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ضمن عرض خير مقدم و تشـكر بابـت حضـور همكـاران محتـرم      : )مديركل پزشكي قانوني خراسان جنوبي(  دكتر جعفرزاده -
در برخـي مـواد از    92در قانون مجازات اسالمي مصوب . مي باشد» عرف«قضائي و حقوقي در اين جلسه؛ موضوع بحث امروز 

عـرف  . ستاستفاده شده كه بايد ديد در هر يك از اين موارد، هدف و منظور قانونگذار چه عرفي بوده ا» عرفا«يا » عرف«لفظ 
آسيب ها متصل به : مي گويد» پ«ا كه بحث تداخل ديات را بيان مي كند، در بند .م.ق 543عام يا عرف خاص؟ مثال در ماده 

طبق رويه اي كه در سازمان پزشـكي قـانوني وجـود    . وب شوديك آسيب محس عرفاًهم يا به گونه اي نزديك به هم باشد كه 
توان آن را شمرد، يك فاصله دارند جدا از هم هستند و ساير صدمات در صورتي كه ب دارد، حداقل صدماتي كه يك سانت باهم

با اينكه از نظر پزشكي با يك پانسمان قابل درمان است ولي چند صدمه اعالم مي شود و بنظر مـي   .مي شودآسيب محسوب 
كه  617، 580مدنظر نيست، ماده عرف خاص  700،565، 570همچنين در مواد . مدنظر بوده است» عرف عام«رسد در اينجا 

 . 721و  672، 671عرف خاص پزشكي است، ماده  640قطعا منظور كارشناس دندان پزشك است؛  ماده 

يكي از منابع حقوق بشمار مـي رود كـه اگـر    » عرف« :  )معاون قضايي رئيس كل دادگستري خراسان جنوبي(آقاي داريوش -
: عناصـر عـرف   . بخواهيم بصورت جزئي وارد تعريف شويم بسيار متعدد و وسيع است كه در اينجا به چند مورد اشاره مي كنم

رار عمـل  فراواني و فراگيري تكـ . 3تكرار آن . 2. يعني قول، فعل يا ترك قول و ترك فعل باشد. معيني باشدعرف بايد عمل . 1
به همين دليـل اسـت كـه گـاهي بـه      . عمل صورت قانوني نيافته باشد. 6استمرار تكرار . 5. غريزي نباشد. ارادي بودن عمل. 4

جهت نزديكي عرف و عادت، اينها با هم يكي درنظر گرفته مي شوند درحاليكه رابطه عادت و عرف عموم و خصوص من وجـه  
ض عرف با قانون، قانون مقدم است البته اگر عرف با روح قـانون  فت در صورت تعارنيز مي توان گارض عرف در بحث تع. است

. 2. زمانيكه عرف با روح قوانين تكميلـي در تعـارض اسـت كـه عـرف مقـدم اسـت       . 1: در تعارض باشد دو حالت متصور است
درخصوص عرفي كه در قوانين . زمانيكه عرف با روح قوانين امري در تعارض است كه عرف جايگاهي ندارد و قانون مقدم است

لفظي و عرف عملي، عرف عام، عـرف خـاص،   جزايي از آن نام برده شده، عرف هاي زيادي وجود  دارد مانند عرف شارع، عرف 
را تشكيل مي دهد بر  قانون مجازات اسالمي ماكه بخش زيادي از قوانين جزايي و عرف خاص . و غيره مسلّمعرف شارع، عرف 

و معموال بـا ايـن قسـم سـوم      صنفي كه بسيار مهم استخاص ف خاص زماني و عرف خاص مكاني و عرف عر: سه قسم است



صـحبت از عـرف   ا كه .م.ق 700و  570ماده  وقتي به قانون مجازات اسالمي مراجعه مي كنيم مي بينيم كه در .سروكار داريم
 700هم در اين ماده و هم در ماده . ر استمنظور عرف خاص صنفي است يعني صرفا عرف پزشكي مدنظ 570، در ماده است

تعداد ضربات مدنظر نيست بلكه شكستگي هاي متعدد در چند نقطه از يك عضو مدنظر است چه با يـك ضـربه ايجـاد شـده     
گـاهي اوقـات برخـي    علت اينكه اينجا مي گوييم منظور از عرف، عرف خاص پزشكي است اين است كه . باشد يا با چند ضربه

معناي خود را از دست مي دهد و در اين ماده كه مي گويد عرف  نيز الفاظ درخود را از عرف مي گيرد ولي گاهي  الفاظ معاني
مـي گويـد   ا .م.ق 543ماده » پ«در بند . آسيب هاي متعدد محسوب مي شود، اين را از علم پزشكي گرفته و بيان كرده است

در  حتـي اداره حقـوقي قـوه نيـز    يك آسـيب محسـوب شـود    عرفاً كه آسيبها متصل به هم يا به گونه اي نزديك به هم باشد 
نظر عرف خاص پزشكي را بيان كرده چراكه در عرف عام شكستگي درشت ني و نازك ني بـه هـر صـورتي كـه      عرفاخصوص 

« اعالم كرده كـه  بدين صورت اداره حقوقي . شكستگي پا تلقي مي شود فلذا اينجا منظور عرف خاص پزشكي است يكباشد 
ا و تعيين تنها يك ديه يك آسيب است با توجه به صـراحت مـاده مـذكور اجتمـاع چهـار      .م.ق 543مقررات ماده شرط اعمال 

ماده مذكور آسيبها بايد متصل به هم و به گونـه اي  » پ«شرط ذيل اين ماده ضروري است كه با عنايت به شرط مقرر در بند 
يا درشت ني از چندجا بشكند ولي اين چندجا نزديـك   نازك نيمثال . »وب شودبه هم باشند كه عرفا يك آسيب محس نزديك

مانند همان شكستگي مهره ها كه در حال حاضر مي گويند مثال اگر دو مهره پشت سرهم بشكند يكـي محسـوب    به هم باشد
فتـه اسـت كـه    در اينجـا هـم گ  . مي شود ولي اگر مهره اول بشكند و مهره هشتم بشكند مي گويند اين دوتا شكستگي اسـت 

شكستگي نازك ني و شكستگي درشت ني يك پا، عرفا يك آسيب تلقي نمي شود لـذا مشـمول مقـررات مـاده فـوق نبـوده و       
ولي مردم شكستن تمام اينها . ا ديه جداگانه تعيين كند.م.ق 541دادگاه بايد براي هر شكستگي با توجه به قسمت اخير ماده 

 . منظور عرف خاص پزشكي استاز عرف عام پيروي نشده و د و در اينجا را تحت عنوان كلي شكستگي پا مي دانن

مـثال  . در اينجا كه گفته عرفا، باز هم تكليف را روشن نكرده است ):مديركل پزشكي قانوني خراسان جنوبي(  دكتر جعفرزاده -
 اصابت كرده و چنـدين حارصـه  به شيشه و يا اينكه سر فرد اگر فردي با چنگال سه زخم روي صورت فرد ديگري ايجاد كند و 

تمـام آسـيبها ماننـد شكسـتگي يـا      . ا صدق ميكند.م.ق 543بند مندرج در ماده  سهدر پيشاني فرد ايجاد شود، در اينجا تمام 
جراحت از يك نوع باشند كه تمام صدمات در اين مثال حارصه هستند، تمام صدمات در يك عضو هستند و مجمـوع آسـيبها   

كه مي گويد آسيبها متصل به هم يا به  چهارمب بوجود آمده است و اين سه شرط حاكم است ولي شرط هم با يك رفتار مرتك
 ... آسيب يكي است  برخي مواقع اينجا از نظر پزشكيوب شوند، به هم باشند كه عرفا يك آسيب محس گونه اي نزديك

نظر پزشكي قانوني آسيب يكي است، نظر همان اگر از :   )معاون قضايي رئيس كل دادگستري خراسان جنوبي(آقاي داريوش -
در نظر بگيريد فردي يك خراش بزرگ از باال تا پـايين صـورت   . است چون از نظر مردم هم اين آسيب يكي محسوب مي شود

فرد ديگري ايجاد كند، پزشكي قانوني اين آسيب را يك داميه اعالم مي كند، حاال همين خراش يا جراحـت خيلـي كـوچكتر    
در اينجا مردم يا همان عرف عام مي گويـد  . در نقاط مختلف صورت هم باشد، پزشكي قانوني سه آسيب اعالم مي كندباشد و 

آسيب اول كه بزرگتر از سه آسيب كوچك بعدي بوده پس چگونه است كه اولي يك آسيب و دومي سه آسيب محسـوب مـي   
است و از نظر پزشكي خـراش بـزرگ يـك آسـيب و سـه       شود؟ اينجا اين ايرادات وارد نيست چون عرف مدنظر، عرف پزشكي

عرف در اين ماده عرف پزشكي است و پزشكي قانوني تعيين كننده آن است نـه  . خراش كوچكتر سه آسيب محسوب مي شود
 .عرف عام

در مثـال ايجـاد جراحـت توسـط چنگـال، اگـر فـرد مجـروح از         ): مديركل پزشكي قانوني خراسان جنـوبي (  دكتر جعفرزاده -



بهايش عكس تهيه كرده و به قاضي بگويد سه آسيب جداگانه روي صورت بنده وجود دارد كه كامال قابل شمارش اسـت و  آسي
 سه تا حارصه است چرا پزشكي قانوني يك حارصه اعالم كرده است؟ آيا قضات به نظر پزشكي قانوني ايراد نمي گيرند؟

اين آسيبها هـم بـا   . چون نظر پزشكي مهم است. خير :  )وبيمعاون قضايي رئيس كل دادگستري خراسان جن(آقاي داريوش -
 . يك رفتار ايجاد شده هم در يك محل است و هم از يك نوع است پس يك آسيب محسوب مي شود

در بسياري از موارد عرف با قـانون تعـارض    ):دكتراي فقه و حقوق اسالمي و عضو هيئت علمي دانشگاه بيرجند(دكتر رضوي  -
بطور مثال عرفاً عملـي  . م به سمتي برويم كه قانونگذار اين تعارض را كم كند و در حل اين معضل پيشرو باشددارد و اميدواري

كنم و سپس وارد اصـل بحـث شـده و بـا نتيجـه       يمقدمه اي را بيان م. قبيح نيست ولي هنوز عنوان مجرمانه دارد و برعكس
شـرعي يـك سـري قضـايايي     قواعد ما در بيان احكام و قواعد حقوقي و مقدمه اين است كه . گيري مطالبم را خاتمه مي دهم

يعني قضـاياي مـا گـاهي    . متشكل از موضوع، متعلق حكم و حكم مي باشدداريم كه گاهي متشكل از موضوع و حكم و گاهي 
اجب بـودن آن  در اينجا نماز موضوع ماست و و. نماز واجب است: شرعي چند مثال. قضاياي ساده است و گاهي قضاياي مركب

 .حكم شرعي است
متعلـق  د موضوع حكم است و وفاي به عقد الزم بودن حكم است، عق، »د الزم استوفاي به عق«گاهي سخت تر مي شود مثال 

سوال مهـم ايـن اسـت كـه كـدام      . اين مطلب را بيان كردم تا بعدا بتوانيم بين موضوع حكم و متعلق حكم فرق بگذاريم. حكم
كـه   اول اينكـه در بحـث درمـان شـدن    : در اينجا دونكته الزم به بيان است. ي كه هميشه مطرح استعرف مالك است؟ سوال

روايـت،  ،آقايان فقها مي گويند يا در زمـان صـدور آن   موضوع جلسات اول بود بيان كردم كه روايات و الفاظ زيادي وجود دارد 
وجود دارد بايد الفاظ را عرف ويژه اگر  .كه بكار رفته استاصال عرفي وجود نداشته نسبت به الفاظي  وجود دارد يا يعرف خاص
مثال معنـاي عرفـي   اين يك قاعده است و در قانونگذاري هم همينطور است . عرف بار كنيم نه عرف امروزي خودمان بر همان

گـاهي  . گيـرد مدنظر قـرار   72تطبيق داد بلكه بايد همان عرف سال  98نمي توان با عرف سال  1398را در سال  1372سال 
تقسيمات عرف بسيار زياد است، دو تا از تقسـيم بنـدي عـرف بـدين صـورت      . هم در زمان صدور حكم عام، عرفي وجود ندارد

عرف مسامحي كه همان عرف عام و عرف مردم كوچه و بازار است و دومي عرف دقيق كه مثال در مورد مسائل پزشـكي  : است
عرف خبره و كارشناس قطعا با عرف عام يـا همـان عـرف مسـامحي     . دقيق استو يا ساير تخصص ها منظور شما همان عرف 

. قاضي هم در مقام قضاوت موضوع شناسي مي كند و موضوع شناسي هم از طريق مشورت بـا كارشـناس اسـت   . متفاوت است
د قطعـا آن طريـق   و در اموري كه طريقيت دار چون عرف طريقيت دارد نه موضوعيتاين مطلب را تقريبا همه قبول دارند كه 

بايد طريق دقيق تر را پيدا كنيم و بين عرف دقيق . دقيقتر مالك است در مقابل طريقي كه دقيقتر نيست و دقتش كمتر است
دقيق بـراي  اطمينان بخشي بيشتري كه عرف و دليلش هم اين است كه  همان نظر كارشناس است تردقيق طريقو مسامحي، 

اگر ما شك داريم عنـواني در صـدق   : تبيين مفاهيم. 1. كه عرف كجاها بكار مي رود است »كارايي عرف«بحث بعدي  .ما دارد
مفهوم را چگونه تبيين كرده اسـت، آيـا    اينبايد ببينيم عرف يا مانع محسوب مي شود يا خير، دارد نموضوع مدخليت دارد يا 

همان چيزي كه عرف آن را دخيل در صدق موضوع مي داند از نظر مـا مفهـوم   . را در صدق موضوع دخيل مي داند يا خير آن
ي نظـر نونگذار يا شارع اگر قاعلت اينكه تبيين مفهوم از كارايي هاي عرف است به اين دليل است كه . اين واژه همان مي شود

بايـد  : تشخيص مصاديق. 2. استبايد بيان مي كرد و چون بيان نكرده يعني منظورش خالف عرف نبوده خالف نظر عرف دارد 
. 4. رف كـارش ازبـين بـردن اجمـاالت اسـت     ع. 3يا خير؟ با مفهوم مدنظر عرف را دارد قابليت انطباق مصداق خارجي ببينيم 

تخصيص اكثر هم مي گويند امر قبيحي است كه وظيفه عرف است كه بايد تشـخيص بدهـد كجاهـا     :اكثر استهجان تخصيص
تخصيص اكثر اين است كه قانونگذار يك ماده يا قاعده اي را ايجاد كند و سپس اكثر افراد را از  .تخصيص اكثر هست يا نيست



ذيل آن خارج كند مثال بگويد تمام آراء قطعي است و بعد از ذيل اين آراء تعدادي را خارج كند و وقتي ما اين را در مقابل آراء 
تشـخيص اينكـه دو دليـل متعـارض     : جمع بين ادله متعـارض . 5 .غيرقطعي قرار دهيم ببينيم كه نود درصد خارج شده است

هستند وظيفه عرف است و پس از تشخيص اين تعارض به سمت جمع بين ادله معارض حركت مـي كنـيم و قاعـده اي هـم     
ريم كه در قانون هم دا. نمي شود يكي از دو دليلبتوان جمع كرد قائل به طرح  دليلوجود دارد كه مي گويد ماداميكه بين دو 

در بحث رهـن مـاده   . مي بينيم تعارض ندارند و قابل جمع هستندعرفي ظاهرا مواد قانوني متعارض هستند ولي با نگاه دقيق 
در بحث وكالت . م.ق 777يا ماده . قانون مدني ظاهرا متعارض هستند ولي با نگاه عرفي تعارض برداشته مي شود 794و  793

تبيين مفهوم، تشخيص مصداق و جمع بين ادله بر عهده  .انون ثبت ظاهرا متعارض هستندق 34در فروش عين مرهونه با ماده 
  . هم مي تواند انجام بدهدازبين بردن اجماالت و تخصيص اكثر را عرف مسامحي  عرف دقيق است و 

متخصـص بايـد   شكستگي هاي متعدد اصال عرف عام در آن مطـرح نيسـت و   برگرديم به مواد قانون مجازات، به نظر مي رسد 
حتي در مورد مثالي كه فردي با چنگال صورت شخصي را زخمي كند و ممكن است اين را يك آسيب يا چند . تشخيص بدهد

اينجا هم عرف خاص و عام يكي نيست و بنظر بنده كه عرف عام هستم چند آسيب محسوب مي شود آسيب درنظر گرفت، در 
هستند هرچند كه از نظر پزشكي قانوني كه عرف خاص و دقيق است، يـك   چون جراحات از هم فاصله داشته و قابل شمارش

  .آسيب محسوب مي شود
اگر فردي ديگري را گاز بگيرد و اثـر دنـدانهايش روي    :  )معاون قضايي رئيس كل دادگستري خراسان جنوبي(آقاي داريوش -

  نظر مي دهيد؟... بدن مجروح باقي بماند شما چگونه نظر مي دهيد؟ آيا ده كبودي، ده حارصه و 
  .بايد ببينيم جراحات از هم جداست يا خير ):دكتراي فقه و حقوق اسالمي و عضو هيئت علمي دانشگاه بيرجند(دكتر رضوي  -
در اينجا مسايل زيادي اهميت پيدا مي كند مثال اينكـه شـما از چـه    : )اديار دادسراي نظامي خراسان جنوبيد(آقاي قاسمي  -

گاهي يك آسيب از يك فاصـله  . فاصله اي نگاه مي كنيد تا صدمات جدا از هم را ببينيد؟ چشم شما چه نمره اي است و غيره
چند نفر بايد اين متصل يا منفصل بودن جراحات را نظـر  . م استمتصل بنظر مي آيد ولي از نزديكتر معلوم مي شود جدا از ه

بدهند تا براي ما ثابت شود؟ در بحث عرف اينگونه مشكالتي وجود دارد و نمي توان تمام مسائل را به عرف عـام واگـذار كـرد    
 .چون دايره تشخيص و نظر بسيار گسترده شده و تشخيص نهايي و نظر نهايي دشوار است

چه بهتر است كه در اين موارد يك تعريف واحد ايجاد كنيم مثال  ):مديركل پزشكي قانوني خراسان جنوبي(  هدكتر جعفرزاد -
 . بگوييم جراحات با فاصله يك سانتيمتر، جراحات جدا از هم محاسبه شوند

. منظور ما از قانونگذار پيشرو همـين اسـت   ):دكتراي فقه و حقوق اسالمي و عضو هيئت علمي دانشگاه بيرجند(دكتر رضوي  -
 .اينكه قانونگذار تعارضات را حل كند

ندارد  حقوقيعرف يك پديده اجتماعي است و ارتباطي به بحث هاي : )داديار دادسراي نظامي خراسان جنوبي( آقاي قاسمي -
ي همين است كه قـانون عـرف را تعريـف    وارد شود بايد توسط جامعه شكل گرفته باشد و براو حقوق و قبل از اينكه در قانون 

عـرف بـه   . لذا بايد مفهوم عرف را از منظر جامعه شناسي بررسي كنيم اينكه جامعه به چه چيزي عـرف مـي گويـد   . نمي كند
هنجارهاي پذيرفته شده اكثريت جامعه مي گويند و دوستان تقريبا بطور كامل عرف را تعريف كردند فقط يـك خاصـيتي كـه    

تفاوت بين عادت و عرف همين الزام آور بودن است، عـادت را مـردم برحسـب عـادت     . است» زام آور بودن عرفال«ره نشد اشا
انجام مي دهند ولي الزام آور نيست و اگر كسي برخالف عادت كاري را انجام داد مورد سرزنش واقع نمي شود چون الـزام آور  

تعريفـي بـراي   در ترمينولوژي حقوق  .ه آن را قابل قول مي دانندولي عرف يك عادت الزام آور مي دانند كه يك جامع.  نيست



روفيت، نيكويي، بخشش، مشهور، عادت و آنچه در ميـان مـردم معمـول و    شناختگي، مع:  آمده. عرف آمده بود كه جالب است
ف مي گويند تكرار حقوقدانان در تعريف عر. يعني همچنان به بعد جامعه شناختي كه پررنگ تر است اشاره دارد. متداول است

درخصـوص نظـر   . ناشي از عادت و رسوم اجتمـاعي كـه بتـدريج خصوصـيت الزاميـت مـي يابـد       در مدت طوالني معين عمل 
، جـداي از عـرف عـام و    فجاييكه طبق قانون موضوعي به كارشناس ارجاع داده مي شود، نظر قانون در مـورد عـر  كارشناس، 

درخصوص بحث عرف و . ع شود يا كارشناس نظر بدهد، منظور عرف خاص استهرجا كه به كارشناس ارجادر . اجتماعي است
لي وقتي كه قـانون يـك   و بدهد رسميتجامعه پذيرفته شده هنجار به زمانيكه قانون به عرف ارجاع مي دهد ميخواهد قانون، 

تنهـا اسـتثنائي كـه بـدنبال     . استموضوع جديدي را جرم انگاري مي كند يا الزامي ايجاد مي كند، قانون بدنبال ايجاد هنجار 
، مـا اصـال عـرف    يك نكته ديگر اينكه مي بينيم مـي گوينـد عـرف حقـوقي    . ايجاد هنجار نيست، در مورد ارجاع به عرف است

ماده موادي هم كه استناد شد؛ . فقط رويه قضايي داريم كه جداي از عرف حقوقي است و هم عرض هم هستند حقوقي نداريم
ردم مـ چون بحث تخصصي پزشـكي نيسـت و   . ا عرف عام است.م.ق 700ا عرف خاص است ولي ماده .م.ق 570و  561،  543

و بايـد حسـب مـورد     .بايد بگويند بجاي آن حرف كه حرف ديگري را تلفظ مي كند آيا اين عيب محسوب مي شـود يـا خيـر   
 .بررسي شود

گفته مشمول ارش است، يعني پزشكي قانوني باشـد  در اينجا كه  ):مديركل پزشكي قانوني خراسان جنوبي(  دكتر جعفرزاده -
ارش آن را تعيين كند ولي قبل از آن بايد عرف عام تعيين كند كه اين مورد عيب است و عيب احراز شود بعد ما ارش تعيـين  

 زمانيكه منظور از عرف، عرف خاص باشد مثال پزشك يك سـري معيـار   پزشكي قانوني بر چه اساسي ارش تعيين كند؟. كنيم
 تشخيصي دارد ولي در عرف عام چه معياري براي تشخيص وجود دارد؟

در اينجا پزشكي قانوني بايد بـه عـرف عـام     ):دكتراي فقه و حقوق اسالمي و عضو هيئت علمي دانشگاه بيرجند(دكتر رضوي  -
نظر گرفتـه و براسـاس   مراجعه كند و طبق آن نظر بدهد مثل قاضي كه در برخي موارد مي تواند خود را بجاي مردم عادي در 

 .آن حكم بدهد
قاضي چون ابالغ قضايي دارد حق دارد خودش را بجاي مـردم عـادي   : )داديار دادسراي نظامي خراسان جنوبي(آقاي قاسمي  -

قرار داده و حكم بدهد ولي پزشكي قانوني كارشناس است و موضوع صرفا من باب كارشناس بودن بـه آن ارجـاع مـي شـود و     
پزشكي قانوني فقط در حيطه تخصصي و كارشناسي خودش مي تواند نظر . من پزشكي قانوني تشخيص دادم نمي تواند بگويد

 .تفاوتش اين است. بدهد
تعيين ارش با پزشكي قانوني يا همان كارشناس است و تعيين عيـب  : )داديار دادسراي نظامي خراسان جنوبي(آقاي قاسمي  -

مـالك تشخيصـي بـراي    ) عرف عام(اينكه پزشكي قانوني براي تعيين ارش عيب  در اينجا يك مشكل وجود دارد،. با عرف عام
اين رفع نقص قانوني را بايد پزشـكي قـانوني از قانونگـذار     .اين ايراد وارد است و قانون بايد ايراد را رفع كند. اندازه گيري ندارد

 .بخواهد
صحبتها اين شد كه در برخي موارد عرف خاص است جمع بندي ): مديركل پزشكي قانوني خراسان جنوبي(  دكتر جعفرزاده -

  .از حضور تمامي اعضاي محترم كميته استاني طب و قضا و اظهارنظرات ارزشمند سپاسگزارم. و برخي موارد عرف عام است
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