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A B S T R A C T 
The permission of a non-innocent judge to rely on his personal knowledge as a 
judge is one of the long-standing issues recently become a problem which is 
afflicted by the judiciary. The matter of whether a judge can consider himself 
as non-reliance in a trial and vote only with his knowledge or whether being 
adhered to the reasons proposed by both parties in the trial has long been 
raised in our law and jurists have discussed its practice. Arbitration between 
the people and the resolution of lawsuits is a provincial position and the judge 
is in charge of this position. Judgment is a religious position and one of the 
duties of a comprehensive jurist other than the guardianship. It is one of the 
prominent pillars of the Islamic government, and perhaps it can be stated with 
confidence that the most basic duty of any government is resolving hostility 
and the issue of conflict between citizens as well as justice realization in 
numerous social areas. If we want to rely merely on jurisprudential and 
religious standards, we find that in the era of the absence of judicial 
guardianship, “in vain” is entrusted to a comprehensive jurist, and in principle, 
judging a non-jurist or not authorized by the jurist is illegitimate and non-
influential. Hence, the proposed study has been dedicated to identify the 
significance, definition, impact and evaluative techniques of judge knowledge 
and finally, after discussing the relevant issues, it is concluded that in Iranian 
law, according to existing laws, only science of the evidence is valid. And the 
judge's personal knowledge is only in charge of controlling function of the 
other evidence. In other words, it merely stands for the untrue evidence, but 
cannot try to prove anything. 
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 چکيده
 

 سابقه پر و دیرینه مسائل از یکي حکم، صدور مقام در خود شخصي علم به معصوم غیر قاضي استناد جواز

 تواندمي قاضي آیا كه سؤال این. است قضایي دستگاه ابتالي مورد و شده سازمسئله خود امروزه كه است

 دو كه است دالیلي اقتضاي بند پاي یا دهد خودرأي علم با تنها و بداند دلیل از نیازبي را خود دادرسي در

 بحث به آن چندوچون درباره فقها و است شدهمطرح ما حقوق در دیرباز از اندكرده ارائه دادرسي در طرف

 سمت این دارعهده قاضي و است والیي منصبي دعاوي، فیصله و مردم میان داوري. اندپرداخته گفتگو و

 قضا،. است والیت كنار در الشرایطجامع فقیه شئون از یکي و شرعي مقام و منصب یک قضاوت. است

 هر وظیفه تریناساسي كه گفت بتوان جرأت با شاید و است اسالمي حکومت اركان ترینمهم از یکي

 گوناگون هاي¬عرصه در عدالت تحقق و شهروندان بین نزاع ماده رفع و خصومت فصل حکومت،

 در كه یابیمدرمي كنیم استناد و تمسک شرعي و فقهي موازین به صرفاً بخواهیم چنانچه. است اجتماعي

 مأذون غیر یا فقیه غیر داوري اصوالً و شدهسپرده الشرایطجامع فقیه به «بالنیابة» قضائي والیت غیبت عصر

 طرق و تأثیر میزان تعریف، اهمیت، شناسایي، جهت در حاضر مقاله لذا. است نافذ غیر و نامشروع فقیه، از

 كه رسدمي نتیجه این به مربوطه مباحث طرح از پس سرانجام و است گردیده مکتوب دادرس علم ارزیابي

 شخصي علم و شده دانسته معتبر ادله از ناشي علم تنها موجود قوانین بهباتوجه ایران موضوعه حقوق در

 واقع خالف ادله مقابل در تنها دیگرعبارتبه. دارد عهده بر را ادله سایر كنترلي كاركرد فقط دادرس

 .آید بر امري اثبات صدد در تواندنمي اما كندمي ایستادگي

 اطالعات مقاله 

 1400آبان  4 تاریخ دریافت:

 1400دی  4 تاریخ پذیرش:

 1400دی  4تاریخ آنالین شدن: 

 JLPS-2110-1021: آی دی مقاله

 

 

 

 

 

 کليدواژگان:

 قاضی، علم قضایی، رسيدگی

 .شهروندی حقوق شهروندان،

  

 

 مقدمه

 حاال تا گذشته از اثباتي دالیل از یکي عنوانبه قاضي علم

 آفرین پرسش ايحوزه بوده و حقوقي مباحث از بسیاري محور

 1392 اسالمي مجازات قانون تصویب با. است فناهل ذهن در

 كیفري دعاوي در اثبات ادله بحث به كه قانون از این موادي و

براي  را زمینه است، پرداخته قاضي علم خصوصبه و

 است مطرح حوزه این در كه اساسي سؤاالت به پاسخگویي

 1392 اسالمي قانون مجازات مواد بررسي و است كرده فراهم

 در قانون این در قاضي وجدان اقناع و علم كه دهدمي نشان

 كیفري دعاوي اثبات معیار چون و شدهقرارداده ادله سایر طول

در  ولي است سابقه داراي تعزیرات در هرچند گشته، تلقي

 . شودمي تلقي كیفري گذارقانون ابداعات از قصاص و حدود

 را قانوني ادله عمل به جرائم این در گذارقانون كهطوريبه

 پذیرامکان نداشته، هاآن خالف به علم قاضي اینکه به مشروط
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 متعارف علم یا یقین مرحله به رسیدن قاضي علم .است دانسته

 وقوع یا و موضوع دعوا به نسبت وجدان قناعت و عادي و

 در موجود امارات و دالیل بررسي طریق از كه است جرم

 حاصل آن از خارج شخصي اطالعاتو  مشاهدات یا و پرونده

 علم و شخصي علم دسته دو به قاضي علم بنابراین شودمي

 .شودمي تقسیم پرونده محتویات و قانوني ادله مبتني بر

 قاضي در معرفت از است عبارت اصطالح در قاضي علم 

 یا و محسوس و عیني طریق از متهم به بزه انتساب و احراز

 و ملموس كه عیني است معتبر زماني قاضي علم ذهني

 (.13: 1390باشد، )رضایي، تجدیدنظر مراجع در كنترلقابل

 بین تعارض مقام در كه است ايدرجه به قاضي علم اهمیت

 ترجیح باید را اماره جانب قضایي، امارات و شهود شهادت

 كند،مي حاصل اطمینان مستقیماً قضایي اماره از زیرا قاضي داد؛

 فقط علم( جاي ایجادوي )به براي گواهي استماع كهدرحالي

 .غیرمستقیم طریق به آگاهي همآن كندمي ظن ایجاد

 و اتهامي و تفتیشي نظام دادرسي دو دنیا حقوقي هاينظام در 

 نظام در. دارد وجود اخالقي و قانوني ادله نظام دو درنتیجه

 قانوني ادله نظام و اتهامي دادرسي ما سیستم حقوقي

آزادي  اصل و اخالقي ادله به باوجوداین. است شدهپذیرفته

 یا دعوا اثبات دالیل از یکي عنوانبه قاضي علم ازجمله دالیل

 پس مصوب قوانین خصوص دربه و شده توجه نیز جرم وقوع

است،  یافته بیشتري گستره قاضي علم تدریجبه انقالب از

 (.122: 1392)یوسفي،

 در قاضي علم اعتبار عنوان با تحقیقي در( 1393) حیدري

 در ،1392 اسالمي مجازات قانون در كیفري احکام صدور

 در اثباتي دالیل از یکي قاضي علم كه است آورده 18 صفحه

 تحقیقات و كاوش تفحص، درنتیجه كه كیفري است دعاوي

 شود. اینمي حاصل وي براي ارجاعي هايپرونده در دادرس

 حقوقي مباحث از بسیاري محور تاكنون گذشته از اثباتي دلیل

 مجازات قانون با تصویب. است آفرین پرسش ايحوزه و بوده

 در اثبات ادله بحث به كه قانون این از موادي و 1392 اسالمي

 زمینه است پرداخته قاضي علم و بخصوص كیفري دعاوي

مطرح  حوزه این در كه اساسي سؤاالت به پاسخگویي براي

 نشان 1392 قانون مواد بررسي. است گشته فراهم بوده،

 طول در این قانون در قاضي وجدان اقناع و علم كه دهدمي

 گشته تلقي كیفري دعاوي اثبات معیار و شدهقرارداده ادله سایر

 .است

 در ولي است سابقه داراي تعزیرات گرچه در مسئله این 

. شودمي تلقي كیفري گذارقانون ابداعات از قصاص و حدود

 را قانوني ادله به عمل جرائم این در گذارقانون كهنحويبه

ها نداشته باشد، آن خالف به علم قاضي اینکه به مشروط

 .است دانسته پذیرامکان

 مورد در قاضي كیفري مسئولیت بررسي ( به1390نصیري )

 شدهبیان مقاله این 10 صفحه در. پرداخت اشتباه حکم صدور

 اثر در كه نامشروعي زیان و ضرر جبران لزوم دلیل به كه است

 خسارت آیدمي وجود به قاضي موضوعي یا اشتباه حکمي

 وسیله دولتبه معنوي، یا مادي زیان و ضرر از اعم وارده،

  .شودمي جبران

 را فقه در قاضي علم حجیت قلمرو( 1388) موسویان

 اگر است آمده مقاله این 93 صفحه در. قرارداد موردبررسي

 علم اساس بر صرفاً معتبر ادله فقدان صورت در بخواهد قاضي

 اثبات از قاضي علم حجیت ادله كند خودش حکم شخصي

دستگاه  و خود قاضي نباید قاضي و است قاصر نیز مورد این

 .دهد قرار تهمت موضع در را قضایي

 را حکم صدور در قاضي علم اعتبار ( مقاله1388آهني ) 

 نظام كه است آمده این مقاله چکیده در. درآورد نگارش به

 قانون تصویب تاریخ از ایران حقوق در مدني دادرسي آیین

قمري  1329 ذیقعده 19 مصوب محاكمات حقوقي اصول

چنانکه  است، داشته توجهقابل چرخشي ( تاكنون18/8/1290)

 هرگونه انجام به مجاز دلیل، تحصیل مطلق ممنوعیت از قاضي

 .است واقع گردیده كشف راستاي در اقدام و تحقیق

 دعاوي به رسیدگي كه نیست چنان تحول این هذامع 

 با كیفري هايپرونده در  .سازد كیفري دعاوي بسان را مدني

 اثبات دالیل اعتبار و ارزش وجداني، اقناع سیستم حاكمیت
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 لذا است، قاضي قطعي علم با هاآن به مطابقت منوط جرم

 كشف واقع جهت در تحقیق هرگونه انجام اختیار تنهانه قضات

 قاضي علم اعتبار هرچند. اندمکلف امر این بر بلکه را دارند

 امامیه فقهاي اختالف بحث و محل دعوي، اثبات دلیل عنوانبه

 در. است قاضي علم اعتبار و حجیت به قائل مشهور اما بوده،

 جهت وسیع اختیارات از قضات كشورهاي غربي، حقوق

 قضات كه نیست معنا آن به این اما برخوردارند، حقیقت كشف

 دعوا اصحاب جانشین دلیل اقامه و موضوع طرح از حیث

  .است تکمیلي نقشي ایشان نقش بلکه گردند

 و قاضي علم اعتبار مقاله 47 صفحه ( در1385عربیان )

 عظام، علم فقها كه برخي است آورده رو، پیش هايچالش

 و حق قضائي معیارهاي از آگاهي ضرورتبه را موردبحث

 موازین با محاكمه انطباق به نیز را موضوع روایات و عدل

اهل  متأخرین سوي از شخصي علم. اندتعبیر كرده قضائي

 نیز ایران قضائي نظام در و است شده كشیده چالش به سنت

 تجدیدشیعه غیرقابل مباني وفق قاضي حکم اینکه وصف با

 نقض و نظر تجدیدقابل قانوني مختلف به طرق است، نظر

 براي را قاضي شخصي عمالً علم امر این كه شدهشناخته

 از قاضي آگاهي جز آنکه است، كرده اعتبار فاقد حکم صدور

  .قضاست امر انکارناپذیر قضائي ضرورت موازین

 و فقه در قاضي علم حجیت بررسي ( به1383خرسندیان )

 است شدهگفته مقاله این 59صفحه  در. پرداخت ایران حقوق

 قاضي علم كه فهمید توانمي ایران موضوعه قوانین بامطالعه

 تا و ناهمگوني. است قرارگرفته مطلق موردپذیرش طوربه

 موردپذیرش مشاهده فقهي مباني از قانوني مواد فاصله حدي

 .شودمي

 کار روش

به  1400شده تا پاییز در این مطالعه، كلیه مقاالت چاپ

 آن نقش و قضایي رسیدگي در قاضي علمزبان فارسي درزمینه 

بررسي قرار گرفتند. این مقاالت  شهروندان حقوق تحکیم در

هاي اطالعاتي، فصلنامه حقوق از طریق جستجو در پایگاه

حقوقي  وي ، فصلنامه فقهsid.irایران،  حقوقي، نشریه كیفري

و نشریات سیویلیکا، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصي، با 

 علم قاضي، رسیدگي قضایي،هایي نظیر استفاده از كلیدواژه

اند. همچنین از آمدهدستبه حقوق شهروندي شهروندان،

فوق  هايسایتوبمجالت معتبر علمي از مقاالت و 

 شده است.استخراج

 :زا بود عبارت مقاالت انتخاب معيارهای

 و كیفي نوع از كه 1400 سال در یافت شده مقاالت -1

 زبانانگلیسي و فارسي مقاالت -2 شد؛مي به مربوط و كمّي

 علم به مربوط خارجي و علمي داخلي مجالت در شدهچاپ

 حقوق تحکیم در آن نقش و قضایي رسیدگي در قاضي

 بهباتوجه -3 بود؛ دسترس در هاآن كامل متن شهروندان كه

 مقاله قضایي در این رسیدگي در قاضي حوزه علم بودن وسیع

 قضایي، حقوق قاضي، رسیدگي هاي علمحیطه به فقط

 .است شدهشهروندان پرداخته

 ایران در قاضی علم خصوص در قوانين تاریخچه -1

 كه بود مدني قانون تنها اسالمي انقالب از قبل قوانین در

 قاضي علم كیفري در قوانین و بود كردهاشاره قاضي علم به

 قوانین در اما بود؛ نشدهشناخته رسمیت به قانوني دلیل عنوانبه

 كیفري گذارقانون مدنظر قاضي علم انقالب اسالمي از بعد

 .گرفت قرار

 ایران 1357 اسالمی انقالب از پيش -

 قانوني دلیل عنوانبه قاضي علم انقالب از قبل قوانین در

 بررسي به موظف قاضي و بود نشدهشناخته رسمیت به صریحاً

ماده  در و بوده هاآن اساس بر داوري و دعوا اصحاب ادله

 كتبي، اسناد اقرار، در دعوا اثبات مدني دالیل قانون 1258

 محل، معاینه محلي، تحقیق گواهي، قسم، امارات، شهادت،

 عنوانبه قاضي علم از و شناخته سوگند و كارشناس رجوع به

 قاعده تحت عنوان 358ماده  در حتي و است نشده یاد دلیل

 ممنوع پرونده در دلیل تحصیل از را دادگاه دلیل، تحصیل منع

 اتخاذ و دعوا اصحاب به دالیل رسیدگي حق صرفاً و كرده

  .است شناخته مجاز را آن مبناي بر تصمیم
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 مدني قانون 1335ماده  در كه اصالحي با انقالب از پس 

 باشد امارات و اسناد بر مبتني كه قاضي علم آمد عمل به

 اماره ازآنجاكه و است شدهشناخته دعوا اثبات ادله ازجمله

 دلیل قاضي نظر در یا قانون حکمبه كه است احوالي و اوضاع

 همین 1324و  1322مواد  استناد به. شودمي شناخته امري بر

 را آن قانون است كه قضایي و قانوني قسم دو بر اماره قانون

 دلیل فقدان صورت در دادگاه و باشد داده قرار امري بر دلیل

 كرد صادر حکم باید آن استناد دعاوي به كلیه در آن برخالف

 در و واگذارشده قاضي نظر به كه است آن قضایي اماره و

 مبناي تواندمي هستند اثباتقابل شهود با شهادت كه دعاوي

 علم حقوقي به امور در دادگاه اساس این بر. بگیرد قرار حکم

 تحقیق محل، معاینه نظیر اماراتي یا اسناد بر مبتني كه خود

 صادر حکم و كرده توان عملمي باشد كارشناس نظریه محلي،

 .كند

 ایران 1357اسالمی  انقالب از بعد -

 قبل قانوني مقررات در جرم اثبات دلیل عنوانبه قاضي علم

 اسالمي مجازات قانون در. بود نشدهبینيپیش انقالب از

مواد  در قتل و سرقت چون جرائمي در 1370سال  مصوب

 متعارف طریق از باید قاضي علم قید كه این با 120و  105

 شناخته معتبر دلیل عنوانبه شود ذكر آن مستند و شدهحاصل

 جرائم كلیه در آن به استناد امکان در همواره ولیکن .شد

 مجازات اسالمي قانون نهایتاً كه داشت وجود نظراختالف

 قیودي رعایت با را قاضي علم 160ماده  در 1392مصوب 

 اساس بر. كرد بینيپیش تمام جرائم در اثباتي دلیل یک عنوانبه

 حاصل یقین از است عبارت قاضي علم اخیر قانون 211ماده 

 و قرائن باید و شودمي مطرح وي نزد كه امري در از مستندات

 چون مواردي و قید شود حکم در صریح طوربه علم مستندات

 مطلع، اظهارات محلي، تحقیق محل، معاینه كارشناس، نظریه

 باشند آور علم نوعاً كه امارات و سایر قرائن و ضابطان گزارش

 در انقالب، از پس .بگیرند قرار قاضي علم مستند توانندمي

 منع قاعده 1379مصوب  مدني دادرسي آیین قانون 199ماده 

 سابق دادرسي آیین قانون 358ماده  مندرج در دلیل تحصیل

 بر عالوه كه شدهداده اجازه دادگاه به و شده تغییر دچار

 با تحقیق هرگونه دعوا اصحاب اسناد مورد دالیل رسیدگي به

ماده  در دهد و انجام باشد الزم حقیقت كشف براي كه اقدامي

 امارات از محل معاینه و تحقیق از حاصل اطالعات نیز 255

 اطمینان یا علم موجب ممکن است كه شده محسوب قضایي

 در گفت توانمي درنتیجه. باشد آن در مؤثر یا دادگاه قاضي

 امارات یا اسناد از ناشي قاضي علم حقوقي چنانچه امور

 عنوان علمهیچبه و بگیرد قرار حکم مبني تواندمي باشد قانوني

 حکم مبناي تواندنمي پرونده محتویات از خارج و شخصي

 و نقضقابل و رأي شده محسوب تخلف و بگیرد قرار

  .دارد پي در مدني مسئولیت

 بر كه را قاضي علم جدید اسالمي مجازات قانون درنتیجه

 امارات و قرائن از مجموعه ناشي و پرونده محتویات اساس

 و قضایي باالتر مراجع در مجدد سنجش و نظارت قابل بین

 علم و شناخته جرم اثبات در دلیل عنوانبه باشد نظارتي

و  است ندانسته حکم صدور مالک را پرونده از خارج شخصي

 همسو حقوقي امور به مربوط قوانین با قانون این جهتازاین

 شرط چهار با رعایت قاضي علم دیگرعبارتبه. است شده

 از علم تحصیل: بگیرد قرار حکم صدور مبناي تواندمي

 پیدایش منشأ باشد، نظارت و سنجشقابل متعارف هايروش

 باشد داشته وجود پرونده در آن مستند و شود ذكر رأي در علم

 قانوني دفاع یا دعوا طرفین تعارض معرض در مستند و آن

 :Momeni et al.201، )گیرد قرار كیفري پرونده در متهم

9.) 

 مفهوم شهروندی -2

 آوریممي میان به سخن او حقوق و شهروند از كههنگامي

 بر كه است عمومي و خصوصي حقوق از ايمجموعه ما مراد

 بعد در شهروندي مفهوم .است حاكم اجتماعي روابط

 قرن در و شده زاده غربي اروپاي در كه است ايایده 1اجتماعي

 قبول. است انتشاریافته شدنش فراگیر با زمانهم شانزدهم

 شهروندي جایگاه از ناشي سیاسي و قانوني وظایف و حقوق

                                                           
1 CITIZENSHIP 
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: 1391)تاموشات، است، مفهوم این اساسي ایده و اصلي بنیاد

65). 

 سیاسي، جغرافیاي قلمرو به وفاداري سیاسي، هویت

 از بودن آگاه و دیگران حقوق به دقیق توجه قانون، به احترام

 كه وظایفي به نهادن گردن باالخره و خویش منزلت و امتیازات

 كه است شهروندي حقوق از برخورداري و شهروندي از ناشي

. است آورده پدید را امروزي معناي به شهروند مفهوم

 (48: 1376پیران،)

 مفاهیم جزو درمجموع توانمي را شهروندي مفهوم

 انسان فرهنگ و تجدد از برخاسته بازندگي كه دانست جدیدي

 به معطوف نگاه نحوه از شدتبه و است آمیختهدرهم اجتماعي

 شركت چگونگي و وي هايتوانایي یافته،بلوغ انسان استعداد

 فردي حیات سرنوشت و وضعیت در او كردن سهیم و دادن

 بر اساسي قانون سوم اصل 14 دربند .است متأثر اجتماعي

 امنیت ایجاد و مرد و زن از افراد جانبههمه حقوق تأمین»

« قانون برابر در عمومي تساوي» و همه براي« عادالنه قضایي

 ،3برائت اصل 2قانون. نشدن ماسبق به عطف. است شدهتصریح

 اصل ،5وكیل حق از استفاده اصل ،4قضایي تأمین اصل

 علني اصل( 38 اصل) 6تهدید با اقرار اخذ و شکنجه ممنوعیت

                                                           
 بعدازآن كه قانوني استناد به فعلي ترک یا فعلي اساسي؛ هیچ قانون 169 اصل 2

 .شودنمي محسوب جرم است شدهوضع

 شناخته مجرم قانون ازنظر كسهیچ و است برائت اساسي؛ اصل، قانون 37 اصل 3

 .گردد ثابت صالح دادگاه در او جرم كهاین مگر شود،نمي

 كه ترتیبي و حکمبه مگر كرد دستگیر تواننمي را كساساسي؛ هیچ قانون 32 اصل 4

 بالفاصله دالیل ذكر با باید اتهام موضوع بازداشت، صورت در. كندمي معین قانون

 پرونده ساعت وچهاربیست مدت ظرف حداكثر و شود تفهیم و ابالغ متهم به كتباً

 فراهم وقت اسرع در محاكمه، مقدمات و ارسال قضایي صالحه مراجع به مقدماتي

 .شودمي مجازات قانون طبق اصل این از مختلف. گردد

 وكیل خود براي دارندحق دعوي طرفین هادادگاه همه اساسي؛ در قانون 35 اصل 5

 امکانات هاآن براي باید باشند نداشته را وكیل انتخاب توانایي اگر و نمایند انتخاب

 .گردد فراهم وكیل تعیین

 ممنوع اطالع كسب یا و اقرار گرفتن براي شکنجه اساسي؛ هرگونه قانون 38 اصل 6

 و شهادت چنین و نیست مجاز سوگند، یا اقرار شهادت، به شخص اجبار. است

 مجازات قانون طبق اصل این از متخلف .است اعتبار و ارزش فاقد سوگندي و اقرار

 .شودمي

 حقوق ازجمله ،8دادخواهي مسلم حق و اصل 7دادرسي، بودن

 ایران اسالمي جمهوري اساسي قانون در كه است شهروندي

 .(Mokhtari,2021: 3. )است قرارگرفته موردتوجه

 مفهوم علم قاضی -3

علم در لغت به معني دانستن و دانش است در اصطالح 

اند. فقهي به معني اطمینان است كه آن را علم عادي هم نامیده

، در امور قضائي و علم حقوق، علم عادي حجت است

 (468 :1387)جعفري لنگرودي،

علم قاضي در اصطالح عبارت است از معرفت قاضي در 

احراز و انتساب بزه به متهم از طرق عیني و محسوس و یا 

ذهني، علم قاضي زماني معتبر است كه عیني، ملموس و 

 :1383، )شاملو احمدي،در مراجع تجدیدنظر باشد كنترلقابل

314). 

آید دو نوع علم وقتي در بحث قضا سخن از علم پیش مي

 شود:متبادر به ذهن مي

علم حقوق كه برابر ادله عقلي و نقلي فراوان، تسلط بر  -1

 آن براي تصدي شغل قضا الزم و واجب است.

علم شخصي قاضي نسبت به موضوع مورد تنازع، یعني  -2

طرف به نحوي از انحاء در جریان دعوي مطروحه قاضي بي

ن از علم باشد. وقتي سخ پیداكردهقرارگرفته و به آن علم 

رود مراد مفهوم دوم علم قاضي )علم شخصي قاضي مي

مباحث راجع به ادله  زیربنايعلم در این معني  قاضي( است. 

اثبات دعوي است و اساساً ادله اثبات دعوي از مظاهر و 

و در اصول فقه مبحث قطع و ظن را  استتجلیات علم عادي 

 .(343: 1378)مدني، دهد.تشکیل مي

                                                           
 بالمانع افراد حضور و شودمي انجام علني ،محاكمات ؛اساسي قانون 165 اصل 7

 نظم یا عمومي عفت منافي آن بودن علني دادگاه، تشخیص به كهآن مگر است

 علني محاكمه كه كنند تقاضا دعوا طرفین خصوصي دعاوي در یا باشد عمومي

 .نباشد

 تواندمي كس هر و است فرد هر مسلم حق اساسي؛ دادخواهي قانون 34 اصل 8

 دارندحق ملت افراد همه. نماید رجوع صالح هايدادگاه به دادخواهي منظوربه

 كه دادگاهي از تواننمي را كسهیچ و باشند داشته دسترس در را هادادگاه گونهاین

 .كرد منع دارد را آن به مراجعه حق قانون موجببه
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 در 1392 مصوب اسالمي مجازات قانون 211 ماده در

 یقین از عبارت علم قاضي»است:  آمده قاضي علم تعریف

. شودمي مطرح وي نزد كه است امري در مستندات از حاصل

 است موظف او است قاضي علم حکم، مستند مواردي كه در

 حکم در صریح طوربه را خود علم مستند بین امرات و قرائن

 مجرم به رسیدن موجب قاضي علم مواردي چه در. كند قید

 از خارج در قاضي علم كه است محقق یک( وقتي شود؟مي

 قاضي كه معني این شود؛ به كسب محاكمه و تحقیق جلسات

 مالحظه شخصاً را كیفري واقعه محکمه، در دعوا طرح از قبل

 طرح مالحظه از پس قاضي كه است محقق هنگامي( دو .كند

 متهم مدافعات استماع و قرائن اتهام و شواهد دالیل، و شکایت

 و پرونده محتویات كامل بررسي با و اتهام شواهد و ادله و

 صحت به عالم دعوا، طرفین اظهارات استماع و دالیل آنان

 .شود آن صحت عدم یا متهم به جرم اسناد

 آور علم قطعي قرائن همان قاضي، علم مستند معموالً 

 كارشناس، قالب نظریه در است ممکن قرائن این. هستند

 محلي تحقیقات انجام ناحیه از كه) علم مفید استفاضه و تسامع

 مواردي در) واحد عادل اخبار ،(آیدمي دست محل به معاینه یا

 در اقرار مقرر، از حد كمتر به اقرار( است الزم مشهود تعدد كه

 باشند؛ مقدماتي تحقیقات مراحل در و تحقیق قاضي نزد

 است؛ سزاوارتر حجیت و اعتبار لحاظ قاضى به علم بنابراین

 از ترقوي واقع،به آن طریقیت و قاضى علم بودن كاشف زیرا

 كاشف حکم صدور و قضاوت موضوع در كه است دلیلي

 اقرار و بینه اقامه به نیازي علم باوجود چراكه شودمي شمرده

 نیز اسالمي مجازات قانون 212 ماده در مطلب این. نیست

 دیگر قانوني ادله با قاضي علم كهدرصورتي»است  شدهاشاره

 قاضي براي ادله آن بماند بین باقي علم، اگر باشد تعارض در

 رد جهات و خود علم مستندات ذكر با قاضي و نیست معتبر

 حاصل علم قاضي براي چنانچه. كندمي صادر رأي ادله دیگر،

 صادر رأي هاآن اساس بر و است معتبر قانوني ادله د نشو

 (.45: 1397، )كالنتري،«شودمي

 

 اقرار و قاضی علم مقایسه -4

 بیّن مستندات از حاصل قضایي یقین از عبارت قاضي علم

 قاضي علم با اقرار شباهت .شودمي مطرح وي نزد كه امري در

. باشندمي واقع و حق كاشف و بوده« دلیل»دو  هر كه است این

 قاضي علم اساس این بر. باشندمي اخبار از هر دو همچنین

سابقاً  كه را حقي بلکه كندنمي ایجاد را حقي اقرار مانند

 بارز تفاوت. دهدمي آن وجود و وقوع از خبر است، ایجادشده

 و مخبر ضرر به چنانچه اخبار كه است این قاضي علم با اقرار

 علم اما شودنمي محسوب اقرار اصالتاً نباشد، دیگري نفع به

 یکي نفع به اصوالً باشد قاضي حال به اینکه مضر بدون قاضي

نیست  الزم مقر طرفي از. بود خواهد دیگري ضرر به و

 تا است مکلف قاضي اما كند بیان را خویش اقرار مستندات

 بیان باشد طرق متعارف از ناشي كه را خود علم مستندات

 (.151: 1394فیروز، دارد، )نوروزي

و  1392سال  اسالمي مجازات قانون تدوین قبل از

 امور در ، اقرار1390كیفري  دادرسي آیین قانون همچنین

 یکساني حجیت وضعیت و اعتبار ازلحاظ مدني امور و كیفري

 با همراه كه بود معتبر وقتي اقرار كیفري، حقوق در .نداشت

 اقرار یعني تأیید نماید؛ را اقرار مفاد قراین، این كه باشد قرایني

 صورت در دادرس و داشته واقع احراز براي طریقي جنبه باید

 تبعیت آن از قضیه مسلم واحوالاوضاع با اقرار بودن منطبق

 (.262: 1383خواهد نمود، )كاتوزیان،

 این در 1378مصوب  دادرسي كیفري آیین قانون 194ماده 

 جرمي ارتکاب به اقرار هرگاه متهم»داشت: مي مقرر زمینه

 ايشبهه و شک گونههیچ موجب و صریح او اقرار و نماید

دادگاه  باشد، معنا این مؤید نیز امارات و قراین و نباشد

 سکوت یا انکار صورت در و نمایدمي رأي صدور به مبادرت

 دادگاه دیگر، يبا ادله تعارض یا اقرار در تردید وجود یا متهم

 يادله به و نموده متهم و مطلعین و شهود از تحقیق به شروع

 مجازات قانون 160لیکن ماده «. نمایدمي رسیدگي نیز دیگر

 كه جرم اثبات يادله بیان از بعد 1392مصوب  اسالمي

 و قانوني موارد در سوگند و قسامه شهادت، اقرار، از اندعبارت
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 در مواردي»دارد: مي بیان قانون این 161ماده  در قاضي، علم

 كه شهادت و اقرار قبیل از شرعي ادله با كیفري دعواي كه

 رأي هاآن استناد قاضي به شود،مي اثبات دارد، موضوعیت

و « ها داشته باشدبه خالف آن علم كهاین مگر كندمي صادر

 آیین قانون سوم باب از دوم در فصل عیناً را عبارت همین

 .نمایدمي ( تکرار132)ماده  1392كیفري  دادرسي

 مجازات قانون تدوین در گذارقانون گرددمي مالحظه 

 رویکرد 1392دادرسي  آیین قانون چنینهم و 1392اسالمي 

 قلمداد موضوعي جنبه داراي را اقرار و داده تغییر را كامالً خود

 ، در1259ماده  در اقرار تعریف از پس نیز مدني قانون كند.مي

 كند، غیر براي هر كس اقرار به حقي»دارد: مي مقرر 1275ماده 

 آیین قانون 202 ماده چنین خواهد.« هم خود اقرار به ملزم

 كه نماید امري به اقرار هرگاه كسي»نویسد: مي مدني دادرسي

 آن ثبوت براي دیگري دلیل باشد، او طرف بودن حق ذي دلیل

 دادرس اقرار، صورت در حکم، این اساس بر«. الزم نیست

 مواد مفاد این و ندارد را دیگر دالیل به رسیدگي حق مدني

 بود؛ خواهد اقرار براي محض موضوعیت معناي مفید قانوني،

 خواهد برطرف شبهه قانون مدني این 1276ماده  بهباتوجه اما

 حاكم نزد در اقرار اگر كذب»دارد: مي مقرر ماده این زیرا شد،

 جهت همین داشت.« به نخواهد اثري اقرار آن شود، ثابت

 طورقطع بربه شرع یا عقل حس، كهدرصورتي اسالم فقهاي

 این و انددانسته اعتباربي و باطل را اقرار كند داللت اقرار كذب

 1277ماده  چنینهم. قاضي باشد علم جهت به است ممکن امر

 انکار يفایده عدم متذكر شدن از پس مبنا، همین بر مبتني نیز

 اقرار بودن غلط یا اشتباه فساد، بر مبني مقر ادعاي اقرار، از پس

 (.10: 1391مقدم،  رفیعي و داند، )شریفيمسموع نمي را

 بر مبنای حق شهروندیها حقوق متهم در دادرسی -5

جمله قانون آیین ازجمله حقوقي كه در قوانین كیفري من

ها براي متهم در دادرسي ،1392دادرسي كیفري مصوبه سال 

باشند، ها ميآن شده است و قضات مکلف به رعایتبینيپیش

به سیاق مواد قانوني كه باتوجه توان موارد زیر را ذكر نمودمي

 موقع این موارد،گذار در اجراي صحیح و بهو تأكید قانون

ها و دستاوردهاي قانون جدید را گامي اساسي تواند نوآوريمي

در جهت حفظ حق شهروندي متهمان و ترویج حقوق 

انون جدید باوجود برخي از قهرچند  شهروندي تلقي نمود.

ها و نکات اشکاالت و ایرادات مترتب بر آن، برخوردار از جنبه

مُثبت بسیاري در خصوص رعایت حقوق شهروندي، حقوق 

متهم، حق دفاع، وكیل مدافع، روند دادرسي، تضمیناتِ تحققِ 

دادرسي عادالنه و منصفانه است و اگر دچار تغییرات كلي و 

اجرایي مقرر در آن، با  هاينامهینن آئجدي نشود و با تدوی

كارشناسان، قضات و وكالي  يااستفاده از تجارب حرفه

تواند در تضمین حقوق شهروندي و اساسي دادگستري، مي

قانون آئین دادرسي در  گردد. ینآفرتواند، مؤثر و نقشمردم مي

كیفري جدید با تغییرات عددي، شکلي و ماهوي گسترده در 

رسیدگي كیفري و نحوۀ تعقیب متهم، نوعاً گرایش  قانون آئین

، رعایت اصول و «اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم»بر اعمال 

هنجارهاي حقوق شهروندي و بشري و تالش براي تحقق 

نظام دادرسي عادالنه نسبت به شاكي، متهم، بزه دیده، شاهد، 

، ها در فرایند رسیدگي كیفري داردمطلع، وكیل و مانند آن

 .(16: 1393درمزاري، زماني)

و  هایتقانون، ضمن حذف بسیاري از محدود یندر ا 

موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وكالت از متهم، اصل را 

عنوان موكل بر لزومِ داشتن وكیل و حق دفاع وي از متهم به

خود و ضرورت تفهیم حقوق قانوني متهم از سوي مرجع 

امور كیفري قرار داده قضایي و ضابطان دادگستري در تمام 

تابعه،  يهادر صالحیت نهاد دادستاني و بخش ییرتغ است.

تدقیق شرح وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس، تخصیص 

ها، حذف ناشي از مسئولیت انتظامي و قانوني آن يهاضمانت

رئیس  هايیتعملي قاضي تحقیق و قاضي تحکیم و مسئول

مند كردنِ حوزه قضایي و انتقال آن به دادستان و بازپرس، نظام

قانوني دادستان و مراجع قضایي و  هايیتوظایف و مسئول

كیفري و تخصیص  يهادادگاه بنديیمضابطان دادگستري، تقس

قانوني و  ینها، تغییر در نظام صدور قرارهاي تأمصالحیت آن

بیني تشکیل دادسرا و یشتخصیص قرارهاي نظارت قضایي، پ
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دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و دادگاه كیفري یک ویژه اطفال 

حق مالقات متهم  یصپلیس اطفال، تخص یلو نوجوانان، تشک

بیني حق جبران خسارت و با خانواده و وكیل خویش، پیش

هاي ضرر و زیان مادي و معنوي، لزوم تشکیل پرونده

بیني و نوجوانانِ متهم، پیش شخصیتي براي متهمان و نیز اطفال

نظام دادرسي كیفري الکترونیکي، تقویت نقش و جایگاه وكیل 

ها و مدافع در حقوق متهم و تقویت دادرسي عادالنه و مانند آن

نیز تالش براي منطبق ساختنِ نظام دادرسي كیفري با اصول 

نظام دادرسي عادالنة مقرر در اعالمیه جهاني حقوق بشر، میثاق 

حقوق مدني و سیاسي و دیگر اسناد حقوق بشري  لمللياینب

 هايياصل احترام به حقوق و آزاد» يمربوطه، در راستا

شده در حقوق عنوان یکي از قواعد شناختهبه« اساسي بشري

درنتیجه، پررنگ ساختنِ رویکرد حقوق بشري بدان  ،المللینب

و نیز گرایش به سیستم دادرسي و رسیدگي مختلط در عمل، 

 .(21: 1393درمزاري، زماني) ،دارد

بودن  يرعلنیی بودن محاکمات و صدور قرار غنعل -

 محاکمه

قانون جدید، اصل بر علني بودن  352گرچه، برابر ماده  

گذشت كه طرفین یا شاكي، محاكمات بوده، مگر در جرائم قابل

، به وجودینغیرعلني بودن محاكمه را درخواست كنند. باا

ماده، دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، تجویز همان 

 كند:قرارغیرعلني بودن محاكم را در موارد زیر صادر مي

امور خانوادگي و جرائمي كه منافي عفت یا خالف  -الف 

  اخالق حسنه است.

علني بودن، مخل امنیت عمومي یا احساسات مذهبي  -ب 

ن قرار مزبور در تعارض با اصل علني بود یا قومي باشد.

عنوان یکي از اصول نظام دادرسي به يمحاكمات یا دادرس

 بشر است. المللینعادالنه بر مبناي موازین حقوق ب

 حق حضور و شرکت وکيل در تمام امور کيفری -

جدید و اساسي مقرر در این قانون در  هايياز نوآور 

این قانون است.  190و  5مانند مواد به 346تخصیص ماده 

در تمام امور كیفري، طرفین »قانون مزبور؛  346موجب ماده به

توانند وكیل یا وكالي مدافع خود را معرفي كنند. در مي

صورت تعدد وكیل، حضور یکي از آنان براي تشکیل دادگاه و 

 یردر غ»همچنین، برابر تبصره این ماده؛ «. كافي است.رسیدگي 

جرائم موضوع صالحیت دادگاه كیفري یک، هر یک از طرفین 

 عالوه بر«. توانند حداكثر دو وكیل به دادگاه معرفي كنندمي

تواند تا پایان اولین جلسه متهم مي»؛ 347این، طبق ماده 

ین شود. دادگاه رسیدگي از دادگاه تقاضا كند وكیلي براي او تعی

در صورت احراز عدم تمکن متقاضي، از بین وكالي حوزه 

حوزه قضائي،  ترینیکقضائي و در صورت عدم امکان از نزد

وكیل  كهي. درصورتنمایديبراي متهم، وكیل تعیین م

الوكاله او را متناسب با الوكاله كند، دادگاه حقدرخواست حق

كه درهرحال، میزان كند شده، تعیین مياقدامات انجام

الوكاله از محل الوكاله نباید از تعرفه قانوني تجاوز كند. حقحق

 «.شوداعتبارات قوه قضائیه پرداخت مي

 صی و حقوق اساسی مردم و شهروندانحریم خصو -

شناسایي، تعریف و تدقیق حریم خصوصي شهروندان در 

 امري بسیار مهمها، راستاي حفظ و رعایت حقوق اساسي آن

ورود به »؛ 92آیین دادرسي كیفري قانون  54است. برابر ماده 

ها، همچنین، بازرسي منازل، اماكن تعطیل و بسته و تفتیش آن

اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود، با اجازه موردي مقام 

به  يطوركلقضایي است. هرچند وي، اجراي تحقیقات را به

كلي مراتب به ، ارجاع روینازا «.ضابط ارجاع داده باشد

ضابطان دادگستري، مالزمه با ورود به حریم خصوصي اموال و 

ها نداشته و انجام هر یک از اشیاء افراد و بازرسي نسبت به آن

مراتب مزبور مستلزم صدور مجوز موردي در چهارچوب 

قانون از سوي مقام قضایي، اعم از دادستان یا سایر مقامات 

ه تعرض به حقوق و اموال قضایي مربوطه بوده تا از هرگون

ها، جز نسبت به موارد مقرر مردم و نقض حریم خصوصي آن

آن قانون، برخالف ترتیب  56در مجوز موردي صادره، طبق 

است كه  يمعموله در سنوات قبل خودداري گردد. این در حال

قانون سابق، ضابطین دادگستري در جرائم  18طبق ماده 

براي كسب تکلیف و اخذ غیرمشهود مکلف به اعالم مراتب 
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اند و تعریف و قضایي بوده صالحيدستور الزم به مقام ذ

ترتیب مقرر نسبت به حریم خصوصي مردم و شهروندان در 

 .آن، به ترتیب فوق مقرر نشده بود

 حق سکوت متهم -

ترین مبنایي كه براي اند: مهممبنا برشمرده 4حق سکوت  يبرا

توان ذكر كرد اصل برائت است و مفاد این حق سکوت مي

اصل حاكي از آن است كه با متهم تا قبل از اثبات مجرمیت 

گناه برخورد كرد. رعایت اصل عنوان یک فرد بيهمواره باید به

در حقیقت  برابري در مقابل قانون و حاكمیت بخشیدن به آن

یکي از مظاهر احترام به كرامت ذاتي انسان است. ازجمله 

شود انتساب مواردي كه تعرض به امنیت و آزادي محسوب مي

بیني اصل اساس به افراد است. به همین دلیل پیشاتهامات بي

برائت یکي از تدابیر اتخاذشده در جهت امنیت رواني و ثبات 

در دوران جدید اصل  .تاجتماعي و معنوي افراد جامعه اس

عنوان یک ركن اساسي در هاي حقوقي بهبرائت در كلیه نظام

 و انعکاس صریح و قاطعانه در گردديامر دادرسي اعمال م

 (.Karimi,2021: 15، )حقوق جهاني نیز پیدا نموده است

 دسترسی متهم یا وکيل به پرونده -6

و انتشار آن در  دیجد يفریك دادرسي نییقانون آ بیتصو

روبرو شده است  ايگسترده راتییكشور با تغ يروزنامه رسم

به اوراق پرونده  يموارد حق دسترس نیترین اكه ازجمله مهم

به تمام  يدسترس ایچنانچه بازپرس، مطالعه  كهنحويبه. است

را با ضرورت كشف  دهمدارک پرون ایاز اوراق، اسناد  يبرخ ای

 ای يداخل تیامن هیعل جرائمموضوع از  ایبداند،  يمناف قتیحق

ها را به آن يقرار عدم دسترس ل،یكشور باشد با ذكر دل يخارج

ابالغ  يو لیوك ایبه متهم  يقرار، حضور نیكند. اصادر مي

 ؛در دادگاه صالح است اعتراضقابلشود و ظرف سه روز مي

 يدگیبه اعتراض رس العادهفوقدادگاه مکلف است در وقت  كه

 گذارقانونكند. آنچه مسلم و مشخص است كه  گیريتصمیمو 

 نیا رشیبه پذ ياز حقوق شهروند تیبار و به تبع نیاول يبرا

 يقرار عدم دسترس در قانون پرداخته است. نیطرف يحق برا

 يدسترس تیآن ممنوع موجببهاست كه  يمیبه پرونده، تصم

از اوراق پرونده در مرحله  يتعداد ایپرونده  كلبهمتهم 

 نییقانون آ 191ماده  مطابق .شودگرفته مي يمقدمات قاتیتحق

 ای: چنانچه بازپرس، مطالعه 1392مصوب  يفریك يدادرس

مدارک پرونده را  ایاز اوراق، اسناد  يبرخ ایبه تمام  يدسترس

 جرائمموضوع از  ایبداند،  يمناف قتیبا ضرورت كشف حق

قرار  ل،یكشور باشد با ذكر دل يخارج ای يداخل تیامن هیعل

به  يقرار، حضور نیكند. امي صادرها به آن يعدم دسترس

در  اعتراضقابلروز  3شود و ظرف ابالغ مي يو لیوك ایمتهم 

به  العادهفوقدادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت 

عدم  يقانون، برا در .كند گیريتصمیمو  يدگیاعتراض رس

عدم  يفلسفه يذكر نشده ول يبه پرونده، مدت يدسترس

 قتیاست پس هر زمان كه كشف حق قتیكشف حق ،يدسترس

 زین يحاصل شود، ضرورت عدم دسترس قیمقام تحق يبرا

به  يرفع شود. الزم به ذكر است قرار عدم دسترس دیبا قاعدتاً

است و  يو لیپرونده، صرفاً در خصوص متهم پرونده و وك

نخواهد بود. البته ممکن  يشاك لیوك ای يدر خصوص شاك

 يدر برخ يشاك يمحدود كردن دسترس منظوربهاست 

اوراق پرونده، قرار رد درخواست  يهاي خاص، به برخپرونده

به  يمورد متفاوت از قرار عدم دسترس نیصادر شود كه ا

. است يفریك يدادرس نییقانون آ 191پرونده مذكور در ماده 

 قاتیتحق يمرحلهبه پرونده صرفاً در  يعدم دسترس قرار

پرونده از دادسرا خارج و  يمجوز صدور دارد لذا وقت يمقدمات

و محاكمه( به دادگاه برود،  ي)مرحله دادرس يدگیرس يبرا

پذیر نخواهد امکان يدگیمرجع رس يبرا يقرار نیصدور چن

 واستدرخ يكننده، برابود، فقط ممکن است دادگاه رسیدگي

جرائم  قاتیاوراق مربوط به تحق مثالًاوراق  يز برخا ياخذ كپ

 بگیردهایي در نظر محدودیت ت،یامن هیعفت و جرائم عل يمناف

 لیدانست دفاع وك دیبا (يفریك يدادرس نییقانون آ 351)ماده 

در پرونده با آنچه  لیاز متهم و ضرورت حضور وك يدادگستر

به پرونده  يو لیمتهم و وك يدر باال در خصوص عدم دسترس

تواند با كسب اطالع از متهم مي لیندارد. وك ياشاره شد منافات

و دفاع از  قتیكشف حق يرا كه برا يآن، مطالب لیاتهام و دال
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در  لیالزم بداند، اظهار كند. اظهارات وك انونق ياجرا ایمتهم 

 يدادرس نییقانون آ 190شود )ماده مجلس نوشته ميصورت

مطلب مهم توجه كرد كه سلب  نیه اب دیبا نی( همچنيفریك

درجه هشت  يموجب مجازات انتظام ل،یحق همراه داشتن وك

( به متهم، لی)حق همراه داشتن وك حق نیا میو عدم تفه

ماده  1درجه سه خواهد بود )تبصره  يانتظامموجب مجازات 

تنها متهم حق همراه نه يعنی( يفریك يدادرس نییقانون آ 190

حق را  نیا دیبا اریداد ایدارد بلکه بازپرس  لیداشتن وك

 كنند. میاعالم و تفه يبه و يصورت كتببه

 گيرینتيجه 

 در قاضي بررسي علم و شدهمطرح مباحث مجموع از

 شهروندان چنین حقوق تحکیم در آن نقش و قضایي رسیدگي

 ؛كه شودمي گیرينتیجه

 موارد برخي در و است حجت مواردي در قاضي علم -1 

 اگر كه این صورت به شود؛ داده حکم آن بر اساس نباید نیز

 بر و است حجت باشد، قسم و بینه اقرار، بر اساس قاضي علم

 .كند حکم تواندمي آن طبق

 شرعي حدود اثبات براي كه هایيراه به توجه با -2 

 از شدتهم به طرفي از و قسم و بینه اقرار،: مانند شدهگذاشته

 كه گرفت نتیجه توانمي است، شده منع علم غیر به حکم

 صادر حکمي خودش و اطمینان علم برخالف تواندنمي قاضي

 به اگر پس. باشد داشته وجود آن بر اقرار و بینه گرچه كند

 يادله در را خود ندارد حق داشت، علم بینه، اقرار و نادرستي

 و حق، عدل به حکم وجوب يادله زیرا نماید محصور مذكور

 .دهدنمي او به را حق مخالف حکم صدور ياجازه

 همین شود،مي برداشته شبهات با حدود ازآنجاكه -3

 امور حجیت این در قاضي علم اینکه بر است كافي شبهات

 كردهمي منع اقرار از معصومان وقتي هرحالبه. باشد نداشته

 و مجازات شودمي شدند، معلوممي بزهکار توبه خواهان

 اندخواستهنمي االمکانحتي و نبوده اصل آنان براي حد، اجراي

 و نبوده آن از گریزي كه موردي در مگر مجازات شود كسي

 .است رساندهمي آسیب جامعه سالمتبه

 نگذارد و كند حکم حق و عدل به باید قاضي كه جا -4 

 باكارهاي و طرق متعارف از اگر گردد، ضایع كسي حق

 ارائهقابل كه ايگونهبه كند پیدا اطمینان موردي به كارشناسي،

 احقاق به حکم صورت این در باشد، تائید آنان و دیگران به

 .كند اجرا نتواند را شرعي حد گرچه كندمي حق

 مهم هايشاخص و مفاهیم ازجمله شهروندي حقوق -5

 هايشاخه با وثیقي ارتباط كه است امروزي مدرن جوامع

  دارد. عملي و نظري علم مختلف

 از یکي ها؛مانع و سدها و قیدها از رهایي یعني آزادي -6

 .است آزادي زنده موجودات احتیاجات

 چون و است تکامل و رشد حال در چون زنده موجود 

 تجلي و باشد فعال و خالق و برسد فعل به قوه از خواهدمي

 طرفي از و است باز میدان و مساعد شرایط به كند نیازمند

 كه یعني عواملي: پرورش عوامل به است نیازمند زنده موجود

 در هوا حرارت، و نور و وخاکآب قبیل از مؤثرند آن رشد در

 دیگر طرف از و حیوان نباتي در خوراكي مواد به هم و نبات

 یا حیات كه مخالفي عوامل اینکه یعني امنیت به است نیازمند

 برایش كندمي تهدید را او حیات شرایط موجود یا و مواهب

 یعني آزادي به است نیازمند طرفي از و باشد نداشته وجود

 نگیرد را او تکامل و توسعه و رشد جلوي مخالفي اینکه عوامل

 استعداد و ظهور تجلي براي میدان و آزادي نبودن: مثالعنوانبه

 . كندمي افسرده و پژمرده را او گل یک

 و از ظهور به بطون از حیاتذي تجلي اصلي شرط آزادي

 بیشتر گفت توانمي است. فعل به قوه از و شهود به خفي

 بیشتر مقابل، در. اندپذیرفته را قاضي علم حجیت شیعه فقیهان

 نظریه سه نیز موضوعه حقوق در. اندانکار كرده را آن عامه

عنوان به قاضي علم پذیرش عدم بر غالب نظر كه شدهمطرح

 در عدل، و حق كلمه از تبادر بر اساس. است مستقل دلیلي

 واقعي به حقیقت دستیابي شرع، قاضي هدف اسالمي، حقوق

. ندارد وجود قضایي و واقعي حقیقت بین تفکیکي و است

 نه كندمي اثبات را علم حکم بر اساس جواز فقها، دالیل

 دادگاهي در شاهد، عنوانبه تواند،مي قاضي پس را، آن وجوب
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 به را پرونده یا و دهد شهادت خود علم بر مقتضاي دیگر

 امام اختصاص به قاضي علم حجیت. نماید ارجاع دیگر دادگاه

 از علم، بر اساس قضاوت و ندارد فقیهولي یا معصوم

 این تسري مورد و در است الشرایطجامع قضات اختصاصات

 شرعي شرایط داراي كه فعلي منصوب قضات بیشتر به حکم،

 امر این به مبادرت حکومتي حکم و بر اساس نیستند قضاوت

اثبات  براي قاضي، علم اعتبار. دارد وجود تردید نمایند،مي

 منظور و نیست پذیرفته مسابقه و لواط و زنا همچون جرائمي

 تفکیک اما است؛ علم متعارف قاضي، علم حجیت در علم از

 .رسدنمي نظر به موجه حدسي علم و حسي علم بین

 اخالقی هایمالحظه

 اخالقـي اصل مورداستفاده، منابع معرفي با پژوهش این در

 محترم آثار مؤلفین معنوي حق و رعایت داري علميامانت

 .است شدهشمرده
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