
 

 در نظام حقوقی ایران علم قاضی در ادله اثبات دعواجایگاه 

 1جواد حدادپور

    چکیده
علم قاضی، روش و یا اصویی است که قاضی باید از طرق مختلف برای مستند و مستدل بودن حکم در نظر بگییرد. در  

مرحله اول مواد قانونی که مدون است و در مرحله دوم به اماره قضایی و در مرحله سوم به اصول عملییه اسیتناد کنید.    

دارد مانند: اصایه ایصحه و مصادیق آن که خود ی  قاعده است و میدرک  قابل ذکر است اصول عملیه خاص نیز وجود 

باشد. اما تصمیمات قضات بر دو نوع است؛ یکیی قیرار کیه در دادسیراها و      روایات، اجماع، سیره و عقل می، آن قرآن

ی دارد شود. زمانی که دادگاه ت خیص دهد موضوع دعیوا جنبیه فنیی و تخصصی     می ها صادر دیگری رأی که در دادگاه

تواند به کارشناس ارجاع دهد و نظر کارشناس برای روشن شدن موضوع دعوا برای قاضی جنبه علمی دارد. قاضیی   می

کند. در هیر صیورت    می از این طریق نسبت به مقصر بودن یا نبودن یا اعالم جرم که آیا اتفاق افتاده یا خیر، آگاهی پیدا

د و این نوع روش صحیح نیست. قاضی موظف است حکم را با استناد تواند با ش  و گمان و ظن حکم ده قاضی نمی

به قوانین مدونه بیابد و اگر مواردی را نیافت با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتیاوای معتبیر حکیم را صیادر نمایید و      

 تواند به دییل سکوت و نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی و صدور حکم امتناع کند. نمی

 علم قاضی، اقناع وجدان، اصول عملیه، ارجاع به کارشناس، اماره قضایی. ها: كلیدواژه
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 مقدمه

علم قاضی به عنوان یکی از ادیه اثبات دعوا در امور کیفری و مدنی بخصیوص در میواردی کیه آن    

 موضوع قابل اثبات توسط دیگر ادیه اثبات دعوا نیست، راهگ ای قاضی است. همچنین از آنجا کیه 

را پذیرفته است، علم و اقناع قاضیی  « سیستم اقناع وجدانی»ی جمهوری اسالمی ایران یدستگاه قضا

پ توانه و مالک اعتبار ادیه اثبات دعوا قرار گرفته است. بدین معنا که اقرار، شیهادت، سیوگند و ...   

قاضی بیین  گیرد که موجب اقناع وجدان قاضی گردد. فقها در علم  می در صورتی مستند حکم قرار

اند. اکثر فقهای امامیه علم قاضی را بیه نحیو مطلیق حجیت      مدنی تفصیل قائل ن ده امور کیفری و

ر و موجب باند ویی در مقابل فقهای اهل سنت استناد قاضی به علم خود را مخایف سیره پیام دانسته

و اسیتنتاج از آنچیه    تواند برای ارزیابی دالیل دانند. حقوقدانان معتقدند: قاضی فقط می می تهمت او

تواند برای اثبات دعوی یا انکیار آن بیه علیم     به دادگاه ارائه شده از دانش خود استفاده کند، اما نمی

خود استناد کند. در حقوق موضوعه ایران علم قاضی در امور کیفری هم به عنوان پ توانه و اعتبیار  

ویی در امور مدنی از  .یرفته شده استذپسایر ادیه و هم به عنوان یکی از ادیه اثبات دعوای کیفری 

ممنوع است علم قاضی به عنوان یکی از ادییه دعیوا    اًآنجا که کسب دییل برای یکی از طرفین مطلق

پذیرفته ن ده است. پس از بررسی میزان اعتبار ادیه اثبیات دعیوا و تعییین محیدوده حجییت علیم       

 گردد. میقاضی رابطه علم قاضی با سایر ادیه اثبات دعوا م خص 

در این موضوع بررسی خواهد شد که آیا قاضی برای هر چه بهتر حکیم صیادر کیردن بیه چیه      

رابطه علم قاضی با اقرار در امور کیفری و مدنی متفاوت اسیت. از آنجیا    مواردی باید مراجعه کند 

که اقرار به ضرر فرد است و حجیت علم ذاتی است در فرض تعارض، علم قاضی مقدم بیر اقیرار   

ید و قاضی مکلف است طبق اقیرار حکیم نمایید. در    آ شود ویی در امو مدنی تعارض پیش نمی می

از آنجا که علم، قطع و یقین و شهادت، اماره اسیت و دییلییت   فرض تعارض علم قاضی با شهادت 

یذا باید علم را بر اماره مقدم نمود. همچنین اگر علم قاضی در مخایفت با  ؛علم اقوی از اماره است

دانند. میابین علیم    می را از موارد جرح شهود  شهود واقع شود حتی مخایفین حجیت علم قاضی آن

ی  را مقیدم بیدانیم    تعارض قابل فرض است و یکن در اینکه کدام قاضی با سوگند و سند رسمی

محل ش  و تأمل است. تحقیقات و معاینه محل، نظر کارشناس و قرائن و امارات همگیی مقدمیه   

هیا   علم قاضی است و فرض تعارض در آنها امکان پذیر نیست، چیرا کیه تمیام اعتبیار و ارزش آن    

 .ایجاد اقناع وجدانی برای قاضی است
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 از علم قاضي مقصود -1

کنید. آنچیه در حقیوق موضیوعه،      معرفت و شناختی است که او درباره موضوع دعوا تحصییل میی  

مالک صدور حکم است اقناع وجدانی قاضی است که باید از طریق سایر ادیه ایجاد شود. در بحث 

 یا خیر تواند به علم خود عمل کند  ادیه اثبات دعوا این سوال مطرح است که آیا قاضی می

 علم قاضي در میان سایر ادله موضع -2

علم قاضی در اصل به معنای صدور حکم بر اساس علم شخصی است که مستند به امارات قضایی 

نحوی از انحیا بیه آن    طرفی در جریان دعوای مطروحه قرار بگیرد و به باشد. الزم است قاضی با بی

توانید یی     ستند به دییلی باشد که این دییل میدر هر صورت علم قاضی باید م ،علم پیداکرده باشد

ی أقانون آیین دادرسی مدنی از جمله ملزومیات ر  296طوری که در ماده  اماره قضایی باشد، همان 

دادگاه، جهات، مستندات، اصول و مواد قانونی که رای بر اساس آن اصدار یافته، دانسته شده است، 

عنیوان دیییل    خصوص فلسفه پذیرش علم قاضیی بیه  هرچند دییل صدور حکم علم قاضی باشد.در 

صدور حکم: پذیرش علم قاضیی، عیالوه بیر داشیتن دالیلیی از کتیاب و سینت دیییل عقلیی نییز           

انید، میردی    عنوان دییل بر اعتبار علم قاضی دانسته طور مثال در روایتی که اکثر فقها آن را به به دارد.

شیود کیه نهایتیا     س منکر گرفتن ثمن معاملیه میی  فروشد و سپ اعرابی ی  شتر را به پیامبر)ص( می

شود و حضرت علی)ع( بر اساس علم خیود قضیاوت    حضرت علی)ع( به عنوان قاضی انتخاب می

پذیرد. بیه عبیارت دیگیر تاییید قضیاوت امیرایمیومنین)ع(        کند و پیامبر)ص( قضاوت وی را می می

صیارمی،   )طاهر خیوش هید. د توسط پیامبر)ص(، به قضاوت بر اساس علم قاضی وجهه شرعی میی 

 (76: 1396صادق طایبی مازندرانی، 

 صحت عمل قاضي بر اساس علم -3

تیرین   دالیل دیگری نیز برای اثبات صحت عمل قاضی بر اساس علم خود وجود دارد که شاید مهم

طوری که در بیانات بسیاری از فقهای بزرگ از جمله شیخ طوسی و شهید  آنها دییل عقلی باشد؛ به 

طرییق   عمل کردن قاضی بر اساس علم خود، دارای ارزش قطع و یقین دانسته شده است و به ثانی،

 اویی ارجح از استناد قاضی به دالیلی چون شهادت که همراه بیا ظین اسیت، ارزییابی شیده اسیت.      

اصوال حکم کردن بر اساس امارات قضایی در بسیاری موارد ارجح است تا نادیده گرفتن این علیم  

طور مثال، صدور حکم بر اثبات نسب شیخص، بیر اسیاس     بر اساس سایر دالیل. به و صدور حکم
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تا این که در صدور حکم بر نسیب شیخص، بیه دالیلیی      نتیجه بهتری قرار دارد، با DNAآزمایش 

توانید همیراه باشید زییرا      چون اقرار یا شهادت تکیه شود، که با درصد باالیی از اشتباه و کذب میی 

 گنجد. مذکور از جمله مواردی است که در غایب علم قاضی می واضح است که آزمایش

 علم قاضي در دیگر مذاهب اسالمي موضع -4

طیور خالصیه     با بیان اینکه در خصوص علم قاضی فقهای اهل سینت نظیر یکسیانی ندارنید،: بیه     

ند، دان توان بیان کرد که تمام فقهای اهل سنت، عمل کردن قاضی بر اساس علم خود را جایز می می

اما برخی از فقهای اهل سنت اعتقاد دارند که عمل کردن قاضی براساس علم خود در غیر دو مورد 

داننید و برخیی آن را    را به طور کل جایز می برخی از فقهای اهل سنت آن  ذکر شده جایز نیست و

خصیوص  امیا از توجیه بیه آنچیه در      داننید.  ا  تنها در قذف جایز می ایناس جایز و در حق در حق

ارزش این علم در نزد فقهای امامیه ذکر شد و توجه بیه ایین امیر کیه امیروزه امیارات قضیایی در        

شود کیه قیرار    بسیاری موارد نسبت به سایر دالیل از ارزش بی تری برخوردار هستند، م خص می

ز بیه آن  تبع این اهمیت، در قوانین نیی  دادن علم قاضی در زمره ادیه اثبات دعوا امری الزم است و به

   1اشاره شده است.

 تعارض علم قاضي با سایر ادله -5

توانید در جیایی کیه     رسد علم قاضی در طول دالیل دیگر باشد؛ بیرای مثیال قاضیی میی     نظر می به 

شهادت وجود دارد، باتوجه به جرح یا سایر شواهد که کذب بودن شهادت را نزد قاضی م یخص  

لیم خیود و سیایر تحقیقیات از جملیه اسیتناد بیه نظرییه         کند، به آن عمل نکند و با تکییه بیر ع   می

عبارت دیگر قاضی در نهایت باید مستند حادث شیدن علیم    ی کند؛ بهأکارشناسی اقدام به صدور ر

ییزوم ایین امیر را بییان      2دادرسی میدنی   قانون آیین 296طوری که ماده  بر خود را م خص کند به

وجود دییلی است که علم قاضیی از آن   گر و منوط بهدارد. در واقع علم قاضی در طول دالیل دی می

                                                      
  .برد که علم قاضی را دییل قبول یا رد دعوا، دانسته است قانون مدنی را نام 1335و  1276، 460توان، مواد طور مثال می به -1

تاریخ  -1؛ی دادگاه پس از ان ای یفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گرددأر -2

موضیوع دعیوا و درخواسیت     -3م خصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قیانونی آنیان بیا قیید اقامتگیاه.      -2ی.أصدور ر

م خصیات و سیمت    -5هیا صیادر شیده اسیت.     نآی براسیاس  أجهات، دالیل، مستندات، اصول و مواد قانونی که ر -4طرفین.

 دادرس یا دادرسان دادگاه.
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میورد ایین    پن قانون مدنی و حصر دالیل اثبات دعوا در  1258توجه به ماده   از. حادث شده باشد

طوری که علیم   اند(، به شود )امارات قضایی نیز از جمله ادیه اثبات دعوا دانسته شده امر م خص می

ایی که از انواع ادیه اثبات دعواسیت، حیادث شیده باشید. در     قاضی در نهایت باید از ی  اماره قض

که علم قاضی را عین اماره قضایی بدانیم دراین صورت باید بگوییم علم قاضی در عیرض   صورتی  

 دالیل دیگر است.

هیای مختلیف داشیته     قضات مختلف ممکن است از امارات قضیایی برداشیت   اینکهبا توجه به 

نیست؛ چراکیه اگیر امیاره قضیایی عیین علیم قاضیی بیود نبایید،          باشند، فرض مذکور نیز صحیح 

دیگر علم قاضی از ی  امیاره قضیایی و در طیول آن حیادث       عبارت شد؛ به ها مختلف می برداشت

 شود. می

طیور وضیوح    قانون مدنی بیه   1276علم قاضی بر اقرار و شهادت ارجح است؛ چرا که در ماده 

 که کذبش نزد قاضی م خص ن ود.اقرار را در صورتی صحیح دانسته است 

علم قاضی را باید علم حصویی ناشی از ادیه ابرازی و تحقیق از اصحاب دعوا بیدانیم، ییا علیم    

 شخصی 

قاضی موظف است مستند علم خود را بیان کند، باید علم قاضیی را یی  علیم     اینکهباتوجه به 

طیوری کیه ممکین     شود، بدانیم بیه  شخصی که از ادیه ابرازی و تحقیق و امارات قضایی حادث می

است این علم در نزد قضات مختلف در پرونده یکسان با دالیل و تحقیقات یکسان، متفاوت باشید  

 اشخصی دانست.که به این دییل باید آن ر

 هاي قانوني در اعمال علم قاضي محدودیت -6

  دهند ی میأهایی به استناد علم خود ر قضات معموال تا چه حد و در چه پرونده

با توجه به آنکه علم قاضی از جمله ادیه اثبات دعواست؛ بنابراین در جایی که دییل قوی وجود  

صریح وجیود دارد کیه قیاطع دعواسیت و کیذب       طور مثال سند رسمی وجود دارد یا اقرار دارد به

 کننده نیز نزد قاضی م خص نیست، دییلی برای عمل بیر اسیاس علیم قاضیی وجیود نیدارد.       اقرار

قضات بی تر به این علم، در جایی که دالیل محکمیی همچیون سیند رسیمی وجیود نیدارد، اتکیا        
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تحت هیر شیرایطی    رده استقانون آیین دادرسی مدنی که قضات را موظف ک 3کنند تا به ماده  می

ی کنند، عمل کرده باشیند. در خصیوص   أدر نهایت در خصوص دعوای مطروحه اقدام به صدور ر

شیود،   قانون مدنی م یخص میی   1324های قانونی قضات در استفاده از این ادیه به ماده  محدودیت

است کیه دعیوا بیا    قابل پذیرش   ای علم قاضی که از امارات قضایی ایجاد شده باشد تنها در دعاوی

تیوان برداشیت کیرد کیه      از ایین میاده میی    ی دیگر را تکمیل کنید.  شهادت قابل اثبات باشد یا ادیه

تواند دخییل باشید مگیر     عنوان دییل وجود دارد، علم قاضی نمی ای که در آن سند رسمی به دعاوی

در دعیاوی   سیت. کننده سند رسمی باشد؛ زیرا در مقابل سند رسمی شهادت پذیرفته نی آنکه تکمیل

تواند مورد استناد باشد، چراکه  کیفری نیز علم قاضی در خصوص برخی جرایم مانند جرم زنا، نمی

نحوه اثبات جرم مذکور در قانون م خص شده و علم قاضی ازجمله دالیل اثبات زنا دانسته ن یده  

آن اسیتثنا  آنکه در قیانون بیرای    اصل بر صحت صدور حکم بر اساس علم قاضی است مگر   است.

 داشته باشد. وجود

 تفاوت علم قاضي در امور مدني و كیفري -7

 امور مدني -1 -7

در امیور میدنی علیم قاضیی در مرحلیه       .هایی دارد علم قاضی در امور مدنی با امور کیفری تفاوت

آید ویی پس از اثبات دییلیت، دیگر مجیایی بیرای عیدم تمسی  بیه       بکار می «دییلیت دییل»بررسی 

ی دهد. مثالً اگر قاضی اقرار طیرف را کیذب   أماند و باید قاضی طبق دییل قانونی ر دالیل باقی نمی

تواند بر مبنای آن حکم نماید. طریق ت خیص کذب بودن اقرار و یا دروغ بیودن   دانست، دیگر نمی

آید. بنابراین، بخالف امور مدنی که علم قاضیی   است که برای وی بوجود می شهادت شهود، علمی

ایبته قبل از انقالب اسالمی قوانین علیم قاضیی را بیه عنیوان      آید، در مرحله دییلیت دییل به کار می

بایست بیه بررسیی ادییه اصیحاب دعیوا و       می شناخت و قاضی نمی دییل قانونی صریحاٌ به رسمیت

قیانون میدنی    1335رد. و این موضوع بعد از انقالب اسالمی با اصالحی در میاده  ک می داوری اکتفا

صورت گرفت و علم قاضی که مبتنی بر اسناد و امارات بوده را از جمله ادیه اثبیات دعیوا اصیالح    

 گردید.

توانید مبنیی    توان گفت چنانچه علم قاضی ناشی از اسناد یا امارات قانونی باشد می در نتیجه می

ادره قرار بگیرد و به تحت هیچ شرایطی علم شخص قاضی و خارج از محتوییات پرونیده   حکم ص
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تواند مبنای صادره شدن حکم قرار بگیرد و این عمل تخلف و رأی نیز قابل نقض و مسیوییت  نمی

 مدنی در پی دارد.

 امور كیفري -2 -7
شیمار  ه ای اثبات حق بی در امور کیفری علم قاضی مبنای حکم است و خود دییل متقن و مستقل بر

گذاری به دییل و هیم در مرحلیه حکیم بیه عنیوان مبنیا و        رود. یعنی علم قاضی هم برای ارزش می

آید. م روعیت دییل بسته به میزان اطمینانی است کیه بیرای قاضیی بیه وجیود       مستند آن به کار می

ند برای قاضی علم ایجیاد  آورد. یذا هر چند دییل مثل اقرار و شهادت شهود، معتبر باشد اگر نتوا می

هیر چنید از    -یه را احراز کند که مسیتندات پرونیده  أقاضی باید وجداناً این مس کند، دییلیت ندارد.

و چنانچیه آن مسیتند بیرای      آیا برای وی مفید علم هست یا خیر -اهمیت باالیی برخوردار باشند

باشید. امیا بایید     مردم نیز ضامن میوی علم ایجاد نکرده مستند قرار گیرد، عندا  معاقب و در نزد 

یه وجود ندارد و قاضی در گفته خود مبنی أسفانه مالک و معیاری برای ارزیابی این مسأگفت که مت

ال یَجُوزُ یَیهُ ایحُکیمُ بِایبَینَیهِ اذا کانَیت مُخایفَیه       . شود بر ایجاد علم وجدانی و یا عدم آن، تصدیق می

ای کیه مخیایف علیم     تواند بر مبنای بینیه  کاذباً فی نَظَرِهِ. یعنی قاضی نمییِعِلمِهِ او اِحالفِ مَن یَکوُنُ 

ترتیب اثیر دهید. بیدیهی     -که بر حسب نظر او دروغگو است -ی دهد یا به سوگند کسیأاوست ر

این است که حجیت بینه و اقرار، جعلی است یعنیی تیابع    فوق اشاره شددر چنانچه  است دییل آن

آورد ویی حجیت علم، ذاتی است. جعل طریق ظنیی مثیل    به وجود میعلمی است که برای قاضی 

داند وییی کسیی کیه بیا حیاق واقیع در        شهادت و اقرار برای کسی موضوعیت دارد که واقع را نمی

یذا اگر قاضی علم به خطای طرییق پییدا کنید،     ؛ارتباط است، استناد به این طریق ظنی ممنوع است

 (433، ص2: ج1392، خمینی تواند به آن استناد کند(امام نمی

 ادله اثبات دعوي -8

هر گاه در مقیام دفیاع میدعی امیری      مدعی علیهحقی باشد باید آن را اثبات کند و  مدعیهر کس 

های عمیومی طیی    شود که محتاج بدییل باشد اثبات امر بر عهده او است. دعاوی حقوقی در دادگاه

شود و برای اثبات حق ییا دیین، شیخص     مدعی حق یا دین مطرح میدادخواست از ناحیه شخص 

 کننده دعوا یا خواهان باید دالیلی را استناد کند، از جمله موارد ذیل: مطرح

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87
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 قانون مدنی( 1259رر خود. )ماده اخبار به حقی است برای غیر، بر ض ؛اقرار -1

ییا   اشخاص حقیقیی اطالعات ثبت شده، اعم از نوشتاری، دیداری، شنیداری که به وسیله  سند؛ -2

 قانون مدنی(1284ایجاد شده و دارای ارزش نگهداری باشد. )ماده  حقوقی

ا بیه  ؛ در یغت به معنای ن انه و در حقوق، اوضاع و احوایی است که به حکم قانون و یامارات -3

 (395، ص357: ش1394نظر قاضی دییل بر امری شناخته شود. )کاتوزیان، 

؛ در فرهنگ یغت از جمله به معنای گواهی دادن و تأییدکردن است و در دانش حقوقی شهادت -4

 (2: ج1386شفاهی دادن در محضر دادگاه است. )آشوری، گواهی کتبی یا 

کنید و   شخص از روی شرف و ناموس خیود میی  اقرار و اعترافی را گویند که  ؛قسمیا  سوگند -5

 (115، ص 2ج : 1392خدا یا بزرگی را شاهد گیرد. )امام خمینی، 

ها این مطاییب   دهنده آن تبیین کرده بنابراین در طرح شکایت قانونگذار جرم را با اجزای ت کیل

اسیالمی  باید روشن باشد که آیا عمل و فعل یا ترک فعل جرم است ییا خییر  در قیانون مجیازات     

بیه تفصییل بییان شیده کیه بیه تناسیب         ادله اثبات در امور كیفريدر بخش پنجم  1392مصوب 

 نماییم: می موضوع بحث و رعایت اختصار مبادرت به تبیین آن با توجه به موارد ذیل

 ،2: ج1392عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. )امام خمینیی،   ؛اقرار -1

 (43ص

عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم  ؛شهادت -2

 قانون مجازات اسالمی(174امر دیگری نزد مقام قضائی است. )ماده یا هر 

یکیی از   قسامهعبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداکننده سوگند است.  ؛سوگند -3

اییران اسیت. بیرای اقامیه قسیامه       حقیوق کیفیری  و  فقه اسالمیهای اثبات وقوع جنایت در  راه

نفر از بستگان پدری ذکور مدعی وقوع قتل الزم اسیت. قسیم خیوردن ایین      50سوگند خوردن 

قیانون مجیازات    201تل توسط متهم برای اثبات قتیل کیافی اسیت. )میاده     افراد مبنی بر وقوع ق

 اسالمی(

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C
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شیود.   عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می ؛قاضيعلم  -4

بییّن مسیتند علیم     امارهاست، وی موظف است قرائن و  قاضیعلم  در مواردی که مستند حکم،

 قانون مجازات اسالمی( 211ند. )ماده طور صریح در حکم قید ک خود را به

نیز در دسیت نداشیته باشید، بایید      ای بینهکند و  قذفهرگاه زوج، زوجة خویش را به زنا  یعان -5

عملی گردد. یعان ده سوگند است، با صیغه خاص خود که زوج و زوجه هر کدام پن  بیار   یعان

 (114: 1393محقق داماد، ت ریفات ویوه باید ادا کنند. )

 اصول عملیه  -9

و وظیفه عملی فرد را م یخص   حکم شرعیشود که در هنگام ش ،  به مجموعه قواعدی گفته می

بعید از   فقییه شود در جایی است که  کند. کاربرد اصول عملی که به آن دییل فقاهتی نیز گفته می می

یابد؛ در این موارد از طرف شیارع،   شرعی را نمی ( حکماجماع، عقل، سنت، قرآن) ادیهجستجو در 

 فقیه کند. اصول عملیه یا در تمام ابیواب   اصویی تعیین شده که وظیفه او را در مقام عمل روشن می

اصیایة  ییا   اصیایة ایطهیارة  و یا ماننید   استصحابو  تخییر، احتیاط، اصل برائتروند مانند  به کار می

 های خاصی از فقه کاربرد دارند. در بخش ایصحة

برای فقیه وجود ندارد، یا کار او منتهی به شی    در تعبیر دیگر در ک ف احکام اسالم بن بست

دهد و در صورت دوم به یکی از اصول چهارگانه  می شود. در صورت اول به مقتضای دییل فتوا می

 (416: 1397گردد.)مکارم شیرازی،  می بر حسب اختالف مورد متوسل

شود که امیر   می مجرای اصول عملیه مقام ش  مطلق است یعنی در موقعی به این اصول استناد

دایر باشد بین دو مورد و هیچ ی  از آن دو بر دیگیری تیرجیح ییا غلبیه نداشیته باشید. در چنیین        

 شود. می صورتی، بنا به حکم عقل یکی از دو وجه بر وجه دیگر برگزیده

 جایگاه اصول عملیه -10

در علم اصول استنباط، اگر فقیه و یا مکلف پس از مراجعیه بیه منیابع فقیه      شیعهبنا بر نظر علمای 

وظیفه شرعی خود را ن ناخت و دچار ابهام و ش  شد، باید از اصول عملییه اسیتفاده کنید.)مظفر،    

1370 :267) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B0%D9%81
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%82%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%D9%87
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AA%D8%AE%DB%8C%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
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شرعی چند حایت دارد؛ ش  یا در اصل حکم شرعی است یا در میوردی کیه    ش  در تکاییف

حکم به آن تعلق گرفته است؛ به عنوان مثال، یا ش  در نجس بودن خون داریم یا شی  در اینکیه   

 آیا یباس خونی شده است یا نه.

 گاهی ش ، حایت قبلی یقینی دارد و گاهی چنین نیست؛ به عنوان مثال، گاهی ش  داریم االن

وضو داریم یا نه ویی یقین داریم دو ساعت قبل وضو داشتیم، گاهی هم فقط ش  داریم االن وضو 

داریم یا نه و نسبت به گذشته یقین نداریم. در هر ی  از این حاالت، اصل عملی خاصی متناسیب  

 شود. با آن اجرا می

 اصل برائت -11

که ش  در اصل تکلیف و حکیم   بر اساس اصل برائت که از فروعات اصل عدم است، در موردی

داند حکم و  شرعی بوده و حایت سابقی وجود نداشته باشد؛ یعنی در مواردی که اساسا مکلف نمی

کنید و تکلیفیی    یا تکلیفی درباره موضوعی خاص بر عهده او قرار دارد یا نه، اصل برائت جاری می

ه حکمیه گویند و اگیر من یاء   بر عهده مکلف نیست. اگر من اء تردید وجود حکم قانون باشد شبه

ش  و تردید اصل موضوع باشد که در این صورت آن را شبهه مصداقیه گوینید. اصیل برائیت بیه     

بینی گردیده است که اصیل برائیت اسیت. در     قانون آیین دادرس مدنی پیش 197صراحت در ماده 

اثبات کنید در غییر   باشد باید آن را  می نتیجه هر کس مدعی حق یا دینی نسبت به موضوع یا عملی

 گردد.   می صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر این

 اصل تخییر اصل احتیاط، -12

در موردی که به اصل تکلیف علم دارد ویی در اینکه تکلیف به چه چیز تعلق گرفتیه شی  دارد و   

 حایت سابقی هم وجود ندارد: 

کند. به عنوان مثیال فیرد    اط جاری میچنانچه احتیاط و انجام همه موارد امکان دارد، اصل احتی

است و باید رفیع نجاسیت کنید )علیم بیه       نجسیقین دارد که یکی از دو ظرفی که در اختیار دارد 

  در چییزی  اصل تکلیف( ویی در این که کدام ی  به طور معین نجس است ش  وجود دارد)ش

که تکلیف به آن تعلق گرفته(. دراین حایت باید از هر دو ظرف رفع نجاست کرد. احتیاط به معنای 

ترین روش است، و از حیاطت به معنای فراگییری م یتق    بخش اطمینان ترین، دریافت امور، مدبرانه

http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%AC%D8%B3
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جلوگیری نمایید و  گیرد تا از خطا  می شده است، زیرا احتیاط همه احتماالت را تحت پوشش خود

کنید و در   موجب یقین به ادای تکلیف شود. چنانچه احتیاط امکان ندارد، اصل تخیییر را اجیرا میی   

شیود همیه را تیرک کیرد و نیه       می جایی که انسان بین دو یا چند مورد مردد است به طوری که نه

د، ایین تعیارض   ای جز انتخاب یکی وجود نیدار  شود همه را انجام داد، که در این صورت چاره می

شود. مثیل میواردی کیه     می آید که در این موارد به تخییر منتهی می گاهی به دییل تعارض ادیه پیش

و این دو م تبه باشیند. در ایین حاییت کیه بیه اصیل        حرامباشد و دیگری  واجبیکی از دو فعل 

 موضوع و حکم، دسترسی وجود ندارد و مکلف مخیر هست یکی را انجام دهد.

 اصل استصحاب -13

شود. به این معنا که اگر  اگر ش  در جایی بود که حایت سابقی وجود داشت، به این اصل عمل می

در حکم و یا موضوعی که قبال به آن یقین داشته، ش  کند، بایید حاییت سیابق را در نظیر     مکلف 

 گرفته و بر اساس آن عمل کند. 

 اصول عملیه خاص -14

روند مانند چهار اصل باال، و یا مانند اصایة ایطهیارة ییا    اصول عملیه یا در تمام ابواب فقه به کار می

 کاربرد دارند.  های خاصی از فقه اصایة ایصحة در بخش

اصایة ایصحة یکی از قواعد و اصول فقهی است که در فقه آثار زیادی دارد. بر طبق این قاعده؛ عمیل  

شیود، و هیر    میی  بر صحت حمیل  -در مورادی که اطمینان به فساد و باطل بودن آن نباشد انسان مسلمان

کنید. بیر    میی  پییش آیید، را دفیع   گونه ش  یا احتمایی که به هر دییل دربارة فاسد بودن عمیل مسیلمان   

 حجیت این قاعده به قرآن، روایات، سیرة مسلمانان، اجماع و عقل استناد شده است.

 مدرک این قاعده -15

 قرآن -1 -15

که ایمان  کسانیای  «یَا أَیُّهَا ایَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ ایظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ایظَّنِّ إِثْمٌ»فرماید:  خداوند می

ها گنیاه اسیت.: قیرآن در ایین آییه       ها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمان اید از بسیاری از گمان آورده

مردم را به دوری کردن از سوء ظن فرمان داده که نتیجة آن؛ حکیم بیه صیحت در افعیال شیخص      

 (12)سوره حجرات/آیه  مسلمان است.

http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
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  روایات -2 -15
مؤمنی، برادر مؤمنش را به امری متهم کند)بدون تحقیق و بیا سیوء    هر گاه، :فرمودهامام صادق )ع( 

، 2: ج1390.)کلینی، شیود  میی  شود، ایمان در قلبش ذوب می گونه که نم  در آب ذوب ظن( همان

361) 

 اجماع -3 -15
، نراقیی . )اسیت  حکم شرعیدرباره ی   فقهااجماع، اصطالحی اصویی و فقهی به معنای اتفاق نظر 

 ؛ خیویی، 671: 1417 نراقی،. )شمرند که فقهای شیعه، آن را مستقال معتبر نمی (339، ص1ج: 1388

داننیید کییه حییاکی و  و بییه شییرطی اجمییاع را ارزشییمند و حجییت شییرعی مییی(218، ص1ج:1410
کیه   اهیل سینت  بیرخالف  ( 10، ص17ج :1430 شیهید اول، ). باشید  (معصومین)عدهنده نظر  ن ان

 خمینیی، )امیام   .دانند ، یکی از منابع استنباط احکام اسالمی میعقلو  سنت، قرآناجماع را در کنار 

، بر خالف اجماع در اهل سنت، م روط به توافق همه شیعهاجماع معتبر نزد ( 254، ص1ج :1372
 عالمه حلی،) بدهد که دربردارنده نظر معصوم است فقیهعایمان نیست، بلکه باید این اطمینان را به 

، 3ج: 1427 عالمیه حلییی، د. )حتیی اگیر موافقییان یی  اجمیاع، انییدک باشین     ( 131، ص3ج: 1427
 (131ص

اجمیاع   شیده اسیت.   -اجماع قیویی و اجمیاع فعلیی    -بر این قاعده و حجیت آن ادعای اجماع

اجماع فعلی، اتّفیاق عملیی مسیلمانان در    . جزئی است حکم شرعیقویی، اتّفاق فتاوای فقها بر ی  
 .شود نامیده می سیره عقالی  مسأیه است که به عنون 

 سیره -4 -15
عبارت است از استمرار روش عملی در میان مردم بر انجام یا ترک کاری. این استمرار اگر در بیین  

شود. سییره، دیییل    نامیده می سیره مت رعهو اگر در بین متدینین باشد،  سیره عقالءهمه عقال باشد، 

ردن حکییم شییرعی اسییت، بییه شییرط آنکییه بییدانیم از زمییان حضییور مسییتقلی بییرای بییه دسییت آو

علیهم ایسالم( جریان داشته است و دییل نقلی دیگری بر رد آن سییره از جانیب ای یان    )معصومین

 .وجود نداشته باشد

ییا   کراهت، استحباب، وجوبسیره تنها بر جواز فعل یا ترک ی  عمل دالیت خواهد داشت و 
در گوید: سیرة مسیلمانان   می شیخ انصاری در این باره .آن عمل از سیره قابل استنباط نیست حرمت

https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%82%D9%84
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA
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طول تاریخ اسالم مبنی بر این است که اعمال یکیدیگر را بیر صیحت حمیل کیرده و اثیر آن را در       
)شییخ   کنم شخصی بتواند این مطلب را رد کنید.  نمی کردند، و گمان می عبادات و معامالت جاری

  (483: 1376انصاری، 

 عقل -5 -15

اجیرا ن یود، موجیب اخیتالل در      کند که اگر این اصل و قاعده در میان مردم عقل مستقل حکم می

توان این قاعدة را نسبت به هر انسانی )حتیی   با توجه به این دییل، می .شود می نظام و زندگی مردم

شوند آن را  می غیر مسلمانان( جاری کرد، به این گونه که عقالء نیز در مواردی که م غول به عملی

 است یا فاسید، بیه دیییل ایین قاعیده      دهند، پس اگر ش  کردیم که عملی صحیح می صحیح انجام

 توان به صحت آن حکم کرد.  می

اگر این قاعده بخواهد دربارة غیر مسلمان جیاری شیود، بایید صیحت کیارش را در محیدودة       

هیایی؛ ماننید گوشیت شی       اعتقادات و دینی که دارد تفسیر کرد؛ یعنی وقتی در حرمیت خیوردنی  

توان با تمس  به این قاعده، به صحت عمل غییر    نمی کردیم که آیا به درستی ذبح شده است یا نه 

دهنید.   نمی برند، انجام می را که مسلمانان در ذبح به کارای  مسلمان حکم کرد؛ زیرا آنان چنین شیوه

 دهنید  میی  بله در برخی از امور، مانند کارهای فنی، خدمات اداری و... کیه بیرای مسیلمانان انجیام    

. در اجیرای ایین قاعیده در بیازار     ، حکم به صیحت اعمیال آنیان داد   توان با توجه به این قاعده می

 :مسلمانان سه شرط معتبر است

ظاهر از ادیه و روایات این است که بازاری چنیین حجیتیی را دارد کیه    ؛ بازار مسلمانان باشد -ایف

، ص 1ج  :1413شهید ثانی،) .اکثر اهایی آن مسلمان باشند، ویو این بازار در سرزمین کفار باشد

 .شود هلی ی  بازار، غیر مسلمان باشند این قاعده اجرا نمی اگر در ک ور اسالمی، اکثر ا و( 285

از دست مسلمان یا شخصی که ظاهرش به مسلمانان شباهت دارد )و محکوم به مسلمان بودن  -ب

ایبته دو دسته از علمیا، بیا ایین    ( 269، ص 11ج  :1414 مقدس اردبیلی،) .باشد( خریداری کند

ای معتقدند فقط بازاری حجیت دارد که فروشنده آن جنس، مسلمان  اند. عده شرط مخایفت کرده

گویند که بازار مسلمانان اماره و ن انه  ای می بودنش نزد خریدار احراز شده باشدو در مقابل عده

و ذبح شرعی است و الزم نیست از دست مسیلمان گرفتیه باشیدپس از خریید از دسیت       تذکیه

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D8%B0%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D8%B0%DA%A9%DB%8C%D9%87
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توان تعبداٌ حکم کرد که  مسلمان )ویو به حسب ظاهر(، براساس اصایت صحت فعل مسلمان می

نیسیت و سیایر قباییل     شییعه این حیوان، ذبح شرعی شده است. ایبته احراز مسلمان بودن، تنهیا  

و  شود، به این دییل که در زمان صدور ایین رواییات، در بیازار مرسیوم     را هم شامل می اسالمی

هم دالیت بر عدم شرطیت ت یع در اجرای ایین    اند. و روایاتی معهود، اکثر افراد غیر شیعی بوده

  .حکم دارد

 کییه زتشود کیه علیم بیه عیدم      در صورتی این قاعده اجرا می؛ کیه نداشته باشیمزعلم به عدم ت -ج

ده حجیت  نداشته باشیم. در این صورت مطلقیاً ایین قاعی    اهل سنتکیه معتبر نزد زشرعی ویو ت

مبیاالتی فروشینده مسیلمان در     است چه با علم به مسبوقیت کافر بر این مال، و چه با علم به بی

ای معتقدند این قاعده در صورتی حجت است که هم علم  ایبته در مقابل، عده حرامو  حاللامر 

مبیاالتی او   کیه نداشته باشیم، هم علم به مسبوقیت کافر نداشته باشیم و هم علم به بیی زبه عدم ت

  .در طهارت و حالل و حرام

 قرار ارجاع امر به كارشناس -16

ی. هرگیاه  أبینی شیده اسیت: یکیی قیرار و دیگیری ر      پیشها در دو قایب  تصمیمات قضایی دادگاه

دادگاه ت خیص دهد که دعوا دارای جنبه فنی و تخصصی و الزم است به کارشناس ارجیاع شیود،   

  کند. قرار کارشناسی صادر می

 شود به كارشناسي ارجاع مي هاي كهدعاو -1 -16
سازد که حل آنها نییاز بیه    مطرح میای را  زندگی ماشینی و عصر ارتباطات و فناوری مسایل پیچیده

حل آنهیا از عهیده دادرس خیارج اسیت روز بیه روز       ای که یافتن راه تخصص دارد. مسایل پیچیده

شود، دارای جنبه فنی و  ها مطرح می ای که در دادگاه شود از این رو امروزه بسیاری دعاوی بی تر می

تواند به  و ماهوی موجد حق نمی تخصصی است که دانش قضایی محدود دادرس به قوانین شکلی

گونیه دعیاوی کیه واجید جنبیه فنیی و        تنهایی پاسخگوی مجهوالت قضایی در این زمینه باشد. این 

تیوان گفیت موضیوعی قابیل ارجیاع بیه        شود. به تعبیری می تخصصی است به کارشناس ارجاع می

میره اطالعیات   کارشناس است که اطالعات آن بیه طیور کامیل در دسیترس دادرس نباشید و در ز     

 ای قاضی نباشد. متعارف یا حرفه

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D8%B0%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
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 آیا رجوع به كارشناس براي دادگاه الزامي است؟ -2 -16
تواند قرار ارجاع امر بیه کارشیناس    دادگاه می :ست کهاقانون آیین دادرسی مدنی آمده  257در ماده 

« اختییاری »در این ماده افاده این معنا را دارد که ارجاع به کارشناسی، « تواند می»را صادر کند. کلمه 

دعوا تکلیفی برای دادگاه در ارجاع به کارشناسیی ایجیاد نخواهید     است. بنابراین درخواست طرفین

این معنا نیست که دادگاه در پذیرش یا رد درخواست ارجاع بیه  کرد. درعین حال اختیاری بودن به 

کارشناس، آزادی کامل داشته باشد. اصوال رجوع به کارشناس اختیاری است ویی هرگاه طبیع کیار   

اقتضای دخایت کارشناس را داشته باشد، دادگاه در ارجاع موضوع به کارشناس ملیزم خواهید بیود    

در امر ارجیاع بیه    1کند. طرفی دادرس را تضمین می رسی و بیزیرا ارجاع به کارشناس، سالمت داد

کنید،   کارشناس صرفاٌ جهت علم و روش و طریقی که قاضی نسیبت بیه صیدور حکیم صیادر میی      

 باشد. می

 توانند درخواست صدور قرار كارشناسي كنند؟ چه كساني مي -3 -16
رت تراضیی انتخیاب   صیو  شیود: روش اول اینکیه کارشیناس بیه     کارشناس به دو روش انتخاب می

گویید:   قانون آیین دادرسیی میدنی در ایین خصیوص چنیین میی       268شود. بخش نخست ماده  می

تواننید قبیل از اقیدام     شیود، میی   طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشیناس صیادر میی   »

دگیاه  کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و بیه دا 

بنابراین اراده م ترک طرفین دعوا در انتخاب کارشناس موثر است. روش دوم ایین  « معرفی نمایند.

شود. در فرضی که اصحاب دعوا تراضی نکننید، دادگیاه    که کارشناس به قید قرعه انتخاب می است

وثوق را از دادگاه باید کارشناس مورد » قانون آمده است: 258کند. در ماده  کارشناس را انتخاب می

بین کسانی که دارای صالحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب کند و در صیورت تعیدد   

آنچه از این ماده قابل برداشت است، این است که دادگاه زمانی « شود. ها به قید قرعه انتخاب می آن

 شد.تکلیف قرعه دارد که در رشته موردنظر بیش از ی  کارشناس در محل وجود داشته با

اسیت کیه    268ای که الزم است مورد توجه قرار گیرد بخش پاییانی میاده    در انتخاب کارشناس نکته

  «شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می» مقرر داشته:

                                                      
1- www.vekalatonline.ir/articies/50782 
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شیده را رد   تواننید کارشیناس تعییین    شوند  آیا طرفین میی  کارشناسان بر چه اساسی انتخاب می

پاسخ به این سوال از دو منظر قابل بررسی است. از ی  منظر کارشناس مکلف بیه پیذیرش    کنند 

قانون آیین دادرسیی میدنی    261کارشناسی است، مگر اینکه جهات رد کارشناس حاکم باشد. ماده 

کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع »گوید:  در این خصوص چنین می

باشد، مگر اینکه دارای عذری باشد که به ت خیص دادگیاه موجیه شیناخته شیود، در ایین       میشده 

صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طیور کتبیی بیه دادگیاه اعیالم دارد. میوارد       

از این دیدگاه پس از ارجاع امر بیه  « معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.

، نامبرده مکلف به قبول امر کارشناسیی اسیت، مگیر اینکیه دارای عیذری باشید کیه بیه         کارشناس

ت خیص دادگاه موجه شناخته شود. در این صورت باید قبل از انجام مباشرت به کارشناسی مراتب 

طور کتبی به دادگاه اعالم دارد. مواردی که کارشناس معذور از انجام کارشناسیی اسیت برابیر      را به

وجود رابطه خوی اوندی نسبی یا سببی تا درجه سوم از هیر   -همان قانون عبارتند از: ایف 91ماده 

کارشناس، قیم یا مخیدوم یکیی از طیرفین دعیوا      -طبقه بین کارشناس با یکی از اصحاب دعوا؛ ب

کارشناس یا فرزنید   -باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور کارشناس یا همسر او باشد؛ ج

عنیوان   کارشناس سابقا در موضیوع ارجیاعی بیه    -رش وارث یکی از اصحاب دعوا باشد؛ دیا همس

بین کارشناس و یکی از طرفین دعیوا و   -قاضی یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد؛ ه

یا همسر یا فرزند او دعوای مدنی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تیاریخ صیدور   

کارشناس یا همسر یا فرزند او در موضیوع مطروحیه دارای    -عی دو سال نگذشته باشد؛ وحکم قط

نفع شخصی باشند. در عین حال معاذیر مادی دیگر هم ماننید مرخصیی، بیمیاری و کهوییت سین      

تواند موجه باشد. با وجود این چون پیذیرش کارشناسیی تکلییف     کارشناس به ت خیص دادگاه می

بینی کرده است. اما از منظر دیگیر قبیول    اجرای آن را تخلف انتظامی پیش است قانونگذار ضمانت 

کارشناسی اختیاری است و این اختیار محدود به میواردی اسیت کیه ارجیاع کارشناسیی خیارج از       

حوزه خدمات جغرافیایی کارشناس باشد؛ مثال دادگیاه عمیومی شیهریار آقیای اییف را کیه حیوزه        

عنوان کارشناس انتخاب کند. در این فیرض کارشیناس مخییر     هاش تهران است ب خدمات جغرافیایی

موارد نیز قایل بیه قبیول کارشناسیی باشییم تکلیفیی       به قبول کارشناسی است. چنانچه در این گونه

گذار چنین نیست زییرا در حیوزه     ماالیطاق برای کارشناسان خواهد بود؛ در صورتی که غرض قانو

ها وجود دارد کیه انجیام کارشناسیی     ها و بخش ایی در شهرهای متعدد قض قضایی ی  استان، حوزه
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توانید هیر روز از    برای کارشناس به یحاظ بعد مسافت و م غله کاری میسر نیست. کارشناس نمیی 

شهری به شهری در تردد باشد وچه بسا که این امر موجب اطاییه دادرسیی شیود. از ایین رو بایید      

قلمیرو حیوزه جغرافییایی خیدمات      ای اسیت کیه   یبپذیریم که این تکلیف فقط برای حوزه قضیای 

 1385کارشناس در آن حوزه قرار دارد. برابر نظامنامه حوزه جغرافیایی خدمات کارشناسی مصیوب  

قانون کانون کارشناسان  7عایی کارشناسان رسمی دادگستری که م روعیت خود را از ماده   شورای

ای اطیالق   یی خدمات کارشناسیی بیه منطقیه   ، حوزه جغرافیارسمی دادگستری اخذ کرده است اوالً

، کارشناس مخیر بیه  شود که کارشناس مجاز به ارایه خدمات کارشناسی در آن منطقه است. ثانیاً می

 :ترتیب است اینها به  هزینه پذیرش یا رد کارشناسی خارج از حوزه شده است.

نظیر کارشیناس اسیتناد     به طور مثال، چنانچه خواهان و خوانده در ی  پرونده، هر دو به جلب

عهده  کرده و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کرده باشد پرداخت دستمزد کارشناسی به

  خواهان است یا خوانده 

پرداخت دستمزد کارشناسی چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدییدنظر بیه عهیده     قاعدتاً

به ت خیص دادگاه باشد در مرحلیه بیدوی    ناسکارش امر به متقاضی است. اما در فرضی که ارجاع

عهده تجدیدنظرخواه است. همچنین در  عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به پرداخت دستمزد به

جلیب نظیر کارشیناس اسیتناد کننید پرداخیت دسیتمزد         فرضی که هردو )خواهیان و خوانیده( بیه    

ییع دسیتمزد کارشناسیی در میاده     اجرای عدم تود کارشناسی به عهده خواهان خواهد بود. ضمانت 

بینی شده است: در صیورتی کیه در مرحلیه بیدوی      قانون آیین دادرسی مدنی به این نحو پیش 259

شیود و   دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر کند؛ دادخواست ابطال می

 حکم بدوی نخواهد بود. اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ویی مانع اجرای

  نظریه کارشناسی تا چه اندازه در تعیین تکلیف نهایی پرونده موثر است 

 265گذاری کرده: اول اینکیه در میاده    آیین دادرسی مدنی در دو قایب، نظر کارشناس را ارزش

در صورتی که نظر کارشناس بیا اوضیاع و احیوال محقیق و معلیوم میورد کارشناسیی        »آمده است: 

شیود کیه نظیر     از این ماده برداشت میی « ت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.مطابق

اثرگذار است که نظریه با اوضاع و احوال معلوم و محقق مسایه موافقت داشته  کارشناس در فرضی
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اال دادگاه از آن متابعت نخواهد کرد زییرا در ایین صیورت، دادگیاه علیم بیه بطیالن نظرییه          باشد و

اعتنیا باشید زییرا     تواند نسبت به عقیده کارشناس بی کند. در عین حال دادگاه نمی کارشناس پیدا می

نظر کارشناس، اماره بر واقع است و عدم پذیرش آن باید موجه باشد. امیا احتمیال دارد دادرس بیه    

بیه تردیید    اعتباری نظر کارشناس را ن ان دهد یا قرینه دیگری او را قراین دیگری دست یابد که بی

پردازد و در صورتی که به نتیجه مخایف برسد  وادارد؛ در چنین وضعی دادگاه به تحقیق بی تری می

به نظر کارشناس ترتیب اثر نخواهد داد. بنابراین نظر کارشناس باید قناعت وجدان دادرس را تامین 

یین عقییده بیر دادگیاه     تعبیر دیگر عقیده کارشناس طریقیت دارد نه موضوعیت و هیچ گاه ا کند؛ به 

شود. ایبته باید پذیرفت که اصل بر صحت نظر کارشناس است مگیر اینکیه خیالف آن     تحمیل نمی

ثابت شود. در فرضی که اصحاب دعوا به نظریه کارشناسی اعتراض نکننید وییی ایین نظرییه قابیل      

ا بیه هییات   تواند موضیوع ر  متابعت نباشد و از طرفی موضوع فنی و تخصصی باشد دادگاه راسا می

کارشناسی ارجاع دهد. پرداخت دستمزد کارشناسی در این حایت طبق قاعده عمومی است که بییان  

قیانون   331گیرد. حسیب مسیتفاد از میاده     شد. دوم اینکه نظر کارشناس مستند رای دادگاه قرار می

در فرضی که اصحاب دعوا کتبا نظر ی  یا چند نفر کارشناس را قیاطع دعیوا    1آیین دادرسی مدنی

 شود. قرار دهند مطابق عقیده کارشناس یا کارشناسان رای صادر می

 از نظر قانونی و اجرایی چه انتقادی به قرار کارشناسی وارد است 

دارد؛ وییی در  شود از نظر قانونی خألیی وجود نی  در خصوص قرار کارشناسی آنچه استنباط می

نکتیه اول مربیوط بیه     باید مورد توجه قیرار گییرد.   عین حال دو نکته در وضع مقررات کارشناسی

بینی نکرده است اگر اصیحاب دعیوا توانیایی پرداخیت      پیشگذار کارشناسی معاضدتی است. قانون

 هزینه کارشناسی را نداشته باشند تکلیف چیست  اگرچیه در تعرفیه دسیتمزد کارشناسیان رسیمی     

نحوی مرتفع شده است باید بپذیریم که مقیررات مربیوط بیه کارشناسیی      دادگستری این نقیصه به 

                                                      
رییال  ( 3/000/000یا ارزش آن ازسه میلییون ) دردعاوی مایی که خواسته  -باشد :ایف احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می -1

حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع بیه اصیل    -کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمایی.ج -متجاوز باشد.ب

تبیا  ی ی  یا چند نفر کارشناس که طیرفین ک أاحکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به ر -دعوا قابل تجدیدنظر باشد.تبصره 

ی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صالحیت دادگیاه ییا قاضیی صیادر     أر

 ی.أکننده ر
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معاضدتی در تعرفه دستمزد پ توانه قانونی ندارد. نکته دوم خأل قانونی مرور زمان تخلفات انتظامی 

بیه  کند که مقررات حاکم بر رسیدگی  . دادرسی عادالنه حکم می کارشناسان رسمی دادگستری است

تخلفات قضات و اشخاص وابسته به دادگستری هماهنگ و همسو باشد. با وجود اینکه مرور زمان 

سایه است. در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری  سایه و وکال دو تخلفات انتظامی قضات سه

بینی شده بود حکم خاصی  سایه پیش که مرور زمان دو 1317برخالف قانون مصوب  1381مصوب 

 :های کارشناسی اشاره کرد عنوان توصیه توان به چند مورد به از نظر اجرا هم می ن ده است. وضع

منظور جلوگیری از اطایه دادرسی جلسیه اجیرای قیرار کارشناسیی را      به گذارنظر به اینکه قانون -1

داند، شایسته است کارشناسان بیرای جلیوگیری از هرگونیه شیائبه بیا اصیحاب دعیوا         منتفی می

 گ باشند تا با استماع اظهارات ای ان و مالحظه اسناد و مدارک طرفین اظهارنظر کنند.هماهن

کارشناس باید از ورود به موضوعاتی که ماهیت قضایی دارد، اجتناب کند. رسیایت کارشیناس،    -2

 منظور اقناع وجدان دادگاه است.  گیری از موضوع به نتیجه

وجه و عاری از هرگونه ابهیام باشید. بیراین اسیاس،     اظهارنظر کارشناس باید صریح، مستدل، م -3

شاید »و « نظر دادگاه است  بسته به»، «رسد نظر می به »کاربردن جمالتی مانند  کارشناس باید از به

 خودداری کند.« چنین باشد

 اماره قضایي -17

دکتیر کاتوزییان   بیه نقیل از    گسیترش عیدایت محسیوب میی شیود.      هیای  راهترین  یکی از مناسب

آزادانیه قیدرت اثبیاتی     قاضی فارغ از نظیام قیانونی،   در این بخش اثبات،» درتوصیف اماره قضایی:

خیواهی را در   را در وجدان خود می سنجد و گاه قرینه ای کوچ  انگیزه عیدایت ها  وقرینهها  ن انه

میروزه  ا( 2: ج1384. )کاتوزیان، او بیدار و بستر حرکت را می آراید و باعث تصمیم نهایی می شود

هیا   زمانی فرارسیده است که باید ظن معتبر را با پایه خرد سنجید و قابل انعطیاف سیاخت و امیاره   

شهادت  ماره قضایی را باید دییل واقعی همانند سند و. اهاست ها و ن انه آزمای گاه استنتاج از قرینه

اماره قضیایی برواقیع   و اقرار، شمرد نه دییل حکمی یا تعبدی. بر پایه همین ویوگی است که دالیت 

اماره قضیایی را   اند و در مقام تعارض اماره قضایی و قانونی، تر ازدالیت اماره قانونی دانسته را قوی

به این ترتیب می توان گفت اماره قضیایی و اسیتناد بیه آن آرامیش وجیدان را       ...«حاکم شمرده اند
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حصول همین آرامش وجیدانی بیرای   برای قاضی در پی دارد و به طور کلی هدف از استناد به ادیه 

در این نیوع   قاضی است، ییکن به نظر می رسد این مهم به جهت ویوگی های خاص اماره قضایی،

قلمرو اعتبار شهادت گسترش  قانون مدنی، 1308تا  1306تر است. با حذف مواد ادیه اثبات ملموس

قیانون میدنی،    1324دوم میاده   یافت وبه تبع آن، با افزایش قلمرو اعتبار اماره قضایی، وفق بخیش 

بیا ایین    در اثبات اعمال و وقیایع حقیوقی گسیترش یابید.     انتظار می رود استناد به اماره قضایی نیز

استناد بی ضابطه اماره قضیایی منجیر بیه خیود مختیاری       وجود استناد به اماره شم یر دویبه است؛

وضاع واحوال موجود در دعیوی  امارات و ا عدم توجه به قراین و وخود کامگی قاضی خواهد شد.

  عدایت در فرایند دادرسی رنگ می بازد. وجدان قاضی را آزار می دهد و نیز

 گیري نتیجه
یه قضیاوت  أمسی برخوردار اسیت   در نظام قضایی اسالمای  هایی که از اهمیت ویوه موضوعیکی از 
 م یکالتی دارای  است، احترامو با ارزش و مورد  باالعالوه برآن که ی  منصب  جایگاه این .است

گیرد باید دارای عدایت، آگاهی و  می را به عهده وظیفه باشد، و کسی که به عنوان قاضی این می نیز
شیود   میی  و مراحل دادرسی باشد، و حکمی که توسیط قاضیی صیادر   ها  زمینهدر تمام  تسلط کامل

نیان گیردد، و اسیاس    یاطمبایدمستند و مستدل به مواد قانونی و ادیه شرعیه باشد که موجب علم و 

هیای زییاد کیه هیم      و قاضی با توجه به ادیه است یتحقیقت و رسیدن به واقع ک ف ،قضاوت هم
همیراه بیا عیدایت    تر  باشد تمرکز کافی داشته باشد تا به بهترین نحو منصف مدون و هم موجود می

دان و فقهیای میا   قاض  به علم خود از دیر زمان میان دان یمن  حکم صادر کند. موضوع انجام عمل

انید   علم  حوزو  مطرح بوده است. آنان در این مسأیه اتفاق نظر داشیته  جلساتمورد بحث و در 
که چنانچه قاض  امام معصوم)ع( باشد، جایز است به علمش استناد کند. امّیا اگیر معصیوم نباشید،     

راء وجیود دارد. کیه   نظر و تفاوت آ اجمایًا م  توان گفت که بین فقها  شیعه در این مسأیه اختالف

قاضیی در عیرف   . دانید  نمی دیگر مطلقا حجتای  داند و عده می ای علم قاضی را مطلقا حجت عده

 فقیهان امامیه کسی است که شرایط و ویوگیهای ذیل را داشته باشد:  

قاضی باید بایغ، عاقل، مؤمن، عادل، مرد، حالل زاده، آزاد، عایم و توانمند و مطمین بر انجیام کیار   
یعنی آیات ناسخ و منسوخ و محکیم   ضا از علم به کتاب خدا و سنت معصومین)ع( بر خوردار باشد؛ق

و مت ابه و عام و خاص و مطلق و مقید را از هم تفکی  نماید و قواعد جاری در هر مورد را بداند و 

ل، احکام واجب و مستحب را از هم ت خیص دهد و در امر سنت اخبار احاد، متیواتر، مرسیل، متصی   
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مسند، منقطع، عام، خاص، ناسخ و منسوخ را ب ناسد. باید مسائل مورد اجمیاع و فتیوای اختالفیی را    
باشد. مورد اختالف را نیز ب ناسد تا متوجه گردد که آیا  می بداند؛ زیرا احکام مورد اجماع، الزم ایعمل

کالم و نکات دسیتوری آن آشینا   برداشت او موافقی در فقه دارد یا خیر. او باید به زبان عربی و معانی 

باشد؛ زیرا این زبیان منبیع و سرچ یمه ایفیاظی اسیت کیه کیالم خیدا و سینت پییامبر)ص( و ائمیه            
معصومین)ع( در قایب آن بیان شده است و باید از محرمات ایهی اعم از صغیره و کبیره و هوا پرسیتی  

 ال نی  را زییاد انجیام دهید و   و میل به دنیا به شدت دوری کند و حریص در کسب تقوا باشد و اعم

هیای نزدیی  بیه آن باشید و      مجتهد مطلق در همه ابواب فقه بلکه اعلم از همه فقهای شهر ییا محیل  

نیان  یاحوط این است که قاضی فراموش کار نباشد، اگر به حدّی فراموش کار باشد که از او سلب اطم

    .شود، اقوی این است که بگوییم سزاوار مسند قضا نیست
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The place of Judge's Knowledge in the Evidence of Litigation  

in the Iranian Legal System 

Javad Haddadpoor 

Abstract  

Judge knowledge is a method or principles that it should act in various ways to 

document and justify the verdict they issue. In the first stage, citing legal materials that 

are codified, and secondly, judicial statistics, and in the third stage, practical principles, 

it is worth mentioning that there are special practical principles, such as: Asalah al- 

Saha and its examples, which is a rule and the proof of which is the Qur'an. sayings- 

consensus – the lifestyle of prophet muhammad and his household (pbut)- and reason. 

But there are two types of decisions that judges make, one of the is orders (at the 

preliminary stage) , and the other is the verdict issued by courts concerning the cases of 

technical and specialized nature, so they are referred to expertise. therefore, to find the 

truth, the nature of the case finds som scientific aspect with judges, because they issue 

verdicts on the guiltiness or non- guiltinrss of either parties. nevertheless, judges may 

not issue verdicts while they are in a state of doubt. And is aware of the guilt and 

innocence or the declaration of guilt, whether it happened or not, and in any case, the 

judge can not rule with suspicion and suspicion, and this type of method is not correct. 

According to the codified laws, and if he does not find any cases, he will issue a verdict 

bassed on authentic Islamic sources or valid fatwas, and he will not be able to refuse to 

be examined and issue a verdict due to silence and shortcomings or brevity or conflict 

of laws. 

Keyword: Judge knowledge- persuasion of conscience- practical principles- referral to 

an expert- judicial statistics 

  


