
 
 

 یا دالیل  نظام قضایی اسالم و سیستم فقه، استاد علیدوست، خارج
ی
 a-alidoos.irآدرس سایت: ....  347.. .. معنویحاکمیت امارات قانوی

ی دو سیستم در امر اثبات و نفی برخی 7  دعاوی. امکان تصویر تفاوت بی 

 از اموری که در خارج بسیار رخ یم نماید 
 
ن موضوعه گفتگو شده است،  -احیانا  -و  و از حکم آن در متون فقیه، حقوق در قوانی 

ی   آن تاثی  در خروج 
داوری دارد، مثال خوانده،  این است که گاه ادعاهایی از متهم یا مدیع علیه شنیده یم شود که اثبات یا نفن

جاست که این پرسش مطرح یم گردد: آیا یم کند، در این اظهار ی  اطالیع مدیع پرداخت دین است و خواهان از پرداخت دین

ن عیل من المآیا قانون البینة عیل  بر عهده خوانده است؟دین به ویژه با توجه به اقتضای استصحاب، اثبات پرداخت  دیع و الیمی 

ن جا، ر اینانکر د  هرگاه موضوع دارد و جاری است یا به دلیل عدم وجود مورد برای آن، این قانون قضایی جاری نیست. همچنی 

وع،  در این جا اثبات این ادعاها، برعهده  شود و ویل دم انکار یا اظهار ی  اطالیع نماید، و ... متهم مدیع جنون، اکراه، دفاع مشر

رات گذاین اثبات  ...« بینة عیل المدیعال»آیا با تمسک به قانون  کیست؟ شته یم شود، ابر عهده مدیع عروض این حاالت و می 

مجال برای تمسک به این قانون نیست، به ویژه در وقت  که طرف یا با توجه به ثبوت اصل جرم و شک در نحوه انجام آن، 

 ؟آن نیم نماید چند اقرار هم به هر مقابل، ادعای مدیع را انکار نیم کند، 

یل باشد، اثبات امر بر که محتاج به دل امری شود مدیعمقام دفاع،  رمدیع علیه هرگاه د ...» ق. م. مقرر یم دارد:  7521ماده 

 «.عهده اوست

، در این جاست که به نظر ما یم تواند اقتضای دو سیستم متفاوت باشد، با این توضیح که در نظم قضایی حاکمیت امارات قانوین

جاری است، آن را جاری ساخت و اال اقتضای سایر قواعد را دید.  .« المدیع.. البینة عیل»اگر قانون باید اقتضای قواعد را دید، 

وع است و ویل مقتول اظهار ی  اطالیع یم کند، ر قاتل مدیع اشتباه و خطا در قتلمثال گفته شود: اگ این ، یا مدیع دفاع مشر

استدالل  1«کون االصل ضمانة  الجنایة حت  یعلم عنوان الخطأ» ای آن در مثل  ادعای خطا  به مثل عناوین باید ثابت شود  و بر 

نظم قضایی رقیب یم توان گفت: معیار در پذیرش و عدم پذیرش این قبیل ادعاها قانع شدن و  رشود. و این در حایل است که د

ات است. حصول و عدم حصولش به شامری که قانع نشدن مقام قضایی است،  البته در قانون حت   دت تابع اقتضائات و متغی 

ن مرجیع در نظر گرفت، مرجیع که با روحی حاکم با این نظم قضایی ناهمسو بنا بر بنیاِن حاکمیت ادله معنوی باید برای فرض شک نی 

 لکن گفتگو در فرض غی  شک است. نباشد؛ 

هر چند در نگاه اول با پوشیده نیست که گاه قانون گذار با وجود اعتقاد به نظم حاکمیت دالیل معنوی، قانوین را جعل یم کند که 

 ، در این  اما با تامل مضاعف با روح حاکم بر سیستِم مورد قبولش منافات ندارد.  سازگار استسیستم حاکمیت امارات قانوین

 ،برای او به ارمغان یم آورد نص  یا قبول نزد شارع، تفسی  خایص از آن قانون م ط به سیستِم است که گاه توجه فقیه مستنبِ ج

 بدون توجه به مقبولیت سیستم مزبور نزد شارع متفاوت است. ارمغاین که با برداشت فقیه از آن قانون و نص 

ن »به اعتقاد ما این پدیده یم تواند نسبت به تفسی     رخ بنماید. « عیل من انکر البینة عیل المدیع و الیمی 

 آیا باید منکر ملَزماز افراد فاسد و رذل جامعه و منکر از متشخصان و صالحان جامعه است،  به عنوان مثال اگر مدیعی فاقد دلیل،

د یا در این جا نیازی به استحالف و حلف منکر نیست و  ز نص  مزبور ابه قسم باشد و مستند آن هم اطالق این قانون قرار گی 

ن اطالق  برخورد  2ار نیست که این مورد را شامل شود؟چنی 
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هر گاه مقام قضایی بر اساس ادله و امارای  که برای عموم قانع کننده است، به واقع راه پیدا کند، یم تواند مطابق علم خود داوری 

ن نماید،   در این باره بی 
قائم به شخص او است )نظی  این  لکن اگر از طریف  که  ،3دو سیستم مورد بحث باشدبدون این که تفاوی 

ن دشمتن دو طرف دعوا با یکدیگر دارد یا شاهد صحنه بوده است(که قایصن شخصا خی  از  ، عالم به واقعه شود، یم توان بی 

ن علیم اعتبار نداشته باشد و بر مبنای اقتضای دو سیستم تفاوت نهاد و گفت: انسب این است که   چنی 
بر مبنای ادله قانوین

 4سیستم رقیب اعتبار داشته باشد. 

متکفل استنباط احکام دادریس باید نگایه به این دو  سیستم و نظری به پدیده علم قایصن داشته طبییع است که فهمنده نص و 

 باشد، سپس مستنَبط خود را صورت دهد. 

ن اشاره کرد، چنان که یم توان برجن از این تفاوت ها را به برجن دیگر برگرداند و بخشر  ضمنا  یم توان به برجن تفاوت های دیگر نی 

اقات در نظر گرفت. را نتیجه قسمت     دیگر از افی 
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