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 الفصل السادس

 الجرائم الجنسية

تعد االفعال الجنسية جرائم ان توفرت اركانها وتشمل حاالت المواقعة الطبيعية كاالغتصاب 

االفعال المخالفة لآلداب  والتي هي دون الجماع من  والزنا وغير طبيعية كاللواط  ، كما تعد

 الجرائم التي تقع في هذا الباب ايضا .

 بدون رضاها في غير حالة الزوجية . امرأةاالغتصاب : هو مواقعة  – 1

برضاها  امرأةبرضاها مع علم الزاني بانها متزوجة او وطيء  امرأةالزنا : هو مواقعة  – 2

 وفي دار زوجة الزاني .

العامة يقع على جسم الغير وهو دون  باآلداباالعتداء على العرض : هو فعل مخل  – 3

 المواقعة .

 اللواط : هو جماع في دبر ) شرج ( شخص ذكر كان ام انثى . - 4

 عالمات افعال االغتصاب والزنا واللواط 

 فعلي االغتصاب والزنا :عالمات  –اوال 

تختلف اثار الفعل الجنسي تبعا لكون الفعل قد تم اغتصابا او زنا ، ففي الحالة االولى تصنف 

 اثار الفعل الى مجموعتين من العالمات وكاالتي : 

عالمات للشروع بالفعل : حيث تشاهد اضرار رضية في الغالب على مختلف مناطق جسم  – 1

قبل المعتدى عليها والتي تبين عدم رضاها  المعتدى عليها يحدثها الفاعل نتيجة المقاومة من

الفخذين وجوار الفرج  حول االنف والفم واليدين والساعدين وعلى والتي غالبا ما تشاهد على

عملية الجماع  ، كما قد تظهر بقع دموية تكون عبارة عن دم نازف من المعتدى عند محاولة 

، اذ ال بد للمحقق من فحصها واثبات عليها او المعتدي حدثت نتيجة االصابات اثر المقاومة 

 عائديتها الحداهما .

ولكن ليس من الضروري حصول اثار المقاومة في كافة وقائع االغتصاب اذ احيانا تستسلم 

مادة مخدرة او مسكرة او مصابة بمرض عقلي تحت تأثير  للجماع خوفا وهي مكرهة او المرأة

ان الفعل تم بالرضا في حال خلو الجسم من اثار ، ولهذا ال بد للمحقق او الطبيب ان يستنتج ب

المقاومة ، او يستعين بالفحوصات المختبرية  للتحقق من وجود او عدم وجود المواد المخدرة او 

 المسكرة .
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فال تشاهد اال العالمات الناتجة عن الفعل  المرأةعالمات للفعل ـ قد يتم الزنا برضاء  – 2

تمت بعذراء ) باكر( او ذات غشاء الجنسي نفسه ، وهذه العالمات تختلف تبعا لكون المواقعة 

تشاهد في الغالب  جرحيهالبكارة ، فان كانت باكرا فيحدث الفعل اضرارا مزالة مطاطي او انها 

النسجة المجاورة سيما العجانية ) هي منطقة في غشاء البكارة وقد تتعداه الى ما يجاوره من ا

االلي الناتج عن عملية  التأثيربين المهبل وفتحة الدبر( تحصل خالل عملية الجماع بسبب 

االيالج ، كما قد تكون هناك تلوثات خارج المهبل كان يقذف الفاعل المني قبل االيالج كما في 

و طرات المنوية بعيد االنتهاء من الجماع التدليص ) نكاح خارج الفرج ( او ان تسقط بعض الق

على الشفرتين او العانة او بين الفخذين او عليهما اواي منطقة اخرى من الجسم ، وقد ال  تشاهد

ذات غشاء مطاطي او مزالة البكارة من مدة  امرأهتشاهد مثل هذه االضرار اذا كان الجماع مع 

او جواره من خالل الفحص المختبري ويعد  على مادة منوية داخل الفرجر قديمة  اال بالعثو

 ثبوتها قرينة للفعل الجنسي .

 مظاهر غشاء البكارة : 

سم تقريبا من سطح الفرج يتكون من نسيج  3-2غشاء البكارة ثنية من غشاء المهبل على عمق 

ة شريحتين الرابع من الحياة الجينية على هياغشائي يتطور من قناة مولر ويظهر في الشهر 

تطورهما فتكون قطعة واحدة تسد مقدمة المهبل باستثناء جزء منه يكون منفذا لخروج  مل يتكا

 دم الحيض .

يكون لغشاء البكارة انواع عديدة تختلف باختالف الوضع والشكل واالرتفاع والسمك والخواص 

غشائها الخاص  امرأةالمميزة ولهذا كان االستاذ ) اتيان مارتان ( مصيبا عندما قال ان لكل 

 تضم كل مجموعة  صفات متشابهة  مجموعاتليه سنقسم هذه االنواع الى وع

يكون الغشاء مفتوحا او غير مفتوح ) الغشاء االصم او االرتق ( ومن  –المجموعة االولى 

شديد يرافقه تورم في اسفل البطن بسبب تجمع الدم في االعضاء  اعراضه شعور البنت بالم

 التناسلية وبتدخل جراحي بثقب الغشاء يندفع الدم الى الخارج ويزول االلم .

جسم يزيد حجمه  بإدخاليقسم الغشاء المفتوح الى ذي فتحة واحدة ال تسمح  –المجموعة الثانية 

، او قد يكون ذو ثالث فتحات او  او الجسري( على اصبع الخنصر ، وذي فتحتين ) ذي الحاجز

 اكثر ) غربالي( .

يقسم فيها الغشاء بالنسبة الى شكله وفتحته الى حلقي ونعل الفرس ) حذوة  –المجموعة الثالثة 

 الحصان ( وهاللي وخطي الفتحة .

ة  ) ان تكون منتظمة او غير منتظم فأمايقسم فبها الغشاء تبعا لحافته   –المجموعة الرابعة 

 او المشرشر ( او مسنن ذي بروزات صغيرة . لمشر ذم



 اعداد : د. زياد ناظم جاسم             الصف الرابع            الطب العدلي

 2احملاضرة                                                                                                                    
 جامعة االنبار كلية القانون والعلوم السياسية

 

 
3 

عند يقسم فيها الغشاء من حيث سمكه فيصنف الى رقيق يتمزق بسهولة  –المجموعة الخامسة 

الجماع ، و متوسط وهو اكثر مقاومة من النوع االول ، وسميك متين ، ومطاطي وهو غير قابل 

ف الشبكة الوعائية في االغشية االربعة تبعا لألنواع للتمزق ولو كان االيالج كامال ، ولهذا تختل

 االربعة المذكورة ولهذا يعود سبب التباين في كمية الدم المنزوف بعد تمزق الغشاء . 

 الخاصة بالجماع االستيضاحاتاهم 

يتحرى الطبيب الفاحص عالمات فعل الجماع في االعضاء  اوقع الجماع ام لم يقع : – 1

اء بصورة خاصة، ان كانت المفعول بعا باكرا ويبحث عن اثار التناسلية بصورة عامة وفي الغش

كر بان الفعل الجنسي قد يتم احيانا بدون اثر كما هو الحال عند 1المني داخل الفرج على ان يت

 ون ان يرافق الفعل اهراق منوي .ثيب د امرأةمجامعة ذات غشاء مطاط او 

يدعي البعض ان تمزق الغشاء يحصل  هل يتمزق غشاء البكارة في غير حالة الجماع : – 2

بعد السقوط او ركوب الخيل او الدراجة او اثر الدعس ويمكن تأييد ذلك فيما اذا تبين ذلك اثناء 

ضرار في باطنها تتمادى الفحص وجود اضرار واضحة في ظاهر االعضاء التناسلية ترافقها ا

مع تمزق في الغشاء تدل مظاهرها على انها حصلت اثر الرض اذ ال يمكن ان يتمزق الغشاء 

 بمفرده في الحاالت المذكورة.

اذا شاهد الطبيب عالمات تدل على  هل اصيب الفاعل او المفعول به بمرض زهري : – 3

نة ( اخذ نماذج للتشخيص اصابة المفعول به بمرض زهري ) سيالن ، سفلس ،قرحة لي

المختبري ، مع اقتراح ارسال الفاعل لفحصه ، وفي حال كونه سليما من اي مرض زهري يعيد 

من اصابته بالمرض نتيجة للعدوى من  للتأكد  الميكروبيةفحصه بعد انقضاء فترة الحضانة 

 .  ا الطبيبالمفعول بها ، وان كان الفاعل هو المصاب فتفحص المفعول بها بعد فترة يعينه

وتعد حالة العدوى المرضية هذه من االدلة المعززة لوقوع الجماع وليس دليل قطعي على الفعل 

 الجنسي .

ا هو الحال عندما تعد حالة الحيل الدليل على حصول الجماع كم هل اعقب الجماع الحبل : – 4

 ثيب او ذات غشاء مطاطي . امرأةيتم الجماع مع 

ان عدم تمزق الغشاء ال يعني العفة بصورة جازمة الحتمال كونه  هل تمزق الغشاء : – 5

مطاطي ولهذا على الطبيب عدم سد باب التحقيق فيدون في تقريره ان صاحبة الغشاء المطاط 

باكر كونه لم يتمزق ، ويترك الحكم للقضاء باالعتماد على االدلة التحقيقية كوجود مادة المني 

 خير دليل على حصول الجماع .في الفرج او حصول الحبل فهما 

يتمزق غشاء البكارة في موضع واحد او اكثر ويكون التمزق تاما او  متى وقع الجماع : – 6

التمزق وكون الغشاء الغشاء حصول نزف دموي تختلف كميته تبعا لسعه جزئيا ويرافق تمزق 
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 4-3في حافتي الجرح خالل  وعائيا ام قليل العروق ثم يتوقف النزف وتبدا التفاعالت االندمالية

 الغشاء وعائيا او قد يتأخر ألسبوعين ايام ان كان 

يوما فان  15ويستنتج مما سبق بان وقوع الجماع المسبب لتمزق غشاء البكارة ان كان باقل من 

 تجاوزت هذه المدة فيذكر عبارة ان البكارة مزاله من مدة قديمة 

 مخطط غشاء البكارة 

اضع التمزقات في الغشاء مواقع عقارب الساعة فيقال التمزق واقع في يستعمل عند تعيين مو

وتثبت في التقارير الصادرة من معهد الطب العدلي ببغداد الساعة الثالثة او التاسعة مثال 

التمزقات في مخطط يمثل غشاء البكارة يرسم اسفل التقرير الطبي على هيئة دائرتين متوازيتين 

الساعة ( وذلك برسم الغشاء  12ل فتحة االحليل ) تقابل موضع رقم وفوقهما دائرة صغيرة تمث

بالحبر االحمر في المنطقة المحصورة بين الدائرتين وتعيين مواضع التمزقات بالحبر االزرق 

وذلك زيادة في ايضاح عالمات الجماع للسلطة التحقيقية والقضائية ، او بطريقة اخرى عن 

التقرير بانه في الثلث العلوي او المتوسط او السفلي للقسم طريق تنصيف التمزق كان يقال في 

 االيمن او االيسر من الغشاء 

 اللواط فعل عالمات –ثانيا 

 يمكن تصنيفها الى 

 عالمات للشروع بالفعل : – 1

تشاهد اضرار في الغالب على مختلف مناطق جسم المعتدى عليه يحدثها الفاعل عند مقاومة 

المفعول به له والمعبرة عن عدم رضاه ، كما تشاهد اضرار مماثلة على االليتين وعلى الوجه 

الخلفي للفخذين عند محاولة الفاعل ايالج قضيبه في الشرج ، كما قد يالحظ الطبيب الفاحص 

ة ناتجة عن دم نازف نتيجة االضرار على جسم المالط به او المالوط نفسه ولهذا ال بد بقعا دموي

 من فحص الدم مختبريا  الحتمال عدم عائديته الحداهما  

تشاهد في الشرج وقد تتعدى الى االنسجة  جرحيههي اضرار  عالمات للفعل : – 2

القضيب وفتحة الشرج ، بين حجم  المجاورة ، وتزداد هذه العالمات كلما كان هناك عدم تناسب

 او استخدام القسر والعنف في عملية االيالج 

 هل يتم فعل اللوط بدون اثر

كثيرة منها رضا المفعول به  ألسبابيتم اللواط احيانا دون ان يترك اثرا يشاهده الفاحص 

كالزيتية ،وجود تناسب بين حجم القضيب وفتحة الشرج ، استعمال بعض المواد المسهلة لاليالج 

تكرار الفعل لفترة  ، خالل عملية االدخال او البصاق او رغوة الصابون ، تجنب العنف والقسر
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طويلة ، ولهذا يكتب في التقرير الطبي عبارة ) اننا ال ننفي بتقريرنا هذا احتمال وقوع اللواط 

ن وجود االثر قد يعترف الفاعل والمفعول به بالواقعة  دو من النوع الذي ال يترك اثرا ( كما

 على ذلك ، وقد يثبت التحقيق وقوع فعل اللواط لوجود المادة المنوبة داخل الشرج 

 :اهم االستيضاحات الخاصة باللواط 

يمكن القول بحصول الفعل في حال وجود المادة المنوية او اي  احصل اللواط : – 1

عالمات او اضرار موضعية ، ولكن يتعذر ابداء راي حول وقوع الفعل اذا كان الفعل بدون اثر 

 بعد اخذ نماذج من الشرج ( ظاهري او داخلي )

 يمكن تقدير زمن وقوع الفعل استنادا الى مظاهر االضرار متى حصل اللواط : – 2

المشاهدة في فتحة الشرج ، وبصورة عامة فان السطحية من تسلخ وتكدم وتشقق بسيط الجرحية 

 قد تزول بعد اسبوع واحد ، اما الجروح العميقة فتندمل بعد اسبوعين تقريبا 

 فحص المتهم

 عالمات فعل االغتصاب واللواط

على المتهم اثر قيامه وجب على المحقق او الطبيب الفاحص البحث عن العالمات التي تشاهد  

  بفعل االغتصاب او اللواط  والتي تصنف الى :

وتكون على هيئة تمزقات في المالبس او فقدان ازرارها ، او  عالمات المقاومة : – 1

هاللية او خطية او كدمات في الوجه او في اليد او في االعضاء  اظفريهسحجات  واعض 

 وكلها يحدثها المفعول به او بها عند مقاومته للفاعل ) المتهم ( التناسلية

  سبق وان تم ذكرها سابقا يمكن الرجوع اليها  االمراض الزهرية : – 2

 

 واجبات المحقق والطبيب في وقائع الجرائم الجنسية

ينبغي على المحقق او الطبيب عند علمه بحصول واقعة اغتصاب او زنا او لواط ان يتخذ 

 وبدون تأخير :االتية جراءات اال

االستماع الى شكوى المعتدى عليه او عليها واجراء االستجواب بدقة )الزمن والمكان  – 1

 والكيفية ( واالعراض التي ظهرت في حال تناول مادة مخدرة او مسكرة اطعاما او اشرابا 
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) تمزقات ،  عالماتالقاء نظرة دقيقة وفاحصة على مالبس الفاعل والمفعول بحثا عن اي  – 2

 دموية او منوية ( فقدان ازرار ، تلوثات 

يحول دون  التأخيرارسال المفعول به والمتهم الى الطبيب والفحص بالسرعة الممكنة اذ ان  – 3

  بالتحقيقابداء راي طبي حول الموضوع مما يضر 

ني ، وارسال ما اجراء الكشف على المحل الذي حصل فيه الفعل بحثا عن اثار الدم او الم – 4

تبقى من االطعمة واالشربة او العقاقير للفحوصات المختبرية ، على ان ال يهتم بالرقع الورقية 

  لإليهامالملصقة على ظاهر القناني الحتمال وجود مادة اخرى غير ما مثبت على الورقة 

باشر يجب على الطبيب فحص من يرسل اليه فاعال ام مفعوال بالسرعة الممكنة بان ي – 5

ويسجل في تقرير  القضائيةمن ارساله من السلطة التحقيقية او  التأكدبالفحص االبتدائي بعد 

بعض النماذج من المهبل او الشرج او الملوثات المشاهدة ليتم  يأخذاولي  كل ما يشاهده على ان 

 فحصها مختبريا 

من مجل الحادث او من الفاعل او المفعول الى  المأخوذة النماذج وااخضاع المالبس  – 6

 من قبل المحقق او الطبيب كال حسب تعلق االمر به   المختبريةالفحوص 

يجب على المحقق ان يكون حذرا من تصرفات الفاعل او المفعول سواء عن عمد او جهل  – 7

او ول او التغوط اثار الفعل بالغسل او المسح بحجة الذهاب للتب إلزالةبعدم اعطاءه الفرصة 

في حالة السكر  تأخيراو المنديل الملوث ، كما عليه ان يسرع بالفحص بدون  اللباس بإبعاده

بعد يوم او يومين  ساعة ، واالفيون والحشيش 24كون ان اثره ينعدم من الدم بعد فترة اقصاها 

   على االكثر 

 

 

 محمد عليصفي والمصدر : د. 


