
چکیده
امروزه، پیشرفت علوم و فنون در تمامی زمینه ها، موجب شده اسـت دادرس 
در کشف و اثبات جرایم ناگزیر به ارجاع امر به کارشناس شود. کارشناسـی، از مهم ترین 
امارات قضایی است که در مقررات دادرسی کیفري ایران مورد توجه قـرار گرفته اسـت. 
رویه ي قضایی به ویژه آراء دیوان عالی کشور و دادگاه عالی انتظامی قضات مبین تمایل به 

استفاده از کارشناسی در اثبات جرم است. 
در حقوق کیفري فرانسـه، قـانون تحقیقـات جنایی مصوب 

کارشناسی توجه ننموده بود، اما به دنبال تحوالت سیاسی- قضایی، قانون آیین دادرسی 
کیفري فرانسه، به این موضوع توجه شایانی نموده است.

آن چه در گستره ي کارشناسـی بـاید مورد توجه قـرار گیرد، رعایت حقـوق 
مظنون یا متهم، در روند کسب ادله  ي بیوژنتیکی است. در حقوق ایران، قوانین خاصی در 
این زمینه وجود ندارد، اما در حقوق کیفري فرانسه، مقرراتی به منظور تضمین حقـوق و 
آزادي هاي این افراد و نیز حفظ کرامت انسانی  آن ها پیش بینی شده اسـت که از آن جمله 
می توان به جلب رضایت متهم بـراي نمونه گیري اشـاره کرد. بـه نظر می رسـد اصالح و 
تکمیل مقـررات دادرسـی کیفري ایران در راسـتاي توجه بـه نحـوه ي کســب ادله ي 

بیوژنتیکی و نیز مباحث مربوط به ارجاع امر به خبره، ضروري است.

واژگان کلیدي: دادرسـی کیفري، کارشناسـی، ادله ي بــیوژنتیکی، کرامت 
انسانی

، بـه نقـش 1810
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جایگاه کارشناسی و ادله ي بیوژنتیکی در ...

1. درآمد
امروزه پیشرفت علوم و فن آوري، آثار خود را در تمام زمینه ها، از جمله وسایل 
و ابزارکشف و اثبات جرایم آشکار ساخته اسـت، بـه گونه اي که در عصري که آن را، عصر 
«ادله ي علمی» می نامند، حتی ادله ي سنتی مانند شهادت و اقـرار، در مواردي بـا کمک 

ادله ي جدید سنجیده می شوند.
مهم ترین ویژگی دوره ي علمی، کم رنگ شـدن مسـتندات غیرتجربـی یا بــه 
عبارتی معنوي در نظام عدالت کیفري است. در دوران گذشته، بـه لحـاظ عدم توسـعه و 
پیشرفت علم از یک سو و اعتقاد همگان به جایگاه راسخ معنویات و امور باطنی از سـوي 
دیگر، عمده ادله ي ابـرازي براي اثبـات جرایم در اقـرار، شـهادت و سرانجام علم دادرس 
خالصه می شد که به دلیل نبود ابـزارها و امکانات الزم، حـتی علم دادرس نیز عمدتاً بـه 
دریافت هاي باطنی او بسـتگی داشـت، اما بـا گذشـت زمان و کنار گذاشـته شـدن امور 
غیرتجربی و تأکید بر اثبات پذیري تمام وقـایع از طریق تجربـه، اهمیت این نوع ادله بـه 
نحـو قابـل توجهی کاهش یافت؛ صاحـب نظران نیز ضمن استقبـال از این امر، آن را بـه 
عدالت نزدیک تر دانستند؛ زیرا، معایب و مشکالت مربوط به اخذ اقرار یا شهادت یا حـتی 
احـراز علم و حـجیت واقـعی توسـط دادرس، بــر هیچ کس پوشــیده نبــود و همگان 
می خواستند با اتخاذ رویکردي عادالنه و بی طرفانه، واقـعیت و حقیقـت یک ادعا اثبـات 
شود؛ این امر در خصوص ادعاهاي مجرمانه به لحاظ تبعات سـنگین آن از جایگاه مهمی 
برخوردار است. لذا، به تدریج گرایش بـه ادله ي علمی در عرصه ي عدالت کیفري افزایش 

یافت.
این ادله که طیف گسترده اي از اقدامات، آزمایشـات و معاینات علمی و فنی را 
در برمی گیرد، بسیار متنوع و گوناگون اند؛ به نحوي که، ارائه ي فهرسـتی کامل و جامع از 
آن ها دشوار است. اقـداماتی مانند تحقیقـات و معاینات محـلی، بررسـی ادله ي مادي یا 
شواهد عینی، معاینات علمی و فنی، تفتیش و بازرسی محـل، توقـیف و ضبـط اسـناد و 
داده ها، رهگیري مکاتبات و ارتباطات، ضبـط صدا و تصویر و بسـیاري دیگر از اقـدامات، 
پس از وقوع جرم به منظور کشف حقیقـت و دستیابـی بـه مجرم اصلی انجام می شـوند؛ 
بسیاري از این کشفیات بـه عنوان «قـرائن و امارات» قـضایی در آیین دادرسـی کیفري 
ایران و فرانسه مورد توجه قرار گرفته اند. در این نوشتار مهم ترین شیوه ي تحصیل دلیل، 
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یعنی کارشناسی و کاربرد آن در تحـصیل ادله ي بـیوژنتیکی که از طریق بررسـی فنی و 
تخصصی کارشناسان امکان پذیر است را مورد مطالعه قرار می دهیم.

تحول و پیشرفت علوم و فنون در تمام زمینه ها، موجب شده اسـت در کشـف 
بسیاري از جرایم و حتی اثبـات آن ها، دادرس نتواند بـدون رجوع بـه اشـخاص خبـره و 
کارشناس، در مقام اثبات جرایم برآید؛ به ناچار باید رأي خود را با نظر اشخاصی بـنا نهد 
که بـه دلیل داشـتن تخصص در علم یا فن خاصی و یا حـتی داشــتن تجربــه و تبحر و 

مهارت، توانایی الزم را براي روشن کردن موضوع دارند. 
مهم ترین مصداق امارات قضایی، کارشناسی است. در موارد بسیاري بـه دلیل 
عدم تسلط دادرس بـه موضوع و اطالعات تخصصی، رجوع بـه اهل خبـره یعنی اهل فن 
ضروري اسـت؛ قـانون از این افراد بـه کارشـناس تعبـیر نموده اسـت. در کارشناسـی از 
تخصص فرد یا افراد خبره، براي راه حل قضایی و کمک به قاضی اسـتفاده می شـود و بـه 
عبارت دیگر «اهل خبره در این مورد، قاضی را در شناخت حقیقت یاري خواهند نمود». 

)
مستند علم کارشناس از طریق بهره گیري مستقیم از حواس نمی باشد، بـلکه 
وي از استنتاجات عقلی و سایر مدارك و شواهد به موضوع پی می برد. اعتبـار و حـجیت 
کارشناسی بر رعایت شرایط و ضوابط قـانونی مبـتنی اسـت و همین ویژگی ها اسـت که 

کارشناسی را از شهادت متمایز می سازد.
کارشناسی به عنوان اماره اي قضایی، با بررسی« عالیم و نشـانه هایی که دروغ 
نمی گویند»، به دادرس در ایجاد علم و یقـین قـضایی کمک می کند. بـه همین علت در 

عصر ادله ي علمی، کارشناسی را باید ملکه ي ادله ي کیفري خواند.

بر اساس ماده ي 
کیفري مصوب 

2.کارشناسی: معاینات علمی و فنی

3.جایگاه کارشناسی در دادرسی کیفري ایران

Merle,vitu,2001,p:211(

83
1378

 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور 
« از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می آید که اظهار نظر آنان از 

-1
264

؛ انتشـارات تدریس؛ چاپ اول،  ، ص 1385ادله اثبـات دعوا در امور مدنی و کیفري ر.ك.: دیانی، عبدالرسول؛ 
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جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص الزم باشد». مفهوم مخالف این ماده، آن است 
که هرگاه دادرس اطالعات تخصصی ویژه اي داشـته باشـد یا بـه عنوان مثال«در صورتی 
که بر مرجع قضایی محرز باشد که ارزش ملک، معادل وثیقه ي تعیین شده اسـت، نیازي 
به جلب نظر کارشناس نیست». بنابراین، ارجاع به کارشناس هنگامی است که به لحـاظ 
فنی یا تخصصی بودن موضوع، دادرس از تشـخیص مصداق ناتوان باشـد. بـه گونه اي که 
براي ایقان وجدان، نیازمند نظر کارشـناس گردد. احـراز وجود جنبـه ي فنی و تخصصی 
موضوع بـا دادرس اسـت؛ تشـخیص مسـائل موضوعی بـا او اسـت و وي بـاید بـا لحـاظ 
محـدوده ي دانش قـضایی خود، وجود یا عدم جنبـه ي فنی و تخصصی امر را تشـخیص 

دهد.
بررسی آراء دیوان عالی کشـور و دادگاه عالی انتظامی قـضات، مبـین گرایش 
آن ها به ارجاع موضوعات به کارشناس است؛ پیشرفت دانش فنی و پیچیده شدن اموري 
که در گذشته ساده بوده، این امر را توجیه می نماید؛ اما در عین حال«در صورتی که نظر 
کارشناس با اوضاع و احوال محقـق و معلوم مورد کارشناسـی مطابقـت نداشـته باشـد، 
بازپرس نظر کارشناس را به نحو مسـتدل رد کرده، موضوع را بـه کارشـناس دیگر ارجاع 

می دهد». 
کارشـناس بـاید در مدت مقـرر نسبـت بــه ارائه ي نظر کارشناســی و انجام 
مأموریت خود اقدام کند و پس از اتمام عملیات کارشناسـی، نتیجه و گزارش کار خود را 
به مرجعی که به او مأموریت داده است، تحویل دهد. اظهارنظر کارشـناس بـاید صریح و 

-1
-2

1380/5/18
تشخیص دادگاه صدور یافته باشد، عدول دادگاه از قـرار مزبـور (بـه اسـتناد عدول طرفین از این امر) صحـیح نخواهد 

بود»: (دادنامه ي شماره ي 
فنی از صالحیت دادگاه خارج و نظر کارشناس در مواردي که خبرویت الزم است باید جلب گردد و عدم رعایت موجب 

نقض اسـت»: (دادنامه ي شـماره ي 
خبـرویت مخصوص الزم باشـد، دادگاه بایسـتی بـه وسـیله ي اهل فن و کارشـناس اقـدام کند نه بــه تصدي خود»: 

(دادنامه ي شماره ي 
-3
ص 
-4

 نظریه ي شماره ي 
 «قـاضی نمی تواند در امر فنی، بــه نظر خود اکتفا نموده و حــکم صادر نماید»: (دادنامه ي شــماره ي 

صادره از شعبه ي 

4369

977

3135
 ر.ك.: کریم زاده، احمد؛ آراء دادگاه هاي عالی انتظامی قضات در امور کیفري؛  نشر میزان،  
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 ماده ي 
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/7 مورخ 
 مورخ 
 دیوان عالی کشور)؛ «اگر موضوع دعوي امر فنی بوده، و قرار رجوع به کارشناس بـه 

29

18

30
 ،

-

30

/

 صادره از دیوان عالی کشـور)؛ «در صورتی که بـراي تشـخیص امر فنی، 

/9/

124

/5/
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1319

 الیحه جدید آیین دادرسی کیفري.

1368

/

صادره از شعبه ي سوم دیوان عالی کشور)

 اداره ي حقوقی قوه قضاییه.

 صادره از شعبه ي سوم دیوان عالی کشور)؛ «رسـیدگی بـه امور 1319

چاپ اول، تهران،
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موجه باشد، بنابراین، کارشناس نمی تواند بـه طور کلی نظر بـدهد و بـاید نظر خود را بـا 
مبــانی علمی مربــوط بـــه موضوع توجیه نماید (شیخ نیا، 

توضیحاتی را که براي تبیین نظریه الزم اسـت، بـه طور کامل در آن ذکر کند.  نظریه ي 
کارشـناس، ارزش اماره ي قـضایی دارد و تشـخیص صحـت یا سقـم آن بـه نظر قـاضی 

رسیدگی کننده است. 
تفاوت بارز میان شاهد و کارشناس در این اسـت که شـاهد تنها محسوسـات 
خود را اعالم می دارد و استنتاج موضوعی از آن ها با دادگاه است، در حالی که کارشـناس 
هرچند نمی تواند از کاوش ها، تحقیقـات و تصدیقـات خود، نتیجه ي حـکمی و قــانونی 
بـگیرد، اما بــاید نتیجه گیري موضوعی نموده و آن را مســتدالً اعالم نماید. عناصر نظر 

کارشناس باید منطبق با واقع و تمام ماوقع باشـد؛ ضمانت اجراي این امر در، ماده ي 
قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب 

«نقـض قـوانین و مقـررات در اظهارنظر کارشناسـی»، «انجام کارشناســی و اظهارنظر 
بـرخالف واقـع و تبـانی» بـه موجب ماده ي 

می شود.
با توجه به مواد قانونی مربوط به کارشناسی در حقوق ایران، معلوم می شود که 
کارشناسی از ادله ي مهم اثبات دعوا اسـت. در عمل نیز در بسـیاري از دعاوي، مسـأله ي 
استناد و ارجاع به کارشناسـی پیش می آید. دلیل این امر، همان گونه که گذشـت، وجود 

1375

37
1381

26

، ص 

 
 آورده شده است. عالوه بر آن، 

 همین قــانون تخلف انتظامی شــمرده 

) و نکات و 171

-1
و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که براي تبیین نظریه ضروري است و یا توسط شوراي 

عالی کارشناسان مشخص می گردد به طور کامل در آن منعکس نمایند...»
-2

مـورخ 
دهد که منطبق با واقع نیست که آن موقع در صورت لزوم از کارشناسان دیگر استفاده خواهد کرد. بنابراین در صورتی 
که نظریه پزشکی قانونی، قاضی را اقناع نماید و مرجع رسیدگی آن نظریه را منطبق با واقـع تشـخیص دهد، بایسـتی 

مطابق آن عمل کند»
-3
-4

ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی بر خالف واقع چیزي بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفري 
و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا بر خالف واقع چیزي ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب 

می گردد... »

 ماده ي 

 نظریه ي 
16

 دادنامه ي شماره ي 
 ماده ي 
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 اداره يحقوقی قـوه قـضاییه؛ هم چنین نظریه ي مشـورتی شـماره ي 
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موضوعات فنی و تخصصی در دعاوي است که بررسی و اعالم نظر کارشناس را می طلبد؛ 
چرا که دادرس، متخصص در امور حــکمی دعاوي اســت و در خصوص موضوعات فنی 

دعوي، تخصصی ندارد.
در قوانین و مقررات مربـوط بـه کارشناسـی، چگونگی ارجاع بـه کارشـناس، 

شرایط کارشناسی و نظریه ي کارشناسی مشخص شده است.
برخی از این شرایط عبارتند از مورد وثوق بودن کارشناس، داشتن صالحـیت 
علمی و فنی الزم در خصوص موضوع ارجاع شده، صریح و موجه بودن نظر کارشـناس و 
عدم مغایرت نظر کارشناسی با اوضاع و احوال محقـق و معلوم مورد کارشناسـی، اعتبـار 
نظر کارشناس منوط بـه رعایت این شـرایط اسـت. بـا وجود این، در قـانون، اعتبـار نظر 
کارشناس مشروط به حصول علم براي دادرس نشده اسـت. بنابـراین، «از نظر حقوقـی، 
کارشناسی دلیلی مستقل از علم قاضی است که مبـناي اعتبـار آن، علم قـاضی نیسـت، 

بلکه قانون آن را به حصول شرایطی، معتبر شناخته است» (حسن زاده، 
به عبارت دیگر، الزم نیست نظر کارشناس موجب حصول علم براي قـاضی شـود، بـلکه 
قانون گذار براي کارشناسی و نظر کارشناس شرایطی را مقرر کرده است که با حصول آن 
شرایط، نظر کارشناس معتبر است و دادرس مکلف به صدور رأي بر اساس آن است، مگر 
آن که عدم وجود آن شـرایط را اثبـات نماید. اما، در صورتی که مبـناي رأي دادگاه، علم 
دادرس باشد، قاضی می تواند یکی از مستندات حصول علم خود را نظر کارشـناس قـرار 

دهد. (معاونت قضایی و حقوقی، 

در قانون تحقیقات جنایی 
بود؛ از فحواي دو ماده از مواد این قانون که در مـورد عملیات پلیسی بـود و بـه پلیس در 
بررسی مرگ هاي مشکوك اجازه ي توسل به کارشـناس را می داد، توجه قـانون گذار بـه 
مـوضوع کارشناسـی استنبـاط می گردید. سـکوت قـانون تحقیقـات جنـایی دربـاره ي 
کارشنـاسی قضایی کامالً معقـول بود؛ زیـرا، «در کارشناسی فـرض بر این اسـت که مـا 
می تـوانیم بــه متخصص امـري رجوع کنـیم که دانـش کافی و تخصص الزم را دارد، در 

حــالی کـه در ســـال 

1386

1385

1810

1810

، ص 

، ص 

 فرانسه، موضوع کارشناسی پیش بینی نشده 

 پـایه هاي علمی و تعـداد کارشناســـان کافـی نبـــود»
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)

 
)

)

) 

Rassat,2007,p:409

Falletti,2001,p:147

Rassat, op.cit, p:86

Pradel,2007,p:445

 (

 (

 (

 (

و تنها کارشناس موجود، پزشک بود. قـضات نیز در سـکوت 
قـانون، کارشناسـان را بـه عنوان شـهود بـه دادگاه فرا می خواندند، اما امروزه در حقـوق 
موضوعه ي فرانسه، کارشناس، شاهد محسوب نمی شود و نقش او مانند دادرس نیسـت، 
بـلکه متخصصی محسـوب می شـود که گزارش او ارزش اطالعات سـاده را دارد و دادگاه 

نتایج مورد نظر را از آن استنباط می کند. 
مقررات قانون آیین دادرسی کیفري فرانسه، به افسر پلیس قضایی اجازه داده 
است در تحقیقات مربوط بـه جرایم مشـهود، راسـاً و در تحقیقـات ابـتدایی، بـا اجازه ي 
دادستان شهرستان براي انجام معاینات و بررسی هاي فنی و تخصصی به اشـخاص صالح 
رجوع نماید؛ مانند آن که، بازرس امور مالیاتی را براي شرکت در تحقیقـات دعوت نماید. 
هر مرجع تحقیق یا دادرسی نیز «در صورتی که مسأله اي فنی مطرح باشد، می تواند راساً 

یا به درخواست دادسرا یا اصحاب دعوا دستور به کارشناسی دهد». 
مأموریت کارشناس فقط بررسی موضوعات فنی و مسائل تخصصی است؛ وي 
بــاید مأموریت معینی را که مبــتنی بــر بــی طرفی کامل اســـت، عهده دار شـــود.
مأموریت کارشناس به طور دقیق در تصمیم به کارشناسـی 
تعیین می گردد؛ «دادرس نمی تواند اختیاراتی که فقـط در صالحـیت خود اسـت را بــه 

کارشناس تفویض نماید» 
نظر بازپرس یا دادرس و در ارتباط بـا او، مأموریت خود را انجام داده و در پایان، نتیجه ي 

عملیات فنی را که به آن اقدام نموده است، ارائه می نماید.  
دادرس که در حقیقت نوعی کارشناس ماهوي و حکمی است و بـا مسـاعدت 

یک متخصص که کارشناس شکلی و موضوعی اسـت،
می نماید، به منظور اقناع وجدانی خود، می تواند «راساً یا به درخواست دادسرا، اصحـاب 
دعوا یا وکالي آن ها، هر پرسشی را در چارچوب مأموریت واگذار شـده ه بـه کارشـناس، 

مطرح کند». 

کارشناس در مهلت معین، تحـت 

اقـدام 

3- see: Cass.crim.,5 f v.2002:Bull.crim.no 19.è
4- Art.156 C.pr.p n.è
5- Art.166 et 168 c.pr.p n.è
6- Art.168 c.pr.p n.è

1

1-Cass.crim., 17 janv.2006:Bull.crim.no19; cass.Ass.pl n.,19 oct.1984 , Dobbertin
in Pradel,Jean et Andr  varinard,(1994),les grands arrêts du droit criminel, le 
procès, la sanction , paris, Dalloz,Tome 2 , p.156.

 
 

 

è
è

2- Art.60 et 77-1 C.pr.p n.è

2

3

4

5

6

عباس تدین



18

در حقوق فرانسه، کارشناسی بـه مثابـه ي یک آورده ي واقـعی و بـی طرف در 
کشف حقیقت است؛ تکالیف کارشناس از اصول مهمی سرچشمه می گیرد. «مشروعیت 
تحصیل دلیل و اداره ي آن، واقع بینی و بی طرفی در تجزیه و تحلیل دلیل براي کسی که 

می خواهد بــــه اجراي عدالت کمک کند، ضروري اســـــت» (فلتی، 
کارشناس بـاید همواره این اصول را در ذهن خود حـفظ کند و بـه خود یادآور شـود که 
تجزیه و تحلیل آن ها در هر مورد، تابع معیارها و ضوابـط اصحـاب دعوا  اسـت. مقـامات 
عمومی مکلفند بر جریان کارشناسـی نظارت داشـته باشـند «تا همواره کارشناسـی در 

چارچوب وحـدت و یکپارچگی فرایند مدلّل کردن و اثبـات جریان یابــد».

بنابر یکی از اصول مهم دادرسی یعنی اصل مشروعیت تحصیل دلیل با رعایت 
شـرایط و ضوابـط قـانونی از سـوي مقـامات قـضایی و کارشناســان در جریان عملیات 
کارشناسی، دلیل باید بـه گونه اي تحـصیل شـود که ضمن رعایت حقـوق دفاعی، ارزش 
اثباتی و قضایی خود را در فرایند دادرسی کیفري حفظ کند. بـه همین دلیل در حقـوق 
کیفري ایران و فرانسه، گزارش کارشناس در بیشتر موارد بـا حـضور و همکاري اصحـاب 
دعوا تهیه شـده و بـراي آن ها حـق اعتراض بـه این گزارش پیش بـینی شـده اسـت. در 

دادرسی کیفري فرانسه بـه دنبـال تصویب قـانون پنجم مارس 
ترافعی شدن کارشناسـی تقـویت گردید؛ به نحـوي که تا پیش از این تاریخ، اشــخاص از 
موضوع کارشناسی مطلع نمی شدند و مأموریت کارشـناس بـه صورت محـرمانه در دفتر 

دادگاه مشخص می گردید، ولی از این پس، بر اساس ماده ي 1-
کیفري «رونوشت تصمیم کارشناسی فوراً براي دادسـتان شهرسـتان و وکالي اصحـاب 
می توانند یک مهلت ده روزه ... از بازپرس براي  اصالح یا  دعوا فرستاده می شود؛ 
تکمیل پرسش هاي مطرح شده از کارشناس یا الحاق یک کارشناس منتخب آن ها.... بـه 
کارشناس یا کارشناسان انتخابی درخواست کنند». این مقررات، احترام کامل به حقوق 
دفاعی است و تقویت اصل حضوري بـودن دادرسـی و در نتیجه نظارت بـهتر بـر رعایت 

اصل مشروعیت تحصیل دلیل را به همراه دارد.

1386

2007

161

، ص 

، اصل حـضوري و 

 قانون آیین دادرسی 

36 (

) 
(

) 

Falletti, 
op.cit, p:150

Gu ry, 2007, p:4

در آن ها 

è(

؛ میزان، تهران، 1- 63، ص1388 تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفري ر.ك:تدین،عباس؛
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5. ادله ي زیستی و بیوژنتیکی 
امروزه در عرصه ي دادرسی هاي کیفري، با توجه به پیشـرفت هاي شـگفت آور 
علوم و فنون بشري، به ویژه در حـیطه ي کشـف علمی جرایم، تحـوالت و دگرگونی هاي 
بسیاري رخ داده است؛ به نحوي کهکاربرد وسایل و امکانات علمی و آزمایشـگاهـی بـراي 
کشف حقیقت و جمع آوري ادله ي اثباتی به جاي اسـتفاده از روش هاي قـدیمی متداول 
شده است. انریکو فـري به عنوان پایه گذار مکتب جامعه شـناسی جنایی معـتقد بـود در 
آینده به تدریج نظام ادله ي معنوي جاي خود را به نظام ادله ي علمی خواهـد داد. در این 
نظــــام، تجربـیات علمی از قبیل ادله ي فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، ادله ي حاصل از 
مطالعات انسان شناسـی، روان شناسـی، روانکاوي، جرم شناسـی و سـایر علوم انسـانی و 
آزمایشگاهی، مبناي طرق اثبات کیفري خواهد بود و بـه کمک آن ها بـه دقـت مجرمان 

شناسایی خواهند شد و در نتیجه بزهکاري در جامعه کاهش خواهد یافت.
قانون گذار در امور کیفري، میان ادله، سلسله مراتبـی ترسـیم ننموده اسـت، 
شـیوه هاي علمی بـه ویژه، ادله ي زیسـتی و ژنتیکی، از لحـاظ اقـناع آوري داراي جایگاه 
ویژه اي هستند؛ چرا که «این شیوه ها، دستیابی به حقیقت و کاهش اشتباهات قضایی را 
تا حد بسیار بـاالیی تضمین می کند. مراجعه بـه آمار و ارقـام در سیسـتم کیفري نشـان 
می دهد که بسیاري از محکومان به مجازات اعدام یا حبس ابد، بـا توسـل بـه شـیوه هاي 

علمی و آزمایشات زیستی و ژنتیکی تبرئه شـده اند»
هر چند که در هر حال، رعایت کرامت انسان ها و احترام بـه حـریم خصوصی آن ها بـاید 

همواره مورد توجه قرار گیرد.
در اواخر قرن نوزدهم، فرانسیس گالتون، دانشمند انگلیسی، انگشـت نگاري را 
بـه عنوان شناسـه اي منحـصر بـه فرد معرفی نمود، پس از آن بـود که بـا بــه کارگیري 
انگشت نگاري در کشف و اثبات جرایم، شناسایی و دستگیري مجرمان شـتاب بیشـتري 

) Matsopoulou,2004,p:142 (

-2
-3

سمت،  مقاالت در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوري)، 
-4

-6

سمت،  ؛   ر.ك: نجفی ابرندآبادي، علی حسین؛ 
؛ علوم جنایی (مجموعه   ر.ك: طاهري بجد، محمد علی؛

1383
؛ چاپخانه دانشگاه تهران،  ر.ك: هدایتی، محمدعلی؛ 

 ر.ك: نجابتی، مهدي؛  تهران، انتشارات سمت،  

مباحثی در علوم جنایی
 «تعیین رژیم دالیل کیفري در نظام قـضایی ایرانی»

آیین دادرسی کیفري

پلیس علمی (کشف علمی جرایم)،

1385

، ص 
1332

1381

، ص 

312
، ص

، ص 

1800

61

45

تهران، 

تهران، 

چاپ دوم،
5- Fransis Galton.
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گرفت، با وجود این، برخی معایب این روش دانشمندان را بر آن داشت تا بـه دنبـال یک 
شناسه ي درونی و بدنی باشند. «از مهم ترین معایب این روش، این بود که در بسـیاري از 
موارد، مجرمان از خود اثر انگشتی در صحـنه ي جرم بـر جاي نمی گذاشـتند» (ریچارد، 

1378
سالیان مـتمادي جرم شناسـان در جسـت وجوي شناسـه اي مطمئن تر بـراي 
شناسایی مجرمان بـودند. ایشـان «در اواخر دهه ي شـصت بـه شناسـه اي جدید دسـت 

یافتند که پروتـئین حاصل شده از سـرم خـون بـود» (صمدي مله، 
این روش، لکه هـاي خون بـه جا مـانده در صحــنه ي جرم جمع آوري شـده و بــا انجام 
آزمایـش هایی، پـروتئینی به دست می آمـد که براي شـناسایی مجرمان به کار می رفت. 
این روش نـیز نـتوانســت، جرم شناســان را اقـناع کند؛ چرا که «در بسـیاري از مـوارد 
لـکه ي خونی در صـحنه جرم به جاي نمی مـانـد یا این که نمونه بـه جاي مانده، فاسـد و 

غیرقـابـل استـفاده بــــود» (همان، ص 
شناسـه اي به نام «دي ان اي» وارد عرصه ي کشف علمی جرایم شـد که انقالبـی در علم 
جرم شناسی پدید آورد. «دي ان اي» در ابتداي امر تنها در مرحله ي تحقیقـات و کشـف 
جرم مورد استفاده قرار می گرفت، اما به تدریج راه خود را به دادگاه ها و مراحل دادرسـی 
باز نمود و به تحولی شـگرف در سیسـتم قـضایی کشـورها منجر شـد. در حـال حـاضر، 
بیشترین احکامی که براساس این نوع دلیل صادر می شود، مربـوط بـه جرایم جنسـی و 
جرایم خشونت آمیز است که علت آن بـه ماهیت این گونه جرایم بـرمی گردد؛ از آن جاکه 
قربانیان این جرایم، براي مدت نسبتاً قابـل توجهی در معرض تماس فیزیکی بـا بـزهکار 
بـوده و از خود مقـاومت نشـان می دهند، نمونه هاي بـه جاي مانده در صحـنه ي جرم یا 

قربانی، بیش از دیگر جرایم است.

در ایران، دلیل «دي ان اي» مانند کشـورهاي چون فرانسـه مورد اسـتفاده ي 

، ص 

1384

47

70

، ص 

). اندکی بـعد، در ســــال 

.(

47

1985

). در 

 میالدي، 

) Bouloc,2004,p:50(

. ادله ي بیوژنتیکی در دادرسی کیفري ایران5-1

-1
مارپیچ مانند که ساختار ژنتیکی انسان را تشکیل می دهند، سـاخته شـده اسـت.این طرح ها یا نقشـه هاي زیسـتی از 
طریق ژن ها از والدین به فرزندان منتقـل می شـوند. دي ان اي در تمام سـلول هاي بـدن وجود داشـته و جزئی از ذات 

سلول به شمار می رود.

DNADeoxy-ribo-nucleic-acid دي ان اي (           ) یا اسـید دزواکسـی ریبــونوکلوئیک (                                          ) از دو رشــته ي 

1
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وسیع در کشف جرم قرار نمی گیرد، هر چند در این راستا ، اقـداماتی مانند ایجاد بـخش 
«دي ان اي» در پزشکی قانونی، در سال 

ایجاد چنین نهادي در پزشـکی قـانونی، سبـب سـرعت و دقـت بیشــتر در پرونده هاي 
ارجاعی از ســـــوي دادگاه گردید و از آنجا که آزمایش «دي ان اي» از درصد اطمینان 
باالیی برخوردار است، توانسته است با ارائه ي پاسخ قطعی و اطمینان آور به قضات، بـراي 
آنان اقناع وجدانی و علم یقـینی ایجاد نماید. در کشـورهاي پیشـرفته، «دي ان اي» بـه 
عنوان دلیل یقـینی و قـطعی پذیرفته شـده و بـه تنهایی مسـتند حـکم قـرار می گیرد. 
) در دادگاه هاي ایران، دلیل «دي ان اي» بــه تنهایی و 
صریحاً مستند حـکم قـرار نمی گیرد، اما از راه هاي مؤثر در ایجاد علم دادرس بـه شـمار 

می رود. براساس ماده ي 
جرایم به علم خود که از طرق متعارف یا علمی کسب شده، اسـتناد نموده و براسـاس آن 

حکم صادر نماید. همچنین بـه موجب مواد 
عمومی و انقالب در امور کیفري، قاضی می تواند براي رسـیدن بـه علم، موضوع را جهت 
آزمایش هاي علمی از جمله تست «دي ان اي» به پزشکی قانونی ارجاع دهد. به هر حال 
هر چند در حقوق ایران، دلیل «دي ان اي» مستند صریح حکم دادگاه ها قرار نمی گیرد، 
از راه هاي مهم سـکون نفس دادرس محسـوب می شــود و ارزش این دلیل نوپا تا جایی 

است که می تواند ادله ي سنتی را از درجه ي اعتبـار ساقـط نماید. (موذن زادگان، 
ص 

استفاده از شیوه هایی که امکان دستیابی به ادله ي زیستی و بـیوژنتیک مانند 
آزمایش خون و «دي ان اي» را فراهم می آورد، در فرایند دادرسی هاي کیفري و حقوقی 
ایران چندان شناخته نشده و کاربردهاي محدودي براي آن در نظر گرفته شده اسـت. از 

نامه ي شماره ي 
امکانات آن سازمان در کاربـرد آزمایش«دي ان اي» و چگونگی اسـتفاده ي دادرسـان از 

این روش علمی، نکات چندي قابل استنباط است:
نخســت این که، امکانات ســازمان پزشــکی قــانونی کشـــور در خصوص 
آزمایش«دي ان اي» و کاربـرد آن در مسـائل قـضایی، در راسـتاي کمک بـه تشـخیص 
هویت افراد یا اجزاي بـه جا مانده از بـدن انسـان در صحـنه هاي جرم اسـت. بیشـترین 

1374

105

83

1383
153
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 صورت گرفته و این در خور توجه اسـت. 

 قانون مجازات اسالمی، قـاضی می تواند بـراي اثبـات کلیه 

 تا 

 ،
(

/1/7 مورخ 

)Guinchard,2007,p:515
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 قـانون آیین دادرسـی دادگاه هاي 

 سازمان پزشکی قـانونی کشـور در مورد 7/1380/
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فعالیت در این خصوص، تعیین هویت والدین و فرزندان، تعیین هویت والدین ادعایـی و 
اثبـات وجود رابـطه ي ابـوت، تعیین و تشـخیص هویت فردي و اثبـات و یا رد رابـطه ي 
خویشاوندي با اشـخاص دیگر، شناسـایی مجرم از روي آثار و مواد بـه جا مانده از وي در 
صحنه ي جرم، کمک به شناسـایی و تشـخیص هویت افراد در مواقـعی که اجسـاد مثله 
شده و یا بقایایی از جسد در مکان هاي متفاوت یافت می شود و تعیین جنسـیت اجسـاد 
غیرقابل تشخیص و جنین هاي سقط شده و لکه هاي یافت شده در صحنه ي جرم اسـت. 
دوم این که، نخسـتین مرحـله در آزمایش «دي ان اي»، نمونه گیري اسـت که بـه دلیل 
حساسیت و اهمیت زیاد و به منظور باال بردن کیفیت نمونه هاي اخذ شده و جلوگیري از 
سوء اسـتفاده هاي احـتمالی در روند نمونه گیري، اخذ نمونه افراد بـه صورت سـرپایی و 
حضوري صورت می گیرد و تنها در مورد اجساد، نمونه ي مناسب در شرایط خاص، تحت 

نظر پزشکی قانونی اخذ و در اسرع وقت به آزمایشگاه تحویل می شود.
در خصوص انگشت نگاري نیز بـر اسـاس ماده ي 1 «آیین نامه اجرایی تبـصره 

ذیل ماده واحـده لغو قـانون انگشـت نگاري عمومی مصوب 3/7/
اسـالمی» مصوب 5/7/

می شود که مهم ترین آن ها در مورد افراد متقـاضی گواهی عدم سـوء پیشـینه بـا معرفی 
مراجع دولتی مربوط اسـت. همچنین کسـانی که بـه دسـتور مقـامات قـضایی، حبـس 
می شوند، افرادي که بـه مجازات هایی غیر از حبـس مانند شـالق محـکوم می شــوند و 
متهمان و مظنونان مراجع قـضایی و انتظامی بـراي نگهداري سوابـق کیفري، بررســی 

هویت واقعی و سوابق سوء احتمالی شان، موضوع انگشت نگاري قرار می گیرند.  

در حقــوق کیفري ایران، مقــررات خاصی در مورد رعایت حــریم خصوصی 
اشخاص به ویژه حریم خصوصی جسمانی آن ها دیده نمی شود و فقط از فحـواي بـرخی 
اصول قانون اساسی و بندهاي ماده واحده ي قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حـفظ 
حقوق شهروندي، می توان بر احترام به حریم خصوصی اشخاص صحه گذاشت. در فصل 

1368
1368

 مجلس شــوراي 
 هیأت وزیران، در شـش مورد، اقـدام بــه انگشــت نگاري 

5-2
کیفري ایران

. ادله ي بـیوژنتیکی و حـریم خصوصی اشـخاص در دادرسـی 

.73 ر.ك.: نجابتی، مهدي؛ پیشین،ص 1-  
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دوم الیحه ي حمایت از حریم خصوصی که تاکنون جنبه ي قانونی نیافته است، بر رعایت 
حریم خصوصی جسمانی اشخاص تأکید شده و «کرامت انسـانی و حقـوق و آزادي هاي 
مالزم با آن» مصون از تعرض دانسته شده است. تفتیش اندام هاي داخلی انسـان ممنوع 
قـلمداد گردیده و «مرجع صالح قـضایی تنها در صورتی مجاز بـه صدور قــرار معاینه ي 
اندام هاي داخلی افراد می باشـد که ظن قـوي وجود داشـته بــاشدکه نتیجه این معاینه 

می تواند به اثبات جرم ... کمک نماید».
تفتیش اندام هاي داخلی انسان باید بـا اسـتفاده از رویه هاي مقبـول پزشـکی 
توسط پزشک متخصص و تا حـد امکان توسـط متخصصان امور پزشـکی صورت گیرد و 
فقــط در صورتی می توان از آن اســتفاده کرد که بــه کارگیري روش قـــانونی دیگري 
امکان پذیر یا مؤثر نباشـد. اخذ خون از افراد نیز بـراي تحـصیل دلیل اثبـات جرم، تابـع 

احـکام تفتیش اندام هاي داخلی اسـت. ماده ي 
مظنون یا متهم در برابـر تفتیش اندام هاي داخلی مقـاومت کند، ضابـطان دادگســتري 
می توانند تنها تا حدي که بـه طور متعارف ضرورت داشـته... اقـدامات الزم بـراي خنثی 

کردن مقاومت او به عمل آورند».
به هر حال در فرایند دادرسی کیفري ایران، اخذ نمونه ي خون یا مایعات دیگر 
به منظور انجام آزمایشات و تست هاي بیولوژیک و زیستی مختلف نیاز به رضایت ذي نفع 
ندارد و حـتی جرایمی که می توانند توسـل بــه نمونه گیري هاي«دي ان اي» و آزمایش 
خون را توجیه نمایند، مشخص نشده اند و همین امر می تواند بـر خالف اصل احـترام بـه 
حقوق خصوصی اشخاص قلمداد گردیده و مشروعیت تحـصیل ادله را مخدوش کند. در 
مورد بررسـی اجسـام خارجی در بــدن افراد نیز وضعیت همین گونه اســت. در جریان 
تحقیقات، گاه بررسی اجسام خارجی موجود در بدن بزه دیده یا مرتکب جرم می تواند در 
کشف حقیقت مفید باشد، پرسش این است که آیا اقدام بـه تفتیش و بازرسـی اندام هاي 

داخلی اشخاص امکان پذیر است؟
در مواردي که بزه دیده فوت نموده باشد و یا بـزه دیده و مرتکب جرم بـا چنین 
تفتیشی موافقـت کنند، این اقـدامات مشـروع خواهد بـود و ادله ي تحـصیلی از روشـی 

 این الیحـه مقـرر می دارد «چنان چه 12

 ماده ي 3 الیحه ي حمایت  از حریم خصوصی1-
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قانونی و قابل قبول به دسـت می آید، اما اگر اشـخاص، انجام عملیات تفتیش و بازرسـی 
بدن خود را نپذیرند، اصوالً «قابل پذیرش نیست که دادرس بتواند اصل احترام به جسـم 
و اراده افراد را نقـض کند و در فقـد قـانون، راسـاً بــدون مجوز قــانونی دخالت نماید» 

در حـال حـاضر، در حقـوق کیفري ایران، قــانون خاصی در این زمینه وجود 
ندارد و در سکوت قانون گذار، برخی مراجع تعقیب در مواردي مانند کشف و ضبـط مواد 
مخدر یا شـرب خمر و اعتیاد، دسـتور بازرسـی اشــخاص و آزمایش خون در متهمان و 

مظنونان را صادر می نمایند. 

در حقوق کیفري فرانسه، در مورد افراد مظنون به حـمل مواد مخدر در داخل 
بدن خود، مسؤوالن گمرك می توانند هنگام عبور این اشـخاص از مرز، بـا موافقـت آنان، 
بررسی هاي پزشکی را انجام دهند، ولی هیچ گونه تدبـیر و اقـدام الزام کننده اي نمی تواند 

به کار گرفته شود، در عمل نیز با تحت نظر قرار دادن اشخاص، موضوع حل میشود.
در مورد نمونه گیري از خون و هواي بازدم اشخاص مظنون به شرب مشروبات 
الکلی یا مصرف مواد مخدر نیز قانون گذار فرانسوي، بـراي کسـانی که این نمونه گیري را 
نپذیرند، مجازات کیفري در نظر گرفته است، اما «در قانون به علت احـترام بـه حقـوق و 

آزادي هاي اشخاص، اجبار فیزیکی تجویز نشده است»
4-234

وجود الکل را می دهد یا هنگامی که اشـــــــخاص مظنون، این آزمایش را نمی پذیرند، 
می توان با تجزیه و تحـلیل هواي بـازدم یا از طریق تجزیه و تحـلیل و بررسـی پزشـکی، 
آزمایشگاهی و زیسـتیِ نمونه اي از خون، بـه بررسـی موضوع پرداخت. عدم پذیرش این 
بررسی ها توسـط راننده، داراي مجازات رانندگی در حـالت مسـتی بـا الکل (تا دو سـال 

حبس و تا چهل و پنج هزار یورو جزاي نقدي) است. بر اسـاس مواد 2 و 1-
مأکوالت و مشروبـات، هنگام کشــف جنایت یا جنحــه یا تصادف رانندگی که بــه نظر 

)

) 

Pradel,2007,p:439

Ibid, p:439

(

 (

. ادله ي بیوژنتیکی در دادرسی کیفري فرانسه5-3

بر اساس ماده ي 
 قـانون جاده، هنگامی که آزمایش میزان الکل در هواي بـازدم، اجازه ي اثبــات 

 قـانون 3354

2- cass.crim.,30juin1999:Bull.crim.no169
3- Art.L.23-8, I, c.route.
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می رسد تحت تأثیر مصرف الکل صورت گرفته است، پلیس مکلف است بـه بررسـی هاي 
پزشکی، آزمایشگاهی و زیستی مذکور در ماده ي 4-

مرتکب اقدام نماید. عدم پذیرش این بررسـی ها، تا یک سـال حبـس و چهل و پنج هزار 
یورو جزاي نقدي به دنبال خواهد داشت. 

در ماده ي 1-
اقدام به رانندگی می کنند، مطرح شده اسـت. هرگاه تصادف رانندگی منجر بـه فوت، رخ 
داده باشـد، پلیس بـاید بـه بررســی پزشــکی تام رانندگانی که در این تصادف دخالت 
داشته اند، بپردازد و هنگامی که جواب این بررسی ها مثبـت باشـد، یا انجام این آزمایش 
مقدور نباشد یا رانندگان این بررسی ها را نپذیرند، پلیس براي اثبـات مصرف مواد مخدر 
بـه تجزیه و تحـلیل و بررسی هاي«پزشـکی، آزمایشـگاهی و زیسـتی» روي می آورد. در 
تصادف رانندگی منجر به جرح، انجام این اقدامات اختیاري است. به هرحال عدم تبعیت 

از این تدابیر، تا دو سال حبس و تا چهل و پنج هزار یورو جزاي نقدي در پی دارد.  
افسران پلیس قضایی می توانند در جریان تحقیق، بر روي اشخاصی که یک یا 
چند دلیل موجه بــراي دخالت آن ها در ارتکاب جرم وجود دارد، اقـــدام بـــه عملیات 
نمونه گیري خارجی نمایند. این نمونه گیري ها امکان مقایسه بـا آثار و قـراین تهیه شـده 
بــــراي ضرورت هاي تحقیقــــاتی را می دهد. این مأموران همچنین می توانند بــــه 
فهرست برداري آثار و عالیم به ویژه آثار انگشتان، کف دست یا عکس برداري اقدام کنند. 
این تدابیر با رضایت ذي نفع صورت می پذیرد و عدم رضایت او موجب محکومیت وي بـه 
مجازات تا یک سال حبـس اسـت. اخذ آثار انگشـت و عکس بـرداري می تواند در فرایند 

بررسی هویت اشخاص نیز صورت پذیرد.  
در کشــور فرانســه تا مدت ها بــراي تحــصیل دلیل از طریق «دي ان اي» 
قانونی وجود نداشـت، تا اینکه قــانون هفدهم ژوئن 

1998
موضوع براي نخستین بار در ماده ي 

234
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 درباره ي جرایم داراي ماهیت جنسی و حمایت از اطفال بـزه دیده وضع شـد. این 
54

 قانون جاده بـر روي اشـخاص 

 قانون جاده، وضعیت اشـخاصی که تحـت تأثیر مواد مخدر 

-

)M.ledouarin,2004,p:29 (

 قـانون آیین دادرسـی کیفري (اوراق ملی 706

3- Art.55-1 et 76-2 c.pr.p n.è
4- Art.78-3 et 78-5 c.pr.p n.è

1

3

2- Art.L.235-1, al.4 c.route.
1- Art.L.3354-2 C.d b.boissons.è
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خودکار آثار ژنتیکی) که توسـط بخشــنامه ي چهاردهم دسامبــر 
اجرایی آن در تاریخ هجدهم می 

نگهداري نمونه هاي زیستی تکمیل شده است، مطرح شد. رویه ي قضایی نیز بـر پذیرش 
این نوع دلیل صحه گذاشت.  

بر اساس بند نخست ماده ي 
«اوراق ملی خودکار آثار ژنتیکی که تحت نظارت یک قاضی قرار دارد، به تمرکز بـر روي 
آثار ژنتیکی ناشی از عالئم زیسـتی و آثار ژنتیکی اشـخاص محـکوم بـراي یکی از جرایم 

مذکور در ماده ي 
جرایم، اختصاص دارد».

بنابـراین، اوراق آثار ژنتیکی،آثار «دي ان اي» برداشـت شـده از محـل وقـوع 
جرمی که مرتکب آن ناشناخته است، و آثار ژنتیکی اشخاص داراي محکومیت قطعی به 

یکی از جرایم مذکور در ماده ي 
نظارت قـاضی و در عمـلتحــت نظـارت دادســـتان اســـتان پاریس قـــرار می گیرد 
بـه طور خالصه، اوراق آثار ژنتیکی در مورد مرتکبـان 
جرایم جنسی، جنایات علیه بشریت و جنایات و جنحـه ها یا صدمات عمدي بـه حـیات 
اشخاص، شکنجه و اعمال وحشیانه، خشونت عمدي، قاچاق مواد مخدر، تجارت انسـان، 
روسـپیگري، سوءاســتفاده بــراي تکدي گري و در خطر قــرار دادن اطفال، سرقــت، 
اخاذي،کالهبرداري، تخریب، لطمه به منافع اساسی ملت، اعمال تروریسـتی، تقـلب در 

مسکوکات و جرایم اختفاء یا تطهیر عایدات حاصل از جرم تهیه می شود.  
این پرسش مطرح می شود که آیا براي آن که تحصیل دلیل مشروع و قـانونی 

باشد ذي نفع باید به نمونه گیري با هدف تحصیل «دي ان اي» رضایت دهد؟
تا پس از تصویب قانون سال 

ضروري می دانستند. در حال حـاضر می توان بـه سـه دلیل  ذي نفع را بـه تبـعیت از این 
تدبیر الزام نمود:

 نخست آن که، بر اسـاس ماده ي 

1998
2000

54

55

55

1998

11

 و آیین نامه ي 
، راجع بــه اوراق آثار ژنتیکی و واحـــد مرکزي 

-

-

-

، بـرخی مراجع قـضایی، رضایت ذي نفع را 

-

706

706

706

16

 قـانون آیین دادرسـی کیفري فرانسـه 

 به منظور تسـهیل شناسـایی هویت و تعقـیب مرتکبـان این 

 این قـانون مشـتمل اســت. این اوراق تحــت 

 قـانون مدنی که شـیوه ي شناسـایی 

)Guinchard,2007,p:425  (

2- Art.706-55 C.pr.p n. è
3- Rennes, 14 août 1997, D., 1998

1

2

1  - Cass.crim., 25 juin 2001 : Bull . crim.no 157; cass.crim., 20 nov.2002: Bull.
crim.no 47.
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هویت اشخاص توسط آثار ژنتیکی را پیش بینی کرده است، در موضوعات مدنی بـه ویژه 
نسب، رضایت ذي نفع باید از قبل و به صراحـت تحـصیل شـود، اما در موضوعات کیفري 
چنین اقــتضایی وجود ندارد و لذا می توان استنبـــاط کرد که رضایت ذي نفع ضروري 

نیست
معروف بـه «اخالق زیسـتی» در بیسـت و هفتم ژوئیه 

جسمانی اشخاص ارزش قانون اساسی دارد و مطلقاً غیرقابل تعرض است؛ و سوم این که، 
در برابر ضرورت مهم جست وجوي حقیقـت در پرونده هاي مهم بـه کمک «دي ان اي»، 
اخذ قسمتی از مو یا آب دهان اشخاص نمی تواند صدمه ي چندانی بـه حقـوق بشـر وارد 

) آورد و نقض حقوق فردي اشخاص قلمداد گردد.
رویه ي قــضایی اروپا نیز در موارد ضروري الزام شــخص را می پذیرد. تصمیم 

کمیسیون قدیمی اروپایی حقوق بشـر در سـیزدهم دسامبـر 
همین مداخله ي الزام آور بـراي اخذ نمونه هاي جسـمانی، در یک جامعه ي مردم سـاالر، 
توسط قانون ضروري شناخته شد و این امر بـا هدف مورد جسـت وجو، متناسـب باشـد، 
توجیه شود. اخیراً نیز بر اساس آراء دیوان اروپایی حقوق بشر، حق سکوت به شـیوه هاي 
الزامی مانند نمونه گیري از خون یا بافت بـدن بـراي تجزیه و تحـلیل تسـري نمی یابـد. 

در مورد عدم تبــعیت اشــخاص از نمونه گیري هاي ضروري، در کشــورهاي 
مختلف، سه رویه ي متفاوت وجود دارد: در برخی کشورها، عدم پذیرش این تدابیر داراي 
مجازات حبس یا جزاي نقدي است؛ برخی دیگر، به دادرسان اجازه داده اند تا با توجه بـه 
ادله ي جرم، نتایج چندي را از این عدم پذیرش احتمالی استنبـاط نمایند؛ گروهی دیگر 

از کشـورها نیز، توسـل بـه اجبـار و الزام نمونه گیري را پذیرفته اند. 

از ماده ي 
استنباط می شود:

 نخست آن که، هرگاه موضوع نمونه گیري، شخص متهم به جنایت یا جنحه با 
حداقل ده سـال حبـس باشـد، نمونه گیري می تواند بـدون رضایت ذي نفع انجام شـود؛ 

) 

 

)

 )
(

pradel, op.cit, p:443

Table,2007,p:3

Sudre, 2007,p:291

Matsopoulou, 
op.cit, p:144

 (

(

دوم این که، شوراي قـانون اساسـی در تصمیم خود 
1994

1979

56

 نگفته اســت که تمامیت 

یادآور می شـود که 

-

(

 قــانون آیین دادرســـی کیفري فرانســـه، نکات چندي 706

2- Comm. E.D.H., 13 dec . 1979, no 8378/78.

1

1- C.const., 27 juillet 1994.

2
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بنابراین، مفهوم این مقرره ي قانونی، جواز توسل به اقدامات قهري اسـت؛ دوم آن که، در 
حاالت دیگر، عدم پذیرش نمونه گیري هاي زیسـتی، تا یک سـال حبـس و تا پانزده هزار 
یورو جزاي نقدي به دنبال دارد، در این موارد مسؤوالن تحقـیق نمی توانند بـه اقـدامات 
اجباري متوسل شوند؛ سـوم آن که، انجام یا شـروع بـه انجام مانورهایی بـراي جایگزین 
کردن نمونه ي مواد زیستی شخص ثالث به جاي نمونه ي مواد زیسـتی مختص بـه خود، 
مستوجب محکومیت بـه تحـمل حبـس یا پرداخت چهل و پنج هزار یورو  

است.

تحـول علوم در زمینه هاي مختلف موجب شـده اسـت در کشـف بسـیاري از 
جرایم و اثبات آن ها، دادرس در پرتو نظرات اشخاص خبره و کارشـناس گام بـردارد و تا 
آنجا که مستند علم اهل فن از طریق استنتاجات عقلی و سـایر مدارك و شـواهد موجود 
به دست آمده و با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت داشته باشـد، 
از آن تبـعیت نماید. کارشناسـی از ادله ي مهم اثبـات محســوب می گردد و در عمل در 
بسیاري از دعاوي، مسأله ي استناد و ارجاع به کارشناسی مطرح می شـود. دلیل این امر، 
وجود موضوعات فنی و تخصصی است که بررسی و اعالم نظر متخصص امر را می طلبـد؛ 
زیرا، قاضی، در امور حکمی دعاوي خبره اسـت و در مورد موضوعات فنی دعوا،  تخصصی 
ندارد. کارشناسی، اماره ي قضایی است که تشخیص صحت یا عدم صحـت آن بـا قـاضی 
است، اما، الزم نیست موجب علم دادرس شود؛ زیرا، قانون گذار بـراي کارشناسـی و نظر 
کارشناس شرایطی را مقرر کرده است که با حصول آن ها، نظر کارشـناس معتبـر خواهد 

بود.
امروزه در عرصه ي دادرسی هاي کیفري با توجه به پیشـرفت هاي شـگفت آور 
علوم و فنون بشري، به ویژه در حیطه ي کشـف علمی جرایم، کاربـرد وسـایل و امکانات 
علمی و آزمایشگاهی براي کشف حقیقت و جمع آوري ادله ي اثباتی به جاي اسـتفاده از 
روش هاي قـدیمی متداول شـده اسـت. اسـتفاده از ادله ي زیســتی و ژنتیکی در فرایند 
دادرسی کیفري ایران و فرانسه در راستاي این پیشرفت ها و تحوالت بوده است که اعتبار 

و صحت آن ها نیز از قواعد حاکم بر کارشناسی تبعیت می نماید.

جزاي نقـدي

6. برآمد
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