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Crime Scene or Event Scene?

[1] Crime scene investigation and role of forensic medicine specialist [2] Edmond Locard 
(1877-1966), the Sherlock Holmes of Lyons [3] Executive bylaws on the powers, description 
of duties and how to investigate the crime scene [4] Investigation of crime scene and crime 
detection from police perspective [5] Position of crime scene management in crime 
detection [6] Basic steps in crime scene investigation [7] Islamic penal code; approved 2013  
[8] The legitimacy of using evidence to prove a crime from the point of view of criminal 
jurisprudence [9] Judicial authority based on judicial knowledge (proof of crime by looking 
at current knowledge) [10] The constitution of the Islamic Republic of Iran (1989 Edition) 
[11] The presumption of innocence and the human rights act [12] Public interest in criminal 
procedure and its challenges: an attitude toward Iranian criminal law [13] The presumption 
of innocence and citizenship rights and their origins
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  سردبیر محترم
نگارندگان این نامه در بازدیدی که چند سال قبل از دپارتمان پزشکی 

آنکارا، پایتخت ترکیه، داشتند متوجه شدند که در قانونی دانشگاه 
" به معنی "بررسی Incelemesi	Yeri	Olayآن کشور از اصطالح "
. [1]شودجای "بررسی صحنه جرم" استفاده میصحنه حادثه" به

کننده بود: "چه بسا در هنگامی که علت را جویا شدیم، پاسخ قانع
 یا اتفاق رخ دادهشود که فقط یک حادثه بررسی صحنه مشخص می

و اصالً جرمی در کار نبوده است. بنابراین لزومی ندارد که با یک 
ها، سالمت روانی شهروندان و جامعه گذاری غلط به شیوه غربینام

  را به خطر بیاندازیم".
عنوان متخصصان پزشکی قانونی عضو هیات علمی دانشگاه، به

طالعاتی های اوجوی جامعی در بستر اینترنت و بانکجست
های انگلیسی، فارسی و ترکی) انجام دادیم، لیکن آکادمیک (به زبان

به مورد مشابهی از کاربرد این اصطالح در کشورهای دیگر دست 
نیافتیم. به هر حال، پاسخ همسایگان ترک، اندیشه ما را متاثر و 

  ناگزیر به نگارش این نامه به سردبیر محترم نمود.
ررسی صحنه جرم به شیوه نوین از حدود از نظر پیشینه تاریخی، ب

دموند اصد سال پیش با تاسیس آزمایشگاه جنایی پلیس توسط یک
بررسی امروزه . [2]آغاز شد ۱۹۱۰در شهر لیون فرانسه در سال  لوکارد

نامه اجرایی آیین ۶ماده صحنه جرم یک کار تیمی است و مطابق 
 ، "گروهجرمبررسی صحنه  چگونگی و وظایف ، شرححدود اختیارات

 است متخصصی و مسئول اشخاص از متشکل جرم صحنه بررسی
 هب را جرم صحنه مستندسازی و بررسی فنی و قانونی وظیفه که

 مرگ خودکشی، قتل، موارد در( قانونی پزشک شامل دارند، عهده
 تحقیق ماموران و کارآگاهان ،)موارد سایر و جرح و ضرب مشکوک،
 رمج صحنه بررسی هایتکنسین و متخصصان کارشناسان، مربوط،
 متصدیان تصویربردار، عکاس، قبیل از هویت تشخیص اداره

 و یکروک ترسیم رایانه، امور نگاری،انگشت اثربرداری، گیری،قالب
  .[3]کارشناسان" سایر مورد حسب

در صحنه جرم محلی است كه مجرم اقدامات خالف قانون خود را 
است كه  یو شواهد ارزشمندانجام داده و حاوی مدارك آن مکان 
ترین اصلیمیان، در این . [4]رودجویی جرایم به كار میبرای پی

 آوری انواع آثار وگردوظیفه كارشناسان بررسی صحنه جرم، كشف و 
ن در صحنه جرم است كه این مهم با امانده از مجرمجایهمدارك ب

مدیریت . [5]پذیرداستفاده از وسایل و تجهیزات مختلف انجام می
مند یك واقعه یا اتهام برای صحنه جرم به معنی بررسی نظام

شروع و در دادگاه به نتیجه  ،كه از صحنه استشدن حقیقت مشخص
منظور کشف حقیقت، هدف و آرمان . دستیابی به مدارک بهرسدمی

  .[6	,5]بررسی صحنه جرم استكارشناسان نهایی 
هر رفتاری اعم از " ۱۳۹۲ مصوب سالمیاقانون مجازات  ۲طبق ماده 

  فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده 
 قاضی از دالیل ،و برای اثبات جرم [7]"شودجرم محسوب می است،
نماید که ادله اثبات جرم نامیده علمی استفاده میو  واضح
ادله اثبات قانون مجازات اسالمی " ۱۶۰که مطابق ماده  [8]شوندمی

هادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی شجرم عبارت از اقرار، 
یعنی مجّرد علم استنباطی که نوعًا موجب . [7]است" و علم قاضی

زیرا طبق ، [9]تواند مالک صدور حکم باشدشود، نمییقین قاضی نمی
مواردی از قبیل نظریه "قانون مجازات اسالمی  ۲۱۱ماده ذیل تبصره 

شناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش کار 
 دنتوانآور باشند میضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعًا علم

گذار نیز به رسد قانونبه نظر می. [7]"مستند علم قاضی قرار گیرند
این مهم توجه داشته و در تبصره مذکور از تعابیر "معاینه محل" یا 

ره جسته و اصطالح "بررسی صحنه جرم" را به "تحقیقات محلی" به
برائت  : "اصل،قانون اساسی ۳۷اصل کار نبرده است؛ چرا که مطابق 

ه این ک مگر شود،قانون مجرم شناخته نمی نظر کس ازهیچ  است و
اصل یک عنوان . اصل برائت به[10]صالح ثابت شود" دادگاه در جرم او

شهروندان است و و قانونی ها و حقوق مشروع اساسی، ضامن آزادی
افراد جامعه ایفا نقش بسیار مهمی در حفظ كرامت و حیثیت 

  .11]‐[13کندمی
 و وظایف ، شرحنامه اجرایی حدود اختیاراتآیینیک ماده مطابق 
 کبمرت که است محلی جرم نیز "صحنهبررسی صحنه جرم  چگونگی
. همان طور [3]است" داده انجام آنجا در را خود مجرمانه رفتار جرم

شود، در این ماده نیز از واژه "مرتکب" و نه "متهم" که مالحظه می
رسد مادامی که وقوع جرم محرز استفاده شده است؛ لذا به نظر می

توان از اصطالح "صحنه جرم" و بررسی آن سخنی نشده باشد، نمی
رسد و نگارندگان این نامه نیز به میان آورد. لذا منطقی به نظر می

نمایند در کشور ما نیز رویه مشابهی اتخاذ شود و هاد میپیشن
 وروانی جامعه منظور صیانت از حقوق شهروندان و حفظ سالمت به

جای "بررسی صحنه جرم" از اصطالح "بررسی صحنه اتباع آن، به
حادثه" استفاده شود و عنوان "تیم بررسی صحنه جرم" نیز به "تیم 

شدن این امیدواریم اجرایی بررسی صحنه حادثه" تغییر یابد.
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پیشنهاد، گامی در مسیر پیشگیری از وقوع جرم و اعتالی فرهنگ 
  عامه باشد.
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