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  چكيده

در حقوق قديم . ادله كيفري تحوالت بسيار به خود ديده استدهد كه نظام تاريخ حقوق كيفري نشان مي

الطبيعه براي اثبات جرم، امري طبيعي بود و  و نظام رسيدگي اتهامي قديم اروپا، كاربرد ادله ماوراء

در . ها براي اثبات جرم پذيرفته شده بود گونه ادله اعتبار و ارزش قضايي داشت و توسل به آن اين

تدريج نظام ادله قانوني رواج يافت و در زمان انقالب كبير   اي قرون وسطي بهامپراتوري رم و اروپ

فرانسه، روش اقناع وجدان دادرس جايگزين نظام ادله قانوني گرديد كه امروزه نيز در قانون آيين 

قانونگذار ايران نيز نظام ادله معنوي را از طريق قانون اصول . دادرسي كيفري اين كشور نمود دارد

 ميالدي فرانسه 1808 هجري شمسي از قانون آيين دادرسي كيفري 1290مات جزايي مصوب محاك

اقتباس كرد و با تركيب آن با نظام ادله قانوني، يك سيستم تلفيقي را از دو نظام كه بر مبناي علم 

  .قاضي استوار گرديده بنا كرد

  

 .لم قاضي، دادرسي كيفري اقناع وجداني دادرس، ادله معنوي، ادله قانوني، ع:ها كليدواژه

 

  مقدمه -1

دهد كه نظام ادله كيفري تحوالت بسيار شگرفي را پشت تاريخ حقوق كيفري نشان مي

الطبيعه حكفرما بوده و در اين  هاي دوران باستان، ادله ماوراءدر دادرسي. سرگذاشته است

وپاي قرون در امپراتوري رم و ار. شود دوران از اصل اساسي برائت اثري مشاهده نمي

تدريج نظام ادله قانوني متداول گرديد و در زمان انقالب كبير فرانسه، روش اقناع  وسطي به

     جايگزين رژيم ادله قانوني در آن كشور شد» نظام ادله معنوي«وجدان قاضي موسوم به 

ين  قانونگذار ايران نيز نظام ادله معنوي را با اقتباس از قانون آي].18، ص 2 ؛301، ص 1[
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Email: Atadayyon@gmail.com  : نويسندة مسؤول مقاله∗



  ...ارزشيابي ادله كيفري در نظام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عباس تدين       

 58

   

 ميالدي 1808 هجري شمسي از قانون آيين دادرسي كيفري 1290دادرسي كيفري مصوب 

لذا در  ابتدا به شناخت نظام ادله قانوني و تفكيك آن از نظام ادله معنوي . فرانسه پذيرفت

پردازيم و سپس موضع سيستم دادرسي كيفري ايران و فرانسه در قبال هر كدام از اين  مي

  .  خواهيم كردها را مطالعهنظام

  

  تفكيك نظام ادله قانوني و نظام اقناع وجداني -2

هاي كيفري، اصل بر آزادي دادرس در هاي حقوقي در قلمرو دادرسيامروزه در اكثر نظام

و عقل و منطق استوار » نداي وجدان«ارزيابي ادله است تا او بتواند تصميم خود را براساس 

متداول بوده است، ولي به علت انتقاداتي » ادله قانوني«ه هرچند قبل از اين مرحله، دور. سازد

هاي تفتيشي و گرايش به كه براين روش وارد بود و به دنبال كمرنگ شدن سيستم دادرسي

اقناع وجدان «يا نظام » ادله معنوي«ويژه با انقالب كبير فرانسه، دوره  دادرسي اتهامي و به

، قاضي از آزادي در ارزيابي ادله برخوردار است، كه در اين نظام با اين. رواج يافت» قاضي

ولي آزادي او به معناي خودرأيي و استبداد قضايي نيست و به همين علت نظام اقناع وجداني 

  .هاي چندي برخوردار استنيز از محدوديت

  

   نظام ادله قانوني-2-1

د، مقنن دليل يا ادله قابل نامي» اقناع وجداني قانونگذار«توان آن را در نظام ادله قانوني كه مي

ها را پيشاپيش تعيين و دادرس را در صورت  اي از آنقبول و ارزش اثباتي هريك يا مجموعه

ارائه دليل يا ادله مورد نياز و صرف نظر از اعتقاد دروني او، موظف به صدور حكم 

رئه متهم در صورت عدم ارائه داليل مورد نظر مقنن، قاضي مكلف به تب«كند و  محكوميت مي

 در واقع، قانونگذار در اين نظام از .]233، ص3 [»است و حق ندارد به دليل ديگر استناد كند

دهد كه حكم كيفري خود را براساس ادله، قواعد ثابتي را تعيين كرده و به دادرس نشان مي

ا بار گيرد، چه شرايطي راي كه مبناي حكم قرار ميكدام سنخ از ادله استوار سازد و بر ادله

كند و هنگامي كه علم و يقين  اين قواعد، دادرس را ملزم به رعايت دقيق ضوابط مي. كند

هاي قانوني نباشد، حق اصدار حكم حاصل در وجدان وي كامالً منطبق بر قالب و فرمول

پس قانونگذار از قبل و براساس يك برنامه كلي، ارزش اثباتي ادله مختلف . محكوميت را ندارد
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بايد كوشش نمايد به ساير مقررات مربوط به «كرده، در اين فرايند، قاضي فقط را مشخص 

اش كمك به تحصيل داليل، بررسي و بازبيني داليل آگاهي يابد و بنابراين مأموريت عمده

  ].97، ص 4 [»ها و فراهم نمودن شرايط قانوني الزم براي صدور حكم است آن

) آغاز قرن دوازدهم(دوره تجديد حيات حقوق رم هاي نظام ادله قانوني را بايد در ريشه

كه به وسيله حقوقدانان عرفي و با تكيه بر قوانين ژوستينين به عمل آمد، جستجو كرد كه در 

اين نظام كه در امپراتوري رم و اروپايي قرون . قرن شانزدهم به اوج تكامل خود رسيد

صفحه « كرده كه به مثابه االختيار فرض  وسطي متداول بوده، دادرس را شخصي مسلوب

  هاي آن را فشار دهند، ضرورتاً همواره به يك روش پاسخ كليدي است كه اگر برخي از دكمه

در نظام ادله قانوني، قواعد ثابتي براي اثبات وقوع جرم و انتساب آن  ]. 397، ص 5 [»دهدمي

ر وجود يا عدم امري معين شده و دادرس مجبور است به حكم قانونگذار، امر معيني را دليل ب

قاضي «. بداند و وقوع جرم و صحت انتساب آن را منحصراً از طريق ادله قانوني احراز كند

بيني شده در قانون رأي بدهد، هرچند به وقوع جرم و انتساب آن به متهم بايد طبق داليل پيش

 تحقيق و كشف و از قدرت قانوني براي استفاده از تمام وسايل و امكانات» يقين نداشته باشد

حقيقت و توسل به تمام انواع و اقسام ادله اثباتي محروم است و در حقيقت، چون قانونگذار 

ها،  ها را تعيين و اعالم كرده و براي آن انواع ادله اثبات بزهكاري متهم و ارزش قانوني آن

در نظر خواه براي تامين برائت متهم و خواه براي صدور حكم محكوميت وي، آثار و نتايجي 

  ].18، ص 2 [گرفته است، كليه قضات ملزم به تبعيت از آن هستند

ويژه در حقوق قديم فرانسه رواج  هاي تفتيشي بهنظام ادله قانوني كه در جريان دادرسي

ها  شدت مورد ايراد و اعتراض فالسفه و حقوقدانان قرار گرفته و قرن  داشته است، هرچند به

ود، مردود و متروك شده، ولي در عمل، به علت پذيرش هاي نخستين خاست كه به شيوه

حداقل تضمين مورد «، 1ها به ادله كامل، نيمه كامل و ناتمام سلسله مراتب ادله، يعني تقسيم آن

پذيرش براي اشخاص تحت تعقيب دانسته شده است چرا كه عامل تعديل در اختيارات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ادله كامل كه منجر) الف«: ده استگونه تشريح كر بندي را اين  خود، اين تقسيمآيين دادرسي كيفري آقاي ژان پرادل در كتاب . 1

توانست منجر به ادله نيمه كامل كه نمي) ، ب)دو شهادت همسو و موافق، اقرار در محكمه(گرديد به محكوميت اشخاص مي

تر را فراهم له يا صدور حكم به يك مجازات سبكأهاي معمول مانند اعدام گردد، ولي اجازه بررسي مس محكوميت به مجازات

داد، ادله ناتمام كه ناشي از ظن ساده بود و اجازه محكوميت اشخاص را نمي) ، ج)يك شهادت يا اقرار خارج از محكمه(آورد مي

 .]785، ص5[» گرديدولي ارزش دليل فقط با تبرئه متهم زائل مي
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حتي در اين نظام،  ].340ص ،6[ »شده استگسترده وسيع قضات در آن دوران قلمداد مي

اي كه شد، ولي در همه اتهامات قابل اعمال نبود؛ به گونههرچند اقرار ملكه ادله محسوب مي

 لويي شانزدهم، اخذ اقرار تحت شكنجه نيز صرفاً با رعايت 1670در فرمان بزرگ كيفري اوت 

 شهادت نيز بايد واجد كليه و ساير ادله، مانند سند يا] 234ص  ،3[ شرايط خاصي امكانپذير بود

ويژه در  رعايت اين ضوابط و شرايط قانوني به. بودضوابط و مقررات مذكور در قانون مي

-كرد و به قضات اجازه ميها را در محكمه حفظ مي هنگام تحصيل ادله قانوني، قدرت اثباتي آن

حقوقدانان قرن هفدهم بر رويه قضايي و . داد تا براساس نوع دليل ارائه شده، اتخاذ تصميم كنند

گونه دامي براي متهم بگسترد  اين نكته اتفاق نظر دارند كه قاضي در جريان بازپرسي، نبايد هيچ

كارگيري هرگونه   هاي خود براي متقاعد ساختن متهم، از بهو بايد ضمن استفاده از مهارت

-س در اين خصوص ميژو. هاي فريبنده امتناع كندخدعه و نيرنگ و سخنان مزورانه و وعده

گونه وسايل  اين قبيل اعمال و رفتارها در شأن قاضي نيست و در صورت توسل به اين«: نويسد

تر بر مبناي احساس تا اهداف خيرخواهانه ناظر به اجراي  به نظر خواهد رسيد كه قاضي بيش

اي تابع  اين ديدگاه، امروزه نيز در برخي از كشوره].312، ص 7 [»عدالت گام برداشته است

، 8 [شود، مانند هلند، اسكاتلند و آلمان ديده مي»احصاي ادله قابل پذيرش«سيستم ادله قانوني يا 

 در حقوق كيفري هلند و اسكاتلند ادله قابل پذيرش قانوني بايد از طرق مشروع و قابل ].515ص

اص قبول تحصيل شده باشد و در حقوق كيفري آلمان، ضمن تأكيد بر اثبات مجرميت اشخ

براساس ادله منصوص، همواره شيوه تحصيل و ارائه ادله كه بايد لزوماً منطبق با قانون و 

  ].53 ، ص2 [تشريفات آن باشد، حائز اهميت است

العملي در مقابل دوره اختيار مطلق و   در حقيقت، سرآغاز پيدايش نظام ادله قانوني عكس

 گفته شد، فلسفه وجودي آن، تحديد طور كه ادله آزاد و بي قيد و شرط بوده است و همان

 هرچند در اين  .الطبيعه بوده است  اختيار قضات و جلوگيري از توسل حكام به ادله ماوراء

تدريج اصل برائت پا به عرصه وجود گذاشت، ولي با توجه به ماهيت ادله اثباتي و  دوران به

قاضي، اين نظام ادله در كشف ويژه عدم توجه به اقناع وجداني   هاي كيفري و بهشيوه رسيدگي

انتقاد و اعتراض حقوقدانان در . انگاشت حقيقت ناتوان بود و در عمل، اصل برائت را ناديده مي

 عرصه اين باره در اواخر قرن هجدهم منجر به ظهور نظام ادله معنوي يا اخالقي در

  .هاي كيفري گرديد دادرسي
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  1 نظام اقناع وجداني-2-2

تأثير «، نظام ادله معنوي يا اقناع وجداني قاضي كه برخي از آن با تعبير با پذيرش اصل برائت

در اين .  نظام ادله قانوني گرديدتدريج جايگزين اند، به ياد كرده].534، ص9[» ادله بر قوه عاقله

نظام، يقين دروني قاضي مالك قضاوت است و قاضي در كمال آزادي، ادله را مورد ارزيابي 

ساخته قانونگذار   ها مختار است و محدود به ادله پيش پذيرش يا عدم پذيرش آنقرار داده، در 

نيست و با استفاده از تمام وسايل و امكانات كشف حقيقت و با توجه به اعتقاد باطني خود 

اساس و مبناي نظام ادله معنوي براين پايه استوار است كه . كندرسيدگي و انشاي رأي مي

د نسبت به تحقق يا عدم تحقق مادي جرم و انتساب آن به مجرم و حصول اطمينان و اعتقا«

لعمل وجدان و احساس دروني قاضي اتر تحت تأثير و عكس وليت كيفري وي بيشؤتعيين مس

اين نظام به قاضي اختيار ارزيابي  ].309، ص 10 [»است تا تصميم گيري قبلي قانونگذار

، مكمل ضروري اصل آزادي دليلدر منطق تئوري اين آزادي . آزادانه ادله را اعطا كرده است

تحصيل ادله دانسته شده، چرا كه غالباً قانونگذار بعد از بيان آزادي تحصيل دليل به موضوع 

  ].11، ص11 [كندگيري قاضي بر مبناي اعتقاد باطني اشاره ميتصميم

همسنگ با ساير در نظام اقناع وجداني دادرس، همه ادله طريقيت دارند و هر دليل، ارزشي 

قاضي كيفري موظف . ها قائل نشده است گونه سلسله مراتبي بين آن ادله  دارد و قانونگذار هيچ

شود و مانند ساير به تحصيل طرق خاصي از ادله نيست و حتي اقرار ملكه، دليل محسوب نمي

 آزادي اين. ادله قضايي، ارزش و قدرت اثباتي آن، موكول به سنجش و ارزيابي دادرسان است

در سنجش ادله، از يك طرف، به اصل برائت بسيار نزديك است، چرا كه مضمون اين آزادي 

اقتضا دارد تا براي صدور حكم محكوميت، ادله كافي در دست باشد؛ يعني الزم است قاضي 

اي اي از يقين و اطمينان برسد كه اقناع خود را بر آن مبتني سازد و اگر ادلهكيفري به درجه

كند تا شك به در دست نباشد و قاضي دچار شك و ترديد گردد، اصل برائت كمك ميكافي 

 گاه با اقتضائات هاما از طرف ديگر، اين قاعد. سود متهم تفسير و حكم برائت او صادر شود

كند؛ چرا كه براساس اصل برائت، شخص تحت تعقيب از لحاظ نظري، حق اصل برائت تالقي مي

ه او اقامه شده است، منفعل باقي بماند و بخواهد كه دادسرا و شاكي دارد در دعوايي كه علي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نيك و بد اعمال آگاهي اي در باطن شخص كه وي را از قوه«و وجدان به معناي » قانع كردن و راضي كردن«اقناع به معناي  .1

  .]110، ص 10[ »دهد
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اين خطر را به دنبال دارد كه «ماند كه اين انفعال مجرميت او را اثبات كنند، ولي ترديد باقي نمي

قضات در چارچوب اقناع وجداني خود، اقرار ضمني بر مجرميت او را استنباط نمايند و در 

بيند كه فعاليت خود را گسترش داده تا بر قيب، نفع خود را در اين مياينجاست كه شخص تحت تع

  ].634، ص6 [»ها ايجاد شك و ترديد نمايد اقناع وجداني قضات غلبه نموده يا حداقل در يقين آن

كننده شايستگي و صالحيت دارند كه   به هر حال در نظام ادله معنوي، قضات رسيدگي

اين حالت براي قوه . ن خود مورد سنجش و ارزيابي قرار دهندادله ارائه شده را در عمق وجدا

زيرا اين قضاتند كه ارتباط تنگاتنگ با متهم و موضوع اتهام دارند  «نيستمقننه حقي متصور 

تواند از  قاضي كيفري مي].310، ص 1 [»نه مراجع قانونگذاري كه ارتباط محسوسي ندارند

 در نظر گرفته، استفاده كند و نقش فعالي در جستجوي تمام امكانات تحقيقي كه قانون براي او

حصول اقناع وجدان او، مورد توجه قانونگذار قرار . ادله و ارزيابي و سنجش آن داشته باشد

فلسفه ادله اثباتي در اين نظام، . گرفته و مزاياي آن نسبت به نظام ادله قانوني مشخص است

تواند به ادله رديد نيست كه دادرس نميحصول قطع و يقين براي دادرس است و البته ت

  .غيرمعقول متوسل شود

)  1«: بندي كرد  گونه دسته توان اينقواعد كلي حاكم بر اين نظام از ديدگاه حقوقدانان را مي

نمايد و دادگاه فقط اشخاصي كه خود معتقد به تقصير و مجرميت آنهاست را محكوم مي

ودن اشخاص صرفاً به علت وجود دليل يا تجمع ادله براين اساس، دادگاه موظف به محكوم نم

هنگامي كه دادگاه اقناع وجداني پيدا نمايد كه متهم بزهكار است، بدون اينكه ) 2نيست ؛

) 3تواند او را محكوم نمايد؛ ضرورتي در وجود نوع خاصي از ادله وجود داشته باشد، مي

 آزاد در پذيرش ادله و برآورد سلسله مراتب رسمي بين ادله وجود ندارد و قاضي ماهوي

  ].534، ص8 [»ارزش و قدرت آنهاست

بدون شك، در اين نظام از ادله، حصول يقين در وجدان قاضي مستلزم خودمختاري بي 

اي كه عادتاً محكوميت متهم را توانند با وجود ادلهحد و حصر او نخواهد بود و قضات نمي

آنچه . ته، بزهكاران را از چنگال عدالت برهانندطلبد، به قانع نشدن وجدان خود تمسك جسمي

براي دادرس مهم است دستيابي به حقيقت است كه با توسل به وسايل و امكانات معقول آن 

البته طرق و وسايل غيرمتعارف و مخالف با حقوق اشخاص اجتماع از . را تحصيل خواهد كرد

شف حقيقت و دستيابي به اقناع وجداني توانند به بهانه كها نميشمار ادله خارج است و دادگاه
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ارزيابي «بنابراين درنظام ادله معنوي يا . هاي غيرانساني مانند شكنجه متوسل شوندبه شيوه

با «ها از آزادي مطلق برخوردار نيستند،  ، قضات در تحصيل دليل و ارزيابي آن»آزادانه ادله

يط خاص انجام پذيرد و اين قواعد آوري داليل بايد بر طبق قواعد و شرااين توضيح كه جمع

تنها ناظر به قضات دادگاه نيست، بلكه قضات دادسرا و ساير مأموران كشف و تعقيب جرم 

 و دليل بايد با رعايت ]75، ص 12[» باشندنيز در وظايف خود ملزم به رعايت اين قواعد مي

گردد، مي و قانون تحميل ]167، ص 13[اصولي كه توسط اصل مشروعيت تحصيل ادله 

استفاده احتمالي و    به همين علت براي جلوگيري از هرگونه سوء].108، ص 14 [تحصيل شود

هاي چندي بر اصل آزادي دادرسان در عدول از اصل مشروعيت تحصيل دليل، محدوديت

  .ارزيابي ادله وارد شده است

  

   تحديد گستره قاعده اقناع وجداني قاضي-2-3

تر شدن تم ادله اخالقي يا اقناع وجداني قاضي، براي روشنقبل از بررسي محدوديت سيس

هاي موجود بين دو نظام ترين تفاوت هاي ادله قانوني و معنوي، شاخصساختار هريك از نظام

  :شويمرا يادآور مي

كه در نظام ادله قانوني ، ادله اثبات دعوا مشخص و محدود است و هميشه   ايننخست

شود، برعكس ، در نظام ادله اخالقي، ادله سي در نظر گرفته ميقواعد ثابتي در زمينه دادر

شود، معناي آن، محدود بودن اثبات دعوا گسترده است و اگر ادله خاصي در قوانين ذكر مي

  .طرق اثبات دعوا به آن موارد نيست

كه در نظام ادله قانوني، ارزش اثباتي ادله بر عهده قانونگذار است و او بايد  دوم اين

ص كند كه در هر مورد، از كدام ادله و با چه شرايطي استفاده شود و براي اثبات هر مشخ

در حقيقت، دادرس در اين نظام، نقش . توان استفاده كرداي ميدعوا، منحصراً از چه ادله

اجرايي دارد، در حالي كه در نظام ادله معنوي، دادرس ارزش اثباتي ادله را در اكثر موارد 

  .كند و بايد تشخيص دهد كه ادله موجود براي اثبات ادعا كافي است يا خير خود تعيين مي

با فراهم آمدن ادله . كه ادله اثبات دعوا در سيستم ادله قانوني، موضوعيت دارد سوم اين

دهد، بيني كرده است، دادرس به محكوميت متهم حكم ميو تكميل شرايطي كه قانونگذار پيش

و واقف باشد؛ ولي در سيستم اقناع وجداني قاضي، ادله طريقيت دارند هرچند كه خود به بيگناهي ا
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  .تر براي كمك و راهنمايي دادرس است گردند بيشاي كه از طرف قانونگذار تعيين ميو ادله

كه در نظام ادله قانوني، مأموريت عمده قاضي، كمك به تحصيل ادله، بررسي و  چهارم اين

هدف قاضي رسيدن . يط قانوني الزم براي صدور حكم استها و فراهم كردن شرا بازبيني آن

دهد تا محتوا؛ در تر اهميت مي به حقيقت قضايي است و از اين رو به شكل و صورت بيش

. حالي كه در سيستم اقناع وجداني قاضي، مأموريت عمده دادرس، تحصيل علم و يقين است

ز طرق مسائل انساني و رواني، اقناع او بايد از طريق تحقيقات علمي و استنباط از ادله يا ا

   .بنابراين، هدف او رسيدن به حقيقت مطلق است. وجدان حاصل كند

توان در تفاوت اين نظام با نظام ادله قانوني جستجو هاي نظام ادله معنوي را ميمحدوديت

در ها  به همين علت،آزادي دادرسان در ارزيابي ادله و تعيين ارزش و قدرت اثباتي آن. كرد

هاي چندي مواجه گرديده است كه برخي از فرايند دادرسي كيفري و صدور حكم با محدوديت

  :ها، ريشه در احترام به اصل مشروعيت تحصيل دليل در امور كيفري دارد آن

اي كه كه آرا و احكام صادر از مراجع كيفري بايد مستند و مستدل باشد، به گونه نخست اين

ها همراه با استدالل و به طور  امل بيان و احكام صادر بر مبناي آنكليه ادله بايد به طور ك

منطقي انشا گردند، چرا كه ارزشگذاري ادله توسط دادرسان، موضوع نظارت و كنترل مراجع 

گيرد و ديوان عالي كشور فقط بر صحت اسباب و ويژه ديوان عالي كشور قرار نمي عالي به

پس مالك اقناع  ].36، ص 15 [كندن مبتني گرديده، نظارت مياي كه اقناع وجداني قاضي بر آادله

وجداني، نوعي است، به صورتي كه هركس در مقام قضاوت و داوري با ادله موجود مواجه 

  .كننده به دعوا به آن رسيده است  بايد به همان اعتقادي دست يابد كه قاضي رسيدگيگردد، 

نون آيين دادرسي كيفري ايران، آراي  قا214 قانون اساسي و ماده 166براساس اصل 

ها بايد مستدل و موجه بوده، مستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه براساس آن دادگاه

گونه كه خواهيم ديد،   در حقوق كيفري فرانسه، همان].152، ص 16 [رأي صادر گرديده است

د، در حالي كه به هاي جنحه و خالف، مكلف به توجيه تصميمات و آراي خود هستندادگاه

 اين همه، قضات با 1.هاي جنايي از ارائه هرگونه توجيه معافندموجب سنتي ديرينه، دادگاه

فرانسوي هرچند مكلفند به احصاي آنچه دليل ارتكاب جرم محسوب شده، بپردازند، ولي 

  .دارندها شده است، ن اي كه منجر به اقناع وجداني آناجباري به توجيه ارزيابي خود از ادله
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1. voir: les articles 353 et 485 c.pr.pén. 
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كه اقناع وجداني قاضي بايد براساس توجه به تمامي ادله و برمبناي منطق وعقل  دوم اين

دليل در معناي واقعي و عرفي كلمه وجود «در نظام ادله معنوي . سليم به دست آمده باشد

ن تواند مثبت دعواي كيفري باشد، بلكه از كليه قراينفسه نمي  تنهايي و في  ندارد و هيچ امري به

اگر اوضاع و احوال و قراين و امارات . شودو امارات و مدارك و اسناد و شواهد استفاده مي

ها را برساند و بتواند در قاضي و يا  با يكديگر همخواني داشته و مقرون به صحت بودن آن

نفس دليل مهم نيست؛ . گيردهيات منصفه اقناع وجداني بيافريند، موجب محكوميت قرار مي

 قاضي بايد با توجه به جميع ادله ].59، ص 17 [»ينان ايجاد شده براي قاضي استمهم، اطم

 و به همين علت، صرف اعتماد به يك دليل و عدم 1موجود در پرونده، به يقين و اطمينان برسد

 و مطمئناً رأيي كه به استناد ظن و گمان 2گرددتوجه به ادله ديگر، خود موجب نقض رأي مي

 و صدور حكم بر مبناي احتمال، برخالف اصول و 3ته، در خور تأييد نيستو شبهه اصدار ياف

  4.موازين قضايي و قانوني است

كه اقناع وجداني بايد از ادله ارائه شده به دادگاه كه به صورت حضوري، مورد  سوم اين

رعايت اصل حضوري بودن . اند، حاصل شده باشدبحث و مذاكره اصحاب دعوا قرار گرفته

 قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه مورد تأكيد قرار گرفته 427در بند دوم ماده دادرسي 

تواند  بنابراين، بايد تمام عوامل اتهامي مورد بحث آزاد طرفين قرار گيرد و دادرس نمي5.است

اي كه به اطالع  يا ادله6)در حقوق فرانسه(تصميم خود را براساس شايعات يا علم شخصي 

 يا براساس رسيدگي پيشيني كه مجدداً موضوع بحث در جلسه دادگاه 7اندهاصحاب دعوا نرسيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حكم به ثبوت جرم به موجب گواهي «:  شعبه دوم ديوان عالي كشور ايران آمده است10/9/1311 مورخ 1211 در رأي شماره .1

كميسيون مشورتي آيين دادرسي . »نخواهد داشتيك نفر گواه در صورتي كه موجب اطمينان دادگاه واقع شود، مانع قانوني 

در امور جزايي مدارك و داليل احصا شده و محدود نيست و قاضي «:  گفته است1/4/1344كيفري اداره حقوقي نيز در تاريخ 

ن تواند به عنوااي ميتحقيق يا دادرس دادگاه جزايي در كشف حقيقت و حصول يقين و وصول به حقيقت، از هر امر و نشانه

  .»دليل و مدرك استفاده كند و ارزش داليل هم با تطبيق به اوضاع و احوال خاص هر مورد بسته به نظر قاضي است

  .]125، ص 18 [70/860/26دادنامه اصداري در پرونده كالسه . 2

  .]156، ص  19[  دادگاه تجديدنظر استان تهران12 شعبه 18/8/74 مورخ 304دادنامه شماره . 3

  .]25، ص 18[  71/290/20صداري در پرونده كالسه دادنامه ا. 4

اي كه در جريان مذاكرات مطرح و به صورت حضوري و نزد او بحث تواند تصميم خود را براساس ادلهقاضي فقط مي«. 5

  .»شوند، استوار كند مي

6. Cass.crim.,3 avril 1984: Bull.crim.no 130; cass.crim.,29 mars 1977: Bull.crim.no116. 
7. Cass.crim.,6 mars 1973: Bull.crim.no112. 
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  1.قرار نگرفته است، استوار كند

اي كه از سوي كه دادرس مجاز نيست اعتقاد وجداني خود را بر مبناي ادله چهارم اين

يت قانونگذار ممنوع اعالم شده يا در عين مجاز بودن، به طريق غيرقانوني و با نقض اصل مشروع

االصول بايد   منشأ اقناع وجداني قاضي، علي. اند، استوار سازدتحصيل دليل، به دست آمده

مستحصل و مستخرج از محتويات پرونده و ادله قانوني و مشروعي باشد كه از سوي اصحاب 

ادله بايد به طور قانوني و با رعايت حقوق دفاعي متهم «. انددعوا ارائه و مورد بحث قرار گرفته

و سپس دادرس با احراز اين موضوع، درصدد ] 787 ، ص5[» آوري شده باشندصيل و جمعتح

  .دستيابي به اقناع وجداني و حصول يقين برآيد

بنابراين، هرچند اقناع وجداني و اطمينان قضايي دادرس از فحص و بررسي محتواي ادله 

سخ به نداي وجدان، در گردد ولي الزمه حصول به يقين و پاها ناشي مي و ارزش اثباتي آن

توان بر چگونه مي. بدو امر، اطمينان و اعتماد به ادله موجود در فرايند دادرسي كيفري است

گونه اعتماد  اي كه در صحت تحصيل و مشروعيت كسب آن، هيچمبناي ادله غيرقانوني يا ادله

راساس آن، و اطميناني وجود ندارد، سنگ بناي ايقان واعتقاد باطني را قرار داد كه ب

  ؟كردشهروندان اجتماع را كه در سايه اصل برائت قرار دارند، محكوم و مجازات خواهد 

  

   بررسي موضع سيستم دادرسي كيفري ايران و فرانسه-3

 هجري شمسي از قانون 1290قانون آيين دادرسي كيفري ايران مصوب يازدهم شهريور ماه 

اقتباس » كد ناپلئون«ي فرانسه، معروف به  ميالد1808آيين دادرسي كيفري هفدهم نوامبر 

نظام ادله معنوي براي اولين بار، براساس قوانين مورخ شانزدهم و بيست و نهم . گرديده است

 2 قانون آيين دادرسي كيفري342 وارد حقوق فرانسه شد و پس از آن در ماده 1791سپتامبر 

جه به علت وجودي قانون آيين دادرسي با تو. تفصيل بيان گرديد   ميالدي به1808هفدهم نوامبر 

توان گفت كه قانونگذار ايراني، ادله اثباتي خاصي را ذكر نكرده  هجري شمسي مي1290كيفري 

 اقناع وجدان قاضي  فرانسه، از روش1808و بنا به اقتباس از قانون آيين دادرسي كيفري 

 و آراي شعب ديوان 1290با بررسي مواد قانون آيين دادرسي كيفري . تبعيت كرده است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cass.crim.,19 dec.1973: Bull.crim.no480. 

  . فعلي قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه353 ماده .2
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 اين نتيجه حاصل 1توان به قوت اين ديدگاه پي برد؛ چرا كه از مفاد مواد قانوني،عالي كشور مي

شود كه قانونگذار خواستار كشف حقيقت و حصول قطع و يقين و اقناع وجدان قضات مي

س بايد  زيرا دادر2محاكم است و حتي دست قاضي را با وجود اقرار متهمان باز گذاشته است،

در اين . اقرار و ساير ادله اثباتي را ارزشيابي كرده، براساس اعتقاد باطني خود انشاي رأي كند

در امور جزايي، مدارك و «زمينه كميسيون آيين دادرسي كيفري اداره حقوقي گفته است كه

داليل احصا شده و محدود نيست و قاضي تحقيق يا دادرس دادگاه جزايي در كشف حقيقت و 

تواند به عنوان دليل و مدرك استفاده  اي ميل يقين و وصول به حقيقت، از هر امر و نشانهحصو

  3.»كند و ارزش داليل هم با تطبيق به اوضاع و احوال خاص هر مورد بسته به نظر قاضي است

كنيم كه با بررسي آراي ديوان عالي كشور و رويه قضايي در ايران به مواردي برخورد مي

 و از طرف ديگر، 4آراي برائت مبتني بر حصول علم و يقين محاكم تالي تأييد شدهاز يك طرف، 

آراي محكوميت متكي به ادله محاكم تالي كه موجبات حصول اطمينان و علم و يقين هيأت 

 و به طور كلي، در مقام صدور حكم به ارتكاب جرم، فقط 5 نقض گرديده عمومي را فراهم نكرده

  6 .نده معتبر دانسته شده استادله و شواهد اقناع كن

بنابراين، قبل از انقالب اسالمي، اقناع وجدان قاضي شرط الزم براي اتخاذ تصميم قضايي 

 به اين نكته به طور 1337 قانون محاكم جنايي مصوب 39شده است و حتي ماده محسوب مي

دان، مشاوره دادگاه پس از ختم رسيدگي با استعانت از خداوند و وج«ضمني اشاره دارد كه 

در نظام قضايي بعد . »نمايدنموده و با توجه به محتويات پرونده مبادرت به صدور رأي مي

هاي زيادي در سازمان قضايي و ماهيت جرائم و از انقالب اسالمي، تغييرات و دگرگوني

. ها به وجود آمده و هدف اين تحوالت، اسالمي كردن تأسيسات مزبور بوده استمجازات

رغم تغييرات بنيادي، در مورد نظام ادله اثباتي، نيازي به تغييرات كلي نداشته   ارعليقانونگذ

در نظام قضايي قبل از انقالب اسالمي، رژيم داليل معنوي يا اقناع وجدان قاضي «است، چرا كه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ش. ه1290 قانون آيين دادرسي كيفري 324 و 89، 87، 80، 48، 40، 23مانند ماده . 1

  .ش. ه1290 قانون آيين دادرسي كيفري 329 ماده .2

  .1/4/1344 نظريه كميسيون مشورتي آيين دادرسي كيفري اداره حقوقي مورخ .3

  . هيأت عمومي ديوان عالي كشور22/12/1341 مورخ 5200رأي شماره . 4

  . هيأت عمومي ديوان عالي كشور22/11/1341 مورخ 4622رأي شماره . 5

  . هيأت عمومي ديوان عالي كشور26/7/1344 مورخ 1024 و شماره 23/6/1316 مورخ 1875 رأي شماره .6
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ترين رژيم داليل درجهان امروز است و با نظام دادرسي اسالم نيز حاكميت داشته كه پيشرفته

 در دادرسي اسالمي، مقصود و مطلوب قاضي، كشف واقع و ].315، ص 1 [»گي داردهماهن

و حديث » و ال تقف ما ليس لك به علم«دستيابي به حقيقت است و با توجه به اصل برائت و نص 

، قاضي بايد به »احتياط در دماء« و مدرك شرعي ]43، ص 20[ »بالشبهاتادرئوا الحدود «

دليل كاشف از حقيقت باشد و به قاضي اطمينان بخشد كه جرم رخ داده واقعيت امر دست يافته، 

   .و متهم مرتكب آن شده است

هاي عمومي و انقالب در امور كيفري مصوب با مداقه در مواد قانون آيين دادرسي دادگاه

توان به ادامه حاكميت نظام ادله معنوي در فرايند دادرسي كيفري پي برد و  مي26/6/13781

هاي ونه نتيجه گرفت كه در نظام قانونگذاري بعد از انقالب اسالمي با الهام از ويژگيگ اين

درء و لزوم قطع و يقين براي قاضي، روش ادله دادرسي اسالمي از قبيل حاكميت قاعده 

شوراي عالي قضايي نيز . معنوي در نظام قضايي ايران كماكان تثبيت و تسجيل گرديده است

هرچند در برخي از جرائم طريق «: هاي خود، خطاب به قضات آورده استدر يكي از بخشنامه

ب طريقيت و حصول علم براي اثبات دعوي در قانون ذكر شده است، لكن چون اين امر از با

قاضي است و قاضي براي حصول قطع و يقين از هيچ نوع تحقيقي كه علم را تحصيل كند، 

ها، استفاده از طريق علمي كشف جرم را مورد غفلت قرار منع نگرديده است، لذا در رسيدگي

 اما از 2.»ندندهند و از وسايلي كه دانش بشري در اين زمينه فراهم نموده است، استفاده نماي

 و 20/7/1361 و 3/6/1361اين واقعيت كه در قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 

 براي جرائم داراي مجازات حدود و قصاص، 8/5/1370سپس قانون مجازات اسالمي مصوب 

رسد سيستم لذا به نظر مي. توان غافل شدبيني گرديده است، نميادله اثباتي خاصي پيش

ق ايران را بايد تلفيقي از سيستم ادله قانوني و سيستم اقناع وجداني قاضي دادرسي در حقو

با تفوق سيستم اخير بر سيستم ادله قانوني دانست؛ با اين توضيح كه هرگاه در حدود و 

قصاص و ديات، براي دادرس از طريق ادله منصوص و با نام مانند شهادت و اقرار، اقناع 

و دفعات اقرار بايد به همان ترتيب و ميزاني باشد كه شارع وجداني حاصل شود، تعداد شهود 

حال آنكه در ساير موارد و از جمله در تعزيرات، دست قاضي كامالً باز است «معين كرده و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  قانون آيين دادرسي كيفري211و 207، 197، 194 مانند ماده .1

  . شوراي عالي قضايي6/12/1363 مورخ 56313/1بخشنامه شماره . 2
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تر از شهادت   تواند بر مبناي ادله موجود در پرونده، هرچند به ظاهر كم اهميتو اقناع وي مي

اين  ].241، ص 3 [» دفعات اقراري نازلتر حاصل شودو اقرار يا با تعداد شهودي كمتر و

 فرانسوي كه از انقالبيون و اعضاي مجلس قانون 1سيستم تلفيقي، اولين بار توسط روبسپير

توان سيستمي را او معتقد بود كه مي. اساسي انقالب كبير فرانسه بود، بنيان گذاشته شد

كند، جايگاه مهمي را براي سيستم تماد ميبيني كرد تا در عين حال كه به ادله قانوني اعپيش

توان بدون حاكميت كرد كه هيچ متهمي را نمي  او پيشنهاد مي. اقناع وجدان قاضي فراهم آورد

فروض قانوني محكوم كرد و در عين حال، هيچ دليل قانوني نيز چنانچه منجر به اقناع وجدان 

تواند مبناي محكوميت اشد، نميهاي وجداني قاضي در تعارض بقاضي نشود يا با دريافت

  ].267، ص 21 [قرار گيرد

بنابراين در سيستم دادرسي كيفري ايران با تلفيقي از دو نظام مختلف مواجه هستيم كه 

هاي هاي عملي دادرسي و اهداف رسيدگيتر و با جنبهتفوق نظام ادله معنوي در آن مشهود

ي از صدور احكام ناعادالنه و ممانعت از كيفري كه همانا دستيابي به حقيقت امر و جلوگير

هاي اجتماعي و اين تفوق كه منطبق با واقعيت. وقوع اشتباهات قضايي است، سازگارتر است

رفته كه براي شهادت، اقرار و قسامه نيز قائل به جا پيش پيشينه قانونگذاري ايران است تا آن

ضي به اقناع وجداني تلقي كرده ها را وسايلي منصوص براي دستيابي قا طريقيت شده و آن

  ].241، ص 3 [است

كه در فقه شيعه بين جرائم تعزيري و غيرتعزيري از  اي كه ذكر آن سودمند است ايننكته

شود و اگر تفاوتي وجود داشته باشد، از لحاظ آزادي عمل نظر ادله اثبات تفاوتي ديده نمي

حاظ ادله اثبات و كم و كيف آن تفاوتي قاضي در تعيين نوع مجازات و عدم آن است والّا از ل

  . بنابراين، فرق گذاشتن بين اثبات اين دو نوع جرم دليلي ندارد].81، ص 22 [نيست

نظام ادله معنوي از زمان انقالب كبير فرانسه با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري 

دادرسي حضوري  پذيرفته شد و اين نظام به علت هماهنگي با 1808فرانسه در هفدهم نوامبر 

 اصل اقناع وجداني ].341، ص2 [و مساعد بودن به حال شخص تحت تعقيب حفظ گرديد

  : قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه به شرح زير مطرح شده است353صراحت در ماده   به

كه دادگاه جنايي به كار خود پايان دهد و قبل از شروع مشاوره، رئيس دادگاه،  پيش از اين«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Robespierre 
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تر به چشم  ل تعليمي زير را  كه با حروف درشت در محلي از اتاق مشاوره كه بيشدستورالعم

قانون از هيأت منصفه درخصوص نحوه حصول : كندخورد نيز الصاق شده است، قرائت ميمي

. كندقانون مطلقاً مقرراتي در ارتباط با جامعيت و كفايت دليل وضع نمي. خواهدعلم توضيح نمي

خواهد كه در كمال آرامش و با مراجعه به وجدان خود به اين پرسش فه ميقانون از هيأت منص

پاسخ دهد كه اثر معقول ادله ارائه شده عليه متهم و آنچه او در مقام دفاع از خود به آن متوسل 

قانون فقط اين پرسش را كه در برگيرنده كل وظايف آنان است، مطرح . شده، چه بوده است

  »ني و اقناع وجداني داريد؟آيا اعتقاد باط: كندمي

مورد ) 536ماده (و خالف ) 427بند نخست ماده (اين اصل همچنين در موضوعات جنحه 

 در نظام 1.توجه قرار گرفته و رويه قضايي در بسياري از آراي خود به آن اشاره كرده است

ي به ارزيابي مانند هر دليل ديگر« و حتي اقرار 2ادله معنوي، قاضي وابسته به هيچ دليلي نيست

 در 4 .تواند اقرار را از عداد ادله خارج كندراحتي مي   و قاضي به3»شودآزادانه قضات واگذار مي

هايي را  كه  ها را ارزيابي كند و در صورت تعارض، آنتواند ارزش شهادتهمين راستا، او مي

شناسي نيست و گزارش  قاضي هرگز وابسته به نتايج كار5 .پندارد، برگزيندمعتبر و راستين مي

  .آوري در كنار ساير ادله به حساب آيد  نيز بايد دليل اقناع

صراحت در برخي آراي ديوان عالي كشور فرانسه   اصل ارزيابي ادله توسط دادرسان به

قضات ماهوي حق دارند با اقتدار ارزش ادله ارائه شده در « : مورد تأييد قرار گرفته است

  6.»ارزيابي قرار دهند و اقناع وجداني خود را بر آن استوار سازندجريان مذاكرات را مورد 

 اي كه در جريانبه طور كلي در دادرسي كيفري، دادرس يقين خود را براساس مجموعه ادله

كند و ادله بايد لزوماً با حضور اصحاب دعوا مورد بحث و مذاكرات مطرح شده است استوار مي

قاضي «: كند  قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه مقرر مي427 بند دوم ماده. مذاكره قرار گيرد

اي كه در جريان مذاكرات مطرح و به صورت تواند تصميم خود را براساس ادلهفقط مي

اصل اقناع وجداني به طور خالصه به اين معنا . »شوند، استوار كندحضوري در نزد او بحث مي

ها   را با توجه به ادله موجود نزد آنقضات آزادانه مجرميت شخص تحت تعقيب«است كه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cass.crim.,22 mai 1946:Bull.crim.no 168; cass.crim.,28 oct.1975: Bull.crim.no 228. 
2. Cass.crim., 24 janvier 1973: Bull.crim.no 33. 
3. Art. 428 c.pr.pén. 
4. Cass.crim., 4 janvier 1985: Bull.crim.no 11; cass.crim; 9 mars 1971: Bull.crim.no 80. 
5. Cass.crim.,13 janvier 1960: Bull.crim.no 17. 
6. Cass.crim., 3 mars 1964: Bull.crim.no 27; cass.crim., 21 novembre 1991: Bull.crim. no 427. 
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گونه  كنند و وابسته به هيچ نوع دليلي نيستند و بين انواع مختلف ادله هيچبررسي و ارزيابي مي

گيرند كه دليلي نسبت به ادله ديگر   سلسله مراتبي وجود ندارد و قضات بدون اجبار تصميم مي

  ].77، ص23 [»آورتر است  اقناع

به اين معنا نيست كه دادگاه نبايد تصميمات و آراي خود را توجيه اصل اقناع وجداني 

اين تصميمات، اصل «گردد كه جا معلوم مي ها از آناهميت توجيه آرا و تصميمات دادگاه. كند

اي كه مبناي اقناع وجداني دادرس قرار سازند و براي شناخت ادلهبرائت را دگرگون مي

كه ديوان كشور بتواند نظارت قانوني بودن آرا را  براي اين« و در نهايت ]24، ص6[» اندگرفته

  .  مفيد خواهد بود]38، ص24 [»اعمال كند

هاي جنايي فرانسه به موجب سنتي ديرينه از ارائه هرگونه توجيه معاف هستند، دادگاه

پذيرد و ها اساساً به وسيله هيأت منصفه صورت ميچرا كه اتخاذ تصميم در اين دادگاه

 353بند آخر ماده .  هيأت منصفه، الزامي در توجيه نحوه حصول يقين خود ندارنداعضاي

اين پرسش را كه دربرگيرنده كل وظايف آنان است، مطرح « قانون آيين دادرسي كيفري

هاي اعضاي هيأت منصفه، به وسيله برگه» آيا اعتقاد باطني و اقناع وجداني داريد؟: كند مي

بر » خير«يا » بله«دهند و به اين منظور، نظر خود را با كلمه   ميكتبي و آراي جداگانه رأي 

ديوان .  لذا بيش از اين، تكليف قانوني ندارند1 .اندازندها نوشته، در صندوق ميروي برگه

هاي جنايي را مورد انتقاد قرار داده و عدم اروپايي حقوق بشر، عدم توجيه آرا در دادگاه

  2 .ن دادرسي منصفانه دانسته استتوجيه رأي را به مفهوم فقدا

در اين . ملزم به توجيه آراي خود هستند) دادگاه پليس(هاي جنحه و خالف اما دادگاه

اي كه در جريان مذاكرات مطرح ها قاضي كيفري بايد تصميم خود را براساس ادلهدادگاه

و در صورت مالحظه ها نظارت دارد اند، بنا كند و ديوان عالي كشور بر آراي اين دادگاهشده

 قانون آيين 593صراحت در ماده    اين موضوع به3.كند ها را نقض مي عدم توجيه آرا، آن

آراي شعبه تحقيق و آرا و احكام آخرين مرجع، در صورتي كه «: دادرسي كيفري آمده است

 ها ناكافي باشند و به حاوي ادله و موجبات رأي نباشد يا در صورتي كه ادله و موجبات آن

كه آيا قانون در مفاد رأي رعايت شده  ديوان عالي كشور، اجازه نظارت خود و بررسي اين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Voir. Les articles 356 et 357 c.pr.pén. 
2. C.E.D.H., 19 déc .1997, Helle c/finlande. 
3. Cass.crim., 15 oct.1996, Maricot : juris- Data no 004852; cass . crim., 3 janvier 1978: Bull .crim., No 1. 
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 همين قانون، در مورد تصميمات 485ماده . »شوداست يا خير را ندهد، باطل اعالم مي

  .»...هر رأي بايد حاوي ادله و مفاد حكم باشد «هاي جنحه مقرر كرده است كه  دادگاه

ني قاضي در سيستم دادرسي كيفري فرانسه پذيرفته شده، ولي هرچند اصل اقناع وجدا

  .قانونگذار استثنائات چندي را براي اين اصل پذيرفته است 

 بند يك ماده ].78، ص23 [»كنندجرايم خالفي از سيستم ادله قانوني تبعيت مي«كه   اول اين

صورتجلسات يا جرائم خالفي يا توسط «: دارد قانون آيين دادرسي كيفري مقرر مي537

ها ثابت  ها و صورتجلسات توسط شهود يا به كمك آن  ها يا در صورت فقدان گزارشگزارش

بنابراين، فقط دو نوع دليل يعني صورتجلسه يا شهادت براي اثبات جرائم خالفي . »شوندمي

 به به استثناي حاالتي كه قانون«: افزايدبند دوم همين ماده در ادامه مي. پذيرفته شده است

هاي تهيه شده توسط افسران و   گونه ديگري مقرر كرده است، صورتجلسات يا گزارش

برخي  مسؤول مأموران پليس قضايي و مأموران پليس قضايي مرتبط با كارمندان يا مأموران

ها را قرار داده است، تا زماني   ها قدرت كشف خالف وظايف پليس قضايي كه قانون براي آن

تواند به دليل مخالف فقط مي. ها نباشد، مورد وثوق و اعتماد هستند كه دليل برخالف آن

  . »صورت كتبي يا شهادت گزارش شود

ديوان عالي كشور بر اين اعتقاد است كه قضات دادگاه بايد به شرايط و اوضاع و احوال 

ي حت« و 1صورتجلسات تا زماني كه دليل مخالف در شرايط قانوني ارائه نگردد، وابسته باشند

اگر متهم بخواهد خود را از محكوميت تبرئه كند، به نظام ادله قانوني وابسته است؛ چرا كه او 

  2.»تواند دليل مخالف را به صورت مكتوب يا شهادت شهود ارائه كندفقط مي

اي خاص، قانونگذار از سيستم ادله قانوني تبعيت كه در برخي از جرائم جنحه دوم اين

ها بسيار مشكل است،  الباً جرائم فني و تخصصي هستند كه اثبات آناين جرائم غ. كرده است

گذارند يا عموم يابند يا از خود اثري باقي نميچرا كه كمتر در حضور شهود ارتكاب مي«

 به همين علت، قانونگذار ].344، ص6 [»نمايندمردم براي كشف اين جرايم كمتر همكاري مي

ز طريق صورتجلسات داراي ارزش اثباتي خاص ثابت بيني كرده است كه اين جرائم اپيش

به . گردند و اين صورتجلسات تا زمان ارائه دليل مخالف يا اثبات جعل داراي اعتبار هستند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cass.crim., 3 mars 2004: Bull.crim.no 119. 
2. voir: cass.crim., 15 fevrier 2000: Bull.crim.No 67., cass .crim.,16 fevrier 2005:Bull.crim. No 64 ;cass 
.crim., 9 nov.2005: Bull.crim.No 17; cass.crim.,1er fevrier 2006:Bull.crim.No 77. 
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دارد صورتجلسات تهيه شده توسط مأمور تا  قانون گمرك مقرر مي337عنوان مثال، ماده 

هرگاه صورتجلسه توسط : گويد  ون مي همين قان336زمان ارائه دليل مخالف معتبر است و ماده 

دو مأمور گمرك تهيه شده باشد تا زمان اثبات جعل يا ارائه دليل مخالف كشفيات مادي، اقارير 

 رويه قضايي، ارزش ].407، ص25 [شوندها، معتبر شناخته مي و اظهارات موجود در گزارش

صورتجلسه در صورتي ) 1: اثباتي خاص اين صورتجلسات را مقيد به چهار شرط كرده است

داراي ارزش اثباتي شناخته خواهد شد كه كشفيات و مالحظات مستقيماً توسط خود مأمور 

موضوع صورتجلسه بايد كشف واقعي امور مادي و خارجي باشد نه ) 2؛ 1صورت گرفته باشد

مند وظايفش اين صورتجلسه بايد توسط مأمور در چارچوب اجراي قاعده) 3؛ 2ايده و تفكر

صورتجلسه بايد از لحاظ شكلي و ماهوي براساس قانون ) 4؛ ]345، ص6[م شده باشد تنظي

  3.تحرير و تهيه شده باشد

كه استثناي ديگر اصل اقناع وجداني، موقعي است كه قاضي كيفري بخواهد در  سوم اين

مورد يك مسأله حقوق خصوصي مانند وجود يك قرارداد يا دليل پرداخت اظهارنظر كند كه در 

چرا كه سيستم ادله قانوني در «ن صورت بايد قواعد دليل در حقوق خصوصي را رعايت كند، اي

  .»امور حقوقي حاكم است

هرچند اصل اقناع وجداني دادرس در تمامي درجات محاكم به موجب مواد مختلف قانون 

 به بيني شده، ولي در هيچ جا، سخني از اقناع وجداني قضات تحقيق  آيين دادرسي كيفري پيش

برخي از نويسندگان معتقدند كه سيستم اقناع وجداني قاضي، حتي در . ميان نيامده است

اگرچه اصل اقناع وجداني قاضي  «].37، ص24 [مرحله تحقيقات دادسرا نيز بايد رعايت گردد

الرعايه دانسته شده، ولي با اين حال، به صورت   هاي كيفري الزممنجزاً تنها در مورد دادگاه

 اين اصل را حتي در ].132، ص26 [» كلي، در مورد مراجع تحقيق نيز محترم استيك اصل

توان حداقل در آن بخش كه موظف است با توجه به ادله موجود، مورد دادستان نيز مي

بازپرس يا قاضي ] 404، ص27[مناسب بودن يا نبودن تعقيب را تشخيص دهد، مجرا دانست 

ايد با توجه به ادله اتهامي تشخيص دهد كه آيا شخص تحقيق پس از انجام تحقيقات كافي ب

كه عوامل  تواند تحت اتهام قرار گيرد و وي را به جهت رسيدگي به دادگاه انتقال دهد يا اينمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cass.crim., 28 oct.1991:Bull.crim.no 379. 
2. Cass.crim., 27 avril 1981:Bull.crim.no 126. 
3. Cass.crim., 13 nov 1991:Bull.crim.no 407. 
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اين تشخيص .  قدر قوي نيست كه بتوان او را مصداق متهم دانست اتهامي به دست آمده، آن

جا بايد به نداي وجدان خود   لذا بازپرس در اينو اي با صدور حكم قابل مقايسه استبه گونه

در كشور . گونه است در مورد دادستان نيز وضعيت همين. گوش دهد و مطابق آن عمل كند

ايران و فرانسه كه اصل متناسب بودن تعقيب مجرا است، دادستان پس از انجام تحقيقات 

  .مقدماتي بايد نظر بدهد كه آيا تعقيب امكان دارد يا خير

 هر حال، مراجع كيفري نه فقط بايد اقناع وجداني خود را بر مبناي ادله قانوني كه به به

طريق مشروع تحصيل شده و در جلسه دادگاه به صورت ترافعي و حضوري مورد بررسي 

-اي كه براي محكوميت يا تبرئه متهم به كار ميقرار گرفته، استوار سازند، بلكه بايد بين ادله

درك اين ارتباط و . ها نيز هماهنگي و ارتباط الزم برقرار باشد ايي آنگيرند و تصميم نه

هماهنگي و نظارت بر رعايت اصل مشروعيت تحصيل ادله صرفاً از طريق بررسي و مطالعه 

سازند؛ آرايي كه با استناد به ادله اثباتي توجيهاتي است كه مبنا و اساس آراي اصداري را مي

  .گردندري توجيه ميمناسب در فرايند دادرسي كيف

  

  گيري نتيجه -4

گيري نوين نظام دادرس كيفري ايران را تدوين و تصويب قانون اصول   اگر نقطه آغاز شكل

 هجري شمسي بدانيم، اقناع وجداني دادرس، شرط الزم براي اتخاذ 1290محاكمات جزايي 

كرد و نگرش اين روي. شود و در قانون بازتاب يافته است هاي قضايي محسوب ميتصميم

هاي عمومي و انقالب در امور كيفري قانوني تا به امروز و در قانون آيين دادرسي دادگاه

قانونگذار امروزي هرچند تغييرات بسياري در نظام .  ايران نيز به قوت خود باقي است 1378

داشته دادرسي ايران ايجاد كرد، اما در مورد نظام ادله اثبات نيازي به اعمال تغييرات كلي ن

است، چرا كه نظام ادله معنوي يا همان اقناع وجداني دادرس را بانظام دادرسي اسالم 

لذا در نظام قانونگذاري بعد از انقالب اسالمي نيز با الهام از . ديده استهماهنگ و همسو مي

ويژگي هاي دادرسي اسالمي، روش ادله معنوي در نظام قضايي ايران كماكان تثبيت و تسجيل 

ده است؛ اما با توجه به رويكرد قانونگذار در جرائم داراي مجازات حدود و قصاص، به گردي

 قانوني و ادله رسد سيستم دادرسي در حقوق ايران را بايد تركيبي از سيستم ادلهنظر مي

معنوي با تفوق سيستم اخير بر سيستم ادله قانوني برآورد كرد؛ با اين توضيح كه در حقوق 
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م قاضي، هم مبناي حكم است و هم خود دليل متقن و مستقلي براي اثبات به كيفري ايران، عل

رود؛ يعني علم دادرس هم براي ارزشگذاري به دليل وهم در مرحله حكم به عنوان شمار مي

هرچند دليل مانند اقرار و شهادت شهود معتبر باشد، اگر . رود  مبنا و مستند آن به كار مي

ادله در پرتو اصل . معناي اقناع وجدان حاصل كند اعتبار نداردنتواند براي دادرس علم به 

آزادي در تحصيل ادله كيفري ونظام اقناع وجدان دادرس داراي طريقت هستند و هر دليل، 

سنگ با ساير ادله دارد و تعيين ارزش و توان اثباتي هر دليل موكول به سنجش و   ارزشي هم

اي  كه قاضي كيفري براي صدور حكم بايد به درجهايارزيابي توسط دادرسان است، به گونه

  .از يقين و اطمينان برسد كه اقناع خود را برآن مبتني سازد

 قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه كه حسب سيستم ادله معنوي 427براساس ماده 

اي كه در جريان مذاكرات مطرح شده پذيرفته شده، دادرس بايد تصميم خود را براساس ادله

كه ادله از  قاضي با احراز اين. اند استوار سازد  ه صورت حضوري مورد بحث قرار گرفتهو ب

اند بايد درصدد دستيابي به اقناع طرق قانوني و با رعايت حقوق دفاعي متهم تحصيل شده

  .وجداني از محتويات پرونده وادله قانوني و مشروع باشد

  

  منابع -5

علوم جنايي ، »ايراناليل كيفري در نظام قضاييتعيين رژيم د«طاهري بجد، محمد علي،  ]1[

 .1383، تهران، نشر سمت، )مجموعه مقاالت در تجليل از استاد دكتر محمد آشوري(

 .1356،تهران، چاپخانه خرمي، داليل قضايي در حقوق انقالبي فرانسهپيماني ،ضياالدين،  ]2[

 .1383تهران، نشر سمت، ، 2ج ، آيين دادرسي كيفريآشوري، محمد،  ]3[

اصول حاكم بر تحصيل و ارائه ادله كيفري در حقوق ايران و  «ترخاني، شهريار، ]4[

، تهران، )ع(، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده حقوق دانشگاه امام صادق »فرانسه

1381. 

[5] Pradel(J.) ,Manuel de procédure pénale .13 ème éd.,paris, Cujas,2007. 

[6] Rassat (M.), Procédure pénale,15 ème éd.,paris,puf,2007. 

 .1383، تهران، نشر سمت، 1 ج ،آيين دادرسي كيفريآشوري، محمد،   ]7[



  ...ارزشيابي ادله كيفري در نظام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عباس تدين       

 76

   

[8] Delmas-Marty (M.), Procédures pénales d'Europ., 1ère ééd.,paris,puf, 1995. 

[9] pradel (J.), Droit pénal comparé.,2 ème éd.,paris, Dalloz, 2000. 

 .1380شش جلدي، تهران، انتشارات اميركبير، ، دوره فرهنگ فارسيمعين، محمد،  ]10[

[11] Molinan (M.) ,“La liberté de la preuve des infractions en droit franÇais 

contemporain”, Thèse (dactyl.),de l'université d'Aix-en-provence, 2000. 

هيد ، پلي كپي، دانشكده حقوق دانشگاه شجزوه آيين دادرسي كيفريخزاني، منوچهر،  ]12[

 .1377بهشتي، 

هاي حقوق دانان و رويه اصل مشروعيت تحصيل دليل در پرتو آموزه« تدين، عباس،  ]13[

مجموعه (هاي علوم جنايي تازه، »قضايي ايران، فرانسه و ديوان اروپايي حقوق بشر

 .1388، تهران، نشر ميزان، )مقاله ها

[14] Renault-Brahinsky(C.), Procédure pénale, 8ème éd.,paris, G,2007. 

، تهران، 1 ج ،، ترجمه حسن دادبانآيين دادرسي كيفرياستفاني،گاستون و ديگران،   ]15[

  .دانشگاه عالمه طباطبايي

 .1386، تهران، انتشارات جنگل، كليات آيين دادرسي كيفري گلدوست جويباري، رجب،  ]16[

 .1377تهران، نشر ميزان، ، 5ج ، آيين دادرسي كيفريآخوندي، محمود،  ]17[

، تهران، نشر حقوقدان، علل نقض آراي كيفري در شعب ديوان عالي كشوريداله،  بازگير،  ]18[

1375. 

، )هاي تجديدنظر استاندادگاه(نمونه آراء محاكم دادگستري ايران  رسولي، عبدالرحمن،  ]19[

 .1375تهران، نشر سمن، 

، تهران، مركز نشر علوم اسالمي، قواعد فقه، بخش جزاييمحقق داماد،سيد مصطفي،  ]20[

1381. 

مجموعه (علوم جنايي، ، »هاي نوين دادرسياصل برائت كيفري در نظام« شاملو، باقر، ]21[

 .1383، تهران، نشر سمت، )مقاالت در تجليل از استاد دكتر محمد آشوري

، مشهد، دانشگاه علوم اسالمي رضوي، ادله اثبات دعاوي كيفري جمعي از نويسندگان،  ]22[



 1389، تابستان 2، شماره 14 دوره ــــــــــــــــــــــــــ حقوق تطبيقي پژوهشهاي -علوم انسانيمدرس 

 77

1382. 

[23] Vergès(E), procédure pénale , 1ère éd.,paris,lexis Nexis Litec,2007. 

[24] Stéfanie(G.), G.levasseur et B.Bouloc, procédure pénale, 16 ème éd., paris, 

Dalloz,1996. 

[25] Guinchard (S.) et J.Buisson, Procédure pénale, 5ème éd., paris, Lexis Nexis 

Litec, 2007. 

[26] Merle (R.) et A.vitu., Traité de droit criminel, 5 ème éd,. paris, Cujas, 2001. 

[27] Buisson (J), “ preuve” , Encyclopédie de droit pénal, 2 ème éd.,Dalloz ,Tome V. 

 


