
 دوفصلنامه رویه قضایی )حقوق کیفری(

 78تا  69صفحات /  1395، پاییز و زمستان 2شماره 

 

 تعیین ارش يك جنايت، بیش از ديه مقدر
 

 1ابوالقاسم فالحی

 وکیل پایه یک دادگستری دانشگاه شهید مطهری،دانشجوی دکتری حقوق جزا 

 

یک دهم دیه کامل بابت شکستگی مهره اول  -1پرداخت متهم موصوف را به  »
یازده درصد دیه کامل بابت ارش  -2کمری که بصورت مطلوب التیام یافته 

های کمری با احتساب اینکه چهار مهره به هم سازی مهرهمحدودیت حرکتی ثابت
پنج درصد دیه کامل بابت ارش عمل جراحی بر روی ستون  -3اند ثابت شده

 .«نمایدوم میمحک فقرات

 جنایت، شکستگی مهره کمری، دیه، ارش واژگان کلیدی:

 

 متن رأی
ساله، فاقد سابقه کیفری، آزاد بلحاظ  29در خصوص اتهام آقای ر.ر فرزند ع، 

معرفی کفیل دایر بر ایراد صدمه بدنی عمدی حسب شکایت آقای ب.م.ل، دادگاه 

ارش مرجع انتظامی، توجهاً به محتویات پرونده، شکایت شاکی خصوصی، گز
گواهی پزشکی قانونی، اقرار صریح متهم مبنی بر درگیری با شاکی و عدم پذیرش 

دفاعیات وی و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی از ناحیه متهم 
 647و  559-488-462-452-449-448-299محرز و مسلم است. و مستنداً به مواد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Email: Ab.fallahi@gmail.com 
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 1395ان زمستو  پاییز، 2هشمار

از حیث جنبه خصوصی جرم متهم موصوف را به از قانون مجازات اسالمی 
یک دهم دیه کامل بابت شکستگی مهره اول کمری که بصورت  -1پرداخت 

یازده درصد دیه کامل بابت ارش محدودیت حرکتی  -2مطلوب التیام یافته 
پنج  -3اند های کمری با احتساب اینکه چهار مهره به هم ثابت شدهسازی مهرهثابت

ابت ارش عمل جراحی بر روی ستون فقرات کمری ظرف مدت درصد دیه کامل ب
نماید و از یکسال از تاریخ وقوع جنایت در حق مصدوم آقای ب.م.ل، محکوم می

حیث جنبه عمومی جرم با عنایت به اینکه گزارش مبنی بر اخالل در نظم و صیانت 
شده است، و امنیت جامعه ارائه نشده و بیم تجری مرتکب نیز برای دادگاه احراز ن

قانون  4شود و مستنداً به ماده فلذا از این حیث بزه انتسابی از ناحیه متهم احراز نمی

گردد رای رای بر برائت وی صادر و اعالم می 1392آیین دادرسی کیفری مصوب 
صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم 

 باشد.تجدیدنظر استان تهران می

 موضوعشرح 

مشغول بستن متری  8آرماتوربند در ارتفاع کارگر ، دو نفر در پروندۀ موضوع دادنامه

منجر به مشاجره لفظی  یک میله بر سر نحوۀ بستنآنان نظر اند که اختالفداربست بوده

از باالی وی سقوط یکی از آنان با وارد کردن ضربۀ پا به سینۀ دیگری، موجب و  شده

دیده در اثر برخورد با زمین دچار شکستگی مهره ستون فقرات بزهو ه شدزمین  بهداربست 

گیرد و نظریه پزشکی شود. مصدوم با معرفی به پزشکی قانونی مورد معاینه قرار میمی

نامبرده در اثر اصابت جسم سخت دچار شکستگی مهره »شود: قانونی بدین شرح واصل می

ی و تعبیه ابزار ارتوپدی قرار گرفته اول کمری ستون فقرات شده که تحت عمل جراح
است. شکستگی مهره اول کمری ستون فقرات در حال حاضر به شکل مطلوب التیام یافته 

است. ارش ناشی از محدودیت حرکتی و تعبیه ابزار ارتوپدی و عمل جراحی در مجموع 
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 71/  تعیین ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر
 ابوالقاسم فالحی

و  پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی «دیه کامل است. %16بمیزان شانزده درصد 

 ،جرمخصوصی حیث جنبه شود. دادگاه از کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال می

حیث جنبه عمومی حکم به محکومت متهم به پرداخت دیه به شرح مندرج در دادنامه و از 

 ،اخالل در نظم و صیانت و امنیت جامعه و بیم تجری مرتکب احراز، به لحاظ عدم جرم

 است. نموده صادر أی بر برائت متهمر

 مسائل شکلی

به رشته تحریر درآمده، نه صرفاً نقد است و « یادداشت»از آنجا که این نوشته در قالب 

 نه صرفاً شرح و توصیف؛ بلکه متضمن بررسی نقاط قوّت و ضعف دادنامه است.

 قوّت الف( نقطه

قانون آیین دادرسی  378و  375مطابق حکم مواد الذکر موارد الزمدر این دادنامه، 

شماره پرونده، شماره و تاریخ دادنامه، مشخصات دادگاه و قاضی  کیفری شامل:

صادرکننده رأی و سمت ایشان، مشخصات طرفین، حضوری و قابل تجدیدنظر بودن رأی 

 . به درستی در دادنامه ذکر شده است و مهلت و مرجع تجدیدنظر

 ب( نقاط ضعف

 کار پرونده در دادنامهعدم ذکر گردش -1

کار قانون آیین دادرسی کیفری به لزوم ذکر گردش 378ماده « ت»تصریح بند  با وجود

قع کار در واگردشکار نشده است. گردشای به مورد بحث اشاره در دادنامهدر دادنامه، 

شود که پرونده چه روندی را شناسنامۀ مختصر پرونده بوده که با مالحظه آن مشخص می

محاکم  کار،گردش اهمیترغم أی رسیده است. علیطی کرده است تا به مرحله صدور ر

در کنند و توجهی به این مورد نمی در عمل )برخالف محاکم کیفری یک(، کیفری دو

 شود.کار قید میبه ندرت گردش ی صادر شده از این محاکم،هادادنامه
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 1395ان زمستو  پاییز، 2هشمار

 مایده وی برای دفاع از کیفرخواستعدم دعوت از دادستان یا ن -2

حضور دادستان یا نمایندۀ  ،1392آیین دادرسی کیفری مصوب  انونق 300ماده مطابق 

وی برای دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفری یک الزامی و در دادگاه کیفری دو 

اختیاری است، مگر آنکه دادگاه حضور دادستان یا نمایندۀ وی را الزم بداند. رویۀ غالب 

ۀ وی تقریباً هیچ وقت در جلسه های کیفری آن است که دادستان یا نماینددادگاه

ها نیز معموالً حضور آنان را ضروری کند و دادگاههای کیفری دو شرکت نمیدادگاه

 آورند.دهند و برای حضور در جلسه دادرسی از آنان دعوت به عمل نمیتشخیص نمی

دیه(، واجد حیثیت مطالبه این پرونده عالوه بر حیثیت خصوصی )موضوع از آنجا که 

، رعایت استاندارهای و بیم تجری مرتکب( نیز بوده است )اخالل در نظم و امنیت یعموم

دادستان برای دفاع از حیثیت عمومی جرم در جلسه که داشت را دادرسی اقتضای آن 

که دادگاه بدون دفاع دادستان یا نمایندۀ وی، در  ، به ویژه ایننمایددادرسی شرکت 

 ت متهم صادر نموده است.خصوص حیثیت عمومی جرم رأی بر برائ

 کاربرد نادرست عناوین حقوقی و عالئم نگارشی -3

استفاده « شاکی خصوصی»دادنامه مورد بحث در مقام اشاره به سمت مصدوم از عبارت 

کرده است. از آنجا که هر یک از عناوین حقوقی دارای تعریف مشخص بوده و اثر خاصی 

 10 مادهمطابق  به درستی به کار برده شوند.بر آن مترتّب است، الزم است این عناوین 

 متحمل جرم وقوع از که است شخصی دیدهبزه 1392آیین دادرسی کیفری مصوب  قانون

 جبران هرگاه و «شاکی»، کند درخواست را مرتکب تعقیب چنانچه و گرددمی زیان و ضرر

ن پرونده دو در ای .شودمی نامیده «خصوصی مدعی»، کند مطالبه را وارده زیان و ضرر

کند: وی از وقوع جرم  بر مصدوم حادثه صدق می« شاکی»و « دیدهبزه»عنوان حقوقی 

دیده( و با طرح شکایت، تعقیب مرتکب را درخواست )بزهه دیگرد زیان و ضرر متحمل

 کند.بر شاکی این پرونده صدق نمی« مدعی خصوصی»کرده است )شاکی(. اما عنوان 
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 73/  تعیین ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر
 ابوالقاسم فالحی

نظرات حقوقدانان، به رغم اختالفموده است، اما علیاگرچه شاکی مطالبه دیه ن

شود. بنابراین، تصریح قانونگذار دیه کیفر است و داخل در ضرر و زیان ناشی از جرم نمی

که در عرف قضایی هم مرسوم شده، درست « شاکی خصوصی»به کاربردن عنوان 

ر نگارشی )فنّی و باشد. همچنین، دادنامه مورد بحث، متضمن الفاظی است که از نظنمی

  اند. جدول ذیل گویای برخی از این موارد است:ادبی( به درستی به کار نرفته

 

 درست غلط

 مستند به  مستنداً

 صادر شده صادره

 رأی رای

 به لحاظ بلحاظ

 این که اینکه

 یک سال یکسال

 

نظر اگرچه اشکاالت فوق به حدی نیست که موجبات نقض دادنامه را در مرجع تجدید

شود، آثار مهمی که بر الفاظ و اصطالحات حقوقی مترتّب می با توجه بهفراهم آورد، اما 

 های ادبی و اسلوب نگارشی در یک دادنامه، مهم و ضروری است.رعایت جنبه

 مسائل ماهوی

 الف( نقطه قوّت

 اظهارنظر در خصوص احراز یا عدم احراز اخالل در نظم عمومی یا بیم تجری
 جرح یا ضرب از کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( برای ایراد 614ماده 

کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض  که موجب نقصان یا شکستن یا از عمدی

و امکان  علیه گرددحواس یا منافع یا زوال عقل مجنی دائمی یا فقدان یا نقص یکی از
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بینی کرده پیشدو تا پنج سال حبس  مومی،، از جهت جنبۀ عباشد نداشتهاستیفای قصاص 

موجب اخالل  مرتکباقدام است. اما این حکم مطلق نیست، بلکه مشروط به آن است که 

. با این حال، رویۀ تجری مرتکب یا دیگران گردد در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم

احراز یا عدم ها در این زمینه آن است که بدون اظهارنظر در خصوص برخی از دادگاه

احراز اخالل در نظم عمومی یا بیم تجری مرتکب یا دیگران، همواره این شرط را محرز و 

مفروض انگاشته و در کنار تعیین دیه مورد مطالبۀ شاکی، از بابت جنبۀ عمومی جرم نیز 

دادگاه کیفری دو  101نمایند. برای مثال، شعبه حکم به حبس یا جزای نقدی صادر می

پس از تعیین دیه  9/8/1394مورخ  9409985479300075ابل در دادنامه شماره شهرستان ز

معین، بدون اشاره به احراز اخالل در نظم عمومی یا بیم تجری مرتکب، از حیث جنبه 

 1عمومی جرم حکم به حبس صادر نموده است.

شوند و تبعًا های عمدی در شرایط یکسانی واقع نمیبدیهی است که همۀ ضرب و جرح

آثار و نتایج یکسانی در پی ندارند؛ ایراد ضرب و جرحی که در پی یک جنجال عمومی یا 

اغتشاش خیابانی و به طور علنی در مرئی و منظر عام واقع شده، از نظر آثار و عواقب، 

متفاوت است با همین جرم که میان زن و شوهری در خلوت یا دو کارگر در یک کارگاه 

از شوخی یا مشاجره آغاز شده و منتهی به ایراد ضرب و جرح کوچک رخ داده و احتماالً 

باشد، اما ناخواسته شده است. مسلّماً حالت نخست، نوعاً موجب اخالل در نظم عمومی می

ای در مورد حالت دوم منتفی و یا محل تردید است. اینجاست که قاضی به چنین نتیجه

در نظم عمومی را احراز نماید و  اقتضای شرط مندرج در ماده، مکلف است موضوع اخالل

چنان که برخی از محاکم به این در صورت عدم احراز، رأی بر برائت صادر نماید. هم

موضوع توجه داشته و در آرای خویش صراحتاً در خصوص احراز یا عدم احراز اخالل در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سایت اینترنتی:  وب - 1

 http://www.iew.ir/ 1394/09/04/42840  
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مورخ  82ـ1026دادنامه شماره اند. برای مثال، نظم یا بیم تجری مرتکب، اظهارنظر نموده

چنین  استان سیستان و بلوچستاناز  سورانشهرستان شعبه اول دادگاه عمومی  30/9/1382

ته و با توجه شجویی دابه علت درگیری که انگیزه انتقام دادگاه با توجه»...مقرر داشته است: 
نحوه درگیری، موضوع را دارای جنبه عمومی دانسته و چون بیم تجرّی مرتکب  به محل و

 1153صادر شده از شعبه  1/5/1391مورخ  9100514همچنین، دادنامه شماره  1....«رودمی

و جرح فاقد جنبه  ایراد ضرب»...دادگاه عمومی جزایی تهران در این خصوص مقرر داشته: 

رود و شکات از محل نقل مکان و درگیری زیرا بیم خوف و تجری نمی باشد،عمومی می
 2«در محل احصاء شده، بوده است...

اخالل در نظم و  احرازدادنامه مورد بحث نیز به این امر توجه نموده و به لحاظ عدم 

نموده است و از این  صادر أی بر برائت متهمر ،صیانت و امنیت جامعه و بیم تجری مرتکب

 باشد.نظر مطابق با موازین قانون می

 ب( نقطه ضعف

 تعیین ارش بیش از میزان دیه مقدّر در یک جنایت

است.  تعیین ارش بیش از میزان دیه مقدّرترین مسئله قابل بحث در این دادنامه، مهم

صورت ه یک دهم دیه کامل بابت شکستگی مهره اول کمری که بدادگاه پس از تعیین 

سازی یازده درصد دیه کامل بابت ارش محدودیت حرکتی ثابت ،مطلوب التیام یافته

کامل بابت ارش عمل جراحی بر روی ستون  پنج درصد دیه و همچنین،های کمری مهره

تعیین نموده است؛ یعنی دادگاه بابت جنایتی که دیه مقدّر آن ده درصد  فقرات کمری

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت رویه دیوان عالی کشور، تهران، انتشارات خرسندی، چاپ اول، پورنوری، منصور؛ مجموعه کامل آرای وحد - 1

 .627، ص 1388

، مجموعه آرای قضایی 1/5/1391مورخ  9100514دادگاه عمومی جزایی تهران، دادنامه شماره  1153شعبه  - 2

 .77، ص 1391دادگاههای تجدیدنظر استان، 
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 (کیفریرویه قضایی )حقوق ی فصلنامهدو /76

 1395ان زمستو  پاییز، 2هشمار

به عنوان  -بیش از یک و نیم برابر دیۀ قانونی -است، در مجموع شانزده درصد دیه کامل 

 .نموده استارش تعیین 

ه دارای دیه مشخص و مقدّر است، توان برای یک جنایت کسؤال آن است که آیا می

 مقدّر ارش تعیین نمود؟ بیش از میزان دیه

پاسخ این سؤال هم از نظر قانونی و هم از نظر منطق حقوقی منفی است. مستند قانونی 

که  449است؛ نخست، مادۀ  1392این پاسخ، دو مقررۀ قانون مجازات اسالمی مصوب 

 غیرمقدر دیه ارش،»پذیر دانسته است: امکان مقدَر با در نظر گرفتن دیهتعیین میزان ارش را 
 تأثیر و جنایت کیفیت و نوع لحاظ با دادگاه و است نشده تعیین شرع در آن میزان که است
 نظر جلب با و مقدر دیه گرفتن نظر در با وارده خسارت میزان و علیهمجنی   سالمت بر آن

 «.کندمی تعیین را آن میزان کارشناس
وی دو پیام مهم است: یکی این که مرجع تعیین ارش دادگاه است و جلب ماده فوق حا

نظر کارشناس طریقیَت دارد نه موضوعیَت، چون تعیین دیه و ارش یک امر قضایی است و 

اندازه نیست، بلکه از صالحیت غیر قاضی خارج است؛ دیگر این که میزان ارش مطلق و بی

ر تعیین شود و این قید، مقدم بر جلب نظر کارشناس میزان آن باید با در نظر گرفتن دیۀ مقدّ

تواند بدون در نظر گرفتن دیۀ مقدّر، آمده است، یعنی بر آن اولویت دارد و کارشناس نمی

 ارش را به هر میزان تعیین نماید.

در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک » دارد:است که مقرر می 548مادۀ مقررۀ دوم،  
 «در برای آن عضو یا منفعت نیست.جنایت، بیش از دیه مق

ای در عدم امکان گونه شک و شبههحکم این ماده به قدری صریح است که جای هیچ 

 گذارد.تعیین میزان ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر باقی نمی

شباهت به رابطۀ تعزیر شاید بتوان گفت که در نظام حقوقی اسالم، رابطۀ ارش با دیه، بی

د یک مجازات معیّن و مقدّر است، در حالی که تعزیر یک مجازات نامعّین با حد نیست: ح

و غیرمقدّر. مراد از بیان این تشبیه، توجیه منطقی لزوم کمتر بودن مقدار ارش از دیه مقدّر 
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 77/  تعیین ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر
 ابوالقاسم فالحی

مادون »فقهای شیعه به طور غالب، ارش را به معنای دیه غیرمقدر در صدمات باشد. می

م فقهی شناخته شده آنجا که این مسأله به عنوان یک قاعده مسلّتا  1اند؛استعمال کرده «نفس

ای که دیه مقدر نداشته باشد، دارای هر صدمه 2«رشُاالَ یهِفِ ، فَ فیهِ قدیرَا ال تَمَ لُکُ» :است

تر از میزان تعزیر همواره کم« التعزیر دون الحد»چنان که به اقتضای قاعدۀ همارش است. 

 تواند بیش از دیه باشد.ش نیز نمیحد است، منطقاً میزان ار

در حاالت  یک جنایتبرای گذار وقتی قانونفلسفۀ قانونی این حکم نیز آن است که 

مختلف )درمان شود یا نشود، بدون عیب درمان شود یا عیب و نقص و عوارضی بر جای 

جهات  همۀنظر گرفتن  با دراین تعیین دیه تعیین کرده است، ی به عنوان معیّنمقدار  بماند(

دیگر منطقی نیست که برای عیوب فرعیِ همان جنایت، بیش از دیه مقدر، بوده است و 

نونگذار بر قاارش تعیین شود. فرض حکمت قانونگذار مانع از آن است که قائل شویم نظر 

عمل محدودیت حرکتی یا عوارضی نظیر برای  آن بوده که عالوه بر دیه شکستگی،

بیش از میزان دیه مقدر، ارش تعیین  -ن حکم تصریح شده همچنان که در مت - جراحی

 نماید. 

 619شماره رویه نیز رأی وحدت  1392حتی پیش از تصویب قانون مجازات اسالمی 

صراحتًا که در حکم قانون بوده،  هیأت عمومی دیوان عالی کشور 06/08/1376 مورخ

مستفاد از ماده »: تلقی کرده است قانونبا تعیین مبلغ مازاد بر دیه به عنوان ارش را مغایر 

در قانون  ، ارش اختصاص به مواردی دارد که1370قانون مجازات اسالمی مصوب  367
مزبور برای  قانون 442نشده باشد. در ماده  برای صدمات وارده به اعضاء بدن دیه تعیین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .263، ص ق1405چ اول، لسان العرب، نشرادب حوزه،  ،محمدبن مکرمابن منظور،  - 1

، 4ج ،ق1415 ،شرائع االسالم، موسسه المعارف االسالمیه ،الحسنر.ک. محقق حلی، ابوجعفر نجم الدین جعفر بن  - 2

؛ 397، ص15ج ،ق1417مسالک االفهام، موسسه المعارف االسالمیه، چ اول،  ،الدین )شهید ثانی(؛ جبعی، زین268ص

 .513، ص2تا، جبیموسسه النشر االسالمی، قم. تحریرالوسیله،  ،خمینی، روح اهلل
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 (کیفریرویه قضایی )حقوق ی فصلنامهدو /78

 1395ان زمستو  پاییز، 2هشمار

قی بماند، با شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن
مبلغی زائد بر  که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد. تعییندیه معین شده است

شود. ها نیز مشاهده میهمین حکم در رویه عام دادگاه 1.«دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد

دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره  22شعبۀ برای مثال، 

مقرر داشته است:  ،در موضوعی تقریباً مشابه 23/8/1391 مورخ 9109970222201009

توان برای یک جنایت که دیه مشخص دارد، عالوه بر دیه ارش نیز تعیین نمود. به نمی»

عبارت دیگر در فرضی که جراحت واقع شده دیه مشخص دارد و برای همین جراحت 
 «اقدام به تعیین ارش نیز گردد، فاقد وجاهت است.

دیه کامل  درصد 10، وقتی که دیه مقدر و معین شکستگی مهره کمری بر این اساس

دیه کامل بابت  درصد 5دیه کامل بابت ارش محدودیت حرکتی و  درصد 11است، تعیین 

های رسد. شاید هزینهعمل جراحی برای همان جنایت، صحیح و مطابق قانون به نظر نمی

اهۀ مصدوم که کارگر فقیری در شهر النفع از کارافتادگی چندین مسنگین درمان و عدم

تهران بوده است، دادگاه را بر آن داشته تا از باب موازین انصاف، در کنار دیه مقدر 

قانونی، به تبعیت از نظریه پزشکی قانونی، مقدار نسبتًا زیادی به عنوان ارش تعیین نماید و 

که ماهیتاً مازاد بر دیه بوده  در واقع، بر خساراتی )انجام عمل جراحی و تعبیه ابزار ارتوپدی(

رسد که دادنامۀ مورد بحث، با تفسیر نادرست است، لباس ارش بپوشاند. بنابراین، به نظر می

به همان میزان از ، اما موازین انصاف نزدیک شود به تالش کردهاگرچه مفهوم ارش، 

 .عدالت فاصله گرفته و به نظر حکمی مغایر با قانون صادر نموده است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22/10/1376مورخ  15406روزنامه رسمی شماره  - 1
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