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 اطمینان در مجال تضییق و در مجال توسعه  

ن محکوم علیه، نباید به رصف حالت سوم اعتماد کرد؛ مگر این که برخاسته از اماره قانونن   گفته شد: در بخش داوری و تعیی 

که از خود تعبی   چنان   –باشد که در این صورت هم اعتماد بر اماره است نه بر اطمینان برخاسته از آن. واضح است که این گفته  

ن محکوم علیه است و اال در بخش توسیعات و ترخیصات بر وی به ویژه در   –ر است آشکا  در بخش تضییقات قضا و تعیی 

 قسمت مرتبط با تعزیرات مجال برای محور قرار دادن حالت سوم، واسع است.  

 آمده است:   24ماده   1392به عنوان مثال در قانون مجازات اسالیم مصوب  

زات تکمییل، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادر کننده حکم به پیشنهاد قاضن  ه محکوم یط مدت اجرای مجا »چنان چ

در صورت تکرار، بقیه مدت  و  در حکم را تا یک سوم افزایش یم دهد؛   حکام برای بار اول، مدت مجازات تکمییل مندرجاجرای ا 

ن بع  ن نییم از مدت مجازات تکمییل،  محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل یم کند همچنی  د از گذشی 

دادگاه یم تواند با پیشنهاد قاضن اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصالح مجرم،نسبت به لغو یا کاهش مدت  

 زمان مجازات تکمییل وی اقدام کند«. 

رعایت باید    اهر ماده این است که این عدمتضییق  است بر محکویم که مفاد حکم را رعایت نکرده است و ظ  ،در صدر این ماده

و در ذیل ماده توسییع است بر او. در این جا است که قانون گذار معیار   برای قاضن ثابت شود )یا اماره قانونن آن را گزارش دهد(

هر چند به  است؛   توسعه را اطمینان وی قرار داده است؛ در این جا است که قانون گذار معیار توسعه را اطمینان وی قرار داده

 مرز علم نرسد یا اماره ای خاص و قانونن آن را گزارش نکرده باشد.  

 تمرین فقیه/ اطمینان / نظر کارشناس/ مورد قصاص

ده است که نیم توان به راحت  از آن خارج شد، هر چند خواسته باشیم   گفتگو از اطمینان و ساحت های آن بقدری مهم و گسی 

 ع کنیم . به هر روی به قصد روشن شدن برخن نکات، به تمرین ذیل توجه کنید: اطراف آن را رسی    ع تر جم

ت حاله عند الصوت العظیم  والرعد القوی و   – 5مساله  »  ذهاب سمع المجتن علیه او قال: ال اعلم صدقه، اعتیر
لو انکر الجانن

ن فن السمع مع الثقة بهم.  و یمکن الرجوع ایل و   صیح به بعد استغفاله ؛ فان تحقق ما ادعاه اعیط الدیة   الحذاق و المتخصصی 

 1االحوط التعدد و العدالة و ان لم یظهر الحال احلف القسامة و حکم له«. 

ن ذیل آمده:»...والظاهر ان المراد بالوثوق هو االطمئنان و حیث انه یقوم مقام العلم عند العقالء  فال وجه للتعدد  در تعلیق بر می 

 2االطمئنان مقتضن االحتیاط ذلک«.  منعم مع عدو العدالة،  

ن فوق و تعلیق بر آن روشن است.    مطابق تحقیق  که گذشت، برخن مالحظات بر می 

 
یعة،.  1 ن ص  تفصیل الشر  . 227الدیات ، می 

2  .  .همان، پاورف 
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آیا این ادعا   هم آن را امضا کرده است«؛ لم عند العقالء و شارع مقدسانه یقوم مقام العنیم توان به راحت  پذیرفت که »  ،اوال 

 و اوثق وجود دارد  –مستند به کار میدانن است که عقال حت  در مقام قضاوت علیه دیگران 
ّ
-و حت  در وقت  که رجوع به رایه اسد

 ، به اطمینان عمل یم کنند؟ 

ر ایل جنب االنسان  در کنار وثوق و اطمینان کالحج –با توجه به معنانی که ماتن از آن اراده کرده است  –اعتبار عدالت  ، ثانیا 

ه   ه وموجَّ ن وزان است اعتبار تعدد و )شاید( جنسیِت  است؛ قهرا برای تردید در این باره و احتیاط، وجیه موجِّ وجود ندارد؛ بر همی 

 فتامل.  خاص )مذکر بودن( که ماتن در برخن مواضع دیگر به آن اشاره کرده است. 

 نظر کارشناس، آزمایشات تجریی و اطمینان  

گفتگو چه معتیر باشد یا نه، این بحث وجود دارد که حدود اماره قانونن در شهادت و نظر کارشنایس و آزمایش ها تا  اطمیناِن مورد  

وط به اطمینان نیست لکن سخن در مصادیق امارات قانونن   کجا است؟  این را نیم توان انکار کرد که اعتبار امارات قانونن مشر

 اعتماد   یا آزمایشات در به نظر کارشناس    -مکان تحصیل راه بهی  حداقل در وقت عدم ا   -است؛ مثال عقالء  
 
عموم دعاوی حقوف

در این جا است که  کرد؛   ادعا  را  وض وجود ندارد، این یم کنند؛ هر چند نتوان در دعاوی کیفری به ویژه وقت  شایک و مدیع خص

 از غی  آن باز یم شود. نوع فقهای معارص در مورد اعتبار نظر کارشناس، نظی  کارشناس  
مجال گفتگو برای تشخیص امارات قانونن

ط دانسته اند]؟![ موض -حداقل در مورد زنا   -انگشت نگاری و پزشک قانونن  ن را رسر کن در غی  آن  لع سلب دارند و حصول یقی 

 نیست؛ به عنوان نمونه به سوال و جواب ذیل توجه کنید:   بیان ها و احد 

 : سوال

»در متون فقیه و در کتاب دیات، در مواردی ارجاع امر به کارشناس شده  و یا امتحان ، آزمایش و اختبار حال مصدوم پیش بیتن  

     دلیل اثبات مستقیل است؟«.  ، ا نظر کارشناس، به عنوان شهادت تلق  شده است یا خود شده است ...در خصوص موارد فوق آی

 : جواب 

ن است  .1 ثابت    ،قاضن باید علم به موضوع پیدا کند یا به شهادت دو شاهد عادل ،در آن موارد   ،در مواردی که دیه معی 

ائط وثوق حاص]اهل[ شود و اگر موارد ارش باشد باید از نظر  ه برای قاضن جامع الشر شود و لو آن که به تعدد  ل خیر

ه باشد.     خیر

 مستقیل نیم باشد. دلیل اثبات  ،در فرض سؤال ،نظر آنان  .2

ه پذیرفته یم شود.   .3  نظر کارشناس به عنوان قول اهل خیر

ن برای قاضن نیاورد، به عنوان شهادت است که عدالت و تعدد در آن معتیر است.  .4  اگر یقی 

 اگر موجب اطمینان شود، کفایت یم کند.  .5

 رد مختلف است... موا  .6


