
 

  

  هاي نوین علمی بازجویی و تحقیق بایسته
  در قلمرو ادله اثبات حقیقت

  2یرعباس بزرگمهرام 1احمد فالحتی،

 08/10/1399پذیرش مقاله:   01/10/1399دریافت مقاله: 

  چکیده
ي علمی کشف حقیقت به سیستم ها روش، فناوريهاي چشمگیر در علوم و  با توجه به پیشرفت

 ها روشکه اعتبار نتایج حاصل از این است آن  پژوهشهدف  .است شده واردتحقیقات قضایی 
اقرار و سپس شهادت ، ادله اثبات ۀباالترین درج .بررسی شود ها گاهداددر  دلیل اثبات عنوان به

 ۀدرج، اعتماد بدان ۀبرحسب پیشین، ي جدیدها روشاما نتایج حاصل از ؛ یت استواقعبر  مبتنی
توان از امارات با  یم، متناسب با موضوع پرونده .دنکن یماماره جدیدي را به جریان دادرسی وارد 

بسته به درجه  .را بیان کند شنظر، ها بدانقاضی با استناد تا ده کرد درجه قوت مناسب استفا
در پرونده را  مورد بحثهاي  یتمسئولتواند  یمقاضی ، موضوع پرونده همچنین قوت امارات و

در گفتنی است  .کنداختیارات خود اقدام  براساس نسبت به تعدیل حکمکم  دستتعیین یا 
به قاضی  تعیین مسئولیت ۀو تنها وظیف اربردي نداردکتعدیل ، جرایم مستوجب حد و قصاص

قوت حکم صادره در مراجع ، شده بیشتر باشد یانباعتماد به امارات  اندازه هر .است شده سپرده
  .ی بیشتر بوده و احتمال نقض آن کمتر استخواه فرجام

  .اتادله اثب، هاي بازجویی روش، علم قاضی، تحقیق قضایی، کشف حقیقت: واژگان کلیدي

  دانشگاه عدالت ،شناسی حقوق جزا و جرم دکتري، آموخته دانش .1
  (نویسنده مسئول) drabozorgmehr@gmail.comاستادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اس�می، واحد شمال/  .2
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  مقدمه
 منابع .است یحقوق ییو از اصول ابتدا یتقدمت بشر يبه بلندا، در علم حقوقیقات قضایی تحقپیشینۀ 
اشاره در رسیدگی به دعوا  یقاتتحق یفیتبه ک، کردند میرا داوران خطاب  یامبرانپمعمو�ً که  هیفق

 زیاديو قدمت است استوار بوده  یمنابع فقه یهبر پا یقتو کشف حق یقمسئله تحقرو  ازاین؛ اند داشته
 .باره آمده است یندر ا یهاي مختلف بحث دارد و یقیعم یفقه یشهشهادت ر مسئلهمبنا  ینبر ا .دارد

 یهدف کل، حال هر به .توجه است در رابطه با شهادت قابلها  آن ۀیرو س (ع)نظر ائمه معصوم همچنین
  .آشکار شود، عدالت است يکه مسئول اجرا یقاض يامر برا یک یقتکه حقاست آن بوده 

؛ اند داشتهاستناد آن را مد نظر ، یواقع یقتضمن توجه به کشف حق ردموا بیشترِدر  یاصول حقوق
تبدیل  یمسئله به منطق حقوق ینفاقد اعتبار است و ا، شده باشد گرفتهکه با شکنجه  ياقراررو  ازاین
 یمودهرا پ یتاکنون مراحل مختلف یتبشر ياز همان ابتدا ییقضا یقنظام تحق یتحول یرس .استشده 
دادسراها مسئول معمو�ً  است.شده  یمبه دادسرا و دادگاه تقس يامروزه ساختار نظام دادگستر .است
امور  هدادسراها ب ۀیفوظاما ، هستند یفريک یمجرا یا یحقوق يدر حوزه دعاو یقاتتحق یگیريپ

 ،اساس ینبر هم .توجه است قابلها  آن ۀیفبا توجه به وظ یو اثبات مسائل حقوقگردد  بازمی یحقوق
 یاراتاختهرچند  .دارندقضایی  یقاتدر تحق یکه نقش مهم اند شده یفتعر يدادگستر ضابطان
حقیقت در کشف ها  آن اما از تجربه و تخصص، محدود است یاربس يدادگستر ضابطان يبرا یحقوق
  .شود میان محسوب دان حقوقکه ابزار کار است بهره گرفته رات حقوقی از امو یاريو بس

ا کشف ر حقایقاز  یاريبس، و تخصص خود یفهوظ يدر راستا یانتظام یرويکش ن پرسنل زحمت
با  هقوه قضایی ینهرچند تعامل ب .نیستنداستناد  قابل یاتآن کشف، یحقوق یطهگاه در حاما ، کنند می

 .مراعات شود یقاتدر طرح تحق یهاول یاست که اصول حقوق یازاما ن، بودهمثبت  یارخود بس ضابطان
 یحقوق يمبنا ایدب، شود میقضایی وارد  یقاتتحق یايکه به دن يیدجد یاساس هر روش علم ینبر ا

هاي  فن بازجویی و تحقیق از جمله فنونی است که از دیرباز و در صحنه .خود را داشته باشدخاص 
و چه به صورت آشکار و است مختلف و مراحل متفاوت اجتماعی و فردي مورد توجه بشر بوده 

جویی و باز .آفرینی کرده است هاي انسانی نقش و فعالیت رهاواضح یا غیرمستقیم در بیشتر کا
در کنار  نظريشناخت و اشراف  همچنین .انسان است عتیطب يرو يا مطالعه، مدرن يها تفحص
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نتایج تحقیق ، باشندزمان  هماین دو موضوع  اگرگشاست و  هاي مختلف راه تجربه و کاربرد در صحنه
  .گر مجرب خواهد شد و فراگیرنده تبدیل به مصاحبه شوند میتضمین 

شهادت شهود در اثبات  یگاهجا به بررسی یقیدر تحق) 1396( وسط خانجانیاو  نژاد ییروستا
هرچند کم به اثبات دعوا  يبه نحو نداي که بتوا یلههر وس ندداشت یانو ب ی پرداختهشرع یمجرا
 یفرياقرار ک یقیدر تحق) 1395( شعار زارع .مؤثر واقع شودرأي  صدور یاندر جر تواند یم، یانجامدب

گرفتن اقرار مطابق با  تنها با هدف یشناس روانداشت از اصول  و بیانکرد را بررسی یران در حقوق ا
صریح و استناد به آن تنها با وجود اقرار است استفاده شده  یدادرسآیین مندرج در  یناصول و قوان

 یکه بار علمرا  اي یلهوجود وس، اس�م مبین دینداشت  یانب یقیدر تحق) 1393( رجب .است یسرم
به  يو .یردقرار گ یدادرس يتواند مبنا کرده و می تأیید، است یدهبه اثبات رس نااز نظر متخصص آن

 يتواند مبنا می ،صحت آن يِدرصد صددر صورت ضمانت که  ه استکرد هسنج اشار دستگاه دروغ
در تحقیق خود تحقق علوم اثبات صحت ) 2019( 1ماکسول .یردقرار گدر دادگاه شرعی رأي  صدور
 مختومه ۀو تنها در تحقیقات پروند نداردررسی کرد و بیان داشت کارشناسی در این حوزه وجود را ب
که  نددر تحقیقی بیان کرد) 2019( و همکاران 2منتسري .توان به اثبات نهایی جرم دست یافت می
ادر حکم صها  آن براساسدر بازجویی اثبات و را ی شناس روانهاي  اثر روش، توان بر همین مبنا می
استد�ل  سنجی کیفیت تحقیق و سپس دروغ ۀدر تحقیقی در زمین) 2019( و همکاران 3نوینگ .کرد
رو در جرایم  ازاین؛ کند یی را قبول میرهااستناد چنین ابزا، تنها در دعاوي مالی � مبناي کامن ندکرد

  .اي استناد کرد توان به چنین ماده سنگین یا مسائل کیفري نمی
هاي نوین بازجویی در  که اعتبار استناد به روشپرسش است دهی به این  پاسخپژوهش هدف این 

هاي  توجه به ادله علمی روش رسد یمبه نظر ؟ به چه صورت است ها دادگاهجریان اثبات دعوا در 
 ۀدر حیطرأي  تواند در جریان صدور گذار است و میتأثیربر نظر قاضی شک  بی، نوین بازجویی

 هاي نوین بازجویی و نقش ماهیت حقوقی روش ،در این پژوهش .مؤثر باشد، اختیارات قانونی وي
استناد به نتایج  ۀو هدف آن است که ادلاست در اثبات حقوقی دادگاه مورد بحث قرار گرفته ها  آن

  .شودچنین تحقیقاتی در جریان دادرسی حقوقی بررسی 

                                                      
1. Maxwell 
2. Montasari 
3. Newig 
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  کشف حقیقت در امور قضایی .1
سپس  اند؛ تحقیقات در حوزه حقوقی و کیفري بررسی شده، و اثبات پس از آشنایی با مفاهیم دلیل

علم قاضی با توجه به ارتباط تنگاتنگ ، از این بین شده است.اثبات جرم در دو نوع دادرسی بیان  ۀادل
  .استشده با تفصیل بیشتري بحث ، با موضوع پژوهش

  دلیل .1- 1
و ) فرهنگ معین( جهت، سبب) لغت دهخدافرهنگ ( راهبر و مرشد، دلیل در لغت به معناي راهنما

ادله جمع مکسر دلیل و جمع  .آمده است) فرهنگ لغت عمید( کردن امري بیاورند آنچه براي ثابت
عامل اثبات حقیقت امري است که مورد  ،یدلیل در اصط�ح حقوق .استل ید�یا د�لت ل ید� دیگرِ

است، ا به شرح ادله اثبات دعوي اختصاص داده ا اینکه یک جلد ربمدنی  قانون .گیرد انکار قرار می
دلیل را به این عبارت تعریف  194در ماده آیین دادرسی مدنی  .نکرده استآن تعریفی از ولی 
دلیل عبارت از امري است که اصحاب دعوي براي اثبات دعوي یا دفاع از دعوي به آن « :کند می
نوري است که ، گویند دلیل به دنبال مطالعه هستند میکه بیشتر در امور جزایی ها  آن .»کنند می استناد

قانون معنی محدودي عنوان زبان  بهدلیل  ترتیب بدین ؛کند قاضی را براي کشف حقیقت راهنمایی می
 .دارد و امري است که کاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلی آن زمان دعوي و دفاع است

اعم از اینکه دعوایی مطرح و از ، شود میحق شناخته  ۀدارنددلیل حافظ و نگه، در یک معنی وسیع
مبناي علم و یقین  دارد بیان میکه است  رسیدهبه تعریفی از دلیل  با�خرهو  خیر؛دلیل استفاده شود یا 

وقوع جرم و شناخت  و با به کمک آنقاضی مجموع وسایلی است که و قاضی در اثبات بزهکاري 
  ).41: 1397، خزائیکند ( گیري می به تصمیمدرت مبافاعل مادي و معنوي آن 

  اثبات .1- 2
 .تعریف شده است) عمید( کردن و پابرجا) معین( گردانیدن ثابت) دهخدا( شناختن اثبات به معناي نیک

در اختیار داشته باشد که در هر لحظه بتواند حق مرحله ثبوتی را در  یدلیل چنانهر صاحب حق باید 
بسا مورد  چه، اگر توانایی اثبات حق نباشد ؛ی محتاج قدرت اثبات استهر حق و مرحله بنشاند

وقوع جرم و انتساب آن به  ، بایدها و رسیدگی دادگاه ییجوقات و بازدر تحقی .احترام قرار نگیرد
 و صاحب حق است اصلیِ دلیل ابزارِ ،در امور جزایی همچون امور مدنی .شخص متهم اثبات شود
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باید با دلیل آن را اثبات کند و اگر دلیل ، حق در معرض انکار قرار گیرد واقعی ۀدارندحقِ اگر 
  ).44: 1395، سلیمی( حق ندارداص�ً مانند کسی است که ، نداشته باشد

  تحقیقات در جرایم کیفري .1- 3
انواع د�یل ممکن  ۀآوري هم قاضی محکمه و قاضی تحقیق به جمع، براي کشف و تعقیب جرایم

جرایم در محلی ارتکاب بیشترِ ازآنجاکه  .و در توسل به د�یل محدودیتی ندارند دورزن مبادرت می
از جمله د�یل معمول کشف جرم معاینه محل ، گذارند آثاري در آن محل باقی میاحتما�ً یابند و  می

 ضابطانو تحقیق محلی است که توسط قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط 
  ).25: 1385، باقري اصل( شود میمورد وثوق قاضی انجام  ۀیا اهل خبر دادگستري

هاي مشکوك  سوزي آتش، سرقت، نخستین اقدامی که پس از اط�ع از وقوع جرایمی همانند قتل
مکان ، هاي کار برحسب نوع جرم حفظ صحنه جرم است که روش، به عمد و غیره صورت گیرد

و اوسط  نژاد روستایی( اجمالی به شرح ذیل است به طوره و وقوع آن و امکانات موجود متفاوت بود
  :)38: 1396، زنجانی

توان  می ،حیاط منزل و امثال آن رخ داده باشد، اتاق، محصور مانند مغازه یجرمی در محیط. اگر 1
هاي  در مورد محل .جرم را به نحو مطلوب حفظ کرد ۀصحن، با بستن در ورودي و گماردن نگهبان

مجاز  غیر به طوري اطراف رهاکسی از دیوا، کندنگهبان باید مراقبت  ،انند حیاط منازلفاقد سقف م
  .اي وارد نسازد و به د�یل و مدارك موجود لطمه نشودوارد صحنه جرم 

، اي خارج شهر و امثال آن رخ داده باشد تري مانند جاده که جرم در محوطه وسیع درصورتی .2
خون و ، هایی که مدرك جرم مانند اسلحه اطراف محل ،ه جرمکردن حریم صحن باید پس از مشخص

براي حفظ  .صحنه حفظ شود ،و با گماردن نگهبان ثابت و سیار شودچین  غیره وجود دارد سنگ
ف قانونی باید در یبر وظا بنااشخاص حاضر در صحنه جرم جز کسانی که  تمامیصحنه جرم باید 

مشخص سرعت  بهشهود و مطلعین باید  .شوندخارج  از صحنه جرم ،جرم حضور داشته باشند ۀصحن
باید توجه داشت پیش از تحقیقات  .شود گرفتهو اط�عات ضروري در مورد چگونگی وقوع جرم 

اولیه نباید این افراد در یک نقطه و در کنار هم نگه داشته شوند زیرا به تجربه ثابت شده است 
هم صحبت  ناخواسته و ناخودآگاه با ،هم قرار گیرندکنار چند شاهد ، پیش از انجام تحقیقات چنانچه
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 همطالبی را در مورد حادث ،و در نتیجه ممکن است هنگام اداي شهادت کنند می و تبادل اط�عات
  .دقولی از سایر شهود باش نقلصرفاً اند بلکه  که خود مستقیم آن را ندیده و نشنیدهکنند عنوان 

تحقیق  ،هاي معمول یکی از راه، وع جرم له و علیه متهمآوري د�یل مربوط به وق در مقام جمع
تحقیق محلی به همراه  اغلب .یعنی انعکاس اط�عات شهود و مطلعین در پرونده جزایی ؛محلی است

آوري  ها جمع هم وضع محل و هم کلیه اط�عات محلی .شود میمحل در یک زمان انجام  ۀمعاین
طلبد که  وضع مستقلی دارد و راه و رسم خودش را می ،لمعاینه مح مانندهر تحقیق محلی  .شود می

در جریان تحقیق محلی  .به دست آیدمطلوب  ۀانجام آن باید توجه داشته باشد تا نتیج مأمورقاضی یا 
ممکن است هیچ مطلبی به دست نیاید و کسی اط�عی ندهد و جرم در  .مختلفی فرض دارد شقوق
مطلعین از سوابق ، حتی در این صورت هم امکان دارد .شددر محل واقع شده با کاري پنهانکمال 

وقوع جرم را بیان کند و قاضی را به  ۀمطلبی را بدانند که انگیزها  آن ی علیه و روابط قبلینمتهم و مج
 .اند ناظر جریان ارتکاب بوده یاشخاص ،ممکن است در تحقیق محلی .سمت واقع امر بکشاند

 ،اند و اط�عات خوبی دارند همان ساعات اولیه جریان را شنیدهدر که ن واقعه ااز شاهد یاشخاص
و از شاکی و اطرافیان او مطالبی شنیده ها  آن نان و یا منسوباممکن است افرادي از متهم یا متهم

  .دادگاه به حقایقی از علت و نحوه ارتکاب جرم آگاه شودها  آن باشند که با تحقیق از
 ه استنبودها  آن وجهبرده شود که شکایت در ابتدا مت دي نامدر تحقیق محل ممکن است از افرا

ممکن همچنین  .کم در معرض اتهام قرار گیرند و در نهایت مرتکب اصلی شناخته شوند و بعد کم
اهداف جرمی واقع نشده و شاکی براي اص�ً  که ه حکایت از آن کندکداده شود  یاست اط�عات
ها  آن با دیگر د�یل در یک جهت باشد و ل ممکن استتحقیق مح .کرده استسازي  خاصی صحنه

تحقیق محلی به کارشناس و اهل خبره  طور همین .کند و قاضی را به حقیقت نزدیک سازد تأییدرا 
  ).40: 1388، سهرابی( ابراز دارند یکند نظر صحیح کمک می

هاي  رشتهاط�عات علمی و فنی و تخصصی در  در مقام تحقیقات کیفري گرچه قاضی غالباً
اما این ، مورد بدهند ۀدرباردقیق کند تا نظر  مختلف ندارد و به همین جهت از اهل خبره استفاده می

هرحال باید قانع شود تحقیقات و اظهارنظر خبره در جهت کشف حقیقت پیش  هقاضی است که ب
بعضی از آثار که  درصورتیکند. جلسه قید  شفاهی به عمل آورده و آن را در صورتتحقیقات رود یا 

ولی به نظر خبره این اهمیت را نداشته باشد خبره  ،از نظر قاضی حائز اهمیت در کشف حقیقت باشد
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توجه است که  این موضوع مهم و قابل .کندمکلف است به درخواست قاضی نسبت به آن اظهارنظر 
یا نظر تخصصی  دهند تمام کسانی که شهادت میو شناسد  گذار قاضی را محور امر قضاوت می قانون
ی و ماگر مطابق شرایط عل .کنندباید نظر قاضی را در صحت موارد اع�می جلب  ،دارند میابراز 

و قاضی با اوضاع و احوال پرونده  شود مینظر متخصص اع�م  ،تحقیقات فنی و آزمایشگاهی
آن پاسخ  و اهل خبره بهکند را مطرح  هایش پرسشباید  ،ماند جاي سؤال باقی میبرایش همچنان 
  ).45: 1364، معرفت( دهند

که بعضی از آثار از نظر قاضی  ها و ابراز نظریه علمی درصورتی در جریان این سؤال و جواب
خبره مکلف است ، ولی به نظر خبره این اهمیت را نداشته باشد ،کشف حقیقت باشد حائز اهمیت در

رنگی روي بازوي مقتول  هاي زرد لکه اگربراي مثال  .کندبه درخواست قاضی نسبت به آن اظهارنظر 
ها آثار  قاضی بر این است که آن لکه ۀکه از نظر پزشکی قانونی مهم نیست ولی فرضی شود میدیده 

تحقیق و  ید باپزشک قانونی با ،هاي مقتول بسته شده است جسمی سخت است که با آن دست
یا داشته عامل بیماري و درونی  ؟ستها به چه سبب پیدا شده ا اع�م کند آن لکهصراحت  بهآزمایش 
متخصص  .ه استدفشار جسم سختی بر بازوان مقتول بو ۀنتیجاست، طور که قاضی استنباط کرده  آن
زیرا مسئول  ،نادیده بگیرد ،نداشته باشد یعلمی و تخصص ۀقاضی را هرچند پایهاي  پرسشتواند  نمی

تفسیر و  و کند تحقیق را بیان می آزمایش و ۀمتخصص نتیج .کشف حقیقت قاضی است نه متخصص
ایراد جرح با چاقو  ۀدر پرونددر مثالی دیگر،  .قاضی است ، بر عهدۀتحلیل آن و انطباق با موضوع
؛ نظر تخصصی بدهددر این زمینه پزشک قانونی باید است. زنی کرده  متهم ادعا دارد شاکی خود

گاهی  .دهند زنی تشخیص می را از خودخوردگی  دارند چاقوها  آنضوابطی که  براساس ضمن اینکه
به همین  ؛عیار است تمام زنیِ پنداري یک خودکه گیرد  حسب اتفاق جرح با چاقو طوري شکل میرب

  ).40: 1380، مدنی( دگواهی پزشک قانونی مبنا قرار گیرهمیشه نباید فقط جهت 
 .کنند می را اظهار تحقیق و آزمایش خود ۀنتیج اهل .کشف حقیقت در امر کیفري با قاضی است

عادت در کشیدگی ، زاویه حروف، گذاري که دارد این خط به دلیل نقطه: گوید کارشناس خط می
امضا  نتواند صاحب آ این خط نمی ۀنویسند .با آن امضا متفاوت است ،سین و شین و لرزش دست

هاي  ردگیم کند مرگ در اثر ایست قلبی است و جراحات و خون پزشک قانونی اظهار می .باشد
گوید این قفل با هیچ کلیدي  سازي می متخصص قفل .تواند عامل مرگ باشد ها نمی صورت و دست
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از کارشناس  هایی پرسشقاضی در هر مورد دارند. هرکدام د�یلی بر اظهارنظر خود و  شود میباز ن
راي ابراز نظر ن دیگري را باقاضی ناچار متخصص .دهد اي به قاضی نمی کننده کند ولی جواب قانع می

شده را نزد  قاضی نظرات ابراز .قبلی تفاوت دارد متخصصانبا  شان نظرات که کند دعوت می
خود اظهارات شده در صورت لزوم  اشخاص یاد .فرستد می ،ی که اط�عات بیشتري دارندمتخصصان

باز هم لبته ا .دهند به قاضی می ،اولیه یا با معاینه مستقیم متخصصانتوضیح از دریافت را پس از 
صحیح را دریابد و بر  ۀباید محتویات پروند ، بلکهقاضی ملزم نیست نظر جدید را دربست بپذیرد

تواند بدون استد�ل بگوید نظر دسته اول یا دوم یا  قاضی نمی .این تطبیق و استخراج استد�ل کند
  ).30: 1388، سهرابی( سوم درست است

  تحقیقات در دعاوي حقوقی .1- 4
جبران خسارت و  ها، آن که غایت قضایی شود میبین افراد گفته  ها قوقی به آن دسته از اخت�فدعاوي ح
صدور  لیواست، تر  تحقیقات در این حوزه به نسبت جرایم کیفري بسیار ساده .شده است حقوق ضایع

وقی در رابطه با دادرسی دعاوي حق ،در این قسمت .شده میسر است آوري جمع ۀحکم با توجه به ادل
قضا هم انگار در چنین بستري از معنا  ظلف .گون است قضا گویا کاري خداییامر  .بحث شده است

 مخاطبتواند به ذهن  میرا معناي خاصی  ، گوییهاي زیرین معنایی خود صورت بسته است و در �یه
چندان  اما نهه نو کاشفا کند میاسرار دراز  ۀگویی قاضی کسی باشد که دست به پشت پرد .کند می تداعی
خش نخست کار قاضی بظاهراً ، کشف حقیقت .کند مقتضاي حقیقت و حق را کشف و اع�م می، فروتنانه
راي قیاس غص ،کند و به یک اعتبار دهد و توصیف می ر موضوعی را تشخیص میمجایی که ا ؛است
درست جایی که یعنی ؛ قیاس است يرابافکندن کانتخاب و انطباق و در، گام دوم .ندیچ یمقی خود را طنم

در قالب  هزارگبا ادغام دو  گزیند و در نهایت می مناسب موضوع را بر محک، عام حقوقی یا در واقع ۀقاعد
ت و مقتضاي حق در این سکه حقیقت چی دارد میاع�م  ترتیب ایی خود بیان و بدینهداوري ن، نتیجه

  ).33: 1397، شاکر( موضوع معین کدام است

  ها دادگاهدر ادله اثبات  .1- 5
 يدر دادگاه که مبنا) حقوقی یا کیفري( مورد بحثاثبات موضوع  يبرا، یهفقه امام يبر مبنا گذار قانون
 دان حقوقخود ، یقتحق تقضاازآنجاکه  .کرده است یینرا تع یطیشرا، یردگ یقرار مرأي  صدور
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 .کنند میحرکت ، پسند حکمهاسناد م یافتن در جهت یقاتتحق یندر ح ینقوان ینبا اشراف به ا هستند،
 يدعاو .ستها دادگاهصدور حکم و مستند در  ساز ینهزم، یقاتتحق یردر مس قضایی نظارت واقعدر 
که  مطالبی به با توجه .دارند یکدیگربا  ییها تفاوت ،یقاتتحق نظراز معمو�ً  یفريک یمو جرا یحقوق
که در  ها دادگاهادله اثبات در دربارۀ  جایندر ا، در هر دو مورد گفته شد یقاتتحق مورددر  تر پیش
که رأي  صدور یاندر جر یمسئله علم قاض یتبا توجه به اهماست، بوده  مورد توجه یقاتتحق ینح

  ، بحث و بررسی انجام شد.تناسب دارد یزن یبا هدف پژوهش کنون

  ادله اثبات در دعاوي حقوقی .1- 5- 1

و بیشتر مربوط به مسائل خسارت و جبران آن  شوند میدعاوي حقوقی در دادگاه عمومی مطرح 
 که در قانون براي اثبات ادعایی .شود میها رسیدگی ن به جرایم و مجازات، در دعواي حقوقی .است
  ):مثبترأي  سایت( شیوه در نظر گرفته شده است پنج، شود میحقوقی مطرح  دادگاه در

کننده موضوعی را که به ضرر  به این معناست که شخص اقرار هاي حقوقی اقرار در پرونده: اقرار
طرف مقابل دیگر ، ه زیان خودشدر صورت اقرار شخص ب .بیان کند ،خودش و به نفع دیگري است

  ).44: 1397، صالحی( ندارد مدرك و دلیلنیازي به ارائه 
سند ، در ادله اثبات دعوي .استسند ین دلیل براي اثبات ادعا در دعاوي حقوقی تر مهم: سند
 عنوان دلیلی براي اثبات ادعا بپذیرد استناد باشد و دادگاه آن را به اي است که قابل هر نوشته

  .)44: 1397حی، صال(
 توان از شاهدان خواست تا می، نتوان ادعا را ثابت کرد، اگر به دو روش اقرار و ارائه سند: شهادت
 تصادفی به این معنی است که از کسی که تصادفی یا غیر حقوقی امور در شهادت .بدهند شهادت
 داند در دادگاه بیان کند میرا خواسته شود تا آنچه ، موضوع دعوا شنیده یا دیده است ۀدربارچیزي 

  ).33: 1395، سلیمی(
به اط�عات اهل محل استناد ، دعوا طرف دو از یکی که درصورتی: بازدید محل و تحقیقات محلی

دادگاه دستور تحقیق محلی ، حتی اگر نامی از اهالی محل که اط�عات مورد نظر را دارند نبرد، کند
  ).33: 1395سلیمی، ( حلی صورت بگیردکند تا بازید از محل و تحقیقات م صادر می

توانند از دادگاه بخواهند موضوع  میها  آن هر دو طرف یا یکی از، در مواردي: رجوع به کارشناس
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خود قاضی ، البته در مواردي که �زم باشد بدون درخواست طرفین .از طریق کارشناسی پیگیري شود
  .)33: 1395می، (سلی تواند قرار ارجاع به کارشناس را صادر کند می

دادن به  ترین دلیل براي اثبات دعوي است و بیشتر به منظور پایان کاربرد قسم یا سوگند کم: قسم
در واقع هر زمان که مدعی د�یل کافی براي اثبات ادعاي خود نداشته  .شود میاخت�ف از آن استفاده 

رف مقابل بخواهد سوگند تواند از ط مدعی می، باشد و طرف مقابل هم ادعاي مدعی را رد کند
  ).44: 1397، شاکر( گوید بخورد که حقیقت را می

  ادله اثبات جرایم کیفري .1- 5- 2

هاي در دست بررسی نیروي  عموم پرونده .توضیح داده شد تر پیش، در مورد مفهوم جرم کیفري
حقوقی شده در بخش دعاوي  با موارد تشریح، برخی از ادله اثبات جرم .کیفري هستند، انتظامی

  .استشده تر آن در این بخش عنوان  مشترك بوده و تفسیر کامل

  اقرار .1- 5- 2- 1

 و امري را پذیرفتن) معین( برپا داشتن)، دهخدا( کردن کسی در کاري اقرار در لغت به معناي ثابت
 ،داند خود می دبه ذائقه خودپرستی و خودخواهی میل دارد آنچه به سوبنا آدمی  .آمده است) عمید(
همۀ افراد در مقابل واقعیت و کشف  بنابراین؛ کنددفع  ،داند لب کند و هرچه را به زیان خود میج

تعالیم  براساسطبیعی انسان است و هاي  ویژگیراستگویی که یکی از با یکی  .آن انگیزه دارند
داشتن  و دیگري خودپرستی که او را به پنهان ،دهد دینی و اخ�قی او را به سوي بیان واقع سوق می

به همین جهت بسیار  .خورد هم میه آرامش وجدان آدمی ب ،در چنین وضعی .دارد وا می یتواقع
سرانجام در ، ها مقاومت ها و حتی سال که اشخاص پس از گذشت روزها و ماهاست دیده شده 
 ۀخود را از شکنج، اند راستگویی تسلیم شده و با اقرار به جنایتی که مرتکب شده ۀبرابر غریز

بزهکاران بسیاري بدون هیچ عامل خارجی با وجود علم به مجازات اعدام یا  .اند نیدهرهادرونی 
و جز در موارد است  یاقرار دلیل محکم .اند آمدهدرصدد اقرار بر پس از مدتی ،حبس طو�نی

 کس بهتر از خود شخص به نهان افعال او آگاه نیست به ع�وه هیچ .استثنایی نمودار واقع امر است
 ).60: 1397، شامبیاتی(
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  اسناد .1- 5- 2- 2

اثبات حق یا دفاع در مقابل  غالباً، هاي حقوقی در پرونده .سند کاربرد فراوان دارد، در دعاوي مدنی
قابلیت  ،اي که در مقام دعوي یا دفاع هر نوشتهاز  سند عبارت است .یابد با ابراز سند تحقق می، ادعا

بودن سند و دیگري  هیکی نوشت :براي سند محرز استدو ویژگی ف تعریاین از  .استناد داشته باشد
که چند نفر در روابط خود معمول  هایی تخط و ع�م .نوشته انواع بسیار دارد سند .قابلیت استناد

، خطوط رمزي که متضمن معنی و مفهومی باشد .نوشته است، اند اي قرار داده و بر صفحه اند کرده
با هر سبک و ، کنند میاوراقی که متعاملین هنگام وقوع معامله تنظیم و امضا  .عنوان نوشته و سند دارد

و نوشته است  ،و غیره، فلز، آجر، سنگ، چوب، پارچه، اي اعم از کاغذ عبارتی و بر روي هر وسیله
دست روي  یا باشود یا بر صفحه فلزي حک  خطوط سند با ماشین تحریر باشد .کند تفاوت نمی

خطوطی با  ،ترین نوشته آن است که روي کاغذ معمولی .هم تفاوتی ندارد باشد کاغذ نوشته شده
نوشته وقتی سند است که  .سند مطرح نیست ۀشکل و اندازمعمو�ً  .خواندن نوشته شود قابل
با است؛ شده  از اس�م از سند استفاده میپیش  .طو�نی دارد ۀاستفاده از سند سابق .استناد باشد قابل

اي  نوشته ،شود میکه وقتی قرض داده است م هم استفاده دارد و در قرآن هم آمده حاکمیت اس�
  ).205: 1404، طباطبایی(شود تنظیم 

  تشهاد .1- 5- 2- 3

انتقال امري از ناحیه فردي که آن را دیده و  از جملهداده شده است براي شهادت گوناگونی تعاریف 
و اختصاص به  این تعریف بسیار کلی است. استشنیده به فرد دیگري که آن را ندیده و نشنیده 

تعریف دیگر  .صدق است این تعریف در واقع مترادف با اع�م خبرِ .شهادت نزد قاضی ندارد
شخص به نفع یکی از اصحاب دعوي و بر ضرر دیگري اع�م اط�ع و اینکه  از عبارت است شهادت

  ).90: 1392، ساریخانی و حیدري(کند خبر 

  اتامار .1- 5- 2- 4

اماره «: گویند در مقام تعریف می قانون مدنی 1321ماده  .امارات جمع اماره به معنی ع�مات است
با این  .»شود میاوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امري شناخته 

اموري  .شود میثابت  ،آن امر مجهولی که مورد ادعاست ۀوسیلبه اماره امر معلومی است که  ،تعریف
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اگر علم قاضی به علم  ؛معتبر است و امارات کاشف از واقع هستند، شود میکه به وسیله امارت ثابت 
 .توان موجد علم ناقص شناخت و این بسیار مهم است اماره را می، شودتام و علم ناقص تقسیم 
، امارات با اصول عقلیه ۀدر مقام مقایس .آورد وقت علمی را به وجود نمی هیچ، استفاده از اصول عملی

یعنی متکفل اثبات  ؛اصول عملیه و عقلیه کاشف از واقع نیستند .امارات از اعتبار زیادي برخوردارند
متهم تا  .و تا زمانی کاربرد دارد که د�یل و قرائنی وجود نداشته باشد نیستدعوي یا ارتکاب جرم 

: 1363، نجفی( ي علیه او به دست نیایدا رهماوقتی از اصل برائت برخوردار است که دلیل با قرینه و ا
  .اماره بر دو نوع است قانونی و قضایی). 48

  قسامه .1- 5- 2- 5

عمد و خطاي  نفر در قتل شبه 25و ، نفر در قتل عمديپنجاه از اداي سوگند  عبارت استقسامه 
، مرتکب ه خودمبنی بر اینکاست؛ یک قتل در آنجا یافت شده  ی علیهنمحلی که مج انمحض از ساکن

فقها تعریف دیگري از ). 90: 1382، گلدوزیان( و اط�عی هم از قاتل ندارندنشده مرتکب جنایت 
که اولیا و بستگان  يا گانه پنجقسامه عبارت از سوگندهاي  اند به این مضمون که قسامه ارائه داده

اب قتل عمدي را انکار مقتول در موارد لوث براي اثبات ادعاي خود علیه مظنون به قتل که ارتک
  ).101: 1397، ولیدي( کنند می در دادگاه ارائه ،کند می

در  ؛قسامه است براي اثبات قتل عمد 50«بدین شرح است: از قسامه  عفري لنگروديجتعریف دکتر 
یا مدعی علیه در صورت امتناع از قسم و براي رفع ( سوگند است که مدعی 25عمد و خطایی  قتل شبه
: 1380، لنگرودي( »نفر ادا خواهد شد 49نفر از خویشان مرد یا کمتر از  49نهایی یا به شرکت ت به) تهمت

گرفتن چیزي سوگند بخورند و آن را  جماعتی که براي« :ست ازا قسامه عبارتدر تعریفی دیگر، ). 44
هم نداشته سوگندي که بین اولیاي دم اجرا شود هنگامی که کسی را قاتل معرفی کنند و شاهد  ؛بگیرند
  ).55: 1397، شامبیاتی( »استبه کار رفته جنگ  ۀی آشتی و متارکعنو نیز به م ؛باشند

  دلیل مشترك در امور کیفري و حقوقی، علم قاضی .1- 6
مجاز به ، قضات در عمل به علم خویش با وجود شرایطی که اشاره شد ،قوانین جزایی ایرانبراساس 
اروگوئه و ، از جمله فرانسه رهامر در حقوق برخی کشوکردن و صدور حکم هستند و این ا عمل

  .مشاهده است دیگري قابلهاي  راهایتالیا به 



  ۱۶۵  بزرگمهر، فالحتی / قتیحق اثبات ادله قلمرو در قیتحق و ییبازجو یعلم نینو يها ستهیبا

 

امام  شود میاثبات قتل به وسیله علم قاضی مشخص  ۀدر بررسی آثار و مکتوبات فقها دربار
معصوم  ولی نسبت به غیر ،مطلق حکم کند به طورتواند به استناد علم شخصی خود  می (ع)معصوم
دارند که  بدین شرح که مشهور فقهاي شیعه از جمله صاحب جواهر این عقیده را؛ نظر است اخت�ف
مانند الناس  اهللا و حق دعاوي و جرایم اعم از حق ۀدر هم (ع)همانند امام معصوم یزمعصوم ن قاضی غیر

هستند که  اما برخی فقها بر این عقیده، تواند به استناد علم خویش قضاوت کند قتل و قصاص می
  ).52: 1377، اصفهانی( تواند مطابق علم خود دعوایی را ثابت کند قاضی مطلقاً نمی
بین باقی بماند آن ادله براي ، اگر علم، علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد که یدرصورت

 چنانچه .کند صادر میرأي  ،قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر
  .شود میصادر رأي  ها آن براساسادله قانونی معتبر است و ، براي قاضی علم حاصل نشود

جمله قتل به وسیله علم شخصی قاضی  اثبات دعاوي از ۀاجاز ۀشده دربار به د�یل مطرح توجهبا 
ن و مقررات جمهوري اس�می طبق اصل چهارم قانون اساسی باید تمامی قوانی گذار قانونو ازآنجاکه 
موازین اس�می  براساسرا ها  این سیاسی و غیر، نظامی، فرهنگی، اداري، اقتصادي، مالی، جزا، مدنی

قصاص و مقررات  وپس از استقرار نظام جمهوري اس�می ایران با تصویب قانون حدود ، تهیه کند
تغییرات ، ن متعاقب آنو قوانی 1361قانون اص�ح موادي از قانون آیین دادرسی کیفري مصوب با  ،آن

موازین اس�می و حقوق  براساسها و رسیدگی به امور کیفري  بنیادي در نظام جرایم و مجازات
 که یدرحال .شد بینی پیش ایران قوانین در علم قاضی، به موجب این تغییرات وجزاي ایران ایجاد 

  ).43: 1387 ،آشوري( از انق�ب در قوانین مصوب ذکري از علم قاضی نبوده است پیش
براي  یقضات از اختیارات وسیع، حقوقی يها دستگاهبیشترِ توان نتیجه گرفت در  می طورکلی به

اند و این رویکرد ناشی از این اندیشه است که قضات  شده برخوردار شده مطرح کشف حقیقت امورِ
  .کشف حقیقت را دارند ۀبلکه وظیف ،منفعل نیستند انیتماشاگر

جزایی و غیره ،  اصل چهارم قانون اساسی باید کلیه قوانین و مقررات مدنیدر ایران نیز طبق 
اثبات  ۀعلم قاضی را از جمله ادل ،بر مبناي همین اصل گذار قانونموازین اس�می باشد و  براساس

اي از جمله قتل از  به وقوع حادثه که یعنوان کرده و این اختیار را به قاضی داده است تا درصورت
علم پیدا کند بتواند از علم خود در اثبات جرم بهره  ،طریق سایر مستندات در پرونده از روي حس یا

  ).47: 1387، بهرامی( گیرد
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  شرایط تمسک قاضی به علم خود .1- 6- 1
تواند در  حاکم شرع می« :دارد اشعار می قانون مجازات اس�می 105نص صریح ماده  زمینهدر این 
کند و �زم است مستند علم خود  د عمل کند و حد الهی را جاري میالناس به علم خو حقو  هللاحق ا

حاکم شرع « :دارد اذعان می قضات رۀدربا انون مجازات اس�میق 120متعاقب آن ماده  .»...بیان کندرا 
  »حکم کند ،شود میمتعارف حاصل هاي  راهتواند طبق علم خود که از  می

صراحت  به ،طرق حصول علم براي قاضی علم خود ومستفاد شرایط استناد قاضی به ترتیب  بدین
  .استآمده شده  گفتهدر مواد 

  بودن طریق تحصیل علم لزوم متعارف .1- 6- 1- 1

 ؛بودن خود دلیل قانونی: )45: 1381، یوسفیان( �زم استسه شرط براي دلیلیت دلیل در امور کیفري 
  .لبودن روش تحصیل دلی قانونی؛ مرجع تحصیل دلیل بودنِ قانونی

عنوان قاعده کلی دلیلیت دلیل و دلیلیت آن در حصول علم قاضی اذعان  در توضیح بند آخر به
قاضی قرار گیرد که از طرق متعارف و معمولی و در ارزیابی رأي  تواند مستند علمی می ،دارد می

ید صادره بارأي  توجیه است که ضرورت محصول این شرایط از آنجا قابل .نوعی به دست آمده باشد
پس اگر  .قضات مراحل با�تر دادرسی قرار گیرد دوباره توسطبتواند در مراجع با�تر مورد ارزیابی 

آراي  .شود میحکم صادره در محاکم عالی نقض ، حصول علم قاضی به نحو متعارف نباشد
است،  شماري از شعبات دیوان عالی کشور وجود دارد که چون طریق حصول علم متعارف نبوده بی
براي مثال اند ولی  نشده بیانطرق متعارف در قانون  .استشده در دیوان عالی کشور نقض  رأي
کارشناسی اشاره  هاي هامارات و نظری، بازسازي صحنه جرم توسط قاضی، توان به معاینه محل می
 هاي هاز طریق مشاهدیعنی  حصول علم براي قاضی یا شخصی هستندهاي  راه ،به عبارت بهتر .کرد

آید؛  به دست میعوامل دیگر  ۀیا با مداخل شود میمحل وقوع جرم پیدا  حضور سریع در حسی و
تواند کمک بسزایی در  کارشناسی که با ارائه نظریه تخصصی و کارشناسی خویش میبراي مثال 

دیوان  16و شعبه  20/03/1362شوراي عالی قضایی نیز طبق نظریه مورخ  .کندحصول علم به قاضی 
بودن طریق حصول علم براي قاضی  بر لزوم متعارف 29/08/1369 -749دنامه شماره نیز در داو 
  ).34: 1378، بازگیر( اند کرده تأکید
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کننده در صدور  ن طریق تحصیل علم براي قاضی رسیدگیدبو متعارف بارۀمطلب مهم دیگر در
تواند  ی نه میگواهی پزشکی قانون ۀنظری، رغم استد�ل برخی قضات محترم که بهاست  حکم این

زیرا ، تواند اثبات کند آلت تناسلی داخل شده است موجب حصول علم به لواط ایقایی باشد و نه می
 تأییددر  .باشد يدیگر ا شیِیدر اثر انگشت  است ممکن است آثاري که در مخاط مقعد باقی مانده

 .ور اشاره کرددیوان عالی کش 27شعبه محترم  2/74-6- 98توان به حکم شماره  ادعا میاین 
تري  بودن طریق تحصیل علم براي قاضی در راستاي اجراي قاعده عام دیگر ضرورت متعارف ازسوي

 يقانون احیا 4قانون آیین دادرسی کیفري و ماده  214ماده ، قانون اساسی 167است که در اصل 
دل و مستند به مستباید قضات محاکم  ياین معنا هستند که آرابیانگرِ و همگی است دادسرا آمده 

رأي  يتخلف از این امر و انشا .قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبناي آن حکم صادر شده است
بودن حکم صادره  و لزوم مستندزمینه در این  .موجب محکومیت انتظامی خواهد بود ،بدون استناد

  .استناد کرد 20/03/1374- 7239/7 به نظریه مشورتی شمارهتوان   می
قضات و  بودن حکم با درك حساسیت و اهمیت مستند گذار قانونتوجه دیگر اینکه  لقاب ۀنکت
متعارف تحصیل علم در �یحه جدید قانون مجازات اس�می که هنوز به تصویب نهایی  هاي راه

 :دارد بیان می، بند اول 213به موجب ماده  »هاي اثبات حد راه«عنوان با در مبحث سوم ، ه استنرسید
حتی  ن واقرار با قرائن و شواهدي است که موجب علم بی، هنیب، داثبات جرایم موجب حهاي  راه«

، قاضی باشد علم حسیِ ،مستند حکم چنانچه« :دارد نیز بیان می 4 ۀتبصردر  .»براي قاضی باشد
تفاوتی که بین  . البته»کندموجب حصول علم را تصریح  راین و شواهدقموظف است در حکم خود 

این است که در ، وجود دارد قانون مجازات اس�می �105یحه جدید با ماده  213- 1ماده  4تبصره 
شمولی  ۀدایر، �یحه جدید 213- 1ماده  4ولی در تبصره  ،ذکر شود بایدمستند علم  102و  105 ماده

قاضی ، »اضی باشدقی سعلم ح، مستند علم چنانچه« ۀشرطی ۀو با جمل شدهعلم قاضی محدود 
با تعبیر دایره شمولی علم گذار  قانونرسد  به نظر می .صریح آن در حکم خود شده استموظف به ت

ن گام برداشته و حکم را در ارزیابی در ابه ضرر متهم، قاضی و انحصار آن به علم حسی قاضی
علم ، اگر مستند حکم ،4با لحاظ مفهوم مخالف تبصره  ، چراکهکند مراحل با�تر با مشکل مواجه می

 ).24: 1397، خرسندیان( کننده ضرورتی بر تصریح ندارد قاضی رسیدگی ،ضی نباشدحسی قا
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 پیدایش علم براي قاضی أضرورت ذکر منش .1- 6- 1- 2

این  .)انون مجازات اس�میق 105م ( قاضی مستند علم خود را بیان کنداین قاعده بدان معناست که 
اقرار به کمتر ، علم اخبار عادل واحد ،مفید ۀفاضتسامح و است، تواند نظریه کارشناس آور می قرائن علم
 ۀبیان و ذکر مستند علم قاضی اثر بسیار ارزند .اقرار نزد قاضی تحقیق وغیره باشد، از حد مقرر

رأي  امکان بررسی صحت و ص�بت ،مراحل با�تر از این نظر که براي قضات .هم دارد يدیگر
 ،امکان حضور قاضی در مراحل با�تر رسیدگی نیست چون .آورد قبل را فراهم می ۀصادره در مرحل

استماع «یا  »دفاعیات ب�وجه مهم«مانند تواند با اکتفا به عباراتی  از لحاظ رویه عملی قاضی نمی
  ).55: 1391، حیدري(کند خود را فارغ از بیان نوع ادله استنادي طرفین  »اظهارات طرفین

حجت  ،قبل از مسند قضاوت پیدا شده باشد چنانچه مستند علم قاضی ندالبته برخی نیز معتقد
اولین دلیل قائلین به جواز  .دلیلیت دارد، ولی اگر بعد از انتصاب قاضی به قضاوت بوده باشد ؛ندارد
وارد شده باره روایتی است که در این ، الناس اهللا و چه در حق اد قاضی به علم خود چه در حقناست

 .دهد میاست، اي بوده  هفقوشاهد  اًه علم خود را در جایی که راسو به قاضی امکان استناد باست 
 نوشد بر کند یا شراب می ببیند مردي زنا می چنانچهواجب است  بر امام: مضمون روایت این است

، زیرا امام، دلیل دیگري براي اثبات جرم �زم نیست، وي ۀوي حد را جاري کند و با وجود مشاهد
  .کند باید او را باز دارد و نهی کند یند کسی سرقت میبو وقتی ب امین خداوند بر خلق است

بصري بوده  ۀعلم قاضی مشاهد مستندبرخی اگر تنها  .اشاره کنیم بحث حجیتدر این رابطه به 
ت علم قاضی یدر این روایت و سایر روایاتی که دلیل بر حجزیرا ، دانند علم را حجیت می، باشد
گفته یت دقیق با ضبط جزئیات ؤنظر به ر، در زبان عرب .آمده است »نظر«کلمه ، است ی شدهقتل
بصري  ۀمشاهد ۀدرك حسی به غیر از گون، مستند علم چنانچهبنابراین ؛ آور است که علم شود می

تاب مقاومت ندارد و ، ا بینهبدر مقام تعارض  ،یت سطحی حاصل شده باشدؤبوده باشد یا از طریق ر
براي ، شاهد حضور متهم در زمان اتهام در محل دیگري باشد اًضی راسقا چنانچهپس  ؛مقدم نیست

در چنین موردي باید به علم  .که او نقشی در ارتکاب جرم نداشته است شود میوي یقین حاصل 
). 44: 1385، دیانی( استقعی اخود عمل کند و به مدد این شهادت شهود دایر بر ارتکاب جرم و

نصب  با عینیتقاضی  چنانچهاین اختیار را به قاضی داده است که ، مسئلهالبته امام خمینی در دنباله 
  ).154: 1370، خمینی( و پرونده را به قاضی دیگري ارجاع دهدکند از قضاوت استنکاف  ،نشده باشد
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 مستند علم معرض تعارض طرفین قراردادنِبه  لزومِ .1- 6- 1- 3

بودن آن است  تدافعی و ترافعی، ل تعارضیرعایت اصو، سیستم دادرسی اس�میهاي  ویژگییکی از 
هاي  هاي مدنی و هم در دادرسی این اصول هم در دادرسی .که م�ك مشروعیت احکام محاکم است

اصحاب دعوي از آن  عنوان اصل تناظر بااصو�ً در دادرسی مدنی  .کیفري واجد اهمیت فراوان است
و  36اصول  .آمده است آیین دادرسی مدنی 370ماده  3اجراي آن هم در بند  و ضمانت شود مییاد 
بودن  قاضی باید اصل تعارضی .اشاره دارد موضوع ینهمقانون اساسی هم به  169و  167و  166

بلکه مراقب آن در روابط بین طرفین ، تنها در روابط خود با اصحاب دعوا رعایت کند دادرسی را نه
، اداره تشخیص هویت ۀبا نظری ،اي خودقاضی حتی به فرض حصول علم بر بنابراین؛ نیز باشد

تواند  تحقیقات کارآگاهان پلیس کشف جرم نمیو ، بازسازي صحنه جرم، گواهی پزشکی قانونی
یا  از شنیدن هرگونه اظهارنظر اصحاب دعوا پیشکارشناس و  ۀب�فاصله پس از وصول نظری

هرچند نظر  کند؛صادر رأي  براي خود، از وصول مدرك قاطع از یکی از طرفین دعوا سب�فاصله پ
واجد اهمیت  بحثاین  چون آنچه در .کارشناس با آن مدرك قاطع براي وي علم ایجاد کرده باشد

مستند علم براي اصحاب دعوي است تا در صورت عدم  تعارض قراردادنِ است لزوم به معرضِ
  ).44: 1397، شامبیاتی( عنوان مستند حکم قرار گیرد به ،اثبات خ�ف آن

  صدور حکم به واسطه علم قاضی .1- 6- 1- 4

الناس  در حق حجیت علم قاضی را با رعایت شرایط آن مطلقاً، 120و  105مجازات اس�می در مواد قانون 
هرچند در فقه شیعه و اهل تسنن  .به این اط�ق و عموم پایبند بودباید و است اهللا پذیرفته  و حق
اصل  .نیست ها هامکان استناد به این نظری، وجود نص صریح قانون اما با؛ ارائه شده دارد یمتفاوت هاي هنظری
167 رجوع به منابع معتبر را داده است ۀن اجازقانون اساسی هم تنها در صورت نقد مقررات مدو.  

مه ئاز اختصاصات ا علم براساسقضاوت  ،اندان حقوقفقها و از ي ا رهبرخ�ف استد�ل پا
به علم قاضی و اجراي ها  این هرچند در استناد ؛ی فقیه نیستقضات جامع شرایط و ول، معصومین

اجتماعی و نظر به اینکه در عصر  هاي تحدود الهی هیچ شک و تردیدي نیست اما با توجه به واقعی
بودن به  قائل، رسد الشرایط به تعداد انگشتان دست هم نمی بریم و تعداد قضات جامع سر میه غیبت ب

، که هدف از تشکیل حکومت درحالی ؛حدود و اجراي احکام و مقرراتاین نظریه یعنی تعطیلی 
مثابه باریدن  اجراي یک حد از حدود الهی به .اجراي حدود الهی است که در روایات وارده دارد
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ولَکُم فی الْقصاصِ « :از لحاظ شرعی نیز داریماست. روز باران بر طبیعت دانسته شده  شبانه چهل
ا أُولاةٌ ییابحیاها« :یا ؛)174: بقره( »ی الْأَلْبنْ أَحما م حیا فَکَأَنَّ   ).32: مائده( »النَّاس جمیعاً أَ

استناد قاضی به علم خود در صورت حصول آن ، اندان حقوقبرخ�ف استد�ل بیشتر فقها و 
و فجور قرار خواهد گرفت  صورت قاضی در معرض فسق و در غیر اینزیرا ، واجب است نه جایز

منظور از علم قاضی در بحث حجیت  .منکر عمل نکرده است از معروف و نهی به عقلی امر ۀبه قاعد
انی که بین علم حسی حتی دان حقوقبنابراین نظر آن دسته از  ؛علم متعارف و نوعی است، علم قاضی

  .قبول نیست قابل ،اند کردهاصط�ح ترك استفعال  و به اند ل به تفکیک نشدهئقا
 گذار قانونالناس و هم در جرایمی که  اهللا و حق سیار مهم دیگر اینکه علم قاضی در حقمسئله ب
اثباتی پرداخته شده  ۀادلتعیین ی که به مو هم در جرایاست علم قاضی سکوت اختیار کرده  ۀدربار
  .استناد و عمل است قابل، است

  هاي قضایی هاي نوین بازجویی در دادرسی استناد به نتایج روش .2
هاي  روش .هاي اعتبار یک اماره مورد بحث قرار گرفته است جنبه، هاي حقوقی در این بخش با بیان مثال

باید اما عدالت ، شود میها دستخوش تغییر  اعتماد بدان، و در مرور زماندارد نوین بازجویی مبناي علمی 
  .صورت پذیردرد و استنادهاي مورد اعتماد در این مو شودبا دقت و حساسیت فراوان پیگیري 

  بازجویی در چهارچوب قانون .2- 1
باید نکته را  یناما ا، است يمتخصص دادگستر ضابطان ۀبر عهد ییبازجو یتمسئول، شد بیان که چنان

به واسطه زور و اجبار  یقتحق یناگر ا و است یقتکشف حق، مدنظر قرار داد که هدف از بازجویی
مدعی ، اقرار به امري کند بدون اجبار اگر کسی ار داوطلبانهاقردر  .ندارد ياعتبار یچه ،یدبه دست آ
رد ، که به ضرر اوست را قبول و قسمتی، تواند آن را تجزیه کرده و قسمتی را که به نفع اوست نمی
در واقع  و شود میکند و به نفع متهم تفسیر  ولی اقرار در امور کیفري ایجاد شک و تردید می ؛کند

 38به موجب اصل ). 43: 1414، سبحانی تبریزي( است »بالشبهات احدود تدرال«بیانگر قاعده فقهی 
و  منطقی صورت به اصل این .اقرار ممنوع است گرفتن يبرا شکنجههرگونه ، یقانون اساس
 در حالت اجبار ی استیعطب .جهان مشاهده شده است یحقوق يها نظام یشمول در تمام جهان

 ياقرار ینچن یمنطقاز نظر  .کندخود محافظت از آورد تا  يدروغ روبه اقرار به شخص است ممکن 
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ع�وه بر مسائل آمده است که  محترم نگهبان يتوسط شورا ساسیقانون ا یردر تفس .یستقبول ن قابل
 مستوجب لغو اعتبار آن است، اقرار گرفتنبا هدف  یمنطقیرهرگونه اجبار و فشار غ، شکنجه

که  ییبازجو یننو يها روش براساسکه تنها  است مطرح اختیار ینارو  ازاین)؛ 44: 1389، بزرگمهر(
  .گرفتبتوان از متهم اقرار ، بودن است ياجباریربر غ مبتنی

 يرا برا ییها و ضمانتاست سخن گفته مفصل باره  یندر ا 1381قانون منع شکنجه مصوب 
 یبو آس یههرگونه تنب، قانون ینبه موجب مفاد ا .استتعیین کرده  شکنجه یلهعدم اخذ اقرار به وس

قانون  578 مادهدیگر  ازسوي .اعتبار است بیکام�ً و اشخاص ممنوع بوده و اقرار حاصل از آن  یبدن
وضع کرده  ياز اقرار اجبار جلوگیري يرا برا ي دیگريها ضمانت 1392مصوب  یمجازات اس�م

 يبه حبس و جزا يترضابطان دادگس ،قرارامتهم با هدف  ۀدر صورت شکنج، است که به موجب آن
مسئو�ن ، است دموجو ینکه در قوان ییها با توجه به ضمانت .شوند میمحکوم  یهد یو حت ينقد
با هدف  ،را دارند که در صورت وجود قرائن و امارات دال بر اتهام فرد یاراخت ینتنها ا ییقضا یقتحق
  .شوند شانع فرارم، ويتا زمان حصول برائت از  وکنند موقت را بازداشت متهم  تأمین

حق دارد در صورت وجود  یقتحق یقاض، یفريک یدادرس یینآ 33و  32، 22مواد  به موجب
 یننو هاي روش .کند یدتمد یجهنترسیدن به بازداشت موقت را تا زمان ، قرائن و امارات دال بر اتهام

بازداشت را  تیاراخ، موضوع یفتکل یینقرائن و امارات اتهام است تا زمان تع اي گونه بهکه  ییبازجو
 يها که با استفاده از روش ییقضا یقمسئو�ن تحق ياست برا یضمانت یندهد و ا یم یقتحق یبه قاض
اقرار را گرفتنِ  براي یمنطقیرمسئله اجبار و فشار غ . تنها بایدمبادرت ورزند یقتبه کشف حق، یننو

  .رداعتماد ک یجتا بتوان به نتادهند خود قرار  یتفعال خط قرمزِ

  جایگاه اقرار .2- 1- 1

و چند  علم قاضی، قسم، امارات، اسناد، ادله اثبات دعوا شامل اقرار، شد یاندر بخش دوم بکه  چنان
سند در  یناقرار را با�تر توان یم ها دادگاهموجود در  یعرف رویه به با توجه .است یگرد جزئیمورد 

اگر  شود. ییشناسا ایدب یزاقرار دروغ ن یباشد ول بر منطق استوار بایدالبته اقرار  .اثبات جرم دانست
 ،بر رد آن ارائه نکنند یمنطق یلو امارات دل ینقرا یگرکننده باشد و د فرد اقرار یانبه ز آشکارااقرار 

تواند  یمادله  یگرد، یحدر صورت نبود اقرار صر .دارد یتادله ارجح یراست و بر سا ینیرفتاقرار پذ
  .یردمورد استناد قرار گ
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ولی اقرار و  .اند د�یل دانسته ۀاست که آن را ملک اي اندازهاهمیت اقرار در امور کیفري و مدنی به 
ناع وجدانی خود ضرورت اق .به صورتی باشد که اقناع وجدان قاضی را ایجاد کند بایدد�یل دیگر 

از حدود  نبایدله کسب اقرار و دیگر اد ۀاقناع وجدان قاضی در نتیج .اثري از آثار اصل برائت است
فاقد ، آید راري که از راه شکنجه و عنف به دست میقااصو�ً زیرا ، قانون و مقررات تخطی کند

مطلب  نشانگر همینقانون اساسی نیز  38اصل  و ارزش و اعتبار بوده و داراي ارزش قضایی نیست
سنج  دستگاه دروغ نند، ماتواند مؤثر واقع شوند هاي فنی کسب اقرار می رسد روش به نظر می .است

سنج ده درصد  نقش دستگاه دروغ ،در این روش .شود میویژه فرانسه استفاده  به رهاکه در بعضی کشو
کند نود درصد است که با افزایش مهارت شخص  سنج کار می و کارشناس فنی که با دستگاه دروغ

  .توان به نتایج مطلوبی دست یافت می ،کننده با دستگاه کار
مهمی در کسب اقرار و دیگر ادله و در نهایت  و اقناع وجدان قاضی نقش بسیار علم قاضی
مجرب  یشناس روانباید قاضی خوب و داراي مهارت دادرسی بیش از هر چیز  .صدور حکم دارد

هاي آموزشی  در این زمینه تمهیداتی بیاندیشد که قضات دورهباید رسد قوه قضاییه  به نظر می .باشد
تر  با متهمان و کسب اقرار از آنان به صورت علمی ههتا بتوانند در مواج بگذرانندی را شناس روان

  .برخورد کرده و دیگر شاهد صدور احکام متکی بر کشفیات ذهنی و حدسی نباشیم
مورد  ینا .اثبات دارد ۀادل یناعتبار را ب ۀدرج ینبا�تر یعلم قاض، � نحقوق کام روي یدر بررس
، کشور ما یحقوق یهدر رو، شد یانکه ب طور هماناما ، عدد مشاهده شده استمت یحقوق يها در مثال

در مواردي حتی  .باشداثبات جرم  یلدل ینتواند با�تر یم، بر منطق باشدمنطبق که  اقرار درصورتی
، بر پایه منطق حاکم بر یک ماجرا بایدرو  ازاین؛ بودن آن واقف نیست کننده به دروغ خود اقرار
در اختیار پلیس  با همین هدفهاي نوین کشف حقیقت  روش .کردپوشیده را کشف هاي  حقیقت

  .اقرار بیان شده است گرفتنِدر اینجا نکات حقوقی  .آگاهی قرار دارد

  اقرار گرفتنِ هاي علمیِ دیگر روش .2- 1- 2

نین چ ۀکه بتواند بر پای يرو هر روش دیگر ازاین؛ بودن آن استن اجباري، اقرارگرفتنِ محدودیت 
در ادامه به چند روش جدید علمی که در مراجع حقوقی  .اعتبار حقوقی دارد، به اقرار بیانجامد اصلی
  .شود میاشاره ، استآمده معتبر 
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  تحصیل اقرار از طریق تست تصویري یا پروژکتور .2- 1- 2- 1

کردن  با وادار »روشاخ«تست معروف عبارتند از: هاي تشخیص دروغ از راست  از جمله روش
در  ؛ها آن هاي جوهر و اع�م درك و استنباط خود از گانه از لکه یک سري ده ۀشخص به مشاهد

شونده و درخواست بیان تصورات  سري عکس به بازجویی دادن یک با نشان »T.T.A«تست معروف 
دادن چند  با نشان »آسزوندي«در تست  ؛ها از طریق ساختن داستان براي هر عکس خود از این عکس

 همچنین و ؛ها آن جالب از میان جالب و غیر ۀدرخواست بیان نظر خود یا معرفی دو نمون عکس و
  ).60: 2019، 1بریان( غیرارادي شخص هاي تست میرا براي شناخت انحرافاستفاده از 

  تحصیل اقرار با استفاده از روش تداعی معانی .2- 1- 2- 2

داعی معانی یا تسلسل افکار است که طریق ت، هاي صحت و سقم اظهارات متهم یکی دیگر از روش
روش کار در این شیوه بدین صورت  .هاي دیگر تکمیل شده است مبتکر آن بود و با روش یونگ

انتخاب و در لیستی با کلمات معمولی ، است که تعدادي از کلمات که با عمل مجرمانه ارتباط دارد
ن آهر کلمه مترادف  خواهند براي ز او میخوانند و ا کلمات انتخابی را براي متهم می، شود میمخلوط 

توجه این روش آن  قسمت حساس و قابل .کنند میشده را یادداشت  بیان کند و آنگاه جواب داده را
این آزمایش چند بار  .کند مکث می، جرم ارتباط دارد است که متهم در مقابل بعضی کلماتی که با

  ).60: 2019ن، به دست آید (بریا مطلوب ۀتا نتیج شود میتکرار 

  گراف تحصیل اقرار از طریق دستگاه پلی .2- 1- 2- 3

ترین ماشینی است که تاکنون براي  سنج شهرت یافته و کامل گراف دستگاهی است که به دروغ پلی
ا به زبان بهتر ترسیم یعملکرد این ماشین عبارت است از ثبت  .کشف دروغ ساخته شده است

 . این دستگاهگفتن به صورت نمودار انسان به هنگام دروغ هاي روانی و فیزیولوژیکی بدن فنوم
تغییرات مقاومت الکتریکی پوست را که در اثر فشار ناشی از  همچنین فشار خون وهاي  واکنش

  ).80: 2019، 2جانسون( کند ثبت می، شود میدروغ ظاهر 
هاي زیادي از  مونهمعتبر است و ن ها دادگاهدر کام�ً گزارش این روش  امریکادر ایا�ت متحده 

اما در کشور ما هنوز اعتماد کامل ، استشده ها مشاهده  این گزارش ۀصدور احکام سنگین به واسط
                                                      
1. Bryan 
2. Johnson 
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دیگر که  ۀمگر به کمک چند امار؛ تواند دلیل اثبات موضوع قرار گیرد تنهایی نمی و بهنیست 
  .یک فرضیه باشد ۀکنند تقویت

  )نارکو آنالیز( درمانی ـ تحصیل اقرار از طریق روش روانی .2- 1- 2- 4

 تأثیردر اثر  ،تحقیقات جنایی خاصدر  .ی استشناس رواندرمانی با ـ روش روانی ، این روش
توان از شخص مورد آزمایش یا تحقیق  هوشی می بی داروهاي شیمیایی معین و ایجاد حالت شبه

زیرا با ، است روش مزبور به استفاده از سرم حقیقت نیز معروف .هاي صحیح به دست آورد حرف
). 80: 2019جانسون، ( ن جلوگیري کردایی متهمگو دروغتوان از  مختلف می داروا تزریق یخوراندن 

؛ بر مبناي آن نیسترأي  و گزارشی از صدوراست این روش تاکنون در کشور ما مشاهده نشده 
تواند به  تهم میدیگر اینکه بعدها م ۀنکت .اظهارنظر دقیقی کرد در این بارهتوان  رو نمی ازاین
هاي استناد  اما نمونه، اعتباري اقرار شود بودن اقرار به وسیله این روش استناد کند و موجب بی اجباري

  .�ي انگلستان مشاهده شده است در کامن، به این روش در صدور حکم

  عنوان ادله اثبات بازجویی به هاي گزارش .2- 2
کارگیري  رو اثر اصلی به ازاین؛ کشف حقیقت است هدف اصلی از بازجویی، که بیان شد طور همان
ادله اثبات جرم ، مطابق آیین دادرسی مدنی و کیفري .هاي بازجویی در کشف حقیقت است روش

اقرار منطبق ، با�ترین ادله در رویه قضایی ایران .قسامه و علم قاضی است، شهادت، سند، شامل اقرار
؛ اضی بدون استناد است که قانون بدان اشاره کرده استعلم ق، ترین دلیل بر قرائن است و پایین

  .رو در دو بخش مستقیم و غیرمستقیم به بحث در این باره پرداخته شده است ازاین

  مستقیم .2- 2- 1

مورد در  تر پیش .مرتبط بدان است يها به استناد گزارش یعلم قاض، ییبازجو يها روش یماثر مستق
 یتبه رسم ،بر قرائن باشد مبتنیکه را  به علم خود یقاض استناد قانون .صحبت شد یعلم قاض

 یاز علم خود منطق هاستفاد يبرا یقاض یلبر امارات بوده و اگر دل مبتنی بایداستناد  این .شناخته است
 یدر نظام حقوق .فراهم دارد موجبات لغو حکم صادره توسط مراجع مافوق را تواند یم، یایدبه نظر ن
در صدور احکام دارد که را اعتبار  ۀدرج ینبا�تر ییها گزارش ینچن، ست� نکام بر که مبتنی امریکا
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 یناستناد به چن یشگامِتوان پ یرا مامریکا  .قرار گرفته است یزن اندان حقوقاز  یگرد یمورد انتقاد برخ
  .است یدانست که بحث در مورد آن خارج از پژوهش کنون ییها گزارش

، شد یانب که چنان .اعتبار قرار دارد ۀدرج ینتر ییندر پا يموارد ینه چناستناد بما  یدر نظام حقوق
به  توان یصورت م در این .شود یانبرأي  صادرکننده یدر جلسه محاکمه و در حضور قاضباید اقرار 

 واقعیت منکردر جلسه دادگاه ، یشینپ يرهااگر متهم با وجود اقرااما ، کردصادر رأي  ،استناد اقرار
 یمارت و نشانه مورد استناد قاضاعنوان  به یشینپ يرهااقرا ، ولییدآن را اقرار نام توان ینم یگرد، شد
کمک  یبه قاض، آن است ظهر یشینپ يرهاکه اقرا ییبازجو يها گزارش ینجادر ا .گیرد یقرار م
د که اقرار با وجو شود می یانب ینمطلب چن یناز ا .حکم صادر کند يا در مورد مسئله کند تا می

 نیز امارات در مورد .اعتبار کامل دارد، در جلسه محاکمه عتنها با وجود استما، یقانون ۀیچیدمراحل پ
به  یقاض .شود می یدهمارت ناما، علم دهد یکه بتواند به موضوع اي یلههر وس .شد یانب یمطالب تر پیش
، است یا چه حد منطقعلم خود ت براساس یحکم قاض ینکها .تواند حکم صادر کند یمارت ما استناد
  .دارد یبه حقوق عرف گیبست

دال معامله فروش  يالف با آقا يآقا، مثال یکدر  .کنیم اشاره می یمثال حقوق دوبه  ینجادر ا
 يو بر رو شد فسخ هاًمعامله شفا .یدردگ فسخمعامله ، یستفل یاربه سبب خاما ، ملک را انجام داد

 يیگرالف مجدد ملک خود را به شخص د ياآق یپس از مدت .فسخ آن گزارش نشد، کاغذ
و در واقع  به فروش رفته استمن است ملک  یاستفاده پرداخته و مدع دال به سوء يآقا .دفروش یم

 يها باره پرداختند و روش یندر ا یقپرونده به تحق دادیار و بازپرس .کرد یراستناد به فروش مال غ
از  یخانم، معامله خدر هنگام صحبت در مورد فس ینکهاتوجه  قابل ۀنکت .شدمستند  یزبازجویی ن یننو
داشت  یانشهادت فراخوانده شد و ب يحضور داشت که بعدها برادر آنجا دال  يشرکت آقا یانمشتر
 یانب ینچن یزو بازپرس ن یارداد هاي گزارش .که معامله فسخ شده است یدمشن مبه گوش خودمن 

 یزن دال ياست که آقا ینچن .است نشدهگزارش  یکتبولی است شده  سخف هاًداشت که معامله شفا
 ،مشخص یکه در صورت پرداخت مبلغاست الف تلفن زده  يآقا هب يچند بار به قصد اخاذاحتما�ً 
سوابق شرارت است.  باره موجود نبوده یندر ا یالبته اسناد موثق .اوست يآزاد ه رضایت وحاضر ب
با  یقاض ینجادر ا .ه استقرار داد تأثیرم قاضی را تحت موجود بوده و علدر پرونده  یزدال ن يآقا

دادیار که به بازجویی از هر دو  هاي ویژه گزارش به، شده یانب و استناد به امارات، اتکا به علم خود
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اما ، الف را صادر کرد يحکم برائت آقا، شاهد زن یکبا حضور  همچنین و، طرف دعوا پرداخته بود
اما ، حضور یک شاهد زن براي چنین اثباتی کافی نبود ی استطبیع .نداد رأي به محکومیت آقاي دال
ی این شناس روان ، چراکهت اقدام شدئنسبت به صدور برا، بازجویی دادیار هاي با توجه به گزارش

گزارش بازجویی به  ،بدین صورت .صدق گفتار آقاي دال را مورد تردید قرار داد، مقام قضایی
  .قرار گرفتمورد استناد رأي  صدور رايبمستقیم تقریباً صورت 
ویژه  به ئنقرا یگرمتهم بود و د يمنزل فرد يسوز الف که به آتش يآقا، یگرمثال د یک یاندر جر

 پنجبه  يابتدا توسط دادگاه بدو، شد یم یابیارز يبر اتهام و یلیدل يسوز آتش هب يو یشینپ یدتهد
 ودهب یانهمخفکام�ً ها  آن که ازدواج يدوم و سپس همسر .محکوم شد یمهسال زندان و پرداخت جر

ه در شهرستان بود يو، داشته بودند در روز وقوع حادثه یانب اش هخانواد یزن تر پیش همچنین است و
سرانجام همسر  .شده نبود یرفتهدادگاه پذ يبراها  آن شهادت) اقارب( یکنزد یلیفام یلبه دل، است
بوده  يشهرستان نزد و در یشانا، داشت در روز حادثه نیاو ب یافتدر دادگاه حضور شخص دوم 
اعاده فرستاده شد براي پرونده  .طلب شهادت کند يماجرا حاضر نشد از و ياختفا یلبه دل لیو تاس

در اینجا  .امارات دانست یگراستناد را علم خود و د یقاض .شدصادر  یشانو سپس حکم به برائت ا
براي اعاده دادرسی و صدور  ویژه همسر متهم به هادت یک زنتوجه است که ش نیز این نکته قابل

پلیس آگاهی و  هاي دیگر گزارش ازسوي .عنوان امارت لحاظ شد به ، ولیحکم برائت کافی نبود
بازجو و  هاي رو به استناد گزارش ازاین؛ رساند صدق گفتار این مرد را به اثبات می، بازپرس پرونده
  .دادرسی اعاده شد، نشهادت این ز همچنین بازپرس و
عنوان علم خود  تواند از آن به یم یکه قاض يا که ادلهشده است برداشت  ینها چن مثال یناز ا

صدور حکم  ۀینزم، چندان محکم نباشد یلالبته اگر د� ؛باشد یمنطق باید، استفاده کند
تر  ها محکم استناد نسبت به یهر اندازه که علم قاضرو  ازاین؛ آورد میرا فراهم  یخواه نظریدتجد
 ۀدرج ینتر یینپا یعلم قاض ۀهرچند ادل .یابد یم یشافزا یزنصادره و حکم  یاعتبار حقوق، باشد

 ینسب یتتقوبه  تواند یم، مارت مطرح استاعنوان  به یکه در استناد علم قاض مواردي، استناد است
 یابغ رباشد و د یبه عوامل علممستندتر  ییبازجو یننو يها روشهر اندازه رو  ازاین ؛یانجامدآن ب
 ها استناد کرد. به آنصدور حکم  يتوان برا یم، شد حثبها  آن مورد اثبات جرم که در ۀادل یگرد
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  غیرمستقیم .2- 2- 2
اثر ، هاي نوین بازجویی هاي واصله از روش علم قاضی به استناد گزارش، که بیان شد طور همان

دیگر ادله همچون شهادت و اقرار که با�ترین نوع دلیل  به، هاي بازجویی روش اگرمستقیم است و 
هم اظهار پیشین وي  باز ـ حتی اگر اقرار در دادگاه توسط متهم انکار شود ـ بیانجامد ،اثبات است

هاي بازجویی بتواند به اقرار صریح متهم  اینکه روش .شود میامارتی قوي براي علم قاضی محسوب 
  .مرتبط است رفتهکار و و استفاده از روش بهبسته به مهارت بازج، ختم شود

  شده کشف ۀترتیب اهمیت ادل .2- 2- 3

، در احکام مشاهده شده است آن هاي حقوقی که استنادهاي مثال همچنین با توجه به آنچه بیان شد و
  :ترتیب ذیل را براي اعتبار ادله بیان داشت، ها دادگاهبندي ادله اثبات در  توان در جمع می

  ؛واقعی منطبق بر منطق مسئلهاقرار  ¢
  ؛شهادت واقعی منطبق بر منطق مسئله ¢
  ؛به اثبات رسیده استها  آن هایی که صحت اسناد و گزارش ¢
  ).است صادره از اعتبار متفاوتی برخورداررأي  ،بسته به قوت امارات( علم قاضی به استناد امارات ¢
 شده یانب یفريو ک یمدن يها یدادرس نییدر آ مورد ینخود مستقل است و ارأي  در صدور یقاض
به  تواند یمسئله ماین  .شده است منتفی ینظر قانوناز ، در امر صدور پرونده یگرد یدخالت قاض .است

اعتبار حکم  کهاست  یدهبه نظر رس ینحال چن هر به .بیانجامد یدر علم قاض تري حقوقی قويضمانت 
  .شودمعتبر  یحقوق يها و مثال عرفی حقوق براساس تواند می یصادره به استناد علم قاض

که خود اقرار کرده بود همسرش را به قتل رسانده  يمرد، در تهرانجنایی  پرونده یک یانجر در
تأیید  اش یو س�مت عقل یمعرف یقانون یابتدا به پزشک، کرده است دفننامعلوم  ییرا در جا يو و
 يسخنان و شد کهبرداشت  ینچن یشناس روان بر علم و مبتنی یننو يها به روش ییبازجودر  .شد

فوت شده و بنا به  شویژه آنکه همسر به ؛باشد يکار نینبر چ یلیتواند دل یمتناقض بوده و نمکام�ً 
اما دو روز ، صادر کردشخص دادگاه حکم برائت براي  .محل دفن مشخص است ،یمحل یقاتتحق

پرونده اعاده  .همسرش را به پلیس نشان داد ۀجسد سوخت، ضمن شکافتن دیوار منزل، پس از آزادي
 ۀنکت .قرار محکومیت صادر شد، بار با توجه به اقرار صحیح و منطبق بر واقعیت دادرسی شد و این
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توجه در این مثال حقوقی آن است که گزارش بازجویی حتی با وجود اقرار صریح که البته بر  قابل
با واقعیت  لم قاضی قرار گرفت و تنها زمانی که اقراردر نهایت مورد استناد ع، واقعیت منطبق نبود
  .شددلیل با�تري قرار گرفته و موجب محکومیت ، تناسب داشت

 و به درخواست وکیل، فردي که به جرم قتل عمد در حال محاکمه بود، در مثال حقوقی دیگر
 51اي به ماده  یحهدر �، کرده بود تأییدقطبی وي را  گزارش پزشکی قانونی که بیماري دو همچنین

موجب رفع ، جنون در هر مرحله از جنایت براساس آنکه استناد کرد قانون مجازات اس�می 
پس از ارجاع مجدد پرونده شناسی)  هاي روان روش یهبر پانتیجۀ تحقیقات ( .مسئولیت کیفري است

 تأییدقطبی وي را  بیماري دو، آیین دادرسی مدنی 205به دایره تحقیقات به موجب ماده توسط قاضی 
  .قانون مجازات اس�می صورت گرفت و مسئولیت کیفري رفع شد 51رو استناد به ماده  ازاین؛ کرد

قانون  307وکیل به استناد ماده ، بودشده اي دیگر که متهم به قتل محکوم  در جریان پرونده
ر مورد مستی مجازات اس�می در مورد رفع مسئولیت در زمان مستی و گزارش پزشکی قانونی د

داد که  میدر زمان وقوع جنایت نشان را مستی فرد نیز بازجویی  ۀنتیج .اي ایراد داشت �یحه، متهم
  .وي را مسئول قتل و مجرم شناخت، قاضی با رد این موضوع

 اقرار بر، اثبات در دادگاه يبرا یلدل ینکه با�تر شود میآشکار ، یچند مثال حقوق ینا یدر بررس
و ضمانت استناد بدان است اشاره شده  یفريک یدادرس یینمسئله در آ ینابه  .است یحصحقرائن  ۀیپا

هرگاه «است:  شده یانب یفريکي عمومی و انق�ب در امور ها دادگاه یدادرس یینقانون آ 194در ماده 
ي نباشد و ا گونه شک و شبهه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچ

کند و در صورت انکار یا  میرأي  دادگاه مبادرت به صدور، ید این معنی باشندؤائن و امارات نیز مقر
دادگاه شروع به تحقیق از شهود و ، سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر

  .»کند مطلعین و متهم کرده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می
صحت آن را اثبات ئن که قرا یگرمشخص است که اقرار با وجود د نیچن، ضمانت ینبا توجه به ا

ماده ، مقدور نبود يمورد یناگر چناما ، ستها دادگاهمسئله در  یکاستناد در اثبات  ۀدرج ینبا�تر، کند می
هایی را که براي  دادگاه پرسش، به موجب این ماده .است یدهکش یشرا پ یگريقانون ضمانت د ینهم 197

 .پرسد میاز طرفین و شهود و مطلعین ، شدن موضوع �زم است ف و ابهام و روشنرفع اخت�
رسیدگی ، دهی کند را مجبور به پاسخوي اینکه  دادگاه بدون، ها را ندهد که متهم جواب پرسش درصورتی
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  .آورد يرو یگر ادلهبه د، اول ثابت نشد دلیلکه اگر مجاز است  یقاضرو  ؛ ازایندهد را ادامه می
از  ییها مثال تر پیشکه را  یحقوق عرف همچنین و نوشته حقوق با مطابق ادله به استناد یتواول
خود  ینا، نداند تیاقرار متهم را مطابق با واقع، بازجویی یجاگر نتااما ، کردیممطرح ، شد یانآن ب
قانون  650 و 649مواد  همچنین و یمدن یدادرس یینآ 201 ادهم .سند باشد ینبر رد ا یلیتواند دل یم

که اند  برشمرده یحشهادت صح يرا برا ییها نتضما ،با هدف حفظ شهادت سالم یمجازات اس�م
 یدادرس یینآ 272در بند پنج ماده  .به کار گرفته شود ییقضا یستممسئله در س یکدر اثبات  تواند یم

پس  یآن حت شده است که به موجب بیان ییبازجو یننو يها استناد به روش يبرا دیگري ضمانت
 ۀرو اولویت ادل ازاین؛ کردرا اعاده  یدادرس ییمسئو�ن قضا یصبه تشخ توان یم ،رأي از صدور
  .بیان شد تر پیشبه همان صورتی است که شده  اثبات

  هاي نوین بازجویی در مرحله تحقیق آثار روش .2- 3
که در است داده شده  یقتحق یقاض هب یاراخت ینا، یفريو ک یمدن ینامه دادرس یینبه موجب مفاد آ

 یحت .را برقرار کند�زم  اتتأمین ،يو فرد و احتمال فرار یکبر اتهام  یصورت وجود قرائن مبن
 یقتحق یقاض یارو اخت یصبنا به تشخ، قضایی یقموارد مرتبط با تحق یگرورود به منزل و د يمجوزها
و  یحقوق یاراخت، مبنا ینو هماست مشخص نشده  باره  ینخاص در ا جزئیات .ردگی یصورت م
درستی مشخص  به، حبس افراد مظنون يمدت زمان �زم برا .سازد یم ینرا مع تأمین ياجرا ضمانت
مدت حبس  یدتمد يبرا یقتحق یقاض یاراتاخت، باشد یشترها ب اندازه که ظن بدان اما هر، است نشده
که بتواند است داده  یقتحق یقاضرا به  یاراتاخت ینا ییبازجو یننو يها روش بنابراین؛ است یشترب
، آمده است یفريو ک یمدن یدادرس یینکه در آ یاتیبه کل با توجه .صادر کند تأمینقرار  انمتهم يبرا
 ظنواند ت یبازجویی تا چه حد م یک ۀیجنت ینکها .دانست یمستند به حقوق عرف توان می را مورد این
که  یردبگ یمآن تصم براساس تواند یو ماست  ه شدهسپرد یقاض اختیارات به، دهد یشمتهم را افزا به

  .دارد اي یژهو یگاهباره جا یندر ا یحقوق يها البته مثال
 .وصلت نداشتند ینبه ا یترضا یمم يت نامزد کرده و پدر و مادر آقا با خانم از تهران یمم يآقا
و خانم  ندمجادله داشت گریکدیبا ، از شهر رفتند یرونمسافرت به ب یک يدو نامزد برا ینکه ا یهنگام

ن حضور ظ هب یمم يپدر و مادر آقا یتبا شکا .بود یمخف یتا مدت یمم يآقا .ت به تهران بازگشت
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پس از بازگشت  .عنوان مظنون به بازداشتگاه منتقل شد بهوي ، که با او مسافرت رفته بود تخانم 
 .به درازا بکشد تازداشت خانم شد تا ب یکامل مخف به طور، به درخواست پدر و مادرش، یمم يآقا

س یپل یصبه تشخ، صورت گرفت ییبازجو یشناس روانبا استفاده از روش یق که تحق یاندر جر
، استد�ل ینبا توجه به ا یقتحق یقاض .شتندا یشدن همسرش نقش یددختر در ناپد ینا، یآگاه

 يپس از چند روز آقا .کردعدم خروج از شهر تهران صادر قول شرف به را با شرط  يو يحکم آزاد
 یبه دستور قاض .شده است یداپ يکه و ندرساند یسبه اط�ع پل یافراد محل .به منزل بازگشت یمم
اما در ، را کتمان کند یقتکرد حق یدر ابتدا سع .شد ییوجباز اوبازداشت و از  يو، یقتحق
بنا  .استانجام داده ل را عم ینبه درخواست پدر و مادرش ا کردسرانجام اقرار  ییبازجو یشناس روان

 ثالم از این .آزاد شد یمم يبازداشت شدند و خود آقا يپدر و مادر و، یقتحق یبه دستور قاض
تنها گزارش کارشناس  ،تو خانم  یمم ياتهام آقا که در هر دو مورد شود میبرداشت  ینچن یحقوق
ه صحت گفتارش مشخص ت ک خانم .بود یکاف یقتحق یقاض يدر مورد صحت گفتار برا ییبازجو
پس از  یزن یمم يآقا .و تنها با قول شرف نسبت به عدم خروج از تهران آزاد شد یکم قاضحبه ، بود
در  یقتحق یقاض یاراتاخت .به بازداشتگاه منتقل شدند يپدر و مادر و یاظهارات آزاد شد ول یانب

آقاي میم نیز که موجب بازداشت بر قرائن  اقرار مبتنی .است تأمل واصله قابل هاي رابطه با گزارش
  .توجه است قابل، والدینش شد
پس از آنکه ، دو فرزند پسر و دختر بود يکه دارا یمیسل يآقا، يیگرد یمثال حقوق یاندر جر

خود را مقصر دانست و اقدام به ، بود ناموفق مسئول آن ازدواج خوددخترش ط�ق گرفت و 
طناب اعدام را پاره کرده و ، خانوادهقتل به داماد  دنِدا نسبت با هدف يپسر واما ، کرد یخودکش
گزارش  اینکه جالب .صورت گرفته استقتل ریزي کرد که  برنامه اي گونه بهرا  یخودکش ۀصحن
مرد با داماد خود اخت�ف  ینکه ا يا را عامل مرگ اع�م کرد و بنا به ادله یخفگ یزن ی قانونیپزشک

با پسر  يو .مشکوك شد یهبه قض یباهوش آگاه مأمور .ت شدداماد بازداش یعاًسر، داشته است
 یبه اصل ماجرا پ يو ،یقتحق یشناس رواندر  .دعوت کرد ییبازجو يرا برا يخانواده مصاحبه و و

 ینا ۀیبر پا .کردمورد را گزارش ، تهران بزرگ یآگاه یسپل یخود به فرمانده هاي در گزارش د وبر
به جرم  گاه هیچپسر  .شد یافتاثر طناب دار ، خانه یچوب ۀنرد يروگزارش به منزل مراجعه شد و از 

بر  یمبن نیئآوري قرا داماد خانواده آزاد شد و با جمع، پرونده یبه دستور قاض اام، خود اعتراف نکرد



  ۱۸۱  بزرگمهر، فالحتی / قتیحق اثبات ادله قلمرو در قیتحق و ییبازجو یعلم نینو يها ستهیبا

 

 صدوربراي  مختومه ۀپروند، آن بود يکه اثر طناب دار بر رو ینرده چوب ياثر انگشت پسر بر رو
  .رجاع شدبه دادگاه ارأي 

تر که  برادر کوچک .توسط همسر خود کشته شد یصالح يآقا، در تهران یگرقتل د یک یاندر جر
سر  بر، اط�ع دهد یسآنکه به پل ياما به جا، به منزل وارد شد تلپس از ق، بود اش شاگرد مغازه

و  ختهشنا یون اصلنظم، مرد ینا یاداعت ۀبا توجه به سابق .یدپول دزد يگاوصندوق رفته و مقدار
، کنداعتراف  اي مسئله یچبه ه مردبدون آنکه ، یقتحق ییبازجونتایج  .به بازداشتگاه منتقل شد سرعت به
پول از منزل و عدم اط�ع  يمتهم به دزد، ماه از بازداشت یکپس از گذشت  .یدنام یون اصلظنرا م يو
در  ، چراکهدر اینجا مورد توجه استاقرار ناقص  .دار نشد قتل را عهده یتاما مسئول، کرداقرار  یسپل

قرائن نیز این اظهار ناقص را پذیرفته  .شود میمحکومیت براي وي صادر ، شده جرم مرتکب ۀمحدود
 یشانا بازداشتحکم  یزن یقتحق یکردند و قاض تأکیدفرد  ینبر اتهام ا موارهه یکارشناسان آگاه .بودند
 یک يبراکه  يهمسر و، پرونده یگرافسر د یقبه تحق ،ماه چهارسرانجام پس از گذشت  .کرد یدرا تمد

ن ظمسئله  ینو ا ه بودبازگشت یرانبه ا يبا پرواز بعد فاصلهب�، رفته بود یخارج از کشور به دب مسافرت
  .مسئله اعتراف کرد بهسرعت  به ،زن به بازداشتگاه یناز انتقال ا پسقرار گرفت و  یاصل
 يبر مبنا ییبازجو یننو يها روشبر مبناي که  شود میداشت بر ینچن یمثال و مثال قبل این از
در قانون  صراحت بهآن  يها را مشخص کند و ضمانت تأمیناخذ  قرار دتوان یم یقتحق یقاض، یعلم
براي اثبات ادله  یدر مورد چگونگ یاتیجزئ همچنین .شده است یانب یفريو ک یمدن یدادرس یینآ
 يبرارا  تأمینتوان قرار  یم، یقتحق یقاض یصو تنها به تشخ یفنبوده و بنا به حقوق عر موجود ظن

  .این امر قرار گیرد ۀتواند ادل هاي نوین بازجویی می که روش متهم صادر کرد

  صدور رأي ۀهاي نوین بازجویی در مرحل آثار روش .2- 4
 يیگرد ۀدما همچنین و یفريو انق�ب در امور ک یعموم يها دادگاه یدادرس آیین 205مطابق ماده 
، پرونده را ناقص بداند جریان تحقیقات، دادگاه یکه قاض درصورتی، یمدن یدادرس ییندر قانون آ

 یقتحق یمانند قاض یقاض یاراتاخت، صدور رأي جریان در .دهد بازگشت یقاتتحق هتواند آن را ب یم
وشته هر دو و حقوق ن یدر واقع حقوق عرف .یستن وسیع، ییبازجو یننو يها در استناد به روش

 یحقوق يبخش در دو مبحث دعاو یندر ارو  ازاین؛ کنند میحوزه محدود  یندر ارا  یقاض یاراتاخت
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 شود می کوشششده است و  یها در ادله اثبات بررس روش این استناد به، یفريک یمو سپس جرا
  .حوزه توجه شود یندر ا یحقوق يها به مثال یشترب

  دعاوي حقوقی .2- 4- 1

 یینو دوم تع ییقضا یلنخست تعد .منظور شده است یقاض يبرا یاردو اخت، یوقحق يدر دعاو
در صدور حکم  یقاض یحقوق یاراتاخت یطهحداکثر انعطاف در ح يبه معنا ییقضا یلتعد .یتمسئول
حق  کس یچه، یقانون اساس 40مطابق اصل  .منصفانه کاربرد داردیردر شروط غ یشترمورد ب ینا .است
 یقاتمسئله توسط تحق ینا تشخیص .قرار دهد یگراناضرار به د ۀیلرا وس یشخو یحق قانون دندار
توان به  یتنها م، یده انگاشتحقوق افراد را ناد توان یاست و با توجه به آنکه نم یرپذ امکان ییقضا
به  زجوییحاصل از با یجدارد که نتا یاراتیاحکام اخت یلتعد يبرا یحال قاض هر به .آورد يرو یلتعد
 ۀکنند یلدعتواند ت یتوقع م یندر کمتر ـ نباشد یتاگر مستند به رفع مسئول ـ شده یانب يها شرو

 .کرداستناد  یزن ییبازجو یننو يها توان به روش یم، یتمسئول ییندر مورد تعاما ، یرداحکام قرار گ
شف حقیقت و ک ،سر پسر و دختر بردعوا  یافرزند  یکدو زن بر سر  يدر مورد دعوا یفقه يها مثال

در  .باشدحوزه  ینا يها یتمسئول یینتع ۀیندر زم یخوب يها مثال تواند یم، مطروحههاي  توسط روش
  .استبیان شده یی براي آن رهاو تفسیمورد پرداخته شده  یندر ا یادامه به چند مثال حقوق

، ودچک مربوط بصدور و  یدر شهرستان اصفهان که به مسائل مال یحقوق يدعوا یک یاندر جر
 بنا بر .شدمورد  یندر ا یتخصص یقاتدادسرا مسئول تحق یارداد، پرونده یبه درخواست قاض

 یمحل یقاتدر تحق .داشته است رباخوري ۀسابق، پرونده چند در تر پیش یصادق يآقا، یارگزارش داد
به  مییسل يآقا، پرونده یگرطرف د .فرد اشاره شده است ینا يبه رباخوار، سند آوري عبدون جم نیز

 .است زرحافراد م يفرد برا ینا یتشخص، شده انجام ییدر بازجو .در بازار معروف است ینام خوش
؛ نگاشته شده است يیگرتوسط شخص دظاهراً اما مبلغ ، است یمیسل يآقا يصادره به امضا چک
فظ نام با ح یشانداده شده و ا یمیسل يپول به آقا، رسد که با هدف نزول به نظر می ینچنرو  ازاین
باز را رأي  ،یاتنظر ینبا استماع ا ۀپروند یقاض .داده است یصالح يآقا هامضا ب یدچک سف ،قرض
به چک مبلغ  رصدد 80معادل  یقهمعنا که قرار حبس با سپردن وث ینبد ؛صادر کرد یمیسل يآقا يبرا

در  .گردد زندان بازبه باید صورت است که روزانه آزاد و شبانه  بدینرأي  دادگاه سپرده شده و اجراي
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 يبر بدهکار یلیحقوق نوشته که چک دل براساس یرسد که قاض یبه نظر م ینپرونده چن ینا یبررس
 یِحق قانون تواند نمی ،پرونده گزارش کرده است یاراظهارات که داد یگرنبودن د مستند یزاست و ن
استفاده کرده و با توجه به  شیخو یقانون یاراتاز اختاما ، یردبگ یدهرا ناد یصالح يآقا ي کارطلب

کرد تا متهم صادر  ینا يحکم باز را برا، ییبازجو یشناس روان يها مستند حاصل از روشیرقرائن غ
و بدهی  روزها به اشتغال بپردازد دتوان یم ، چراکهاش باز بگذارد یپرداخت بده يبرا راهیبتواند 

 ۀنکت .شدصادر  تأمینعنوان قرار  م�حظه بهشده با کمال  یینتع ۀیقوث همچنین .خود را پرداخت کند
دارد و قرار  یتتمام اظهارات ارجح بر، است چکهمان  ینجاوجود اسناد که در ا ینکها یگرد

تنها  ضیقا ،بر این اساس .قرار دارد یبرتر از علم قاض سند .آن صادر شده است براساس یتمحکوم
  .کنددر صدور حکم لحاظ  را ها علم خود توانسته است حداکثر انعطاف براساس
 و کرد یتشکا يبه خاطر بدهکار یزيعز يخانم نون از آقا، يیگرد یمثال حقوق یاندر جر

 یمبلغ مشخص، نوشته دست یک به موجب در واقع .بود يتنها شهود و دستخط و يگواهان بدهکار
اش  وش مغازهدر حال فر یزيعز يآقا .کرد یمخودداري اده بود و اکنون از پرداخت آن د قرضبه 
دادگاه  .از محل فروش مغازه صادر کردرا خود  یدرخواست برداشت بده نونخانم رو  ازاین؛ بود

اع�م  یزيعز يآقااما ، به اداره ثبت اسناد نامه نگاشت، انتقال سند یتممنوع و مغازه یفابتدا به توق
 ۀامقولن یکتنها  .تبه فروش رفته اس ياز بدهکار یشپ همچنین از آغاز دعوا و یشکرد ملک پ

 ییبازجو یاندر جر .دادن پول بود قرض یخاز تار یشآن پ شده که تاریخ انعقادبه دادگاه ارائه  یدست
ها به چند  یخدر مورد تارها  پرسش ،یاربر گزارش داد بنا .شد یابیارز یحادعا صح ینا، یارتوسط داد

سخنان  یزيعز يآقا، یدنرسپ سؤال يها یک از روش در هیچ .شده است یدهروش مختلف پرس
انجام  یدر دو روز متوال ییجوزباو  یدهپرس ها در چند جنبه سؤالاست. درواقع ان نداشته یمتناقض ب
 يآزاد، گزارش ینبه استناد ا یقاض .در گفتار خود صادق است یشانرسد ا یبه نظر مرو  ازاین؛ شد

  .را اع�م کردشده  یفسند توق
جز اي  مسئله، صدور حکم همچنین و یتمسئول یینتع ینجادر ا که شود یمبرداشت  ینمثال چن یناز ا
در  ها پرسشکه  ییروش بازجو همچنین .انجام شد ییبازجو هاي است که بنا به گزارش ییقضا یلتعد

 تأثیررا تحت  یعلم قاض، در گفتار خود صادق است یشانداشته شد ا یانو ب یدهمختلف پرس ۀچند جنب
بر صحت  يا رهاما، گشت یباز م يآن به قبل از بدهکار یخکه تار يا نوشته یگر سند دستد ازسوي .قرار داد
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البته  .شد یآن قطع يشد و اجرا یخواه فرجام، ینظرخواه یددادگاه تجد دررأي  ینا .شد یگفتار تلق ینا
 یینتع يبدهکار يبرا راحق ممتاز  یبرعکس داشت و قاض ۀیجحوزه نت یندر ا یحقوق يها مثال یگرد
  .ه شدتشناخ یتبه رسم شده انجام یشاز پ ۀمعامل، مورد خاص یندر ااما ، کرد
 یقبه هر طر ییبازجو يها روش یجاستناد به نتا، یحقوق يدعاو جریان در ینکها یینها ۀیجنت

 یانو هم در جر یتمسئول یینتع یانقرار داده و هم در جر تأثیررا تحت  یتواند علم قاض ممکن می
  .یردمورد استفاده قرار گ ییقضا یلتعد

  جرایم کیفري .2- 4- 2
و  یحقوق يدعاودر همانند آنچه ، ییحاصل از بازجو يها به استناد گزارش یقاض، یفريک جرایم در
 يمبنا .ها حکم صادر کند یتمسئول ییرتغ یا یلتواند نسبت به تعد یم، شد یانن بمرتبط بدا يها مثال
در مورد آن  تر پیشکه است  هبود یمواد قانون یگرد همچنین ودادرسی نامه  آیین یز موادن یدادرس

 ییقضا یلتعد هستند، مستوجب حد و قصاصکه  یفريدر جرایم ک ینکها هتوج قابل ۀنکت .بحث شد
مستوجب حد و قصاص و  یمدر حوزه جراو  یمبه دو قسمت تقس مبحث ینارو  ازاین؛ وجود ندارد

 ینا یبا حقوق عرف ییبه قصد آشنا یزن یحقوق يها مثال .بحث شده است یفريک یمجرا يیگرد
که مستوجب حد و  ياز موارد یرغ یفريک جرایمدر که است شده  یجهنت ینچن .شده است یانحوزه ب
 یمدر جرااما ، گفته شد یحقوق يدر بخش دعاو است که مانند آن یقاض یاراتاخت هستند، قصاص

نسبت  تواند می حاصله ادله  هب تنها بنا یقاض وجود ندارد وقضایی  یلتعد، مستوجب حد و قصاص
به صدور  یمنته ياستنادها بایدتر  ینسنگ یمدر جرا .اقدام کند تعدیل آنو  یفريک لیتمسئو یینبه تب

 یمدر جرا یو حت دارند یشتريباره دقت ب یننظر در ایدچراکه مراجع تجد، یردقرار گ يتر يحکم قو
با هدف  وییبازج هاي استناد به گزارش .کشور است یعال یواند یدنظرخواهیمرجع تجد، ینسنگ

  .باشد یکبه امارات نزد یشترب، شده متناسب با جرم انجامباید صدور حکم 
بوده  یو امارات سنادمطابق با ا، یفريک يها یتمسئول یینو هم تع ها دیلکه هم تعچنین نتیجه شد 

در استناد احکام بدان  یکه علم قاض یمارتا کیفیت البته .است آمدهبه دست  تحقیق طول درکه است 
که امارت  درصورتی .داشته باشدرا  یقتحقکشف  توان باید و است بحث قابل، کند یتوجه م

احتمال لغو آن در مرجع تجدیدنظرخواه وجود داشته و این ، چندان معتبر نباشد علم قاضی ۀکنند تأثرم
  .بیشتر است بودن جرم احتمال بسته به سنگین
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 توان یوجود ندارد و تنها م ییقضا یلتعد، یم مستوجب حد و قصاصجراریان رسیدگی به جدر 
 .شد یانب یمطالب یفرد دوقطب یحقوق مثالدر مورد  تر پیش .کردمرتفع  یارا منتسب  یتمسئول
قانون مجازات  51به ماده ها  آن متهم و وک�يمعمو�ً دهد و  یافراد رخ ماین که توسط  ییها قتل
، یابند ییرها یفريک یتاز مسئول، به جنون ستنادا هد بندر نظر دار شوند میمتوسل  یاس�م
 ۀنکتاما ، سازد تأثرمیت وضع ینرا در رابطه با ا ینظر قاض تواند یمهم  یقانون پزشکی هاي گزارش
را  یفريک یتمسئول ،یتجنون در هر مرحله از جنااست شده  یاندر قانون مذکور ب ینکهتوجه ا قابل

 تأییدرا به  یتنها جنون دائم یقانون یپزشک هاي گزارش این در حالی است که .سازد مرتفع می
 یتانجام جنا ینح در یمست یدیگر حت ازسوي .یستن یصتشخ قابل يا جنون لحظه و رساند یم

جاست که استناد به این). قانون مجازات اس�می 307ماده ( است یفريک یتمستوجب رفع مسئول
 یادشده ۀو شمول ماد یقانون یپزشک هاي گزارش .کاربرد دارد یقتحق کشف براي ینون يها روش
به  بنا يا جنون لحظه ییناما تع، استي کشف این حقیقت رهاکا از راه یمجازات اس�م ندر قانو
قرار  تأثیررا تحت  یقاضرأي  تواند یم، برخاسته است یشناس روان يها که از روش ییبازجو یجنتا

  شد یانب تر پیشاز آن  ییها مونهدهد که ن
از  یک هیچ .مشاهده شده است یتو هم رفع مسئول یتهم انتساب مسئول ،یگرموارد د یدر بررس

 یاربه اخت توان یمسئله را م ینا .است را گزارش نکرده یخواه در مرجع فرجامرأي  ها نقض مثال
در این  ییبازجو یفیتو لذا ک شود میحاصل  یعلم قاض، آن ينهاد که بر مبنا یمارتاو بنا به  یقاض
ماده  ینا براساسکه  ینیسنگ یتبا توجه به مسئولاست شده  یهتوصبارها البته  .دارد یژهو یتاهم باره
مرجع  .ها انجام داد یرا در بررس يگیر سخت یتنهاباید ، شود میمنتسب  سلب یا یقانون
؛ دارد یبر روند دادرس یقینظارت دقکه است کشور  یعال یواناحکام د یلقب ینا یخواه فرجام
 .کرد تأثرمرا  یآن علم قاض يمبنا آوري و بر جمعمستند را  ئنتمام قراباید مسئله این در  رو ازاین
  .بدون اعتماد استمعمو�ً  يا جنون لحظه یقدق یینتعبراي ها  روش دیگر

 یطهتساب آن در حان یا یفريک یتبرداشت شد که ارتفاع مسئول ینچن، بررسی حقوق عرفیدر 
هر پرونده موجود است و علم ظکه در  است ینیتنها بنا به قوت قرا، مستوجب حد و قصاص یمجرا
شده  یهجرایم توص ینبودن ا ینبا توجه به سنگ .صادر کندرأي تواند  یم ها آن مستند به یزن یقاض

 یا لبوجه به آنکه سبا ت .ها انجام شود پرونده ینا یو دقت در دادرس يگیر سخت یتکه نهااست 
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 یازن، شود میدم  یايویژه اول به، از حقوق یاريبس ییجا موجب جابه، یاحکام ینچن یترفع مسئول
  .دنشو دادرسی، محکم یاربا� و تنها با قرائن بس یاربس یتحساس اها ب پرونده یناست ا

  يریگ جهینت
باشد  گرفته انجام ي نوین بازجوییها روشاگر جریان تحقیقات بر پایه ، تاکنون بیان شد آنچهمطابق 

با�ترین  .قرار گیرد مورد استنادتواند در دادگاه  یم، هاي حقوقی در مورد آن لحاظ شود یستهباو 
باید پازل ماجرا  بودنِ البته تکمیل دارد؛ابتدا به اقرار و سپس به شهادت صحیح تعلق ، ادله اثبات ۀدرج

هر اماره  .سازد تأثرمعلم قاضی را باید جموعه امارات م ؛ وگرنهبراي مسئو�ن قضایی محرز شود
بسته به نوع  .گیرد یمآن قرار  تأثیردرجه قوت داشته و علم قاضی تحت ، برحسب میزان اعتماد بدان

ي بازجویی نیز نوعی اماره است که ها گزارش .شود میاز درجات متفاوتی از امارات استفاده ، پرونده
چنین نتیجه شد که در دعاوي  .کند یمعلم قاضی را مستند ، فته در بازجوییر کار بسته به نوع روش به

براي تعیین را تواند اختیار قاضی  یمي نوین بازجویی ها روشي حاصل از ها گزارش، حقوقی
در جرایم کیفري غیر از حد و قصاص نیز چنین  .مسئولیت یا تعدیل احکام صادره فراهم کند

در یین مسئولیت تعقاضی اختیار تعدیل نداشته و تنها ، حدي رایمجولی در  .وضعیتی مشهود است
اختیارات قاضی تحقیق این اجازه ، اما در جریان تحقیقات ؛است شده  سپردهبه اختیار قاضی  این باره
را صادر کند  تأمینقرار بازداشت موقت و دیگر موارد ، آمده دست قرائن به براساسکه است را داده 

  .مورد استبیانگر همین ز بازجویی نیز که نتایج حاصل ا
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  اد اس�می، واحد تهران مرکز.، دانشگاه آزارشد کارشناسی
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  دانشگاه تهران.
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