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طور کلی یک پاتولوژیست قانونی با اجساد و یک پزشک قانونی به

با افراد زنده سروکار دارد؛ با این حال، بسیاری از پزشکان شاغل در 

مرکز پزشکی قانونی دارای صالحیت در دانش پزشکی، حقوق و 

شناسی پزشکی آسیبعلوم هستند و در هر دو جنبه بالینی و 

قانونی فعال هستند. در بسیاری از موارد، جنبه بالینی و جنبه 

شناسی پزشکی قانونی با یکدیگر همپوشانی دارند. یک آسیب

متخصص پزشکی قانونی باید افزون بر دانش کافی در زمینه علم 

پزشکی، در زمینه فقه و قانون نیز مسلط بوده و درک صحیحی از 

بندی و دامنه پزشکی . طبقه[1]شکی داشته باشدحقوق و اخالق پز 

ی قانونی متفاوت است. هاستمیسقانونی بین کشورها و 

ی هاروشی مورد استفاده، همیشه مبتنی بر شواهد یا هاروش

پزشکان قانونی قادر به ویژه روان. پزشکان و به[2]استاندارد نیستند

د تجاوز تعیین مسئولیت کیفری افراد در موارد مختلف مانن

جنسی، قتل و غیره و همچنین تعیین مسئولیت کیفری در 

وظایف پزشکی قانونی در همه  .[3]هستندمبتالیان به جنون 

کشورها یکسان نبوده و کشورهای مختلف متناسب با قوانین 

 . کنندیمسیستم قضایی خودشان عمل 

 اوکراین، است و با روسیه، شرقی اروپای بالروس از کشورهای

استان  ٧این کشور دارای . است مرزهم لتونی لیتوانی و لهستان،

با  (Minsk) نفر و پایتخت آن شهر مینسک ٩٫٥٩٠٫٠٠٠با جمعیت 

 نفر است.  ١٩٠٠٠٠٠جمعیت حدود 

میالدی  ٢٠١٣کمیته دولتی تحقیقات قضایی در بالروس در سال 

ای شکل گرفت. هدف از تشکیل این ساختار ارتقای سطح حرفه

ی قانونی بود. این کمیته زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری پزشک

بوده و از استقالل قضایی برخوردار است. اعضای آن شامل یک 

معاون تحقیقات قضایی و یک معاون  ۳معاون ( ۴ رییس و

شاخه و  ١٢٠کمیته ایالتی حدود  .[4]استمعاینات پزشکی قانونی) 

ی دیگری نیز وجود هافعالیتزیرشاخه تخصصی و تحقیقاتی دارد. 

 .شودیمدارند که با هدف اجرای وظایف محوله انجام 

دولتی تحقیقات قضایی شامل اجرای وظایف اصلی کمیته 

آموزش  سیاست دولت متحد شامل حمایت علمی و متدولوژیک،

اولیه و بازآموزی پزشکان قانونی، محققان و سایر مستخدمین 

ی هاشاخهنونی، تعیین ی پزشکی قاهافعالیتحوزه قضایی، اجرای 

اصلی فعالیت پزشکی قانونی و ارتقای عملکرد آنها، کاربرد عملی 

ی ترقی سازمان هاروشعلم و فناوری، تجربه استفاده از اشکال و 

تحقیقات پزشکی قانونی و تشکیل و توسعه رقابت در 

ی پزشکی قانونی هافعالیتالمللی در زمینه ی بینهایهمکار 

 .]4[است

مذکور، انجام عملی معاینات پزشکی قانونی و کارکرد اصلی کمیته 

هایی در راستای حفظ سطح ی مرتبط، انجام فعالیتهاپژوهش

موقع معاینات و مناسب کیفیت، ارایه خدمات و انجام به

بندی مدارک و مستندات قضایی، آوری و طبقه، جمعهاپژوهش

و رعایت قوانین حقوقی ی غیرنظامی با مهمات آنها هاسالحانطباق 

و قانونی در زمینه استانداردسازی فنی، انجام فرآیندهای مرتبط با 

نظارت بر کیفیت مراقبت توسط و ترمیم بافت، اهدای عضو 

سازمان بهداشت و درمان، کارمندان و کارکنان غیرنظامی، مشارکت 

صورت تخصصی در بهکارمندان و کارکنان غیرنظامی کمیته ایالتی، 

ی تحقیقاتی و پژوهشی، ثبت اجباری اثر انگشت هایتفعال

(داکتیلوسکوپی)، بررسی سئواالت شهروندان از جمله افراد 

منظور کارآفرین و اشخاص حقوقی و انجام سایر وظایف مقرر، به

کمیته دولتی تحقیقات قضایی  .]5[انجام اقدامات قانونی است

در زمینه هیئت مدیره هماهنگی فعالیت  ٦بالروس متشکل از 

تخصصی ویژه استخدام و اشتغال؛ معاینات پزشکی قانونی؛ 

تخصصی فنی و قانونی؛  پزشکیتخصصی ویژه روانپزشکی قانونی؛ 

 .]5[است امور مالی و لجستیک
های زير شامل بخش بالروس دولتی تحقیقات قضاییکمیته 

 است:

مواد مخدر، ی استاندارد از جمله هاآزمایشگاهشامل  ها:آزمایشگاه

مواد نفتی و پتروشیمی، تحقیقات تحقيقات زيستی، پلیمر، 

. استشیمیایی، آزمایشگاه شیمی و بخش انجام آزمایشات مجدد 

قسمت آزمایشگاه ژنتیک و  ٢بخش تحقیقات بیولوژیک از 

آزمایشگاه مرکزی مستقر در شناسی تشکیل شده است. آسیب

موارد مورد نیاز یا برای ها در پایتخت، وظیفه آزمایش مجدد نمونه

 . داردهای استانی برعهده های تکمیلی را از سایر آزمایشگاهبررسی
بیمارستان در محوطه بیمارستان : پزشکی قانونیبیمارستان روان

شده توسط صورت محافظتپزشکی (اما به شکل محصور و بهروان

بیمار  ٧٠پلیس) واقع شده است. در طبقه همکف بیمارستان از 

پزشکان، شود و در طبقه باالی آن اتاق روانگهداری مین

 ١٤شناسان و کادر اداری قرار دارد. در این بیمارستان، روان

پزشکی پزشک وجود دارد. هر استان دارای یک مرکز روانروان
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پزشکی، پزشک قانونی پس از اخذ مدرک روانقانونی است. روان

ماه کارآموزی و  ٤پس از  و گذراندیمساله قانونی را یک دوره یک

ماه کار زیر نظر یک فرد با تجربه، اجازه انجام معاینه به وی داده  ٥

پزشک قانونی فقط موظف به تشخیص . وی به عنوان روانشودیم

منظور تشخیص نیاز به انجام مشاوره، و اگر به استبیماری روانی 

MRI درمانی و سایر اقدامات تشخیصی باشد یا بیمار نیازمند روان

پزشک و متهم)، منظور پیشگیری از ایجاد ارتباط بین روانباشد (به

در  روزیشبانهصورت شود. پرستاران بهبه مرکز دیگری معرفی می

 .کنندیماین بیمارستان خدمت 

 منطقه از شهر مینسک بخش کالبدگشایی ٤در : سالن تشریح

 ٥وجود دارد. ساختار سازمانی شامل دفتر مرکزی در مینسک و 

واحد را برای ارایه خدمات تشییع  ٧٢ی است که امنطقهشعبه 

. در این بخش، کندیمواحد را برای تحویل اشیا ترکیب  ٤٦جنازه و 

ی کیفری و مدنی، هاپروندهانجام تحقیقات پزشکی قانونی در 

گشایی با توجه به درخواست اداری، اقتصادی و همچنین کالبد

های مقام قضایی و اشخاص حقوقی و شهروندان، درخواست

کردن جسد متوفی برای همچنین خدمات انتقال جسد و آماده

. از جمله وظایف دیگر این بخش، تایید شودیمخاکسپاری انجام 

ی نظامی و غیرنظامی و مهمات آنها با هاارگانی هاسالحانطباق 

 است.  الزامات قانونی
منطقه از شهر مینسک بخش معاینات وجود  ٤در : بخش معاینات

متر مربع است که ٦٥دارد. مساحت کلی بخش معاینات حدود 

شامل یک سالن انتظار، یک اتاق پذیرش، یک اتاق پزشک و یک 

منظور معاینه اختصاصی زنان (دارای یک تخت اتاق دیگر به

ز، نزاع و مواردی از منظور انجام معاینات تجاوژنیکولوژی به

 . استتصادفات و غیره) 

ساله، ٢٠این بخش با سابقه : بندیبخش تولیدات بسته

دولتی تحقیقات قضایی از جمله کمیته کننده تجهیزات تامین

. محصوالت دارای استلباس، چاقو، کفش، تلفن، فلش و غیره 

 بودن آنها قابلبرچسب هولوگرام هستند و با نور ماورابنفش اصل

بندی مخصوصی دارای جدار محافظ تشخیص است. همچنین بسته

منظور جلوگیری از آسیب اتفاقی تکنسین برای سرنگ و چاقو (به

های بندی بود. کیفآزمایشگاه) از دیگر تولیدات شرکت بسته

مخصوص بررسی صحنه جرم، تشخیص هویت و کیف صحنه جرم 

ز جمله تولیدات نشانی با کلیه تجهیزات تخصصی مورد نیاز اآتش

 دیگر این شرکت است.

های کمیته دولتی قضایی بالروس شامل شرکت در سایر فعالیت

های علمی و تخصصی داخل و خارج کشور، سمینارها، همایش

انتشار مقاالت علمی در مجالت تخصصی از جمله مجله 

Forensic Examination Journal of Belarus  مجله داخلی)

ت قانونی بالروس که به زبان روسی منتشر کمیته کشوری تحقیقا

های آموزشی )، انتشار کتب علمی و تخصصی و انجام دورهشودیم

تخصصی و آموزش مداوم برای کلیه کارشناسان آزمایشگاهی 

 است.
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