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ارزیای دو سیستم
ی
ی
امتیاز سیستم رقیب به
نقدهای بر هر یک از این دو سیستم وارد شده است که به نویع و با واسطه
حقوق و رپیاحقوق
در متون
ی
ِ
حساب یم آید.
مثال در نقد بر سیستم حاکمیت امارات قانوی گفته شده:
ایستای سیستم ادله قانوی؛
ی
غی صحیح و
لزوم صدور حکم بر اساس ادله باطل و ر
قضای است.
زیر پا نهادن عدالت از مشکالت این نظم
ی
در توضیح این آسیب ها  -به ترتیب  -گفته شده:
 .1با توجه به این که ادله اثبات در این شیوه ،به شکل حرص به وسیله قانون گذار احصا یم شود و از آن جا که به طبع
قانون گذار بر اساس ادله موجود و از میان ادله ای که ممکن است ،استفاده شود ،برخ از آن ها را انتخاب یم کند.
عقالی قابل اعتنا هستند؛ در
تجری و
طبیعتا در گذر زمان ممکن است ادله جدیدی یافت شود که از جهت عقیل،
ی
ی
ر
نتیجه الزم است قانون گذار نفیا یا اثباتا درباره آنها اظهار نظر کند و این وضعیت به خصوص با توجه به پیشفت
تغیی فرهنگ ها یی در یی اتفاق یم افتد .زمای اسناد مطح نبودند و عمده ادله ،اقرار و شهادت
صنعت و تکنولوژی و ر
.
بود .بعدها اسناد جای اقرار و شهادت را گرفت ادله علیم ،انگشت نگاری ،اسلحه شنایس ،آزمایشات پزشیک ،آزمایش
ی
ی
ایستای نظام
صوی و تصویری و  ...همیک قابل اشاره اند.به هر حال سیستم ادله قانوی در عمل باعث
 ،DNAنوار
ی
ی
چنی وضعیت درنظام ادله معنوی دیده نیم شود.
ادله یم شود ،ویل ر
همی که اقرار
 .2بر مبنای نظام ادله قانوی محض ،در شکل افرایط آن ،ادله باطل ،ارزشمند به شمار یم روند؛ در نتیجه ر
چنی اقراری
با رشایط
ی
معتی قانوی وجود داشته باشد ،قاض باید بر اساس آن ،حکم صادر کند ،اگر چه علم به کذب ر
چیی را نیم پذیرد.
چنی ر
داشته باشد .روشن است عقل سلیم ،ر
 .3سیستم قانوی محض با بها ندادن به علم قاض ،عمال زمینه پیدایش ظلم و از میان ی
رفی عدالت را فراهم یم سازد.
قضای به ذی حق بودن ییک از دو طرف دعوا علم دارد ،در حایل که محق ،ادله کاق
تصور کنید قاض بر اساس امارات
ی
ر
معتی ندارند ،قاض
ایط
ش
است،
کرده
معرق
که
شهودی
از
بعض
مثال
ندارد؛
خویش
برای اثبات ذی حق بودن
ی
1
موظف است بر اساس نظام ادله قانوی و برخالف وجدان خویش ،حکم علیه او صادر کند.
ی
تاثی خوش ربی و بد
و در نقد بر سیستم حاکمیت دالیل آزاد و معنوی عنارصی چون یی ضابطیک و فقدان احساس عدالت و ر
قضای مطح شده است.
ربی بودن قاض ،در برایندقضا ،به عنوان آسیب های این نظم
ی
وقت ب ی
آسیب های مورد اشاره ی
هی رخ یم نماید که توجه کنیم در این سیستم ،منظور از اقناع ،اقناع شخض است و نباید از
قضات راجع به وساییل که بر اساس آن قانع شده اند ،سوال شود؛ زیرا قانون برای ایشان ،قواعدی را که بر طبق آن باید کفایت
یک دلیل را استنباط نمایند ،مقرر نداشته است .قانون فقط این پرسش را که معیار کامل وظایف آنان است ،از قضات یم پرسد:
2
آیا اعتقاد باطت دارید؟ آیا قنوع وجدان دارید؟

 . 1ر.ک :ادله اثبات کیفری در اسالم ،ص 89و.88
. 2ر.ک :همان ،ص 111و.111
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قضای
ارزیای این دو سیستم /مقول به تشکیک بودن این دو سیستم /بیان زمینه پیدایش سیستم های
نکته ای مهم در
ی
ی
مرکب
نباید تردید کرد که این دو سیستم ،هرکدام بسته ای واحد و ثابت نیستند تا ی
وقت از آنها یاد یم شود ،آغاز و انجایم روشن را تدایع
کنند ،از این رو نقد آنها ،کار آسای بلکه و ی
دقیق نیست .گاه نقد خاض متوجه نوع خاض از این دو سیستم است نه همه گونه
های آن.
قضای را از هم جدا کرد و به عنوان دو نظم متفاوت محاسبه نکرد و فکر کرد که
البته این بدان معنا نیست که نتوان این دو نظم
ی
در نهایت به هم یم رسند؛ لکن هر چه از این دو سیستم شکیل افرایط تر آن مطح یم شود،فاصله این دو زیادتر یم شود .و هر
چه از تندی و تیی آن ها ،ساییده یم شود ،فاصله آنها ی
کمی یم شود .مثال در سیستم حاکمیت ادله قانوی ،هم اندیشه ای ر
ر
ر
ی
یقی قاض به خالف و هم اندیشه ای را که اقرار را به شط عدم اعتقاد قاض به خالف
اداریم که اقراررا از امارات یم داند حت با ر
ی
حقوق حاکمیت ادله آزاد نزدیک یم شود.
معتی یم شمارد .اندیشه دوم تا حد زیادی به نظم
ی
همچنی در سیستم حاکمیت ادله معنوی و قبول اعتبار علم شخض قاض ،هم اندیشه ای را داریم که قاض را ملزم به بیان منشا
ر
اعتقاد و قضاوت خود نمیداند ،هم نظری که قاض را ملزم به بیان منشا اعتقاد و قضاوت خود میداند .قبال از اندیشه اول از ژان
الرگیه  -حقوقدان فرانسوی  -یادکردیم 3،حال بشنوید اندیشه رقیب را.
«در حقوق آلمان ،دادگاه ها مکلفند ،خالصه ای از دالیل ارائه شده و آنچه سبب اقناع وجدان قاض شده است ،را ارائه دهند.
4
در ایتالیا ماده  546پا را فراتر نهاده  ،مقرر میدارد باید علیل که به موجب آن ،قاض ،دالیل مغایر را نپذیرفته است ،قید کند».
با توجه به آن چه گذشت ،معلوم یم شو د که ما با دو نظام ثابت ،طرف نیستیم و در این میان ،نظام های متفاوت واسط رنی
قضای واسط»
قضای مرکب» گذاشته اند ،هر چند نیکو این بود که «نظام های
وجود دارند که نام آن ها را گاه «نظام های
ی
ی
نامیده یم شدند.
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