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ا مي گويد ديه شكستن استخوان هر عضو يك .م.ق 569ماده : )قانوني خراسان جنوبيمديركل پزشكي (  دكتر جعفرزاده -
ماده جديدي است و در  568ماده . است و اگر بدون عيب درمان شود چهار پنجم ديه شكستن آن استپنجم ديه آن عضو 

ل نبود؛ اين ماده مي گويد در شكستگي عضوي كه داراي ديه مقدر است چنانچه پس از جنايت به گونه اي اصالح قانون قب
كه هيچ عيب و نقصي در آن باقي نماند چهار بيست و پنجم ديه آن عضو ثابت است؛ تا اينجا با قسمت بدون عيب درمان شود 

ب و نقص اصالح شود يا براي آن عضو ديه مقدر نباشد ارش ثابت با عيشدن مساوي است؛ در ادامه ماده مي گويد چنانچه 
در اينجا عبارت باعيب و نقص اصالح شود يعني چه و اگر اصالح . است مگر در مواردي كه در قانون خالف آن مقرر شده باشد

نظر حقوقي  ا درخصوص شكستگي ستون فقرات است كه چه از نظر پزشكي و چه از.م.ق 647نشود به چه معناست؟ ماده 
شكستن ستون فقرات در صورتي كه اصال : تعاريفي كه در اين ماده آورده شده بدين صورت است كه . ماده سختي است

شكستن ستون فقرات كه بي عيب درمان شود . درمان نشود يا بعد از درمان بصورت خميده درآيد  موجب ديه كامل است
گردد عالوه بر ديه كامل شكستگي » ب«درمان نشود و سبب عوارض بند  اكر... شودمنافع يكي از ولي سبب ازبين رفتن 

ا  قانونگذار قاعده را برهم زده .م.ق 656در ماده . اگر بدون عيب درمان شود موجب يك دهم ديه كامل است... ستون فقرات 
اده درخصوص ترقوه گفته است زيرا در همه جا در صورت باعيب درمان شدن را مشمول ارش يا غيره دانسته ولي در اين م

 .چه درمان نشود و چه باعيب درمان شود نصف ديه كامل تعلق مي گيرد
ارائه مطالب علمي و پزشكي ) : مسئول حوزه معاينات اداره كل پزشكي قانوني خراسان جنوبي( خانم دكتر فاطمه دادرس -

 درخصوص مفاهيم جوش خوردن، جوش نخوردن و بدجوش خوردن در علم پزشكي

جوش نخوردن و  -جوش خوردن(در علم پزشكي سه اصطالح  ):مديركل پزشكي قانوني خراسان جنوبي(  جعفرزاده دكتر -



بدجوش خوردن هايي داريم كه نياز به اقدامات گاهي اوقات . را داريم كه معنا و شرايط خاص خود را دارد) بدجوش خوردن
م درماني نيز عملكرد خود را داردو يا اينكه اقدام درماني در عملكرد بسته به شرايط فرد يا اينكه عضو بدون اقدادرماني ندارد 

فرد تاثيري ندارد مانند اينكه فرد مسني دچار شكستگي شده و ريسك بيهوشي براي اين فرد بيشتر از ريسك عدم درمان 
چالش بوجود آمده اين است كه پزشكي قانوني اين قبيل موارد را چگونه اعالم . شكستگي باشد فلذا درمان صورت نمي گيرد

مي ممكن است فردي مدعي شود كه مصدوم اقدام درماني انجام نداده در حاليكه با اقدامات درماني، در اين موارد كند؟ 
 تكليف چيست؟توانست نتيجه بهتري بگيرد، در اينجا 

يك صحبت كلي را مطرح كنم كه شايد جواب تمام اين سواالت ) : دادگستري بيرجند معاون قضايي( آقاي علي گلناركار -
درخصوص اينكه مفهوم شكستگي و درمان و غيره چيست، بايد درنظر داشته باشيم كه ما در مقررات كنوني، سيستم . باشد

زيرا فقهاي ما اعتقاد . تفاوت استسيستم ديه با سيستم جبران زيان كه در دنيا مرسوم است م. را انتخاب كرده ايم» ديه«
بود نه حكام صادره ظني و احتمالي خواهد كه اگر ما سيستم هاي جبران زيان و مسئوليت مدني را درنظر بگيريم، ادارند 

شارع مقدس نمي خواهد خيلي جزئيات مسايل . از اين رو به ديه روي آورده ايم كه بسياري از ظرايف را نبينيم. احكام قطعي
ظن و گمان انسان را به . چون اين قبيل مسايل سبب مي شود كارشناسان يك نظريه ظني و كلي را مطرح كنند. يندرا بب

زماني در ديوان عالي كشور مسئله . به همين دليل ديه را انتخاب كرديم. حقيقت نمي رساند و نظريه بايد قطعي و محكم باشد
درصد  25سبب را به درصد چگونه محاسبه كنيم؟ مثال بگوييم ايم سبب اي مطرح شد كه در تجمع اسباب، ميزان تاثير هر 

در . پاسخ دادند بالسويه حساب كنيد و نمي شود درصد مشخص كرد) ره(درصد؟ مرحوم امام  75تاثير داشته و آن سبب 
يافته جايي است كه نظر فقهي ين است كه التيام  .بايد گفت منظور از التيام، اعاده به وضع قبل نيست 1پاسخ به سوال 

اگر بخواهيم منظور از التيام را اعاده به سابق . و تامين اجمالي كافي است. منافعي كه از آن عضو مورد انتظار است، تامين شود
  .درنظر بگيريم هرگز عضو التيام يافته نخواهيم داشت چراكه در عالم منطق و فلسفه معتقديم هيچ چيزي مثل ندارد

اينكه درمان شدن هيچوقت مثل حالت اول نخواهد بود و نمي ): مديركل پزشكي قانوني خراسان جنوبي(  دكتر جعفرزاده -
و  تواند بطور كامل اعاده به وضع سابق شود و شبيه حالت جديد خواهد بود، اين حالت جديد را چه كسي تعيين مي كند؟

 را هم شامل مي شود؟عضو و عملكرد  التيام فقط درخصوص شكستگي است يا عضو اينسوال دوم، 

در اينجا عرف خاص . عرف حاكم است و اينها مفاهيم عرفي هستند) : معاون قضايي دادگستري بيرجند( آقاي علي گلناركار -
 و استنباط ما بايد به پزشك مراجعه كنيم و پزشك هم با توجه به جميع جهات به تشخيص. مدنظر است يعني نظر پزشك

 .خودش عمل مي كند
استخوان نازك ني در پا، استخوان مهمي نيست و شكستگي ): مديركل پزشكي قانوني خراسان جنوبي(  جعفرزادهدكتر  -

آيا اين شكستگي را از نظر پزشكي . را حتي درمان هم نمي كنند تهاي مياني اين استخوان اتفاق بيفتدهايي كه در قسم
قانوني چون عضو عملكرد خودش را دارد، ما شكستگي را درمان شده اعالم كنيم؟ بنظر مي رسد نبايد همه چيز را هم به 

 .ذات شكستگي عرف خاص واگذار كرد چون ارتوپدها نيز بددرمان شدن را گاهي به عملكرد نسبت مي دهند و گاهي به خود
  آيا درعلم پزشكي درخصوص اين مفاهيم وحدت نظر وجود دارد؟): معاون دادستان بيرجند( آقاي اعراب شيباني -
 .وجود داردتقريبا در اكثريت موارد نظر واحد ): مديركل پزشكي قانوني خراسان جنوبي(  دكتر جعفرزاده -
هم بايد گستره آن را در علم پزشكي متوجه شويم و ببينيم  در واژه عيب): معاون دادستان بيرجند( آقاي اعراب شيباني -

تره آن واحد و مشخص است، پس بايد حث درمان اگر در باب علم پزشكي گسمثال در ب. گستره آن به  چه چيزي برمي گردد
مي باشد يا ببينيم آيا مراد دايره قضايي ها هم همان منظور علم پزشكي درخصوص بحث قضايي آن بررسي و تبادل نظر شود 

 .خير



تقريبا واحد است البته ازين نظر كه ما نظر چه كسي را مي  ):مديركل پزشكي قانوني خراسان جنوبي(  دكتر جعفرزاده -
مثال نظر ارتوپد را مي پرسيم يا نظر راديولوژيست يا نظر پزشكي قانوني يا غيره هر كدام اين گروهها درون خودشان . پرسيم

مثال در . دارند ولي بين اين گروهها با يكديگر ممكن است كمي اختالف نظر وجود داشته باشد درخصوص مفاهيم وحدت نظر
شكستگي ترقوه قانونگذار مي گويد اگر شكستگي ترقوه خوب التيام پيدا كند چهار درصد، اگر درمان نشود يا بد درمان شود 

ي داريم كه جوش خوردن استخواني ندارد ولي دو سر از لحاظ ارتوپدي ما شكستگي ترقوه ا. پنجاه درصد ديه كامل را داد
تعريف اين چيست؟ پزشكي . استخوان كامال با هم اتصال داشته و يك بافت مفصلي مانند تشكيل شده و فرد عملكرد هم دارد

بنده قانوني اعالم مي كند استخوان جوش خورده، مجني عليه يك عكس راديولوژي مي آورد و ادعا مي كند استخوان ترقوه 
ه و يك قسمت سفيد است و اين استخوان جوش نخورده و چرا پزشكي قانوني جوش خورده اعالم كرده ايك قسمت آن سي

 است؟

ا مي گويد .م.ق 570در ماده . اهميت مي دهدما به عرف  قانون) : معاون قضايي دادگستري بيرجند( آقاي علي گلناركار -
جنايت هاي متعدد عرفاً هم بشكند يا خرد شود يا ترك بخورد در صورتي كه جدا ازهرگاه يك استخوان از چند نقطه  

منظور همان عرف پزشكي است و اين عرف آنقدري گسترده هست كه بتوانيم بگوييم اين خودش  عرفااين .... محسوب گردد
ه خواهيم كرد كه يك عرف محسوب مي شود و به كسي كه اطالعات درستي ندارد مراجعه نخواهيم كرد و به كسي مراجع

اگر . وقتي عضو عملكرد خود را  دارد و عرفاً جوش هم خورده، التيام يافته محسوب مي شود .اطالعات كافي در اين حوزه دارد
براي التيام يافته نمي شود . عملكرد نداشت ولي عرفاً جوش خورده هم خورده باشد، معيوب درمان شده محسوب مي شود

و عرف پزشكي بايد اعالم كند كه درمان . همينطور براي مفاهيم شكستگي، درمان و غيره يك مالك مشخصي تعيين كرد
قدر متيقني براي اين . و اين نظر پزشك نزد ساير پزشكان قابل تجديد نظر هم هست. شده يا نشده و يا در چه وضعيتي است

 .مي تواند متفاوت باشدمفاهيم نمي توان مشخص كرد و هر مفهوم در افراد مختلف با توجه به شرايط 
ا فرق است بين بي عيب درمان .م.ق 647ماده » ب«طبق بند : )حقوقدان و عضو هيئت علمي دانشگاه بيرجند( دكتر طاهري -

شدن و ازبين رفتن منافع عضو و اينها باهم مالزمه ندارد يعني ممكن است بي عيب درمان شود ولي منافع خود را از دست 
يعني ممكن است بي ... شكستن ستون فقرات كه بي عيب درمان شود ولي باعث ازبين رفتن منافع شود: مثال مي گويد . بدهد

اصالً . لب جداگانه است و مالزمه با هم نداردآن هم ازبين برود يا ازبين نرود و سه مطعيب درمان شود ولي يكي از منافع 
درمان شدن مخصوص خود استخوان . اناتي كه داريم غيرقابل درمان باشددرمان نشود يعني بلحاظ پزشكي با توجه به امك

» ب«درخصوص شكل ظاهري و آناتومي شكستگي و بند » الف«بند ا .م.ق 647در ماده  .است و جداي از منافع است
 .درخصوص ازبين رفتن منافع مي باشد

در متون فقهي درمان داراي چند مالك ): جنددكتراي فقه و حقوق اسالمي و عضو هيئت علمي دانشگاه بير(دكتر رضوي  -
يعني حيات عضو به » قابليت استمرار حيات عضونقص در «مورد دوم . است» نقص در كاركرد عضو«يكي از اين مالكها . است

اينكه عضو تغيير شكل بدهد و اين » خروج از مجراي طبيعي«معناي سوم . اندازه قبل از درمان استمرار حيات نداشته باشد
در قانون بايد يك مالك  .نيست» نقص در درمان«يا » عدم درمان «سه معنا بايد در كنار هم باشد يعني هركدام به تنهايي 

اين مالك بايد در قانون نيز وارد شود يعني بگوييم مالك عملكرد يا شكل ظاهري و منافع . براي اظهارنظر پزشك وارد شود
عملكرد خود مجني عليه نيز در درمان تاثير داردو اين نيز بايد درنظر گرفته . است عضو و غيره باشد و اين نقص عمده قانون

خود را به گونه اي انجام مي دهد كه روند درمان را به دارد ولي مجني عليه عمدا تغذيه  مثال نوع تغذيه در درمان تاثير. شود
كند  مي كند و مجني عليه بجاي استراحت و دوري از  يا مثال راه رفتن روند درمان را انداخته و ديه بيشتري بگيردتاخير 

 .تحرك، مدام راه مي رود



بنظر مي رسد عملكرد عضو مدنظر قانونگذار بوده :)پزشك معاينات اداره كل پزشكي قانوني خراسان جنوبي(دكتر بهرامي  -
 .است

ا .م.ق 647موضوع با بند الف ماده اين ): دكتراي فقه و حقوق اسالمي و عضو هيئت علمي دانشگاه بيرجند(دكتر رضوي  -
 .همخواني ندارد

 .ستون فقرات با بقيه اعضا متفاوت است :)پزشك معاينات اداره كل پزشكي قانوني خراسان جنوبي(دكتر بهرامي  -
ر طبق قانون بي عيب درمان شدن مالزمه با در حال حاض ):حقوقدان و عضو هيئت علمي دانشگاه بيرجند( دكتر طاهري -

ممكن است . نفس، عضو و منفعت: ا مي گويد جنايت بر انسان بر سه قسم است .م.ق 289ماده . ازبين رفتن منافع ندارد
يعني قانونگذار بين  .جنايت بر منفعت و به عبارتي همان نقص سرجايش باشدجنايت بر عضو بطور كامل رفع شود ولي 

 .عضو و منفعت قائل به تفكيك شده استجنايت بر 
ا از مركز مطالعات فقهي .م.ق 647ما درخصوص ماده ): معاون قضايي رئيس كل دادگستري خراسان جنوبي(آقاي داريوش -

 .د شكستن استخوان استومنظور از درمان فقط خ. سوال كرديم
اين مسئله ريشه . شكستن ستون فقرات و استخوان قابل جمع نيست): داديار دادسراي نظامي خراسان جنوبي(آقاي قاسمي  -

ظاهرا منظور . نداريم» بهبود يافتن«در قانون اصال بحثي تحت عنوان . ستون فقرات با بقيه اعضا قابل جمع نيست. فقهي دارد
از عرف خاص كه همان پزشكي است استفاده كرد و پزشكي قانوني در اينجا بايد . از بهبود يافتن همان جوش خوردن است

  .بايد تعيين كند بهبود يافتن و درمان شدن چيست و نظر نهايي با پزشكي قانوني است
با توجه به طوالني شدن جلسه و عدم ارائه نظرات تمامي اعضاي ): مديركل پزشكي قانوني خراسان جنوبي(  دكتر جعفرزاده -

 16/04/98اعضاي محترم در جلسه بعدي كميته كه روز يكشنبه مورخ . حث به جلسه بعد موكول مي شودمحترم، ادامه ب
 :برگزار خواهد شد درخصوص سه سوال ذيل نيز اظهار نظر خواهند كرد

در صورت شكستگي مهره دوم كمري، يكي از روشهاي نوين درماني اين است كه مهره را كامل خارج كرده و مهره  .1
است يا » با عيب درمان شدن«اين حالت مشمول . گزين مي شود و ستون فقرات عملكرد خود را داردمصنوعي جاي

 ؟»بدون عيب درمان شدن«
در مورد شكستن استخوان بازو، خود شكستگي جوش خورده است وليكن به دليل نوع جوش خوردن، عضو دچار كاهش  .2

 ديه يا ارش اين مورد چگونه است؟و ...) ا بدون عيب ي(نحوه اعالم شكستگي . محدوديت حركتي شده است

يعني بافت استخواني از جاي ديگري برداشت و به محل . گاهي براي درمان شكستگي از پيوند استخوان استفاده مي شود .3
در اين حاالت، نحوه بهبود شكستگي چگونه . استفاده مي شود) بافت مصنوعي(شكستگي تزريق مي شود و يا از سيمان 

  اعالم شود؟
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