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Abstract  
Undoubtedly, the issue of citation 
relationship is considered one of the most 
important issues in the science of law, and it 
is considered one of the most complex issues 
in the direction of determining criminal 
responsibility and the guarantee arising from 
it, which attention and importance will bring 
the revival of the principle of innocence and 
reduce judicial errors. In the assumption of 
the existence of a single factor, verifying the 
reference relationship is not difficult, but if 
there are many intervening and effective 
factors in the occurrence of the result, 
without a doubt, verifying the reference 
relationship will be associated with a special 
difficulty. Therefore, this issue has caused a 
difference of opinion among scholars. 
Regardless of the delicacy and sensitivity of 
establishing the citation relationship, the 
prevailing practice of the courts is that after 
referring to the expert and the percentage of 
the incidents by the experts, the judges 
proceed to issue a decision by obeying and 
relying on the same theory. There is no doubt 
that the expert can identify the cause of the 
accident, but whether the expert is able to 
establish the relationship of citation and the 
judicial authority can establish the 
relationship of citation in crimes when 
issuing a verdict based on the expert's 
opinion, these are the research issues that the 
authors They have tried to understand the 
position and role of expert opinion in 
verifying the relation of citation and how to 
determine guarantee and criminal liability 
based on expert opinion,.The current research 
has been completed by using library 
resources and with jurisprudential and legal 
approach and descriptive and analytical 
method. 
Keywords: Citation Relationship, Expert 
Opinion, Accident Percentage, Criminal Law, 
Criminal Liability. 

  چکیده

مباحث علم ین تر مهمبی شک بحث رابطه استناد یکی از 
ترین مباحث در  رود و از پیچیده شمار می حقوق به

ولیت کیفري و ضمان ناشی از آن ئراستاي تعیین مس
احیاء اصل برائت و ، این مهمتوجه به . گردد محسوب می

فرض  با آورد. می کاهش اشتباهات قضایی را به ارمغان
باشد اما  احراز رابطه استناد مشکل نمی، احدوجود عامل و
، و مؤثر در وقوع نتیجه کننده عوامل مداخله که درصورتی

تردید احراز رابطه استناد با دشواري  بی متعدد باشند
این موضوع موجب  . لذاخاصی همراه خواهد بود

فارغ از ظرافت و  شده است. بین علماءاختالف نظر 
رویه غالب محاکم آن ، حساسیت احراز رابطه استناد

کارشناس و درصدبندي حوادث  است که بعد از ارجاع به
، همان نظریه  با تعبد و تکیه به قضات، توسط کارشناسان

هاي   دیدگاه رغم به نمایند. مبادرت به صدور رأي می
را در ها  آن توان مختلف در نحوه احراز رابطه استناد می

نمود. شکی   دو رویکرد عرفی و کارشناسانه خالصه
تواند سبب حادثه را تشخیص  نیست که کارشناس می

کارشناس قادر  آن است کهپژوهش مسئله این دهد لکن 
تواند در  و مقام قضایی می باشد؟ می به احراز رابطه استناد

هنگام صدور رأي بر اساس نظر کارشناس رابطه استناد را 
با  تا برآنیمپژوهش ؟ لذا در این در جرایم احراز کند

تمرکز بر رویکرد کارشناسانه جایگاه و نقش نظر 
کارشناس در احراز رابطه استناد و چگونگی تعیین ضمان 

بررسی ولیت کیفري بر اساس نظر کارشناس را ئو مس
و با اي  . پژوهش حاضر با استفاده منابع کتابخانهنماییم

رویکرد فقهی و حقوقی و به روش توصیفی و تحلیلی به 
  است.فرجام رسیده 

، نظرکارشناس، رابطه استناد: واژگان کلیدي
  مسؤلیت کیفري.، حقوق کیفري، حوادثبندي  درصد
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  :ارجاع
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  مقدمه

، برانگیز حقوق کیفري که از دشواري و پیچیدگی خاصی برخوردار است  ز مباحت مهم و چالشیکی ا

باشد. در واقع رابطه استناد بسان نخی است که نتیجه مجرمانه را به رفتار مرتکب  بحث رابطه استناد می

 ویژه به استنادنماید و محل اصلی جریان آن در جرایم مقید به نتیجه است. دشواري احراز رابطه  وصل می

ن ییزیرا در باب تع .که عوامل متعددي در به وجود آمدن نتیجه حاصله مداخله نماینددر جایی است 

مسؤلیت کیفري و ضمان ناشی از آن همواره باید این مؤلفه اثبات گردد که نتیجه مجرمانه مستند به رفتار 

از الفاظی  1392زات اسالمی مصوب فصل ششم قانون مجا در گذار قانونکسی است؟ از همین جهت   چه

استناد استفاده نموده است که اشاره به اهمیت این موضوع دارد و در واقع مسؤلیت و  و همچون مستند

 .دهد عدم اثبات رابطه استناد قرار می مدار اثبات و یا بر ضمان کیفري را دائر

حصول ) برخالف جرایم مطلق( قیدشوند. در جرایم م می جرایم در حقوق کیفري به مطلق و مقید تقسیم

نتیجه مجرمانه را به رفتار مرتکب ستناد است که رابطه ااین شرط اصلی تحقق بزه کیفري است و ، نتیجه مجرمانه

ین تر مهمرود که  رابطه استناد به شمار می، در واقع مستند بودن نتیجه حاصله به رفتار مرتکب .نماید متصل می

استگاه و محل اصلی جریان رابطه وتوان خ بنابراین می .باشد می ان ناشی از آنمسؤلیت کیفري و ضم  ضابطه

امکان سنجی جریان رابطه استناد در جرایم مطلق به  اما باید توجه داشت .استناد را در جرایم مقید به نتیجه دانست

  بد.طل که پژوهش مستقلی را می بحث دیگري است، اثبات استناد رفتار به شخص مرتکب  منزله

مکررا از الفاظی همچون استناد و  1392در قانون مجازات اسالمی مصوب  گذار قانونرغم اینکه  به
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مستند استفاده نموده است لکن به نحوه احراز آن و خصوصا نقش نظریه کارشناس در احراز رابطه استناد 

ست که در غالب جرایم و آن ا، در رویه قضایی ایران مرسوم است. آن چه است نداشتهاي  هیچ گونه اشاره

کدام را  نقش و میزان دخالت هر، متعدد با ارجاع به نظر کارشناس کننده با وجود عوامل مداخله، حوادث

میان بررسی ماهیت نظر کارشناس و مالك حجیت آن و نیز این  دراما باید توجه داشت  .نمایند تعیین می

جایی که الزم  میت زیادي برخوردار است تا آنبررسی منطقی که در درصدبندي جرایم حاکم است از اه

تواند در حیطه وظایف و  ل در نتیجه حاصله میئواست اوال به این مهم پرداخته شود که تعیین اسباب مس

اختیارات نظر کارشناس باشد که با ارزیابی اسباب متعدد به این نتیجه خواهد رسید لکن احراز رابطه استناد 

نتیجه مجرمانه و بار نمودن آثار آن به مرتکب یا مرتکبان از نقش و وظایف قاضی به مثابه امکان استناد 

کارشناس و  در این پژوهش ضمن تبیین ابعاد فقهی و حقوقی نظر این رو از .خواهد بود کننده رسیدگی

ن ولیت کیفري و ضمائبه کاربست و کارکرد آن در مواجهه با اسباب متعدد در راستاي تعیین مس، مبانی آن

 نظر، ناشی از آن سخن گفته خواهد شد تا فرجام سخن آن باشد که با تخصصی شدن جرایم و جوامع

کارشناس به مثابه ابزاري جهت احراز رابطه استناد از اهمیت دوچندان برخوردار است لکن کارکرد اصلی 

 ت اما بحثکدام اس تعیین سبب یا اسباب دخیل در بروز حادثه و مشخص کردن سهم هر، نظرکارشناس

تواند از نظرات کارشناس استمداد  می لذا او .بود خواهد رابطه استناد از وظایف قانونی قاضی تشخیص

  باشد. جوید لکن کارشناس اوالً و بالذات قادر به تشخیص و احراز رابطه استناد نمی

 اهمیت و تاریخچه نظر کارشناس -1

هاي  و شیوهها  شرفته شده است به نحوي که گونهوقوع جرایم نیز پی، امروزه با پیشرفت جوامع بشري

باشیم که  می هاي تخصصی به همین دلیل شاهد تشکیل دادگاه شده است.متفاوت و پیچیده نیز  ارتکاب

است. نیازي از کارشناسان و متخصصان نبوده  بی اثباتباشد لکن دلیلی بر  می این امر گرچه قابل تحسین

باشند ولی لزوم استمداد به نظر کارشناس در  می داراي اطالعاتی گرچه قضات شعب تخصصی عموماًلذا 

هاي  جنبهکه اهمیت توجه به رسد زیرا  می امري ضروري به نظر، راستاي نیل به حقیقت و اجراي عدالت

نظر به همین دلیل  مشهود است.، باشد می که در محاکم در حال رسیدگیهایی  تخصصی در غالب پرونده

رود و بخشی از احقاق حقوق افراد جامعه را به عهده  دالیل اثبات دعوا به شمار می کارشناسی یکی از

وگرچه جزء مشاغل قضایی  هحقوقی بودهاي  در واقع کارشناس و نظر کارشناسی جزء الینفک نظام .دارد

  شود لکن رابطه بسیار نزدیکی با سیستم قضایی در راستاي اجراي عدالت دارد. نمی محسوب
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مورد بازنگري قرار  1381اولین قانون در خصوص کارشناسی نوشته شد و در سال  1317در سال 

غیرقابل انکار بوده و نیز ، اعم از حقوقی و کیفريها  جایگاه نظر کارشناس در تمامی پرونده لذا .گرفت

گردد.  می و همچنین کاهش اشتباهات قضاییها  درك بهتر قضات از پرونده موجب تسریع در رسیدگی و

، ماهیان براي حکم حلیت و یا عدم حلیتهاي  که در خصوص تشخیص فلس در برخی از گونه کما این

دستور مراجعه به عرف کارشناس را صادر نمودند که شاهدي بر اهمیت و ) ره( امام خمینی حضرت

م معتبر باشد و فقها نظر کارشناس را در تعیین میزان خسارت ناشی از جر می جایگاه نظر کارشناس در فقه

در  ).300: ق1423، موسوي اردبیلی( دانند می و از باب رجوع جاهل به عالم و رجوع به اهل خبره حجت

، کشف جرم، از حقوق افراد و جامعه کننده یکی از نهادهاي حمایت عنوان بهواقع وظیفه حقوق جزا 

» البینه علی المدعی« عدهدر هر جرمی بنا بر قا .باشد می تعقیب و رسیدگی و در نهایت مجازات مجرمان

، ارکان اثبات جرمترین  در همین راستا یکی از اساسی .مقام تعقیب باید عناصر سه گانه جرم را اثبات نماید

قضات را موظف به ، گذار قانونگرچه  نهیزم نیدر ا .باشد می اثبات عنصر مادي، بعد از عنصر قانونی

در  نیباشد بنابرا می که ثبوت ارکان جرم الزم ییجا لکن از آن، از نظر کارشناس ننموده است تیتبع

توانند  نمی از محاکم کی چیه زیو ن ینظام حقوق چیه، مجرمانه دهیپد يرکن ماد یجهت اثبات و بررس

تواند در  می ینظر کارشناس و نهاد کارشناس جهیداشته باشند. در نت ااز نظر کارشناس ر يازین بی يادعا

که رویکرد رویه قضایی نیز ارجاع به امر کارشناس  کما این و کارآمد باشد ثرمؤجرم  ياثبات عنصر ماد

  ).24، 1398، عباسی( پذیرفته است، را جهت بررسی آثار و نتایج جرم

توسط ، فنیهاي  تشخیص امور و بررسی جنبهتوجه به نظر کارشناس جهت ، در سیستم قضایی روم

هر کاري باید به : اند یح نیز در کتاب عهد جدید فرمودهحضرت مس گرفته و می قضات مورد استفاده قرار

در قسطنطنیه افرادي مسئولیت ارزیابی باغات و اراضی ، با توجه به همین مطلب .اهل و خبره واگذار شود

در اسالم نیز به علم و  ).217، 1386، خدادادیان( پرداختند می را به عهده داشتند و به امور کارشناسی

به  ءسوره مبارکه انبیا 7که نحل و آیه رسوره مبا 34اي اختصاص یافته است که در آیه  ژهامتیاز وی، دانش

باشد که  می کارشناسی داراي تاریخچه کهن، لزوم مراجعه به اهل فن اشاره شده است. در فقه اسالمی نیز

دانند و از  می عیوب و... رجوع به کارشناس را الزم، تسبیب، در مسائل زیادي مانند ارش در جنایات

در نظام  ).301، ق1423، موسوي اردبیلی( اند عباراتی همچون اهل المعرفت اهل الخبره استفاده نموده

توان گفت مردم جهت حل و فصل دعاوي  می، حقوقی ایران نیز با بررسی تحوالت دادرسی و تاریخی

آگاه و کارشناس  ،خبره از افراد، کیفري یا حقوقی، خویش در امور مختلف اعم از قضایی و غیرقضایی
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 نمودند. می در مسائل و موضوعات متعدد استفاده

ترین  کهندرمی یابیم که ، ترین قوانین در آن ذکر شده است با مراجعه به تاریخ حقوق که قدیمی

دو که به قوانین حمورابی معروف است و حدود . در این قوانین گردد می قوانین به دوران پادشاه بابل بر

از پزشکان از سوي دولت اي  عده، دوراناین که در بینیم  می، از میالد نگاشته شده است پیش سال هزار

مشکوك را هاي  مرگ، تجاوزات جنسی، حاملگی، وظیفه بررسی تعیین خسارت ناشی از ضرب و جرح

در  ).10، 1373، گودرزي( باشد که این نشان از جایگاه نظر کارشناس در قوانین حمورابی میاند  داشته

 مصر باستان برخی از اطباء مسئول تشخیص همین موارد بودند و در مواقع ضروري در دادگاه حضور

، ساسانیان، این مسئله حتی در زمان مادها ).61، 1392، نوروزي( نمودند می افتند و اظهارنظری می

اریخ است. در نتیجه اشکانیان نیز رایج بوده و شاهدي بر اهمیت جایگاه کارشناس از زبان ت و هخامنشیان

فنی و غیره به نظر ، بشریت همواره در طول زندگی در اموري پیچیده و حساس از پزشکی تا قضایی

کارشناسانی به آمده است حتی در تاریخ اسالم نیز  ).12، 1373، گودرزي( کارشناس وخبره نیازمند است

مشخص شده ) ع( و حضرت علی) ص( پیامبر اکرم عبداهللا بن یحیی و عبداهللا بن رواحه از سويهاي  نام

توان گفت در دوران اسالم و  مراجعه کنند. بر همین اساس میها  آن بودند که مردم در صورت لزوم به

گیري  موجب جهتها  آن رجوع به آن بزرگواران و نیز افراد مورد وثوق، والیت ائمه هدي علیهم السالم

نهاد  تأییدگردید که به نوعی موید پیشینه تاریخی و  الت میدعاوي به سمت کشف واقع و اجراي عد

 باشد. می کارشناسی در ادوار مختلف

 ماهیت نظر کارشناس از دیدگاه حقوقدانان و فقها -2

دلیل اثبات دعوا  عنوان بهدر خصوص ماهیت نظر کارشناس اختالف نظر وجود داشته و برخی کارشناسی را 

نیز اي  عده .اشدب می کشف امور مجهول به وسیله امور معلوم از اهداف کارشناسی: دارند می بیاناند و  پذیرفته

کارشناس در مقام اثبات یا نفی وقایع است. برخی هم  دارند می و اظهار  آن را وسیله ارزیابی ادله قلمداد نموده

کارشناسی را  و برخی هم  کارشناسی را وسیله کمک و مساعدت به قاضی در راستاي رسیدگی مطرح نموده

در این میان افرادي نگاهی دیگر به امر کارشناسی دارند و آن را نوعی مشاوره  .پندارند نوعی شهادت فنی می

 ).360، 1388، زراعت( اند هو در نهایت گروهی آن را نوعی داوري دانستاند  تلقی نموده

ارشناسی و معاینه محل تفاوت ک: کارشناسی و معاینه محل: مقایسه نظر کارشناسی و سایر موارد مشابه

گیرد. همچنین ارزیابی  می صورتها  آن دارند زیرا معاینه محل توسط قاضی یا ضابطان در موارد ارجاع به
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از نظر ، باشد لکن اگر به شناخت تخصصی و فنی نیاز باشد نیازمند تخصص خاصی نمی، و معاینه محل

شود ولی نظریه  به صورت صورتجلسه نوشته می مشاهدات، شود. در معاینه محل می کارشناس استفاده

این : کارشناسی و داوري ).365، 1388، زراعت( کارشناس لزوما باید همراه با استدالل و بیان نتیجه باشد

 باشد این در دو واژه نیز با یکدیگر تفاوت دارند زیرا داور به دنبال فصل خصومت و پایان دادن به نزاع می

از سوي دیگر قاضی باید راي داوري که از  .دارد نظریه فنی خود را بیان میصرفاً حالی است که کارشناس 

عالوه بر این که توسط اصحاب دعوا  سسوي اصحاب دعوا انتخاب شده است را بپذیرد لکن کارشنا

باشد و در نهایت در برخی موارد کارشناس باید  قاضی نیز ملزم به قبول نظر وي نمی، گردد نمی انتخاب

شهادت و  ).19، 1394، ترحمی( براي داور چنین الزامی وجود ندارد که درحالید یاد کند سوگن

اما شهادت و  .دانند کارشناسی را نوعی شهادت فنی میاي  عده، تفاوت این دو مفهوم رغم به: کارشناس

 .دهد ار میرا در راستاي احراز حقیقت مورد استفاده قرها  آن هستند که قاضیاي  کارشناسی هر دو وسیله

این است که در ها  آن باشند و تفاوت ط خاصیشباهت این دو در این است که هر دو باید داراي شرای

کارشناس یعنی از آن جایی که  .باشدنیز باید داراي اهلیت خاص ، کارشناس عالوه بر شرایط و اهلیت عام

باشد. تفاوت دیگر این است که  نیز تخصص الزم است تا داراي، باشد می در مقام بیان واقعه و تحلیل

است که شاهد  آنتواند شاهد را تغییر دهد. تفاوت بعدي  نمی تواند کارشناس را تغییر دهد اما می قاضی

شاهد ، نماید و در نهایت می شود لکن کارشناس دلیل موجود را ارزیابی می دلیلی مستقل شناخته عنوان به

نظریه کارشناسی خود را در ، موظف است بر اساس ضوابط در اداي شهادت تکلیفی ندارد اما کارشناس

 ).21، 1394، ترحمی( مهلت مقرر ارائه دهد

وجود دارد. برخی آن را از نوع  نظر در میان فقها اختالف، در خصوص ماهیت نظریه کارشناس

 ننددا می و برخی دیگر آن را از شهادت متمایز) 174: 1364، موسوي گلپایگانی( شهادت قرار دادند

در ، ضمن قبول تفکیک میان نظریه کارشناس و شهادتهم اي  عده ).424، ق1423، موسوي اردبیلی(

در  ).21: ق1404، نجفی( دانند تعدد و عدالت را شرط می، مانند شاهدنیز ) کارشناس( خصوص اهل خبره

برند  ا به کار میعباراتی ر، در بحث اثبات عیوب موجب فسخ نکاح، شهید ثانی در کتاب لمعه، این میان

 )،کارشناس( ایشان در خصوص خبره .باشد می که حاکی از وحدت ماهیت نظر کارشناس و شهادت

در حقوق موضوعه  ).147، 1398، شهید ثانی( داند تخصص را هم شرط می، عالوه بر شرایط عمومی

هاي  می که محصول یافتهاز جمله ادله عل .باشد متفاوت میها  آن تعداد ادله اثبات و نیز جایگاه، معاصر
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ارجاع به کارشناس ، کاربرد دارد ها ها و مسئولیت در تعیین موضوعات و میزان آسیب و باشد مینیز علمی 

لکن رویه قضایی ایران  .نیز در موارد متعددي به آن اشاره نموده است گذار قانونکه  است توسط محاکم

در  هرچند«: عالی قضایی این چنین آمده است به تشخیص موضوعات اکتفا ننموده و در دستور شوراي

برخی از جرایم طرق اثبات دعوا در قانون ذکر شده است لکن چون این امر از باب طریقیت و حصول علم 

براي قاضی است و قاضی براي حصول قطع و یقین از هیچ نوع تحقیقی که علم را تحصیل کند منع 

ده از طریق علمی جهت کشف جرم را مورد غفلت قرار ها استفا در رسیدگی قضات لذا، نگردیده است

 ).145، 1387، بالغت( »ندهند و از وسایلی که دانش بشري در این زمینه فراهم نموده است استفاده نمایند.

این است که نظر ، ادله اثبات مطرح است عنوان بهبه هر حال آنچه در خصوص پذیرش نظر کارشناس 

مقدمه رسیدن قاضی به علم یا دلیل مستقل بپذیریم که در این ، ب شهادتکارشناس را در یکی از سه قال

اي وجود دارد. در خصوص میزان اعتبار نظریه  خصوص میان فقها و حقوقدانان اختالف نظر گسترده

  باشند. می قوانین موضوعه ایران مسکوت نیز کارشناس

 262صریح بودن نظریه که ماده : نمودگونه بیان  توان این شرایط اعتبار و حجیت نظر کارشناس را می

به  1372مصوب و تبصره ماده یک قانون سازمان پزشکی قانونی  1379مصوب قانون آیین دادرسی مدنی 

شعبه ششم دیوان عالی  19/12/1313مورخ  296منجز بودن نظریه که در راي شماره  آن تصریح دارد.

سزایی دارد و ه ب تأثیرناس زیرا در راي قاضی مستدل بودن نظریه کارش کشور به آن اشاره شده است.

موجد بودن  شباهتی به راي قاضی دارد بنابراین کارشناس نیز مکلف است نظر خود را مستدل بیان نماید.

شعبه سوم دیوان  16/09/1334مورخ  1739در راي شماره که  مطابقت با قرار ارجاع نظریه کارشناس.

 دیوان عالی کشور به آن تصریح شده است. بیست و دومشعبه  22/607/68شماره  عالی کشور و نیز راي

به عدم ترتیب اثر به  21/1/1385مورخ  7/251شماره  عدم مخالفت با اوضاع معلوم که در نظریه مشورتی

 19/7/1397مورخ  6611/7شماره  نیز در نظریه اشاره شده است و، نظریه مخالف با اوضاع و احوال معلوم

 ادگاه در صورت عدم مطابقت با اوضاع و احوال مسلم اشاره شده است.به عدم تبعیت د

، کتبی بودن، از جمله شرایط نظریه کارشناس جهت اعتبار و حجیت داشتن در روند رسیدگی

باشد که برخی از حقوقدانان به آن اشاره  می ناقص نبودن و مشکوك نبودن، اظهارنظر در وقت مقرر

و موجبات رجوع به کارشناسی در شناسی  برخی از حقوقدانان در مصداق ).340، 1388، زراعت( اند نموده

پذیرد که قانون یا حاکم اجراي قانون و یا  می کارشناسی زمانی انجام«: اند گونه نوشته امور کیفري این
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، طرفین دعوا آن را تقاضا نمایند که در امور کیفري رجوع به کارشناس در موارد ناظر به شخصیت بزهکار

تشخیص تبعات  وصدمات بدنی ، ها انواع قتل، تشخیص رابطه استناد، نوعاً کشنده بودن، شخیص بزهکارت

برخی تنها معیار و مالك حجیت نظر کارشناس را علم آور بودن  ).14، 1394، ترحمی( »باشد. می جنایت

از مرحوم آیت در این خصوص استفتائی که  ).380، ق1417، هاشمی شاهرودي( اند نظریه معرفی نموده

نظر کارشناسان از قبیل افسر راهنمایی و رانندگی از : سوال داریم. می لنکرانی شده است را بیانفاضل اهللا 

باشد و  می مالك، اقرار مجرم یا بینه معتبره، در امر قضاوت فقط علم قاضی: جواب چه بابی حجت است؟

کم شود معتبر بوده و گرنه فی نفسه داراي اگر موجب علم و اطمینان حا) نظریه کارشناس( امور مذکور

  ).515، ق1417، فاضل لنکرانی( باشد نمی حجیت و اعتبار

با مراجعه به آراء ، اشدب می در حجیت آن شرط، که حصول علم از نظریه کارشناس عالوه بر این

اموري الزم است ، یابیم که در راستاي اعتبار بخشیدن به نظر کارشناس می حقوقدانان و قوانین موضوعه در

 258مثال در ماده  عنوان بهگردد.  نظریه کارشناس از ارزش و اعتبار ساقط می ها، آن که در صورت فقدان

مورد وثوق : ی نموده استبین پیشدو شرط را ، براي کارشناسی 1379مصوب قانون آیین دادرسی مدنی 

در قانون آیین دادرسی  همچنین د.از بین کسانی باشد که در رشته مربوطه داراي صالحیت باشاشد. ب

١در فصل پنجم 1392کیفري مصوب 
نیز در مسائل حقوقی مربوط به کارشناسی تصادفات در خصوص  و 

عدم وجود انتفاع ، عدالت، طهارت مولد، ایمان، عقل، لوغب: گردیده استمواردي ذکر ، شرایط کارشناس

 ر به فساد.عدم اشتهاو  عدم وجود دشمن دنیوي، شخصی یا ضرر از وي

اقدام به تهیه ، ارزیابی واقعه و ادله، در مجموع کارشناس با استماع اظهارات و مشاهده دقیق واقعه

تواند خود  نمی گرچه هیچ نظام حقوقی .نماید می صورتجلسه و گزارش کارشناسی نموده و به دادگاه تقدیم

نونی براي نظریه کارشناس و شرایط ویژه براي نیاز از نظریه کارشناس قلمداد نماید لکن وجود شرایط قا بی را

 .تواند به کیفیت امر کمک شایانی نماید و در نهایت از خطاهاي احتمالی جلوگیري نماید می، خود کارشناس

گونه الزام  در همین راستا الزم است که به این نکته اشاره شودکه دادگاه در پذیرش نظر کارشناس هیچ

چنانچه نظر کارشناس داراي ، 1389قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  17ه قانونی ندارد و بنا بر ماد

به کارشناس دیگر ، باشد و یا شرایط در آن رعایت نشده باشد نقص و یا مغایر با اوضاع و احوال مسلم، ابهام

لف تخ که درصورتی، شود و چنانچه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد می ارجاع

                                                     
 معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی -1
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قانون  22در ماده امر  . اینتواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید می شخص متضرر، کارشناس سبب اصلی باشد

و  1382قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب  78ماده ، 1381مصوب کارشناسان رسمی دادگستري 

 اشاره شده است.نیز  1379مصوب  قانون آیین دادرسی مدنی 267نیز در ماده 

 مبانی فقهی نظریه کارشناس -3

الزم است تا در ، با توجه به جایگاه کارشناس در فقه و حقوق جزا بعد از تبیین ماهیت و مالك حجیت آن

نقش ، زیرا آنچه در پذیرش و یا رد یک نظریه، این گفتار مبانی فقهی این نهاد را مورد بررسی قرار دهیم

 افتد. باشد که عمده اختالفات نیز در همین مورد اتفاق می می ثوجود مبانی یک مبح، نماید می مهمی را ایفا

 آیات - 1- 3

٢سوره مبارکه نحل 43آیه شریفه ، باشد می مبناي پذیرش نظر کارشناس مطرح عنوان بهیکی از آیاتی که 
 

و باشد و مراد از اهل ذکر همه آگاهان  می آیه شریفه به معناي آگاهی و اطالعاین در ) ذکر( واژه. است

٣باشند می اهل بیت علیهم السالم، . در احادیث آمده است که مراد از اهل ذکرهستندافراد اهل اطالع 
 

پس آیه شریفه داللت بر وجوب سوال دارد یعنی جاهل باید از عالم سوال کند و  ).209، ق1417، کلینی(

باشد بلکه  ل مقصود نمینفس سوا منابعبرخی در باشد.  می وجوب ارشادي، بنابر داللت عقل، این وجوب

بنابراین آیه شریفه داللت بر این دارد که  ).130، ق1421، سبحانی( مراد است، عمل به مقتضاي آیه، عمل

دخالت ، باشند نمی ندارند و داراي تخصص اتیمسائلی که اطالع درباید ها  انسان، در تمامی امور زندگی

پس قرآن کریم در آیه  ).240، 1370، مکارم شیرازي( رسنددانند از افراد آگاه بپ نمی نکنند بلکه آنچه را

متخصصان و در واقع افراد کارشناس جایگاه خاصی در نظر گرفته است و نه تنها در ، دانایان رايشریفه ب

که به مسئله دانایان و  ياز آیات دیگر رجوع به کارشناس دارد.به  تأکیدها  بلکه در همه زمینه، مسائل دینی

٤سوره مبارکه توبه 122توان به آیه شریفه  اشاره دارد میکارشناسان 
گرچه آیه شریفه را در . اشاره نمود 

آیه شریفه به رجوع به  تأکیدتوان  نمایند لکن با اندك توجه و تأمل می بحث حجیت خبر واحد مطرح می

اصابت به ، نذرجایی که مالك وجوب عمل بر طبق قول م کارشناس در امور دینی را برداشت نمود. از آن

                                                     
 و ما أرسلنا من قبلک اال رجاال نوحی الیهم فاسألوا أهل الذکر ان کنتم ال تعلمون -2

 نحن اهل الذکر و نحن المسئولون -3

 هوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون فلوال نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفق -4
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اهی اگکه از علم و  این مالك در قول کارشناس؛ توان گفت واقع و تدارك مصلحت واقعیه است می

  وجود دارد بلکه نسبت به سایر افراد اولویت دارد.، گیرد می سرچشمه

امر به مراجعه به کارشناس ، سوره مبارکه نحل به طور مطلق 43جایی که خداوند متعال در آیه  از آن

رجوع به ، باشد می سوره مبارکه توبه در امور دینی که طبعاً داراي حساسیت 122دند و در آیه نمو

آیات دینی و هاي  نهاد کارشناس در آموزه؛ توان گفت می، آگاه و دانا را امر فرمودند شخصکارشناس و

 و روند می مارباشد و آیات قرآن یکی از مبانی حجیت نظر کارشناس به ش می تأکیدو  تأییدمورد  قرآن

 باشد. می نیزفقها و مفسران و دین پژوهان  تأییداین مسئله مورد 

 روایات - 2- 3

روایات متعددي وجود ، شود می تعبیر) اهل خبره( در خصوص حجت نظر کارشناس که در ادبیات فقهی به

کسی بپذیرم؟ در چه کسی مراوده کنم و دستورات دینی را از چه با  پردازیم. میها  آن دارد که به بررسی

 ).22، ق1417، کلینی( به عمري مراجعه کن و از او شنوایی داشته باش؛ فرمایند می پاسخ این سوال حضرت

نمایند. از  می نقل) ع( هر دو از امام رضا، عبدالعزیز ابن مهتدي و حسن بن علی بن یقطین، در روایت دیگري

هاي  باشد که سواالت و آموزش می اعتماد شماکه آیا یونس بن عبدالرحمن مورد  کنند می حضرت سوال

 ).14، ق1413، عاملی( بله: فرمایند دینی را از ایشان بپرسیم؟ و حضرت در جواب می

و پذیرش ائمه علیهم السالم  تأییددر روایات مورد ) اهل خبره( نظر کارشناس: توان گفت می در مجموع

نمودند تا مردم در امور دینی و  می تأییدی از افراد خبره را نظر برخ، بوده که آن بزرگواران در امور حساس دینی

افرادي ) ع( و امام علی) ص( اشاره شد که در زمان پیامبر اکرمنیز به این مسئله . مراجعه نمایندها  آن دنیوي به

ولیت مسئ)، ص( و پیامبر اکرم) ع( بودند به نام عبداهللا بن یحیی و عبداهللا بن رواحه که از سوي حضرت علی

الب موضوعات که در فقه و غ مراجعه نمایند.ها  آن مردم به، کارشناسی و اظهارنظر را داشته تا در صورت لزوم

این مسئله در  .شوند نمی اموري هستند که بدون اظهارنظر کارشناس آشکار، هاي دینی وجود دارد آموزه

نه ، پیشرفت علم جوامع بشري مواجه هستیملکن در دوران کنونی که با  .معامالت بیشتر از عبادات مطرح است

جایی که فقیه  باشد تا آن می الب مسائل حقوقی نیازمند اظهارنظر کارشناسغتنها تبیین موضوعات فقهی بلکه 

نیاز از  بی قضات نیز در ارزیابی ادله. قادر به صدور فتوا نخواهد بود، بدون اخذ نظر کارشناس، در برخی موارد

 شخصیهاي  تشخیص، امروزه با تخصصی شدن علوم و پراکندگی مسائل چرا کهاشند ب نمی نظر کارشناس

 فصل الخطاب مطرح است. عنوان به، نظر خبره و اهل فن، ها اعتبار شده و در تمامی زمینه بی
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 سیره و بناي عقال، اجماع -3-3

. باشد اجماع می، نمودمبناي فقهی نظر کارشناس بیان  عنوان بهتوان آن را  یکی دیگر از مواردي که می

توان اتفاق نظر فقها در مسئله شرعی تعریف کرد البته به نحوي که کاشف از قول معصوم  اجماع را می

ین دلیل تر مهمباشد و  می) کارشناس( اصل بر حجیت و پذیرش نظر اهل خبره، باشد. بر اساس اجماع فقها

تقسیم کارها در جوامع و  ).145، 1380، مظفر( سیره و بناي عقال و حکم عقل است، و پشتوانه این اجماع

 پذیرش نظر کارشناس و رجوع جاهل به عالماز جمله دالیل ها بر همه مسائل  انسان عدم تسلط همه

از  نظر به آن که باشد و جایی که شارع نیز یکی از عقال بلکه رییس العقال می از آن باشد. بر این اساس می

آیات و روایات  ودي در خصوص پذیرش نظر کارشناس صادر نشده گونه نهی و ر جانب ایشان هیچ

که این سیره مخالفی نداشته و مبناي آن  توان نتیجه گرفت می، باشد می متعددي نیز حاکی از قبول آن

در ، که عقالي عالم از قدیم االیام تاکنون باشد پس داراي حجیت است. مضافاً بر این می شارع اءامض

نمودند و تاکنون مخالفتی در این زمینه نداشته و اگر هم  نظر کارشناس تمکین میتمامی موضوعات به 

اعتبار و حجیت ، توان گفت میلذا نتیجتا تردید بسیار اندك بوده است.  بی، است مخالفتی صورت گرفته

د اجماع وجو: باشد می داراي مبانی استوار و قابل قبولبا توجه به دالیل ذیل نظر کارشناس در فقه و حقوق 

ها به  ها وجود دارد و در تمامی زمینه که در میان تمامی انساناي  سیره؛ بناي عقال و حکم عقال؛ در میان فقها

  .رجوع جاهل به عالم به مقتضاي عقل فطري؛ شود اهل فن و افراد متخصص رجوع می

 نگرش فقهاي امامیه به نظر کارشناس و امور کارشناسی - 4

در این گفتار الزم است تا نگرش فقها به نظریه کارشناس و نهاد ، قبلهاي  حه در بخشموارد مطروبا توجه به 

 را مورد بررسی قرار دهیم تا میزان تعلق خاطر فقها به این نهاد و امور کارشناسی تبیین گردد. یکارشناس

 نگرش فقهاي امامیه - 1- 4

احکام به موضوعات خارجی واقعی : ییمنما می سه اصل مهم و اساسی را ذکر، از واکاوي نظرات فقها پیش

نظرش طریقیت ، هر نهادي که تشخیص مصداق و تطبیق مفهوم بر افراد را به عهده دارد گیرد. می تعلق

، دقت و اطمینان بیشتري داشته باشد، هر نهادي که در امر تطبیق، در شرایط طبیعی دارد نه موضوعیت.

در باب حلیت و حرمت  عتبار و حجیت نظر کارشناسبرخی از فقهاي امامیه در خصوص ا مقدم است.

فلس باشد لکن عرف ، چیزي که در نظر افراد متخصص و کارشناس: ه انداین گونه نظر داد گوشت ماهی
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و برخی دیگر در پاسخ به سوالی این گونه ) 175، 1378، تبریزي( شرعاً اعتباري ندارد، به آن فلس نگوید

 موضوعات خواص و محافل علمی نهزنند  موضوعات عرفی دور می مسائل فقهی بر محور: نوشته اند

جایی که حلیت و حرمت گوشت ماهی به داشتن یا نداشتن فلس  از آن ).513، 1379، مکارم شیرازي(

توان گفت فلس واقعی مالك است و این واقع را در مواردي خود عرف به  جا می باشد در این می مربوط

 رخی موارد ظریف و مشتبه الزم است تا نظر کارشناس را جویا شد.دهد و در ب راحتی تشخیص می

در باب ضرورت از یکی از فقها سوال شده است که تعیین ضرورت برعهده عرف است یا خود 

مسائل فقهی را بر محور  صراحت بهایشان در سوال قبلی که ذکر شد  گونه همان مکلف یا اهل خبره؟

) تعیین ضرورت( به محافل علمی لکن همان فقیه بزرگوار در این سوالموضوعات عرفی دائر دانستند و نه 

دهند که در امور ساده به نظر عرف و در امور پیچیده به نظر  می گونه پاسخ قائل به تفکیک شدند و این

شاید این نظر از پاسخ قبلی ایشان بهتر باشد. در  ).621، 1379، مکارم شیرازي( شود می اهل خبره عمل

مردم کوچه و بازار ، ادله براي مردم آمده است نه عرف متخصص: فرمایند می ستا برخی از فقهاهمین را

ظاهراً در میان فقها نظر  ).81، 1374، هاشمی شاهرودي( باید فلس دار بودن یا نبودن را تشخیص دهند

اس را واحدي در این خصوص وجود ندارد و الزم است یک بار براي همیشه مسئله عرف و نظر کارشن

، مصادیق و افراد خارجیبر باشد لکن در تطبیق مفاهیم  ها می حل نمایند. گرچه عرف طریق فهم واقعیت

ادله رجوع به به با توجه ( قوي مبانی و پشتوانه دارا بودننظر کارشناس به دلیل فنی بودن و عدم تسامح و

گویند عادت فقهاء  برخی می ،بر عرف عام مقدم است. در خصوص رجوع فقها به کارشناس )،اهل خبره

٥کنند می این است که در موضوعات به کارشناس رجوع
 ).120، ق1415، نراقی( 

 عرف چیزي از آن، در خصوص مسائلی همچون فلس و... اگر ماهی و یا امثال آن را به عرف بدهند

 و به کارشناس استبه معناي لزوم مراجعه ا، پس رفتن فقیه به متن واقع) 90، 1390، فرحناك( داند نمی

خاصی  باب، متاسفانه در خصوص حجیت نظر کارشناس در فقه و اصول فقه ).91، 1390، فرحناك(

در اصول فقه از حجیت قول لغوي و در فقه از برخی مصادیق نظر کارشناس صرفاً گشوده نشده است و 

و شناسی  بر موضوع تأکیدره هموا) ره( امام خمینی حضرت اند. مقوم و... سخن گفته، قابله، طبیب؛ مانند

عرف داشتند و در موارد پیچیده همچون مسئله فلس دستور به تبعیت از نظر کارشناس در شناسی  مصداق

، عرفیشناسی  پذیرش موضوع رغم بهدادند لکن مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم نائینی  را می

                                                     
 و دیدین الفقهاء الرجوع فی الموضوعات الی خبرتها -5
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ه بلکه قول اهل خبره و اهل فن را قبول نداشت، عرفی را به دلیل تسامح در سعه و ضیقشناسی  مصداق

ضمن قبول ، برخی براي لزوم مراجعه فقیه به نظر کارشناس ).115، ق1413، آملی( اند مالك قرار داده

اطمینان حاصل ، اوتوان قول کارشناس را پذیرفت که از رجوع به  زمانی می: گویند می مبانی حجیت آن

 نه، اند اعالم نموده) نوعی( و برخی این وثوق را )285، ق1421، خراسانی( شود و مورد وثوق باشد

 ).95، ق1421، حکیم( زیرا بناي عقال بر اعتبار این قسم استقرار یافته است) شخصی(

در : گونه بیان نموده اند هایی از لزوم مراجعه فقیه به کارشناس را این برخی در همین راستا نمونه

دانند و یا در خصوص شروط صحت ذبح  می الي فرنگیخصوص پالتین که برخی آن را طالي سفید یا ط

که آیا پالتین هم طال  آهن است یا خیر و این ءکه آیا استیل هم جز در این، که باید آلت ذبح آهن باشد

تشخیص این موارد را به تحقیق و پرسش از اهل فن ، باشد که براي مردان حرمت استفاده داشته باشد می

 برخی در خصوص چگونگی کمک کارشناس به فقیه ).180، 1379، یرازيمکارم ش( اند احاله نموده

کارشناس باید چیستی موضوع را براي فقیه بیان نماید و این فقیه است که حکم آن را با توجه : نویسند می

اطالعاتی ، البته خود فقیه هم باید در مسائل روز ).335، 1390، فرحناك( نماید می اعالم، به نظر کارشناس

که بیشتر علماي اهل سنت در چند رشته تخصص  ته باشد و این کار براي او دشوار نیست کما اینداش

بیان چیستی موضوع و ارزیابی و اظهارنظر کارشناس در  باید به این نکته قائل باشیم که در مجموع .دارند

 باشد. می همین مطلب در خصوص امور قضایی نیز جاري و است مؤثرامور فقهی الزم و 

 نگرش فقهاي اهل سنت - 2- 4

رجوع به اهل خبره همان «: گونه نوشته اند این) اهل خبره( علماي اهل سنت در تعریف نظر کارشناس

اثبات علمی است که مبتنی بر نظر اهل علم و تخصص بوده و به تقاضاي قاضی در مورد موضوع  وسیله

).34، م2006، محمدشنیور( »تشخیص دهد پذیرد و قاضی قادر نیست آن را مستقالً متنازع فیه صورت می
 

که در زمان  کنند می روایاتی را ذکر، در فقه اهل سنت عالوه بر آیات قرآن که قبالً به آن اشاره نمودیم

پوست  دادند زیرا وي سفیدپوست بود و فرزندش اُسامه سیاه می نسبت رابطه نامشروع ناروا به زید، شیخین

و این مطلب مورد قبول جمهور الزم دانستند م مراجعه به قیافه شناس را لزو حاکمان بود که در آن زمان

).2485، 1388، بخاري( علماي اهل سنت است
 

هستند  دلیل عقلیقائل به ، در همین راستا علماي اهل سنت جهت اثبات حجیت و اعتبار نظر کارشناس

ون تسلط کافی ندارد و این امکان براي که قاضی به همه علوم و فن به دلیل این: کنند می و این گونه تبیین
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رجوع به نظر ، پس در احقاق حق و فصل خصومت، باشد که همه علوم را تحصیل نماید نمی وي

اي براي رسیدن قاضی به  باشد و آن را وسیله می کارشناس یک ضرورت عقلی در راستاي اجراي عدالت

 الزم را دو نفرها  آن تعداد، ب کارشناسدانند که برخی براي حصول اطمینان و وثوق از جان علم می

، در فقه اهل سنت ).35، م2006، شنیور( اشدب می دانند و این مسئله مورد قبول مذاهب اربعه اهل تسنن می

٦قاسم، طبیب، در بحث ترجمه شناسی، عالوه بر مسئله چهره
نیز به لزوم رجوع به کارشناس و اهل فن نظر  

دلیل ، آیات قرآن مبنی بر مراجعه به عالم، که آن را بر اساس روایات )40، ق1388، الحنفی( اند داده

، در مواد قانونی برخی از کشورهاي عربی صراحت بهنمایند و این موضوع  می عمل اصحاب اثبات، عقلی

قانون مغرب و  198تا  171قانون الجزایر و مواد  449 و 333، 213مثال در مواد  عنوان به. بیان شده است

جایگاه کارشناسی و لزوم مراجعه قاضی در برخی ، 1950 مصوب قانون اجرائات جنایی مصر 150ماده 

 بیان شده است. صراحت به، موضوعات به کارشناس

  کنندگان مداخله ولیتئنظریه کارشناس و تعیین میزان مس -5

که دادرس در عنا بدان م در این مبحث از اهمیت به سزایی برخوردار است. میزان مسئولیت اسباب مختلف

مسئولیت ، اگر دو یا چند عامل را دخیل در به وجود آمدن نتیجه دانست، مقام رسیدگی به این گونه جرایم

شود و نظریه کارشناس چه جایگاهی در این موضوع  می به چه نحوي تعیین و یا تقسیم، میان اسباب متعدد

قانون  365در ماده  گذار قانون، 1392مصوب  از تصویب قانون مجازات اسالمی پیشخواهد داشت؟ 

، هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند«: این گونه آورده است 1370مصوب  یمجازات اسالم

یک قاعده کلی به نام تساوي ، و در خصوص اسباب متعدد »به طور تساوي عهده دار خسارت خواهند بود.

هرگاه دو وسیله نقلیه در اثر برخورد با هم باعث «: دارد می بیان گونه همان قانون این 337ارائه و نیز در ماده 

راننده هر یک از دو وسیله نقلیه ضامن نصف دیه ، بودن ديدر صورت شبه عم، کشته شدن سرنشینان گردند

در مقام  02/06/1390 مورخ 717و نیز دیوان عالی کشور در راي وحدت رویه  »تمام سرنشینان خواهد بود.

و نیز  گذار قانونبنابراین با وجود تصریح  .دهد می حکم به تساوي مسئولیت، ها ات آراي دادگاهرفع تعارض

عمالً تعیین میزان مسئولیت در حوادث رانندگی بر مبناي ، دیوان عالی کشور در راي اخیرالذکر تأکیدو  تأیید

در این گفتار بعد از تبیین  لذا شد. می انتفاء موضوع تلقیه و ارجاع به امر کارشناس سالبه ب هتساوي بود

                                                     
 هاي افراد کننده زمین تقسیم -6
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، 1370مصوب  یسیاست تقنینی ایران در نحوه تقسیم مسئولیت در حوادث رانندگی در قانون مجازات اسالم

 تبیین نماییم. 1392 مصوب را در قانون مجازات اسالمی گذار قانونالزم است تا رویکرد 

 اجتماع سبب و مباشر - 1- 5

٧در فصل ششم
هرگاه «: دارد می این گونه بیان 526در ماده  گذار قانون 1392ی مصوب قانون مجازات اسالم 

عاملی که جنایت ، داشته باشند تأثیر، دو یا چند عامل برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی

 مگر؛ باشند می مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوي ضامن، مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت

 ..».رفتارشان مسئول هستند تأثیررفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان  تأثیر

استناد نتیجه به سبب و مباشر به امکان که  در جایی: باشد قابل بررسی می، سه جهتاین ماده از 

 باید بگوییم است دمستن، نتیجه حاصله به رفتار هریک از سبب و مباشر یعنی، صورت توأمان وجود دارد

صورت استناد نتیجه  در .استمسئول ، اردد تأثیرو عمل او در جنایت  ستهر عاملی که جنایت مستند به او

به قاعده کلی و حکم اولیه در تقسیم مسئولیت که قانون سابق نیز بر همین اساس ، به تمامی عوامل

در صورت متفاوت  وي ضامن خواهند بود.نماییم و همه عوامل به طور مسا می گذاري شده بود عمل پایه

 ها، آن رفتار و میزان مداخله تأثیرهر یک از عوامل را به میزان  گذار قانون، رفتار مرتکبان تأثیربودن میزان 

مسئول دانسته است که این مورد نیازمند بررسی دقیق و تخصصی بوده و قاضی در راستاي تعیین میزان 

 کننده حاکم و تعیین، که در قسم اول و دوم کما این .شود می ارشناس را جویانظر ک، و مداخله عوامل تأثیر

به جهت آن باشد. البته در قسم سوم  عرف می، استناد نتیجه به هر یک از سبب یا مباشر و یا تمامی عوامل

یار و بر اساس درصدبندي که فاقد مع بودهگذاري عوامل کارشناس تأثیرمسئول تعیین میزان مداخله و  که

به دلیل  باشد. لذا این قسم میداراي ایراد و اشکال جدي ، اي عمل شود بوده و امکان دارد به صورت سلیقه

هاي  مورد مخالفت فقها قرار گرفته است که در بحث چالش، فقدان ابزار دقیق در سنجش میزان مسئولیت

 قرار خواهد گرفت.، مورد بررسی دقیق، کارشناسی

 اسباب متعدد - 2- 5

زمان بیشتري را خواهد گرفت و پرداختن بدان مستلزم  به طور مستقل، رچه بررسی اسباب طولی و عرضیاگ

بیان مختصري از اسباب ، اي است لکن از باب الکالم یجرالکالم و به تناسب بحث و مقام بحث جداگانه

                                                     
 موجبات ضمان -7
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 .رده خواهد شددر ذیل آو 1392و  1370مجازات اسالمی مصوب اجمالی قانون   طولی و عرضی و مقایسه

 اسباب طولی -2- 5- 1

در میان فقها و ، اگر چند سبب در طول یکدیگر اجتماع کنند و مرتکب جنایت و یا خسارت گردند

اختالف نظر وجود دارد تا آن جا که موجب دو رویکرد ها  آن ولیت میانئحقوقدانان در نحوه تقسیم مس

 شده است. گذار قانونمختلف 

 1370 در سال گذار قانونرویکرد  - 5-2- 1- 1

از یک نظریه  گذار قانونبه این نتیجه خواهیم رسید که  364ذیل ماده  1370 مصوببا مراجعه به قانون 

محور  . در واقعداشته است را ضامن دانسته بود تأثیرمشهور فقهی تبعیت نموده و سببی که زودتر از بقیه 

زیرا متن  است. بوده) ع( امام خمینی حضرته کتاب تحریرالوسیل، و قانون نویسی آن زمان گذار قانون

. البته باشد می عینا ترجمه کتاب تحریرالوسیله، 1370قانون مجازات اسالمی مصوب  364ماده مندرج در 

 .دانستند ول میئطور یکسان مسه دو سبب را ببرخی فقها هر ، در مقابل این نظر

 1392در سال  گذار قانونرویکرد  - 5-2- 1- 2

را ضامن دانست و در ذیل ماده  تأثیرسبب مقدم در ، در خصوص اسباب طولی 1392در سال  گذار قانون

آن است که اختصاص فرض طولی بودن حکم اسباب به  یلکن مشکل اساس. حکم آن را بیان نمود 535

 د.جرایم غیرعمدي توجیه فقهی و حقوقی ندار

  )هم عرض( اسباب عرضی -2- 5- 2

جا اسبابی که با هم سبب  شود و در این اد از اسباب هم عرض نیز مشخص میمر، از تبیین اسباب طولی بعد

 آسیب یا خسارت شوند را اسباب عرضی گویند.

 1370 در سال گذار قانونرویکرد  - 5-2- 2- 1

دانست  اسباب هم عرض را به طور مساوي عهده دار خسارت می 365در ماده  1370در سال  گذار قانون

این ماده متضمن دو نکته  لکن. باشد میرالوسیله یکتاب تحر سومله ئترجمه مس نیز عینا مزبور که ماده

صورت جداگانه ه نفر باید با هم یک سبب را ایجاد کرده باشند و ثانیا هرکدام ب دواینکه  اوال: باشد می

 همزمان باشد.ها  تأثیر آنسبب مستقلی را ایجاد نموده باشند ولی 
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 1392ر سال د گذار قانونرویکرد  - 5-2- 2- 2

حکم را مشخص نمود و آن را از  533ذیل ماده ، خصوص اسباب هم عرض در گذار قانون 1392در سال 

در  گذار قانون ولیت و ضمان اسباب هم عرض را تساوي قلمداد نمود.ئموارد شرکت در جرم دانست و مس

اه دو یا چند نفر به نحو هرگ«: دارد بیان میدر این خصوص  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  533ماده 

شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگري گردند به طوري که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا 

قائل به ، در این ماده در فرض تعدد اسباب گذار قانون» .باشند می طور مساوي ضامن  به، همگی مستند باشد

  جنایت و خسارت به هردو یا همگی مستند باشد.شده است البته به شرطی که ها  آن تساوي مسئولیت بین

باشد که ممکن است به زعم برخی میان این  می 526و ماده  533نحوه جمع میان ماده ، اما نکته مهم

 ):230، 1396، برهانی و الهام( توان این دو ماده را جمع نمود می تعارض باشد. به هر حال به دو شکل، دو

. باشد می را دارا 526رت لغو وضع نموده است چرا که بخشی از ماده را به صو 533ماده  گذار قانون

را  533باید اطالق ماده ، را بیان نموده است 526بخشی از حکم مندرج در ماده  533بنابراین نظر که ماده 

بدین بیان که اگر . دو رویکرد مختلف داشته است، در هر دو ماده گذار قانونحمل نماییم.  526بر ماده 

، هر کدام تأثیررا فراهم نمایند بر اساس میزان اي  علت حادثه سبیبعامل به صورت مباشرت و ت چند

لکن اگر چند عامل به صورت سبب علت تحقق حادثه  .عمل کنیم 526مسئول خواهند بود و باید به ماده 

اید امري بعید ش، گرچه رویکرد دوم خواهیم داد.ها  آن حکم به تساوي مسئولیت 533بنابر ماده ، باشند

ي این ماده و رفت و برگشت این ماده میان مجلس شوراي اسالمی و گذار قانونباشد اما با بررسی سابقه 

مجلس ، زیرا در هنگام تصویب این ماده .را احراز نمود گذار قانونتوان نظر  به راحتی می، شوراي نگهبان

 حذف گردید.، بود که با ایراد شوراي نگهبان را قید نموده 526 ماده مطالب مشابه، 533در انتهاي ماده 

مبنی بر  533در ماده  گذار قانونبا توجه به نظر ) فرض استناد حادثه به اسباب متعدد( در این مورد

برخی از ، جنایت به نحو شرکت بوده و به هردو یا همگی مستند باشد که درصورتیتساوي ضمان 

دانند و با توجه به عبارت  می موجهفرض بالموضوع و غیر حقوقدانان تمسک به نظر کارشناس را در این

 برهانی( نمایند عرف را حاکم در احراز رابطه استناد معرفی می) به هر دو یا همگی مستند باشد( گذار قانون

) رابطه استناد( و برخی از حقوقدانان به علت مادي و علمی بودن این بحث) 68، 1400، بادکوبه هزاوه و

 گانالبته به نظر نگارند ).98، 1398، میرزایی و صادقی( دانند می فرض را نظر کارشناس حاکم در این

باشد و  مسئله احراز رابطه استناد باید توسط قاضی صورت پذیرد زیرا وي مسئول صدور حکم و راي می

 اهمیت بدهد.بر عرف حاکم بر جامعه نیز ، باید در راستاي احراز رابطه استناد عالوه بر اخذ نظر کارشناس



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1401 ، زمستان13شماره ، 5دوره   250

 

 

 مباشران متعدد - 3- 5

در بخش ، ولیت در موارد استناد حادثه به مباشران متعددئخصوص تقسیم مس برخی بر این باورند که در

، بر همین اساس .صراحتا حکمی بیان نشده است، 1392موجبات ضمان قانون مجازات اسالمی مصوب 

در این اگر لکن  نمائیم. می مختلف ذیل را ارائه نمائیم و صور حکم مربوطه را از سایر مواد استخراج می

 بدانیم، بدان پرداخته است 125ذیل ماده  گذار قانونجرم که  راستا مباشران متعدد را همان شرکت در

چنانچه غیرعمدي بر آن صدق نماید و صرف حادثه نباشد مانند ( توان برخی صور جرایم رانندگی را می

 125مشمول بحث شرکت در جرایم دانست و حکم آن را از ماده  را)، 718الی  714موضوع ماده 

در ماده  گذار قانونکه  این کما ).با عنایت به جریان شرکت در جرم در جرایم غیرعمدي( استخراج نمود

  به بحث استناد پرداخته است. صراحت بهنیز  125

نیم و حکم به تساوي بدا 533لغو خصوصیت کنیم و حکم مسئله فعلی را تابع ماده  533از ماده 

 ها، آن لغو خصوصیت داراي شرایطی بوده که در صورت مهیا بودن .مسئولیت مباشرین متعدد بدهیم

حکم مسئله را از دو  جا مهیا بودن شرایط مورد تردید است. لکن در این .توان لغو خصوصیت نمود می

ضمن بیان حکم  527و در ماده ) 69، 1400، بادکوبه هزاوه و برهانی( استخراج نماییم 528و  527ماده 

به نوعی به فرض استناد حادثه به مباشران متعدد نیز اشاره شده است لکن فقط به مورد ، موضوع دیگر

بیان نگردیده ، مساوي نباشدها  تأثیر آنطرفین اشاره شده اما حکم موردي که میزان  تأثیرتساوي میزان 

مسئولیت را مشخص نماییم ، و مداخله تأثیرنیم و بر اساس میزان ملحق ک 526یا باید آن را به ماده که  است

 ).70، 1400، بادکوبه هزاوهو  برهانی( حکم دهیم 533قرار دهیم و مانند ماده  528یا باید آن را تابع ماده 

 از نظریه 528و  533در مواد  گذار قانونکه  بودن قیود و با عنایت به این زيدر مجموع با توجه به احترا

همان  527توان گفت حکم مفهوم مخالف ماده  می تبعیت نموده است، مشهور فقهی یعنی تساوي مسئولیت

 ها، آن و مداخله تأثیربر اساس میزان ، مباشرین متعدد تأثیربوده و در نتیجه در صورت تفاوت  526حکم ماده 

تا به دلیل فقدان طریق قطعی و شود. در همین راس می صادرها  آن احکام متفاوتی در خصوص میزان مسئولیت

، برخی از حقوقدانان جهت جلوگیري از نظر کارشناس در این فروض، روشن جهت تعیین و تقسیم مسئولیت

8ها معرفی نموده اند گونه پرونده محور اصلی رسیدگی به این عنوان بهحکم به تساوي را 
. 

                                                     
شـند نیـز آمـاده اسـت     با مشابه این ماده در فقه اهل سنت نیز وجود دارد که در برخی از قوانین کشورهایی که تابع فقـه اهـل سـنت مـی     -8

 ).9ق، 1320(طلیمات، 
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  کارشناس در احراز رابطه استناد نقش نظر - 6

، در خصوص نحوه احراز آن، نان با استدالل بر علمی و مادي بودن ماهیت رابطه استنادبرخی از حقوقدا

باشند و به علت دقیق بودن نظریه کارشناس و لزوم رجوع جاهل به عالم و  قائل به رویکرد کارشناسانه می

در  دانند. یحاکم م، نظریه کارشناس را در مسئله احراز رابطه استناد، نیز فقدان تسامحات رایج در عرف

تبیین نماییم و بعد از آن به امکان یا عدم ، را در این مسئله گذار قانوناین میان الزم است تا اوالً رویکرد 

احراز رابطه استناد جهت تعیین مسئولیت کیفري  بپردازیم.، امکان احراز رابطه استناد توسط نظر کارشناس

به طوري که دادرس ، باشد می پیچیدگی خاص حساسیت و، شک داراي سختی بی، و ضمان ناشی از آن

این رابطه را احراز نماید و مورد حکم ، باید تالش نماید با ابزارهایی همچون نهاد عرف یا نظر کارشناس

، صادقی( دانند جایی که رابطه استناد را از امور موضوعی و مادي می برخی از حقوقدانان از آن قرار دهد.

 نمایند و بیان می ر اساس موازین و قواعد علمی به نظر کارشناس واگذارتشخیص آن را ب)، 47، 1392

 باشد و احراز نظر عرف مشکل به نظر میپذیري  تحول و جا که نظر عرف داراي تسامح دارند از آن می

 بنابراین باید احراز رابطه استناد را به متخصصان و کارشناسان واگذار نماییم زیرا نظر کارشناس بر .رسد می

).41، 1395، میرزاییو  صادقی( باشد می علمی و داراي دقت و فاقد تسامحهاي  اساس یافته
.

با مراجعه به 

در مواد مختلفی از واژگانی همچون  گذار قانونیابیم که  می نیز در 1392مصوب قانون مجازات اسالمی 

 مستند استفاده نموده است.و  انتساب، استناد

باشد و ظاهراً  کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسالمی، اساسی با توجه به اصل چهارم قانون

از  گذار قانونبا توجه به استفاده  همچنین .در این مسئله از ادبیات فقهی تبعیت نموده است گذار قانون

 ابیم که این واژگان اشاره بهی می در، باشند و با تتبع در آثار فقها واژگانی که حاکی از رابطه استناد می

معیار ؛ اند گفته صراحت بهاستناد عرفی دارند و این امر نزد فقها مورد قبول بوده تا آن جا که برخی 

بنابراین  اند. عرف را معیار دانسته، تشخیص رابطه استناد عرف است. حتی در باب ضمان نیز برخی فقها

، نموده استها  آن اقدام به تعریف در مقام تقنین این واژگان را به کار برده است اوال گذار قانونزمانی که 

بادکوبه  و برهانی( دباش می حجتها  آن معناي عرفی، ثانیا در صورت عدم ارائه تعریف از سوي مقنن

معیار ، ان با مادي و علمی قلمداد نمودن ماهیت رابطه استناداناگرچه برخی از حقوقد ).58، 1400، هزاوه

برخی دیگر با مقایسه واژگان مستفاد در قانون مجازات اسالمی و دانند لکن  احراز آن را نظر کارشناس می

واژگان به کار رفته در لذا و  دادهعرف را معیار احراز رابطه استناد قرار ، واژگان همسو و مرتبط در فقه
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در صرفاً نمایند و نظر کارشناس را  می حملها  آن مواد قانونی را در محیط عرف و به معناي عرفی

تواند در تعیین عوامل مادي حادثه به  می. این امر دانند ورود زیان حجت می مادي) علت( تشخیص سبب

 ).60، 1400، بادکوبه هزاوه و برهانی( عصاي دست دادرس باشد، تعبیر برخی

موجب اختالف  ،در خصوص احراز رابطه استناد گذار قانونرویکرد صریحی از سوي عدم وجود 

، 1393، صادقی( ي شده استگذار قانونضابطه منجر به عدم رعایت آداب تفاسیر شده است و این فقدان 

بر این است که رابطه استناد باید توسط قاضی احراز گردد و مستند  گانکماکان نظر نگارندلکن  ).119

احراز رابطه استناد باید از هر دو نهاد عرف و نظر کارشناس استفاده  فرایندقاضی نیز در  .حکم قرار گیرد

نظر کارشناس را در احراز رابطه استناد حجت ، هایی که گذشت برخی از حقوقدانان با استدالل ید.نما

با . این افراد مادي حادثه قلمداد نمودند) علت( و آن را مختص اموري همچون تشخیص سبب دندانستن

ه احراز رابطه در مسئل گذار قانونرویکرد اصلی ، مقایسه واژگان قانون مجازات اسالمی و رویکرد فقها

بوده به نحوي که در  لکن این رویکرد اصلی داراي استثناء داشتند. معرفی، پذیرش نظر عرف را استناد

 عمل نمود.) گذار قانونرویکرد اصلی ( توان بر اساس رویکرد عرفی مواردي نمی

 دیگر، گردند می در فرضی که دو یا چند نفر به تسبیب به صورت طولی موجب ورود زیان یا جنایت

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  535بر همین اساس در ماده  .توان به مالك عرفی عمل نمود نمی

هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به «: گونه آمده است این

سبب یا اسباب دیگر  أثیرتکار او در وقوع جنایت قبل از  تأثیرصورت طولی دخالت داشته باشند کسی که 

نموده و سبب مقدم  نظر صرفاز معیار عرفی ، در اسباب طولی گذار قانون، ز این روا» ضامن است.، باشد

اصل ، تأثیردلیل فقهی در مسئول شناختن سبب مقدم در ین تر مهم. را مسئول دانسته است تأثیردر 

شود که آیا بین اسباب  می ایجاد شک) ممقد( سبب اول تأثیربدین توضیح که بعد از  .استصحاب است

جا با وجود یقین سابق و شک الحق  بعدي و نتیجه حاصله رابطه استناد برقرار است یا خیر؟ که در این

البته در همین مسئله بین فقها اختالف  ).145، ق1404، نجفی( شود می ابقاء ماکان، استصحاب جاري شده

دانند زیرا هر دو سبب  نمی رض را محل جریان استصحابنظر وجود دارد به نحوي که برخی این ف

  ).275، ق1414، سیستانی( دانند می بنابراین نتیجه حاصله را مستند به هر دو سبباند  گذار بودهتأثیرهمزمان 

 دادرسی فرایندکارکرد نظریه کارشناس در  -7

رابطه استناد که مورد بعد از مشخص شدن نقش نظریه کارشناس در تعیین میزان مسئولیت و احراز 
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نحوه دادرسی و  فرایندنظر کارشناس در  کارکرددر این گفتار به بررسی ، باشد می اختالف حقوقدانان

نیاز از  بی تواند خود را نمی، مفروض این است که هیچ نظام حقوقیپردازیم.  می استفاده دادرس از این امر

داراي چه ، عصاي دست دادرس عنوان بهنهاد  اینسوال مطرح است که  حال این .نهاد کارشناسی بداند

در واقع در جرایم و حوادث  تکلیف چیست؟، بوده و در صورت تعارض و تقابل با نظر عرف ربرديکا

سه مرحله وجود دارد که در ، گردند می سایر جرایم که منجر به وقوع جنایت و یا خسارتنیز  رانندگی و

؛ دوم .مادي ورود زیان) علت( سببنمودن مشخص ؛ اول: شدبا می خصوص عوامل متعدد داراي صعوبت

. به عبارت دیگر میان رفتار مرتکب و نتیجه حاصلهیا جنایت  تشخیص و احراز رابطه استناد میان اسباب

 تعیین سهم و میزان مسئولیت هر یک از عوامل دخیل در به وجود آمدن نتیجه.؛ سوم

دانند یعنی کارشناس در هر سه  حیت نظر کارشناس میبرخی از حقوقدانان هر سه مرحله را در صال

لکن به نظر برخی از حقوقدانان تشخیص و احراز .) 147، 1393، صادقی( اشدب می مرحله معیار و حاکم

نظر کارشناس که مبتنی بر ، باشد و در تعیین سهم و میزان مسئولیت عوامل رابطه استناد به عهده عرف می

، بادکوبه هزاوه و برهانی( باشد می حجت نبوده و اصل بر تساوي مسئولیت، استاي  درصدبندي و سلیقه

قائلین به ( حقوقدانان مادي حادثه بین هر دو دسته از) علت( اما در خصوص تشخیص سبب ).62، 1400

تواند علت مادي  اتفاق نظر وجود دارد که کارشناس می) به رویکرد کارشناسانه ائلینرویکرد عرفی و ق

اند را از باب شناخت  ا ارزیابی و عوامل به وجود آمدن حادثه که موجب خسارت و جنایت شدهحادثه ر

 تعیین نماید.، امور موضوعی حادثه

) علت( سبب، که کارشناس با اظهار نظر فنی گونه همانالبته گاه در مرحله اول خلط مبحث شده و 

 راي قرار داده و آن را احراز رابطه استناد تلقیدادرس نیز همان را معیار ، نماید مادي حادثه را تعیین می

که محاکم با تعبد محض از  این، فنی در درصدبندي حوادث توسط کارشناس اتفارغ از ایراد. نماید می

رابطه ، نمایند و تشخیص کارشناس از علت مادي را عینا نام عوامل را در دادنامه قید می، نظریه کارشناس

زیرا  .باشد می اشتباهکامالً امري  )،ما این که رویه اغلب محاکم همین استک( کنند می استناد قلمداد

بدین توضیح  .امري مستقل از احراز رابطه استناد است، تشخیص علت مادي و عوامل دخیل در بروز حادثه

رود  گام اول در رسیدگی به این گونه جرایم به شمار می، که تشخیص علت مادي حادثه و سبب بروز آن

لکن رابطه استناد امري است که باید توسط قضات احراز  .بعا مسئولیت آن به عهده کارشناس استکه ط

آیا موضوع قانون در خارج محقق شده است یا  که گردد زیرا این خود قاضی است که باید تشخیص دهد
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، ع قانونراستاي احراز موضو همچنین باید توجه داشت که قاضی در ).114، 1394، حاجی ده آبادي( خیر

  گیرد. می بهره نیز از نظر کارشناس و عرف

با دو رویکرد ، قبالً اشاره شد به طور کلی در خصوص نحوه احراز رابطه استناد که گونه همانالبته 

از مرحوم آیت اهللا : کنیم می مواجه هستیم که در این راستا به ذکر دو مطلب از فقهاي نامدار بسنده

قتل «؛ اند ایشان در پاسخ فرموده که حاکم در بحث استناد کیست؟ سیدحسن مرعشی سوال شده است

مستند به کسی است که ضربه کشنده را زده است و تشخیص آن با پزشک است مگر آن که معلوم گردد 

؛ فرمایند می آیت اهللا مدنی تبریزي در این خصوص »براي مرگ بوده است. هزدن به قلب نیز جزء العل

اي است  در واقع کالم فقها پاسخ به سوالی در خصوص پرونده »نه چیز دیگر.، استحاکم به استناد عرف «

که شخص الف توسط دو نفر مورد ضرب و جرح قرار گرفته و فوت نموده است به نحوي که شخص 

، حاجی ده آبادي( با چاقو به کبد وي زده است دوبا چاقو به قلب مقتول زده و شخص شماره  یکشماره 

باید علت ، حال در این خصوص شکی نیست که کارشناس در مقام ارزیابی دقیق و علمی ).113، 1390

مادي و سبب را بررسی نماید و عوامل دخیل در حادثه را گزارش نماید لکن گزارش کارشناس را 

، که به آن اشاره نمودیماي  توان به منزله همان احراز رابطه استناد تلقی نمود پس تفکیک سه مرحله نمی

 رسد. زم و ضروري به نظر میال

تشخیص و احراز رابطه  و نیز مادي) علت( بر تفکیک میان دو مرحله تشخیص سبب تأکیدبنابراین ضمن 

تواند در راستاي تشخیص علت و سبب  دادرسی می فرایندتوان گفت کارایی نظریه کارشناس در  می استناد

به عوامل دخیل در تحقق حادثه اشاره نماید و به نحوي که در گزارش خود به نحو اجمال  .حادثه باشد

عواملی را که کارشناس اشاره نموده است را مورد ارزیابی ، دادرس پیش از ورود به مرحله احراز رابطه استناد

 اند. ایفاء نقش نموده) علتو  سبب، شرط( قالبکدام کدام از آن عوامل در  دهد تا معین گردد هر قرار می

هرگاه هنگام رانندگی به «؛ که آمده است 1392مصوب قانون مجازات اسالمی  505اده م دردر همین راستا 

سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند ، سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آنان با موانع

امن دیه راننده ض، علل قهري همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، سبب حادثه که درصورتی

در این ماده  »است و چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی دیگري باشد آن شخص ضامن است.

باشد لکن مستند بودن حادثه  می مادي و عوامل وقوع آن به عهده کارشناس) علت( تشخیص حادثه و سبب

. را تشخیص داده و احراز نماید باشد که باید رابطه استناد به راننده یا عدم استناد آن به وي به عهده قاضی می

 استمداد جوید.، باید از هر دو نهاد عرف و کارشناس قاضی، گانبه نظر نگارند البته
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را نام  تأثیرتشخیص سبب مقدم در  توان کارآیی آن در کارکردهاي نظر کارشناس میدیگراز 

، تأثیرقدم در سبب م )،به صورت طولی( بدین توضیح که در فرض اجتماع اسباب غیرمجازبرد. 

پس در تقابل عرف و . تواند قضاوتی داشته باشد نمی عرف در این خصوص چرا که .باشد می ضامن

ثابت و غیرقابل انعطاف در ، یک معیار علمی عنوان به به دنبال کسب نظر کارشناس، نظر کارشناس

نظر ، اب نیزدر عدوانی بودن یا نبودن اسبهمچنین  .خواهیم رفت، تأثیرتشخیص سبب مقدم در 

باشد که در  عرضی بودن اسباب بدین معنا می توضیح آن که تواند داراي کارایی باشد. کارشناس می

باشند و طولی بودن اسباب این  مکمل یکدیگر در وقوع حادثه می، اسباب متعدد تأثیر، اسباب عرضی

طولی یا عرضی بودن بنابراین تشخیص  باشند. مستقل از یکدیگر می، اسباب متعدد تأثیر، است که

و احراز این امر باید توسط  تأثیراسباب است که بررسی نحوه  تأثیرمدار نحوه  بر اسباب دائر

، کارشناس و ابزارهاي دقیق فنی صورت گیرد. ثمره تشخیص این اسباب از یکدیگر توسط کارشناس

قانون  533ده مطابق ما، و در اسباب عرضی تأثیرسبب مقدم در ، آن است که در اسباب طولی

  نماییم. می عمل 1392مجازات اسالمی مصوب 

  نتیجه

  :توان بدین صورت بیان نمود پژوهش را میهاي  یافته

نیاز جوامع ، با توجه به پیشرفت چشمگیر جوامع انسانی و به دنبال آن پیشرفته شدن ارتکاب جرایم

هاي  کارشناس در نظامره ویژه نظگایمؤید جا است. این امرخصوصا محاکم به نظر کارشناس بیشتر شده 

ماهیت نظرکارشناس در میان فقها و حقوقدانان اختالف  باب گرچه در باشد. می حقوقی و جوامع بشري

میان نظرکارشناس و سایر نهادهاي مشابه بیان  زمعیارهایی را جهت تمی، نظر وجود دارد لکن برخی

اصلی نظر هاي  همؤلفاز را عدم مخالفت با واقع  و نصریح بود، منجز بودن توان که در مجموع میاند  نموده

نظر کارشناس آیات و روایات صحیح و  اهمیت رجوع به در بررسی مبانی مختلف کارشناس بیان نمود.

مبین جایگاه و کارکرد این موارد  .اجماع و سیره و بناي عقال برآن اقامه شده است و وجود داشته معتبر

که در  گونه همانسالمی و بناي عقال به نهاد کارشناسی است. نظرکارشناس نظرکارشناس و رویکرد نظام ا

در ، باشد شتر عدالت مییمیان حقوقدانان به مثابه ابزاري جهت اقامه دعوا و نهادي جهت برقراري هرچه ب

ل نظر اه« جا که از آن به تا آن است میان فقهاي امامیه و اهل سنت نیز مورد پذیرش و اقبال قرار گرفته

  دانند. ي جهت اثبات میا شود و آن را وسیله یاد می» خبره

تشخیص آن را به عهده کارشناس ، باشد رابطه استناد از امور موضوعی و مادي میاینکه  برخی به دلیل
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نیز ها  آن دانند و دلیل احراز رابطه استناد می، و در واقع یکی از کارکردهاي نظر کارشناس رااند  واگذار نموده

ما با سه ، رسد در مواجهه با جرایم و حوادث اما به نظر می .تسامح و عدم دقت در رویکرد عرفی است وجود

ص و احراز رابطه استناد یعنی یتشخ؛ ارزیابی سبب یا اسباب علی و مادي. دوم؛ اول: گام اصلی روبه رو هستیم

دام از اسباب. در این که تعیین سبب یا ک تعیین سهم هر؛ سوم .استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب یا مرتکبان

میان هیچ یک از قائلین دو رویکرد عرفی و  از وظایف و اختیارات کارشناس است در) گام اول( اسباب
احراز رابطه استناد و ( یعنیگام سوم  اختالفی وجود ندارد بلکه اساس اختالف در گام دوم و، کارشناسانه

رسد کارشناس این توان را نخواهد داشت که به تنهایی رابطه استناد  میبه نظر که  است) کدام تعیین سهم هر

اسباب صرفاً کارشناس  . لذارا احراز نماید بلکه رابطه استناد از اموري است که باید توسط قاضی احراز گردد

باب کند و در نهایت بحث تعیین میزان سهم هرکدام از اس و علل و امور دخیل در بروز حادثه را گزارش می

نیز تابع بحث رابطه استناد خواهد بود که در حدود و اختیارات دادرس است و او باید بر اساس موازین قانونی 
، سوي کارشناسان به دلیل فقدان معیار جهت درصدبندي حوادث از ایناز  .کدام نماید اقدام به تعیین سهم هر

همین جهت است که ضمان سهمی مورد مخالفت  باشد. از صحیح نمی، منطق و فقدان ابزار دقیق سنجش، مبنا

.فقها واقع شده است
٩

بنابراین فارغ از ماهیت و مالك حجیت و مبانی استوار و مستحکم یاد شده بر حجیت  

اسباب  تعیین علل و  نقش او در زمینهصرفاً نظر کارشناس قادر بر احراز رابطه استناد نبوده و ، نظر کارشناس

  .مورد پذیرش استو  مؤثر، دخیل در حادثه

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات : مالحظات اخالقی
 مقاله تماماً رعایت گردیده است.

 تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد.: تعارض منافع

 اعتبار مالی نگارش یافته است. تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین

  منابع

  ـ قرآن کریم

 فارسی

، تهران، لد اولج، درآمدي بر حقوق جزاي عمومی، 1396، محسن، غالمحسین و برهانی، الهامـ 

 .انتشارات میزان

                                                     
 البته الزم به ذکر است که نگارندگان به ماهیت و مباحث گسترده ضمان سهمی وارد نشدند و آن را در پژوهشی مستقل واکاوي خواهند نمود. -9
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مجله حقوقی ، جایگاه نظر کارشناس در احزار رابطه سببیت، 1400، آرش، بادکوبه هزاوهو محسن ، برهانیـ 

 .113شماره ، دادگستري

 .134شماره ، مجله معرفت، حجیت نظر کارشناس در امور کیفري، 1387، ییمحمدیح، بالغتـ 

 .انتشارات سرور، قم، چاپ اول، استفتائات جدید، 1378، میرزاجواد، تبریزيـ 

مرتبط  1392مصوب مسائل حقوقی و موادي از قانون مجازات اسالمی ، 1394، محمد، ترحمیـ 

  .راهور سیپل قاتیز تحقانتشارات مرک، تهران، با کارشناسی تصادفات

 .53شماره ، مجله تحقیقات حقوقی، جرم شرکت در نقش آن در استناد و، 1390، احمد، حاجی ده آباديـ 

مطالعات  فصلنامه، قتل شرکت در بر تأکید مرجع احراز موضوع قانون با، 1394، احمد، حاجی ده آباديـ 

 .1شماره ، حقوقی

 .انتشارات سخن، تهران، چاپ دوم، دوم لدج، وم باستانتاریخ ر، 1386، اردشیر، خدادادیانـ 

 .مدار نشر قانون، کاشان، له اثبات دعوادا، 1388، عباس، زراعتـ 

فصلنامه  ها، آن تبیین مالك تمییز و عوامل دخیل در اضرار، 1395، محمد، محمدهادي و میرزایی، صادقیـ 

 .48شماره ، حقوق اسالمی

مطالعات  فصلنامه، ماهیت رابطه استناد و معیار احراز آن، 1398، محمد، میرزایی و محمدهادي، صادقیـ 

 .21شماره ، فقه و حقوق اسالمی

هاي  فصلنامه آموزه، 1392 مصوب قانون مجازات اسالمی اجتماع اسباب در، 1392، محمدهادي، صادقیـ 

 .6شماره ، حقوق کیفري

 .97شماره ، فصلنامه قضاوت، کارشناس اد به نظریهاثبات عنصر مادي جرم با استن، 1398، فاطمه، عباسیـ 

انتشارات دفتر ، قم، چاپ پنجم، اول جلد، جامع المسائل استفتائات، ق1417، محمد، فاضل لنکرانیـ 

 ی.اسالم غاتیتبل

 ی.پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم انتشارات، قم، چاپ اول، در فقهشناسی  موضوع، 1390، علیرضا، فرحناكـ 

 .نیشتیانتشارات ان، تهران، چاپ دوم، پزشکی قانونی، 1373، زفرامر، گودرزيـ 

 .هیدارالکتب االسالم، قم، چاپ سوم، یازدهم لدج، تفسیر نمونه، 1370، ناصر، مکارم شیرازيـ 

 ).ع( طالبیبن اب یانتشارات مدرسه امام عل، قم، چاپ اول، دوم لدج، استفتائات جدید، 1379، ناصر، مکارم شیرازيـ 

 .زانیانتشارات م، تهران، رانیدر حقوق ا یکارشناس، 1392، رحمت اهللا، ينوروزـ 
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 .السیدعلی سیستانی همکتب، قم، جلد دوم، نیمنهاج الصالح، ق1414، سیدعلی، سیستانیـ 
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  .انتشارات دارالعلم، قم، نهمجلد ، یروانیش

، احکام الجنایات فی حوادث السیارات و الناقالت فی الفقه االسالمی، ق1320، محمد، طلیماتـ 

  .نشر اآلثار االنسانیه، حمص

  .االسالمیه همکتب، تهران، اول لدج، اصول من الکافی، ق 1417، محمد بن یعقوب، کلینیـ 
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  .انیلیه اسماعمؤسس، قم، اول جلد، اصول الفقه، 1380، محمدرضا، مظفرـ 
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