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كودك آزاري صدمات بدن��ي و رواني گوناگوني در پي دارد، ولي اش��كال خاصي 
از آن ش��ايع تر اس��ت. صدماتي كه هنگام ك��ودك آزاري وارد مي ش��وند اغلب 
غيركش��نده اند. در بررس��ي ها مشخص ش��ده اس��ت كه اگر اقدامات حفاظتي 
 مناس��ب ب��ه عم��ل نياي��د در 60 درص��د م��وارد آزارها تك��رار مي ش��وند. در 
10 درصد هم سرانجام به مرگ منجر مي شوند و موارد بيشتري هم باعث آسيب هاي 

دائم خصوصاً در متهم عصبي كه ناشي از ضربات مغزي است مي گردند.
 توجه به نكات زير در مورد كودك آزاري مفيد است: 

الف( اگرچه مرگ ناشي از كودك آزاري امكان دارد در هر گروه سني رخ  می دهد اما 
سن شايع بروز آن زير دوسالگي است. سوءاستفاده جنسي هم اغلب در سنين باالتر 
رخ مي دهد. اگرچه امكان وقوع كودك آزاري در تمامي طبقات اجتماعي وجود دارد 

اما اغلب در طبقات متوسط و پايين مالحظه مي گردد. 
ب( ش��ايع ترين آس��يب هايي كه هنگام كودك آزاري رخ مي دهند در پوست و 
استخوان كودك است. به همين دليل برخي پزش��كان قانوني در مورد معافيت 
كودكان قرباني كودك آزاري اين جمله را بيان مي نمايند. پوس��ت و استخوان ها 
حكاياتي را بيان مي كنند كه كودك به علت كوچكي يا هراس خود نمي تواند آن 

را بر زبان جاري سازد. 
عالئمكودكآزاري

عالئم كودك آزاري كه از اين طريق تشخيص آن توسط پزشكي قانوني امكان پذير 
مي شوند عبارتند از: 

1- كبودي: اصلي ترين يافته و عالمت در كودك آزاري، كبودي است. اين كبودي ها 
اغلب اطراف مفاصل بزرگ مانند بازو، ساعد، مچ، دست و پا و زانو مالحظه مي شود 
كه شاهدي از خشونت والدين است. اگر مالحظه كبودي در ناحيه صورت، گوش ها، 
لب ها، گردن، طرفين قفسه سينه و قدام شكم، باسن و ران ها يا آثار هاللي شكل 

باشد ناشي از ضربات وارد شده و فشار انگشتان پا يا ناخن هاست. 
 2- صدمات استخواني: اين نشانه ها شاهد خوبي از كودك آزاري را فراهم مي آورند. 
بهتر است براي بررسي هاي شكستگي هاي احتمالي، عكس هاي راديولوژي از كل 
بدن كودك گرفته شود. شكستگي ها در ناحيه جمجمه، استخوان هاي ساق پا، 

بازوها و ران ها، ساعدها و نيز دنده هاي كودك قابل مالحظه اند. 
3- ضايعات دهان و چشم كودك: بررسي ها نشان مي دهد كه در بيش از 70 درصد 
كودك آزاري ها ضايعات چشمي به شكل خونريزي در زجاجيه چشم، جدا شدن 
عدسي و جدا شدن شبكيه وجود دارد. صدمه به ناحيه لب ها به شكل خراشيدگي 
و پارگي و خونريزي و نيز كبودي مخاط داخلي لب ها در اثر برخورد لب كودك با 
دندان هايش و نيز پارگي مخاط ها خصوصاً پرده مخاطي متصل كننده مخاط لب 

باال به لثه ها، يافته هاي شايع مهمي هستند. 
4- صدمات س��ر: ضربات و صدمات وارد شده به سر ش��ايع ترين علت مرگ در 
كودك آزاري اس��ت. حتي اگر كشنده هم نباش��د باعث عوارض عصبي و مغزي 

مي گردد و ماندگار در كودك مي شود. 
5- صدمات احشا: اين اقدام، دومين علت شايع براي رخداد مرگ در كودك آزاري 
است. معموالً بيشترين آسيب ها متوجه احشام شكمي است. روده ها، روده بند و 

كبد بيشتر از ساير احشامي شكمي آسيب مي بينند. 
6- سوختگي: از ديگر ضايعات شايع هنگام كودك آزاري سوختگي ناشي از اجسام 

داغ، آب داغ يا آتش سيگار است. 
7- گاز گرفتگي: اين نشانه بيشتر توسط مادران كودك آزار صورت مي پذيرد. 

8- والدين: كارشناس��ان پزش��كي قانوني در بررس��ي ها درمي يابند كه عامالن 
كودك آزاري معموالً والدين كودك هستند كه امكان دارد خود آنها هم در كودكي 

مورد آزار قرار گرفته باشند.
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علل مربوط به اطاله 
دادرسي در پزشكي 

قانوني بر 3 پايه شخص 
مراجعه كننده، پزشكی 
قانونی و مقام ارجاع 
دهنده استوار است

امكان مراجعه مستقيم و شكايت 
درخصوص قصور و تخلفات پزشكي 
و هر نوع شكايت ديگري به پزشكي 

قانوني وجود ندارد

شايع ترين آسيب هايي كه هنگام 
 كودك آزاري رخ مي دهند در پوست

 و استخوان كودك است

تاريخ وقوع جرم جنسی براي اثبات 
گناه يك مجرم اهميت بسزايي دارد 
چراكه تعلل در اين امر امكان دارد در 
اثر گذشت زمان و التيام آسيب هاي 
وارد در اثر تجاوز تعيين تاريخ وقوع 

جرم ممكن نگردد

پزشكيقانونيچهكارميكند؟!
با تلفيق علوم مختلف پزشكي و علم حقوق، در زيرشاخه علوم تخصصي 
»پزشكي قانوني« به وجود مي آيد كه هنر آن كارشناسي فني در مسائل 
مربوط به علوم پزش��كي براي كمك به اجراي عدالت و كش��ف جرم و 

شناخت مجرم است. 
 س��ازمان پزش��كي قانوني كش��ور داراي بخش ه��اي زير مي باش��د: 
1- بخش معاينات باليني پزشكي قانوني شامل معاينات زنان، معاينات 
مردان و معاينات روان پزشكي است كه بيشتر فعاليت در بخش معاينات 
سرپايي نزاع، ضرب و جرح، تصادفات رانندگي، حوادث ناشي از كار، امور 
مربوط به فرزندخواندگي، اظهارنظر درمورد سقط جنين درماني، بررسي 
بارداري، معاينات اختصاصي زنان و مردان دارد. معاينات روان پزشكي 
قانوني شامل اظهارنظر در مورد رش��د عقالني، تعيين وضعيت رواني و 

بررسي اختالالت هويت جنسي و... است. 
2- سالن تشريح كه اين س��الن يا به منظور آموزش به دانشجويان پزشكي است يا براي شناخت علت 

تامه فوت مي باشد. 
3- كميسيون هاي پزشكي قانوني

4- آزمايشگاه ها كه شامل آزمايشگاه هاي پاتولوژي قانوني، تشخيص دي ان اي، سم شناسي و سرولوژي 
قانوني است. ازجمله آزمايش هايي كه در سازمان پزش��كي قانوني و برخي از مراكز پزشكي قانوني در 

كشور انجام مي شود موارد ذيل است:
آزمايش كامل آسيب شناسي در اجساد، آزمايش تش��خيص روي نمونه دارويي براي تعيين نوع دارو، 
تشخيص مونوكسيدكربن در نمونه خون جسد، بررسي وجود مواد مخدر در اجساد، بررسي الكل در 
خون يا ادرار، تعيين گروه اصلي خون و نسبت پدر و فرزندي از طريق شناخت گروه هاي خوني، بررسي 

نمونه ارسالي از نظر وجود اسپرم و تعيين گروه خوني آن و تست حاملگي. 
از ديگر وظايف سازمان پزشكي قانوني كشور آموزش در زمينه پزشكي قانوني است كه اين آموزش ها 
عمدتاً در زمينه تربيت پزشكان عمومي است كه قصد دارند به عنوان پزشك قانوني در مناطق مختلف 
كشور به كار گرفته شوند و در مناطقي از كشور كه مركز پزشكي قانوني وجود ندارد، پزشكاني كه توسط 
سازمان پزشكي قانوني كش��ور تربيت شده اند و پزش��ك معاضدتي ناميده مي شوند در مطب خود به 

استعالمات مراجع قضايي و انتظامي پاسخ مي دهند. 
امكان مراجعه مستقيم و شكايت درخصوص قصور و تخلفات پزشكي و هر نوع شكايت ديگري به پزشكي 
قانوني وجود ندارد و در اين خصوص بايستي از طريق مراجع انتظامي و قضايي اقدام نمود و فقط در مورد 
اخذ گواهي بكارت و اخذ مجوز سقط جنين درماني افراد مي توانند بدون نياز به داشتن معرفي نامه از 

مراجع قضايي و انتظامي به پزشكي قانوني مراجعه كنند. 

پزشكیقانونیوكشفعلميجرائم
پزش��كي قانوني يكي از ابزارهاي كارآمد و كليدي دس��تگاه قضايي و 
پليس در كشف علمي جرائم است و در اغلب پرونده ها به عنوان مرجع 
تخصصي در تحقق عدالت كيفري نقش آفريني مي كند. احقاق حق و 
فصل خصومت بر اس��اس قانون از وظايف قضات محسوب مي شود اما 
موفقيت در رسيدن به چنين نتيجه اي هميشه ساده نبوده و نيازمند 
همكاري متخصصين ذيصالحي اس��ت كه قضات را در رسيدن به اين 
هدف ياري نمايند؛ ازجمله مهم ترين متخصص��ان كه در همكاري با 
قضات اولويت اول را دارند پزشكي قانوني است. چگونگي نقش آفريني 
پزشكي قانوني در مراحل مختلف دادرس��ي كيفري از مرحله كشف 
جرم، تعقيب متهم و تحقي��ق از وي و بازداش��ت و محاكمه و اجراي 
مجازات در قانون مشخص شده است. ازجمله عمده خدمات ارائه شده 
سازمان پزشكي قانوني مي توان به معاينات سرپايي، نزاع، ضرب و جرح، تعيين نقص عضو، ديه و ارش، 
تصادفات و حوادث رانندگي، معاينات اختصاصي مردان و زنان، معاينات جسماني تعيين جنسيت، 
تعيين وضعيت رواني براي تنظيم اسناد ثبتي، تعيين علت فوت، تعيين رابطه پدر و فرزندي، بررسي 
استراحت پزشكي، بررسي ازكارافتادگي، بررس��ي امور مربوط به فرزندخواندگي، بررسي بارداري و 
حاملگي، بررسي زايمان و س��قط جنين، آسيب شناسي، س��رولوژي براي تشخيص مصرف الكل و 
مواد مخدر و همچنين انواع كميس��يون هاي پزشكي اش��اره كرد. اهميت و نقش پزشكي قانوني از 
آنجايي بيشتر احساس مي شود كه قاضي بايد در پاسخ به مجرم و گروهي از مردم و مسئوالن، آثار و 
داليل و مداركي جهت اثبات درستي رأي و حكم صادره خود ارائه نمايد، كه اين داليل در نوع خود 
منحصر به فرد و بسيار كارگشا هستند. در اكثر موارد پرونده هاي كيفري و حقوقي، ارائه اين داليل و 
مداركي كه با استفاده از اصول علمي و تكنيكي به صدور رأي درست از جانب قاضي كمك مي كند، 

از جانب پزشكي قانوني انجام مي پذيرد. 
موضوع پزشكي قانوني، بررسي آثار و عالئمي است كه در محل وقوع جرم و نيز در بدن مجني عليه باقي 
مي ماند. تعيين علت مرگ )خودكشي، قتل يا مرگ طبيعي(، تشخيص و تعيين نوع آسيب و صدمات در 
ضرب و جرح، تشخيص جنون اعم از دائمي و ادواري و غيره از مواردي است كه در اين رشته مورد توجه 

قرار مي گيرد كه البته اين ها گوشه اي از خدمات كارشناسي متنوع پزشكي قانوني است. 
موضوع پليس علمي نيز مطالعه در طرق و مس��ائل مؤثر كشف جرم و دس��تگيري مجرمين است. 
انگشت نگاري، اسلحه شناسي، تجزيه و تحليل آثار باقي مانده در محل وقوع جرم، تعيين نوع خون، 
گروه و نوع خون ريخته شده و تش��خيص جعل و مس��ائل متعدد ديگري كه در پيدا كردن مجرم و 

دستگيري او مؤثر است در اين رشته علمي مورد بررسي قرار مي گيرد. 
با گسترش علوم تجربي و پيدايش فلسفه اصالت تجربه در اروپا، داليل قانوني و معنوي بعد از داليل 
علمي قرار گرفته و طبيب و روان شناس، جرم ش��ناس و ديگر كارشناسان دستيار قاضي گرديدند و 
پزشكي قانوني، روان پزشكي، داروسازي، شيمي و روان شناسي و س��اير علوم مرتبط براي تجزيه و 
تحليل داليل جرم مثل لكه خون، تعيين گروه خوني، نوع سم و ميزان مصرف الكل و كالبدشكافي 
جسدي كه فوتش مشكوك است و نيز اسلحه شناسي و عكاسي و فيلمبرداري و... ابزارها و فناوري هاي 
پيشرفته مرتبط با اين علوم و مهارت ها در خدمت دستگاه قضا قرار گرفته تا در نيل به واقعيت و اتخاذ 

تصميم قضايي صحيح چراغ روشني براي امر قضاوت باشند.

نقش پزش��كي قانوني در اطاله دادرس��ي قابل انكار نيس��ت. هرچه 
نظريات پزشكان قانوني دقيق تر باشد در كاهش اطاله دادرسي نقش 
مؤثرتري ايفا مي كنند. علل مربوط به اطاله دادرس��ي در پزش��كي 

قانوني را مي  توان به سه بخش تقسيم كرد:
اول:عللمربوطبهشخصمراجعهكننده

در بسياري موارد كه صدمه مورد ادعاي شخص مراجعه كننده توسط 
پزش��كي قانوني احراز نمي گردد يا برخي از صدمات از نظر پزشكان 
مربوطه مغفول ماند، اين امر مورد اعتراض مراجعه كننده قرار گرفته 
و تقاضاي معاينه مجدد مي نمايد كه اين تقاضا گاهي منجر به تغيير 
گواهي اوليه شده و گاهي گواهي اوليه عينا تأييد مي گردد و همين 

امر سبب طوالني شدن روند بررسي هاي پزشكي مي گردد. 
دوم:عللمربوطبهپزشكيقانوني

وجود اشكال در گواهي نويسي، عدم معاينه كافي و ننوشتن بعضي صدمات و همچنين 
عدم اظهارنظر دقيق و كامل درخصوص تعداد و محل شكس��تگي ها و همچنين اشاره 
نكردن به محل دقيق جرح و عامل و تاريخ حدوث آن، عدم اعالم ارش يا بخشي از آن در 
گواهي، تطبيق ندادن صدمات با قانون و عدم پاسخ دقيق به سؤاالت مقام قضايي يكي 
از علل مربوط به اطاله دادرسي است كه بعضاً ناشي از كوتاهي پزشكان پزشكي قانوني يا 
حجم باالي كار آنان در سازمان مربوطه است كه رفع اين ايرادات باعث ارجاع مجدد براي 

اصالح گواهي اوليه خواهد شد. 
سوم:عللمربوطبهمقامارجاعدهنده

يكي از علل اطاله دادرسي مربوط به گواهي هاي پزشكي قانوني ناشي از عدم مطالعه دقيق 
آنها يا برداشت ناصحيح از آن توسط مقام قضايي اس��ت كه گاهي ارجاع آنها با سؤاالتي 
همراه مي باشد كه پاسخ آنها به صورت شفاف در گواهي قبلي وجود داشته است. علت ديگر 
ارجاع زودتر از موعد براي تعيين ارش مي باشد كه اين امر شامل صدماتي مي شود چرا كه 
معاينه مجدد و بررسي سير بهبودي در تعيين ميزان ارش مؤثر بوده اما مقام قضايي بدون 
توجه به آن درخواست تعيين ارش مي نمايد كه با توجه به عدم امكان دستور قضايي در 
آن زمان توسط پزشكي قانوني گاهي سبب نامه نگاري هاي متعدد ميان محاكم و سازمان 
پزشكي قانوني مي شود نهايتاً اطاله در دادرسي را در پی دارد.  بسياری از عوامل ذكر شد با 
ارائه راهكارهايی قابل پيشگيری هستند. با انجام يك سری اقدامات ساده می توان از رفت 
و آمد مكرر مصدومين بين پزشكی قانونی و دادگاه جلوگيری كرد. گواهی نويسی دقيق 
در هنگام معاينه مصدوم و دقت در تطبيق صدمات با قانون، پاسخ دقيق و كامل به سؤاالت 
قاضی، ايجاد ارتباط بين دو نهاد پزشكی قانونی و دادسرا از طريق جلسات هم انديشی و 

رعايت زمانی در مواردی كه زمان اهميت دارد از جمله اين راهكارهاست.

امكانشكايت

در اكثر موارد پرونده هاي كيفري و 
حقوقي، ارائه اين داليل و مداركي 

كه با استفاده از اصول علمي و 
تكنيكي به صدور رأي درست از 

جانب قاضي كمك مي كند از جانب 
پزشكي قانوني است

كشفجرم

قضاتدادگستری
ازحدود

وثغورواهميت
پزشكیقانونی
میگويند

میثم حسین پور 

 قاضی دادسرای جنايی كرج

ابراهیم مرادی

بازپرس دادسرای جنايی

حسن اعالیی

بازپرس دادسرای جنايی

چگونگیتشخيصكودكآزاريدرپزشكیقانونی

اطالهدادرسيوكشفجرائمجنسيدرپزشكيقانوني
نقشپزشكيقانونيدركشفجرائمجنسي

جرائم جنس��ي قس��مت مهمي از جرائم عمومي را تش��كيل داده و امروزه دادگاه ها 
در رس��يدگي به اين جرائم به خصوص از لح��اظ ارتكاب جرم از همكاري پزش��كان 
قانوني اس��تفاده مي كنند. به طور كلي چهار عامل اساس��ي در بروز جرائم جنس��ي 
 دخيل مي باش��ند كه عبارتند از اختالالت روان��ي، الكل، عوام��ل هورموني، عوامل

 اخالقي و تربيتي.
جرائم جنسي را مي  توان به دو دس��ته اعمال منافي عفت و انحرافات جنسي تقسيم 
نمود. اعمالي منافي عفت اس��ت كه در مأل عام صورت گيرد. ممكن اس��ت شخص با 
رضايت فرد ديگر مرتكب جرم گردد. امكان دارد اين عمل بدون رضايت فرد ديگري 
كه مورد تجاوز قرار مي گيرد نيز به انجام رسيده و صورت تهاجم به خود بگيرد. جهت 
اثبات وقوع تجاوز جنسي از معاينات و بررس��ي هاي آزمايشگاهي استفاده می شود. 
تاريخ وقوع جرم جنسی براي اثبات گناه يك مجرم اهميت بسزايي دارد چراكه تعلل 
در اين امر امكان دارد در اثر گذشت زمان و التيام آسيب هاي وارد در اثر تجاوز تعيين 
تاريخ وقوع جرم ممكن نگردد. تعيين تاريخ وقوع جرم جنسی از نكات بسيار مهم در 
كار پزشكي قانوني است كه بايد در گواهي ها قيد گردد. در صورتي كه در جرائم جنسي 
متهم دستگير و منكر شود اگر در بدن شخص مورد تجاوز ترشح جنسي، بزاق و خون 
وي به دست آيد با مقايسه و تطابق با عوامل كشف شده از شخص مورد تجاوز مي  توان 
جاني را شناسايي كرد. در اين زمينه آزمايشات ميكروسكوپي و بررسي دي ان اي مفيد 

است كه نقش پزشكي قانوني به روشني مشخص مي گردد. 
مجرمان جرائم جنسي اغلب افراد در سنين نوجواني و بلوغ و با تحصيالت كم و همچنين 
افراد در طبقات ضعيف اجتماعي و بيكار مي باشند كه در خانواده هاي پرجمعيت و گاهي 
باسابقه بازداشت و در زندان تربيت يافته اند. اگر شخصيت نوجوان قابل انعطاف قوي و 
محكم باشد فشارهاي داخلي خود و تغييرات محيطي را به خوبي تحمل مي كند و اگر 
شخصيت ضعيف و شكننده داشته باشد دچار اختالالت هيجاني خواهد شد. نوجوان 
منبع سرشاري از نيروست كه اگر اين نيرو خوب به كار افتاده و در راستاي مفيد به كار 
گرفته شود براي احراز شخصيت مصالح جامعه اي كه بدان تعلق دارد مفيد خواهد بود 
ولي اگر اين نيرو هدايت نشود هرز رفته و به راه هاي زيان آور براي فرد و جامعه سوق داده 
مي شود.  لزوم اشتغال به كار تحصيل و ياد گرفتن حرف گوناگون براي جوانان و همچنين 
بهبود وضعيت اقتصادي جامعه و كاهش مصرف سيگار، الكل و مواد مخدر تماماً عواملي 
هستند كه موجب كاهش جرائم جنسي مي شوند كه بي توجهي به اين عوامل با رشد اين 
دسته از جرائم ارتباط تنگاتنگي خواهد داشت. درمجموع بين عوامل اجتماعي، فرهنگي، 
اقتصادي، خانوادگي، تربيتي و ارتكاب جرائم جنسي ارتباط مثبتي وجود دارد كه در 

پيشگيري و ريشه كني اين جرائم بايد به آن توجه نمود.

محسن تفرشی

قاضی دادگستری

نیره ساري 
  گزارش

امر مهم 98 درصدی           
پزشکی قانونی

 بيش از 98 درصد نظرات پزشكی قانونی در دادگاه ها مورد قبول و توسط قضات
مستند صدور رای واقع می شود


