
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1392مصوب  اعتبار علم قاضي درصدور احكام كيفري در قانون مجازات اسالمي

  
  الهام حيدري دكتر

  دانشگاه شهر كردگروه حقوق استاديار 
  
  
  

يل اثباتي در دعاوي كيفري اسـت كـه در نتيجـه فحـص، كـاوش و تحقيقـات       داليكي از علم قاضي 
اين دليل اثبـاتي از گذشـته تـاكنون محـور     . شودل ميهاي ارجاعي براي وي حاصدادرس در پرونده

بـا تصـويب قـانون مجـازات اسـالمي      . اي پرسش آفرين اسـت بسياري از مباحث حقوقي بوده و حوزه
و موادي از اين قانون كه به بحث ادله اثبات در دعاوي كيفري و بخصوص علم قاضي پرداخته  1392

. كه در اين حـوزه مطـرح بـوده، فـراهم گشـته اسـت      است زمينه براي پاسخگويي به سؤاالت اساسي 
دهد كه علم و اقناع وجدان قاضي در اين قانون در طول ساير ادله نشان مي 1392بررسي مواد قانون 

ايـن مسـأله گرچـه در تعزيـرات داراي     . قرار داده شده و معيار اثبات دعاوي كيفري تلقي گشته است
به نحوي كه قانونگـذار  . شودات قانونگذار كيفري تلقي ميسابقه است ولي در حدود و قصاص از ابداع

  در اين جرايم عمل به ادله قانوني را مشروط بـه اينكـه قاضـي علـم بـه خـالف آنهـا نداشـته باشـد،          
  .پذير دانسته استامكان

  

  .علم قاضي، اقناع وجدان، علم حصولي، ادله اثبات دعوا، دادرسي كيفري :هاكليد واژه
  
 29/5/1392  :  تاريخ دريافت  :يكي نويسنده مسئولپست الكترون  

e.heidary@yahoo.com  15/9/1393  :تاريخ پذيرش نهايي  
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 مقدمه  .1

ايـن  . اهميت علم قاضي به عنوان يكي از ادله اثبات دعاوي كيفري بر كسي پوشـيده نيسـت  
فقه و حقـوق اسـالمي و نيـز در قـوانين جزايـي و آيـين دادرسـي        دليل اثباتي از دير باز در 

كيفري ما مطرح بوده است و مباحث و سؤاالت متعددي را هم در حوزه نظر و هم در ورطـه  
در اين ميان آنچه كه پرداختن به  اين . عمل از سوي حقوقدانان و قضات موجب گشته است

است كه داراي  1392د مجازات اسالمي سازد، تصويب قانون جديدليل اثباتي را ضروري مي
طور علم قاضـي  هاي متعددي در بحث ادله اثبات دعاوي كيفري به طور كلي و هميننوآوري

، 1392در قـانون مجـازات اسـالمي مصـوب     . به عنوان يكي از مهمترين داليل اثباتي اسـت 
امـور كيفـري   قانونگذار كيفري بخش پنجم از كتـاب اول ايـن قـانون را بـه ادلـه اثبـات در       

ها اختصاص داده است و پس از پرداختن به مواد عمومي در فصل اول اين بخش، ساير فصل
را به داليلي همچون اقرار، شهادت و سوگند اختصاص داده است و در فصل پنجم اين بخش 

اكنـون و بـا لحـاظ ايـن تحـول      . به علم قاضي به عنوان يكي از داليل اثباتي پرداخته اسـت 
شويم از قبيل اينكه بحث ادله اثبات دعاوي كيفري با سؤاالت متعددي مواجه ميتقنيني در 

آيا منظور از علم قاضي در فصل پنجم قانون جديد علم شخصي است يا حصـولي؟ آيـا علـم    
اي عرضـي بـا سـاير ادلـه دارد؟ در صـورت      قاضي در طول ادله ديگر قرار مي گيرد يا رابطـه 

  قاضي چگونه بايد حكم كند؟تعارض علم قاضي با ادله شرعي، 
مسلماً يافتن پاسخ براي سؤاالت فوق و نيز سؤاالت ديگـري كـه در ايـن حـوزه مهـم از      

شود نيازمند تحليل و بررسي دقيق مـواد قـانوني مـرتبط بـا علـم      دادرسي كيفري مطرح مي
و  در اين مقاله ضمن ارائه تعريفي از علم قاضي. قاضي در قانون جديد مجازات اسالمي است

در حـوزه ايـن دليـل اثبـاتي      1392هايي كه در قانون مجازات بررسي ماهيت آن، به نوآوري
. در همين راستا مطالب به دو بخش اصلي تقسيم شـده انـد  . اتفاق افتاده پرداخته شده است

در بخش اول تحت عنوان تعريف و شناسايي علم قاضي به تعريف علم قاضي و ماهيت آن در 
هـاي قـانون مجـازات    نين جزايي پرداختـه شـده و در بخـش دوم  نـوآوري    فقه اسالمي و قوا

  .در بحث علم قاضي مورد بحث قرار گرفته است 1392اسالمي 
  

  :تعريف و شناسايي علم قاضي در فقه و حقوق كيفري. 2
گـويي بـه سـؤاالت    و نيـز پاسـخ   1392تحليل مواد قانوني مربوط به علـم قاضـي در قـانون    

حوزه و با توجه به الزم االجرا شدن اين قانون در بحـث ادلـه اثبـاتي در    متعددي كه در اين 
شويم، مستلزم ارائه تعريفـي از علـم قاضـي و    امور كيفري و بويژه علم قاضي با آن مواجه مي
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نيز روشن شدن اين مسأله است كه مقصود از علم قاضي، علم شخصي يا حصولي و نيز علـم  
  .يقيني يا عادي مي باشد

  
 :عريف علم قاضي و نقش آن در امور كيفريت. 1.2

هـاي محـيط اطـراف    علم به مفهوم دانستن و آگاهي انسان نسبت به ماهيت وقايع و پديـده 
علم كيفيتي است كه بر اثر تركيب احساس مجرد فعلي با احساسات  ،از ديدگاه منطق .است

آگـاهي، يـا صـورت    اين كيفيت و چگـونگي را ادراك يـا   . شودقبلي در ذهن آدمي ايجاد مي
 حاصل شيئي خارجي در ذهن مي گويند كه از آن به شناسايي و علم نيز تعبير شـده اسـت  

بر اين اساس علم يكي از حاالت ذهني و دماغي انسان اسـت كـه در   ). 19: 1366مجتبوي، (
نتيجه سنجش و ارزيابي مجموعه قرائن، شواهد و اوضاع و احوال حاكم بر يك پديده خارجي 

-آيد و در نتيجه انسان وقوع يا عدم وقوع پديده مورد بحث را مسلم و محرز ميميبه دست 

بنابراين علم همان قطع و يقين شخص است كه در نتيجه تفكـر و انديشـيدن بـراي او    . داند
حركت فكر به صورت انديشيدن پيرامون يـك موضـوع خـاص انسـان را بـه      . شودحاصل مي

اين اعتقاد نتيجه سنجش . نامنداين اعتقاد را تصديق نيز ميرساند كه نوعي باور و اعتقاد مي
-و ارزيابي كليه احتماالت موجود است كه نهايتاً در قالب انتخاب قوي ترين آنها متجلي مـي 

كه با پيدايش اين تصور و اعتقاد، ساير احتماالت مغاير با آن احتمال قـوي از  به طوري. گردد
آنچـه  . داننـد يگران نيز اين اعتقاد را مقرون به واقـع مـي  رود و دذهن و ضمير فرد بيرون مي

مسلم است در دنياي قضاوت نيز علم از همين تعريف برخوردار است، ولـي آنچـه كـه مهـم     
است اين است كه بدانيم منظور از علم قاضي چه نوع علمي است، علم عادي يا يقيني؟ و نيز 

در پرونده كيفري براي قاضي حاصل  علم شخصي يا علمي كه از مستندات و داليل مطروحه
  مي شود؟

  
 :علم عادي يا يقيني. 2.2

بايست ميان علم يقينـي و علـم عـادي قائـل بـه      مسأله قابل تأمل در اينجا اين است كه مي
مراد از علم يقيني، قطع و يقين صددرصـدي اسـت، بـه نحـوي كـه هيچگونـه       . تفكيك شد

شود كه وجود گر هنگامي قطع و يقين حاصل ميبه بيان دي. احتمال خالفي در آن راه ندارد
واليـي،  ( هر گونه شك در ايمان و اعتقاد شخص نسبت به عدم تحقق پديده اي منتفي باشد

حال آنكه علم عادي علمي است كه عرفاً و حتي به تشـخيص عقـل احتمـال    ). 274: 1380
سـت كـه متعـارف    قدري ضعيف ا ليكن اين احتمال خالف به. خالف در مورد آن وجود دارد
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از ايـن رو علـم عـادي را اطمينـان و بـه تعبيـر       . كننـد مردم و خردمندان به آن اعتنـا نمـي  
 .اندحقوقدانان عرفي، اقناع وجدان قاضي ناميده

شود اين است كه مقصود از علـم قاضـي در كـالم    سؤالي كه در اينجا به ذهن متبادر مي
قين صددرصدي بوده است و يا علم عادي؟ به فقها و نيز در منظر قانونگذار كيفري، قطع و ي

اي مقصود از علـم را  به نحوي كه دسته. رسد در اين خصوص اختالف نظر وجود داردنظر مي
: نويسـد يكي از محققين در اين باره چنين مـي . دانندعلم عادي و دسته ديگر علم يقيني مي

  : متضاد وجود داردتا جايي كه نويسنده تتبع كرده است، در اين رابطه دو مكتب 
كساني كه به مسأله يقين و ظن و شـك، از ديـدگاه فلسـفي نگـاه     : قائلين به علم يقيني

تواننـد همـه آنهـا را    رو هسـتند و نمـي  و اينان در مقام عمل با انبوهي از ظن روبه... كنندمي
حدودي از گردند كه در پرتو آن بتوانند قسمت ماي ميمعتبر بشناسند، ناچار به دنبال قاعده

ها را معتبر بدانند و به كمك آنها كارهاي روزانه جامعه را حـل و فصـل كننـد و در ايـن     ظن
هيچ ظني اعتبار ندارد، مگر آنكه : گويدراستا پس از قرنها اين قاعده را تأسيس كردند كه مي

، نـائيني ...(شرع به آن اعتبار داده باشد؛ و در باره يكايك آنهـا نـص خـاص وارد شـده اسـت      
نتيجه اينكه، چون از ديد اين مكتب، علم عادي نوعي از ظنون اسـت،  ). 126و  119: 1409

پس در نظر اين مكتب، اصل اين است كه علم عادي اعتبار ندارد، مگر بـه صـورت اسـتثناء؛    
  .يعني در موارد خاص كه نص خاص بر اعتبار آن داللت كند

در (يـر مـال محمـد امـين اسـتر آبـادي       از ظاهر كلمات بزرگاني نظ: قائلين به علم عادي
آيد كه هر گونـه علـم عـادي را    به دست مي) در عوائد االيام(و محقق نراقي ) الفوائد المدنيه

از قـوت كـه باشـد،     ايدرجـه دانند و سعي شان بر اين است كه اسم ظن را به هر معتبر مي
 42: 1372مهر پور، ( دي استروي اين نوع از علم نگذارند و از نظر اينان، اصل اعتبار علم عا

  ). 43و 
قاطعانه بيان داشته است كه در مسائل شريعت همين نـوع   ،مرحوم نراقي در كتاب عوائد

علمي كه در امور شرعي بدون احتياج به دليل و «: نويسندايشان مي. علم و قطع حجت است
و اكثريـت  برهان داراي حجيت است، همين علم عادي است و آن علمي است كه اهل عـرف  

مردم توجه و التفاتي به احتمال خالف آن ندارند و براي اين احتمال خالف در مطالب خـود  
: 1417 النراقـي، ( باشند و در مقاصد خود به اين احتمـال اعتنـايي ندارنـد   اعتباري قائل نمي

435(«.1  
                                                 

، المـدخل الـي عـذب    .)ق.هــ  1373(از موافقين اين ديدگاه در بين فقها مي توان بـه شـعراني، ابوالحسـن    . 1
المنهل، دبيرخانه كنگره جهاني شيخ انصاري، چاپ اول، محمد امين اسـترابادي در الفوائـد المدنيـه و نيـز بـه      

البته اين ديدگاه در ميان فقها مخالفيني دارد، براي نمونه مي توان به شـيخ  . قوامع الفضول اشاره نمودصاحب 
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 به بيان ديگر در موارد علم عادي، بر حسب عرف و عادات مردم به احتمال خالف توجـه 
نمي شود نه اينكه به هيچ وجه احتمال خالف در آن راه ندارد؛ دليل اين مطلب آن است كه 
مطلوب شارع از بنـدگان اطاعـت، تسـليم و فرمـانبرداري و انقيـاد از يـك طـرف و دوري از        
نافرماني و عصيان از طرف ديگر است و همين امر مالك و مناط امتثال اوامر و دوري كـردن  

تلقـي  (باشد و مالك ايـن امـور   اعت و عصيان، ثواب و عقاب، مدح و ذم مياز نواهي الهي، ط
نظر عقال و اهل عرف در قلمداد نمودن يك فرد ) يك شخص به صفت فرمان بري يا نافرماني

  .)همان( بديهي است مناط حكم عقال، علم عادي است. باشدبه عنوان مطيع يا عاصي مي
باشد، بر اين اساس اگـر دو  علم و ظن عرفي ميبه طور كلي علم و ظن در احكام شرعي، 

اگر يكي از دو طرف . بردطرف حكم مساوي باشند، عرف از آن به عنوان شك و ترديد نام مي
قوي تر باشد اما تجويز خالف و احتمال طرف ديگر مستهجن نباشد ولي غالباً مردم بـه ايـن   

ن التفاتي ندارند، در ايـن صـورت   كنند و در امور و مقاصد خود به آاحتمال خالف توجه نمي
اي اسـت كـه   اگر يكي از دو طرف بگونـه . نامندمي» وهم«طرف قوي را ظن و طرف ديگر را 

شود هر چند از نظر تجويز خالفش قبيح و مستهجن باشد و در عرف عقال به آن اعتنايي نمي
هـا و  ي امتثـال نامند و بناي عرف و عقـال در تمـام  عقلي محتمل باشد، اين صورت را علم مي

 ).436: همان( ها بر همين امر استوار مي باشدمخالفت

سـكون  «كار رفتـه اسـت، عبـارت    ترين تعابيري كه در مورد علم عادي بهيكي از قديمي
» العلم ما اقتضي سكون النفس«: است؛ شيخ طوسي در تعريف علم عادي آورده است» نفس

بعدها از اين سكون . باورها به آدمي ببخشد بدين معنا كه علم آن است كه آرامش وجدان در
 ).457: طوسي، بي تا شيخ( گرديدياد » اطمينان«نفس با واژه 

روح مشـترك ادلـه   «: اند كـه برخي از حقوقدانان نيز هم عقيده با اين نظر چنين نگاشته
 »اثبات دعوي و پايه همگي آنها علم عادي است كه نام اطمينان هم بـه خـود گرفتـه اسـت    

ايشان معتقدند كه علم قاضي، مترادف بـا اطمينـان و علـم    ). 44: 1367ري لنگرودي، جعف(
عرفي اوست و در فقه اسالمي قاضي آزاد است كه با استفاده از هر دليلي به اقنـاع وجـدان و   
اطمينان دست يابد و مجبور نيست كه به خاطر احتماالت ضعيف، از ظن غالب و نزديك بـه  

استدالل اين گـروه از  ). 143-131: 1358جعفري لنگرودي، ( ديقين قطعي خود دست بكش
                                                                                                               

، فقـه  .)ق.هـ1404(و نيز مغنيه، محمدجواد ) اللمع في اصول الفقه(، ابو اسحاق شيرازي )فرائد الصول(انصاري 
گروه پژوهشي حقوق .: ك.وضيحات بيشتر ربراي ت. نشر قدس محمدي اشاره نمود: االمام الصادق، چاپ اول، قم

نشـر  : ، مشـهد 229-225، ادله اثبات دعاوي كيفري، چاپ سـوم، صـص   )1386(دانشگاه علوم اسالمي رضوي 
 .دانشگاه علوم اسالمي رضوي
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مترادف دانسته شده » سكون نفس«با » علم«حقوقدانان نيز اغلب اين است كه در كالم فقها 
است و بر اين اساس معتقدند كه علم قاضي در لسان فقها به معناي آرامش خاطر و قناعـت  

ه آن حالت ذهني كه عقل مطلقاً احتمـال  وجداني اوست و از نظر شرعي الزم نيست قاضي ب
كـه بينـه را شـامل هـر     » ابن قيم حنبلي«آنان مخصوصاً به نظر . دهد، دست يابدخالف نمي

 يوسـفيان، (دليل اطمينان آوري دانسته و صراحتاً بر اعتبار اماره قضايي صحه گـذارده اسـت   
د كه در فقه و حقـوق كـه از   كننضمناً بر اين نكته تاكيد مي. نماينداشاره مي 1)219: 1382

را » علـم «تـوان  علوم اعتباري است و با فلسفه و رياضيات و امثال آن، فرق اساسي دارد، نمي
به معناي قطع و يقين صد در صد گرفت، زيرا حل مجهوالت قضايي بيش از آن فوريت دارد 

كـه  بـه همـين دليـل معتقدنـد     . كه كسي حصول يقين عقلي و مطلق را ضروري تلقي كنـد 
فقهاي اسالمي در بحث از حجيت علم قاضي، حجيت علم عادي و عرفي را در نظر داشـته و  

  .بر سر چون و چرايي آن گفتگو كرده اند
بديهي است كه منظور از علم، اطميناني است كه از طريق حس يا قريـب بـه حـس بـه     

ينـان يافـت و   دست آمده باشد، زيرا بناي عقال اين است كه اگر كسي به حكم و تكليفي اطم
بدان عمل كرد، مورد تحسين و چنانچه طبق آن عمل نكرد مـورد سـرزنش و مالمـت قـرار     

بنابراين مقصود از علم عادي از منظر اين دسته از فقها و حقوقدانان، علمي است كـه  . بگيرد
از راههاي متعارف نظير اقرار، شهادت شهود و امارات به دست آيـد، از ايـن رو علمـي كـه از     

غير عادي مانند الهام، كشف، رمل و اصطرالب و يا از قراين و شواهد ضعيف و استنباط طرق 
  .شخصي به دست آيد حجت نيست زيرا ادله حجيت از اين موارد انصراف دارد

نگارنده پس از بررسي دقيق نظرات اين دو دسته از فقها و حقوقدانان، لحاظ علم قاضـي  
بر اين اساس كه هم از نظر حقوق عرفـي  . ح مي داندبه صورت علم عرفي و نه يقيني را مرج

و هم حقوق اسالمي، دادرسي بر اساس علم صددرصدي اگر عقالً محال نباشـد عادتـاً محـال    
هاي مربوط به حل و فصل دعاوي مردم اقتضا مي كند كه مقصود است، ضمن اينكه ضرورت

ندگان حقوقي در ايـن خصـوص   يكي از نويس. از علم قاضي در كالم فقها را علم عرفي بدانيم
  :چنين نگاشته است

مصلحت مقتضي اين است كه به علم عادي و نفوذ آن تن در دهيم و از مطابقت اين ... «
اگر اين مصـلحت انديشـي را ناديـده بگيـريم، اساسـاً      . گونه علم و يقين با واقع گفتگو نكنيم

د را در آنجا طرح كننـد، چـون در   خانه باز كرد و بار عام داد كه مردم دعاوي خونبايد عدالت
براي اينكه يقـين فلسـفي بـه قـدر كـافي در      . كند و بسخانه، علم عادي حكومت ميعدالت

                                                 
  123، صفحه 5مغنيه، محمد جواد، فقه االمام الصادق، جلد  :براي آگاهي بيشتر رجوع كنيد به. 1 
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دسترس انسان نيست، اگر از علم عادي چشم بپوشند، روزانه يك پرونـده هـم فيصـله پيـدا     
الت عالوه بر اين، در زندگي قضايي، كشف واقـع بـه آن معنـي كـه در حـل مجهـو      . كندنمي

طبيعي مورد نظر است، مورد توجه نمي باشد؛ زيرا مجهوالت در زندگي قضـايي، بـي حـد و    
نـاگزير بايـد در علـم    . كندشمار است و منتظر حل مجهول ماندن، چرخ زندگي را مختل مي

جعفري لنگـرودي،  ( »...هاي ديگري را براي حل مجهوالت جستجو كرد حقوق و فن قضا راه
1370 :35.(1  
  

  :لم شخصي يا حصوليع. 3.2
هاي دور تا كنون، در خصوص علم قاضي اين سوال مطرح بوده است كـه  همچنين از گذشته

تواند در دادرسي بدون اقرار و بينه و صرفاً بـر مبنـاي علـم شخصـي خـود رأي      آيا قاضي مي
 بايست بنا بر داليل مطروحه در پرونده، رأي دهد؟ به بيـان ديگـر، آيـا دادرس   دهد؟ و يا مي

-بايست بر اساس ادله و شواهدي كه در طي مراحل دادرسي در پرونـده امـر مطـرح مـي    مي

گردد، حكم كند؟ و يا مي تواند بر اساس علمي كه پيش از دادرسـي بـه آن موضـوع داشـته     
اي بـوده و  رأي خود را صادر كند؟ به عنوان مثال اگر قاضي  پيش از طرح دعوا، شاهد واقعـه 

يدا كرده است، مي تواند به استناد همان مشاهده خود حكم بدهد و به بزهكاري كسي علم پ
  2اي ديگر به آنچه كه ديده شهادت دهد؟بايست همچون يكي از شهود در محكمهيا مي

گويي به سؤال فوق منوط به اين است كه بدانيم اساساً در ميـان فقهـاي شـيعه در    پاسخ
 :ارتباط با علم قاضي چهار قول وجود دارد

  .علم قاضي فقط در حقوق الناس حجيت .1
  .حجيت علم قاضي فقط در حقوق اهللا .2
  .حجيت مطلق علم قاضي كه نظر مشهور است .3

                                                 
: بـراي آگـاهي بيشـتر رجـوع كنيـد بـه      . وافق مي توان به سنهوري و خرسنديان شاره نمـود از حقوقدانان م. 1

و خرسـنديان،   33- 32، صص1975سنهوري، عبدالرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، قاهره، نشر جامعه، 
شـيراز،  محمد علي، بررسي حجيت علم قاضي در فقه و حقوق ايران، مجله علوم اجتمـاعي و انسـاني دانشـگاه    

  .63، ص 1383، شماره دوم، تابستان 21دوره 
  : معموالً اطمينان و علم دادرس از دو طريق ميسر است. 2

  . خود دادرس شاهد و ناظر واقعه مجرمانه اي باشد كه اين نوع علم را علم شخصي گويند: اول
لي يا حاصل از پرونده خوانده از محتويات پرونده براي او علم حاصل شده باشد كه اين نوع علم، علم حصو: دوم

  .مي شود
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  1.عدم حجيت مطلق علم قاضي كه نظر ابن جنيد است. 4
ظاهراً مراد فقهايي كه علم قاضي را حجت دانسته اند، هر دو نوع علـم شخصـي و نيـز علـم     

بديهي است، . ر در نوع نخست، يعني علم شخصي داردحصولي بوده است اگر چه بيشتر ظهو
تنها در صورتي كه علم قاضي را معادل علم حصولي و بر آمـده از ادلـه مطروحـه در پرونـده     

بـا  . بدانيم، علم مورد نظر فقها با اقناع وجداني مورد نظر حقوقدانان انطباق پيدا خواهد كـرد 
شتر ظهور در علم شخصي دارد، بخصـوص در  اين حال و عليرغم اينكه علم مورد نظر فقها بي

. ميان معاصرين، فقهايي نيز يافت مي شوند كه با حجيت معلومات اختصاصي قضات مخالفند
به عنوان نمونه يكي از معاصرين در پايان بحث از حجيت علم شخصي قاضي چنـين نتيجـه   

مگر آنگونـه علمـي    دليلي بر جواز استناد قاضي به علم شخصي خود وجود ندارد،«: اندگرفته
كه با قرينه هاي واضح و روشن به علم حسي برگردد و بتواند در دادگـاه بـراي ديگـران نيـز     
ايجاد علم كند، بنابراين مقتضاي اصل عملي اين است كه علم قاضي، حجيت قضايي نـدارد،  

ص در بلكه دريافتم كه داللت برخي از ادله و روايات بويژه در باب حدود و تعزيـرات و بـاالخ  
بر اين پايه آنچه ميان متأخرين . باب زنا و ملحقات آن، بر عدم حجيت علم قاضي تمام است

معروف شده است كه رأي مشهور بلكه اجماع بر اين است كه استناد قاضي به علم شخصـي  
وانگهي اگر ما آن چه را كه در مسـأله  . اساس استخود، به طور مطلق جايز است، مطلبي بي

ت داده شده اختيار كنيم يعني قول به اينكه قاضي مطلقاً مي توانـد بـه علـم    به مشهور نسب
گوييم كه جواز استناد به علم براي كسي ثابت اسـت كـه واليـت    خويش استناد ورزد، باز مي

مطلقه بر امر قضاوت داشته باشد، يعني براي ولي امر و نسبت به قاضياني كه از سـوي مقـام   
وعيت منصب قضاي خود را از ولي امر و حاكم و والي شـرعي  شوند و مشرواليت منصوب مي

اي اسـت كـه ولـي    اند، مسأله بسيار روشن است، زيرا صالحيت قضايي آنها در محدودهگرفته
تواند واليت منصب قضايي آنهـا را در  امر به آنها اجازه داده، بنابراين همانگونه كه ولي امر مي

هاي كيفري، نه حقـوقي يـا بـر عكـس، محـدود سـازد،       شهري غير از شهر ديگر يا به مرافعه
تواند صالحيت آنها را در امر قضاوت به مواردي محدود كند كه راههـاي ثبـوت   همچنين مي

شرعي براي قضاوت مانند گواه و سوگند نزد آنها وجود داشـته باشـد، نـه مـواردي كـه علـم       
  هـوري اسـالمي بـراي    و ايـن راه ديگـري اسـت كـه امـروزه در جم      ...شخصي داشته باشـند  

توان مند كردن روش قضايي در دادگاهها حتي بنابر مسلك مشهور ميان متأخرين ميضابطه
  ).72-71: 1378هاشمي شاهرودي، ( »از آن استفاده كرد

                                                 
براي ديدن داليل هر يـك از نظريـات فـوق و نيـز نقـد و تحليـل آنهـا رجـوع كنيـد بـه خامنـه اي، سـيد             . 1

و همچنين گروه پژوهشي حقوق دانشـگاه علـوم اسـالمي    ) تك(توليد كتاب : ، علم قاضي، تهران)1382(محمد
  .دانشگاه علوم اسالمي رضوي: ، ادله اثبات دعاوي كيفري، مشهد)1386(رضوي
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رسد پذيرش اين نظر و فاقد اعتبار دانستن علم شخصي دادرسان با معيارهاي به نظر مي
به حقوق دفاعي متهمـان، سـازگارتر بـوده و بخصـوص     دادرسي عادالنه و ضرورتهاي مربوط 

هـاي كيفـري فـراهم    تر رسـيدگي زمينه را براي بررسي مستند علم دادرسان در مراحل عالي
  . خواهد نمود

دوم از مقالـه   بخشحال كه ماهيت علم قاصي و مفهوم مورد نظر از آن روشن گشت در 
انونگذار كيفري را در مسأله علم قاضي رويكرد ق 1392با بررسي مواد قانون مجازات اسالمي 

  .است جستجو شده استو پاسخي براي سؤاالتي كه در اين  خصوص مطرح  بررسي
  

  :هاي قانونگذار كيفري در خصوص علم قاضينوآوري. 3
ـ تغييرات و نوآوري 1392با تصويب قانون مجازات اسالمي  ويـژه در كليـات و   ه هاي زيادي ب

هايي است كه قانونگـذار  يكي از مهمترين اين تغييرات نوآوري. عمومات قانون رخ داده است
به تفصـيل بـه    در اينجا. ويژه علم قاضي داشته استه در بحث ادله اثبات دعاوي كيفري و ب

  .اشاره شده استاين تغييرات 
  

 :جايگاه علم قاضي در ميان ساير ادله اثباتي. 1.3

هـايي در خصـوص ادلـه    دست به نـوآوري  1392قانونگذار در قانون مجازات اسالمي مصوب 
اولين نوآوري كه در قانون جديد در اين خصـوص بـه چشـم    . اثبات دعاوي كيفري زده است

مي خورد، اختصاص بخشي مجزا ازكتاب اول قانون جديد مجازات اسالمي به ادله اثبـات در  
و نقطـه   رعايـت نشـده بـود    1370اين مسأله در قانون مجـازات اسـالمي   . امور كيفري است

در واقع قانونگذار سابق كشور ما در خصـوص اثبـات در   . شدضعفي بر آن قانون محسوب مي
بلكه مباحث مربوط به اثبـات بـه صـورت    . امور كيفري، قانون مستقلي را در نظر نگرفته بود
و قانون آيين دادرسي كيفـري بيـان    1370پراكنده و غير منسجم در قانون مجازات اسالمي 

ذا در زمان حكومت قانون سابق پژوهشگران عالقه مند بـه بحـث محـوري دليـل     ل. شده بود
پيشنهاد مي كردند قانون مستقلي به مسأله اثبات در امور كيفري اختصاص يابد و در ضـمن  
 آن كليه مسائل مربوط به داليل اثبـاتي و نظـام مطلـوب قانونگـذار در اثبـات مطـرح گـردد       

  ).275: 1391حيدري، (
در اين باره انديشيده است، مشكل مـذكور   1392با تدبيري كه قانونگذار در حال حاضر 
اگر چه جايگاه ادله اثبات بر اين اساس كه جزء مسائل شكلي و مـرتبط  . مرتفع گرديده است

بيني بحث با پيش 1392با رسيدگي است، قانون آيين دادرسي كيفري مي باشد و قانونگذار 
بدين ترتيـب  . نويسي رايج عمل كرده استالمي خالف قانونادله اثباتي در قانون مجازات اس
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بخش پنجم از كتاب اول اين قانون كـه   ،در حال حاضر و در بحث ادله اثباتي در اموركيفري
خود مشتمل بر پنج فصل است به ادله اثباتي در اموركيفري اختصاص يافتـه و قانونگـذار در   

كم بر ارائه و كاربرد آنها در مراجـع كيفـري را   اين بخش مهمترين ادله اثباتي و نيز قواعد حا
مطرح نموده است و قضات و مجريان قانون را از سردرگمي هايي كه تا قبل از اين در بحـث  

 .داليل اثباتي با آن مواجه بودند، رها نموده است

توان به طور خاص، در بحث علـم قاضـي بـه عنـوان يـك رويكـرد       مسأله ديگري كه مي
هت رفع مشكالت موجود در اين زمينه بـه آن نگريسـت، تعريفـي اسـت كـه      نوآورانه و در ج

قانون مجـازات   211در ماده  1392قانونگذار . قانونگذار كيفري از علم قاضي ارائه كرده است
ن در امري است كه علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بي«: دارداسالمي مقرر مي
كه مستند حكم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن در مواردي . شودنزد وي مطرح مي

از تعريف مـذكور نكـاتي   . »ن مستند علم خود را به طور صحيح در حكم قيد كندو امارات بي
  .شود كه ذيالً به تحليل آنها مي پردازيمبرداشت مي

رسـد قانونگـذار   آيد اين است كه به نظر ميدست مياي كه از تعريف فوق بهاولين مسأله
هاي موجود بر سر اينكه منظور از علم قاضي، علم شخصي است يـا حصـولي پايـان    به جدال
به صراحت منظور از علم را يقين حاصل از مسـتندات بـين    211چرا كه در ماده . داده است

توانـد  و علم حاصل از مستندات بين هم نمـي  در امري كه نزد وي مطرح است، دانسته است
كند قسمت ذيل همين آنچه كه اين برداشت را تقويت مي. باشدعلم شخصي دادرس پرونده 

   ن ماده است كه در آنجا قانونگذار كيفري، قاضي را مكلف كرده است كه قـرائن و امـارات بـي
توانـد  مستند علم خود را به طور صريح در حكم قيد كند و مسلماً قرائن و امارات بـين نمـي  

تـوان در تأئيـد ايـن    طـور مـي  همين. درس باشدهاي شخصي داها يا شنيدهمشتمل بر ديده
رسد قانونگذار در آنجا بـه نـوعي   نيز استناد نمود كه به نظر مي 211برداشت به تبصره ماده 

مـواردي از  «: درصدد توضيح منظور خود از مستندات بين بوده اسـت و مقـرر داشـته اسـت    
ع، گـزارش ضـابطان و   قبيل نظريه كارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهـارات مطلـ  

بـدين  . »تواند مستند علم قاضـي قـرار گيـرد   ساير قرائن و امارات كه نوعاً علم آور باشند مي
ن، مواردي اسـت كـه قابـل درج شـدن در     توان دريافت كه منظور از مستندات بيترتيب مي

ظـر و  رسد پذيرش اين نبه نظر مي. تر باشندپرونده كيفري و قابل بررسي توسط مراجع عالي
هاي مربوط فاقد اعتبار دانستن علم شخصي دادرسان با معيارهاي دادرسي عادالنه و ضرورت

خصوص زمينـه را بـراي بررسـي مسـتند علـم      ه به حقوق دفاعي متهمان، سازگارتر بوده و ب
 .هاي كيفري فراهم خواهد نمودتر رسيدگيدادرسان در مراحل عالي
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. باشـد  لم شخصـي بـراي دادرس دادگـاه مجـاز نمـي     در واقع با اين برداشت، استناد به ع
منظور از علم شخصي دادرس معلومات و اطالعات شخصي وي است كه خـارج از محتويـات   

اي در اوراق پرونـده و ادلـه مطروحـه در     پرونده به آن دست يافته است و هيچ نمود و جلـوه 
در خـارج از جلسـه    منظور از علم شخصـي معلومـاتي اسـت كـه     ،به بيان ديگر. دادگاه ندارد

دادگاه براي دادرس به عنوان يك شخص از اشخاص جامعه حاصل شده است و نـه بـه ايـن    
  .اعتبار كه او دادرس پرونده است

هاي كيفري را توجيه  تواند عدم پذيرش توسل به علم شخصي در رسيدگي جهات زير مي
  :نمايند
يابي داليـل از سـوي دادرسـان،    در نظام اقناع وجداني و با حاكميت اصل آزادي ارز: اول

عالوه بر تعهدات اخالقـي و انسـاني كـه از درون، دادرس را    . يابد نقش آنها بسيار اهميت مي
هاي خارجي و بخصوص نظارت مراجـع عـالي قضـايي هـم ضـرورت       كنند، كنترل كنترل مي

ه آن گيري خود ب گردد كه آنچه قاضي در تصميم چنين كنترلي در صورتي ميسر مي. يابد مي
قابل عرضه و ارائه به ديگـران    سازد، نمايد و در واقع حكم خود را بر آن مبتني مي استناد مي

باشد و اگر نه چنانچه به صرف اينكه دادرس مدعي داشتن علم و اطمينـان شـد، حكـم وي    
ها، تصورات و ساليق شخصي قضـات   هاي مردم بازيچه خواسته پذيرفته شود، حقوق و آزادي

 .خواهد شد

قاضي نيز انساني است همانند ساير انسانها و مشاهدات و تجربيـات اختصاصـي وي   : دوم
مجـاز  . به هيچ عنوان از نظر قانونگذار ارزشي بيش از مشاهدات يـا ادعاهـاي ديگـران نـدارد    

ساختن صدور حكم بر اساس علم شخصي، موجبات لغـزش قضـات و نيـز وحشـت مـردم از      
طـور كـه سـايرين ممكـن اسـت در      ضمن اينكه همـان . رددستگاه قضايي را فراهم خواهد آو

آنكـه خـود بداننـد     ها و وقايع خارجي، بي مرحله ادراك، به خاطر سپردن و يا يادآوري پديده
ها و مشاهدات شخصي قضات نيز ممكن است با واقع  دچار اشتباه شوند، يقين ناشي از يافته

  .منطبق نباشد
در مـوارد وجـود علـم    . توانند يك نفـر باشـند   مسلم است كه مدعي و دادرس نمي: سوم

ضمن اينكه جز داناي مطلق، كسي از صـحت  . گيرد شخصي، دادرس در حكم مدعي قرار مي
  .يا عدم صحت ادعاي وي خبر ندارد

. دور اسـت موجه دانستن صدور حكم براساس علم شخصي قضـات، از عـدالت بـه   : چهارم
توسـط كـدام دادرس بـه پرونـده وي     زيرا در اين صـورت سرنوشـت مـتهم برحسـب اينكـه      

دادرسي كه علم شخصي دارد و دادرسـي كـه از چنـين    . رسيدگي گردد، متفاوت خواهد شد
كند كه ذهـن دادرس هنگـام ارزيـابي داليـل و تكـوين       عدالت اقتضا مي! بهره است علمي بي
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يـابي  اقناع وجداني، از هرگونه معلومات پيشيني در مـورد پرونـده خـالي باشـد، عمليـات ارز     
داليل تنها از خالل طرح ادله در دادگاه و اخذ نظر طرفين دعـوا كامـل گشـته و دادرس بـا     
 مالحظه مباحثات طرفين و نيز نحـوه ارائـه داليـل از سـوي آنهـا، بـه اقنـاع وجـدان برسـد         

 ).125: يوسفيان، پيشين(

كيفـري   قانون آيين دادرسـي  46ماده » د«شايد فلسفه اينكه قانونگذار كشور ما در بند 
دادرس يـا قاضـي در همـان امـر     « : در بيان يكي از جهات رد دادرس مقرر داشته اسـت كـه  

، ناشي از همين امر باشد »جزايي قبالً اظهارنظر ماهوي كرده و يا شاهد يكي از طرفين باشد
  .كه دادرس نبايد نسبت به پرونده علم پيشيني و سوابقي در ذهن داشته باشد

اگرچه صراحتاً تمسك دادرس به علم شخصي خارج  1392در قانون   قانونگذار كشورمان،
و تبصره آن به نحوي است  211از محتويات پرونده را منع نكرده است اما شيوه نگارش ماده 

توان دريافت كه منظور قانونگذار از علم، علم حصولي برآمده از داليل، قـرائن  خوبي ميكه به
مسأله ديگري كه الزم است به آن اشاره شـود ايـن   . ستو امارات موجود در پرونده كيفري ا

ن اشاره كرده است كه شايد است كه قانونگذار در تعريف علم به يقين حاصل از مستندات بي
از بكار بردن يقين به علم يقينـي نظـر داشـته     1392موجب اين سوال شود كه آيا قانونگذار 

يي اگر نه غير ممكن ولي بسـيار دشـوار و   است؟ مسلماً دستيابي به علم يقيني در موارد قضا
كار برده است و پس قانونگذار يقين را به معناي علم عادي و سكون نفس به. نادر خواهد بود

بايست براي صدور حكم محكوميـت عليـه   در واقع در پي بيان اين بوده است كه دادرس مي
متهم به اقناع وجداني برسد و تنها زماني مجاز به صدور چنين حكمي اسـت كـه مسـتندات    
بين موجود در پرونده كيفري و ارائه شده نزد وي او را نسبت به مجرميت متهم اقناع كرده و 

  .در وي اطمينان يا به تعبيري سكون نفس ايجاد نمايند
  

  :ميان علم قاضي و ساير ادلهتعارض . 2.3
حال كه مفهوم و منظور از علم قاضـي و جايگـاه آن بـه عنـوان يكـي از ادلـه اثبـات دعـوي         

شويم كه در صورت تعارض ميـان علـم قاضـي و    شناخته شد با اين سوال بنيادين مواجه مي
ـ     د؟ در ساير ادله كداميك از داليل بايد مالك، مبنا و پايه حكـم دادرس كيفـري قـرار بگيرن

اي كـه بـا   واقع سوال اساسي اين است كه علم و قناعت وجداني قاضي مهمتر اسـت يـا ادلـه   
  اند؟تعداد و شرايط خاص در قانون احصاء شده

رسد يافتن پاسخ براي اين سؤال منوط به اين است كه ابتدا نوع نظـام حـاكم   به نظر مي
به بيان ديگر بايد بدانيم كـه  . كنيمبررسي  1392بر ادله اثباتي را در قانون مجازات اسالمي 

آيا قانون ما به سيستم داليل معنوي متمايل است يا سيسـتم داليـل قـانوني دسـت كـم در      
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برخي از جرايم بخصوص جرايم مستوجب حد حاكميت دارد؟ مسلماً و با توجه به اينكه نـوع  
زديكي بـا سيسـتم   سيستم حاكم بر ادله اثبات در قانون ما كه مبتني بر شرع است، ارتباط ن

بايست ابتدا سيستم حاكم بـر ادلـه در دادرسـي    حاكم بر اثبات در دادرسي اسالمي دارد، مي
  .اسالمي را بررسي نماييم

 
  :نظام داليل كيفري در حقوق اسالم. 1.2.3

فلسفه وجودي قضاوت اسالمي در چـارچوب  «: در اين خصوص برخي از نويسندگان معتقدند
گردد، پس علم قاضي هم بايد از طرق مورد رضـاي شـارع   ر محقق مينظام داليل قانوني بهت

فراهم آيد؛ زيرا نظام داليل قانوني با توجه به اصول ثابتي كه دارد، به شايستگي، قاضي را به 
كند، بلكـه او را ملـزم بـه رعايـت     طريق صحيح تشخيص موضوع و صدور حكم راهنمايي مي

م و يقين وجداني وي به نحو كامل، منطبق بر قالـب  نمايد؛ چنان كه اگر علدقيق ضوابط مي
پـس ايـن   . كنـد هاي قانوني نبود، حق صدور حكم و تصميم گيري را از او سـلب مـي  فرمول

-قانونگذار است كه پيشاپيش و بر اساس يك برنامه كلي، ارزش اثباتي داليل را تعيـين مـي  

ام قضايي اسالم و اشـراف كامـل   بر اين اساس قاضي شرع، ملزم به اطالع كامل از احك. نمايد
بر مقررات مربوط به دليل و آيين دادرسي گرديده است؛ زيرا در كنار توانمنـدي بـر تطبيـق    
احكام بر موضوعات و مصاديق محقق شده در خارج، اين مأموريت را هم دارد كه ادله و طرق 

ن كـه آيـا ارزش   اثبات دعاوي و اتهامات مطرح شده را از نظر كميت و كيفيت و اوصاف و ايـ 
  .»هر يك در عرض هم يا در طول يكديگر است را به خوبي شناخته باشد

از بررسي و دقت در متون حديثي و فقهي «: گيرد كهنويسنده در ادامه چنين نتيجه مي
شـود كـه   اسالمي، به طور عام و جوامع حديثي و فقهي شيعه، بـه نحـو خـاص دانسـته مـي     

البته مكتب فقهـي شـيعه، در ضـمن    . م داليل قانوني استسيستم قضايي اسالم، طرفدار نظا
حفظ احترام و رعايت نظام داليل قـانوني، مزايـاي سيسـتم داليـل معنـوي را از چشـم دور       
نداشته و اعتباري كه به علم و يقين قاضي ـ به عنوان يكي از ادله اثبات دعـوي ـ بخشـيده،     

ن از معايـب سيسـتم اقنـاع وجـدان كـه      شايد بر همين اساس باشد؛ البته براي در امان ماند
ممكن است به خاطر آزاد گذاشتن دست قاضي، ضررهاي جبران ناپذيري متوجه افراد شـود،  

گروه پژوهشـي حقـوق دانشـگاه علـوم اسـالمي رضـوي،       ( »هايي صورت گرفته استاحتياط
1386 :265.(  

سـتم حـاكم بـر    با اين حال نظر ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد كه معتقد است سي
ادله اثبات در حقوق اسالمي، سيستم ادله معنوي است اما در مواردي كه دادرس از رسـيدن  

تواند به داليل قانوني كه مخـالف بـا علـم و وجـدان وي     به علم و اقناع وجداني باز بماند، مي
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همين به بيان ديگر در عمل به ادله اثبات، علم به وفاق شرط نيست بلكه . نباشد، عمل نمايد
كه علم به خالف وجود نداشته باشد و از نظر دادرس، خدشه اي به صحت آنهـا وارد نباشـد،   

  ).8، مسئله 2: 1417خميني، ( امكان صدور حكم وجود دارد
بر اساس اين نظر و به عنوان مثال در موردي كه اقرار اختياري و با طيب نفس بـه قتـل   

لي االصول براي دادرس قناعـت وجـدان نيـز    وجود دارد و دادرس علم به خالف آن ندارد، ع
داي اقرار نداشـته و نسـبت بـه شـرايط     ؤحاصل خواهد شد؛ و لذا اگر دادرس علم به خالف م

اي بنابراين در ادله. صحت آن نيز خدشه اي وارد نبيند، مي تواند رأي مقتضي را صادر نمايد
با رعايـت شـرايط فـوق    كه نص شرعي صريح بر وجوب عمل به آنها وارد شده است، دادرس 

  .رأي خواهد داد
  

  :نظام داليل كيفري در قوانين قبل از انقالب. 2.2.3
در بررسي سير قانوني كشور ما در اين خصوص بايد گفت كه  قانون آيين دادرسـي كيفـري   

، »كـد نـاپلئون  «فرانسه موسـوم بـه    1808ايران از قانون تحقيقات جنايي سال  1290سال 
مسأله تأثير مستقيمي بر نوع نظام داليل اثباتي برآمده از ايـن قـانون    همين. اقتباس گرديد

به نوع خاصي از نظام داليل اثباتي  1290در واقع، عليرغم اينكه قانونگذار سال . داشته است
اشاره نكرده بود، به اقتباس از قانون فرانسوي از نظام داليـل معنـوي و روش اقنـاع وجـداني     

  .قاضي پيروي شده بود
و آراي ديـوان عـالي    1290ن نظر با جستجو در مواد قانون آيين دادرسي كيفري سال اي

آيـين دادرسـي كيفـري، از     329به عنوان مثـال قانونگـذار در مـاده    . كشور تقويت مي شود
  .بپردازند... محاكم خواسته است كه عليرغم اقرار متهمان به شهادت شهود و 

انه هاي ديگري نيز وجود داشت كـه ادعـاي مـا را    به عالوه در قانون مذكور عبارات و نش
هـر تحقيقـي را كـه    ... مدعيان عمومي و مستنطقين مكلفنـد  ... «: از جمله. تأييد مي نمايد

هر گاه مـتهم اقـرار بـه ارتكـاب جـرم      ... «و  1.»...براي كشف جرم الزم بدانند به عمل آورند 
يا هر اقدام ديگـري را  ... « و  2»قع باشدنمايد و اين اقرار حسب محتويات پرونده مقرون به وا

تواند اگر اطمينان به صحت تحقيقات حاصل نكرد مي... «و  3»كه براي كشف جرم الزم بداند
آيـد كـه   از مفاد مواد قانوني مزبور چنين بـر مـي  ... و  4»تحقيقات اهل خبره ديگر را بخواهد

                                                 
  .1290قانون آيين دادرسي كيفري سال 23ماده . 1
  .1290مكرر قانون آيين دادرسي كيفري سال 40ماده . 2
  .1290قانون آيين دادرسي كيفري سال 48ماده 3 .
  .1290قانون آيين دادرسي كيفري سال 89ماده . 4
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ا از يك طرف قاضي را آزاد گذاشته قانونگذار حصول اقناع وجدان قاضي را مدنظر داشته؛ زير
تا براي نيل به اطمينان و اعتقاد خويش به هر نوع دليل اثباتي توسل جويد و از طرف ديگـر  

در تأييـد ايـن مسـأله    . صالحيت و اختيار ارزيابي و سنجش داليل را به او واگذار نموده است
  :گفتكميسيون آيين دادرسي كيفري نيز چنين مي

مدارك و داليل احصا شده و محدود نيست و قاضي تحقيـق يـا دادرس   در امور كيفري «
دادگاه جزايي در كشف حقيقت و حصول يقين و وصول به حقيقت از هر امر و نشانه اي مي 
تواند به عنوان دليل و مدرك استفاده كند و ارزش داليل هم با تطبيـق بـه اوضـاع و احـوال     

كه ممكن اسـت در مـوردي، اقـرار صـريح و     چنان . خاص هر مورد بسته به نظر قاضي است
مصرانه متهمي را تلقيني و غير واقعي تلقي كند و بالعكس در موردي ديگـر، گـواهي طفلـي    

   1.»صغير را با انطباق بر اوضاع و احوال، كافي بر ثبوت اتهامي تشخيص دهد
اردي بـر  ضمن اينكه با بررسي آراي ديوان عالي كشور و رويه قضايي قبل از انقالب به مو

را تأييـد   بـدوي مي خوريم كه از يك طرف آراي برائت مبتني بر حصول علم و يقين محاكم 
را كـه موجبـات    تاليـه است و از طرف ديگر آراي محكوميت متكي بـه ادلـه محـاكم     2نموده

است و بـه طـور    3حصول اطمينان و علم و يقين هيئت عمومي را فراهم ننموده، نقض كرده
حكم به ارتكاب جرم فقط داليل و شواهد اقناع كننده را معتبـر دانسـته   كلي در مقام صدور 

بر اين اساس و با توجه به مستندات ذكر شده به نحو قطعي مي تـوان گفـت كـه در     4.است
نظام قضايي قبل از انقالب در كشورمان نظام داليل معنوي حاكم بوده و بنابراين علم و اقناع 

  .اي در صدور احكام برخوردار بوده استدهوجداني قاضي از اهميت فوق العا
  

  :نظام داليل كيفري در قوانين بعد از انقالب. 3.2.3
در ارتباط با نظام حاكم بر ادله اثبات در حقوق كيفري كشورمان نيز تا قبل از تصويب قانون 

با توجه به الهام مقنن از فقه اسالمي و بويژه شـيعي در ايـن زمينـه،     1392مجازات اسالمي 

                                                 
بـه   32حقوقي، هفته دادگستري، شماره  اداره 1/4/1344نظريه مشورتي : براي آگاهي بيشتر رجوع كنيد به. 1

مجموعه (علوم جنايي تعيين رژيم داليل كيفري در نظام قضايي ايران،  ،)1383(محمدعلي نقل از طاهري بجد،
  .نشر سمت: ، تهران)مقاالت

  .هيئت عمومي ديوان عالي كشور 22/12/41-5200رأي شماره . 2
  .عمومي ديوان عالي كشور هيئت 22/11/41ـ4622رأي شماره . 3
هيئـت عمـومي    26/7/1344ــ 1024و  23/6/1316ــ 1875آراي شماره : براي آگاهي بيشتر رجوع كنيد به. 4

تعيين رژيم داليل كيفري در نظام قضايي ايـران،   ،)1383(محمدعلي ديوان عالي كشور به نقل از طاهري بجد،
  .نشر سمت: ، تهران)مجموعه مقاالت(علوم جنايي 
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در واقع، قانونگذار در قوانين مربوط به مجازات اسالمي كه پـس  . اختالف عقيده وجود داشت
از انقالب تصويب شده بودند، تنها در ارتباط با جرايم مستوجب حد، قصاص و ديه به احصـاء  

به همـين جهـت،   . داليل پرداخته و در ساير جرايم، طرق اثبات جرم را مسكوت گذاشته بود
يات ناهمگون و حتـي متعارضـي را در مـورد نظـام حـاكم بـر اثبـات جـرايم         حقوقدانان نظر

گوناگون، در حقوق ايران مطرح مي كردند كه در اينجا به دو نمونه از اين نظرات اشـاره مـي   
  :كنيم

چنـين  » علم قاضي در حقوق جـزاي ايـران  «اي تحت عنوان يكي از حقوقدانان در مقاله
شده معلوم مي شود كه نظام مخـتلط حقـوق جـزاي فعلـي     از مجموع مواد ياد «: نگاشته اند

ايران، تلفيقي از نظام داليل قانوني و معنوي، با شرايط ويژه مبتني بر حقـوق اسـالم و نظـام    
در جرايم مستلزم حد، قصـاص و ديـه، ضـمن اينكـه علـم      : داليل معنوي به شرح ذيل است

راي اثبات كليه جرايم معتبر باشد، تواند بقانون مجازات اسالمي مي 105شرح ماده قاضي به 
در عين حال اقرار و شهادت شهود درخصوص جرايم مستلزم حد و اقـرار، شـهادت شـهود و    
قسامه در مورد جرايم مستلزم قصاص و ديه، از ادله اثبات در كنار علم قاضي اسـت، الزم بـه   

و تعـداد بـه   ذكر است كه در كليه موارد و شرايط خاص، داليـل اثبـات جـرم از حيـث نـوع      
. شرحي كه در قانون مطابق موازين شرعي ذكر گرديده است، بايد به وسيله قاضي احراز شود

صـورت  در جرايم ياد شده، هر گاه علم قاضي از طرق مشروع و قانوني، محقق گردد، در ايـن 
علم حاصله معتبر خواهد بود و چنانچه داليل شرعي اقامه گردد، قاضي نمي توانـد بـه علـت    

حصول علم ترتيب اثر ندهد، زيرا داليـل مزبـور همـراه بـا علـم قاضـي، داراي اعتبـار و        عدم 
به همين جهـت اسـت كـه در اثبـات اينگونـه جـرايم،       . موضوعيت براي اثبات جرم مي باشد

قانونگذار ما از تلفيق دو نظام داليل قانوني و معنوي با در نظر گرفتن شرايط ويژه مبتني بـر  
در جرايم مستوجب تعزير و مجازات بازدارنده كه غالب جرايم . ته استحقوق اسالم بهره جس

 105مـاده   را تشكيل مي دهد، با عنايت به اعتبار علم قاضي در اثبات كليه جرايم به شـرح  
و با توجه به عدم احصاء داليل خاص هر جرم و نيز با توجه بـه اينكـه    قانون مجازات اسالمي

ين دادرسي كيفري، اقرار متهم در صورتي معتبـر اسـت كـه    قانون آي 194مطابق مفاد ماده 
موجب حصول اطمينان قاضي شود و همچنين وحدت مالك اين مورد بـا شـهادت شـهود و    
اظهارات مطلعين و كارشناسان و مانند آن طريقيت داشته و بايد موجب حصول اطمينـان و  

  ).188-189: 1379موذن زادگان، ( »قناعت وجدان قاضي باشد
دان ديگري در همين ارتباط و در خصوص ارزش داليل شرعي در جـرايم مسـتلزم   حقوق

حد، قصاص و ديه و نظام حاكم بر اثبات جرايم تعزيري و بازدارنده در حقوق كيفـري ايـران   
هر چند برخي براي بينه اعم از اقرار و شهادت جنبه موضوعيت قائلنـد،  «: استچنين نوشته 
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از آنچه بدان علـم نـداري دنبالـه روي    «ا عنايت به آيه شريفه با اين همه مي توان گفت كه ب
و نيز لحاظ جنبه هاي علمي رسيدگي به دعاوي و اهداف دادرسي كيفري كه چيزي  1»مكن

جز دستيابي به حقيقت امر و جلوگيري از صدور احكـام غيـر عادالنـه و ممانعـت از حـدوث      
سامه نيز قائل به طريقيت شده و آنها را اشتباهات قضايي نيست، بايد براي شهادت، اقرار و ق

در نهايت بايد گفت كـه  . وسايلي مخصوص براي دستيابي قاضي به اقناع وجداني تلقي كنيم
در حدود و قصاص و ديات، چنانچه براي قاضي از طريق ادله مخصوص و با نام مانند شهادت 

يد به همان ترتيـب و ميزانـي   و اقرار، اقناع وجداني حاصل شود، تعداد شهود و دفعات اقرار با
باشد كه شارع معين كرده و حال آنكه در ساير موارد و از جمله در تعزيـرات، دسـت قاضـي    

هر چند بـه ظـاهر كـم    (كامالً باز است و اقناع وي مي تواند بر مبناي ادله موجود در پرونده 
حاصـل  ) لتراهميت تر از شهادت و اقرار يـا بـا تعـداد شـهودي كمتـر و دفعـات اقـراري نـاز        

  ).240-241: 1380آشوري، (شود
  

  :1392موضع قانون مجازات اسالمي . 4.2.3
قانونگذار در خصوص ادله اثباتي در مـوارد كيفـري موضـع     1392در قانون مجازات اسالمي 

بيني ادله اثباتي و قواعد حاكم بر آنها در بخشي مجـزا از  روشن تري را اتخاذ كرده و با پيش
توضيح اينكـه قانونگـذار   . در مورد موضوع مورد بحث را تسهيل نموده استقانون اظهار نظر 

كه ذيل عنوان مواد عمومي تنظيم شده است ادله اثبات جرم را احصـاء   160در ماده  1392
ادله اثبات جرم عبـارت از اقـرار، شـهادت، قسـامه و     : در ماده مذكور آمده است. نموده است

سـنگ و  ظاهراً در اين ماده علم قاضـي هـم  . م قاضي استسوگند در موارد مقرر قانوني و عل
با اين حال مالحظه ساير مـواد مـرتبط بـا بحـث در     . عرض ساير ادله برشمرده شده استهم

نشان مي دهد كه قانونگذار ما در تعزيرات سيستم داليـل معنـوي  را برگزيـده     1392قانون 
مود كه  صرف اقرار را كافي براي صـدور  اين نتيجه را مي توان از موادي از قانون اخذ ن. است

كه به موجب آن قانونگـذار مقـرر داشـته     171از جمله ماده . حكم محكوميت ندانسته است
هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم كند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگـر نمـي   : است

كننده قرائن و امارات بـر   مگر اينكه با بررسي قاضي رسيدگي: رسد و در ادامه بيان مي دارد
صورت دادگاه، تحقيق و بررسـي الزم را انجـام مـي دهـد و     خالف مفاد اقرار باشد كه در اين

قانون  194سو با ماده اين ماده دقيقاً هم. قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأي ذكر مي كند
مـاده  مقـرر مـي    ايـن  قانونگذار در . تنظيم گشته است 1378مصوب آيين دادرسي كيفري 

                                                 
  . تقف ما ليس لك به علمال. 1
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هر گاه متهم اقرار به ارتكاب جرمي نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچ گونه شـك و  «: دارد
شبهه اي نباشد و قراين و امارات نيز مؤيد اين معنا باشد، دادگاه مبادرت به صدور رأي مـي  

ديگر، دادگاه نمايد و در صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض با ادله 
. »شروع به تحقيق از شهود و مطلعين و متهم نموده و به ادله ديگر نيز رسيدگي مـي نمايـد  

بنابراين در نظام قانونگذاري بعد از انقالب اسالمي با الهام از ويژگي هاي دادرسي اسـالمي از  
ان و لزوم قطع و يقـين بـراي قاضـي مـي تـو     » تدرا الحدود بالشبهات«قبيل حاكميت قاعده 

طـاهري  (گفت كه روش داليل معنوي در تعزيرات كماكان تثبيت و تسـجيل گرديـده اسـت   
در تأييد اين مطلب، شوراي عـالي قضـايي در بخشـنامه اي بـه قضـات      ). 317: 1383بجد، 

 : سراسر كشور متذكر گرديده است

هرچند در برخي از جرايم طريق اثبات دعوي در قانون ذكر شده است، ليكن چـون  ... « 
اين امر از باب طريقيت و حصول علم براي قاضي است و قاضي براي حصول قطع و يقـين از  
هيچ نوع تحقيقي كه علم را تحصيل كند منع نگرديده است، لذا در رسيدگي ها اسـتفاده از  
طريق علمي كشف جرم را مورد غفلت قرار ندهند و از وسايلي كه دانش بشري در اين زمينه 

  1.»ستفاده نمايندفراهم نموده است، ا
به عالوه اين مسأله به طور ضمني از موادي كه ميان شهادت و اقرار شرعي با شـهادات و  
اقاريري كه دليل شرعي محسوب نمي شوند تفكيك قائل شده و هر كدام را مشـمول قواعـد   

در تعريـف   175به عنـوان مثـال قانونگـذار در مـاده     . خاصي دانسته است، برداشت مي شود
شهادت شرعي آن است كه شـارع آن را معتبـر و داراي حجيـت    : رعي آورده استشهادت ش

و اين خود مبين اين اسـت كـه قانونگـذار     .دانسته است اعم از آنكه مفيد علم باشد يا نباشد
شهادت شرعي را در جرايمي غير از تعزيرات، صرفنظر از اينكه در قاضي ايجاد علم و قناعـت  

مفهوم مخالف اين عبارت آن است كه در مواردي كه اقـرار  . ستوجداني كند معتبر دانسته ا
شوند بايد در قاضي ايجاد علم كننـد و  يا شهادت، به تعبير مقنن، دليل شرعي محسوب نمي

 212به عالوه مـاده  . سو با ساير قرائن و امارات موجود در پرونده كيفري باشنديا حداقل هم
از محتواي مـاده مـذكور   . كندرا بخوبي تأييد مينيز مطلب گفته شده  1392قانون مجازات 
اي را براي علم و اقناع وجداني قاضي قائل العادهآيد كه مقنن جديد اهميت فوقچنين بر مي

شده است به نحوي كه در صورت وجود تعارض ميان علم قاضي با سـاير ادلـه قـانوني، علـم     
را منوط به ايـن دانسـته كـه علـم      قاضي را مالك صدور رأي دانسته است و البته اين مسأله

رسد منظور قانونگذار اين بوده است كـه بـراي صـدور حكـم بـه      به نظر مي. ن بماندقاضي بي

                                                 
  .شوراي عالي قضايي 6/12/1363مورخ  56313/1بخشنامه شماره . 1
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استناد علم قاضي، ادله معارض نبايد به ميزان يا كيفيتي باشند كه قناعت وجداني قاضـي را  
ارد كـه دادرس  خدشه دار نمايند چرا كه در صورت وقوع اين مسأله ديگـر علمـي وجـود نـد    

  .بخواهد بر اساس آن حكم دهد
رسـد كـه قانونگـذار در خصـوص حـدود،      در عين حال با مالحظه مواد قانوني به نظر مي

ايـن مسـأله از آنجـا    . قصاص وديات تلفيقي از سيستم ادله قانوني و معنوي را برگزيده اسـت 
عنوان يك قاعـده كلـي    كه در واقع به 1392قانون  160شود كه قانونگذار در ماده ناشي مي

بينـي شـده اسـت، علـم     در كليات و قواعد عمومي حاكم بر ادله اثبات دعاوي كيفري پـيش 
مسلماً وجود چنين . قاضي را به عنوان يك دليل اثباتي براي كليه جرايم در نظر گرفته است

 طـور از همـين . اي بدين معناست كه حدود نيز مي توانند بـا علـم قاضـي اثبـات شـوند     ماده
آيد كه در حـدود،  چنين بر مي 1392قانون 187و  161، 162مضمون موادي همچون ماده 

دهـد مگـر اينكـه    قصاص و ديات ادله شرعي موضوعيت دارند و قاضي به استناد آنها رأي مي
راه حل ميانـه را اتخـاذ    در واقع شايد بتوان گفت كه قانونگذار. علم به خالف آن داشته باشد

رتيب كه سيستم حاكم بر ادله اثبات در قانون فعلي ما، در حدود، قصاص نموده است بدين ت
هاي قانوني و  سيستم ادله معنوي با مرجح دانستن سيسـتم ادلـه   و ديات تلفيقي از سيستم

در واقع از مجموع موادي كه در قانون مجازات اسالمي در اين خصوص نگاشته . معنوي است
ادرس كيفري بايد براي صدور حكم محكوميت در اين توان چنين برداشت كرد كه دشده مي

با اين حال اگر دادرس عليرغم تحقيقات جامعي كه . جرايم به اقناع وجداني و علم دست يابد
انجام داد به قناعت وجدان دست نيابد، قانونگذار در اين دست جرايم صدور حكم محكوميت 

به اين ترتيب كـه در مـواردي كـه    . ستپذير دانسته ارا منوط به وجود شرطي براي او امكان
تواند به داليل قانوني كـه مخـالف بـا    دادرس از رسيدن به علم و اقناع وجداني باز بماند، مي

به بيان ديگر در عمل به ادله اثبات، علم به وفاق شـرط  . علم و وجدان وي نباشد عمل نمايد
نتواند به صحت آنها خدشه نيست بلكه همين كه علم به خالف وجود نداشته باشد و دادرس 

در مواردي كه دعـواي  «مسلماً از سياق عبارت . اي وارد نمايد، امكان صدور حكم وجود دارد
كيفري با ادله شرعي از قبيل اقرار و شهادت كه موضوعيت دارد، اثبات مي شـود، قاضـي بـه    

ر رفتـه در مـاده   كابه» كند مگر اينكه علم به خالف آن داشته باشداستناد آنها رأي صادر مي
آيد كه اگـر قاضـي علـم بـه خـالف دليـل شـرعي موجـود         بر مي 1392قانون مجازات  161

تواند به استناد آنها حكم به محكوميت مـتهم  همچون اقرار يا شهادت داشته باشد ديگر نمي
  . دهد
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  گيرينتيجه. 4
قبـل از تصـويب    تا. ادله اثبات جرائم از مهمترين مباحث حقوق جزا و دادرسي كيفري است

مطالب مرتبط با اين بحث به شـكلي غيـر منسـجم در قـانون      1392قانون مجازات اسالمي 
مجازات و نيز قانون آيين دادرسي كيفري آمده بود و همين مسأله موجـب ايجـاد مباحـث و    
اختالف نظرات متعددي در خصوص نظام داليل اثبـاتي پذيرفتـه شـده از سـوي قانونگـذار،      

... گيري در صورت وجود تعارض ميان ادله مختلف، منظور از علم قاضـي و  چگونگي تصميم 
و اختصاص بخشي مجزا از اين قـانون بـه    1392با تصويب قانون مجازات اسالمي . گشته بود

ادله اثباتي بسياري از مشكالت ذكر شده حل گشته و تدابير كارآمـدي در خصـوص آنهـا از    
طور خاص در مورد علم قاضي كه موضوع پـژوهش  به . سوي مقنن كيفري اتخاذ گشته است

. حاضر است تدابير متخذه از سوي مقنن بسياري از ابهامـات گذشـته را پوشـش داده اسـت    
بدين ترتيب كه از محتواي مواد مقرره در اين خصوص به وضوح مي توان دريافت كه منظور 

موجـود در پرونـده    قانونگذار از علم، علم حصـولي برآمـده از داليـل و مـدارك و مسـتندات     
كيفري بوده است و بدين ترتيب علم شخصي كه با اصول دادرسي منصفانه نيز همگون نبود 

به عالوه مضمون مواد مربـوط بـه علـم    . اي براي صدور احكام كيفري باشدنمي تواند ضابطه
ه قاضي در قانون جديد ما را بدين نكته رهنمون مي سازد كه عليرغم ذكر اين دليل اثباتي ب

العـاده  ، قانونگذار اهميتـي فـوق  160عنوان يكي از ادله اثباتي و هم عرض ساير ادله در ماده 
براي علم و اقناع وجداني دادرس قائل شده به نحوي كه از منظر قانونگـذار كيفـري، دادرس   

تواند به استناد ساير ادله حكم دهـد كـه آن داليـل همسـو بـا سـاير قـرائن و        در صورتي مي
تواند اين نتيجـه را  چنين رويكردي مي). 171ماده ( ود در پرونده كيفري باشندمدارك موج

ايجاب نمايد كه علم و اقناع وجداني دادرس پايه صدور احكـام محكوميـت كيفـري اسـت و     
قانونگذار ما در تعزيرات با پذيرش نظام داليل معنوي بر اهميت فوق العاده علم قاضي تأكيد 

هاي داليل توجب حد، قصاص و ديه نيز با پذيرش تلفيقي از نظامنموده است و در جرايم مس
قانوني و معنوي اولويت را به علم و اقناع وجداني دادرس داده اسـت بگونـه اي كـه صـراحتاً     
داليل شرعي را در صورتي مبناي صدور حكم دانسته است كه دادرس علـم بـه خـالف آنهـا     

ايـن دسـت جـرايم، در صـورتي كـه دادرس از      به اين ترتيـب و در  ). 161ماده (نداشته باشد
رسيدن به علم و اقناع وجداني باز بماند، مي تواند به داليـل قـانوني كـه مخـالف بـا علـم و       

به بيان ديگر در عمل به ادله اثبات، علم به وفاق شرط نيسـت  . وجدان وي نباشد عمل نمايد
به صـحت آنهـا خدشـه اي     بلكه همين كه علم به خالف وجود نداشته باشد و دادرس نتواند

  .وارد نمايد، امكان صدور حكم وجود دارد
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