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چکيده

نظریه دیه شكس��تگي اس��تخوان مورد پذیرش اکثر فقها قرار گرفته است. این نظریه بيان مي دارد: دیه شكستگي استخوان در صورت عدم بهبودي 
در اعضاي داراي دیه مقدر یک پنجم دیه قطع عضو و در صورت بهبودي کامل چهار پنجم از یک پنجم دیه قطع عضو مي باشد. قانون مجازات 
به تبع مشهور فقها این نظریه را پذیرفته و در بند الف ماده 569 مقرر داشته: »دیه شكستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون 

عيب درمان شود چهار پنجم دیه شكستن آن است«. 
صدور حكم به دیه مطابق ماده فوق، منوط به تایيد شكس��تگي اس��تخوان مطابق یكي از حاالت بهبودي یا عدم بهبودي مي باش��د. با توجه به عدم 

تخصص اکثر قریب به اتفاق قضات در تشخيص صدمات وارد بر استخوان، مطابق ماده 136 قانون آیين دادرسي کيفري:
»بازپرس براي معاینه جراحات، آثار و عالئم ضرب، صدمات جس��مي، آس��يب هاي رواني و س��ایر معاینات و آزمایش هاي پزشكي، نظر پزشک 
قانوني را اخذ یا حسب مورد، از وي دعوت مي کند. اگر پزشک قانوني نتواند حضور یابد و یا در جایي پزشک قانوني نباشد، پزشک متخصص 
معتمد دعوت مي شود.« متخصصين سازمان پزشكي قانوني بر اساس این ماده اقدام به معاینه و صدور گواهي مي کنند. هرچند ماده 569 حكم دیه 
شكس��تگي اس��تخوان را بيان داش��ته است اما در مرحله تطبيق، این ماده مشكالت اجرایي را در پي داشته که بيان راه حل براي آن در مقام صدور 

احكام توسط پزشكان متخصص قانوني و نيز قضات در محاکم راه گشا خواهد بود.
در این مقاله به بررس��ي اجمالي فقهي دیه شكس��تگي اس��تخوان و چگونگي بازتاب آن در قانون به همراه مش��كالت اجرایي آن پرداخته و رویه 

سازمان پزشكي قانوني را از نظر دور نخواهيم داشت و در پایان پيشنهادات خود را ارائه مي دهيم.
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مقدمه

صدم��ات مرب��وط به استخوان در سر و صورت ب��ا توجه به متون روائي 
و فقه��ي مورد قبول قریب به اتف��اق اکثر فقها قرار گرفته لكن در سایر 
استخوان هاي بدن اختالفاتي در متون روائي با متون فقهي وجود دارد. 
در مرحل��ه تقنین و آوردن قری��ب به اتفاق مواد قانوني بر اساس فتاوي 
مشه��ور فقها و وجود مسایل فرعي بسیار در این موضوع، شاهد نواقص 
و مشك��الت اجرایي بوده ک��ه نیازمند بررسي فقه��ي- قانوني در کنار 

استفاده از مشاوره متخصصان پزشكي قانوني هستیم.
دی��ه شكستگي استخوان در قالب یك نظری��ه با استناد به اصل ظریف 
در مت��ون فقهي بیان شده است. اطالق فق��رات روایت و عدم اشاره به 
حالت بهبودي یا عدم بهبودي صدمه، یكي از تناقضات میان این نظریه 

و اص��ل ظریف به عن��وان منبع آن مي باشد که ای��ن مشكل در مرحله 
تقنین نیز وجود دارد. 

این نوشتار به بررسي اجمالي فقهي دیه شكستگي استخوان پرداخته و 
سپ��س به بررسي قانون مجازات اسالمي و رویه سازمان پزشكي قانوني 
ب��ه همراه پیشنهادي براي یكسان سازي قانون مجازات و رویه سازمان 
پزشك��ي قانوني با لحاظ شرع انور بیان ک��رده است. در انتها به بررسي 
مشكالت اجرای��ي قانون به عنوان منبع اصلي مراجعه قضات در تعیین 
دیه ب��راي صدمه تشخیصي متخصصان پزشك��ي قانوني پرداخته شده 
اس��ت. قانون مجازات اسالمي مص��وب 92 نیز با وجود اصالحات خوبي 
که در آن صورت پذیرفته، در بیاني کلي تنها حكم دیه شكستگي را در 
دو حالت بهبودي و عدم بهبودي استخوان تعیین کرده است و در بیان 

فروعات آن داراي ابهام است. 
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الف. تعریف و  واژه شناسي:
شكستگ��ي به ص��ورت گسیختگي هاي کام��ل یا ناکام��ل در تمامیت 
استخ��وان تعریف مي شود و بر اس��اس نوع و وسعت صدمه طبقه بندي 
مي ش��ود. )1( مطابق علم پزشكي انواع شكستگي ها در ترک برداشتن1، 
است��رس2، ترکه تري3، درهم رفته4، فشرده5، فرورفته6، عرضي7، مایل8، 
مارپیچي9، کن��ده شدن استخوان10، چند تك��ه اي11، چندقطعه اي12، 

داخل مفصلي13 و دررفتگي14 طبقه بندي مي شوند.
ان��واع شكستگي هاي فوق را با توجه به صدم��ات وارده بر استخوان که 
در مت��ون روای��ي و فقهي بیان شده ک��ه عبارتن��د از کوبیدگي)رض(، 
شكستگي)کس��ر(، ترک برداشتن)ص��دع(، دررفتگي)نقل عظم و فك(، 

مي توان در دسته بندي زیر ارائه داد:
· شكستگي: عرض��ي، مایل، مارپیچي، چند قطعه اي15 و چند تكه اي16، 
دررفتگ��ي17، کن��ده ش��دن استخوان، داخ��ل مفصلي، دره��م رفته18، 

شكستگي استرس19
·  فشردگي: فشرده، شكستگي فرورفته.

·  ترک برداشتن: ترک برداشتن استخوان، ترکه تري
·  دررفتگي: شكستگي دررفتگي 

Hair Line Fracture .  1 )شكستگ��ي ناکامل��ي که تنها قسمت��ي از مقطع عرضي استخوان 
دچار گسیختگي مي شود.(

Stress Fracture .  2 )این شكستگي ناشي از ضربات خفیف و مكرر است که باعث شكستگي 
میكروسكوپي استخوان مي گردد. با توجه به این که بعضي از انواع این شكستگي در سربازان 

در اثر رژه هاي مكرر و طوالني به وجود مي آید به آن مارچ فراکچر نیز مي گویند.(
 Greenstick Fracture. 3 )ضربه وارده به اس��تخوان باعث شكس��ته شدن استخوان 
در طرف مقابل ضربه مي گردد در حالي كه در طرفي از اس��تخوان كه ضربه به آن 
وارد ش��ود استخوان در هم فشرده مي گردد.  علت اين نام گذاري شبيه بودن رفتار 

استخوان به يك تركه يا چوب تر است.(
 Impacted Fracture. 4 )در این نوع شكستگي که بیشتر در استخوان هاي اسفنجي 
دی��ده مي شود قطعات شكسته در ه��م فرو مي روند، مثل شكستگي درهم فرورفته 

گردن استخوان ران.(
Compression Fracture . 5 )ای��ن شكستگ��ي که در استخوان هاي اسفنجي دیده مي شود 
در اث��ر وارد آمدن فشار بی��ش از تحمل به استخوان به وجود مي آید؛ مثل شكستگي فشرده 

استخوان پاشنه در اثر سقوط از بلندي.(
Depressed Fracture.  6 )ای��ن شكستگي در اث��ر وارد آمدن فشار ناگهاني و شدید روي یك 
قسم��ت از استخوان ب��ه وجود مي آید. شكستگي فرورفته انته��اي فوقاني درشت ني مثالي از 

این شكستگي هست.(
 Transverse Fracture .7 )اي��ن شكس��تگي عرضي اس��ت و عمود ب��ر محور طولي 

استخوان مي باشد.(
Oblique Fracture . 8 )خط شكستگي مایل است.(

 Spiral Fracture. 9 )خط شكستگي مارپیچي است.(
Avulsion Fracture.  10 )ای��ن شكستگ��ي کنده شدن قسمت کوچك��ي از استخوان است. 
مثل کنده شدن لبه داخلي انتهاي فوقاني بند اول شست در اثر فشار بیش از حد روي آن.(

Comminuted Fracture . 11 )قطع��ات شكست��ه شامل دو قطعه بزرگ و چند تكه کوچك 
در محل شكستگي مي باشد.(

Segmental Fracture.  12 )استخ��وان در چند نقطه شكست��ه است )معموالً دو نقطه(. این 
شكستگ��ي را باید از شكستگي چند تكه اي مج��زا دانست. جا انداختن این شكستگي ممكن 
اس��ت دش��وار باشد. قطعات شكسته ممكن است در یك نقطه جوش بخورند و در نقطه دیگر 

جوش نخورند.(
 Intraarticular Fracture .13 )در آن خط شكستگي به داخل مفصل راه یافته است.(

 Fracture-Dislocation. 14 )در مواردي که شكستگي همراه با دررفتگي مفصل باشد آن را 
شكستگي دررفتگي گویند؛ مثل شكستگي  دررفتگي مفصل ران.(

 15. ب��ا ای��ن توضیح که در صورتي که خط هاي شكستگي بسیار به هم نزدیك باشد مي توان آن 
را فشردگي دانست.

16 . ب��ا این توضیح ک��ه در صورتي که خط هاي شكستگي بسیار به هم نزدیك باشد مي توان آن 
را فشردگي دانست.

 17. با این توضیح که درفتگي جداگانه بررسي و دیه دارد.
18 . با این توضیح که فشردگي نیز محقق مي شود.

 19 .با اين توضيح كه ممكن است به صورت ترک برداشتن واقع شود.

با توجه به تفاوت دیه هر یك از صدمات شكستگي، کوبیدگي، دررفتگي 
و ت��رک برداشتن، مي بایست تعریفي دقیق با توجه به مصادیق مختلف 
صدمات ارائه داد یا حتي به بیان مصادیق شكستگي پرداخت تا سازمان 
پزشكي قانوني براي صدور گواهي هاي خود که در قریب به اتفاق مورد 

قبول قضات بوده، دچار سردرگمي نشود.
در ادام��ه با توجه به این ک��ه قانون گذاري بر مبناي شرع انور مي باشد 
ابت��دا بررسي بسیار کوتاهي بر متون فقهي در دیه شكستگي استخوان 
ک��رده و سپس به بررس��ي دقیق متون قانوني و روی��ه مستند سازمان 
پزشك��ي قانوني مي پردازیم و ارائ��ه راه حل براي مشكالت اجرایي را از 

نظر دور نخواهیم داشت.

ب. اقوال فقها و ارزیابي آن ها: 
1. مشهور فقها )2( دیه شكستگي استخوان را در قالب یك نظریه مقرر 

داشته اند. مطابق این نظریه:
»هر گاه استخوان عضو داراي دیه مقدر بشكند، در صورت عدم بهبودي 
کام��ل، یك پنجم دیه آن عضو و اگر شكستگي به صورت کامل درمان 
ش��ود، چهار پنجم از یك پنجم دیه آن عضو به عنوان دیه ثابت خواهد 

شد.«
2. در مقاب��ل دسته اي از فقها  )3( حكم دیه هر استخوان را به صورت 

جداگانه بیان کرده اند.
مشه��ور فقها ب��راي نظریه خود دلیل و مستندي ارائ��ه نداده اند. سایر 
فقها این نظری��ه را مستند به فقرات و قسمت هاي مختلف اصل ظریف 

مي دانند.  )4(
اص��ل ظریف ب��ه بیان دیه شكستگ��ي استخوان هاي شان��ه، یكي از دو 
استخوان ساعد )زند اعلي و زند اسفل(، بند متصل به کف پا در انگشت 
شس��ت، ه��ر یك از بندهاي متص��ل به کف انگشتان غی��ر شست، بند 
وسط��ي انگشتان دست غی��ر از شست و بند ناخني انگشتان دست غیر 
از شس��ت مطابق نظریه مشهور فقها پرداخته است. مطابق اصل ظریف 
تنه��ا استخوان هاي فوق بوده که مي توان ب��ه آن ها براي نظریه مشهور 

فقها تمسك جست.
در ادامه سایر فقرات اصل ظریف که مخالف نظریه مشهور بوده را بیان 

مي کنیم. این استخوان ها عبارتند از:
بازو، آرنج، بن��د انگشت شست متصل به کف دست، هر یك از مچ هاي 
دست، بند باالئي انگشت شست، لگن، ران، کشكك، ساق پا، بند ناخني 
شست پ��ا، بند متصل به کف پا در انگشتان پا غیر از شست، بند وسط 
از انگشت��ان پا غیر از شست، بند باالئ��ي انگشتان دست غیر از انگشت 

شست.
هم��ان گونه که مشاهده مي شود دیه شكستگي این استخوان ها مطابق 
نظری��ه مشهور فقها نمي باش��د و به همین دلیل برخ��ي از فقها نظریه 
مشه��ور را رد کرده و با توجه به اصل ظریف به عنوان تنها منبع روایي 

به بیان دیه شكستگي تك تك استخوان ها پرداخته اند. 
واضح شد که فق��رات بسیاري از اصل ظریف، مخالف نظریه مشهور در 
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دی��ه شكستگي استخوان بوده و از همی��ن رو برخي فقها این نظریه را 
در مت��ون فقه��ي خود بیان نكرده و با توجه ب��ه روایات خاص وارده در 

صدمات هر یك از استخوان ها به تعیین دیه پرداخته اند. 

ج. نگاه مقنن در تعيين دیه شكستگي
1. قانون مجازات اسالمي:

ص��رف نظر از مطالبي که در بررسي فقه��ي نظریه مشهور فقها در دیه 
شكستگ��ي استخ��وان بیان شد، مفاد آن در م��اده 442 قانون مجازات 
اسالم��ي مصوب سال 1370 آمده بود. این ماده مقرر مي داشت: »دیه 
شكستن استخوان هر عضوي که براي آن عضو دیه معیني است خمس 
آن مي باش��د و اگر معالجه ش��ود و بدون عیب گردد دیه آن چهارپنجم 

دیه شكستن آن است ...«
ای��ن نظریه در قانون مجازات اسالم��ي مصوب 1392 نیز در ماده 569 

آمده است. این ماده مقرر مي دارد: 
»م��اده 569- دیه شكستن، ترک برداشت��ن و خرد شدن استخوان هر 

عضو داراي دیه مقدر به شرح زیر است:
الف- دیه شكستن استخوان هر عضو یك پنجم دیه آن عضو و اگر بدون 

عیب درمان شود چهار پنجم دیه شكستن آن است. ....«
ه��ر چند قانون مجازات با قبول نظریه مشهور فقها، مفاد آن را در ماده 
569 آورده اس��ت لكن در ماده 568 در مورد دیه شكستگي اعضا مقرر 

داشته است:
» م��اده 568- در شكستگي عضوي که داراي دیه مقدر است، چنانچه 
پس از جنایت به گونه اي اصالح شود که هیچ عیب و نقصي در آن باقي 
نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و 
نق��ص اصالح شود یا براي آن عضو دیه مقدري نباشد، ارش ثابت است 

مگر در مواردي که در این قانون خالف آن مقرر شده باشد.«
این ماده به بیان دیه شكستگي همراه با بهبودي کامل پرداخته و میزان 
چه��ار بیست و پنجم دیه عضو دیه عضو را ثابت مي داند. ماده 569 در 
این صدمه همان میزان منتهي با عبارتي متفاوت را بیان کرده و میزان 
چهارپنج��م از یك پنجم دیه عضو را ثاب��ت مي داند که مقادیر مذکور، 
یكس��ان هستن��د. بنابراین هر دو م��اده 568 و 569 در تعیین دیه این 

صدمه، مقدار واحدي را تعیین کرده اند. 
در ن��وع دیگ��ر صدمه شكستگي که همراه با ع��دم بهبودي کامل است 
مطاب��ق ماده 568، چنانچه با عیب و نقص اصالح شود یا براي آن عضو 
دیه مقدري نباشد، ارش ثابت مي شود مگر در مواردي که قانون خالف 
آن را مقرر کرده باشد. اما ماده 569 در این صدمه یك پنجم دیه عضو 
را ثابت مي داند. هرچند ماده 569 میزان یك پنجم را به صورت مطلق 
آورده، لك��ن ب��ا قرینه جمله بعدي ماده ک��ه در مورد صدمه شكستگي 
ب��ا بهبودي است باید این اطالق را حمل ب��ر حالت عدم بهبودي کرد. 
در بن��د مربوط به مشكالت اجرایي ب��ه بررسي و انطباق این دو ماده با 

یكدیگر مي پردازیم.
بنابرای��ن کارشناسان پزشك��ي قانوني و قضات با توج��ه به تبیین دیه 

صدم��ه شكستگي در قان��ون )جدا از ایراداتي ک��ه در صحت فقهي آن 
وجود دارد.( موظف به عمل مطابق ماده 569 به بیان دقیق دیه حاالت 

مختلف شكستگي پرداخته، مي باشند.
م��اده 569 داراي قی��ودي بوده ک��ه یكي از این قیود ب��ا توجه به کلي 
ب��ودن حكم ماده بوده و دیگري در متن ماده ذکر شده است و با توجه 
ب��ه این قیود دو معیار براي م��وارد عدم جریان این ماده وجود دارد که 

عبارتند از:
- عضو در بردارن��ده استخوان مي بایست داراي دیه مقدر اعم از قانوني 

یا شرعي باشد.
- دی��ه صدمه شكستگي استخوان به طور خ��اص و خالف نظریه بیان 

نشده باشد.
با توجه به دو مالک فوق یك دسته از استخوان ها تخصصاً و دسته دیگر 
تخصیصاً از شمول این نظریه خارج هستند که به بیان آن مي پردازیم.

·  چنانچ��ه براي عض��و در بردارنده استخوان دیه مق��در وجود نداشته 
باش��د، شكستگي استخ��وان آن عضو مشمول ماده نخواه��د بود. ابتدا 
مي بایس��ت با تتبع در متون قانوني، نسبت ب��ه بررسي مقدر بودن دیه 
عضو اقدام و در صورت فقدان، در صورتي که در متون روائي معتبر دیه 
عض��و تعیین ش��ده باشد مطابق ماده عمل خواه��د شد و اال در صورت 
فقدان متون قانوني و روایي در تعیین دیه عضو، این گونه موارد تخصصاً 
از شمول نظریه خارج هستند. استخوان هاي کف پا و دست از این دسته 
هستن��د. البته هرچند فقها در بیان این نظریه، تصریح به اعضاي داراي 
دی��ه مقدر کرده اند لكن با توجه به اصطیادي بودن این نظریه مي توان 
به نحوي اعضائي که داراي دیه مقدر در متون قانوني و شرعي نیستند 
را نی��ز مشمول این ماده دانست باین بیان که براي شكستگي این گونه 
استخوان ه��ا در حال��ت عدم بهبودي، یك پنج��م ارش قطع آن عضو و 
در حال��ت بهبودي چهار بیست و پنج��م ارش قطع آن عضو را در نظر 
گرفت. تعریف دیه در قانون جدید به بیاني که ارش را نیز در بردارد این 

احتمال را قوي مي کند.
م��ورد دیگري که احتم��ال خروج تخصصي آن از م��اده 569 مي باشد 
اعضائي است که خود عض��و تنها شامل یك استخوان است. به عبارتي 
عض��وي وجود ندارد ت��ا در برگیرنده آن استخوان باش��د بلكه عضو به 
اسم همان استخوان مي باشد. این استخوان ها عبارتند از ستون فقرات، 
دنبالچ��ه، دنده و ترقوه که به ترتی��ب در مواد 647، 651، 653 و 656 

قانون مجازات اسالمي احكام شكستگي آن ها بیان شده است. 
·  دست��ه دیگر استخوان هایي است که به ص��ورت تخصیصي از شمول 
ماده خ��ارج هستند و شامل استخوان هاي اعض��اي داراي دیه مقدري 
ب��وده که براي شكستگي استخوان آن عض��و در متن قانون دیه  خاص 
تعیی��ن شده باشد. با بررسي قانون مج��ازات به این نتیجه رسیدیم که 
استخوان��ي از عضو داراي دیه مقدر ک��ه در قانون دیه شكستگي آن به 

طور خاص بیان شده باشد وجود ندارد.
در صورت��ي که براي شكستگي دو دسته استخوان فوق در متون قانوني 
و روائ��ي دیه مقدر تعیین نش��ده باشد مي بایست براي آن ارش در نظر 

محمد حسين شاكر و همكار



328

مجله پزشكي قانوني ایران / دوره 22، شماره  4،   زمستان 95 

گرفت. 

2.  رویه سازمان پزشكي قانوني:
بررس��ي صدم��ات وارده بر استخ��وان و تعیین نوع و می��زان آن و نیز 
بهبودي یا عدم بهبودي نیازمند تخصص در این زمینه مي باشد که اکثر 
قریب به اتفاق قض��ات با توجه به عدم تخصص در امر پزشكي، توانایي 
ای��ن امر را ندارند. از همین رو مطابق م��اده 136 قانون آیین دادرسي 

کیفري:
»بازپ��رس براي معاینه جراحات، آث��ار و عالئم ضرب، صدمات جسمي، 
آسیب هاي رواني و سایر معاین��ات و آزمایش هاي پزشكي، نظر پزشك 
قانون��ي را أخذ یا حسب مورد، از وي دعوت مي کند. اگر پزشك قانوني 
نتوان��د حضور یابد و یا در جایي پزشك قانوني نباشد، پزشك متخصص 

معتمد دعوت مي شود.«
م��اده فوق قض��ات را مكلف به اخ��ذ نظر پزشكي قانون��ي در خصوص 
صدمات جسمي وارد بر بدن که از جمله آن ها صدمات وارد بر استخوان 
بوده، دانسته است. آنچه که مسلم است در خصوص صدمات داراي دیه 
معین، پزشك��ي قانوني تنها نوع صدمه را مشخص و قاضي مطابق مواد 
قانون��ي، دی��ه آن را تعیین کند. رویه پزشكي قانون��ي در خصوص این 
گون��ه صدمات چنین است که تنها صدمه را مشخص و با عبارت »سایر 
صدم��ات مشمول دیه مقدر اس��ت.20« تعیین میزان دی��ه را به قاضي 
واگذار مي کند. اما در صدماتي که داراي دیه معین نبوده پزشكي قانوني 
ع��الوه بر تعیین صدمه، نظر کارشناسي خود در مورد میزان ارش را به 

قاضي اعالم مي کند.
بنابرای��ن الزم است به بررسي اص��ول و قواعد حاکم بر نظریات پزشكي 
قانوني بپردازیم. سازمان پزشكي قانوني در سال 84 اقدام به چاپ کتابي 
بن��ام »ارش و دیه« نمود که هدف اصل��ي آن یكسان سازي گواهي ها و 
کارشناسي ه��اي حوزه معاونت پزشك��ي و بالیني سازمان نظام پزشكي 

بود که به بررسي نظرات پزشكي قانوني در صدور گواهي  مي پردازیم.
برخ��ي نكات��ي که پزشكان در سازم��ان پزشكي قانون��ي مي بایست در 
صدمات شكستگي استخوان به آن توجه داشته باشند به قرار زیر است:
* »در شكستگ��ي ترق��وه در صورت ج��وش خوردگي21 ب��ه هر شكل 
»شكستگي بهبود مناسب یافته« اعالم شود و بر اساس افت عملكرد در 

ناحیه شانه، ارش تعیین گردد.« )5(
در توضی��ح این نكته باید گفت هر چند دی��ه شكستگي ترقوه در ماده 
56522 بیان ش��ده و مشمول دیدگاه مشهور فقه��ا در دیه شكستگي 
ک��ه در ماده 569 قانون مجازات آم��ده، نمي باشد لكن نگاه سازمان در 
بهبودي ی��ا عدم بهبودي، متفاوت با نگاه ش��ارع و یا حتي قانون است 

20. ب��ه عنوان نمون��ه در پرونده ه��اي سازمان پزشكي قانون��ي)اداره کل پزشك��ي قانوني استان 
قم( به شم��اره 94/15/1/1623 مورخ 94/5/26، شم��اره 93/15/1/1774 مورخ 94/5/26، 
شماره 94/15/1/675 مورخ 94/5/25، شم��اره 93/15/1/2357 مورخ 93/11/21 و شماره 

93/15/1/1756 مورخ 93/12/17 و ...
21.  union
22 . م��اده -656 شكستن هریك از استخوان ه��اي ترقوه در صورتي که بدون عیب درمان شود، 
موج��ب چهار درصد دیه کامل و در صورتي که درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب 

نصف دیه کامل است.

چراکه عبارات »هیچ عیب و نقصي در آن باقي نماند « در ماده 568 و » 
اگر بدون عیب درمان شود « در ماده 569، جوش خوردگي به هر شكل 
را بهب��ودي نمي داند بلكه جوش خوردگي اي را بهبودي کامل مي داند 

که هیچ عیب و نقص دیگري اعم از کجي یا تورم یا ... نداشته باشد.
* »از نظ��ر کارشناسي پزشكي قانون��ي، ساعد داراي دو استخوان مجزا 
است. در شكستگي هم زمان دو استخوان، شكستگي و محل آن در هر 
استخوان گزارش شود. در ص��ورت استعالم قضایي براي استخوان دوم 
ارش معادل دی��ه شكستگي استخوان تعیین گردد.« )6( همین مطلب 

در مورد استخوان ساق پا بیان شده است.
مطاب��ق قانون مج��ازات اسالمي، شكستگي هر ک��دام از استخوان هاي 
نازک ني و درشت ني، دیه اي جداگانه دارد که سازمان نیز این مطلب 
را تایی��د کرده است منتهي مطابق نظر مقنن براي هر کدام از صدمات 
دی��ه تعیین مي شود در حالي که مطابق روی��ه سازمان تنها براي یكي 
از استخوان ه��ا دیه و براي دیگري ارش��ي معادل دیه شكستگي تعیین 

مي شود.
پزشك��ان قانوني با رعایت بندهاي فوق، نسبت به تعیین صدمه و اعالم 
نظر نسبت به جبران آن مطابق جدول هاي تعیین شده اقدام مي کنند. 

در خصوص جدول هاي مورد عمل پزشكي قانوني باید گفت:
* در استخوان ه��اي چن��د قطعه اي مانند مچ دست ی��ا کف دست که 
متشك��ل از چن��د قطعه استخ��وان است، ارش بر اس��اس هر استخوان 
تعیی��ن ش��ده و بعضاً هر کدام از قطعات، ارش��ي متفاوت با قطعه دیگر 
دارد. ب��ه عنوان مثال در شكستگي استخوان ه��اي مچ دست که بدون 

عیب بهبود یابد ارش به نحو زیر تعیین مي شود:
»استخ��وان اسكافوئید: 5%، استخوان لونیت: 3% و سایر استخوان هاي 

مچ هر یك: %2.« )7(
این مطلب در م��ورد استخوان هاي چند قطعه اي پا نیز به همین گونه 

بیان شده است.
در این بند تمایز دیدگاه فقه و پزشكي قانوني آشكار مي شود چراکه فقه 
در استخوان هاي چند قطعه اي، با یك نگاه به بیان دیه صدمات وارد بر 
آن پرداخته است لكن در پزشكي قانوني دیه یا ارش متفاوتي براي هر 

قطعه در استخوان هاي چند قطعه اي بیان شده است.
* در استخوان هاي اندام فوقاني، تنها براي صدمات وارد بر استخوان هاي 
ب��ازو، ساعد و انگشتان دست مطابق نظری��ه مشهور فقها در شكستگي 
استخوان، دیه تعیین شده است و در سایر استخوان ها ارش تعیین شده 
است و در استخوان هاي تحتاني تنها براي شكستگي استخوان هاي ران 
و ساق پا مطابق نظریه مشهور فقها در شكستگي استخوان، دیه تعیین 

شده و در سایر استخوان ها ارش تعیین شده است. )8( 
علت تمییز میان استخوان هاي مذکور و سایر استخوان ها با توجه به این 
که مقنن هیچ تفاوتي را بیان نكرده و تنها در عبارتي کلي به بیان دیه 

این صدمه پرداخته واضح نیست.
* از منظر پزشكي قانوني کوتاهي اندام پس از شكستگي در صورتي که 

کمتر از 2 سانتیمتر باشد نقص عضو محسوب نمي شود. )9( 

بررسي دیه شكستگي استخوان از منظر قانون و رویه سازمان پزشكي قانوني به همراه حل برخي مشكالت اجرایي
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بیان شد ک��ه عبارات قانون تنها بهبودي کام��ل که شكستگي همانند 
حال��ت اولیه خود بهبود یابد را شكستگي بهبود یافته مي داند در حالي 
که مطابق رویه پزشكي قانوني کوتاهي استخوان تا 2 سانتي متر، نقص 
محسوب نشده و در گواهي هاي خود ارش و دیه اي به عنوان شكستگي 

با عدم بهبودي تعیین نمي کنند.
بای��د گفت در مقام حكم دادن بسیاري ح��االت، آنچه سازمان پزشكي 
قانوني گواهي هاي خود را مطابق آن صادر مي کند با نظر مقنن هم خواني 
ندارد به عبارتي در صدمه شكستگي برخي استخوان ها مي توان دو نظر 

متفاوت مطابق قانون مجازات اسالمي و رویه پزشكي قانوني داد.

د. مشكالت اجرایي ماده 569 در شكستگي استخوان:
1. اعضاي داراي دو استخوان یا شكستگي هاي نزدیک به 

هم:
آی��ا شكستگي هر دو استخوان درشت ني و نازک ني براي صدق عنوان 
شكستگي الزم است و یا شكستن یكي از آن دو استخوان کافي است و 

مي توان با توجه به ماده، حكم به یك پنجم دیه دست یا پا داد.
اشكال دیگر در اجراي این ماده در استخوان هاي ساعد و ساق، این که 
در صورتي که هر دو استخوان نازک ني و درشت ني شكسته شود آیا دو 
شكستگي قابل محاسبه است یا تنها یك شكستگي به حساب مي آید.

به نظر ص��دق عنوان شكستگي با شكسته ش��دن یكي از دو استخوان 
نی��ز محقق مي شود. فرض مقابل ای��ن است که صدق عنوان شكستگي 
ب��ا شكسته شدن ه��ر دو استخوان نازک ن��ي و درشت ني محقق شده 
و بنابرای��ن فرض در ص��ورت شكسته شدن ی��ك استخوان، شكستگي 
کام��ل محقق نخواهد ب��ود و مي بایست علي القاع��ده نصف میزان دیه 
تعیین شده در شكستگي براي آن در نظر گرفته شود. ماده 543 قانون 

مجازات اسالمي مقرر مي دارد:
»م��اده 543- در ص��ورت وجود مجم��وع شرایط چهارگان��ه ذیل، دیه 
آسیب هاي متعدد تداخل مي کند و تنها دیه یك آسیب ثابت مي شود:

الف- همه آسیب هاي ایجاد شده مانند شكستگي هاي متعدد یا جراحات 
متعدد از یك نوع باشد.

ب- همه آسیب ها در یك عضو باشد.
پ- آسیب ه��ا متصل به هم ی��ا به گونه اي نزدیك به هم باشد که عرفاً 

یك آسیب محسوب شود.
ت- مجموع آسیب ها با یك رفتار مرتكب به وجود آید.«

مطابق این ماده با وجود 4 شرط فوق، شكستگي هاي متعدد دیه واحد 
دارن��د. هرچند استخوان هاي نازک ني و درش��ت ني شرایط مذکور در 
بندهاي الف، ب و ت را دارند لكن نمي توان شكستگي این دو استخوان 

را متصل به هم یا عرفاً یك آسیب دانست. 

2. تعارض مواد 568 و 569 در دیه شكستگي استخوان:
ماده 568 قانون مجازات اسالمي مقرر مي دارد: »در شكستگي عضوي 
که داراي دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت به گونه اي اصالح شود 

ک��ه هیچ عی��ب و نقصي در آن باقي نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن 
عض��و ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصالح شود یا براي آن عضو 
دی��ه مقدري نباشد، ارش ثابت است مگ��ر در مواردي که در این قانون 

خالف آن مقرر شده باشد.«
ه��ر دو م��اده 568 و 569 در تعیین دیه شكستگي هم��راه با بهبودي 

کامل، مقدار واحدي را با عبارات متفاوت تعیین کرده اند. 
در ن��وع دیگ��ر صدمه شكستگي که همراه با ع��دم بهبودي کامل است 
مطاب��ق ماده 568، چنانچه با عیب و نقص اصالح شود یا براي آن عضو 
دیه مقدري نباشد، ارش ثابت مي شود مگر در مواردي که قانون خالف 
آن را مقرر کرده باشد. اما ماده 569 در این صدمه یك پنجم دیه عضو 
را ثابت مي داند. هرچند ماده 569 میزان یك پنجم را به صورت مطلق 
آورده، لكن ب��ا قرینه جمله بعدي ماده که در مورد صدمه شكستگي با 

بهبودي است باید این اطالق را حمل بر حالت عدم بهبودي کرد.
این تع��ارض ار نگاه اداره کل حقوقي قوه قضائیه دور نمانده و آن اداره 
ک��ل عطف به استعالم23 شماره3/3/92 مورخ 92/4/18 نظریه مشورتي 
کارگ��روه قوانین جزائ��ي را در نام��ه شم��اره 607-186/1-92 مورخ 

92/7/1 به شرح زیر اعالم کرده است:
»... 3. استخوان شكسته شده مربوط به عضوي است که آن عضو داراي 
دی��ه مقدر است و استخوان پس از شكستگ��ي بهبود نیافته است یا به 
ص��ورت ناقص بهبودي پیدا کرده اس��ت، در این صورت بین ماده 568 
و 569 تع��ارض وج��ود دارد زیرا ماده 568 در ای��ن مورد ارش را ثابت 
مي داند ولي م��اده 569 یك پنجم دیه کامل را که باید از طریق قانون 

رفع شود.«

3.  شمول یا عدم شمول نظریه دیه شكستگي عضو در مورد 
ناخن:

ماده 645 قانون مجازات، در تعیین دیه ناخن مقرر داشته:
»دی��ه از بین بردن ناخ��ن به طوري که دیگر نروید ی��ا فاسد و معیوب 
بروی��د، یك  درص��د دیه کامل و اگر بدون عی��ب بروید، نیم  درصد دیه 

کامل مي باشد.«
ب��ا توجه به این ک��ه ناخن داراي دیه مقدر است آیا در شكستگي ناخن 

مي بایست مطابق نظریه دیه شكستگي عمل شود؟
قانون مجازات در این خصوص داراي ابهام است منتهي مي توان چنین 
گف��ت که لغوی��ون )10( در تعریف عظم گفته ان��د: »هر استخواني که 
کام��ل شده به گوش��ت«. بنابرای��ن نمي توان ناخن را عض��و دانست تا 

مشمول نظریه باشد. 

نتيجه

بی��ان شد که نظ��ر مشهور فقها که قانون مج��ازات مطابق آن به رشته 

23  .متن استعالم: 
»احترام��ا آیا تفاوتي بین ماده 568 و بند الف م��اده 569 قانون مجازات اسالمي سال 92 موجود 

مي باشد؟ زیرا هر دو راجع به شكستن عضوي است که داراي دیه مقدر است.«
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تحریر درآمده فاق��د اعتبار و استناد مي باشد. در مقابل عده اي از فقها 
ای��ن شهرت را شكست��ه و با توجه به روایات خ��اص وارده که در رأس 
آن ه��ا اصل ظریف مي باشد دیه صدمه شكستگي هر استخوان را تعیین 
کرده و در مواردي که دیه به طور خاص تعیین نشده بود حكم به ارش 

داده اند. 
بنابرای��ن الزم است حك��م دیه شكستگي هر استخ��وان به طور خاص 

بیان شود.

پیشنهاد مي شود با توجه به درج نظر مشهور فقها )با وجود عدم اعتبار( 
در قان��ون مجازات اسالمي و با توجه به ص��دور گواهي هاي متفاوت با 
آنچ��ه در قانون آمده توس��ط سازمان پزشكي قانون��ي، جمعي از فقها، 
حقوق دان��ان و متخصصی��ن پزشكي قانوني گرد ه��م آیند و به بررسي 
کارشناس��ي واژه ها و تعیین دی��ه صدمه شكستگ��ي استخوان ها اقدام 
نمایند و بیان فروعات موجود در این موضوع که قانون فعلي پاسخ گوي 

آن ها نمي باشد را مدنظر قرار دهند.
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Abstract

The theory of the compensation for bone fracture has been accepted by most religious jurists. This theory states, 
“The recompense for the bone fracture of the body parts for which compensation is included, if the fracture is 
irreparable, is as much as one fifth of the compensation for the removal of that body part, and if the fracture is fully 
reparable, the recompense is as much as four fifths of the compensation for the removal of that body part.”  Following 
from the most jurists, criminal law has accepted this theory and provides in Paragraph A of the article 569, “The 
recompense for the bone fracture of a body part is as much as one fifth of the compensation for the removal of that 
body part, and if the fracture is fully healed without any defect, the recompense is as much as four fifths of the 
compensation for the removal of that body part.”

Passing judgment in accordance with the above Article is subject to the approval of fractures according to one of 
the states, i.e. reparable or irreparable. Due to lack of expertise of the vast majority of judges in the diagnosis of bone 
injuries, in accordance with Article 136 of the Code of Criminal Procedure:

The Magistrate calls for the verdict of the coroner to examine injuries, signs of assault, physical injuries, 
psychological trauma and other examinations and medical tests, and in some cases, he invites the coroner. If the 
coroner is unable to attend or if there is no coroner in a particular place, then a trusted specialist is invited.” Forensic 
medicine experts begin to examine and issue certificates according to this article. Although Article 569 has stated the 
recompense for bone fracture, in the implementation phase, this article has had problems to which offering solutions 
will be useful to medical specialists when issuing verdicts and to judges in courts. 

In this paper, we will briefly investigate the juridical compensation for bone fracture and its reflection in 
constitutional law along with its implementation problems while considering the procedure of the forensic medicine 
organization and at the end will offer our suggestions.
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