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  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 : ...اولویت برنامه های آموزشی قرار گیرد به قرار ذیل است
و نیز دبیرخانه آنها به منظور آموزش های مربوط به اعضای شوراهای حل اختالف 

  »کارآمدسازی و ارتقای سطح علمی و عملی شوراهای حل اختالف
 قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی، و 189شوراهای 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 134 و سپس به تأیید رئیس محترم قوه قضائیه رسید، ماده وزیران

  .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 

ائیه، امر آموزش اعضای شوراهای حل اختالف در اولویت برنامه های مکرر ریاست محترم قوه قض
 تاکنون دوره های آموزشی متعدد و 1381آموزشی معاونت آموزش قوه قضائیه قرار گرفته و از سال 

متنوع تدوین و اجرا و منابع آموزشی مختلف اعم از کتاب و کتابچه به زبان ساده تهیه و در سطح 
متون آموزشی که در قالب کتابچه و تحت .  این روند تکاملی تداوم داردکشور توزیع شده است و

تدارک شده و کتابچه حاضر نیز نمونه ای از آن است به » گام به گام با شورای حل اختالف«عوان 
دلیل سادگی و انتقال صریح مفاهیم و تبیین نحوه رسیدگی صحیح در شوراها با استقبال گسترده 

ف مواجه شده و این معاونت توسعه و تقویت آن را در دستور کار دارد، اعضای شورای حل اختال
ضمن اینکه آگاهی از کاستی ها می تواند ما را در غنی سازی مجموعه متون آموزشی توانمند سازد 
امید داریم کتابچه حاضر مورد استفاده عالقمندان قرار گرفته و از نظریات اصالحی صاحب نظران 

  .بهره مند شویم
  عاونت آموزش قوه قضائیهم  
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  پیش گفتارپیش گفتارپپ
در شماره پیشین با اشاره بدین نکته که در منابع غنی ما که اساس مبانی فقه و حقوق اسالمی بر 
آنها استوار است باالترین تأکیدات بر حفظ کرامت و شخصیت و جسم و جان انسانها صرفنظر از رنگ 

، متمول و فاقد مکنت مالی شده و افراد عادی با پوست، نژاد، طبقه، مذهب، طرز فکر شهری، روستایی
رئیس جامعه اسالمی برابر قلمداد گردیده و همه را در چتر حمایت قانونی خود از حقوق مساوی برخوردار 
دانسته و به همگی این فرصت داده شده که از منافع و منابع خدادادی با آنهمه گستردگی بهره جویند، هر 

ند انتخاب کنند، بهر درجه علمی و اجتماعی که بدان مایلند نایل گردند، در هر شغلی می خواهند می توان
نقطه از میهن اسالمی چه در شهرها یا روستاها زندگی کنند و همگی از حقوق مساوی اعم از مرد و زن و 

  1.کودک از امتیازات انسانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی با رعایت موازین اسالم برخوردار نموده است
حاد جامعه را از تعرض دیگران مصون آدر همین راستا حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل 

دانسته و صریحاً اعالم داشته هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض قرار داد و هر 
ن نباشد کس حق دارد به شغلی که بدان تمایل دارد و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگرا

برگزیند و کسی نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به دیگران قرار دهد یا موجبات تجاوز به منافع 
   2.عمومی را فراهم آورد

نتیجه آنکه اعضای محترم شورای حل اختالف بدین نکته مهم توجه داشته باشند که برخورداری 
ایر امتیازات موجب نشود که حقوق دیگران توسط آنها طبقه ای خاص از آحاد جامعه از امکانات مالی، و س

چنانچه فردی ضعیف از طبقه پایین جامعه بدانها مراجعه کند در احقاق حق او سستی یا پایمال گردد و 
بالعکس و یا چنانچه حقی از دیگری توسط او پایمال شود به سرعت و سهولت رسیدگی نموده یا نموده و 

  3. دادن حق افراد ضعیف مورد مسامحه و سهل انگاری قرار دهندطبقات باالی اجتماعی را در
حاد جامعه که در دستورات دینی و متون آاز اینهمه تأکید بر حفظ حرمت و شخصیت، تن و جان 

قانونی وارد شده بدین نکته پی می بریم چنانچه در راستای زندگی اجتماعی و ماشینی با اینهمه گستردگی، 
، بطور غیر عمد یا خطا دچار ضایعه و آسیب شود چگونه قانونگذار و شارع مقدس به تن و جسم افراد عمداً

  .حمایت از زیاندیده پرداخته و در قالب مقررات جزایی و مدنی زیان وارده به وی را ترمیم نموده است

                                                 
   قانون اساسی 19 اصل - 1
   قانون اساسی40 اصل - 2
  به مالک اشتر) ع( خطابه نهج البالغه سفارش امام علی - 3
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  آیا دیه مجازات است؟آیا دیه مجازات است؟
ورد میکنیم که آیا دیه صرفاً با توجه به آنچه در پیشگفتار بطور اشاره بدان پرداختیم به این سوال برخ

دیه مالی است که جانی به «یک مسئولیت مدنی است یا مجازات؟ با توجه به تعریفی که از دیه شده 
 قانون مجازات 1.سبب جنایتی که بر انسان دیگری یا عضو او وارد آورده واجب است بپردازد

جنی علیه یا به ولی یا به اولیاء دم او به مُاسالمی نیز آنرا مالی دانسته که به سبب جنایت بر نفس یا عضو 
بنابر این اگر دیه را یکنوع مسئولیت مدنی و جبران خسارت بدانیم که در صورت فوت جانی از . داده می شود

شخصی اموال او داده شود به صواب نزدیکتر است تا آنرا فقط یک مجازات بدانیم که از خصوصیات بارز 
  .آنستکه با فوت جانی پرونده مختومه اعالم می گردد، هاکیفرها و مجازات بودن 

  دیه اعضاء و صالحیت شورای حل اختالفدیه اعضاء و صالحیت شورای حل اختالف
شوراهای حل اختالف به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و رفع اختالفات محلی در 
حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت قضایی آنها از پیچیدگی کمتری برخوردار است 

ایجاد سازش بین طرفین هدف  آیین نامه اجرایی مذاکراتی که به 7 براساس بند الف ماده .یس شده اندتأس
در کلیه امور مدنی و نیز امور جزایی که رسیدگی به آنها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت 

ت رانندگی و در وی تعقیب متوقف می گردد و در امور کیفری رسیدگی به جرائم تعزیری موضوع تخلفا
در صورت تراضی کتبی طرفین بدون رعایت هیچگونه سقف و نصابی و در صورت عدم ) مدنی(دعاوی مالی 

تراضی در صورتیکه خواسته دعوا تا ده میلیون ریال باشد در صالحیت شوراهای حل اختالف قرار داده شده 
ذکور یعنی طرفین به رسیدگی در شورای بنابر این رسیدگی به مطالبات دیه با مراعات نمودن شروط م. است

حل اختالف در امور مالی مربوط به دیه تراضی کتبی نمایند و در صورت عدم تراضی و صرفاً مالی بودن 
باشد و از حیث مدنی مطالبه دیه شود عمومی دیه بدون مجازات که اساساً موضوع مطروحه فاقد جنبه 

 با توجه به مقدمات فوق و آنچه در .انع قانونی مواجه نخواهد بودبا مودر شورا بالمانع است و رسیدگی به آن 
راجع به صالحیت های شورای حل اختالف توضیح داده شد اینک به شرح اجمالی و ) 1(دیات کتابچه 

تعیین مقدار دیه هر یک از اعضای بدن و شکستگی یا فلج نمودن و قطع نمودن آنها پرداخته تا میزان دقیق 
در صورت تراضی هر کدام از طرفین بدانند دیه تعیین شده آنها از طرف قانونگذار و شارع چه تا دیه تعیین 

                                                 
  470 تحریرالوسیله ص - 1
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میزان است که با اطالع از مقدار آن بهتر بتوانند نسبت به تراضی و مصالحه اقدام نموده تا به فضل الهی 
  .حقی از کسی در راستای مصالحه و سازش و نیز تراضی ضایع نگردد

  ))دیه یا ارشدیه یا ارش ( (شکستگی استخوانهاشکستگی استخوانها
در یک تقسیم بندی کلی استخوان و سایر اعضاء بدن انسان به لحاظ جنایت یا ضایعه ای که بدان 

قسم اول اعضاء و استخوانهایی که در قانون جزا و شرع دیه . وارد می شود به دو دسته تقسیم می گردند
 ولی دسته دوم استخوانها و اعضایی ،نی برای آن تعیین شده مانند استخوان بینی یا دست و پامقدر و معیّ

هستند که در شرع برای آنها دیه معین نگردیده که در صورت دوم جانی باید با نظر دادگاه و جلب نظریه 
  .رش بپردازداَکارشناسان 

منظور از کارشناسان خبره در این مورد همان پزشکان متخصصی هستند که با توجه به صدمه بدنی 
  .نمایند میرا به شورا اعالم صدمه آن ارش ت الزم در پزشکی قانونی میزان وارده و پس از مشاورا

  اعضای دارای دیه مقدراعضای دارای دیه مقدر
  موهای مردان) الف

در صورتیکه بطور کلی بر اثر حادثه یا جنایتی از بین برده شود به ) مردان(دیه موهای سر و صورت 
ببرد و مجدداً بروید از موارد پرداخت ارش اندازه دیه کامله است ولی در صورتیکه فقط موهای سر را از بین 

است ولی اگر موهای صورت را از بین ببرد در صورت روئیدن مجدد جانی باید یک سوم دیه کامله را 
  .بپردازد

سایر موهای بدن که دیه برای آنها معین نگردیده در صورت روئیدن و نیز نروئیدن آن با جلب نظر 
  . میزان آن به ترتیب فوق الذکر تعیین می گردداست کهارش واجد کارشناس هر کدام 

  موی زنان) ب
است ولی ) زن(از بین بردن موی زنان بطوریکه دیگر نروید مستلزم پرداخت دیه کامله یک انسان 

یعنی در صورتیکه این زن ازدواج میکرد مهریه سایر ) 1(بپردازد مهرالمثل باید چنانچه مجدداً بروید جانی 
از حیث اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و فرهنگی او بطور متعارف چه میزان بوده به همان زنان هم ردیف او 

میزان در صورت بریدن موهای زن که مجدداً روئیده شود باید بوی بعنوان دیه بپردازد در همین مورد اگر 
شود و دادن  مهرالمثل از دیه کامله یک زن بیشتر باشد فقط به اندازه دیه کامله یک زن بوی داده می

 تشخیص این موضوع که آیا موهای بریده شده و قطع شده مجدداً خواهد رویید یا نه .مهرالمثل الزم نیست
  .در این مورد به نظریه خبره و کارشناسان استناد می گردد
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  موهای ابروان) ج
کدام  هرنیم دیه مردان و از بین بردن ) مردان(در صورت از بین بردن موهای ابروان هر دو طرف 

از بین بردن ممکن . یک چهارم دیه کامله و چنانچه طوری از بین رود که دوباره بروید دادن ارش الزم است
است با سوزندان یا تراشیدن یا بکار بردن مواد شیمیایی باشد تفاوتی در حکم مذکور ندارد و بطور کلی دیه 

  . نصف دیه مردان است.ن بر ثلثبانوان تا میزان یک سوم با مردان برابر و در صورت افزون شد
  موهای مژه) ک

ا جلب نظریه کارشناس می باشد و برش اَمژه دیه معینی ندارد و از بین بردن آنها مستلزم پرداخت 
در تمامی از بین بردن تمام آنها یا مقداری از آنها یا زنان و مردان و کودکان وجود ندارد و از جهت تفاوتی 

  .ی شود متارش پرداخموارد مذکور 

  دیه چشمدیه چشم
دیه کامل دارد و هر کدام نیم دیه یا یک دوم دیه کامله توسط جانی به ) سالم(، دو چشماز بین بردن 

می شود دیه پلکهای چشمان که هر چشم دارای دو پلک است دیه کامله دارد ولی دیه پرداخت مجنی علیه 
 یک سوم ،مربوط به چشم چپیی یک پلک سمت راست مربوط به چشم راست و دیه سمت چپ پلک باال

  . چشم یک دوم نصف دیه کامله است2دیه کامله و از بین بردن دو پلک پائینی هر 

  دیه بینیدیه بینی
اگر در حادثه یا جنایتی تمام بینی از بین برود دیه کامله دارد و نیز از بین بردن نرمه بینی دیه کامله 

  . کامله تعیین می گردددارد ولی از بین بردن مقداری از نرمه بینی به نسبت دیه
شکستن و سوزاندن بینی اگر بینی را فاسد نماید و بهبودی پیدا نکند نیز دیه کامله دارد و در صورت 
بهبودی کامل یک دهم دیه کامله را جانی به طرف می پردازد از بین بردن سوراخهای بینی نیز موجب 

نیز پرده فاصله بین دو حفره پاره شود و موجب پرداخت ثلث دیه و اگر سوراخ به هر دو حفره سوراخی آن و 
از بین رفتن آنها نشود و با عیب بهبودی حاصل گردد یک سوم دیه کامله دارد و در صورت اصالح کلی یک 

دارد و از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن مایعات مثل خون است که از ) خمس دیه(پنجم دیه کامله 
  .ف دیه کامله استنوک بینی فرو میریزد یک دوم نص
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  دیه گوشدیه گوش
 طبعاً از بین بردن هر کدام یک دوم دیه کامله بر عهده جانی ،از بین بردن دو گوش دیه کامله دارد

 لکن از بین بردن مقداری از آن بر اساس نسبت سنجی با تمام گوش تعیین می گردد ولی ،مستقر می سازد
بردن مقداری از نرمه گوش موجب دیه به همان از بین بردن نرمه آن ثلث دیه یک گوش است و از بین 

 یعنی چون نرمه خود یک سوم نصف دیه .نسبت است ولی سوراخ کردن آن نیز یک سوم دیه خود اوست
 فلج نمودن گوش دو سوم دیه و بریدن گوش فلج یک .دارد پاره کردن آن یک نهم نصف دیه کامله است
نبرد یا موجب سرایت جنایت به استخوان یا شکستن آن سوم دیه مشروط به آنکه حس شنوایی را از بین 

  .نشود که در آنصورت دیه شکستن و سرایت یا فقدان حس شنوایی بدان افزده می گردد

  دیه لب هادیه لب ها
لبها نیز از اعضایی هستند ک بصورت زوج در بدن مثل دست و پا و چشم و گوش می باشند که از 

ر کدام نیز نیمی از دیه را به خود اختصاص داده و بریدن هر بین بردن مجموع دو لب دیه کامله دارد و ه
مقداری از لبان موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام لب تعیین می گردد ولی در صورتیکه ضربه 
وارده به لبها طوری آنها را جمع کند که نتواند درست بسته شود و نتیجتاً دندانها را نپوشاند و نمایان بماند از 

رش با جلب نظر کارشناس توسط مرجع قضایی انجام می گیرد و در صورتیکه مواردی خواهد بود که دادن اَ
 طوری سست شود که خنده و مانند آن را نتواند از دندانها بوسیله لب کنار بزند دو ،در اثر ضربه وارده به لبان

و فاقد حس ) فلج شده(ردن همین لب  می گردد و از بین بتسوم دیه کامله توسط مسبب به زیاندیده پرداخ
داخت یک سوم دیه کامله و ر شکافتن لبها بطوریکه دندانها نمایان شود مستلزم پ.یک سوم دیه کامله دارد

  چنانچه بهبودی یابد و بدون عیب خوب شود یک پنجم دیه کامله دارد 

  دیه زباندیه زبان
ز الل نمودن آن دیه کامله دارد ولی زبان از اعضاء یگانه در بدن انسان است و از بین بردن آن و نی

جنی علیه قبل از ضربه وارده و از بین بردن زبان وی توسط جانی، خود، الل بود یک سوم دیه کامله اگر مَ
دارد از بین بردن زبان کودک سخنگو نیز مستلزم دیه کامله است و چنانچه کودک به سن سخنگویی رسیده 

 ولی چنانچه معلوم شود زبان کودکی که قادر ، سخن گفتن نباشد یک سوم دیه کامله داردباشد ولی قادر به
به سخنگویی نبوده سالم بوده و قدرت بر تکلم داشته و احیاناً دیر سخنگو شده دیه کامله دارد بنابر این جانی 

نچه زبان بر اثر جنایت الل همچنین چنا. جنی علیه بپردازدباید دو سوم دیه بر یک سوم قبلی بیافزاید و به مَ
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شود ولی قطع نگردد اسباب جنایت هم تفاوتی ندارد هرچه باشد مستلزم دیه کامله است و چنانچه مجدداً 
  .جنی علیه بوی برگردد دیه را به جانی مسترد خواهند کردگویایی مَ

  دیه دندانهادیه دندانها
ی از آنها متفاوت است زیرا دوازده  ولی از بین بردن تعداد،از بین بردن تمامی دندانها دیه کامله دارد

تعبیه گردیده هر کدام از دندانها ) فک باال و پایین(دندان پیشین که هر کدام شش تا در سمت باال و پایین 
 6 پیش دو عدد، چهارتایی دو عدد، و نیش دو عدد جمعاً ،یک بیستم دیه کامله است ترکیب دندانهای پیشین

  . عدد می شود12مجموعاً عدد و هرکدام در باال و پایین 
از بین بردن دندانهای پسین یک عدد ضاحکه و سه عدد ضرس که جمعاً چهار تا و در هر طرف 

 عدد هستند هر کدام از دندانها عیناً یک 16مجموعاً هشت تا و در پایین هم به همین صورت مجموعاً 
پیشین و جلویی اصطالحاً هر کدام دو  در حقیقت دندانهای .چهارم دیه کامله مجموعاً دیه کامله می شوند

 عدد و انسان 16 عدد و تعداد دندانهای پسین 12برابر دندانهای پسین دیه دارند ولی تعداد دندانهای پیشین 
 عدد دندان اصلی دارد که معموالً در دهان انسان وجود دارد ولی دندانهای دیگر اضافی غیر از 28مجموعاً 

بعضی از .  مثل دندان عقل،آنها با جلب نظر کارشناس خبره ارش تعیین میگرددآنچه اشاره شد در جنایت بر 
 در احکام دیه مذکور فرقی بین دندانهای 1فقهاء دیه دندان زاید را یک سوم دیه دندان اصلی دانسته اند

ک سوم متفاوت از نظر رنگ وجود ندارد ولی اگر دندان قبالً در اثر حادثه ای سیاه شدگی پیدا کرده باشد ی
  .دیه دندان سالم و سیاه نمودن دندان بر اثر جنایت بدون افتادگی دو سوم دیه همان دندان است

  دنداندندان) ) شکافشکاف((دیه شقاق دیه شقاق 
اگر بر اثر حادثه یا ضربه ای عمداً یا غیر عمد دندان شکاف پیدا نماید یا لق شود چه میزان دیه دارد؟ 

رش بدان تعلق می گیرد و همچنین در  کند اَاگر محکم شده و بهبودی حاصلچنانچه در صورت لقی 
صورت ایجاد شکاف بر دندان نیز جانی به مجنی علیه طبق نظریه کارشناس خبره و پزشکی قانونی ارش 
می پردازد ولی در صورتیکه بر اثر لقی بیافتد دیه از بین بردن دندان حسب مورد که آیا از دندانهای پیشین 

  .معینه را خواهد پرداختاست یا از دندانهای پسین دیه 

                                                 
  187 ابن براج مهذب ص - 1
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  دیه دندانهای شیری کودکدیه دندانهای شیری کودک
چنانچه در اثر حادثه یا هر علت دیگری دندان شیری کودک از بین برده شود که دیگر بجای آن 
دندان نروید جانی یک دیه کامله به ولی طفل خواهد پرداخت ولی اگر طوری دندان طفل از بین برود که 

ای طفل هر کدام از دندانهای کودک که مجدداً روئیده شود یک صدم مجدداً بروید بدون تفاوت بین دندانه
  .دیه کامله دارد

  دیه گردن و فکدیه گردن و فک
شکستن گردن دیه کامله دارد ولی در صورتیکه کج شود و نشکند ولی منافع آن مثل قدرت بلعیدن و 

  .فروبردن غذا از بین برود ارش با جلب نظر کارشناس تعیین می گردد
ایین از بین بردن آنها دیه کامله دارد و دیه هر کدام نصف دیه است الزم به ذکر هر دو فک باال و پ

است دیه فک از دیه دندانها مستقل محسوب نمی شود و چنانچه از بین نرود ولی باعث دشواری و نقص در 
  .جویدن یا هر نقص دیگری شود ارش باید به مجنی علیه پرداخت شود

  دیه دست و پادیه دست و پا
 ولی دیه قطع انگشتان هر ،ست تا مفصل مچ دیه کامله و هر کدام نیم دیه کاملهاز بین بردن دو د

 هر انگشت چه دست یا پا یک دهم دیه کامله دارد و دیه قطع .دست تنها یا تا مچ نیز نیم دیه کامله دارد
یک دوم دیه ) شصت(بند هر انگشت یک سوم دیه انگشت سالم غیر از بند انگشت شصت که قطع بند آن 

 فلج کردن انگشتان هم در حادثه مستلزم دو سوم دیه انگشت سالم است ولی قطع نمودن .نگشتان استا
  .انگشت فلج یک سوم قطع نمودن انگشت سالم است

دیه ناخنها بطوری که در اثر حادثه ای دیگر نروید یا سیاه و فاسد بروید یک صدم دیه کامله و اگر 
  مله استسالم و سفید بروید یک دویستم دیه کا

  دیه ستون فقراتدیه ستون فقرات
شکستن ستون فقرات مستلزم پرداخت دیه کامله است خواه اساساً درمان شود یا بعد از عالج بصورت 
خمیدگی درآید یا آنکه خمیده نشود ولی نتواند بر اثر شکستن ستون فقرات با کمک عصا راه برود یا توانایی 

ه رفتن را از او سلب نماید ولی چنانچه بدون عیب بهبود جنسی یا توانایی ضبط ادرار و مدفوع یا نشستن و را
  .یابد یک صدم دیه کامله می پردازد
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 برای شکستن ستون فقرات دیه کامله و برای ،چنانچه در اثر شکستگی ستون فقرات دو پا فلج شود
  .نخاع هم دیه کامله دارد. فلج شدن پاها دو سوم دیه کامله را استحقاق دارد

  ه و بیضهه و بیضهدنده ها و ترقودنده ها و ترقو
در قطع نمودن بیضه چپ دو سوم دیه کامله و قطع بیضه راست یک سوم دیه کامله و فرقی بین 

دیه تورم بیضه ها چهار دهم دیه کامله و در صورتیکه . جوان و پیر و کودک و سالم و عنین وجود ندارد 
دنده های قفسه سینه . تورم مانع راه رفتن شود هشت دهم دیه کامله به مجنی علیه پرداخته می گردد

دنده هایی که در پهلوی چپ واقع شده و قلب را احاطه نموده شکستن : انسان بدو قسم تقسیم می گردد
 دیه شکستن دو ترقوه .آنها هر کدام یک چهلم دیه کامله و دنده های سمت راست یک صدم دیه کامله دارد

ام از آنهاست و این در صورتیست که درمان دیه کامله و طبعاً هر کدام نیمی از دیه کامل شکستن هر کد
 ولی اگر به خوبی درمان شود دیه هر کدام یک بیست و پنجم دیه کامله .پیدا نکند یا معیوب درمان شود

 دیه کامله و اال ارش با جلب ، شکستن دنبالچه که منجر به عدم قدرت به ضبط مدفوع می شود.انسان است
سایر استخوانها ارش تعیین می گردد و برای  اینها دیات مقدره بود ولی .نظر کارشناسان خبره و دادگاه است

شکستن استخوانهایی که دیه مقدر دارند در صورت عدم بهبودی کامل یک پنجم دیه و در صورت بهبودی 
کوبیده شدن استخوان یک سوم دیه آن و دیه . چهار پنجم از خمس دیه به مجنی علیه پرداخت می گردد

  .تخوان بدون از بین بردن آن دو سوم دیه آن عضو می باشدجدا کردن اس

  دیه منافعدیه منافع
دیه عقل و زایل کردن آن دیه کامله است و در صورت نقصان عقل ارش می پردازد مثالً کم ) الف
  .حافظه شود
از بین بردن شنوایی مجموع دو گوش دیه کامل و در از بین بردن شنوایی یکی از دو گوش ) ب

بنابر این اگر با بریدن دو گوش شنوایی آنان نیز از بین برود دو دیه . آید یه کامل الزم میپرداخت یک دوم د
کامله پرداخت می شود؛ یکی بخاطر از بین بردن گوش و دیگری بخاطر از بین بردن شنوایی زیرا این دو با 

 چشم این مطلب  مانند آنکه گوش قطع شود و شنوایی آن بماند برعکس در مورد،یکدیگر تالزم ندارند
 زیرا الزاماً با از بین بردن آنان بینایی آن نیز از بین می رود و دیه پاره کردن پرده گوش ارش ،صادق نیست

  .دارد
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دیه گفتار و دیه از بین بردن حس بویایی موجب پرداخت دیه کامل برای هر کدام است و نیز ) ج
  .نند گوش دو دیه الزم می آیدچنانچه بر اثر بریدن بینی حس بویایی از بین برود هما

ولی از بین بردن زبان دیه کامله دارد است لزم پرداخت ارش تدیه از بین بردن حس چشایی زبان مس
 . دیه سلس ادرار در صورتیکه در روز کامل باشد دیه کامله است.از بین بردن صوت گویایی دیه کامله دارد

 صورتیکه براثر ضربه تا اول روز سلس ادرار داشته باشد تا اگر تا نمیروز سلس ادرار دارد دو سوم دیه و در
رش الزم هنگام برآمدن روز قطع شود یک سوم دیه کامله دارد ولی اگر در همه روز سلس ادرار نباشد اَ

میĤید اگر در اثر جنایتی قدرت بر مقاربت از مجنی علیه سلب شود دیه کامله دارد ولی اگر انزال منی یا 
رش بپردازد قطع آلت تناسلی مردان ل یا باروری در زنان یا لذت مقاربت را از بین ببرد باید اَقدرت تولید مث

  .نیز مستلزم پرداخت دیه کامله و در زنان نیز در هر طرف نیم دیه کامله دارد

  اقدامات شورا در رسیدگی به دعوی مطالبه دیهاقدامات شورا در رسیدگی به دعوی مطالبه دیه
   ناشی از ایراد صدمه بدنی غیر عمدیبررسی مفاد دعوی) الف

  .دعوی رسیدگی به دیه باید مشتمل بر موارد ذیل باشد
  . نام و نام خانوادگی و محل سکونت طرفین و نام پدر هر کدام از طرفین-1
 تراضی کتبی طرفین در رسیدگی به دعوی مالی دیه در صورتیکه نصاب آن بیش از ده میلیون -2
  .ریال باشد
ن به خوانده اعم از کروکی تنظیمی توسط  مکان، زمان دقیق وقوع حادثه و نحوه انتساب آ-3

تاریخ تنظیم  امور راهنمایی و رانندگی با ذکر شماره انتظامی وسیله نقلیه دارای شمارهفنی افسران کاردان 
  .صورتجلسه و کروکی و اینکه مقام مربوطه آنرا مهر و امضاء نموده باشد

   نظریه قطعی پزشکی قانونی مبنی بر وضعیت مصدوم -4
  شورای حل اختالفیکی از حوزه های ور ثبت شکواییه و ارجاع به دست) ب

در صورتیکه دادخواست به شرح مندرج در فوق کامل باشد رئیس شورا دستور ثبت آنرا به دبیرخانه 
حوزه شورا مطرح و طرفین بهمراه گزارش به همان حوزه های صادر نموده و پس از ثبت پرونده در یکی از 

نقایصی وجود داشت یا گواهی پزشکی قانونی قطعی نبود و نیاز به طرح دعوی چه در هدایت میگردند چنان
معاینه مجدد داشته باشد در مهلت تعیین شده توسط پزشکی قانونی مصدوم به همراه گواهی قبلی به 

  .پزشکی قانونی اعزام و در صورت قطعی شدن طول درمان به دعوی رسیدگی خواهد شد
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   شورای حل اختالفشروع به رسیدگی در) ج
در دعوی مطالبه مدنی دیات که همراه طرفین و دادخواست و ضمائم آن همانند نظریه افسر کاردان 

و مدارک می گردد فنی و نظریه پزشکی قانونی به شورای حل اختالف واصل شد رسیدگی به دعوی آغاز 
  .د گرفتطرفین مورد مداقه اعضاء شورای حل اختالف که سه نفر هستند قرار خواه

   شورای حل اختالف شورای حل اختالفنمونه دادخواست مطالبه دیه درنمونه دادخواست مطالبه دیه در
  

  خواهان
  یا وکیل

نام و نام 
  خانوادگی

نام و نام 
  خانوادگی

  محل اقامت  شغل  نام پدر

  خوانده
  یا وکیل

          

تعیین 
  خواسته

  .....مطالبه دیه به مبلغ 

دالیل و 
  منضمات

توافق نامه ( -ایر ضمائم، نظریه کارشناس تصادفات، س)قطعی(نظریه پزشکی قانونی 

  )در صورت مطالبه دیه بیش از ده میلیون ریال

  ..رئیس شورای حل اختالف
ده بر اثر بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه اینجانب شده و ناحتراماً به استحضار می رساند خوا

 افسر تو نظریه پزشکی قانونی دال بر وضعیت جسمانی ضمیمه اسمصدوم شده ام ... از ناحیه 
 7رسیدگی به دعوی به استناد ماده فلذا داشته اعالم حادثه را کاردان فنی نیز کروکی و علت اصلی 

  .ستاستدعاآیین نامه شورای حل اختالف مورد 
  نام و نام خانوادگی خواهان

  شماره و تاریخ ثبت دادخواست
  .....تاریخ                                        .....شماره

  رسیدگی فرمایید...... شورای حل اختالف.... ه شعب
 نام و نام خانوادگی رئیس مجتمع شورای حل اختالف 

  تاریخ         امضاء

  
همانگونه که ذکر شد اعضاء شورای حل اختالف تنها در صورتی می توانند به دادخواست مطالبه دیه 

وافق طرفین موجود نباشد رعایت نصاب در رسیدگی کنند که توافق کتبی طرفین ضمیمه سوابق شود و اگر ت
از در صورت افزایش لیکن .  ضروری است می باشددعوی مالی که الزاماً به کمتر از مبلغ ده میلیون ریال
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 پرونده را بایگانی و آنها را به مراجع صالحیتدار در دادگستری ،مبلغ مندرج در آیین نامه اجرایینصاب 
  .هدایت خواهند نمود

  سیدگی و صدور رأی دیه از طرف شورای حل اختالفخاتمه ر) د
با عنایت به رسالت شوراها در حل و فصل دعاوی مردم از طریق ایجاد صلح و سازش شایسته است 
بدواً مساعی الزم را جهت اصالح ذات البین معمول دارند چنانچه با نصایح و راهنمایی اعضای شورای حل 

یا شروطی برای سازش قید کردند به شرح ذیل اقدام به تنظیم اختالف طرفین اقدام به سازش نمودند 
  .گزارش اصالحی می گردد

  گزارش اصالحی
.... به آدرس .... فرزند ....  خواندهعلیه.... به آدرس.... شغل ..... فرزند ... درخصوص دعوی خواهان

ی سر طبق اظهار عقیده از جراحات ناشی از کندن مواثر در دایر به مطالبه دیه به شرح مندرج در خواسته 
خوانده موافقت نمود .... مورخ... به شمارهمضبوط در پرونده اعالم نظر پزشکی قانونی متخصص و پزشکان 

کالً به وی بپردازد و مراتب صورتجلسه  جهت معالجه و درمان متقبل شده ریال که توسط خواهان... مبلغ
 قانون آیین دادرسی مدنی گزارش 182 و 178استناد مواد گردیده و به امضاء آنان رسیده لذا این شورا به 

اصالحی بشرح توافق مذکور را صادر و اعالم می نماید؛ مفاد توافق و سازش نامه بین طرفین و قایم مقام 
 آیین نامه اجرایی 18 قانون مذکور نافذ و معتبر است رأی سازش به استناد ماده 184قانونی آنها وفق ماده 

  .ون برنامه سوم توسعه طرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی محل است قان189ماده 
  نام و نام خانوادگی اعضاء شورای حل اختالف
  نام و نام خانوادگی مشاور شورای حل اختالف

در صورتیکه بین طرفین سازش حاصل نگردد شورای حل اختالف ناگزیر از رسیدگی و صدور رأی 
با مالحظه نظریه افسر کاردان فنی و نیز گواهی قطعی پزشکی حسب مورد شورا خواهد شد در این صورت 

الزم به مقصر قانونی یا هر اقدام دیگری که در راستای انتساب صدمه بدنی عمدی یا غیر عمدی بودن آن 
وب ان آن از ناحیه مضریتو ا» قسامه«استماع شهادت شهود و انجام مراسم سوگند از قبیل بداند انجام داده 

  .رأی مقتضی را صادر می نماید
  اعالم ختم رسیدگی و صدور رأی ماهوی) هـ

شورای حل اختالف پس از رسیدگی به دعوی مطالبه دیه و انجام تحقیقات و بررسی های الزم به 
  .شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید
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  .....شماره دادنامه..... تاریخ ..... کالسه پرونده 
  ....ه آدرسب..... : خواهان
  به آدرس... شغل.... فرزند ...... : خوانده
   مطالبه دیه:خواسته

  گردشکار
خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده بخواسته مطالبه دیه به این شورا تقدیم نموده که با دعوت از 

وند متعال استعانت از خدارا اعالم و با  ختم رسیدگی ،طرفین و با انجام تحقیقات و مالحظه مستندات دعوی
  .به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید

  رأی شورای حل اختالف
راد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر یناشی از ابه خواسته مطالبه دیه .... به طرفیت... درخصوص دعوی

 را.... خوانده تصدی اتومبیل.... موضوع گزارش افسر کاردان فنی که در تاریخ بی احتیاطی در امر رانندگی 
نظریه و د نموده ربا خواهان برخوو عدم توجه کافی به جلو بعهده داشته و بعلت تخطی از سرعت مطمئنه 

مصون از هر گونه و نموده اعالم خوانده به شرح مذکور توسط حادثه را اصلی افسر کاردان فنی که علت 
تأیید ناحیه مچ را چپ از  یپاقطع ... به موجب نظریه شمارهنیز  پزشکی محترم قانونی  وماندهباقی اعتراض 

لذا شورا به استناد اند طرفین تراضی کتبی به رسیدگی ماهوی در این شورا نموده نموده که با توجه به اینکه 
دیه کامله در حق خواهان به نصف قانون مجازات اسالمی وی را به پرداخت ... 302 و 418 و 295مواد 

 آیین نامه 18م می نماید این رأی حضوری و به استناد ماده وقوع حادثه محکوتاریخ مدت تا دو سال از 
  . قانون توسعه برنامه سوم قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل است189اجرایی ماده 

  نام و امضاء اعضای شورای حل اختالف
  نام و امضاء مشاور شورای حل اختالف
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  یک نکته در مورد دیه و تنصیف آنیک نکته در مورد دیه و تنصیف آن
صادر می گردد الزم است میزان آن براساس یا نصف آن ت دیه و در مواردیکه حکم به محکومی

 وزیر محترم دادگستری به مراجع قضایی کشور که ارزش ریالی دیه 9/1/86 مورخ 184/02/111بخشنامه 
 میلیون ریال که قهراً نیم آن یکصدو هفتاد و پنج میلیون ریال می شود 350,000,000را براساس شتر مبلغ 
مچنین ربع دیه و عشر دیه یک چهارم یا یک دهم دیه براساس مبلغ سیصدو پنجاه محاسبه گردد و ه

میلیون ریال یکدهم آن سی و پنج میلیون ریال و یک صدم دیه سه میلیون و پانصد هزرا ریال محاسبه و 
 1386تعیین می گردد، قابل ذکر است آنچه از حیث میزان ریالی دیه در بخشنامه اشاره شد مخصوص سال 

  .ک محاسبات استالت و با فرارسیدن سال بعد نرخ اعالمی همان سال ماس
  


