
 مطرح در کمیته های علمی هفتمین همایش سراسری طب و قضاء پرسش های

 مرتبط با موضوع : پرسش های

 یا فوت تأثیر ضعف جسمانی و بیماری زمینه ای در بروز صدمه و 

با طرح چند مثال پرسش های در خصوص تأثیر و یا عدم تأثیر ضعف جسمانی و بیماری در بروز صدمه و یا فوت 

پرسیده می شود. انتظار می رود اعضای کمته های علمی با پاسخ های مستدل به این پرسشها، در نهایت اظهار 

قی و فقهی در خصوص تأثیر ضعف جسمانی و بیماری نظر نمایند که رویه و یا شیوه صحیح از نظر، پزشکی، حقو

 زمنیه ای در بروز صدمات و یا فوت، باید به چه صورت باشد؟

 حالت اول:

  هرچند، سرعت   ی تصادف می کند.در حال قدم زدن و عبور از خیابان با موتورسیکلتساله  58مردی

به دلیل ضعف جسمانی، و پوکی استخوان، دچار  وی موتورسیکلت و شدت تصادف باال نبود، ولی

د. مصدوم تحت عمل جراحی تعویض سر استخوان و گردن استخوان فمور راست می شو شکستگی لگن

و اه رفتن نیست، مرخص می گردد. در خانه قادر به ر  ران قرار می گیرد و بعد از چند روز از بیمارستان

علی رغم مراقبت های انجام شده دچار زخم بستر می گردد، زخم بستر ها گسترش ییدا می کند و به 

بیمارستان منتقل می گردد و با تابلو سپتی سمی فوت می کند؟ جسد در پزشکی قانونی معاینه و 

ی تحرکی در اثر کالبدگشایی می شود، علت فوت سپتی سمی، در اثر زخم بستر عفونی، بدنبال ب

 شکستگی استخوانی بدنبال تصادف اعالم می گردد. 

 ی پیر و فرتوتراکب موتورسیکلت بیمه ندارد و معتقد است که هر چند مقصر است ولی اگر عابر شخص

 نبود فوت نمی کرد. مقام قضایی در خصوص میزان ارتباط تصادف با فوت سوال نموده است.

 دف به چه میزان می باشد؟ بنظر شما ارتباط فوت با تصا -1

اگر پاسخ شما به این پرسش مثبت است،  آیا ضعف جسمانی و پوکی استخوان را در فوت موثر می دانید؟ -2

 لطفا مبانی استدالل خود را شرح دهید.



 

 حالت دوم

  مادر از او غافل شده است وارد خیابان می شود و با موتورسیکلت تصادف می کند هر  ساله که 3کودکی

ه بیمارستان چند تصادف شدید نبوده ولی سر بچه با آسفالت برخورد می کند و وی از حال می رود و ب

دچار ادم مغزی می شود و بیمار گردد، یافت نمی  جمجمهمنتقل می گردد و در بیمارستان شکستگی 

می  فوت با وجود درمان های انجام شده() د در اثر ادم مغزی و عوارض آن بدون اینکه از کما خارج گرد

جسم سخت)تصادف(  با . بعد از کالبد گشائی علت فوت ادم مغزی، ضربه مغزی در اثر برخوردکند

 تعیین می گردد.

همان شخص قبلی است، بیمه ندارد و ابراز می دارد هرچند مقصر است، ولی  سیکلت،راکب موتور

استخوان های  ودنتصادف شدید نبوده است، و کودک به دلیل ضعف جسمانی، نازک و منعطف ب

فوت نموده است. مقام قضایی در خصوص میزان  مغزی و ادم ناشی از آن شده وضربه  جمجمه، دچار

 ط تصادف با فوت سوال نموده است.ارتبا

 بنظر شما ارتباط فوت با تصادف به چه میزان می باشد؟  -3

اگر پاسخ مثبت است،  را در فوت موثر می دانید؟ کودک و نازکی و منعطف بودن جمجمهآیا ضعف جسمانی  -4

 لطفا استدالل خود را ذکر فرمایید.

 تفاوت دارد، مبانی استدالل شما چیست؟)در مثال قبل( قبلی  پرسشفوق با پاسخ دو  پرسشاگر پاسخ دو  – 8

 حالت سوم:

 ربه های در اثر ضمبتال به هموفیلی می باشد و که یکی از آنها وان باهم نزاع و کتکاری می کنند، دو ج

همراهان متوجه بدحالی وی می شوند .  حدود یکساعت بعد، می شود وارده، دچار کبودی پهلوی راست

پیش از آنکه درمان های  بیمارستاناو را به بیمارستان منتقل می کنند و دقایقی بعد از رسیدن به 

کالبدگشایی انجام معاینه ظاهری و موراژیک فوت می کند. در شوک ه با تابلو مناسب صورت بگیرد

، بنحوی که این خونریزی وسیع در خلف صفاق وجود داشته است ، کبودی در پهلوی راست و شده

محل دقیق گی یافت نشد  در کلیه ها پاریه ها تا لگن امتداد یافته بود ولیاز اطراف کل خونمردگی،



. علت فوت خونریزی داخلی، پارگی ق آسیب دیده در خلف صفاق  مشخص نگردیدخونریزی و عرو

 عروق خلف صفاق بدنبال ضربه در زمینه هموفیلی اعالم می گردد.

پرسش  و فوت، ه به متوفی را با خونریزین ارتباط ضربات واردمقام قضایی در خصوص علت تامه فوت و میزا

 نموده است؟

 دانید؟می  ضربات وارده را به چه میزان ارتباط فوت با -6

 فوت موثر می دانید؟در بروز خونریریی تأثیر داشته، در آیا بیماری زمینه ای را  – 7

کسی و به هر طریقی ضربه  اگر پاسخ شما به پرسش قبلی مثبت است، در آنصورت آیا معتقد هستید که هر – 5

در آنصورت، درصدی از دلیل فوت به  ،کندزی فوت و او در اثر خونری نمایدفرد هموفیلی وارد  یک  و آسیبی به

 یا همان بیماری زمینه ای مربوط خواهد بود؟خود شخص 

اگر جواب پرسش قبلی مثبت است، آیا این موضوع به این معنی نخواهد بود که یک فرد هموفیلی در این  -9

اگر پاسخ شما مثبت است، مبانی استدالل خود را ذکر  ؟نخواهد داشتشرایط دیه و ارزش کامل یک انسان را 

 فرمایید.

 حالت چهارم

  ساله، کامال سالم و ورزشکار، به هنگام عبور از خیابان با اتومبیلی برخورد می کند دچار  28جوانی

شکستگی چندین دنده می شود، ریه ها آسیب می بینند و دچار خونریزی داخلی می شود بعد از ورود 

ن در فضای قفسه سینه فوت به بیمارستان بدلیل شدت خونریزی و نارسائی تنفسی بدلیل تجمع خو

 می کند.

تگی متعدد دنده ها، کوفتگی و پارگی ریه ها و تجمع خون در فضای در کالبد گشایی انجام شده، شکس

متعدد دنده ها شکستگی پارگی ریه ها، جنب دو طرف مشاهده می شود و علت فوت، خونریزی داخلی، 

 .سخت)تصادف( اعالم می گردد در اثر برخورد جسم

 مقام قضایی در خصوص میزان ارتباط تصادف با مرگ پرسش نموده است.

 چه می دانید؟میزان ارتباط مرگ با تصادف را  -11



در صد است، آیا وضعیت جسمانی شخص را در بروز صدمات موثر  اگر پاسخ شما به پرسش قبل ارتباط صد -11

 نمی دانید؟ 

اسخ شما به پرسش قبل منفی است، آیا معتقد هستید دنده های متوفی استعداد ذاتی برای شکستگی اگر پ -12

نداشته اند؟ ریه متوفی استعداد ذاتی برای پارگی و سوراخ شدن نداشته اند؟ آیا متوفی استعداد ذاتی برای 

 نارسایی تنفسی و فوت در صورت تجمع خون در فضای قفسه سینه نداشته است؟

مثبت است و بعبارتی پاسخ این است که متوفی بعنوان یک ( 12رسشهای )بند ورتیکه پاسخ شما به پص در -13

دف را صد ، ارتباط مرگ با تصا11است، پس در آنصورت، چرا در پاسخ پرسش  انسان این استعداد ها را داشته

 نمایید؟ در صد بر آورد می 

اگر مبنای استدالل شما این است که تصادف و ضربه ناشی از آن شدید بوده است و هر انسانی در این شرایط 

دچار این صدمات می شود، در آن صورت بر اساس چه مبنای می توان استدالل کرد که اگر انسانی بدلیل ضعف 

یر و دلیل صدمه و آسیب و یا فوت متوجه و یا بیماری جسمانی در مقابل آسیب مستعدتر بود، بخشی از تقص

 خود او خواهد بود؟

به عنوان  بعبارت دیگر بر اساس کدام استانداردی، یا مبنای حقوقی و یا فقهی، شدت خاصی از ضربه به بدنو یا  

علت تامه قابل پذیرش می باشد و در موارد کمترتر از آن شدت، بخشی از تقصیر مربوط به زمینه جسمانی، 

  و یا بیماری خواهد بود؟ضعف 

 

اگر همانطور که می دانیم در قانون مجازات اسالمی برای عمدی بودن یک جنایت سه بند را بیان نموده است و 

 مصداق داشته باشد جنایت عمدی خواهد بودنیز شرایط بند پ این ماده 

 و نداشته را آن نظیر یا شده واقع جنایت ارتکاب قصد مرتکب هرگاه قانون مجازات اسالمی: 291بند )پ( ماده 

 لکن شود نمی آن، نظیر یا واقع شده جنایت موجب نوعاً متعارف افراد به نسبت است، داده انجام که هم را کاری

 یا مکانی خاص وضعیت علت به یا و دیگر وضعیت هر یا پیری ضعف، بیماری، علت به علیه، مجنیٌ درخصوص

 .شود می آن نظیر یا جنایت آن موجب نوعاً زمانی

 .باشد متوجه و آگاه زمانی یا مکانی خاص وضعیت یا علیه مجنیٌ نامتعارف وضعیت به مرتکب آنکه بر مشروط



 

 این است: های نهایی حال پرسش

جنایت نمی شود بنظر شما وقتی جانی قصد جنایت را ندارد و عمل و اقدامی که انجام می دهد، نوعا موجب  

چون جانی از این  ، ضعف، پیری و یا هر وضعیت دیگری موجب جنایت گردیده است وولی به علت بیماری

 جنایت عمد تلقی نمی گردد، تکلیف چیست؟ موضوع آگاهی و اطالع نداشته است،

 ئولتی ندارد؟آیا جانی هیچ مس -14

 بران دیه و ارش جنایت وارده می باشد؟جانی مسئول جاینکه یا  -18

اگر در پاسخ دو پرسش قبلی معتقد هستید که جانی مسئولیت دارد و باید دیه و ارش جنایت خود را  -16

، حال اگر در جواب پرسش های قبلی پیر بودن و داشتن ضعف جسمانی و یا ابتال به هموفیلی را در وقوع بپردازد

وقوع مرگ را به این عوامل زمینه  ررا کامل نمی دانید و بخشی از تقصی مرگ موثر می دانید و مسئولیت جانی

 ای ) پیری، پوکی استخوان، ضعف جسمانی، ابتال به بیماری و ....( نسبت می دهید، مبانی استدالل شما چیست؟ 

 آیا نص قانون مجازات اسالمی را مغایر با نظرخود نمی دانید؟ -17

در خصوص اینکه که موجود در نظرات پزشکی قانونی و استعالمات قضائی، آیا فکر نمی کنید رویه جاری  –15

را پرسش می  ضعف جسمانی و یا بیماری مصدوم یا متوفی به چه میزان در وقوع صدمه و یا مرگ تأثیر دارد،

با مبانی روشن و مستدلی پشتیبانی نمی شود و باید رویه اصالح گردد. اگر موافق این موضوع نیستید  کنند

 ت ؟تان چیساستدالل

  

 


