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 نظام های مرکب و واسط 

آن ها را امکان مقول به واسط( داشتیم و ــــ در واقع ـــــ زمینه پیدایش  های مرکب )ودر بحث سابق اشاره ای اجمایل به نظام 

)معنوی( دانستیم، با این همه یی گرفت   این بحث در مجال ل آزاد ن:  ااممی  امارا  قانوی  و دایتشکیک بودن دو سیستم کال

،با تفصیل بیشت  مفید یم نماید. بدین قرار    ااض 

  ااتماای  را مطرح کرده اند؛ با این عبار « سیستم ترکیب  »نسب  به برخ  محققان 

 ااتماا  متعددی دارد که باید دید کدام یک از این ااتماا  صحیح اس    ،سیستم ترکیب  »

وجود هر دو نظام ادله معنوی و ادله قانوی  در کنار یکدیگر؛ بدین معنا که قاض  برای صدور اکم، باید اقناع وجدای   .1

باید از شهاد  چهار مرد عادل یا مثال در جرم زنا، اقناع و این اقناع فقط باید بر اساس ادله قانوی  باشد؛اشته باشد؛ د

 چهار مرتبه اقرار ااصل شود. 

بر اساس دایره جرم، سیستم مختلف باشد؛ مثال در باب ادود، قصاص و دیا ، ادله قانوی  و در تعزیرا ، ادله  .2

و نت    ،ادله قانوی  و در بقیه ادله معنوی.این ااتمال در صوری  صحیح اس  که در باب ادود ود معنوی یا مثال در اد

 قصاص و دیا ، قاض  نتواند به علم خود عمل کند. 

 داشته باشد یا این که ادله معتت  قانوی  نزد او محقق  .3
ییک از دو نظام کفای  یم کند؛ یعب  قاض  یا باید  اقناع وجدای 

ط آن که علم به خالف شان نداشته باشد. در عت   اال نسب  به علم نت   تحدیدای  وجود دارد.  شده باشند؛ به  شر

 از این سه ااتمال، ااتمال سوم صحیح اس ؛ بدین معنا که   

یا ادله معنوی کفای  یم کند و ازم نیس  هر دو باشد؛ یعب  برای اکم به محکومی ، ییک از دو نظام ادله قانوی   .1

ع پیش بیب  شده  ازم نیس  اطمینان قاض  به ارتکاب جرم ناشر از خصوص ادله ای باشد که قبال توسط شر

، اسلحه شناش، آزمایش  یابد، اکم صادر یم کند. و... علم  DNAاس ؛ در نتیجه اگر قاض  از پزشیک قانوی 

وری  که ادله قانوی  وجود داشته باشد، اگر چه قاض  به اطمینان نرسیده باشد، باید بر اساس آن، همچنت   در ص

 اکم صادر کند. 

 1«.اسالم در هر دو قسم  ادله قانوی  و ادله معنوی، تحدیدای  آورده اس ....  .2

  و محتوایی وجود دار 
م به این مت   و توجه  ها ضفنظر د که از ذکر آن البته نسب  به مفاد فوق، برخ  مالاظا  عباری  ناظر محت 

 جلب یم کنیم.  گوناگون نسب  به سیستم مورد بحث در آن  ااتماا   را از جه  بیان

 های خودش ـــ باید اد ادله را دید. 
ی

یع  مطهر ـــ با ویژك  به هر صور ، در انتساب سیستیم به شر

ی از تکثیر ناموجه سیستم ها  لزوم پرهیر

 کنید    به عبار  ذیل توجه

با توجه به مجموعه قوانت   موضوعه در کشور ما، در قلمرو بعض  از جرایم روش دایل قانوی  ااممی  دارد؛ مانند جرایم »

 نت   روش دایل معنوی اامم یم باشد؛ مانند 1371ق.م.ا. ] 128،168،199،231، 114، 68موضوع مواد 
[ . و در موارد فراوای 

 ا  و مجازا  های بازدارنده ق. م. ا. جرایم عنوان شده در بخش تعزیر 

برای معاینه اجساد و »[ که مقرر میدارد  1378ق.آ.د.ک.]88نت   غفل  نورزیده اس ؛ مانند ماده  روش دایل علیمالبته مقت   از 

ب و صدمه های جسیم و آسیب های روای  و سایر معاینه و آزمایش های پزشیک، قاض   از  پزشک جراا  ها و آثار و عالیم ض 

 2«.قانوی  معتمد دعو  یم نماید
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، روش موسوم به  که نه مرسوم اس  قسیم روش دایل قانوی  و معنوی قرار گرفته اس ؛ قراری  « روش دایل علیم»در این مت  

 و نه موجه. البته از صااب این مت   نقل شده که در توضیح این روش نوشته اس   

دوره روش دایل معنوی اس . طبق این روش، دادرس برای تحصیل اقناع وجدای  خود باید از  ، تحول و تکامل یافتهاین دوره»

د. استفاده از نظرا  کارشناش  و بهره مندی از ابزارهای علیم، نمونه ای از کاربرد های علیم در یافته های جدید علیم بهره گت 

 3«.دادرش های کیفری یم باشداقوق جزا و 

 قابل توجه این که این توضیح، روش دایل علیم را ذیل نظام ااممی  اقناع وجدان قرار میدهد نه روشر جدید در مقابل آن. 

 در 
ی

 اسالم نظام حاکم بر ادله اثبات دعوای کیفری و مدی

 دیدگاه ها . أ

انجام داده اند، به سه نظر در این پیوند اشاره کرده اند؛ بدین در اثبا  دعوای کیفری با تحقیق  که برخ  محققان 

 ترتیب  

 ااممی  نظام ادله معنوی؛ 

 الجمله چون باب ادود 
 
؛ هر چند ف   ؛ااممی  امارا  قانوی 

نظام ادله قانوی  اامم اس  ـــ البته نه به  ،ااممی  نظام مختلط )بدین معنا که در بخش ادود، قصاص و دیا  

ارزش داشته باشد ـــ و در قسم  تعزیرا  و بازدارنده،نظام  ،معنای  افرایط آن که ادله اب  در صور  علم به خالف

 4.(ادله معنوی اامم اس  ـــ 
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