
 

 

  المستخلص

الجثة الغراض جنائٌة ٌُعد ذا أهمٌة فً ظل قصور التطبٌق القضائً وعدم إكتراثه بما ٌرد فٌه فً  تشرٌح

تسبٌب األحكام الجزائٌة ،والثغرات القانونٌة التً لم ٌعالجها المشرع القانونً والتً فً جانب منها تتعلق 

 بالعمل القضائً وفً اآلخر تتعلق بعمل الطبٌب العدلً .

ض جنائٌة نوع من انواع الخبرة التً ٌستعٌن بها القاضً الجزائً وٌلجؤ الٌها عندما تواجهه والتشرٌح إلغرا

مسؤلة فنٌة تتعلق بالسبب المإدي للوفاة ،والتشرٌح ٌعنً الفحص الداخلً والخارجً للجثة من قبل الطبٌب 

حٌث الغاٌة وهً معرفة  ح منالعدلً المختص ، وٌتمٌز هذا النوع من التشرٌح عن األنواع األخرى من التشرٌ

السبب المإدي للوفاة ، ولم ٌظهر هذا النوع من التشرٌح فجؤة وانما تطور عبر المراحل التؤرٌخٌة وارتبط 

تطوره مع تطور التشرٌح الطبً اإلنسانً ،وجثة اإلنسان من حٌث األصل لها حرمة والٌجوز المساس بها 

ٌح الجنائً ،وقد اختلف فقهاء المسلمٌن فً شروط هذا واإلستثناء هو جواز المساس بجثة اإلنسان بالتشر

الجواز، وللتشرٌح الجنائً اسس علمٌة وفنٌة ٌقوم علٌها وتجعله ضمن طوائف الخبرة التً ٌستعٌن بها القاضً 

، وٌتخذ قرار التشرٌح من قبل سلطة مخولة قانونآ بذلك وتختلف هذه السلطة بإختالف النظام القضائً فً 

 تشرٌح الجثة من قبل سلطة طبٌة .الدولة ،وٌتم 

وهناك إجراءات تتخذ قبل تشرٌح الجثة ، منها إجراءات تتخذ من قبل السلطة التحقٌقٌة فً مسرح الجرٌمة او 

اذا وجد مكان العثور على الجثة ،وإجراءات تتخذ من قبل القاضً الجزائً والمتمثلة بإتخاذ قرار بتشرٌح الجثة 

او كانت الوفاة نتٌجة جرٌمة مرتكبة ، وإجراءات اخرى تتخذ من قبل الطبٌب  شبهة جنائٌة فً سبب الوفاة

العدلً ، منها سابقة على التشرٌح كالتحقق من سبب الوفاة وحضور عملٌة فتح القبر إلستخراج الجثة لفحصها 

او تشرٌحها ، وإجراءات تتعلق بتشرٌح الجثة ذاتها كالوصف التشخٌصً لها ووصف العالمات الرمٌة 

واألضرار الخارجٌة وتقطٌع الجثة وأجزاءها وأعضاءها ، لٌنتهً بتنظٌم تقرٌر طبً تشرٌحً ٌبٌن فٌه 

األعمال التً قام بها وٌعطً رأٌه فً سبب الوفاة ، هذا التقرٌر له عدة ضمانات لصحته ،والطبٌب العدلً عند 

 وتثار مسئولٌته الجزائٌة عنها .قٌامه باألعمال الموكلة له قد ٌرتكب عدة أخطاء ٌعدها القانون جرائم 

والتقرٌر الطبً التشرٌحً له دور فً الجوانب اإلجرائٌة والموضوعٌة فً الدعوى الجزائٌة ، ففً الجانب 

، وال بد من توفر شروط فً هذا الدلٌل اإلجرائٌب ٌعد التقرٌر الطبً التشرٌحً دلٌل من أدلة الدعوى الجزائٌة 

بواسطته فً  حكمها ، ولها عدة وسائل تستعٌن بها لتصل لتقدٌر حقٌقً للتقرٌر لكً تستطٌع المحكمة ان تدلل 

الطبً التشرٌحً ، وهذا التقرٌر من حٌث األصل غٌر ملزم للمحكمة ، وٌلعب التقرٌر الطبً التشرٌحً دور 

ٌتجلى  فً التدلٌل المنطقً أي فً تكٌٌف الواقعة اإلجرامٌة ، وفً الجانب الموضوعً فً الدعوى الجزائٌة

 دور التقرٌر الطبً التشرٌحً فً إستظهار أركان الجرٌمة وفً تقدٌر العقوبة الجزائٌة .
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وقد إقتضت ضرورة بحث التنظٌم القانونً للتشرٌح الجنائً ان نتناوله فً فصول ثالثة ، خصصنا األول لبٌان 

انً أوضحنا األحكام اإلجرائٌة للتشرٌح ماهٌة التشرٌح الجنائً للجثة والسلطات المختصة بإتخاذه ، وفً الث

 ، وفً الثالث درسنا دور التقرٌر الطبً التشرٌحً فً الدعوى الجزائٌة .الجنائً 

وإعتمدنا فً دراستنا على إبراز الجوانب القانونٌة لذلك الدور الذي ٌإدٌه التقري الطبً التشرٌحً ، وعلى 

                التطبٌقات القضائٌة .  
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