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Background and Aim: One of the controversial contemporary issues, which is the 

result of the advancement of modern medical technologies in recent decades, is the 

issue of brain death and legal challenges related to the effects and rulings on this 

situation. Investigating and explaining the rulings related to brain death and 

hypothetical death in Iranian criminal law is one of the objectives of this study. 

Materials and Methods: The research method in this research is descriptive-

analytical. 

Ethical Considerations: All ethical considerations have been observed. 

Findings: The findings and results of this study have shown that, firstly, in case of 

proving the defendant's presumed death in the criminal proceedings, the judicial 

authority is obliged to issue an endowment for prosecution. Secondly, if the absent 

person (hypothetical deceased) is found after a final verdict is issued, there is the 

possibility of prosecution and re-investigation. Thirdly, crimes against a person 

with brain death are considered to be a crime against the dead in Iranian law. 

Finally after observing the formalities in case of proof of the defendant's vegetative 

state, the judicial authority shall order the temporary filing of the case by 

appointment of supervision. 

Conclusion: The rule of brain death is like actual death. 

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) 

http://www.orcid.org/0000-0003-3067-6338
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 دهيچک

موضوع مرگ مغزي و هاي اخير است، هاي نوین پزشکي در دههیکي از مسائل بحث انگيز معاصر،که حاصل پيشرفت تکنولوژي :نه و هدفيزم
بررسي و تبيين احکام مربوط به مرگ مغزي و مرگ فرضي در حقوق . باشدهاي حقوقي مرتبط با آثار و احکام مترتب بر این وضعيت ميچالش

 .کيفري ایران از اهداف این پژوهش است
  .باشداي ميتحليلي  و کتابخانه -روش تحقيق در این پژوهش توصيفي :ها مواد و روش

 .شده است تیرعا نگارش این مقالهدر  تمامي اصول اخالقي :يمالحظات اخالق
اواًل در صورت اثبات موت فرضي متهم در فرایند دادرسي کيفري، مقام قضایي مکلف به : ها و نتایج این تحقيق چنين نشان داده است یافته :ها افتهی

پس از صدور رأي قطعي درباره وي، امکان تعقيب و ( متوفي فرضي)شدن شخص غائب ثانيًا در صورت پيدا . باشدصدور قرار موقوفي تعقيب مي
رابعًا پس از . شودثالثًا جنایت بر شخص مبتال به مرگ مغزي در حقوق ایران جزء جنایت بر مرده محسوب مي. رسيدگي مجدد وجود داشته دارد

ي باید مبادرت به صدور دستور بایگاني کردن موقت پرونده با تعيين وقت رعایت تشریفات در صورت اثبات حالت حيات نباتي متهم، مقام قضای
 .نظارت بنماید

 .احکام مرگ مغزي مانند مرگ حقيقي است :يريگ جهينت
  .دادرسي، حقوق کيفري ایران مرگ مغزي، موت فرضي، جنایت، :يديکلمات کل
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 مقدمه

 بيان موضوع -1

مرگ از نظر پزشـکي عـبارت است از توقف کامل و 

  و در  با از کار افتادن قلب که معمواًل  اعمال حياتي  بازگشت بي

  شود ميرسد و سبب  هاي مغزي فرا مي مـرگ سـلول آن،  پي

به (. مرگ جسمي)، حس و حرکت نيز از بين برود  تنفس

لحاظ حقوقي تعيين زمان وقوع مرگ از حيث ارث، وصيت و 

در قانون اکثر کشورها تعریفي از . غيره حائز اهميت است

مرگ و زمان تحقق آن ارائه نشده است و این امر که یک 

ه نظر له و نظارت باليني است در قانون اکثر کشورها، بأمس

 .  (22:  0732توفيقي، )پزشک واگذار شده است 

امروزه استانداردهاي پذیرفته شده پزشکي جهت تعيين مرگ، 

همگام با پيشرفت علم پزشکي و توسعه تکنولوژي در معرض 

باشد؛ در گذشته توقف تنفس و ضربان  تغيير و دگرگوني مي

در نتيجه مرگ از نظر پزشکي . قلب تنها معيار مرگ بود

بارت از توقف کامل و بدون بازگشت اعمال حياتي انسان ع

است که معمواًل با از کار افتادن قلب و در پي آن، مرگ 

شود تنفس، حس و رسد و سبب ميهاي مغزي فرا ميسلول

گاهي بالعكس ابتدا (. مرگ جسمي)حرکت نيز از بين برود 

آید که در این حالت تعادل هاي مغزي پيش ميمرگ یاخته

کي، شيميایي بدن به هم خورده و مرگ مغزي مسلم است فيز

و شخص دچار وقفه غيرقابل برگشت تمام عملکردهاي کل 

لذا با قطع تنفس، نبود اکسيژن در (. مرگ مغزي)شود مغز مي

که در ( مرگ مغزي)شود خون باعث از کار افتادن قلب مي

هر دو صورت مرگ قطعي است و بازگشت به حيات امکان 

 . (703 :0731گودرزي، )باشد يپذیر نم

  ایاالت  در قانون مـتحدالشـکل تـعریف مرگ که توسط اکثر

دچار توقف  شده، مرده کـسي اسـت که  آمریکا پذیرفته

شده، یا   خون  هاي تنفسي و گردش برگشت فعاليت غيرقابل 

هاي کل مغز که مشتمل  برگشت فعاليت دچار توقف غيرقابل 

بنابراین، آثار مرگ .  باشد، شده است ميبـر سـاقه مـغز نيز 

آن   مورد  حقيقي را بر پایة استانداردهاي قلبي و تنفسي، در

.  منطبق سـاخت کـه تـاکنون نيز به قوت خود باقي است

ارائه شده در موسسة ملي بهداشت آمـریکا   ، معيارهاي امروزه

  اکثر  و در  دربـارة مرگ مغزي، در سطح جهاني پذیرفته شده

کشورهاي آمریکایي و اروپایي با تصویب قوانيني مـشابه، بـه 

ها که در از این پيشرفت  پس.  رسـميت شناخته شده است

دانش پزشکي پدید آمد، معيار تشخيص مرگ، تـغييري 

پي پيدایي نظریة ميرایي مغزي،   در  بـنيادین یافت؛ لذا

؛ چه دارد  مضاعف  گوناگون آن اهميتيهاي  پژوهش در جنبه

هایي مواجه  و شبهه  تردیدها  اینکه این مـوضوع، هـنوز بـا

اي تر در پيکرهو بررسي جامع  تأمل  است که آن را نيازمند

، زماني  مسأله  البته اهميت این. منقح و متقن سـاخته اسـت

مـوضوع،   تـشخيص  پي  بدانيم در  که  یابدوضوح بيشتري مي

بسا،  خواهد بود؛ یعني چه  آن  تـبعات چشمگيري به دنبال

  و حذف  حکم به جواز توقف مـراحل درمـاني پزشـکي

مرگ مغزي، داده   تجهيزات حمایتي مصنوعي از مصدوم به

این   یافتن  ، نکتة دیگـري کـه موجب اهميت وانگهي . شود

یکي از . مسأله شد، بسامد خيره کنندة پيوند اعضا است

شود قرار گرفتن فرد  تلقي ميهایي که به اشتباه مرگ  حالت

این افراد دچار آسيب مغزي شدید و . در زندگي نباتي است

اند، در حالي که غير قابل برگشت در قواي عالي مغزي شده

ها سالم است، بنابراین داراي عالئم  اي مغز آن نواحي قاعده

هاي خواب و بيداري داشته اما هشيار  حياتي پایدار بوده و دوره

هاي بيروني  درکي از محيط نداشته و به محرکنيستند و 

به همين دليل دچار زوال منافع متعددي . دهند پاسخي نمي

اند، لذا در تعيين ميزان خسارت در قالب ارش و دیه در  شده

گونه موارد اختالف نظر اساسي وجود دارد و قضات  این

گاهي اتفاق  .دهند سختي رأي به جبران خسارات مي به

هاي مختلف اقامتگاه و محل انسان با انگيزهافتد که  مي

کند و دیگر هيچ خبري از حيات و سکونت خود را ترک مي
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اساسي در این پژوهش  مسأله. آید ممات او به دست نمي

بررسي مرگ مغزي و موت فرضي از حيث احکام و آثار حقوق 

 .باشدکيفري و فقهي در ایران مي

 روش تحقيق -4

 . صورت گرفته است يفيوصت-يليبا روش تحلپژوهش  نیا 

 بحث و نظر

 موت فرضي -0

شوند، به عنوان یک شخصيت، ها از زماني که متولد ميانسان

داراي حقوق و تکاليفي خواهند بود و این حقوق براي 

در این . باشد که مورد حمایت استقانونگذار قابل احترام مي

باشد یا  باشد که شخص داراي اهليت استيفاءمورد تفاوتي نمي

نباشد؛ چراکه داراي اهليت تمتع خواهد بود، هرچند قانونگذار 

این عدم  .تا مدت معيني او را داراي اهليت استيفاء نداند

شامل جنون و یا )تواند به سبب محجوریت باشد اهليت او مي

این وضعيت (. سفاهت فرد باشد یابه دليل صغير بودن شخص

زماني کامل گردد که شخص تواند دارا بودن حق و تکليف مي

به . از حجر خود خارج گردد و دیگر منع قانوني نداشته باشد

گذشته باشد و « مدت بالنسبه مدیدي»کسي که از غيبت او 

گویند؛ اما  وجه خبري نباشد، غایب مفقوداالثر مي از او به هيچ

به دليل تبعاتي که براي غایب مفقوداالثر و خانواده وي 

مقررات خاصي را در این خصوص وضع  متصور است، قانون

توانيم هر شخصي را که مدتي از  کرده است؛ بنابراین نمي

محل سکونت یا اشتغال خود دور شده است، مشمول این ماده 

براي تحقق این مورد نياز به شرایطي داریم؛ اواًل  .بدانيم

گيرد و  اش مالک غيبت قرار ميغيبت شخص از اقامتگاه

قانون مدني اقامتگاه هر شخص عبارت  0114مطابق ماده 

نکته دیگر اینکه . است از محل سکونت و مرکز امور مهم او

مدت زمان خاصي را براي غيبت ذکر  0100قانون در ماده 

اکتفا شده است؛ « مدت بالنسبه مدید»نکرده و فقط به ذکر 

در نتيجه مدت غيبت با توجه به موقعيت و وضعيت شغلي و 

تواند متفاوت باشد و به همين دليل  ياجتماعي هر شخص م

مدت »براي تشخيص این امر که طول غيبت مشمول 

به . شده است یا خير باید به عرف مراجعه کنيم« بالنسبه مدید

هاي  عنوان مثال کسي که با توجه به شغلش به مسافرت

ها به طول انجامد،  رود که ممکن است حتي ماه متعددي مي

وي از محل اقامتگاهش غيبت اي  غيبت دو یا سه هفته

توان او را مشمول مقررات غایب  شود و نمي محسوب نمي

مواردي را که قانون مصداقي براي صدور . مفقوداالثر دانست

 : داند به شرح ذیل است حکم فوت فرضي مي

وقتي که ده سال از تاریخ آخرین خبر در مورد حيات او  -

د و پنج سال گذشته و در انقضاي مدت مزبور سن او هفتا

 .باشد

گذشت مدت پنج سال از تاریخ ختم جنگ و سه سال در  -

صورت انعقاد صلح در صورتي که شخص جزء نيروهاي مسلح 

 .بوده و مفقود شده باشد

گذشتن سه سال تمام از غرق شدن کشتي که غایب با آن  -

و  0140و  0141مواد )مسافرت کرده و از او خبري نباشد 

بر (. قانون امور حسبي 022 ماده 2بند  قانون مدني و 0144

له  قانون امور حسبي، ورثه غائب و موصي 027اساس ماده 

حق درخواست صدور ( کسي که به نفع او وصيت شده است)

مواد )بعد از آنکه دادگاه موارد  .حکم فوت فرضي را دارند

قانون  022ماده  2قانون مدني و بند  0144و  0140و  0141

و . م.ق 0147با توجه به ماده . احراز کرد را( امور حسبي

اقدام به صدور آگهي در روزنامه کثير االنتشار . ح.ا.ق022

 .کندمي

 مرگ مغزي -4

  ، یکي بخش باالیيشود ميمغز انسان از دو بخش تشکيل 

اند و محل کنترل  کـه مخ و مخچه در آن واقع  اسـت  مـغز

ـردن و تـفکر ، حـس ک اعضا  اعمال ارادي بدن، مثل حرکت

  شودتخریب این بخش، سبب مرگ انسان نمي. باشد مي
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، چون هـنوز اعـمال غـيرارادي (034: 0713،  سمسارزاده)

بدن مانند ضربان قلب، تنفس و گردش خون به سبب 

ساقة مغز کـه مـحل کنترل اعمال غيرارادي   بخش  سالمت

که بـدن وجود دارد   امکان  و این  ، فعال هستندباشد ميبدن 

براي مدت طوالني فعاليت داشته   CPRهاي بـا دسـتگاه

، بخش پایيني مغز است، کـه مـحل  دیگر  بخش  ولي. باشد

بدن را کنترل   غيرارادي  و اعمال باشد مياستقرار ساقة مغز 

، تخریب این بـخش از مـغز، سـبب نارسایي در ارسال کند مي

سطح قلب کليه، کبد، هاي واقع در سلول  به  پالس الکتریکي

-به صورت غيرارادي فعال مي  کـه  هـایي قرنيه و سایر ارگان

ها غـيرفعال، و خـون نهایت این ارگان  در.  شود ميباشند، 

  ممتد  این وضعيت، با سکوت. شود ميبدن متوقف   در  رسـاني

هـاي العـمل و منفي بودن عـکس  مغزي  نوار  و چندین ساعت

پوستي، حلقوي و غيره که با صرف وقت و ،  چشمي  تحریک

در تعریف . ، همراه است باشد دقت زیاد قابل تـشخيص مـي

شود، مغزي شامل نمي  فعاليت  ، معيار از کار افتادن سنتي مرگ

قدیم هـيچ روشـي براي تشخيص مرگ مغزي وجود   در  زیرا

هـاي اخـير هيچ وسيلة  سال  نداشته است، به عالوه تا

در اختيار نبوده، ها   عملکرد قـلب و ریه  حفظ  براي  يمکانيک

اند هم وابسته هقلب و کارکرد مـغز بـه قدري ب  ، ضربان تنفس

از خارج موجب تـوقف   حمایت  که قطع هر یک از آنها بدون

مغز قدامي یا قشر مغز .  خواهد شد  دقيقه سه  دیگـري، ظرف

اي شامل  هاي است و مغز واسط شامل مخ و مغز واسطه

شامل پل   مغز خلفي. باشد تاالموس و هـيپوتاالموس مـي

النـخاع و مـخچه است که مـغز مـياني بـه  مغزي، بصل

. دهد النخاع و پل مـغزي ساقه مغز را تشکيل مي همراه بصل

مرگ مغزي معيار پزشکي وقوع مرگ است، ليکن در تحقق 

فوق اتفاق  هاي بـا از بـين رفتن هریک از قسمت  مغزي  مرگ

خصوص سه نـظر بوده که   نـظر وجـود نـدارد و در ایـن

یـکي از سه نظر بيشتر مورد پذیرش قرار گرفته است  نـهایتًا

 .  (20:  0732، توفيقي)

 مرگ قشر مغز -4-0

برگشت عـملکرد قشر مغز  مرگ مغزي از بين رفـتن غـيرقابل

است که فقط باعث از دسـت رفـتن هـوشياري 

توان  واقـعيت آن است که نمي .شود برگشت مـي غـيرقابل

خصوص که فرد غير  حيات را معادل هوشياري گرفت، به

خودي و گردش خون داشته و  تواند تنفس خودبه هوشيار مي

 هوشياري، مطلقًا  رفتن  عالوه از دست به. ها زنده بماند سال

 01که مـواردي دیده شده است   ، حتي برگشت نبوده غيرقابل 

لذا . ماه بعد از عدم هوشياري، بهبود حاصل شده است 73یا 

 . (21 :0732توفيقي،  )تواند مورد قبول واقع شود  این نظر نمي

 مرگ ساقه مغز -4-4

با . نظر مرگ مغزي همان مرگ سـاقه مـغز است  این  طبق

با . مرگ ساقه مغز، هيچ نوع حياتي در باالي آن وجود ندارد

  رغم هرگونه ميرد و علي قشر مغز نيز مي مرگ ساقه مغز،

، تمام بيماران دچار مرگ سـاقه مـغز، در  ریوي-قلبي  حمایت

 .برگشت خواهند شد  مدت کوتاهي دچار ایست قلبي غيرقابل

ها و  ساقه مغز، ساعت  مرگ  از  ليکن دیده شده است که بعد

ي از حتي روزها فعاليت قشر مغز ادامه داشـته و نـتيجتًا مناطق

شود به حيات  مغز کنترل مي  از  بدن که توسط ایـن قـسمت 

مرگ   تواند معادل لذا مرگ ساقه مغز نمي. دهند خود ادامه مي

گردد شود لحاظ  در پزشکي مرگ مطلق دانسته مي  که  مغزي

 . (24 :0732توفيقي، )

 مرگ تـمام مـغز   -4-7

ردید قرار مورد ت با ظهور این نـظر، دو نـظریه قبلي قویًا

توقف   معادل  پزشکي معاصر مرگ مغزي را.  گرفته است

هاي مختلف مغزشامل  برگشت کليه اعمال قسمت غيرقابل 

بيمار دچار مرگ مغزي . داند ساقه مغز، قشر مغز و مخچه مي

هاي قشر مغز و نيز  ناپذیر، فعاليت به دليـل ضـایعات برگشت

غماي کامل است و حالت ا  دهد و در ساقه مغز را از دست مي

بيمار فاقد . دهد به تحریکات داخلي و خارجي پاسخ نمي

قلب وي به علت . هرگونه قدرت فهم و درک و آگاهي است
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تر بودن  خاصيت خودکار بودن حـرکت عضالت آن و مـقاوم

دهد،  به کار خود ادامه مي  مدتي  مـرکز تنظيم اعمال، براي

تنها بـه کمک  ليکن این ضربان موقتي است و تداوم آن

. (21 :0732توفيقي،)پذیر است  دستگاه تنفس مصنوعي امکان

از دیدگاه پزشکي فرد مبتال به مرگ مغزي، مرده تلقي گشته، 

هاي بدن ناشي از حيات  تپش قلب و حرکت برخي از ارگان

فرد نيست؛ بلکه این قابليت، بسان حرکت حيواني که سرش 

عضوي و سلولي وي  در این حالت قطع شده، ناشي از حيات

 . (742: 0710رضایي، )باشد  مي

 از منظر فقهماهيت مرگ مغزي و فرضي  -7

را  و فرضي اندیشمندان و فقيهان شيعه، موضوع مرگ مغزي

اند و هر یك به فراخور نگاه مورد اهتمام جدي قرار داده

اما . اندخویش به اظهار نظر پرداخته، حكم آن را تبيين فرموده

كلي، فقها به هنگام مواجهه با این موضوع و تبعات به طور 

آن همچون حكم به جواز یا عدم جواِز حذف تجهيزات 

 : گيرندحمایتي مصنوعي، در برابر این پرسش قرار مي

آیا مرگ مغزي از نظر اسالم، به معناي پایان حيات تلقي  

یدگاه فقه نسبت به مرگ تر، دشود یا خير؟ به عبارت دقيقمي

آیا فردي كه دچار مرگ مغزي شده است،  ؟چيستمغزي 

او  هنوز عنوان ميت بر)اي است كه حتمًا خواهد مرد؟ زنده

اي است كه هرگز زنده نخواهد شد یا مرده( صادق نيست

 ؟(توان عنوان ميت را بر او نهاد مي)

اكثر فقيهان، معيار تشخيص موت با مرگ مغزي را تودة مردم 

به دیگر سخن، مرگ فرد، زماني . دانندو یا عرف عام مي

قطعي است كه عموم مردم بدان اعتماد كنند و آن را مرگ 

برخي دیگر نيز بر این باورند كه با توجه به . واقعي بدانند

تخصص اطبا در این زمينه، بهتر آن است كه اظهار نظر 

قطعي در خصوص تشخيص مرگ در موارد مشتبه، به عهدة 

گيري در پاسخ رو، دو نوع جهتیناز ا .اهل خبره گذارده شود

فرد مبتال به مرگ مغزي تا زماني  :شودبه این مسأله دیده مي

 .كه قلب وي ضربان و تپش دارد، در حكم زنده خواهد بود

فردي كه دچار مرگ مغزي شده است، در برخي از جهات، در 

 .گرددحكم ميت قلمداد مي

 تلقي زنده بودن فرد مبتال به مرگ مغزي  -7-0

از مهمترین دالیل، بلكه مباني كساني كه طرفدار زنده بودن 

این گونه افراد هستند، این است كه موضوع تأیيد و نفي در 

حياتي است كه در عرف مورد نظر این بحث، مرگ و 

رو، افرادي كه مرگ مغزي آنان مسلم شده، از این. باشد مي

تلقي  بوده، عرفًا مصداق مرده( نباتي)داراي حيات حيواني 

بنابراین، هرگونه اقدامي كه منجر به پایان یافتن . گردندنمي

بسا در این گونه موارد،  زندگي آنان شود، جایز نيست و چه

؛ 0/202:  0733موسوي اردبيلي، )صادق باشد قتل نفس نيز 

بر پایة این دیدگاه، معياري كه عرف . (233: 0244سيستاني، 

خودي  به عملكرد خودگيرد، توقف نظر مي براي مرگ در

 رو،از این. باشدقلب و تنفس یا بروز عالئم نعشي جسد مي

مادامي كه ایست قلبي و ریوي رخ نداده و عالئم مرگ دیده 

دومين . (043: 0202مومن، )نشده، انسان زنده خواهد بود 

رو،  دليل این نگرش، نبود یقين به حدوث مرگ است و از این

این . باشدیقيني موت الزم مي درنگ كردن، تا زمان احراز

مسأله موافق با مقتضاي اصل عملي استصحاب است؛ چه 

اي كه باعث یقين به مرگ فرد اینكه در این حالت، اماره

گردد، حاصل نشده و اصل بر بقا و حيات فرد مزبور خواهد 

 .(037: 0717پورجواهري، )بود 

 تلقي مرده بودن فرد مبتال به مرگ مغزي -7-4 

فقهایي كه معتقد به فوت فرد مبتال به مرگ مغزي  معدود

هستند، با استمداد از حقيقت عرفيه مرگ كه تعيين مصداق 

موضوعي آن در صالحيت عرف خاص جامعه پزشكي است، 

مبنایي جهت مرده انگاشتن فرد مبتال به مرگ مغزي دست و 

البته در ميان فقهایي كه نظریة مرگ مغزي را  .اندپا نموده

ني نسبت به این مسأله به چشم اند، تلقي یكساتهپذیرف

براي نمونه برخي از آنان، در احكام این گونه افراد، . آید نمي
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اي از احكام مردگان اي كه پارهگونه قائل به تفصيل هستند به

شود ليكن ترتب سایر احكام منوط بر چنين افرادي جاري مي

ب و سرد قطع ضربان قل)به تحقق معيارهاي كالسيك مرگ 

خواهد بود؛ یعني افراد مبتال به مرگ مغزي، در ( شدن بدن

 گردند، یك انسانعين حال كه یك انسان زنده محسوب نمي

به هر روي، دليل عمدة این باور  .كاماًل مرده هم نيستند

، بر این پایه استوار (تلقي مرگ براي مبتالیان به مرگ مغزي)

و تخصصي دارد و  است كه این موضوع، شكلي كاماًل علمي

البته، به سخن . از حالت تعریف و تشخيص عرفي خارج است

شود كه حدوث زماني اعتماد مي متخصصان و اهل خبره،

موت با مرگ مغزي، به طور كامل و قطعي ثابت گردد و 

بدون آنكه اختالف نظري در آراء آنان باشد، به صورت جزمي، 

؛ نوري 007 :0244مكارم شيرازي، )بول آن شود تصریح به ق

 . (417ـ0/412: 0712همداني، 

 داوري و بيان دیدگاه برگزیده -7-7

این نكته اشارت رفت كه همواره برخي از مسائل وجود دارد 

و  ن، حالتي از شك و سرگرداني داشتهكه عرف، نسبت به آ

مرگ نيز تا پيش . تواند داوري و حكم قطعي نمایدهرگز نمي

تواند در زمره این هویدا گردد مي از آن كه عالئم فيزیكي آن

، روا نيست كه تشخيص دقيق این گونه رو از این. امور باشد

مسائل را به عرف عام احاله داد؛ بلكه فقيه، نيازمند دليل و 

حجت دیگري است و آن، حكم قطعي اهل خبره است كه 

 .گرددمثابه یك اماره، مانع رجوع به استصحاب مي به

از این سنخ به شمار « مسأله مرگ مغزي»رسد كه ه نظر مي 

رو، اگر اهل فّن، اتفاق نظر داشته باشند كه با مرگ آید؛ از این

مغزي، مفارقت بين روح و بدن حاصل شده است؛ فرد مذكور 

شود و حتي اگر عرف، در این فرض، وي را مرده تلقي مي

به هر روي، چنين  .گرددزنده بداند، خطاي عرفي قلمداد مي

اید كه حتي اگر اصرار بر احراز مالك قطعِي عرفي این نممي

بسا تحليل ارتكاز عرف  كه امروزه، چهمسأله باشد، باید گفت 

رساند؛ زیرا، از نظر عرف، حركت  نيز ما را به همين نتيجه مي

خودي قلب، معيار حيات خواهد بود، نه حركت  و تپش خود به

 .گيردرت ميمصنوعي آن كه با اتصال به دستگاه خارجي صو

نتيجه آنكه مرگ از نظر فقهي، قطع ارتباط روح از بدن است 

از دیدگاه اهل خبره، مرگ . كه همين امر باید احراز گردد

مغزي، یكي از عالئم حصول قطع و یقين به حدوث فوت 

عرف عام نيز در موارد تحير . زهوق روح است شخص و تبعًا

ص، از نظر در تشخيص خود، با احالة موضوع به عرف خا

رو، قطع از این. كننددقيق و علمي كارشناسي پيروي مي

و  ایز بوده و مصداق قتل نخواهد بودهاي حمایتي جدستگاه

اگر نگویيم ادامة معالجه و صرف مال، چه بسا با شبهة تبذیر 

در اینجا، ممكن است اشكالي مطرح شود كه اگر  .مواجه گردد

است، آیا همه بپذیریم تشخيص جزئيات با متخصصان 

توانند به صورت قطعي و جزمي، اذعان پزشكان این رشته، مي

ولو در صدها سال  -داشته باشند كه دانش پزشكي هيچ گاه 

نخواهد توانست مغز را به حالت طبيعي برگرداند و یا  - آینده

لعّل ااهلل )پيوند ساقة مغز را از بدني به بدن دیگر انجام دهد؟ 

اگر این احتمال وجود دارد كه با  (یحدث بعد ذلك امرًا

پيشرفت علم، روزي فرا برسد كه امكان بازگشت مغز و 

كم، اگر این احتمال  بازیافت سالمتي آن مقدور باشد یا دست

هاي  هاي مصنوعي یا سيستمداده شود كه در آینده، دستگاه

خاصي پدید آیند كه بتواند تمام یا بخشي از اعمال مغز را 

توان به غيرقابل برگشت بودن كلية ر نميانجام دهد، دیگ

تر، با فرض این هاي آن یقين كرد و به عبارت دقيقفعاليت

توان تالزمي بين مرگ مغزي و مرگ احتمال، دیگر نمي

كامل انساني برقرار كرد و یا با تحقق مرگ مغزي، مرگ 

قطعي فرد را نيز ثابت نمود؛ زیرا نهایتًا، چون اطبا از درمان 

از . انددوم مغزي نا اميدند، وي را مرده تلقي كردهقطعي مص

توان سخن آنان را حتي براي عرف عام نيز رو، نمياین

به ویژه آنكه اساسًا، زهوق روح، امري . آور دانست اطمينان

ها قابل كشف و رؤیت باشد ترین دستگاهنيست كه با پيشرفته

به  همان گونه كه اثبات زهوق روح در فرد مصدوم و لذا،
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پذیر  مرگ مغزي مشكل است، نفي آن نيز به سادگي امكان

نيست؛ در نتيجه، استصحاب بقاء حيات در مورد افراد مصدوم 

كه ( حيات نباتي)اي از حيات جاري خواهد بود و الاقل، بهره

پس به . شودموضوع قتل نفس است، براي آنها ثابت مي

به ویژه، . ردتوان این گونه افراد را مرده تلقي كسهولت نمي

در صورتي كه مغز افراد مذكور، هنوز تغيير نكرده و شكل 

در پاسخ به این اشكال  .طبيعي خود را از دست نداده باشد

نماید كه باید گفت كه با تأمل در نظر متخصصان، چنين مي

پس از وقوع مرگ مغزي، و دقيقًا، زماني كه مغِز فرد مصدوم، 

مغز به مایعي زرد رنگ شروع به تغيير شكل كرده و نسج 

اي یعني فرد مبتال قطعي تبدیل شده، نشانه( مانند كاسة آش)

از حصول مرگ حقيقي و زهوق روح انساني رخ داده است؛ به 

سر  مرگ مغزي در این وضعيت، در حقيقت مانند انسان بي

زهوق )گواه این مدعا  .شده است كه قطعًا، زنده نخواهد بود

ست كه روح، در پي فساد و اختالل ، آن ا(روح با مرگ مغزي

مانند متالشي شدن مغز، به  هاي حياتي بدنشدید دستگاه

را ندارد، ولذا  هيچ عنوان، شایستگِي تعلق به پيكرة مادي

قطعًا، مرگ وي فرا رسيده است؛ چه اینكه بدن، ابزار و ادواتي 

ویژه در براي نفس است و با بروز فساد شدید در آن، به

، دیگر موضعي براي تعلق روح باقي نخواهد اعضاي رئيسي

رو، هر اندازه كه علم پزشكي نيز پيشرفت نماید، از این .ماند

هرگز قادر نخواهد بود كه انسان مرده و بدون سر را زنده 

كرده، روِح وي را بار دیگر بازگرداند؛ هر چند در این وضعيت، 

اني هنوز جسد انسان، دچار مرگ عضوي و نابودِي كامل ارگ

نشده است؛ بنابراین، باید بين زهوق روح و جان دادن شخص 

ها یا مردن اعضاي سو، و از بين رفتن حيات ارگان از یك

تفكيك قائل شد؛ یعني  جسد پس از زهوق روح، از سوي دگر،

زهوق روح منافاتي با بقاء حيات فيزیولوژیكي بدن در طي 

ها، تدریجي مفرایند مرگ بدن ندارد؛ چراكه فرایند مرگ اندا

از  .بوده و بسته به نياز آنها به اكسيژن متفاوت خواهد بود

رو بعيد است كه متخصصان در این مرحله از مرگ مغزي این

، اتفاق نظر نداشته باشند یا به صورت (تخریب و نابودي مغز)

توان گفت كه از نظر لذا، مي. جزمي وي را زنده بدانند

به مرگ مغزي و حركت پزشكان، ضربان قلب فرد مبتال 

هاي وي در این حالت به مثابه حركات حيوان برخي ارگان

گردد و نشان از حيات وي نخواهد تلقي مي( سربریده)مذبوح 

  .بود

 حقوقي مرگ مغزي  -احكام و آثار فقهي  -2

از آنجا كه مقوله مرگ مغزي بسان دیگر موضوعات، خارج از 

دیدگاه شارع مقدس، دایرة احكام شرعي نيست، طبعًا از 

حقوق و احكام مختلفي پيرامون این مسأله وجود دارد؛ ولي از 

ااهلل  آنجا كه این موضوع در دوران امامان معصوم سالم

عليهم أجمعين نبوده، اینك، آنچه مهم است تشخيص و 

رو، از این. باشدنه افراد ميتطبيق احكام شرعي، بر اینگو

آیا  :گردده مطرح ميلة اصلي در بحث حاضر اینگونأمس

تمامي احكام و حقوقي كه مرتبط با مردگان است، شامل افراد 

آنها، در این  یك ازشود یا اینكه هيچمبتال به مرگ مغزي مي

گونه افراد جاري نيست و یا اینكه اساسًا، بایستي در مورد 

رجوع به ) به تفصيل شد؟ بنا به نظریة مختارآنان، قائل 

این مسأله، و تلقي زهوق روح در پي  دیدگاه متخصصان در

نماید كه چنين مي( مرگ مغزي، و عدم احتمال بازگشت آنان

بایستي در احكام مربوط به حيات و موت مردگان مغزي، 

سو، مبتالیان به مرگ  تفصيل داده شود؛ چه اینكه از یك

شمار  به مغزي به سبب فساد و تالشي كامل مغزشان، مرده

گر، به ید سوي؛ ولي از (تحقق یافته استزهوق روح ) آیند مي

خاطر حيات عضوي موجود در بدن، هنوز به جسد و نعشي 

اند و لذا، یك انسان كاماًل مرده ل نشدهدسرد و خشك، مب

 قابل حقوقي فقهي آثار و اهم احكام. گردندمحسوب نمي

 این بر عالوه مغزي كه مرگ به مبتالیان مورد در بررسي

خواهند  نيز دیگري افراد وضعيت و تكاليف حقوق، مبين افراد،

 : باشندمي ذیل شرح به بود،
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 مغزي مرگ به مبتالیان در ميت تجهيز احكام -2-0

 تكفين، تحنيط، تغسيل، چون مواردي با ارتباط در احكام این

 روایات پایة بر .باشندمي متوفي و تدفين ميت نماز تشييع،

 اتفاق به نظر قریب براساس و ميت تجهيز ابواب در موجود

 دفن ویژه به ميت، تجهيز احكام ترتب در ميزان فقيهان،

 جسم در حياتي آثار گونه هر نبود و بدن گرماي آنان، فقدان

 عنوان صدق لذا .است مرگ هاي قطعينشانه پيدایي و انسان

 احراز بر آن، متوقف به مختص احكام اجراي جهت ميت

 سرد و قلبي ایست تنفس، قطع) مرگ كالسيك معيارهاي

 شدن سرد لزوم با رابطه در نمونه براي .باشدمي (شدن بدن

 امام از حریز در صحيحه مس ميت، غسل وجوب جهت بدن

 َميِّتًا َغسََّل َمْن»: است شده نقل (عليه اهلل سالم)صادق 

 َبَرَد ِاَذا َو َعَلْيِه ُغْسَل َفَلا َقاَل َحاّرًا َداَم َما َمسَُّه َفِاْن ُقْلُت َفْلَيْغَتِسْل

 جهت رواین از .(7/031 :0734 كليني،) «َفْلَيْغَتِس َمسَُّه ُثمَّ

 موارد در درنگ، و صبر احكام مربوطه، اجراي و ميت تجهيز

-نشانه .الزم است جسد نعشي عالئم بروز زمان تا مشكوك،

 عدم و خون جریان نبود تنفس، عدم بدن، سردي مانند هایي

 مرگ به یقين كه عالیمي سایر و نعشي جمود یا قلب و تپش

 .باشد حياتي هرگونه آثار كامل نابودي و قطعي

 مغزي مرگ به مبتالیان خانوادگي و مالي احكام -2-4

 و ورثه به اموال انتقال حكم به توانمي احكام این جمله از

شرعي  و عرفي دیون شدن حال نكاح، و بطالن له، موصي

 در منتخب به نظریه توجه با كه داشت اشاره (زكات و خمس)

مرگ  و روح زهوق تالزم) مغزي مرگ ماهيت تبيين با ارتباط

 كامل مرگ اشتراط بر مبني شرعي ادله نبود و( مغز كامل

 واقع در .بود خواهند اجرا قابل احكام مذكور، ترتب در عضوي

 با مرتبط تمامي احكام مغزي، مرگ ماهيت به توجه با

 ارتباط در كه است احكامي با مشابه مغزي، مرگ به مبتالیان

 .شودمي عمل با متوفي

 مرگ به مبتال فرد با رابطه در سایرین تكاليف و حقوق -2-7

 مغزي

 به عمل روزه، و نماز قضاء معالجات، ادامه لزوم عدم حكم

 لزوم مال، در تصرف جواز وفات، زمان عدة رسيدن فرا وصایا،

 یا له كه هستند و حقوقي تكاليف زمره در ورثه، بر دیون اداي

 نسبت به (ورثه زوجه، پزشك، همچون) اشخاص سایر عليه

 متالشي كه بااچر آیند؛مي وجود به مغزي مرگ به مبتال فرد

 از گونه این موضوع تحقق به یقين و در جمجمه، مغز، شدن

 مي منجز مزبور فرد، احكام فوت به قطع با یعني احكام،

بسان  فرد، این بر جراحت كيفري يتمسؤول همچنين،. گردد

 هايدستگاه قطع لذا .گرددنمي تلقي زنده انسان بر جنایت

 و اجرا معناي به سلولي، و عضوي به مرگ كمك یا حمایتي

 متعلق زیرا نخواهد بود؛ هم آسان مرگ یا اوتانازي اعمال

علمي  تعبير به یا و« حيواني حيات»كم،  دست قتل، حكم

 باشد، منتفي انسان بودِن زنده اگر و است «نباتي زندگي»

 به توجه با دیگر، بيان به .بود خواهد منتفي نيز قتل موضوع

 در تسریع»لفظ  مغزي، مرده مورد در كارشناسي، دیدگاه

  .داشت نخواهد معنا« قتل»یا « مرگ

 موارد فقه، مختلف زوایاي در دقت و تتبع با روي، هر به

 ارتباط در را آنها وضعيت باید كه توان یافت مي نيز را دیگري

 تبيين مسأله، این متخذ در مبنایي به توجه با و مغزي مرگ با

 فردي براي دیه پرداخت یا قصاص حكم مثال، كرد؛ تحليل و

 مغزي مرگ وضعيت در را دیگري عمدي، ضربه اثر در كه

 از ابتدایي تقليد جواز عدم یا نيز، جواز .است داده قرار

 پس است؛ خصوصًا، گشته مغزي مرگ به مبتال كه مجتهدي

 .بيماري اثر در مغز نابودي و تالشي از

 مغزي مرگ در هانمایندگي انواع و توكيل بطالن -2-2

 را نيابت و نمایندگي قلمرو اماميه، فقه از تبع به مدني قانون

 قيموميت و والیت وصایت، قبيل وكالت، از مصادیقي در

 از 0401و  0011، 122، 143، 323مواد )است  كرده تعریف

 ویژه به اهليت، اینكه به عنایت با بنابراین، (.مدني قانون

 هانمایندگي انواع در مفروض شروط از و قدرت، عقل عنصر

 و یا اغما حالت یا جنون صورت حدوث در گردد،مي محسوب
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 بن رو،این از. شد خواهد باطل نمایندگي مصادیق تمام فوت،

 مبناي و مغزي مصدومان دانستن زنده تلقِي دو هر بر

-مي مرتفع نمایندگي، هرگونه مغزي، مرگ با وقوع برگزیده،

 از مغزي مرگ به ابتال اگر و اذن، وكالت موارد در البته، گردد؛

 بين از و استيذان وكالت دهد، رخ نيز مؤذن یا موكل طرف

 .بود خواهد باطل آن از بعد مأذون و وكيل تصرف و رودمي

 مغزي مرگ به مبتالیان در حجر عدم یا حجر -2-2

 افراد حقوقي، نظر از آیا كه است آن توجه، درخور مسألة اولين

 گشته، روشن مجال این در وصفشان كه مرگ مغزي به مبتال

 خير؟ یا بگيرند قرار از محجوران مصداقي به عنوان توانندمي

 موضوع، این ابتدا، در است شایسته حجر، حكم شناخت براي

 به لغت در« حجر»واژة . گيرد قرار و بررسي مطالعه مورد

 .(040: 0212 فيومي،) است تصرف از بازداشتن و منع معناي

 اهليت عدم معناي به حجر اسالمي، حقوق اصطالح در

 به ؛(021 :0733 زاده، قاسم و صفایي) یافته است معنا استيفا

 ارک به یا حق دارا شدنصالحيت  فقدان به دیگر حجر بيان

سبب  به خواه گردد؛ مي اطالق دارد، انسان كه حقي بردن

 علل به یا (دیوانه و صغير حجر) باشد دماغي قواي نقص

 . (0372 /7 :0731 لنگرودي، جعفري)( مفلس حجر) دیگر

 اند دانسته مالي امور به منحصر را حجر انان،  حقوق از برخي

 كه اندگرفته خرده نظر این به ولي .(2/424 :0717 امامي،)

 اختصاص است، مورد توجه بيشتر مالي امور در حجر، گرچه

احكام  و مسائل داراي نيز مالي غير امور در نداشته، آن به

 از دارد كه كاملي حجِر دليل به كه مجنون مانند است؛ خاصي

 زاده، قاسم و صفایي) است ممنوع اعمال حقوقي تمامي انجام

 و فقيهان شد، مشاهده كه گونه همان. (031 :0733

 .انددانسته حجر از اسباب یكي را دماغيه قوة زوال حقوقدانان،

 بسان مرگ را مغزي مرگ كه فقهایي دیدگاه بر بنا رو،این از

 با كم، دست مغزي، مرگ به مبتالیان كنند،نمي قلمداد حقيقي

 جزء اولویت، قياس رهگذر از و شده مجانين مقایسه

 از برگزیده، دیدگاه بر هرچند بنا .شوند مي برشمرده محجوران

 و فاقد شخصيت روح، زهاق پي در مغزي، مردگان كه آنجا

 خارج حجر حكم و موضوع از تخصصًا، گردند، مي اهليت

 .بود خواهند

 مغزي مرگ به مبتالیان اعضاي برداشت امكان -2-3

 جهت منابع ترینمناسب عنوان به مغزي مرگ به مبتال افراد

 مرگ تلقي شك بي .روندمي شمار پيوندي به اعضاي تأمين

 در روح زهاق گشتن به قائل و حقيقي مرگ عنوان به مغزي

تجویز  و در توجيه نافع اثري (متخصصين اجماع با) حالت این

 شرایط و نبوده كافي شرط ليكن داشت؛ خواهد پيوندي اعمال

 پيوندي اعضاي برداشت مجوز با رابطه نيز در دیگري حدود و

 اهميت لحاظ كه به دارد وجود آن پيرامون موضوعات و

 . گرفت خواهند قرار بررسي مورد آتي قسمت در بحث،

 مغزي مرگ خصوص در فقهي هاي نظریه -2-3

 این پاسخ به رسيدن، مغزي مرگ ماهيت بررسي از منظور

 وجود رغم علي و مغزي مرگ وقوع با آیا که است سؤال

 تا یا مرده بيمار معتقدند پزشکان که طور آن قلب ضربان

 تنفس دستگاه کمک با و زند مي بيمار قلب که زماني

 . است زنده کشد، مي نفس مصنوعي

 در تازگي به که است همستحدث مسائل جمله از مغزي مرگ

 فقيه یک پاسخگویي و نگرش نحوه در است شده مطرح فقه

 و پزشکي معلومات و اطالعات ميزان موضوع این به نسبت

 فقيه براي هرچه. است ثرؤم زیادي حد تا فقيه اجتماعي

 وها  استدالل، شود تبيين بهتر مسأله شناسي موضوع

 نيز فقها ميان در. بود خواهد تر دقيق و تر جزئي وي هاي پاسخ

 به مغزي مرگ مساله به نسبت مختلفي هايگيري موضع

 .پردازیم مي آن توضيح به ذیاًل که خورد مي چشم

 قلب ضربان ادامه زمان تا بودن زنده به قائلين نظر -2-3-0

 کشند مي ارائه بيمار دانستن زنده براي گروه این که دالیلي 

 : است ذیل قرار به

 وضع حيات و موت مفهوم براي خاصي اصطالح شارع -

 و گيرد قرار مدنظر باید موت عرفي مفهوم لذا، است نکرده
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 مومن) است عام عرف احکام گونه این در موضوعات معيار

 تشخيص .(124۱:111، ايخامنه حسيني ؛1۹7: 171۱، قمي

 است عرف با عرقي موضوعات سایر مثل هم مرگ مفهوم

 نزد کار افتادن مغز از اگرچه لذا .(144: 124۱، روحاني)

، عام عرف نزد ولي شود تلقي مرگ است ممکن پزشکان

 و کفن، ميت غسل احکام سان بدین. شود نمي محسوب مرگ

 نظر از مرگ. شود نمي انجام او به نسبت به و نماز و دفن

 از قلب و خاموشي غریزي حرارت که رسدمي فرا زماني، عرف

، روحاني) شود متوقف عروق در خون جریان و بایستد کار

 کار و حيواني حيات بقاي یا مغزي مرگ در و (17۱: 124۱

 بودن زنده به حكم عرف، خون گردش و تقي دستگاه کردن

. بميرد فرد که شود داده انجام کاري نيست جایز لذا، دهد مي

 لذا، است قلب ذاتي و طبيعي حرکت توقف موت عرفي معناي

 اگرچه، نشود متوقف قلب ذاتي و طبيعي حرکت که زماني تا

 ،قمي مومن) است زنده انسان، شود متوقف مغز فعاليت

 چون که است شده استدالل، اساس همين بر .(1۹7: 171۱

 باشيم داشته علم چه اگر قلب ضربان طبيعي وجود حالت در

 هم باز، شد خواهد متوقف فعاليت کوتاه دقيقه چند از بعد که

 ليمع وي به نسبت نيست جایز و شود مي محسوب زنده فرد

. شود او بدن از روح خروج و قتل به منجر که بگيرد صورت

 (1۹۱: 171۱، قمي مومن)

 کرده نظر اعالم چنين بيت اهل فقه مجمع رابطه همين در

 شخص که قلبي و عادي نبض که است این مرگ ميزان»: است

 باز عادي حرکت از هميشه براي دهد مي حيات ادامه آن وسيله به

 دادن حرکت و است مرده رسيد مرحله این به آنان وقتي، ایستد

 او بر زنده صدق باعث مصنوعي الکترونيکي دستگاه توسط او قلب

 به خود، دستگاه کمک با یا مصنوعي تنفس با اگر البته، شود نمي

 به و کنند او قلب جایگزین را مصنوعي قلب که آن با افتد کار

 اهل فقه مجمع) «...است  زنده صورت این در دهد ادامه زندگي

 .(0: 0207 بيت،

 عنوان قلب داتي حرکت، حيات معيار، استدالل این در البته

 و شود متوقف قلب طبيعي تحرک که حالتي در لذا. است شده

 شود مي متصل قلب به که ابزاري واسطه به آن تحرک

 فقه مجمع) شود مي محسوب مرده انسان آن بگيرد صورت

 . (042: 0207بيت،  اهل

 در و جسد از روح مفارقت از است عبارت موت مفهوم -

 و دارد وجود مفارقت این حصول در شک مغزي مرگ حالت

 وقوع به یقين نبود صورت در عقل حکم و روایات اساس بر

 به باید لذا. بشود موت یقيني احراز تا کرد صبر باید مرگ،

 مرگ در شود مرگ به یقين موجب که کرد تمسک اماراتي

 فعاليت و خون گردش و قلب ضربان که زماني تا مغزي

 کننده حمایت هاي دستگاه کمک با حتي بدن، هاياندام

 با حالت این در و دارد وجود مرگ وقوع به شک، دارد وجود

 یقين مرگ به که است خون گردش و قلب ضربان توقف

 شود، شک کسي مردن در اگر دیگر عبارت به. شود مي

 مرگ بيمار مورد در شک این. است بودن زنده به محکوم

 این که است بودن زنده به محکوم وي لذا. دارد وجود مغزي

 از قبل تا زیرا، هست هم استصحاب عمليه اصل با موافق

 شخص این حيات به یقين، مغزي مرگ به بيمار شدن دچار

 موت مغزي مرگ با آیا که شد تردید سپس و داشت وجود

 یقين موجب که نيست دليلي چون؟ خير یا است شده محقق

 طبق و ماند مي باقي چنان هم شک، شود مزبور فرد مرگ به

 مزبور فرد بقاي و حيات بر اصلي کماکان استصحاب اصل

 حاصل شخص این مرگ به یقين موجد اماره اینکه تا است

 .(144: 124۱، روحاني) شود

 مرگ در و باشد شده سرد بدان که است مرده زماني انسان -

. شودنمي جاري موت حکم نشود سرد بدن که زماني تا مغزي

 تا اندقائل ذبح مسأله در فقها برخي که است رو این از شاید

 وي بدن از قسمتي که نيست جایز، ذبيح شدن سرد از قبل

 جهت اعضا صورتي در اندقائل پزشکان که حالي در شود قطع

 از شدن سرد از قبل و حرارت حال در که است مناسب پيوند
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، قزویني آزاد) نيست سازگار باال حكم دو با که شود جدا بدن

1717 :44) . 

 جسد در روح تصرف انقطاع، جسد از روح مفارقت معناي -

 هيچ که شود مي حاصل زماني مفارقت این حقيقت. است

 یک هيچ در حياتي صفت هيچ و نباشد ثرأمت روح از عضوي

 که داد موت به حکم توانمي زماني و نماند باقي اعضا از

 مغزي مرگ در چون و باشد شده معدوم حيات امارات تمامي

 در فوت اعالن لذا، دارد وجود مصنوعي تنفس و قلب ضربان

 .(334-33۱: 171۱، زید ابو) نيست جایز حالت این

 و مغزي مرگ دانستن موت حالت بر مبني پزشکان اعتقاد -

 این ولي، دارد قطع حالت چه اگر، فرد حيات ناپذیري برگشت

 از ناشي اطمينان بلکه نيست علمي یقيني، یقين و قطع

 نظر از که دارد نام تدریبي یقين و است مکرر هاي تجربه

 و فعلي وقوع صورت در موت احکام زیرا، نيست معتبر اسالم

 به آینده در که توقعاتي اساس بر نه شود مي محقق مرگ تام

 بازگشت اینکه دوم. داد خواهد رخ جزئي و یقيني صورت

 زیرا، شرعي محال نه است عملي محال، حيات به مریض

 :12۳2، جواهري پور) نيست مرگ وقوع دليل مرگ عالیم

1271). 

 مغزي مرگ تحقق با مرگ وقوع به قائلين نظر -2-3-4

 ارائه نخست گروه استدالل به پاسخ در گروه این که دالئلي 

 : ذیل ذیل است شرح به اند کرده

 مرگ عنوان و است عرف فهم تابع، حيات و مرگ چه اگر -

 نظر موضوعات این در اسالم و ندارد شرعي حقيقت حيات و

 زنده از را عمومًا مرده نيز مردم عرف و فرموده امضاء را عرف

 حتي تشخيص مرگ اوقات گاهي ليكن، دهند مي تشخيص

 احراز و تشخيص بنابراین. شود مي مشکل نيز پزشکان براي

 توان از خارج، بودن تخصصي دليل به مغزي مرگ مرگ، در

 و مرگ احراز است مهم آنچه. است عام عرف صالحيت و

 براي شود، لذا جاري شخص بر مرده احکام تا است عمر پایان

 و کارشناس تشخيص به نياز مغزي متوفاي عمر پایان احراز

 قانوني پزشکي کارشناسان و متخصص پزشکان یعني خبره

. شود مي مشخص ایشان قاطع نظر به حكم موضوع و است

، مسلم را مغزي مرگ متخصص پزشکان که مورد هر در

 صورت این در دهند، تشخيص برگشت قابل غير و قطعي

 خبره اهل نظر وجود با و است صحيح قطعي مرگ به حکم

 وجود با لذا. کرد استناد عام عرف به تواننمي، است اماره که

 رجوع جاي حيات، و مرگ تشخيص در ایشان تردید و شک

 مرگ تشخيص در چنانچه ليكن. نيست استصحاب اصل به

 قانوني پزشکان ویژه به و پزشکان بين نظر اختالف مغزي

 به علم فقدان دليل به صورت این در باشد، داشته وجود

 بيمار حيات به حكم استصحاب اصل استناد به، مرگ تحقق

 .شودمي

 جدا با مرگ که شود مي استفاده چنين روایات و آیات از -

 عبور و انتقال از است عبارت و شودمي واقع بدن از روح شدن

 به تعبير مرگ از قرآن در رو از این .دیگر جهاني به جهاني از

 تن از روح دریافت و گرفتن بار معني به که است شده توفي

 غير توقف و مغزي هاي سلول کليه مرگ با مفارقت این. است

 ضربان توقف با نه و شود مي حاصل مغز اعمال برگشت قابل

 : تنفس زیرا و قلب

 توانمي اعضا دیگر بدون و است مغز انسان خلقت اصل اواًل

، دارند مغز به بستگي آنان وجود اینکه به توجه با. کرد زندگي

 ثابت وقتي .است الشه یک انسان بدن مرد، مغز که زماني

 که است معني بدین است شده مغزي مرگ دچار بيمار شد

 ناپذیر برگشت توقف. گشت نخواهد باز طبيعي حيات به هرگز

 مغز چراکه، شود ها مي اندام سایر مرگ به منجر، مغز اعمال

 و تنفس کنترل نظير حياتي کارکردهاي از بسياري مرکز

 تنفس لزومًا مغز، مرگ دنبال به. است عروقي - قلبي دستگاه

 خاطر به دارد وجود تنفسي اگر و افتاد خواهد کار از هم قلب و

 فوري فرد نفس آن، قطع با که است مصنوعي تنفس دستگاه

 هم قلب و نيست ذاتي تنفس دیگر عبارت به. شود مي قطع

 گاهي اگرچه و (1۱7: 12۳3، جواهري پور) شود مي متوقف
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 صرف ولي دارد وجود فاصله قلب ضربان و مغز مرگ بين

 .(41: 12۳1، بهجت) نيست فرد حيات بر دال قلب ضربان

 قابليت و خصوصيت داراي، قلب ماهيچه پزشکي نظر از ثانيًا

 و است موزون و خود به خود تحریکات ایجاد در ذاتي

 آن از پيش ها مدت و ندارد قلب اعصاب با ارتباطي گونه هيچ

 شروع را تپيدن عضو این کند رشد جنين قلب اعصاب که

 آن اعصاب تمام یعني کنند خارج بدن از را قلب اگر. کندمي

 حتي. دهد مي ادامه خود هاي تپش به هم باز کنند قطع را

 ،کند مي رشد مخصوصي کشت محيط در که قلب از اي قطعه

 الياف انقباضي حرکات .(4: 12۱۱، سرشت حلم) تپد مي

 وجود مرگ از بعد ساعت 37 حتي قلب راست دهليز عضالني

، قانوني پزشکي در نعشي تشریح هنگام گاهي رو از این و دارد

 به که مقتوالني در قلب ضربان. آید مي در حرکت به قلب

 ادامه مدتي تا است ممکن اند رسيده قتل به سر بریدن علت

 حيات و انساني حيات بين لذا .(1277 :12۱۳، گودرزي) یابد

 مرگ و فرد مرگ نسبت همين به و هاسلول و اعضاء هاءاندام

 .(71: 12۳1، حبيبي) دارد وجود تفاوت هاسلول و هااندام

 حيات بر دال، ها بافت وها  اندام برخي در حيات وجود

 بنابراین. نيست بدن در روح وجود و انسان بدن کل جسماني

 که نحوي به هم آن مغزي مرگ در قلب ضربان وجود صرف

 ضربان هم و تنفسي هم، مصنوعي تنفس دستگاه قطع با

 همان .باشد تواند نمي فرد حيات بر دال رود مي بين از قلب

 منجر که زماني تا تنفس و قلب ضربان توقف صرف که طور

 ضربان وجود بي نيست مرگ وقوع بر دال نشود مغز مرگ به

 .باشد مرگ یا حيات وجود معيار تواند نمي تنهایي به قلب

 انسان روح زیرا شود مي جدا بدن از روح مغزي مرگ با ثالثًا

 به آن تعلق و است جسماني عوارض و ماده از مجرد گوهري

 آن مستقيم تأثير تحت بدن و است تصرف و تدبير تعلق، بدن

 عهده به آثارش توصيف حسب بر روح که ايوظيفه. دارد قرار

 مراکز پزشکان، تصریحات بنابر که است ايوظيفه همان دارد

 نفس آثار پذیرش مرکز مغز واقع در. دارند عهده بر مغز عالي

 ارتباط مرکز تنها که همچنان. است روح کار ابزار و انساني

 وسيله به که را پيامي هر و است مغز نيز خارج عالم با انسان

 جهان و آنان بين و یابدمي در رسدمي خارج از گانه پنج حواس

 و است حواس و تفکر مرکز مغز .کند مي برقرار تباط خارج

 اعضاي همه به و است داده جاي خود در را حافظه مخازن

 گوهر روح که آنجا از و دهد مي فرمان کارها انجام براي بدن

 باشد پزشکي علم موضوع تواند نمي است مادي غير مجرد

 موضوع در داخل است مادي شيء که این اعتبار به مغز ولي

 واسطه به و دهد مي انجام را خود وظيفه روح. است پزشکي

 بدن قلمرو در و گذارد مي تأثير انسان بدن بر مغز عالي مراکز

، مجرد مادي غير امر که است ضروري زیرا. کند مي حکم

 روح. دهد قرار خود عمل اظهار و ابزار وسيله را مادي شيء

 را مغز و کندمي تصرف بدن در مغز عالي مراکز واسطه به نيز

 مراکز هرگاه این بنابر. دهدمي قرار خود هاي فعاليت مرکز

 مراکز مرگ با چون شود مي جدا بدن از روح، بميرد مغز عالي

 بدن در روح تصرف براي الزم قابليت و استعداد مغز، عالي

 به مرگ تعریف در فقها قول بين ترتيب بدین .شود مي زائل

 مغز عالي مراکز مرگ به پزشکان قول و بدن از روح مفارقت

: 1244، ؛ محسني21-24: 12۳1، رحيمي) ندارد وجود اختالف

024-021). 

 کنفرانس سازمان اسالمي فقه مجمع خصوص همين در

 احکام و مرده هنگامي شخص که است کرده اعالم اسالمي

 که کند مي پيدا مصداق وي مورد در فوت به مربوط شرعي

 و قلب اواًل: شود ظاهر وي در هاي زیر نشانه دو از یکي

 توقف این که کنند تأئيد پزشکان و بایستد کار از کامال تنفس

 طور به وظایفش انجام از او مغز و ثانيًا. است ناپذیر برگشت

 ایست این که کنند يدتأی متخصص پزشکان و ایستد باز کامل

 باشد رفتن تحليل حال در مغز و است ناپذیر برگشت مغر،

 . (2۳: 1713، بيت اهل فقه مجمع)

 مغزي مرگ در مستقر حيات زوال به قائلين نظر -2-3-7
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 مغزي مرگ در مستقر غير حيات توضيح به ورود از قبل

 به مربوط مباحث در فقها کالم از چنانکه نماید مي ضروري

 بر آن به مربوط احکام و جنين ارث،، قصاص، ذباحه و صيد

 متمایز وضعيت سه در حاالت نظر از انساني حيات ید،آمي

 .قطعي مرگ و  مستقر غير حيات، مستقر حيات :شود توصيف

 معمول حيات فاصل حد که است وضعيتي مستقر غير حيات

 و زندگان احکام برخي و گيرد مي قرار واقعي مرگ و عرفي

 شخصي به لذا شودمي جاري آن بر مردگان احکام برخي نيز

 عنوان یا و خاص معناي به زنده عنوان باشد حالت این در که

 به. (۹۹: 12۳3، توکلي) کندنمي صدق خاص معناي در مرده

: گفت مستقر غير حيات تعریف در توانمي دیگر عبارت

 خاطر به که است وضعيتي در فرد گرفتن قرار از عبارت

 امکان دیگر بدني شرایط و وي بر شده وارد جسماني صدمات

 ايفاصله در وي مرگ و ندارد وجود حيات به وي بازگشت

 از روح هنوز حالت این در .شد خواهد قطعي زودي به و اندک

 حاصل بدن از آن انقطاع زودي به ليکن است شده خارج بدن

 مستقر غير حيات تشخيص معيارهاي بنابراین. شد خواهد

 : از عبارتند

 . نباشد حيات به بازگشت امکان که وضعيتي در گرفتن قرار -

 .باشد قطعي کوتاه زماني فاصله در مرگ وقوع به -

 مرگ بيمار حالت (۱7: 124۳، شيرازي مکارم) فقها از اي عده

 را بيمار جهات ايپاره از کرده اعالم بينابين حالتي را مغزي

-مي زنده حکم در را او دیگر جهات ايپاره از و ميت حکم در

 به مستقر غير حيات وضعيت در بيماري چنين معتقدند و دانند

 به و نداشته وجود حيات به و بازگشت امکان پس. بردمي سر

 به را مغزي مرگ بيمار فقها از دسته این. مرد خواهد زودي

 و شده جدا بدنش از سر که کنند مي تشبيه مذبوحي انسان

 هایشرگ اگر ولي ندارد وجود حيات به وي بازگشت امکان

 تا قلبش کنند وصل او به مصنوعي تنفس دستگاه و ببندند را

 تواننمي را مغزي مرده معتقدند گروه این. کندمي کار مدتي

 .شود سرد او بدن باید چون نمود و غسل دفن و کفن

 احکام ولي شودنمي متقسي وراثش بين وي اموال همچنين

 ؛۱7: 124۳، شيرازي مکارم)شود  نمي بار او بر هم زندگان

 . (12۳7:۱11، صانعي

 احکام و آثار مرگ مغزي و فرضي در حقوق کيفري  -2

هاي مختلفي   هاي حقوقي براي فهم قواعد حقوقي، روش  نظام

هاي حقوقي مدون،   معمواًل در نظام. گيرند  را در پيش مي

اي آزادي عمل  صـاحبان مـشاغل حقوقي تا اندازهقـضات و 

حقوقي را با قـواعد تفسيري متناسب   توانند قواعد  دارند و مي

هرچند با قواعد تفسيري . بر مصادیق آن منطبق سازند

توان موارد جزئي را از قواعد حقوقي بيرون کشيد، ولي   مي

نسبت حقوقي   قواعد  هـميشه تـعداد قـواعد تفسيري در برابر

تر بـاشد، مـصادیق   هرچه قواعد حقوقي کلي. عکس دارد

که تعداد قواعد  این یعني این. گيرد  زیادتري را در بر مي

یابد، ولي در عوض، تعداد قواعد تفسيري   حقوقي کاهش مي

 . یابد  مـي  افـزایش

قتل عمدي،   مرتکب»:  گفت  مثاًل اگر مقنن این طور مي

بایست مي ایـن صورت، قاضي  ، در«مستوجب قـصاص اسـت

کم با سه قاعده تفسيري  این قاعده کيفري کلي را دست

و پ « ب»،  کرد که هم اکنون در بندهاي الف  کـشف مـي

  قبيل  از:  تبلور یافته است 0744مصوب . ا.م.ق  441  ماده

هرگاه مـرتکب بـا انـجام کاري قصد ایراد جنایت بر فرد یا 

  را  یا افرادي غـيرمعين از یـک جمعافرادي معين یا فرد 

« الف«  بند  حال، فهم برخي واژگان در با این. باشد  داشته

 : همين ماده، بـه چـند قـاعده تفسيري نياز دارد

  و قصد  اعم از قصد فعل)اواًل قاضي معناي کلمه کار و قصد 

شود، با   مرتکب را که مـوجب عـمدي شدن جنایت مي(  نتيجه

در این ماده، کـاْر اعـم از . آورد  به دست مي عرفي  فهم

  عمدي  یقين مراد مقنن کار عـمدي و غيرعمدي است؛ ولي به

گردد؛   و قصد جنایت نيز به قصد شخصي تـفسير مـي  است

شود،   اثبات مي( فهم عرفي)ضابطه نوعي   با  ولي مـصداق آن
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بر   را  بمرتک  به این معنا کـه هـمه مردم، با این شرایط، کار

  عليه مجنٌي  ثانيًا قاضي باید. کنند  قصد شخصي وي حمل مي

را از نظر مقنن، به ...( واژگـان فرد یا افراد معين   یـعني)

مخالف حيات غير   مـفهوم)  مـستقر  انساني زنده با حياتي

. (232: 0711بـهجت، )معنا کـند ( ا.م.ق 734مستقر در ماده 

هرگاه »: نگاشت  ا مـثاًل چـنين ميمقنن متن فوق ر  اگر  پس

جنایت بر فرد یـا افـراد   ایراد  ، قصد مرتکب با انجام کاري عمدي

، اسـتناد بـه قواعد تـفسيري لزومي «داشته باشد... زنده معين

ایـن بـدان معنا . یافت  و به همان اندازه کاهش مي  نـداشت

به قواعد  دعاوي فقط  به  رسيدگي  است که دادرسان در هنگام

حـقوقي تـکيه ندارند، بلکه کليت این قواعد آنـان را ملزم 

بـراي شـناخت وقایع حقوقي، کم و بيش، بـه   تا  گرداند  مي

 . (14: 0732داوید، )  کنند  ها نيز استناد قـواعد تفسيري آن

  قصاص  و موجبات  تعاریف»طبق قانون مجازات اسـالمي 

  قانوني  و به استناد مواد ، عضو در مقابل نفس بوده«عضو

بدن انسان مانند دست، گوش، هاي  شامل بخشي از بافت

. (407: 0712نيا،  آقایي) باشد مي  آنها  قـلب، اعـصاب و امثال

است   حواس اعضا که شامل بينایي، شنوایي، بویایي و چشایي

انزال، قدرت توليد مثل، لذت مقاربت و )و منافع اعضا مانند 

بـه تـرتيب مـنافع مغز، زبان و   که  و حرکت  ي، گویای(عقل

  تـوانند مـوضوع جرم عليه اشخاصدست و پا هستند، مـي

شوند که به موجب قانون مجازات اسالمي جنایت بر هر   واقع

موجب قصاص، دیه، ارش و یا تعزیر   فوق  مصادیق  یک از

 . حسب مـورد خـواهد بـود

از هم گسيختگي   بدون  کهشود  ميبه صدماتي اطالق   ضرب

،  تورم. گـرددظاهري نسجي و جاري شدن خون ایجـاد مـي

بدون   ، سرخي، کبودي، سياهي و پيچ خوردن مفاصل کوفتگي

یا   کبودي  کـه به صورتها  بـافت  در  شکستگي، تجمع خون

کند آثار ضرب است و جرح به مواردي سياهي تظاهر مي

شده و   گسيخته  هم  بدن ازهاي  که بافت  شـود اطـالق مـي

رفـتگي و   پوسـت  ریزي توأم است، مانند  خون  اغلب با

 . (0712:402نيا،  آقایي)خراشيدگي 

قانون مجازات اسالمي جدید ریشه  734فلسفه وضع ماده 

فقهي دارد یعني در فقه بين حيات مستقر و غير مستقر قائل 

اش همان  اند و در حکم مرده اصطالح فقهي به تفکيک شده

این . (403: 0731شيرازي،  مکارم)حيات غير مستقر است 

مورد کاماًل تخصصي است و قاطبه پزشکان معتقدند که مرگ 

مغزي قابل برگشت نيست و مصداق بارز حيات غير مستقر 

مقایسه شود، ماده ... است و نباید با موارد اغماء و بيهوشي و

دیه در موارد قانون مجازات اسالمي در خصوص تعيين  311

هرگاه در اثر جنایتي مجني عليه بيهوش »: دارداغماء که بيان مي

شود و به اغماء رود چنانچه منتهي به فوت او گردد دیه نفس ثابت 

بنابراین، وقتي وسيله متصل به شخص مرگ . «گرددمي

شود با این حالت فرق دارد و این ماده مربوط مي مغزي جدا

سيب فرد به بيهوشي رود و منتهي به کسي است که در اثر آ

 . به فوتش گردد

هرگاه کسي آسيبي به شخصي وارد کند  ا.م.ق 734طبق ماده 

اي که وي را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین به گونه

رمق حيات در او باقي بماند و در این حال دیگري با انجام 

رفتاري به حيات غيرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص 

شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر ميت محکوم  مي

این قانون در مورد  730حکم این ماده و ماده . گردد مي

 . جنایات غيرعمدي نيز جاري است

لحاظ   ، به خود  به رغم محل استقرار 734ماده   مـوضوع

باشد، زیرا لحاظ ماهوي و از  شکلي، شـرکت در قتل نمي

یکي از دو   فعل  بـه  ستندمـ  عليه حيث اینکه مرگ مجني

ادعا گردد که مقنن نيز در   چنانچه. شریک است، نه هر دو

سخن   عناي اینمشارکت در قـتل نـيست، م  قایل به  ماده  این

روح انساني  و اجساد بي  ، اموات سو آن است کـه از یـک

مـشرف   ، اشخاص سو  و از دیگر  شوند نمي  موضوع قتل واقع
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  توانند مـوضوع قتل آستانه مرگ همچنان مـي  بـه موت و در

 . ایشان نـباشد  واقـع شـوند، هـرچند اميدي به استمرار حيات

؛  است  نتيجه   به  جرمي مقيد( در کليه صور آن)همچنين قتل 

طور  حـادث و حاصل نشود، جرم به ( مـرگ)  یعني، تا نتيجه

 .و واقع نشده اسـت  کامل حـدوث نيافته

جنایت »را از کليه مواد عباراتي نظير  734وع ماده آنچه موض

، «آخـرین رمـق حـيات»و « کيفر جنایت بر مرده»، «بر مرده

را   خـود  آنـها تـعبير درسـت  پيشينه فقهي  به  تنها با نظر

 .خـواهند یـافت

و   عجيب  حکم  تشریع  ، با خصوص شخص در حکم مرده  در

  استقرار  وضعيت و محل  رغـمبـه . مواجه هـستيم  استثنایي

  فقهي، جستجو در این منابع مبّين این  شکلي ماده در متون

  مستقره معادل  کـه شـخص فاقد حيات  اسـت  گيري نتيجه

هایي در  بروز اوصاف و نشان  بخاطر  شخص مرده است و این

و  « ادراک»و  «فقدان شعور«  که از آن به  اسـت  عـليه مجني

 . (027: 0203، ابو زید)  شود اهري حيات تعبير ميهاي ظ نشانه

شخص در حکم   در منابع فـقهي، کـمتر تـعریفي در خصوص

اهتمام فقهاي عظام در این   بـيشتر.  شود مرده مشاهده مـي

  استخراج مستندات حکم جنایت بر مـّيت عـّلت  خصوص به

  صـرف  تشریع مجازات مالي یا دیه بـراي جرم فوق و محل

امام خميني، )اسـت    شـده  یـه جنایت بر مّيت، خالصهد

0731 :011) . 

 مجازات جنایت بر فرد مبتال به مرگ مغزي -2-0

در مرگ مغزي، فرد هيچ گونه حرکت ارادي، شعور و احساس 

ندارد و بدون دستگاه تنفس مصنوعي، کاماًل بدون تنفس 

او را است، وي امکان بازگشت به زندگي را ندارد و پزشکان 

توان گفت پس با یقين مي. کنندسر تشبيه مي به شخص بي

در . وي حيات مستقر را که مالک احکام جزایي است، ندارد

توان از مصادیق حيات غير این صورت، مرگ مغزي را مي

 .مستقر دانست

مرگ مغزي، نوعي از حيات غير مستقر است، ولي با این 

اي ن مجرمانهحال، قطع وسایل مصنوعي از بدن او عنوا

ندارد؛ زیرا سلب حيات غير مستقر زماني مستلزم مجازات 

جنایت بر مرده است که آسيب مادي و فيزیکي بر بدن 

جا، با قطع این وسایل، هيچ آسيبي  در این. شخص وارد شود

 .شود تا مصداق جنایت بر مرده باشدبه بدن مرده وارد نمي

وند اعضاي بيماران اجرایي قانون پي نامه آیين 0مطابق ماده 

لم است، مرگ فوت شده یا بيماراني که مرگ مغزي آنها مس

توقف غير قابل بازگشت تمام اعمال »مغزي عبارت است از 

در قانون مزبور، مقنن بيماراني که مرگ مغزي آنها  «مغزي

مسلم است را در ردیف بيماران فوت شده، دانسته است و 

ي که دچار مرگ همچنين اجازه برداشت اعضاء سالم کس

مغزي شده را داده و از واژه ميت براي بيماران مرگ مغزي 

دهد که مرگ مغزي استفاده نموده است و این موارد نشان مي

بنابراین، قطع . از نظر قانونگذار با مرگ قطعي تفاوتي ندارد

وسایل متصل به بدن شخص مبتال به مرگ مغزي، مصداق 

زیرا از نظر عرف خاص قتل اعم از عمد و شبه عمد نيست؛ 

با توجه به  لکن. شخص مذکور حيات ندارد( زشکيعلم پ)

-که مقرر مي 0744قانون مجازات اسالمي مصوب  734ماده 

کسي که با انجام رفتاري به حيات غير مستقر فردي که در »دارد 

باشد پایان دهد به مجازات جنایت بر ميت محکوم حکم مرده مي

ال عمل مرتکب تحت ؤدر مورد سرسد به نظر مي «گرددمي

 .باشدعنوان جنایت بر ميت قابل تعقيب کيفري مي

مصوب سال قانون مجازات اسالمي  734به موجب ماده 

اي که هرگاه کسي آسيبي به شخصي وارد کند به گونه» 0744

وي را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حيات در او باقي 

با انجام رفتاري به حيات غير مستقر او بماند و در این حال دیگري 

شود و نفر دوم به مجازات جنایت پایان دهد، نفر اول قصاص مي

و لذا با وقوع مرگ مغزي، حيات غير  «.گرددبر ميت محکوم مي

مستقر در بزه دیده حادث شده و قطع جریان درمان قتل 

شود و این عمل در صورتيکه فاقد آثاري به محسوب نمي
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وليت باشد، مسؤقانون مجازات اسالمي  343لغایت  344شرح 

 .کيفري ندارد

آثار مرگ مغزي متهم و یا محکوم بر فرایند دادرسي  -2-4

 کيفري

قانون آئين دادرسي کيفري که از  3منظور از فوت در ماده 

باشد مرگ قطعي موجبات صدور قرار موقوفي تعقيب مي

د از موجبات صدور قرار تواناما آیا مرگ مغزي نيز مي. است

موقوفي تعقيب باشد؟ با توجه به تعریفي که از مرگ مغزي 

بيان شد لذا با مرگ مغزي مرگ قطعي انسان محتوم است و 

-قانون مجازات اسالمي فردي مي 403یکي از مصادیق ماده 

باشد که دچار مرگ مغزي شده است و فرد را در واقع مرده 

از موجبات صدور قرار موقوفي تواند دانند و این مرگ ميمي

 .تعقيب باشد

در این موارد موجبي براي صدور قرار موقوفي تعقيب و با 

زیرا تا وقتي که فرد در چنين . اجراي مجازات وجود ندارد

استعمال لفظ . شود برد، زنده محسوب مي حالتي به سر مي

. هم داللت بر این ادعا دارد( هم به معناي فوت حقيقي)فوت 

ین، مرجع قضایي باید با توجه به اصل تساوي افراد در بنابرا

ها و لزوم رعایت حقوق دفاعي  اصل برابري سالح  برابر قانون،

متهم، پرونده را مفتوح نگه داشته و با تعيين وقت نظارت صبر 

 . کند تا وضعيت فرد از لحاظ حيات یا وفات مشخص شود

فوت متهم قانون آئين دادرسي کيفري  3طبق بند اول ماده 

به عنوان اولين مورد از موارد صدور قرار موقوفي تعقيب بيان 

گردد  شده است و مرگ مغزي متهم نيز مشمول این ماده مي

هایي است که جنبه شخصي دارند مانند  و منظور مجازات

تواند متوجه هایي که مي و مجازات... اعدام، حبس، شالق و 

حکم این ماده خارج  قائم مقام و ورثه قانوني متهم شود از

 . است

 آثار مرگ مغزي در جریان تعقيب و دادرسي -2-7

در این فرض متهم در جریان تعقيب و محاکمه و تا قبل از 

در آن مرجع قضایي فوت ( قرار و یا حکم)صدور رأي نهایي 

اعم از قاضي دادسرا و یا )صالح نماید، مقام قضایي ذي

به صدور قرار موقوفي در آن پرونده باید مبادرت ( دادگاه

 .تعقيب نماید

در جریان انجام تحقيقات و رسيدگي حتي در جلسه رسيدگي 

در دادگاه ممکن است مواردي اتفاق بيفتد که متهم فوت شود 

 3يف بيان شده در بند اول ماده و در این مورد با توجه به تکل

ين دادرس کيفري مقام تحقيق یا رسيدگي مکلف به صدور آی

 . في تعقيب خواهد بودقرار موقو

چنانچه فوت متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا و 

به عنوان )در فاصله زماني ميان پس از رأي نهایي بازپرس 

و قبل از ( مثال، قرار جلب به دادرسي و یا قرار منع تعقيب

اظهار نظر دادستان و یا جانشين وي باشد، صدور قرار 

س صادرکننده قرار نهایي اوليه موقوفي تعقيب با خود بازپر

پرونده صرفًا  زیرا اواًل. جانشين وياست نه دادستان و یا 

دادستان نسبت ( اعالم موافقت و یا مخالفت)جهت اظهارنظر 

 ثانيًا. ونده بدان ارسال شده استبه تصميم بازپرس در پر

تواند بدون اعتنا به مسأله فوت متهم، درباره  دادستان نمي

تواند خود  دادستان نمي ثالثًا. نظر نمایدس اظهار تصميم بازپر

رأسًا با توجه به اظهارات و مدارک ارائه شده مبادرت به صدور 

تصميم کاماًل جدید یعني قرار موقوفي تعقيب نماید؛ به ویژه 

باشد که انجام آنکه جرم موضوع پرونده از جمله جرایمي مي

ماده )باشد  ودهتحقيقات مقدماتي آن صرفًا با خود بازپرس ب

دادستان به موجب قانون اختيار نظارت بر  رابعًا(. ک.د.آ.ق 44

تحقيقات انجام شده از سوي بازپرس و نيز درخواست تکميل 

 433و  33الي  37مواد )تحقيقات از بازپرس را دارد 

اگرچه، بازپرس مبادرت به صدور رأي  خامسًا(. ک.د.آ.ق

توان  تسامح، مي با کمي ایي در آن پرونده نموده است، امانه

گفت که رسيدگي به آن پرونده همچنان در شعبه بازپرسي 

زیرا، پرونده مزبور با تعيين وقت نظارت . جریان دارد

در شعبه بازپرسي و بدون کسر آمار در آن جا جهت ( احتياطي)

شود یعني این احتمال  اظهارنظر براي دادستان ارسال مي
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رونده مجددًا پيرو تصميم وجود دارد که بازپرس در آن پ

در این فرض دادستان با توجه  بنابراین، . دادستان دخالت نماید

به ادعاي ذینفع و اسناد و مدارک استنادي وي، بدون اظهار 

قرار منع تعقيب و یا )نظر در خصوص تصميم اوليه بازپرس 

، دستور رسيدگي و انجام اقدامات قانوني (جلب به دادرسي

يم مقتضي در صورت اثبات فوت متهم را الزم و صدور تصم

همچنين زماني که فوت پس از . نماید به بازپرس صادر مي

صدور رأي نهایي و پس از اعتراض و یا تجدیدنظرخواهي به 

مثاًل قرار )وقوع آید یک رأیي نهایي غيرقطعي اعم از قرار 

توسط یکي از ( محکوميت و یا برائت)و یا حکم ( منع تعقيب

یي دادسرا و یا دادگاه صادر شده و آن رأي قابل مقامات قضا

حق نسبت اعتراض و یا تجدیدنظرخواهي باشد و شخص ذي

به آن اعتراض و یا تجدیدنظرخواهي نماید و پس از آن متهم 

در این صورت اواًل، باید قرار موقوفي تعقيب صادر . فوت نماید

يًا، ثان. شود فوت متهم در این فرض مانع قطعيت رأي مي. شود

مقام قضایي صادرکننده این قرار باید کسي باشد که 

صالحيت رسيدگي به آن اعتراض و یا تجدیدنظرخواهي را 

دارد اعم از اینکه آن پرونده به مرجع اعتراض و یا 

بنابراین، خود . تجدیدنظرخواهي ارسال شده و یا نشده باشد

تواند مبادرت به صدور قرار  قاضي صادرکننده آن رأي نمي

زیرا قاعده فراغ دادرس ایجاد شده . وقوفي تعقيب نمایدم

در این فرض اگر مرجع تجدیدنظر دیوان عالي کشور . است

باشد به جاي قرار موقوفي تعقيب، رأي نقض بالارجاع صادر 

 (. ک.د.آ.ق 234ماده « الف»قسمت  0بند )شود  مي

در فرضي که فوت پس از صدور رأي نهایي و قبل از اعتراض 

تجدیدنظرخواهي صورت پذیرد یک رأیي نهایي و یا 

و یا حکم ( مثاًل قرار منع تعقيب)غيرقطعي اعم از قرار 

توسط یکي از مقامات قضایي دادسرا ( محکوميت و یا برائت)

و یا دادگاه صادر شده و آن رأي قابل اعتراض و یا 

تجدیدنظرخواهي باشد و متهم قبل از اعتراض و یا 

در این صورت . ه آن فوت نمایدتجدیدنظرخواهي نسبت ب

زیرا پرونده در مرحله . اواًل، باید قرار موقوفي تعقيب صادر شود

تعقيب قرار دارد و منجر به صدور حکم محکوميت قطعي 

همچنين، فوت متهم در این فرض مانع قطعيت . نشده است

ثانيًا، مقام قضایي صادرکننده این قرار باید . شود رأي مي

ه موجب قوانين و زیرا، ب. نشين وي باشددادستان و یا جا

مواد )ول تعقيب امر جزایي، دادستان است مقررات ایران مسؤ

بنابراین، خود قاضي صادرکننده آن رأي (. ک.د.آ.ق 44و  00

زیرا . تواند مبادرت به صدور قرار موقوفي تعقيب نماید نمي

 .قاعده فراغ دادرس ایجاد شده است

 حکم محکوميت قطعي آثار مرگ پس از صدور -2-2

در این فرض باید قرار موقوفي اجراي مجازات توسط قاضي 

زیرا اواًل، . صادر شود( دادستان یا معاون وي)اجراي احکام 

مجازات ویژه شخص مجرم است و مجرم شخصي است که 

ثانيًا، به موجب . باشدحکم محکوميت قطعي وي صادر شده 

نهاد دادسرا است وليت اجراي احکام کيفري با قانون، مسؤ

 (.ک.د.آ.ق 214و  212، 44مواد )

عليه پس از صدور حکم محکوميت  در صورت فوت محکوم

قاعده )قطعي، با توجه به اصل شخصي بودن مجازات 

عليه  هاي مالي به جز دیه با فوت محکوم ، مجازات0(«وزر»

، دیه جنبه زیرا اواًل. ساقط و از ماترک وي قابل وصول نيست

وليت مدني دارد و حق مجني عليه ضمان و مسؤ)الناسي  حق

؛ در حالي که جزاي (0744ا .م.ق 224ماده )دم است  یا ولي

نقدي حق دولت محسوب شده و به صندوق دادگستري واریز 

تبدیل به حبس   ثانيًا، دیه، در صورت عدم پرداخت،. شود مي

عليه بابت دیه چيزي از ميزان آن  شود و حبس محکوم نمي

د در حالي که جزاي نقدي، در صورت عدم پرداخت، کاه نمي

شود و در حال حاضر در ازاي یک روز  تبدیل به حبس مي

ریال از ميزان جزاي نقدي  711111نگهداري در حبس، مبلغ 

هاي  قانون نحوه اجراي محکوميت 7ماده )شود  کاسته مي

ثالثًا، دیه داراي (. ا.م.ق 43و ماده  02/3/0747مالي مصوب 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .«التزروا وازره وزر االخري» - 0
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 02مواد )دوگانه اعم از مجازات و جبران خسارت دارد  ماهيت

هاي مالي از جمله  در حالي که سایر مجازات( ا.م.ق 224و 

جزاي نقدي صرفًا داراي ماهيت مجازات است و وصول آن از 

ها  عليه فوت شده، هيچ یک از اهداف مجازات ماترک محکوم

 .(017: 0713رحمدل، )سازد  را برآورده نمي

هاي کيفري است و ام آخرین مرحله دادرساجراي احک

هاي کيفري فقط براي تحقق يم که دادرسیتوانيم بگو مي

گيرد و اجراي احکام بخشيدن به این مرحله صورت مي

کيفري از قوانين شکلي بوده و اجراي این احکام باید مبتني 

 . بر قانون باشد

 تأثير مرگ مغزي بر دیه -2-2-0

بستگي دارد به اینکه دیه را ماهيتًا در خصوص پرداخت دیه 

دیه خسارت و جبران ضرر و أمجازات بدانيم یا اینکه از قبيل ت

زیان به شمار آوریم نتيجتًا اگر نظر اول را بپذیریم باید به 

اسقاط دیه در صورت فوت متهم رأي داد و اگر دین بدانيم با 

اداره حقوقي دادگستري  .شود ميفوت متهم دیه اسقاط ن

در صورت فوت »: دارد داشت دوم را قبول کرده و بيان ميبر

قانون آئين دادرس  3متهم مرجع کيفري به استناد بند اول ماده 

اما چون دیه به منزله  .«کند کيفري قرار موقوفي تعقيب صادر مي

شود و به ترتيب مقرر از اموال یا اقارب دین است ساقط نمي

نين چون دیه مانند سایر یا بيت المال باید استيفاء شود همچ

 .(232 :0711بـهجت، )رسد  حقوق است به ارث نيز مي

 تأثير مرگ مغزي بر جزاي نقدي -2-2-4

با توجه به اینکه مجازات بودن جزاي نقدي مورد قبول تمامي 

دانان قرار گرفته و از طرفي گرفتن اموال دیگري با  حقوق

وه هدف منافات دارد و به عالها  اصل شخصي بودن مجازات

مجازات اصالح و ارعاب مجرم است و با فوت وي چنين 

، بنابراین با فوت و یا مرگ مغزي شود ميهدفي حاصل ن

نظریه حقوقي . گردد متهم، جزاي نقدي نيز ساقط مي

 02/2/0714مورخ  3/1242دادگستري نيز درنظریه شماره 

پرداخت جزاي نقدي توسط محکوم عليه را مجازات شخصي 

زیرا در صورت عدم پرداخت تبدیل به حبس  کند ميمحسوب 

 (. شود مياجراي آن با فوت محکوم عليه موقوف ) شود مي

 موت فرضي بر فرایند دادرسي کيفري تأثير -3

صالح، حکم قطعي موت در صورتي که توسط دادگاه ذي

فرضي شخصي صادر شود، یکي از آثار آن موقوف شدن 

مجازات نسبت به شخصي است تعقيب امر جزایي و یا اجراي 

. که به خاطر آن تحت تعقيب یا محکوميت قرار گرفته است

زیرا با صدور حکم موت فرضي، احکام مرده بر آن شخص بار 

صالح باید مبادرت به شود و پيرو آن مقام قضایي ذي مي

البته، . صدور قرار موقوفي تعقيب و یا اجراي مجازات نماید

. شود ر مختوم کيفري نسبي برخوردار ميقرار مزبور از اعتبار ام

یعني، در صورت اثبات حيات حقيقي متهم به موجب حکم 

اعالم بطان دادنامه قطعيت یافته مبني بر موت )قطعي دادگاه 

زیرا علت دائر . کند ، تعقيب امر جزایي ادامه پيدا مي(فرضي

وجود دارد معلول ( فوت)مدار معلول است و تا زماني که علت 

نظریه . هم وجود دارد و بالعکس( رار موقوفي تعقيبق)آن 

اداره حقوقي قوه  07/04/0740مورخ  432/3مشورتي شماره 

  داشت  توجه  در این راستا باید. قضائيه نيز مؤید این نظر است

مرحله مجزا را مـي تـوان در نظر  چهاربراي امور مالي غایب 

  :گرفت

 قيم؛  نصب  از  مرحله اول، قبل

 دوم، قبل از تعيين امين؛ مرحله

 ، نـصب امـين؛مرحله سوم

حكم موت فرضي غایب و دادن اموال به  ، چهارم  مـرحله

 .تصرف قطعي ورثه

خبري از خود بازگردد و شاهد  اگر فردي با گذشت مدتي بي

، اموال خود را از االثر غایب مفقود آن باشد که تحت عنوان

است به این باور گرفته، ممکن  طالق دست داده یا همسرش

گذار براي بازگشت  برسد که به هيچ و پوچ رسيده اما قانون

 .حقوق و تکاليفي تعيين کرده است  االثر هم غایب مفقود
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در شرایطي که پس از طالق همسر فرد و تقسيم اموالش، 

هم در زماني که تمام بستگان و  شود آن فرد غایب پيدا مي

قاعده و قانون  کردند، بياطرافيان او از برگشتنش قطع اميد 

گذار براي زماني که او بعد از مدت طوالني  نبوده و قانون

اي تعریف کرده تا  گردد هم ماده و تبصره خبري، باز مي بي

بتواند با استناد به آنها به حق و حقوق از دست رفته خود 

 . دست یابد

 پيدا شدن غایب پس از صدور رأي قطعي  تأثير -3

چنانچه پس از صدور حکم موت فرضي و دادن اموال غایب 

 0143  به تصرف قطعي ورثه، غایب پيدا شود، مطابق ماده

قانون مدني، ورثه باید آنچه از اعيان یا منافع یا عوض اموال 

غایب در هنگام پيدا شدن او باقي است، مسترد دارند اما 

ود نبوده، اموالي که از بين رفته و عوض آنها نيز موج مسؤول

البته منظور از عوض، اعم از عوض مستقيم و غير  .نيستند

بنابراین اگر اموال غایب را فروخته و با پول آن . مستقيم است

آید و  مال دیگري خریده باشند، آن مال عوض به حساب مي

قابل استرداد خواهد بود اما اگر اموالي را فروخته و پول آن را 

نيستند؛ زیرا به موجب  مسؤولک اند، در قبال مال خرج کرده

 .قانون و با صدور حکم موت فرضي مالک آن مال شده بودند

با بازگشت غایب دیگر علتي براي بقاي حکم موت فرضي 

نفع و از جمله خود شخص که دیگر  وجود ندارد و هر ذي

غایب نيست، حق درخواست الغاي حکم موت فرضي را از 

طبق ماده  .ده است، دارددادگاهي که حکم مزبور را صادر کر

شدن غایب اقدامات مربوط به   پيدا  در صورت .ح.ا.ق 030

و   حفظ  براي  بالاثر خواهد شد، مگر اقداماتي که  موت فرضي

 .ادارهء اموال غایب شـده اسـت

  اگر  بعد از صـدور حـکم فوت فرضي نيز». م.ق 043طبق ماده 

نوان وراثت تصرف که اموال او را به ع غایب پيدا شود کساني

را که از اعيان یا عوض و یا منافع اموال مزبور   آنچه  باید  اند کرده

بنابراین . « دارنـد  باشد مسترد مـي  حين پيدا شدن غایب موجود

پيدا شدن غایب مستلزم این است که اثرات موت فرضي 

اند به مالک حقيقي  برده  و اموالي که وراث به ارث  شود  باطل

اند  کـرده  زمان  بدیهي است تصرفاتي که تا این .برگردد

ولي اگر . قانون بـوده است و ید آنها غاصبانه نيست  موجب بـه

و   شده  فروخته موجود است و یا عوض آن، مثاًل  مال  عين

، موجود باشد و  شده  جاي آن اخذ آن و یـا جنسي که به  ثمن

  داده  ي که به اجارهمثل باغ)آنها وجـود داشـته بـاشد   یا منافع

متعلق   غایب  شدن  تا پيدا   حکم  بها از زمان صدور شده و اجاره

باتوجه . پيدا شده است  غایب  همگي متعلق به( وي اسـته بـ

مال تلف   چنانچه  رسد که مفهوم این ماده بـه نـظر مـي  به

 توان عوض آن نمي  باشد   آن را تلف کرده  شده باشد یا وارث

تصرفات در اموال خودشان بوده است و   این  واست زیرارا خـ

. که مـسترد گـردد  نيست  عين یا عوض و یا مـنفعتي موجود

تلف کرده باشد   را  ، جز ورثه، مال دیگري  شخص  ولي اگر

من اتلف مال الغير فهوله »یا قيمت آن است زیرا   مثل  ضامن

قع که موت هرمو. ح.ا.ق 030  ماده  هرچند که طبق .«ضامن

  اقداماتي که براي موت  شد  معلوم  غایب  بودن  زنـده  حقيقي یا

ولي از این امر . فرضي به عمل آمده بالاثر خواهد بود

موت فرضي، بدون درخواست   حکم  توان استنباط کرد که نمي

  همانگونه که صدور  بـلکه.  بـاشد  ثراأل ملغي  ذینفع، خودبخود

است، درخواست   درخواست ذنفع بودهتوسط دادگاه با   حکم

بودن غایب از   زنده  اثبات  لغو این حکم نيز از طرف ذینفع با

 . آید  عـمل  بـه  باید  فرضي  صادرکننده حکم موت  دادگاه

قانونگذار در مورد امور غيرمالي غایب تنها به طالق زن او 

قانون مدني، هرگاه مردي  0144  طبق ماده. اشاره کرده است

تواند از  چهار سال تمام غایب مفقوداالثر باشد، زن او مي

در این صورت دادگاه اقدام به نشر . دادگاه تقاضاي طالق کند

یک ماه در یکي از جراید   سه نوبت آگهي هر کدام به فاصله

هاي کثيراالنتشار تهران خواهد کرد و  محل و یکي از روزنامه

ي، در صورتي که پس از گذشت یک سال از تاریخ آخرین آگه

خبري از غایب نرسيده باشد، حکم به طالق خواهد داد و زن 
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تواند مجددًا  وفات مي  داشتن عده پس از وقوع طالق و نگه

 .ازدواج کند

اگر قائل به این شـویم کـه حکم مـوت فـرضي بـر وضعيت 

ي ندارد، با تأثيرطالق نکرده است،   درخواست زوجه،که قـباًل

و   وقوع نپيوستهه حقوقي خاص ب  ، امر شخص  پيدا شدن

نظر بـاشيم  این ولي اگر قائل به.  یابد مي  ادامه  زوجـيت سـابق

چه )انحالل نـکاح اسـت   کـه حـکم مـوت فـرضي باعث

ذکر  که قباًل  دالیلي  بنابه  که این نظر( نکاح دائم، چه موقت

 ایـن صورت همسر غایب  ، در رسد شد مرّجح به نـظر مـي

چنانچه شوهر اختيار نـکرده بـاشد در زوجـيت غـایب بـاقي 

پس از عده   وي  چنانچه.  اسـت اگرچه بعد از انقضاء عده باشد

شدن شوهر اول   شوهر نموده باشد عقدش صحيح است و پيدا

و ازدواج بعدي با اجازهء قانون   است زیرا انحالل نکاح تأثيربال

  مدني  قانون 074طبق ماده . (324: 0717امامي، )  بـوده است

ماند، گرچه حکم مربوط  شده باقي مي غایب منحل  ازدواج»فرانسه 

اگر بعد از صدور حکم موت  «ابطال گردد  غيبت  به اعالم

  نموده  عـليه قـيم تعيين مولي فرضي،ددگاه براي ادارهء امور

با پيدا شدن ولي قهري منحصر سمت قيمومت قيم   باشد

  .بود  خواهد  موضوع  تفاءسالبه به ان

 گيرينتيجه

  شرعي  حکم  ثبوتي و واقعي است و اگر موضوع  ، امري مـرگ

امروزه، بـراي . نيستآن مـالک   عرفي  قرار گيرد، مفهوم

ریوي، عدم  -کنار معيار قلبي  و در  مرگ  تـشخيص حدوث

  که  نحوي  گيرد بـه هاي مغزي نيز مورد توجه قرار مـي فعاليت

هاي مغز، بيمار  رصورت توقف فـعاليت قلب و تـداوم فـعاليتد

 .گردد زنـده تـلقي مي

در مورد تعقيب جزایي ابتالء متهم به مرگ مغزي باید گفت 

در این موارد موجبي براي صدور قرار موقوفي تعقيب و با 

زیرا تا وقتي که فرد در چنين . اجراي مجازات وجود ندارد

استعمال لفظ . شود ده محسوب ميبرد، زن حالتي به سر مي

. هم داللت بر این ادعا دارد( هم به معناي فوت حقيقي)فوت 

بنابراین، مرجع قضایي باید با توجه به اصل تساوي افراد در 

ها و لزوم رعایت حقوق دفاعي  اصل برابري سالح  برابر قانون،

متهم، پرونده را مفتوح نگه داشته و با تعيين وقت نظارت صبر 

. د تا وضعيت فرد از لحاظ حيات یا وفات مشخص شودکن

معمواًل تکليف فرد در چنين حاالتي طي مدتي بين یک ماه تا 

 . شود شش ماه روشن مي

با تحقق مرگ قشر یا ساقه مغز، اموال شخص به ورثه او 

شود، اما در فرض حيات غير مستقر مانند مرگ منتقل نمي

با تحقق مرگ . شودل ميحقيقي، تمام اموال او به ورثه منتق

شود، اما در صورت قشر یا ساقه مغز، دیون شخص حال نمي

تحقق حيات غيرمستقر نظير مرگ حقيقي، تمام دیون او حال 

همچنين جدا کردن اعضاي انساني که دچار مرگ . شودمي

مغزي شده است حرام و موجب قصاص است در صورت مرگ 

در صورت توافق شود و حقيقي این حق به ورثه منتقل مي

ولي قطع اعضاي شخصي که . شودآنها به دیه تبدیل مي

چه از جهت داراي حيات غير مستقر یا مرگ حقيقي است، گر

نایت بر مرده حرام است، اما هيچ حقي در قصاص با گرفتن ج

همچنين باید گفت جنایت . کنددیه براي ورثه او ایجاد نمي

مغزي شده است غير عمدي بر انساني که مبتال به مرگ 

مستلزم تعلق دیه است و مالک آن خود شخص است و در 

شود ولي دیه صورت تحقق مرگ حقيقي به ورثه او منتقل مي

جنایت بر انساني که داراي حيات غيرمستقر است چون مرده 

. گيردواقعي، باید صرف امور خيریه شود و به ورثه تعلق نمي

جه از بين نرفته، با مرگ مغزي شخص اگر مرد باشد علقه زو

شود ولي حيات غير مستقر عده وفات همسر او شروع نمي

 .شودنظير مرگ حقيقي عده وفات مسر شخص شروع مي

همچنين جـنایات عمدي نسبت به فرد مبتال به مـرگ قـشر 

  افراد  مـغزي، بـا جـنایت مـشابه ارتکابي نسبت به سایر

کتاب، )اربعه   ادلهتوان از  ليل این امر را ميتفاوت ندارد؛ د

ي کلي،  در یک قاعده. استنباط نمود( سنت، اجماع و عقل
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عليه، مجوز ارتکاب جنایت نسبت به وي  بيمار بودن مجني

  صورت  نيست، مگر آن که چنين فردي را زنده ندانيم؛ در این

یابد که در  نـيز حـکم جنایت نسبت به مرده جریان مي

 .ستموضوع بحث ما چنين فرضي منتفي ا

هاي  انگيزه  در مورد مرگ فرضي باید گفت انسان گاهي با

خواسته از اقامتگاه خود یا نا  خواسته  تلف و علل متفاوتمخ

-به نظر مي. آیدنمي  دسته شود و دیگر خبري از او بدور مي

و توسعه   بشري  علوم  بيهاي نسپيشرفت  حتي  رسد كه

نها توانسته از آمار و تسهيل وسایل ارتباطي نه ت  جدیدتكنيك 

استفاده از این   سوء  و مفقودان بـكاهد بـلكه به علتها  غایب

  شده  آمار آنها افزوده  بر  روز  به  ، روز وسایل و افزایش جمعيت

دانان او را غایب چنين شخصي كه برخي از حقوق .است

   .است  مفقود الخبر و قانون مفقود االثر ناميده

جزایي موت فرضي باید گفت در صورتي در مورد تعقيب امر 

صالح، حکم قطعي موت فرضي شخصي که توسط دادگاه ذي

صادر شود، یکي از آثار آن موقوف شدن تعقيب امر جزایي و 

یا اجراي مجازات نسبت به شخصي است که به خاطر آن 

زیرا با صدور . تحت تعقيب یا محکوميت قرار گرفته است

شود و  ر آن شخص بار ميحکم موت فرضي، احکام مرده ب

صالح باید مبادرت به صدور قرار پيرو آن مقام قضایي ذي

البته، قرار مزبور از . موقوفي تعقيب و یا اجراي مجازات نماید

یعني، در . شود اعتبار امر مختوم کيفري نسبي برخوردار مي

صورت اثبات حيات حقيقي متهم به موجب حکم قطعي 

ه قطعيت یافته مبني بر موت اعالم بطان دادنام)دادگاه 

زیرا علت دائر . کند ، تعقيب امر جزایي ادامه پيدا مي(فرضي

وجود دارد معلول ( فوت)مدار معلول است و تا زماني که علت 

 . هم وجود دارد و بالعکس( قرار موقوفي تعقيب)آن 

در مورد غایب مفقوداالثر تا زماني که حکم موت فرضي او 

کنيم و آثار و بودن او را استصحاب ميصادر نشده است زنده 

کنيم مگر اینکه خالف احکام شخص زنده را بر او مترتب مي

حال اگر از . آن ثابت یا اینکه حکم موت فرضي او صادر شود

تاریخ آخرین خبري که از حيات او رسيده مدتي گذشته باشد 

ماند، انقضاي این مدت از چنين شخصي زنده نمي که عادتًا

گذار اماره موت تلقي شده و اماره که مبتني بر ظن  وننظر قان

رود کار مي هغلبه است بر اصل عملي که در مورد شک ب و

-مقدم بوده و بدین ترتيب حکم موت فرضي غایب صادر مي

در نتيجه از آنجایي که صدور این حکم وضعيت فرد را . گردد

ن دهد، از آنجا که در قانون ایرااز حالت پيشين تغيير مي

نشده است و با   اشاره  به مرگ بودن مرگ مغزي صراحتًا

غيرمستقر،   حـيات  نـام  فقه به  اي قدیمي در مسألهوجود 

  گيري و موضع  موضع قانونگذارمشخص نيست، اصالح قانون

کننده  هاي کمک ویژه به منظور امکان قطع سيستم صریح به

 .ضروري است  مغزي  بعد از وقوع مسلم مرگ

 پزشكي، نظر خبرگان اتفاق و قطعي حكم رهگذر از يهاگر فق

اطمينان  مغزي مرگ به مبتال فرد حقيقي مرگ تحّقق به

 نيز كارشناسان اما .نماید مرگ حدوث به حكم تواندیافت، مي

 مبتال مغِز كه فرضي در پزشكي، با اجماع و جزمي صورت به

 است، شده و متالشي كرده نابودي به شروع مغزي، مرگ به

و  (است یافته تحقق روح زهوق) دانندمي حيات فاقد را انسان

 بسان وضعيت، این در را او هايارگان برخي یا قلب حركت

 مراحل و معالجه ادامه بنابراین، .کنندتلقي مي مذبوح حيوان

 .گرددمي مواجه مال تبذیر شبهه با درماني

 آثار و احكام ترتب اقتضاي اصواًل وضعيت این در همچنين

 شروع زوجيت، بطالن چون اموري مرگ در حقوقِي فقهي

 اجراي ها،انواع نمایندگي بطالن دیون، گشتن حال عده، زمان

 سوي از داشت؛ ولي خواهد وجود ...و  ارث تقسيم وصيت،

 موجود عضوي حيات خاطر به مغزي، مرگ به مبتالیان دگر،

 و اندنشده مبدل جانبي و سرد نعشي و به جسد هنوز بدن، در

 به مربوط امور است كه آن اموات، احكام ادله از مستفاد

 مس غسل وجوب چون هايشرعي تكاليف و آنان تجهيز

 . نيست واجب حالت، این در ميت
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 انگاشتن مرده به توجه با نيز پيوندي اعضاي برداشت البته،

 اذن یا اضطرار تحقق فرض در و مرگ مغزي به مبتالیان

 و پرداخت این حالت، در .گرددمي پذیر امكان شرع، حاكم

 چه است؛ الزامي ميت خود براي و خير جهت در دیه مصرف

 جراحتي، هر در اولي حكم كه است آن ادله، از مستفاد اینكه

 راستاي در و عمل در حال، هر به اما .باشددیه مي یا قصاص

 عنایت اجتماعي به مصالح آن در كه كشور قانون از تتبع

 موافقت وراث یا مغزي مرگ به مبتال وصيت شرط گردیده،

 الزم عضو، پيوند عمل انجام جهت نيز وي قانوني كبير

 سوي از .گردید خواهد مرتفع دیه لزوم پرداخت و بوده الرعایه

 فقه ضروریات از و آزاد حّر انسان بدن نداشتن ماليت دیگر،

عرفًا  را انسان بدن اعضاي تواننمي رو،این از .است اسالمي

 به نيز آنها فروش و خرید نتيجه در .كرد تلّقي مال عنوان به

 اعضاي كه فرض بر وانگهي، .جایز نيست مال، یك مثابه

 بر انسان قاعدة سلطنت كه جاآن از گردند، تلقي مال انسان،

 .بود نخواهد نافذ بيع اصل هم باز نبود، مشّرع خود نفس

آن چـه در پژوهش ذکر شد، تنها بخشي از مشکالت و 

و موت   مسائل حقوقي مربوط بـه بـيماران به مرگ مغزي

هاي علم پزشکي،  جا که با توجه به پيشرفت از آن.  فرضي بود

عنایت به   امکان درمـان مرگ مغزي، دور از ذهن نيست و با

،  هـستند  مـا  واقعيت موجود در جـامعهاین که چنين بيماراني، 

رو تعيين تکليف پيرامون مسائل مرتبط با آنان در این  از

  قـوانين  رفع ابـهام از . قوانين و مقررات ضروري است

مـوجود، ضمن پيشگيري از تشتت آراء، از تضييع حقوق افراد 

قوانين موجود،   و تکميل  ، اصالح کند، بنابراین جلوگيري مي

اران مبتال به مرگ قشر بـا تـصریح به وضعيت حقوقي بيم

 . گذار قـرار گـيرد نظر قـانون  مغزي، باید مورد

  تواند نواقص قانون به شرح ذیل مي  پيشنهادي  متن قانون

  تشخيص مـرگ بـاید براساس»:  نماید  را جبران  کنوني

قطع -0: معيارهاي متعارف پزشکي به شرح ذیل صورت پذیرد

  قطع-4و  یان خونبرگشت اعمال تنفسي و جر غيرقابل 

  . مغز  در  کليه اعمال مغز و عدم جریان خون  برگشت  غيرقابل

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر،  :يمالحظات اخالق

 .شده است تیرعا يصداقت و امانتدار

در این مقاله هيچگونه تضاد منافعي وجود  :تعارض منافع

 .ندارد

و  نخستنگارش متن توسط نویسنده  :سندگانیسهم نو

صورت  نویسنده دومنظارت علمي و اصالحات نهایي توسط 

 .گرفته است

کساني که در معرفي منابع و تهيه  از کليه :يو قدردان تشکر

 .نمایيماین مقاله ما را یاري رساندند، تشکر و قدرداني مي

این پژوهش فاقد تأمين کننده مالي  :ن اعتبار پژوهشيمأت

 .استبوده 
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 منابع و مآخذ

فقه النوازل قضایا فـقهيه  .(0203) بکر بن عبد الّله ابو زید، -
   .رساله : بيروت، لد اولج. مـعاصره

 .یاران: قم .ایل المستحدثهسالم(. 0202)آزاد قزویني، علي  -

 .حقوق کيفري اختصاصي، جنایات .(0712) آقایي نيا، حسين -

  .ميزان: تهران

: تهران لد سوم،ج. حقوق مدني (.0717)حسن امامي،  -

 .اسالمي

 :قم. استفتائات آیت اهلل بهجت .(0711)بهجت، محمدتقي  -

 .نشر قم

: تهران .بررسي فقهي پيوند اعضا .(0717)پورجواهري، علي  -

 .دانشگاه امام صادق

فرح و تـافتاچي،   رضـا  علي ، توفيقي، حسن؛ کاهاني -

(: 1)4، مجله علمي پزشکي قانوني .«مرگ مغزي» (.0732)

74-32. 

ایسه مرگ مغزي با حيات غير مق» (.0714)توکلي، سعيد  -

 .41-42 :37، ها مقاالت و بررسي .«مستقر

 در مبسوط .(0731)  جعفر محمد، لنگرودي جعفري -

 كتابخانة گنج: تهران، اول چاپ، لد سومج .حقوق ترمينولوژي

 .دانش

دیدگاه مرگ مغزي و پيوند اعضاء از  (.0711)حبيبي، حسين  -
 .حوزه علميه :قم .فقه و حقوق

: قم. پزشکي در آیينه اجتهاد (.0732)اي، علي حسيني خامنه -

 .انصاریان

شرکت : تهران .بهداشت قلب(. 0733)حلم سرشت، پریوش  -

 .سهامي چهر

 .نور علم :قم. الوثقي عروة .(0271)خویي، ابوالقاسم  -

ترجمه . معاصرهاي بزرگ حقوقي نظام .(0732) ، رنهداوید -

سيد عزت اله عراقي، سيد حسين صفایي و محمد آشوري، 

 .نشر :تهران

: تهران .يبار اثبات در امور کيفر .(0713)منصور  ،رحمدل -

 .انتشارات سمت

: چاپ اول، تهران. مرگ مغزي .(0710)رضایي، اعتماد  -

 .پژوهشکدة فرهنگ و معارف

: تهران .شکياحکام پز(. 0733)روحاني، محمد و سایرین  -

 .موسسه فرهنگي تيمور زاده

: تهران . قانوني  پزشکي(. 0713)سمسارزاده، سيدمحمدرضا  -

 .انتشارات سـنجش سـپاهان

 .ميزان: تهران .قضایي استفتائات (.0712)صانعي، یوسف  -

 .(0733) مرتضي سيد، زاده قاسم و حسين سيد، صفایي -

 .سمت: تهران ،سوم اپچ .محجورین و اشخاص مدني حقوق

، اول اپچ .المنير المصباح. (0212)  محمد بن احمد، فيومي -

 .الهجرة دار مؤسسة: ایران

 اپچ، لد سومج .الكافي .(0734)  یعقوب بن محمد، كليني -

 .االسالميه الكتب دار: تهران، دوم

روزنـامه : تهران .پزشکي قانوني (. 0731) فرامرز  گودرزي، -

 .رسـمي
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جواب سؤاالت مربوط به (. 0207)مجمع فقه اهل بيت قم  -

 .نا بي: قم .احکام پيوند اعضاء

: اول، قم اپچ .احكام پزشكي .(0244)مكارم شيرازي، ناصر  -

 .مدرسة امام علي بن علي بن ابي طالب

اعـضا  پيـوند فـقهي مباني .(0731)ناصر  ،شيرازي مکارم -
 .اعضا  پيوند  راسريس  همایش اولين :تهران .(مصاحبه)

، لد دومج. استفتاءات (.0244)سيد روح اهلل موسوي خميني،  -

  . دفتر انتشارات اسالمي: قم اپ پنجم،چ

: اول، قم اپچ .هكلمات سدید .(0202)، محمد قمي مؤمن -

 .نشر اسالمي

هزار و یك مسأله فقهي  (.0712)نوري همداني، حسين  -

مهدي : قم ،اپ چهارمچ ،لد اولج .(مجموعه استفتائات)

 .موعود

 

 

 

 


