر بازگشت كند، ارش دارد و  در صورتي كه مرگ مغزي بازگشت نكند، ديه كامله
آيت اهللا العظمي سيد  . مقدار اضافي را بايد بپردازد هاي ضروري بيش از اندازه باشد، چنانچه هزينه

 در استفتاي. ير عوارض ديه نداردخير، سا) ب. ديه كامله است) الف :اردبيلي عبدالكريم موسوي

 آيا مغز به عنوان يك عضو. ديگري از حضرت آيت اهللا مكارم شيرازي چنين سؤال شده است

 هاي مختلف و اعضاي مرتبط با مغز، از قبيل سطح حياتي داراي ارش است يا ديه؟ قسمت

هر كدام داراي   ؟هستند قشري و مانند آن آيا هركدام داراي ارش يا ديه خاصي نخاعي، تحتاني،
شود ) مانند تكلم وگويايي ومانند آن(منافع  ميان رفتن ارش هستند و اگر آسيب به مغز سبب از

  :مأوي -به نقل از پورتال رسمي قوه قضائيه. ديه منافع جاري است
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/387/Code/6957/Default.a

spx 
موسوي اردبيلي قائل به تداخل ديه اعضا و ديه نفس در .. بنابراين مشاهده مي كنيم حضرت آيت ا

موضوع مرگ مغزي مي باشند و حضرات فاضل لنكراني و مكارم شيرازي معتقد به عدم تداخل 
  .ديات مذكور مي باشند

معين  ي هر گاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود اگر آن عضو داراي ديه :ا.م.ق434م ـ37
نباشد ارش آن  ي معين گردد و اگر آن عضو داراي ديه باشد بر ديه كامل قطع نخاع افزوده مي

 .ي كامل قطع نخاع افزوده خواهد شد بر ديه
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دادگاه در خاتمه ... «: وم دادگاه نظاميصادره از شعبه د 1383آبان  23مورخ  587دادنامه شماره 
قانون مجازات اسالمي، وي را به پرداخت  433رسيدگي با احراز بزهكاري متهم به استناد ماده 

همان قانون به  439ناظر به ماده  434يك فقره ديه كامل از جهت قطع نخاع، به استناد ماده 
به يك فقره ديه  474به استناد ماده پرداخت يك فقره ديه كامل از لحاظ عدم كنترل مدفوع، 

به پرداخت يك ديه كامل مرد مسلمان از لحاظ  476كامل از لحاظ كنترل ادرار، به استناد ماده 
به پرداخت دو سوم ديه كامل از لحاظ فلج  483از بين رفتن توان مقاربت جنسي، به استناد ماده 

رصد ديه كامل از لحاظ ضايعات شكمي و د 20به پرداخت 496و  495، 367پا، به استناد مواد  2
هاي مادي و معنوي در  وليت مدني به جبران خسارتؤقانون مس 5و  2، 1كبدي، به استناد مواد 

عنوي را به نظر كارشناس موكول كرده مهاي مادي و  حق مصدوم محكوم و تعيين مقدار خسارت
ماه حبس  6اي مسلح، وي را به قانون مجازات جرايم نيروه 24است و باالخره به استناد ماده 

 ».تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم كرده است

ت شعبه در تاريخ أهي. پرونده به دفتر ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است
، 1385مرداد  3، مورخ 264/31دادنامه شماره  : دهد مذكور تشكيل گرديد، و چنين رأي مي

از ناحيه وكيل مدافع مطلب موجه و بيان ...« :به سي و يكم ديوان عالي كشورشعصادره از 
نظر خواسته را ايجاب كند، ابراز نشده، دادنامه از حيث انطباق  مستدلي كه نقض رأي تجديد

موارد مربوط به ديات و ارش و مجازات بازدارنده فاقد ايراد و اشكال است، اعتراض را مردود 
 ».نمايد ديدنظر خواسته را از اين جهات ابرام مياعالم و دادنامه تج

، عقل زايل  شكستن سر يا بريدن دست ي مغزي و هر گاه در اثر جنايتي مانند ضربه: ا.م.ق446ماده 
  .شود تداخل نمي ي جداگانه خواهد بود و شود براي هر كدام ديه

ي كندن  ي آن بيش از ديه ديه، بينايي از بين برود  ي چشم حدقه هر گاه با كندن: ا.م.ق458م  ـ38
ي  در اثر جنايت ديگر مانند شكستن سر، بينايي از بين برود هم ديه حدقه نخواهد بود و اگر

  . ي بينايي الزم است و هم ديه جنايت يا ارش آن
، خصومت و )حدود نيم متر(ارش در لغت به معاني مختلفي مانند ارج، اندازه معيني از دست  ـ39

در . يختن و شوراندن بعضي بر بعضي ديگر و خونبهاي جراحت آمده استف، برانگ اختال
ح حقوقي ارش مقدار مال غير معيني است كه به سبب صدمه و نقص حاصل از جنايت به  اصطال

شود، ارش  گردد و نيز به مالي كه به سبب نقص مضمون در مال اخذ مي وسيله جاني پرداخت مي
  .شود گفته مي
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مستفاد از ماده : وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور 6/8/1376ـ  619رأي شماره  ـ40
، ارش اختصاص به مواردي دارد كه در قانون براي 1370قانون مجازات اسالمي مصوب  367

قانون مزبور براي شكستگي  442در ماده . نشده باشد صدمات وارده به اعضا بدن ديه تعيين
يافته و يا عيب و نقص در آن باقي بماند، ديه معين شده استخوان اعم از آن كه بهبودي كامل 

تعيين مبلغي زائد بر ديه با ماده مرقوم . كه حسب مورد همان مقدار بايد پرداخت گردد است
 صحيح و منطبق با قانون مي دادگاه تجديد نظر مركز استان 12هذا نظر شعبه  علي. مغايرت دارد

اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مردادماه  از مواد 3اين رأي بر طبق ماده . باشد
 .موارد مشابه الزم االتباع است ها در براي دادگاه 1337
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