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

 پرسش های مرتبط با موضوع :

 شاخص های تعیین مسری و یا موثر بودن صدمات در فوت و نقش زمان در آن

 

 پرسش اول:
 کلمه سرایت در فرهنگ های لغت آمده است: که برای با توجه به معانی

 .یکی به دیگری؛ واگیریپزشکی( انتقال مرض از ) .1 

 .اثر کردن و جاری شدن چیزی در اجزای چیز دیگر؛ اثر کردن چیزی در چیز دیگر  .۲

 .به راه افتادن و سیر کردن در شب؛ شب رفتن  .۳

آیا تحقق ماهیت سرایتِ جنایت، منوط به گذشت زمان می باشد یا خیر؟ به بیان دیگر آیا گذشت زمان از  

 اجزای ماهیت سرایت جنایت می باشد یا خیر؟

 اگر پاسخ به این پرسش منفی است، مبانی استدالل شما کدام است؟

 

 :پرسش دوم

این زمان چقدر است؟ )یك ساعت/ چند  چنانچه مفهوم و صدق عنوان سرایت متضمن گذشت زمان باشد 

 ساعت/ یك روز/ ...(؟ 

 

 :سوم پرسش

ها مالك مناسبی برای تشخیص صدمات مسری از غیرمسری  برخی بر این نظرند زمان التیام و بهبودی آسیب 

توان به طور قاطع از غیرمسری بودن آن سخن  است. به عقیده این گروه تا زمانی که یك آسیب بهبود نیابد نمی

حنه فوت نموده یا ساعاتی بعد و گفت؛ بنابراین صدمات متعدد ناشی از حوادثی مثل تصادف که مصدوم در ص

اند همگی را مسری در فوت  جاکه صدمات التیام نیافته حتی یك یا چند روز بعد فوت کرده باشد را از آن

 دانسته و صرفا قائل به دیه نفس هستند. 

 که موضوع سرایت مستقل از بهبودی صدمات است؟  یا این ؟آیا این برداشت صحیح است

 

 



 :چهارم پرسش

بین صدمه و مرگ/ آسیب بزرگتر ارتباط دارد؟ )در چنین حالتی شاخص  رابطه علیتآیا سرایت، فقط به ایجاد  

سرایت را صرفا ایجاد رابطه علیت بین صدمه و آسیب بزرگتر می دانیم بدون در نظر گرفتن هر فاکتور دیگری 

 مثل زمان و یا گسترش آناتومیك صدمه(.

 : پنجم پرسش

حکم متفاوتی دارد؟ مثال:  فوت ساعاتی بعدبا  ساعت اولیه و در صحنهت در موارد فوت در آیا موضوع سرای

ها شده،  م فردی که بدنبال تصادف دچار ضربه شدید مغزی و شکستگی ساق و ساییدگی های متعدد روی اندا

ه فوت نماید. آیا نظر به اینکه صدمات مغزی سبب مرگ شده و علت تام در همان صحنه حادثه فوت می

باشد، یك دیه نفس به آن تعلق می گیرد و دیه شکستگی و ساییدگی ها نیز باید جداگانه محاسبه شود؟ یا  می

اینکه چون در صحنه تصادف و در همان ساعات اولیه فوت نموده، موضوع سرایت منتفی است و فقط دیه 

 گیرد؟ ق مینفس به او تعلّ

 : ششم پرسش

متضمن گذشت زمان بوده اما اطالق « مسری بودن»مترادف است یا اینکه « بودنمسری »با « موثر بودن»آیا 

 مشروط به گذشت زمان نیست؟« موثر بودن»

 

 : هفتم پرسش

از کوه  سهواًآیا سرایت در جرایم عمدی و غیرعمدی مفهوم و حکم متفاوتی دارد؟ مثال: شخصی، دیگری را 

ها، ستون فقرات او شکسته، استخوانهای  ص به صخرهپرتاب می کند، در حین سقوط، به دلیل اصابت شخ

شکند و در نهایت به دلیل برخورد جمجمه به زمین و خون ریزی ناشی از آن، یك ساعت  دست و بینی نیز می

می  بعد، فوت می کند. باتوجه به اینکه طبق نظر کارشناس علت فوت صرفاً شکستگی جمجمه بوده است، آیا

این فرض  دره تأثیری در فوت نداشته، دیه جداگانه ای مطالبه نمود؟ اگر حادثه توان برای سایر صدماتی ک

 عمدی باشد چه حکمی دارد؟

 پرسش هشتم: 

چنانچه در پاسخ پرسش های قبلی معتقد هستید که هر چند فردی که دچار صدمات متعدد شده است و در 

صحنه حادثه یا جرم فوت کرده است و صدمه شدیدی مثل صدمه جمجمه و آسیب شدید مغزی دارد که با 

و یا پارگی در ادامه حیات مغایرت دارد، در این حاالت سایر صدمات مثل شکستگی استخوانی در اندامها، 



ثال زیر ذکر پوست و امثال آن غیر مسری در فوت خواهد بود، در اینصورت نظر خود را در خصوص م

 فرمایید؟

کارگری پای دستگاه بزرگی مشغول به کار است که موهای بلند او به بخشی از دستگاه گیر می کند و به 

می شود و سپس بقیه اجزای بدن او وارد دستگاه آهستگی به داخل دستگاه کشیده می شود و ابتدا جمجه او له 

 می شود و تکه تکه می شود؟

 حال در این مثال شکستگی جمجمه و له شدگی مغز را مسری می دانید و بقیه صدمات را غیر مسری؟

اگر جواب به این پرسش مثبت است؟ در آنصورت دیه و ارش سایر صدمات را )قطعه قطعه شدن بدن( را 

 کنید؟چقدر تعیین می 

اگر فرض می کنید که به هنگامی که بقیه بدن در حال قطعه قطعه شدن بوده، فرد فوت شده تلقی می گردد و 

این موارد را صدمه و یا جنایت بر مرده می توان تلقی نمود، در آنصورت از کجا بر شما معلوم می گردد که 

ابتدای مسیر بر اثر متالشی شدن جمجمه نمرده نفری که از کوه پرتاب شده و یا از ارتفاع سقوط کرده در همان 

 است؟ تا بقیه صدمات غیر مسری تلقی نگردد و بتوان آنها را جنایت بر مرده تلقی نمود؟

در همان ابتدا بر اثر یکی  اصوال از کجا می توان پی برد، کسی که در اثر تصادف دچار صدمات شدید می گردد

 از آن صدمات فوت ننموده است، و بقیه صدمات پس از مرگ حادث شده باشد؟

)اگر عنوان شود که پزشکی قانونی این موضوع را مشخص خواهد نمود، باید گفته شود که از نظر پزشکی نمی  

 صدمه رخ داده است( توان در اینگونه موارد تشخیص داد که در آن زمان کوتاه، مرگ قبل از کدام

 

 پرسش نهم:

انی قانون مجازات اسالمی امضاء و تأیید شده است، بدلیل شرایط که مب بنطر می رسد در زمان صدر اسالم

امکان وقوع صدمات شدیدی مثل صدمات حاصل از تصادف وجود نداشته است، ولی این امکان میسر  ،زمانی

ثل چماق( و ضربات متعدد جسم تیزی مثل شمشیر کشته بود که فردی بر اثر صدمات متعدد جسم سخت، )م

،)قتل ناشی از خطای محض و یا شبه عمد باشد( آیا شود. حال در این شرایط اگر بحث قصاص منتفی می شد

د و مسری وغیر مسری بودن آن ها را مشخص می و یا ارش، صدمات را بررسی می کردندیه برای اخذ 

و ثانیا با چه روشی  مدرك و مبانی استدالل چیست؟ داده شود اوال نمودند؟ اگر جواب مثبت است؟ پاسخ

متوجه می شدند که آسیب نسج مغز، یا پارگی کبد، یا خونریزی ناشی از پارگی طحال و یا سوراخ شدن ریه در 

برای آنها باید دیه و ارش و  اثر شکستگی دنده ها باعث فوت شده است و بقیه موارد مسری در فوت نبودند

 ظ گردد؟لحا



 

 

 پرسش دهم:

ارپای متعلق به شخصی، فرد هدر زمان های ذکر شده در پرسش قبلی، این امکان وجود داشت که حیوان و چ

مورد حمله قرار داده و بعد از وارد ساختن آسیب های متعدد او را از بین ببرد. مثال شتری متعلق به  رادیگری 

شخصی، فرد دیگری را خفه سازد و در ضمن موجب بروز صدماتی در وی بشود. می دانیم که صاحب حیوان 

 در این شرایط ضامن است.

دیه و یا ارش  ،نفس را داشتند و یا اینکه عالوه بر آن  حال پرسش این است که در این موارد اولیاء مطالبه دیه

منابع و  اصدمات غیر مسری )ایجاد شده توسط حیوان( را مطالبه می نمودند؟ اگر جواب شما مثبت است، لطف

مصادیق را ذکر فرمایید؟ و ذکر کنید در این شرایط  چگونه به وجود یا عدم وجود صدمات داخلی پی می 

خیص می دانند که صدمه کشنده و منجر به فوت کدام بوده است و سایر صدمات غیر بردند و چگونه تش

 مسری بوده اند؟

  

در نهایت اینکه اگر پاسخ به پرسشهای اخیر منفی است؟ در آنصورت، توضیح داده شود به کدامین مبنا و 

اصول علمی، امروزه ما در خصوص فردی که بدنبال صدمات متعدد در صحنه فوت نموده است و یا بعد 

م می کنیم و در از گذشت اندک زمان از دنیا رفته است، صدمات را به دو بخش مسری و غیر مسری تقیسی

 ؟پافشاری می کنیم.تمییز و تشخیص آنها توسط پزشکی قانونی 

 

 


