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Abstract 
Introduction: The cochlea is a part of the inner ear in terms of anatomy, and it 
is a part of the sensory mechanism in function. The cochlear implant is usually 
done on people, especially children, who suffer intensely from sensory-neural 
hearing loss and those who cannot use hearing aids. By cochlear implants, the 
hearing ability will return to them. Thousands of people in Iran have already 
done the cochlear implant. Based on the span of cochlear implants and the 
number of people who have done this surgery, and the lack of law in this field, 
the hearing system-related crimes about these people have not been checked 
legally. 
Conclusion: According to the definition of an organ, the cochlea is considered an 
independent organ due to its function. In a cochlear implant, in contrast with a 
cochlear transplant, the implantation of non-biological tissues or organs is 
performed, whose legal effect of crime is different with organ transplant. Since 
the cochlear implant device does not have biological life, there is no infinite 
analogy between the criminal and the victim's ear, and the verdict is similar. 
According to the fact that after the implant surgery, the hearing ability of the 
victim will return to its normal form if the crime happens, based on the articles 
570, 566, and 682 of the Islamic penal code and according to the held 
referendum, heavy damages including financial guarantee, compensation of 
hearing benefit, Arsh of felony and Arsh of loss of function are set as punishment.  
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 چکیده

حلزون گوش از نظر آناتومی جزء گوش داخلی و از نظر عملکردی جزء مقدمه: 

مکانیزم حسی است. برای اشخاص، خصوصًا کودکانی که دارای نقص شنوایی 

عصبی در حد عمیق هستند و از سمعک نتوانند استفاده کنند، عمل  -حسی

. با عمل کاشت حلزون، منفعت شنوایی به شخص شودیمکاشت حلزون انجام 

اند. با گردد. تاکنون هزاران نفر در ایران عمل کاشت حلزون انجام دادهبازمی

 انددادهتوجه به گستردگی عمل کاشت و فراوانی اشخاصی که این عمل را انجام 

قانونی موجود، موضوع جنایت بر سیستم شنوایی این  خألبا توجه به  و

 اشخاص از منظر حقوقی بررسی شد. 
با توجه به مفهوم عضو، حلزون گوش بر اساس ماهیت عملکردی  ی:ر یگجهینت

شود. در عمل کاشت حلزون برخالف عنوان عضو مستقل محسوب میخود به

آثار حقوقی  که ردیگیمپیوند، جاگذاری بافت یا عضو غیربیولوژیک انجام 

جنایت بر آن متفاوت از عضو پیوندی است. از آنجایی که دستگاه کاشت حلزون 

علیه مماثله تام برقرار د حیات بیولوژیکی است، لذا بین گوش جانی و مجنیفاق

با توجه به اینکه با عمل کاشت، شنوایی  .نیست و در حکم مماثل است

، ۵۷۰گردد، در صورت جنایت، مستفاد از ماده یبرمعلیه به حالت طبیعی مجنی

سارات سنگین آمده حسب مورد خعملق.م.ا و نظر به استفتاء به ۶۸۲و  ۵۶۶

اعم از ضمان مالی، دیه منفعت شنوایی، ارش جنایت و ارش افت عملکردی 

 شود.عنوان مجازات تعیین میبه
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 مقدمه

عنوان یکی از اعضاء اصلی بدن، نقش بسیار دستگاه شنوایی به

مهمی در فرآیند یادگیری و فعالیت روزمره فرد دارد. در علوم 

پزشکی از نظر تشریحی از چهار بخش خارجی، میانی، داخلی و 

مرکزی تشکیل شده است و از نظر عملکردی به سه مکانیزم 

. حلزون گوش از نظر ]1[ودشیمانتقالی، حسی و مرکزی تقسیم 

آناتومی جزء گوش داخلی و از نظر عملکردی جزء مکانیزم حسی 

است که در تبدیل امواج صوتی به امواج الکتریکی و درک صدا و 

. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ]2[گفتار نقش دارد

برای اشخاصی که نقص حلزون گوش دارند و کاهش شنوایی 

د عمیق داشته باشند، عمل کاشت حلزون انجام عصبی در ح-حسی

. تکنولوژی عمل کاشت حلزون حدود دو دهه وارد ایران ردیگیم

عصبی -شده است. تا کنون هزاران نفر دارای نقص شنوایی حسی

عمیق تحت عمل جراحی کاشت حلزون قرار گرفتند. در صورت 

رفته بودن عمل کاشت، منفعت شنوایی ازدستآمیزموفقیت

همانند افراد طبیعی  باً یتقرگردد و عملکرد شنوایی شخص یبرم

 . ]3[خواهد شد

سیاست جنایی اتخاذشده در جنایت علیه تمامیت جسمانی انسان 

قبل و بعد از انقالب اسالمی متفاوت است. با مالحظه قوانین قبل 

، جنایت به انسان، مجازات قصاص، دیه و ۱۳۵۷از انقالب اسالمی 

ارش نداشت و مرتکب، در صورت ارتکاب جرم علیه تمامیت 

قانون ( ق.م.ع ۱۷۲اده جسمانی در محاکم کیفری به استناد م

سال حبس محکوم  ۲حسب مورد تا  ۱۳۵۲ )یمجازات عموم

و به تبع محکومیت، مطابق مقررات مسئولیت مدنی برای  شدیم

. بعد از ]4[شدیمجبران ضرر و زیان ناشی از جرم نیز حکم صادر 

پیروزی انقالب اسالمی قانون مجازات عمومی نسخ شد و به 

اسی جمهوری اسالمی ایران نظر بر این قانون اس ۴استناد ماده 

است که کلیه قوانین از جمله قوانین جزایی منطبق با شرع اسالم 

به مجازات اسالمی، ، قانون راجع۱۳۶۱در سال  .]5[تنظیم شود

ی هامجازاتی نیبشیپقصاص، حدود و دیات تصویب شد که با 

جمله دستگاه  به صدمات به بدن انسان ازقصاص و دیه راجع

که قانون  ۱۳۷۰. در سال [6]وجود آمدشنوایی، تحوالت اساسی به

مجازات اسالمی تا حدودی اصالح و جایگزین قانون اخیرالذکر شد، 

. در سال [6]موادی به صدمات بر دستگاه شنوایی اختصاص یافت

، قانون مجازات اسالمی با اصالحاتی جایگزین قانون قبلی ۱۳۹۲

ددی به ضمانت اجرایی جنایت بر شد. در قانون مذکور مواد متع

نحوی که برای جنایت وارد بر سیستم شنیداری اختصاص دارد، به

الله و نرمه گوش، مجازات قصاص و برای جنایت بر سایر اعضاء 

دستگاه و منافع شنوایی، حسب مورد مجازات، دیه و ارش مقرر 

سال ی) قانون مجازات اسالم( ق.م.ا ۶۸۲. بر اساس ماده [6]شد

بردن حس شنوایی مجموع دو گوش دیه کامل و ازبین ۱۳۹۲

بردن حس شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد؛ گرچه ازبین

ق.م.ا  ۵۶۳از دیگری باشد. ماده  تریقوشنوایی یکی از آن دو 

برخالف قوانین سابق ضمن بیان قاعده دیه  ۱۳۹۲مصوب سال 

عنوان عضو به رسمیت اعضاء زوج و فرد، اعضاء داخلی را به

گذار در قانون یاز طرف ؛[6]شناخت و مشمول قاعده مذکور دانست

الخصوص در یعل یاز قانون مجازات اسالم یو در مواد ینیامر تقن

 فیتعر گاهچیده مذکور از واژه عضو استفاده کرده است اما هما

پژوهش  نیاساس در ا نیبر ا ؛ه نداده استیاز آن ارا یواضح

 ۵۶۶ماده . ستیخواهد شدکه مراد از عضو  و عضو سالم چ یبررس

به دیه صدمه و خسارت وارد بر عضو پیوندی  ۱۳۹۲ق.م.ا سال 

اگر عضو پیوندشده بعد از . مستفاد از ماده مذکور [6]اشاره دارد

پیوند دچار حیات شود، در صورت آسیب، به میزان دیه عضو اصلی 

شدن، همانند عضو معیوب دیه دارد. همچنین و در صورت معیوب

 . خسارت به عضو مصنوعی را موجب ضمان دانسته است

های تعیینی برای جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی از مجازات

ی از شروط اجرای قصاص عضو مشابهت و یک. انسان قصاص است

توان پروتز کاشت یم ایبا توجه به ماده مذکور آ .]6[مماثلت است
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مورد  وندیمفهوم واژه پ ایکرد؟ آ یعضو تلق کیعنوان حلزون را به

 یاست و آثار حقوق کسانیاشاره در ماده مذکور با مفهوم کاشت 

مجازات  نییق.م.ا در تع ۵۶۶دارند؟ نحوه اعمال ماده  یبرابر 

چگونه  ،حلزون تکاش یشخص دارا ییشنوا ستمیبرس تیجنا

از مجازات  یکیبه موجب قانون و شرع  کهیی است؟ از آنجا

 یقصاص است و از شروط اجرا ،بر عضو تیجنا یبرا ینییتع

 ایآ ،دو عضو است نیو مماثلت ب یبرابر  ،مجازات قصاص عضو

که کاشت حلزون انجام داده است  یشخص واییشن ستمیس نیب

و مماثلت  یبرابر  ازاتمج یو اجرا نییتع ثیاز ح یبا گوش جان

 برقرار است؟

 خألبا توجه به فراوانی اشخاص دارای کاشت حلزون در جامعه و 

مقرراتی موجود، پژوهش حقوقی در زمینه جنایت به سیستم 

. این دیرسیمنظر شنوایی اشخاص دارای کاشت حلزون ضروری به

ی حقوقی هادادهی آور جمع، بر اساس مطالعات اسنادی و تحقیق

، پیوند و عضوسالمتو پزشکی با بررسی مفاهیم مماثلت، عضو، 

یستم شنوایی اشخاص کاشت حلزون، به تحلیل جنایت وارد بر س

 دارای کاشت حلزون پرداخت.
 

 عضو 

در ادبیات فقه و حقوق موضوعه، از جرایم علیه اشخاص که 

صورت غیرسالب حیات باشد، با دو تعبیر مختلف جنایات وارد به

که عنوان اولی  شودیمیاد » طرف و عضو«یا » مادون نفس«بر 

ست. عنوان جنایت ا» طرف«و گویاتر از عنوان دومی یعنی  ترجامع

بر مادون نفس، تعبیری است که در فقه مذاهب اربعه اهل تسنن، 

. در مقابل، در فقه شیعه در تعبیر غالب فقهای ]7[بیشتر رایج است

. علت شودیمیاد » جنایت وارد بر طرف و عضو«شیعه تحت عنوان 

آن است که این عنوان، » مادون نفس«بودن عنوان جامع و گویا

همه جنایات وارد بر بدن فرد را که کمتر از قتل و سلب حیات 

، اعم از اینکه این جنایات، بر عضو ظاهر بدن ردیگیمباشد را در بر 

بر  ماً یمستقوارد شود یا بر اعضای داخل، اعم از اینکه این جرم، 

نحو صورت غیرمستقیم و بهگرفته باشد یا بهعضو شخص صورت 

 . ]7[سلب منفعت عملکردی آن عضو، انجام شده باشد

آمده بر استخوان هر گوشت فراهم«در تعریف عضو آمده است: 

. ]8[»گویند و جمع آن اعضاء است عضهی از شی را اقطعهاست و 

دریافت که مراد از  توانیمبا رجوع به سخنان اهل لغت و تبادر 

عضو همان جزء است، اما هر جزئی مقصود نیست، بلکه مراد 

. در اصطالح فقه و ]8[جزئی است که عمل و وظیفه مستقل دارد

به » قصاص طرف«در عبارت » طرف«حقوق، در بحث قصاص، 

. در ]9[است» همه اعضاء بدن اعم از اعضای ظاهر و باطن«معنای 

ل بدن، حواس و منافع متعلق به آنها یک نگاه جامع، به مفهوم ک

. از نظر پزشکی عضو متشکل از سلول و بافت است. سلول است

بخش هر موجود زنده  نیترکوچکعنوان واحد زنده و پایه بدن، به

است که اجزاء مختلفی در آن وجود دارد و هر کدام کار مشخصی 

ر یکسانی که ساختا هاسلولی از امجموعه. به ]10[دهندیمرا انجام 

دارند و با یکدیگر برای انجام عمل خاص در تعامل باشند بافت 

(Tissue) ها که عمل خاصی را ی از بافتامجموعهو به  ندیگویم

. بنابر این هر ]11[گویندیم (Organ)، عضو دهندیمدر بدن انجام 

اندام اعم از داخل و خارج بدن با سلول، بافت و عملکرد 

  .شوندیمیافته خود عضو محسوب اختصاص
 درونی عضوبدن انسان به  سازندهاجزای  ،کلی یبندمیتقسدر یک 

 . با مطالعهشوندیمتقسیم  (منصوص) اهریظ و(غیرمنصوص) 

 اعضاءنقش  اهمیت، بدن انسان علمی عملکرد هر یک از اعضاء

آسیب به اعضای  نیترکمکه  چرا ؛شودیمخوبی مشخص بهدرونی 

را برای سالمت انسان  یر یناپذجبرانلطمات  تواندیم الذکرفوق

حق دریافت ضرر و زیان مسترا  دهیدبزهدنبال آن وجود آورد و بهبه

» دیه« دهیدبزهیکی از ضمانت اجراهای جبران ضرر و زیان  .نماید

العمل جبرانی است که تأسیس آن فرصت زیرا دیه عکس ؛]12[است

کیفری فراهم  گرسرکوبمناسبی را در گریز از تمسک به ابزارهای 

نموده و در همین حال ترمیم خسارات و صدمات وارد بر 

 ١٣٩٢ مصوب ق.م.ا ١٧ ماده. ]13[سازدیمرا نیز ممکن  هیعلیمجن

. قواعدی بر ]6[تقسیم کرده است غیرمقدر و مقدر نوع دو به دیه را

 یکی از مشهورترین قواعد حاکم بر دیاتحاکم است.  سیتأساین 

 صاحب مرحوم توسط که است فرد و زوج اعضای هید قاعده

ی اگر جفت آفریده عضو هر آن با مطابق و شده بیان ]14[جواهر

آنها دیه کامل  جفتبهای شده باشد مانند چشم و دست و پا خون

نصف دیه کامل و هر عضوی  ،بهای هر یک از آن دواست و خون

کامل خواهد  هیدبردن آن موجب آفریده شده باشد ازبین فردهرگاه 

فقهای امامیه در آثار خود بدین قاعده اشاره نموده  اکثربود. تقریبًا 

مخالفی  ،گفته شده کهییجاتا  ]15-17[انددادهو بر اساس آن فتوا 

بین اصحاب در این مورد وجود ندارد و در احکام کلی مستنبط از 

برگرفته  ،قاعده مورد اشاره. ]18[ادعای اجماع شده است، این قاعده

 است. بن سنانعبداهللاو  هشام بن سالم از دو صحیحه

از منظر فقهی در شمول قاعده اخیرالذکر نسبت به اعضای ظاهری 

نیست، ولی آنچه  تردیدیدست و پا الله گوش، یا خارجی مانند 

اعضای زوج و فرد بر  قاعدهامکان شمول  ،محل مناقشه است

که  شودیماین سئوال مطرح  ،عبارت دیگربه .اعضای داخلی است

 توانیمآیا از منظر حقوق کیفری هر یک از اندام داخلی را 

 ماننددر مورد اعضای داخلی عنوان عضو مستقل حساب کرد؟ و به

 ،کبد، کلیه، معدهی گوش میانی، هااستخوانچهحلزون گوش، 

اعضای زوج و فرد دیه مقدر در نظر  قاعدهمطابق با غیره طحال و 

یا اینکه چون این قاعده صرفًا در مورد اعضای  شودیمگرفته 

پذیر تسری آن به موارد غیرمنصوص امکان ،منصوص حکومت دارد

ع نزد فقهای متقدم و متأخر مطرح نیست؟ با توجه به اینکه موضو

فقهی معاصر  هینظردو  بر اساسنبوده، تحلیل فقهی این مساله 

اجتهاد  هیپابر . ]10[متفاوت است تفصیلی) هینظرو  مطلق هینظر(

اعضای  اطالق داشته و مورد اشاره حهیصحمطلق، دو  موسوم به

 هینظرفقهای پیرو برخی از ، اما شوندیمظاهری و باطنی را شامل 

 به ملحق و قاعده شمول از حکم اعضای باطنی را خارج ،تفصیلی
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و بین  اندداشتهبیان  را متفاوتی نظردیگر  برخی. دانندیمارش 

بدین بیان که: تمایز قائل شدند،  اعضاء رئیسه و غیررئیسه داخلی

چنانکه  ،شودیمقاعده شامل اعضای رئیسه داخلی مانند کلیه «

، اما اعضای شودینمشامل بعضی امور ظاهری مانند حاجب 

محکوم به  ،داخلی که مشمول قاعده نباشد و سبب مرگ نشود

 .]19[»استارش 

 ١٣٦١حکم جبران خسارت اتالف اعضای داخلی در قوانین کیفری 

(قانون مجازات اسالمی) ملحوظ نشده بود،  ١٣٧٠(قانون دیات) و 

همسانی در پیروی از  وهیشضایی در این مورد با این وجود رویه ق

 .م.اق ٥٦٣ماده برای اولین بار در  تعیین دیه غیرمقدر داشت.

مستقل  یاماده صورتبهاعضای زوج و فرد  قاعده ١٣٩٢مصوب 

دنبال آن حکم اعضای داخلی با وضعیت جدیدی در وضع شد و به

. در این ماده به واژه اتالف اشاره شده رو شدمقایسه با گذشته روبه

بردن عضو بیولوژیک است. منظور از اتالف چیست؟ منظور ازبین

شده در داخل بدن است؟ یا مشمول اعضاء غیربیولوژیک کاشته

 شمولآیا  ؟شودیممثل الکترود کاشت حلزون گوش داخلی نیز 

نمودن عضو داخلی از فقط در مورد خارج ،رفتن عضوازبین اتالف و

نحوی به داخلیا موردی را هم که منافع عضو بدن صادق است 

عضو داخلی با بقای آن  رفتن عملکردازبینموجب  ومختل شود 

 مادهبردن در ؟ مستفاد از اطالق عبارت ازبینشودیمباشد را شامل 

 با عضو داخلی بقای یا داخلی عضو نمودنخارج شاملق.م.ا  ٥٦٣

اعضای زوج  قاعده اما برخی معتقدند است؛ آن ارآییک عدم وصف

بردن صرفًا لذا ازبین ؛شدن عضو از بدن استو فرد نسبت به جدا

از منظر  که رسدیمنظر به .]20[عضو داخلی دارد داللت بر جدایی

عضو داخلی در بدن در  ،منطقًا دو حالت بقا و عدم بقاپزشکی و 

کارآیی ندارد مساوی عملکرد و گونه که بقای عضو هیچ حالتی

صحیح نیست؛ از طرفی در صورت آنها  میان افتراق و قائل به است

بودن عضو، توجه به ماهیت عملکردی عضو غیربیولوژیک

گونه اگر عضو غیربیولوژیک غیربیولوژیک ضروری است. بدین

همانند عضو بیولوژیک دارای ماهیت عملکردی همسان باشند، از 

در زمان تعیین میزان خسارت یکسان خواهند  جهت ارزشگذاری

؛ چرا که آنچه از نظر پزشکی مهم است، عملکرد طبیعی ]21[بود

عضو است. عضو فاقد عملکرد حکم عضو مازاد و اضافی در بدن را 

 مفید فایده نخواهد بود.  عمالً دارند و بود یا نبودش 

اده در این ممورد دیگر که ممکن است محل ابهام و اشکال جدی 

دلیل عدم تعریف به رسدیمنظر چراکه به .است تعریف عضوباشد، 

از موارد،  یاپارهگذار شناسایی اعضای داخلی، در عضو توسط قانون

جهت این سئوال بدین شکل مطرح بدین .هم و مشکل باشدبم

منطبق بر تعریف  ق.م.ا ٥٦٣شود که آیا مفهوم عضو، در ماده می

گذار است. بعضی پزشکی است یا تعریف دیگری مد نظر قانون

 که و معتقدند انددانستهرفع حاجت ضروری در معیار عضو را 

جزئی از اجزای بدن است که رفع حاجت ضروری  ،مقصود از عضو

زبان و پستان زن شیرده و  ،چشم پا،، مانند دست ،انسان را بکند

 از بعضی اگر نظر این با ، مطابق]22[تگرانگشت ابهام برای صنع

 محسوب عضو نباشند حاجت، ضروری رفع برای داخلی اعضای

 ١٣٩٢سال ق.م.ا  ٥٦٣ ماده حکم مشمول نتیجه در و شوندینم

خواهند بود و حتی موجبی برای پرداخت ارش که به سبب ن هم

آثار منفی نتایج تعریف اخیر از . نخواهد شد ،جنایت بر عضو است

لذا این تعریف مقبولیت  ،نیازی به توضیح بیشتر ندارد ،عضو

 . نخواهد داشت و پزشکی قانونیعرفی، 

عضو در مفهوم  -١: با رجوع به مواد قانونی مصادیق عضو شامل

گوش، ، های بدن انسان مانند دستاخّص آن یعنی بخشی از بافت

حواس عضو که شامل  -٢قلب، اعصاب، کلیه، ناخن، پوست و مو. 

منافع عضو مانند  -٣بینایی، شنوایی، بویایی و چشایی است. 

آنچه از عضو  رسدیمنظر به .]12[است انزال، قدرت تولید مثل

 داخلی عضو شناسایی و ق.م.ا ٥٦٣ مادهمخصوصًا در مورد 

 تعریف یعنی آن اخص معنای به عضو باشد مالک تواندیم

همچون حلزون گوش،  مواردی ترتیب، بدین. باشد آن پزشکی

استخوانچه گوش میانی، پرده گوش، طحال، لوزالمعده، معده با 

این تعریف قرار  مشمول توجه به عملکرد اختصاصی ویژه خود،

ی وحدت رویه رأهر چند  .شوندیمو عضو محسوب  رندیگیم

هیئت عمومی دیوان عالی کشور با تخصیص طحال از  ٧٤٠شماره 

دارد. در این  تأملآنرا عضو ندانسته است و جای  ٥٦٣شمول ماده 

و آن اینکه آثار  شودیمدیگری به ذهن، متبادر  سئوالراستا 

حقوقی و فایده عضودانستن اندام داخلی بدن در چیست؟ از طرفی 

 دیه یاارش  محوریت بر انسان بدن داخلی اعضای گذاریارزش

 اصل اقتضای بر بنا را دهیدبزه وضعیت که باشد تواندیم چگونه

و  ]21[از وقوع بزه بازگرداند پیش حالت خسارت به کامل جبران

با  نشود؟ زیاددر لوای عدالت متحمل هزینه نیز  کاربزهضمن آن 

اعضای زوج و  قاعدهوضوح به، ١٣٩٢ق.م.ا سال  ٥٦٣تصویب ماده 

مذکور  مادهحکم  .فرد به اتالف اعضای داخلی، تسری داده شد

مقطوع برای اتالف اعضای داخلی مغایر با  هیدمبنی بر تعیین 

مسئولیت مدنی و نیز مخالف  عدالت اصالحی یا صوری هینظر

از طرفی  .]10[استتناسب جرم با مجازات در حقوق کیفری 

برای اعضای داخلی مغایر اصل جبران  مقررداشتن دیه مقطوع

قضایی عمًال در خصوص خسارات  هیروزیرا ، کامل خسارت است

 وارده خسارات کهی موارد در لذا. ]23[نداردمازاد بر دیه روند واحدی 

به حالت سابق  دهیدبزهوضعیت  ،شودیمدیه معین  از بیشتر

برآورده و عدالت اصالحی برنگشته و هدف اصلی مسئولیت مدنی 

ب رفتن عضو داخلی موجازبینزمانی که  الخصوصیعل .شودینم

 که و ممکن استباشد اختالل در عملکرد سایر اعضاء شده 

 ،داشته باشد. از جهت دیگر هیعلیمجنبرای فراوانی را  یهانهیهز

با پرداخت مبلغی بیشتر از خسارت واقعی  کاربزه احتمال دارد که

به وضع سابق مالک  دهیدبزه اعادهچراکه صرف ، متحمل ضرر شود

بهتر است  .باشد نیز بلکه باید اعاده به وضع سابق عادالنه ؛نیست

در مورد جبران خسارت اتالف اعضای داخلی با توجه به مبانی 

 لهیوسعنوان بهترین قائل به پرداخت ارش به، مسئولیت مدنی

 دیه برخالف زیرا ]23[شویم معین هیدجبران خسارت در مقایسه با 
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 وضعیت حداکثر از برخورداری با مقدر،غیر  هیدعنوان مقدر، ارش به

و برای ایجاد توازن  به عدالت گرایش بیشتری داردعملکردی فرد، 

 کاربزهحد به  از و منع ضرر بیش دهیدبزهجبران خسارت کامل 

تعیین ارش در  معیارهایدرستی این نظر با  .]24[تاس ترهماهنگ

عامل در  چهار مذکور، مادهشود. بنا بر می ق.م.ا مشخص ٤٤٩ماده 

 نوع جنایت مجرم عمد یا غیرعمد -١تعیین ارش مد نظر است: 

شرایطی که در بستر آن جنایت ، یعنی کیفیت جنایت -٢باشد؛ 

تاثیر جنایت بر  -٤میزان خسارت وارده و  -٣؛ ردیگیمانجام 

 .دیده بزهسالمت 

خالصه کالم اینکه در تعریف عضو، ضمن پذیرش مفهوم پزشکی  

و نظریه مطلق در عضودانستن تمامی اعضاء داخلی، زمانی که 

نوبت به اعاده به وضع سابق رسید، در تعیین خسارت و 

ارزشگذاری، به نقش و ماهیت عملکردی عضو، میزان آسیب وارده 

توجه شود. از گذاشته است،  هیعلیمجنو تاثیری که بر سالمت 

طرفی با رجوع به متون فقهی و نظر فقها و مقنن، دیه مقدر ویژه 

اعضاء منصوص است و الزامی به رعایت قاعده زوج و فرد و تعیین 

دیه برای اعضاء داخلی نیست. لذا با توجه به ظرفیت قانونی در 

به ماقبل  دهیدبزهبازگشت  حقوق کیفری موضوعه، تعین ارش در

ت صوری و اصالحی، تعریف سالمت از منظر سازمان ، با عدالخود

بهداشت جهانی و تعریف پزشکی عضو و اهمیت عملکردی آن 

 انطباق بیشتری دارد.

سالم  توانیمبا عنایت به تعریف عضو، کدام عضوی را عضو سالم: 

دانست و مفهوم عضو سالم چیست؟ دیکشنری آکسفورد سالمت را 

که اعمال بدن به موقع و وضعیت عالی جسم و روح و حالتی 

تعریف از  نیترجامع. ]25[مؤثر انجام شود، تعریف کرده است

ی پزشکی به توانایی برآوردن نیازها و هاشاخصسالمت بر اساس 

بر اساس کارکرد سطوح آناتومی و  هاییتواناامید به حفظ این 

ی اجتماعی هامشارکتی روزمره زندگی و هاتیفعالفیزیولوژی، 

اشاره دارد. بر این اساس، عملکرد یا منفعت صحیح یک عضو 

ی هاتیفعالیعنی کارکرد سالم در سه سطح آناتومی و فیزیولوژی، 

. برآیند عدم کارکرد یا استروزمره زندگی و مشارکت اجتماعی 

هرگونه محدودیت یا فقدان در هر سه سطح مذکور منجر به 

 . ]26[شودرد میناتوانی یا از کار افتادگی ف

ی در المللنیبعنوان مرجع قانونی و سازمان بهداشت جهانی، به

حوزه بهداشت و سالمت، تعریفی از سالمت ارایه داد که مورد 

توافق تمامی کشورهای عضو این سازمان از جمله ایران است. 

و  ستنیزبه: «دیگویمسازمان بهداشت جهانی در تعریف سالمت 

رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط نبود بیماری و 

پزشکی است که -. این تعریف فرای نگاه زیستی]27[»نقص عضو

بر توجه به ابعاد جسمی و روانی به بعد رفاهی اجتماعی و عالوه

ی اجتماعی سالمت نیز تاکید هاکنندهنییتعنقش محوری 

عنوی نیز توجه کردند و کند. برخی در تعریف سالمت به بعد میم

شرایط سالمت را در رفاه جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی 

. تعریف سازمان بهداشت جهانی در نظام کیفری ایران ]26[دانندیم

گذار و رویه قضایی در تعیین مورد توجه قرار نگرفته است، قانون

مجازات به نقص ظاهری و جسمی عضو توجه کرده است و 

، در داندیممنفعت غالب و عملکرد اصلی عضو  سالمت عضو را در

تنها شاخص و معیاری را برای تشخیص اصل یا حالی که نه

است، بلکه به نقص عملکرد در  نکردهبودن منفعت عضو بیان فرع

سطح فعالیت فردی و اجتماعی که پیامد نقص جسمی است نیز 

ق.م.ا و نظریه  ۳۹۵توجه نشده است. موید آن تبصره ماده 

اداره کل حقوقی قوه  ۲۹/۲/۱۳۹۳مورخ  ۴۴۶/۹۳/۷ورتی شماره مش

ق.م.ا  ۵۶۳با توجه به اطالق ماده «قضاییه است که بیان داشته 

تاثیری در  هیعلیمجنمیزان کارآیی و اهمیت عضو و نیز سن 

عنوان مثال بر . به]28[»احتساب دیه مقرره آن عضو نخواهد داشت

ساله  ۳۰ئسه شده است و زن اساس این نظر، بین رحم زنی که یا

که در سن باروری است از نظر ماهیت عملکردی تفاوتی وجود 

ندارد و در صورت جنایت، دیه یا ارش آن یکسان خواهد بود. یا اگر 

آموزی قرار دارد و بر سیستم شنوایی آن نوزادی در سن زبان

آموزی را طی جنایتی وارد شود با یک فرد بزرگسالی که مراحل زبان

رده است از حیث تعیین مجازات یکسان خواهند بود. اصول و ک

منطق حاکم بر این نظریه، وجاهت و استواری عقالنی، عرف و 

 المللی سالمت و علم پزشکی ندارد. مقررات بین

ی سالمت و کاربرد آن در حقوق المللنیبآنچه در تعریف پزشکی و 

اعی آن است. کیفری باید مد نظر قرار گیرد، ابعاد جسمی و اجتم

بودن که ضمن دارا شودیمبر این اساس، عضوی سالم محسوب 

عملکرد صحیح آناتومی و فیزیولوژی، قادر به رفع نیاز فرد در سطح 

ی اجتماعی هامشارکتی فردی و روزمره زندگی و حفظ هاتیفعال

وی نیز باشد. برآیند عدم کارکرد و فقدان یا محدودیت نسبی در 

شود. در تشخیص منجر به از کارافتادگی عضو میسه سطح مذکور 

فقدان یا نسبیت در عملکرد عضو باید به عرف خاص که همان نظر 

 کارشناسان حوزه پزشکی است رجوع کرد.
 

 مفهوم پیوند و کاشت

مفهوم پیوند و کاشت و همچنین ذکر تفاوت بین آنها در تبیین و 

کننده ی کمکتعیین مجازات جنایت وارد بر کاشت حلزون شنوای

است. پیشرفت علم پزشکی توانسته است که با پیوند عضو از 

جای انسان یا حیوان دیگر و قابلیت استفاده از اعضاء مصنوعی به

عضو طبیعی، در بهبود و تحمل معلولیت جسمی ناشی از نبود 

 (Transplant) مفهوم پزشکی پیوند عضو، انسان را یاری رساند.

انتقال بافت یا عضو به بدن موجود زنده برای به معنی برداشت و 

یا جایگزین برای اعضاء  میترم قابلدیده غیر ترمیم بافت آسیب

. ]29[ازکارافتاده است تا جایگزین مناسبی برای عضو جداشده باشد

انتقال سلول، بافت یا عضو از یک فرد به فرد دیگر یا به همان فرد 

وظ بماند؛ چون برای بررسی نحوی باشد که عملکرد آن محفباید به

ماندن اعضای پیوندی ، قابلیت زندهعمل پیوند میزان موفقیت

زیرا هدف غایی پیوند، بازگشت یا بازسازی  تنهایی کافی نیست،به

  .]30[است هامطلوب توان عملکردی اندام
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 دهیدبیآسی هابافتاز مواد مختلف برای ترمیم یا جایگزینی 

. این مواد ممکن است طبیعی یا بیولوژیک باشند؛ شودیماستفاده 

یعنی از یک انسان یا حیوان دیگر تهیه شود یا اینکه ساخت دست 

بشر باشد. گاهی اوقات استفاده از بافت یا عضو بیولوژیک، ممکن 

است توسط سیستم ایمنی بدن انسان رد شود؛ در این حالت و در 

یگزین استفاده صورت وجود شرایط از مواد مصنوعی برای جا

. مواد مصنوعی مورد استفاده یا متحرک و قابل انفکاک شودیم

شده صورت ثابت و جاسازیهستند یا مثل پروتز کاشت حلزون به

یا جایگزینی عضو از مواد  میترم درطور کلی، اگر هستند. به

عنوان بیولوژیکی مثل بافت یا عضو زنده استفاده شود، از آن به

شده توسط انسان، . اما اگر از مواد ساختهشودیمپیوند نام برده 

عنوان کاشت برای جایگزینی بافت یا عضو استفاده شود، از آن به

(Implant)  این است که چه تفاوتی  سئوال. حال، شودیمتعبیر

بین پیوند و کاشت وجود دارد؟ و آثار حقوقی این تفاوت در 

ه بین عمل کاشت ک رسدیمنظر چیست؟ با بررسی متون پزشکی به

ی هابافتپیوند از  -۱ها وجود داشته باشد: و پیوند این تفاوت

بیولوژیکی و زنده است اما کاشت از موادی است که زنده نیست؛ 

در پیوند عضو، ممکن است که سیستم ایمنی بدن فرد گیرنده،  -۲

پذیرای عضو پیوندشده نباشد و آن را رد کند، اما در کاشت 

عنوان یک بافت فعال با مشابهت پیوند به -۳ گونه نیست؛این

، در حالی که کندیمآناتومی و فیزیولوژی همانند عضو اصلی عمل 

محل  -۴؛ شودیمکاشت از لحاظ عملکردی جایگزین عضو 

شده در بدن ممکن است که عفونی شود، جاگذاری وسیله کاشت

است زیرا برای بدن حکم جسم خارجی را دارد، اما پیوندها ممکن 

مسائل  -۵شوند؛  (Reject)که توسط سیستم ایمنی بدن رد 

است، در حالی که در کاشت چیز  تررنگاخالقی در پیوند عضو پر

العمر پیوند در صورت موفقیت، مادام -۶؛ ]31[زیادی مطرح نیست

طور است، مگر اینکه توسط بدن رد شود، اما کاشت ممکن است به

در عضو  -۷آن را برداشت.  توانیمموقت انجام شود و معموًال 

 گونه نیست. پیوندی روح و نفس جاری است اما در کاشت این

با توجه به مفهوم کاشت و پیوند و تفاوت بین آنها و مستفاد از 

گذار برای جنایت به عضو طبیعی قانون ۱۳۹۲ق.م.ا سال  ۵۶۶ماده 

و عضو پیوندی در صورت مشابهت عملکرد با عضو اصلی، آثار 

دلیل خاصی خارج وقی یکسانی قائل است، مگر آثاری که بهحق

شده باشد. اعضاء غیربیولوژیک یا مصنوعی، مماثل عضو اصلی 

 نبوده و آثار حقوقی یکسانی ندارد.

 
 مماثلت

. مماثلت ]6[جنایت بر عضو یعنی هرگونه آسیب کمتر از قتل است

. ادله شرعی ]32[در لغت به معنی مشابهت، برابری و یکسانی است

 ۴۰سوره بقره و آیه  ۱۹۴سوره مائده،  ۴۵مماثلت در قصاص، آیات 

سوره شورا است. در باب مماثلت در اسالم باید گفت: از آنجا که 

قوانین اسالم بر پایه عقل، فطرت و عدل است، در امور مختلف از 

جمله قصاص به تساوی و برابری تاکید شده است. مماثلت در 

اوی نسبی، عرفی و مکانی جنایات هنگام اجرای اصطالح یعنی تس

در پاسخ به این سئوال که آیا در  مکارم شیرازی. ]33[قصاص است

قصاص عضو مالک رعایت مماثلت نسبیه است یا عرفیه؟ معیار 

معیار، مراعات مماثلت نسبیه «هر کدام چیست؟ بیان داشتند که 

 . ]34[»عرفیه است

ن، مانند سایر مفاهیم تشخیص مماثلت و یافتن مصادیق آ

موضوع احکام شرعی، به عرف واگذار شده است، از این رو مبنای 

اصلی فتوای فقها در باب قصاص، فهم عرفی مماثلت مجازات با 

جرم است. نصوص روایی معتبر و روشنی درباره چگونگی مماثلت 

قصاص با جنایت بر عضو وارد نشده است. فقها نیز برای اثبات 

در فروع مختلف مربوط به این مساله، به روایات فتاوای خود، 

و فهم عرفی از مماثلت مجازات با جرم، به اعتبار  اندنکردهاستدالل 

ی ژگیو نیترمهم. عرف به ]35[اقسام جنایت بر عضو، متفاوت است

های یک جنایت نظر دارد و جنایت را بر اساس آن تعریف یا ویژگی

داند. ها را شرط میو در قصاص تحقق آن ویژگی یا ویژگی کندیم

ها جزء رکن ذاتی است و بدون آن، مماثلت در برخی از این ویژگی

، ویژگی گوشحلزونشود. مثًال در جنایت بر جنایت محقق نمی

بودن، رکن ذاتی آن است و بدون مماثلت در این گوشحلزون

ها ممکن ز ویژگیویژگی، قصاص معنی نخواهد داشت. برخی ا

است ذاتی نباشند اما اهمیت آنها به قدری است که عرف رعایت 

داند مثل چپ و راست در اعضاء زوج مماثلت در آنها را الزم می

هستند و عرف، رعایت  تیاهمیبها بدن. در نهایت برخی ویژگی

داند، مثل بزرگی یا کوچکی الله گوش. مماثلت در آنها را الزم نمی

اختار، منافع و همچنین اختالف در عملکرد نسبی بین اختالف س

در حالی که  کندیمدو عضو، آن دو را به دو جنس مخالف تبدیل 

. لذا بین اعضاء ]33[بودن استجنسهمشرط مماثلت، تجانس و 

مماثلت برقرار است و  هیعلیمجناصلی و طبیعی بدن جانی و 

در اعضاء شرط برقراری مماثلت تام در جسم و جان است و 

شده، اگر مشابهت عملکردی داشته باشند، غیربیولوژیک و کاشته

علت عدم مشابهت ساختار آناتومی در حکم مماثلت است. از به

شود که دو عضو طرفی زمانی سالمت، شرط مماثلت محسوب می

از نظر عملکرد و منفعت نسبی نیز برابر باشند؛ در حالی که 

سالمت را در شلل و غیرشلل و منفعت گذار به تبعیت از فقه، قانون

. در علم پزشکی عیوب یا داندیمغالب و عملکرد اصلی عضو 

بیماری که غیرقابل درمان باشند، مثل دست یا پای فاقد انگشت، 

عضوی که حس ندارد و شنوایی که نقص دارد در مقابل عیوب و 

 بیماری قابل درمان، از نظر کارکرد یکسان نیستند و مماثلت تام

عملکردی بین دو عضو برقرار نیست. فقدان تساوی در صفت دو 

ضعف یا بیماری قابل درمان، کوچکی  عضو به جز چاقی و الغری،

و بزرگی دو عضو که روی کارکرد نسبی عضو اثرگذاری دایمی ندارد، 

در سایر موارد همچون ضعف و بیماری غیرقابل درمان که عملکرد 

را مختل کرده باشد، داخل در  یا منفعت نسبی و یا کامل عضو

علت عدم مماثلت بوده و در صورت عدم وجود آن بین دو عضو، به

برقراری شرط مماثلت در کیفیت عضو مورد قصاص و جنایت، 
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عنوان مثال عضو معیوبی قصاص و استیفاء مثل برقرار نیست. به

که کارکرد نسبی خود را از دست داده باشد در مقابل عضو سالم، 

؛ اما عضوی که سالم است در مقابل عضوی که شودیمقصاص 

علت بیماری یا ضعف غیرقابل درمان، کارکرد نسبی خود را از به

 . شودینمدست داده باشد، قصاص 

 

 کاشت حلزون 
بودن از حس شنوایی یکی از حواس برتر انسان است. محروم

شنوایی فقط به مفهوم نشنیدن صدا نیست و حاصل این 

یک  عدم دستیابی به بسیاری از تجربیات مفید است.محرومیت، 

ی برهایفسلول مویی دارند که به  ۳۰۰۰حلزون طبیعی گوش حدود 

عصبی متصل هستند. این فیبرها در عقده مارپیچی قرار دارند و 

که در  دهندیمجسم سلولی فیبرهای عصب شنوایی را تشکیل 

ی مویی داخلی و هاسلولو دندریت آنها به  اندگرفتهمدیولوس قرار 

با افت  شنواکم. در بیشتر افراد ]36[شوندیمخارجی حلزون متصل 

های مویی کاهش یافته یا از بین عصبی عمیق، این سلول-حسی

های عصبی عقده مارپیچی باقی ؛ اما تعداد زیادی از سلولاندرفته

ochlear (Cوسیله کاشت حلزون شنوایی به شودیمکه  مانندیم
)Implant نقش حلزون ]2[طور مستقیم تحریک کردآنها را به .

گوش، تبدیل امواج صوتی به الکتریکی و ارسال آن از طریق عصب 

تا تفسیر، درک صدا  استهشتم شنوایی به قسمت گیجگاهی مغز 

. افرادی که حلزون گوش آنها کامل ]2[خوبی انجام گیردو گفتار به

 ستند. از بین رفته باشد، از این نعمت محروم ه

عنوان یک دستاورد بزرگ پزشکی در سراسر دنیا به کاشت حلزون 

درمان کاهش شنوایی حسی  عصبی شدید تا عمیق معرفی  برای

طور که در تفاوت بین مفهوم کاشت و پیوند بیان شد، همان. شده است

کاشت با معنی رایج پیوند عضو متفاوت است.  حلزونکاشت 

واسطه تحریک تواند بهاز مداخالت پزشکی است که می یحلزون تنها شکل

را به فرد ناشنوای مطلق طبیعی شنوایی  ،الکتریکی عصب شنوایی

دیده کنار . با عمل جراحی کاشت حلزون، سلول مویی آسیببازگرداند

. نتایج شوندیمطور مستقیم تحریک و عصب شنوایی به شودیمگذاشته 

است که سن در زمان عمل جراحی و نیز حاصل از تحقیقات نشان داده 

مدت زمان استفاده از پروتز کاشت حلزون در موفقیت تولید و درک گفتار 

تواند موقع میکاشت به . همچنین]37[بسیار حائز اهمیت است

کننده فرآیند بلوغ هنجار در سیستم شنوایی مرکزی و قشر مغز تضمین

در . ]38[گیرد ر صورتهنجاصورت بهدنبال آن رشد زبانی و به شود

خصوص حلزون شنوایی، علم پزشکی قادر به پیوند حلزون از گوش 

یک انسان به انسان دیگر یا از حیوان به انسان نیست و دانش 

های بنیادی هم تا به امروز به این حد از پیشرفت نرسیده سلول

است که بتواند از طریق سلول بنیادی اقدام به درمان نقص 

ی از ادرجهبی نماید. اگر در آینده علم به عص-شنوایی حسی

پیشرفت برسد که حلزون گوش را بتوان از یک انسان به انسان 

و  شودیمعنوان عضو اصلی قلمداد دیگر پیوند زند، عضو پیوندی به

 احکام حقوقی عضو اصلی بر آن بار خواهد شد. 

در سطور باال در تعریف عضو آمده است که عضو از یکسری سلول 

زنده تشکیل شده است که عملکرد فیزیولوژیکی متناسب با وظیفه 

. تفاوت اساسی دستگاه کاشت با عضو دهدیمذاتی خود را انجام 

زنده در ویژگی آناتومی است. پروتز کاشت همانند حلزون گوش، از 

، تشکیل نشده کندن خون تغذیه یی که از جریاهابافتسلول و 

است، اما دارای ماهیت عملکردی یکسانی هستند. پروتز کاشت 

. گرداندیمحلزون شنوایی، منفعت شنوایی را به فرد ناشنوا باز 

، کار پروتز کاشت، کندیمبرخالف سمعک که صدا را تقویت 

تقویت صدا نیست بلکه نقش عملکردی حلزون گوش را جبران 

. این ]39[کندیمیمًا عصب شنوایی را تحریک نموده و مستق

شده از یک قسمت خارجی به نام پردازشگر صدا دستگاه تشکیل

و الکترودها که طی عمل  ردیگیماست که پشت گوش قرار 

. دستگاه ]36[شوندیمجراحی در داخل حلزون گوش کار گذاشته 

و  کندیمکاشت حلزون از طریق میکروفون صدا و گفتار را دریافت 

پردازشگر گفتار، صداهای دریافتی را انتخاب و تنظیم نموده، 

ی صوتی را از پردازشگر دریافت و هاگنالیسسپس فرستنده، 

. کندیمهای الکتریکی تبدیل اطالعات اکوستیکی را به ایمپالس

پردازش گفتار توسط دستگاه کاشت حلزون مکانیزمی است که طی 

تگاه کاشت تجزیه شده و به آن محتوای فرکانسی گفتار توسط دس

. ردیف الکترودی که در گوش شودیمایمپالس الکتریکی تبدیل 

ی الکتریکی را هامپالسیاداخلی و قسمت حلزون قرار دارند، 

دریافت و آنها را به نواحی متفاوتی از عصب شنوایی منتقل 

. سپس پیام از طریق عصب هشتم شنوایی به مغز ارسال کنندیم

عنوان صدا تفسیر و به ی الکتریکی را بههامپالسیا. مغز شودیم

 .]37[کندیممانند شنوایی طبیعی آن را درک 

 

 دارای پروتز کاشت حلزون  جنایت به گوش

جنایت به سیستم شنوایی شخصی که عمل کاشت حلزون انجام 

داده است، ممکن است صرفًا باعث آسیب به بخش خارجی پروتز 

ستگی استخوان تمپورال جمجمه کاشت شود یا جنایت سبب شک

شده در حلزون گوش و نسوج و همراه با آسیب به الکترود کاشته

ق.م.ا به دیه آسیب وارد  ۵۶۶فیبرهای عصب شنوایی باشد. ماده 

دیه اعضایی که با : «کندیمبر عضو پیوندی اشاره دارد و بیان 

انند رفته قرار گرفته است و مپیوند و امثال آن در محل عضو ازبین

به میزان دیه اصلی است و اگر  شوندیمعضو اصلی دارای حیات 

دارای حیات شود ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو 

بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب ضمان معیوب را دارد. ازبین

. این ماده بین جنایت به عضو پیوندی و اعضاء ]6[»مالی است

نظر مصنوعی از حیث تعیین مجازات، تفاوت قائل شده است. به

که مفهوم حیات در این ماده منصرف از معنای فلسفی و  رسدیم

بودن از مجازی آن باشد؛ بلکه معنای حقیقی، یعنی حی و زنده

بیولوژی  منظر بیولوژی و فیزیولوژی مد نظر مقنن است. حیات

همراه با رشد، تغذیه، تنفس و حرکت است و اصل و مقدم بر 

حیات فیزیولوژیکی و عملکردی عضو است. یعنی هر عضو بدوًا 
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باید تغذیه، متابولیزم و رشد داشته باشد تا بتواند  شیهاسلول

خوبی انجام دهد. پس مفهوم حیات در نقش عملکردی خود را به

ت بیولوژی و فیزیولوژی یا عملکردی ق.م.ا، اعم از حیا ۵۶۶ماده 

 عضو است. 

علت در افرادی که دارای نقص شنوایی عمیق (ناشنوا) هستند به

. ردیگیمعدم کارآیی سمعک، کاشت حلزون شنوایی انجام 

ی که در ایران و در دو دهه اخیر هزاران نفر از اشخاص، اگونهبه

مورد عمل سال در مراکز کاشت حلزون  ۵خصوص کودکان زیر به

جراحی کاشت قرار گرفتند. ماهیت عملکردی پروتز کاشت حلزون 

با سایر اعضای مصنوعی متفاوت است و از نظر عملکردی شبیه 

حلزون گوش است. نقش کارکردی پروتز کاشت حلزون، جبران 

عنوان عضو کاشت فاقد حیات عملکرد حلزون شنوایی است و به

مماثلت بیان شد که مماثله  شود. در بحث تبیینبیولوژی تلقی می

لحاظ برابری در سه و جانی به هیعلیمجندر قصاص بین دو عضو 

سطح ساختار آناتومی و فیزیولوژی، فعالیت در سطح فردی و 

روزمره زندگی و حفظ مشارکت اجتماعی شخص است. در اینکه 

که عمل کاشت انجام داد با گوش جانی  هیعلیمجنبین گوش 

بودن موضوع هیج نّصی لحاظ جدیدست یا خیر، بهمماثلت بر قرار ا

در قانون یا متون حقوقی یافت نشد؛ لذا تصمیم بر این گرفته شد 

عمل آید. به همین منظور از محضر تا از محضر فقها استفتاء به

عمل آمد و ایشان به استفتاء استفتاء به مکارم شیرازیاهللا آیت

امروزه با  میدانیمکه  طوری همان«پاسخ دادند. متن استفتاء: 

پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی عمل کاشت پروتز حلزون گوش 

عملکرد دستگاه کاشت حلزون همانند  .شودیمداخلی انجام 

حلزون گوش طبیعی در تبدیل امواج صوتی به الکتریکی و انتقال 

آن به عصب شنوایی است. کودکان ناشنوایی که عمل کاشت 

طی فرآیند تربیت شنوایی، منفعت شنوایی پس از  انددادهانجام 

. شوندیمو دارای شنوایی طبیعی  ابندییمشده مادرزادی را باز زایل

که عمل  یآیا بین گوش -١مطرح است:  سئوالدر این مورد چند 

کاشت انجام داده است با گوش جانی مماثلت و مشابهت بین دو 

شت انجام جانی بر گوش شخصی که عمل کا -٢عضو برقرار است؟ 

باشد که  یاگونهاگر جنایت به  -٣داده است چه مجازاتی دارد؟ 

گوش داخلی عصب نسوج  رفتن پروتز کاشت، بافت وبر ازبینعالوه

عمل مجدد کاشت مقدور نباشد حکم  ی کهاگونهاز بین برود به

حکم گوش طبیعی را ندارد ولی باید « پاسخ این بود:». ؟چیست

بر اساس این نظر بین گوش طبیعی ». بدهدرا  خسارت سنگین آن

و گوشی که عمل کاشت حلزون انجام داده است، مماثلت و 

مشابهت تام برقرار نیست و دارای احکام حقوقی متفاوتی هستند. 

که مفهوم سنگین فراتر از خسارت بابت  رسدیمنظر از طرفی به

و  با امعان نظر به مفهوم پزشکی عضوهزینه پروتز کاشت باشد. 

عضو سالم و ماهیت عملکردی پروتز کاشت و همچنین مفهوم 

آمده، برای گوش جانی و عملمماثلت و با عنایت به استفتاء به

علیه که عمل کاشت حلزون انجام داده است، مماثلت تام مجنی

برقرار نیست، بلکه فقط در حکم مماثل بوده و قصاص ندارد. اگر 

اده باشد نیز قصاص منتفی جانی خود نیز کاشت حلزون انجام د

است؛ چرا که قصاص در جسم و جان بیولوژیک است و در اعضاء 

 غیربیولوژیک نیست. 

 کندیمپروتز کاشت حلزون، ماهیت عملکردی حلزون را جبران 

که عمل  هیعلیمجنولی فاقد حیات بیولوژی است. در جنایت بر 

.م.ا ق ۵۶۶کاشت حلزون انجام داده است در جهت اعمال ماده 

آسیب صرفًا به  -۱باید بین دو حالت تمایز قائل شد:  ۱۳۹۲سال 

جنایت  -۲بخش خارجی پروتز کاشت حلزون وارد شده باشد و 

بر آسیب به بخش خارجی پروتز کاشت همراه با شکستگی عالوه

شده در استخوان تمپورال جمجمه و آسیب به الکترودهای کاشته

شنوایی باشد. اگر قطعات  رفتن نسوج عصبگوش داخلی و ازبین

نحوی که امکان تعمیر و خارجی پروتز کاشت دچار آسیب شود، به

ق.م.ا ضمان  ۵۶۶کاشت مجدد وجود داشته باشد به استناد ماده 

مالی دارد، لذا ارش جنایت همراه میزان خسارت وارده به دستگاه 

شود. اگر شکستگی استخوان همراه با آسیب کاشت، محاسبه می

ات خارجی و داخلی همراه بافت عصب آن قسمت از به قطع

نحوی سیستم شنوایی که کاشت انجام شده از بین رفته باشد، به

که قابلیت کاشت مجدد حلزون وجود نداشته باشد، با توجه به 

به حالت طبیعی  هیعلیمجناینکه با عمل کاشت، منفعت شنوایی 

و برگشت  شدن بافت امکان کاشت مجددبرگشته است و با زایل

منفعت شنوایی وجود ندارد، قصاص نداشته اما خسارات وارده از 

در جنایت متعدد ق.م.ا  ٥٧٠بر اساس ماده نوع سنگین است. 

جنایت  را آنوارده به عضوی که دارای دیه مقدر است، اگر عرف 

متعدد تشخیص دهد، مجموع دیات تعیینی برای جنایات، 

وقتی برای جنایت  بیش از دیه مقدر آن عضو باشد. پس تواندیم

به بیش از دیه مقدر آن عضو حکم داد  توانیممتعدد به یک عضو 

به بیش از میزان دیه  توانیم، رشبه طریق اولی در مقام تعیین ا

 مقدر، حکم به ارش داد. 

ق.م.ا سال  ۵۷۰آمده و مستفاد از ماده عملبا توجه به استفتاء به

و با درنظرگرفتن شرایط  الغاء خصوصیت و قیاس، همچنین و ۹۲

ی، تایید عرف احرفهاعم از شرایط سنی،  هیعلیمجناوضاع احوال 

و نیز اقتضای عدالت صوری و اصالحی (در اینجا عرف خاص) 

به شرایط قبل از بزه،  دهیدبزهکه در راستای برگشت  کندیمایجاب 

ن مالی ناشی از خسارت بر دیه شکستگی استخوان، ضماعالوه

شدن منفعت شنوایی و افت وارده به پروتز کاشت، به دیه زایل

بیش از دیه مقدر منفعت شنوایی باشد  تواندیمعملکردی عضو که 

 نیز حکم داد. 
 

 یر یگجهینت
که عمل کاشت حلزون انجام داده  هیعلیمجندر جنایت بر گوش 

است، از آنجایی که دستگاه کاشت، فاقد حیات بیولوژی است و 

، بین گوش کندیمصرفًا ماهیت عملکردی حلزون گوش را جبران 

مماثلت تام برقرار نیست، بلکه در حکم مماثل  هیعلیمجنجانی و 

است. در جنایت به گوش شخص دارای پروتز کاشت و چگونگی 
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ق.م.ا باید قائل به تفصیل شد: اگر قطعات  ۵۶۶ماده اعمال 

نحوی که خارجی یا داخلی دستگاه کاشت دچار آسیب شود به

امکان تعمیر و کاشت مجدد آن وجود داشته باشد، ارش جنایت 

شود. اگر همراه میزان خسارت وارده به دستگاه کاشت، محاسبه می

آن قسمت از  قطعات خارجی یا داخلی و الکترودها همراه نسوج

نحوی که عصب شنوایی که کاشت انجام شده از بین رفته باشد، به

قابلیت کاشت مجدد حلزون وجود نداشته باشد با توجه به اینکه با 

گردد و با به حالت طبیعی برمی هیعلیمجنعمل کاشت، شنوایی 

شدن بافت، امکان کاشت مجدد وجود ندارد، جانی خسارت زایل

 ۶۸۲و  ۵۷۰،۵۶۶رداخت کند. مستفاد از ماده سنگینی را باید پ

آمده خسارات سنگین اعم از ضمان عملق.م.ا و نظر به استفتاء به

بردن پروتز کاشت حلزون، دیه منفعت شنوایی، مالی بابت ازبین

تعیین  مجازاتعنوان ارش جنایت و ارش افت عملکردی عضو را به

 از دیه مقدر منفعت شنوایی نیز بیشتر باشد.  تواندیمکرد که 
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