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 اثبات عنصر مادي جرم با استناد به نظریه کارشناسی

 *عاطفه عباسی
 67/3/9398: تاریخ پذیرش                    67/98/9397: تاریخ دریافت

 چکیده

همیراه فقیدان    دهنده جرم اعم از عنصر قانونی، مادی و روانی به گانه تشکیل بار اثبات عناصر سه
و با رعایت معییار منیدرج در قیانون،    « البینه عیی المدعی»موانع تحقق جرم با استناد به قاعدة 

شامل اثبات رفتار مجرمانه اعم از فعل یا ترک فعیل، انتسیاف   ای  امر . برعهده نهاد تعقیب است
عمل مجرمانه به مرتکب، سوءنیت عام و خاص و عیم و عمد در جرایم عمدی و تقصییر جزاییی   

شود که اثبات عنصر مادی آن از طریق ارجیاع امیر بیه کارشیناا نییز       در جرایم ییرعمدی می
می و آیی  دادرسی کیفری، به تبعیت قاییی از  هرچند در قوانی  مجازات اسال. پذیر است امکان

آور بیرای قاییی    عنیوان یکیی از امیارات و قیرائ  عییم      نظریه کارشناا اشاره نلردیده و تنها به
شناخته شده است لک  رویکرد رویه قضایی دائر بر ارجاع امر به کارشناسان برای بررسی آثیار و  

ز قبیل پیامک، اثر انلشیت، منیی، لکیه خیون،     نتایج ناشی از جرم اعم از الکترونیکی و پزشکی ا
هیا بیه ادلیه     و نیز بررسی ااهارات شهود، مطیعی ، شاکی و متهم، نشانلر توجه دادگاه... بزاق و 

 .عیمی جهت اثبات عنصر مادی جرم است

 .بار اثبات، جرم، عنصر مادی، کارشناا، رویه قضایی :واژگان کلیدي
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 مقدمه

ای است که با فقدان هریک از آنهیا تحقیق پدییدة     گانه عناصر سهپدیدة مجرمانه متشکل از 

دادگاه باید اثبات جرم را با تمامی عناصر متشکیة آن اعم از عناصر . شود مجرمانه منتفی می

که مشخص شود فعل یا تیرک فعیل ارتکیابی     نحوی انجام رساند، به قانونی، مادی و معنوی به

طبق بوده و تمیام عوامیل و شیرایطی کیه در تبییی       طور دقیق با کدام وص، مجرمانه من به

رأی شیماره  . مجرمانة فعل یا ترک فعل مزبور توسط قانونلذار مورد توجه است، ثابت گیردد 

 .شعبه کیفری دیوان عالی کشور نیز ثبوت ارکان جرم را الزم شمرده است 79/67/99

انونی جیرم بیوده و   نخستی  گام در ارائه دلیل و اثبات پدیده مجرمانه، اثبات رک  قی 

انلاری گردیده است،  مقام تعقیب باید ماده قانونی را که بر اثر آن، فعل یا ترک فعل جرم

حکیم  ، امیر آمیر قیانونی    ارتکاف عمل بیه یعنی )درخصوص موانع تحقق جرم . بیان نماید

اقیدامات  ، محجیوری   سرپرستان صیغار و  اولیاء قانونی و والدی  وتربیتی اقدامات ، قانون

، عمیییات ورزشیی   ت ناشی ازاجراح یربات و، درمان بیماران قصد جراحان به شکان وپز

کیه نیاقا عنصیر    ( عیییه  رییایت مجنیی  حکم قانون اهم، دفاع مشروع و  ارتکاف جرم به

و بیا هیدل   « البینیه عییی المیدعی   »توان بیا اسیتناد بیه قاعیده      سو می اند، از یک قانونی

سی و نییز لیزوم اجیرای آن در دعیاوی میدنی و      جیوگیری از تضییع حقوق و اطاله دادر

و از سوی ( 699، ص9376آشوری، )کیفری، متهم را مسؤول اثبات ای  عوامل معرفی کرد

دیلر با توجه به آنکه دادسرا موا، به اثبات وجود تمامی ارکان جرم بویژه اعتبار عنصر 

برعهیده ایی  نهیاد     قانونی آن است، باید فقدان عیل منجر به زوال عنصیر قیانونی را نییز   

رسد با وجود تفکیک میان امور میدنی و کیفیری و توجیه بیه نیابرابری       نظر می به. گذارد

، پیس از اثبیات عنصیر قیانونی جیرم      (دادستان و میتهم )امکانات طرفی  دعوای کیفری 

اعتباری آن جهت توسل متهم به موانع تحقق جرم برعهده  توسط نهاد تعقیب، ادعای بی

اثبیات   کننیده میاده مزبیور را بیه     ود و او باید وجود اویاع و احوال زایلخود وی خواهد ب

 (.6866و  6869، صص6888و مورفی،  987، ص9988سالمه، )رساند

گناهی و  دلیل فرض بی های حقوقی ازجمیه ایران، با وجود آنکه به البته در یالب نظام

ییوابط قیانونی دفیاع    اصول عمومی مربو  به بار دلیل، دادسرا باید دلییل عیدم تحقیق    

انید و   مشروع را تهیه کند، لک  تجمیع شرایط الزم و اثبات آن را برعهده متهم قرار داده

ورود شبانه فرد مهاجم به منزل مسکونی دیلری و اعمال خشونت جهت ارتکاف سیرقت  

 97/6/9377-4ای  امر در دادنامه شماره . اند خانه دانسته را امارة مشروعیت دفاع صاحب
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، 9388تیدی ،  )نییز تصیریح گردییده اسیت     9/9377ان عالی کشور در پرونده کالسه دیو

ای  صورت اماره شایان ذکر است که بار اثبات ای  امر به(. 683، ص9388و استفانی،  78ص

ال  گیرد که مشابه معیار موازنة احتماالت در نظام کیام   ییرقطعی بر دوش متهم قرار می

 (.964، ص9387قیاسی، )باشد می

 هیا، ارتکیاف   بر تأکید بر قانونی بودن جرایم و مجازات در قانون مجازات اسالمی عالوه

 و والیدی   اقیدامات  صالح، مقام ذی قانونی امر جرم به ارتکاف اجازة قانون، یا حکم به جرم

انجیام   آنهیا  حفاایت  ییا  تأدییب  منظیور  که به مجانی  و سرپرستان صغار و قانونی اولیاء

محافظیت باشید،    و متعیارل تأدییب   حید  در میذکور  اقیدامات  اینکه به مشرو  شود می

 مقیررات  نقیا  حیوادث  سیبب  کیه  بر ای  مشرو  آن از ناشی حوادث و ورزشی عمییات

 نیوع  نباشد و نییز هیر   شرعی موازی  مغایر هم مقررات ای  و ورزش نباشد آن به مربو 

 نماینیدگان  ییا  سرپرسیتان  یا اولیاء شخص یا ریایت با که مشروع طبی یا جراحی عمل

شود از موانیع تحقیق    می انجام دولتی نظامات و عیمی و فنی موازی  و رعایت وی قانونی

ای نلردیده و بار اثبیات ایی  امیور     عییه اشاره در ای  میان به ریایت مجنی. جرم هستند

 .صراحت تعیی  نشده است نیز به

نونی نیازمند تخصیص حقیوقی   طور که از توییحات فوق برآمد، اثبات عنصر قا همان

 .بوده و در ای  بخش ارجاع امر به کارشناا وجهی ندارد

کیه جیرم    اسیت  عبارت از ویعیت ذهنی و روانی فاعل بیا فعییی   رک  معنوی جرم نیز

براساا جایلاه عنصر روانی در ارتکاف جیرم، اعمیال مجرمانیه بیه سیه       .گردد محسوف می

در هر جرمی حسب میورد  . گردند دسته جرایم عمدی، ییرعمدی و مادی صرل تقسیم می

اثبات رسد و اثبات عنصر معنوی جرم اعم از سوءنیت  باید یکی از مصادیق عنصر معنوی به

ت نظامات قیانونی و عیدم مهیارت برعهیده     مباالتی، عدم رعای احتیاطی، بی عام و خاص، بی

مقام تعقیب است، ملر اینکه قانونلذار صرل اثبات عنصر میادی جیرم را کیافی دانسیته و     

 .صورت اثبات خالل ای  امر برعهده متهم خواهد بود درای . عنصر معنوی را مفروض بداند

قانونی یا  جهت فرایند ذهنی عنصر معنوی، در بیشتر موارد ای  عنصر از یک فرض به

طور منطقی با عنصر روانی مرتبط هستند،  مالحظه چند نمود خارجی عنصر مادی که به

. نحو روشنی، وجود عمد یا خطیا را نشیان دهید    ای  نمود مادی باید به. شود استنبا  می

معنا که قایی  ای  توان از مالحظة عینی اعمال مادی استنبا  نمود، به عنصر روانی را می

کش، شده احراز نماید که متهم اراده ارتکاف اعمال مجرمانه را داشته یا تحیت  از اَعمال 
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. تأثیر تقصیر جزایی تصیمیمات الزم بیرای تحقیق ییک موییوع را اتخیاذ نکیرده اسیت        

عنییوان یکییی از عناصییر یییا اجییزای  همچنییی  در جرایمییی کییه قانونلییذار انلیییزه را بییه 

. قیب باید اثبات آن را نیز برعهده گییرد دهندة جرم مورد توجه قرار داده، نهاد تع تشکیل

دیوان عالی کشور مبیّ  آن است که بدون احراز عنصر  69/7/9397 -9797رأی شماره 

 .پذیر نخواهد بود معنوی در تحقق جرایم، مجازات مرتکب امکان

خصوص نیز نیازی به ارجاع امر به کارشیناا نبیوده و قاییی     رسد که در ای  نظر می به

 .تواند نسبت به احراز عنصر معنوی اقدام نماید حقوقی مندرج در پرونده می براساا نکات

در میان عناصر جرم، اثبات عنصر مادی مستیزم ادله اثبات تخصصی است و نیاز بیه  

اقامه دلیل برای عنصیر میادی جیرم از ییک      .ارجاع امر به خبره در ای  حوزه وجود دارد

انلاری شیده و از سیوی دیلیر مربیو  بیه       رمطرل ناار بر فعل یا ترک فعیی است که ج

مقیام تعقییب   . اثبات انتساف وقوع فعل یا ترک فعل به شخص یا اشخاص معینیی اسیت  

مکی، است ادله مربو  به عنصر مادی جرم را تحصیل نموده و رابطه بی  عنصیر میادی   

فتیار  اثبات تعییق ر  ،نقش دلیل در ای  مرحیه به دیلر سخ ،. جرم و متهم را ثابت نماید

ی مشخص بوده و ای  امور شامل انطباق کامیل عمیل مجرمانیه بیا وصی،      خاص به فرد

لذا مقام تعقیب مکیی،  . شود قانونی و شرایط و اویاع و احوال الزم جهت تحقق جرم می

 .است به اثبات دو امر ذیل بسردازد

احیوال جیرم    و ط و اوییاع یشیرا نخست آنکه مرجع تعقیب باید عمل ارتکابی و نییز  

ثابت کند، که ای  امر متفیاوت از انطبیاق    عنوان یکی از اجزای عنصر مادی بهرا تکابی ار

وسییة  انطباق فعل یا ترک فعل با قانون بهدرواقع . فعل و ترک فعل با وص، جزایی است

 .گیرد می جایدر حوزة عنصر قانونی بوده و ادله یا قرائ  

ای به بیار اثبیات عنصیر میادی      اشارهنظام حقوقی ایران و نیز قانون مجازات اسالمی 

رسد که روح کیی حاکم بر دکتری  حقوقی نیز بدون تصریح بیه ایی     نظر می نداشته و به

امر، اثبات رک  مادی را توسط دادسرا عییه متهم یروری دانسته و فقط در جرم منیافی  

ال دلییل شیبهه و احتمی    عفت هرگاه متهم ادعای زوجیت را مطرح نماید، سخ  متهم به

ای  امر بیا بیار اثبیات    (. 47، ص9487اردبییی، )شود صدق گفتار او بدون قسم پذیرفته می

دلیل  باشد، لک  به دهندة جرم که برعهده دادسرا است در تعارض می دلیل عناصر تشکیل

 .موافقت با منافع متهم، تعاریی با اصول دادرسی منصفانه ندارد

عیییه   ق رفتاری خاص به فرد منتسبتعی ، همدعی با تمسک به ادل در گام بعدی، باید
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تنها از اثبیات  مرجع تعقیب شایان ذکر است که در جرایم مادی صرل نیز . اثبات کندرا 

میثالً  )عیییه   رفتیار مجرمانیه را بیه منتسیب    عنصر معنوی جرم معال بوده و مکی، است 

از . دهید ل کافی برای ایی  انتسیاف ارائیه    یمنتسب کند و دال( صادرکنندة چک بالمحل

وکالت یا نماینیدگی از   که چک به صورتی در موجب آن، که به) قانون صدور چک 99 هماد

صادر شده باشید امضیاءکننده مسیؤول اسیت ملیر اینکیه عیدم        ...  طرل صاحب حساف

اثبات انتساف رفتار لزوم ویوح  به توان می ،(پرداخت مستند به عمل صاحب حساف باشد

 .را برداشت نمودمجرمانه 

آشیوری،  )کییه موارد باید استناد رفتار مادی جرم به عمیکیرد میتهم اثبیات شیود    در 

گردآوری ادلة مربو  به عنصر مادی جرم توسط پییس و مقام قضیایی  (. 698، ص9376

تری  مراحل اثبات جیرم را تشیکیل    درخصوص استناد جرم به فردی معی ، یکی از مهم

به میتهم، اصیل برائیت جیاری و وی بیا       دهد و در صورت عجز دادگاه از انتساف جرم می

 .شود گناه اعالم می صدور قرار منع تعقیب بی

تبع پیچیدگی زندگی اجتماعی و رشد عیمی و اختراع ابزارهای نوی ، ارتکاف جرم  به

تر  و طرق اثبات آن دچار دگرگونی شده و نقش ادلة عیمی در امور قضایی هر روز پررنگ

کش، واقعیت ناگزیر از توجه به نظر اهل خبره بوده و امر سبب، قایی در  بدی . شود می

، 9994محمیدجعفر،   عییی )گردد قضاوت بدون کسب نظر کارشناسان، دشوار یا ناممک  می

 (.986ص

هیای   حوزة کیفری برای اثبات اتهام و پس از آن برای تعیی  میزان خسارات و آسیب

ات جسمانی، تعرض و ییره یعنیی  های قتل، صدم عییه خصوصاً در پرونده وارده بر مجنی

هرچند احتمال خطا و عدم . اثبات عنصر مادی جرم، به همکاری کارشناا نیازمند است

نمیایی نظرییه کارشناسیی و اسیتفاده از      صحت همه دالیل اثباتی وجود دارد لکی  واقیع  

 .های عیمی بیشتر از دالیل سنتی نظیر اقرار و شهادت است روش

نقش کارشناا را در اثبات عنصر مادی جرم میورد بررسیی    ای  مقاله بر آن است تا

قرار دهد و درصدد اثبات ای  فرییه است که با وجود نظرات عیمی و کارشناسی، استناد 

گیری برای قضات، ایشان باید  ریم وجود استقالل تصمیم به سایر ادله وجهی ندارد و عیی

می، بدون استناد بیه سیایر ادلیه    میتزم به نظر کارشناا بوده و در صورت وجود ادلة عی

. باید براساا عیم متعارل تحصیل شده از نظریه کارشناا، اقدام به صیدور رأی نماینید  

عنیوان منبیع اصییی     بر ای  اساا نخست، کارشناسی در حقوق ایران و فقه اسیالمی بیه  



 کارشناسیاثبات عنصر مادي جرم با استناد به نظریه  9398بهار ، 97فصلنامه قضاوت، شماره 
 

68 

حقوق کشور مورد بررسی قرار گرفته و سسس نقش کارشناا در اثبات جرم با نلاهی به 

 .گردد انی  کشور و آرای صادره از محاکم تحییل میقو

 ارجاع امر به کارشناس در فقه. 9

در فقه اسالمی، نظر کارشناا در تعیی  میزان آسیب ناشی از جرم معتبر بوده و اعتبیار  

بحث از ماهیت و مبنیای توجیه بیه    . آن ناشی از بنای عقال در رجوع جاهل به عالم است

دارای سابقه طوالنی است و پرسش مهم در ای  حوزه محل طیرح  نظر اهل خبره در فقه 

 .عنوان دلییی مستقل است مویوع یعنی طرح آن ذیل دلیل اثباتی شهادت یا طرح آن به

برخی فقها وجود عیم و قطع در بیانات شاهد نسبت به واقعیه را بیرای تحقیق دلییل     

دارنید و شیهادت را در   شهادت کافی دانسته و بر حسی بودن منبع ای  عییم اعتقیادی ن  

لذا نظر کارشناا را نیز ذیل بیاف شیهادت   . دانند کییه ابعاد حسی و ییرحسی معتبر می

مطرح کرده و شرایط شاهد و حتی تعدد آن در اثبات برخی جرایم نظیر حدود را نسبت 

پاییة شیهادت    به کارشناسی نیز شر  نموده و به نظریه کارشناسی، ارزش و اعتباری هم

ای دیلر شهادت را دارای مبنای حسی و کارشناسیی   در نظر مقابل، دسته. کنند اعطا می

بیه دیلیر سیخ  شیاهد، نیاار تحقیق واقعیه حقیوقی اسیت          . اند را فاقد ای  مبنا دانسته

دلیل مبنای حسیی   که کارشناسی دارای ماهیتی تخصصی بوده و اعتبار آن نه به درحالی

، 9989نجفیی،  )باشید  ااهارات کارشیناا میی   دلیل وثوق و اعتماد قایی به صدق بیکه به

که نظر اخیر با ماهییت کارشناسیی و   ( 386، ص9466و موسوی اردبییی،  939و  938صص

 .جایلاه عیمی و تخصصی اهل خبره انطباق بیشتری دارد

بر ای ، برخی فقها عیم قایی را که ممک  است از نظریه کارشناسی نییز حاصیل    عالوه

الناسی قائل  الیهی و حق دانند و برخی میان عیم در امور حق می صورت مطیق معتبر شود به

، مسیئیه  9379و موسوی خمینی،  96تا، ص ؛ خویی، بی88، ص9989نجفی، )به تفکیک هستند

شر  آنکه از روی حس و مبادی قرییب بیه    الناا به بر ای  اساا، عیم قایی در حقوق(. 8

و اثبیات باشید دارای حجیت اسیت ولیی در      حس یعنی از راه قرائت و امارات قابل اسیتناد  

هیم بیا    اهلل و البته حدودی که طرق اثبات آن در شرع منحصر به شهادت و اقیرار آن  حقوق

شرایط و تعداد خاص آمده، فاقید حجییت بیوده و خصوصییات مربیو  بیه اثبیات و ذکیر         

ی در درنتیجیه، اگیر عییم قایی    . انحصاری ادله نشان از عدم حجیت عیم قایی در آنها دارد

فقهیای  . عنوان یکی از ادله به آن استناد کرد توان به صراحت ذکر شده باشد می میان ادله به
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اند و درنتیجه، اگر عیم قایی از طریق  مزبور اعتبار نظر کارشناا را نیز در همی  حد دانسته

 .تواند مبنای صدور حکم باشد دست آید می نظریه کارشناسی در حدود مزبور و مصر ح به

تنی است که در فقه اهل سنت و مذاهب میالکی و حنبییی، عییم تنهیا درصیورت      گف

حصول در جیسه قضاوت معتبر بوده و براساا نظر حنفیه، عیم قاییی در حیدود دارای   

و موسیوی   6947، ص9489؛ زحیییی،  76، ص9384صیانعی،  )الهی اعتباری نیدارد  وجه حق

 (.386، ص9466اردبییی، 

، بیکیه بیه   اعطیا گردییده  تنها به قایی اختیارات زییادی   نهدر حقوق اسالم هر روی،  به

ارزییابی و   ،از اصول اساسی قضیای اسیالمی  . قضاوت آزادانه قایی توجه اساسی شده است

اطمینان قیبی و وجدانی قایی از دالیل ابرازی است و اگر باور قیبی قاییی بیرخالل ادلیه    

بیا  امر ای   هرچند(. 867ص ،9379، موسوی خمینی)اثباتی باشد متابعت از ادله مجاز نیست

گیری از ادله مندرج در قیانون و منیع وی در    یعنی انحصار قایی در بهره) نظام ادله قانونی

توان نظام  همه جرایم نمیفقه اسالمی در در لک  تفاوت زیادی دارد  (استفاده از ادله دیلر

به تحصیل عیم و یقیی  از  یعنی نظامی که بدون تصریح به ادله خاص، تنها )دالیل معنوی 

 گیر واقعییت باشید    که نمایان را ست و هر امرینادجاری  را( سوی قایی اکتفا نموده است

شواهد و اصول جداگانه، ثابت و حیاکم در هرییک از   . برشمرددلیل اثبات و حجت  عنوان به

عنیوی را  توان نظام دالیل م میلذا ن. دارداقسام جرایم در فقه با ای  اطالق و کییت تعارض 

طبع متفاوت و متمایز جرایم و ماهیت متفاوت اقسام  و اصل دانست نظام حقوقی ایران،در 

نظیرات فقهیایی را کیه    . مختی، جرایم در فقه، در زمینه دالیل اثبات نیز تأثیر و نقش دارد

ولو از طریق ارجاع امر به کارشناا و تأیید تحقق عنصیر   بر عدم حجّیت عیم قایی عقیده

شاهدی بیر  توان  میرا د رندا شرف خمردر جرایم حدی همچون نظر خبرگی وی  مادی در

تقسییمی از جیرایم وجیود دارد کیه همیان       ،در فقیه توییح بیشتر آنکه  .ای  مدعا دانست

هایی کیه بیر ایی      ازجمیه تفاوت. باشد تقسیم به جرایم حدی، قصاص، دیات و تعزیرات می

نظام ادله اثبات حاکم بیر هرییک از ایی  جیرایم     اثبات و  ةیئتقسیم مترتب خواهد بود مس

 ،آبیاد   حیاج  ده )هشیبه  واسطه حد به رفعحدود اصل بر تخفی، و  بر ای  اساا، در. است

 و محدود بودن حاکم در تعیی  مقیدار، نیوع، اجیرا و ییا عفیو از اقامیه حید        (34ص، 9384

راه اثبات ایی    که م استای از نظام قانونی ادله حاک گونه ،اثبات جرایم حدیباشد و در  می

پیس کارشناسیی در   . باشید  وسییه همی  ادله مصر ح در فقیه میی   جرایم تنها از طریق و به

که ذیل جرایم حدی به امکان اثبات  درنتیجه درصورتی .اثبات جرایم حدی جایلاهی ندارد
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فراتیر  توان از دالیل سنتی نظیر اقرار و شهادت  امر از طریق عیم قایی اشاره شده باشد می

شیود نییز اسیتناد     رفته و به عیم متعارل قایی که از طرقی چون کارشناسی تحصیل میی 

قایی در ایی    برخوردار بوده وای  اختیارات گسترده ازحاکم ، جرایم تعزیری لک  در .نمود

 .خواهد بودادله  کییه بررسی مکی، بهجرایم 

 جایگاه نظریه کارشناسی در نظام تقنینی کشور. 2

های عیمی و فناورانه بشر، قدرت اثباتی  ر اثر پیشرفتبامروزه تر آمد،  گونه که پیش همان

نمیایی ادلیه    توان گفت کیه واقیع   بخش است و می کارشناا اطمینان یهادله عیمی و نظر

هرچند احتمال . از دالیل سنتی همچون اقرار و شهادت خواهد بود مراتب بیشتر مزبور به

واقع در همه دالیل اثباتی وجود دارد، ولی به ای  احتمیال بعید از   خطا و عدم اصابت به 

 .شود وسییه قایی اعتنا نمی بررسی ادله براساا نظام دالیل معنوی و احراز صحت آن به

از . نظام قضایی و قوانی  حاکم بعد از انقیالف اسیالمی اییران برگرفتیه از فقیه اسیت      

گیری  توان نتیجه رای عدالت است میموقعیت دلیل و هدل از آن که کش، حقیقت و اج

ظام دالیل قیانونی و  ن کرد که نظام دلیل در حقوق کیفری ایران مبتنی بر هر دو سیستم

در جرایم مستیزم حد، بیا  . مبتنی بر اعتقاد و ایمان قایی استمعنوی یعنی نظام دالیل 

ال آنکیه در  فراهم شدن شرایط قانونی احراز دالیل، قایی ناگزیر از صدور حکم است، ح

دهد، قایی مکی، به کش، حقیقت بوده  جرایم تعزیری که اکثریت جرایم را تشکیل می

تواند بر اقرار یا شهادت تردید روا داشته و برای صدور حکیم محکومییت، بیر وقیوع      و می

 (.67، ص9386، گیدوزیان)دجرم و ارتکاف آن توسط متهم متقاعد گرد

نظر  قانونی هرگاه تصمیم قضایی نیاز به اطالع از براساا مقرراتنظر قانونی،  از نقطه

ارجیاع امیر   قرار تقایای یکی از طرفی ،  براساا نظر بازپرا یا بهمتخصص داشته باشد 

قید قرعه از بی  کارشناسان رسمی دادگسیتری   کارشناا به .شود می کارشناا صادربه 

فاقید کارشیناا رسیمی    ای  اگر حیوزه . شود میدارای صالحیت در رشته مربو  انتخاف 

در ایشیان  تعداد کافی کارشیناا رسیمی دادگسیتری نیدارد و ییا       دادگستری است یا به

تواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضیایی   ، بازپرا مینددسترا نیست

در مهییت  کارشناا مکی، به انجام مویوع کارشناسی  .مجاور یا اهل خبره انتخاف کند

تشخیص بازپرا عذر موجه داشته باشد یا موییوع از میوارد رد    که بهملر آن ،استمعی  

صورت، کارشناا بایید   درای  .محسوف شودکه همان جهات رد دادرا است، کارشناا 
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در مواردی که  .طور کتبی به بازپرا اعالم دارد پیش از اقدام به کارشناسی، مراتب را به

یید ییم  تهییه و ارسیال گزارشیی از      ااهارنظر مستیزم زمان بیشتر باشد، کارشیناا با 

صیورت، بیازپرا    ای  اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقایای تمدید مهیت کند که در

تمدید مهییت بیه کارشیناا و طیرفی  ابیالغ      . بار مهیت را تمدید کند تواند برای یک می

طیور کتبیی تقیدیم دادگیاه      هرگاه کارشناا ارل مدت معی  نظر خود را بیه  . گردد می

چنانچییه قبییل از انتخییاف یییا اخطییار بییه . شییود ننماییید، کارشییناا دیلییری تعیییی  مییی

. دهید  دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتییب اثیر میی    دیلر نظر کارشناا به کارشناا

 .دارد تخی، کارشناا را به مرجع صالحیتدار اعالم می هرگونه درهرحال دادگاه

آورد و  عمل میی  رت کتبی یا شفاهی بهصو های الزم را از کارشناا به بازپرا پرسش

که بعضی موارد از نظر بازپرا در کشی،   درصورتی. کند نتیجه را در صورتجیسه قید می

درخواست بیازپرا در میورد آنهیا     حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناا مکی، است به

درصورت نقص نظریه کارشناسی یا یرورت أخیذ تویییح از کارشیناا،     .ااهارنظر کند

کند و او را بیرای ادای   پرا موارد الزم را در صورتجیسه درج و به کارشناا اعالم میباز

که کارشناا بیدون عیذر موجیه در بازپرسیی حاییر       درصورتی. نماید توییح دعوت می

هرگاه پس از أخذ توییحات، بازپرا نظرییه کارشناسیی را نیاقص     .شود نشود، جیب می

اجرای قرار را به همان کارشناا یا کارشیناا  تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و 

 .کند دیلر محول می

نظیر بیازپرا، محیل تردیید باشید ییا در صیورت تعیدد          هرگاه نظریه کارشیناا بیه  

توانید تیا دو بیار دیلیر از سیایر       کارشناسان، بی  نظر آنان اخیتالل باشید، بیازپرا میی    

ان مذکور را نزد متخصص عمل آورد، یا نظریه کارشناا یا کارشناس کارشناسان دعوت به

منو  به انطباق نظر کارشناا اعتبار  .ارسال و نظر او را استعالم کند ،عیم یا ف  مربو 

تواند وفق میاده   می بازپرا است وبا اویاع و احوال محقق و معیوم مورد کارشناسی آن 

نحیو مسیتدل رد    نظیر کارشیناا را بیه    9396قانون آیی  دادرسی کیفری مصوف  977

 .دهدکند و مویوع را به کارشناا دیلر ارجاع  می

شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنلام اجرای قرار کارشناسی حق حضور بر ای ،  عالوه

ایی  امیر در   . توانند مخالفت خود با نظریه کارشناا را با ذکیر دلییل اعیالم کننید     دارند می

طرفی  دعوی از تخی، کارشیناا متضیرر    هرگاه یکی ازهمچنی   .شود صورتجیسه قید می

 .تواند مطابق قوانی  و مقررات مربو  از کارشناا مطالبه جبران خسارت کند گردد می
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با توجه به نکات فوق، هرچند ارجاع به نظر کارشیناا در نظیام حقیوقی اییران هیم      

درخصوص اثبیات واقعیه حقیوقی ییا جیرم ارتکیابی و هیم در مقیام اثبیات خسیارات و           

پذیرد لک  نظر کارشیناا بیرای قاییی در مقیام      نفع صورت می های وارده به ذی آسیب

طریقیت و حصول عمل دارای اعتبار اسیت و قاییی بیرای حصیول قطیع و یقیی  بنیابر        

شورای عالی قضایی از هیچ نوع تحقیقی کیه   7/96/73مورخ  9/67393بخشنامه شماره 

 .بار آورد منع نشده است عیم به

اوالً قایی محدود و مضیق به ادله مندرج در قیانون نبیوده و   . دو معناستای  امر به 

. تواند از طرق عیمی به کش، جرم یا اثبات واقعه حقوقی بسردازد برای رسیدن به عیم می

ثانیاً نظریه کارشناسی برای قایی دارای اعتبار صددرصدی نبیوده و تنهیا روشیی بیرای     

خالل نظر کارشناا نیز به صیدور رأی مبیادرت   تواند بر تحصیل عیم است لذا قایی می

 .ورزد که ای  بخش محل تأمل جدی و بحث اصیی ای  مقاله است

دست آمده و مردم  توییح آنکه، منظور از عیم قایی عیمی است که از طرق متعارل به

و گیروه پژوهشیی حقیوق     636، ص9387دییانی،  )توانند به عییم برسیند   نوعاً از طریق آن می

قیانون مجیازات اسیالمی عییم      699در میاده  (. 679، ص9387یوم اسالمی رییوی،  دانشلاه ع

شیود و   قایی، یقی  حاصل از مستندات مشخص در امری اسیت کیه نیزد وی مطیرح میی     

طیور   هرگاه به ای  امر استناد و رأی صادر کند باید قرائ  و امارات دقیق مستند خود را بیه 

مدنی که عیم قاییی در مرحییه دلییییت دلییل     لذا برخالل امور . صریح در حکم قید کند

رود، در امور کیفری ای  عیم مبنای صدور حکم است و یکی از راهنماییان اثبیات    کار می به

گذاری دلیل و نیز مبنا و مستند آن مورد استفاده  ای  عیم توأمان برای ارزش. باشد حق می

کیه قاییی بیه آن دارد و     گیرد و مشروعیت دلیل بسته به میزان اطمینیانی اسیت   قرار می

. و  بیه ایجیاد عییم در قاییی اسیت     اعتبار ادله از اقرار، شهادت، نظر کارشناسی و ییره من

ای برای تحصیل دلییل نیدارد،    اساا است که برخالل امور مدنی که قایی وایفه همی بر

 .در امور کیفری وی قادر است فعاالنه در دادرسی مداخیه کرده و به تحصیل عیم بسردازد

قانون مجازات اسالمی، کارشناسی را یکی از  696و ماده  699الوص، تبصره ماده  مع

جهات تحصیل عیم قایی دانسیته و بیرخالل سیوگند، اقیرار و شیهادت کیه جیزء ادلیه         

هستند، در شمار امارات و قرائ  تیقی نموده و حتی تعارض آن یعنی تعارض دلیل عیمی 

پرسیش اینجیا مطیرح    ! پذیر دانسته اسیت  را امکانو تخصصی با سایر ادله مانند سوگند 

توان آزمایش تخصصی مانند ژنتیک را اماره انی و اقرار و شهادت  شود که چلونه می می
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حال آنکه ادله عیمی قابییت بررسی مجدد از سوی متخصصیان  ! را دلیل محسوف نمود 

که به صیداقت و   ای مانند شهادت و اقرار امر را داشته و یریب خطای آن نسبت به ادله

رسد که اعمیال سیسیتم    نظر می به. راستلویی انسان مرتبط است بسیار کمتر خواهد بود

ادله معنوی و ارجاع امور به کارشناا مورد وثوق که دارای تخصص و تعهد کافی اسیت  

 .نماید بار اشتباهات قضایی را کاسته و به اجرای عدالت کمک شایانی می

 اثبات عنصر مادي از طریق ارجاع امر به کارشناس رویکرد مراجع قضایی به. 3

خوشبختانه در رویه قضایی ایران یرورت اثبات عنصر مادی اعم از انجام عمیل مجرمانیه و   

آنچیه در ایی    . های مختی، کیفری تصریح گردیده است نیز انتساف آن به متهم در پرونده

ای کیفری از طریق ارجاع ه ها مشهود است تالش قضات برای کش، حقیقت پرونده پرونده

، بررسیی  ...امر به کارشناسان اعم از پییس عیمی، پزشک قانونی، اداره تشیخیص هوییت و   

انواع خراش و جراحات موجود و مشهود در بدن فرد یا افیراد کیه توسیط پزشیکی قیانونی      

دیلر های کودکان یا  گویی و ااهارات متناقا افراد، گفته گیرند، پاسخ مورد معاینه قرار می

افراد فاقد شرایط ادای شهادت، سوء سابقه فرد مظنون و اشتهار وی به فساد و نییز کمیک   

نلاری و کش،  گرفت  از پییس عیمی و معایدت کارشناسان تشخیص هویت از راه انلشت

و ارسال آن به آزمایشلاه ... اثر از متهم در محل وقوع جرم از قبیل منی، لکه خون، بزاق و 

هیای ارسیالی    مانده از مرتبطی  با پرونیده ماننید پیامیک    جای ثار مخابراتی بهو نیز بررسی آ

 .باشد برای اثبات عنصر مادی جرم و انتساف یا عدم انتساف آن به متهم می

 قتل عمدي. 3-9

و رأی اتفاقی شماره  6/96/9343مورخ  7868 دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره

 .ادی جرم قتل عمدی تأکید نموده استبر یرورت اثبات عنصر م 9633/74

 9/6/38 -46موجب کیفرخواست شماره  گز به در پروندة اول، دادستان شهرستان دره

الحیاقی بیه آییی      6قانون مجازات عمومی بیا رعاییت میاده     678و  978استناد مواد  به

نهیم،   در دادگاه جنایی اسیتان  فاطمهاتهام ازاله بکارت و قتل دوشیزه  دادرسی کیفری به

بهانة  توییح که متهم، مقتوله را به را نمود، بدی  مرتضیدرخواست محکومیت و مجازات 

عنی، ازالیه    آباد با خود همراه کرده و در راه با توطئه قبیی از مشیارالیها بیه   بردن به لط،

قتل رسیانده و   نحو دیلری به عییه را خفه یا به بکارت کرده و برای امحاء آثار جرم، مجنی

ه پای او را به ریسمانی و سر دیلر ریسمان را به سبدی که باالی شتر بوده، بسیته و  آنلا
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شتر را رها کرده تا بعداً ادعا نماید شتر رم کرده و او را به زمی  کشیده و موجبات مرگ 

پس از رأی صادره توسط دادگاه جنایی مبنی بر برائت میتهم  . وی را فراهم ساخته است

دلییل آنکیه    بیه . ه در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفتو اعتراض شاکی، پروند

دالیل و قرائ  و شواهد موجود در پرونده، مخال، اصول و کیفیاتی است که منتهیی بیه   

صدور رأی برائت متهم شود، دیوان یم  نقا دادنامه، دستور رسیدگی ماهوی پرونیده  

به شعبه دیلری از دادگیاه   سسس پرونده جهت رسیدگی. را در شعبه دیلری صادر نمود

نظر اکثریت  صورت رأی داد که چون به جنایی استان نهم ارجاع شد و دادگاه مزبور بدی 

ازالیه بکیارت    فاطمیه که متهم از  اعضای دادگاه، دلیل موجب حصول قطع و یقی  به ای 

وی لحاظ فقد دلیل برائیت   قتل رسانیده در پرونده موجود نیست به کرده و سسس او را به

 .گردد اعالم می

سرانجام پرونده در هیأت عمومی دیوان عیالی کشیور مطیرح شید و اکثرییت قرییب       

دهند که با توجه به مندرجات پرونده حادثیه بیویژه گیواهی     شرح ذیل رأی می اتفاق به به

گونیه خیون    عییها و نبودن هییچ  پزشک بهداری در مورد بسته شدن طناف به پای مجنی

باشد چه آنکیه بنابیه گفتیة میتهم چنانچیه       ینظر قتل وی درست م مردگی در پای او، به

آباد از سیاهی یا عییت دیلیری رم کیرده و     شترهای او در موقع عزیمت در بی  راه لط،

رفت  زد الزم بود وی دنبال شتر گمشده خود می شتر مرکوف او مشارالیها را به زمی  می

ای  ت و در معاینیه فرستاد، حال آنکه چنی  اقدامی نکرده اسی  سراغ آن می یا کسانی را به

ای از  گونیه نشیانه   عمل آمده سوای درد چشمی که سابقاً مبتال بوده هیچ به مرتضیکه از 

رییزی اثیری    کوفتلی و یرف در بدن وی مشهود نبود و در مسیر راه متوفی نیز از خون

مجالس موجود در پرونده و  با توجه به گزارش اداره آگاهی و صورت. مشاهده نشده است

بازپرسی و تحقیقات چون دالیل و قرائ  و شیواهد موجیود در پرونیده، مخیال،      معاینات

قیرار داده، رأی   مرتضیی اصول و کیفیاتی است که دادگاه مبنای استنبا  خود بر برائت 

 .گردد صادره از دادگاه جنایی نقا می

 لذا در ای  رأی، اثبات اویاع و احوال ناار بر ارتکاف جرم مانند بررسی نحوه میرگ، 

نظر قرار گرفته و دادگاه از طریق امارات و قیرائ  موجیود، تحقیق     مطمح... ازاله بکارت و 

عمدی مرگ و پیش از آن، تجاوز به عن، را اثبات نموده و وجود قرائ  موصول منتهیی  

 .به رفع اصل برائت نسبت به متهم و اثبات مجرمیت وی گردیده است

اسلاه انتظامی مراجعه و از وقوع ییک فقیره   عنوان مطیع به پ در پروندة دوم، شخصی به
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دهید کیه متعاقیب     در ساختمان درحال ساخت بانک تجارت خبر می. آ.قتل عمدی آقای م

آن جانشی  دادستان عمومی و انقالف شیهرکرد و افسیر آگیاهی و همچنیی  کالنتیری در      

تمان گردد چهار کارگر در سیاخ  شوند و پس از بررسی معیوم می محل وقوع جرم حایر می

شیب حادثیه   . کردنید  ها در همان محل کارگاهی استراحت میی  مزبور مشغول کارند و شب

گیرند و بعد از آن هرکدام جهت استراحت به رختخیواف خیود    ایشان با یکدیلر کشتی می

از محل رختخواف خود بیه رختخیواف   . ش.نام ق روند که پس از مدتی یکی از ایشان به می

متهم دیلر کارگران را به کمیک  . گیرد ت و پرخاش وی قرار میرود که مورد اهان متوفی می

. ص.نیام م  گییرد، یکیی از کیارگران بیه     با پتو گیردن متیوفی را میی   . ش.طیبد و آقای ق می

. دهید  زور و عن، عمل لیوا  را انجیام میی    گیرد و کارگر دیلری به های متوفی را می دست

پیس  . کنند ت و عن، ای  عمل را تکرار مینوب ترتیب دو نفر دیلر از متهمی  نیز به همی  به

زنند متوجیه   وقتی پتو را کنار می. شوند حرکتی متوفی می حسی و بی از چند بار متوجه بی

فیردای آن روز کیارگران   . کنند شوند نامبرده فوت نموده لذا از محل وقوع جرم فرار می می

أموری  را مطییع و بیا   انید متوجیه وقیوع جیرم شیده و می       های مجاور بوده دیلر که در اتاق

پیس از دسیتلیری متهمیان و    . کننید  همکاری آنها متهمیی  را شناسیایی و دسیتلیر میی    

عنی، نمیوده و از کیار     تحقیقات بازپرا از ایشان، نامبردگان اقرار به ارتکاف عمل لوا  بیه 

در معاینیه جسید   . انید  اند قصد کشت  متیوفی را نداشیته   خود ااهار پشیمانی کرده و گفته

عن، دیده شده و در نهایت با  پزشکی قانونی، دفاع از ناحیة متوفی در قبال تجاوز بهتوسط 

صورت عن، و نظریه پزشکی قانونی و  توجه به اقاریر صریح متهمان نسبت به عمل لوا  به

گرفته توسط بازپرا، بزهکاری متهمی  محرز گردید و ایشان به شیالق و   تحقیقات صورت

توان الزام دادگیاه بیه    صراحت نمی هرچند در حکم صادره به .قصاص نفس محکوم گردیدند

اثبات اجزاء عنصر مادی را دید لک  توجه به نظریه پزشک قانونی از سوی دادگاه که نیاار  

دهنیدة لیزوم اثبیات شیرایط      باشد نشان عن، می بر نحوه ارتکاف قتل و نیز ارتکاف تجاوز به

 .مادی تحقق جرم از طریق ادله عیمی است

 تجاوز به عنف. 3-2

عن،، رویه قضایی ایران همواره بیر تحقیق فعیل     های متعدد مرتبط با تجاوز به در پرونده

ازاله بکارت یا برقراری رابطه نامشروع و نیز لزوم انتساف ای  اعمال به متهم ییا متهمیان   

تأکید نموده و هرگاه امکان برقراری رابطه عییت میان عمل انجام شیده و میتهم فیراهم    
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 .ردیده، پرونده منتهی به صدور رأی برائت نسبت به متهم شده استنل

اتهیام ازالیه    منیوچهر بیه   69/9/49در تیاریخ   67برای مثال طبق کیفرخواست شیماره  

ساله که در عقد عیی بوده، مورد تعقیب دادسیرای شهرسیتان قیم قیرار      97. ف.بکارت از ز

و ااهارات متهم و گواهی گواهیان و   گرفته و دادستان با استناد به شکایت و گواهی پزشک

 637و  687سایر قرائ  موجود در پرونده، بزهکاری میتهم را ثابیت دانسیته و طبیق میواد      

لکی   . قانون کیفر عمومی، مجازات وی را از دادگاه جنایی مرکیز درخواسیت نمیوده اسیت    

بی صیادر  دلیل محرز نبودن عمیل ارتکیا   دادگاه جنایی مرکز رأی بر برائت متهم به 6شعبه 

دیوان عالی کشور چنیی    96خواهی دادسرای شعبه  دیوان عالی کشور پس از فرجام. نمود

رأی داد که اتهام متهم به ازاله بکارت با توجه به نظریه پزشیک قیانونی در میورد کیفییت     

عمل، محرز و استنبا  دادگاه در صدور حکم برائیت بیرخالل قیرائ  و دالییل موجیود در      

توجه  دادگاه کیفری استان با 6متعاقب آن شعبه . لذا دادنامه را نقا کردباشد؛  پرونده می

به ااهارات و مدافعات متهم پرونده و انکار مشارالیه در ارتکاف بزه و فقدان شاهد و مطییع  

خصوص، صرل نقل قول شاکی را جهت صدور رأی بر مجرمیت متهم کافی ندانسته  در ای 

بهداری قم درباره زهرا نیز حاکی از آن اسیت کیه ازالیه    و همچنی  گواهی اداره بهداشت و 

باشد لذا در پرونیده دلیییی    بکارت صورت پذیرفته اما دال بر ارتکاف آن از جانب متهم نمی

که مثبت وقوع بزه منتسب مذکور در کیفرخواست دادستان و حصول عیم به وقیوع بیزه از   

دالییل مزبیور در   . شیود  صیادر میی   ناحیه متهم باشد، مالحظه نشده و حکم بر برائت متهم

 .دیوان عالی کشور نیز پذیرفته و رأی ابرام شده است

اتهیام   بیه . ی.ش پیرو شیکایت خیانم ا  .ک و م.نیز آقایان ا 7/789در دادنامه شماره 

ی بییان داشیته   .خیانم ا . عن، با شاکی در دادگاه کیفری استان محاکمه شدند زنای به

شدم کیه  . ک.نام ا سوار خودروی فردی به. ان را داشتمکه قصد رفت  از شهرکرد به فارس

ااهر دو مسافر داشت و در بی  راه منحرل شده و مرا به هفشجان بیرده و در منزلیی    به

زور به م  تجاوز کردند و سسس متهم ردی، اول مرا به شهر فارسان رسانده و شیماره   به

ری خانم مزبور را با اسیتفاده  متهم در زمان دیل. تیف  همراه خود را در اختیارم گذاشت

هوش نموده و در روستای اطرال شهر مورد هتک حرمت قیرار داده   از نوشابه مسموم بی

همراه همان دو نفر مجدداً به منزل وی رفته و او را میورد   و مدتی بعد در مرحیه سوم به

با اشاره با شروع تحقیقات، متهم ردی، اول پس از دستلیری، . اند تجاوز جنسی قرار داده

به آشنایی و دوستی خود با شاکی، مدعی شده حسب پیشنهاد و ریایت وی بیه اطیرال   
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همچنی  . هزار تومان نیز پرداخته است 68شهر رفته و در قبال رابطه منافی عفت مبیغ 

نیام   همیراه اشخاصیی بیه    در راستای تهیه پول برای ترمیم بکارت دختر در فقرة بعدی به

برده و هر سه با ریایت خانم . ص.منزلی در هفشجان متعیق به م او را به. ص.و ع. ص.م

البتیه در مراحیل بعید تحقیقیات و     . انید  مرتکب زنا شده و جداگانه وجوهی بیه وی داده 

 .ها متهمی  با انکار اقاریر قبیی خود، منکر زنا با شاکی شدند بازجویی

تهم ردیی، اول  رأی دادگاه کیفری استان به ای  مضمون صادر شده که درخصوص م

هیای   با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، مفاد نظرییه پزشیکی قیانونی، اعتیرال    

صریح و مقرون به واقع متهم نزد بازپرا دادسرا به ارتکاف زنا و اقیاریر متعیدد وی نیزد    

آور موجیود در پرونیده،    دادگاه در مرحیه تحقیقات مقدماتی و سایر قرائ  و امیارات عییم  

زنا از ناحیه متهم را بنابر عیم حاصیه نزد اکثریت اعضای دادگاه، محرز داشته و وقوع بزه 

لک  برخالل ادعای شاکی دلییی . داند انکار متهم در جیسه دادرسی را مؤثر در مقام نمی

بر وجود شرایط عن، در ارتکاف زنا در پرونده محرز نیست؛ زیرا برحسب ااهارات، ایشان 

تهمی  نجات یافته لیک  از متجاوز شیماره تیفی  گرفتیه و بیا     در مرحیه اول از تعرض م

تماا تیفنی ویعیت و موقعیت وی را جویا شیده، ییم  اینکیه نیامبرده در تحقیقیات      

معموله در پییس امنیت اخالقی به سوابق دوستی خود با متهم ردی، اول اذعان داشیته  

ون مجازات اسالمی میتهم  قان 986و  89، 88، 73در نتیجه دادگاه مستند به مواد . است

نظر از  صرل. ش.درخصوص م. کند را به تحمل یکصد یربه تازیانه حدی محکوم می. ک.ا

انکار مصرانه اتهام انتسابی توسط نامبرده با التفات به عدم کفایت ادله منتهی به حصیول  

قیانون اساسیی رأی بیر برائیت صیادر       37اقناع وجدانی بر ارتکاف بزه، مستند بیه اصیل   

دایر بر ارتکاف زنا بیا شیاکی   . نام م و فردی به. ص.همچنی  درخصوص اتهام ی. گردد می

دلیل عدم مشهود بودن بیزه و ییا وجیود شیاکی خصوصیی، قیرار منیع تعقییب صیادر           به

 .رأی مزبور در دیوان عالی کشور تأیید شده است. گردد می

ی دادگیاه، ایاهراً   نظر از آنکه مقصود از مشهود بودن بزه در سطرهای پایانی رأ صرل

عدم وجود ادله اثباتی است نه جرم مشهود در برابر جرم ییرمشهود، باید توجیه داشیت   

معنای عدم امکان اثبات تحقق رفتار مجرمانه و نیز انتساف آن بیه   که عدم کفایت ادله به

لذا متهمی که رابطه نامشروع وی با شاکی احیراز نلردییده حکیم برائیت     . باشد متهم می

 .نموده است دریافت

گردیده،  679/ 88که منتهی به دادنامه شماره  88/676همچنی  طی پرونده کالسه 
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. میورد محاکمیه قیرار گرفیت    . م.عن، بیا خیانم ز   اتهام ارتکاف عمل زنای به به. ع.آقای ح

اساا، مدعی است از حدود دو سال قبل با متهم آشنا شده و ابتدا در یک زیرزمی   برای 

ز قرار داده و سسس با تهدید به داشت  فییم و عکس و افشای آن، وی را وی را مورد تجاو

بکیارت   های مختی، مورد تجاوز قرار داده و ای  امر موجب ازالیه  چندی  مرحیه در مکان

شاکی عیت عدم اقیدام بیه طیرح    . باشد وی گردیده که مورد تأیید پزشکی قانونی نیز می

دانسیته و در راسیتای اثبیات ادعیایش      شکایت در ایی  میدت را فقیدان هرگونیه دلییل     

های فوق را داده و همچنی  عالئمی از بدن متهم توسیط شیاکی بیرمال     مشخصات مکان

شیایان ذکیر اسیت نتیایج     . نماید پیمایی متهم، صحت مویوع را تأیید می شده که در ت 

. تحقیقات محیی توسط پییس امنیت اخالقی داللت بر سوء اشیتهار اخالقیی میتهم دارد   

عییت   دهید میتهم، شیاکی را بیه     دست آمده کیه نشیان میی    چنی  مکالماتی از آنها بههم

شکایتش مورد مؤاخذه قرار داده و قصد داشته با ایوای وی و دادن پول او را از شکایتش 

لک  متهم تعیق صدای یبط شده به خیویش را انکیار نمیوده کیه پیس از      . منصرل کند

تهم همچنی  درخصوص مشخصات ارائه شیده  م. کارشناسی صدا، ای  ادعا رد شده است

رود مشخصیات بیدن وی    توسط شاکی درخصوص بدنش گفته چون زیاد به اسیتخر میی  

 .نحوی به شاکی اطالع داده شده است به

دادگاه با توجه به محتویات پرونده در مورد اتهام انتسابی مبنی بر زنای به عنی،، انکیار   

قانون اساسی رأی بیر   37میت، مستند به اصل مصرانه متهم و عدم کفایت ادله مثبت مجر

برائت صادر نمود اما چون رفتار ارتکابی از ناحیه متهم با التفات به دالیل و قرائ  و امیارات  

قانون  737و  99شود با استناد به مواد  اشاره شده منطبق با بزه ارتبا  نامشروع قیمداد می

تعزیری و با توجه به سوءسابقه اخالقیی  یربه شالق  99مجازات اسالمی متهم را به تحمل 

باشد از باف تتمیم و تکمییل   متهم و سعی در تقیب واقعیت که مؤید عدم پشیمانی وی می

 .شود شهر محکوم می مجازات به پنج سال اقامت اجباری در شهرستان نیک

رسد که چون آشنایی شاکی با متهم از مدتی قبیل بنیابر    نظر می در مورد ای  پرونده به

که ای  آشنایی منجر به ارتکیاف چنیدی  زنیا بیی  آنهیا       اختیار و اراده خود وی بوده و ای 

گونیه اجبیار و    ریم محرز بودن انجام عمل زنیا، هییچ   توان استنبا  کرد که عیی گردیده می

اکراهی در کار نبوده و شاکی نیز دالیل کافی در عدم شکایت تا ای  مدت را ارائیه نیداده و   

کننیده تیداوم ارتبیا  نامشیروع وی      تواند توجییه  ی بر فقد دالیل کافی نمیادعای وی مبن

بر  عالوه. درستی پذیرفته نشده است عن، به باشد، پس با توجه به ای  موارد ارتکاف زنای به
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پیذیر نبیوده و    ای ، اثبات ازاله بکارت از جانب متهم یعنی انتساف جرم بیه وی نییز امکیان   

به فردی خاص منجر بیه اثبیات مجرمییت شیخص اخییر       صرل تحقق عمل بدون انتساف

عنی، ییا یییر     به)گردد و رأی دادگاه درخصوص برائت از ارتکاف عمل منافی عفت زنا  نمی

لک  استنبا  دادگاه از سوابق سوء اخالقیی و نییز تقییب در راه اجیرای     . صحیح است( آن

یست؛ چراکه سیوء سیابقه   عدالت که منتهی به اثبات جرم رابطه نامشروع شده، قابل دفاع ن

توییح آنکه، اثبیات عمیل مجرمانیه مسیتیزم اثبیات      . الزاماً مؤید ارتکاف جرم جدید نیست

 .باشد و صرل اشتهار به خالل، مؤید ارتکاف آن نخواهد بود رک  مادی آن می

اسیاا   برای . مشاهده نمود 698/ 89توان در پرونده کالسه  مشابه پرونده اخیر را می

انشجوی دانشلاه شهرکرد مدعی شده که چند ماه قبل در جریان سفری بیا  د. ن.خانم م

آشنا شده و با وی ارتبا  ( صادق) فرزی نام مستعار  اتوبوا از طریق بیوتوث با پسری به

های متعدد مرتکب  مکرر جنسی برقرار نموده و از طریق نامبرده با افراد دیلری در مکان

هیای متعیدد او را    پس از قطع ارتبا ، فرزی  با تماااعمال منافی عفت گردیده و اخیراً 

 .تهدید به افشای اسرار به خانواده و آبروریزی در دانشلاه کرده است

شاکی مدعی شده که تمکی  به زنا ناشی از تهدیدهای متجاوزی  به افشای سیوابق،  

میابی    ی فیها بنابه دستور مقام قضایی پیامک. اطالع به خانواده و انتشار فییم بوده است

از مخابرات اخذ که محتوای آن حاوی مضامی  عاشقانه، بعضاً ییراخالقی  صادقشاکی و 

 .یا توافق برای ساعت مالقات بوده است

یکیی از  ) مهیران نیز در بازجویی خود به انجام عمل زنا با شاکی توسط خیود،   صادق

یری اعترال نموده دایی وی نیز پس از دستل. و دایی خود اعترال کرده است( دوستانش

بیار نییز    اش با شاکی آشنا شده و با وی تماا تیفنی داشته و یک که از طریق خواهرزاده

که شاکی بدون لباا و عریان بوده به نیزدش رفتیه و کنیارش خوابییده اسیت و       درحالی

نزد یابطی  به دو فقیره ارتکیاف زنیا بیا شیاکی و زن دیلیری       ( متهم ردی، دوم) مهران

متهمی  ردی، اول و دوم در مراحل بعدی یم  انکار انجام هرگونیه  . ستاعترال کرده ا

ارتبا  با شاکی، اعترافات قبیی را ناشیی از تیرا از شیکنجه میأموری  و رئییس پیییس       

 .اند امنیت اخالقی دانسته

شاکی در مقام توجیه ااهارات متناقا خود گفته نلران آسیبی بیوده کیه از ناحییه    

که مطالب مطروحه  عیت نیز خود را مقصر دانسته درحالی همی  وی برسد و به متهمی  به

نامبرده به پزشکی قانونی معرفی شید و  . در دادسرا در ای  قسمت خالل واقع بوده است
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پرده بکیارت شیاکی، اتسیاع و شیل شیدن       4آن مرجع با تأیید پارگی قدیمی در ساعت 

سیی بیوده را نییز   ت تناعضیه مضیقه مقعد که ناشی از دخول مکرر جسم سخت نظیر آل

 .تأیید کرده است

دادگاه کیفری استان با توجه به محتویات پرونده و نتایج حاصل از تحقیقات یابطی  

هیای   و مقامات دادسرا و نیز بررسی روابط دوستانه شاکی و میتهم ردیی، اول و مالقیات   

شیماری   ههای مبادله شده که حاوی مفاد عاشقانه طرفی  و لحظی  آنان و محتوای پیامک

هم رسیدن و حتی در مواردی تمایل و درخواست شاکی دال بر برقراری ارتبیا    برای به

بوده، صحت و صدق ادعای شاکی مبنی بر اجبار بیه زنیا و فقیدان تماییل و رییایت بیه       

عنی، را بنیابر شیبهة حاصییه نیزد       اعمال منافی عفت را مخدوش دانسته و وقوع زنیا بیه  

و مستند بیه اصیل   « درأ»ندانسته و با توجه به قاعده فقهی اکثریت اعضای دادگاه محرز 

 .نماید قانون اساسی رأی بر برائت ایشان از اتهام انتسابی صادر می 37

لک  از آنجا که رفتار و اعمال ارتکاف یافته از ناحیه دو متهم بنابر اعتیرال متهمیی    

دادگیاه، محتیوای   هیای فیراوان در جرییان تحقیقیات مسیتقیم       گیویی  در دادسرا، تناقا

های ارسالی توسیط میدیر حراسیت     های مبادله شده بی  طرفی  و همچنی  نامه پیامک

دانشلاه مبنی بر خروج مکرر شاکی از خوابلاه در هنلام شب و سوابق سوء متهمیی  در  

برقراری ارتبا  ییراخالقی با زنان و دختران متعدد، بیا بیزه ارتبیا  نامشیروع و اعمیال      

قیانون مجیازات    737و  99زنا منطبق است، درنتیجه مستند بیه میواد   منافی عفت دون 

. نمایید  شیالق تعزییری محکیوم میی     ییربه  99اسالمی هریک از دو متهم را به تحمیل  

عنیوان   حال نظر به قبح شدید اعمال ارتکابی متهمان و آثار و تبعات اجتماعی بیه  عی در

اقامت اجباری در شهرستان سرباز تتمیم مجازات تعزیری متهم ردی، اول به شش سال 

 .گردند و متهم ردی، دوم به چهل ماه اقامت اجباری در شهربابک محکوم می

درستی صرل وجود نظریه صریح پزشکی قانونی مبنی بر  در ای  پرونده نیز دادگاه به

های رد و بدل شده مبنی بر ردیی، کیردن محیل و     ازاله بکارت و همچنی  وجود پیامک

گرفته بی  آنها و همچنی  تحقیقات معمیول توسیط ییابطی  را     های صورتقرار و مدار

جهت وجود قرائنی مربو  به رابطه خاص میان  دال بر تحقق عمل زنا تیقی نکرده لک  به

 .شاکی و متهمی ، وجود رابطه نامشروع را احراز و به مجازات آن حکم نموده است

ناییان   96بیه کالنتیری   . ز.نیام م  ک، شخصیی بیه   6ت  888888در پرونده کالسیه  

مبنی بر ایراد یرف و جرح عمد، تهدید با . ی.و ج. ا.مراجعه و اعالم شکایت از آقایان م



 کارشناسیاثبات عنصر مادي جرم با استناد به نظریه  9398بهار ، 97فصلنامه قضاوت، شماره 
 

49 

عن، نمیوده و در ااهیارات اولییه در کالنتیری صیراحتاً بییان        چاقو و انجام عمل لوا  به

ابتیدا   اند و با شاکی درگیر شیده و  عن، وارد باغ وی شده داشته است که دو نفر متهم به

که دست در جیوی دهان  درحالی. ی.عمل لوا  را کامل با او انجام داده و سسس ح. ا.م

دادسرای شهرستان اردل . طور کامل انجام داده است شاکی گذاشته، با او عمل لوا  را به

باشد، پرونده  لحاظ اینکه رسیدگی به اتهام لوا  در صالحیت دادگاه کیفری استان می به

در دادگاه کیفری استان . ی.ح. کند ی در دادگاه کیفری استان ارسال میرا جهت رسیدگ

خیاطر   بیان داشته که اصالً اتهام را قبول ندارد و شیکایت شیاکی کیذف اسیت و وی بیه     

 .خصومت شخصی شکایت کرده است

حاییر عضییه    خود بیان داشت کیه درحیال   97/7/88پزشکی قانونی در نظریه مورخ 

الزم به ذکر اسیت کیه در میواردی مثیل     . ارگی یا کبودی استمقعد و اطرال آن فاقد پ

ایجاد آثیار  ... عمل تفخیذ، س  باالی مفعول و ریایت شخصی و استفاده از مواد لغزان و 

شاکی در ااهارات خود در جیسه رسیدگی دادگاه کیفیری اسیتان   . ااهری منتفی است

استفاده کردنید و پیس از    بیان داشته که متهمی  در حی  انجام عمل لوا  از آف دهان

 .انجام عمل فرار کردند

ای  جییوی مغیازه   محسی  اتفیاق دوسیتش    عنوان شاهد ااهار داشته کیه بیه   فردی به

بیا   رییا و  محس و  شهرامایستاده بود که گوشی برادر شاکی زنگ خورد و سسس م  و 

ا پوشیده هایش ر ایستاده بود و لباا. ا.وقتی رسیدیم م. سرعت خود را به باغ رساندیم

روی شاکی خوابیده بود و تا میا را دیید فیرار کردنید و شیاکی خیییی گرییه        . ی.بود و ح

بیان داشته که در مغازه بودیم کیه تیفی  بیرادر شیاکی      شهرامنام  شاهد دیلر به. کرد می

سیریع لبیاا   . وقتی رسیدیم شاکی لباا بر تی  نداشیت  . زنگ زد و سریعاً به باغ رفتیم

پوشیید و   لباسش پایی  بود که داشیت لبیاا میی   . ا.ار کردند و مپوشید و دو متهم فر

های زیر شاکی دارای اثر منیی بیوده کیه جهیت      همچنی  لباا. کرد شاکی نیز گریه می

های شاکی با گروه خونی ترشحات  بررسی به پزشکی قانونی ارسال شده و نتایج بر لباا

 .منطبق است. ا.جنسی متهم م

کیل جیسه و استماع دفاعیات متهمی  اقیدام بیه صیدور    در نهایت دادگاه پس از تش

ریم انکار متهمی ، اصل تجاوز جنسی و هتک حیثییت شیاکی محیرز     رأی نمود که عیی

است لک  با توجه به مفاد نظریه پزشکی قانونی که آثار و عالئمیی از دخیول را گیزارش    

ی مثبیت ارتکیاف   سبب عدم کفایت ادله شرعیه و قیانون  نکرده شبهه حادث شده و لذا به
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رأی بر برائیت  « درأ»قانون اساسی و قاعده فقهی  37نحو تام و با استناد به اصل  لوا  به

حال موجبات حصول عیم بر انطبیاق   در عی . گردد از اتهام انتسابی، صادر می ممشارالیه

وده رفتار ارتکابی هر دو متهم با بزه تفخیذ نزد اعضای دادگاه بنابر ادله ذکر شده فراهم ب

قانون مجازات اسیالمی هرییک بیه تحمیل یکصید       969و  968و  988و مستند به مواد 

ای  رأی با تجدیدنظرخواهی متهمی  در . شوند تازیانه در محل اجرای احکام محکوم می

 .تأیید دیوان مزبور نیز رسیده است دیوان عالی کشور عیناً به

کیفیری اسیتان و حتیی دییوان     ویوح قابل بررسی است که دادگاه  در ای  پرونده به

اند لیک  چون قرائ  و شواهد که موجبات  عالی کشور، عیم قایی را از ادله اثبات دانسته

باشد در حد انجام عمل لیوا  نبیوده بیکیه در حید تفخییذ بیوده،        حصول عیم قایی می

. ریم انکار متهمی  با توجه به حصول عیم برای قایی به حد تفخیذ صادر شده است عیی

گونه آثاری مبنی بر دخول در مقعد شاکی را مشاهده نکرده  چنی  پزشک قانونی هیچهم

بسا شاکی اشتباه کیرده و دخیول صیورت نلرفتیه      کند که چه و ای  خود ایجاد شبهه می

. باشد و تنها در حد تفخیذ باشد و بر همی  مبنا هم دادگاه قاعده درأ را اجرا نموده است

ل تفخیذ و امکان انتساف آن به متهمان از طریق ادله عیمیی،  در نهایت آنکه با اثبات عم

 .بار اثبات جرم تکمیل شده است

عن، و اکراه، اییراد صیدمه بیدنی     با مویوع ارتکاف زنا به 769/ 89در پرونده کالسه 

از طریق ادله عیمی، رکی  میادی اعیم از عمیل مجرمانیه و      ... عمدی، ارتبا  نامشروع و 

شیرح اسیت کیه در میورخ      پرونیده بیدی   . اثبیات رسییده اسیت    هانتساف آن به مرتکب ب

ای را برعهده گرفته که  وکیل دادگستری به کالنتری مراجعه و وکالت دوشیزه 93/7/89

پزشیک  . م.سیسس خیانم ل  . باشید  به او تعرض جنسی شده و حایر به معرفی خود نمیی 

بیه منیزل وی   . ج.عمومی حایر شده و گفته ساعاتی قبل پس از دعوت دوستش خانم م

به آنجا وارد شده و یم  ایراد یرف و جرح به او تجاوز . ت.نام آقای ا رفته و پرستاری به

تویییح داده کیه   . ج.شاکی یم  اذعیان دوسیتی خیود بیا خیانم م     . جنسی نموده است

وی بیا  . خواسته تا بیه میهمیانی دوسیتش برونید     هفته پیاپی از او می مدت یک نامبرده به

سبب باز بودن درف منزل باالیی به آن وارد شده و  ای رفته و به خانه به معصومههمراهی 

داخل خانه شده و . ت.نام ا به حمام رفته یکی از پرسنل بیمارستان به معصومهزمانی که 

. از وی خواسته تا درون اتاق بروند و در قبال جیغ و داد شاکی، وی را تهدید کرده است

عن،  ا ایراد صدمات بدنی، وی را عریان کرده و بهسسس یم  سیب امکان مقاومت توأم ب
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رییم جییغ و داد شیاکی خبیری از      حیال عییی   درایی  . و اکراه مورد تجاوز قرار داده است

در ابتدا منکر ای  قضیه شده است اما بعداً اعترال نموده . ج.خانم م. دوستش نبوده است

ه اسیت کیه منیزل    که ااهارات شاکی صحیح است و شخصاً از همکارش درخواست کرد

امیا وقتیی بیه منیزل رفتیه و بیه       . خود را در اختیار او بلذارد تا دوسیتش را آنجیا ببیرد   

خانه زنگ زده تا وی را از حضور میهمانان مطمئ  نماید او هیم بیه منیزل آمیده      صاحب

از وی . ت.او به حمام رفته ولی صدای مقاومیت خیانم دکتیر را شینیده و سیسس ا     . است

را صدا . ج.چند بار هم صدای شاکی را شنیده که خانم م. دیلری برود خواسته تا به اتاق

خانه، حضور  با اشعار به عدم اطالع شاکی از هویت صاحب. ج.همچنی  خانم م. زده است

روی او  متهم را ییرمترقبه دانسته و گفته که پس از اینکه به حمام رفته درف از پشت به

ی شده و ااهار نموده چون قیبالً خواسیتلار   لک  متهم منکر چنی  عمی. قفل شده است

ای از پیش تعیی  شده و ناشی از خصومت شخصی گردیده  بوده قربانی توطئه. ج.خانم م

 .کیید خانه وی را از بخش برداشته باشد. ج.همچنی  طبق ااهارات متهم شاید م. است

اشیتهار  داللیت بیر   . ت.تحقیقات معمول توسط یابطی  درخصوص سوابق اخالقی متهم ا

نامبرده در ارتکاف اعمال ییرقانونی و مزاحمت برای نیوامیس میردم داشیته و دو سیال قبیل      

تردید ای  مسئیه با توجه  بی .قتل رسیده است سبب رابطه نامشروع با یک زن به برادرش نیز به

. به اصل شخصی بودن مجازات و مسؤولیت کیفیری نبایید در رونید پرونیده تأثیرگیذار باشید      

هیای   نمونة تهیه شده از مقعد شاکی و نیز دسیتمال  63/7/89انونی در نظریه مورخ پزشکی ق

به پزشکی قانونی اسیتان اصیفهان ارسیال     DNAکایذی ارسالی را بررسی و بررسی آزمایش 

 .شود نموده که لکه منی روی دستمال کایذی و مقعد، مربو  به متهم گزارش می

نافی عفت عییه شاکی ارتکیاف یافتیه و بیا    توان مدعی بود که عمل م در ای  مقطع می

از سوی دیلر با توجه به شرایط شاکی هنلام خروج . ادله عیمی قابل انتساف به متهم است

صورت آشفته و ترسیده و با التفات به صدمات وارده به نواحی صیورت و بیازوی    از منزل به

ارتبیا  جنسیی بیوده،     عییها که مبیّ  عدم تمایل و ریایت وی و اجبار نیامبرده بیه   مجنی

عالوه سوابق سوء اخالقی و اشتهار نامناسب اجتماعی متهم نامبرده کیه حتیی در زمیان     به

تحصیل در آموزشلاه بهیاری، وی را تا آستانه اخراج برده، لذا دادگاه وقوع بزه ارتکیاف زنیا   

قاییی   عن، از ناحیه متهم ردی، اول همراه با ایراد صدمات بیدنی عمیدی را بنیابر عییم     به

قانون مجیازات   86ماده ( د)و بند  986، 73دادگاه، محرز دانسته و وی را با استناد به مواد 

 .نماید دار در محل زندان محکوم می آویز با طناف صورت حیق اسالمی به قتل به
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عنی،   با مویوع زنای به 633/97همچنی  در پرونده مشابهی براساا دادنامه شماره 

و . ج.شکایتی عییه آقاییان ح  96/7/77در تاریخ . م.عمدی، خانم لو ایراد یرف و جرح 

شیرح بیوده کیه چیون شیوهرش       عن، اعالم و تنظیم نموده و بدی  مبنی بر زنای به. ر.م

با همراهیی شخصیی   . ر.باشد، متهم م ها منزل نمی دلیل اکثراً شب همی  چوپان بوده و به

که او با سه فرزندش در  اند درحالی آنها شدهبام وارد منزل  شبانه از پشت. ج.نام ح دیلر به

ابتدا برق ساختمان را قطع و سسس با تهدید چاقو یکی از آنان روی . اند منزل خواف بوده

به او تجاوز نموده و عمل زنا را کامل انجام داده و سسس . ج.سینه وی نشسته و ابتدائاً ح

وی پیس از  . رزنیدانش فیرار کردنید   آمده و ای  کار را انجام داده و با بییدار شیدن ف  . ر.م

مراجعت شوهرش به منزل مویوع را بازگو کرده و آنان نیز جهت حفیظ آبیروی خیود و    

اند، تا اینکه شوهرش بیا متهمیی  درگییر شید و      خانواده از طرح شکایت خودداری کرده

 .آنان را مورد یرف و جرح قرار داده است

ن کرده که شیکایت شیاکی را قبیول    در ااهارات خود در نزد یابطی  بیا. ج.متهم ح

دارد که اتهام را قبول دارد اما شخصیی   اش نزد یابطی  بیان می متهم در بازجویی. ندارد

روی . ج.نیام ح  صورت که با فیرد دیلیری بیه    وی را به ای  کار واداشته، به ای  ناصرنام  به

هیای او   تمام شد و بچهبعد از اینکه کار . زور به وی تجاوز کردیم بام آنها رفتیم و به پشت

بیا  . ج.کند که قبل از اینکه کاری انجیام دهییم ح   وی ادعا می. بیدار شدند ما فرار کردیم

با یک مشت به . ج.زور حوله را کنار زد و بعد ح یک حوله دهان شاکی را گرفت که وی به

کیرده   در بازجویی بییان . ج.ح. او زده و به او تجاوز کرد و بعد هم م  به وی تجاوز کردم

به م  اصرار کرد و م  با او به خانه شاکی رفتم و شاکی با سه فرزندش در اتیاق  . ر.که م

برق را خاموش کرد و ما وارد خانه شدیم ولی شاکی داد و فریاد نکرد و . ر.خواف بود و م

چاقویی در دست نداشیتیم و  . صدایی هم نزد و بعد که کارمان تمام شد از خانه او رفتیم

 .داشت که داد و فریاد کند اما چیزی نلفت شاکی فرصت

دادگاه با توجه به نکات فوق چنی  رأی صادر نمود کیه بیا توجیه بیه اقیاریر صیریح       

های پزشکی قیانونی و سیایر قیرائ  و     متهمی  ردی، اول و دوم و شکایت شاکی و نظریه

( د)د امارات موجود، بزهکاری متهمی  را محرز تشخیص داده و عمل ایشان را وفیق بنی  

تأیید دیوان عالی  داند که به قانون مجازات اسالمی مشمول قتل می 986و ماده  86ماده 

در ای  پرونده در نهایت دادگاه با ادله عیمی و مجموع قرائ  و امارات . رسد کشور نیز می

  .و دالیل موجود به عیم رسیده و مبادرت به صدور رأی نمود



 کارشناسیاثبات عنصر مادي جرم با استناد به نظریه  9398بهار ، 97فصلنامه قضاوت، شماره 
 

46 

 نتیجه

انونی، مادی و روانی تشکیل شده کیه در فراینید دادرسیی    پدیدة مجرمانه از سه عنصر ق

 .اثبات رسند کیفری باید با معیارهای مندرج در قانون به

ای نشیده   صراحت به ای  عناصر و متول ی اثبات آن اشاره در قانون مجازات اسالمی به

البینیه  »های متهم و دادگاه و قاعده  است، لک  با توجه به اصل برائت، لزوم برابری سالح

، یروری است که ای  عناصر اعم از رفتار مجرمانه، قابییت انتساف، عییم و  «عیی المدعی

 .اثبات رسد عمد و سوءنیت یا تقصیر جزایی از سوی مدعی تحقق آن یعنی دادسرا به

با توجه به امکان اثبات نمود خارجی جرم از طریق ارجاع امر به کارشناا و بررسیی  

لکی   . یابید  ای می جایلاه کارشناا در امور قضایی اهمیت ویژهفقهی و حقوقی مویوع، 

عنیوان دلییل بیکیه     در نظام تقنینی کشور براساا مبانی فقهی موجود، کارشناسی نه به

لیذا  . ای دانسته شده که ممک  است منتهی به عییم قاییی گیردد    عنوان قرینه و اماره به

تواند بدون آنکه تخصصیی   بوده و میقایی در ارزیابی نظر کارشناا واجد اختیار قانونی 

هرچنید  . در مویوع داشته باشد نسبت به رد و عدم پذیرش نظر کارشناا اقیدام نمایید  

توان با توجه به لزوم استقالل قضات، ایشان را مکی، به تبعیت از نظر دیلری نمیود   نمی

اف رجوع لک  التزام به نظر تخصصی کارشناسی مغایرتی با استقالل قایی نداشته و از ب

توانید   از سیوی دیلیر قاییی میی    . قابل پذیرش است( کارشناا)به عالم ( قایی)جاهل 

درصورت تردید در نظر کارشناا از طریق طرح پرسش فردی از وی ییا ارجیاع امیر بیه     

 .گروهی دیلر از متخصصی ، شک و شبهه خود را مرتفع سازد

ی متعدد از طریق ارجاع امر ها ریم نکات حقوقی فوق، رویه قضایی ایران در پرونده به

به سیرانجام  ... به کارشناسان اعم از پییس عیمی، پزشک قانونی، اداره تشخیص هویت و 

بررسی انواع خراش و جراحات موجود و مشهود در بدن فیرد ییا افیراد کیه     . رسیده است

 گویی و ااهارات متنیاقا افیراد،   گیرند، پاسخ توسط پزشکی قانونی مورد معاینه قرار می

های کودکان یا دیلر افراد فاقد شرایط ادای شیهادت، سیوء سیابقه فیرد مظنیون و       گفته

اشتهار وی به فساد و نیز کمک گرفت  از پییس عیمی و معایدت کارشناسان تشیخیص  

نلاری و کش، اثر از متهم در محل وقوع جیرم از قبییل منیی، لکیه      هویت از راه انلشت

مانیده از   جیای  ایشلاه و نیز بررسی آثیار مخیابراتی بیه   و ارسال آن به آزم... خون، بزاق و 

ها و اصیدار رأی   های ارسالی و استناد قایی به ای  یافته مرتبطی  با پرونده مانند پیامک

 .نهایی به یرورت اثبات خصوصاً عنصر مادی جرم اذعان دارد
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Abstract  

The burden of proving the three elements constituting the crime, including 

the legal, actus reus and mens rea elements, along with the lack of barriers 

to the commission of the crime, is a matter for the prosecutor according to 

the relevant regulations and the general rule prescribing the burden of proof 

lies on the claimant. This includes proving criminal behavior such as its act 

or omission nature, attribution of the criminal act to the perpetrator, general 

and specific ill-will and knowledge and intention in deliberate crimes and 

criminal culpability in unintentional crimes, which actus reus can be 

substantiated by referring the matter to the expert. Although the Islamic 

Penal Code and the Code of Criminal Procedure do not order the judge's 

adherence to expert opinion and such opinion is recognized only as one of 

the scientific evidences for the judge, the judicial procedure approach to 

referring the case to experts to investigate the effects and consequences of 

the crime, whether electronic or medical, such as texting, fingerprints, 

semen, blood stains, saliva, etc., as well as examining the statements of 

witnesses, informants, plaintiffs and defendants, indicate the courts' 

attention and perhaps de facto adherence to scientific evidence (expert 

opinion) to substantiate the material element (actus reus) of the crime. 
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