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  قانونی پزشک توسط افتادگی کار از و عضو نقص دیه تعیین نحوه
 

 2، هما کردبچه1محمد کاظمیان

 سینا ابن بیمارستان درمان معاون ، دانشگاه مدرس قانونی، پزشک متخصص 9

 تهران ارشاد دانشگاه شناسی، جرم و جزا حقوق ارشد کارشناس دانشجو 2

 

 چکیده

شود و مقدار آن از طرف شارع مشخص علیه یا اولیاء دم او داده مینفس یا عضو به مجنی دیه مالی است که به سبب جنایت بر

ها دیه معین و مشخصی ندارند و همچنین برای بعضی صدمات و جراحات دیه معینی وجود ندارد، در شده است. بعضی از اندام

و این کار در حال حاضر یکی از مسأله ها و  ش تعیین نمایداین گونه موارد، قاضی وظیفه دارد برای عضو صدمه دیده ار

مشکالت محاکم دادگستری است؛ زیرا، اوال، ضابطه و تعریف دقیق و صحیحی از ارش و چگونگی تعیین آن در قوانین جزای 

 اسالمی ایران وجود ندارد. ثانیا، تعیین و برآورد میزان دقیق و صحیحی از ارش و تشخیص نوع صدمه وارده که امری فنی و

محتاج به اظهار نظر کارشناس پزشک است، بسیار مشکل است، خصوصا اینکه موضوع ارش تعیین خسارت عضو صدمه دیده 

مربوط به انسان است که برخالف اموال و کاالهای موجود در بازار، نمی توان قیمت و ارزش مادی دقیقی برای عضو صدمه دیده 

ناس جسمی یا روانی که همان پزشک قانونی است، احتیاج دارند و نتایج این در نظر گرفت لذا مقامات قضایی به نظریه کارش

تحلیلی سعی در نحوه تعیین دیه نقص  -کارشناس هر چه باشد، در قضاوت مؤثر خواهد بود. در این پژوهش به روش توصیفی

 عضو و از کار افتادگی توسط پزشک قانونی خواهیم داشت.
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