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Abstract
Legitimacy and legality is not enough for evidences to be presented to the
criminal judge, but obtaining evidences by legitimate and lawful ways and
means is needed as well, since, even the most important evidence for
proving a criminal fact would be void if legal and licit way of its obtaining is
ignored. In Islamic law the evidence which is acquired in an invalid way,
would be illegitimate and would be exited of evidences set and would not be
referred. In Iranian law, the evidence which is obtained by illicit way would
be , with reference to Islamic law, put out of the evidence set, –except in
some cases like legal evidences of Hdoud- But even the obtainers are
punished in most cases, however, illegal acquiring of evidence would not led
to its invalidity. According to western countries law and European Human
Rights Convention, unlawful gaining of evidence would result to
nullification of the evidence and since acquiring legitimate evidence is
known as a fundamental human right, there would be no difference between
criminal and semi-criminal authorities.
Keywords: Evaluation of evidence, void, semi- criminal authorities, legality
of evidence.
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چکیده
مشروع و قانونی بودن دلیل برای ارائه به دادرس کیفری کافی نیست ،بلکته دلیتل
باید به طریق مشروع و قانونی نیز تحصیل شده باشد؛ زیرا حتی در مهمترین دلیل بر
اثبات یک واقعه مجرمانه چنانچه ضوابط و شرایط قانونی نادیده گرفتته شتده باشتد
فاقد اعتبار تلقی میشود .در حقوق اسالمی دلیلی که از طریق باطل تحصیل شده فاقد
مشروعی ،بوده و از عداد دالیل معتبتر ختار متیگتردد و قابلیت ،استتناد نتدارد .در
حقوق ایران دلیلی که از طریق نامشروع تحصتیل شتده باشتد بجتز در برختی متوارد
مانند ادله قانونی حدود با اقتباس از حقوق اسالمی بایتد از عتداد دالیتل ختار شتود
ولی در اکثر موارد با تحصیلکننده دلیل به شیوه قانونی برختورد شتده امتا تحصتیل
نامشروع موجب زوال دلیل نمیشود .در کشورهای غربی و کنوانسیون حقتوق بشتر
اروپا تحصیل دلیل غیرقانونی موجب بطتالن دلیتل متیگتردد و چتون تحصتیل دلیتل
مشروع از جمله حقوق بنیادین شناخته شده تفاوتی بین مراجع کیفری و شبه کیفتری
نیس.،
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واژگان کلیدی :ارزیابی دلیل اصل برائ ،بطالن قلمرو کیفری مراجع شتبه کیفتری
مشروعی ،دلیل.

 .دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه قم.
 .دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه قم.
 .دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه قم( .نویسنده مسئول)؛ رایانامهfarshidd24@yahoo.com :

161


مقدمه

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

اثبات وقایع مجرمانه از مهمترین موضوعات دادرسی کیفرری اسرت .تنهرا دلیلری واجرد
اعتبار است که به طریق مشروع و قانونی تحصیل شده باشرد و مخرال معیارهرای دادرسری
عادالنه نباشد .از جمله مشکالت دالیل باطل و تأثیر آن در تصرمیمگیرری در حروزه قلمررو
کیفری و مشخصاً مراجع شبهکیفری این است که از ضرواب و اصرول مشخصری در برا
دالیل در حقوق ایران پیروی نمینماید .در حقوق اسرالمی و حقروق غرر تحصریل دلیرل
غیرشرعی و غیرقانونی با ضمانت اجرای بطالن مواجه است.
در این مقاله ،به طور اختصار به بررسی مقررات و رویههای موجرود پرداختره شرده و از
مراجع شبهکیفری مشخصاً عملکرد مراجع گزینشی مورد تحلیل قرار گرفته است .در آغراز،
مبانی نظری بحث شامل تبیین معنا و مفهوم دلیل و مشرروعیت و ارزیرابی آن واکراوی شرده
است؛ آنگاه نگرش حقوق اسالم و ایران و کشورهای غربی نسبت بره دلیرل غیرقرانونی کره
معیاری برای مراجع کیفری و شبهکیفری است مورد بررسی قرار گرفته اسرت .در پایران ،برا
تأکید بر برخی آرای مراجع گزینش و ایرادهایی که از سوی مراجع نظرارتی عرالی بره ایرن
آراء وارد شده است عدم پایبندی جدّیِ مراجع شبهکیفری به اصول ناظر بر تحصیل دلیل به
عنوان یک کاستیِ خطیر در ایران که اصالح آن ضرورت دارد مرورد بررسری قررار گرفتره
است.
 .1مبانی نظری

دلیل در لغت به معنای «راهنما»« ،راهنماینده»« ،راهبر»« ،رهنمون»« ،گواه» و «نشان» آمرده
است (دهخدا .)47 2 : 7 ،در حقروق هنگرامی سرخن از دلیرل مریشرود کره رویردادی،
رهنمون حرکت عقل به سوی واقع شود .به همین اعتبار است که گاه دلیل مترادف با برهان
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 .آستانهای که ضمانت اجراهای غیرکیفری از نظر تضمینهای معمول در آیین دادرسی کیفری مشرابه مقولره کیفرری
تلقی خواهد شد ،وص قلمرو کیفری را تشکیل میدهد( .دلماس مارتی)49 : 4 ،
 .مراجع رسیدگیهای خارج از دادگاه که دارای ضمانت اجراهای کیفری هستند مانند مراجرع انضرباطی و انتظرامی و
رسیدگی به تخلفات اداری و  ...مراجع شبه کیفری تلقی شدهاند.

و قیاس نیز به کار برده میشود و گفتهاند هرچه روح را به وجود حقیقرت اقنراع کنرد دلیرل

است و معنای فوق با معنای حقوقی و قضاییِ اثبات دور نیست؛ زیرا دلیل ،عبارت از نشرانه-
های وجود واقعیتی است که مورد اختالف است( .کاتوزیان) 1 : 21 ،

در تعری

دلیل آوردهاند :دلیل ،امر معلومی است که غالباً توس یکری از اصرحا دعروی

در مراجع قضایی برای آشکار ساختن حقیقت امر مجهولِ مورد ادعا بهکرار مریرود ،خرواه
موجب اقناع وجدان قاضی یا کش

مجهولی بشود یا صرفاً حل دعروی مرورد توجره باشرد

(جمعی از نویسندگان .)99 : 2 ،قانون آیین دادرسی کیفرری مصرو

4 /9/

ذیرل

عنوان «رسیدگی به ادله اثبات» بدون ارائه تعریفی از ادله ،ادله اثبات در امرور کیفرری را بره
مواردی که در قانون مجازات اسالمی مقرر گردیده ارجاع داده و قرانون مجرازات اسرالمی
مصو  4 / /در ماده  91به احصراء ادلره اثبرات جررم پرداختره کره دادرس محکمره
جزایی با رعایت اصول و قواعد دادرسی به ارزیابی ادله میپردازد .اما ایرن مهرم در مراجرع
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طبق ماده  49قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقال در امور مدنی «دلیرل عبرارت
از امری است که اصحا دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد مینمایند ».برخری



شبهکیفری در ساختار دادگاههای اختصاصری اداری و رسریدگیهرای خرارج از دادگراه برا
ضواب و مقررات منسجمی همراه نیست.
در حقوق برخی کشورهای پیرو نظام کامنال ،دلیل بر دو نوع است  :یرک نروع« ،دلیرل
قانونی» است که به موجب آن طرف دعوی مکل به اثبات حقیقت است؛ و نوع دیگر در
مقابل «دلیل اثباتی» قرار میگیرد که به موجب آن باید دلیل قانعکنندهای در مورد موضوع
بحث ارائه شود تا به عنوان یک امکان ،انجام دادن تحقیق کامل را در مورد موضروع مرورد
بحث بوسیله قضات ماجیستریت یا هیأت منصفه توجیه کند( .رحمدل)9 : 27 ،
در ادبیات حقوقی فرانسه ،دلیل بره دو مفهروم موسّرع و مضریّق اسرتعمال مریگرردد« .در
معنای موسّع ،دلیل به معنای اقامه واقع یا یک عمل یا یک واقعه حقوقی و در معنای مضیّق،
شیوهای است که برای اثبات آن عمل یا واقعه حقوقی بره کرار مریرود» (دیرانی.)9 : 22 ،
برخی نویسندگان فرانسوی دلیل را اینگونه تعری کردهاند« :دلیرل شریوهای اسرت کره بره
کمک آن ،یک عمل یا حق متنازعفیه و مرورد شرک در فراینرد دادرسریای کره برر ارزش

1. Legal Burden.
2. Evidentiary Burden.
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واقعی و حقیقی آن صحه میگذارد ،احیا میگردد و اداره دلیل ،عملیات عقالنری و منطقری
است که به دنبال آن بررای یرک عمرل ،فرر
محکومیت قرار گیرد)Pradel, 2007: 363( ».

حقیقرت مریشرود و مریتوانرد مبنرای یرک

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

با توجه به این که دلیل در دادرسیهای کیفری ،ترسیمکنندهی مسیری است که مراحرل
مختل دادرسی کیفری را از کش بزه تا اجرای حکم بهم پیوند میدهد و در ایرن مسریر،
ادله برای اثبات جرم یا نفی اتهام بهکار میرود .از این رو ،میتوان دلیل را اینگونه تعریر
کرد« :هر وسیله یا شیوه قانونی که برای اثبات واقعه کیفری و احراز رابطه علیرت و انتسرا
آن به متهم و یا نفی اتهام و به هدف کشر

حقیقرت مرورد اسرتفاده قررار مریگیررد» .پر

محتوای دلیل در امور کیفری به دو منظور اثبات جررم و انتسرا جررم مرورد اسرتفاده قررار

میگیرد و قاضی محکمه و ارزیا ادله در رسیدگیهای خارج از محکمره و مراجرع شربه-
کیفری موظ به اثبات عناصر سهگانه جرم (عنصر قانونی ،مادی و روانی) میباشد.
دیوان عالی کشور ایران نیز به صراحت بر این موضوع تأکید دارد کره «در ثبروت جررم
الزم است ارکان جرم ثابت شود» (برازگیر .)7 : 27 ،در قلمررو حقروق کیفرری نیرز ایرن
قاعده جاری است و مراجع شبهکیفرری نیرز مکلر بره اثبرات عناصرر سرهگانره مریباشرند.
حاکمیت اصل برائت و فر بیگناهی متهم در حقوق کیفری ،این اجازه را به مرتهم مری-
دهد که بتواند با ارائه ادله قویتر ،اماره مجرمیت را که علیه او قابل استناد است بیاثرر کنرد
و برائت خود را ثابت نماید« .دادرسی نه هدف ،کره خرود وسریلهای اسرت بررای تشرخی
اتهامات روا از ناروا؛ بنابراین در این زمینه تردیدی نیست که رعایت کرامت انسانی ،حقوق

بشر و بهویژه شخصیت افرادِ هرچند متهم و رعایت حق دفاع وی ،باید هدایتکننده قرانون-
گذاران و قضات در تدوین و اجرای مقررات مربوط به ادله اثبات دعوی کیفری بره منظرور
تضمین یک دادرسی عادالنه باشد( ».آشوری) 11 : 2 ،
هرچند در حقروق کیفرری ،اصرل آزادی تحصریل دلیرل حراکم اسرت و گرردش دلیرل
دعاوی کیفری آسانتر و منعط تر از دعوای مدنی است؛ ایرن ویژگری خرود را زیرر اصرل
آزادی تحصیل دلیل در حقوق کیفری نشان میدهد .در سیستم اقناع وجدانی ،دالیل ،خرود
موضوعیتی ندارند بلکه طریقیت دارند .تنها محدودیت اصل آزادی تحصیل دلیرل ،اسرتفاده
از طرق غیرقانونی برای تحصیل دلیل و بهرهبرداری از دلیل است .در هر نظام کیفری عالوه
بر نتایج حاصل از ادله ،روش کسب آن هم از اهمیت برخوردار است ،حتری اگرر مرتکرب،
166

ناقض اصول اخالقی هم باشد توسل به هر شیوه خارج از مروازین قرانونی مجراز نمریباشرد.
«شیوه غیرقرانونی و غیراخالقری کسرب دلیرل ،سربب انفکرا
()Obsorn, 13

حقروق و اخرالق مریشرود».

اکراه باید بهطور سیستماتیک از روند رسیدگی خارج گردد» (هاشرمی .)29 : 4 ،از ایرن
رو ،تحصیل دلیل از طریق صحیح مستلزم رعایت حقوق متهم است .بنابراین تحصیل دلیلری
که ناقض حقوق متهم باشد غیرقانونی محسو میشرود .مصرادیق تحصریل دلیرل بره شریوه
مغایر با حقوق متهم ،غیرحصری و دارای مصادیق متعدد است؛ اِعمال شکنجه ،نقض حرریم
خصوصی و هتک حرمرت مسرکن ،سرلب قروه اختیرار و اراده ،برهکرار برردن دسرتگاههرای
الکتریکی ،استفاده از تحریک و فریب مرتهم و ظاهرسرازی از جملره روشهرای غیرقرانونی
کسب دلیل است .هدف از دلیل آوردن ،اثبات واقعهای است کره حرق مرورد مطالعره از آن
استنباط میشود« .مقصود از ارزیابی دلیل ،واکنش روانی است که دادرس اعرالم مریکنرد،
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کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز چنین اظهرارنظر کررده اسرت« :بایرد بره موجرب
قانون ،دلیل حاصله از هر نوع اجبار بهطور کلی غیرقابل استماع باشد و اقرارهرای حاصرله از



آنچه مدعی ارائه کرده است او را نسبت به رویدادِ مورد استناد ،قانع سراخته اسرت یرا نره ...
دلیل در صورتی به هدف نهایی خود میرسد که دادرس را قانع سرازد؛ بره یقرین برسراند یرا
ظنّی چنان قوی ایجاد کند که عقرل بره آن اعتمراد داشرته باشرد .اختیرار دادرس در ارزیرابی
دلیل ،طبیعی و الزمه صالحیت او در تمییز حق و دادرسی است( ».کاتوزیان)29 : 21 ،
ارزیابی دلیل با پذیرش دلیل و نیز با توصری رویرداد متفراوت اسرت .از طبیعرت عمرل
قضایی و اصول حقوقی چنین استنباط مریشرود کره ارزیرابی دلیرل بررای دادگراه ،اختیراری
انحصاری بوده که از نتایج قواعد مربوط به نظم عمومی است.
 .2ارزیابی دالیل خالف قانون

سؤال مهم در این خصوص این است که در صورتی که پر از ارزیرابی دلیرل ،دادرس
به تحصیل دلیل به شیوه غیرقانونی اطمینان حاصرل نمایرد عملکررد مراجرع کیفرری و شربه-
کیفری چگونه است؟
فقه کیفری اسالمی هرچند در مبحث حدود ،دالیل اثباتی را احصاء نموده است اما ایرن
به معنای موضوعیت داشتن ادله نیست بلکه در فقه امامیره ،ادلره ،طریقیرت دارد و قاضری بره
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صِرف جمعآوری ادله صوری مانند اقرار ،شرهادت ،سروگند و ...بره قضراوت نمریپرردازد،
بلکه در صورت عدم حصول اطمینان و علرم و یقرین از دالیرل احصرایی طریرق دیگرری را
برای کش حقیقت برمیگزیند .برخی از فقها با تأکید بر طریقیت داشتن ادله اظهار داشته-

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

اند که «روشن است که استدالل به دالیل مثبِت بیّنه و امور دیگر ،برای محصور جلروه دادن
ادله اثبات دعوی در چهار تا یا هر عدد دیگر ،واقعاً بریمرورد اسرت؛ زیررا یقرین داریرم کره
موازین شرعی ادله اثبات دعوی تماماً امارات برر واقرع قرینره و طریرق کشر انرد» (رشرتی،
 91ق« .) 19 :با وجود احصا شدن دالیل در حدود ،در اسالم تحصیل دلیل بررای قاضری
ممنوع نیست و او میتواند از قرائن موجود در هر دعوایی استفاده کند و علمری کره از ایرن
طریق به دست میآید حجیت اسرت و بایرد برر طبرق آن حکرم دهرد و احقراق حرق کنرد».
(جعفری لنگرودی)999 : 94 ،
در حقوق اسالم در با اقرار به جرم اعم از جرایم حرقاللهری یرا حرقالناسری ،در اکثرر
کتب فقهی مباحثی تحت عنوان اقرارهای غیرمعتبر مانند اقرار کذ  ،اقرار مبتنی بر اشرتباه و
اقرار مبتنی بر شکنجه ،تهدید و اغفال ،به تفصیل بیان گردیده اسرت .در روایرات معصرومین
(ع) نیز به این امر تصریح شده است؛ به عنوان نمونه ،امام صادق (ع) به نقل از حضرت علی
(ع) فرمودند «کسی که به خاطر برهنه کردن یا ترسراندن یرا زنردان نمرودن یرا تهدیرد اقررار
کند ،حد بر او جاری نمیشود» و یا در مورد دیگری فرمودهاند «حد قطع برر کسری جراری
نمیشود که با زدن و زندان و زور ،ترسانده شود و اگر اعتراف نکررد بره خراطر تخویر و
ترساندن ،حد از وی ساق میشود( ».حرر عراملی 91 ،ق :ص  947و  .)942همچنرین در
صورتی که متهم به سرقت در اثرر اکرراه و اجبرار و فشرار ،اقررار بره سررقت کررده و امروال
مسروقه را نیز مسترد نماید به رغم این که حکم به ضمان او میشود ،در عرین حرال اقررار او
به سرقت نافذ نبوده و استرداد اموال مسروقه داللت بر سرقت ندارد و در نتیجه حد یا تعزیرر
مربوط به این جرم بر وی تحمیل نخواهد شد( .نجفی)2 9 : 9 ،
در با شهادت نیز شرای متعددی بررای شراهد احصرا گردیرده کره در صرورت عردم

شرای تعیینی ،شهادت وی قابل پذیرش نیست و یا در مورد علم قاضی ،علمی را معتبر می-
داند که از راه متعارف تحصیل شده باشرد؛ و در صرورتی کره شررای احصرا شرده در برا
صحت این دالیل وجود نداشته باشد نتیجه بطالن دلیل خواهد بود .قانون مجرازات اسرالمی
مصو
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در نظام حقوقی ایران اقتباس دقیقی از برخی نظام ادله در حقروق اسرالمی بره

عمل آورده است .اصل قانونیبودن جرایم و مجازاتها یکی از مهمترین اصرول در قروانین
کیفری اغلب کشورهاست؛ آنچنان که در تحصیل ادله به شیوه قانونی نیز مورد توجره قررار
گرفته و در قوانین آیین دادرسی بر آن تأکید شده است .در قانون اساسی جمهوری اسالمی

تصریح شده است که هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطالع ممنوع است.
قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسرالمی مصرو

4

بره احصراء دالیرل

پرداخته است .ماده  94مشخصاً به اقرارهای باطل اشراره دارد؛ «اقرراری کره تحرت اکرراه،
اجبار ،شکنجه و یا اذیت و آزار روحی و یا جسمی اخذ شود ،فاقرد ارزش و اعتبرار اسرت و
دادگاه مکل است از متهم تحقیق مجدد کند ».این ماده را میتوان ضرمانت اجررای اصرل
 2قانون اساسی به شمار آورد .این ماده قانونی تأکید دارد که شهادت شهود باید روشرن و
بدون ابهام و از روی مشاهده باشد و شهادت حدسری را معتبرر نمریدانرد .اگرر دو شرهادت
متعار باشد هیچیک برابر ماده  22قانون مجازات اسالمی معتبر نیسرت .شررای صرحت

ردآمدی رب ارزیابی مراجع کیفری و شبه کیفری رد پذریش دالیل باطل (رد حقوق اسالم ،اریان و رغب)

ایران برابر اصل  99مقرر شده است که احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون
و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صرادر شرده اسرت .همچنرین ،در اصرل سری و هشرتم



سوگند مستند به ماده  1عبارت است از این کره «اداءکننردهی سروگند بایرد عاقرل ،برال ،
قاصد و مختار باشد» .حتی اگر بعد از اداء سوگند و با احرراز شررای مصررح در مراده 1
ثابت شود که شهادت شاهد دروغ بوده و یا بعرد ًا احرراز شرود کره بره اشرتباه واجرد شررای
مندرج در ماده  1تشخی داده شده به آن ترتیب اثر داده نخواهرد شرد کره مریتروان از
جمع مواد  1و  1قانون مجازات اسالمی ،بطالن سروگندی کره واجرد شررای مصررح
قانونی نباشد را برداشت نمود .ایراد شورای نگهبران در مورخره  22/ 1/ 4در خصروص
ماده  1این بوده است که «انحصار مورد به پیش از صردور حکرم خرالف مروازین شررع
شناخته شد» (مصطفیزاده .)72 : 4 ،بدین جهت ،با اصالح مراده مزبرور ،احرراز سروگند
خالف موازین شرعی و قانونی اعرم از قبرل و بعرد از صردور حکرم ،موجرب بطرالن اعتبرار
قانون مجازات اسالمی آمرده اسرت:
سوگند به عنوان دلیل ،شناخته شده است .در ماده

«علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نرزد وی مطررح مری-
شود».
برابر این ماده علم قاضی زمانی به عنوان دلیل محسو است و حجیرت دارد کره اوالً از
راه متعارف تحصیل شده باشد و ثانیاً مستند علم قاضی ذکر گردد در غیر ایرن صرورت ایرن
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دلیل نیز قابلیت استناد در پرونده کیفری را ندارد .در این خصوص آراء متعددی در محاکم
صادر گردیده و اداره حقوقی دادگستری نظریات مشورتی متعرددی را بیران نمروده اسرت.
اگر علم قاضی با سایر ادله از جمله اقرار ،شهادت ،سوگند و قسامه در تضاد باشرد ،آن ادلره
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برابر قانون مجازات اسالمی ایران معتبر نیست .اما قاضی باید برا ذکرر مسرتندات علرم خرود،
اگرر سرایر ادلره برا علرم
دلیل عدم اعتبار سایر ادله را نیز در حکم قید کند .برابرر مراده
قاضی در تعار

باشد علم قاضی معتبر است اما اگر اقررار برا سروگند و شرهادت شررعی و

قسامه در تعار

باشد ،اقرار معتبر است و اگر شهادت شرعی با قسامه و سوگند در تعار

باشد شهادت شرعی معتبر است.
برابر ماده  9قانون مجازات اسالمی «در مواردی که دعوی کیفرری برا ادلره شررعی از

قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد اثبات میشود ،قاضی به استناد آن رأی صادر می-
کند مگر این که علم به خالف آن داشته باشد» .حال اگر اثبرات شرود اقررار تحرت اجبرار و
شکنجه و تهدید و خارج از شرای تحمل فرد در برابر فشار بازجویی بوده و یا با تبانی برای
رهایی مرتکب اصلی بزه به هر دلیل و انگیزهای همراه باشد و یرا شرهادت از ناحیره شراهدی
فاقد شرای ادای شهادت باشد که در مطالبِ پیشگفته ،ضمانت اجررای ایرن دالیرلِ باطرل
چون خارج از موارد مصرحه قانونی و شرعی است بطالن دلیل است ،اما از این دالیلِ باطل
در حقوق کیفری ایران نه به عنوان یک دلیل شرعی مانند اقرار یا سوگند یا شرهادت ،بلکره
به عنوان علم قاضی و اماره قضرایی مریتروان جهرت اثبرات بزهکراری مرتهم سرود جسرت،
مشروط به این که با قرائن و امارات دیگر موجب علم قاضی شود و بره عنروان دلیرل اثبراتی
صحیح ،قابلیت محکومنمودن متهم را دارا شود .در حالی که چنران دلیلری اساسراً از مبنرای
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 .رأی اصراری  92/7/ -29ردی ( /92شعب کیفری) ،رأی اصراری  92/7/ 2 -9ردی ( 4/92شرعب
کیفررری) ،و نظریرره مشررورتی  79/2/ -7 / 429ا .ح .ق ،نظریرره مشررورتی  77/9/ 9 -7 / 224ا .ح .ق ،نظریرره
مشورتی  72/9/ -7 / 221ا .ح .ق ،نظریه  2 / / 2 -7 /744ا .ح .ق ،نظریره مشرورتی 22/ /2 -7 / 9 9
ا .ح .ق.
قانون مجازات اسالمی« :در تعار سایر ادله با یکدیگر ،اقرار بر شهادت شررعی ،قسرامه و سروگند مقردم
 .ماده
است؛ همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد».
 .ماده  9قانون مجازات اسالمی« :هرگاه ادلهای که موضوعیت دارد فاقد شرای شرعی و قانونی الزم باشد میتوانرد
به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد ،مشروط بر این که همراه با قررائن و امرارات دیگرر موجرب علرم قاضری
شود».

غیرمشروع تحصیل شده و باید از عداد دالیل خارج شود امرا برابرر ایرن مراده مریتوانرد بره
عنوان مبنای علم قاضی قرار گیرد؛ امری که محل تأمل است.
در نظام حقوقی ایران دلیل باید در قاضی ایجاد قناعت وجدانی کند« ،چون اعتبار دلیرل

) .بدیهی است چنانچه قاضی پ

از استماع دالیل ناظر بر ارتکا برزه توسر مرتهم ،برا

احراز رابطه علّیّت و قابلیت انتسا عمل مجرمانه مرتکب با بزه ارتکابی ،به قناعرت وجردان
رسید وی را محکوم میکند و اگر نتواند رابطه علیرت را برین فعرل مرتکرب برا برزه انتسرابی
احراز کند متهم در پرتو اصل برائت از محکومیت رهایی مییابد .اما مهم این است که اگرر
اصل برائت را حاکم بدانیم پ قاضی نیز مکل خواهد بود که در پرتو این اصرل ،دالیرل
را به نحو صحیح و قانونی تحصیل کند و اگر دلیلری بره روایرت مراده  9قرانون مجرازات
اسالمی فاقد شرای قانونی باشد نه به عنوان دلیل شرعی حتی به عنوان اماره قضایی و مبنای
علم قاضی نیز نباید مورد استناد قرار گیرد؛ چرا که اگر فردی در اثر اکراه ،اجبار ،تهدیرد و
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مطلق نیست ،نسبی است و به اثری بستگی دارد که بر وجدان دادرس دارد .او است که باید
قانع شود و برای رسیدن به این قناعت وجدان باید به اجتهاد دست بزند» (کاتوزیران: 21 ،



شکنجه بدون قصد اقرار کند اثری بر این اقرار باطل مترتب نمیباشد .چگونه میتوان چنین
اقراری را مبنای علم قاضی قرار داد؟ آیا تحصیل دلیل در علم قاضی ضرورت به اخذ دلیرل
از راه متعارف ندارد؟ بدیهی است که به صرراحت مرواد  92 ، 97و  94قرانون مجرازات
اسالمی چنین اقراری فاقد ارزش و اعتبار اسرت و قطعراً نمریتوانرد مبنرای علرم قاضری قررار
گیرد؛ چون از راه متعارف تحصیل نگردیده است.
از مقررات دیگر در نظام حقوقی ایران تحصیل دلیرل بره نحرو غیرصرحیح اسرت کره برا
ضمانت اجرای بطرالن دلیرل مواجره نبروده اسرت و فقر بره صرراحت بره تنبیره و مجرازات
تحصیلکننده دلیل فاقد مشروعیت اشاره نموده است و این اقردام غیرقرانونی تحصریل دلیرل
تأثیری در ماهیت دلیل ندارد و مرجع قضایی میتواند به این دالیل استناد کند .هرچند برابر
اصل  2قانون اساسی و ماده  272قانون مجازات اسالمی  ، 72اخذ اقرار همراه با شرکنجه
جرم تلقی و مرتکب با مجازاتهای شدید مواجه است اما در ماهیت اقرار در عمرل ترأثیری
ندارد .میتوان به مصادیق دیگری از تحصیل دلیل به شیوه غیرقانونی در نظام حقوقی ایرران
اشاره نمود؛ مثالً برابر اصل  2قانون اساسری «بازرسری و نرسراندن نامرههرا و ضرب و فراش
کردن مکالمات تلفنی ،افشای مخابرات تلگرافی و تلک  ،سانسور ،عدم مخابره و نرسراندن
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آنها ،استراق سمع و هرگونه تجس

ممنوع اسرت مگرر بره حکرم قرانون ».ضرمانت اجررای

تخل از مفاد اصل مذکور نیز در ماده  22قانون مجازات اسالمی (تعزیرت) قید گردیرده
اما برابر این ماده نیز بطالن ،دلیل موردنظر قانونگذار نبوده است بلکه برخورد برا تحصریل-
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کننده دلیل غیرقانونی است و تأثیری در ماهیت دلیل ندارد و این دلیل به ضررر مرتهم مرورد
استناد قرار میگیرد و در مقررات خاص نیز به این مهم توجه نشده است.
حتی در مواردی عمالً تحصیل دلیل به شیوه نامشروع مانند استفاده از دستگاه دروغسنج
یا مصرف اجباری دارو یا هیپنوتیزم و شایعتر از همه ،تحصیل دلیل از طریق دامگستری کره
گاهی مورد استفاده برخی مأموران قرار مریگیررد ،مرثالً برا تحریرک و راهنمرایی همرراه برا
تهدید و یا تطمیع و دسیسه مأمور اقدام به ارتکا مینماید ،و بدینسان متهم در دام مرأمور
با حکم قضایی جهت معامله صوری گرفتار میشود .این در حالی است کره اقردامات مرتهم
در مقابل تحریک ،ترغیب ،اغفال ،فریب ،تشویق و تطمیرع و یرا تهدیرد و ...برا اراده آزاد و
قدرت اختیار و انتخا او در تعار است .اما ایرن شریوه رایرج و نهادینرهشرده در محراکم
قضایی است و پلی با اخذ حکم قضایی اقدام به چنین عملی مغایر با قانون مرینمایرد .ایرن
در حالی است که به نظر میرسد اقدام قاضی و مأمور ،مجرمانه و از مصادیق سبب و معاون
در ارتکا بزه میباشد .در گذشته ،در مرواردی پلری برا اخرذ یرک حکرم کلری از مقرام
قضایی و یا بدون حکم جهت تحصیل دلیل به بهانه پیشگیری از وقوع جرم اقدام به بازرسی
و تفتیش وسایل نقلیه مینمود .با صدور یک بخرشنامره بره شرماره  91 /1 / 74/مرور
 ، 74/9/اداره کل حقوقی ناجا به پلی علریاالطرالق اجرازه بازرسری را بردون کسرب
اجازه مخصوص از مقام قضایی مریداد کره هیرأت عمرومی دیروان عردالت اداری بره دلیرل
مغایرت با مراده  9قرانون آیرین دادرسری کیفرری مصرو  72و ضررورت اخرذ مجروز
بازرسی بهطور موردی و نه کلّی ،بخشنامه را ابطال کرد.
در حقوق کیفری ایران با الگوپذیری از اسالم ،شهادت شاهد نقرش عمردهای در احرراز
جرائم و یا برائت متهمان ایفا میکند؛ شاهد باید دارای شرایطی باشد و شرهادت بره کیفیرت
معینشده در قانون ادا شود؛ اما این همهی مسئله نیست ،بلکه متهم میتوانرد شرهود را مرورد
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 .رجوع کنید به مواد  7 ، 9 ، 2و  21قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسالمی ایران مصرو
 7ماده قانون استفاده از بیسیمهای اختصاصی مصو . 92/ / 2
 .رجوع کنید به رأی هیأت مور . 21/9/ 7

99/2/

و بنرد

جرح و تعدیل قرار دهد و جرح و تعدیل امکانپذیر نیست جز به اسرتماع اظهرارات شرهود
توس متهم و این اقتضای رعایت اصول دادرسی عادالنه میباشد؛ اما گاهی حقروق دفراعی
متهم به عنوان بخش جداییناپذیرِ دادرسی عادالنه ،در تعرار جردی برا اصرل حمایرت از

پرسش از شهود و یا اصل تساوی سالحها در رسریدگی قررار مریگیررد( ».رئوفیران: 24 ،
)49
حقوق عمومی تأثیر و نفوذ چشمگیری بر حقوق جزا و بهخصوص بر مقررات دادرسری
کیفری داشته است و متهم را در برابر مقامات عمومی تعقیب در وضعیت نابرابری قرار داده
است؛ «مقامات تعقیب در امر کیفری در برابر متهم ،قدرت بسریار یافتره و امکران اسرتفاده از
قوای عمومی و دیگر تضمینهای ویژه را دارا میباشرند؛ ایرن در حرالی اسرت کره مرتهم از
هیچیک از این امکانات بهرهمند نیسرت» (خزایری .) 4 : 77 ،رعایرت دادرسری عادالنره
بدون پذیرش حاکمیت اصل برائت امکانپرذیر نیسرت« .از دیگرر حقروق و اصرولی کره برا

ردآمدی رب ارزیابی مراجع کیفری و شبه کیفری رد پذریش دالیل باطل (رد حقوق اسالم ،اریان و رغب)

شهود و مخفی ماندن هویت شهود مورد حمایت قرار میگیرد« .مخفی ماندن هویرت شراهد
و حمایت بیش از حرد از وی در تعرار جردی برا شرماری از حقروق مرتهم از جملره حرق



اجراییشدنِ برنامههای حمایت از شراهد در معرر تهدیرد قررار مریگیررد ،اصرل رعایرت
دادرسی عادالنه و تساوی سالحهاست؛ زیرا اعمال محدودیت در حقوق متهم برای مواجهه
با اشخاصی که به وی اتهام وارد نمودهاند ،نوعی جانبداری در محاکمه محسو مریشرود؛
بدین ترتیب عدالت در فرآینرد دادرسری نادیرده گرفتره مریشرود( ».رئوفیران- 1 : 24 ،
) 1
از جمله حقوق متهم ،پرسرش از گواهران و شناسرایی هویرت گواهران مریباشرد؛ شراید
گواهان در هویت متهم دچار اشتباه شده باشند ،شاید بین مرتهم و شرهود عرداوت دنیروی و
حقوقی وجود داشته باشد و متهم حرق جررح و تعردیل شرهود را دارد کره برا مخفری مانردن
هویت و مفاد گواهی ،عمالً حق دفاع شاکی نقرض گردیرده اسرت؛ امرا از طررف دیگرر در
جرائم مهم مانند جرائم خاص امنیتی ،بینالمللری ،بانردها و شربکههرای تهیره و توزیرع مرواد
مخدر ،اعالم هویت شاهد موجب سلب امنیت جانی شاهد و خانواده وی مریباشرد؛ از ایرن

 .ماده  4قانون مجازات اسالمی مصو « : 4شاهد شرعی قابرل جررح و تعردیل اسرت .جررح شراهد عبرارت از
شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شرهادت برر
وجود شرای مذکور برای شاهد شرعی است».
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رو هرچند از جمله نتایج و آثار ابتدایی رعایت دادرسی عادالنه ،پذیرش اصل برائرت مری-
باشد اما در موارد خاصی در حقوق کیفری از این اصل ،عدول شده است که برخری مبنرای
عدول را اقتضائات حقوقی و رعایت مصالح عمومی بیان کرده و معتقدند« :مبنای عردول از

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

اصل برائت در بسیاری از موارد دقیقاً همان مبنایی است که حاکمیت اصرل برائرت در امرور
کیفری را توجیه میکند؛ ...اقتضای عدالت حقوقی و مصالح عمومی تقردم امراره مجرمیرت
بر اصل برائت است» (شم

ناتری .) 4 : 2 ،امارههای قضایی نباید بر اصل برائت غلبه

کند ،مگر این که این امارات یقینآور و اطمینانبخش باشد.
با عدول از اصل برائت ،اوالً بار اثبات دعوا از جانرب شراکی و مردعیالعمروم خرارج و
چون اصل بر مجرمیت میشود متهم میبایست در جهت اثبات بیگنراهیِ خرود ارائره دلیرل
نماید .در واقع ،انقالبی در مقام اثبات دلیل صورت میگیرد .ثانیاً ،تلقی دیگری کره عردول
از اصل برائت و حاکمیت اصل و یا اماره مجرمیت به ذهن متبادر میسازد این اسرت کره برا
هر وسیلهای میتوان به حقیقت رسرید و نتیجره مهرم اسرت و ایرن نتیجره کره حرل معرادالت
مجهول ،یک مسئله حقوقی است وسیله را توجیه میکند .به عنوان مثال ،با شکنجه میتروان
اقرار گرفت ،هویرت شرهود را مخفری و هرر حررف ناصروا و سرره و ناسررهای را حجرت
دانست و حتی به شیوهی غل و مغایر قانون میتوان به تحصیل دلیل پرداخت؛ با این توجیره
که مهم بودنِ جرم مورد بررسی ،توجیهکنندهی وسیلهی تحصیل دلیل اسرت .ایرن در حرالی
است که حتی در جرائم مهم نباید اصل برائت را به فر برائت تقلیل داد؛ چه ،در غیر ایرن
صورت ،در واقع اصل بر مجرمیت قرار میگیرد  .به دیگر سخن ،بزه هرچنرد کره مهرم و از
طرفی قبیح باشد نباید موجب سلب حق متهم بر رعایت دادرسری عادالنره باشرد .نتیجره ایرن
که ،دالیل تحصیلشده به شیوه غیرقانونی نباید به بهانره جررائم مهرم ،مسرتند صردور حکرم
مبنی بر محکومیت کیفری متهم در مراجع کیفری و شبهکیفری قرار گیرد.
در حقوق کشورهای غربی ،در مورد دالیلی کره خرالف قرانون گرردآوری مریشروند،
ضمانتاجراهای متفاوتی وجود دارد؛ اما نسبت به دالیرل باطرل «سرنّت در کشرورهای قراره
اروپا ،بهویژه در دوران معاصرر ،برر ایرن اسرت کره هرگراه در گرردآوری دالیرل ،مقرررات
مصرّح در قانون رعایت نشده باشد ،آن را باطل اعالم کنند» (بوشرهری .) : 24 ،برابرر
ماده  71قانون دادرسی کیفری فرانسه ،بازپرس ،دادستان ،اطرراف دعروا و گواهران ضرمن
تحقیقات مقدماتی میتوانند خواستار ابطال مدر
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یا اقدامی شوند که خرالف قرانون مری-

دانند .برابر ماده  7قانون دادرسی کیفرری فرانسره «هنگرامی کره عردم رعایرت تشرریفات
اساسیِ پیشبینیشده توس مقررات قانون حاضر یا دیگر مقررات آیین دادرسی کیفری ،به
منافع اصحا دعوایی که تشریفات راجرع بره آنهاسرت لطمره وارد آورد ،ایرن امرر موجرب

تشریفات چشمپوشی کنند و در این صورت ،عالوه بر این که دالیل باطرل نمریشرود بلکره
جنبه قانونی پیدا میکند .از جمله نکات برجسته در حقوق فرانسه این است کره در صرورتی
که دلیلی بهطور جزئی و یا کلّی باطل شود ،آثار اقدامات باطل و مردارکی کره ابطرال شرده
باید از پرونده خارج و به منشی دادگاه تجدیدنظر تسلیم شود و هرگونه بهرهبرداری و ارائره
این دالیل باطل ،ممنوع و موجب مجازات وکال و قضات خواهد بود .ایرن امرر ،حکایرت از
ارزش قضایی پرونده دارد که هرگونه اقدامات و مردار باطرل بایرد از آن خرارج شرود و
صِرف ابطال کافی نیست.
برابر ماده  -قانون کیفر همگانی و نیز ماده  2 -قانون اساسی اسپانیا «تحصیل هرر

ردآمدی رب ارزیابی مراجع کیفری و شبه کیفری رد پذریش دالیل باطل (رد حقوق اسالم ،اریان و رغب)

بطالن میگردد ».اما برابر ماده  7این قانون ،اصحا دعوایی که نسبت به آنهرا تشرریفات
قانونی رعایت نشده و در ماده فوق این امر موجب بطالن میشد مریتواننرد از رعایرت ایرن



مدرکی که مستقیم یا غیرمستقیم با نقض حقوق اساسی و آزادیهای فردی صرورت گیررد،
ممنوع و فاقد اعتبار قانونی است ».در حقوق اسپانیا « ...از جمله حقوق اولیه افراد این مروارد
است  :ممنوعیت شکنجه ،رفتارهای غیرانسانی و ...رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری از
جمله اعمال اصل برائت ،برخورداری از مشاوره حقوقی و محاکمه علنری ،ممنوعیرت اجبرار
به اقرار ،... ،حق بر حریم خصوصی( » ... ،ال مدک  .)94 : 22 ،حقوق اسرپانیا کوچرک-
ترین نقض مقررات و حقوقِ تضمینشده در مورد تحصریل دلیرل را موجرب ابطرال دلیرل و
مجازات متخلفان میداند.
در حقوق انگلی  ،میان مسائل حکمی و موضوعی تفاوت وجود دارد« .مسائل حکمری
در محدوده صالحیت قاضی قرار دارد؛ اما مسائل موضوعی در جررائم مهرم ،در صرالحیت
هیأت منصفه و در جرائم کماهمیت در اختیار مقامهای قضرایی اسرت» (گلردوزیان: 79 ،
 .)99در پروندههایی که در برابر هیأت منصفه مطررح مریگرردد ،قاضری در غیرا اعضرای
هیأت منصفه به ارزیابی دالیل پرداخته و در رد یا قبول دالیرل و تطبیرق برا مقرررات کره بره
شیوه قانونی تحصیل شده یا خیرر و اساسراً ارزش هرر دلیرل بره چره درجره و میزانری اسرت،
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تصمیمگیری میکند« .این مسئله تنها ناشی از "کامنال" نمیباشد ،بلکه از مقررات دیگرری

بهویژه قانونی موسوم به"قانون پلی ودالیل کیفری" ناشیمیگردد)Mundy, 1990: 6( ».
برابر ماده  79قانون پلی و دالیل کیفری مصو  429انگلی  ،اقرار و اعتراف خارج

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

از دادگاه زمانی معتبر است که مرجع واردکنندهی اتهام ثابت کند دلیلِ تحصیلشرده ناشری
از فشار و شکنجه و به هیچ شیوهی غل ِ دیگری نبوده اسرت .اگرر دلیلری را قاضری رد کنرد
این دلیل نباید به استماع و اطالع هیأت منصفه برسد؛ لذا در حقوق انگلی

تحصیل دلیل بره

شیوه غیرقانونی موجب بطالن دالیل شده و از جریان دادرسری و عرداد دالیرل خرارج مری-
گردد.
همچنین ،چهارمین اصالحیه قانون اساسی آمریکا ،حقوق شهروندی را در قبال هرگونره
تفتیش و ضب  ،توقی غیرمعقول و تحصیل دلیل غیرمجاز تضرمین نمروده اسرت« .در سرال
 4 9دیوان عالی در یرک مرورد تعقیرب قضرایی فردرال چنرین رأی داده اسرت :چهرارمین
اصالحیه قانون اساسی ،استناد به دلیلی را که ضمن تفتیش و توقی غیرقانونی تحصیل شده
باشد منع میکند » ( .)Marsus, 1990: 8اما در رویه قضایی آمریکا قواعد حاکم برر نفری و
ردّ دلیل ،قلمروهای اجراییِ مختلفی دارد .از یک طرف تعرداد زیرادی از درخواسرتهرا را
تقاضای ابطال دالیل غیرقانونی تشکیل میدهد ،در حالی که تقریبراً کلیره درخواسرتهرا رد
میشود .تنها تعداد کمی از درخواستهای قبولشده مربروط بره بطرالن دالیرل محکومیرت
علیه افراد بسیار خطرناکی است که تبلیغات مهمی در مورد آنها به عمل میآید.
ماده  9کنوانسیون حقوق بشر نیز حرق برخرورداری از یرک دادرسری منصرفانه را مرورد
تصریح قرار داده است .برابر این ماده « - ...فر بر این است که تمامی اشخاص متهم بره
ارتکا جرم تا زمانی که مجرمیت ایشان بهطور قانونی اثبات شود بریگنراه محسرو مری-
شوند - .هر متهمی بهویژه حق دارد شهودی را که علیه او شهادت دادهانرد شخصراً یرا بره-
وسیله دیگری (وکیل مدافع) مورد پرسش قرار دهد و احضار و پرسش از شهود له را تحت
همان شرای احضار و پرسش از شهود علیه ،به دست آورد .»...از سروی دیگرر بایرد بره یراد
آوریم که دولتهای متعاهد ،خود را دولتهای مبتنی بر حقروق یرا دولرتهرای قرانونمنرد
تلقی میکنند و الزمه ثبات و دوام این دولتها زمانی است کره تضرمینهرای الزم را بررای
جلوگیری از تضییع حقوق افرادی که تحت حاکمیت آنها بهسر میبرند ارائه دهند« .در بین
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حقروق و آزادیهرای منردرج در کنوانسریون ،تضرمینات نراظر بره یرک دادرسری منصرفانه،
جایگاه ویژهای دارد .دیوان اروپایی حقوق بشرر در آراء متعردد (از جملره رأی ایرری علیره
ایرلند) به این مهم توجه کرده است  ...دیوان بهویژه بر این مطلب تأکید ورزیرده اسرت کره

) 9 - 2 : 49
در هلند با تکیه بر ماده  9کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ،ضواب حاکم بر ابطرال دلیرل،
در رأی مور

ژوئن  49دیوان عالی در مورد نمونهبرداری از خونِ یک راننرده مرتهم

به مستی ،با وجود اعترا

وی ،قابل تأمل است .دیوان عالی در این رأی مرقوم نمود که بره

لحاظ فقدان دلیل ،اخذ نمونه خون مغایر با اصل برائت و از مصادیق ایراد صدمه و ضررر بره
تمامیت جسمانی متهم است ،از این رو غیرقانونی بودنِ دلیل ،به لحاظ نقض مقررات صریح
یا اصول کلی حقوق است .برخی نویسندگان در این خصوص اظهار داشتهاند «دیوان عرالی
هلند هنوز جوا صریحی به این موضوع نداده اسرت کره مروارد نقرض قرانون کره دلیرل را
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کنوانسیون از حقوق و آزادیهای مندرج در آن جنبه صوری ندارد ،کنوانسیون نه حمایرت
موهوم یا نظری از حقوق بلکه حمایتی ملمروس و عملری از آنهرا را در برردارد( ».آشروری،



غیرقابل قبول میکند کدام هستند .اتکاء رویه قضرایی برر مجمروع اوضراع و احروال در هرر
مورد خاص است)Baauw: 19( ».
همچنین دیوان اروپایی حقوق بشر در مراده  2کنوانسریون ،حرق محفروظ مانردن حرریم
خصوصرری و زنرردگی خررانوادگی را تضررمین و نیررز در آرای مختلرر خررود از مکاتبررات،
مراسالت ،مکالمههای تلفنی و تلک حمایت نمروده اسرت« .حمایرت یراد شرده در مراده 2
بیش از هر چیز با وسایل و شیوههای ارتباطی اسرت ترا محتروای خراص آن .در ایرن رابطره،
حتی دولت هم نمریتوانرد بررای کشر اَعمرال خرالف قرانون و مشرمول حقروق کیفرری،
مکالمههای تلفنی فرد را کنترل کند؛ زیرا چنرین امرری نقرض مراده  2تلقری شرده اسرت .در
مورد پرونده هالفورد ،دیروان استراسربور اظهرار داشرت کره مکالمرههرای تلفنری از نروع
خصوصی ،حرفهای یا حتی استفاده از تلفن دفتر کار ،در حیطهی مورد حمایتِ ماده  2قررار
میگیرند( ».مسجدی)9 : 4 ،
در حقوق غربی ،در بحث دلیل ،مالحظه میگردد که تحصیل دلیرل بره شریوه قرانونی و
مشروع از جمله حقوق بنیادین شمرده شده و از این رو تفاوتی برین مراجرع کیفرری و شربه-
کیفری نیست.
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 .3نگاهی به عملکرد مراجع شبهکیفری در پذیرش دلیلِ تحصیلشده به ش یوه نامش ر ع؛
مطالعه موردی «هیأتهای گزینش»

با وجود آن که در نظام حقوقی ایران در مراجع کیفری ،دالیل ،مرورد ارزیرابی حقروقی

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

قرار میگیرد و مدافعات شاکی ،متهم و وکالی طرفین اخذ مریشرود ،امرا در مراجرع شربه-
کیفری ،رویه متفاوتی حاکم اسرت؛ مرثالً قرانون گرزینش مصرو 77/ / 9

در مراده 2

صدور رأی را بر مبنای تحصیل دلیل صرحیح مرورد تأکیرد قررار داده و بیران نمروده اسرت:
«صدور رأی در گزینش افراد با شرای عمومی یا انتخا اصلح ترابع نظرر اکثریرت اعضراء
بوده و بر مبنای اقرار یا بینّه به شرط عدم تعار

یا شیاع مفیردِ اطمینران یرا قررائن و امرارات

موجب اطمینان که حداقل با انجام تحقیق (غیر از اقرار) از منابع موثق و طبق موازین شررعی
احراز میگردد .سایر مراحل طبق دستورالعمل هیأت عالی گزینش خواهد بود ».هیأت عالی
گزینش ،دسرتورالعمل ضرواب و معیارهرای حراکم برر گرزینش را طری بخرشنامره شرماره
م مور  27/2/ 9در سه فصل به هیأتهای گزینش ابالغ نموده است
/
97
که برابر اصل سوم از فصل اول « :در بررسری و گرزینش افرراد (احرراز صرالحیت) حصرول
اطمینان عرفی ،مال عمل است ،که بر اساس ماده  2قانون گزینش قابل احراز میباشرد»
و حصول اطمینان عرفی را اینگونه تعری کرده است که «حصول اطمینان عرفری عبرارت
است از اینکه کمیت و کیفیت بررسی به اندازهای باشد کره معمروالً بررای عمروم خبرگرا ِن
گزینش ،اطمینانآور باشد»  .همچنین در اصل چهرارم از فصرل اول ایرن دسرتورالعمل مقرر
شده است «تجس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروههای خرابکرار مطلقراً ممنروع
میباشد .تبصره -حصول اطمینان جهت احراز صالحیت اشخاص بر اسراس مراده  2قرانون
گزینش ،مصداق تجس محسو نمیگردد و در هر حال انجام تحقیق و مصاحبه به شررط
حفظ شئون و حیثیات افراد و عدم ترتب مفسده بالمانع است ».این مجوز باعث گردیده کره
گروههای تحقیق بدون نظارت مشخصی از هر وسیلهای و به هرر کیفیتری اقردام بره تحصریل
دلیل نمایند و برابر ماده  4آییننامه اجرایری قرانون گرزینش ،ایرن افرراد مصرون از تعقیرب
قضایی قرار گرفتهاند.
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 .قانون گزینش ،آئیننامه اجرایی و مجموعه دستورالعملها و بخشنامهها ،انتشرارات ریاسرت جمهروری ،چرا اول،
 ، 72پاورقی ص .9

تحصیل دلیل از هر فردی که به عنوان منبع شناخته میشود صرورت مریگیررد و هویرت
این منبع نباید فاش شود .در دستورالعمل تحقیق آمده اسرت« :محقرق بایرد در بررسریهرا از
افشای نام منبع و اظهارات وی به سایر منابع پرهیز نماید» .در شقوق  9و از بنرد «د» ایرن

میباشد؛ زیرا چنین نقضی اجازه میدهد فردی به عنوان منبع اما در واقرع بره عنروان گرواه و
شاهد ،بدون دارا بودن شرای اساسی ،برای اداء شهادت و بدون تفهیم هویت شاهد و مفراد
گواهی ،علیه متهم هر مطلب کذ و بدون دلیلی را مطرح نماید و متهم هیچ پنراه و دفراعی
نداشته باشد.
این ماده کره در راسرتای حمایرت از شرهود تصرویب شرده بردون تعیرین حردود و مررز
مشخصی به تمامی موارد تعمیم داده شده است .اگر اماره قضایی و یا قانونی که سبب ایجاد
ظنّ قوی به ارتکا جرم توس متهم در جرائم امنیتری و سرازمانیافتره اسرت موجرود باشرد
میتوان شهود را مورد حمایت قرار داد و به جهت حفظ جان آنها هویتشان را مخفی کررد؛

ردآمدی رب ارزیابی مراجع کیفری و شبه کیفری رد پذریش دالیل باطل (رد حقوق اسالم ،اریان و رغب)

دستورالعمل حفظ هویرت گرواه ،الزامری اسرت کره عردم رعایرت آن ،بره موجرب مراده
مصداق نقض آشکار اصل شفافیتسازی ،اصل تناظر ادله و اصل تساوی سالحهرا در دفراع



اما از طرفی باید در نظر داشت که حمایت بیجهت از شهود موجرب تررویج بریاخالقری و
عقدهگشایی علیه متهمان از ناحیه منابع تحقیق میگرردد و از ایرنرو اصرل برائرت بره خطرر
میافتد.
قاضی در محکمه و اعضای هیأت در رسیدگیهای خرارج از دادگراه مکلفنرد برا مررور
چندباره و مداومِ اصل برائت در ذهن خود مواظب باشرند کره حمایرت از شرهود بره تهدیرد
حقوق متهم از جمله حق شناسرایی و جررح و تعردیل شراهد و نیرز حرق پرسرش از شراهد و
مواجهه حضوری از شهود نینجامد و با برنامه حمایت از شهود در تعار قررار نگیررد .اگرر
تهدیدی از ناحیه متهم علیه شهود بر محکمه و یا مرجع شبهکیفرری احرراز گرردد مریتروان
بطور کتبی سؤاالت را مطرح نموده و پاسخ داد تا ضمن حمایت از شرهود آثرار منفری عردم
رعایت دادرسی عادالنه را نیز کاهش داد و در صورتی که به هر دلیل هویت و مفاد گواهی
شهود را نتوان افشاء نمود ضرورت دارد که دادرس گواهی ارائه شده را به عنوان تنها دلیرل
محکومیت فرد ،مستند رأی قرار ندهد و باید مکل باشد سایر امارات و قررائن موجرود در
پرونده را با مفاد گواهی ارائه شده بسنجد.
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اما رویه قضایی ایران مشحون از آراء متعارضی در این خصوص اسرت؛ هیرأت مرکرزی
گزینش به عنوان یک نهاد انقالبی که با پیروزی انقال اسالمی متولد شد همواره با افرت و
خیزهای متعددی مواجه بوده است و کلیره تحقیقرات و هویرت افرراد مرورد تحقیرق و منرابع

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

خبری تحت عنوان محرمانه و سرّی از افشاء مصون مانده است .صالحیت فرردی برر اسراس
اظهارات گواهان رد شده است« ،با عنایت به عدم بررسی دقیق و تحقیقات تکمیلی از سرایر
عوامل (رأی گزینش) مخدوش بوده و در خور نقض و بررسی مجردد مریباشرد ».در رأی
دیگری هیأت مرکرزی گرزینش وزارت بهداشرت ،درمران و آمروزش پزشرکی برا تکیره برر
تحقیقات محرمانه از منابع و گواهان موثق ،صالحیت شاکی را رد نموده اسرت و شرعبه اول
دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره  4 14471411 1 971مور 4 / / 9

در مرتن

رأی آورده است ...« :اوالً تحقیقات انجام شده بعضاً با هم در تعار میباشرند کره حسرب
قاعده فقهی "اذا تعارضا تساقطا" قابل استناد نمیباشند .ثانیراً دو فقرره استشرهادیه کره تعرداد
زیادی از پرسنل بیمارستان ،نامبرده (فرد رد صالحیتشده) را از لحاظ اخالقی مرورد تأییرد
قرار دادهاند ضمیمه پرونده گزینشیِ مشارالیه میباشد .لذا نظر بره ایرن کره حسرب مراده 2
قانون گزینش ،صدور رأی در گزینش افراد بر مبنای اقرار و بینه به شررط عردم تعرار یرا
شیاع مفید اطمینان یا قرائن و امارات موجب اطمینان کره حرداقل برا انجرام تحقیرق از منرابع
موثق و طبق موازین شرعی احراز میگردد میباشد که در مانحنفیره بره دالیرل پریشگفتره
(تعار و عدم شیاع مفید اطمینان) نه تنهرا بیّنره قراطع و شریاع مفیرد اطمینرانی کره موجرب
حصول قطع و یقین و اقناع قضایی مبنی برر عردم صرالحیت مشرارالیه بره دالیرل مرذکور در
تصمیمِ معتر عنه وجود نداشته ،بلکه دالیل مذکور بعضاً با هم در تعار نیز میباشند که
موجب تردید در تصمیمگیری میباشد ،بنابراین تصمیم معتر عنه به لحاظ نقرای فروق-
الذکر و رعایت رأفت اسالمی و عدم تحقیقات کامل و جامع طبق موازین شررعی و قرانونی
نقض میگردد »...
همچنین در پرونده شرماره  4 1447141 1 2 2مرور

4 / /

شرعبه

دیروان

عدالت اداری ،فردی طبق اظهارات منابع و گواهان تحقیق به دلیل اعتیاد ردّ صالحیت شرده
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 .مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری سال  ، 4پژوهشگاه قوه قضائیه اداره انتشار رویه قضایی کشرور،
چا اول ، 4 ،ص . 1
 .همان ،ص .9 1 -9 4

بوده و دیوان عدالت اداری به دلیل عدم ارائه دالیل کافی ،رأی هیأت رسیدگی به تخلفرات
اداری را نقض و ارائه دالیل و مستندات قانونی را الزم دانسته و قید نموده اسرت بره صررف
ادعا نمیتوان علیه افراد رأی صادر نمود .مالحظه میگردد که در این رأی ،دیوان عردالت

است.
در پرونده دیگری ،فردی علیه هیأت مرکزی گرزینش وزارت بهداشرت از رأی شرماره
 / 19 91ه م

مور 42/ /4

به دیوان عدالت اداری در اعتررا

بره رد صرالحیت و

اخراج خود شرکایت نمروده اسرت .شرعبه نهرم دیروان عردالت اداری برابرر دادنامره شرماره
 4214471411411242مور  42/2/به دلیل عدم حد نصا شهود ،دعروی را پذیرفتره
و دادنامه گزینش را نقض نموده است .در فرازی از رأی آمده اسرت« :رأی معترر عنره برا
رعایت جمیرع جوانرب صرادر نگردیرده و شراکی برابرر اظهرار یرک نفرر از همکرارانش رد
صالحیت شده است؛ اظهار یک نفر از همکاران شاکی مصداق خبرر واحرد را دارد کره در

ردآمدی رب ارزیابی مراجع کیفری و شبه کیفری رد پذریش دالیل باطل (رد حقوق اسالم ،اریان و رغب)

اداری بر اعمال و آراء مراجع شبهکیفری در قبال جمعآوری دالیل بره شریوه باطرل و مغرایر
با مقررات قانونی واکنش نشان داده و کسب دلیل به شیوه قانونی را مرورد تأکیرد قررار داده



فقه تشیّع و اهل سنّت خبر واحد فاقد حجیرت اسرت »...و نیرز فرردی علیره گرزینش سرازمان
تررأمین اجتمرراعی کرره در رأی شررماره  427مررور  49/ / 9رد صررالحیت و اخررراج
گردیده به دیوان عدالت اداری شکایت نموده و شعبه نهم ایرن دیروان طری دادنامره شرماره
 4214471411411 27با تشخی استناد گزینش به دالیل باطل ،رأی را نقض نموده است.
در قسمتی از رأی آمده است ...« :حکم اخراجِ صادرشده در حالی است که به وی (شاکی)
اتهام اخالقی ناروا نسبت داده شده و مستند ایرن اتهامرات ،اظهرارات غرر ورزانره افررادی
است که ممکن است با شاکی عداوت دنیوی و یا حقوقی داشته باشند؛ فلذا بره دلیرل نقرض
اصول دادرسی عادالنه و منصفانه و نقض اصل تساوی سالحهرا در دفراع و اصرل شرفافیت-
سازی و نادیده گرفتن ادله قانونی و شرعی در انتسا اتهام واهی اخالقی بره شراکیه و عردم
توجه به مدافعات وی شکایت مطروحه را وارد و موجه تشخی داده.»...
همچنررین در پرونررده دیگررری ،گررزینش وزارت آمرروزش و پرررورش در رأی شررماره /9
 2 1 /247مور  49/2/ 7بدون رعایت اصول و مقررات ،با تحصریل دلیرل بره شریوه
غل اقدام به رد صالحیت و اخراج فرد نموده است ،کره متعاقبراً شراکی بره دیروان عردالت
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مراجعه و تقاضای نقض رأی گزینش را نموده است .شعبه نهم این دیوان طی دادنامه شماره
 92مور  42/ / 2ضمن نقض رأی مورد شکایت در متن رأی آورده اسرت  ...« :دلیرل
رد صالحیت شاکی صرفحات  9ترا  97و  91ترا  9پرونرده اسرتنادی و ارزیرابی حضروری

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

اعالم گردیده است .در حالی که شهادت و گواهی افراد مورد تحقیرق ،شرهادت و اظهراری
ظنّی و احتمالی بوده است و خبر از امر یقینری و قطعری نردارد .از طرفری ،صررف حضرور و
خروج یک خانم از منزل شاکی ،دلیل بر خلوت برا نرامحرم و ارتکرا فعرل حررام نیسرت؛
شاید خانمها از محارم شاکی بودهاند و یا شاید بین شاکی و خانم مورد ادعا رابطه زوجیرت
وجود داشته باشد و به این مهم توجه نشده است .همچنین حراست برابرر صرفحات  79و 77
از وجود غر ورزی در مورد شاکی با ارائه مستندات اعالم نظر کرده است اما گزینش بره
این اوراق موثق توجه ننموده است؛ فلذا با توجه به نقض اصول دادرسی عادالنره و منصرفانه
و نقض اصل بیطرفی هیأت گزینش در بررسی و نقرض اصرل تنراظر ادلره و اصرل تسراوی
سالحها در دفاع و عدم ارائه مستندات به شاکی و عدم اطالع وی از مطالب مطروحره علیره
خود و نقض حق دفاع شاکی در این مرجع غیررسمی شبه کیفری نقض گردیرده ...رأی بره
ورود شکایت صادر و اعالم میگردد  .»...دلیل عمده نقض این رأی ،تحصیل دلیل برا ورود
غیرمجاز به حریم خصوصی فرد و بدون احراز قابلیت انتسا و رابطه علیت با کسب دلیرل،
به شیوه غل اقدام به ردّ صالحیت و اخراج شاکی نموده و بره مردافعات وی توجره ننمروده
است که مرجع عالی نظارت قضایی در رأی خود با اشاره به نواق  ،رأی مورد اعتررا
نقض و هیأت شبهکیفری را مکل به تحصیل دلیل به شیوه قانونی نموده است.

را

در رأی دیگری به شرماره  2 1 /27422 /9مرور  49/9/هیرأت مرکرزی گرزینش
وزارت آموزش و پرورش با تکیه بر تحقیقات از منرابع موثرق خرود اقردام بره رد صرالحیت
شاکیه نموده است .با شکایت وی به دیوان عدالت اداری شعبه نهم این دیروان طری دادنامره
 49/ 1/با نقض رأی هیأت مرکزی گزینش به ضررورت تحصریل
شماره  4 2مور
دلیل به شیوه قانونی اشاره میکند .در فرازی از رأی آمده است ...« :در پرونرده گرزینش بره

صفحات تا  91اشاره شده است .این اوراق مؤید اظهارات همراه با غر ورزی و کینره-
توزی است .نسبت به شهودی که این مطالب را بیان نمودهاند باید شررعاً حرد قرذف جراری
شود .در رسیدگی گزینش رعایت اصول و مبرانی قرانونی و شررعی نشرده اسرت .در اسرالم
اصل بر بزهپوشی در مسائل اخالقی است و نسبت به شایعات و مطالب اخالقی خالف واقرع
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تدابیری پیشگیرانه از جمله حرد قرذف پریشبینری شرده اسرت؛ فلرذا در منطقرهای کره رشرد
متفاوتی با سایر مناطق ایران دارد و مسائل قومی و قبیلهای به جای انصاف غالرب اسرت ایرن
مطالب نباید مورد پذیرش گزینش باشد .بیان مطالرب بردون مبنرا نسربت بره افرراد نره سربب

شود .از طرفی اصول دادرسی عادالنه و منصفانه رعایت نگردیرده و بره اصرل تنراظر ادلره و
تساوی سالحها در دفاع توجه نشده است .شاکی باید شهود و اظهارات علیه خود را رؤیرت
و استماع نماید تا در صورتی که جررح و تعردیلی دارد بیران کنرد شراید عرداوت دنیروی و
حقوقی بین شاکی و شهود مورد تحقیق وجود داشته باشد»...
در پرونده دیگری هیأت مرکزی گرزینش وزارت آمروزش و پررورش بره اسرتناد اقررار
شاکی که توس حراست مرکز آموزشی محل خردمت شراکی برا اعمرال فشرار و کترک و
مشخصاً شکنجه اخذ شرده ،صرالحیت شراکی را برابرر رأی شرماره  2 1 /242 4 /9مرور
 49/2/4رد و شاکی را اخراج نموده است .برا شرکایت شراکی بره دیروان عردالت اداری،

ردآمدی رب ارزیابی مراجع کیفری و شبه کیفری رد پذریش دالیل باطل (رد حقوق اسالم ،اریان و رغب)

تشویق به دینداری است نه موجب خشنودی دینداران است بلکه به جای یدخلون فری دیرن
اهلل افواجا موجبات یخرجون من دین اهلل افواجا را فراهم ساخته و سبب بدبینی به نظرام مری-



شعبه نهم این دیوان طری دادنامره شرماره  17مرور  49/ /رأی معترر عنره را بره
لحاظ تحصیل دلیل غلر نقرض نمروده اسرت .در فررازی از ایرن رأی آمرده اسرت ... « :در
پرونده به دو دلیل استناد شده است اول اقرار کتبری و دوم ارسرال عکر و صرور قبیحره از
طریق شبکه اجتماعی الین با موبایل که در خصروص دلیرل اول شراکی اظهرار مریدارد کره
تحت فشار و ضر و جرح بوده و در پرونده استنادی نیز محررز اسرت و نماینرده حراسرت
آموزش و پرورش شهر ...به جلسه دعوت شد که با وجود اخذ ابالغ و احراز صحت ابرالغ،
در جلسه  49/ /حاضر نگردید که در صرورتی کره نسربت بره ادعرای شراکی ایرراد و
دفاعی دارد بیان کند و از طرفری هریچ عکر و مسرتند دیگرری در پرونرده وجرود نردارد.
گزینش به عنوان یک مرجع شربهکیفرری ...مکلر بره رعایرت اصرول دادرسری عادالنره و
منصفانه بوده است و تحصیل دلیرل مریبایسرت وفرق مقرررات و صرحیحاً صرورت گیررد و
ضمانت اجرای تحصیل دلیل به شیوه غل در امور کیفری و شربهکیفرری در راسرتای اصرل
تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل برائت باید بطالن باشد کره ایرن گونره رعایرت نگردیرده
است.»...
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در رأی دیگری شعبه نهم دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی هیأت مرکزی گرزینش
وزارت کشور ،مشخصاً به اصل شفافیتسازی در تحصیل دلیل و ضرورت مالحظره دالیرل
مطرح شده علیه فرد پرداخته است .در فررازی از ایرن رأی بره شرماره 42144714114111

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

مور  42/ /7آمده است...« :گزینش  ...با برچسب محرمانه و سررّی ،خرود را از پاسرخ-
گویی و شفافیتسازی تصمیمات و اقدامات مستثنی دانسته است که در مرانحنفیره در پرترو
اصول دادرسی عادالنه و منصفانه ضرورت داشت دالیل به استماع و رؤیت شاکی میرسید
تا حقوق وی مورد تضییع قرار نگیرد .»...
با رویه قضایی میتوان تعادلی بین ضررورت حمایرت از شرهود و رعایرت حقروق مرتهم
برقرار نمود و حمایت باید به مواردی خاص و در یرک چرارچو تعریر شرده و منسرجم
اِعمال شود تا موجب نقض اصل برائت نشویم .نمونرههرای کثیرری از آراء همچنران وجرود
دارد که مجالی برای بیان همه آنها نیست .هرچنرد ،نگارنرده معتقرد اسرت کره اگرر وزارت
اطالعات یا حفاظت و اطالعات دادگستری ،سپاه پاسداران انقال اسرالمی ،قروه قضرائیه و
هیأت مرکزی گزینش و یا هیأت رسریدگی بره تخلفرات اداری و امثرال ایرن نهادهرا طررف
شکایت قرار گیرند برخی از آراء در مراجع قضرایی در جهرت تأییرد نظرر ایرن کرانونهرای
قدرت قرار میگیرد که نشان از غلبه مصلحت حاکمیتی بر دادرسی عادالنه در حقوق ایران
میباشد.
در میان مراجرع شربهکیفرری در سراختار دادگراههرای اختصاصری اداری و صرنفی بجرز
گزینشها در سایر مراجع ،تناظر ادلره و تسراوی سرالحهرا در دفراع و اصرل شرفافیتسرازی
معموالً رعایت میگردد و حداقل در خصوص شیوه تحصیل دلیل و استناد بره دالیرل باطرل
کمتر تخل دیده میشود.
الزم به ذکر است که ایراد مشتر همه نهادهای گزینشی در الیحه دفاعیره ،ایرن اسرت
که این مراجع ،نهادهای تعیین صالحیت و تشخیصی بوده و مرجع شبهقضایی یا شبهکیفرری
محسو نمیشوند؛ از این رو مکل به رعایت اصول دادرسی عادالنه نمیباشند .در مقابل
این ایرراد بایرد گفرت زمرانی کره ایرن مراجرع تشخیصری ضرمن اظهرارنظر منفری در مرورد
صالحیت افراد اقدام به اعمال ماده آییننامه اجرایی قانون گزینش مبنری برر قطرع رابطره
استخدامی و مالی کارمند با سیستم اداری مینمایند عمالً از یک مرجع تشخیصری خرارج و
به عنوان یک مرجع شبهکیفری ظهور میکنند؛ زیرا اقدام به اِعمال مجرازات اخرراج و قطرع
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رابطه استخدامی و اِعمال کیفر محرومیت از حقوق اجتماعی مینماینرد و بره همرین جهرت،
در این منوال مکل به رعایت اصول دادرسی عادالنه میباشند .مالحظه میگرردد در نظرام
قضایی ایران تفاوت فاحشری برین پرذیرش و عردم پرذیرش دالیرل تحصریل شرده از طریرق

است.
نتیجهگیری

اصل تحصیل دلیل با توسل به وسرایل قرانونی از جملره اصرول بنیرادین و تضرمینکننرده
حقوق دفاعی متهم و دادرسی عادالنه و از آثار اصل برائت است .دلیل باید به شیوه مشرروع
و قانونی و بر طبق اصول و ضواب حاکم تحصیل گردد؛ در غیر این صورت مریبایسرت در
راستای اصل برائت از عداد دالیل خارج شود .از بررسری رویره قضرایی در حقروق کیفرری
ایران و نظام حقوقی کامنال ،این نتیجه برداشت میشود که ضرواب ابطرال دلیرل از اهمیرت
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غیرقانونی و غیرمشرروع در محراکم کیفرری و مراجرع شربهکیفرری وجرود دارد کره دیروان
عدالت اداری بعضاً موارد نقض دادرسی عادالنه را به ایرن مراجرع شربه کیفرری ترذکر داده



کمتری برخوردار بوده است و بهویژه ،تحصیل دلیل به شیوه غیرقانونی ،متأسفانه جزء رویره
عملی مراجع شبه کیفری ایران میباشد .در این مراجع ،اصل نه بر برائت که فر بر برائت
است ،و این امر پیامدی جز حاکمیت اماره مجرمیت را دربر نخواهد داشت .آنچنان کره در
بررسی برخی آراء این مراجع شبهکیفری در قلمرو کیفری ایران مالحظه شد ،هنوز هردف،
وسیله را توجیه میکند و این گرایش غل  ،مجوزی برای نقض حقروق بنیرادین مرتهم شرده
است .چرارهای جرز اصرالح مقرررات و تبیرین ضرمانت اجررای بطرالن در مروارد عردول از
الزامات قانونی در تحصیل ادله وجود ندارد.
در مقررات فعلی محاکم کیفری ایران ،ابطال دالیل تحصیل شرده بره شریوه غیرصرحیح
تبیین گردیده اما در عمل ،رویه قضایی ایران مبتنی بر برخورد برا کارمنرد و مرأمور متخلفری
است که دلیل را اکتسا نموده ولی اصل دلیل مرورد اسرتفاده و اسرتناد قررار مریگیررد .در
کشرورهای دارای حقرروق نوشرته ،در جهررت کنوانسریون حقرروق بشرر اروپررا رعایرت اصررول
دادرسی عادالنه تضمین گردیده و با توجه به ایرن کره ایرن مروارد از جملره حقروق بنیرادین
شناخته شده ،گسترهی اِعمال این اصول قلمرو وسریعی اسرت کره مراجرع کیفرری و مراجرع
شبهکیفری را در بر میگیرد.
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