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 چکیده:

 از این رو،. ها از اهمیت خاصی برخوردار استجرائم منافی عفت به دلیل تعرض به حیات مادی و معنوی انسان

تر با آن برخورد کرده و  اسالم در تئوری و تشریع، با شدت هرچه تمام ایران به تبعیت از سیاست جنایی سیاست جنایی

در  گونه جرایمایندر  هر دو سیاست جناییهای سنگینی برای آن مقرر کرده است. ولی از نظر اجرایی رویکرد مجازات

فرایند رسیدگی  در و ثبوت است وادله اثبات جرم و اجرای مجازات، عکس این سیاست در مرحله  تعقیب، تحقیق، مرحله

ممنوعیت تحقیق در این گونه از جرایم نیز در همین راستا  .مورد نظر قرار گرفته استو  پوشی توصیه رم سیاست بزهبه این ج

در جرایم منافی عفت نیز به جز در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد و یا جرم مشهود ارتکاب  است. بینی شدهپیش

د ندارد. عالوه بر دادرسی افتراقی در رسیدگی به جرایم منافی عفت ادله اثبات نیز در این نوع از امکان تحقیق وجو ،یافته

جرایم از سیاست جنایی افتراقی برخوردار و ارزش اثباتی منحصر به ادله قانونی با شرایط فقهی می باشد و در مورد اثبات این 

ای وجود دارد. مساله اصلی در این نظرهای عدیدهواطالعاتی اختالفهای نوین ارتباطی جرایم با ادله علمی و فناوری

پژوهش این است که بزه پوشی در جرایم منافی عفت بر چه اساسی صورت می گیرد؟ آیا بر اساس اخالق و یا اصول 

گرفته شده که در این مورد  پیشنهادیاسالمی صورت می گیرد و یا اینکه بر اساس عرف جامعه این عمل انجام می شود؟ 

برای این گونه جرایم باید از تعزیر استفاده کرد. مقاله حاضر با هدف  در صورت عدم اثبات جرم حدی است این است که

رسد که سیاست جنایی تقنینی ناموس به نگارش درآمده و به این نتیجه می کمطالعه ارزش اثباتی ادله علمی در جرایم هت

ر یین جرایم موجب شده که در اثبات این گونه از جرایم بیشتر متمرکز بر ادله قانونی نظپوشی در رسیدگی به امبتنی بر بزه

 گیرد.اقرار و شهادت باشیم و ادله علمی به ندرت با تاثیر گذاری بر علم قاضی مورد استناد قرار می

 پوشی: منافی عفت، هتک ناموس، ادله اثبات، بزهکلیدواژه ها              

 ضرورت موضوع .1

نیست، لذا ادله ای که وجود دارد و تعیین شده است دارای  منافی عفتجرایم اثبات در حقوق ما شارع به دنبال 

)اعم از مصاحبه با قضات است. در واقع با توجه به تحقیقات میدانی دشوارمحدودیت هایی است و شرایط احراز آنها 

که صورت گرفته است اکثر جرایم ناموسی از طرف خانوداه ها از ترس آبرو مورد پیگیری قرار  رسیدگی کننده به این جرائم(

اثبات واقع نمی مورد متاسفانه از نوع حدی گیرد و آنهایی که مورد پیگیری قرار می گیرد به دلیل فقدان دالیل اثباتی  نمی

 شرایط خاص است و بنابراین مورد اثبات واقع نمی شوند.مرد آنهم در  4گردد. دالیل اثبات این امر شامل اقرار و شهادت 
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در  منافی عفتمطرح است این است که مجازات هایی که برای جرائمی از نوع  مقالهدر واقع مساله اصلی که در این 

گرفته است و باید بر اساس تعزیرات مجازات هایی شدیدتر در نظر  خفیف و غیر بازدارندهنظر گرفته می شود، مجازات های 

، اعمال شالق حدی به تنهایی کافی نیست بلکهکرده  جنسی شود. به عنوان مثال برای فردی که به یک دختر نوجوان تجاوز

تا اینکه مجازات  را در نظر گرفت یا سایر مجازات های تکمیلی سال زندان چندمی توان برای چنین فردی حداقل برای مثال 

 است. متناسب با وضع فعلی جامعه دغذغه های مهم در این حوزه اجرای عدالت. لذا یکی از جنبه بازدارنده بیابد

 دلیل  .2

به  (. در زبان و ادب فارسی دلیل56: 1831باشد)معین،  می  و برهان  ادله در لغت جمع دلیل  به معنای راهنما، حجت

رفی به چیزی گفته (. و در اصطالح ع23: 1831معنای راهنما و رهنمون و نشان و عالمت آمده است )شمس، 

 شود، که امری را اثبات نماید. می

بینه مونث بین و در لغت به معنای »های بینه و ایمان آمده است. در لسان شرع، به جای دلیل به معنای اخص، واژه

(. در فقه دلیل 1415)ابن منظور، « دلیل روشن و آشکار و برهان واضح و ایمان جمع یمین به معنای سوگند است

 .شود به آن استدالل می حکم شرعی مفهوم حجیت نیز به کار رفته و عبارت است از آنچه که برای اثباتدر 

بینی شده و در مراجع قضایی سبب اقناع شود که در قانون پیشای گفته میدلیل در مفهوم اخص، به هر وسیله 

قانون  134قانون مدنی و با مراجعه به ماده  1263ان دادرس به واقعیت امر مورد ادعا شود. با توجه به ماده وجد

دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد »آیین دادرسی مدنی که در آن 

ی حقوقی از مفهوم اخص دلیل پیروی نموده است؛ چرا شود که قانونگذار در امور و دعاو، معلوم می«نمایندمی

کند و جز در موارد استثنایی عمال وظیفه او اظهارنظر که در این نوع دعاوی، قاضی معموال نقش حکم را ایفا می

بر مبنای ادله ارائه شده از سوی اصحاب دعواست و خود در مقام تحصیل دلیل به سود یکی از اصحاب دعوا بر 

کند و به این اتخاذ تصمیم می« حقیقت صوری»قاضی حقوقی بر مبنای »ه همین دلیل گفته می شود آید؛ بنمی

قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان امری که اصحاب دعوا برای اثبات  134ترتیب طبیعی است که دلیل در ماده 

-یرادات متعددی به چشم می(. در ماده فوق ا211: 1836)آشوری، « شوددهند، تعریف میمدعای خود ارائه می

 توان این گونه برشمرد:خورد که اهم آنها را می

کند و از هدف آن که رسیدن و رهبری عقل به واقع ماهیت دلیل و نقش اساسی آن را روشن نمی»نخست آنکه  

علم عادی (. در واقع، عالوه بر قابلیت اثبات مجهول قضایی، ایجاد 155، 1833ان، ی)کاتوز« گویداست سخنی نمی

(. که در این تعریف نادیده 48: 1831لنگرودی، برای دادرس از عناصر اصلی دلیل اثبات دعوا است )جعفری

 گرفته شده است.

گیرد؛ در حالی که کند که توسط اصحاب دعوا مورد استناد قرار میدلیل را مقید به امری می»دوم آنکه این تعریف،  

شود بدون آن که طرف دعوایی در میان باشد )مانند امور ز ادله استفاده میهای قضایی در مواردی ادر رسیدگی

 (. 11: 1833)نوجوان، « حسبی و...( یا بدون آن لزوماً مورد استناد یکی از طرفین دعوا قرار گرفته باشد
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شود؛ شامل می سازد که موضوع دلیل امور حکمی را هماین معنا را به ذهن متبادر می« امر»سوم آن که اطالق واژه 

حال آن که موضوع ادله فقط امور موضوعی اسـت کـه اثبـات آنها وظیفه طرفین دعوا است و امور حکمی و 

گیرد. البته در موارد محدود، برخی امور حکمی به امور موضوعی اثبات آنها در حوزه وظایف دادرس قرار می

واهان است و دادگاه تکلیفی در این باره ندارد شوند مانند قانون خارجی که اثبات آن بر عهده خملحق می

سـازد؛ در ایراد مهم دیگر این است که دامنه استفاده از دلیل را به وجود دعوا محـدود مـی (.118: 1832)الماسی، 

حالی که ممکن است در غیر مورد اختالف هم دلیل مورد استفاده قرار گیرد مانند اینکه هنگام اخذ رأی، شناسنامه 

 عنوان دلیل هویت فرد مورد استفاده قرار گیرد.به

یک طرف دعوا مقامات »قانون یاد شده ، خاص امور مدنی بوده در امور کیفری  134تعریف مورد اشاره در ماده 

عمومی هستند و از طرفی هدف از اجرای کیفر اعاده نظم از دست رفته جامعه است لذا تحصیل دلیل منحصر به 

یست و دادرسان نیز محصور به دالیل ارائه شده توسط دادستان یا اصحاب دعوا نمی باشد ارائه اصحاب دعوی ن

وی می تواند مطابق مقررات قانونی هر اقدامی که الزم است انجام دهد. اختیار قضات برای کشف حقیقت است 

آن در امور  و نه تنها فصل خصومت. از طرفی در کشف ادله اصل منع تحصیل دلیل مطرح شده است که مبنای

مدنی رعایت بی طرفی دادرس و در امور کیفری با هدف بزه پوشی جاری می شود. در امور کیفری قاضی با 

آزادی بیشتری در تحصیل دلیل مواجه است به نحوی که هر اقدامی که برای روشن شدن واقعیت های مربوط به 

باید جمع آوری شود و این از جمله وظایف وقوع جرم، انتساب و حتی عدم انتساب به متهم قابل تصور است، 

 ( 218: 1838)طهماسبی، « مقامات قضایی در امور کیفری است

را عایی ادیا سقم و یا صحت ی و چیزم یا عدد جووست که ای ا ع وسیلههر نورت از لیل عباد»خی معتقدند بر

در لیل رو؛ دعام دلیل است. از ایناین تعریف از دلیل، مفهوم در واقع (. که 284: 1836)آشوری، ثابت نماید« 

ست که »هرچه خاصیت آن اکمک میکند. برخی نیز برل به کشف مجهورا ست که ما ی اهر چیزم، عامفهوم 

ی سی کیفردادریین ح آصطال(. در ا111تا: )جعفری لنگرودی، بیست« الیل دنظر فقها ، در شته باشدداهنمایی را

یا د  ناحیه فرم از اللت بر تحقق جردباطنی قاضی ن یماد و اعتقاان یا مر مقناست که به موجب ای اسیلهولیل د

رسد تعریف برخی از دارد.  با توجه به این ایرادات که برای مفهوم خاص دلیل بیان شد به نظر میمعینی ص شخاا

جامعیت و حقوقدانان از دلیل که گفتیم مفهوم عام از دلیل است در مقایسه با تعریف قانونی )مفهوم اخص( از 

 مانعیت بیشتری برخوردار باشد.

بار »شود نماید؛ پس اینکه گفته میای است که وجدان دادرس را اقناع میدر مفهوم عام، دلیل فراهم آوردن هر وسیله

تدارک، تهیه و ارائه »است، دلیل در این مفهوم اعم به کار رفته و به معنای آن است که « دلیل بر دوش مدعی

این مفهوم هر «. نماید، به عهده مدعی استدان دادرس را نسبت به واقعیت امر مورد ادعا اقناع میوسایلی که وج

معنا نیست، ولی اگر چند در امور حقوقی، بویژه در مقام تدارک، تهیه و ارائه دلیل از سوی خواهان یا خوانده بی

ین بدین معناست که برای اقناع وجدان بپذیریم که در امور حقوقی، نظام ادله قانونی پذیرفته شده است و ا



بینی شده است، مفهوم دلیل به معنای شود که در قانون توان اثباتی مشخص پیشای پذیرفته میدادرس، تنها ادله

کند. اما در امور کیفری، دلیل به مفهوم اعم آن مدنظر است و به همین اخص آن در امور حقوقی بیشتر جلوه می

تمهید وسایلی که بتواند اعتقاد دادرس را به درست بودن ادعا تامین »گان اقامه دلیل را به جهت گروهی از نویسند

 اند.تعریف کرده (21: 1831)تدین،  «کند

در مفهوم عام دلیل هر آن چیزی خواهد بود که در مقام دفاع قابل ارائه، و موثر در کشف حقیقت باشد. در این 

ون پیش بینی شده یا نشده باشد، صرف در بر داشتن اطالعات مفید و موثر تعریف دلیل اعم است از آنکه در قان

قابل بررسی و پذیرش خواهد بود. دلیل، سازو کاری است که از طریق آن دادرسان به کشف واقعیت های مربوط 

رسیدن به شوند تا با عبور از اصل برائت، مجرمیت متهم را اثبات کنند. به جرم و انتساب آن به متهم رهنمون می

این هدف هنگامی قابل تحقق است که دادرس با فراغ بال و آزادی تمام به تحصیل دلیل و ارزیابی آن برای کشف 

نظام "برای جمع آوری دلیل و "آزادی تحصیل دلیل"حقیقت بپردازد. لذا این ضرورت سبب شکل گیری اصل 

ادی تحصیل دلیل، با آزادی و اختیار قانونی و برای ارزیابی آن شده است، تا از رهگذر اصل آز "اقناع وجدانی

وری شده آبدون محدودیت، نسبت به تحصیل دالیل اقدام شود و از رهگذر نظام اقناع وجدانی، دالیل جمع

های مربوط به جرم روشن شود در نظام کیفری با توجه به پذیرش اصل آزادانه ارزیابی و از آن طریق واقعیت

رسد عادالنه آن باشد که جهت تامین حقوق بزه دیدگان و حتی متهمین بتوان از ر میآزادی تحصیل دلیل به نظ

 کلیه ادله و مدارکی که موجود است جهت کشف حقیقت بهره جست.

 ادله علمی اثبات جرایم  .3

شود که در مقام اثبات امور )اعم از دعاوی و سایر موارد  به مجموعه مقررات نوشته شده یا عرفی گفته می 8ادله اثبات

در مراجع قضائی به کار رود، مانند: اقرار، شهادت، قسم، امارات، سند و ... )جعفری لنگرودی،  مثل امور حسبی( 

 ختلف دارند:های حقوقی، درباره ادله اثبات، دو دیدگاه م( نظام28: 1838

اند. در این نظام، قانونگذار ادله را احصا کرده و ارزش و اعتبار  ها سیستم ادله قانونی را پذیرفتهبرخی از نظام»  -1

 هر یک از ادله را ذکر نموده است.

قناع اند و اثبات جرم به ا اند. در این سیستم ادله احصا نشده ها سیستم ادله معنوی را پذیرفتهبرخی دیگر از نظام  -2

 (.211: 1836)آشوری، « وجدانی قاضی و اوضاع و احوال پرونده واگذار شده است

ادلة اثبات دعاوی )اعم از دعاوی جزایی و حقوقی( در قوانین مختلف به صورت پراکنده آمده است. از جمله در 

کتبی، امارات و قسم. در  قانون مدنی به طور کلی پنج دلیل برای اثبات دعوا ذکر شده که عبارتنداز: اقرار، اسناد

 نیز در خصوص قتل و جرح جزء ادلة اثبات معرفی شده است.  ، علم قاضی1832و 1811قانون مجازات اسالمی 

)امامی، ند ادهمختلفی تقسیم نموم قساابه ها را  ، آنالیلدثباتی و ارزش ابا عنایت به ماهیت ق، حقوی علما

، نیستنده مشاهدو قابل لمس و ند دارمه زنی شخص مالن درویماد و اقاعتاقسم که با ار و قردت، ا(. شها12: 1811

                                                      
3 Evidence 



شته داثباتی رت اشوند تا حتما قدر ظهان انسااطریق از الیل  باید ع از دین نوامیشوند. ب محسوی الیل نظراز د

ه ابت شدبه تجربه ثه نگیزالبته تحت تأثیر اند. ارندری عتباایا قسم دت شهاای برژی تکنولوو یعنی علم ، باشند

ب، عاو ارتهدید ، نیورواعاطفی ی هاکمحر، مالیتحت تاثیر انگیزه های الیل بعضا از دسته دین است که »ا

در ها رست. باه اشن نشدروقعیتها و واگرفته ار قره غیرری و بیما، کم هوشی، حسد، کینه، موشیافر، تطمیع

دت شهارد آن مودر یا اف عتراجرمی ب کاتارقع به ف وابر خالق علل فواز شخاصی به یکی ه اشده عمل مشاهد

د، شهون کتمات و مرتکب یا سکواف عترم ابه علت عدم، جرب تکاد ارجووبا ، ند یا بر عکساردهیا قسم خوداده 

، نگشتر اثاآست. »همانند دی االیل ما، دالیلدوم دسته (. د11: 1831)نجابتی، ست« ه انشدور مقدآن کشف 

که به دالیل علمی معروف الیل دینگونه (. ا11)همان: « هغیرو مضا ، اخط، پوکه، گلوله، سلحه، اموم، سپرن، اخو

گفت ان میتور آنها بعضا غیر ممکن است. در واقع نکاده و رد ابود ستناو  ائه ه، ارامشاهد، قابل لمسهستند 

ثر در اند. سایل تشخیص هستومتقنترین از شوند ب محسوء شیااصامت دت قعه که به مثابة شهادی وا»عالئم ما

جمع برای یج ربه تد، همچنین تحت تأثیر مکتب تحققیو نسانی م اعلوه یژوبه ، علمیی پیشرفت عقایدها

« ی روش های قدیمی تحصیل دلیل نشستسایل علمی به جاده از وستفااکشف و الیل ، آوری دحقیقت

 (.3: 1814)گلدوزیان، 

ان قاضی از ویژگی علمی، تجربی، محسوس و مادی به عبارتی بهتر، در دوران معاصر، شناخت و اقناع وجد 

 برخوردار بوده، میزان ذهن گرایی و تردید و تخیل در آن به مراتب کمتر است.

بی تردید پیدایش علوم و فنون جدید در طرز کار دادگستری بی تاثیر نیست. هنگامی که بزهکاران در ارتکاب 

، عدالت نیز برای مبارزه با آن ها ناچار است با سالحی جرایم از شیوه های جدید علمی استفاده می نمایند

 متناسب مجهز گردد و از فنون علمی بهره گیرد. 

سازند و مدّعی برای اثبات های اثبات دعوا، وسایلی هستند که قاضی را در کشف حقیقت، متقاعد می راه

ادلّه احصاء »شود تا سیستم وشش میکند. به رغم اینکه در دارسی مدنی نیز کادعای خویش از آنها استفاده می

کنند در چارچوب ادلّه قانونی به حل نزدیک شود و دادرسان سعی می« اقناع وجدان قاضی»به نظام « شده قانونی

دعاوی بپردازند. اما در دادرسی کیفری، مساله به کلی بر عکس است زیرا در دادرسی کیفری نمی توان دالیل را از 

ات خاصی را بر قاضی تحقیق تحمیل نمود. بنابراین قاضی کیفری از هر راهی ممکن قبل احصا کرد و تشریف

است قناعت وجدان پیدا کند اما راه و وسیله مهم نیست بلکه مهم آن است که اقناع وجدان حاصل شود و هدف 

فین دعواست های اثبات در دعوای مدنی بر عهده طردادرسی یعنی کشف حقیقت تامین گردد. انتخاب و ارائه راه

شوند از آن عدول کرده، به سراغ دلیل دیگری بروند با این توانند در صورتی که نسبت به دلیلی ناکام میو می

)شهادت ،   گیردترین دالیل اثبات کیفری همان دالیلی است که در اثبات مدنی مورد استفاده قرار میوجود مهم

روند )سوگند و اقرار( زیرا در صومت و قطع دعوا به کار میسند، امارات و ...( بجز دالیلی که فقط برای خ

 دادرسی کیفری، فصل خصومت معنا ندارد بلکه احراز حقیقت مهم است.



قانونگذار قانون مجازات اسالمی، بخش ششم از کتاب اول را به ادله اثبات در امور کیفری اختصاص داده 

ادله اثبات در امور کیفری پرداخته است. فصل اول آن در است. در این بخش قانون گذار در پنج فصل به بیان 

ارتباط با مواد عمومی بوده و به کلیاتی از انواع ادله و طریقت یا موضوعیت آنها در اثبات جرایم اشاره داشته 

فصل است. در فصل دوم به تشریح اقرار، شرایط اقرار کننده و تعداد اقرار در اثبات انواع جرایم پرداخته است. در 

سوم به موضع شهادت مانند اقرار اشاره نموده و شرایط شاهد و دیگر موارد را ذکر نموده است. در فصل چهارم 

به سوگند و شرایط ادا کننده آن و نحوه سوگند و طریقت آن در اثبات جرایم اشاره نموده است و باالخره در 

ی پرداخته و علم قاضی را یقین حاصل از فصل ششم به علم قاضی به عنوان یکی دیگر از ادله اثبات دعو

تر به این نکته اشاره نموده است که در تعارض ادله در درجه اول مستندات بین معرفی نموده است و از همه مهم

 علم قاضی است و در مراتب بعدی به ترتیب اقرار، شهادت و قسامه قرار دارند.

صراحت علم قاضـی را بـه عنـوان یکی از ادله برشمرده بهرسد قانونگذار با تدقیق در این مقرره به نظر می

اللهی الناسی و حقاست و خالف قانون مجازات اسالمی سابق تفکیکی میان استناد به علم قاضی در دعاوی حق

ی گردآوری قائل نشده است و اقناع وجدانی قاضی اهمیت دو چندانی یافته است؛ بنابراین قاضی در دو مرحله

ی علمی نیز برای اثبات و تواند از ادلهزیابی آن در چارچوب قانون از آزادی عمل برخوردار است و میادله و ار

  .احراز جرم استمداد جوید

، ساختهر شکاآیم اجرت ثباو اکشف ار بزو اسایل وجمله از ها م  زمینهتماد را در خور ثاآوری آفن م و پیشرفت علو 

با اردی موار در قردت و الة سنتی مانند شهاادحتی ، نامندعلمی« میی لهدا»آن را که ی عصردر که ای به گونه

له ادکه »د تعریف کررا علمی اثبات لة ان ادین چنین بتواسد رنظر میبهشوند. میه لة علمی جدید سنجیدادکمک 

ت مطالعااز لة حاصل ، و ادمکانیکیو شیمیایی ، له فیزیکیادقبیل از علمی ت تجربیااز تست رعلمی عبات ثباا

م  علوی هاوردستادسایر و مایشگاهی و آزپزشکی م و علوو شناسی م جر، نشناسی، رواشناسین نساا

« دمیگیرار قرده ستفارد اموی کیفری سیدگیهام و رجرت ثبا، ایابیمیند جرآفردر که ، نوین بشری هاژیتکنولو

ز ادله قانونی در ادامه به سیاست تقنینی و (. با عنایت به این تعریف، و شناخت ادله علمی ا814: 1833)تدین، 

 پردازیم. قضایی در ارتباط با ارزش اثباتی ادله علمی می

 انواع جرایم منافی عفت .4

عفت  یاعمال مناف ان،یرانیا یو عفت ذات نهیرید یها مقدس اسالم و سنت عتیبا الهام از شر رانیا یدر جامعه اسالم

به  یو مذهب یسنت ،یمحل ،یمل یها دگاهیکرده است که با د دایپ یشتریب قیو مصاد افتهیتحول  خیدرطول تار

 -(1 :ذکر شده است   پنج قسم مجازات یاسالم جازات. در قانون مردیقرار گ لیو تحل هیمورد تجز تواند یم یخوب

 ق.م.ا(. 12)ماده  بازدارنده یها مجازات -(6 رات؛یتعز -(4 ات؛ید -(8قصاص؛  -(2حدود؛ 

شده است.  انیب« بازدارنده یها مجازات»و  «راتیتعز»، «حدود»عفت در مقررات مربوط به  یجرائم مناف یها مجازات

به دو  توان یعفت را م یجرائم مناف نیها وجود ندارد. بنابرا نوع جرم نیمجازات ا «اتید»و « قصاص»در باب 



 یها و مجازات ریعفت مستلزم تعز یجرائم مناف ب( عفت مستلزم حد؛ یجرائم مناف الف( :نمود مینوع مهم تقس

قابل اثبات  یمتفاوت یها خود را داشته و با روش ژهیاز انواع دوگانه جرائم مذکور مقررات و کی هر .بازدارنده

 (.64: 1838)خالقی،  باشد یم

 با توجه به فراوانی جرائم منافی عفت در باب تعزیر به موارد ذیل اشاره ای می شود:

عمل  اینباشد، مرتکب روابط نامشروع و  تیآنها علقه زوج نیکه ب یهرگاه زن و مرد»ق.م.ا.:  581موجب ماده  به

ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با  33مضاجعه شوند، به شالق تا  ای لیتقب لیاز زنا از قب ریعفت غ یمناف

هر کس علناً در انظار و »ق.م.ا. آمده است:  583 ه. و در ماد«شود یم ریعنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعز

ضربه  14تا  ایماه  2روز تا  11عمل به حبس از  فریعالوه بر ک دیو معابر تظاهر به فعل حرام نما یاماکن عموم

 یعفت عموم یول باشد ینم فریک یشود که نفس آن دارا یکه مرتکب عمل یو در صورت گردد یشالق محکوم م

در ارتباط با «. ضربه شالق محکوم خواهد شد 14تا  ایروز تا دو ماه  11فقط به حبس از  د،یانم دار حهیرا جر

 :وجود دارد لیمجرمانه ذ نیعناو یکتاب پنجم قانون مجازات اسالم جدهمیعفت در فصل ه یجرائم مناف

 از زنا؛ ریعفت غ یعمل مناف ایرابطه نامشروع  -(الف

 .مرتبه؛زنا با اقرار کمتر از چهار  -(ب

 پوشش؛ کی ریقرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در ز -(ج

 شهوت؛ یاز رو دنیبوس -(د

 .پوشش؛ کی ریقرار گرفتن دو زن به طور برهنه ز - (ه

 ؛یبدون حجاب شرع یحضور زنان درمعابر و انظار عموم -(و

 (؛یتظاهر به عمل حرام )علناً در انظار و اماکن عموم -(ز

 کردن اماکن فساد؛ ریدا -(ح

 خالف شرع و موجب فساد؛ شیلباس و آرا دنیپوش -( ط

 .مبتذل و تجارت آنها یها لمیف ایگذاشتن عکس  شیبه نما -(ی

چنانچه گفته شد همه اعمال  اما عنوان شده است رانیا یاسالم یمدون جمهور نیمذکور با صراحت در قوان اعمال

جوانان به  قیتشو» ،«یگر یروسپ»از اعمال مانند:  یاست. بعض دهیموضوعه عنوان نگرد نیعفت درقوان یمناف

 یخاص یفریعنوان ک نهایا ریو نظا «زنانفحشاء  دیاعاشه از عوا»، «ازاله بکارت بدون زنا» ،«یفساد و شهوتران

 (.51-55: 1838)خالقی،  ندارد

 برای تحصیل دالیل اثبات جرایم منافی  4سیاست جنایی تقنینی  .5

                                                      
مشتمل بر دو قسم سیاست جنایی تقنینی)برآمده از تصمیمات دسـتگاه قانونگـذاری( و سیاسـت جنـایی قضـایی)برآمده از      سیاست جنایی - 4

 تصمیمات و آرای محاکم( می باشد.



دهد که به تبعیت از نظام حقوقی فرانسه که بیشتر قوانین جزایی ایران ملهم قوانین پیش از انقالب نشان مینگاهی به 

-از انقالب با شتاب علوم و فناوری های پیشهای معنوی بوده است. در اواخر سالدلیل باشد مبتنی بر روشاز آن کشور می

استفاده از ادله علمی و خردمندانه هموار شد و برای خود جایگاه پیدا کرد های نوین اطالعاتی و ارتباطی گرایش به گسترش 

داد تا آنجا که دادرس حق داشت از هر راه قانونی که شده ها به اقناع وجدانی قاضی اهمیت زیادی میگذار در این سالقانون

های گذشته فراموش شد و سیستم دلیلهای برای رسیدن به واقعیت بهره گیرد. پس از پیروزی انقالب اسالمی، مدتی روش

-های دوران گذشته را نمیعلمی مورد تردید قرار گرفت. دیری نپایید که جامعه حقوقی به خوبی دریافت که روش -معنوی

« های قانونیدلیل»های سنتی روی آورد؛ در نتیجه در کنار روش سنتی توان به طور کلی کنار گذاشت و از یاد برد و به روش

های سنتی در جرایم حدود، قصاص و دیات آشکارا دیده علمی باید وجود داشته باشد. روش –دید اقناع وجدانی روش ج

گذار در این نگاهی گذرا به مواد قانونی اختصاص یافته به جرایم یاد شده نشان دهنده این واقعیت است که قانون .شودمی

گذار به صراحت  در هتک ناموس و جرایم منافی عفت به دالیل قانونهر چند  6دالیل قانونی گرویده است. زمینه به روش

ای نکرده است اما با دقت در محتوای آنچه که در باب حدود در مواد مختلف قانونی یا علمی اثبات کننده این جرایم اشاره

پوشی، حاکمیت دالیل قانونی مبتنی بر بزه 1832های جدید در قانون آیین دادرسی کیفری بینی شده است و همچنین گامپیش

 دهد. را نشان می

های کیفری مرحله تحقیق است که در غالب موارد ادله اثبات کننده باید ترین مراحل در دادرسی یکی از مهم

 اقداماتی در جرائم منافی عفت شامل شود تا بتوان دادرسی را ادامه داد. این مرحله و ارائه تحصیل ،در این مرحله

که از سوی مقام قضایی، به منظور کشف جرم، تعقیب و دستگیری متهم، جلوگیری از فرار وی، حفظ آثار و  است

جمع آوری اطالعات و دالیل اعم از دالیل اثبات جرم و دالیل مفید به حال  ادله جرم، تحقیق از شهود و مطلعین،

منظور از تحقیق  .ام به او صورت می پذیردمتهم، با توجه به اصل برائت و اظهارنظر در مورد دالیل توجه اته

قضایی، صرفاً تحقیق توسط مقامات تحقیق در مرحله مقدماتی نیست بلکه منظور تحقیق توسط مقامات قضایی 

در فرآیند دادرسی کیفری است. برخی از این اقدامات عبارتند از: تحقیق از شاکی، تحقیق از شاهد یا مطلعین، 

هم، جمع آوری اطالعات و دالیل و امارات جرم، تفتیش اماکن و معاینه محل، جلب متهم، بازجویی از مت

تحقیقات محلی، جلب نظر کارشناس، نیابت قضایی، صدور قرارهای تأمین کیفری و صدور قرارهای نهایی )قرار 

  (.منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، قرار ترک تعقیب و قرار مجرمیت

هرگونه اقدام قضایی برای کشف جرم و اثبات آن یا انتساب آن به  توانیم تحقیق در جرایم منافی عفت را

ن معنا است. ای مؤید نیز اند،داده ارائه مقدماتی تحقیقات از حقوقدانان که تعریفی. کرد فشخص یا اشخاص تعری

 ( 14ص ،6ج ،1836آخوندی، )

                                                      
 شتر ر.ک: آخوندی، محمود، شناسائی آیین دادرسی کیفری، جلد هفتم، اثبات بزهکاری و راهنماهای آن، انتشارات سازمانیبرای مطالعه ب -6

 816-886، صص 1832اوقاف و امور خیریه، 



گذار بر خالف عموم جرایم که متصدی تحقیقات مقدماتی آنها بازپرس معرفی نموده است، مطابق قسمت آخر قانون

ق.آ.د.ک؛ تحقیق در جرایم منافی عفت را منحصر در شخص قاضی دادگاه دانسته است و بازپرس  112ماده 

به جرائم زنا و لواط و »دارد: می این قانون نیز مقرر 815ماده صالحیت تحقیق در این گونه از جرایم را ندارد.  

 «.شودطور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی میسایر جرائم منافی عفت به

بر خالف  -1باشد از جمله اینکه های منحصر به فرد دیگر نیز میتحقیق و اثبات جرایم منافی عفت دارای ویژگی

صوصی دارد یا به صورت مشهود ارتکاب یافته عموم جرایم در جرایم منافی عفت به جز در مواردی که شاکی خ

پوشی توسط مقام قضایی است. پوشی و حتی توصیه به بزهباشد هدف کشف و اثبات نیست بلکه هدف بزه

بندی شده و اسناد  ارائه اسناد و مدارک طبقه ق.آ.د.ک؛ 111ماده  2تبصره مطابق  -2ق.آ.د.ک(؛  112ماده  1)تبصره 

. و اگر دسترسی به محتویات پرونده قیقات جرائم منافی عفت به شاکی ممنوع استحاوی مطالب مربوط به تح

از دیگر  -8ق.آ.د.ک(  131منافی با کشف حقیقت باشد باید قرار عدم دسترسی به پرونده صادر گردد )ماده 

ای ویژگی های تحقیق در جرایم منافی عفت، عدم امکان قید نوع اتهام در ابالغ احضاریه در روزنامه ه

تحقیقات جرایم منافی عفت  -4ق.آ.د.ک(  844کثیراالنتشار و محلی در مواردی که اقامت متهم نامعلوم است. )

در جرائم  ق.ا.د.ک؛ 831ماده  2تبصره و باالخره اینکه مطابق  -6ق.آ.د.ک(  862به صورت غیرعلنی می باشد. )

، ابالغ دادنامه حضوری بوده ....از آن حرام است  منافی عفت، چنانچه دادنامه حاوی مطالبی باشد که اطالع شاکی

 .تواند از مفاد کامل رأی اطالع یافته و از آن استنساخ نماید نفع می و ذی

بینی شده باشد با عنایت به مواد مرتبط با تحصیل دلیل در برای تعقیب و تحقیق هر جرمی باید جهات آن قبالً پیش

 112ماده مواد مرتبط با جهات تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری،  راستای اثبات جرایم منافی عفت و دیگر

 6، با قرار دادن اصل بر ممنوعیت هر گونه تعقیب و تحقیق در جرام منافی عفت؛ استثنائاً  1832ق.ا.د.ک مصوب

شرح است که به  شدهجرایم منافی عفت را احصاء  تحقیق در مورد را به عنوان جهات قانونی شروع به تعقیب و

 باشند:میذیل 

جرم منافی  -پ ( مشهود بودن جرم منافی عفت) منظر عام واقع شود جرم در مرئی و -لزوم وجود شاکی ب -الف 

م سازمان های العج( ااقرار متهم  اظهار و -جرم منافی عفت سازمان یافته باشد ث -عفت دارای عنف باشد ت

 (.د.کآق.55ماده 4تبصره ) مردم نهاد

های علمی و فقهی پیرامون این روی ممنوعیت تحقیق و تحصیل دلیل و پشتوانههای پیشرهیافتدر خصوص 

جمله زنا و لواط  اگرچه در دین مبین اسالم ارتکاب اعمال منافی عفت و ازنوع از ممنوعیت بیان شده است که؛ 

-این نمایند، باهای سنگینی محکوم میها را به مجازاتاند و مرتکبان به این جرمرا از گناهان بسیار بزرگ دانسته

منظور جلوگیری از شیوع این محرمات که برای سالمت آحاد جامعه مضر است، اسالم سیاست جنایی حال به



مال شده و  ها برها اتخاذ نموده و تا جایی که ممکن بوده اجازه نداده این جرمخاصی در قبال مرتکبان این جرم

از انظار  دورجایی است که جرم در خفاء و به ت شوند؛ لیکن، اعمال این سیاست درمرتکبان آن شناسایی و مجازا

 دیگر، چنانچه جرم زنا و لواط در خفاء انجام عبارتعموم محقق شود و موجب تضییع حقوق افراد هم نشود؛ به

خدشه  حق جامعه تعرض شده و نه حقوق فرد موردشده و شاکی خصوصی نداشته باشد در این صورت نه به

پوشی نسبت به شده است، بلکه حق الهی نقض شده و چون خداوند متعال مظهر عطوفت و رحمانیت و بزهواقع

 .شده باشد، اغماض نموده استبندگان است، درجایی که صرفاً این حق مورد تعرض واقع

شود ایم منافی عفت میپوشی نسبت به جریکی از استثنائاتی که مانع از سیاست بزه ق.ا.د.ک؛ 112مطابق ماده  

چه سیاست جنایی اسالم مبتنی بر اصل بزه پوشی  گونه جرایم است. اگر دیده در اینوجود شاکی خصوصی و بزه

حق دیگران منافی عفت است، لیکن اعمال این سیاست تا جایی معتبر است که به جرائمو حرمت تجسس در 

به داللت عقل و شرع حرمت تحقیق و تجسس  تعرض نشده باشد. هرگاه جرم دارای شاکی خصوصی باشد

شده بنا به وجود مصلحت اقوی که حمایت از بزه دیده و دفاع از حقوق وی است تحقیق و تجسس  برداشته

پوشی تأکید نماید؛ زیرا در اسالم همانطور که بر اصل بزهناپذیر مییابد و افشای جرم را اجتنابضرورت می

دیده و جبران تألمات روحی و خسارات مادی وی نیز تأکید فراوان شده ت از بزهفراوان شده است، بر اصل حمای

ای که در باب تزاحم مطرح است پوشی با اصل حمایت از بزه دیده تعارض کند بنا بر قاعدهو هرگاه اصل بزه

حرمت  ناچارشود و بهوسیله امری که فسادش کمتر است دفع میاصطالحاً امری که فسادش بیشتر است، به

  (113: 1833 ،یابد )صادقیشده و حکم جواز بلکه وجوب تحقق میتحقیق برداشته

در جرایم صورت علنی ارتکاب یابد؛ موقعیتی است که جرم در مرئی و منظر عام و بهاستثنای دوم مربوط به

لحظه وقوع جرم  مرئی و منظر عام اعم از مکانی است که معموالً مهیای حضور عمومی است، حتی اگر درسنتی، 

مانند کوچه و خیابان( یا مکانی که مهیای پذیرش عمومی نیست، ولی در )کسی در آن محل حضور نداشته باشد 

برابر دیدگان چند نفر )سه نفر یا بیشتر( واقع شود، مانند ارتکاب عمل منافی عفت در منزل شخصی، اما در مقابل 

 اعتراف و ق.آ.د.ک 46ماده به موجب  های جرم مشهودی از حالتاز آنجایی که یک( 116: 1834 ،چند نفر )خالقی

ین قانون ا 112ی گذار در تبصره یک مادهقانون باشد بر خالف سایر جرایم،میمتهم به ارتکاب جرم  اقرار خود

 د،این حال متهم بخواهد اقرار به ارتکاب جرم کن جرایم منافی عفت که شاکی وجود نداشته با مقرر داشته که در

 .قاضی مکلف است وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار کند

قانون مجازات اسالمی  224ماده « ت»استثنای سوم در رابطه با ارتکاب جرایم منافی عفت به عنف است؛ مطـابق بند 

زنای به عنف و اکراه از سوی زانی موجب اعدام زانی بوده و هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در 

حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن 

ق ربایش، تهدید یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری دختر نابالغ یا از طری

 هم جرمی علیه عفت و اکراه ارتکاب یابند، به عنف و منافی عفت هرگاه جرایمهمچنین باید بیان داشت؛  .است



 مورد جسم و توجهی مرتکب نسبت به اختیار قربانی درعنایت به بی با شوند و هم،ق عمومی محسوب میالاخ

حیثیتی که این جرایم می تواند به قربانی به دنبال داشته  روانی و توجه به آثار سوءجسمانی، با و تن خود

-بنابراین، سیاست کیفری ایران در برابر چنین جرمی بسیار سخت. گردندباشد،جرایم علیه اشخاص نیز تلقی می

ته است. دلیل این امر حساسیت بسیار باالیی است که به مجازات سنگینی در نظر گرفگذار قانونگیرانه بوده و 

دیده به دنبال دارد. تجاوز به عنف و اکراه شده و آثار روحی و روانی ناخوشایندی برای بزه سبب تجاوز ایجاد

دیده در ادامه زندگی دچار بحران روحی شده و حتی نسبت به تمام مردان پیرامونش احساس شود بزهباعث می

درصورت نبود ادله »1832می مصوب القانون مجازات اس 241برطبق ماده نکته آخر اینکه؛ اشته باشد. بدبینی د

 بازجویی جهت کشف امور پنهان و اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و

یا اغفال یا مواردی که به موجب ربایش  آزار، اکراه، موارد احتمال ارتکاب با عنف، مستور از انظار ممنوع است.

قانون گذار نخواسته به رو؛ از این این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است،

از  ارتکاب یابد، یا غیرفیزیکی، با عنف فیزیکی و مواردی که جرایم عنف، صرف نبود ادله قانونی یا انکار متهم در

.د.ک آق. 112رسد ماده به نظر میبنابراین؛ فرار متهم از مجازات شود.  موجب و تحقیق اجتناب نماید

 . ناسخ ضمنی این ماده باشد 1832ق.م.ا مصوب 241در حدود تعارض با ماده  1832مصوب

با عنایت به قسمت اخیر باید بیان داشت که دالیل علمی در مواردی که به عنف بوده یا در حکم به عنف باشد 

تواند با علم حاصل از دالیل داشته و قاضی باید به تفحص و تحقیق پیرامون موضوع پرداخته و میارزش اثباتی 

 علمی حتی بدون وجود دالیل قانونی به اثبات بزه و انتساب آن به متهم اقدام نماید.

تعریف نشده تنها در جرم سازمان یافته در قانون ما  الاصویافته است: و باالخره استثنای چهارم در ارتباط با سازمان

مطابق  تصریح شده است.« گروه مجرمانه سازمان یافته» به 1832عنوان فصل چهارم در بخش سوم ق.م.ا مصوب

گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتا : »گونه تعریف شده استقانون گروه مجرمانه این این 81یتبصره ماده

ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل،هدف آن برای منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر است که برای 

تحقیق  درصورتی که جرایم منافی عفت توسط این گروه ارتکاب یابد تعقیب و« ارتکاب جرم منحرف می گردد

های جرمممکن است های منافی عفت در سطح جامعه بدیهی است که با گسترش جرم. مانع استالپیرامون آن ب

ها شده و یافته ارتکاب یابد و با تشکیل باندهای تبهکاری افراد زیادی جذب این گروهانمذکور به شکلی سازم

با توجه به رخداد چنین  .مرزی فراهم آیدمرزی و برونهای مذکور در سطح درونهای گسترش فعالیتزمینه

-یافته و میفزایشپیش ا از های منافی عفت بیشبحرانی، احساس نیاز به تدوین سازوکارهای برخورد با جرم

نهاد و دولتی فرآیندی در نظر گرفت تا سطح رشد  های اجتماعی مردمبایست با تعامل و همکاری سایر گروه

های با اعضای بیش از سه  نفر را که دارای اهداف شاید بتوان گروهها به حداقل کاهش یابد. گونه جرماین

است و در راستای هدف مشترک اقدام به تهیه و نشر  مشترک بوده و برای ارتکاب چنین جرایمی تشکیل شده



دهند های نشر میهای تهیه شده از آنها را در این محیطکنند یا با سوء استفاده از اشخاص فیلمهای پورن میفیلم

 یافته تلقی نمود. سازمان

توان صرفا به دالیل قانونی برای اثبات جرایم منافی عفت بسنده نمود و ارزش اثباتی برای علم در این استثنا نیز نمی

قاضی قائل نشد بلکه مقام قضایی موظف است که با تحقیق پیرامون موضوع به تحصیل دالیل علمی پرداخته و در صورت 

 اقناع وجدانی حکم صادر نماید. 

توان نتیجه گرفت که سیاست تقنینی در ایران برای ن قبل و بعد از انقالب؛ میی یاد شده از قوانیبا توجه به پیشینه

تحصیل دالیل اثبات جرایم منافی عفت معطوف به دالیل قانونی است و در این مسیر هر چند به علم قاضی نیز به صورت 

شود یه قضایی که در ادامه مطالعه میشود اشاره نموده است اما در عمل با توجه به روکلی که شامل جرایم منافی عفت نیز می

شود و در کنار علمی منجر به اقناع وجدانی مقام قضایی در استناد به علم حاصله از دالیل علمی می -به ندرت دالیل معنوی 

 کنند مگر در موارد استثنایی و محدودی که ذکر آنها در باال آمد.  این دالیل لزوما به دالیل قانونی نیز استناد می

 سیاست جنایی قضایی برای تحصیل دالیل اثبات جرایم منافی   .6

-های مشورتی رجوع میبرای مطالعه سیاست جنایی قضایی به آرای صادره از محاکم، آرای وحدت رویه و نظریه

 شود. نگاهی به رویه قضایی پیش از انقالب موید این حقیقت است که اثبات جرایم منافی عفت ویژگی افتراقی نسبت به

 ها علمی و بر مبنای قرینه ها و اماره ها قابلیت اثبات دارد.سایر جرایم نداشته و همانند بقیه جرایم با روش

بعد از انقالب به تبعیت از سیاست تقنینی و به بهانه مغایر بودن دالیل علمی با مقررات فقهی رویه قضایی نیز به سمتی 

ی با دالیل علمی داشت. در جرایم منافی عفت بر خالف رویه حرکت نمود که حکایت از جایگزینی دالیل قانون

های اثبات این جرایم با سایر جرایم قائل نبود، رویه بعد از انقالب به قضایی قبل از انقالب که تفکیکی بین روش

یل دهنده توجه بیش از حد به دالدادرسی افتراقی و به تبع آن دالیل اثباتی خاص این جرایم معطوف شد که نشان

قانون و عدم قابلیت اثبات این گونه از جرایم با علم قاضی دارد حتی در فرضی که علم قاضی اثبات کننده تلقی شود 

باید دارای شرایط متعددی باشد از جمله اینکه حتما باید علم قاضی با استناد به ادله علمی از طریق متعارف باشد. 

-از آن دارد که علم قاضی باید از راه متعارف تحصیل شود در غیر اینهای متعدد دیوان عالی کشور نیز حکایت رویه

 81/1/1812مورخ  4تواند اثبات کننده باشد. در رای اصرای هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره صورت نمی

موع المجباشد؛ )چون( حصول علم از راه متعارف نبوده و محتوای پرونده من حیثاعتراض موجه می»آمده است: 

همچنین درباره متعارف بودن علم قاضی در زنا، در یکی از آرای « داللت بر ارتکاب جرم زنا از طرف متهم را ندارد

های کیفری یک اصفهان بر رجم حسن و بانو طاهره به اتهام ارتکاب نظر دادگاه»وحدت رویه چنین آورده است: 

ت پرونده اظهار شده از آن جهت که طرق متعارف زنای محصن و محصنه که به استناد علم حاصله از محتویا

 3/8/1836-2585/1مطـابق نظریه همچنین « شودذ نمییحصول علم ذکر نگردیده به اکثریت قریب به اتفاق آراء تنف

های واضح و روشن و متعارفی باشد که به بایست نشانه ها و قرینهمستند علم قاضی می»اداره حقوقی قوه قضائیه 

متعارف بودن در خصوص « گردد ؛ به طـوری کـه بتواند در دادگاه دیگر برای دیگران ایجاد علم کندعلم حسی بر



: چنانچه که سوالدر ارتباط با این از سوی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه استفتائاتی از فقهای عظام علم قاضی 

ما متهم منکر اتهام انتسابی باشد، ن شخص با وی زنا کرده است، االدختری پس از وضع حمل، مدعی باشد که ف

 :بفرمایید

های دقیق علمی طفل را به نامبرده منتسب کند، آیا شرعا این نظر حجیت الف( اگر پزشکی قانونی در نتیجة آزمایش

 دارد؟

 توان حد زنا را بر متهم جاری کرد؟ ب( در صورت حجیت، آیا می

، فقهای عظام نه تنها زنا را ثابت شود، موید این است کهه مینگاهی به پاسخ های داده شده که در ذیل عینا آورد

 .انداند، بلکه حتی انتساب طفل به پدر احتمالی را نیز مورد تردید قرار دادهندانسته

 :پاسخ فقها

 ایاهلل سیدعلی خامنهآیت

 .الف( حجیت ندارد، مگر در صورت حصول یقین

 شودب( جاری نمی

 هلل صافی گلپایگانیاآیت

 .لف( نظر مذکور شرعا حجت نیستا

ب( در فرض حجیت نمی توان حد زنا را بر متهم اجرا کرد؛ چون امکان دارد نطفـه بـا جـذب منی و بدون وقوع زنا به 

 .وجود آمده باشد

 اهلل محمدفاضل لنکرانیآیت

 .شودیالف( اگر برای قاضی علم حاصل شود که کودک برای فرد مورد نظر است، کودک به او ملحق م

 .شود؛ چون ممکن است بدون زنا منی جذب شده باشدب( خیر. زنا ثابت نمی

 اهلل ناصر مکارم شیرازیآیت

 .های فراوانی که دارد، حجت نیستها با توجه به تخلفگونه آزمایشالف( این

 .ب( از جواب معلوم شد

 اهلل سید عبدالکریم موسوی اردبیلیآیت

شود، مگر قرائن علمی شود و انتساب بچه هم ثابت نمیپزشکی قانونی زنا ثابت نمیالف( با گفتن دختر و آزمایش 

 .قطعی باشد و از روی آن قرائن قطعی مطلب ثابت شود

 ب( در اجرای حد زنا اجماال علم خاص موضوعیت دارد که منسوب به اقرار چهارگانه یا شهادت شهود خاص باشد

 (.811-811: 1833)کالنتری، 

با علم قاضی قابل اثبات باشد، علمی قابل استناد است که متعارف باشد.  جرام منافی عفتبه فرض محال که بنابراین، 

 .وجه قانونی ندارد م منافی عفتئجرانظر به اینکه در مانحن فیه علم مورد اشاره متعارف نیست، حکم به 



در اثبات جرایم منافی عفت دالیل علمی در  های یاد شده نتیجه گرفت کهالزم به توضیح است که نباید با این زمینه

تواند مورد استناد قرار گرفته و احراز کننده بزه باشد. رای اصراری صورت فقدان دالیل قانونی در هیچ صورتی نمی

ها استفاده از علوم نوین مورد استفاده موید این حقیقت است که  در برخی از پرونده 23/3/1814مورخ  86شماره 

با توجه به گواهی »ه و مستند به آنها بزه جرام منافی عفت احراز گردیده است در رای اخیر آمده است قرار گرفت

پزشکی قانونی که حکایت از پارگی پرده بکارت و پارگی ... طرف چپ رحم و خونریزی داخل لگن مجنی علیها 

آثار موجود و مکشوفه در محل و حضور گواهی و  -طاهره–ساله  5دارد، و با در نظر گرفتن اظهارات بی شائبه طفل 

علیها در محل حادثه و فریب دادن طفل و بردن او داخل مدرسه و دعوت او از قول مدیر مدرسه و متهم همراه مجنی

علیا و اوضاع و احوال قضیه، وقوع جرم زنای به عنف و ارتکاب آن از ناحیه ممانعت از ورود پسر بچه همره مجنی

وده و به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی شعب کیفری، استنباط شعبه بیست و هشتم دیوان متهم محرز و مسلم ب

آور بوده و بنابراین در مواردی که دالیل علمی محرز و علم«. عالی کشور در مورد وقوع زنای به عنف موجه است

تواند در اثبات یده باشد میجای هیچ ابهامی نباشد و تحصیل آن نیز متعارف بوده و از محتویات پرونده حاصل گرد

بزه هتک ناموس مورد استناد قرار گیرد حتی اگر هیچ گونه دلیل قانونی اعم از اقرار و شهادت وجود نداشته و متهم 

 منکر نیز باشد. 

گیری در خصوص علم قاضی حاصل از دالیل علمی؛ نگاهی به رویه قضایی و آراء صادره از دیوان عالی در مقام نتیجه

نشان دهنده این واقعیت است که به ندرت دالیل علمی فراتر از دالیل قانونی در نظر گرفته شده است و هر کشور 

جا که دالیل قانونی برای اثبات جرایم منافی عفت موجود نباشد علم حاصله از محتویات پرونده نتوانسته مورد 

نیز زمانی علم قاضی مستند حکم قرار گرفته  استناد در اثبات این جرایم محسوب گردد در موارد استثنا و محدود

 گردد. ثابت عملقرائن علمی قطعی باشد و از روی آن قرائن قطعی است که متعارف بوده و 

 دالیل ممنوعیت تحصیل دلیل و تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت  .7

علمی بیان شد به  -دالیل معنویبا عنایت به آنچه که از سیاست جنایی تقنینی و قضایی یپرامون علم حاصل از 

مرتبط با هتک ناموس؛ به دالیل تحقیق و بررسی در جرایم  تحصیل دلیل و دالیل ممنوعیتتوان گفت؛ در مورد اختصار می

از سوره حجرات می فرماید: یا ایها الذین  12خداوند در آیه شرعی، قانونی و حتی اجتماعی اشاره شده است. از نظر شرعی؛ 

نبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم و ال تجسسوا و ال یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا امنوا اجت

ها بپرهیزید، چرا که بعضی ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمان یعنی؛فکرهتموم و اتقوا اهلل ان اهلل تواب رحیم. 

دیگران( تجسس نکنید، و هیچیک از شما دیگری را غیبت نکند، آیا کسی از شما دست از گمانها گناه است، و هرگز )در کار 

دارد که گوشت بردار مرده خود را بخورد؟ )به یقین( همه شما از این امر کراهت دارید، تقوای الهی پیشه کنید که خداوند 

جتماعی مطرح شده، احکام سه گانه به ترتیب: توبه پذیر و مهربان است. در این آیه سه حکم اسالمی در زمینه مسائل اخالق ا

کلیه »دارد: قانون اساسی مقرر می 4اصل ( از نظر قانونی؛ 124: 1836)دیانی، اجتناب از گمان بد، تجسس و غیبت است 

می قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسال



باشد. این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده 

های بینی تضمینات حقوق ملت و فعالیتالزمه تحقق این اصل از اصول قانون اساسی پیش« فقهای شورای نگهبان است.

آن قسمت از آیه  اسالمی من جمله انطباق موازین و قوانین و محاکمات با  ها بر اساس تعالیم و دستورات قرآنی ودادگاه

هر گونه تحقیق و تجسس و تفحص و عیب « و التجسسوا»از سوره مبارکه حجرات است که باید عبارت شریفه:  12شریفه 

سی مقرر می دارد، قانون اسا 22ممنوع می نماید. اصل شود که شامل تحصیل دالیل علمی نیز میجویی از دیگران را 

حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و به موجب »

بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، »قانون مزبور  26اصل 

قید  26در اصل « ترا سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، اس

تحقیق و تفحص در امور منافی عفت  تحصیل دالیل علمی و تصریح کامل و قاطعی بر ممنوعیت« هر گونه تجسس»عبارت 

از نظر اجتماعی نیز؛  و باالخره  ق.آ.د.ک مستند قانونی این ممنوعیت است. 112و در حال حاضر ماده نیز می تواند باشد 

و کشف جرایم و بازجویی و مجازات بزهکار باید قاعدتاً برای فرد و جامعه سودمند و بازدارنده و اصالح کننده  حصیل دلیلت

ای عمل شود که ضمن پیشگیری فردی و اجتماعی از ارتکاب بزه، زمینه اصالح و بازگشت بزهکار به آغوش باشد و به گونه

و به دنبال ادله  وقتی که در امور شخصی و جنسی کسی تحقیق بنابراینه اجتماعی را نیز فراهم نماید. زندگی شرافتمندان

گیرد، نه تنها چیزی از اصالح و تربیت نصیب او  شود و تحت بازجویی و مجازات قرار میاسرار نهان او فاش می  هستیم

دهد، چنین فردی جایگاه خود را نیز یثیت را از کف مینشده بلکه گرانبهاترین گوهر وجودی خود یعنی عزت و آبرو و ح

 گردد. دهد و فاقد احترامات سابق بر تحقیق و بازجویی میاعم از محل کار و شغل و یا خانواده و محله و شهر از دست می

 تبیین جرایم منافی عفت در حقوق عرفی و ادله اثبات آنها .3

 یکه مبنا ی. روشباشد یحاکم م یقانون لیعفت مستلزم حدود، روش دال یاثبات جرائم مناف یموضوعه برا نیدر قوان

 نیها در حفظ ا متعدد و عملکرد دادگاه ییقضا یها هی. روستین ریدارد و عدول از آن به سهولت امکان پذ یسنت -یفقه

اثبات جرائم  یکه برا یحالاند. در  کرده دیآن تأک قیدق یبر اجرا زیاعالم ن یاست. اکثر فقها دهیروش به کرات اعالم گرد

: 1853)آخوندی،  نشده است لیبودن دال یبر قانون یدیتأک باشد؛ یو بازدارنده م یریتعز یها عفت که مستلزم مجازات یمناف

اثبات  یکه برا شود یمعلوم م حیتوض نیاستناد نمود. با ا زین یمعنو -یعلم لیرهگذر به دال نیدر ا توان یم جهیدر نت (.161

 :عفت، دو روش متفاوت وجود دارد یجرائم مناف

 یادله اثبات جرائم حد .8-1

شده است که عبارتند از زنا، لواط،  ینیب شیعفت مستلزم حد پ یپنج نوع عمل مناف یقانون مجازات اسالم در

 از جرائم مذکور ادله اثبات خاص خود را دارد. کیو قذف. هر  یمساحقه، قواد

 اثبات جرائم لیدال یو بررس نقد. 8-2



وجود نداشته باشد،  لیدال نیاگر ا .باشد یحاکم م یقانون لیعفت مستلزم حد، روش دال یاثبات جرائم مناف یبرا

عفت مستلزم حد عبارتند از: اقرار، شهادت شهود و  یانواع جرائم مناف یبرا لیدال نیقابل اثبات نخواهد بود. ا یعمل ارتکاب

 (.54: 1835)زارع،  کند یم دایکاربرد پ رهگذر نیدر ا ها یژگیکه با مختصر و یعلم قاض

 اقرار .3-2-1

ارزش  یلیرا خ لیدل نیعفت اگر ا ی. در جرائم منافآمد یجرم به شمار م یاثبات لیدل نیدوران گذشته اقرار مهمتر در

 اریبس یکار میبر آن مبنا ارتکاب جرم را احراز کن میآن مقرر شده است، بخواه یبرا نیکه در فقه و قوان یطیو با شرا مینه

اقرار کند.  یچهار مرتبه نزد حاکم دادگاه به فعل ارتکاب شود یحاضر نم سهولتبه  یزناکار چیه رایخواهد بود؛ ز یمشکل

گرفته، چگونه  دهیرا ناد یو وجدان یمذهب ،یاخالق ،یاجتماع نیحد قوان نیبه عنف مرتکب شده است و تا ا یکه زنا یکس

کامل چهار بار و در چهار جلسه  یزادبدون شکنجه و آزار، با آ یو روان یاز او انتظار داشت تا در کمال صحت روح توان یم

سنگسار است.  ایاعدام  ،یمجازات عمل ارتکاب نکهیاست. مضافاً به ا یجهت یانتظار ب نیبه عمل زشت خود اعتراف کند. ا

. در ستین ریپذ به سهولت امکان یلیدل نیچن لیتحص جهی. در نتدارد یرا از اقرار باز م رمؤمنیمجازات، مرتکب غ نیشدت ا

. باشد یم ریدارد و امکان پذ یخاص تیاقرار اهم رند؛یپذ یم یعذاب اخرو فیها حد را به خاطر تخف که انسان یمذهب عجوام

)آخوندی،  آن است لیتعد ای یاز عذاب اخرو ییرها جهیرهگذر هدف اقرار کننده، استقبال از مجازات و در نت نیدر هم

1853 :212-218.) 

 شهادت .3-2-8

گذشته، شهادت قلمرو  یها است. در زمان یفریک یمهم و شناخته شده اثبات دعو ،یاز ادله سنت یکی شهادت

. در دانستند یو معتبر م رفتندیپذ یآن را م یو شرط دیق چیبدون ه یفریبه خود اختصاص داده بود. در امور ک یعیوس یاجرائ

 (.126: 1838)رزم ساز،  داد یم لیرا تشک یفریک یها و اساس قضاوت هیپا یگواه قتیحق

ها، توسعه شهرها، عدم امکان  انسان یو اعتقادات باطن مانیسست شدن ا ،یجوامع بشر شرفتیموازات تکامل و پ به

رفت تا به  نیاز ب جیبه تدر یشهود و مشکالت احراز عدالت آنان ارزش و اعتبار سابق گواه تیشخص قیکامل و دق ییشناسا

 یو سقوط تعهدات است. قلمرو اجرائ قاعاتیدر آن چه که مربوط به اثبات عقود و ا ژهیبه و یآنجا که در قلمرو امور حقوق

در قلمرو  یسند کتب لیاست. لذا تحص هیامور اتفاقچون جرم از ( ق.م. 1816ماده  ) محدودتر شد اریآن از جهات مختلف بس

وجود دارد. مانند: جعل اسناد،  یکه درباره آنها سند کتب نیچند جرم خاص و مع ی. به استثناباشد یممتنع م باًیتقر یفریامور ک

 یا براو... ام یانتشار مطالب خالف عفت و عصمت عموم ،یکتب دیمطبوعات، تهد قیاز طر نیصدور چک بالمحل، توه

 دهیارزش شهادت را ناد توان ینم یفریمناسبت در قلمرو امور ک نینمود. به هم دایپ یکتب لیدال توان ینم گرید یها اثبات جرم

شهادت  یتوجه داشت که از لحاظ علم دیبا کنیآن را محدودتر ساخت. ل یقلمرو اجرائ ای کردنظر  گرفت و از آن صرف

ارزش و اعتبار مطلق  یو معنو یعلم لیدر برابر دال ،یفریک یها یدادرس دیجد یها ستمینقاط ضعف فراوان دارد و در س

 (.13: 1813)صادقی،  سابق خود را از دست داده است



را وارونه جلوه دهد.  قتیدر مشاهده و درک، اشتباه در حفظ کردن و اشتباه در بازگو نمودن، ممکن است حق اشتباه

احساسات مختلف  ژهیکه ازحادثه داشته است، به و یو برداشت یو التیشاهد و تخ یشخص التیتما ها، یدقت یهرگاه ب

 اریبس لیکه شهادت دل میابی یدر م میبر آنها اضافه کن زیرا ن رهیو غ یگیهمسا ،یبشردوست ،یورز نهیترحم، ک لیاز قب یبشر

 نیگواه و شاهد دارد. به هم تیشخصکامل با مدت، زمان، جنس، سن و  یاست. درجه صحت و صداقت آن بستگ یفیضع

باشد.  یعمل یافن ای دیبه شمار آ یبر وقوع جرم لیحد ذاته دل یو ف ییبه تنها دیشهادت نبا یفریمناسبت در قلمرو امور ک

 (.121: 1838)رزم ساز،  دارد یفراوان یرادهایعفت شهادت ا یدر جرائم مناف، دینما تیرا تقو گرید لیدال دیبلکه با

و آن  نگرد یحرام با دقت م یکه به فعل ارتکاب یزن ایمرد  رایز ست؛یبه سهولت ممکن ن زیبه شهادت شهود ن یابیدست

افراد  نیگونه شهادت نشانگر آن است که ا نیفاقد عدالت هستند. ا دهند، یشهادت م اند دهیو سپس طبق آنچه د ندیب یرا م

و شهادت آنان ارزش ندارد. به عالوه با وجود چهار شاهد عادل امکان ارتکاب فعل  ستندیرا دارا ن یاسالم یعدالت واقع

 (.185: 1838)خالقی،  ابدی یعفت با زور و عنف اساساً تحقق نم یعمل مناف ژهیعفت وجود ندارد به و یمناف

 یعلم قاض .3-2-4

 لیپرونده تحص اتیخود را از محتو ینیقیعلم  دیبا یقاض رایداشته باشد؛ ز یکاربرد جالب تواند ینم زین یقاض علم

 شهادت شهود کشف کنند ایرا تنها از اقرار  تیندارند. در هر صورت ممکن است نتوانند واقع بیعلم غ یکند. قضات فعل

 (.228: 1853)آخوندی، 

 و بازدارنده یریجرائم مستلزم مجازات تعز .3-2

 لیحدود از روش دال ریکه مقنن در غ دهد ینشان م یفریک نیقوان ریو سا یگذرا به قانون مجازات اسالم ینگاه

 یو علم یمعنو لیبا کمک دال توان یعفت را م یدسته از جرائم مناف نیا جهینکرده است. در نت تیاثبات جرم تبع یبرا یقانون

 به اثبات رساند.

 سیاست جنایی اسالم در قبال جرائم منافی عفت .9

منافی عفت و اثبات آن ها در فقدان این قاعده درء می باشد که عبارت فقهی مهم ترین قاعده ای که در قبال جرائم 

 آن از حدیث نبوی)) تدراء الحدود بالشبهات(( می باشد.

که برای قاضی در رسیدگی به جرائم مستوجب حد شبهه ای پیش بیاید به طور مثال  که بیان می دارد در صورتی

ا اعتقاد به حالل بودن ارتکاب رفتار به طور مثال مرتکب زنا با مادر زن شده مرتکب جرم جهل به موضوع یا حکم داشته و ی

تواند  و اعتقاد به حلیت این کار داشته و یا هر دلیل که می تواند منجر به ایجاد شک و شبهه در ذهن قاضی گردد آن موارد می

آن آورده  3و  1تحریر الوسیله در مسئله جز مسقطات حد باشد به طور مثال امام خمینی رحمت اهلل علیه در کتاب شریف 

است که حد در هر موضعی که توهم سقوط حد ایجاد شود حد ساقط می شود همانگونه که در صورتیکه مردی در رخت 

خواب خود زنی را ببیند و با این تصور که آن زن همسرش می باشد با او نزدیکی نماید و سپس معلوم شود که آن زن 

زن و مرد بیگانه با یکدیگر جماع نموده و سپس یکی از آنها و  2بیگانه بوده و همچنین در صورتی که  همسرش نبوده و زنی



یا هر دوی آنها ادعای عدم اطالع حرمت شوند حد از کسی که مدعی عدم شناخت حرمت است برداشته می شود.)موسوی 

 (418، 2ج، 1413 الخمینی،

که شاهدان در شهادت بر زنا باید به ذکر دقیق مشاهده دخول به و همچنین در کتاب جواهر الکالم آمده است 

سرعت مشاهده همچون دخول میله در سرمه دان اشاره نموده است و همچنین شهود باید اطالع دهند که این نزدیکی از 

بر تخفیف  روی عقد نکاح و همچنین عقد ملکیت نمی باشد و این شروط همگی از باب احتیاط در حدود و اینکه این حدود

 (545-546، 41ج، 1852 ،نجفیبنا شده اند لذا در این موارد که شده وجود دارد حد ساقط می شود.)

ین قاعده بیان می ب اشاره نمود. «ال یمین فی الحدود»توان به قاعده  از دیگر قواعد موجود در باب اثبات حدود می

ر مالی همچون نکاح و طالق می توان با یمین و سوگند آنها دارد که هیچ شکی نیست که در دعاوی مالی و برخی دعاوی غی

 (822، 8ج، 1831 را اثبات نمود که تابع قوانین مربوط به خود می باشد.) تسخیری،

ولیکن در دعاوی مستوجب حد سوگند متوجه هیچ کدام از طرفین دعوا نمی باشد آیت اهلل تسخیری در کتاب قواعد 

شده است و دلیل عدم امکان سوگند در حدود را این می داند که حدود جز حق اهلل می  فقهی مدعی اجماع بر این موضوع

باشد و خداوند متعال در این دعاوی اجازه سوگند نداده است بلکه دستور به سرپوشی و توبه از آن داده است که در این 

ادرؤوا »است اشاره نمود که بیان می دارد:  توان به حدیثی از پیامبر اعظم که از محمد بن علی بن حسین نقش شده زمینه می

 (885، 13ج، 1414،حر عاملی) «الحدود بالشبهات، و ال شفاعة و ال کفالة و لت یمین فی حدً

در عدم ثبوت سوگند درحدود فرقی بین  امام خمینی رحمة اهلل علیه در کتاب تحریرالوسیله نیز اینگونه بیان می دارد:

ا حدود مشترک بین حق اهلل و حق الناس مانند قذف وجود ندارد حتی در صورتی که دعوای حق اهلل محض مانند زنا و ی

موسوی مورد نظر سرقت باشد، در سرعت سوگند مدعی مال بر ذمه شخص ثابت می شود لیکن حدود ثابت نمی شوند.)

 (833-831، 2ج، 1413الخمینی، 

این قاعده بیان « اقامة الحدود الی من الحکم»بیان می دارد قاعده دیگر مربوط به حدود راجع به اجرای آن می باشد که

 دارد که اجرای حدود در زمان غیبت مربوط به فقهای عادلی می باشد که وظایف و صالحیت اجرای احکام الهی را دارند. می

این وظیفه به دیگر آیت اهلل خویی در این زمینه بیان می دارد که تنها برای حاکم جامع شرایط اقامه حدود جایز است و 

اشخاص منتقل نمی شود و دالیل آن را این می داند که حدود برای مصلحت عامه و دفع فساد و جلوگیری از گسترش گناه 

 و طغیان مردم ثبت شده اند.

همچنین هر چند که در قرآن کریم آمده است که زن زناکار و مرد زناکار را تازیانه بزنید و یا دست مرد سارق و زن 

رق را قطع کنید، حال سوال این میباشد که آیا متصدی این کار معلوم نشده است درحالی که شارع مقدس این وظیفه را سا

برای تمام مسلمین وضع نکرده است زیرا در صورتی که چنین باشد مدل اختالل در نظم می شود و سنگ بر سنگ بند نمی 

نه از جمله روایت حفص بن غیاث از امام صادق علیه السالم روایت نموده شود بنابراین با توجه به روایات مذکور در این زمی

که از او سوال شد چه کسی حد را اقامه کند؟ ایشان در جواب فرمودند: اجرای حد با کسی میباشد که صالحیت حکم دادن 



د که همان حاکم شرعی می ( که با توجه به این حدیث باید به قدر متیقن کفایت شو883، 13ج، 1414، حر عاملیرا دارد.)

 (226، 1ج، 1835، خوییباشد.)

با توجه به قواعد گفته شده می توان نتیجه گرفت که سیاست اسالم در قبال اثبات این گونه جرایم مبنی بر بزه پوشی 

مشکالت در و استتار بوده که شارع مقدس به دنبال برداشتن حد و عدم اثبات آن بوده که این قواعد زمینه مواجه سازی با 

 زمینه اثبات جرائم را می تواند در پی داشته باشد.

 گیرینتیجه .11

و تحصیل دالیل علمی در  تعقیبو تحقیق کند و نظام حاکم بر جرایم منافی عفت از سیستم دادرسی افتراقی تبعیت می

در فرض بودن شاکی  مگر استاعالم شده در جرایم منافی عفت ممنوع  صورت عدم وجود دالیل قانونی

آن؛ که تنها در موارد اخیر امکان تحقیق و به سازمان یافته بودن  وعنف ، ارتکاب به مشهود بودن جرم، خصوصی

 تبع آن تحصیل دلیل فراهم شده است. 

بینی شده دال بر این است که نوعی سیاست جنایی اقتباس یافته از اسالم در تحصیل شواهد و مستندات قانونی پیش

 باشد.می یپوشیل، تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت حاکم است که مبتنی بر بزهدل

تقنینی در ایران برای تحصیل دالیل اثبات جرایم منافی عفت معطوف به دالیل قانونی است و در این مسیر هر  جنایی سیاست

ره نموده است اما در عمل با توجه به شود اشاچند به علم قاضی نیز به صورت کلی که شامل جرایم منافی عفت نیز می

شود علمی منجر به اقناع وجدانی قاضی در استناد به علم حاصله از دالیل علمی می -رویه قضایی به ندرت دالیل معنوی 

کنند مگر در موارد استثنایی و محدودی که به صورت به عنف یا و در کنار این دالیل لزوما به دالیل قانونی نیز استناد می

-آوری دالیل اثباتی میسازمان یافته و مواردی نظیر آنها باشد که در چنین مواردی مقام قضایی موظف به تحقیق و جمع

آور بوده و طرق کسب آنها متعارف باشد می تواند مستند به آنها حکم صادر نماید و باشد و در صورتی که این دالیل اقناع

 تواند از تحقیق و تفحص اجتناب نماید. ی عدم تحصیل دالیل قانونی نمیبه بهانه

نگاهی به رویه قضایی و آراء صادره از دیوان عالی کشور نشان دهنده این واقعیت است که به ندرت دالیل علمی فراتر از 

دالیل قانونی در نظر گرفته شده است و هر جا که دالیل قانونی برای اثبات جرایم منافی عفت موجود نباشد علم حاصله 

محتویات پرونده نتوانسته مورد استناد در اثبات این جرایم محسوب گردد در موارد استثنا و محدود نیز زمانی علم قاضی از 

در  گردد. ثابت عملقرائن علمی قطعی باشد و از روی آن قرائن قطعی مستند حکم قرار گرفته است که متعارف بوده و 

 -باشد. روشی که مبنای فقهی قوانین موضوعه برای اثبات جرائم منافی عفت مستلزم حدود، روش دالیل قانونی حاکم می

ها در حفظ این روش به  های قضایی متعدد و عملکرد دادگاه سنتی دارد و عدول از آن به سهولت امکان پذیر نیست. رویه

اند. در حالی که برای اثبات جرائم منافی عفت که  اجرای دقیق آن تأکید کردهکرات اعالم گردیده است. اکثر فقها نیز بر 

توان در این  باشد؛ تأکیدی بر قانونی بودن دالیل نشده است. در نتیجه می های تعزیری و بازدارنده می مستلزم مجازات

 .معنوی نیز استناد نمود -رهگذر به دالیل علمی



ایی تقنینی و قضایی یاد شده در جرایم منافی عفت، اثبات این گونه از جرایم بیشتر باالخره اینکه با توجه به سیاست جن

کند باید شرایط تحصیل آن معطوف به وجود دالیل قانونی است و در موارد استثنایی که دالیل علمی ارزش اثباتی پیدا می

 ا جرایم منافی عفت را ثابت نمود .و متعارف بودن تحصیل و ... حاکی از این واقعیت باشد که نوعا بتوان با آنه
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