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

 مرتبط با موضوع : پرسش های

 و هیجان ناشی از درگیری لفظی و یا فیزیکی در فوت استرستأثیر  

 به درب منزل شخص  با خشم و عصبانیت، خاصی اختالف و مسئلهبدلیل  رضا،ی بنام شخصی مسن

مراجعه می کند و با وی به مشاجره لفظی و هتاکی می پردازد و در حین این مشاجره  ،اکبربنام  دیگری

فرزندان متوفی آقای رضا، دلیل عارضه  انتقال به بیمارستان فوت می کند.بدحال می شود و قبل از 

قلبی و فوت پدر را استرس ناشی از مشاجره می دانند و آقای اکبر را مقصر و مسئول وقوع مرگ می 

ند و لذا مقام قضایی در خصوص وجود ارتباط بین استرس ایجاد شده در مشاجره با وقوع مرگ سوال دان

 کرده و خواسته است، در صورت وجود ارتباط، میزان آن تعیین و اعالم گردد.

 

 حال فرض کنیم:

  و  ، تنگی شدید در عروق مغذی قلببزرگی قابل توجه قلب متوفی رضا، در کالبد گشایی جسد

 آریتمی علت فوت شی از ایسکمی طول کشیده وجود داشته است وفیبروزهای پراکنده در میوکارد نا

 . و اعالم شده است تعیینقلبی 

 .و حاالت مختلف زیر، به پرسش های مطرح شده پاسخ داده شود با توجه به توضیح باال و فرض فوق

 حالت اول: -الف

هم هیچ اطالعی از وارد نشده است و آقای اکبر حین مشاجره، به متوفی هیچگونه ضربه ای  شده مشخص  

و متناسب با هتاکی های  متوفی توهین های همگی در پاسخ به  ست و هتاکی های اووی نداشته ا قلبی بیماری

 بوده است.  وی

 مشاجره با فوت چقدر است؟ استرس و هیجان ناشی از  ارتباط حال میزان .1

و فوت را مثال بیست در صد می دانید، آیا معتقد هستید، اگر این رویارویی و اگر ارتباط مشاجره  .2

درصد متوفی در همان زمان فوت می کرد؟ اگر به این  08مشاجره صورت نمی گرفت به احتمال 

 موضوع اعتقاد ندارید، چرا ارتباط را بیست درصد برآورد می کنید؟



، بروز عارضه قلبی و مرگ موثر می دانیدحال اگر به هر میزانی استرس و هیجان ناشی از  مشاجره را در  .3

و مرگ رخ داده  ه قلبیدر عارض مبانی مقصر بودن آقای اکبر به چه میزان می باشد؟ آقای اکبرتقصیر 

 چیست؟

متوفی است؟ اگر پاسخ منفی نیت خود رضه قلبی و مرگ رخ داده در متوفی نتیجه خشم و عصبااعآیا  .4

 است مبانی این نتیجه گیری چیست؟

 ؟می دانید؟ مبانی این انتساب کدام است آقای اکبر اگر عارضه قلبی و مرگ را منتسب به .5

بوده است، در تر و زننده  تربیشتر هتاکی کرده و توهین های وی خیلی زشت آقای اکبرشود گفته اگر  .6

به چه میزان  آقای اکبراینصورت میزان ارتباط مرگ با مشاجره را چقدر می دانید؟ و میزان تقصیر 

 خواهد بود؟

 تررا نسبت به حاالت قبل بیشتر مقصر می دانید، با چه روشی به موثرآقای اکبر  اگر در  این شرایط .7

و یا موجبات استرس  بوده زننده تر تاکی هابه چه صورت پی بردید که هبودن این هتاکی ها پی بردید؟ 

متوفی را فراهم کرده است؟ از کجا متوجه شدید، متوفی همه آن توهین ها را  ی را درو هیجان بیشتر

؟ اصوال از کجا مشخص گردید که متوفی به شکل شنیده است و برای همه آنها واکنش نشان داده است

بیشتری نشان میدهد و دچار هیجان ناراحتی بیشتری واکنش، عصبانیت و خاصی از توهین و هتاکی 

 که موجبات مرگ را فراهم میکند؟ می شود

همین  ،هر کسی که گرفتگی عروق مغذی و بزرگی قلب را داشت در جواب به توهین های آقای اکبراگر  .0

 را می نمود او دچار عارضه قلبی و مرگ می شد؟  ها توهین ها و هتاکی

هین و همین تو را داشته باشند (متوفیآقای رضا )که از نظر جسمانی شرایط  یاگر صد نفر از اشخاص  .9

اغلب  آنها دچار عارضه قلبی شده و فوت می کنند؟ همه آنها؟ به آنها بشود، چند نفر ازهتاکی ها،  ها و

 آنها؟ نصف آنها؟ اقل آنها؟

ایط رخ داده برای متوفی نمی توان پیش بینی نمود که چه درصدی از افراد در شر ،اگر در فرض قبلی .18

آقای اکبر یا پس بر اساس چه مبانی می توان مرگ متوفی را به دچار عارضه قلبی و مرگ می شوند، 

 همان طرف دعوا منتسب نمود؟

بطور کلی اگر حین مشاجره وهتاکی متعارف در بین مردم، یکی از طرفین دچار یک عارضه درونی مثل  .11

در خصوص دچار مرگ ناگهانی شود، آیا می توان طرف مقابل را  سکته قلبی، سکته مغزی و بطور کلی

 ره و نزاع خود شخص متوفی باشد؟قلمداد نمود؟ حتی اگر مقصر مشاج وقوع مرگ، موثر و مسبب



 حالت دوم: –ب 

در بررسی های انجام شده مشخص گردیده است که آقای اکبر عالوه بر توهین و هتاکی چند ضربه نیز به 

کرده است و موجب سرخ شدن صورت، کبودی بازوی چپ، کبودی ران راست، سائیدگی در متوفی وارد 

پشت دست چپ و پوست رفتگی در خلف قفسه سینه متوفی آقای رضا شده است. بعد از اینکه همسایگان 

ان حال آقای رضا بهم خورده و قبل از رسیدن به بیمارست ،این دو نفر را از هم جدا ساخته اند سه دقیقه بعد

 فوت نموده است. 

در بدن آقای اکبر هم چندین کبودی و ساییدگی و خراشیدگی وجود دارد و در باالی ابروی وی پارگی 

 عمیق خونریزی دهنده وجود دارد که نیاز به بخیه و ترمیم دارد. 

ت و مثل حاالت قبل اس هتاکی و سایر فروض مشاجره و دعوا، کیفیت یافته های کالبد گشائی، نوع و شدت

 ها مطرح است.  پرسشهمان 

تفاوت می کند؟ اگر تفاوت می کند، بر چه مبانی نتیجه  پرسش های قبل در این حالت،آیا جواب . 12

می گیرید که وارد ساختن ضربات فیزیکی تأثیر بیشتر و یا کمتری از توهین و هتاکی در بروز هیجان و 

 استرس و مرگ متعاقب آن دارد؟

هم که هم سن آقای رضا  رضا، آقای اکبر را مقصر می دانید، اگر آقای اکبر اگر در مرگ آقای. 13

 در آنصورت آقای رضا مقصر بود؟ در اثر این نزاع فوت می نمود،  هست و قلب او هم بیمار است،

 جای مقصر و غیر مقصر عوض می شود؟ ،بر اساس چه مبانیاگر جواب مثبت است، . 14

 حالت سوم –ج 

)بدنبال مشاجره لفظی، عصبانیت و هتاکی(  فوت کرده  حین نزاع با شرایط فوق، ،فرض کنید متوفی آقای رضا 

و شهود هم گواهی دادند که ضربه ای به او وارد  وجود ندارداست و در بدن او هیچگونه آثاری از ضرب و جرح 

 وجود ندارد قلب تنگی شدید عروق مغذی نشده است و در کالبدگشایی انجام شده، آثاری از بیماری قلبی و یا

 دقایقی بعد از درگیری و ناگهانی بودن مرگ، علت فوت عارضه قلبی تعیین می گردد.  ،ولی با توجه به فوت بیمار

در اینصورت آقای اکبر مقصر است؟ اگر جواب مثبت است، به چه میزان و مبانی انتساب وقوع مرگ به . 15

  او چیست؟



 حالت آقای اکبر را مقصر نمی دانید، دالیل و مبانی شما چیست؟اگر در این . 16

اگر در بدن متوفی آقای رضا، آثاری از ضرب و جرح که در فوق شرح داده شد وجود داشته باشد . 17

بعد از اینکه مشاجره متوقف شده باشد فوت کند، و در کالبد گشایی  ه)همگی غیر خطرناک( و چندین دقیق

لبی و یا تنگی شدید عروق مغذی وجود نداشته باشد و شما آقای اکبر را در مرگ وی آثاری از بیماری ق

بیشتر از حالت قبل خواهد بدلیل وجود آثار ضرب در بدن متوفی، مقصر بدانید، در این حالت تقصیر وی 

 ؟بود؟ اگر جواب مثبت است مبانی استدالل شما چیست

ا هیجان وقتی مورد پذیرش واقع می شود که آن ترس و یا در منابع پزشکی قانونی، انتساب مرگ به ترس ی

هیجان شدید باشد و برای هرکسی شدید و هراسناک بودن آن قابل پذیرش باشد، مانند آنکه برای فرد 

نکه به شرایطی پیش آید که یقیین کند خودش و یا یکی از بستگان نزدیکش هم اکنون خواهد مرد. مثل ای

همان و یا بستگان نزدیکش در  لیک کنید و تیر به او اصابت نکند ولی خودشسمت شخصی و یا فرزند او ش

 لحظه فوت نماید. در این حالت علت تامه مرگ استرس و یا آن هیجان و یا ترس خواهد بود. 

وقتی فردی موجب هراس  و یا ترس شخصی شود و  ،بیان می کند 581قانون مجازات اسالمی در ماده  در

 او بمیرد بر حسب مورد به قصاص و یا دیه محکوم خواهد شد.

هیجان،  هم در منابع پزشکی قانونی و هم در قانون مجازات اسالمی، در صورت اثبات وقوع مرگ بدنبال

 آن ترس و هیجان می دانند.  ،ترس و یا استرس، علت تامه را

به ارتباط نسبی بین هیجان و استرس با وقوع  قایلخالف منابع و قانون، در مثال های فوق،  حال اگر شما بر

 مرگ هستید، مبانی استدالل شما چیست؟

 دو پرسش نهایی:

اگر بطور مسلم احراز گردید که مرگ نتیجه هیجان است، و آن هیجان بقدری شدید بوده است که . 10

به  قایلاز نظر شما منقطی نیست که نباید آیا هر کسی احتمال دارد در اثر هیجان مشابه آن بمیرد، 

 ارتباط نسبی بین مرگ و هیجان بود و باید مرگ را بطور کامل نتیجه استرس و هیجان دانست؟



و در مواردی که هیجان و استرس شدید نیست و بطور معمول موجب بروز مرگ نمی شود و یا .  19

ز این به روشنی قابل احراز نیست و معلوم نیست که خود قربانی در برو ،عامل بروز و ورود آن هیجان

 شدن بین مرگ و هیجان خودداری نمود؟  قایلباید از ارتباط آیا نهیجان چقدر نقش داشته است، 


