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  رأي: گزارش نشست نقد

  )DNAاثبات جرم زنا (آزمایش بررسی ادله
  

  قوه قضاییه گاهپژوهشتهیه و تنظیم: 
  

نقش آزمایش ژنتیکی براي تعیین «اي با موضوع جلسه 7/3/1392در تاریخ 

در دانشگاه امام صادق (ع)، با حضور آقایان: دکتر » رابطه ابوت در اثبات جرم زنا

مند (عضو هیأت علمی  بهشتی)، دکتر بهرهکوشا (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید 

کشکولی قانونی) و دکتر محمدي پزشکی داغی (سازمان دانشگاه تهران)، دکتر قره

شده دادگاه کیفري استان تهران) برگزار شد. مشروح مطالب طرح 79(رئیس شعبه 

  گردد.  در جلسه تقدیم می

  وقایع پرونده. 1

شکایتی علیه همسر سابق خود طرح  فردي به نام آقاي (ن.م.) بعد از طالق،

کند مبنی بر اینکه: وي پیش از طالق با آقایی که در حال حاضر با او ازدواج می

کرده است، رابطه نامشروع داشته و فرزند دختري که پیش از جدایی از زن، متولد 

انتساب فرزند به همسر دومِ  ،DNAشده، متعلق به او (شاکی) نیست. آزمایش 

کند، اما از لحاظ کیفري، اثبات زنا و محکومیت به حد، نیازمند بات میخانم را اث

ادله دیگري است که آزمایش مذکور در این خصوص اعتبار الزم را ندارد. درنهایت، 

شود. رابطه فقدان اقرار و ارائه شهود، به صدور حکم برائت از اتهام زنا منجر می

ین نزد شاکی ـاس اقرار متهمـبلکه براسنامشروع نیز، نه به استناد نتیجه آزمایش، 

شود؛ گرچه این اقرار نزد دادگاه صورت نگرفته است و صرفاً وام آنها اثبات میـو اق

اند. همچنین توضیحات خانم درباره علت شهودي بر وجود این اقرار، شهادت داده

وي حکم به مجرمیت سوق ـسی را به ـم قاضـه علـرائنی است کـارداري، از قـب

  داده است.
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  نظرات حضار در جلسه

ت بـه نحـو ذیـل بـه ایـراد نظـر در مباحـث        ـر در این نشسـ ـمانان حاضـمیه

  مطروحه پرداختند:

  ادله قانونی و ادله نوین علمی در جرایم حدي

  کشکولی دکتر محمدي

آوري شده، از ادله سنتی، خارج و از طریق  دالیلی که در این پرونده جمع

به پرونده رسیدگی شده است. قانون مجازات اسالمی در جرایم  DNAآزمایش 

براي اثبات این نوع جرایم،  1حدود و قصاص، از نظام ادله قانونی پیروي کرده است.

دادگاه باید به دالیلی که در قانون آمده، رجوع کند. از آنجاکه بنا به ادعاي 

ونی از ناحیه مدعی به شده، زنا با شرایط احصان بود و دالیل شرعی و قان مطرح

دادگاه اقامه نشد، براي متهمین از حیث زنا حکم برائت صادر گردید. مطابق 

زنی که همسر ندارد، به صرف باردار شدن مورد حد قرار «، 73مقررات ماده 

با  2».هاي مذکور در این قانون، ثابت شودگیرد؛ مگرآنکه زناي او با یکی از راه نمی

قرار در حد رابطه نامشروع وجود داشت دادگاه مبادرت به توجه به اینکه فقط ا

  3صدور حکم محکومیت در حد داشتن رابطه نامشروع نمود.

عدم امکان تجدیدنظرخواهیِ مدعی خصوصی از آراء دادگاه کیفري استان، 

  در غیر موارد ضرر و زیان

شاکی از حکم برائت متهمین نسبت به زنا، درخواست تجدیدنظرخواهی کرد. 

قانون  20ه ماد 5 هدر مقام تجدیدنظرخواهی، به استناد تبصر عالی کشوریواند

  .نمودتجدیدنظرخواهی در این پرونده را صادر  قرار رد 4احیاي دادسراها

  
سیستمی است که در آن دالیل و ارزش اثباتی هرکدام، از قبـل در قـانون مشـخص    » نظام ادله قانونی« .1

اطالع بیشـتر   شده است و در صورت وجود آنها قاضی موظف است مطابق مفاد آنها رأي صادر کند. براي

  .)دالیل ارزیابی (مبحث دادرسی کیفريآیین  ،خالقی علی :نک

به این صورت انعکاس یافته است:  121)، در ماده 1392مفاد این ماده در قانون مجازات اسالمی (مصوب  .2

در جرایم موجب حد، به استثناي محاربه، افساد فی األرض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید «

  ».شودو بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی

  قانون مجازات اسالمی، کتاب تعزیرات.  637موضوع ماده  .3

توانند از رأي دادگاه اشخاص ذیل می: «81هاي عمومی و انقالب قانون تشکیل دادگاه 20ماده  5تبصره  .4

علیه یا نمایندة قانونی وي؛ ب ـ دادسـتان؛ کـیفري اسـتان، تـقاضاي تـجدیدنظر نـمایند: الف ـ محـکوم

  ».خصوصی یا نمایندة قانونی وي، از حیث ضرر و زیانج ـ مدعی 
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بار نخستین براي  این رویه را در دو سال اخیر عالی کشوردیوان 32ه شعب

برائت صادرشده توسط تواند از حکم صورت که شاکی نمی. بدینرسمیت شناخت به

ی نماید، و از این جهت، عالی کشور تجدیدنظرخواهدادگاه کیفري استان، به دیوان

  تجدیدنظرخواهی شد. قرار رد

  شده توسط شاکیعنوان اتهام مطرح

  حمید اسدي (دبیر جلسه)

خصـوص اتهـام   در«ادگاه کیفري اسـتان آمـده اسـت:    رأي دقسمت پایانی در 

 ؛»ارتبـاط نامشـروع قبـل از ازدواج، نظـر بـه شـکایت شـاکی...       نامبردگان، دایر بـه:  

بـه وي اسـتوار بـوده     فرزند دختـر بر پایه عدم تعلق رفاً که شکایت شاکی صدرحالی

 امـا و  مواردي در پرونده بوده باشد که فعالً در اختیـار مـا نیسـت.   شاید . البته است

همسـر سـابقش    پرسش اینجاست که: آیا شکایت شاکی درخصوص رابطه نامشـروع 

  ؟شده استاستناد وي (شاکی) بوده که به شکایت 

  کشکولی دکتر محمدي

گاه در داد متهمه)مسر شاکی (هسیدگی به این پرونده، با شکایت آغاز ر

 است نامشروعِ غیر از زنا بوده هرابط ،در پروندهشده پیشوا بود و عنوان اتهام مطرح

مزبور بدین ات مقدماتی، دادگاه تحقیق هآوري دالیل در مرحل که بعد از جمع

وي در پرونده،  ناي محصنه بوده است. از این لحاظزاو ادعاي  استنباط رسیده که

  نفع بود.شاکی و ذي

  مرجع صالح براي رسیدگی به ادعاي زناي محصنه و دعواي نفی ولد

یماً در دادگاه باید مستق قیقات مقدماتی در جرایم منافی عفترسیدگی و تح

اینکه  با وجودلذا  1،ممنوع است ییهان پروندهچنیبه  گیرد و ورود دادسراصورت 

وارد   بازپرس،یافت تغییر عنوان اتهامی  در پیِ تحقیقات مقدماتی،» نامشروع رابطه«

از اقدام به بازپرسی نمود. )، بازپرسوي (جانشین رسیدگی نشد و دادرس در مقام 

اما  ،مطرح شده بود» نامشروع غیر از زنا طهراب« عنوان اتهامیِ، پروندهبدو تشکیل 

  
تحقیـق در جـرایم منـافی    «دارد: ) مقرر مـی 1378قانون آیین دادرسی کیفري (مصوب  43تبصره ماده  .1

عفت، ممنوع است؛ مگر در مواردي که جرم، مشهود باشد و یا داراي شاکی خصوصی بوده، کـه در مـورد   

  ».گیرداخیر، توسط قاضی دادگاه انجام می
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از این حیث، قرار  ویافت تغییر » زناي محصنه«به مزبور بعد از رسیدگی، عنوان 

  . کردو دادگاه کیفري استان، رسیدگی را آغاز  1عدم صالحیت صادر گردید

  مستندات حکم به رابطه نامشروع

   حمید اسدي

در  ؟باشدمیآیا حکم به داشتن ارتباط نامشروع، مستند به اقرار متهمین 

  چرا این اقرار در مستند رأي ذکر نشده است؟صورت پاسخ مثبت، 

  کشکولی دکتر محمدي

به تحقیق و کشف  ، خوددادگاه ئه ادله ناتوان استدر مواردي که شاکی از ارا

  کند.اد میاستنیش پردازد و درنهایت، به علم خودالیل می

 متهمین در تمام مراحل تحقیقات، استگونه که در دادنامه هم آمده همان

با متهم ردیف دوم،  آشنایی خود در یک مرحله ازمتهمه منکر رابطه بودند اما 

او آشنا  هدر فرآیند ترك اعتیاد با خانواد ش معتاد بودمدعی شده بود: چون شوهر

با همسر و مادر این فرد آشنایی  همسایگی نیزواسطه رابطه هبضمن آنکه شده 

ن چون از حمام آنها استفاده م«ي او (متهمه) که ادعااقرار حتی است و  داشته

موجب علم قاضی شد  ي از این دست،مواردو » در منزل متهم حامله شدم کردم

  که تنها کلیاتی از آن در رأي آمده است.

پوشی یم شرعی (سیاست بزهاختیارات و وظایف قاضی در رسیدگی به جرا

  در جرایم منافی عفت)

  دکتر کوشا 

در  که: طبق موازین شرعیاینگردد حال، پرسشی که در اینجا مطرح می

داراي چه  رسیدگی و تحقیق جهت صدور حکممنظور هزنا، قاضی ب چونمسائلی 

براي انجام در پاسخ بدین سؤال باید اذعان نمود که  ؟اختیارات و وظایفی است

  
رسیدگی به جرایمی که ) «1381هاي عمومی و انقالب (مصوب قانون تشکیل دادگاه 4طبق تبصره ماده  .1

مجازات قانونی آنها قصاص نفس، قصاص عضو، رجم، صلب، اعدام و یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی 

هاي کیفري اسـتان بـه   اهشود در دادگبه جرایم مطبوعاتی و سیاسی، به نحوي که در مواد بعدي ذکر می

  ».عمل خواهد آمد
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ممنوعیت شرعی با  مسائل خالف عفت و اخالق عمومی، هحقیقات وسیع دربارت

جنسی، توصیه به  مواجه هستیم. به عبارتی، سیاست شارع در مقوله جرایم

الشأن اسالم و حضرت  مبر عظیمپیا؛ چنانکه طبق روایات واصله، است »پوشی بزه«

همواره نسبت به ـ  بودندیافته از آنجا که فرصت حکومت و قضاوت  ـ )ععلی(

روایات، افرادي نزد آنها به زنا بنا به کردند. حتی پوشی میجرایم منافی عفت، بزه

) عشدند اما معصومین(میآنان خواستار جاري ساختن حد بر کردند و اقرار می

توصیه و  سکوتاین مسائل آنها را به درباره  امام علی(ع)و ویژه پیامبر(ص)  به

است و نباید در  »اهللا  بِینی و بین«در اصطالح این جرایم زیرا ، کردند دعوت می

  جامعه اشاعه یابد.

اي در حال زناست. ایشان  شخصی در خرابه ی، به پیامبر خبر دادندروایتطبق 

. سپس مشاهدات خود را ا دیدندصحنه ر، مخفیانه تنسه آن سه نفر را فرستادند. 

شهادت نفر چهارم، حضرت علی را جویا شدن . حضرت براي بازگو کردندپیامبر به 

خود را با هدف ایجاد صدا پاهاي شدن به صحنه،  هنگام نزدیک فرستادند. حضرت

آنها شدند. نزد پیامبر فرار بعد از رسیدن به خرابه، متوجه  یدند؛کش روي زمین می

  ! من چیزي ندیدم.اهللاآمدند و فرمودند: یا رسول

انجام تحقیقات کشور ما ن سیاست، قانون آیین دادرسی کیفري ایبراساس 

ممنوع  ها و دادسراها ا در کالنتريرجرایم خالف عفت و اخالق عمومی  خصوصدر

ه فحشا افراد، نوعی اشاع دوکاو در خلوت و حریم خصوصیکن زیرا ،دـکنمی

  آید.حساب می به

  نظام ادله قانونی و نظام اقناع وجدانی

: آیا در نظام این است که آیدتی که در این پرونده پیش مییکی از سؤاال

به سیستم اقناع وجدان  له قانونیاز اد قاضی کیفري حق دارد درمورد زنا کیفري ما

  د؟ براساس آن، به دالیل علمی روي آور قضایی گرایش پیدا کند و

  هاي مربوط به ارزش دالیلدیدگاه

، دو دیدگاه یا رویکـرد وجـود دارد: یکـی آنکـه، دالیـل       در رسیدگی به این پرونده

مـن بـین شـما    «اثبات دعوا منحصر در دالیل قانونی است؛ چنانکه پیامبر(ص) فرمودند: 
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و شاید نظام دادرسی اسالمی، سیستم دالیـل قـانونی را    1».دهم با بینه و سوگند رأي می

نـی دلیـل و اعتبـار و ارزش آن از ابتـدا مشـخص اسـت و       اساس پذیرفته باشـد؛ یع براین

قاضی باید تالش کند دالیـل قـانونی (اقـرار و بینـه) را کـه در نظـام دادرسـی اسـالمی         

  موضوعیت دارند، بیابد و در صورت نبود این دو، حکم برائت صادر نماید.

توجـه  رویکرد دوم این است که قاضی کیفري در نظام دادرسی، به دالیـل قـانونی   

کند، اما این دالیل صرفاً راهی باشد تا براي او اقناع وجدان قضایی حاصـل گـردد؛ بـدان    

معنا که قاضی از مجموعه محتویات پرونـده (اقـرار، شـهود، اظهـارات مطلعـین، معاینـه       

محل، تحقیقات محلی، شکایت شاکی، نظر کارشناسان و اوضاع و احـوال و مسـتندات و   

  نده) قانع شود که شخص، مرتکب جرم شده و یا نشده است.سایر دالیل موجود در پرو

  اعتبار دالیل علمی در سیستم ادله قانونی

گاهی ممکن است افراد اقرار نکنند و شهودي هم وجود نداشته باشـد و فقـط   

همسر من، بـا  «یک دلیل علمی ارائه شده باشد. در این پرونده، شاکی مدعی است: 

اش به نام مـن  اي که شناسنامهدار شده است، لذا بچه کسی رابطه داشته و از او بچه

در این مورد، شاهدي وجود ندارد و متهمین هم به ». صادر گردیده، فرزند من نیست

کنند. پس قاضی براساس نظام ادله قانونی، علمی حاصـل   ارتباط نامشروع اقرار نمی

د شـده اسـت.   کند. از طرفی امروزه، تکنولوژي نوین در بحث کشـف جـرایم وار   نمی

، از دالیل علمی جدیدي است که در تعیین هویت ژنتیکی کاربرد »DNA«آزمایش 

توان تعیین هویت ژنتیکی فرد را بـه نظـر    دارد، اما سؤال اصلی این است که: آیا می

صورت که اگر متخصص ژنتیک گفت فرزند، متعلق به آن کارشناس ارجاع داد؟ بدین

سؤال دیگر اینکه: اگر اعتبار این دلیل علمی براي شخص است، ملحق به او شود؟ و 

اي  تهـرش یانـوعی مـوضـاست که مـما ثابت شود طریقیت دارد یا موضوعیت؟ اینج

  وق پزشکی و حقوق کیفري.ـشود: حق رح میـمط

  و میزان اعتبار آنDNA ساختار آزمایش 

  داغی دکتر قره

 ��10یا  ��10، از ـ هاي متفاوت ـ چه درشت و چه ریز بدن انسان با جثه

و حد و  این موجودات زنده ـ تشکیل شده است که ضمن داشتن جاذبه و دافعه  ـسلول 

  
  .»یمانانّما اَقضی بینکم بالبینات و األ«. 1
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ها ـ به غیر از  مرز مشخص، هرکدام وظیفه و مسئولیت خاص خود را دارند. سلول

اي هستند که حاوي یک ماده ژنتیکی است. بنابراین هر  هاي قرمز ـ داراي هسته گلبول

  از هر قسمت بدن ما برداشته شود داراي آن ماده ژنتیکی خواهد بود.اي که نمونه

هـاي   ها به غیر از دو سلول اسپرم در مرد و تخمـک در زن، سـلول   تمام سلول

ها هستند؛  شوند. این دو سلول خاص، متفاوت از بقیه سلول غیرجنسی محسوب می

جفـت بـا    23 هاي انسان بـه شـکل   به این صورت که ماده ژنتیکی موجود در سلول

در زن و مـرد   23هـاي بسـیار متفـاوت هسـتند و جفـت       هاي مختلف و شکل اندازه

هـا مشـابه یکدیگرنـد.    کند، اما دیگـر جفـت  متفاوت است که جنسیت را تعیین می

 23واحد دارند. البتـه منظـور از آن    23جفت،  23جاي استثنائاً تخمک و اسپرم، به

این دو (اسپرم و تخمک) با یکدیگر دوباره  ژن. هنگام ترکیب 23کروموزوم است نه 

ها که هاي بدن ما انسان شود. به عبارتی تمام سلول جفت تشکیل می 23واحد یا  46

 23کروموزوم و یـک تخمـک بـا     23از این سلول ایجاد خواهند شد از یک اسپرم با 

نصف را از اي است که گونهشوند. بنابراین، ماده ژنتیکی انسان بهکروموزوم ایجاد می

کند. اسپرم و تخمک بـراي تمـام خصوصـیات    پدر و نیمی دیگر را از مادر کسب می

ها یک ژن دارند: ژنی براي رنگ چشم، رنگ مو، قد، رنگ پوسـت و  ژنتیکی ما انسان

  شود.هاي ژنتیکی فرزند مشخص میغیره، لذا با کنار هم قرار گرفتن اینها، ویژگی

  DNAساختار 

است و واحدهاي بسیار زیادي در   بسیار پیچیدهه ژنتیکی، این مادساختار 

و شده است ساخته ، شبیه نردبانی است که از چهار پله  DNAسلول انسان دارد.

میشه دو، و مقابل یک، ه باشد.می از باال به پایین، به صورت یک، دو، سه و چهار

ممکن  نداردازآنجاکه هیچ محدودیتی  گیرد و قرار می مقابل سه، همیشه چهار

، هزارتا دو، در مقابلهم قرار گیرند و در  است هزار تا یک، در یک ردیف پشت سر

آن را از وسط توان  برابر آن. چنین ساختار و ترکیبی همچون نردبانی است که می

و با ریختن یک و  هاي جنسی دارند)ژنتیکی سلول هباز کرد (نظیر وضعیتی که ماد

عکس الگیرند و بدر مقابل ستون دوها قرار می ها که شناورند دوها در محیطی، یک

  شود. برداري می چسبند و عمالً کپی ها می دوهاي شناور هم به ستون یک
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   DNAآزمایش

کند؛ آن را  ي خاصی قیچی میامروزه انسان، این نردبان ژنتیکی را در جاها

ژنتیکی را بگیریم و جاهاي  هاگر در موردي، ماد دهد.قرار میو مورد بررسی تکثیر، 

که روي کارت  کنیم حاوي کدهاي مشخصی خواهد بود ز آن را تکثیر خاصی ا

ن و غیره خو این، اگر هر تکه از سلول فرد، لکهشود. بعد از ژنتیکی نمایش داده می

تمام آن تردید بی دست آیدکه همان کدها بهدرصورتی را تکثیر و مقایسه کنیم

در صورت نبود این کارت، راه ولی ، متعلق به صاحب کارت ژنتیکی است، اجزاء

انند روش قبل، مستقیم و پدر و مادر هستند. البته این شیوه م رسیدن به این کدها

در نبود دها را از پدر یا مادر گرفته باشد. آسان نیست چون ممکن است هریک از ک

  شود. تر می دشوارکار رفت ولیکن به سراغ برادرها و خواهرها  توانپدر و مادر نیز می

فرزند را تکثیر و مانند  ه ژنتیکیدرمورد این پرونده، جاهاي خاصی از ماد

، مادر و پدر را تکثیر کرده ه ژنتیکیکنند. سپس ماد م میید روي کاغذ، ترسبارک

 هتکثیر ماددهند. هر خطی که در بارکد رسم شده، حاصلِ  مقابل آن قرار می

پدر گرفته است و یا از مادر. بررسی، به این ترتیب است که یا از فرزند ژنتیکی این 

خواهد بود که در صورت مشاهده یک خط، هم در کارت ژنتیکی بچه و هم مادر، 

گذاریم، و اگر یک خط در بچه باشد اما در مادر نباشد منتج بدین امر  آن را کنار می

ی در بارکد فرزند ـود هر خطـس وجـت. پـرده اسـدر أخذ کگردد که آن را از پ می

و نیز در بارکدهاي حاصل از تکثیر ماده ژنتیکی آقا،  ــ منهاي آن در بارکد مادر 

  .غیرممکن است شود چون أخذ آن از جاي دیگروي، پدر این فرزند شناخته می

 DNAبخشی آزمایش میزان اطمینان

قطعی است، ولیکن در هر روشی احتمال شده، کامالً دادهتوضیح وضعیت

طوراتفاقی خطاي انسانی وجود دارد؛ براي مثال، در این پرونده، ممکن است به

 پدر که شخصی به ترتیب، این به و شود شده، عوضهاي گرفته هاي نمونه اسم

هست، ولی اگر این روش  بگوییم نیست، پدر که دیگري به و نیست بگوییم است،

هیچ خطایی انجام شود تقریباً صددرصد قابل اعتماد و استناد خواهد درستی و بیبه
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احتمال اینکه اثر انگشت دو نفر یعنی  گونه است؛چنانکه اثر انگشت نیز این 1بود؛

ولی صفر نیست. احتمال وقوع اشتباه در  میلیارد است 64انند هم باشد یک در م

ها و  را با برادرها، عموزاده فردDNA  . اگرباشدمیاین آزمایش هم نزدیک به صفر 

هاي  چون باید حالت ،شود تر میاین احتمال، قوي خویشان دورتر مقایسه کنیم یا

ه مستقیم انجام در این روش که آزمایش به شیو ، امامختلفی را براي آن تصور کرد

  نباشد. و صحیح دور از ذهن است که درست گرددمی

  طول مدت انجام آزمایش

  حمید اسدي 

به پزشکی قانونی ارجاع شده است، اما نتیجه آزمایش  24/1/87پرونده در تاریخ 

  بر است؟ مشخص گردیده. آیا این آزمایش تا این حد، زمان 29/7/87در تاریخ 

  داغی  دکتر قره

 ولی اینکهاست طوالنی و ر ب و فرآیند آن اندکی زمانآزمایش  هرچند خود

بلکه به دلیل  گونه نیستاین م شده باشد،در تمام این مدت انجا یین آزمایشچن

  است.به طول انجامیده  دالیل دیگري، یا هامحدودیت دستگاه

  DNAقاعده عمل پزشکی قانونی در انجام آزمایش 

  حمید اسدي 

در مواردي مجاز به انجام این آزمایش هستید که از تنها آیا از نظر قانونی، 

  باشد؟طرف مقام قضایی به شما ارجاع شده 

  داغی  دکتر قره

هاي ژنتیک، تنها موردي که بدون درخواست مقام قضایی قبول  درمورد آزمایش

کردیم درخواست اثبات بکارت دخترانی بود که به همراه والدینشان مراجعه  می

حاضر مجاز  شود و در حال نمودند که البته این موضوع، به چند سال قبل مربوط می می

  گوي هیچ سؤالی غیر از سؤال مقام قضایی نیستیم.ابراین، پاسخبه پذیرش نیستیم. بن

  
، بـه عنـوان روش   DNA TYPINGکـارآیی  «جهت مطالعه تخصصی نک: حسن تـوفیقی و دیگـران،    .1

  ).1378 (بهمن و اسفند 18، ش، مجله پزشکی قانونی»قطعی تعیین رابطه نَسبیت
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  لزوم تفکیک جنبه حقوقی و کیفري پرونده

  مند  دکتر بهره

بحـث کیفـري. از   ) 2؛ بحث حقـوقی ) 1این پرونده مشتمل بر دو بحث است: 

کند که همسرش با دیگري  ت میروبرو هستیم. آقایی شکای »نَسب«طرفی، با بحث 

، فرزند او نیست؛ یعنی فرزند را از خود نفـی  هحاصل نامشروعی داشته و فرزند رابطه

بحث کیفري پرونده هم این است که  و اما حقوقی ، امري استاین بحثکه  کند می

کند. در ایـن پرونـده، ابتـدا بحـث      زنا را متوجه همسرش و دیگري می شاکی، اتهام

قدماتی، عنوان اتهام به زنا تبـدیل  ولی پس از تحقیقات م ه نامشروع مطرح بودرابط

گرفتـه و نهایتـاً نیـز همـین     شود که در صالحیت دادگاه کیفري استان قرار مـی  می

  دادگاه رسیدگی کرده است.

  تفاوت اعتبار ادله در مسائل حقوقی و کیفري

 اثبـات، در امـور حقـوقی و کیفـري وجـود دارد     له اد هاستانداردهایی که دربار

ولـی یـک    نمودیکسان نیست. ممکن است با یک دلیل بتوان بحث حقوقی را اثبات 

  امر جزایی با همان دلیل، قابل اثبات نباشد.

شود و هم در دعاوي کیفـري.  طورقطع، اقرار، هم در دعاوي حقوقی پذیرفته میبه

اسـت.  کند مرتکب سرقت شده، اموال دیگري را سرقت کرده  براي نمونه، فردي اقرار می

شود امري است بدیهی، امـا ایـن فـرد، مکلـف      بار اقرار، حد سرقت ثابت نمیاینکه با یک

  1است مال مسروقه را عودت نماید و یا معادل آن را به طرف مقابل بپردازد.

  محصور بودن ادله اثبات زنا به دلیل حساسیت باالي شارع در جرایم منافی عفت

ی مدنظر شارع و به تبع او قانونگذار بوده پوش در جرایم منافی عفت، سیاست بزه

توان جرم زنا را با است، لذا شاید بتوان نفی ولد را با این آزمایش کشف کرد ولی نمی

  ه اثبات جرمِ زنا مشخص و محصور است:ـت ادلـود. باید گفـبات نمـل اثـمین دلیـه

  اقرار )1

  
اگر سارق، یک مرتبه نزد قاضی اقرار به «) آمده است: 1370قانون مجازات اسالمی (مصوب  199در تبصره ماده  .1

قانون مجازات  172و نیز در تبصره ماده ». شودسرقت کند باید مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاري نمی

  ».بار اقرار کافی استهاي غیرکیفري کلیه جرایم، یکبراي اثبات جنبه«) بیان شده: 1392اسالمی (مصوب 
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 بینه )2

  1.باشدمیترین دلیل هم  قويکه  علم قاضی )3

  فرزند در اثبات زناDNA جایگاه آزمایش 

  حمید اسدي 

در عین بر و دشوار است و  توجه به اینکه انجام این آزمایش، بسیار هزینه با

، اگر تشخیص پدر واقعی از جواب این آزمایش، زناي بخشاطمینان، نتایج آنحال، 

  بود؟چه خواهد  پس لزوم درخواست در این موارد، کندمحصنه را اثبات نمی

  مند  دکتر بهره

آنکه بی که آن فرزند، منتسب به دیگري است کندمشخص میاین آزمایش 

 جنسی با تعریفی خاص. بنابرایناست اي رابطهاین امر در حوزه زنا بگنجد زیرا زنا، 

نامشروع داشته باشند و حاصل آن، تولد  ممکن است دو نفر با یکدیگر رابطه

  شود.ولی زنا محسوب ن باشدفرزندي 

اثبات  DNA در این پرونده، دادگاه، موضوع را بررسی کرد و با اینکه آزمایش

نمود، ولد، منتسب به شوهر سابق نیست، قاضی براي اثبات زنا به علم خود استناد 

هم گویاي همین مطلب  )1370(مصوب  ق.م.ا. 73ه نکرد. کمااینکه مفاد ماد

یا اسپرم به نحو  صرفاً رابطه نامشروعی وجود داشته باشد . ممکن استباشد می

س اینکه ولد منتسب به و جنین، شکل گرفته باشد. پ هدیگري، به رحم منتقل شد

ه اثبات یعنی جزو ادل ؛زنا نیست ه کیفريلزوماً به معناي اثبات رابط چه کسی است

  گردد.نمی جرم حد

  جایگاه علم قاضی

 ،بنابراین ه وقوع جرم زنا علم پیدا نکرده است.بار، قاضی درمزبور در پرونده

) را مدنظر قرار داد. اگر قاضی عدم وجود اقرار و شاهدله قانونی زنا (ادتوان می

یک اماره محسوب شود. آنگاه  ممکن بود این آزمایش،رسید  درمورد آن، به علم می

با هم زنا من به علم رسیدم که این دو نفر « مود:بایست اذعان میقاضی می

مستند )، من با چشم خود مشاهده کردم. در این صورت با ذکر این مطلب (»کردند

  کرد.علم خود را بیان می

  
اهللا و توانـد در حـق  حـاکم شـرع مـی   «دارد: ) مقرر مـی 1370قانون مجازات اسالمی (مصوب  105ماده  .1

  ».الناس، به علم خود عمل کند و حد الهی را جاري نماید و الزم است مستند علم را ذکر کند... حق
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تواند از پیشرفت تکنولوژي، نظیر بحث  توضیح آنکه قاضی در صورتی می

شده و سایر ادله استفاده نماید که به علم خود استناد کرده باشد و تصاویر ضبط

  1محرز بداند مشروط بر اینکه آن علم، برایش حاصل شود.رابطه زنا را 

خانمم در میان خانواده و «شود که شاکی بیان کرده: در پرونده مشاهده می

یعنی آنجا هم اقرار به زنا یا رابطه » ها گفته است با فالنی رابطه داشته همسایه

مقصود  نامشروع داشته است. (هرچند این موضوع در جاي خود قابل بحث است).

توان حکم به اثبات زنا داد، لذا به نظر من، رأي  آنکه حتی با چنین اقراري هم نمی

  درستی صادر گردیده است.به

  رویکرد قانون جمهوري اسالمی ایران در ارزیابی ادله

  کشکولی دکتر محمدي

 اثبات کیفري، بر مبناي هر لههاي اد در نظام جمهوري اسالمی رویکرد قانون

 پذیرش دالیل قانونی و سیستم اقناع وجدان قضایی است؛ و البته دالیل دو مورد

آنها را احصاء کرده  و قصاص وجود دارند که قانونگذار قانونی صرفاً در جرایم حدود

وجود دارد.  نظره موضوعیت دارند یا طریقیت، اختالف، اما در اینکه آیا این ادلاست

اي هم هود و قصاص، موضوعیت دارد و عددالیل قانونی در حد بر این باورندبرخی 

سیستم  نانظام حقوقی کشورمچون سیستم  به دکترین حقوق جزا معتقدند

دکتر «چون  بنابراین باید مانند استادانی ی است.رفی و اسالماز حقوق عمختلطی 

نظام کیفري ما از سیستم دالیل آزاد پیروي کرده قائل به این امر بود که  »آخوندي

  است.  این یک بحث نظري هر حال،است. به 

  DNAشرایط ارجاع طرفینِ یک پرونده به آزمایش 

  حمید اسدي 

دهند؟ آیا صرف درخواست شاکی قضات، چه مواردي را براي این آزمایش ارجاع می

  و ادعاي وجود ارتباط نامشروع کافی است یا نیازمند امارات و قرائن دیگري هستند؟

  
مواردي از قبیل نظریۀ کارشناس، معاینۀ «) 1392قانون مجازات اسالمی (مصوب  211طبق تبصره ماده  .1

آور باشـند  محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امـارات کـه نوعـاً علـم    

یقـین قاضـی    تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. درهرحال، مجـرد علـم اسـتنباطی کـه نوعـاً موجـب       می

  ».تواند مالك صدور حکم باشدشود، نمی نمی
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  کشکولی دکتر محمدي

گونه نیست که به صرف ادعاي انجام عمل نامشروع، ارجاع به پزشک این

ضرورت داشته باشد. پس از تشکیل پرونده و بنا به  DNAقانونی و انجام آزمایش 

گیرد. در ، قاضی تصمیم به ارجاع به پزشکی قانونی می اقتضاي اوضاع و احوال آن

را مطرح نموده، مدعی این پرونده، همسر سابق متهمه ضمن آنکه ادعاي نفی ولد 

شده، وي با متهم، رابطه نامشروع داشته است. و براي ادعاي خود دالیلی چون اقرار 

برادر متهمه، و نیز خود متهم ردیف دوم بیان کرده است. البته با اقرار متهم مزبور 

اي، در نزد شاکی و برادر متهمه، شهادت بر شهادت تلقی به داشتن چنین رابطه

هاي بازدارنده، در  گواه بر گواه در جرایم حدود و قصاص و مجازات شود. اینمی

بنابراین تنها راهکار باقیمانده در این  1رسمیت شناخته نشده.الیحه جدید به

ویژه تحقیقاتی که از برادر خانم موضوع، آزمایش ژنتیک است. تحقیقات مقدماتی به

ل و میان بستگان و (متهمه) صورت گرفته و اظهاراتی که خود خانم در مح

تر  خویشان مطرح کرده نیز داللت بر صحت ادعاي آقا داشته است. یک قرینه قوي

اینکه بعد از طالق، زندگی مشترکی را با متهم ردیف دوم آغاز نموده. این موارد، 

  قرائن و اَماراتی بوده که ضرورت ارجاع به پزشکی قانونی را ایجاد کرده است.

  بطه نامشروعبررسی ادعاي زنا و را

  حمید اسدي 

درخصوص اتهام نامبردگان، دایر «کنیم:  در قسمت پایانی رأي مشاهده می

به: ارتباط نامشروع قبل از ازدواج، نظر به شکایت شاکی و محتویات پرونده به 

دلیل اثبات ». شرح ذیل، اتهام داشتن رابطۀ نامشروعِ دونِ زنا، محرز و مسلّم است

ت؟ اقرار یا علم قاضی؟ اگر علم قاضی بوده، مستندات علم این رابطه چه بوده اس

  قاضی که این رابطه نامشروع را اثبات کرده است، چیست؟

  کشکولی دکتر محمدي

آن کامل نباشـد ولـی مصـادیق      شاید تعریف زنا توسط قانونگذار به مفهوم حقوقی

تواند زنا تلقی شـود. در ایـن    اي می آن را تقریباً کامل بیان کرده است، چه عمل مجرمانه

  
جرایم موجب حد و تعزیر، با شهادت بر ) «1392قانون مجازات اسالمی (مصوب  189. مطابق ماده 1

  ».شود لکن قصاص و ضمان مالی با آن قابل اثبات استشهادت اثبات نمی
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پرونده دو نفر با هم رابطه جنسی داشتند ولی در حـد زنـا کـه مـورد تعریـف قانونگـذار       

رابطه منجر به بارداري خانم و همچنـین تولـد فرزنـد شـده.     باشد، نبوده است و البته آن 

در ابتدا شاکی با توجه به تولد فرزند، مدعی شـد کـه رابطـه متهمـین، زنـا بـوده اسـت.        

پرونده به پزشکی قانونی ارجاع داده شد و پزشک قانونی هم ضمن تأیید تعلـق بچـه بـه    

بـارداري هـم ازالـه بکـارت     صراحت اعالم داشته متهمه حتـی در زمـان   متهم، سه بار به

نشده بوده و این اتفاق به هنگام تولد فرزند رخ داده است. گذشـته از اقـرار مـتهم بـدین     

  موضوع، دادگاه به بررسی آن پرداخت.

ــريدر  ــاً در  مباحــث کیف ــر مخصوص ــرار، ام ــا، اق ــت«زن ــه دارد و  »طریقی ن

محقـق  ولـی بعـد از    گرفتـه صورت در این پرونده، اقرار  ال،مثبراي  1.»موضوعیت«

گردید کـه رابطـه در   ، مشخص و تفهیم اتهامکمیسیون پزشکی قانونی  شدن نتیجه

  گرفته است.انجام ن ییتقبیل و مضاجعه بوده و زنا حد

  اهمیت و فایده کیفري نظریه پزشکی قانونی

دلیـل   لـذا  پزشـکی قـانونی طریقیـت دارد    ن، نظریـه ماکشوردر نظام کیفري 

انگلسـتان، یکـی از دالیـل    احتمـاالً  د در قـانون فرانسـه و   شود؛ هرچن محسوب نمی

ممکـن   اقع، اگر براي اثبات زنا هـم باشـد  اثباتی جرم تلقی شده است. در بعضی مو

قضایی در قتـل هـم،    هنهایت مورد استناد دادگاه قرار نگیرد. حتی طبق رویاست در

عنـوان قـرائن و   بـه توانـد   بلکه تنها میل اثباتی قتل نیست، نظر پزشکی قانونی، دلی

  گیرد.ماراتی باشد که مستند علم قاضی قرار میا

ي، علم قاضی است کـه  ویژه جرایم حدبه جرایم کیفري هاي ثبوتیکی از راه

باشد. قانونگذار طبق این مـاده  میقانون مجازات اسالمی  105ه موضوع مقررات ماد

بنابراین باید قرائن  2داد.با علم قاضی حکم  انوت اهللا هم میپذیرفته است که در حق

  ماراتی باشد که مستند علم قاضی قرار گیرند. و ا

  
در مواردي که دعواي کیفري با ادلّۀ «دارد: اعالم می 161) در ماده 1392مصوب قانون مجازات اسالمی ( .1

شود، قاضی بـه اسـتناد آنهـا رأي صـادر     قبیل اقرار و شهادت ـ که موضوعیت دارد ـ اثبات می    شرعی، از

که علم قاضی درصورتی«گوید: می 212همچنین ماده ». کند؛ مگر اینکه علم به خالف آنها داشته باشد می

، معتبر نیست و قاضی با با ادلّۀ قانونی دیگر، در تعارض باشد اگر علم بین باقی بماند، آن ادله براي قاضی

کند. چنانچه براي قاضی، علم حاصل نشـود  ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادلّۀ دیگر، رأي صادر می

  ».شودادلّۀ قانونی، معتبر است و براساس آنها رأي صادر می

امـور   ) معادلی ندارد، بلکـه در بخـش ادلـه اثبـات در    1392این ماده در قانون مجازات اسالمی (مصوب  .2

  به صورت عام، مورد بررسی قرار گرفته است.» علم قاضی«کیفري، تحت عنوان 
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  مستند حکم به رابطه نامشروع

شد به علم استناد می متهم ازدواج نکرده بودبا متهمه حاضر، اگر  هدر پروند

متهم، با توجه رف ازدواج این خانم با ، اما صنامشروع حکم داد آنکه به رابطهکرد بی

اي است که باعث شد قضات نتوانند به علم قاضی استناد شائبه قوانین فقهی مابه 

دارد و » طریقیت« پزشکی قانونی، هحال در نظام کیفري ما، نظری کنند. به هر

  شود. عنوان دلیل قانونی محسوب نمی به

  (بارداري دختر باکره، دلیل بر زنا نیست) 73استناد به ماده 

  دکتر کوشا 

باکره نبوده است. بحث ، متهمهزیرا  ،صحیح نیست )73ه مزبور (ماداستناد به 

بیشتر مربوط به زمان قدیم اسـت و در   ـ مطرح شده ءکه در کتاب فقها فقهی آن ـ 

هـاي زنانـه و    صورت که در گذشته، حمـام به این .حاضر در ایران منسوخ شده حال

 ايکردند و دوشـیزه  نمی ان در حمام، خوب نظافتمرداز آنجا که  ؛مردانه یکی بوده

نشسـت، ممکـن    مـی به زمین  رفت و براي انجام شستشو حمام می بهي آن روز فردا

متهمـه القـاء   ممکـن اسـت بـه     ،شده و حامله شود. بنابراینبود اسپرم، وارد بدن او 

که فردي  رسدنظر میبه زیرا بسیار بعید ،حمام را مطرح کند کرده باشند که مسئله

  به حمام رود.دیگري  هدر خان

 پوشی و لزوم احتیاط در نسلسیاست بزه

پوشـی، امـري اسـت پسـندیده، ولـی      بزهسیاست قضایی  ر این باورم کهبمن 

ی نیست موضوعو آن نباید فراموش کرد وجود ولد زنا در جامعه است.  اي کهمسئله

 ،زنـاي محصـنه اسـت    ، زنـا، زنـا  اثباتدر صورت  روا داشت.تسامح که بتوان در آن، 

بـدان   شود زنایی رخ نـداده . وقتی گفته میمتهمه هم شوهر، زن دارد و متهمچون 

انجام نشـده؛ یعنـی مواقعـه و     به معناي خاصی که جرم تلقی گردد زنامعناست که 

آنکـه مشـخص   تکلیف آن کودك، چه خواهد شـد؟ حـال    اما ،دخول صورت نگرفته

کـه   رخ داده اسـت وي زمانی و تولد  باشد(متهم) مین مرد آمتعلق به  شده کودك

  .گردد. بنابراین، باکرگی وي منتفی می، شوهر داشته(متهمه) این زن
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  الزناوضعیت فرزند حاصل از رابطه نامشروع دون

  کشکولی دکتر محمدي

راهکاري که قضات معموالً براي تعیین تکلیـف فرزنـد نامشـروع (ولـدالزنا) انجـام      

شـهروند داراي شناسـنامه گـردد و در جامعـه از حقـوق      دهند تا بتواند به عنوان یک  می

مند شود، این است که مشخص کنند حضانت طفل برعهده چه کسـی   اش بهره اجتماعی

گـردد.   شود و صورتمجلس می است. در صورت عدم پذیرش وي، به بهزیستی سپرده می

پرونـده   عنوان دلیل بر نمایند و به وضعیت نماینده ولد را هم مشخص، و صورتمجلس می

  کنند تا بعداً بتواند از طریق طرح دعاوي مدنی، اثبات نسب نماید.ضمیمه می

البته تجربه شده است درمواردي که رابطه دو طرف، در حد زنا نبوده و خـانم  

بدون ازاله بکارت حامله شده است، طرفین ولد را پذیرفتنـد و بـراي وي شناسـنامه    

گردیده است. بنـابراین، قانونگـذار راهکـار    گرفتند و سپس، به صدور حکم، مبادرت 

خاصی براي ایـن مسـئله در نظـر نگرفتـه و صـرفاً بـراي اینکـه فرزنـدان نامشـروع          

(ولدالزنا) در جامعه رها نشوند و مشکلی ایجاد نگردد یک سیاست قضایی در پـیش  

      گرفته است و آن اینکه از آنها با اثبات نسب، حمایـت نمایـد، لـذا بایـد دادخواسـت

شـود و اغلـب آنـان مـورد      % موارد، نسب آنهـا اثبـات مـی   90ثبات نسب دهند. در ا

گیرند اما در صـورت عـدم پـذیرش در نگهـداري چنـین      حضانت و حمایت قرار می

  دهد. کودکانی، دادگاه حضانت آنان را بر عهده سازمان بهزیستی قرار می

  DNAرضایت طرفین براي انجام آزمایش 

  دکتر کوشا

شـود اینکـه: از منظـر حقـوق بشـر آیـا ایـن        ذهـن متبـادر مـی   سؤالی که به 

یا خیر؟ ممکن است گفته شود است منديِ فرد مورد نظر  رضایتمند ها نیاز آزمایش

ولـی از منظـري    از آنجا که متهم در مظان اتهام است نیازي به رضـایت وي نیسـت  

یـا  آبنـابراین  ، تصرف در تمامیت جسمانی این شخص اسـت.  DNA آزمایش دیگر،

  ، رضایت فرد الزم است یا خیر؟هاییبراي انجام چنین آزمایش

  کشکولیدکتر محمدي

گاهی طـرفین انجـام   الف)  متصور است:دو رویه ها گونه آزمایشدر اعمال این

منـدي  رضـایت  نفسـه نشـان از  امـر، فـی   کنند که ایناین آزمایش را درخواست می
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که در صورت ضـرورت،   دهدقانونگذار به دادگاه اجازه می آنهاست؛ ب) برخی مواقع

یعنی دادگاه مجاز است رأساً به کارشـناس ارجـاع    ؛کارشناسی استفاده نماید از ادله

ر اینکه هر کجا قاضی تشخیص مبنی ب اي استدهد. در آیین دادرسی مدنی، مقرره

یـا  بپـذیرد  وانـد  تمـی  اوضاع و احوال قضـیه مطابقـت نـدارد   کارشناسی با  دهد ادله

توان با توجه به لذا می ،اما این مقرره، در آیین دادرسی کیفري وجود ندارد 1پذیرد،ن

وحدت مالك از مقررات دادرسی مدنی، از این مورد در آیین دادرسـی کیفـري هـم    

توانـد در   دادگـاه مـی   ه قضـایی و قـانون اجـازه داده اسـت    و چون روی نموداستفاده 

  پزشکی قانونی ارجاع دهد. ضرورت، رأساً به صورت

  تأثیر تغییر عنوان اتهام بر صالحیت دادگاه کیفري استان

  حمید اسدي 

ابتدا مسئله زنا را همان از  ،ارتباط نامشروع و نفی ولدبه جاي بیان اگر شاکی 

مجـدداً بـه ارتبـاط     پزشـکی قـانونی،   با توجه به نتیجـه آزمـایش   آیا کرد مطرح می

  شد؟ صادر مینامشروع حکم 

  کشکولی دکتر محمدي

صریح قـانونی   ههاي کیفري استان، مقررمورد برخی از موضوعات در دادگاهدر

  کنند.سابق دادگاه جنایی استان عمل می هعب، طبق رویوجود ندارد و بعضی ش

رویـه  نظر وجود داشت تا اینکه رأي وحـدت در این زمینه، بین شعب، اختالف

کیفري استان، مثالً به اتهـام زنـا رسـیدگی کنـد و      صادر شد و طبق آن، اگر دادگاه

صورت رسیدگی را ادامه زنا ثابت گردید، در ایننامشروع دون جاي زنا، جرم رابطهبه

  2کند.دهد و حکم را صادر میمی

  
که نظر کارشناس، با اوضاع و احوال محقّق درصورتی«دارد: قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می 265ماده  .1

  ».و معلومِ مورد کارشناسی، مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد

به نظر اکثریت اعضاي هیئت عمومی «.... رویه هیأت عمومی: وحدت 1/11/1387ـ  709ي شماره . رأ2

که یکی از اتهامات متهم، از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صالحیت عالی کشور درصورتیدیوان

که در صالحیت دادگاه عمومی استـ   ـدادگاه کیفري استان است این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز 

هاي مندرج در تبصرة الحاقی به رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بزهی، به اعتبار ترتّب یکی از مجازات

، در دادگاه کیفري استان 28/7/1381هاي عمومی و انقالب مصوب اصالحی قانون تشکیل دادگاه 4مادة 

  158/  1395، تابستان 15قضایی، شماره  يفصلنامه رأي: مطالعات آرا

نامشروع، مسـتلزم   مواره برخی قضات معتقدند رسیدگی به جرم رابطهالبته ه

قـرار عـدم   کنند، هرچند  به دادسرا اعاده می، لذا پرونده را صدور کیفرخواست است

دهند تا تحقیقات انجـام شـود و    نمایند ولی به دادسرا ارجاع میصالحیت صادر نمی

اغلب شعب این اسـت کـه بـدون     هاما روی، پرونده با کیفرخواست به دادگاه بازگردد

  .  آن روشی است درست و صحیحو  .کنندکیفرخواست رسیدگی می

  ل احراز حکملزوم تبیین دالی

زنا موجود است؛ در این پرونده، دالیل کافی، مبنی بر وقوع رابطه نامشروعِ دون

منتها نگارش رأي، چندان واضح و روشن نیست. ـ البته نگـارش آن، بـر عهـده مـن      

براي مثال، در پرونده آمده است: با توجه به محتویات پرونده، این رابطه  ـنبوده است 

است که بیان این عبارت، بدون ذکر دالیل و قرائن، نادرست و  گردد. بدیهی احراز می

  باشد ولیکن اصول رأي صادرشده، صحیح است.در محل اشکال می

  مستند حکم به رابطه نامشروع

جواب آزمایش پزشکی قـانونی هـم    بر وجود اقرار، قرائن و اماراتی چون عالوه

جـرم شـده اسـت، لـذا دادگـاه      وقوع در اختیار بوده که موجب ایجاد علم، مبنی بر 

پزشـکی   هنظریـ ) و هم از دالیـل غیرمسـتقیم (  اقرارتواند هم از دالیل مستقیم ( می

شـکایت شـاکی و   شـرایط و اوضـاع و احـوال (    استفاده نماید. از سوي دیگر، )قانونی

بـه منـزل آن   حاکی از این ادعاست که در پرونده متهمه) مندرج  اقرار تلویحی خود

ه مـوارد مزبـور،   هم رفته است.حتی طبق گفته خود در آنجا به حمام (متهم) و مرد 

و مجموع این شرایط و قرائن، موجب باشد میرف جامعه و موازین شرعی برخالف ع

  .  است دادگاه مبادرت به صدور حکم نمودهو ایجاد علم قاضی شده 

  DNAها درباره موارد ارجاع به آزمایش رویه دادگاه

هایی  شوند بلکه فقط پرونده ها به چنین آزمایشی ارجاع داده نمی پروندهالبته همه 

  شوند.که بحث بارداري زن، یا دعواهایی چون نفی ولد در آنها مطرح باشد، ارجاع می

  
هد عمل ارتکابی، عنوان مجرمانۀ دیگري دارد که مطرح گردد و دادگاه، پس از رسیدگی تشخیص د

 رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه عمومی جزایی است، این امر، موجب نفی صالحیت دادگاه نخواهد بود

  ».و باید به این بزه، رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید...
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  ادله معتبر در اثبات زنا

ارتکاب فعل مجرمانه و دالیل و قرائن و اماراتی که ممکن است در  هنحو

 همارعنوان یک اپزشک قانونی ـ به چنین نظریهـو همشته باشد پرونده وجود دا

  قوي ـ ممکن است مستند علم قاضی قرار گیرد و زنا اثبات شود.

  علت عدم اثبات زنا

ابتدا با همسر اول متهمه بود که دلیل به این  عدم اثبات زنا در این پرونده

ادعا نیز زمانی شوند و این بعد از مدتی از هم جدا می ، اماهزندگی مشترك داشت

  با متهم ردیف دوم ازدواج کرده است. ويگردد که مطرح می

  ادله مورد نیاز براي شروع رسیدگی در دادگاه کیفري استان

  حمید اسدي 

با توجه به رویه آیین دادرسی در دادگاه کیفري استان، آیا صرف طـرح شـکایت و   

نامشروع داشته، بـراي رسـیدگی و   اعالم این ادعا که همسر من در محفلی اقرار به رابطه 

  کند یا باید ادله دیگري نیز وجود داشته باشد؟صدور حکم کفایت می

  کشکولی دکتر محمدي

شاکی و . استمشخص  )نامشروع بحث، این امر (وقوع رابطه مورد هدر پروند

  تقریباً به یقین رسیده بود.از رابطه همسر خود با متهم هم 

  علت تأخیر در طرح شکایت

شـود؛   یقین شاکی به وقوع رابطه نامشروع، بعد از ازدواج دوم همسرش حاصل مـی 

هاي متهم ردیف دوم مبنی بر اینکـه  ضمن اینکه وجود شایعاتی در محل زندگی و تماس

  باشد باعث ورود شاکی به طرح شکایت شده است.فرزند متعلق به او (شاکی) می

  هاي جنسیساختار فیزیکی سلول

   داغی دکتر قره

در انزال بسیار زیادي از آن تعدادي اسپرم، سلولی است کامالً متحرك، که 

میلیون اسپرم  400طور معمول، مرد در هر انزال، حدود  به ال،مث . برايشود دفع می
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یعنی بعد  زنده بمانند؛ ،زن در دستگاه تناسلیتا سه روز توانند که میکند  آزاد می

زود از  )خشک( ، ولی در یک محیط نامساعدندحیات داراز یک ارتباط، تا سه روز 

که یک اسپرم وجود مکانی گونه نیست که در هر شرایط و هر روند. این بین می

مزبور بحث  پرسشی که پیرامون آن قسمت ازرخ دهد.  این اتفاق داشته باشد،

قعه و انجام نزدیکی به موا رابطه در حد : آیا بدون وجوداین است که شود مطرح می

  امکان حدوث حاملگی وجود دارد یا خیر؟  آن، معناي خاص

  امکان حاملگی بدون وجود مواقعه

زیرا کامالً قابل تصور است،  این مسئله از نظر پزشکی در پاسخ باید گفت

آن قرار بگیرد. تمام سطح  اي توخالی نیست که الزاماً اسپرم داخلشبیه لوله رحم،

توان با  می ،باشد) شدهآنکه باز (بی اي زیادفضداشتن در عین  یک کیسه فریزر را

لذا کامالً متصور ـ ،  ر از آب کردتمام آن را پبدون اینکه ـ دو قطره آب خیس نمود 

توانند در  ند و میمتحرك هست هابدون نزدیکی رخ دهد؛ اسپرم است که حاملگی،

و تر هاي باال رحم، داخل این مایع بروند و خود را به قسمت تماس با ترشحات

  برسانند.  و محل تخمکزبرین 

  دکتر کوشا 

ایـن امکـان    هاي عمومی، همیشه مرطوب بـود  حمامکه فضاي البته از آنجایی

هـاي  اي حماماما این موضوع، بیشتر بر ،ها حیات داشته باشنداسپرمفراهم بوده که 

  شود.  هاي خانگی مطرح میحمام ندرت دربارهو به عمومی قابل تصور است

 


