
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  

  )1(رسیدگی به امور مربوط به دیه جراحات  :نام کتاب

   بطحائی نیسید حس :حققم

  اد، امیر علی رضایی نژسلطانیمه یفهیاربیگی، بهرام  :کارشناسی و تنظیم

  ، مهدی خالصی غالمرضا موحدیان:نظارت

   سمیه شاگردی:تایپ

   سمیه شاگردی:صفحه آرایی

  
  

 : شناسنامه کتاب



  
  
  
  
  
  
  

  
  معاونت آموزش قوه قضائیه

  
  
  
 

  رسیدگی به امور مربوط به رسیدگی به امور مربوط به 
  

  ))11((ات ات ــــراحراحــدیه جدیه ج
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اداره کل آموزش کارمندان
  اداره آموزش شورای حل اختالف 

1386  



  

 

  قوه قضاييه، معاونت آموزش

) / 17(شوراي حل اختالف با  گام به گام - )جراحات ( 1رسيدگي به امور مربوط به ديات ج

نشر قضا ؛ : ـ قم. تهيه كننده اداره كل آموزش كارمندان ـ اداره آموزش شوراي حل اختالف

1386  

  )313نشر قضا؛ (ـ . ص 24

 3-114-534-964-978 :ISBN  

  اساس اطالعات فيپافهرستنويسي بر 

اداره . الف. حل اختالف ـ ـ ايران.  2. شوراي حل اختالف ـ ـ قوانين و مقررات ـ ـ ايران.  1

  .عنوان. ب. كل آموزش كارمندان ، معاونت آموزش

 KMH                     550/347 1829/ق9ر5

1386  

  
  

  

  

  

  

        ))))جراحاتجراحاتجراحاتجراحات((((    1111رسيدگي به امور مربوط به ديات جرسيدگي به امور مربوط به ديات جرسيدگي به امور مربوط به ديات جرسيدگي به امور مربوط به ديات ج

  موزش قوه قضاييه، اداره كل آموزش كارمندانزير نظر معاونت آ

  نشر قضا : ناشر

  1386 پاييز قم،:  اولچاپ 

  هزار نسخه 20: شمارگان

  راءاس: و صحافي چاپ ليتوگرافي، 

*   *   *  

  همه حقوق ويژه ناشر است
  »باشد نسخه حاضر از بودجه بيت المال تهيه شده و قابل خريد و فروش نمي«

  ».نظريات مطروحه در اين كتاب الزاماً ديدگاه معاونت آموزش قوه قضاييه نيست«

  قوه قضاييه 3خ حافظ شمالي، روبروي دانشگاه صنعتي اميركبير، نبش خ سميه، ساختمان شماره : تهران

  )021( 88919465ـ  70و  88923623 ـ 40: معاونت آموزش قوه قضاييه تلفن

  info@law-training.ir :پست الكترونيك

 نشر قضانشر قضانشر قضانشر قضا



  
  
  
  
 

  فهرست مطالب
  

 7.........................................................................................................مقدمه

 8.................................................................................................. گفتارشیپ

 9................................................................ حل اختالفی شوراتی و صالحهید

 10..............................................................................................ست؟ی چهید

 10...................................................................................... و اَرشهیتفاوت د

 11....................................................................... است؟ی الزامهی پرداخت دایآ

 11................................................................ و جراحاتاتی سه گانه جنامیتقس

 12..............................................................................................یری گجهینت

 12................................................................. و جراحات توسط کودکاناتیجنا

 13............................................................................................جراحات ساده

 14..................................................................................اء اعضریجراحات سا

 15................................................................. رنگ پوست و تورم آنریی تغهید

 15......................................................................................هیمهلت پرداخت د

 16.............................................. حل اختالفی در شورااتی دیدگی رسشروع به



  )1(رسیدگی به امور مربوط به دیه جراحات        
 

 6 

 16..... حل اختالفی و ارجاع به شعبه شورای و عرضحال مدنهیدستور ثبت شکوائ

 18..................................................................ودنمونه قرار استماع شهادت شه

 18........................................................... و استماع شهادت شهودیدگیادامه رس

 19................................................ حل اختالفی شورای و رأیدگیاعالم ختم رس

 20..................................................................... حکم به رد دعوی– ینمونه رأ

 20.......................................................................................یابی غینمونه رأ

 21......................................................................یابی غی از رأینمونه واخواه

 22................................ حل اختالفی ساده در شورای جراحتهااتی احکام دیاجرا

  

  
  



  
  
  
  
 

  مقدمهمقدمه

  :هاشمی شاهرودی رئیس محترم قوه قضائیه.. حضرت آیت ا
برخی مفاهیم و موضوعاتی که به لحاظ نوپیدایی و نیاز دستگاه مناسب است در «

توسعه و تعمیق : ...ت برنامه های آموزشی قرار گیرد به قرار ذیل استاولوی
آموزش های مربوط به اعضای شوراهای حل اختالف و نیز دبیرخانه آنها به منظور 

  »کارآمدسازی و ارتقای سطح علمی و عملی شوراهای حل اختالف
، اقتصادی، و  قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی189شوراهای حل اختالف به موجب ماده 

 به تصویب هیأت محترم 1381فرهنگی پایه گذاری شدند و آیین نامه اجرایی قانون مزبور در مرداد 
 قانون برنامه چهارم توسعه نیز 134وزیران و سپس به تأیید رئیس محترم قوه قضائیه رسید، ماده 

  .تعیین نموده است) 1388(توسعه ارم همهلت اجرای آن را تا پایان برنامه چ
به موجب آیین نامه قانونی مزبور و برنامه پنج ساله دوم توسعه قضایی و همچنین تأکیدات 
مکرر ریاست محترم قوه قضائیه، امر آموزش اعضای شوراهای حل اختالف در اولویت برنامه های 

 تاکنون دوره های آموزشی متعدد و 1381آموزشی معاونت آموزش قوه قضائیه قرار گرفته و از سال 
تنوع تدوین و اجرا و منابع آموزشی مختلف اعم از کتاب و کتابچه به زبان ساده تهیه و در سطح م

متون آموزشی که در قالب کتابچه و تحت . کشور توزیع شده است و این روند تکاملی تداوم دارد
به تدارک شده و کتابچه حاضر نیز نمونه ای از آن است » گام به گام با شورای حل اختالف«عوان 

دلیل سادگی و انتقال صریح مفاهیم و تبیین نحوه رسیدگی صحیح در شوراها با استقبال گسترده 
اعضای شورای حل اختالف مواجه شده و این معاونت توسعه و تقویت آن را در دستور کار دارد، 

زد ضمن اینکه آگاهی از کاستی ها می تواند ما را در غنی سازی مجموعه متون آموزشی توانمند سا
امید داریم کتابچه حاضر مورد استفاده عالقمندان قرار گرفته و از نظریات اصالحی صاحب نظران 

  .بهره مند شویم
  
  معاونت آموزش قوه قضائیه
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  پیش گفتارپیش گفتار
غنی اسالم که سرمایه ای بس ژرف و عمیق در نهادهای مختلف آن جهت تکامل در منابع 

 و افق بیکرانی فراروی بشریت را نوید می دهد، ودیعه نهاده شدهه و رشد فردی و اجتماعی ب
و محققان منصف هرچه با دیده وجدان بدان نزدیکتر می شوند افقهای جدیدتر و کاوشگران 
 بسوی آنان گشوده می شود در این ک انسانی همسو می باشدتر که با فطرت پا رقیمتتأسیسات 

هیم از همه روشنتر است و روح و جسم او راستا حرمت، کرامت انسانی، آزادی او نسبت به سایر مفا
مورد دفاع قرار گرفته و کوچکترین اغماض و چشم پوشی نسبت به تعرض به انسان و جسم و جان 

به روان انسانها مورد عتاب و متعرضین  همانگونه که .و مال و عرض و شخصیت او دیده نمی شود
نسان بدون پاسخ در مکتب م به جان و جسم الو ظتعدی خطاب خداوند هستند هیچگونه 
 جامعه .از قدرت الیزال الهی استمنبعث  حاکمیت اسالمی 1حیاتبخش وجاودانه اسالمی نیست

 .م و جان اوستجساسالمی مسئول جبران خسارت هرگونه تعرضی حتی کوچک به انسان و 
 جان او به جسم و یا یا شبه عمد یا حتی خطاعمد ایی که در زندگی اجتماعی بطور جبران خسارته

  .تثبیت گردیده است قوانین و مقررات جزایی و مدنی در غالب
از ضروریات فقه و حدود جزایی اسالم گردیده و حمایت از زیاندیده موجب وضع قانون دیه 

  .است
ک خویش فشاری ربا دستان مبا) ع(ابابصیر می گوید امام ابوعبداهللا جعفربن محمد الصادق 

آیا از تو اجازه دارم ) ه ابا بصیرینک(ای ابا محمد :  آن به من فرمودزدن من وارد آورد و قبل اببر 
حتی : دای شما شوم من از آن شمایم هرچه که میخواهی انجام ده سپس اضافه نمودفکردم  عرض

و میزان دیه گیری شده  ندازه در شرع مقدر و امارد نمودودیه این مقدار که بر اثر فشار بر جسم تو 
  2. استآن معلوم گردیده

                                                 
  .91اء آیه س قرآن کریم سوره مبارکه ن- 1
  . تألیف محمدبن یعقوب کلینی239 صفحه -2 کتاب شریف کافی، جلد - 2
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  دیه و صالحیت شورای حل اختالفدیه و صالحیت شورای حل اختالف
توسعه اقتصادی، اجتماعی، سوم قانون برنامه  189 آیین نامه اجرایی ماده 7ماده براساس 

فرهنگی که حدود صالحیت شوراهای حل اختالف را احصاء نموده زیانهای ناشی از جرم و ضمان 
در امور . است اختالف قرار گرفته قهری تا نصاب ده میلیون ریال الزاماً در صالحیت شوراهای حل

جزایی در صورتیکه رسیدگی به موضوع اختصاصاً با شکایت شاکی آغاز و با گذشت وی تعقیب 
 ولی مذاکرات طرفین به ،موقوف شود و نیز در امور مدنی چنانچه از نصاب مذکور بیشتر باشد
ختالف مورد رسیدگی قرار منظور ایجاد سازش بین طرفین با هر نصابی می تواند در شورای حل ا

 چنانچه در ، در جرایمی هم که میزان مجازات آن کمتر از پنج میلیون ریال جزای نقدی باشد.گیرد
 الزم به ذکر است مطالبه دیه از حیث . مجاز است،شورای حل اختالف مورد رسیدگی قرار گیرد

ی مدنی رسیدگی به  در صورت طرح دعوا،جزایی اوالً و بالذات در صالحیت شورا نیست لکن
دعوی مدنی دیه تا میزان ده میلیون ریال و در صورت تراضی تا هر میزان که باشد منعی در جهت 

مسئله رسیدگی در شورای حل اختالف وجود ندارد و خسارتهای وارده به اموال و دارایی افراد از 
گونه که اشاره شد در دیات خارج و تحت عناوین جداگانه قابل بررسی است، اضافه می نماید همان

 مذکور است کلیه شکایاتی که رسیدگی به آن با شکایت شاکی خصوصی شروع ؛آیین نامه مربوطه
تعقیب موقوف می شود برای سازش و مصالحه قابل ارجاع به شورای حل اختالف او و با گذشت 

یین میزان دیه و تعچگونگی  و رشورا الزم است با مفاهیم دیه و اَاست در این رابطه نیز اعضای ش
 تا در صورت تمایل طرفین به مصالحه و سازش با احتساب ،تبدیل آن به ارقام ریالی آشنا باشند

طرف نیز بدینوسیله از میزان نموده و دو دقیق میزان دیه و با اطالعات کافی مصالحه را تسهیل 
غ یا تمام دیه  و پس از آن در صورت تمایل با گذشت قسمتی از مبال،حقوق خود اطالع حاصل

  .متعلقه مصالحه نمایند
به زبان ساده جهت آشنایی اعضای شورای حل متونی  فوق الزم دانسته شد ببنابر مرات

  .اختالف تدوین شود
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  دیه چیست؟دیه چیست؟
ر د) هـ(و از اول آن حذف و بجای آن حرف  دیه از کلمه وَدِیَ اخذ شده حرف وا،ر لغتظاز ن

که از وَعَد گرفته ) عِدَه(ای رفع و جلوگیری است مانند کلمه  بدون تشدید به معن،آخر اضافه شده
 یا ،)یددر امور عم( به آن مقدار مالی که به سبب جنایت ، ولی در اصطالح فقها و حقوقدانان،شده

 که به آن طَرف هم ،ه در اعضاء و جوارحچو نفس  دیه ، چه در نفس،ضایعه در امور غیر عمدی
دیده یا مجنی علیه نو ضارب به زیاطراف است از طرف جارح و جانی گفته می شود و جمع آن دیه ا

  .پرداخته می شود

  رشرشتفاوت دیه و اَتفاوت دیه و اَ
های زیادی از نظر کلی وجود دارد که عمدتاً بلحاظ  گرچه بین این دو اصطالح مشابهت

 ،یدهضایعات و جراحات بدنی و نیز جبران خسارات لزوم پیدا می کنند و در هر دو مورد جانی و زیاند
 به . ولی تفاوتهایی هم دارند،در مقدار پرداخت و نیز مهلت آن می توانند با یکدیگر تراضی نمایند

 وجود دارد و در خیار عیب در بیع و غیره بکار ش در تفاوت قیمتهایی که در اجناسعالوه ار
قانونگذار با در مواردیکه  که . ولی ارش و دیه تفاوت اساسی در قانون دیه و مقدار دارند،رود می

صراحت مقدار جراحت یا جنایتی که از سوی جارح و جانی به زیاندیده و مجنی علیه 
 بدان دیه ولی در صورتیکه مقدار جنایت و آثارش در قانون با صراحت ،تعیین نموده باشد

 .رش می گویند بدان اَ،تعیین نشده و تعیین آن با نظر دادگاه و جلب نظر کارشناس باشد
های دیه و ارش و همچنین تفاوتهای اساسی آن در کتابهای مفصل بحث شده  شابهتدر مورد م

 بنابمراتب هر جنایتی که بر کسی وارد شود و شرعاً مقدار .1طالبین می توانند مراجعه کنندکه 
دگاه و کارشناس ارش  جانی الزاماً با نظر دا،خاص بعنوان دیه برای آن جنایت تعیین نگردیده باشد

  2.دپرداز می

                                                 
  . چاپ درالکتب اسالمیه168 ص -42 جواهر الکالم محمد حسن مجفی جلد - 1
  .367 قانون مجازات اسالمی ماده - 2
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  آیا پرداخت دیه الزامی است؟آیا پرداخت دیه الزامی است؟
 . گاهی قصاص امکان پذیر است،در جنایتی که به اعضاء و جوارح جسم انسانها وارد میگردد

ل عامدانه و نیز عی جانی و جارح که با قصد فویعنی در صورت عمدی بودن جنایت و جراحت از س
 مجنی علیه اختیار دارد ،نمایدقصد نتیجه گیری مبادرت به ایراد جرح و جنایت به مجنی علیه می 

و ما (( قرآن کریم می فرماید . قصاص نماید،همان عملی را که جارح بطور عمد بر وی وارد نموده
 در مقابل جان آدمی وجود دارد و اعضاء او همانند ،برایشان فرض و واجب نمودیم که جان آدمی

می تواند توسط مجنی علیه جبران  همانند جانی ،م و بینی و گوش و دندانها و سایر جراحتهاشچ
و مجنی علیه همانگونه که جانی عمداً مبادرت به ایراد جنایت در کور کردن عمد یا بریدن )) گردد

  . جبران نماید و قصاص نماید،نمودن یا دندان و سایر اعضاء را دچار صدمه نمودهو کر گوش 
اخیر برای او د که در صورت همانگونه که مجنی علیه اختیار عفو نمودن و دیه گرفتن دار

 در جنایت عمدی که ، از این آیه مبارکه استفاده می گردد.1 و کفاره گناهان او نیز خواهد شدبهتر
فقط امکان قصاص ، وجود دارد، جنایتی که توسط جانی تحقق پذیرفتهتقاص امکان تساوی در 

صورت الزام برای اخذ دیه هست و در همین مورد مجنی علیه می تواند دیه نیز بگیرد و در این
 گرفتن دیه الزام خواهد داشت و ، ولی در سایر موارد جنایات مثل شبه عمد یا خطاء محض،نیست
  . قصاص برای وی وجود نداردنامکا

  تقسیم سه گانه جنایات و جراحاتتقسیم سه گانه جنایات و جراحات
 به سه قسم تقسیم می گردد ، جرائم علیه جسم آدمی،در یک تقسیم بندی کلی

ل و هم قصد ع و جارح هم قصد فیکه جان ،نامندجراحت عمدی می قسم اول را جنایت و 
)) عمد(( این نوع جنایت را ،خود نتیجه ایکه تصمیم دارد نیز می گیردفعل و از دارد نتیجه گیری 

ل و ع در مقابل گاهی جانی قصد فعلی خاص را دارد و بهیچوجه قصد نتیجه ایکه از ف.می گویند
مثالً  ، محقق می گردد، و اتفاقاً نتیجه که جرح یا جنایت یا قتل استانجام عمل او پیش آمده ندارد

منجر به ایراد جراحات می گردد راننده بهیچوجه قصد ایراد ضرب و جراحت که جرایم رانندگی در 
                                                 

  45 آیه شریفه - سوره مبارکه مائده-رآن کریم ق- 1
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یا قتل را ندارد ولی بلحاظ عدم مهارت و عدم توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی نتیجه ای که 
  . محقق می گردد این را شبه عمد می گویند،بودهقصد انجام دهنده ن

اء و تأدیب کودکان و کشتی گیری طبجراحات ناشی از عملیات ورزشی و عملیات جراحی ا
 نهایتاً گاهی ، آنرا شبه عمد دانسته اند،مرسوم در اعیاد و عروسیها اگر منجربه ایراد صدمه شود

 مثل آنکه شخصی ، و نه قصد نتیجه را نداردانجام دهنده نه قصد انجام فعلی بر روی مجنی علیه
 یا شخصی ،در خواب غلطیده و بر روی طفلی یا ناتوانی افتاده و دچار مرگ یا جراحات بدنی شود

را اخیر  این قسم ،دیگری را دچار جراحت یا مرگ نمایدشخص در حال تیراندازی بسوی شکار یا 
توضیح » دیه نفس «،گر دیات با عنوان جزوه دیاین موارد دردر مورد خطاء محض می نامند 

  .بیشتری درخصوص موارد سه گانه خواهیم داد

  نتیجه گیرینتیجه گیری
با توجه به تقسیم سه گانه جراحات و جنایات و ضایعات وارده به جسم انسانها روشن شد که 

 و در ، اخذ دیه از جارح و جانی الزامی و در چه مواردی اختیاری،در کدامیک از موارد سه گانه
قسم دوم و سوم جنایات که در تقسیم بندی از آنها . دوده خواست مجنی علیه استمح

 اخذ دیه الزامی و در مورد اول جنایت عمدی که  محض یادشدیبعنوان شبه عمد و خطا
امکان تساوی وجود نداشته باشد نیز اخذ دیه الزامی است فقط در صورت اول جنایات عمدی که 

 همانگونه که می ،د اخذ دیه در حوزه اختیارات مجنی علیه استامکان تساوی وجود داشته باش
 از جنایت عمدی را که  مواردی، قانون مجازات اسالمی295 بند ج ماده .تواند قصاص نماید

  .قصاص در آنها جایز نیست مستلزم پرداخت دیه دانسته است

  جنایات و جراحات توسط کودکانجنایات و جراحات توسط کودکان
 ، مبتال به جنون هستندهنین دیوانگان ککودک نابالغ تابه سن بلوغ نرسیده و همچ

درجه ای که باشد در صورت تحقق  هره ی نیست بال اختیاری آنان تابع اراده عقالنکه افع
 و عمد آنان ملحق به خطاست و جنایت جنایت و جراحت توسط آنان عمدی تلقی نمی گردد

سی پرداخت می شود آیا اینکه دیه آنها توسط چه کمورد  در .ایشان خطایی قلمداد گردیده است
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در بحث دیه نفس به تفصیل پیرامون عاقله سخن .. . اولی آنها باید دیه را بپردازد یا عاقله انشاء
در اینجا آنستکه عمد اطفال که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشند مهم نکته  .خواهیم گفت

نیست و این موضوع  تابع اراده ،که در افعال اختیاریبه حدی و نیز مجانین که جنون آنها 
  . خطا می باشد،باید توسط پزشکی قانونی تأیید گردد

  جراحات سادهجراحات ساده
 از نظر قانون جزا نسبت به جراحاتی که به ،جراحتی که بر سر و صورت انسان وارد می شود

 اصطالحاً به جراحات وارده به . از اهمیت بیشتری برخوردار هستند،سایر اعضاء بدن وارد می گردد
 است ولی صدمات وارده به سایر اعضاء بدن مثل می گویند که جمع آنان شجاجه جّشَ سر و صورت

سر و معرفی انواع  با این توضیح اینک به جراحات وارده به . می نامند،گردن یا دست و پا را جراح
  :صورت می پردازیم

 خراش ساده ای را می گویند که به سر یا صورت فردی وارد شود ولی خون : حارصه-1
 الزم به ذکر است که بر اساس بخشنامه .دیه آن یک صدم دیه کامله می باشدمقدار جاری نگردد 

 که به مراجع قضایی سراسر کشور ابالغ گردیده در اجرای 9/1/13861 مورخ 1840/02/111شماره 
 قانون مجازات اسالمی با توجه به فتوای مقام معظم رهبری با اخذ نظریه مراجع خبره 297ماده 

 قانون مجازات اسالمی 297یه اعیان سه گانه موضوع احکام دیه مندرج در ماده قشور قیمت سوک
 که 297 ماده 1 بنابر این اگر بند ،گیردمی  مبنای محاسبه دیه قرار 1386برای اجرا در سال 

در جراحت حارصه مبلغ سه میلیون و . توسط جانی انتخاب شدارزانترین انواع آن می باشد 
 زیرا ، جانی به مجنی علیه پرداخت می گرددطدیه کامله توسیک صدم یعنی ر ریال پانصدهزا
  . دیه کامل سیصد و پنجاه میلیون ریال استیارزش ریال
به سر یا صورت وارد شده و از پوست بگذرد و وارد گوشت خراشی است که  و آن :یهدام-2

دو برابر دیه حارصه و دیه کامله  دو صدمشود و معالجه آن نیاز به بخیه کردن ندارد و دیه آن 
  .است

                                                 
 ریال تعیین گردیده 350,000,000دیه کامل یک انسان ) 1386سال (ر ساس بخشنامه فوق الذکر در حال حاض برا- 1

  .است
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 جراحات وارده به سر و صورت که موجب بریدگی عمیق شود ولی به :متالحمه -3
  .دیه کامله استسه صدم استخوان نرسد و بزودی بهبودی پیدا کند و دیه آن 

است که جراحت عمیقی به مجنی ) شجاج(از جمله جراحات سر و صورت : سمحاق -4
چهار صدم و دیه آن  ،می رسد عالوه بر جراحات قبل به پوست نازک روی استخوان کهوارد، علیه 

  .دیه کامله است
 جراحات وارده به سر و صورت که عمق آن عالوه بر پاره نمودن گوشت به : موضحه-5

پنج شکار نماید و دیه آن آاستخوان رسیده و پوست نازک روی استخوان را کنار زده و استخوان را 
  . کامله استدیهصدم 

 جراحتی است که استخوان را می شکند و شاید هیچگونه جراحتی هم تولید :هماشه -6
که  ست ادهم دیه کامله می باشد و این در صورتی دیه کامله بعبارتی یکده صدم نماید و دیه آن ن

  .درمان آن نیاز به جراحی ندارد
 آن با جابجایی و عملیات  جراحتی است که عالوه بر شکستن استخوان درمان:منقله -7

  .دیه کامله می باشدپانزده درصد جراحی و نصب پالک و نظایر آن امکان پذیر است و دیه آن 
 پرده ه جراحتی در صورت یا سر وارد شده که استخوان جمجمه را شکسته و ب: مأمومه-8

و دیه گویند ) مهسخت شا(یق ناصه قالر ، امطیغالرأس یا ام ال در اصطالح امهای مغزی رسیده که 
  1.سوم دیه کامله انسان است آن یک

  جراحات سایر اعضاءجراحات سایر اعضاء
 ولی چنانچه جراحات ،اقسام ذکر شده در فصل قبل مختص به جراحات سر و صورت است

 یا مثالً جراحت ،المثل در پا یا دست یا گردن واقع شود ذکر شده در سایر اعضاء بدن وارد شود فی
وارد شود یا بر بند انگشتان که در آینده پیرامون دیه اعضاء به تفصیل وارده بر انگشتان مجنی علیه 

را با دیه کامل دیه آن  اگر آن عضو خود دارای دیه معینی باشد نسبت .خواهیم پرداختبه آن 

                                                 
 قانون مجازات اسالمی یکصد شتر سالم یا دویست گاو سالم یا یکهزار 297 دیه کامله انسان براساس ماده -  1

 وزیر دادگستری در مورد 9/1/1386 مورخ 1840/20/111 که خیلی الغر نباشد و براساس بخشنامه گوسفند سالم
   می باشد و یک سوم دیه به این نحو محاسبه می گردد350,000,000شتر دیه کامله 
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که در غیر سرو صورت واقع شده تعیین می را جراحاتی دیه و به مقدار همان نسبت سنجید خواهیم 
در دست چپ واقع شود چون یکدست دامیه ارصه یا ح جراحات وارده مثل المثل اگر  فی.نمائیم

 جراحات وارده بر دست به نیم تقلیل می یابد و چنانچه جراحات وارده بر ،دارای نیم دیه کامله است
اعضاء یگانه که دارای یک عضو هستند وارد شود مثل جنایت وارده بر سر و صورت خواهند بود 

 با جلب نظر کارشناس و نظریه قطعی پزشکی قانونی ،ای دیه معینی نباشدالبته اگر آن عضو دار
  .ارش تعیین خواهد شد

  دیه تغییر رنگ پوست و تورم آندیه تغییر رنگ پوست و تورم آن
 که گاهی ضربه در صورت واقع ،بر اعضاء موجب فقط تغییر رنگ شودوارده چنانچه ضربه 

بودی و گاه فقط قرمز می گردد سیاه ک گاهی سیاه شدگی و گاه ،می شود گاهی در غیر صورت
هزارم دیه و قرمزی صورت  هزارم دیه و کبودی صورت سه شدگی در صورت مستلزم پرداخت شش

هزارم دیه کامله   و در سایر اعضاء بدن سیاه شدگی سایر اعضاء بدن سه،دوهزارم دیه کامله است سه
ه دیه کاملچهارهزارم  اء بدن سهدیه و قرمزی سایر اعضدوهزارم  و کبودی سایر اعضاء بدن سه

 تغییر رنگ در ،بین بزرگ و کوچک و مرد و زن وجود ندارد در دیه تغییر رنگ تفاوتی ،باشد می
  1.می گرددتعیین  ینتخصصمارش با نظر پزشکی قانونی و پوست سر مستلزم پرداخت 

  مهلت پرداخت دیهمهلت پرداخت دیه
و در می باشد نایت مدی مهلت پرداخت دیه تا یکسال پس از وقوع جدر جراحات عَ

 تا سه سال ، تا دو سال پس از وقوع جنایت و در خطاء محض،جرایم و جنایات شبه عمد
به که  ، توافق در جهت مهلت پرداخت نمایدهنکه با مجنی علیآ مگر ،پس از وقوع جراحت

 الزم به ذکر است دیه تا ثلث آن تفاوتی بین بیشتر از مهلت مذکور توافق آنان بالمانع است
 به نیمی از دیه مردان تقلیل می ، ولی اگر از ثلث دیه تجاوز نماید دیه زنان،زن و مرد وجود ندارد

 توسط ، اگر میزان جراحات و جنایت تا حد موضحه باشدییخطادر جرایم پرداخت دیه ول سئ م.یابد

                                                 
   قانون مجازات اسالمی484ماده  2و  1 تبصره - 1
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ای حرام و دیه جراحات در ماههگردد و  چنانچه بیشتر باشد توسط عاقله او پرداخت میخود جانی و 
  . اختصاص به قتل دارد،دیهتشدید رام تفاوتی ندارد و تشدید نمی گردد و حغیر 

  شروع به رسیدگی دیات در شورای حل اختالفشروع به رسیدگی دیات در شورای حل اختالف
در پیشگفتار جزوه اشاره کردیم ارجاع پرونده دیات به شوراها به هدف سازش بین طرفین و 

هر میزان ه ز در صورت توافق طرفین بطالبه دیه تا میزان ده میلیون ریال و نیممدنی یا رسیدگی 
 189استفاده از بند هفتم آیین نامه اجرایی ماده با در شورای حل اختالف بال اشکال است زیرا 

 فی المثل آقای الف با . شوراهای حل اختالف به طور تراضی جایز و روا دانسته شدهررسیدگی د
 صندلی و جایگاه  محل تغییرطرح دعوی به شورای حل اختالف مدعی شده که آقای ب حین

قانونی را مصدق ادعای خود قرار  گواهی پزشکی ، شدهمخودش موجبات سیاه شدگی در اعضاء بدن
ع به ودعوی را در صالحیت خود دانسته و شرچنین داده که شورای حل اختالف رسیدگی مدنی به 

  .رسیدگی می نماید

   شورای حل اختالف شورای حل اختالفمدنی و ارجاع به شعبهمدنی و ارجاع به شعبهعرضحال عرضحال دستور ثبت شکوائیه و دستور ثبت شکوائیه و 
و شکوائیه رئیس شورای حل اختالف دستور ثبت آنرا به دبیرخانه شورای صول عرضحال وبا 

حل اختالف صادر نموده و پس از ثبت پرونده در شعبه شورا و حضور طرفین در جلسه همانگونه 
ه رسیدگی  چنانچه شکایت کیفری دیه برای سازش به شورا ارجاع شود، شروع ب،که قبالً اشاره شد

 الزم را جهت مصالحه به در این مرحله شورا مذاکرات .از ناحیه شورا برای مصالحه بالمانع است
صر حاضر می شود با پرداخت دیه یا قسمتی از آن رضایت قرساند و طبعاً گاهی اوقات م انجام می

 و به دو ،سبه لذا شورا موظف است بر مبنای توضیحات فوق میزان دیه را محا.شاکی را جلب نماید
 تا مجنی علیه و جانی از میزان آن مطلع و با اطالع کافی نسبت به دریافت و ،طرف اعالم نماید

  .پرداخت دیه و یا مصالحه و گذشت نسبت به قسمتی از آن اقدام نمایند
 ،در صورتی که مساعی شورا در جهت مصالحه به نتیجه رسید و مجنی علیه با گرفتن تمام

المثل در ایراد ضرب عمدی که رسیدگی به موضوع با شکایت   فی،ه گذشت نمودیا قسمتی از دی
با گذشت شاکی، شورا بشرح ذیل مبادرت به صدور تومه می شود، خبا رضایت پرونده مو شروع 

  .قرار می نماید
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  رأی شورای حل اختالف
 -یسیاه شدگ(دایر بر ایراد ضرب عمدی منجر به صدمه ... علیه ... در خصوص شکایت 

 ستنداً م،اختالف شاکی گذشت نموده لذا ه اینکه با مساعی اعضای شورای حلنظر ب)  تورم-کبودی
قرار  ،بزهموضوع  قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به قابل گذشت بودن 6 ماده 2بند به 

 189  آیین نامه اجرائی ماده18 رأی صادره با رعایت ماده .اعالم می گرددو موقوفی تعقیب صادر 
 روز از تاریخ ابالغ قابل رسیدگی 20ظرف )  قانون برنامه چهارم134ماده (قانون برنامه سوم توسعه 

  .تجدیدنظر در دادگاه عمومی جزایی است
  نام و امضاء اعضای شورا        نام و امضاء مشاور

رسیدگی جزایی به موضوع در که  پرونده منجر به گذشت نشد، در مواردی ،در صورتی که
 که ، مجنی علیه می تواند مطالبه دیه مدنی تا میزان ده میلیون ریال نماید،یت شورا نیستصالح

طرف ه باالتر از آن منوط به تراضی دو  دی،در این صورت شورا می تواند رسیدگی را ادامه دهد
  .خواهد بود

راد جرح عمدی منجر به گذشت شود؛ ی چنانچه ا،الزم به یادآوری است: تذکر مهم
ظ جنبه عمومی جرم، شورای حل اختالف مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مجاز به لحا

 حتی در صورت صلح و سازش و گذشت شاکی از حقوق .نیستتعقیب به صدور قرار موقوفی 
 جهت رسیدگی به جنبه کیفری جرم جرح عمدی می بایست اصل پرونده به دادسرای عمومی ،خود

  .و انقالب محل وقوع جرم ارسال گردد
رسیدگی مدنی درخصوص دیه جراحات در محدوده صالحیت شورای حل اختالف با صدور 

چنانچه مراتب دعوی خواهان مورد تصدیق خوانده قرار گیرد، . اخطاریه به خوانده ادامه می یابد
شورا تصمیم مقتضی را به شکل آتی اتخاذ می نماید و اگر به موجب گواهی پزشکی قانونی 

به معاینه مجدد داشته باشد، مجدداً مصدوم جهت اخذ نتیجه درمان قطعی به ضمیمه شکایت نیاز 
.  و صورتجلسه می گردد،پزشکی قانونی اعزام و پس از اخذ نظریه نهایی مراتب به خوانده اعالم

دلیل خواسته می ) مدعی( از خواهان ،چنانچه خوانده انتساب ایراد صدمه به خواهان را انکار نماید
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 با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص شهود ،به شهود استناد کندشود؛ چنانچه 
  .شورا قرار استماع شهادت شهود را صادر می نماید

  قرار استماع شهادت
 در مواردی که مطابق مقررات گواهی و ، قانون آیین دادرسی مدنی229به موجب ماده 

 یا در صورتی که ، از طرفین بدان استناد کندشهادت شهود مثبت دعوی یا موثر در آن باشد و یکی
  .نماید آن را صادر میقرار  ،خود شورا استماع شهادت را الزم بداند

  نمونه قرار استماع شهادت شهودنمونه قرار استماع شهادت شهود
ویات پرونده مالحظه می گردد خواهان به گواهی گواهان استناد نموده و چون تبا بررسی مح

 لهذا قرار استماع گواهی گواهان صادر ،هایی استموثر در تصمیم گیری ن) شهادت(استماع گواهی 
ضمن تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین به خواهان تذکر داده شود مقرر است دفتر می گردد 

شورا با در دست داشتن شناسنامه ... به عنوان گواه درجلسه مورخامضاء کنندگان ذیل استشهادیه را 
  .د به شورا معرفی نمای،یا کارت شناسایی معتبر

  ..شورای حل اختالفنام و امضای اعضای 

  ادامه رسیدگی و استماع شهادت شهودادامه رسیدگی و استماع شهادت شهود
 شورا شهادت شهود را استماع ،قت آن به طرفین و شهود ابالغ شدهوکه رسیدگی در جلسه 

 شورا رأی مقتضی را براساس شکایت شاکی و ؛نموده و چنانچه شهود جهت رد نداشته باشند
 ولی چنانچه ،نماید ر نموده و به طرفین ابالغ مینونی صادشهادت شهود و گواهی پزشکی قا

به خوانده با درخواست خواهان  دادگاه ،شهادت شهود بنحوی نباشد که مصدق اظهارات شاکی باشد
 شورا ،تساب ایراد صدمه بدنی سوگند اداء نمایدنا عدم برتکلیف سوگند نموده و چنانچه خوانده 

ان سوگند استنکاف یخوانده از اتچنانچه  ،صادر می نماید بی حقی و رد دعوی خواهانحکم بر 
 سوگند ،نماید و شاهد هم نتواند صدق ادعای شاکی را شهادت داده و یا اصالً شاهدی اقامه ننماید

بر انتساب که باید به لفظ جالله اهللا باشد ان یک سوگند یبا اتخواهان رد می گردد و خواهان به 
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به خود دعوی خویش را به اثبات میرساند و سپس اعضاء شورا خوانده از ناحیه ایراد صدمه بدنی 
  1:نمایند مبادرت به اتخاذ تصمیم می

  اعالم ختم رسیدگی و رأی شورای حل اختالفاعالم ختم رسیدگی و رأی شورای حل اختالف
 اعضاء شورا ختم رسیدگی را ،ان سوگندیاع شهادت شهود و اتمپس از تکمیل تحقیقات و است

  .نداعالم و بشرح ذیل اقدام به صدور رأی می نمای
  ... آدرس... فرزند... خواهان ... دادنامه... شماره پرونده... شهرستان... شورای حل اختالف

  ایراد صدمه بدنی غیر عمدی منتهی به سیاه شدگی: موضوع
  ...به آدرس... فرزند :... خوانده

به شورا واصل که در تاریخ فوق رسیدگی به آن انجام و ... دادخواست خواهانگردشکار 
 و ،اعالمرا  لذا این شورا با بررسی اوراق پرونده خاتمه رسیدگی ،ت الزم صورت پذیرفتهتحقیقا

  .بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید
  رأی شورای حل اختالف

   نمونه رأی حضوری-الف
ر به ایراد صدمه بدنی غیر ئا د... ساکن... فرزند... خانم/ آقایعلیه... خانم/آقایدعوی درخصوص 

که به تأیید شهود رسیده خواهان  این شورا با استماع اظهارات  دست چپتهی به سیاه شدگیعمدی من
 قانون 484ماده  و بند الف و د 302 و 295 و 294به مواد مستنداً قانونی، و نظریه قطعی پزشکی 

وقوع دو سال پس از که مهلت پرداخت آن تا هزارم دیه کامله  به پرداخت سهخوانده را مجازات اسالمی 
قابل ابالغ بیست روز پس از و ظرف  رأی صادره حضوری .نماید می باشد محکوم میجراحت 

  .تجدیدنظر در دادگاه عمومی محل است
  نام و نام خانوادگی اعضاء شورای حل اختالف      امضاء مشاور

در صورتی که محکوم علیه ارزانترین قیمت دیه یعنی قیمت شتر را انتخاب و :نکته مهم
 ریال خواهد پرداخت بدیهی است 1,050,000 داشته باشد مبلغ 1386اخت آنرا در سال قصد پرد

  .چنانچه محکوم علیه بخواهد آنرا در سنوات بعد بپردازد به قیمت روز تأدیه خواهد نمود
                                                 

  23/10/80 قانون مجازات اسالمی اصالحی  254 ماده - 1
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   حکم به رد دعوی  حکم به رد دعوی --نمونه رأینمونه رأی
  رأی شورای حل اختالف

دایر بر ایراد صدمه ... هل و ساکنا... فرزند... خانم/علیه آقای... خانم/آقایدعوی درخصوص 
هر چند به دو د ومحتویات پرونده و اظهارات شهحسب منتهی به سیاه شدگی بدنی غیر عمدی 

شاکی نیز که در گواهی پزشکی قانونی پیشانی فقره سیاه شدگی در نواحی چانه و ناحیه قدامی 
اساساً و  ،بودهبا جدول خیابان ان خواهنقلیه بر اثر برخورد وسیله لیکن این صدمات بدان اشاره شده 

به استناد دعوی خواهان بالدلیل و غیر وارد تشخیص و لذا نقشی در این حادثه نداشته فخوانده 
حکم برد دعوی وی صادر و اعالم  قانون مدنی 1259و ماده مدنی قانون آیین دادرسی  197ماده 

  .یدنظر در دادگاه عمومی محل است روز از تاریخ ابالغ قابل تجد20 رأی صادره ظرف .می گردد
  نام و امضاء اعضاء شورای حل اختالف    نام و امضاء مشاور شورای حل اختالف

  نمونه رأی غیابینمونه رأی غیابی
الزم و نصاب نیز مدنی داشته باشد و فاقد وجهه کیفری و جنبه چنانچه دعوی خواهان صرفاً 

یک از  اصل نگردد و در هیچ بخوانده حیباشد و دسترسکمتر از ده میلیون ریال ارزش خواسته 
جلسات دادرسی در شورا خوانده حضور نیابد و یا توسط نشر آگهی هم توفیق حضور در جلسه 

در رسیدگی به خواسته خواهان ندارد و بشرح ذیل مبادرت به منعی شورا  .ننمایدرسیدگی پیدا 
  .صدور رأی غیابی می نماید

  رأی شورا
 )کمتر از نصاب مقرر ده میلیون ریال(مطالبه دیه بخواسته ... بطرفیت... درخصوص دعوی

پزشکی قانونی و شهادت  یهوارده به صورت وی که بموجب اعالم نظر  عمدیجراحتناشی از 
بوی رسیدگی وقت  خوانده علیرغم ابالغ قانونی ی از طرف،شهود انتساب آن به خوانده محرز است

بر صحت محمول را شورا دعوی خواهان فلذا هم ارسال نداشته دفاعیه ای حاضر نگردیده و الیحه 
را خوانده قانون مجازات اسالمی  از 480بند اول ماده  و 302 و 295 و 294مواد تلقی و به استناد 

به پرداخت دو صدم دیه کامله مرد مسلمان بلحاظ دو فقره حارصه در ناحیه پیشانی و چانه شاکی 
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 روز از تاریخ 20ظرف ای صادره غیابی و  ر.محکوم می نمایدظرف مدت یکسال در حق شاکی 
  .قابل واخواهی در همین شوراستابالغ 

  نام و امضاء اعضای شورای حل اختالف    نام و امضاء مشاور شورای حل اختالف

  نمونه واخواهی از رأی غیابینمونه واخواهی از رأی غیابی
دادرسی که توسط نشر آگهی وقت از ر نشده باشد و شورا حاضار خطاده با ممکن است خوان

ابالغ صرفاً امر  و ،ر واقعی بوی ابالغ نشده باشدوطه  یا اخطاریه ها ب،مطلع نشده باشدبعمل آمده 
رأی شورا مبنی بر اگر در اینصورت  .باشدنفرستاده الیحه ای هم و باشد صورت گرفته قانونی 

 این رأی نسبت به خوانده غیابی محسوب می گردد و محکوم ،باشدبوده وی غیابی محکومیت 
 قانون برنامه سوم توسعه 189 آیین نامه اجرایی ماده 18ی تواند به استناد ماده علیه غایب م

 . روز از تاریخ ابالغ به حکم غیابی اعتراض نماید20و اجتماعی و فرهنگی ظرف اقتصادی 
 بعمل می آید چنانچه ،او در همان شورا که رأی غیابی صادر نموده )اعتراض(رسیدگی به واخواهی 

رأی صدور  و مبادرت به ض شورا رأی اولیه را نق،دال بر نقص رأی اولیه ارائه نمایدادله و مدارکی 
 ، نمونه ذیل.ک جدید ابرازی می نمایدبراساس مدارمقتضی اعم از رد دعوی یا رد اعتراض واخواه 

  .یک رأی غیابی است که مورد واخواهی محکوم علیه قرار گرفته
  گردشکار
  ... مرجع رسیدگی شورای حل اختالف... شماره دادنامه... پرونده کالسه... به تاریخ
  ... به آدرس... فرزند... : واخواه

  ...به آدرس... فرزند... :خواندهوا
  غیابی... خواسته واخواهی از دادنامه

 که پس از ارجاع به این ،خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم نموده
فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر جلسه ثبت و به کالسه شعبه از شورای حل اختالف 

شورا به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و با توجه به محتویات آن ختم رسیدگی اعالم و 
  .نماید میمبادرت به صدور رأی 
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  رأی شورا
حاً اصالت مدارک ابرازی از سوی واخوانده را صریصحت و ... خانم/آقاینظر به اینکه واخواه 

النهایه در مرحله واخواهی  ،از ناحیه خود نمودهاو به انتساب جراحات وارده به اذعان پذیرفته و 
این ادعا صحت  در جهت لیکن نموده ،از هر گونه بدهی بریذمه وی را ی گردیده واخوانده مدع

و مغایرتی خالی از ایراد و اشکال حکم مورد واخواهی وی بنابر این چون دلیلی ارائه ننموده است 
اظهارنظر واخواه رد اعتراض ه ب... اعضای شورا ضمن تأیید دادنامه شماره لذا ،نداردقانونی موازین با 

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه عمومی . نمایندمی 
  .محل است

  نام و امضاء و اعضای شورای حل اختالف        نام و امضاء مشاور

  ای احکام دیات جراحتهای ساده در شورای حل اختالفای احکام دیات جراحتهای ساده در شورای حل اختالفاجراجر
 در مواردیکه انجام وظایف و اجرای تصمیم شورای ، آیین نامه اجرایی مقرر داشته12ماده 

راجع مذکور مراجع دولتی یا عمومی و ضابطین دادگستری است محل اختالف مستلزم همکاری 
. یفری، اداری، انتظامی خواهند بودمکلف به همکاری بوده و در صورت تخلف مستوجب تعقیب ک

آیین نامه مزبور اشعار داشته آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذینفع و به  19 ماده همچنین 
 چنانچه با . به موقع اجرا گذاشته میشودئی حل اختالف با صدور اخطار اجرادستور رئیس شورای

 پرونده جهت اقدام قانونی ،نمایدنکم را اجرا  محکوم علیه ظرف ده روز ح،ابالغ اخطار دائره اجرایی
  .برای اجرای حکم به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گردد
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  نمونه اجرائیه صادره از شورای حل اختالف

  

  مشخصات محکوم علیه  محکوم به  مشخصات محکوم له

  نام و نام خانوادگی  نام و نام خانوادگی

  نام پدر  نام پدر

  شغل  شغل

  نشانی و محل اقامت

شورای حل ... مورخه... به موجب دادنامه

در ... محکوم علیه مکلف است مبلغ...  الفاخت

  نشانی  له بعنوان دیه بپردازد وجه محکوم

  اد رأی را اجرا نمایدف روز م10محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ ظرف 

  حل اختالفشورای دبیرخانه نام و نام خانوادگی و امضاء 

  رئیس شورای حل اختالفو امضاء نام و نام خانوادگی 

 مهر شورای حل اختالف

  
  :محل گواهی مأمور ابالغ
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