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 مقدمه

مختلف های  ی خانگی از جنبهها خشونتدر زمینه 
متعددی صورت گرفته است اما آنچه معمواًل های  پژوهش

ادله اثبات  مسألهمورد غفلت مطالعات حقوقی قرار گرفته 
ادله اثبات افتراقی به نقض  بینی پیشتوضیح آنکه عدم . است

بسیاری . شود دیدگان این دسته از جرایم منجر می حقوق بزه
زنان که به صورت مستمر مورد خشونت خانگی قرار از 
ها مرتکب قتل همسران  گیرند و در نتیجه این خشونت می

شوند در محاکم به دفاع  شوند، در نهایت موفق نمی خود می
که به لحاظ حقوقی ع یا دفاع تحریک استناد کنند چرامشرو

شرط استناد به دفاع مشروع یا دفاع تحریک، تهاجم فعلی 
ها آسیب ناشی از  این زنان که بعد از مدت رو از این. ستبوده ا

های  اند امکان استفاده از این دفاع دیدگی مرتکب قتل شده بزه
دهد که هژمونی مردانه  این مثال نشان می. حقوقی را ندارند

به صورت پنهان در نظام عدالت کیفری یعنی در مرحله 
ر خود کرده و اث ها رخنه گذاری، پلیس، دادسرا و دادگاه قانون

نحوی که قوانین را از درون  را به روشنی گذاشته است به
منظور از قوانین مردانه آن . مبدل به قوانینی مردانه کرده است

است که قوانین بر اساس گفتمان مردان تنظیم شده و تفسیر 
ها از این قوانین نیز بر اساس تعلقات و تمنیات  قضات و دادگاه

ادله اثبات دعوا برای اثبات جرم . ردگی مردانه صورت می
عمدی در محل سکنای زن و شوهر و در نیمه  وجرح ضرب
ناکارآمد است و در اغلب ( بدون حضور شخص ثالث)شب 

هایی از این جنس  موارد منجر به مختومه شدن پرونده
دنبال این هستیم که با  بنابراین در این پژوهش به.  گردد می

های نظام عدالت  ها و چالش رویکردی توصیفی محدودیت
های خانگی را مورد  کیفری ایران در زمینه ادله اثبات خشونت

  .مطالعه قرار دهیم

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش -4

از جمله مبانی نظری مهم و کلیدی که نیازمند تبیین مفهومی 
است، ادله اثبات کیفری، خشونت و خشونت خانگی علیه زنان 

 .خواهیم نمودکه به آنها اشاره 

 ادله اثبات کیفری -4-4

کار گرفته  ترین دالیلی که از دیرباز جهت اثبات دعوا به اصلی
های مختلف حقوقی جایگاه  شده است و هنوز نیز در نظام می

اند؛ عبارتند از اقرار، شهادت و  ای را به خود اختصاص داده ویژه
 .سوگند

 ،ی امامیهدر خصوص علم قاضی باید گفت که به اتفاق فقها
مطلقًا حجت است و آنچه مورد بحث ( ع)علم قاضی معصوم 

 ،نظر برخی هباشد، فلذا ب امام می و اختالف است در مورد غیر
ای نداشته و لغو و باطل است  ثمره( ع)بحث از علم معصوم 

بریم و از وجود حضرات  زیرا اواًل ما در زمان غیبت بسر می
( ع)معتقد است که معصومین ثانیًا شیعه . بهره هستیم بی

نسبت به افعال و کردار مردم آگاه و عالم هستند و آنها اعرف 
ثالثًا عصمت آنها مانع . باشند به تکلیف خود و دیگران می

در قانون مجازات . شود تطّرق تهمت و حکم به خالف می
قانونگذار در خصوص ادله اثباتی در موارد  4486اسالمی 

بینی ادله  را اتخاذ كرده و با پیشتری  كیفری موضع روشن
اثباتی و قواعد حاكم بر آنها در بخشی مجزا از قانون اظهار 
. نظر در مورد موضوع مورد بحث را تسهیل نموده است

كه ذیل عنوان  420در ماده  4486توضیح اینكه قانونگذار 
ادله اثبات جرم را احصاء نموده  ،مواد عمومی تنظیم شده است

ادله اثبات جرم عبارت از »: مذكور آمده است در ماده. است
اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی 

عرض  ظاهرًا در این ماده علم قاضی هم سنگ و هم «.است
با این حال مالحظه سایر مواد . سایر ادله برشمرده شده است

ار ما دهد كه قانونگذ نشان می 4486مرتبط با بحث در قانون 
طاهری ). در تعزیرات سیستم دالیل معنوی را برگزیده است

  (441:4494بجد، 

اقرار نیز که دلیل اثبات ارتکاب جرم است، امری است 
ه شخصی و اختیاری و انجام آن قابل واگذاری به دیگری ب

تواند در قالب  اما می ،عنوان وکیل ضمن وکالتنامه نیست
گلدوزیان، ). ش داشته باشدشهادت بر اقرار از سوی مقر، ارز

عنوان  در امور كیفری و اثبات جرم، شهادت به (640:4481
در قانون مجازات اسالمی در . رود شمار می یكی از ادله به

نحوه اثبات  ،بحث مربوط به هر یك از حدود و نیز قصاص
شهادت در صورتی . وسیله شهادت بیان شده است آنها به



  ...های خانگی های اثبات خشونت تأملی بر چالش 16/ و همکاران بسنده

 

است كه شرایط الزم در شاهد و  معتبر و در اثبات دعوی مؤثر
نوع ادای شهادت موجود باشد شرایطی كه رعایت آن در مورد 

 (40:4491توکلی، ). شاهد، ضروری است

سوگند نیز اقرار و اعترافی است که شخص از روی شرف و  
سوگند . گیرد کند و خدا یا بزرگی را شاهد می ناموس خود می

خصی خدا را شاهد ای است که به موجب آن ش اعالم اراده
 . گیرد صداقت خود در اظهارات و التزامات بیان شده می

 خشونت  -4-6

خشونت هرگونه تهاجم فیزیکی علیـه هسـتی انسـان است 
برخی نیـز . کـه بـا انگیزه آسـیب، رنج و یـا لطمه باشـد

زا  معتقدند خشـونت طیفـی از رفتارهـای بسـیار تنـد و آسـیب
تفاوتـی و  های مــنفی چــون بی العــمل عکستـا 

واژه خشونت در  (1:4490محبی، ) .دارد توجهی را دربــر کم
اصطالح مفهومی گسترده دارد و به همین دلیل نیز تعاریف 

در مورد چیستی آن . مختلف و متعددی از آن ارائه شده است
 تعریف دقیق و مورد وفاقی وجود ندارد؛ زیرا هرکس از پایگاه
فکری، فرهنگی و اجتماعی خود به خشونت نگریسته و یا 

نظر داشته است؛ به گونه و عرصه خاصی از خشونت را مد
عنوان مثال برخی خشونت یا پرخاشگری را حمله یک فرد به 

باقرپور، ). کنند فردی دیگر یا یک شیء یا به خود معنا می
نظران در  همانطور که مالحظه گردید، صاحب (1:4411

شناسی  شناسی و روان های مختلف از جمله حقوق، جامعه حوزه
با توجه به زاویه دید خود تعاریف متعدد و متفاوتی از خشونت 

با این حال، برای ارائه  (14:4491موالوردی، )اند  ارائه نموده
وجه تعریفی جامع و مانع از خشونت باید به نکاتی چند ت

توان اعمال  نخست آن که اقدامات غیر عمدی را نمی :داشت
دوم، در تحقق خشونت صرفًا اقدامات  ؛خشونت آمیز دانست

تر از  فیزیکی شرط نیست و خشونت وسعتی بسیار گسترده
که غیر قانونی سوم این ؛مصادیق فیزیکی و جسمی آن دارد

 توان از عناصر خشونت دانست و به بودن رفتاری را نمی
ها به مجاز و  همین سبب است که بحث از تقسیم خشونت

در . شود غیرمجاز یا قانونی و غیر قانونی به میان کشیده می
نهایت بایستی گفت که خشونت تنها ابراز خشم و غضب 

گیرد زیرا اساس خشونت  نبوده و ساحت وسیعی را در بر می

ضرر رساندن به دیگران است، خواه ضررهای مادی باشد یا 
تواند به هر شکلی  عنوی، جسمی باشد یا روانی، بنابراین میم

در همین راستا آمده است که خشونت، رفتاری . انجام پذیرد
آمیز با دیگران به قصد آسیب رساندن جسمانی یا  تعرض

   (44:4498ساالری فرد، ) .روانی یا تهدید به این امور است

 خشونت خانگی علیه زنان -4-4

های مختلفی وجود  بندی دسته علیه زنان،در بحث خشونت 
های جسمی و فیزیکی است که انواع  دسته اول خشونت .دارد

دسته دوم . شود های فیزیکی را شامل می اقسام خشونت
خشونت جنسی است که از تجاوز گرفته تا مزاحمت جنسی و 

های مستهجن برای یک زن را  ها و فیلم حتی ارسال عکس
م خشونت روانی است، موضوعاتی دسته سو. شود شامل می

دسته  ؛...های مختلف و افترا و  احترامی مثل تحقیر، توهین، بی
به این معنی که مال زن از او . چهارم خشونت اقتصادی است

پولی که به واسطه کار کردن به دست  گرفته شود و مثاًل
آورده از او گرفته شود یا نفقه از زن دریغ شود، بخشی از 

زنان که موضوع مطالعه است، خشونت خانگی خشونت علیه 
خشونت خانوادگی عبارت است از هر نوع . علیه زنان است

ارتکاب به رفتار تهدیدآمیز، خشونت یا بدرفتاری روانی، 
جسمی، مالی یا عاطفی میان بزرگساالن که اکنون زوج 
یکدیگر یا جزء اعضا خانواده هستند یا در گذشته چنین 

 (988:4488جهانی، ). اند بوده

ای  خشونت خانوادگی به خشونت جسمی، جنسی و روانی
دهد، البته  شود كه در بستر نهاد خانواده رخ می اطالق می

ضرب و  حدود به موارد یاد شده کرد، بلكهتوان آن را م نمی
ها در محیط خانواده،  شتم، سوء استفاده جنسی از دختر بچه

ناشویی، ختنه خشونت مربوط به جهیزیه و مهریه، تجاوز ز
زنانه و سایر اعمال سنتی آزاردهنده زنان، خشونت غیرهمسر 

درویش ). شود و خشونت وابسته به استثمار را نیز شامل می
برخی خشونت خانوادگی را تجاوز فیزیكی كه  (11:4419پور، 

توسط یك عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر خانواده 
  (461:4490ت، گر). اند گیرد تعریف كرده صورت می
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پس از تبیین مبانی نظری مانند ادله اثبات، خشونت و 
های پژوهش  خشونت خانگی علیه زنان، اینک به عنوان یافته

های پیرامون  ها و چالش به تبیین و بررسی نواقص و کاستی
اثبات خشونت خانگی علیه زنان از جوانب مختلف قضایی و 

 . اجرایی و رویه حاکم بر محاکم اشاره خواهیم پرداخت

های حاکم بر نظام ادله اثبات برای احراز خشونت  کاستی -6
 خانگی علیه زنان 

هایی اشاره خواهیم کرد که  در این قسمت به نواقص و کاستی
دیده به واسطه خشونت خانگی، برای اثبات آن نزد  زنان بزه

این نواقص . رو هستند همراجع قضایی و احقاق آن با آنها روب
یت ؤم حاکم بر ادله اثبات قابل رنظا هم در وضع قانون و

است و هم در رویه قضایی و رویکرد قضات نسبت به مسائل 
 .مربوط به روابط زوجین از جمله خشونت خانگی

 های فرآیند اثبات خشونت خانگی علیه زنان کاستی -4-4

بر وظیفه قانونی خود، تحقیقاتی در جریان دادرسی، دادگاه بنا
این . دهد انجام می گیری در تصمیمهای مؤثر  ه واقعیتدر زمین

تحقیقات غالبًا دشوار است زیرا در موارد ارتکاب جرم در داخل 
نی اممنزل، در اکثر اوقات شاهدی وجود ندارد و صدمات جس
در . ناشی از اذیت و آزار نیز همیشه قابل مشاهده نیست

صورتی که قربانی مورد تهدید، تعقیب یا مزاحمت قرار گیرد 
دادگاه در بسیاری . به آسانی قابل اثبات نیست نیز مراتب

های خواهان،  اوقات منحصرًا بر اساس اظهارات و توصیف
گیری  آورد و مبنای تصمیم دست می تصویری از وضعیت به

دادگاه، اظهارات اشخاصی است که مورد خشونت قرار 
تواند از طریق روش دادرسی موسوم به  دادگاه می. اند گرفته

مثاًل از طریق )ستفاده آزادانه از انواع ادله جرم دادرسی با ا
و یا مطابق مقررات رسمی اقامه ( کسب اطالعات تلفنی

تواند هنگام اقامه  دادگاه می. مدارک اثبات جرم، عمل نماید
ی کند و یرم، از شاهدان و یا طرفین، بازجورسمی مدارک ج

به ( مانند گواهی پزشک و گزارش پلیس)بخواهد که اسنادی 
دادگاه ارائه شود، گزارش کارشناسی تهیه شود و یا آنکه آثار 

دادگاه باید در جریان . خشونت مورد مالحظه قرار گیرد
دادرسی متقاعد شود که خشونت و یا اشکال دیگر تعدی 
انجام شده است و شک و تردید معقولی در ارتکاب جرم 

در صورتی که صدور مصوبات حمایتی و یا واگذاری . نیست
ل، فقط در صورتی ممکن باشد که خطر ادامه خشونت منز

: وجود داشته باشد، اصل زیر برای اثبات جرم، مفید خواهد بود
اگر یکبار خشونت اعمال شده باشد، احتمال ارتکاب 

در این صورت . های بعدی به طور واقعی وجود دارد خشونت
باید فرد مرتکب خشونت اثبات کند که چنین احتمالی وجود 

که این امر با شروط بسیاری همراه است، به طور  ندارد
معمول، تنها قول دادن مرتکب خشونت به عدم اعمال 

 (Federal, 2008: 14) . خشونت در آینده، کافی نیست

 های خانگی های معطوف به ادله اثبات خشونت چالش -4-6

ترین مسیری که قربانی جرم برای احقاق  ترین و اصلی مهم
یکی . حق خود باید آن را طی کند، تمسک به ادله اثبات است

دیده به عدالت، سختی اثبات آسیب  از موانع دسترسی زنان بزه
در نتیجه خالء در سازوکارهای احراز و ناکارآمدی ادله اثبات 

و گاه از سوی این خالء گاه به دلیل نقص قوانین است . است
از بین دالیل اثبات جرم در . های مربوطه محاکم یا سازمان

دعاوی کیفری، اقرار به عنوان شاه دلیل، از اعتبار و اتقان 
قانون  414بیشتری برخوردار است و به تعبیر مقنن در ماده 

مجازات، هرگاه متهم اقرار  به ارتکاب جرم کند، اقرار وی 
خالقی، ). رسد دیگر نمیمعتبر است و نوبت به ادله 

481:4482) 

های خشونت  به رغم اهمیت اقرار در روند رسیدگی پرونده
یت عمل ارتکابی خود مسؤولخانگی، زوج ضمن انکار، هرگز 

دلیل ماهیت پنهان و ارتکاب  همچنین به. را نپذیرفته است
ها در حریم خصوصی، امکان ادای شهادت بر  این نوع خشونت

مواردی از . پذیر است یز به سختی امکانخشونت اعمال شده ن
گواهی شهود که وجود داشته، به طور کلی شهادت بر وجود 
نزاع و اختالف بین زوجین بوده است، نه ارتکاب فعل خشونت 
و یا خشونت جنسی، لذا در اکثر موارد خشونت خانگی، دالیل 

شود و حتی گاهی با انکار، عدم اقرار و  سنتی اثبات منتفی می
برای مثال  .گیرد ر مظان اتهام نیز قرار میبزهکار، زن د نفی

در یک پرونده، زوج در جریان شکایات متعدد توسط زوجه 
اول خود که یکی از موارد، سوء رفتار جنسی او بوده است، با 
درخواست زوجه پس از ارجاع امر به پزشکی قانونی و احراز 
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خشونت و  وجود آسیب، با انکار فاعل بودن در ارتکاب این
عدم اقرار و سپس صدور قرار منع تعقیب به دلیل عدم کفایت 
ادله در دادسرا، زوجه را مستند به همان گواهی پزشکی 
قانونی مبنی بر احراز آسیب جنسی، در مظان اتهام روابط 

دهد و حتی رسیدگی جداگانه به این موضوع  نامشروع قرار می
موضوع شکایت زوجه کند که این ادعا مجددًا  را درخواست می

آذری و بابازاده، ). شود مبنی بر تهمت و افترا واقع می
614:4489) 

در مجموع با توجه به ناکارآمدی دالیل سنتی اثبات، تنها 
رسد، علم قاضی مستند به قرائن  دلیلی که راهگشا به نظر می

قانون مجازات،  644بر اساس تبصره ماده . و امارات است
جمله قرائت و امارات مهمی است که نظریه کارشناسی از 

لذا با توجه به اهمیت علم . آور است برای قاضی نوعًا علم
قاضی و ناکارآمدی ادله دیگر، مهمترین و پرکاربردترین 

تواند به حصول  های خشونت جنسی می ای که در پرونده اماره
علم قاضی کمک کند، نظریه کارشناسی سازمان پزشکی 

های انجام شده توسط محققین،  بررسی در. قانونی بوده است
ابهام در نوع نگارش گواهی پزشکی قانونی یکی از مسائلی 
است که هم در تشخیص قضات و هم در اثبات آسیب توسط 

شود، لذا بررسی عملکرد سازمان  واقع می مؤثرزنان بزه دیده 
 .پزشکی قانونی در این حوزه ضروری است

فری، بازپرس در صورت قانون دادرسی کی 411مطابق ماده 
مر به ضرورت راسًا یا به تقاضای یکی از طرفین قرار ارجاع ا

معاینات در پزشکی قانونی در  .نماید کارشناسی را صادر می
دیده پس از  ایران منوط به ارایه نامه قضایی است و بزه

مراجعه به کالنتری یا دادسرا برای احراز آسیب وارد شده به 
مصادیق  .شود قانونی ارجاع داده می پزشکی یکی از مراکز

قابل احراز در موضوع خشونت توسط همسر که نسبت به 
سایر مصادیق از فراوانی بیشتری برخوردار است و برخی از 

نظر از امکان آسیب  مصادیق مانند روابط خشن جنسی، صرف
کمتر و احراز سختر به دلیل بافت ارتجاعی و ترمیم پذیری 

شود و به  محاکم به رسمیت شناخته نمی تر، عمومًا در سریع
شود، در فرض ارجاع  ندرت به پزشکی قانونی ارجاع داده می

به  نیز تقریبًا غیرقابل احراز است، مگر اینکه خشونت منجر

این آسیب یا باید در همان . آسیب و جراحت شدید شده باشد
ساعات اولیه گزارش شود یا در صورت گذشت زمان باید به 

رخ داده باشد و نقص عضو یا سلب منفعتی را در  طور مکرر
پی داشته باشد، لذا تنها یک مصداق از خشونت جنسی 
فیزیکی، یعنی آسیب در روابط نامتعارف جنسی قابل واکاوی 

ها در  ها با ضعف در نگارش گزارش احراز این آسیب. است
به عنوان مثال در  .پاسخ به نامه قضایی مواجه است

آسیب احراز نشده، به احتماالت ممکن نظیر هایی که  نمونه
گذشت زمان یا استفاده از مواد نرم کننده که موجب امحای 

 .شود ای نمی گردد، هیچ اشاره آثار ظاهری خشونت می
همچنین قالبی بودن متن گواهی، ابهام و عدم تشخیص 
افتراقی بین دخول یا فشار جسم سخت و بیماری مزمن 

دیت و فوریت در معاینات و از همه گوارشی و از طرفی عدم ج
مهمتر نبود زبان مشترک بین محاکم و سازمان پزشکی 

شود قضات  قانونی از انتقادات مهمی هستند که موجب می
نتوانند از متون مبهم که قادر به تشخیص افتراقی نبوده است، 

دیدگی زوجه در اثر رفتار خشن زوج را استنباط کنند، لذا به  بزه
و ناکارآمدی باقی دالیل سنتی اثبات، بیشتر همین دلیل 

شکایات تحت این عنوان به جهت عدم کفایت ادله استنادی 
ها و آذری،  فرجی). شود با قرار منع تعقیب مواجه می

441:4480) 

عدم کفایت گواهی پزشکی قانونی برای اثبات خشونت  -4-4
 خانگی علیه زنان

صرف گردد این است که آیا  ی که مطرح میسؤال
علیه زنان  وجرح ضربتوان  می گواهی پزشکی قانونی داشتن

در خشونت خانگی را اثبات نمود؟  اثبات این امر 
نیازمند شواهد و قرائن و مستنداتی است که ( وجرح ضرب)

محکمه پسند باشد و قاضی را متقاعد سازد تا فرد ضارب را 
 اثبات. مجرم و در پی آن مجازات را برای آن متحمل سازد

: پذیر است طریق امکان چهاروجرح معمواًل از  جرم ضرب
شهادت شهود، اقرار و اعتراف ضارب، علم قاضی، سوگند و 

البته در مواقعی که شهادت شهود نباشد در شرایط . قسامه
طور  همان. توان از سوگند و یا قسامه استفاده نمود خاص می

مثل  خانگی مواردی وجرح ضربکه گفته شد ادله اثبات جرم 
شهادت شهود و یا اقرار و اعتراف ضارب، علم و قاضی و در 



 0410  تابستان ،دوم، شماره دومدوره فصلنامه فقه جزای تطبیقی، / 41 

 

توان برای اثبات جرم  مواقعی نیز از سوگند و قسامه می
 .استفاده نمود وجرح ضرب

پس با توجه به این تفاسیر چنانچه اگر شاهدی در هنگام 
وجود نداشته باشد که عمدتًا در  وجرح ضربوقوع جرم 

توان صرف داشتن  است، نمی خشونت خانگی به همین ترتیب
گواهی پزشکی جرم را اثبات کرد چرا که گواهی پزشکی 

و کیف جرح وارد شده را  قانونی صرفًا مقدار میزان و کم 
را اثبات  جرح و ضرب جرم مشخص خواهد کرد نه اینکه

توان در موارد خاص از قسامه و سوگند که آن  اما می. نماید
هم بستگی به علم قاضی دارد که قاضی از اقرار ضمنی متهم 

های مشکوک جرم را منتسب به فرد مرتکب  ر سرنخو یا سای
در نتیجه جرم . را اثبات نمود وجرح ضرببداند جرم 

خانگی علیه زنان در نظام ادله اثبات حقوق  وجرح ضرب
کیفری داخلی با صرف داشتن و همینطور گرفتن پزشکی 

تر  قانونی به همین راحتی قابل اثبات نیست بلکه قرائن قوی
 .تا ثابت شودرا خواستار است 

 دشواری متهم کردن شوهر در خشونت خانگی -4-1

های  یكی از مشكالتی كه بیشتر افراد درگیر در پرونده
طبیعی . اینچنینی با آن مواجه هستند یافتن متهم پرونده است

همسر خود شده،  وجرح ضرباست فردی كه مرتكب 
 نخواهد کرد و در دادگاه حاضر وجرح ضربسادگی اقرار به  هب

دادسرا و كالنتری معمواًل با ارسال اخطاریه برای . شود نمی
كنند تا برای توضیح درباره اتهام وارده  متهم از وی دعوت می

ارسال  .در محل كالنتری یا دادسرا حضور داشته باشند
گیرد،  اخطاریه نیز از طریق دایره قضایی كالنتری صورت می

دادگاه حاضر هایی در  اما معمواًل متهمان چنین پرونده
با عنوان یافت نشدن متهم نام  مسألهشوند كه از این  نمی

ید جرم تواند باعث تشد یافت نشدن متهم نمی .شود برده می
عمدی منجر به جرح از  جرحو در وقوع جرایم ضرب. شود

ناحیه شوهر علیه همسر، وقتی یكی از طرفین این جرم را 
كند، طی فرآیند رسیدگی  مرتكب شده و شاكی شكایت می

مقدماتی در دادسرا، متهم پرونده در حضور مقام رسیدگی 
م به او تفهی. شود كننده اعم از دادیار یا بازپرس حاضر می

صادر و  مین كیفری مناسبأشود و برای وی قرار ت اتهام می

شود و آخرین دفاع وی نیز شنیده  خذ میأاین قرار از او 
شود؛ اما اگر متهمی در هیچ یك از مراحل رسیدگی  می

مقدماتی و تحقیقی در دادسرا یافت نشده و در حضور مقام 
قضایی حاضر نشده باشد، به منظور انجام قانون آیین دادرسی 

 (8:4484شادلو، ). شود برای متهم، جلب صادر می

در ادامه رسیدگی نیز اگر پرونده شرایطی را داشته باشد كه 
كننده بتواند كیفرخواست غیابی و قرار مجرمیت  مقام رسیدگی

شود و در ادامه با موافقت  صادر كند، برای او قرار صادر می
دادستان پرونده برای صدور حكم به دادگاه كیفری ارسال 

اند به پرونده تو كیفری نیز میشود و قاضی دادگاه  می
روز  40ی غیابی نیز تا أر. ی غیابی صادر كندأرسیدگی و ر

تواند مورد اعتراض واقع شده و در همان  پس از ابالغ می
در برخی موارد نیز متهمان . شعبه، مورد واخواهی قرار گیرد
زنند و مثاًل جای خود را تغییر  دست به ابتكارهای خاصی می

كه  كنند یا این نشانی اولیه خود نقل مكان می دهند و از می
گاهی نیز ممكن است متهم نشانی نادرستی . شوند متواری می

در چنین مواردی با درخواست شاكی پرونده . از خود اعالم كند
احكام جلب زمانی صادر . شود برای متهم حكم جلب صادر می

از  شود كه بتوان متهم را دستگیر و در فاصله كوتاهی پس می
 . دستگیری به دادسرا هدایت كرد

 های قضایی در اثبات خشونت علیه زنان چالش -6

های  ها که مربوط به چالش بخش دیگری از چالش ،در ادامه
باشد را مورد بحث و  قضایی ادله اثبات خشونت علیه زنان می

 .بررسی قرار خواهیم داد

 ها چالش -6-4

متفاوت و گاه سکوت قانونگذار، رویکرد و اقوال فقهی 
متناقض در رابطه با دامنه و مصادیق تمکین عام و تمکین 
خاص، توجیهی بر نادیده گرفتن خشونت علیه زوجه در رویه 

های معدودی به مرحله  عمومًا پرونده. قضایی است
ها  رسند و اغلب شکایت کیفرخواست و رسیدگی دادگاهی می

با صدور قرار  به دلیل فقد عنوان مجرمانه یا عدم کفایت ادله
های  تابو بودن برخی از گزارش .شوند منع تعقیب مختومه می

خشونت، مخصوصًا در خشونت جنسی خانگی، مردانه بودن 
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فضای محاکم و ناآگاهی حقوقی قربانیان، تراکم پرونده در 
خشونت  مسألهشعب دادسراها و غیره موجب شده است طرح 

واده، امری خانگی در محاکم کیفری نسبت به محاکم خان
برخی از قضات در بیان تجربه . تر به نظر برسد ناشناخته

اند به دلیل حجب و حیای زنان و  شخصی خود بیان کرده
فضای مردانه محاکم، گاهی زنان مجبورند از رفتارهای 

آذری و بابازاده، ). ها استفاده کنند نمادین برای این خشونت
611:4489) 

وع، خشونت خانگی در قالب در بیشتر شکایات مرتبط با موض
، توهین و ترک انفاق و غیره وجرح ضربسایر شکایات مانند 

شود و رسیدگی به این موارد بیشتر به صورت  مطرح می
گیرد و در  شفاهی بدون درج جزئیات در پرونده صورت می

های خاص از توضیح  موارد مکتوب شده نیز با عدم قید واژه
های قضایی،  در رسیدگی. تتر پرهیز شده اس بیشتر و دقیق

بروز خشونت توسط شوهر امری طبیعی و کم اهمیت تلقی 
شده و قربانی بابت شکایت از امری خصوصی سرزنش 

به دلیل محق دانستن مرد در هر نوع تمتع جنسی، . شود می
خشونت جنسی توسط همسر امری عادی و حداکثر هم سطح 

در حالی است  این. آید خشونت فیزیکی یا روانی به شمار می
های فیزیکی و روانی  که این خشونت در اکثر موارد با خشونت

با دیگر  همراه است و در نتیجه شدت آن به دلیل همراهی
 ,Bergen). پذیر آن چند برابر استها و ماهیت تکرار خشونت

2006: 11) 

هرچند بیان تجربه خشونت توسط زنان در فضای مردانه 
است، همان معدود افرادی که محاکم کیفری بسیار سخت 
رو  دارند با برخورد مناسبی روبه این نوع خشونت را اظهار می

در یک نمونه عینی، عدم توازن قدرت و دادرسی . شوند نمی
های طوالنی زندگی  دیده که در سال طرفانه در مورد بزه بی

مشترک، خشونت را در اشکال نامتعارف تحمل کرده بود، 
رهای زوج و نادیده انگاشتن ادعای حمایت قاضی از رفتا

شاکی، موجب شد متهم به صراحت پس از اتمام جلسات 
ده، قاضی هم طرف  دیدی هیچ کسی به تو حق نمی»: اظهار کند

آذری و ) «من بود، گفت تو باید تحت هر شرایطی تمکین کنی
 (611:4489بابازاده، 

 نکته دیگر اینکه بسیاری از قضات از رسیدگی به این دست
دیدگی زوجه، این  موضوعات اکراه دارند و ضمن انکار بزه

مسائل را خصوصی و خانوادگی تلقی کرده و معتقدند زوجه با 
نگاه . انعقاد عقد ازدواج، رضایت خود را اعالم کرده است

ای با  زده در معنای تبعیض منفی و باورهای کلیشه جنسیت
گران  درجات متفاوت، در دیدگاه قضات مرد و دیگر کنش

عمیقی بر فرآیند رسیدگی و برخورد با  تأثیرنظام حقوقی، 
دارد، در مجموع برخورد نامناسب و نبود رفتار شایسته و  مسأله
دیده  آمیز و تصمیماتی نظیر قرار منع تعقیب یا اجبار بزه احترام

وباره قربانی، تثبیت موقعیت دیدگی د به گذشت، موجب بزه
شود  ار و چه به لحاظ شدت میزای او، چه به لحاظ تکر آسیب

های شدیدتر و در  شونتو جز استمرار و تعمیق آالم، تحمل خ
 .ای نخواهد داشت کشی و طالق نتیجهنهایت همسر

 رویه قضایی -6-6

ی به برخی از نمونه آرای تأملدر ادامه این مباحث نگاه و 
قضایی صادر شده در حوزه خشونت علیه زنان و طرق اثبات 

. های آن اشاره خواهیم کرد آن از طریق ادله اثبات و چالش
 1/1/4484مورخ  8408810666400161ی شماره أدر رمثاًل 

صرف ارائه گواهی پزشکی قانونی از سوی زن برای اثبات 
 .استعمدی پذیرفته نشده  وجرح ضرب

دایر بر ایراد فحاشی . م.اتهام متهم آقای م در خصوص 
خانم  و .خجملگی . ب و .الف و .نسبت به شاکیان به اسامی ح

دادگاه از توجه به مشروح شکایت کلیه  ؛ .خ.ف
تحقیقات انجام یافته از سوی مرجع  و شهادت شهود و شکات

 وی را ثابت تشخیص، بزهکاری ،اقرار صریح متهم و انتظامی
از قانون قانون مجازات اسالمی  209فلذا مستندًا به ماده 

شخص متهم را به پرداخت یک میلیون ریال جزای  4411
در خصوص  و نماید نقدی در حق صندوق دولت محکوم می

. م.س و .م.دیگر شکایت شاکیان علیه متهمین به اسامی م
دادگاه از  ،افتراء و تهدید و عمدی وجرح ضرب دایر بر ایراد

مدرک کافی  و توجه به این که از سوی شاکیان پرونده دلیل
از  وجرح ضرب وقوع اظهارات شهود نیز ثبت و نگردیده تقدیم

صرف تقدیم برگه پزشکی قانونی کافی  و ناحیه متهمین نبوده
باشد، لذا مستندًا به بند الف از ماده  وقوع بزه نمی برای اثبات
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انقالب در امور  و های عمومی ادگاهقانون آیین دادرسی د 411
رأی صادره . گردد اعالم می و کیفری قرار منع تعقیب صادر

ظرف مهلت بیست روز قابل  و پس از ابالغ و حضوری است
تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران 

 .باشد می

در خصوص  :نیز بدین قرار است رأی دادگاه تجدیدنظر استان
. ح -4وکالت از  به. ف.تجدیدنظرخواهی خانم الف و اعتراض

از دادنامه شماره . خ.ف -1. همگی خ. ب -4. الف -6
دادگاه  404صادره از شعبه  01/44/86مورخه  404911

عمومی جزایی قرچک که به موجب آن در خصوص اتهام 
افترا  و تهدید و عمدی وجرح ضرب دایر بر. م.س و .آقایان م

ر گردیده است، با مالحظه محتویات قرار منع پیگرد صاد
این که از ناحیه  و الیحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و پرونده

مؤثری که مطابق شقوق مندرج  و اشکال موجه و ایشان ایراد
انقالب  و های عمومی قانون آیین دادرسی دادگاه 610در ماده 

رسیدگی  و در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف
دادنامه بدوی از  و ایجاب نماید مطرح نگردیده استبیشتر را 

موازین قانونی اصدار یافته است،  و هر حیث موافق مقررات
قانون مارالذکر  611لذا دادگاه مستندًا به بند الف از ماده 

ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه 
 619حاظ ماده رأی صادره با ل. نماید استوار می و را عینًا تأیید

 . قانون مرقوم فوق قطعی است

راهکارهای پیشنهادی برای چگونگی اثبات خشونت علیه  -4
 زنان در دعاوی خانوادگی

در این قسمت آنچه که مورد تمرکز مطالعاتی قرار خواهد 
گرفت راهکارهای موجود و راهکارهای پیشنهادی برای اثبات 

ای شناخته شده و خشونت علیه زنان از طریق ادله اثبات دعو
سنتی و ادله اثبات نوین دیگر نظیر نظر کارشناسی، فیلم و 

 .تصویر و مانند آن است

 اقرار شوهر -4-4

های مختلفی برای اثبات یك عمل مجرمانه  در قانون شیوه
. ها اقرار است ترین این شیوه یكی از اولین و بدیهی. وجود دارد

اقرار یعنی وقتی فردی كه از او شكایتی شده و متهم به انجام 

قرار گرفت، با زبان رمی خاص است، در مقابل قاضی ج
ر د هم اقراخودش اعتراف كند كه جرمی را مرتكب شده و بع

اسماعیل آبادی، ). یید كندأخود را با امضا یا اثر انگشت ت
اقرار به معنای آن است که شوهر در حضور قاضی  (98:4491

اعتراف به ایراد ضرب و شتم همسر خود کرده و سپس اقرار 
  .کند را به صورت کتبی درآورده و زیر آن را امضا می

 شهادت شهود -4-6

مقابل ادعای همسر که مورد ضرب و  در حاالتی که شوهر در
که زن اقدام به خود زنی کرده شتم قرار گرفته است ادعا کند 

در این صورت شهادت شاهدین اعم از فرزندان،  ،است
تجربه . ها، نگهبان و خدمتکار بیانگر حقیقت است همسایه

های میان همسران،  در بیشتر درگیری است که نشان داده
شود یا در كالنتری و  او طرح میفردی كه شكایتی علیه 

كند تا خود  یا این كه دالیلی بیان می ،یابد دادگاه حضور نمی
های فرار از  ترین شیوه یكی از رایج. گناه معرفی كند را بی
از سوی همسران این است كه مثاًل عنوان  وجرح ضرباتهام 

ممكن است چنین . كنند طرف مقابل خودزنی كرده است می
افرادی عنوان كنند برای صحبت كردن با طرف مقابل خود 
به خانه یا محل كار او آمده بودند كه طرف مقابل به او حمله 

قرار داد و او نیز مجبور به دفاع  وجرح ضربكرد و او را مورد 
در چنین مواردی است كه . ود شد و از صحنه فرار كرداز خ

یابد و اگر شهادت فرد یا افرادی  شهادت شهود اهمیت می
سبب تسریع در تشكیل  مسألهضمیمه پرونده باشد، این 

شهود نیز در چنین . شود پرونده و رسیدگی به شكایت می
معمواًل دعواهای زن و . هایی شرایط خاصی را دارند پرونده
گیرد و ممكن است بجز  در محیط بسته خانه شكل میشوهر 

 .فرزندان یا بعضی از اعضای خانواده، فردی شاهد آن نباشد

تواند مورد قبول  آیا در چنین مواردی شهادت فرزندان می
ها به صرف شنیدن صدای  دادگاه واقع شود؟ آیا همسایه

توانند با حضور در كالنتری یا دادسرا  دعوای زن و شوهر می
دیگری  وجرح ضربهادت دهند كه یكی از طرفین مورد ش

تواند  واقع شده است؟ آیا شهادت پرستار یا نگهبان خانواده می
  واقع شود؟ مؤثردر نظر دادگاه 



  ...های خانگی های اثبات خشونت تأملی بر چالش 19/ و همکاران بسنده

 

شهادت  .شهادت شهود شرایط خاصی دارد ،مطابق قوانین
یعنی این كه فردی عنوان كند من شاهد و ناظر اتفاقی 

پله خانه رخ  میان همسران در راهممكن است درگیری . ام بوده
این نوع شاهد یك  .ها عینًا شاهد آن باشند دهد و همسایه

اما گاهی در منزل بسته است و شهود فقط . شاهد عینی است
تواند در  ها نیز می این شنیده. شنوند صداهایی از داخل خانه می

كننده قضایی به  پرونده ثبت و ضبط شود و مقام رسیدگی
اماره شهادتی . دهد ه به این مطالب توجه نشان میعنوان امار

در چنین . تر است است كه ارزش آن كمی از شهادت پایین
... مواردی شهادت فرزندان، خدمتكار، نگهبان، همسایگان و

مورد قبول است و حتی اگر یك نفر شاهد وجود داشته باشد 
. دهد نیز دادگاه این شهادت را ثبت و به آن توجه نشان می

توجه داشت كه اظهارات شهود نباید از  مسألهلبته باید به این ا
نظر زمان، مكان و ساعت با هم متفاوت باشند و نباید در 

زیرا در این صورت  .اظهارات آنها تناقض وجود داشته باشد
گیرد  این اظهارات از سوی متهم پرونده مورد اعتراض قرار می

منع تعقیب برای و در نتیجه ممكن است قاضی پرونده قرار 
 .متهم صادر كند

 افزایش اختیار قاضی در راستای علم قاضی -4-4

های خانگی آن است که در حریم خصوصی،  ویژگی خشونت
که به دلیل فقدان شهود و مستندات و یا مالحظات دیگر، 
اثبات اتهام در مورد آن غالبًا ممکن نیست، و یا مالحظات 

ن چشمگیر است، واقع عاطفی، حیثیتی، جانی و مالی در آ
توان انتظار داشت که دامنه  می رو از این. گردد می

تر و  های خانگی فراگیرتر و مقابله با آن مشکل خشونت
این تلقی که به دلیل خصوصی بودن حریم  .تر باشد پیچیده

خانه، دیگران حق دخالت در امور آن را ندارند، در کلیت خود 
آحاد مردم باید به  هم حکومت و هم. غیرقابل دفاع است

وظایف قانونی و اخالقی خود در بازدارندگی از خشونت 
ویژه باید به دستگاه قضایی توجه داد که  به. خانگی عمل کنند

گرچه بسیاری از دعاوی خانوادگی از نظر حقوقی به اثبات 
رسد، اما در مواردی که قاضی قراینی ظنی در دست دارد  نمی

رمت زن در بازگشت به خانه در دهد جان و یا ح که نشان می
معرض تهدید است، تا ایجاد اطمینان نسبی، باید مکانیزم 

 .حمایتی برای این دسته از زنان در نظر گیرد

تکیه بر راهکارهای غیرحقوقی به واسطه دشواری  -4-1
 اثبات خشونت خانگی

 اسالم به این نکته به خوبی توجه کرده که خانه، حریمی
خصوصی است که امکان اثبات دعوا در آن کمتر ممکن  

این اشکال نه به دلیل نقص در قوانین که ناشی از . است
توصیه به اخالق و  رو از این. های حریم خصوصی است ویژگی

حسن معاشرت در روابط خانوادگی، شکلی متفاوت از 
اصواًل از . های اخالقی در روابط اجتماعی یافته است توصیه
ت امروزین جوامع بشری از جمله جامعه ایران، توجه معضال

خاص به حل مشکالت از طریق حقوقی و غفلت از 
تردید تا زمانی که  بی. سازی و توجه به اخالق است فرهنگ

اصالحات فرهنگی با محوریت اخالق و حضور فعال خداوند 
گیری نشود، اصالحات حقوقی  های حیات بشری، پی در عرصه

این نکته، هم قابل توجه . نخواهدبود گشا چندان مشکل
های پیشنهادی  کنند طرح کسانی است که گمان می

، محصول ...المللی برای کنترل خشونت، ظلم به زنان و بین
دیدگاه عقال و سرچشمه یافته از عقل عملی است که شریعت 

باشد که  گذارد و هم قابل توجه کسانی می بر آن صحه می
های اخالقی به  تبدیل آموزه)ق پیشنهاد حقوقی کردن اخال

کنند، آنچه جامعه بدان نیازمند  را مطرح می( قوانین حقوقی
ست، نه تبدیل ا ها است، نهادینه شدن اخالق در روابط انسان

 (8:4494رضوی، ). شدن آن به ضوابط خشک حقوقی

 استناد به فیلم و صدا -4-1

توسط صدا و یا فیلمی ضبط شده از وقوع جرم ضرب و شتم 
الزم به ذکر است که تنها  .گیرد دادگاه مورد بررسی قرار می

داشتن گواهی پزشک قانونی در خصوص میزان جراحت کافی 
وجود آورنده این جراحات مشخص  هباید عامل ب نیست و حتمًا

ی نهایی را أالت قاضی ادله را بررسی کرده و ردر این ح. شود
است که آیا صدا  در این خصوص پرسیدنی .ابالغ خواهد کرد

های  و فیلم ضبط شده توسط تلفن همراه و دوربین
كننده  فیلمبرداری در چنین مواردی مورد قبول مقام رسیدگی

در محاكم دادگستری مبحث استفاده از  اصواًل است یا خیر؟
صوت و تصویر و استناد به آن مورد قبول نیست و قانونگذار 

كرده است، اما از این به عنوان دلیل به چنین مواردی توجه ن
توان استفاده كرد و اگر این  موارد باز هم به عنوان اماره می
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تواند مورد توجه دادگاه قرار  فیلم یا صدا اصالت داشته باشد می
دلیلی كه باعث شده قانونگذار این موارد را نپذیرد، این . گیرد

شود و به  است كه اصالت صوت و تصویر همیشه كشف نمی
از طرفی ممكن است  .توان به آن توجه كرد نمیهمین دلیل 

این تصاویر و اصوات ساختگی باشد، اما اگر اصالت این موارد 
تواند مورد توجه واقع شود و در این  در دادگاه ثابت شود می

تواند از دادگاه  مورد در صورت اعتراض متشاكی، شاكی می
 امام،). تقاضای بررسی اصالت صدا و تصویر را مطرح كند
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 گیری نتیجه

توان  ها و نتایج حاصل از این پژوهش می در خصوص یافته
ها  گفت که اساسًا این پژوهش در راستای پاسخ به این پرسش

چرا در نظام عدالت کیفری ایران ادله اثبات شکل گرفت که 
بینی نشده است و  های خانگی پیش افتراقی برای خشونت

تواند زنان  افتراقی چگونه میبینی ادله اثبات  اصواًل پیش
 های خانگی را مورد حمایت قرار دهد و دیده در خشونت بزه

نسبت به زنان « خانه هم»مفروض دانستن تقصیر جنس مرد 
دیده، با حاکمیت اصل برائت چگونه قابل توضیح است و  بزه

اساسًا رویکرد جنسیت محوری در ادله اثبات دعوی چه 
اثبات خشونت مخصوصًا  ی در ناکامی زنان درتأثیر

 . های خانگی داشته است خشونت

ید این است که تفوق هژمونی تفکر مردانه و ؤنتایج پژوهش م
انگاری افتراقی خشونت خانگی سبب شده که ادله  عدم جرم

اثبات جرایم ناشی از خشونت خانگی نیز مانند سایر جرایم در 
افتراقی بینی ادله اثبات  نظر گرفته شود در صورتی که پیش

دیده به عدالت را به صورت  تواند دسترسی زنان بزه می
های حقوق کیفری مدرن  امروزه آموزه. ا کندتری محّی عمیق

در جرایم علیه زنان، فرض تقصیر از طریق وضع آیین 
دادرسی مبتنی بر تبعیض مثبت در قوانین حمایتی به نفع 

دسرا بینی کرده است که در مرحله دا دیده زن را پیش بزه
به هر روی نتایج . مغایرتی با فرض برائت متهم نیز ندارد

تحقیق نشان دهنده این مطلب است که ادله اثبات دعوی 
اعم از اقرار، علم قاضی، سوگند و شهادت دارای تاریخچه 
نسبتًا مفصلی هستند که امروزه نیز در دعاوی برای کشف 

زنان نیز  حقیقت کاربرد دارند و امروزه در حوزه خشونت علیه
جوید و  نظام کیفری موضوعه از همین ادله اثبات بهره می

همچنین نتایج بیانگر این . نظام ادله افتراقی را نپذیرفته است
مطلب بود که اصواًل آنچه که به عنوان خشونت علیه زنان 

شود دارای مصادیق متنوعی از جمله جنسی،  شناخته می
می این موارد اگر جسمی، کالمی، مالی و غیره است که تما

در قالب روابط خانوادگی و خانواده رخ دهد زیرمجموعه 
آنچه که به عنوان  .خشونت خانگی علیه زنان تعبیر خواهد شد

توان تبیین کرد این است که  نتایج حاصل از این پژوهش می
با توجه به ساختار و نظام حاکم بر ادله اثبات دعوا در حقوق 

عث از منابع فقهی و شرع اسالم کیفری ایران که بیشتر منب
گذار واقع تأثیرو مقوله جنسیت بر ادله اثبات دعوا  مسألهاست، 

که  موجب شدهگذاری جنسیت بر ادله اثبات تأثیرشده است، 
شوند نتوانند  دیده واقع می بزهاز زنان، در مواقعی که  بسیاری

بزه رخ داده علیه خود را به اثبات برسانند، مخصوصًا در 
می نظیر خشونت خانگی که طبعًا به واسطه محصور جرای

بودن و محرمانه بودن امور منزل و خانواده، به طور معمول از 
اگر خود زن در  رو است، همنظر ادله اثبات با محدودیت روب

رو باشد، عماًل امکان اثبات  هدیده نیز با محدودیت روب مقام بزه
آنطور که . د بودهای خشونت علیه زنان نخواه بسیاری از جلوه

مشخص شد این معضل خود را در اثبات جرایم از یک سو و 
در رویکرد قضات و رویه قضایی در کم توجهی به این معضل 

نتایج تحقیق نشان داد که آنچه که به . نیز نشان داده است
عنوان ادله اثبات دعوی در نظام حقوق کیفری ایران به 

محور خود را در رسمیت شناخته شده است رویکرد جنسیت 
برخی از جرایم مخصوصًا در خشونت علیه زنان و خشونت 

دهد که این معضل به صورت  خانگی علیه زنان نشان می
یکسویه عماًل اثبات جرایم و خشونت علیه زنان در خانه را 

 . نزدیک به محال کرده است

با توجه به متن پژوهش و همینطور نتایج حاصل از آن چند 
با توجه به نخست،  .خواهد شد ارایه ح ذیلبه شر پیشنهاد

دشوار بودن اثبات خشونت، مخصوصًا خشونت خانگی علیه 
زنان با توسل به ادله سنتی اثبات دعوی نظیر اقرار و شهادت 
شهود، ظرفیت ادله اثبات علم قاضی برای اثبات خشونت علیه 

، به این ترتیب که قاضی از یابدزنان در محیط خانه افزایش 



  ...های خانگی های اثبات خشونت تأملی بر چالش 10/ و همکاران بسنده

 

خشونت خانگی که  مسألهتری نسبت به  یار عمل گستردهاخت
عمومًا شوهر در آن اقرار نکرده و شاهدی نیز به واسطه حریم 
خصوصی وجود ندارد برخوردار باشد تا بتواند احقاق حق کرده 

در نتیجه افزایش اختیارات . و عدالت را ساری و جاری سازد
ز آن که جنبه قضات، البته در چارچوب علم قاضی و نه فراتر ا

تواند یکی از عوامل  اعمال سلیقه شخصی پیدا کند، می
 . راهگشا باشد

بات از منظر رفع برخی بازبینی نظام ادله اث پیشنهاد دیگر
از جمله در عدم پذیرش شهادت شهود زن یا  اه محدودیت

 .است نصف بودن اعتبار شهادت آنها

سیس ساختار افتراقی ادله اثبات در حوزه أت بعدیپیشنهاد 
بدیهی  .دیده و خشونت علیه زنان است ه بزجرایم علیه زنان 

است برخی از مصادیق جرایم نظیر خشونت خانگی علیه 
زنان، با ادله اثبات عمومی و سنتی نظیر شهادت شهود یا اقرار 
و سوگند قابل اثبات نیست و عماًل امکان احقاق حق برای 

دیده سلب یا الاقل دشوار شده است، در این خصوص  زهزنان ب
بینی شود، نظیر باال بردن اعتبار گواهی  باید ادله افتراقی پیش

پزشکی قانونی، تغییر در اعتبار فیلم و عکس و صدا یا عمومًا 
پذیرش ادله جدید و نوین با توجه به تجربه اجرایی و تقنینی 

اقتباس در آنها برای  کشورهای پیشرو در این زمینه که امکان
 .حقوق داخلی وجود داشته باشد

پیشنهاد معطوف به رویکرد و نگرش دستگاه قضایی آخرین 
قضات دادگستری . در رویه قضایی و عرصه عمل و اجرا است

خشونت علیه زنان در محیط خانه به عنوان  مسألهنباید به 
خصوصی نگریسته و همانطور که در متن پژوهش  مسألهیک 
به آن اشاره شد، این مسائل را جزو مسائل پیش پا افتاده نیز 

تلقی و به آنها توجه کافی و وافی ننهند، بلکه این رویکرد باید 
در رویه قضایی اصالح شود و راهکار آن نیز آموزش و 
فرهنگ سازی توجه به حقوق زنان، مذموم بودن خشونت 

در  علیه زنان و جلوگیری از فرار از مجازات برای مردان
 .محیط خانه به واسطه محدودیت در ادله اثبات باشد

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی
داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت
 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع
 .بوده است

انجام  نخست توسط نویسندهنگارش مقاله  :سهم نویسندگان
 و نظارت بر حسن انجام آن با سایر نویسندگان بوده گرفته
 .است

که ما را در تهیه این مقاله  تمام کسانیاز : تشکر و قدردانی
 .اند، سپاسگزاریم یاری رسانده

مین اعتبار مالی ون تأاین پژوهش بد: تأمین اعتبار پژوهش
 .سامان یافته است
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فرهنگ تشریحی اصطالحات (. 4492)والیی، عیسی  -
 .نشر نی :تهران .اصول

 منابع انگلیسی. ب
- Bergen, R. K, & Barnhill, E (2006). Rape: New 

research and directions. National Resource 

Center on Domestic Violence. Pennsylvania: 

Coalition against Domestic Violence. 

- Federal Ministry for Family Affairs (2018). 

Senior Citizens, Women and Youth. Federal 

Ministry of Justice and Consumer Protection. 

 

 

 


