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Abstract
The effects of each local examination and investigation on the knowledge of the
criminal prosecutor, with regard to the nature and the shape of influence on two
substantial and procedural forms is imaginable. However, the legal assumption is
based on the "presumption” of all of the states of issuing the local examination and
investigation under the Article 221 of the Islamic Penal Code. This article aims to
prove the case when the prosecutor “directly observe” the subject of the accusation
to prove the assumption of the “reason in its specific sense”. It has been concluded
that the effect of each procedural and substantial local examination and investigation
on the knowledge of the prosecutor is relevant in spite of the rule “having a way to
criminal reasons”. In the case when it is against the other reasons (being horizontal)
it is in the "length" of the will of the judge and precedes the other reasons in their
general sense and to prove this argument it brings the section A of the Article 302 in
the Code of Criminal Procedure and the examination of the dead body as witness.
The most important effects of knowing the knowledge gained through direct
observation as “a reason in its specific sense” rather than “to presume” all cases of
examination are the priority of the reason over presumption and the definitiveness of
the verdict.
Keywords: Presumption, Examination, the Knowledge of the Judge, Reason, Direct
Observation.
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تأثیر معاینه و تحقیق محل در اِقناع وجدان علم قاضی
*9
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(تاریخ دریافت1931/12/91:؛ تاریخ پذیرش)1931/11/11 :

چكیده
تأثیرات هر یک از معاینه و تحقی محل بر علم دادرا کیفری ،با توجه به ماهیات و شاکل تأثیرگاذاری ،بار دو قسام
ماهوی و شکلی تصورشدنی خواهد بود و این در حالی است که فرض قانونی ،بر «اَماره بودن» تمامی حالتهای صدور
معاینه و تحقی محل ،ب مادۀ  221قانون مجازات اس می قرار گرفته است .در پژوهش پیشرو با هدف اثبات حاالتی
که دادرا به «مشاهدۀ مستقیم» موضوع اتهام میپردازد ،به اثبات فرضیۀ «دلیل به معنای خاص» بودن آن پرداختهایام و
نتیجه گرفتهایم که تأثیر شکلی و ماهوی هر یک از معاینه و تحقی محل بر علام دادرا ،بار خا ف قاعادۀ « ریقات
داشتن ادلۀ کیفری» ،دارای «موضوعیت» است و در صورت عدم مغایرت با سایر ادله (عرضای باودن) ،در « اول» ارادۀ
دادرا و مقدم بر سایر دتیل به معنای عام بوده و بر استدتل خود ،بناد الاف ماادۀ  912ق.آ.د.ک .و معایناۀ اجسااد را
شاهد آورده است .مهمترین آثار «دلیل به معنای خاص» دانستن علم حاصله از مشاهدۀ مستقیم نسبت باه «امااره» قارار
دادن همۀ موارد صدور معاینه ،تقدم دلیل بر اماره و حکم ققعی بودن آن است.

واژگان کلیدی
اَماره ،دلیل ،علم قاضی ،مشاهدۀ مستقیم ،معاینه.
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مقدمه
قانونگذار حقوق کیفری ،پس از تصویب قانونهای شکلی و ماهوی ،در سال  32به بعد ،به
دنبال محدود و محصور کردن ادله در چاارچو

خاصای از جهات موضاوعیت آن ،بارای

رسیدن دادرا به اقناع وجدان بوده و در این راه گامهای مثبت و سازندهای برداشته است؛
به نحوی که با اختصاص دادن فصل اول از بخش پنجم و در مادۀ  111ق.م.ا .بدون تعریف
خاصی از این بخش به بیان مصادیقی از آن میپردازد:
«ادلۀ اثبات جرم عبارت از اقرار ،شهادت ،قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علام
قاضی است».
از سوی دیگر ،گردآوری دتیل با تجزیهوتحلیل صحنۀ جرم زیربنای یک پروندۀ جنایی
است و برای کشف حقیقت و رهنمون شدن به اصالت و ماهیت اماور ،بایاد دیاد مادارک
جمعآوریشده تا چه حد از اعتبار قانونی و علمای برخاوردار هساتند؛ بناابراین در برخای
شاید به تشخیص مرجع تحقی  ،معاینۀ محال نیاز ضاروری باشاد و ممکان اسات اغلاب
ا

عاتی که به پلیس قضایی میرسد ،موجد ظن باشد نه ققع و یقین.
از لحاظ فقهی «حجیت علم دادرا» پس از فراز و نشیب فراوان و بیان نظریات متفااوت در

این زمینه ،بر این مبنا قرار گرفته است که «اکاثر قاریب باه اتفااق علماای شایعه ،اعتباار عاالم
قااضی را در اثابات دعاوی و جرایم پذیرفتهاند»(خورسندیان )12 :1922 ،که در این پژوهش باا
تأکید بر «حجیت علم قاضی» و «ماهیت علم» آن که با عنوان «راههای متعاارف» از آن یااد شاده
است ،بنا را بر تأثیرگذاری معاینه و تحقی محل بر علم دادرا قرار دادهایم .به اینمنظور معایناه
و تحقی محل ،هم برای اعضای پلیس قضایی و هم برای دادستان و بازپرا و بااألخره قاضای
حکم ،واجد اهمیت زیادی است «زیرا ا

عات باهدساتآماده از تحقیقاات محلای ،از جملاۀ

امارات قضایی است» (شمس )911 :1922 ،که بر خ ف معایناۀ محال از ناوع دلیال باهمعناای
خاص ،در تحقی محلی قاضی هیچگاه به مشاهدۀ مستقیم موضوع دعوا نمیپردازد ،بلکه به اور
غیرمستقیم ،شاید نتایج و قراین حاصل از آن ،با استفاده از اساتنتاج و غلباه ،سابب اقنااع ایشاان
شود.
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با توجه به مقالب فوق ،در این مقاله ،به بررسی مجهوتت زیر میپردازیم:
شرایط قابلیت اثبات مستقیم یا غیرمستقیم دعوا از ری معاینه و تحقی محال چگوناه
است؟ معیار تمییز اماره از دلیل به معنای خاص ،چیست؟ نتایج حاصل از معاینه و تحقیا
محلی ،در زمرۀ امارات است یا دتیل به معنای خاص؟ اصوت ماهیت ادلۀ مذکور چیسات؟
منظور از علم قاضی در قانون مجازات اس می  ،32علم شخصی است یا حصااولی؟ علاام
قاضی در ول ادلۀ دیگر قرار میگیرد یا رابقاهای عرضاای بااا سااایر ادلااه دارد؟ نقاش
تحقی و معاینۀ محل ،در اقناع وجدان قاضی ،بهعنوان یکی از ادلاۀ اثباات دعاوی چگوناه
است؟ آیا دلیل جداگانهای محسو

میشود؟ ققعا اینکه ادلۀ مذکور اماره دانساته شاود یاا

دلیل به معنای خاص ،واجد آثار عملی فراوانی خواهد بود کاه از آن جملاه ،مایتاوان باه
ارزش اثباتی بیشتر دتیل به معنای خاص نسبت به امارات و تقدم دلیل بر اماره اشاره کرد.
لذا مقالب در دو مبحث کلی مقرح خواهد شد :در مبحث اول ،باه «تبیاین و شاناخت
مفاهیم مرتبط با موضوع» و در مبحث دوم ،به بررسی و شناخت تأثیر هر یاک از معایناه و
تحقی محل با توجه به «ماهیت» و «شکل» هر یک از آنها بار علام دادرا در قالابهاای
« ولی یا عرضی» « ،ریقی یا موضوعی» و «اماره یا دلیل به معنای خاص» باودن ،پرداختاه
میشود.
تبیین مفهوم فقهی و حقوقی اصطالحات
معاینه و تحقیق محل

ا تعریف لغوی و اصق حی
ادله در لغت «جمع دلیل به معنای حجتها و راهنماها» اسات (معاین .)11 :1921 ،باه عباارتی،
ادلۀ اثبات در دعاوی بهویژه در دعاوی کیفری ،جایگاه و اهمیات خاصای دارناد ،باهنحاوی کاه
«مجموعه مقررات نوشتهشده یا عرفی میباشند؛ که در مقام اثبات امور (اعام از دعااوی و ساایر
موارد مثل امور حسبی) در مراجع قضایی بهکار میرود ،مانند اقرار ،شهادت ،قسم ،اماارات ،ساند
و (»...جعفری لنگرودی.)29 :1911 ،
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همننین برآوردهای منققی از محل وقوع جرم نیز باید انجام گیرد ،باهعناوان مثاال در
صورتیکه جرم در مکان عمومی یا ساختمان خصوصی اتفاق افتاده باشاد ،بارآورد منققای
جنایت شاید شامل اجزای بسیاری شود با این دلیل که مجرم شاید پس از انجام دادن جرم،
قبل از آن در این مکانها حضور داشته و شواهد ارزشمندی بهجای گذاشته باشد؛ بناابراین
معاینۀ محل مکانها و زمانهای آن اهمیت مییابد.
در لغتنامۀ دهخدا ،معاینه در معنای «به چشم دیادن ،بررسای و دقات کاردن بیاب در
وضع بیمار برای تشخیص بیماری او» (دهخدا )122 :1921 ،یا در لغتنامۀ معین ،نیز معناایی
با همین مضمون« ،با چشم دیدن ،بررسی و دقت کردن در وضاع ماریض» (معاین:1921 ،
 )21بیان شده است .در لسان العر  ،به نقل از ابنمنظاور ،واۀۀ معایناه در معناای «عاین و
دیدن» آمده است و مشاهده مبتنی بر دقت و وسواا کاه البتاه ،دور از معناای فارسای آن
نیست« .زَعم أَبوالخَقَّا ِ مُوامِئُه مُعاینُه» (ابنمنظاور )112 :1212 ،در مجماع البحارین و در
زیرمجموع واۀۀ عین ،به معنای «مشاهده کردن ،با چشم خود او را دید ،دیدن» آماده اسات
( ریحی .)231 :1212 ،معاینه «عین – اسم مصدر عاین (عمال) دیادن ،مشااهده ،رؤیات»
آورده اند (قیم .)1111 :1922 ،دربارۀ واۀۀ تحقی نیز بایاد گفات؛ باه معناای «رسایدگی و
وارسی کردن است و سخن محقَّ یعنی سخن درست و استوار» (ابنمنظاور.)212 :1212 ،
در ادبیات فارسی نیز ،در همین معنای «حقیقت کردن ،واقعیت دادن ،استنقاق و باازجویی»
آمده است (معین221 :1921 ،؛ دهخدا.)112 :1921 ،
البته محل که وصف معاینه و تحق است ،به معنای «بخشی از فضا که در آنکسای یاا
چیزی قرار میگیرد یا کاری انجام میشود یا بهمعنای جا و مکان» دیده مایشاود (اناوری،
.)1111 :1929
در کتا

فرهنگ اس می ،اصق ح معاینه ،یعنی دیدن و مشاهده کردن و معاینات را بار

سه گونه تقسیم میکند« :یکی معاینۀ ابصار و دیگری معاینۀ عاین القلاو

کاه علام یقینای

باشد و معاینه به شواهد دانش باشد و ساومین معایناۀ روح کاه معایناۀ عاین حا باشاد»
(سجادی.)1221 :1919 ،
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در فقه امامیه نیز معتقدند که برای مقلع شدن از حاالتهای شاخص محجور که حجار
او به پایان رسیده یا کماکان باقی است ،به اختبار و آزمایش متوسل میشوند کااه یکاای از
آزمایشها از ری تحقی  ،بررسی و معاینه رفتار و اعمال او صورت میگیرد (رک :شاهید
ثانی ،1219 ،ج 211 :2؛ نجفی ،1212 ،ج  12 :21و .)13
در حقوق ایران ،اصق ح «معاینه و تحقی » ،در قانونهای مختلفی بهکار رفته اسات .از
جمله در قانون آیین دادرسی مدنی  1913که فصلی مفصل و مستقل به این امر پرداختهاند.
بهنحوی که در مادۀ  211قانون آیین دادرسی مدنی« :ا
ماحل را از اماارات قاضایی محسو

عات حاصال از تحقیا و معایناۀ

میکند که ممکن است موجب علم یا ا مینان قاضی

دادگاه یا ماؤثر در آن بااشد» .در قانون آیین دادرسی کیفری  ،1932در زیر فصل پانجم ،باا
عنوان معاینۀ محل ،تحقی محلی ،بازرسی و کارشناسی و در مواد 129 ،تا  ،111به بررسای
ضوابط و قواعد حاکم بر معاینه و تحقی محل میپردازد .از نظر دکتارین حقاوقی «معایناۀ
محل ،در لغت به معنای مشاهدۀ جا و مکانی توسط یک یا گروهی از اشخاص یا م حظاۀ
صحنه ای است که ممکن است در رابقه با هر چیزی باشد» (خالقی )121 :1922 ،و از دید
اصق حی ،معاینۀ محل وقوع جرم ،حضور فرد یا گروهی ،از مراجع قضایی اداری در محل
وقوع جرم ،یا مورد دعوی و اخت ف و م حظۀ صحنه و آثار بهجا مانده از جرم که معموت
در محل وقوع جرم باقی مانده است که از بررسای آن مایتاوان چگاونگی ارتکاا

عمال

مجرمانه را بررسی کرد ،تعریف شده است .بنابراین ،در معاینۀ محل جرم بدیهی است بایاد
جرم وقوع یافته باشد و باید از ری ضابقان دادگستری ،ابتدا در مورد وقوع یا عدم وقوع،
جرم ا

عات تزم بهدست آید .قانونگذار در حقوق کیفری ایران «ارائۀ تعریفای از معایناۀ

محل وقوع جرم نداده و سکوت اختیار کرده است» (علوی)1 :1931 ،؛ بناابراین منظاور از
معاینۀ محل ،م حظۀ صحنۀ وقوع جرم و آثار بهجای مانده از آن در محل ارتکا

است.

ـ شرایط صدور قرار معاینه و تحقیق محل در امور کیفری
آننه مشخص است ،برای اثبات مستقیم یا غیرمستقیم دعوی از ری معاینۀ محلی ،جماع
سه شرط ضروری است .اولین شر ی که مورد توجه قرار دارد؛ موضاوع ماورد معایناه ،در

  001پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،61شمارۀ  ،2تابستان 6911

محل «قابل حس و مشاهده» باشاد؛ بناابراین اماوری را کاه قابالدرک باا حاواا نباشاد،
نمیتوان از ری معاینۀ محل اثبات کرد؛
در مورد شرط دوم ،این نکته جای اشاره دارد که امر مورد معاینه ،باید در لحظۀ معایناه و در
اصق ح «هماکنون» رخ داده باشد .بهعباارتی ،قابال مشااهده یاا درک باا ساایر حاواا باشاد؛
بنابراین چیزی را که در گذشته قابل رؤیت و درک بوده است ،ولی اکنون قابالمشااهده نیسات،
به دلیل عدم امکان معاینۀ فعلی ،نمیتوان از ری معاینۀ محل اثبات کرد؛
دربارۀ شرط سوم ،بیان این نکته ضروری است که موضوع مورد معاینه ،از جملاه اماور
ارجاعی به امر کارشناسی نباشد و بهعبارتی از امور تخصصی و فنی نباشند و قابالمشااهده
یا درک با سایر حواا باشد .در غیر اینصورت موضوع باید به کارشناا ارجاع داده شود.
ـ موارد سهگانۀ صدور قرار معاینه و تحقیق محل
ب مادۀ  129قانون آیین دادرسی کیفری  ،1932موارد صدور قرار معاینه و تحقی محلای،
مبتنی به درخواست متهم یا شاکی یا ضارورت معایناۀ محال اسات تاا باازپرا اقادام باه
تحقیقات محلی یا معاینۀ محل کند که البته در این ماده ،اصاق ح «کشاف واقاع و روشان
شدن موضوع» ،به این نکته اشاره میکند که اصوت ،قرار معایناه و تحقیا محلای ،در ساه
حالت صادر میشود :حالت اول در موردی صادر می شود که دتیلی به دادگاه ارائه میشود
که فهم و برداشت صحیح از آنها ،به معاینۀ محل نیاز دارد .بر فرض مثال آننه در بند اخیار
مادۀ  129قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است« :هرگاه بارای کشاف واقاع و
روشن شدن موضوع ،تحقی محلی یا معایناۀ محال ضارورت یاباد و یاا ماتهم یاا شااکی
درخواست نمایند ،بازپرا اقدام به تحقیقات محلی یا معاینۀ محل میکند»؛
در حالت دوم ،قرار معاینه و تحقی محلی ،در جایی صادر میشود که دادگاه به امیاد یاافتن
اوضاع و احوال و قراینی در خصوص موضوع دعوی ،اقدام به صدور قرار معاینۀ محل میکناد.
«صدور چنین قراری در صورتی مجاز است که احتمال دستیابی به قاراین معقاول و متعاارف و
همننین قراین مذکور مؤثر در دعوا باشد .لذا از آن نباید بیمورد و به قصد تاأخیر در تحقیقاات
استفاده نمود» (کاتوزیان .)193 :1921 ،برای مثال آننه در مادۀ  129ق.م.ا .آماده اسات« :هنگاام
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تحقی محلی و معاینۀ محل ،تمام آثار و نشانههای مشهود و مکشاوف کاه باهنحاوی در قضایه
مؤثر است» بازپرا را قانع میکند که برای روشن شدن و احتمال دستیابی باه قاراین معقاول و
متعارف و همننین قراین مذکور مؤثر در دعوا نسبت به صدور معاینه اقناع کند؛
حالت سوم ،موقعیتی است که بازپرا ،شخصا برای مشاهدۀ مستقیم موضوع و معایناۀ
فیزیکی ،نسبت به صدور قرار اقدام میکند .در این حالت دادرا مستقیما ،موضوع دعاوی
را معاینه میکند و به همین جهت ،این نوع از معاینۀ محل ،تأثیر فراوانای در اقنااع وجادان
بازپرا دارد .برای مثال :جرایمی که قانونگذار در مادۀ  ،121قانون آیاین دادرسای کیفاری
آورده و حضور بازپرا در محل ارتکا

جرم را الزامی دانساته اسات ...« :اماا در جارایم

موضوع بند (الف) مادۀ ( )912این قانون و همننین هنگاام معایناۀ اجسااد ،مکلاف اسات
شخصا و در اسرع وقت حضور یابد» یا ماوارد و مصاادی ماواد  123و  191قاانون آیاین
دادرسی کیفری که قانونگذار به آن اشاره کرده است ... :مواردی از قبیل مایعات ریختهشاده
و انتقالناپذیر از محل باشد.
پس به صورت کلی ،برای صدور قرار معاینه و تحقی محلای ،وجاود ایان ساه حالات
به صورت همزمان و جمعی ،ضروری و حتمی خواهد باود؛ یعنای باهعباارتی ،ساه شارط
«هماکنون»« ،قابل حس و مشاهده» و از «اماور تخصصای و فنای نباودن» ،در حالاتهاای
سهگانۀ صدور قرار معاینه و تحقی محلی ضروری و حتمی است.
علم قاضی

در ابتدای این مبحث ،هدف نگارنده از بحث پیرامون «علم قاضی» ،شاناخت ماهیات علام
قاضی است و اینکه م ک با کدام علم برای معاینه و تحقی محل اسات علام شخصای یاا
حصولی؟ و البته بهعنوان مقدمه در شناخت بحث پیرامون علم قاضی ،ضروری خواهد باود
که مفاهیم حول موضوع پژوهش بررسی شوند .پس در این قسمت به شناخت و بیان اقوال
مربوط به علم قاضی پرداخته خواهد شد.
ـ منظور از علم در این بحث
پیش از بحث پیرامون علم قاضی و میزان اعتبار آن در فقه و حقوق اس می ،به بررسای علام در
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علم قاضی پرداخته میشود؛ زیرا آن علمی مورد م ک است که «نابودکنندۀ شاک و نقایض آن»
( ریحی )121 :1212 ،و «فراهمآورنادۀ آراماش و پایدارکننادۀ حکام و تصادی آن» (راغاب
اصفهانی )232 :1212 ،باشد« .در میان فقها ،بهجز ابنجنید معروف شده است :اماام معصاوم(ع)
میتواند بر ب علم شخصی خود حکم کناد ،لکان درباارۀ قاضای غیرمعصاوم ،بااین فقیهاان
اخت ف نظر وجود دارد ،شماری از آنان که شاید مشهور نیز باشند (از جملاه ساید مرتضای در
انتصار) بر این عقیدهاند که قاضی در همۀ جرایم اعم از ح اهلل چون زنا و سرقت و حا النااا
چون قصاص و قذف میتواند باه عالم خود عمل کند» (هاشمی )11 :1911 ،و از رف دیگار،
بعضی حقوقدانان ،نظر غالب در حقوق ماوضوعه دربارۀ علم قاااضی را ،فااقط بارای ارزیاابی
دتیل و اساتنتاج از آننه به دادگاه ارائهشده را م ک خود قرار میدهند و قاضی نمیتواند بارای
اثبات دعوا یاا اناکار آن ،به علم خود اساتناد کاند ،باه عباارتی« ،اسااتناد باه علام ،بااا اصاال
بی رفی قاضی مخالف اسات» (خورسندیان.)11 :1929 ،
اینگونه استدتل در رابقه با مسائل حقوقی مورد تأیید و تأکید قارار دارد؛ زیارا فارض
در ادلۀ اثبات در امور حقوقی« ،موضوعیت داشتن» آنهاست و دادرا نمیتواند ورای ادلاۀ
ارائه شده توسط رفین دعوی حکم دهد و مجبور است با توجه باه اصاول و اماارات ،باه
درک ظاهری حکم برسد؛ اما در امور کیفری ،با توجه اصل برائت ،اصل آزادی ارزیابی ادله
و از همه مهمتر «تفسیر مضی به نفع متهم» ،دادرا میتواناد ورای ادلاۀ موجاود و صارفا
مبتنی بر علم عادی حاصله از ادله ،قراین و امارات ،به «اقناع وجدان» برسد .همین رویته در
مادۀ  112قانون مجازات اس می  1932مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است« :هرگاه ادلهای
که موضوعیت دارد ،فاقد شرایط شرعی و قانونی تزم باشد  ...مشروط بر اینکاه هماراه باا
قراین و امارات دیگر ،موجب علم قاضی شود» .متن ماده بیانگر این مقلب است کاه حتای
دربارۀ ادله ای که موضوعیت دارند و فاقد شرایط شرعی و قانونی هستند ،تعیین تکلیف آنها
را به اقناع وجدان علم قاضی منوط کرده است.
ـ نقش اثباتی علم قاضی در حقوق کیفری ایران
سیاست جنایی حاکم بر حقوق کیفری ایران ،خصوصا با تغییر و تحوتتی که پس از ساال

تأثیر معاینه و تحقیق محل در اِقناع وجدان علم قاضی 001 

 1932پذیرفته ،بر این رویته تکیه کرده که علم و اقناع وجدان قاضی ،در ول سایر ادله قرار
داده شده و معیار اثبات دعاوی کیفری تلقی شده است .به همین دلیل قانونگذار ،برای اولاین
بار به مسئلۀ ادلۀ اثبات در قانونهای ماهوی! برخ ف رویتۀ نگارش قانون که عارف حااکم
بر آن چنین است که بررسی ادلۀ اثبات ،در قانونهای شکلی صورت میگیرد ،در قانونهای
ماهوی و در فصل پنجم و بهصورت جداگانه به آن میپردازد و نوآوری جدیادی از رویتاۀ
قانونگذاری در ایران ایجاد میکند و برخ ف رویتاۀ قانونگاذاری سااب  ،در ماادۀ  211باه
تعریف علم قاضی میپردازد:
«علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیتن در امری است کاه نازد وی مقارح
میشود .در مواردی که مستند حکم ،علم قاضی است ،وی موظف اسات قاراین و اماارات
بیتن مستند علم خود را به ور صریح در حکم قید کند».
میتوان تعریف بات را اولین تعریف در حقوق ایران دانست؛ زیرا در قانونهاای سااب ،
ب رویته ای که فقه امامیه در پیشگرفته بود و در ایان زمیناه و بادون اینکاه باه تبیاین و
تعریف مفهوم علم قاضی بپردازد ،به «اقاوال و نظریاات متعاارض» درباارۀ «حجیات علام
قاضی» میپرداخت و همین رویته تا تدوین قانون مجازات اس می  1932ادامه داشت که باا
توجه به تکرار مکرر بودن مباحث مربوط به حجیت علم قاضی ،باه تشاریح ماتن تعریفای
مادۀ  211پرداخته میشود:
 .1مقصود از یقین حاصل ،همان گونه که در ادامۀ مباحث پیشرو آورده میشاود «علام
عادی حصولی» شخص دادرا است .به عبارتی؛ دادرا برای صدور حکم محکومیت علیه
متهم ،به اقناع وجدانی برسد و تنها زمانی مجاز به صدور چنین حکمی اسات کاه مساتندات
بیتن موجود در پروندۀ کیفری و ارائهشده نزد وی او را «نسبت به مجرمیت متهم اقناع کارده و
در وی ا مینان یا به تعبیری سکون نفس ایجاد نمایند» (حیدری)111 :1939 ،؛
 .2منظور و مقصود از مستندات بَیِّن ،با توجه سابقۀ فقهی و لغوی واۀۀ بَیِّن کاه معناای
لغوی آن ،مبتنی بر دلیل روشن و مقلبی که مقلبای دیگار باا آن اثباات مایشاود (راغاب
اصفهانی )12 :1212 ،بیان شده است که تعریف لغوی آن ،چیزی جدای از مفهوم فقهای و
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اصق حی آن نیست .به قول بعضی فقها ،بیتنه ح را تبیین و آشکار میکند «اسمٌ لماا یبایتن
الح و یظهره»(زحیلی )111 :1212 ،که در نهایت در معنای «دلیل و برهان» میآید.
البته تقابل بیتنه و علم قاضی موضوع دیگری است که مورد توجاه فقهاا قارار دارد ،اماا
گویا بیشتر آنان علم قاضی را بر بیتنه مقدم دانستهاند .به اینترتیب میتوان دریافت که منظور
از مستندات بَیِّن ،مستنداتی است کاه بارای دادرا« ،دلیال و برهاان» اسات .باه عباارتی،
مواردی است که «قابل درج شدن در پروندۀ کیفری و قابلبررسای توساط مراجاع عاالیتار
باشند» (حیدری)32 :1939 ،؛
 .9در مواردی که مستند حکم ،علم قاضی باشد
با توجه به بند اخیر مادۀ  111که علم قاضی را بهصاورت مساتقل جازو یکای از ادلاه
شمرده؛ شناخت علم قاضی جزو ادلۀ اثبات ،از مهمترین ویژگیهای نظام حاکم بر سیاست
جنایی ایران است .حال منظور از تأکید بر مقلب مذکور این خواهد باود کاه علام قاضای،
مستند حکم بوده و دادرا به اقناع وجدان رسیده باشد .اگرچه به استناد ماادۀ  111قاانون
مجازات اس می « 1932در مواردی که دعوای کیفری با ادلۀ شرعی از قبیل اقرار و شهادت
که موضوعیت دارد  ،»...در صورتیکه « ...علم به خ ف آن داشته باشد» دادرا مایتواناد
مستند حکم خود را علم حاصل از پرونده بداند و بر ب آن حکم صادر کند.
بیان این نکته ضروری است که علمی که دادرا از مجموع قراین و اماارات باهدسات
میآورد ،باید «نشأتگرفته از علم حصولی برآمده از دتیل و مدارک و مستندات موجاود در
پروندۀ کیفری بوده باشد و بدین ترتیب علم شخصی کاه باا اصاول دادرسای منصافانه نیاز
همگون نباشد ،نمیتواند ضابقهای برای صدور احکام کیفری باشد» (حیدری.)112 :1939 ،
ـ معیار و مالک تحقق علم قاضی در معاینه و تحقیق محل
دربارۀ علم قاضی ،باا توجه به آننه در کتب لغت دربارۀ یقین و علم آمده ،عالم دارای اوصااف
و کیفیاتی است که بار اسااا آن به انواعی تقسیم میشود .یک وصف آن یقین است؛ یعنی باه
عبارتی «الیق ین من صفه الع ل و ه و ِکون الفه مع ث بات الح ک » (راغاب اصافهانی:1212 ،
 .)232به عبارتی یقین که در واقع علم در اع درجۀ بارخورداری از ساکونت نفسانی یا هماان
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ا مینان است ،دارای ویژگیهایی چون «نابودکنندۀ شک و ناقیض آن» (ابنمنظاور)121 :1212 ،
«پایدارکنندۀ حاکم و تصدی آن» ( ریحی )232 :1212 ،است.
پس میتوان گفت ،علم و یقین دو مفهوم مترادفند ،با ایان توضایح کاه یقاین وصاف علام
است« .إن الیقین هو العلم المتصف بالتثبت و ات امینان» (مصقفوی .)212 :1912 ،یقین ،علمای
است ثاابت در نافس بهگونهای کاه شاکپذیر نیست و در آن سکونت نفسانی و آرامش وجود
دارد و میتوان نتیجه گرفت« :الیقین اسم العلم کان فی اول األمر اعتقادا ضااعیفا ثاام اجااتمعت
الدتئل فتاکد اتعتقاد و صار علما» (سمیح ،بیتا )211 :که با اجتمااع دتیال و تعاقاب اماارات،
یقین که نوعی عالم و اعا ی آن است ،بهوجود میآید .پس بهصورت کلی ،عاالم باه معناای
یقین و ا مینان است که آن را «علم عاادی» هام نامیادهاناد (جعفاری لنگارودی.)119 :1911 ،
همانگونه که اشاره شد یقین را وصف علم دانستیم .منظور و مقصود از علم قاضی ،علام یقینای
خواهد بود .ولی نگارنده پس از تفحص و جستوجوی فراوان در منابع فقهی و حقاوقی ،قائال
به اخت ف در این زمینه شده است .به اینصورت که با چاالش ایان نکتاه روباهرو هساتیم کاه
مقصد و مقصود از علم قاضی در ک م فقها و در منظر قانونگذار قانونهای کیفاری ،علام یقینای
یا علم عادی بوده است؟ زیرا در دیدگاه قائ ن به علم یقینی ،از جمله ،ناایینی در فوائداتصاول،
علم قاضی را ،علم عادی میدانند که نوعی از ظنون است .به عبارتی اصل بر این است کاه علام
عادی اعتبار ندارد ،مگر نص خاص به آن اعتبار دهد« .هیچ ظنی اعتبار ندارد ،مگر آنکه شرع باه
آن اعتبار داده باشد؛ و دربارۀ یکایک آنها نص خاص وارد شاده اسات» (ناایینی- 113 :1213 ،
 .)121از سوی دیگر ،معتقدان به علم عادی که کفایت علم قاضی در اقناع وجدان جهت صادور
حکم را «هرگونه علم عادی معتبر» میدانند .بر فرض آننه نراقی در عوائد مقرر میدارد« :علمای
که در امور شرعی بدون احتیاج به دلیل و برهان دارای حجیت است ،همین علم عاادی اسات و
(»...نراقی.)291 :1121 ،
همانگونه که گفته شد علم و یقین دو مفهوم مترادفند .با این توضایح؛ یقاین ،وصاف علام
است و در آن ،سکونت نفسانی و آرامش وجود دارد .همین تعبیر را شیخ وسی از علام عاادی
بیان میکند« :العلم ماقتضی سکون النفس» (شایخ وسای ،بایتاا )921 :کاه بعضای از بزرگاان
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حقوق «روح مشترک ادلۀ اثبات دعوی را ،علم عادی مای داناد کاه ناام ا میناان هام باه خاود
میگیرد» (جعفری لنگرودی .)22 :1911 ،به عبارتی علم قاضی ،مترادف با یقین ،ا مینان و علام
عادی عرفی است .البته بیان این نکته ضروری خواهد بود که آننه در روش اقناع وجدان قاضای
م ک عمل خواهد بود ،کافی باودن شارایط صاحت و اعتباار دلیال ابرازشاده و بررسای آن و
حصول ا مینان از این نظر است؛ وگرنه رسیدن به آننه به آن در اصق ح علم منقا « ،ققاع و
یقین»(آخوند خراسانی212 :1922 ،؛ وتیی )211 :1921 ،میگویند ،مد نظار نیسات .باه هماین
دلیل است که قانونگذار در مادۀ  111ق.م.ا ،1932 .در کنار شرایقی که برای صحت و اعتبار هار
دلیل تعیینشده ،مقرر داشته است« :در مواردی که دعوای کیفری با ادلۀ شارعی از قبیال اقارار و
شهادت که موضوعیت دارد ،اثباات مایشاود ،قاضای باه اساتناد آنهاا رأی صاادر مایکناد »...
بهنحوی که در ادامه برای کامل کردن شرایط ارزیاابی دتیال از ریا «اقنااع وجادان قاضای»
قانونگذار میافزاید ...« :مگر اینکه علم بر خ ف آن داشته باشد» و برای این مسئله نیاز در ماادۀ
 112بیان میکند« :هرگاه ادلهای که موضوعیت دارد ،فاقد شارایط شارعی و قاانونی تزم باشاد،
میتواند بهعنوان امارۀ قضایی مورد استناد قرار گیرد ،مشروط بر اینکه همراه با قاراین و اماارات
دیگر ،موجب علم قاضی شود» .در نتیجه ،اگر علمی که از این امور استنباط میشود ،نوعا نتواناد
موجب یقین انسان باشد ،مستند صدور حکم هم قرار نمیگیرد .باه هماین خاا ر تبصارۀ ماادۀ
 211ق.م.ا 1932 .مقرر میکند« :مواردی از قبیل نظریۀ کارشناا ،معاینۀ محل ،تحقیقات محلای،
اظهارات مقلع ،گزارش ضابقان و سایر قراین و امارات که نوعا علمآور باشند ،میتواناد مساتند
علم قاضی قرار گیرد .در هر حال ،مجرد علم استنبا ی که نوعا موجب یقین قاضای نمایشاود،
نمیتواند م ک صدور حکم باشد».
نگارنده در بیان نتیجه ،مقصد و مقصود فقها و حقوقدانان را بر این مبنای عق یی قارار
میدهد که علم قاضی را باید در فضای آرامش خا ر و قناعت وجادانی دانسات؛ زیارا باه
قول یکی از مؤلفان حقوق «بنای عق بر این شکل میگیرد که حل مجهوتت قضایی ،بیش
از آن ضرورت دارد که کسی حصول عقلی و مقل یقینی را ضروری بداند .پس مقصود از
حجت علم قاضی ،حجت علم عادی و عرفی است» (جعفری لنگرودی.)91 :1911 ،
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حال که حجیت علم قاضی را بر مبنای «علم عادی متعارف» دانستیم .سؤالی مقرح میشاود
که سرچشمه و منبع این علم عادی و عرفی که ا مینان و آرامش به قاضی داده ،از چاه ریقای
حاصل شده است؟ به عبارتی علم وی حصولی یا شخصای محساو مایشاود؟ و در نهایات
اینکه علمی که دادرا از «معاینه و تحقی » بهدست میآورد ،علم حصولی محسو میشود یاا
شخصی؟ در ابتدای امر باید تعریف مختصری از هر دو علم داشته باشیم تا بتاوانیم باه معیاار و
م کی در این زمینه برسیم .ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که در کل «علم و ا مینان قاضای ،از
دو ری حاصل میشود که یا از ری مشاهدات شخصی و عینای اسات؛ باهعباارتی ،علام و
دانستنی که از ری شنیدن ،دیدن و  ...حاصل میشود که به این نوع علم قاضی ،علام ناشای از
حضور قاضی گویند» (هاشمی شاهرودی )2 :1911 ،یا از محتویات پرونده برای او علم حاصال
شده باشد؛ بهعبارتی« ،دانش و علمی که نشأتگرفته از ادلۀ ابرازی ،بررسی پروناده و تحقیا از
اصحا دعوا محق میشود .به این نوع علم اصق حا علام حصاولی مایگویناد» (سانهوری،
 .)21 :1311دربارۀ تأثیر معاینۀ محل ،همان ور که قب هم اشاره کردیم ،موارد ساهگاناۀ صادور
معاینۀ محل ،م ک و معیار خوبی هستند بر این نظریه که مقصد و مقصود از علم قاضی ،هار دو
نوع «علم شخصی» و نیز «علم حصولی» بوده است؛ زیرا موارد صدور معاینۀ محل ،اعم از حاالتی
که قاضی به مشاهدۀ مستقیم صحنۀ جرم میپردازد ،باه مثاال آنناه در معایناات اجسااد ،یاا در
جرایم موضوع بند (الف) مادۀ ( )912قانون آیین دادرسی کیفری  1932کاه قانونگاذار ،حضاور
دادرا را در محل ارتکا جرم الزامی دانسته است؛ در چنین مواردی ،قاضای مساتقیما؛ بادون
آنکه در این مسیر به استقرا و استنتاج عقلی بپردازد ،شاهد صحنۀ جرم اسات و علام وی ،علام
شخصی محسو میشود؛ و چه در حالتهای دوگانۀ دیگر کاه معایناۀ محال باه امیاد یاافتن
قراینی برای ادعاهای رفین ،یا برای فهم بهتر موضوع و دتیال ارائاهشاده باه دادگااه صاورت
میگیرد که علم حاصله و برآمده از ادلۀ مقروحه در پرونده ،علم حصولی است.
شناخت اماره و دلیل به معنای خاص

ابتدای بحث در این گفتار بیان یک نکته ضروری است که دادرا در امور کیفری برخ ف
امور حقوقی ،در ارائۀ دلیل و بهتبع اثبات آن ،با چالش بیشتری روبهرو میشود؛ زیرا عمال
مجرمانه در گذشته صورت گرفته است و آننه پیشروی وی قارار دارد ،باهناچاار ،آثاار و
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ع یم ،قراین و شواهد ،امارات و نشانههایی هستند که به مجرم و جرم برمیگردند و هماۀ
این موارد در محیقی خارج از علم وی صاورت گرفتاهاناد .بناابراین ،دادرا کیفاری ،در
دست یافتن به حقیقت مقل و کامل ،همیشه با نقص علام روباهرو و علام وی «نسابی و
محدود» است؛ پس بهناچار برای تأیید یا رد «یافتهها» باید به امارات ،دتیل اعام از عاام و
خاص توسل جوید تا بتواند «ثبوتها» را باه اثباات برسااند .باا ایان مقدماه ،باه بررسای
تعریفها و اقوال پیرامون شناخت اماره و دلیل به معنای خاص میپردازیم .در بخاش دوم
این مقاله ،بهصورت خاص ،به تأثیرات هر یک از معاینه و تحقی محال ،از ریا امااره و
دلیل به معنای خاص ،بر علم قاضی میپردازیم و تشریح خواهیم کرد که همۀ موارد صدور
معاینۀ محل ،برخ ف فرض قانونی آن که «اَماره» محسو

میشود ،صحیح نیست.

ـ مفهوم اماره
اماره در لغت به معنای «ع مت» است (صفیپور .)91 :1232 ،در اصق ح ،امااره «بااه چاایزی
میگوییم که خودش نوعی کاشفیت از چیز دیگر را به ور ناقص دارا باشاد .ساپس قانونگاذار،
آن نقص را کاان لم یاکن اع ن کرده و آن کاشفیت ظنای را در ردیاف کاشافیت ققعای قارار
دهد» (جاعفری لناگرودی .)321 :1911 ،تعریفهای فوق ،تعااریفی تکاراری و ماورد کاوشای
مسبوق در میان فقها و مؤلفان حقوقی هستند .با توجه به بحث پیشرو و مورد مداقاه و کااوش
این پژوهش ،هدف ،شناخت «اَمارۀ کیفری و ارکان» آن است تا بتوانیم با بحاث پایشرو انقبااق
واقعبینانهتری داشته باشیم .پس بهصورت کلی «امارۀ کیفری عبارت است از هر دلیل و یا اماری
اعم از آثار ،ع یم ،شارایط و اوضاع و احوال ،کیفیات ،مقتضیات ،موجبات و شواهد ،مادارک و
اوراق ،وسایل ارتکا جرم که میتواند مربوط به عمل مجرمانۀ واقعشده باشاد یاا در شاخص
عامل مشاهده گردد و قاضی کیفری را در اتخاذ تصمیم قاضایی ماتناسب و تزم درباارۀ عامال،
کمک و یاری کاند» (نقوی )111 :1911 ،و برای تشکیل آن «سه رکن مورد نیاز است؛  .1اماری
معلوم ،محسوا و مشخص؛ .2امری نامعلوم ،مبهم و مجهول؛  .9رابقهای باین ایان دو کاه بار
اساا آن ،میتوان امر نامعلوم را کشف کرد» (نقوی )111 :1911 ،که با توجاه منشاأ ایجااد آن،
به دو دستۀ امارۀ قضایی و قانونی تقسیم میشود.
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از سوی دیگر ،به نحوۀ تشکیل اَماره در ذهن دادرا کیفری ،از این جهت بایاد توجاه
شود که قراین و ع یم در جهان خارج« ،امر غالبی ،نسبت به امر نادر دیگاری غلبیات داده
است ،بهنحوی که ذهن در صدد برمیآید که مورد نادر را نادیده بگیرد» (میرشکاری:1931،
 )119و این غلبه به علمی منتهی میشود که شخص دادرا ،از اماره دریافت مایکناد .باه
عبارتی ،مرتبۀ علم حاصل از اماره« ،ظن» است باهنحاوی کاه «ذهان باه اور غیرمساتقیم،
بهواسقۀ این تقارن و یاری تجربه ،به واقع پی میبرد» (عمروانای )12 :1921 ،و ایان ظان،
«در مرتبهای میان ققع و شک قرار دارد» (میرشکاری .)112 :1931 ،باه ایانترتیاب امااره،
کاشف ظنی از واقع محسو

میشود و دادرا کیفری ،حداقلهای حکم را کاه مبتنای بار

«ظاهر» است را دریافت میکند که هرگاه حکم واقعی با یقین اثبات شد ،حکم ظاهری کنار
گذاشته میشود که عق «تیترک الیقین بالظن» (قمی سبزواری ،بیتا.)92 :
در بات اشاره کردیم که مبنای غلبۀ امر غالب بر امر نادر ،یا شاخص دادرا اسات کاه از آن
بهعنوان «امارۀ قضایی» یاد میشود یا قانون که باه آن «اماارۀ قاانونی» مایگویناد .حاول محاور
موضوع مبحوثٌعنه این پژوهش با امارۀ قضایی سروکار داریم ،زیرا «هر اماارۀ قضاایی دارای دو
رکن است؛ رکن اول قرینه یا نشانه و اوضاع و احوال خاص همان دعوی میباشادکه مایتاوان
آنها را رکن مادی امارۀ قضایی نامید؛ رکن دوم آن نیز ،استقرا و اساتنتاج عقلای ذهان اسات کاه
رکن معنوی امارۀ قضایی را تشکیل میدهد» (عمروانی .)12 :1921 ،ایان رکان ،یعنای اساتقرا و
استنتاج محسوا ،اهمیت بسیاری دارد؛ به وری که مهمترین وجه تمایز امااره از دلیال معناای
خاص ،لزوم یا عدم لزوم استنتاج و استدتل عقلی برای رسیدن به نتایج ادله است .امارتی چاون
یاافت شادن آثار و ع یم واضاح جارم (بند

مادۀ  21ق.آ.د.ک ،).متهم ولگرد باشاد و در آن

محل نیز سو:شهرت داشته باشد (بند چ مادۀ  ،)21ناظر وقوع جرم باودن شاخص اعا مکنناده
(مادۀ  11ق.آ.د.ک ،).حضور متهم یا کشف اسبا  ،آتت و ادلۀ وقوع جرم در محل وقوع جارم
(مادۀ  191ق.آ.د.ک ).و  ...از مهمترین اماراتی هستند که در حقوق کیفری ،ما ک ایجااد «ظان»
برای دادرا محسو میشوند.
ـ مفهوم دلیل به معنای خاص
از دلیل ،بهعنوان «بازیگر اصلی مرحلۀ اثبات» یااد مایکنناد و مهامتارین اثار آن را «کاشافیت»
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میدانند (میرشکاری )129 :1931 ،و در فرایند نهچندان پینیدهای دلیل را باید در معناای عاام و
خاص تقسیم کرد .با این اشاره که منظور از معنای دلیل در معنای عام ،معنایی است کاه در ماادۀ
 1212قانون مدنی آمده اسات .در ایان ماده بدون تفکیک اماره از دلیل ،مصادی دلیل در معناای
عام ،اقرار ،اساناد کاتبی ،شهادت ،امارات و قسم ذکر شدهاند که امااره نیاز یکای از اناواع دلیال
بهشمار میآید .در حالیکه «دلیال» در معنای خاص ،از اماره متمایز بوده و عباارت اسات از« :از
امری که ذهن (اعم از ذهن قاضی یا شخص دیگر) را به ور مستقیم به واقع هدایت مایکناد و
شخص را به یقین یا ظنی نزدیک به آن (متأخم به علم) میرساند؛ برای مثاال اساناد و شاهادت
شهود جامعالشرایط ،مستقیما ذهن را بهواقعیات هادایت مایکناد» (کاتوزیاان .)91 :1921 ،باه
عبارتی ،در دلیل به معنای خاص « ،ری استدتل از معلوم به مجهول بهقدری ساریع اسات کاه
توجه به آن نمیشود و اثر اثباتیای که دارد ،مستقیم است» (مدنی )923 :1921 ،و به این سابب
نقش دلیل به معنای خاص ،ویژه و حساا است ،زیرا هدف دادرسی کشاف حقیقات اسات و
مسلما امری مورد توجه و «کاشف حقیقت» خواهد بود کاه در رسااندن دادرا باه اقنااعی کاه
منتهی به کشف حقیقت شود ،رساتر باشد و دلیل به معنای خاص ،در این زمینه رسااتر از ساایر
ادله در معنای عام است.
ـ راههای شناخت اَماره از دلیل به معنای خاص
با توجه به مقالب فوق میتوان گفت که فرق بین امااره و دلیال باه معناای خااص را ،بایاد در
همین ریقۀ استدتل از معلو م باه مجهاول دانسات کاه در دلیال باه معناای خااص ،ساریع و
نامحسوا و دارای اثر مستقیم اثباتی اسات؛ در صاورتیکاه در امااره ،عمال اساتدتل اوری
صورت میگیرد که محسوا و مشهود است .رکن اصلی اماره همین عمل اساتدتل (اساتنتاج)
یعنی استنباط مجهول از معلوم است؛ «بنابراین دلیل به معنای خاص به ور مستقیم و بادون نیااز
به استنتاج ،ذهن را به واقع رهنمون میساازد ،لایکن در اماارات اساتنتاج نقاش محاوری دارد»
(عمروانی)12 :1921 ،؛ و اکنون با توجه به م ک ارائهشده در فوق ،به سهولت مایتاوان نقاش
ماهیتی معاینه و تحقی محلی بر علم قاضی را تعیاین کارد کاه در قسامت دوم ایان مقالاه ،باه
بررسی این ماهیت و نقش آن بر اقناع وجدان قاضی خواهیم پرداخت.
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نحوۀ تأثیر علم حاصل از تحقیق یا معاینۀ محل ،بر اقناع وجدان دادرس
عوامل و پدیدههای بسیاری وجود دارند که شاید نقش دلیل یا اماره را در ایجاد «ققاع» یاا
«ظن» و حتی «شک» جهت اقناع وجدان دادرا یا تکمیل علم وی داشته باشاند .باا مداقاه
در نحوۀ تولید هر یک از ظن ،شک و ققع در ذهن دادرا ،میتوان با توجه به ماهیت ادلۀ
ابرازی و نحوه و شکل تأثیرگذاری هر یک ،آنها را در دو قالب تقسیم کارد .بادین جهات،
معاینه و تحقی محل ،با توجه به ماهیت و شکل تأثیرگذاری ،به دو صورت بر علم قاضای
تأثیر خواهند داشت .1:از لحاظ ماهیت؛  .2از لحاظ شکل که از لحاظ ماهیتی در قالب اماره
و دلیل به معنای خاص و از لحاظ شکلی ،باا توجاه باه ریقیات ،موضاوعیت یاا اولی،
عرضی بودن معاینه و تحقی محل ،شاید در اقناع وجدان دادرا نقش ایفا کنناد .حاال ،در
بند اول این گفتار ،از لحاظ ماهیت معاینه و تحقی محل و در بند دوم از لحااظ شاکلی در
قالبهای ریقیت ،موضوعیت و ولی ،عرضی بودن ،به بررسی موضوع پرداختاه خواهاد
شد.
از لحاظ ماهیت معاینه و تحقیق محل

هرچند موضوع دلیل به معنای خاص یا اماره بودن تحقی یاا معایناۀ محال را مایتاوان از
جنبههای گوناگون فقهی  -حقوقی بررسی کرد ،واقعیت این است که ادبیاات حقاوقی ،در
رابقه با دلیل به معنای خاص بودن معاینۀ محل ،بهویژه در جاایی کاه دادرا باه مشااهدۀ
مستقیم موضوع اتهام میپردازد ،با ضعف شدید روبهروست .هنوز مباحث زیادی از ادبیات
غنی موجود در متون فقهی در رابقه با معاینه و تحقی محل ،به زبان حقاوقی ارائاه نشاده
است؛ زیرا از جملۀ مهمترین عواملی که شاید در اقناع وجدان قاضی نقاش بسازایی داشاته
باشند ،ماهیت ادلۀ ابرازی است .بر این اساا ،در غالب موارد «ادلۀ خاص» نسبت به امارات
قضایی ا مینان بیشتری را برای قاضی فراهم میآورند .همننین در «موارد تعاارض مرکاب،
تعدد ادلۀ یکی از رفین ،عامل مؤثری در اقناع وجدان قاضی محسو

میگاردد» (زراعات؛

متقی اردکانی.)12 :1932 ،
شایان ذکر است که بعضی از نویسندگان حقوقی ،به بررسی ماهیت معاینه و تحقیا محال،

  021پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،61شمارۀ  ،2تابستان 6911

بهصورت «جزیی» و آن هم صرفا در «امور حقاوقی» پرداختاهاناد (رک :عمروانای- 11 :1921،
 )11ولی واقعیت این است که پردازش و تحلیل ماهیت معاینه و تحقی محل در امور کیفاری و
تقبی آن با مختصات حاکم بر اصول ،مبانی و اهداف حقوق کیفری و نقش آن در شاکلگیاری
علم قاضی در امور کیفری ،امر بدیع و جدیدی است که بهصورت تخصصی و تحلیلای در ایان
قسمت پژوهش تجزیهوتحلیل خواهد شد .با توجه به مقالب فوق و حالتها و شارایط صادور
معاینه و تحقی محل ،میتوان تأثیرات معاینه و تحقی محل ،از با ماهیتی آنان بیان کرد و ایان
شرایط و موارد صدور را با مبحث اماره ،دلیل به معنای خاص و مختصات حاکم بار آن ،تقبیا
و همخوانی داد.
معاینه و تحقی محل ،با توجه به ماهیت اثباتی آنها ،به دو ری بر علم دادرا کیفری
تأثیر میگذارند یا از ری اماره بودن یا دلیل به معنای خاص کاه در هار دوی آنهاا ،آثاار
جداگانهای را باید فرض کرد ،زیرا ارزش اثباتی دلیل به معنای خاص ،از با

ققعی باودن

و محسوا بودن استدتل مورد تأیید و تأکید است .در بخش دوم مقاله به بررسی تأثیر هر
یک از معاینه و تحقی محل ،در قالبهای اماره و دلیال باودن ،از لحااظ ماهیات و شاکل
تأثیرگذاری خواهیم پرداخت.
ـ در قالب اماره
در ابتدای بحث ،بیان این نکته ضروری است که قانونگذار کیفری ،همۀ ماوارد صادور معایناه و
تحقی محل را جزو اَمارات محسو و در این رابقه ،تبصارۀ ماادۀ  211ق.م.ا 1932 .باهعناوان
شاهد و مصداق مقرر کرده است« :مواردی از قبیل نظریاۀ کارشاناا ،معایناۀ محال ،تحقیقاات
محلی ،اظهارات مقلع ،گزارش ضابقان و "ساایر قاراین و اماارات" کاه نوعاا علامآور باشاند،
میتواند مستند علم قاضی قرار گیرد» .نظر قانونگذار با توجه به ماوارد ساهگاناۀ صادور معایناۀ
محل که در مباحث پیشین به آن اشاره شد؛ همنناین تحقیا محال دال بار امااره باودن هماۀ
حالتهای صدور معاینه و تحقی محل است؛ ولی واقعیت این است کاه در صاورتی مایتاوان
نظر قانونگذار را منقب با حالتهای صدور معاینۀ محال دانسات کاه صادور معایناۀ محال در
جهت فهم و برداشت صحیح از صحنۀ جرم (حالت اول) صادر شده است؛ بر فرض مثال آنناه
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در بند اخیر مادۀ  129قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده است« :هرگاه بارای کشاف واقاع و
روشن شدن موضوع ،تحقی محلی یا معاینۀ محل ضرورت یابد و یا متهم یا شااکی درخواسات
نمایند ،بازپرا اقدام به تحقیقات محلی یا معاینۀ محل میکند» یا در حاالتیکاه باه امیاد یاافتن
قراین و نشانههایی از صحنۀ جرم (حالت دوم) به مثال آنناه در ماادۀ  123ق.م .اسا می آماده
است« :هنگام تحقی محلی و معاینۀ محل ،تمام آثار و نشانههای مشهود و مکشوف که بهنحاوی
در قضیه مؤثر است» .پس در حالت اول و دوم صادور معایناۀ محال ،باا توجاه باه اساتنتاجی،
ظنیالدتله و غیرمستقیم بودن نتایج آن ،باید آن را از امارات محسو کرد .اماوری از قبیال اثار
انگشت ،صدا یا تصویر ضبطشده بر روی یک نوار یا لوح فشرده یا دوربینهای مداربستۀ امااکن
و محلهای تحت نظارت ،به شرط احراز اصالت و انتسا و  ...نقش تعیاینکننادهای در ایجااد
ظن در دادرا دارند.
دربارۀ تحقی محل ،با توجه به اینکه دادرا «خود به مشاهدۀ مساتقیم موضاوع دعاوا
نمیپردازد ،بلکه به ور غیرمستقیم ممکن است نتایج و قراین حاصال از آن باا اساتفاده از
استنتاج و غلبه ،سبب اقناع ایشان گردد» (عمروانی )11 :1921 ،باید آنهاا را اماارۀ قضاایی
محسو

کرد .به اینصورت بهعنوان «اَماره» بر علم دادرا تأثیر میگذارند.

ـ در قالب دلیل به معنای خاص
در مباحث پیشین اشاره شد که گاه دادرا خود شااهد و نااظر مساتقیم صاحنۀ جارم و تواباع
مربوط به آن است .به عبارتی در جاییکه معاینۀ محل بارای مشااهدۀ مساتقیم موضاوع دعاوی
انجام میگیرد و دادرا با چشم یا سایر حواا خود موضوع را مستقیما درک مایکناد (حالات
سوم) و نیازی به استنتاج ندارد و از نتایج حاصل از آن برای وی علم و یقین حاصال مایشاود،
باید آن را دلیل به معنای خاص دانست .پس در حالتی که برای مشاهدۀ مساتقیم موضاوع اتهاام
است؛ مث در جرایم موضوع بند (الاف) ماادۀ ( )912قاانون آیاین دادرسای کیفاری  1932کاه
قانونگذار ،حضور دادرا را در محل ارتکا جرم الزامی دانسته است یا هنگام «معاینۀ اجسااد»،
در چنین مواردی ذهن قاضی مستقیما بدون آنکه در این مسیر به اساتقرا و اساتنتاج عقلای (کاه
وجه ممیز امارۀ قضایی از دلیل به معنای خاص است) به واقع رهنمون شده است.
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از لحاظ اثر شكلی معاینه و تحقیق محل

در مباحث پیشین تقسیمبندی تأثیرگذاری هر یک از معاینه و تحقی محل بر علم قاضی ،به
دو صورت ماهوی و شکلی صورت گرفت .در همین زمینه تأثیرگاذاری از لحااظ شاکلی،
دارای دو صورت و در قالب مباحث ریقی  -موضوعی و ولی  -عرضای اسات کاه در
ادامه و در مباحث پیشرو بهصورت تخصصی و با توجه به شاناخت یکای از حالاتهاای
معاینۀ محل ،در قالب دلیل به معنای خاص ،به تأثیر آن پرداخته خواهد شد .باید اشاره کرد
که بعضی از نویسندگان حقوقی بهصورت کلی و در قالب بررسی ریقیات و موضاوعیت
ادلۀ اثبات ،به بررسی این شکل تأثیرگاذاری پرداختاهاناد (رک :حا وردیاان؛ پورقهرماان،
 .)11 - 91 :1931عدم بسط و پردازش مقلب در رابقه با معاینه و تحقی محل و بررسای
جزیی در این رابقه ،مهمترین ویژگی این دسته از پاژوهشهاسات .پاس در ایان قسامت
پژوهش ،بهصورت تخصصی و ویژه به بررسی این شکل از تأثیرگذاری بر علام قاضای در
قالب ریقی  -موضوعی پرداخته میشود و در ادامه و قسمت دوم همین گفتار ،به بررسای
نقش ولی  -عرضی معاینه و تحقی محل (که بحث اباداعی و جدیادی اسات) خاواهیم
پرداخت.
ـ طریقیت یا موضوعیت معاینه و تحقیق محل
همیشه بحث و جدل بر این مسئله بوده است که ادلاۀ اثباات ریقیات دارناد یاا موضاوعیت؟
ریقیت در علم اصول به معنای ری و راه بودن ققع و اماره برای کشاف واقاع و نشاان دادن
حکم واقعی به مکلف است (مظفر22 :1911 ،؛ مشکینی )192 :1911 ،و منظاور از موضاوعیت
داشتن که در علم اصول مقرح میشود ،این است که اگر ققع یا ظن در حکام شارعی بیایناد و
حصول حکم شرعی متوقف بر تحق آن دو باشد ،مایگویناد موضاوعیت دارد (مظفار:1911 ،
29؛ مشکینی .)193 :1911 ،حال با توجه به تعریفهای فوق ،مایتاوان « ریقیات داشاتن ادلاۀ
اثبات دعوا» را اینگونه تعریف کرد :هر یک از ادلۀ اثبات در رسایدن دادرا باه اقنااع وجادان
علم عادی و عرفی ،بهمثابۀ یکراه و یک ریقیت هستند؛ و بهعنوان ابزار و وسیله ،نقاش خاود
را در رسیدن به واقع ایفا میکنند؛ و منظور از «موضوعیت داشتن ادلۀ اثبات دعوا» کاه هام ادلاه

تأثیر معاینه و تحقیق محل در اِقناع وجدان علم قاضی 029 

در رسیدن علم قاضی به اقناع وجدان ،دارای محدودیت و محصوریت شرعی و قاانونی هساتند
و هم قاضی در محصوریت ادله قرار دارد .این تعریفها با توجه باه مباانی و قواعاد حااکم بار
حقوق کیفری پذیرفتنی است؛ وگرنه در امور حقوقی ،با توجاه باه عادم شاناخت علام قاضای
بهعنوان یکی از ادله و رعایت اصالت الظهور ،ادله مقلقاا موضاوعیت دارناد و دادرا در اماور
حقوقی بهدنبال کشف حقیقت و واقع نیست و به قول اصولیین ،دادرا بهدنباال حکام ظااهری
مسئله است .به عبارتی ،دادرا باید حکم ظاهری که حکم انسان جاهل و شککننده باه حکام
واقعی است؛ مثل احکامی که انسان بهوسیلۀ امارات و اصول عملیه بهدسات مایآورد را از ادلاۀ
ارائهشده در جلسۀ دادرسی بهدست آورد .البته برای ریقیت یا موضوعیت داشاتن ادلاۀ اثباات،
نظریات متفاوت و متعارضی ارائه شده است که میتوان دکترین موضوعیت یا ریقیات داشاتن
ادلۀ اثبات را با کمی مسامحه ،در سه دسته گنجاند« :گروهی معتقد به نظاام وجادان علام قاضای
بهصورت مقل میباشند» (زراعات و حاجیزاده 111 :1922 ،ا )122؛ «دستۀ دوم ،معتقدناد در
جرایم شاارعی ،دتیال موضااوعیت دارنااد ،ولاای در تعزیاارات و مجاازات باازدارنااده ،از
اریقیات بارخوردارناد» (خالقی)212 :1922 ،؛ «دستۀ ساوم را مایتاوان از رفاداران مکتاب
اقناع وجدانی دانست ،اگارچه این اقاناع فقط بایاد از مسایر دتیال منصاوص باهدسات آیااد»
(آشاوری ،1921 ،ج 211 :2؛ تادین921 :1931 ،؛ سامایی؛ شامس نااتری .)91 :1931 ،اماا در
قانون مجازات اس می  ،1932قانونگذار در دو نص صریح به موضوعیت داشتن ادلۀ شارعی ،از
قبیل شهادت و اقرار ،اشاره میکند (مادتین  111و  111ق.م.ا .).چنین موضعگیری که قانونگاذار
دربارۀ ادلۀ شرعی از قبیل شهادت و اقرار شارعی ،در حادود ،قصااص و دیاات و موضاوعیت
داشتن این دسته از جرایم مجازات داشته ،با قواعد حاکم بر آنهاا ساازگاری خاصای دارد؛ زیارا
بحث موضوعیت یا ریقیت داشتن ادلۀ شرعی ،اولین بار در کتاا اصاولیین مقارح مایشاود
(سمایی؛ شمس ناتری )92 :1931 ،زیرا اصولیین ،در کتب خود درباارۀ ریقیات داشاتن دلیال،
دلیل را ،راه و ریقی بهسوی واقع میدانند و جز این خصوصیتی نادارد (محمادی.)12 :1921 ،
پس ادعای بعضی از نویسندگان که «ادله در تمامی جرایم و مجازات ،اعام از حادود ،قصااص،
دیات و تعزیرات ،دارای موضوعیت است» (سمایی؛شمس ناتری )92 :1931 ،پذیرفتنی نیسات؛

  012پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،61شمارۀ  ،2تابستان 6911

زیرا در صورتیکه بپذیریم ،دلیل موضوعیت دارد ،یعنی در موضوع حکم ،دلیال دخالات دارد و
حکم دایر بر مدار آن است و در حکم دخالت میکند .پس «موضوعیت داشاتن ادلاه در حقاوق
کیفری» با توجه به موضوع علم حقوق کیفری که دربرگیرندۀ مجرمیت یاا عادم مجرمیات فارد
است ،سازگاری ندارد و با مبانی و اصولی همنون اصل برائت و تفسایر مضای باه نفاع ماتهم
سازگاری ندارد و دلیال حقوقادانانی کاه دلیال را در هماۀ جارایم و مجاازات موضاوعیت
می دانند ،نشأتگرفته از «خلط مبحث ادله در امور مدنی با کیفری» باید دانست؛ به عبارتی؛
«در امور مدنی از آنجا که کسب دلیل برای یکی از رفین ،مقلقاا ممناوع اسات ،علام قاضای
بهعنوان یکی از ادلۀ دعوا پذیرفته نشده است» (دهقانی منشادی  .)11 :1922در ضمن« ،محادود
کردن اجرای عدالت به تعدادی معدود از ادله برای اثبات جارم ،بارخ ف مصالحت عماومی و
منافع اجتماعی است»( .ح وردیان؛ پورقهرمان .)19 :1931 ،حتی دربارۀ دو نص صاریحی کاه
در همین مبحث مقرح کردهایم ،قانونگاذار صاراحتا در دو مااده ،باه موضاوعیت داشاتن ادلاۀ
شرعی ،از قبیل شهادت و اقرار اشاره میکند (مادتین  111و  111ق.م.ا ).خود قانونگذار ،در بناد
اخیر مادۀ  111مقرر میدارد ...« :مگر اینکه علم به خ ف آن داشته باشد» .یا در ماادۀ  212ق.م.ا.
صراحتا علم قاضی را از همۀ ادله برتر میداند و در این رابقه ،مقرر میدارد« :در صورتیکه علام
قاضی با ادلۀ قانونی دیگر در تعارض باشد ،اگر علم ،بیتن باقی بماند ،آن ادله برای قاضای معتبار
نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادلۀ دیگر ،رأی صاادر مایکناد .چنانناه
برای قاضی علم حاصل نشود ،ادلۀ قانونی معتبر است و بر اسااا آنهاا رأی صاادر مایشاود».
حتی استناد به ادلۀ قانونی را در صورتی معتبر میداند که برای قاضی ،علم حاصل نشود.
حال با توجه به مقالب فوق ،به «بحث اصلی پاژوهش» پرداختاه خواهاد شاد کاه آیاا
تحقی و معاینۀ محل ،برای شخص قاضی و علم عادی عرفی حاصل از آن ،ریقیات دارد
یا موضوعیت؟ و در اصق ح ،آیا ثبوت را اثبات میکند؟ خصوصا کاه در مباحاث پیشاین،
یکی از موارد صدور معاینۀ محل «دلیل به معنای خاص» قرار داده شده است .باید گفت که
اقناع وجدان علم دادرا ،اعم از این است که (همان ور کاه قاب اشااره کاردیم) تحقیا
محل ،جزو اَمارات محسو

شود یا در همۀ موارد صدور قرار معاینۀ محال ،خصوصاا ،در
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جایی که معاینۀ محل برای مشاهدۀ مستقیم موضوع دعوی انجام میگیرد و دادرا با چشم
یا سایر حواا خود موضوع را مستقیما درک میکند و نیازی به استنتاج نیاازی نادارد و از
نتایج حاصل از آن ،برای وی علم و یقین حاصل میشود ،باید آن را دلیل به معنای خااص
دانست و دارای «موضوعیت» است .اگرچه اعتبار و ارزش تمامی ادله ،ایجاد اقنااع وجادان
برای علم قاضی است؛ با توجه به ققعی بودن دلیل به معنای خاص و رجحان آن بر ساایر
ادلها ی که خاصیت اماره بودن را دارند ،ضروری است که دادرا آنها را بر همۀ ادلۀ دارای
ظن برتری دهد و به عبارتی در اینجا ،دلیل به معنای خاص موضوعیت دارد؛ اگرچه ،رویتاۀ
قضایی و قانونی برخ ف آن حکم داده است .بر فرض مثال گاروه آیاین دادرسای کیفاری
مقرر داشته است« :در امور کیفری مدارک و دتیل احصاشاده و محادود نیسات و قاضای
تحقی یا دادرا» دادگاه جزایی در کشف حقیقت و حصول یقین و وصاول باه حقیقات،
میتواند از هر امر و نشانهای بهعنوان دلیل و مادرک اساتفاده کناد و ارزش دتیال هام باا
تقبی به اوضاع و احوال خاص هر مورد ،بساته باه نظار قاضای اسات؛ چنانکاه شااید در
موردی ،اقرار صریح و مصرانۀ متهمی را تلقینی و غیرواقعی تلقی کند و بارعکس در ماورد
دیگری ،گواهی فل صغیری را با انقبااق بار اوضااع و احاوال ،کاافی بار ثباوت اتهاامی
تشخیص دهد (نظریۀ مشورتی  ،1922/2/1ادارۀ حقوقی دادگستری) این مقلاب در تبصارۀ
مادۀ  211ق.م.ا 1932 .نیز تأیید شده است ...« :معایناۀ محال ،تحقیقاات محلای ،اظهاارات
مقلع ،گزارش ضابقان و سایر قراین و امارات که نوعا علمآور باشند ،میتواند مستند علام
قاضی قرار گیرد».
ـ عرضی یا طولی بودن ادله در اقناع وجدان علم قاضی
دومین تأثیر شکلی علم حاصل از تحقی یاا معایناۀ محال بار اقنااع وجادان دادرا را در
تشریح و شناخت عرضی یا ولی بودن ادله در اقنااع وجادان علام قاضای بایاد دانسات.
مقصود از علل ولی« ،عاملی است که در ول یک عامل دیگر قرار میگیارد و بار آن اثار
میگذارد که عامل دوم باعث میشود تا اثر عامل اول ،باه معلاول منتقال شاود» (مقهاری،
 .)111 :1923اما مقصود از علل عرضی« ،آن دسته از عواملی است که با مشارکت یکادیگر
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و یا در کنار هم قرار گرفتن ،پدیدهای را بهوجود میآورند؛ و نقش همۀ عوامل در پیادایش
یک پدیده در یک سقح است» (مقهری .)112 :1923 ،حال با توجه به تعریفهاای فاوق،
به تقبی این تعریفها با بحث ادلۀ اثبات میپردازیم .منظور از اصال «عرضای باودن ادلاۀ
اثبات در اقناع وجدان علم قاضی» یعنی که در اماور کیفاری ،هماۀ ادلاه اعام از شارعی و
غیرشرعی در کنار هم و با مشارکت یکدیگر ،در حصول علم قاضی نقش یکسان دارند؛ باه
نحوی که نبود هر یک ،منتهی به نقص علم قاضی و عدم اعتبار علام وی اسات و از ساوی
دیگر ،اصل « ولی بودن ادلۀ اثبات در اقناع وجدان علم قاضای» یعنای ادلاۀ اثباات اعام از
شرعی و غیرشرعی ،با تأثیر بر یکدیگر و در نهایت ایجاد معلولی باه ناام علام قاضای ،در
ول ارادۀ شخص دادرا هستند و دادرا مخیر ،در استناد به هار یاک از ادلاه ،باه علام
حصولی عادی دست مییابد .به عبارتی ادله در «عرضی بودن» دارای موضوعیت هساتند و
از نظام ادلۀ قانونی پیروی میکنند و در این اصل ،دادرا با محدودیت در دساتیاازی باه
ادله روبهرو است .میتوان مفهوم عرضی بودن را با موضوعیت داشتن ادله و نظاام قاانونی
بودن ادله «مشترک معنوی» دانست.
البته مهم ترین نقدی که بر این اصل وارد خواهد بود ،محدود بودن دادرا در استناد به
ادله و محصور بودن وی در جهت رسیدن به اقناع وجدان بوده کاه ایان مسائله ،بارخ ف
اصل برائت و تفسیر مضی به نفع متهم است و از سوی دیگار ،نظریاۀ « اولی باودن ادلاۀ
اثبات در اقناع وجدان علم قاضی» را باید باا مفااهیم ریقیات داشاتن ادلاه و نظاام اقنااع
وجدان علم قاضی منقب دانست .ادله در امور کیفری ،در ول اراده و هار یاک موضاوعا،
ریقی و راهی برای رسیدن دادرا به «علم عادی حصولی» است و در این ی و ری و
توجه به یکی از موارد صدور قرار معاینۀ محل که دادرا به مشاهده مستقیم مایپاردازد و
دلیل به معنای خاص است .این چالش اساسی ایجاد میشود که آیا در مورد معایناۀ محلای
که دلیل به معنای خاص است ،علم حاصلۀ دادرا در ول ارادۀ وی است یاا در عارض؟
«در سایر موارد و همننین تحقی محل و توجه به اَمااره باودن آنهاا ،همگای مقدماۀ علام
قاضی است و فرض تعارض در آنها امکانپذیر نیست ،چرا که تماام اعتباار و ارزش آنهاا،
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ایجاد اقناع وجدانی برای قاضی است .جای بحثی نمیماند» (دهقانی منشاادی)11 :1922 ،
و «دلیل به معنای خاص» بودن معایناۀ محال ،در جاایی کاه دادرا باه مشااهدۀ مساتقیم
موضوع دعوی میپردازد ،در سلسلهمراتب مقدم بر سایر دتیل بهویژه امارات خواهد بود.
باید اشاره کرد که دلیل به معنای خاص بودن یا اماره بودن هر یک از مواردی که منتهی
به علم قاضی میشود .باید با سایر قراین و ادله جمع شود تا اثار خاود را بار علام دادرا
بگذارد .پس اگر علم دادرا در معاینۀ محل ،حتی نشأت گرفته از مشاهدۀ مستقیم باشاد و
شخصا علم را کسب کرده باشد ،باید با سایرین قراین و ادله جمع شود تا اثار خاود را بار
علم دادرا بگذارد؛ وگرنه صِرف علام ناشای از مشااهدۀ مساتقیم کفایات نمای کناد؛ در
صورتیکه با سایر ادله و قراین همخوانی نداشته باشد.
نتیجهگیری
از مجموع مباحث پیرامون «تأثیرات هر یک از معاینه و تحقی محل بر اقنااع وجادان علام
دادرا» نتایج زیر حاصل میشود:
 . 1تأثیرات هر یک از معاینه و تحقی محل بر علم دادرا ،با توجه به «ماهیت و شکل
تأثیرگذاری» در دو قالب شکلی و ماهوی تصور و تقسیم کلی میشود؛
 . 2هر یک از کشفیات معاینه و تحقی محل ،از لحاظ ماهیت آنها در دو قالب بار علام
دادرا تأثیر میگذارند :یا در قالب اَماره یا دلیل به معنای خاص؛
 .9دیدگاه کلی حاکم بر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران ،مبتنی بار اَمااره باودن تماامی
مراحل صدور معاینۀ محل است؛ در حالیکاه در حاالتی کاه دادرا خاود شااهد مساتقیم
صحنۀ جرم است یا در بند الف مادۀ  912ق.آ.د.ک .الزام به حضور دارد ،یافتههاای وی باه
دلیل مستقیم و عدم استنتاجی بودن ،دلیل به معنای خاص محسو

میشود؛

 .2آثار د لیل به معنای خااص باودن حاالتی کاه دادرا باه مشااهدۀ مساتقیم موضاوع
می پردازد ،تقدم و رجحان دلیل بر اَماره و ققعی بودن «دلیل به معنای خاص» بر ظنی بودن
«اَماره» است؛
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 .1دومین تأثیری که کشفیات معاینه و تحقی محل بر علم قاضی دارد ،از لحاظ شاکلی
است که در دو قالب تصورشدنی ست یا از بُعد ریقی  -موضوعی یا ولی -عرضی بودن
آن؛
 . 1برخ ف رویتۀ حاکم که ادله را در امور کیفری دارای ریقیات بارای اقنااع وجادان
علم قاضی میدانند ،نگارنده معتقد است که در با

حالتی که به معاینۀ محل برای مشااهدۀ

مستقیم میپردازد و دلیل به معنای خاص و دارای اثر ققعیت و ظن متاخم باهیقاین اسات،
دارای «موضوعیت» خواهد بود و دادرا با توجه به ققعیت و یقینی باودن آن ،نمایتواناد
بهراحتی از آن عبور کند و باید آنها را مقدم بر سایر ادله بداند؛
 .1در دومین شکل تأثیر کشفیات معاینه و تحقی محل کاه بحاث جدیاد و بادیعی در
حقوق کیفری ایران مورد بحث و جدل قرار گرفت ،باید مقرر داشت که با توجه باه اصال
تقدم علم قاضی بر سایر ادلهاۀکیفری ،ماوارد صادور معایناه و تحقیا محال کاه «امااره»
محسو

میشوند ،به عنوان مقدمۀ علم قاضی محسو

میشوند و فرض «تعارض» مقارح

نیست و می توان گفت در معاینۀ محل ،حتی در ماوردی کاه دادرا باه مشااهدۀ مساتقیم
میپردازد؛ عم معاینۀ محل مانند سایر موارد صدور قرار معایناۀ محال ،در عارض ادلاه و
قراین و امارات دیگر قرار میگیرد تا اقناع وجدان علم قاضی حاصل شود و در اول ارادۀ
شخص دادرا قرار می گیرد تا دادرا مخیر باشد که باه آن اساتناد کناد یاا آنهاا را کناار
بگذارد.
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