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 فصل اول





 ای در باب ادله اثبات دعوا و علم قاضیمبحث اول: مقدمه 

بینای   علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی و در عداد ساایر دالیال اثبااتی پای     

منظور از آن به ادله اثباات   شود یشده است از این روست که وقتی سخن از علم قاضی م

چون چنین علمی مفروض و الزمه قضاوت است بلکه منظور علمی اسات   باشد یدعوی نم

که در اثر مطلع بودن پرونده از اوضاع و احوال و قرائن موجود در آن برای قاضای حاصال   

 ییعنای باه صاورت    ؛لذا این علم باید طریقه متعارف به را ی حصول داشته باشد گردد؛ یم

 نمایند. یتحصیل علم مبه دست آمده باشد که نوع مردم از آن طریق 

پاردازیم و پا    پی  از سخن در باب علم قاضی به شرح مختصری از ادله اثبات دعوا می

کنیم. ادلاه جماع دلیال اسات و     از آن جایگاه علم قاضی را در میان این ادله جستجو می

دلیل عبارت است از راهنما، حجت، برهان گواه، نشان و هر چیزی که انساان را باه یا     

 0رود.سازد و نیز آنچه برای اثبات امری به کار میهدایت می حقیقتی

هر ک  مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی 

قانون مدنی(  0359امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده او است. )ماده 

کناد. معماوالد دادخواسات     مطارح مای   مدعی کسی است که امری خالف اصل یا ظاهر را

کند که محتاج  اما گاه طرف مقابل او نیز امری را ادعا می ؛شود دهنده مدعی محسوب می

 آن به دعوا از دفاع یا اثبات برای دعوا اصحاب که است امری از عبارت دلیلاثبات است و 

خواهاان   بر عهاده موضوع دلیل، قاعدتاد امور موضوعی است و اثبات آن  .نمایند می استناد

 دعواست.

 ادله اثبات دعوا در معنای اعم دو قسم هستند:

از: اقرار، سند، شهادت شهود  عبارت استشود و  می قطع و یقینکه باعث ایجاد  . دلیل:4

 و سوگند.

                                                             
 .11ص ، 1831نگاه بینه، تهران، ، های ادله اثباتبایسته، بهرامیبهرام  .1
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)مانناد امااره    امااره قاانونی   از اناد  عبارتکند و می ایجاد ظنکه برای قاضی  . اماره:3

 )نتیجه قرارهای تحقیق و معاینه محل(. اماره قضائیفراش و تصرف و...( و 

 اثبات دعوی از قرار ذیل است: لیدال»قانون مدنی،  0358برابر ماده 

 «. قسم.8. امارات   4. شهادت   3. اسناد کتبی  3. اقرار  4 

در کلیه اماور حقاوقی، دادگااه عاالوه بار      قانون آیین دادرسی مدنی  077به موجب ماده 

طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقادامی کاه بارای کشاف      رسیدگی به دالیل مورد استناد

این سوال مطارح اسات کاه     ادله اثبات دعوا در بحث .داد باشد، انجام خواهد حقیقت الزم

 تواند به علم خود عمل کند یا خیر؟  آیا قاضی می

آگاهی انسان به ماهیت وقایع و پدیده هاای اطاراف مای باشاد؛     علم به معنای دانستن و 

حالتی که در نتیجه سنج  قراین، شواهد، اوضاع و احوال حاکم بر یا  پدیاده خاارجی    

منظاور از علام    .رودبدست آمده است و با حصول آن هر گونه احتمال مخالف از بین مای 

ت وجدان نسبت باه موضاوع   عادی و قناع قاضی رسیدن به مرحله یقین یا علم متعارف و

یاا   دعوا و یا وقوع جرم است که از طریاق بررسای دالئال و اماارات موجاود در پروناده و      

بنابراین علم قاضی به دو دسته  .شودمشاهدات و اطالعات شخصی خارج از آن حاصل می

علام قاضای   . شاود علم شخصی و علم مبتنی بر ادله قانونی و محتویات پرونده تقسیم می

اهمیات   .ر باشاد ظا معتبر است که عینی ملموس و قابل کنترل در مراجع تجدید نزمانی 

 علم قاضی به درجه ای است که در مقام تعارض باین شاهادت شاهود و اماارات قضاایی،     

-اطمینان حاصال مای   جانب اماره را باید ترجیح داد. زیرا قاضی از اماره قضایی مستقیماد

)به جای ایجاد علم( فقط ایجاد ظن مای کناد    کند، در حالی که استماع گواهی برای وی

 آن هم آگاهی به طریق غیر مستقیم.

های حصول علم قاضی به واقعه مجرمانه از حیاث زماان و مکاان ارتکااب جارم دو       روش

دسته است: قسم اول وقتی محقق است که علام قاضای در خاارج از جلساات تحقیاق و      

محاکمه کسب شود؛ به این معنی که قاضی قبل از طرح دعوا در محکمه، واقعه کیفری را 

https://www.yasa.co/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://www.yasa.co/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C
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محقق است که قاضی پا  از مالحظاه طارح     مالحظه کند. اما قسم دوم هنگامی  شخصاد

شکایت و دالیل، شواهد و قرائن اتهام و استماع مدافعات متهم و ادله و شواهد اتهاام و باا   

بررسی کامل محتویات پرونده و دالیل آنان و اساتماع اظهاارات طارفین دعاوا، عاالم باه       

 علام  به استناد برداشت، این با واقع در .صحت اسناد جرم به متهم یا عدم صحت آن شود

 .باشد نمی مجاز دادگاه دادرس برای شخصی

 محتویات از خارج که است وی شخصی اطالعات و معلومات دادرس شخصی علم از منظور

 در مطروحاه  ادلاه  و پرونده اوراق در ایجلوه و نمود هیچ و است یافته دست آن به پرونده

 جلساه  از خاارج  در کاه  است معلوماتی شخصی علم از منظور دیگر، بیان به .ندارد دادگاه

 ایان  به نه و است شده حاصل جامعه اشخاص از شخص ی  عنوان به دادرس برای دادگاه

 .است پرونده دادرس او که اعتبار
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 مبحث دوم: جایگاه علم قاضی در بین ادله اثبات دعوا

 لازوم  جملاه  از اسات  هایی ویژگی دارای ایران جزای حقوق همچنین و فقه در قاضی علم

 متعاارف  های راه از که است معتبر  علمی که معنی بدین علم، تحصیل طرق بودن متعارف

 این غریبه علوم یا الهام و مکاشفه مانند غیرعادی های راه از نه باشد آمده فراهم معمول و

 قانون 300 ماده طبق و است رأی در علم پیدای  منشا ذکر ضرورت های ویژگی از موارد

 کند. ذکر حکم در صریح طور به را خود علم مستند باید قاضی  اسالمی مجازات

  



 00 آثار علم قاضی در رویه دادگاه ها

 مبحث سوم: جایگاه علم قاضی در قوانین 

بار وفاق دالیال قاانونی موجاود       قانون اساسی، بایاد  009و  000مطابق اصول  هر قاضی

 .رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید

قاانونی دانسات و قاضای جاهال     ی توان قاضی را ماشین پاذیرش ادلاه  به هر صورت نمی

کند و از علام  ی قانونی رسیدگی میبی چون و چرا، به مقتضای ادله نسبت به واقع را که

 .دانست پوشد مجری واقعی عدالتخود چشم می

از انقالب در مقررات قانونی پی  بینی نشاده   پی جرم  تعلم قاضی به عنوان دلیل اثبا

اماراتی که بنظار قاضای واگاذار    ذکر گردیده بود که  قانون مدنی 0234ماده تنها در بود. 

اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد اسات کاه    شده عبارت است از

 .قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند دعوی به شهادت شهود

باا   منتهادر جرائمی چون سرقت و قتل نیز  0290در قانون مجازات اسالمی مصوب سال 

شاده و مساتند آن ذکار شاود باه       از طریق متعارف حاصلاین قید که علم قاضی باید 

عنوان دلیل معتبر شناخته شد. ولیکن همواره در امکاان اساتناد باه آن در کلیاه جارائم      

علم قاضی را باا   0273اختالف نظر وجود داشت. که نهایتاد قانون مجازات اسالمی مصوب 

 پی  بینی کرد.   تمام جرائمیل اثباتی در رعایت قیودی به عنوان ی  دل

یقین حاصل از مستندات بیّن در اماری  » مجازات اسالمی،قانون  300بر اساس ماده 

در مواردی که مستند حکم، علم قاضای اسات،    شود است که نزد وی مطرح می

وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکام  

ماواردی چاون نظریاه    :»تبصره این ماده نیز مقارر گردیاده اسات کاه     در« قید کند.

کارشناس، معاینه محل، تحقیق محلی، اظهارات مطلع، گزارش ظابطاان و ساایر   

توانناد مساتند علام قاضای قارار      قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند مای 

 .«بگیرند
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قاضی با ادلاه قاانونی    در صورتی که علم:»دارد کهاین قانون نیز بیان می 303ماده 

دیگر در تعارض باشد اگرعلم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیسات  

و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر مای کناد.   

چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اسااس آنهاا   

 .«رأی صادر می شود

 گری از قانون مجازات نیز به علم قاضی اشاره دارد از جمله:مواد دی

در مواردی که دعوای کیفاری باا ادلاه شارعی از قبیال اقارار و شاهادت کاه         -464ماده 

مگر اینکه علم باه   کند یصادر م یها رأ قاضی به استناد آن شود یموضوعیت دارد اثبات م

 خالف آن داشته باشد.

که موضوعیت دارد فاقاد شارایط شارعی و قاانونی الزم باشاد       یا هرگاه ادله -463ماده 

به عنوان اماره قضائی مورد استناد قرار گیرد مشروط به اینکه همراه باا قارائن و    تواند یم

 امارات دیگر موجب علم قاضی شود.

اگر پ  از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده جرم باطل گاردد مانناد آنکاه در     -463ماده 

ود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و ماتهم  دادگاه مشخص ش

به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی یا جانی یا خسارت مالی شاده باشاد کساانی کاه     

اداکنناده ساوگند، شااکی یاا     ایراد آسیب یا خسارت مذکور مستند به آنان اسات اعام از   

ن و جباران خساارت   ر در قاانو شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقار 

 .شوند یمالی محکوم م

که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد اظهاارات او اساتماع    یدر صورت -476ماده 

و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود امااره قضاائی    یر. تشخیص میزان تأثشود یم

 با دادگاه است.
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کاار و سااهی باه عناوان شاهادت       فراماوش ، مانند یرعادیشهادت اشخاص غ -491ماده 

شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در ماورد شاهادت   

 علم داشته باشد.

در شهادت شرعی نباید علم به خالف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه  -497ماده 

و بررسای الزم را انجاام    قرائن و امارات برخالف مفاد شهادت شرعی باشد دادگاه، تحقیق

و در صورتی که به خالف واقع بودن شهادت، علام حاصال کناد شاهادت معتبار       دهد یم

 نیست.

جرح شاهد شرعی باید پی  از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجباات   -483ماده 

جرح پ  از شهادت معلوم شود. در این صورت جرح تا پای  از صادور حکام باه عمال      

 ر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.و در ه آید یم

در صورت رد شاهد شرعی از ساوی قاضای یاا جارح وی، مادعی صاالحیت        -484ماده 

 برای اثبات آن دلیل اقامه کند. تواند یشاهد م

در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن الزم نیست و گواهی مطلق به  -488ماده 

 مشروط بر آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد. کند یا جرح، کفایت متعدیل ی

در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یاا فقادان آن الزم اسات و حسان      -تبصره

 ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.

در نتیجه قانون مجازات اسالمی جدید علم قاضی را کاه بار اسااس محتویاات پروناده و      

ن باه عناوان دلیال در اثباات جارم شاناخته و علام        ناشی از مجموعه قرائن و امارات بای  

 .شخصی خارج از پرونده را مالک صدور حکم ندانسته است


