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درخصوص سواالت جلسه قبل و اينكه اگر جنايتي واقع شود و دركنار عيب  ):معاون دادستان بيرجند( آقاي اعراب شيباني -
ا با صراحت .م.ق 541حادث، منفعتي نيز تلف شد؛ آيا آن منفعت هم ديه يا ارش مستقلي درنظر گرفته شود يا خير، ماده 

نگاه كنيم مي  541ه ماده اگر به پيشين. » ديه جداگانه اي داردهر آسيبي «عدم تداخل ديات را بيان مي كند و مي گويد 
ا سابق .م.ق 434بصورت مصداقي بيان شده است و ماده  1370ا سال .م.بينيم سابقه اي ازين ماده وجود نداشت ولي در ق

مي گفت كج شدن گردن و  1370ا سال .م.ق 413ماده . شود و عيب عضو پيداكند دو ديه بايد بدهدمي گفت اگر قطع نخاع 
ا .م.ق 541ماده . توانايي فرو بردن غذا منفعت است كه در اين ماده لحاظ شده .بردن غذا دو ديه داردعدم توانايي براي فرو 

 134يك نكته مهم اين است كه يادمان باشد ماده . حاليكه عامل جنايت واحد استتعدد نتايج را به خوبي بيان مي كند در 
در باب تعدد است و مي گويد اگر در باب يك  134ماده . كنيم را در باب ديات ما هرگز نمي توانيم اجرايي 92ا مصوب .م.ق

رفتاري نتايج متعددي داشته باشد ما شديدترين را درنظر مي گيريم در حاليكه در باب ديات اينگونه نيست و سيستم جمع 
تايج متعدد در يك دو حالت دارد كه رفتار موجب نتايج مختلف در عضوهاي مختلف يا رفتار داراي ن. ديات را خواهيم داشت

لو اينكه عضو در حال درمان عضو كه در هر دو باب قائل به اين هستيم كه بايد جمع را درنظر بگيريم و اگر منفعتي تلف شد و
در همين باب روايتي است از امام  .لي چون منفعتي را از دست مي دهد معتقديم كه بايد ديه آن عضو را درنظر بگيريماست و
شهوت و  بويايي و عقل وبينايي، شنوايي و د مردي كه مرد ديگر را با عصا زد و در اثر آن، فرد مضروب در مور) ع(صادق 

هم بحث ديه را دارد و هم بايد شش ديه بدهد  در تمامي موارد جاني حكم داد كه) ع(و امام علي جماعش را از دست داد 
نظريات مشورتي فقهي در امور كيفري نيز مي گويد اگر در اثر شكستگي ستون فقرات منفعتي از بين برود . بحث ارش امروزه

مثال قدرت كنترل ادرار يا توانايي جنسي را از دست بدهد آيا مستحق ديه زوال منافع خواهد بود يا خير؟ آيت اهللا محمدتقي 
مقام معظم رهبري، آيت اهللا فاضل لنكراني و آيت اهللا ناصر مكارم شيرازي هم معتقد به اين . ند بله مستحق استبهجت فرمود

 .ستند كه بايد براي منفعت ديه مستقل در نظر گرفته شودهموضوع 
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 .طه سببيت قابل پرداخت استهزينه هاي درمان به دليل راب ):معاون دادستان بيرجند( آقاي اعراب شيباني -
جداي از بحث مسئوليت مدني، قانونگذار  ):دكتراي فقه و حقوق اسالمي و عضو هيئت علمي دانشگاه بيرجند(دكتر رضوي  -

 .مسئله را حل كرده استك .د.آ.ق 14ماده  2تبصره در 
ا است كه درخصوص خسارات .م.ق 14منظور بنده تبصره ماده  ) :معاون قضايي دادگستري بيرجند( آقاي علي گلناركار  -

 .بحث مي كند و مي گويد چنانچه رابطه انتساب ثابت شد كه مي شود راي داد
چنانچه : در اين تبصره خسارت به چه چيزي برمي گردد؟ تبصره مي گويد  ):معاون دادستان بيرجند( آقاي اعراب شيباني -

شخص حقوقي رفتار ) ي و خسارت است نه شخص حقيقيالبته اينجا بحث درخصوص رفتار شخص حقوق(  رابطه عليت بين 
مليون هم هزينه  50كارگري كه صدمه مي بيند و . ، قابل مطالبه خواهد بودديه و خسارتو خسارت وارد شده احراز شود 
 درمان مي دهد تكليف چيست؟

 .ديه را بابت همان مي گيرد ) :معاون قضايي دادگستري بيرجند( آقاي علي گلناركار -
 پس تكليف خسارت چيست؟  ):معاون دادستان بيرجند( اعراب شيبانيآقاي  -

اختالفي از . در اين مورد اصال شك نكنيد ):دكتراي فقه و حقوق اسالمي و عضو هيئت علمي دانشگاه بيرجند(دكتر رضوي  -
مربوط به منافع  همچنين مقررات... « ك حل كرد و گفت .د.آ.ق 14ماده  2قانونگذار با وضع تبصره  كهقبل وجود داشت 

ممكن الحصول و نيز پرداخت خسارت معنوي شامل تعزيرات منصوص شرعي و مواردي كه ديه پرداخت مي گردد، نمي 
منافع ممكن الحصول و خسارت : منظور قانونگذار اين است كه تمامي خسارات را در ديه داريم غير از اين دو مورد  ».شود

 . ذيرفته استيعني خسارات مادي را كامال پ. معنوي

ك قانونگذار مي گويد دادگاه .د.آ.ق 17جناب آقاي گلناركار در ماده  ):داديار دادسراي نظامي خراسان جنوبي(آقاي قاسمي  -
 .راي صادر كندنيز  يمكلف است ضمن صدور راي كيفري، درخصوص ضرر و زيان مدعي خصوص

د بر ديه قابل مطالبه نيستند و رويكرد قانون اخسارتهاي ماز ) :معاون قضايي دادگستري بيرجند( آقاي علي گلناركار -
ضرر و زيان هم اگر خارج از . مجازات اسالمي نيز همين است و بحث ضرر و زيان معنوي كه مي فرماييد بحث جدايي است

اين قابل مطالبه است پول پالتين را مي دهد يا شيء را خريداري مي كند،  ،مثال فرد براي درمان. ديه باشد قابل مطالبه است
و فقها مي پذيرند و مي گويند اين هزينه را مسبب حادثه بايد پرداخت كند چون خودش خسارت را وارد كرده ولي 

. حات و صدماتي كه ايجاد مي شود را نمي پذيرند و اين بحث، استدالل مبسوطي داردرادرخصوص تعبيه ابزار ارتوپدي براي ج
چون با اذن فرد مي باشد جنايت ي ضامن جنايت است و عملي كه پزشك انجام مي دهد استداللش اين است كه هر فرد

فلذا پزشك ضامن نيست و چون جنايت نيست نه پزشك مسئول است و نه مسبب اصل و منتسب به خود فرد است نيست 
كه در شرع مقدس به سبب  و در ديات مي بينيم كه ديه عبارت است از مال معيني. حادثه چون مباشرتي در اين مورد ندارد

در ديه شرط نيست يعني با ديه  از طرفي انطباق ميزان زيان. دارد جنايت تعيين مي شود و جنايت هم كه تعريف خودش را
درصد  8در حال حاضر نيست همينطور است مثال فردي كه دستش مي شكند  .بيشتر از ضرر باشدميزان ديه مي تواند مقدر 

ميليون تومان مي شود درحاليكه بلحاظ پزشكي به اين ميزان هزينه نمي كند  17، 16درصد معادل  8ديه كامله دارد، اين 
. يعني در قالب موارد فردي كه از بيمه استفاده مي كند از بيمه منتفع مي شود و انطباق بين ضرر و زيان با ديه شرط نيست

هزينه بيشتري كرده است، باز هم مي گوييم ي دهيم چون از طرف ديگر نيز به همين صورت است يعني ما ديه را به فرد م
اذن  .چون انطباق بين ضرر و زيان و ديه شرط نيست.  مرتكب فقط ضامن ديه است و ضامن چيزي بيشتر از آن نيست

 .الشرعي التيعقّب الضمان
ما هم موافق هزينه هاي گزاف براي درمان نيستيم و با شما ): مديركل پزشكي قانوني خراسان جنوبي(  دكتر جعفرزاده -



موافق هستيم درخصوص هزينه كه ممكن است فرد در يك بيمارستان دولتي با هزينه بسيار كمتر درمان شود درحاليكه 
بحث درخصوص زماني است كه شكستگي داريم كه اگر جراح . همان درمان در يك بيمارستان خصوصي چندين برابر باشد

بجاي سيزده و سه دهم اين اقدامات را انجام ندهد عمال ديه بعدي بيشتر خواهد بود، يعني استخواني كه شكسته يا خرد شده 
درصد اينجا بيشتر مي گيرد و محدوديت  3درصدي كه يونيون دارد ، ما  شانزده و سه دهم درصد بخواهيم بدهيم يعني عمال 

اقع ذات اين شكستگي طوري است كه بايد درمان را حتما انجام داد و نمي شود حركتي آن هم قطعا بيشتر خواهد شد، درو
 . به حال خودش رها كرد

از اراده خود فرد زيان ديده است لذا خودش بايد اين اقدامات ناشي  ) :معاون قضايي دادگستري بيرجند( آقاي علي گلناركار -
 .مسئول و پاسخگو باشد

 .هميشه اينطور نيست. نه ):مديركل پزشكي قانوني خراسان جنوبي(  دكتر جعفرزاده -
مثال فردي در روستا دستش مي شكند و فرد درمان نمي كند و  ) :معاون قضايي دادگستري بيرجند( آقاي علي گلناركار -

رده و مي دستش مي شكند و فرد به متخصص مراجعه ك ديگرمي گيرد ولي يك نفر موجود وضع عيب و ديه را با همان 
دستش شكافته مي شود و حارصه، داميه و غيره ايجاد مي شود و . خواهد كه دستش را به بهترين شكل ممكن درمان كند

و اگر ما هر جرح مستلزم اقدام پزشكي و درماني را يك تمام اينها به نوعي صدمه است ولي برايش ديه اي تعيين نمي شود 
 .ه جداگانه درنظر بگيريميك دي ،جنايت بدانيم بايد براي هر يك

در باب درمان و جراحاتي كه براي درمان ايجاد مي شود اختالف نظر شديد  ):معاون دادستان بيرجند( آقاي اعراب شيباني -
فرد . ديه مربوط به عضو است ولي هزينه ها مرتبط با بحث رابطه سببيت است. اين هزينه ها جداي از بحث ديه است. است

مدني و حقوق مدني حكم مي  ولي ما براساس قواعد مسئوليتو هزينه مازاد است مي تواند در بيمارستان لوكس درمان كند 
در حقوق مدني مي گويد زمانيكه فرد مالي را تلف مي كند نبايد الزاما مال اعال را بدهيد بلكه بايد مال متعارف را . دهيم

ف چه رارشناس مربوطه را بگيريم مشخص مي شود كه هزينه درمان فرد بطور متعاكدر اين مورد نيز وقتي نظر . تسليم كند
 . ميزان است

 يعني ما جداي از ديه، هزينه هاي درمان فرد را نيز بپردازيم؟:  )معاون قضايي دادگستري بيرجند( آقاي علي گلناركار -

مثال فردي دستش مي شكند و درمان نمي كند و . قابل مطالبه است. بله ):معاون دادستان بيرجند( آقاي اعراب شيباني -
فرد ديگري دستش مي شكند .  هزينه درمان است به اين فرد وارد نشده است ديه را مي گيرد و به اين فرد ضرري كه بواسطه

و درمان مي كند و به جهت درمان متحمل هزينه هايي مي شود، يعني به اين فرد نيز فقط ديه را بدهيم؟ آيا اين دو مورد با 
 هم تفاوت ندارد؟

هر . نظر فقه اين است كه غير از ديه چيزي تعلق نمي گيرد. خير ) :معاون قضايي دادگستري بيرجند( آقاي علي گلناركار -
 .ب و يكي بدون عيبيكي باعي. دو يك ديه دارد

و در زمان قديم اگر ترقوه مي شكست . فقه هم بايد پويا باشد ):مديركل پزشكي قانوني خراسان جنوبي(  دكتر جعفرزاده -
نمي مي گرفت ولي در حال حاضر اگر ترقوه بشكند  را ديهدرصد  50و فرد شكستگي به حدي بود كه التيام پيدا نمي كرد 

گذارند به آن مرحله برسد و درمانش مي كنند و نبايد اين شكستگي كه درمان شده را با شكستگي كه بدون درمان نيز خوب 
عدم درمان قطعا كه در صورت در محل مفصل نبايد اين خردشدگي در اين قسمت از استخوان . مي شود را يكي درنظر گرفت

عارضه بجا مي گذارد را با يك خردشدگي يك سانت باالتر كه بدون درمان با يك گچ گرفتگي ساده درمان مي شود را يكي 
 .است دليل بنده اين است كه فقه آن زمان راديولوژي نداشته و شدت اين صدمات ديده نمي شده. درنظر گرفت

احكام شرعي متغير . بحث پويايي فقه و اجتهاد بحث جدايي است ) :بيرجند معاون قضايي دادگستري( آقاي علي گلناركار -



و جديد بتوانيم مسايل را بر آن مسائل مستحدثه  پويايي فقه به اين معناست كه در .نيستند احكام شرعي ثابت هستند
بحث هايي هستند كه در فقه انجام شده بحث هايي كه ما االن داريم ولي . منطبق كنيم و درواقع فقه به بن بست نمي خورد

فقه اصرار دارد كه علي رغم اينكه ما مي . را ريزتر و جزئي تر مي بينيم موضوع و موضوع جديدي نيستند ولي ما االن آن 
 ،همانطور كه اكنون در تمامي كشورهاي غربي ضرر و زيان تعيين مي شودتوانيم توسط كارشناس ضرر و زيان تعيين كنيم 

ين سيستم را نپذيرفتيم و سيستم ديات و شرع را پذيرفتيم قبل از انقالب هم همينطور بود و سيستم ضرر و زيان داشتيم اما ا
مبحث طول درمان بعد از انقالب هم درهمين رابطه بود و روي حكم تاثير داشت ولي . مسئوليت مدني راي مي داديمطبق و 

ولي سيستم حقوق مدني و ضرر ه علي رغم اينكه مي تواند ضرر و زيان تعيين كند فق . االن ما اين طول درمان را قبول نداريم
 . وقتي سيستمي مثل ديه را پذيرفتيم بايد لوازم آن را نيز بپذيريم. و زيان را پذيرفته

نشدن لطفا معيوب درمان شدن را براي ما معني كنيد يا درمان  ):مديركل پزشكي قانوني خراسان جنوبي(  دكتر جعفرزاده -
اگر در معناي آن شكستگي معتقد به عرف خاص هستيد و مي گوييد كه پزشك بايد نظر بدهد پس . شكستگي را معني كنيد

 .اينجا هم بپذيريد كه من پزشك مي گويم ذات اين شكستگي چاره اي نداشت غير از اينكه جنايت بعدي نيز بر آن وارد شود
يك بحث ديگر هم مطرح است كه ما اصل  ):عضو هيئت علمي دانشگاه بيرجنددكتراي فقه و حقوق اسالمي و (دكتر رضوي   -

ما هنوز نمي دانيم ماهيت ديه آيا جبران خسارت معنوي فرد است، مبناي ديه را پذيرفتيم ولي با گذشت اين پيشينه تاريخي 
ا اينها را بحث كنيم و نتيجه ما بايد ابتد. مباني ديگري نيز مطرح است مجازات مرتكب است يا كال ماهيت ديه چيست؟و 

 . روي همين مباني يك نتيجه را استوار كنيمچون مي خواهيم بگيريم و 

 . قانون ما در اين قسمت هم اختالف را حل كرده است ) :معاون قضايي دادگستري بيرجند( آقاي علي گلناركار -

يك عنوان . باز هم مشكل را حل نكرده ):بيرجنددكتراي فقه و حقوق اسالمي و عضو هيئت علمي دانشگاه (دكتر رضوي  -
فته است كه ديه آثار و احكام مسئوليت مدني را ا گ.م.ق 452در ماده باز رده و وآ ا.م.ق 14در ماده  عنوان مجازات ذيلكلي 
 .دارد

.. ا مي گويد ديه مال معيني است كه در شرع.م.ق 448در ماده  ) :معاون قضايي دادگستري بيرجند( آقاي علي گلناركار -
 .يعني ديه را مال معرفي كرده است

باز هم مشخص نيست كه ديه براي مجازات است يا جبران  ):مديركل پزشكي قانوني خراسان جنوبي(  دكتر جعفرزاده -
راحتي مانند حارصه كه بسيار جزئي است و بزودي مثال ج. ا ماهيت ديه مجازات است.م.ق 14با توجه به ماده اتفاقا . خسارت

 ؟ديه داشته باشد اگر هدف تاديب مرتكب نيستيك درصد نيز درمان مي شود چرا بايد 
ا ماهيت آن .م.ق 17و ماده  452و ماده  448با توجه به ماده ) : معاون قضايي دادگستري بيرجند( آقاي علي گلناركار -

 . گفته مي شود» حد«؛ اص آنخبه معناي  مجازاتها اعم از قصاص و ديه و تعزيرات و حدوددر فقه به تمام . است» مال«

ا را چگونه تفسير مي كنيد؟ چرا .م.ق 14جناب آقاي گلناركار تبصره ماده ): معاون دادستان بيرجند( آقاي اعراب شيباني -
 خسارت را در رديف ديه آورده است؟

ما مسئول پرداخت ديه شخص حقيقي است و اشخاص در فقه  ) :ستري بيرجندمعاون قضايي دادگ( آقاي علي گلناركار -
با اين نگاه فقها نمي توانستند  .ي و اعتباري را كه عنداهللا وجود خارجي ندارد را نمي توان مسئول پرداخت ديه قرار دادحقوق

ا وجود نداشته و قانونگذار پس از بررسي هاي زياد اين .م.ق 14تبصره ماده بگويند ديه را شخص حقوقي پرداخت كند و اين 
چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و « قانونگذار گفت . تبصره را اضافه كرده و مشكل بزرگي را حل كرده است

اعمال «بالفاصله بعدش گفتند و ولي باز هم نگرانند » ، قابل مطالبه خواهد بودديه و خسارتخسارت وارد شده احراز شود 
اي اينكه شخص حقوقي را پس قانونگذار در تبصره گفت بر .»خواهد بود) 20(مجازات تعزيري بر اشخاص حقوقي مطابق ماده 
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آيا در ذات اين دو شكستگي نبايد تفاوت . محكم و قطعي از درمان خودداري كند و يكي از روشهاي درمان هم جراحي است
در مورد مثال آقاي گلناركار كه فرد روستايي دستش مي شكند ولي . يه بدهيمدرصد د 8وجود داشته باشد؟ نبايد هر دو را 

ديه هزينه اي كمتر از ميزان امروزه يكسري صدمات داريم كه فرد مي تواند درمان نكند و ديه بگيرد و بعد با درمان نمي كند؛ 
درصد ديه دارد ولي اگر  4گر درمان شود مثال شكستگي ترقوه ا. به خوبي درمان كند و بقيه ديه را هم براي خودش بردارد

درصد  50درصد تبديل به  4نه انتخاب مي كند كه درمان نكند تا ديه از هافرد آگا. درصد ديه كامل را دارد 50درمان نكند 
 .و پزشكي قانوني جاييكه فرد آگاهانه از درمان خودداري مي كند را اعالم مي كند. شود

درمان واجب است بر . حفظ جان واجب است و حكم تكليفي است ) :يي دادگستري بيرجندمعاون قضا( آقاي علي گلناركار -
يعني در ضمان و مسئوليتهاي اين . حكم وضعي نداردتاثيري در عمل نكند  تكليف شرعي خوداگر كسي به  هركسي اما
. مسئوليت فرد مقابل كاسته مي شودري ندراد يعني فرد گناهكار است اما اگر درمان نكرد نمي توان گفت از يچنيني تاث

بهرحال اين نوع شيوه هاي سودجويي نيز وجود دارد ولي قاضي نمي تواند به تمامي موارد ورود كند چه بسا كه با ورود به اين 
ولي عدم درمان سبب رفع مسئوليت . اگر جنايت سرايت كند و بيشتر شود مسئله متفاوت است .مسايل حق هايي ضايع شود

 .رب نمي شودفرد ضا
ما درخصوص مو يك ماده قانوني داريم كه مي گويد اگر مو  ):مديركل پزشكي قانوني خراسان جنوبي(  دكتر جعفرزاده -

سوال بنده اين است كه فردي ترقوه اش . قابل برگشت است ،نروييد و ديه را مطالبه كرد و گرفت و بعدا مشخص شد روييده
درصد ديه را  50پزشكي قانوني اعالم مي كند التيام نيافته يا معيوب التيام يافته و شما مي شكند، عامدانه درمان نمي كند و 

به فرد مي دهيد، اگر فردا كه پرونده بسته شد فرد عمل كند و ترقوه اش درمان شود و فرد مقابل اعتراض زد آيا شما حاضريد 
 درصد تغيير دهيد؟ 4درصد ديه را به  50

 .خير ) :ن قضايي دادگستري بيرجندمعاو( آقاي علي گلناركار -
احكام . في و وضعييدرخصوص احكام تكل ):دكتراي فقه و حقوق اسالمي و عضو هيئت علمي دانشگاه بيرجند(دكتر رضوي  -

و احكام وضعي هم ساير احكام هستند مانند ضمانت و . اكراهو  استحباب -اباحه -حرمت -مورد است وجوب 5تكليفي 
مورد اينكه آيا احكام وضعي مثل ضمانت جعل مستقل دارند يعني استقالال مي توانند توسط قانونگذار ما در . مسئوليت و غيره

احكام اين است كه نظر اكثريت فقها . زع هست و گرفته مي شود، دو نظر وجود داردتوضع شود يا اين از حكم تكليفي من
كه درمان كنم اگر درمان نكردم، ضمانت از همين واجب  يعني اگر بر من واجب باشد. وضعي منتزع از احكام تكليفي است

بودن استفاده مي شود يعني براي من ضمانت ايجاد مي شود و قاضي مي تواند حكم بكند كه به دليل عدم اقدام من براي اين 
هم اين  اينجا. خود من شده و حكم وضعي اين موضوع از حكم تكليفي آن بدست آمده است متوجهامر واجب، حاال ضمانت 

 . بحث قابل طرح است كه اگر امري واجب شد، آن طرف مسئله هم حكم وضعي اش مي آيد يا خير



درخصوص سوال سوم براي پيوند استخواني مثال قسمتي از  ):مديركل پزشكي قانوني خراسان جنوبي(  دكتر جعفرزاده -
كه براي اين برش استخوان لگن پزشكي . كننددر محل شكستگي استخوان بازو تزريق مي و  زدهاستخوان لگن را برش 

  .قانوني يك ارش اعالم مي كند

 

مورد بعد شكستگي فك است كه با ابزار ارتوپدي درمان شده ولي يك قسمت كوچك فك حذف شده ولي فك عملكرد و  -
ده يا درمان نشده؟ درمان شاين شكستگي را چگونه اعالم كنيم؟ درمان شده يا معيوب . شكل ظاهري مطلوب خود را دارد

استخوان فك را  ،كيس بعدي مصدومي است كه گلوله از سمت راست وارد و از سمت چپ فك خارج شده و از محل خروج
 . بين رفته است رد كرده و قسمتي از استخوان نيز ازخ

 
 

 
  
  
  
 

 
اين مورد . اين بگذاريم كه با اقدامات درماني بخشي از استخوانهايش كامل شود و برخي استخوانها كامل نشود حاال فرض را بر

ن فك خوادرصد ديه كامل را بدهيم چون نصف است 50نشود بايد  پيوند استخواناگر . نيز بايد حتما پيوند استخوان شود
 . درصد ديه، درمان كند 50تواند با هزينه كمتر از  و بعد از ختم پرونده ميو فرد درمان نكرده ازبين رفته 

بحث قصاص مي گويند عضوي كه به حد جدا مي شود ديگر  در ) :معاون قضايي دادگستري بيرجند( آقاي علي گلناركار -
مال فرد نيست و اگر دست فردي براي اجراي حد قطع شود فرد نمي تواند پيوند بزند ولي اگر دست فردي به قصاص قطع 

ده خودش است و تصميم گيرنمتعلق به وجود هر كسي . شود آن عضو متعلق به فرد است و باز مي تواند آن را پيوند بزند
 . راجع به وجود هر فرد خودش است در حدود ضوابط شرعي

قانونگذار اين مورد را مطرح كرده كه » مو« پس چرا درخصوص  ):مديركل پزشكي قانوني خراسان جنوبي(  دكتر جعفرزاده -
 قابل برگشت است؟ديه اگر بعدا مو روييد 



مورد قانونگذار فرضي را بيان مي كند كه اشتباه شده و بعدا در آن  ) :معاون قضايي دادگستري بيرجند( آقاي علي گلناركار -
 .برمي گرديم به حكم اوليه خودمان. معلوم مي شود كه مو روييده است

تشخيص روييدن و : قانون مورد اشتباه را نمي گويد، مي گويد  ):مديركل پزشكي قانوني خراسان جنوبي(  دكتر جعفرزاده -
ق است چنانچه نظر كارشناس بر نروييدن باشد و ديه پرداخت شود ولي بعدا خالف نظر او نروييدن مو با كارشناس مورد وثو

ثابت شود بايد مازاد بر ارش يا يك سوم ديه يا مهرالمثل به پرداخت كننده ديه مسترد شود واگر نظر كارشناس بر روييدن 
 . ن پرداخت شودباشد و ارش پرداخت شود ولي خالف نظر او ثابت گردد بايد مابه التفاوت آ

يي است كه طبق نظر »مو«اينجا مدنظر  ):دكتراي فقه و حقوق اسالمي و عضو هيئت علمي دانشگاه بيرجند(دكتر رضوي  -
يعني برخالف نظر كارشناسي است و طبق نظر كارشناس . كارشناس ديگر نمي رويد ولي اتفاقا دوباره مي رويد و برعكس

 .نبايد برويد ولي مي رويد و برعكس
 اين مورد را بيان كرده است؟» مو«چرا فقط در مورد  ):مديركل پزشكي قانوني خراسان جنوبي(  دكتر جعفرزاده -

قانونگذار اين مورد را . نظر كارشناس موضوعيت ندارد و طريق است) : معاون قضايي دادگستري بيرجند( آقاي علي گلناركار -
  .تواند اتفاق بيفتداز باب تمثيل آورده است نه اينكه ساير موارد نمي 

پس اين وقوع امر خالف نظر كارشناس در تمامي موارد وجود  ):مديركل پزشكي قانوني خراسان جنوبي(  دكتر جعفرزاده -
 .پس بايد بپذيريم كه در استخوان ترقوه هم اگر بعدا درمان شد بايد ديه را تغيير داد و يا مسترد كرد. دارد

وقتي كه درمان با عيب بوده و فرد . ئله متفاوت استسدر اينجا م ) :معاون قضايي دادگستري بيرجند( آقاي علي گلناركار -
حاال فرد بعدا رفع . عيب واقع شده و ضمان هم بر طرف مقابل بار شده. يعني موجب حق برقرار شده. ديه آن را گرفته است

مگر اينكه ما . رفته، موجب مسئوليت فرد هنوز هم وجود داردعيب كرده است و ما نمي توانيم بگوييم موجب مسئوليت ازبين 
 .اشتباه كرده باشيم و بگوييم معيوب درمان شده ولي بعدا معلوم شود كه معيوب درمان نشده است

اگر ستون فقرات فرد بشكند و در صورت عدم درمان كنترل ادرار  ):داديار دادسراي نظامي خراسان جنوبي(آقاي قاسمي  -
دست بدهد ولي فرد رضايت به درمان ندهد و بگويد نمي خواهم درمان كنم و منافع را از دست بدهد، آيا دو ديه  خود را از

 تعلق مي گيرد؟

و بين صدمه  اين ازبين رفتن منافع ناشي از همان صدمه است ) :معاون قضايي دادگستري بيرجند( آقاي علي گلناركار -
دارد و اگر علتي اين رابطه را قطع كند مي توان گفت مسئول صدمه اوليه، ضامن وليه و اين آسيب رابطه سببيت وجود ا

فرد مي توانست درمان كند كه دچار صدمه بيشتر نشود ولي بهرحال اين صدمات در نتيجه ضربه . .آسيبهاي بعدي نيست
مورد است  4بري الضمه شدن موجبات . اوليه ضارب بوجود آمده است و با عدم درمان مضروب، از ضارب رفع ضمان نمي شود

 و آيا عدم درمان يكي از اين موارد است؟ 

رابطه سببيت زماني است كه فرد . در اينجا اصال رابطه سببيت نيست ):داديار دادسراي نظامي خراسان جنوبي(آقاي قاسمي  -
آيا . به درمان، فرد فوت كنداگر ضربه اي به سر فردي وارد شود و در نتيجه عدم رضايت فرد مضروب . خود را درمان نكرده

 حكم به قصاص مي دهيد؟

شبهه دارد ولي در ديه . در قصاص از قاعده درأ استفاده مي شود ) :معاون قضايي دادگستري بيرجند( آقاي علي گلناركار -
 . شارع مقدس در ديات مي گويد مال است. د نداردوشبهه وج

فردي تصادف كرده و مقصر است ولي طرف مقابل اگر درمان  ):يمديركل پزشكي قانوني خراسان جنوب(  دكتر جعفرزاده -
كند زنده مي ماند يا عارضه اش دائمي نمي شد و حاال كه خود فرد عدم درمان را انتخاب كرده آيا نبايد اين دو مورد متفاوت 

ف هم قائل باشيم كه درمان باشد؟ نبايد براي اين موارد قائل به سهم بندي شد؟ اگر قائل به سهم بندي هستيد بايد از آنطر



جراحي براي درمان ايجاد  در اثرعلل كه جديد  زنجيرهاين شكستگي مستلزم اقداماتي است و آسيب جديد وارد شده و اين 
اگر فرد دستش نشكسته بود كه به جراح مراجعه نمي كرد كه دستش را باز كند و . شده نيز مسئولش همان فرد اول است

 .بخيه بزند و غيره
جاييكه جراحت و صدمه سرايت مي كند فرد . دو فرض وجود دارد ) :معاون قضايي دادگستري بيرجند( آقاي علي گلناركار -

ملزم به پيشگيري است ولي اگر وظيفه خود را انجام نداد و در نتيجه عدم درمان سرايت كند در اينجا فرد مرتكب ضامن 
وقتي ناشي از خود . ادي وجود دارديو در اين بحث اختالف نظر ز. تبحث عوارض اسولي در بحث خارج از سرايت، . نيست

 .عارضه باشد اختالف نظر است و بايد بيشتر بررسي شود
منظور شما از سرايت چيست؟ استخوان در ما هنوز نمي دانيم  ):مديركل پزشكي قانوني خراسان جنوبي(  دكتر جعفرزاده -

 اين عارضه است يا سرايت؟ . آرنج مي شود محدوديت حركتيمحل مفصل مي شكند و به دليل عدم درمان دچار 

سرايت يعني صدماتي كه بتدريج از يك صدمه ديگر پديد مي آيد  ) :معاون قضايي دادگستري بيرجند( آقاي علي گلناركار -
 .استعارضه ده مثال دكتر جعفرزاولي 

مثال . عارضه و سرايت نداريم تعريف جدايي براي يما در پزشك ):مديركل پزشكي قانوني خراسان جنوبي(  دكتر جعفرزاده -
خونريزي گ را رعلت م. ضربه اي به طحال وارد مي شود فرد خونريزي مي كند، كليه ها از كار مي افتد و فرد فوت مي كند

 .كنيم م ميناشي از پارگي طحال اعال
« مي گويد ا .م.ق 539مثال سرايت ماده . اين مورد سرايت نيست ) :معاون قضايي دادگستري بيرجند( آقاي علي گلناركار -

هرگاه مجني عليه در اثر سرايت صدمه يا صدمات غيرعمدي فوت نمايد يا عضوي از اعضاي او قطع شود يا آسيب بزرگتري 
در صورتي كه صدمه وارده يكي باشد، تنها ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر  -لفا. به ترتيب ذيل ديه ثابت مي شودببيند 

در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ يا قطع عضو يا آسيب بيشتر، در اثر سرايت تمام صدمات باشد، تنها  -ب. ثابت مي شود
در اثر سرايت برخي از صدمات  ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت مي شود و اگر مرگ يا قطع عضو يا آسيب بزرگتر

باشد، ديه صدمات مسري در ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر تداخل مي كند و ديه صدمات غير مسري، جداگانه محاسبه و 
پزشكي قانوني . ا است كه علت مرگ را بحث مي كند.م.ق 539موضوع صحبت ما بند ب ماده » .مورد حكم واقع مي شود
ي كند كه علت فوت صدمات وارده به سر هست و معلوم است كه در تصادف پزشك بايد بنويسد كه دقت نمي كند و اعالم م

مجموع صدمات در مرگ اثر داشته ولي پزشكي قانوني صدمات پا و دست و بقيه اعضا را مهم نمي داند و علت تامه را صدمات 
 .شود» ب«ورد مشمول بند اين بيان پزشكي قانوني باعث مي شود كه م. وارده به سر عنوان مي كند

شديد و از كار خونريزي  كه باعثطحال  در مثال قبلي پارگي ):مديركل پزشكي قانوني خراسان جنوبي(  دكتر جعفرزاده -
اين سلسه علل كه منتهي به مرگ شده . ستناشي از پارگي طحال اشديد علت مرگ خونريزي  شود،فوت مي وكليه ها  افتادن

ايت كرد به مرگ و ديگر هيچ ديه اي تعلق نمي گيرد و چون منتهي به مرگ ريعني پارگي طحال س. را شما سرايت مي دانيد
 . شده، ديه اكثر را مي گيرد

 . بيان مي كند ا تفاوت سرايت و عارضه را.م.ق 546ماده  ) :معاون قضايي دادگستري بيرجند( آقاي علي گلناركار -

يعني بحث زمان ديگر مطرح . ا عارضه است.م.ق 546صدر ماده  ):داديار دادسراي نظامي خراسان جنوبي(آقاي قاسمي  -
ضربه اي وارد مي شود و منفعتي ازبين مي رود اين عارضه است چون صدمه سرايت نمي كند الزمه سرايت گذشت . نيست

   .مي برد ولي عارضه بالفاصله ايجاد مي شود سرايت داراي زمان است و زمان. زمان است
و اصرار پزشكي قانوني بر اينكه . در اينجا سبب اقوي از مباشر است ) :معاون قضايي دادگستري بيرجند( آقاي علي گلناركار -

و بهتر است  .مي باشد» معيوب درمان شده«م كند درست نيست و تمامي اين موارد درمان، الاين موارد را التيام يافته اع



 . پزشكي قانوني اين شكستگي ها را معيوب درمان شده اعالم كند تا اينكه برايش ارش تعيين كند

درخصوص بكار بردن ابزار مصنوعي در عضو نيز مشمول مسئوليت مدني  ):معاون دادستان بيرجند( آقاي اعراب شيباني -
، فرد منافعي را هم از دست مي دهد بايد ارش منافع را كندديه اي كه دريافت مي اگر در كنار  درخصوص اين صدمات .است

 .جداگانه بگيرد
در تعبيه ابزار ارتوپدي و ابراز مصنوعي، فرد منافع را از دست  ):مديركل پزشكي قانوني خراسان جنوبي(  دكتر جعفرزاده -

 .نمي دهد و استخوان كاركرد خودش را دارد
استخواني ديگر وجود ندارد كه بگوييم  در تعبيه ابزار مصنوعي، ) :ي بيرجندمعاون قضايي دادگستر( آقاي علي گلناركار -

يعني مهره اي كه . كاركردي كه عضو دارد ناشي از ابزار ارتوپدي است و ناشي از استخوان نيست. كاركرد دارد يا ندارد
 .برداشته شده ديگر درمان نشده است

بله اين استخوان درمان نشده محسوب مي شود چون اگر بعدا عضو  ):داديار دادسراي نظامي خراسان جنوبي(آقاي قاسمي  -
 .مصنوعي ازبين برود نمي توانيم به آن ديه بدهيم چون ازبين بردن عضو مصنوعي اصال ديه ندارد

اگر بخشي از استخوان ران وجود نداشته باشد ولي بوسيله ابزار  ):مديركل پزشكي قانوني خراسان جنوبي(  دكتر جعفرزاده -
 ؟انجام شود چطورييوند استخواني آيا اين مورد نيز درمان نشده محسوب مي شود؟ و اگر . ارتوپدي عملكرد عضو كامل باشد

 .درمان نشده محسوب مي شود. بله ):داديار دادسراي نظامي خراسان جنوبي(آقاي قاسمي  -
اگر عضو پيوند زده شده داراي حيات شود و مانند عضو گردد  :)معاون قضايي دادگستري بيرجند( ناركارآقاي علي گل -

 .درواقع از جنس خودش درمان شده اما اگر پيوند نخورد و يا از استخوان نباشد و يك شيء مصنوعي باشد، درمان نشده است
عضو منفعت خودش را دارد ولي شكل ظاهري آن ناقص اگر  ):مديركل پزشكي قانوني خراسان جنوبي(  دكتر جعفرزاده -

 .مثال يك تكه از استخوان فك وجود ندارد ولي فك كاركرد و منفعت خودش را بطور كامل دارد باشد تكليف چيست؟
در اينجا ما به تمام عضو كاري نداريم و فقط درخصوص استخوان مي گوييم  ):معاون دادستان بيرجند( آقاي اعراب شيباني -

 .معيوب است چون بخشي از آن جدا شده و وجود ندارد
ظاهر آن نيز خوب باشد و  اگر استخوان با همان ابزار خوب كار كند و ):داديار دادسراي نظامي خراسان جنوبي(آقاي قاسمي  -

 . منفعت هم كامل باشد، ديه و ارش ندارد

رد هم ندارد و ظاهرش هم خراب اگر ابزار نباشد كه استخوان كارك ):مديركل پزشكي قانوني خراسان جنوبي( دكتر جعفرزاده -
 . است و اين عضو هرگز مثل اول نخواهد شد

نقص يعني عضوي نباشد يا كم . بين نقص و عيب تفاوت وجود دارد: )معاون قضايي دادگستري بيرجند( آقاي علي گلناركار -
 . اين نقص مصداق اجلي عيب است. باشد ولي عيب يعني عضو كامل باشد ولي ايراد داشته باشد

عيب در معامالت است  تعريف نقص واين  ):دكتراي فقه و حقوق اسالمي و عضو هيئت علمي دانشگاه بيرجند(دكتر رضوي  -
 .و براي اينجا كاربرد ندارد

اينجا شما براي گرفتن اين نقص و عيب سي تي اسكن درخواست  ):مديركل پزشكي قانوني خراسان جنوبي( دكتر جعفرزاده -
گر مي كنيد تا درون عضو را بطور كامل ببينيد و از طرف ديگر مي فرماييد اگر مثال دست فرد صاف و سالم بنظر برسد دي

 .مشكلي ندارد بدون درنظر گرفتن اتفاقات درون عضو، نمي شود كه هر جا به يك شكل نظر داد
ا درخصوص جدا شدن تكه اي از استخوان تعيين .م.ق 572ماده : )معاون قضايي دادگستري بيرجند( آقاي علي گلناركار -

 .تكليف كرده است
سال پيش چگونه  1400اين جداشدن تكه اي از استخوان را در  ):مديركل پزشكي قانوني خراسان جنوبي( دكتر جعفرزاده -



مثال نيزه اي به فرد اصابت كرده و تكه اي از . نظر داده اند؟ آن زمان كه سي تي اسكن و امكانات امروزي وجود نداشته است
ماتي كه قابل چگونه است؟ صددر شكستگي بسته وضعيت . استخوانش جدا مي شد و اين تكه جدا شده ديده مي شده است

مشكل اينجاست كه در بعضي موارد عرف خاص ما عرف پزشكي تعبير مي شود و در جاي  مشاهده نبوده چه حكمي دارد؟
خواهد » عرف«موضوع جلسه بعدي . ديگر عرف حقوقي يا فقهي و گاهي مستند ما مواد قانوني است و گاهي روايات و غيره

 .برگزار خواهد شد 06/05/98كميته روز يكشنبه مورخ بود و با يك وقفه دو هفته اي، جلسه آتي 
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