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جــدًا ، يعتمـد عليهــا القاضـي فــي إصـدار حكمــه  مهمـةالتقريـر الطبـي الشــرعي هـو وثيقــة   
فهـي إذًا تمتلــك أهميـة قانونيــة ، ولـذلك يتوجـب علــى الطبيـب الشــرعي أن يكـون مــدركًا . القضـائي 

  .عند صياغته التقرير لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه
فقـد :  اً كبير  تنوعاً تختلف المواضيع التي يدرسها ويتفحصها أخصائيو الطب الشرعي وتتنوع       

تكــون أذيــات جســدية علــى شــخص حــي ، وقــد تكــون جثــة واضــحة المعــالم ، أو جثــة متفســخة أو 
وربمـا كـان . أشالء بشرية أو هيكًال عظميًا أو آثارًا بيولوجية كاللعاب أو الدم ، أو السـائل المنـوي 
لة ءَ ة الطبية ومسـاموضوع الخبرة وثائق طبية كما هي الحال عند إثارة قضايا تتعلق بسوء الممارس

  . األطباء القانونية 
ـــر الطبـــي الشـــرعي متماثلـــة رغـــم االخـــتالف الواســـع فـــي    إن المبـــادئ العامـــة لبنـــاء التقري

  .المواضيع المدروسة 
  :يتألف التقرير الطبي الشرعي من ثالثة أقسام رئيسة   
مقــدرة  - يــذكر فيهــا اســم الخبيــر الفــاحص ، ولقبــه العلمــي ، وخبرتــه العمليــة: المقدمــة  - ١

، كمــا يــذكر اســم الجهــة التــي طلبــت إجــراء الفحــص ،  -بعــدد ســنوات ممارســته المهنــة 
  .ورقم هذا الطلب ، وموضوع الفحص ، والتاريخ 

يــتم فيــه وصــف دقيــق للموجــودات الموضــوعية ، ويختلــف ذلــك حســب موضــوع : المــتن  -٢
 .الفحص 

ار عنهــا مــن قبــل الجهــة وهــي تتضــمن عــادة إجابــات لألســئلة التــي تــم االستفســ: النتيجــة  -٣
ويجب أن تكون ثمة عالقة وثيقة ومنطقية بـين كـل بنـد فـي النتيجـة و ، الطالبة للفحص 

الموجودات التـي تـم عرضـها فـي مـتن التقريـر ، أي بعبـارة أخـرى يجـب أن تكـون النتـائج 
 .ثغرة في تقرير الطبيب  كمبنية على أسس موضوعية تمامًا ، بحيث ال تتر 

شــارة إلــى ضــرورة إنشــاء روابــط أكثــر متانــة واتســاعًا بــين هيئــات التحقيــق وهنــا البــد مــن اإل
ويمكـن تحقيـق ذلـك . واألطباء الشـرعيين بشـكل يتـيح اإلفـادة مـن إمكانيـات العلـوم الطبيـة الشـرعية 

من خالل دورات تدريبية في مجال الطـب الشـرعي للسـادة القضـاة ، وتـدريس مـادة الطـب الشـرعي 
  . - ا كانت عليه الحال قبل عقود خلتكم -الحقوق  اتفي كلي
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عندما يكـون موضـوع الفحـص شخصـًا حيـًا ، فيجـب التثبـت أوًال مـن هويتـه ، ومـن كونـه   
بصــياغة تقريــره ثــم يبــدأ الطبيــب . فعــًال هــو الشــخص المطلــوب فحصــه ولــيس شخصــًا آخــر 

  :ه إما يوينه
 أمينـة تـتم للمـرة األولـى كانـت هـذه المعاأبتحديد فترة الشفاء والتعطيل عن العمل ، سـواء  - ١

بعد معاينات سابقة استقرت في نهايتها حالة المصاب ، ويسـمى التقريـر الطبـي الشـرعي 
  . لقطعيا لتقريربافي هذه الحالة 

أو بتحديــــد موعـــــد ثـــــان للمعاينـــــة إذا رأى الطبيــــب أن اإلصـــــابة تحمـــــل إمكانيـــــة حـــــدوث  - ٢
ويســمى التقريــر ) ســاعة  ٧٢أو  ٤٨أو  ٢٤عــادة بعــد ( اختالطــات خطــرة علــى حياتــه 

 . بالتقرير الالقطعيالطبي الشرعي هنا 
  : اآلتيةتختلف التقارير الطبية الشرعية عن التقارير الطبية العادية في النقاط 

التقريـــر الطبـــي الشـــرعي إال بنـــاء علـــى طلـــب مـــن جهـــة رســـمية هـــي الســـلطة  ىال يعطـــ  -١
أمــا التقريــر الطبــي العــادي فيســتطيع الطبيــب إعطــاءه دون طلــب .القضــائية أو األمنيــة عــادة 

  .من الجهات الرسمية 
يكتب التقرير الطبي العادي على أوراق خاصة ذات قيمة و ممهورة بخـاتم نقابـة األطبـاء  -٢

يضع . ، وهناك تقارير خاصة بالموظفين ، وأخرى لغير الموظفين ، وتقارير خاصة بالزواج 
الطبيب خاتمه وتوقيعه وتاريخ إعطاء التقرير ، ويجـب المصـادقة علـى صـحة توقيـع الطبيـب 

  .في مديرية صحة المحافظة التي يعمل ضمن نطاقها الطبيب 
مـن قـانون  ٤٥٥المـادة ه ويخضـع ألحكـام يتحمل الطبيب المسؤولية الكاملة عن صـحة تقريـر 

عامـة أو مهنـة  ةمن أقدم حال ممارسـته وظيفـة عامـة أو خدمـ:" جاء فيها التي العقوبات و 
طبيــة أو صــحية علــى إعطــاء مصــدقة كاذبــة معــدة لكــي تقــدم إلــى الســلطة العامــة أو مــن 

  .تلحق الضرر بمصالح أحد الناس  شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو أن
وٕاذا كانــت المصـدقة الكاذبـة قــد أعـدت لكـي تبــرز . عوقـب بـالحبس مـن شــهر إلـى سـنتين 

  ".أمام القضاء أو لتبرر اإلعفاء من خدمة عامة فال ينقص الحبس عن ستة أشهر
  : تقدير شدة اإلصابة

 الضـرر الواقـع علـى المعتـدى عليـه  تختلف العقوبة المنزلـة بالمعتـدي بحسـب شـدة وجسـامة
ومن هنـا يصـبح لزامـًا علـى الطبيـب الشـرعي تقـدير شـدة اإلصـابة ليسـهل بـذلك عمـل القاضـي فـي 

فبعضـها يقسـم ، ولقد اختلفت الدول واألنظمة في كيفيـة تقـدير شـدة اإلصـابة . إصدار حكم عادل 
علـى الحيـاة ، وهنـاك جـداول األذيات من حيث الشـدة إلـى خفيفـة ، ومتوسـطة ، وشـديدة أو خطـرة 

ــا العربــي الســوري فــال يوجــد هكــذا . تســهل عمــل الطبيــب فــي توصــيف شــدة األذيــة  أمــا فــي قطرن
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فوفقــًا لقــانون العقوبــات . ويعتمــد فــي تقــدير شــدة األذيــة علــى مــدة التعطيــل عــن العمــل ، تصــنيف
رجــات ، بحســب الســوري تقســم الجــرائم عامــة ومنهــا جــرائم االعتــداء علــى األشــخاص إلــى ثــالث د

  :شدة العقوبة المفروضة على المعتدي وهي المخالفة والجنحة والجناية 
  .  أيام ١٠ - ١هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس التكديري من  :ات المخالف –أ 

هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مع التشغيل أو بـالحبس البسـيط مـدة : الجنح  –ب 
  . أيام وثالث سنوات  ١٠بين تتراوح 

التـي يعاقـب عليهـا باإلعـدام أو باألشـغال الشـاقة المؤبـدة أو  الجـرائموهـي :  اتج ـ الجنايـ
  . بالسجن لمدة تزيد عن ثالث سنوات 

ونورد في مايلي مواد قانون العقوبات السوري التي تعـالج جـرائم االعتـداء علـى األشـخاص 
  :الث مجموعات أساسية مع مالحظة أن القانون قسمها إلى ث

  :جرائم القتل المقصود : المجموعة األولى 
مــن قتــل إنســانًا قصـدًا عوقــب باألشــغال الشــاقة مــن خمــس عشــرة ســنة إلــى :  ٥٣٣المــادة 
  .عشرين سنة 

  : يعاقب باألشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدًا إذا ارتكب :  ٥٣٤المادة 
  لسبب سافل  - ١
لهــــا ، أو تســـهيًال لفــــرار المحرضـــين علــــى تلــــك  تســـهيًال أو تنفيــــذاتمهيـــدًا لجنحــــة أو  - ٢

  .الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها ، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب 
  .للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة  - ٣
  . أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها  في على موظف - ٤
  .ة عشر من العمر على حدث دون الخامس - ٥
  .على شخصين أو أكثر  - ٦
 .في حال إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو األشخاص  - ٧
 

  : يعاقب باإلعدام على القتل قصدًا إذا ارتكب:  ٥٣٥المادة 
   عمداً  - ١
  تمهيدًا لجناية أو تسهيًال أو تنفيذًا لها ، أو تسهيًال لفرار المحرض على تلك الجناية     - ٢

  .أو فاعليها أو المتدخلين فيها ، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب 
  : ٥٤٨المادة 
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يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجته أو أحد أصوله أو فروعـه أو أختـه فـي جـرم         - ١
المشهود أو في صالت جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو قتـل  الزنا

  .أو إيذاء أحدهما بغير عمد 
يستفيد من ارتكب القتل أو األذى من العـذر المخفـف إذا فاجـأ زوجـه أو أحـد أصـوله  - ٢

  .أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر 
  :غير المقصود جرائم القتل : المجموعة الثانية 

موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عـدم مراعـاة القـوانين أو بمن سببب :  ٥٥٠المادة 
  .األنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات 

  :جرائم اإليذاء المقصود : المجموعة الثالثة 
  :  ٥٣٦المادة 
بالشــدة أو بــأي  مــن ســبب مــوت إنســان مــن غيــر قصــد القتــل بالضــرب أو بــالعنف أو - ١

  .عمل آخر مقصود عوقب باألشغال الشاقة خمس سنوات على األقل 
وال تـــنقص العقوبـــة عـــن ســـبع ســـنوات إذا اقتـــرن الفعـــل بإحـــدى الحـــاالت المنصـــوص  - ٢

  .عنها في المادتين السابقتين 
يـــنجم عـــن هـــذه  شـــخص أو جرحـــه أو إيذائـــه ولـــم مـــن أقـــدم علـــى ضـــرب:  ٥٤٠المـــادة 

خص عـن العمـل لمـدة تزيـد عـن عشـرة أيـام عوقـب بنـاء علـى شـكوى المتضـرر تعطيل شـ األفعال 
ليــرة ســورية أو  ٢٥ - ٥بــالحبس ســتة أشــهر علــى األكثــر ، أو بــالحبس التكــديري وبالغرامــة مــن 

  .بإحدى هاتين العقوبتين 
عـــن األذى الحاصـــل تعطيـــل شـــخص عـــن العمـــل مـــدة تزيـــد عـــن  إذا نجـــم:  ٥٤١المـــادة 

ليــرة ســورية علــى األكثــر أو  ٥٠م بــالحبس مــدة ال تتجــاوز الســنة وبغرامــة عشــرة أيــام عوقــب المجــر 
  .بإحدى هاتين العقوبتين 

 ٣العشــرين يومــًا قضــى بعقوبــة الحــبس مــن  إذا جــاوز التعطيــل عــن العمــل:  ٥٤٢المــادة 
  .سنوات فضًال عن الغرامة السابق ذكرها  ٣أشهر إلى 

إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصـال عضـو أو بتـر أحـد األطـراف أو إلـى  : ٥٤٣المادة 
تعطيلهــا أو تعطيــل أحــد الحــواس عــن العمــل ، أو تســبب فــي إحــداث تشــويه جســيم أو أيــة عاهــة 

 المؤقتـة عشـر سـنوات أخرى دائمة ، أو لها مظهر العاهـة الدائمـة عوقـب المجـرم باألشـغال الشـاقة
   . على األكثر

نون العقوبات بعض المفاهيم القانونية كالتعطيـل عـن العمـل والعاهـة الدائمـة وقد ورد في قا
  : يأتيوالعجز الوظيفي سنوضحها فيما 
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  :التعطيل عن العمل 
وٕانمــا  ، بالضــرورة أو عــدم مغــادرة المنــزل  ال يقصــد بالتعطيــل عــن العمــل مالزمــة الفــراش

عــدم القــدرة علـــى ممارســة األعمـــال التــي تتطلبهـــا الحيــاة اليوميـــة العاديــة كالمشـــي وصــعود الـــدرج 
  .وقيادة السيارة أو الدراجة وغيرها من األعمال الجسمية المتوسطة الشدة 

  :    العاهة الدائمة 
يكون ذلك  تعرف العاهة الدائمة بأنها فقد أي عضو أو فقد منفعته كليًا أو جزئيًا بشرط أن

وقد أورد القانون السوري أمثلة على العاهة الدائمـة دون أن يعرفهـا بـنص . الفقد غير قابل للشفاء 
أن بتـر أحـد األطـراف أو تعطيـل  -المذكور نصـها أعـاله  -  ٥٤٣المادة تضمنت . جامع مانع 

د العضـــو وال يشــترط فــي العاهـــة الدائمــة أن يفقــ. إحــدى الحــواس عــن العمـــل يعتبــر عاهــة دائمـــة 
كــامًال ، وٕانمــا يكفـــي فقــد إحــدى الســـالميات ، أو ضــعف القـــدرة البصــرية عمــا كانـــت عليــه للقـــول 

  .يكون هذا الضعف غير قابل للشفاء  نبوجود العاهة الدائمة بشرط أ
وٕاذا وقعت اإلصابة على عضـو فاقـد لوظيفتـه أصـًال كبتـر إصـبع فـي ذراع مشـلول ال تعـد 

  .الحالة عاهة دائمة 
وٕانمـا ، القانون حدًا أدنى لمقدار الفقد حتى يعد عاهـة دائمـة مـن الناحيـة القانونيـة  لم يحدد

. ممـا أحـدث اختالفـات كبيـرة فـي موقـف القضـاء مـن إصـابات متماثلـة . ترك ذلك لتقدير القضاء 
ولكن يجب أن يكون العضو  عاهة دائمة ، يعد ففقد األسنان في نظر محكمة النقض المصرية ال 

فقــد قضــت محكمــة . لــى شــيء مــن األهميــة حتــى تعــد إصــابته قضــائيًا عاهــة دائمــة المصــاب ع
الــنقض المصــرية بــأن فقــد جــزء مــن صــيوان األذن أو فقــد األســنان اليعــد عاهــة دائمــة ألن وظيفــة 
  . األذن لم تتأثر بذلك الفقد ، وإلمكانية وضع أ سنان اصطناعية تقوم بوظيفة األسنان المفقودة 

أن تعطيـل اإلصـبع الواحـدة لليـد " ١١/٧/١٩٥٥النقض السورية بتـاريخ كما قررت محكمة 
اليعد تعطيًال للعضو وهو اليد التي تعد اإلصبع من أجزائها مالم يتأثر تمام العضو بهـذا التعطيـل 

وعلـى كـل حــال فـإن للقاضـي الــرأي األخيـر فـي تقريــر مـا إذا بلغـت اإلصــابة الحـد الـذي يســّوغ " . 
  .رأي الطبيب غير ملزم له عدها عاهة دائمة ، و 

واالتجاه السائد حاليًا هو عدم اعتبار العاهة دائمـة قضـائيًا مـا لـم يكـن هنـاك نقـص واضـح 
فـــي أحـــد األعضـــاء أو منفعتـــه ، ألن توســـيع مـــدلول هـــذا التعبيـــر ليشـــمل علـــًال طفيفـــة جـــدًا يـــؤدي 

ع مثــل هـذه اإلصــابات لفـرض عقوبـات قاســية ال تسـوغها تلــك اإلصـابات ، كمــا أنـه كثيـرًا مــا تتراجـ
كمـا أن اعتبـار هـذه اإلصـابات البسـيطة عاهـات . بمضي الزمن بعد تطبيق العقوبـة علـى الجـاني 

  .دائمة يشجع على اصطناعها وعلى عدم العناية بها بالطرق العالجية المختلفة ضمانًا لبقائها 
  :التشويه الجسيم 
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 تى ولو لم يقترن بفقدان أحد األعضاء عاهة دائمة ح ٥٤٣التشويه الجسيم وفقًا للمادة  يعد
وبـــالطبع . أو تعطيــل منفعتــه ، مثــال علــى ذلــك النــدبات المتخلفــة عــن حــروق واســعة فــي الوجــه 

الشــخص بحســب جنســـه ومهنتــه وعمــره ، وهــذا الموضــوع يعتبــر مثـــارًا  فــييختلــف تــأثير التشــويه 
ير ذلـك علـى عـاتق المحكمـة وبكل األحوال يقـع تقـد، للجدل ويطرح إشكاليات تمس جوهر العدالة 

  .التي تأخذ ظروف الحالة واألشخاص المصابين قبل إصدار قرارها النهائي 
  :تقدير نسبة العجز المتخلف عن العاهة الدائمة 

إن التثبــت مــن وجــود العاهــة الدائمــة وتقــدير نســبة العجــز المتخلفــة عنهــا مــن اختصــاص 
تختلـف نسـب العجـز بـاختالف . عن آراء األطبـاء  ولكن هذا األخير ال يتخذ قراره بعيداً ، القضاء 

فقـانون التأمينـات االجتماعيـة علـى سـبيل المثـال يقـدر نسـبة العجـز ، القوانين الناظرة في اإلصـابة 
علــى ضــوء اإلعاقــة التــي تســببها اإلصــابة للمصــاب فــي ممارســته لعملــه وكســبه لعيشــه بينمــا تقــوم 

التشــريحي والــوظيفي الــذي حــل بالمصــاب ، ولهــذا وجهـة نظــر القــانون الجنــائي علــى مبلــغ الـنقص 
الســبب تلعــب مهنــة المصــاب وســنه وٕامكانيــة إعــادة تأهيلــه دورًا أكبــر فــي تقــدير نســبة العجــز فــي 

االجتماعيــة منهــا فــي قــانون العقوبــات ، كمــا يمكــن إعــادة النظــر فــي تقــدير نســبة  تقــانون التأمينــا
أو المصاب خالل فترة أقصاها خمس سنوات العجز في إصابات العمل بناء على طلب المؤسسة 

من قانون التأمينات ، في حين ال يمكن إعادة النظر في  ٨٦من تاريخ ثبوت العجز حسب المادة 
  .نسبة العجز في القانون الجنائي بعد إصدار الحكم 

ونــذكر هنــا أن ثمــة جــداول لتقــدير نســب العجــز فــي إصــابات العمــل وفــق قــانون التأمينــات 
، أمـــا فيمـــا يخـــص القـــانون الجنـــائي فـــال توجـــد جـــداول قانونيـــة ملزمـــة ، وٕانمـــا هنـــاك  االجتماعيـــة

  .أثناء تقدير نسب العجز  في اقتراحات من قبل مؤلفين مختلفين يمكن االستئناس بها
  
  

        
        
        
        


