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Investigation of One-Year Requests by the Judicial Authorities 
of Tehran for Contagious and Non-Contagious Injuries in 
Death

[1] Dictionary of Dehkhoda [2] Dictionary of Moein [3] Islamic penal code approved in 2013 
[4] Removing the mask from the rules of the commandments (Kashf al-letham an qawa’ed 
al-ahkam) [5] Jewel of the word (Javaher al-kalam) [6] Basics of completing the path 
(Mabani takmelat al-menhaj) [7] Investigating the interplay of Diat in jurisprudence and 
Iranian law with an approach to Imam Khomeini’s viewpoint [8] Murder caused by infection: 
study of jurisprudence and legal [9] Advisory theory of general legal office of the judiciary 

Aims According to articles 493 and 539 of the Islamic Penal Code, it is important the time 
interval between behavior of the perpetrator and its consequence, as well as death due to 
contagion of injury or unintentional injuries. The aim of this study was to investigate the one-
year requests by the judicial authorities of Tehran for contagious and non-contagious injuries 
in death.
Instruments & Methods In this descriptive study, a total of 77 files of deceased persons were 
examined in the autopsy room of forensic diagnostic and laboratory center of Tehran province 
in 2018, and required information was extracted. 
Findings The judicial authority requesting injuries was most often the special investigator for 
the murder and in most cases, the interval between injury and death was less than a week. The 
amount of contagious injuries was higher than non-contagious injuries. 16 deceased (20.8%) 
died at the scene. In addition, 14 (18.2%) cases of contagion were reported as having a relative 
effect. 
Conclusion The deceased who died on the scene do not fall under the category of contagion. It 
is also incorrect to declare the contagion of the damage in the form of a relative impact on the 
authors’ beliefs; therefore, injuries are merely divided into contagious and non-contagious. In 
any case, it will be up to the forensic doctor to determine whether the death is due to contagion.
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   ۱۳۹۸ پاییز، ۴، شماره ۲۵دوره                                                                                                                                                                                            ايران یمجله پزشكی قانون

محاکم  سالهکی یهادرخواست زانیم یبررس
و  یشهر تهران در خصوص صدمات مسر  ییقضا
  در فوت یرمسر یغ
  

  DM پاشایمسعود قاد

  انر یکشور، تهران، ا یقانون یسازمان پزشک ،یقانون یپزشک قاتیمرکز تحق
  MD فروزش یمهد

  انر یکشور، تهران، ا یقانون یسازمان پزشک ،یقانون یپزشک قاتیمرکز تحق
  MD آرام رایسم

  انر یکشور، تهران، ا یقانون یسازمان پزشک ،یقانون یپزشک قاتیمرکز تحق
  MD شدهتیمحمدجواد هدا

  انر یکشور، تهران، ا یقانون یسازمان پزشک ،یقانون یپزشک قاتیمرکز تحق
  MD *یمحمدیعل محمدیعل

  انر یکشور، تهران، ا یقانون یسازمان پزشک ،یقانون یپزشک قاتیمرکز تحق
  

  چکيده
قانون مجازات اسالمی، وجود فاصله زمانی  ۵۳۹و  ۴۹۳براساس مواد  اهداف:

میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن و نیز فوت در اثر سرایت صدمه یا صدمات 
های میزان درخواستمطالعه حاضر با هدف بررسی غیرعمدی حایز اهمیت است. 

مسری در ساله محاکم قضایی استان تهران در خصوص صدمات مسری و غیر یک
  فوت انجام شد.
 ۷۷در مجموع تعداد  ۱۳۹۷در این پژوهش توصیفی در سال  ها:ابزار و روش

کی مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشپرونده متوفیان موجود در تاالر کالبدگشایی 
  قانونی استان تهران مورد بررسی قرار گرفت و اطالعات الزم استخراج شد.

کننده اعالم صدمات در اغلب موارد، بازپرس ویژه مقام قضایی درخواست ها:یافته
قتل و فاصله زمانی میان ایجاد صدمه تا وقوع فوت در اکثر موارد کمتر از یک 
هفته بود. میزان صدمات مسری نسبت به صدمات غیرمسری بیشتر بود. تعداد 

نفر  ١٤) در صحنه حادثه فوت شده بودند. همچنین در تعداد %٨/٢٠متوفی ( ١٦
  ) سرایت صدمه به شکل تاثیر نسبی اعالم شده بود.%٢/١٨(

اند مشمول مقوله سرایت صدمات متوفیانی که در صحنه فوت شده گیری:نتیجه
شوند. همچنین اعالم سرایت صدمه به شکل تاثیر نسبی به باور مولفان، نمی

نادرست است؛ لذا بحث تاثیر نسبی جایگاهی نداشته و صدمات صرفًا به دو دسته 
شوند. در هر حال، تشخیص این که فوت ناشی از ری و غیرمسری تقسیم میمس

  .سرایت است یا نه، با پزشکی قانونی خواهد بود
	قضایی، پزشکی قانونی، صدمات، سرایت، فوتها: کلیدواژه

  

  ۲۲/۰۲/۱۳۹۸ تاريخ دريافت:
  ۰۵/۰۹/۱۳۹۸ تاريخ پذيرش:

  aalimohammadidr@yahoo.comنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
 تاثیر و دررفتن ونامه دهخدا به معنی سرایت بر طبق تعریف لغت
و طبق تعریف فرهنگ فارسی معین به  [1]اثرکردن چیزی در چیزی

است. بر  [2]معانی اثرکردن، اثر، تاثیر و انتقال بیماری به دیگری
قانون مجازات اسالمی مصوب اردیبهشت سال  ٢٨٩ مادهطبق 
 عمدی، قسم سه بر منفعت و عضو نفس، بر جنایت ،[3]١٣٩٢
را به شرط آن  جنایت ،٢٩١ مادهکه  است محض خطای و عمدیشبه
ت كه جنای به سبب تقصیر مرتكب واقع شود، مشروط بر اینکه 
 محسوب عمدیشبه ،شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشدواقع

 -بر عضوى تیاست که جنا نیا از سرایت در جنایت مراد کرده است.

 ای گرید یقطع عضو ای دنیدبیموجب آس -دنیبر ایرساندن بیآس
که هنگام وقوع  تىیدر جنا تیسرا شود. دهیدبیمنجر به مرگ آس

رو، در موارد ثبوت  نیآور بوده، موجب ضمان است. از اآن ضمان
 زین تیجنا تیبر قول مشهور، سرا بنا ،یعمد تیقصاص مانند جنا

در سرایت در قانون ما نظر غیرمشهور پذیرفته  .[4]آور استقصاص
زمان عرفی هم باید بگذرد تا سرایت ثابت شده است و یک مدت

آید. شود. در واقع کلمه سرایت از "اسراء" به معنی "حرکت آرام" می
 هید زین تیجنا تیعمد، در سرار یغ تیمانند جنا ه،یموارد ثبوت د در

   .[5]ثابت خواهد بود
 میان زمانی فاصله وجودقانون مجازات اسالمی، " ۴۹۳براساس ماده 

 ؛نیست جنایت تحقق از مانع آن، از ناشی نتیجه و مرتکب رفتار
 مورد حسب كه كشنده بیماری عامل انتقال ناشی از فوت مانند
در خصوص نفس، اگر صدمات متعدد  .است" دیه یا قصاص موجب

یه نفس تعلق باشد چنانچه مجموع آنها منجر به مرگ شود، یک د
گیرد، ولی اگر بعضی سرایت کند و بعضی سرایت نکند باید دیه می

کند پرداخت شود. به نظر مولفان بحث صدماتی که سرایت نمی
سرایت بیشتر در مواردی است که به مضروبی چندین ضربه در اثر 
نزاع یا حادثه و غیره وارد شده و تنها یکی از ضربات منجر به مرگ 

ین مقاله موضوع بحث ما جنایاتی است که سرایت در اشود. می
علیه شده است. اهمیت این صدمه اولیه منجر به فوت مجنی

قانون مجازات  ٥٣٩ مادهموضوع از آن جهت است که براساس 
 غیرعمدی صدمات یا صدمه سرایت اثر در علیهمجنی هرگاهاسالمی، 
 تریبزرگ آسیب یا شود قطع او اعضای از عضوی یا نماید فوت
   :شودمی تعیین دیه ذیل ترتیب به ببیند
 وعض یا نفس دیه تنها باشد، یكی وارده صدمه كه صورتی در )الف
  .شودمی ثابت تربزرگ آسیب یا
 آسیب یا عضو قطع یا مرگ چنانچه صدمات تعدد صورت در )ب

 یا ضوع یا نفس دیه تنها باشد، صدمات تمام سرایت اثر در بیشتر،
 ترزرگب آسیب یا عضو قطع یا مرگ اگر و شودمی ثابت تربزرگ آسیب
 دیه در مسری صدمات دیه باشد، صدمات از برخی سرایت اثر در

 صدمات دیه و كندمی تداخل تربزرگ آسیب یا عضو یا نفس
  .شودمی واقع حكم مورد و محاسبه جداگانه غیرمسری،

فقها از بودن جنایت در لسان در مورد عبارت مسری یا غیرمسری
. منظور از [6]های طولی و عرضی استفاده شده استعبارت جنایت

جنایت طولی این است که جنایتی ناشی از جنایتی دیگر و در اثر 
تاثیر آن وقوع یابد، ولی منظور از جنایت عرضی این است که جنایات 
مستقل از هم بوده و در همدیگر تاثیر ندارند و یکی ناشی از دیگری 

. شایان ذکر است که کلمه سرایت و کلمه تاثیر دو معنی [7]نیست
کامالً متفاوت از یکدیگر دارند. وقتی از تاثیر یک صدمه در فوت 

آید، به این معنی است که اصوالً این صدمه در بحث به میان می
فوت نقشی داشته یا خیر. در حالی که برای اظهار نظر کارشناسی در 

زمان معینی از شدن مدتبه سپری خصوص سرایت صدمه اوالً نیاز
ایجاد صدمه مزبور تا بهبود آن است تا پس از بهبودی کامل صدمه 
بتوان نظر داد که آیا صدمه بهبودیافته فوق به نحوی در کالبد متوفی 
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  سرایت کرده که در فوت وی دخیل بوده باشد یا خیر. 
اکم ساله محهای یکمیزان درخواستبررسی مطالعه حاضر با هدف 

قضایی استان تهران در خصوص صدمات مسری و غیرمسری در 
  فوت انجام شد.

  

  هاابزار و روش
پرونده  ۷۷در مجموع تعداد  ۱۳۹۷در این پژوهش توصیفی در سال 

 مرکز تشخیصی و آزمایشگاهیمتوفیان موجود در تاالر کالبدگشایی 
زم الپزشکی قانونی استان تهران مورد بررسی قرار گرفت و اطالعات 

یان فاصله زمانی مشامل جنس و سن متوفی، مقام قضایی پرسشگر، 
  اظهار نظر کارشناسی استخراج شد. ایجاد صدمه تا وقوع فوت و

 زا متوفیان از یک هیچ هویتی مشخصات مذکور، هایپرونده بررسی در
 شد. عایتر  هلسینکی اخالقی بیانیه اصول کلیه و نشد استخراج پرونده

  شدند. تحلیل و تجزیه 19	SPSS افزارنرم توسط آمدهدستبه هایداده
  

  هایافته
 ٢٨) مرد و %٦/٦٣نفر ( ٤٩شده، تعداد پرونده بررسی ٧٧از مجموع 

) زن بودند که از میان آنها بیشترین گروه سنی متوفیان %٤/٣٦نفر (
اکثرًا مقام قضایی  همچنینسال بود.  ٧١-٨٠مربوط به گروه سنی 

پرسشگر، بازپرس ویژه قتل بود که درباره صدمات مسری و غیرمسری 
در خصوص فاصله زمانی میان از پزشکی قانونی استعالم نموده بود. 

اغلب متوفیان در فاصله زمانی کمتر از ایجاد صدمه تا وقوع فوت، 
  ).١یک هفته از ایجاد صدمه غیرعمدی، فوت نموده بودند (جدول 

نفر صدمه  ٦١متوفی،  ٧٧از مجموع براساس اظهار نظر کارشناسی، 
نفر صدمه با تاثیر نسبی در  ١٤نفر صدمه غیرمسری و  ٢ مسری،

فوت داشتند. بیشترین فراوانی صدمه غیرمسری در فوت مربوط به 
جراحات سطحی شامل ساییدگی، بریدگی، پارگی، کبودی و خونریزی 

رین بود. بیشت ران استخوان یگشکستو پس از آن، زیر پوست سر 

علت فوت در صدمات مسری به ترتیب شامل صدمات متعدد بدنی، 
  ).٢های متعدد استخوانی و خونریزی مغزی بود (جدول شکستگی

  

 ٧٧های متوفیان (توزیع فراوانی مطلق و نسبی اطالعات مندرج در پرونده) ١جدول 
  پرونده)

  درصد  تعداد  متغیرها
  یمتوف جنس
  ٦/٦٣  ٤٩  مرد
  ٤/٣٦  ٢٨  زن
  یمتوف یسن گروه
  ٣/١  ١  سال ١-١٠
  ٩/٣  ٣  سال ١١-٢٠
  ٨/٧  ٦  سال ٢١-٣٠
  ١/٩  ٧  سال ٣١-٤٠
  ٤/١٠  ٨  سال ٤١-٥٠
  ١/٩  ٧  سال ٥١-٦٠
  ٢/١٨  ١٤  سال ٦١-٧٠
  ٥/١٩  ١٥  سال ٧١-٨٠
  ٢/١٨  ١٤  سال ٨١-٩٠

  ٦/٢  ٢  سال ٩٠بیشتر از 
  پرسشگر ییقضا مقام

  ٣/٧٥  ٥٨  قتل ژهیو بازپرس
  ٣/١  ١  یآگاه سیپل
  ٨/٧  ٦  دادسرا اریداد

  ٣/١٤  ١١  مسئولین کالنتری
  ٣/١  ١  یعموم یدادسرا
  فوت وقوع تا صدمه جادیا انیم یزمان فاصله

  ٨/٢٠  ١٦  کمتر از یک ساعت
  ٦/٢  ٢  کمتر از شش ساعت
  ٣/١٤  ١١  کمتر از یک روز
  ٦/٢٨  ٢٢  کمتر از یک هفته
  ٤/٢٣  ١٨  کمتر از یک ماه
  ٨/٧  ٦  بیشتر از یک ماه

  ٦/٢  ٢  نامشخص
  

  پرونده) ٧٧ها (فراوانی مطلق و نسبی متغیرهای مربوط به اظهار نظر کارشناسی پرونده توزیع) ٢جدول 
  درصد  تعداد  متغیرها

  اعالم صدمه
  ٢/٧٩  ٦١  مسری

  ٦/٢  ٢  غیرمسری
  ٢/١٨  ١٤  تاثیر نسبی

  نوع صدمات غیرمسری
  ١/٤٨  ٣٧  جراحات سطحی

  ٣/١  ١  های اندام فوقانیشکستگی استخوان
  ٧/٢٤  ١٩  شکستگی استخوان ران
  ٦/٢  ٢  های ستون فقراتشکستگی استخوان
  ٣/١  ١  خونریزی مغزی

  ٣/١  ١  خونریزی شکم و لگن
  ٨/٢٠  ١٦  صدمه غیرمسریبدون 

  نوع صدمات مسری
  ٧/٣٧  ٢٩  صدمات متعدد بدنی

  ٨/٢٠  ١٦  های متعدد استخوانیشکستگی
  ٣/١٤  ١١  خونریزی مغزی

  ٧/١١  ٩  خونریزی داخلی (قفسه سینه، شکم، لگن)
  ٦/٢  ٢  خونریزی خارجی (جراحات عمقی باز اندام تحتانی)

  ٠/١٣  ١٠  سایر موارد
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  بحث 
که نه قصد قتل وجود دارد و نه  هنگامی درباره سرایت جنایت در

دو دیدگاه متفاوت از  علیه باشداگر فرجامش مرگ مجنی ،جنایت
مشهور و  هفقها در این مورد به دو دستمنظر فقه بیان شده است: 

چون اجماع،  ایادله هشوند. مشهور بر پایغیرمشهور تقسیم می
 که سرایت ذاتاً  ذون، ایناگیری از قاعده ضمان اثر جنایت غیرمبهره

اند. در کشنده است و سایر قواعد فقهی، حکم به قتل عمدی داده
که غیرمشهور با استناد به روایت، عمومات راجع به قتل عمد،  حالی

. همان نداعمدی تاکید کردهبحث قتل عمدی را منتفی و بر قتل شبه
برای سرایت در قانون مجازات اسالمی نظر  گونه که اشاره شد

کند بررسی ادله هر دو طرف آشکار می غیرمشهور پذیرفته شده است.
کردن این نوع قتل) با عمدی تلقیکه دیدگاه غیرمشهور (شبه

نیز  لهاعمومات قتل عمد سازگاری بیشتری دارد. بررسی حقوقی مس
رهای حقوقی بر دیدگاه غیرمشهور منطبق کند که معیامشخص می

نها و ایران) ت ستانهای حقوقی مختلف (فرانسه، انگلاست، زیرا نظام
ه اند که بتوان با توجای از توجه به قصد صریح منصرف شدهتا اندازه

ها، قطعاً کشنده است، قصد به رفتار مرتکب که نوعاً و در برخی نظام
  . [8]را احراز کرد
براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در همچنین 

وارده  های بدنیتصادفات مربوط به رانندگی، چنانچه آسیب یا آسیب
به متوفی در اثر یک رفتار (مجرمانه) مرتکب باشد و حادثه نیز 
بالفاصله منتهی به فوت مصدوم شود، مقصر تنها باید به پرداخت 

تی که حادثه مذکور منتهی به دیه نفس محکوم شود، لکن در صور 
مصدومیت فرد شده و متعاقبًا مصدوم در اثر سرایت صدمه یا 

قانون  ٥٣٩صدمات فوت نماید، موضوع مشمول مقررات ماده 
و حسب مورد، مشمول بندهای الف یا ب  ١٣٩٢مجازات اسالمی 

قانون مجازات اسالمی  ٥٣٩این ماده است. منظور از سرایت در ماده 
ست که فوت ناشی از صدمه یا صدمات وارده باشد. البته این ا ١٣٩٢

صرف فوت بعد از چند روز از وقوع حادثه موجب شمول عنوان 
علت دیگری غیر از صدمه یا سرایت نیست؛ زیرا ممکن است فوت به

صدمات وارده باشد و در هر حال، تشخیص این که فوت ناشی از 
  . [9]ودسرایت است یا نه، با پزشکی قانونی خواهد ب

منظور بررسی در مطالعه حاضر که در مدت یک سال به
های محاکم قضایی شهر تهران صورت گرفت، در مجموع درخواست

پرونده متوفیان از منظر صدمات مسری و غیرمسری در  ٧٧تعداد 
نفر  ٤٩شده، تعداد پرونده بررسی ٧٧از مجموع فوت مطالعه شد. 

. بیشترین گروه سنی ودند) زن ب%٤/٣٦نفر ( ٢٨) مرد و %٦/٦٣(
و کمترین گروه  )%٥/١٩نفر ( ١٥با فراوانی سال  ٧١-٨٠متوفیان بین 

) بود. مقام قضایی %٣/١سال با فراوانی یک نفر ( ١٠تا  ١سنی بین 
پرسشگر در مورد سرایت صدمات، عمدتًا بازپرس ویژه قتل و سپس 
 اتمسئوالن کالنتری بودند. این مطالعه نشان داد که نوع صدم

متوفیان، غالباً مسری بوده است. بیشترین صدمات غیرمسری در 
فوت شامل جراحات سطحی بدن از جمله ساییدگی، بریدگی، پارگی 

صدمات  در فوت علل بیشترین بود. )%١/٤٨( نفر ٣٧ در کبودی و

  ) تشکیل دادند.%٧/٣٧نفر ( ٢٩مسری را صدمات متعدد بدنی در 
) در %٨/٢٠متوفی ( ١٦شایان ذکر است که در مطالعه حاضر، تعداد 

صحنه فوت شده بودند و لذا مشمول مقوله سرایت صدمات 
دمه شدن صشوند. از آنجایی که برای تسری صدمه اولیه و منتجنمی

به فوت، نیاز به فاصله زمانی هر چند کوتاه است، لیکن در موارد 
ای میان زمان واردشدن صدمه تا فوت در صحنه، هیچ گونه فاصله

زمان فوت وجود ندارد. بنابراین صدمه، زمانی برای تسری به دیگر 
اعضا نداشته و لذا صدمه اولیه بالفاصله کشنده بوده و بحث تسری 

) %٢/١٨(نفر  ١٤کند. همچنین در تعداد در این گونه موارد صدق نمی
ر مولفان، به باو سرایت صدمه به شکل تاثیر نسبی اعالم شده بود که

نادرست است، چون در صورت سرایت صدمه، هر میزان از آن ولو 
شود؛ لذا بحث ناچیز، موثر در فوت بوده و صدمه مسری تلقی می

تاثیر نسبی هیچ جایگاهی نداشته و صدمات صرفًا به دو دسته 
  شوند.مسری و غیرمسری تقسیم می

 یسع مقاله نیا رد .نداشت وجود یخاص تیمحدوداین مطالعه  برای
 -یمسر ( صدمه تیسرا" مقوله دو که شود انیب وضوحبه شد
. ستنده گریکدی از مستقل کامالً " فوت در صدمه ریثات" و)" یرمسر یغ

 نیا به است؛ متصور حالت دو تنها فوت در صدمه ریثات در نیهمچن
 داشتهن فوت در ریثات صدمه ای داشته فوت در ریثات صدمه که یمعن
 میدواریام. ندارد یگاهیجا چیه" ینسب ریثات" عبارت کاربرد لذا است؛

 از مفهوم دو نیا زدادنییتم با یقانون یپزشک محترم کارشناسان
 ییضاق استعالمات به ییپاسخگو در یمشکل پس نیا از گر،یکدی

  .باشند نداشته
  

  گیرینتیجه
) در صحنه فوت شده %٨/٢٠متوفی ( ١٦پرونده، تعداد  ٧٧از مجموع 

شوند. همچنین در بودند که مشمول مقوله سرایت صدمات نمی
سرایت صدمه به شکل تاثیر نسبی اعالم شده ) %٢/١٨(نفر  ١٤تعداد 

بود که به باور مولفان، نادرست است، چون در صورت سرایت صدمه، 
موثر در فوت بوده و صدمه مسری تلقی  هر میزان از آن ولو ناچیز،

شود؛ لذا بحث تاثیر نسبی جایگاهی نداشته و صدمات صرفًا به می
در هر حال، تشخیص شوند. دو دسته مسری و غیرمسری تقسیم می

این که فوت ناشی از سرایت است یا نه، با پزشکی قانونی خواهد 
دمه در بودن صبود؛ لذا اظهار نظر در خصوص مسری یا غیرمسری
  شود. فوت به زمان پس از بهبود کامل صدمه موکول می

  

مولفان این مقاله از کلیه کارکنان محترم مرکز  تشکر و قدردانی:
تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران که در بررسی 

ها نهایت همکاری را نمودند آوری دادهپرونده متوفیان و جمع
  نمایند.قدردانی می
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