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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. 
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 چکیده
 

 دلیتل  بلکته  نیست،   کافی کیفری دادرس به ارائه برای دلیل بودن قانونی و مشروع
 بر دلیل ترینمهم در حتی زیرا باشد؛ شده تحصیل یزن قانونی و مشروع طریق به باید
 باشتد   شتده  گرفتته  نادیده قانونی شرایط و ضوابط چنانچه مجرمانه  واقعه یک اثبات
 فاقد شده  تحصیل باطل طریق از که دلیلی اسالمی حقوق در. شودمی تلقی اعتبار فاقد

 در. نتدارد  استتناد  یت، قابل و گتردد متی  ختار   معتبتر  دالیل عداد از و بوده مشروعی،
 متوارد  برختی  در بجتز  باشتد  شتده  تحصتیل  نامشروع طریق از که دلیلی ایران حقوق
 شتود  ختار   دالیتل  عتداد  از بایتد  اسالمی حقوق از اقتباس با حدود  قانونی ادله مانند
 تحصتیل  امتا  شتده  برختورد  قانونی شیوه به دلیل کنندهتحصیل با موارد اکثر در ولی

 بشتر  حقتوق  کنوانسیون و غربی کشورهای در. شودنمی دلیل لزوا موجب نامشروع
 دلیتل  تحصتیل  چتون  و گتردد متی  دلیتل  بطتالن  موجب غیرقانونی دلیل تحصیل اروپا 

 کیفتری  شبه و کیفری مراجع بین تفاوتی شده  شناخته بنیادین حقوق جمله از مشروع
 .نیس،
 

 کیفتری   شتبه  مراجع کیفری  قلمرو بطالن  برائ،  اصل دلیل  ارزیابی  :واژگان کلیدی
 .دلیل مشروعی،

                                 
 .قم دانشگاه شناسیجرم و جزا حقوق گروه انشیارد.  
 .قم دانشگاه یشناسجرم و جزا حقوق گروه اریدانش.  
 farshidd24@yahoo.com: رایانامه؛ (نویسنده مسئول) .قم دانشگاه شناسیجرم و جزا حقوق دکتری دانشجوی.  
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 مقدمه

 واجرد  دلیلری  تنهرا . اسرت  کیفرری  دادرسی موضوعات ترینمهم از مجرمانه وقایع اثبات
 دادرسری  معیارهرای  مخرال   و باشرد  شده تحصیل قانونی و مشروع طریق به که است اعتبار
 قلمررو  حروزه  در گیرری یمتصرم  در آن تأثیر و باطل دالیل مشکالت جمله از. نباشد عادالنه
 برا   در مشخصری  اصرول  و ضرواب   از که است این  کیفریشبه مراجع مشخصاً و  کیفری
 دلیرل  تحصریل  غرر   حقروق  و اسرالمی  حقوق در. نمایدنمی پیروی ایران حقوق در دالیل

 .است مواجه بطالن اجرای ضمانت با غیرقانونی و غیرشرعی
 از و شرده  پرداختره  موجرود  هایرویه و مقررات یبررس به اختصار طور به مقاله، این در
 آغراز،  در. است گرفته قرار تحلیل مورد گزینشی مراجع عملکرد مشخصاً کیفریشبه مراجع
 شرده  واکراوی  آن ارزیرابی  و مشرروعیت  و دلیل مفهوم و معنا تبیین شامل بحث نظری مبانی
 کره  غیرقرانونی  دلیرل  هبر  نسبت غربی کشورهای و ایران و اسالم حقوق نگرش آنگاه است؛
 برا  پایران،  در .اسرت  گرفته قرار بررسی مورد است کیفریشبه و کیفری مراجع برای معیاری
 ایرن  بره  عرالی  نظرارتی  مراجع سوی از که ایرادهایی و گزینش مراجع آرای برخی بر تأکید
 به دلیل تحصیل بر ناظر اصول به کیفریشبه مراجع جدّیِ پایبندی عدم است شده وارد آراء
 گرفتره  قررار  بررسری  مرورد  دارد ضرورت آن اصالح که ایران در خطیر کاستیِ یک عنوان
 .است
 

  ینظر یمبان .1

 آمرده  «نشان» و «گواه» ،«رهنمون» ،«راهبر» ،«نمایندهراه» ،«راهنما» معنای به لغت در دلیل
 رویردادی،  کره  شرود مری  دلیرل  از سرخن  هنگرامی  حقروق  در .(2 47:  7   دهخدا،) است
 برهان با مترادف دلیل گاه که است اعتبار همین به. شود واقع سوی به عقل حرکت رهنمون

                                 
 کیفرری  مقولره  مشرابه  کیفری دادرسی آیین در معمول هایتضمین نظر از غیرکیفری اجراهای ضمانت که ایآستانه.  

 (49:  4   مارتی، دلماس. )دهدمی تشکیل را کیفری قلمرو وص  شد، خواهد تلقی
 و انتظرامی  و انضرباطی  مراجرع  مانند هستند کیفری اجراهای ضمانت دارای که دادگاه از خارج هایرسیدگی مراجع.  

 .اندشده تلقی کیفری شبه مراجع...  و اداری تخلفات به رسیدگی
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 دلیرل  کنرد  اقنراع  حقیقرت  وجود به را روح هرچه اندگفته و شودمی برده کار به نیز قیاس و
-نشرانه  از عبارت دلیل، زیرا نیست؛ دور اثبات قضاییِ و حقوقی معنای با فوق معنای و است

 (1 : 21   کاتوزیان،. )است اختالف مورد که است قعیتیوا وجود های
 عبرارت  دلیرل » مدنی امور در انقال  و عمومی دادگاههای تشکیل قانون 49  طبق ماده

 برخری « .نمایندمی استناد آن به دعوا از دفاع یا اثبات برای دعوی اصحا  که است امری از
 دعروی  اصرحا   از یکری  توس  غالباً هک است معلومی امر دلیل،: اندآورده دلیل تعری  در
 خرواه  رود،مری  کرار به ادعا مورد مجهولِ امر حقیقت ساختن آشکار برای قضایی مراجع در

 باشرد  توجره  مرورد  دعروی  حل صرفاً یا بشود مجهولی کش  یا قاضی وجدان اقناع موجب
 لذیر   4  /9/   مصرو   کیفرری  دادرسی آیین قانون .(99:  2   نویسندگان، از جمعی)

 بره  را کیفرری  امرور  در اثبات ادله ادله، از تعریفی ارائه بدون «اثبات ادله به رسیدگی» عنوان
 اسرالمی  مجرازات  قرانون  و داده ارجاع گردیده مقرر اسالمی مجازات قانون در که مواردی
 محکمره  دادرس کره  پرداختره  جررم  اثبرات  ادلره  احصراء  به 91  ماده در  4  / /  مصو 
 مراجرع  در مهرم  ایرن  اما. پردازدمی ادله ارزیابی به دادرسی قواعد و صولا رعایت با جزایی
 برا  دادگراه  از خرارج  هرای رسریدگی  و اداری اختصاصری  هایدادگاه ساختار در کیفریشبه

 . نیست همراه منسجمی مقررات و ضواب 
 دلیرل » نروع،  یرک :  است نوع دو بر دلیل ال،کامن نظام پیرو کشورهای برخی حقوق در
 در دیگر نوع و است؛ حقیقت اثبات به مکل  دعوی طرف آن موجب به که است  «ونیقان
 موضوع مورد در ایکنندهقانع دلیل باید آن موجب به که گیردمی قرار  «اثباتی دلیل» مقابل
 مرورد  موضروع  مورد در را کامل تحقیق دادن انجام امکان، یک عنوان به تا شود ارائه بحث
 (  9: 27   رحمدل،. )کند توجیه منصفه هیأت یا جیستریتما قضات بوسیله بحث
 در». گرردد مری  اسرتعمال  مضریّق  و موسّرع  مفهروم  دو بره  دلیل فرانسه، حقوقی ادبیات در
 مضیّق، معنای در و حقوقی واقعه یک یا عمل یک یا واقع اقامه معنای به دلیل موسّع، معنای
 .(9: 22   دیرانی، ) «رودمری  کرار  بره  وقیحق واقعه یا عمل آن اثبات برای که است ایشیوه
 بره  کره  اسرت  ایشریوه  دلیرل »: اندکرده تعری  گونهاین را دلیل فرانسوی نویسندگان برخی
 ارزش برر  کره  ایدادرسری  فراینرد  در شرک  مرورد  و فیهمتنازع حق یا عمل یک آن، کمک

                                 
1. Legal Burden. 
2. Evidentiary Burden. 
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 منطقری  و قالنری ع عملیات دلیل، اداره و گرددمی احیا گذارد،می صحه آن حقیقی و واقعی
 یرک  مبنرای  توانرد مری  و شرود مری  حقیقرت  فرر   عمرل،  یرک  بررای  آن دنبال به که است

 ( Pradel, 2007: 363)« .گیرد قرار محکومیت
 مراحرل  که است مسیری یکنندهترسیم کیفری، هایدادرسیدر  یلدل این که به توجه با
 مسریر،  ایرن  در و دهدمی پیوند بهم حکم اجرایرا از کش  بزه تا  کیفری دادرسی مختل 
 تعریر   گونهاین را دلیل توانیم از این رو،. رودمی کاربه اتهام نفی یا جرم اثبات یادله برا
 انتسرا   و علیرت  رابطه احراز و کیفری واقعه اثبات برای که قانونی شیوه یا وسیله هر»: کرد
پر    .«گیررد مری  رارقر  اسرتفاده  مرورد  حقیقرت  کشر   هدف به و اتهام نفی یا و متهم به آن
به دو منظور اثبات جررم و انتسرا  جررم مرورد اسرتفاده قررار        یفریدر امور ک یلدل یمحتوا
-شربه  مراجرع  و محکمره  از خارج هایرسیدگی در ادله ارزیا  و محکمه یو قاض گیردیم

 .باشدیم( یو روان یماد قانونی،عنصر ) جرم گانهسه عناصر اثبات به موظ  کیفری
 جررم  ثبروت  در» کره  دارد تأکید موضوع این بر صراحت به نیز ایران کشور عالی دیوان
 یرن ا یرز ن یفرری در قلمررو حقروق ک   .( 7: 27   یر،برازگ ) «شود ثابت جرم ارکان است الزم

. باشرند مری  گانره سره  عناصرر  اثبرات  بره  مکلر   نیرز  کیفرری است و مراجع شبه یقاعده جار
-مری  مرتهم  به را اجازه این کیفری، حقوق در متهم گناهیبی فر  و برائت اصل حاکمیت

 کنرد  اثرر بی است استناد قابل او علیه که را مجرمیت اماره تر،قوی ادله ارائه با بتواند که دهد
 تشرخی   بررای  اسرت  ایوسریله  خرود  کره  هدف، نه دادرسی». نماید ثابت را خود برائت و

 حقوق انسانی، کرامت رعایت که نیست تردیدی زمینه این در بنابراین ناروا؛ از روا اتهامات
-قرانون  کنندهیتهدا یدبا ی،حق دفاع و یتهرچند متهم و رعا افرادِ شخصیت ویژهبه و بشر

بره منظرور    یفریک یبه ادله اثبات دعو مربوط مقررات اجرای و تدوین در قضات و گذاران
 ( 11 :  2   ی،آشور)« .عادالنه باشد یدادرس یک ینتضم

 یرل حراکم اسرت و گرردش دل    یرل دل یلتحصر  یاصرل آزاد  ری،کیفر  حقروق  در هرچند
 اصرل  زیرر  را خرود  ویژگری  ایرن  است؛ مدنی دعوای از ترمنعط  و ترآسان یفریک یدعاو
خرود   دالیل، وجدانی، اقناع سیستم در. دهدمی نشان کیفری حقوق در دلیل تحصیل آزادی
 اسرتفاده  دلیرل،  تحصیل آزادیاصل  یتتنها محدود. دارند یقیتندارند بلکه طر یتیموضوع
 عالوه کیفری نظام هر در. است دلیل از برداریبهره و دلیل تحصیل برای غیرقانونی طرق از
 مرتکرب،  اگرر  حتری  است، برخوردار اهمیت از هم آن کسب روش ادله، از حاصل نتایج بر
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 .باشرد نمری  مجراز  قرانونی  مروازین  از خارج شیوه هر به توسل باشد هم اخالقی اصول ناقض
« .شرود مری  اخرالق  و حقروق  انفکرا   سربب  دلیرل،  کسرب  غیراخالقری  و غیرقرانونی  شیوه»
(Obsorn, 13 ) 

 موجرب  بره  بایرد »: اسرت  کررده  اظهرارنظر  چنین نیز متحد ملل سازمان بشر حقوق کمیته
 از حاصرله  اقرارهرای استماع باشد و  یرقابلغ یکل طوربه اجبار نوع هر از حاصله دلیل قانون،
 یرن از ا .(29:  4   ی،هاشرم ) «خارج گردد یدگیاز روند رس سیستماتیک طورهب باید اکراه
 یلری دل یلتحص ینبنابرا .حقوق متهم است یتمستلزم رعا یحصح یقاز طر یلدل یلتحص ،رو

بره شریوه    یرل دل یلتحصر  یقمصراد . شرود یمحسو  م یرقانونیکه ناقض حقوق متهم باشد غ
 حرریم  نقض شکنجه، اِعمال است؛ ادیق متعدددارای مصو  یرحصریغ متهم، حقوق با مغایر

 هرای دسرتگاه  برردن  کرار بره  اراده، و اختیرار  قروه  سرلب  مسرکن،  حرمرت  هتک و خصوصی
 غیرقرانونی  هرای روش جملره  از ظاهرسرازی  و مرتهم  فریب و تحریک از استفاده الکتریکی،
 آن زا مطالعره  مرورد  حرق  کره  است ایواقعه اثبات آوردن، دلیل از هدف. است دلیل کسب
 کنرد، مری  اعرالم  دادرس که است روانی واکنش دلیل، ارزیابی از مقصود». شودمی استنباط
... نره   یرا قانع سراخته اسرت    ،مورد استناد رویدادِ به نسبت را او است کرده ارائه مدعی آنچه
 یرا  برسراند  یقرین  بره  سرازد؛  قانع را دادرس که رسدیخود م ییبه هدف نها یدر صورت یلدل
 ارزیرابی  در دادرس اختیرار . باشرد  داشرته  اعتمراد  آن بره  عقرل  که کند ایجاد قوی نچنا ظنّی
 (29: 21   یان،کاتوز)« .است دادرسی و حق تمییز در او صالحیت الزمه و طبیعی دلیل،

 عمرل  طبیعرت  از. اسرت  متفراوت  یرداد رو ی توصر  با یزن و یلدل یرشپذ با یلدل ارزیابی
 یراری اخت ،دادگراه  یبررا  یرل دل یرابی کره ارز  شرود مری استنباط  چنین حقوقی اصول و قضایی
 . است یقواعد مربوط به نظم عموم یجبوده که از نتا یانحصار
 

 خالف قانون  لیدال یابیارز .2

دادرس  یرل، دل ارزیرابی  از پر   که صورتی در که است این خصوص این در مهم سؤال
-و شربه  یفرری د مراجرع ک عملکرر  یرد حاصرل نما  یناناطم یرقانونیغ یوهبه ش یلدل یلبه تحص

 است؟ چگونه کیفری
 یرن را احصاء نموده است اما ا یاثبات یلهرچند در مبحث حدود، دال یاسالم یفریک فقه
بره   یدارد و قاضر  یقیرت طر ،ادلره  امامیره،  فقه در بلکه نیست داشتن ادله یتموضوع یبه معنا
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 پرردازد، نمری  وتقضرا  بره ... و سروگند مانند اقرار، شرهادت،   یادله صور آوریجمع رفصِ
را  یگرری د یرق طر ییاحصرا  یرل از دال یقرین و علرم و   ینانبلکه در صورت عدم حصول اطم

-داشته اظهار ادله داشتن طریقیت بر تأکید با فقها از برخی. گزیندیبرم یقتکش  حق یبرا

 دادن جلروه  محصور برای دیگر، امور و بیّنه تمثبِ یلروشن است که استدالل به دال» که اند
 کره  داریرم  یقرین  زیررا  اسرت؛  مرورد بری  واقعاً دیگر، عدد هر یا تا چهار در دعوی اثبات هادل

 ی،رشرت ) «انرد کشر   طریرق  و قرینره  واقرع  برر  امارات تماماً دعوی اثبات ادله شرعی موازین
 یقاضر  یبررا  یلدل یلدر حدود، در اسالم تحص یلشدن دال احصا وجود با» .(19 : ق  91 
 ایرن  از کره  علمری  و کند استفاده دعوایی هر در موجود قرائن از اندتویو او م یستممنوع ن
« .کنرد  حرق  احقراق  و دهرد  حکرم  آن طبرق  برر  بایرد  و اسرت  حجیت آیدمی دست به طریق
 (999: 94   ی،لنگرود یجعفر)

 اکثرر  در الناسری، حرق  یرا  اللهری حرق  یماز جرا اعمبه جرم  اقرار با  در اسالم حقوق در
بر اشرتباه و   یمانند اقرار کذ ، اقرار مبتن یرمعتبرغ یعنوان اقرارهاتحت  یمباحث کتب فقهی
 ینمعصروم  یرات در روا. اسرت  یدهگرد یانب یلبه تفص ،و اغفال یدتهد ،بر شکنجه یاقرار مبتن

 یبه نقل از حضرت عل( ع)امام صادق  ،به عنوان نمونه است؛ شده تصریح امر این به نیز( ع)
اقررار   یرد تهد یرا زنردان نمرودن    یرا ترسراندن   یابرهنه کردن  که به خاطر یکس» فرمودند( ع)

 برر کسری جراری   حد قطع » اندفرموده دیگری مورد در یا و «شودینم یکند، حد بر او جار
و  یر  با زدن و زندان و زور، ترسانده شود و اگر اعتراف نکررد بره خراطر تخو    که شودنمی

در  همچنرین . (942 و 947 ص: ق  91  عراملی، حرر  )« .شودمی ساق  ویترساندن، حد از 
که متهم به سرقت در اثرر اکرراه و اجبرار و فشرار، اقررار بره سررقت کررده و امروال           یصورت
حرال اقررار او    یندر عر  شود،می او ضمان به حکم این که رغم به نماید مسترد نیز را همسروق

 یرر تعز یاحد  یجهنت به سرقت نافذ نبوده و استرداد اموال مسروقه داللت بر سرقت ندارد و در
 ( 9 2:  9   ی،نجف. )نخواهد شد یلتحم یجرم بر و ینمربوط به ا
کره در صرورت عردم     یرده گرد احصرا  شراهد  بررای  متعددی شرای  نیزبا  شهادت  در
-یرا معتبر م یعلم ی،در مورد علم قاض یاو  یستن پذیرشقابل  یشهادت و یینی،تع ی شرا
احصرا شرده در برا      ی کره شررا   یباشرد؛ و در صرورت   شده تحصیل متعارف راه از که داند

 یقانون مجرازات اسرالم  . بود خواهد دلیل بطالن نتیجهوجود نداشته باشد  یلدال ینصحت ا
بره   ینظام ادله در حقروق اسرالم   یاز برخ یقیاقتباس دق یرانا یدر نظام حقوق  4  مصو  
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 یناصرول در قروان   ترینمهماز  یکی هابودن جرایم و مجازاتقانونی اصل. عمل آورده است
مورد توجره قررار    یزن یقانون یوهادله به ش یلدر تحص کیفری اغلب کشورهاست؛ آنچنان که

 یاسالم یجمهور یدر قانون اساس. شده است یدبر آن تأک یدادرس آیین ینگرفته و در قوان
 قانون مواد به مستند و مستدل باید هادادگاه احکاماست که  مقرر شده 99 برابر اصل  یرانا
و هشرتم   یدر اصرل سر   همچنرین، . اسرت  شرده  صرادر  حکم آن اساس بر که باشد اصولی و

 .است ممنوع اطالع کسب یا و اقرار گرفتن برای شکنجه هرگونه که است تصریح شده
 یرل دال احصراء  بره   4  مصرو    یو قانون مجازات اسرالم  یفریک یدادرس آیین قانون

کره تحرت اکرراه،     یاقررار » دارد؛ اشراره  باطل اقرارهای هب مشخصاً 94  ماده. پرداخته است
 و اسرت  اعتبرار  و ارزش فاقرد  شود، اخذ جسمی یا و روحی آزار و اذیت یا و شکنجهاجبار، 
اصرل   اجررای  ضرمانت  توانمی را ماده این« .کند مجدد تحقیق متهم از است مکل  دادگاه
روشرن و   یددارد که شهادت شهود با یدتأک ماده قانونی ینا. آورد ه شمارب یقانون اساس 2 

اگرر دو شرهادت   . دانرد نمری  معتبرر  را حدسری  شهادت و باشد مشاهده رویبدون ابهام و از 
 صرحت  شررای  . نیسرت  معتبر اسالمی مجازات قانون 22  ماده برابر یکیچمتعار  باشد ه

قرل، برال ،   عا یرد سروگند با  یکننرده اداء» این کره  از است عبارت  1  ماده به مستند سوگند
  1 مصررح در مراده    ی اگر بعد از اداء سوگند و با احرراز شررا   یحت .«شدقاصد و مختار با

 ی بعرداً احرراز شرود کره بره اشرتباه واجرد شررا         یاثابت شود که شهادت شاهد دروغ بوده و 
 از تروان مری  کره نخواهرد شرد    دهاثر دا یبترت آنداده شده به  ی تشخ  1 مندرج در ماده 

 مصررح  شررای   واجرد  کره  سروگندی  اسالمی، بطالن مجازات قانون 1   و  1  مواد جمع
 خصروص  در 22  /1 /4  مورخره  در نگهبران  شورای ایراد. نمود برداشت را نباشد قانونی
 شررع  مروازین  خرالف  حکرم  صردور  از پیش به مورد انحصار»این بوده است که   1   ماده
احرراز سروگند    مزبرور،  با اصالح مراده  ،جهت ینبد .(72:  4   زاده،یمصطف) «شد شناخته

اعتبرار  موجرب بطرالن    ،اعرم از قبرل و بعرد از صردور حکرم      یو قانون یشرع ینخالف مواز
: اسرت  آمرده  اسالمی مجازات قانون     ماده در. شناخته شده است دلیل، عنوان به سوگند
-مری  رحمطر  وی نرزد  که است امری در بیّنحاصل از مستندات  یقینعبارت از  یعلم قاض»

  «.شود

 از اوالً کره  دارد حجیرت  و است محسو  دلیل عنوان به زمانی قاضی علم ماده این برابر
 ایرن  صرورت  ایرن  غیر در گردد ذکر قاضی علم مستند ثانیاً و باشد شده تحصیل متعارف راه
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در محاکم  یخصوص آراء متعدد یندر ا. ندارد را کیفری پرونده در استناد قابلیت نیز دلیل
  .نمروده اسرت   یران را ب یمتعردد  یمشورت یاتنظر یدادگستر یو اداره حقوق گردیده صادر

ادله از جمله اقرار، شهادت، سوگند و قسامه در تضاد باشرد، آن ادلره    یربا سا یاگر علم قاض
برا ذکرر مسرتندات علرم خرود،       یدبا یاما قاض. نیست معتبر ایران اسالمی مجازاتبرابر قانون 

ادلره برا علرم     یراگرر سرا      برابرر مراده   . کند یددر حکم ق یزادله را ن یرعدم اعتبار سا یلدل
و  یمعتبر است اما اگر اقررار برا سروگند و شرهادت شررع      یدر تعار  باشد علم قاض یقاض

با قسامه و سوگند در تعار   یقسامه در تعار  باشد، اقرار معتبر است و اگر شهادت شرع
   .معتبر است یباشد شهادت شرع

از  یبرا ادلره شررع    یفرری ک یکه دعو یدر موارد» اسالمی مجازات قانون  9  ماده ربراب
-می صادر رأی آن استناد به قاضی شود،یدارد اثبات م یتاقرار و شهادت که موضوع یلقب

حال اگر اثبرات شرود اقررار تحرت اجبرار و       .«باشد داشته آن خالف به علم که این مگر کند
 یبرا یبا تبان یا و بوده بازجویی فشار ابرتحمل فرد در بر ی او خارج از شر یدشکنجه و تهد

 شراهدی  ناحیره  از شرهادت  یرا  و باشد همراه اییزهو انگ یلبزه به هر دل یمرتکب اصل ییرها
باطرل   دالیرلِ  یرن ا یضمانت اجررا  گفته،یشپ شهادت باشد که در مطالبِ یادا شرای  فاقد

باطل  دالیلِ این ازاست، اما  یلاست بطالن دل یو شرع یچون خارج از موارد مصرحه قانون
بلکره   شرهادت،  یاسوگند  یامانند اقرار  یشرع یلدل یکنه به عنوان  یرانا یفریدر حقوق ک

 جسرت،  سرود  مرتهم  کراری جهرت اثبرات بزه   تروان مری  ییو اماره قضرا  یبه عنوان علم قاض
 یاثبرات  یرل ه عنروان دل شود و بر  یموجب علم قاض یگرکه با قرائن و امارات د ینمشروط به ا

 یاساسراً از مبنرا   چنران دلیلری  که  یدر حال  .دارا شود نمودن متهم راقابلیت محکوم یح،صح

                                 
 شرعب ) 4 /92 ردی  92  /2/7  - 9 اصراری رأی ،(کیفری شعب)   /92 ردی  92  /7/   -29 اصراری رأی.  

 نظریرره ق،. ح. ا  77  /9/9  -7/ 224  مشررورتی نظریرره ق،. ح. ا 79  /2/  -7/ 429  مشررورتی نظریرره و ،(کیفررری
 22  / /2 -7/ 9 9  مشرورتی  نظریره  ق،. ح. ا  2  / /2  -7/ 744 نظریه ق،. ح. ا 72  /9/   -7/ 221  مشورتی

 .ق. ح. ا
 مقردم  سروگند  و قسرامه  شررعی،  شهادت بر اقرار یکدیگر، با ادله سایر تعار  در»: اسالمی مجازات قانون     ماده.  

 «.دارد تقدم سوگند و قسامه بر شرعی شهادت همچنین است؛
 توانرد می باشد الزم قانونی و شرعی شرای  فاقد دارد موضوعیت که ایادله هرگاه»: اسالمی مجازات قانون  9  ماده.  
 قاضری  علرم  موجرب  دیگرر  امرارات  و قررائن  با همراه که این بر مشروط گیرد، قرار استناد مورد قضایی اماره عنوان به
 «.شود
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 بره  توانرد یمراده مر   یرن خارج شود امرا برابرر ا   یلاز عداد دال یدشده و با یلتحص یرمشروعغ
 .است تأمل محل که گیرد؛ امری قرار قاضی علم مبنای عنوان
 دلیرل  اعتبار چون» کند، وجدانی قناعت ایجاد قاضی در باید دلیل ایران حقوقی نظام در
 باید که است او. دارد دادرس وجدان بر که دارد بستگی اثری به و است نسبی نیست، مطلق
: 21   یران، کاتوز)« بزند دست اجتهاد به باید وجدان قناعت این به رسیدن برای و شود قانع
 برا  مرتهم،  توسر   برزه  ارتکا  ناظر بر دالیل ستماعا از پ  قاضی چنانچه است بدیهی .(  
 وجردان  قناعرت  به ارتکابی، بزه با مرتکب مجرمانه عمل انتسا  قابلیت و علّیّت رابطه احراز
 یفعرل مرتکرب برا برزه انتسراب      ینرا بر  یرت رابطه عل نتواند اگر و کندمی محکوم را وی رسید
 اگرر  که است این مهم اما. یابدمی ییرها محکومیت از برائت اصل پرتو درمتهم  کنداحراز 
 دالیرل  اصرل،  این پرتو در که بود خواهد مکل  نیز قاضی پ  بدانیم حاکم را برائت اصل
قرانون مجرازات     9 مراده   یرت بره روا  یلری کند و اگر دل یلتحص یو قانون صحیح نحو به را
 یو مبنا ییماره قضابه عنوان ا یحت یشرع یلباشد نه به عنوان دل یقانون ی فاقد شرا یاسالم
 و تهدیرد  اجبار، اکراه، اثر در فردیچرا که اگر  یرد؛مورد استناد قرار گ یدنبا یزن یعلم قاض

 ینچن توانمی چگونه. باشدیاقرار باطل مترتب نم ینبر ا یشکنجه بدون قصد اقرار کند اثر
 یرل به اخذ دل ضرورت یدر علم قاض یلدل یلتحص یاقرار داد؟ آ یعلم قاض یرا مبنا یاقرار

قرانون مجرازات    94 و  92 ، 97 است که به صرراحت مرواد    یهیاز راه متعارف ندارد؟ بد
 قررار  قاضری  علرم  مبنرای  توانرد نمری  قطعراً  و اسرت  اعتبار و ارزش فاقد اقراری چنین یاسالم
 .است نگردیده تحصیل متعارف راه از چون گیرد؛
اسرت کره برا     یرصرحیح بره نحرو غ   لیر دل یلتحص یرانا یدر نظام حقوق دیگر مقررات از

 مجرازات  و تنبیره  بره  صرراحت  بره اسرت و فقر     نبروده مواجره   یرل بطرالن دل  یضمانت اجرا
 دلیرل  تحصریل  غیرقرانونی  اقردام  این و است نموده اشاره مشروعیت فاقد دلیل کنندهتحصیل
د برابر هرچن. استناد کند یلدال ینبه ا تواندمی قضایی مرجع و ندارد دلیل ماهیت در تأثیری
، اخذ اقرار همراه با شرکنجه  72   یقانون مجازات اسالم 272و ماده  یقانون اساس 2 اصل 
 ترأثیری  عمرل  در اقرار ماهیت در اما است مواجه شدید هایمجازاتو مرتکب با  یجرم تلق
 ایرران  حقوقی نظام در غیرقانونی شیوه به دلیل تحصیل از دیگری مصادیق به توانمی. ندارد
 فراش  و ضرب   و هرا و نرسراندن نامره   یبازرسر » یقانون اساسر  2  اصل برابر مثالً نمود؛ اشاره
 نرسراندن  و مخابره عدم سانسور، تلک ، و تلگرافی مخابرات افشای تلفنی، مکالمات کردن
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 اجررای  ضرمانت « .قرانون  حکرم  بره  مگرر  اسرت  ممنوع تجس  هرگونه و سمع استراق آنها،
 گردیرده  قید (تعزیرت)قانون مجازات اسالمی    22 ماده در از مفاد اصل مذکور نیز تخل 
-تحصریل  برا  برخورد بلکه است نبوده گذارموردنظر قانون یلدل بطالن، نیز ماده این برابر اما

 مرورد  مرتهم  ضررر  به دلیل ینندارد و ا یلدل یتدر ماه یریاست و تأث یرقانونیغ یلدل کننده
   .مهم توجه نشده است ینبه ا زیدر مقررات خاص ن و گیردمی قرار استناد
 سنجمانند استفاده از دستگاه دروغ نامشروع شیوه به دلیل تحصیل عمالً مواردی در حتی

کره   گستریدام یل دلیل از طریقتحص ،از همه تریعشا و هیپنوتیزم یا دارو اجباری مصرف یا
همرراه برا    ییاهنمرا و ر تحریرک  برا  مرثالً  گیررد، مری  قرار مأموران برخی استفاده گاهی مورد

 مرأمور  دام در متهم سانبدین و نماید،یمأمور اقدام به ارتکا  م یسهو دس یعتطم یاو  یدتهد
است کره اقردامات مرتهم     یدر حال ینا. شودمی گرفتار صوری معامله جهت قضایی حکم با

اد و برا اراده آز ... و یرد تهد یرا و  یرع و تطم یقتشو یب،اغفال، فر یب،ترغ یک،در مقابل تحر
شرده در محراکم   ینره و نهاد یرج را یوهشر  یرن اما ا. و انتخا  او در تعار  است یارقدرت اخت
 ایرن . نمایرد یمر  قانونبا  یرمغا یعمل یناقدام به چن ییبا اخذ حکم قضا ی است و پل ییقضا
سبب و معاون  یقو مأمور، مجرمانه و از مصاد یاقدام قاض رسدیبه نظر م که است حالی در

 مقرام  از کلری  حکرم  یرک  اخرذ  برا  پلری   یدر مروارد  ،در گذشته.  باشدیبزه م در ارتکا 
 یاز وقوع جرم اقدام به بازرس یشگیریبه بهانه پ یلدل یلبدون حکم جهت تحص یا و قضایی
 مرور    91/ 74/1 /  شرماره  بره  نامره بخرش  یکصدور  با. نمودیم یهنقل یلوسا یشو تفت
 کسرب را بردون   یاجرازه بازرسر   االطرالق علری  پلی  به ناجا حقوقی کل ، اداره74  /9/  
 یرل بره دل  یعردالت ادار  یروان د یعمروم  یرأت کره ه  دادیمر  قضایی مقام از مخصوص اجازه
 مجروز  اخرذ  ضررورت  و 72   یفرری مصرو   ک یدادرسر  آیرین قرانون   9 با مراده   یرتمغا

  .کردرا ابطال  نامهبخش کلّی، نه و موردی طوربه بازرسی
 احرراز  در ایعمرده  نقرش  شاهد شهادت اسالم، از الگوپذیری با انایر کیفری حقوق در
 یفیرت باشد و شرهادت بره ک   یطیشرا یدارا یدشاهد با کند؛یم یفاا انبرائت متهم یا و جرائم
 مرورد  را شرهود  توانرد یبلکه متهم م یست،مسئله ن یهمه ینشده در قانون ادا شود؛ اما اینمع

                                 
 بنرد  و 99  /2/  مصرو   ایران اسالمی جمهوری پست شرکت تشکیل نقانو  21 و 7  ،9  ،2  مواد به کنید رجوع.  
 . 92  /  /2  مصو  اختصاصی هایسیمبی از استفاده قانون    ماده 7
 . 21  /7/9  مور  هیأت رأی به کنید رجوع.  
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 شرهود  اظهرارات  اسرتماع  به جز نیست پذیرامکان یلتعدقرار دهد و جرح و   تعدیل و جرح
 دفراعی  حقروق  گاهی اما باشد؛می عادالنه دادرسی اصول رعایت اقتضای این و متهم توس 
 از حمایرت  اصرل  برا  جردی  تعرار   در عادالنه، دادرسی ناپذیرِجدایی بخش عنوان به متهم
 شراهد  یرت ماندن هو یمخف». گیردمی قرار حمایت مورد شهود هویت ماندن مخفی و شهود
از حقروق مرتهم از جملره حرق      یبرا شرمار   یدر تعرار  جرد   یاز حرد از و  یشب یتو حما

: 24   یران، رئوف)« .گیررد مری  قررار  رسریدگی  در هاسالح یاصل تساو یاپرسش از شهود و 
49 ) 

 دادرسری  مقررات بر خصوصبه و جزا حقوق بر چشمگیری نفوذ و تأثیر عمومی حقوق
 داده قرار نابرابری وضعیت در تعقیب عمومی مقامات برابر در را متهم و است داشته کیفری
 از اسرتفاده  امکران  و یافتره  بسریار  قدرت متهم، برابر در کیفری امر در تعقیب مقامات» است؛
اسرت کره مرتهم از     یدر حرال  یرن ا باشرند؛ می دارا را ویژه هایتضمین دیگر و عمومی قوای
عادالنره   یدادرسر  یرت رعا .(4  : 77   یری، خزا)« یسرت ن مندرهبه امکانات این از یکیچه

 برا  کره  اصرولی  و حقروق  دیگرر  از». نیسرت  پرذیر امکان برائت اصل حاکمیت پذیرشبدون 
 رعایرت  اصرل  گیررد، مری  قررار  تهدیرد  معرر   در شراهد  از حمایت هایبرنامه شدنِاجرایی
مواجهه  یر حقوق متهم براد یتاعمال محدود یراز هاست؛سالح تساوی و عادالنه دادرسی
 شرود؛ مری  محسو  محاکمه در جانبداری نوعی اند،اتهام وارد نموده یکه به و یبا اشخاص
 - 1 : 24   یران، رئوف)« .شرود مری  گرفتره  نادیرده  دادرسری  فرآینرد  در عدالت ترتیب بدین
 1  ) 
 شراید  باشرد؛ یگواهران مر   یرت هو ییو شناسرا  گواهران  از پرسرش  متهم، حقوق جمله از
 و دنیروی  عرداوت  شرهود  و مرتهم  بین شاید باشند، شده اشتباه دچار متهم هویت در گواهان
 مانردن  مخفری  برا  کره  دارد را شرهود  تعردیل  و جررح  حرق  متهم و باشد داشته وجود حقوقی
 در دیگرر  طررف  از امرا  اسرت؛  گردیرده  نقرض  شاکی دفاع حق عمالً گواهی، مفاد و هویت
 مرواد  توزیرع  و تهیره  هرای شربکه  و بانردها  المللری، بین ی،امنیت خاص جرائم مانند مهم جرائم
 یرن از ا باشرد؛ یمر  یو خانواده و شاهد جانی امنیت سلب موجب شاهد هویت اعالم مخدر،

                                 
 زا عبرارت  شراهد  جررح . اسرت  تعردیل  و جررح  قابرل  شرعی شاهد»:   4   مصو  اسالمی مجازات قانون  4  ماده.  

 برر  شرهادت  از عبارت شاهد تعدیل و است کرده مقرر شرعی شاهد برای قانون که شرایطی از یکی فقدان بر شهادت
 « .است شرعی شاهد برای مذکور شرای  وجود
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-مری  برائرت  اصل پذیرش عادالنه، دادرسی رعایت ابتدایی آثار و نتایج جمله از هرچندرو 

 یمبنرا  یکه برخر  است شده عدول اصل، این از کیفری حقوق در خاصی موارد در اما باشد
عردول از   یمبنا»: و معتقدند کرده یانب یمصالح عموم یتو رعا یعدول را اقتضائات حقوق

اصرل برائرت در امرور     یتاست که حاکم ییهمان مبنا یقاًاز موارد دق یاریاصل برائت در بس
 یرت مجرم تقردم امراره   یو مصالح عموم یعدالت حقوق اقتضای... کند؛یم یهرا توج یفریک

بر اصل برائت غلبه  نباید قضایی هایاماره .( 4 :  2   ی،شم  ناتر)« بر اصل برائت است
 .باشد بخشاطمینان و آوریقین امارات این ین کهکند، مگر ا
 و خرارج  العمروم مردعی  و شراکی  جانرب  از دعوا اثبات بار اوالً برائت، اصل از عدول با
 لیر دل ارائره  خرود  گنراهیِ بی جهت اثبات در بایستمی متهم شودمی مجرمیت بر اصل چون
کره عردول    یگرید یتلق یاً،ثان. گیردیصورت م یلدر مقام اثبات دل انقالبی واقع، در. نماید

 برا  کره  اسرت  این سازدمی متبادر ذهن به مجرمیت اماره یا و اصل حاکمیتاز اصل برائت و 
 معرادالت  حرل  کره  نتیجره  ایرن  و تاسر  مهرم  نتیجره  و رسرید  حقیقت به توانمی ایوسیله هر

 تروان یبا شکنجه م ،عنوان مثال به. کندمی توجیه را وسیله است حقوقی مسئله یک مجهول،
 حجرت  را ایناسرره  و سرره  و ناصروا   حررف  هرر  و مخفری  را شرهود  هویرت  گرفت، اقرار
توجیره  با این  پرداخت؛ دلیل تحصیل به توانمی قانون مغایر و غل  یشیوه به حتی و دانست
ایرن در حرالی   . اسرت  دلیل تحصیل یوسیله یکنندهتوجیه مهم بودنِ جرم مورد بررسی، که

 ایرن  یردر غ ؛ چه،داد تقلیل برائت فر  به رابرائت  اصل بایددر جرائم مهم ن یحت است که
بزه هرچنرد کره مهرم و از     به دیگر سخن،.  گیردقرار می مجرمیت بر اصل واقع در صورت،
یرن  ا یجره نت. باشرد  عادالنره  دادرسری  رعایت بر همموجب سلب حق مت یداشد نباب یحقب یطرف
مسرتند صردور حکرم     ،به بهانره جررائم مهرم    یدنبا یرقانونیغ یوهشده به شیلتحص یلدال که،
 . گیرد قرار کیفریشبه و کیفری مراجع در متهم کیفری یتبر محکوم یمبن

 شروند، مری  آوریگررد  قرانون  خرالف  کره  دالیلی در مورد غربی، کشورهای حقوق در
 قراره  کشرورهای  در سرنّت » لباطر  یرل اما نسبت به دال دارد؛ وجود متفاوتی اجراهایضمانت
 مقرررات  دالیرل،  آوریگررد  در هرگراه  کره  اسرت  ایرن  برر  معاصرر،  دوران در ویژهبه اروپا،
 برابرر  .(   : 24   ی،بوشرهر )« کنند اعالم باطل را آن باشد، نشده رعایت قانون در مصرّح
 ضرمن  گواهران  و دعروا  اطرراف  دادستان، بازپرس، فرانسه، کیفری دادرسی قانون 71  ماده

-مری  قرانون  خرالف  که شوند اقدامی یا مدر  ابطال خواستار توانندمی مقدماتی تحقیقات
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 تشرریفات  رعایرت  عردم  کره  هنگرامی » فرانسره  کیفرری  دادرسی قانون  7  ماده برابر. دانند
به  یفری،ک یدادرس آیینمقررات  یگرد یاتوس  مقررات قانون حاضر  شدهبینیپیش اساسیِ

امرر موجرب    یرن راجرع بره آنهاسرت لطمره وارد آورد، ا     یفاتکه تشر ییمنافع اصحا  دعوا
 تشرریفات  آنهرا  به نسبت که دعوایی اصحا  قانون، این  7  ماده برابر اما« .گرددیبطالن م
 ایرن  رعایرت  از تواننرد مری  شدمی بطالن موجب رام این فوق ماده در و نشده رعایت قانونی
 بلکره  شرود نمری  باطرل  دالیل این که بر عالوه و در این صورت، کنند پوشیچشم تشریفات
 صرورتی  در کره  است این فرانسه حقوق در برجسته نکات جمله از. کندمی پیدا قانونی جنبه
 شرده  ابطرال  کره  مردارکی  و لباط اقدامات آثار شود، باطل کلّی یا و طور جزئیبه دلیلی که
 ارائره  و برداریبهره هرگونه و شود تسلیم تجدیدنظر دادگاه منشی به و خارج پرونده از باید
از  یرت امرر، حکا  یرن ا. بود خواهد قضات و وکال مجازات موجب و ممنوع باطل، دالیل این

شرود و  از آن خرارج   یرد پرونده دارد که هرگونه اقدامات و مردار  باطرل با   ییارزش قضا
 .یستن یرف ابطال کافصِ

 هرر  تحصیل» اسپانیا اساسی قانون 2  -  ماده نیز و همگانی کیفر قانون    -  ماده برابر
 گیررد،  صرورت  فردی هایآزادی و اساسی حقوق نقض با غیرمستقیم یا مستقیم که مدرکی
مروارد   ینافراد ا هیاز جمله حقوق اول... » اسپانیا حقوق در« .است قانونی اعتبار فاقد و ممنوع
از  یفریک یدادرس آیینمقررات  یترعا... و یرانسانیغ یشکنجه، رفتارها یتممنوع: است 

اجبرار   یرت ممنوع ی،و محاکمه علنر  یاز مشاوره حقوق یجمله اعمال اصل برائت، برخوردار
-کوچرک  یاحقوق اسرپان  .(94: 22  ال مدک ، )« ...  ی،خصوص یم، حق بر حر...به اقرار، 

 و دلیرل  ابطرال  موجرب  را دلیرل  تحصریل  مورد در شدهتضمین حقوقِ و مقررات نقض ترین
  .داندمی متخلفان مجازات

 حکمری  مسائل». دارد وجود تفاوت موضوعی و حکمی مسائل میان انگلی ، حقوق در
 صرالحیت  در مهرم،  جررائم  در موضوعی مسائل اما قاضی قرار دارد؛ صالحیت محدوده در
: 79   یان،گلردوز )« اسرت  قضرایی  هایمقام اختیار در اهمیتکم رائمج در و منصفه هیأت
 اعضرای  غیرا   در قاضری  گرردد، مری  مطررح  منصفه هیأت برابر در که هاییپرونده در .(99
 بره  کره  مقرررات  برا  تطبیرق  و دالیرل  قبول یا رد در و پرداخته دالیل ارزیابی به منصفه هیأت
 اسرت،  میزانری  و درجره  چره  بره  دلیرل  هرر  ارزش اساسراً  و خیرر  یا شده تحصیل قانونی شیوه

                                 
 Decision of Juty 9, 1993 (Spanish Supreme Court) به کنید رجوع.  
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 دیگرری  مقررات از بلکه باشد،نمی "الکامن" از ناشی تنها مسئله ینا». کندمی گیریتصمیم
"کیفری ودالیل پلی قانون " به موسوم قانونی ویژهبه

 (Mundy, 1990: 6)« .گرددیم یناش  
 خارج اعتراف و اقرار نگلی ،ا 429  کیفری مصو  دالیل و پلی  قانون 79 ماده برابر
 ناشری  شرده تحصیل دلیلِ کند ثابت اتهام یواردکننده مرجع که است معتبر زمانی دادگاه از
 کنرد  رد قاضری  را دلیلری  اگرر . اسرت  نبوده غل ِ دیگری یهیچ شیوه به و شکنجه و فشار از
 بره  دلیل تحصیل انگلی  حقوق در لذا برسد؛ منصفه هیأت اطالع و استماع به نباید دلیل این
-مری  خرارج  دالیرل  عرداد  و دادرسری  جریان از و شده دالیل بطالن موجب غیرقانونی شیوه

 .گردد
 هرگونره  قبال در را شهروندی حقوق آمریکا، اساسی قانون اصالحیه همچنین، چهارمین

 سرال  در». اسرت  نمروده  تضرمین  غیرمجاز دلیل تحصیل و غیرمعقول توقی  ضب ، و تفتیش
 چهرارمین : اسرت  داده رأی چنرین  فردرال  قضرایی  تعقیرب  مرورد  یرک  در عالی دیوان 9 4 
 شده تحصیل غیرقانونی توقی  و تفتیش ضمن که را دلیلی به استناد اساسی، قانون اصالحیه
و  یبرر نفر   حاکم قواعد آمریکا قضایی رویه در اما .(Marsus, 1990: 8)«  کندمی منع باشد
 را هرا از درخواسرت  زیرادی طرف تعرداد   یکاز . دارد فیختلم ییِاجرا  یل، قلمروهایدل ردّ

 رد هرا درخواسرت  کلیره  تقریبراً  که حالی در دهد،می تشکیل غیرقانونی دالیل ابطال تقاضای
 محکومیرت  دالیرل  بطرالن  بره  مربروط  شدهقبول هایدرخواست از کمی تعداد تنها. شودمی
 .آیدمی عمل به آنها دمور در مهمی تبلیغات که است خطرناکی بسیار افراد علیه

مرورد   را منصرفانه  دادرسری  یرک  از برخرورداری  حرق  بشر نیز حقوق کنوانسیون 9 ماده
اشخاص متهم بره   یاست که تمام ینفر  بر ا - ... »ماده  ینبرابر ا. تصریح قرار داده است

-مری  محسرو   گنراه بری  شود اثبات قانونی طوربه ایشان مجرمیت که زمانی تا جرمارتکا  

-بره  یرا  شخصراً  انرد داده شهادت او علیه که را شهودی دارد حق ویژهبه متهمی هر - . دشون

 تحت را لهشهود  از پرسش و احضار و دهد قرار پرسش مورد( مدافع یلوک) یگرید وسیله
از سروی دیگرر بایرد بره یراد      . «...آورد دست به شهود علیه، از پرسش و احضار شرای  همان

 منرد قرانون  هرای دولرت  یرا  حقروق  بر مبتنی هایدولت را خود اهد،متع هایدولت آوریم که
 بررای  را الزم هرای تضرمین  کره  است زمانی هادولت این دوام و ثبات الزمه و کنندمی تلقی

 بین در». دهند ارائه برندمی سربه آنها حاکمیت تحت که افرادی حقوق تضییع از جلوگیری

                                 
1. Police and Criminal Evidence Act 1984. 
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 منصرفانه،  دادرسری  یرک  بره  نراظر  تضرمینات  کنوانسریون،  در منردرج  هرای آزادی و حقروق 
 علیره  ایرری  رأی جملره از ) متعردد  آراء در بشرر  حقوق اروپایی دیوان. دارد ایویژه جایگاه
 کره  اسرت  ورزیرده  تأکید مطلب این بر ویژههب یواند... مهم توجه کرده است  این به( ایرلند

 حمایرت  نه کنوانسیون د،ندار صوری جنبه آن در مندرج هایآزادی و حقوق از کنوانسیون
 ی،آشرور )« .برردارد  در را آنهرا  از عملری  و ملمروس  حمایتی بلکه حقوق از نظری یا موهوم
  49 :  2-   9) 
 دلیرل،  ابطرال  بر حاکم ضواب  بشر، حقوق اروپایی کنوانسیون 9 ماده بر تکیه با هلند در
 مرتهم  راننرده  یک خونِ از بردارینمونه مورد در عالی دیوان  49  ژوئن    مور  رأی در
 بره  که نمود مرقوم رأی این در عالی دیوان. است تأمل قابل وی، اعترا  با وجود مستی، به

 بره  ضررر  و صدمه ایراد مصادیق از و برائت اصل با مغایر خون نمونه اخذ دلیل، فقدان لحاظ
 صریح اتمقرر نقض لحاظ به دلیل، بودنِ غیرقانونی از این رو است، متهم جسمانی تمامیت
 عرالی  دیوان» اندداشته اظهار خصوص این در نویسندگان برخی. است حقوق کلی اصول یا
 را دلیرل  کره  قرانون  نقرض  مروارد  کره  اسرت  نداده موضوع این به صریحی جوا  هنوز هلند
 هرر  در احروال  و اوضراع  مجمروع  برر  قضرایی  رویه اتکاء. هستند کدام کندمی قبول غیرقابل
 ( Baauw: 19)« .است خاص مورد

 یمحرق محفروظ مانردن حرر     یون،کنوانسر  2حقوق بشر در مراده   ییاروپا یواند همچنین
مختلرر  خررود از مکاتبررات،   یدر آرا یررزو ن ینرا تضررم یخررانوادگ یو زنرردگ یخصوصرر
  2 مراده  در شرده  یراد  حمایرت ». اسرت  نمروده  حمایت تلک  و تلفنی هایمکالمهمراسالت، 
 رابطره،  ایرن  در. آن خراص  محتروای  ترا  اسرت  ارتباطی یهاشیوه و وسایل با چیز هر از بیش
 کیفرری،  حقروق  مشرمول  و قرانون  خرالف  اَعمرال  کشر   بررای  توانرد نمری  هم دولت حتی
 در. اسرت  شرده  تلقری  2 مراده  نقرض  امرری  زیرا چنرین  کند؛ کنترل را فرد تلفنی هایمکالمه
 نروع  از تلفنری  هرای مکالمره  کره  داشرت  اظهرار  استراسربور   دیروان  هالفورد، پرونده مورد

 قررار  2 ماده حمایتِ مورد یحیطه در کار، دفتر تلفن از استفاده حتی یا ایحرفه خصوصی،
 ( 9:  4   ی،مسجد)« .گیرندمی
و  یقرانون  یوهبره شر   یرل دل یلکه تحص گرددمی مالحظه دلیل، بحث در غربی، حقوق در

-شربه  و کیفرری  مراجرع  برین  تفاوتی رو ینشمرده شده و از ا یادینمشروع از جمله حقوق بن

 .نیست کیفری
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ع؛ نامش ر   یوهشده به ش  یلتحص دلیلِ پذیرش در کیفریشبه مراجع عملکرد به نگاهی .3

 «گزینش هایهیأت» موردی مطالعه

 حقروقی  ارزیرابی  مرورد  دالیل، کیفری، مراجع در یرانا ینظام حقوق رد آن که وجود با
-امرا در مراجرع شربه    شرود، مری  اخذ طرفین وکالی و متهم شاکی، مدافعات و گیردمی قرار

 2 در مراده   77  / /9 مصرو    ینشحاکم اسرت؛ مرثالً قرانون گرز     یمتفاوت یهرو کیفری،
: نمروده اسرت   یران قررار داده و ب  یرد مرورد تأک  یحصرح  یلدل یلتحص یرا بر مبنا یصدور رأ

اعضراء   یرت انتخا  اصلح ترابع نظرر اکثر   یا یعموم ی افراد با شرا ینشدر گز یصدور رأ»
قررائن و امرارات    یرا  ینران اطم یردِ مف یاعش یابه شرط عدم تعار   ینّهب یااقرار  یبوده و بر مبنا
 یشررع  یناز منابع موثق و طبق مواز( از اقرار یرغ) یقکه حداقل با انجام تحق ینانموجب اطم
 یعال هیأت« .بود خواهد گزینش عالی هیأت دستورالعمل طبق مراحل سایر. گرددیاحراز م
شرماره   نامره بخرش  طری  را گرزینش  برر  حراکم  معیارهرای  و ضرواب   دسرتورالعمل  گزینش،
ابالغ نموده است  ینشگز هایهیأت به فصل سه در 27  /9/2  مور    م    / 97    

 حصرول ( صرالحیت احرراز  ) افرراد  گرزینش  و بررسری  در»: که برابر اصل سوم از فصل اول 
« باشرد می احراز قابل گزینش قانون 2  ماده ساسا بر که است، عمل مال  عرفی، اطمینان
 عبرارت  عرفری  اطمینان حصول» است که کرده تعری  گونهاین را عرفی اطمینان حصول و

 خبرگرانِ  عمروم  بررای  معمروالً  کره  باشد ایاندازه به بررسی کیفیت و کمیت کهاین از است
مقرر   دسرتورالعمل  یرن ا در اصل چهرارم از فصرل اول   همچنین . «باشد آوراطمینان گزینش،
 ممنروع  مطلقراً  خرابکرار  هایو گروه ینمفسد یرتجس  از احوال اشخاص در غ» شده است

 قرانون  2  مراده  اسراس  بر اشخاص صالحیت احراز جهت اطمینان حصول -تبصره. باشدمی
 شررط  به مصاحبه و تحقیق انجام حال هر در و گرددنمی محسو  تجس  مصداق گزینش،
 کره  گردیده باعث مجوز این« .است بالمانع مفسده ترتب عدم و افراد یاتحیث و شئون حفظ
 یلاقردام بره تحصر    یفیتری و به هرر ک  ایوسیله هر از مشخصی نظارت بدون تحقیق هایگروه
 تعقیرب  از مصرون  افرراد  ایرن  گرزینش،  قرانون  اجرایری  نامهآیین 4 و برابر ماده  یندنما یلدل

 . اندگرفته قرار قضایی

                                 
 اول، چرا   جمهروری،  ریاسرت  انتشرارات  ها،نامهبخش و هادستورالعمل مجموعه و اجرایی نامهآئین زینش،گ قانون.  

 . 9 ص پاورقی ،72  
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 هویرت  و گیررد مری  صرورت  شودمی شناخته منبع عنوان به که فردی هر از لدلی تحصیل
 از هرا بررسری  در بایرد  محقرق »: اسرت  آمده تحقیق دستورالعملدر . شود فاش نباید منبع این
 ایرن  «د» بنرد  از    و 9  شقوق در .«نماید پرهیز منابع سایر به وی اظهارات و منبع نام افشای

   مراده   الزامری اسرت کره عردم رعایرت آن، بره موجرب        گرواه،  هویرت  حفظ دستورالعمل
 دفراع  در هرا سالح تساوی اصل و ادله تناظر اصل سازی،یتنقض آشکار اصل شفاف مصداق
 و گرواه  عنروان  بره  واقرع  در اما منبع عنوان به فردی دهدمی اجازه باشد؛ زیرا چنین نقضیمی
 مفراد  و شاهد هویت تفهیم بدون و شهادت اداء برای اساسی، شرای  بودن دارا بدون شاهد،
 یپنراه و دفراع   یچو متهم ه یدرا مطرح نما یلیمتهم هر مطلب کذ  و بدون دل یهعل گواهی،

 . نداشته باشد
 مررز  و حردود  تعیرین  بردون  شرده  تصرویب  شرهود  از حمایرت  راسرتای  در کره  ماده این
 ایجاد سبب که ونیقان یا و قضایی اماره اگر. است شده داده تعمیم موارد تمامی به مشخصی
 باشرد موجرود   اسرت  یافتره سرازمان  و امنیتری  جرائم در متهم توس  جرم ارتکا  به قوی ظنّ
 کررد؛  مخفی را هویتشان آنها جان حفظ جهت به و داد قرار حمایت مورد را شهود توانمی

 و اخالقری بری  تررویج  موجرب  شهود از جهتیب یتدر نظر داشت که حما یدبا یاما از طرف
 خطرر  بره  برائرت  اصرل  روایرن  از و گرردد می تحقیق منابع ناحیه از متهمان علیه شاییگعقده
 .افتد می

 دادگراه مکلفنرد برا مررور     از خرارج  هاییدگیدر رس یأته یدر محکمه و اعضا یقاض
 یرد از شرهود بره تهد   یرت مواظب باشرند کره حما  در ذهن خود اصل برائت  و مداومِ چندباره

حرق پرسرش از شراهد و     یرز شراهد و ن  یلو جررح و تعرد   ییسرا حقوق متهم از جمله حق شنا
اگرر  . یررد از شهود در تعار  قررار نگ  یتو با برنامه حما ینجامداز شهود ن یمواجهه حضور

 تروان مری  گرردد  احرراز  کیفرری شبه مرجع یا و محکمه برشهود  یهمتهم عل یهاز ناح یدیتهد
عردم   یاز شرهود آثرار منفر    یتحمارا مطرح نموده و پاسخ داد تا ضمن  سؤاالت کتبی بطور
 یو مفاد گواه یتهو یلکه به هر دل یکاهش داد و در صورت یزعادالنه را ن یدادرس یترعا

 دلیرل  اارائه شده را به عنوان تنه یگواه دادرس که دارد ضرورت نمود فشاءشهود را نتوان ا
رائن موجرود در  امارات و قر  یرمکل  باشد سا یدبا و ندهد قرار رأیمستند  فرد، محکومیت

 . ارائه شده بسنجد یپرونده را با مفاد گواه
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 یمرکرز  یرأت ه اسرت؛  خصوص این در متعارضی آراء از مشحون ایران قضایی رویه اما
متولد شد همواره با افرت و   یانقال  اسالم یروزیکه با پ ینهاد انقالب یکبه عنوان  ینشگز
و منرابع   یرق افرراد مرورد تحق   یرت هوو  یقرات تحق یره مواجه بوده است و کل یمتعدد یزهایخ
 اسراس  برر  فرردی  صالحیت. از افشاء مصون مانده است یتحت عنوان محرمانه و سرّ یخبر

 یراز سرا  یلیتکم یقاتو تحق یقدق یبه عدم بررس یتبا عنا»شده است،  رد گواهان اظهارات
 یرأ در  «.باشرد مری  مجردد  بررسی و نقض خور در و بوده مخدوش( ینشگز یرأ) عوامل
برر   یره برا تک  ، درمران و آمروزش پزشرکی   وزارت بهداشرت  ینشگرز  یمرکرز  یأته دیگری
را رد نموده اسرت و شرعبه اول    یشاک یتمحرمانه از منابع و گواهان موثق، صالح یقاتتحق
 مرتن در   4  /  /9 مور   971 1 14471411 4در دادنامه شماره  یعدالت ادار یواند
 حسرب  کره  باشرند یانجام شده بعضاً با هم در تعار  م تیقااوالً تحق... »: است آورده رأی
 تعرداد  کره  استشرهادیه  فقرره  دو ثانیراً  .باشندنمی استناد قابل "تساقطا تعارضا اذا" فقهی قاعده
 تأییرد  مرورد  اخالقی لحاظ از را( شدهصالحیت ردفرد ) نامبرده بیمارستان، پرسنل از زیادی
 2  مراده  حسرب  ایرن کره   بره  نظر لذا. باشدمی شارالیهم گزینشیِ پرونده ضمیمه اندداده قرار
 یرا  تعرار   عردم  شررط  به بینه و اقرار مبنای بر افراد گزینش در رأی صدور گزینش، قانون
 منرابع  از تحقیرق  انجرام  برا  حرداقل  کره  اطمینان موجب امارات و قرائن یا اطمینان مفید شیاع
 گفتره پریش  دالیرل  بره  فیره مانحن در که باشدمی گرددمی احراز شرعی موازین طبق و موثق
 موجرب  کره  اطمینرانی  مفیرد  شریاع  و قراطع  بیّنره  تنهرا  نه( اطمینان مفید شیاع عدم وتعار  )

 در مرذکور  دالیرل  بره  مشرارالیه  صرالحیت  عردم  برر  مبنی قضایی اقناع و یقین و قطع حصول
 که باشندمی یزن تعار  در با هم بعضاً مذکور دالیل بلکه نداشته، وجود عنهمعتر  تصمیمِ
-فروق  نقرای   لحاظ به عنهمعتر  تصمیم بنابراین باشد،می گیریتصمیم در تردید موجب

 قرانونی  و شررعی  موازین طبق جامع و کامل تحقیقات عدم و اسالمی رأفت رعایت و الذکر
   «... گرددمی نقض

 دیروان     شرعبه   4  /  /  مرور   2 2 1  1447141 4 شرماره  پرونده همچنین در
شرده   یتردّ صالح یاداعت یلبه دل یقاظهارات منابع و گواهان تحق طبق فردی اداری، عدالت

                                 
 کشرور،  قضایی رویه انتشار اداره قضائیه قوه پژوهشگاه ، 4   سال اداری عدالت دیوان شعب قضایی آرای مجموعه.  

 .1   ص ، 4   اول، چا 
 .1 9 -4 9 ص همان،.  
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 تخلفرات  به رسیدگی هیأت رأی کافی، دالیل ارائه عدم دلیل به اداری عدالت یوانو د بوده
 صررف  بره  اسرت  نموده قید و دانسته الزم را قانونی مستندات و دالیل ارائه و نقض را اداری
عردالت   یواند رأی، این در که گرددیمالحظه م  .نمود صادر رأی افراد علیه انتونمی ادعا
 مغرایر  و باطرل  شریوه  بره  دالیل آوریجمع قبال در کیفریشبه مراجع آراء و اعمال بر یادار
 داده قررار  تأکیرد  مرورد  را قانونی شیوه به دلیل کسب و داده نشان واکنش قانونی مقررات با

 . است
 شرماره  رأی از بهداشرت  وزارت گرزینش  مرکزی هیأت علیه ری، فردیدر پرونده دیگ

 و صرالحیت  رد بره  اعتررا   در اداری عدالت دیوان به 42  / /4 مور    م ه/ 91 19 
 شرماره  دادنامره  برابرر  اداری عردالت  دیروان  نهرم  شرعبه . اسرت  نمروده  شرکایت  خود اخراج

 پذیرفتره  را دعروی  شهود، حد نصا  عدم دلیل به 42  /2/  مور  4214471411411242
 برا  عنره معترر   رأی»: اسرت  آمده رأی از فرازی در. است نموده نقض را گزینش دادنامه و

 ردنفرر از همکرارانش    یرک برابرر اظهرار    یو شراک  یرده جوانرب صرادر نگرد   جمیرع  رعایت
 در کره  دارد رامصداق خبرر واحرد    ینفر از همکاران شاک یکاست؛ اظهار  شده صالحیت
 سرازمان  گرزینش  علیره  فرردی  نیرز  و« ...اسرت  حجیرت  فاقد واحد خبر سنّت اهل و تشیّع فقه
 اخررراج و صررالحیت رد 49  /  /9  مررور  427   شررماره رأی در کرره اجتمرراعی تررأمین
 شرماره  دادنامره  طری  دیروان  ایرن  نهم شعبه و نموده شکایت اداری عدالت دیوان به گردیده

. است نموده نقض را رأی باطل، دالیل به گزینش استناد تشخی  با 27 4214471411411
( یشاک) وی به که است حالی در صادرشده اخراجِ حکم... »: است آمده رأی از قسمتی در
 افررادی  ورزانره غرر   اظهرارات  اتهامرات،  ایرن  مستند و شده داده نسبت ناروا اخالقی اتهام
 نقرض  دلیرل  بره  افلذ باشند؛ داشته حقوقی یا و دنیوی عداوت شاکی با است ممکن که است
-شرفافیت  اصرل  و دفراع  در هرا سالح تساوی اصل نقض و منصفانه و عادالنه دادرسی اصول

 عردم  و شراکیه  بره  اخالقی یدر انتسا  اتهام واه یو شرع یگرفتن ادله قانون یدهو ناد سازی
 . «...داده تشخی  موجه و وارد را مطروحه شکایت وی مدافعات به توجه

/ 9 شررماره رأی در پرررورش و آمرروزش وزارت گررزینش ی،دیگررر پرونررده همچنررین در
 شریوه  بره  دلیرل  تحصریل  با مقررات، و اصول رعایت بدون 49  /7/2  مور  1 2/   247
 عردالت  دیروان  بره  متعاقبراً شراکی   کره  است، نموده فرد اخراج و صالحیت رد به اقدام غل 

                                 
 .924 -922 ص همان،.  
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 شماره دادنامه طی واندی این نهم شعبه. است نموده را گزینش رأی نقض تقاضای و مراجعه
 دلیرل ... »: آورده اسرت   یدر متن رأ شکایت مورد رأی نقض ضمن 42  / /2  مور  92
 حضروری  ارزیرابی  و اسرتنادی  پرونرده   9 ترا  91 و 97 ترا   9 صرفحات  شاکی صالحیت رد
 اظهراری  و شرهادت  تحقیرق،  مورد افراد گواهی و شهادت که حالی در. است گردیده اعالم
 و حضرور  صررف  طرفری،  از. نردارد  قطعری  و یقینری  امر از خبر و است بوده یاحتمال و ظنّی
 نیسرت؛  حررام  فعرل  ارتکرا   و نرامحرم  برا  خلوت بر دلیل شاکی، منزل از خانم یک خروج
 زوجیرت  رابطه ادعا مورد خانم و شاکی بین شاید یا و اندبوده شاکی محارم از هاخانم شاید
 77و  79حراست برابرر صرفحات    ینهمچن. است نشده توجه مهم این به و باشد داشته وجود

 بره  گزینش اما است کرده نظر اعالم مستندات ارائه با شاکی مورد در ورزیاز وجود غر 
 منصرفانه  و عادالنره  دادرسی اصول نقض به توجه با فلذا است؛ ننموده توجه موثق اوراق این
 تسراوی  اصرل  و ادلره  رتنراظ  اصرل  نقرض  و بررسی در گزینش هیأت طرفیبی اصل نقض و

 علیره  مطروحره  مطالب از وی اطالع عدم و شاکی به مستندات ارائه عدم و دفاع در هاسالح
 بره  رأی... گردیرده  نقض کیفری شبه غیررسمی مرجع این در شاکی دفاع حق نقض و خود
برا ورود   یلدل یلتحص ی،رأ اینعمده نقض  یلدل .«... گرددمی اعالم و صادر شکایت ورود
 یرل، با کسب دل یتانتسا  و رابطه عل یتفرد و بدون احراز قابل یخصوص یمبه حر مجازیرغ
توجره ننمروده    ینموده و بره مردافعات و   یو اخراج شاک یتصالح غل  اقدام به ردّ یوهبه ش

 را اعتررا   مورد رأی نواق ، به اشاره با خود یدر رأ یینظارت قضا یاست که مرجع عال
  .است نموده قانونی شیوه به دلیل تحصیل به مکل  را کیفریشبه هیأت و نقض
 ینشگرز  یمرکرز  یرأت ه 49  /9/ مرور    1 2/ 27422/ 9به شرماره   یگرید یرأ در

 یتاز منرابع موثرق خرود اقردام بره رد صرالح       یقاتبر تحق یهوزارت آموزش و پرورش با تک
دادنامره   یطر  انیرو د ینشعبه نهم ا یعدالت ادار یوانبه د یو یتبا شکا. نموده است یهشاک
 تحصریل  ضررورت  به گزینش مرکزی هیأت رأی نقض با 49  /1 /  مور   2 4 شماره 
 بره  گرزینش  پرونرده  در... »: است آمده رأی از فرازی در. کندمی اشاره قانونی شیوه به دلیل

-کینره  و ورزیغر  با همراه اظهارات مؤید اوراق این. است شده اشاره 91 تا    صفحات

 جراری  قرذف  حرد  شررعاً  باید اندنموده یانمطالب را ب ینکه ا ینسبت به شهود. است توزی
در اسرالم  . نشرده اسرت   یو شررع  یقرانون  یاصول و مبران  یترعا ینشگز یدگیدر رس. شود

 واقرع  خالف اخالقی مطالب و شایعات به نسبت و است اخالقی مسائل در پوشیاصل بر بزه
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 رشرد  کره  ایدر منطقره  فلرذا  اسرت؛  شرده  بینری پریش  قرذف  حرد  جمله از پیشگیرانه تدابیری
 یرن انصاف غالرب اسرت ا   یبه جا ایقبیله و قومی مسائل و دارد ایران مناطق سایر با متفاوتی
مطالرب بردون مبنرا نسربت بره افرراد نره سربب          یانب. باشد ینشگز یرشمورد پذ یدمطالب نبا
 دیرن  فری  یدخلون ایج بهاست بلکه  ینداراند یاست نه موجب خشنود ینداریبه د یقتشو
-یبه نظرام مر   ینیافواجا را فراهم ساخته و سبب بدب اهلل دین من یخرجون موجبات افواجا اهلل
 و ادلره و بره اصرل تنراظر     نگردیرده  رعایت منصفانه و عادالنه دادرسی اصول طرفی از. شود
 یرت خود را رؤ یهشهود و اظهارات عل یدبا یشاک. در دفاع توجه نشده است هاسالح تساوی

و  یروی عرداوت دن  یدکنرد شرا   یران دارد ب یلیکه جررح و تعرد   یتا در صورت یدو استماع نما
 « ...وجود داشته باشد یقو شهود مورد تحق یشاک ینب یحقوق

اقررار   اسرتناد  بره  پررورش  و آمروزش  وزارت ینشگرز  یمرکز یأته یگریدر پرونده د
فشرار و کترک و   برا اعمرال    یمحل خردمت شراک   یکه توس  حراست مرکز آموزش یشاک

مرور    1 2/ 4 242/ 9شرماره   یرا برابرر رأ  یشراک  یتصرالح  ،مشخصاً شکنجه اخذ شرده 
 ی،عردالت ادار  یروان بره د  یشراک  یتبرا شرکا  . را اخراج نموده است یرد و شاک 49  /4/2

 بره  را عنره معترر   یرأ 49  /  / مرور    17  دادنامره شرماره    یطر  یواند ینشعبه نهم ا
 در...  »: اسرت  آمرده  رأی ایرن  از فررازی  در. اسرت  نمروده  نقرض  غلر   دلیل تحصیل لحاظ
 از قبیحره  صرور  و عکر   ارسرال  دوم و کتبری  اقرار اول است شده استناد دلیل دو به پرونده
 کره  داردمری  اظهرار  شراکی  اول دلیرل  خصروص  در که موبایل با الین اجتماعی شبکه طریق
 نماینرده حراسرت   و اسرت  محررز  زنی استنادی پرونده در و بوده جرح و ضر  و فشار تحت
 ،شد که با وجود اخذ ابالغ و احراز صحت ابرالغ  دعوت جلسه به... شهر پرورش و آموزش
و  یرراد ا یشراک  یکره نسربت بره ادعرا     یکه در صرورت  یدحاضر نگرد 49  /  / در جلسه 
. در پرونرده وجرود نردارد    یگرری عکر  و مسرتند د   یچهر  یکند و از طرفر  یاندارد ب یدفاع

 و عادالنره  دادرسری  اصرول  رعایرت  بره  مکلر  ... کیفرری شربه  مرجع یک عنوان به گزینش
 و گیررد  صرورت  صرحیحاً  و مقرررات  وفرق  بایسرت مری  دلیرل  تحصیل و است بوده منصفانه
 اصرل  راسرتای  در کیفرری شربه  و کیفری امور در غل  شیوه به دلیل تحصیل اجرای ضمانت
 نگردیرده  رعایرت  گونره  ایرن  کره  باشد نبطال باید برائت اصل و کیفری قوانین مضیق تفسیر
  .«...است
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 گرزینش  مرکزی هیأت رأی نقض ضمن اداری عدالت دیوان نهم شعبه دیگری رأی در
 دالیرل  مالحظره  ضرورت و دلیل تحصیل در سازیشفافیت اصل به مشخصاً کشور، وزارت
  42144714114111 شرماره  بره  رأی ایرن  از فررازی  در. است پرداخته فرد علیه شده مطرح
-خرود را از پاسرخ   ی،با برچسب محرمانه و سررّ ...  ینشگز...»: آمده است 42  / /7 مور 

در پرترو   فیره مرانحن  در که است دانسته مستثنی اقدامات و تصمیمات سازیشفافیت و گویی
 رسیدمی شاکی یتبه استماع و رؤ یلعادالنه و منصفانه ضرورت داشت دال یاصول دادرس

 .«... نگیرد قرار تضییع مورد وی حقوق تا
 مرتهم  حقروق  رعایرت  و شرهود  از حمایرت  ضررورت  بین تعادلی توانیم ییقضا یهبا رو
 شرده و منسرجم  تعریر   یرک چرارچو    در و خاص مواردی به باید حمایت و نمود برقرار
 وجرود  همچنران  آراء از کثیرری  هرای نمونره . نشویم برائت اصل نقض موجب تا شود اِعمال
 وزارت اگرر  کره  اسرت  معتقرد  نگارنرده  هرچنرد،  .نیست آنها همه بیان برای مجالی که دارد

و  یهقروه قضرائ   سپاه پاسداران انقال  اسرالمی،  دادگستری، اطالعات و حفاظت یا اطالعات
نهادهرا طررف    یرن او امثرال   اداری بره تخلفرات   یدگیرسر  یأته یاو  ینشگز یمرکز یأته
 هرای کرانون  یرن نظرر ا  ییرد در جهرت تأ  اییقضر  مراجع دراز آراء  یبرخ یرندقرار گ یتشکا
 یراندر حقوق ا عادالنه دادرسی بر حاکمیتی مصلحت غلبه از نشانکه  گیردمی قرار قدرت
 .باشدیم

 بجرز  صرنفی  و اداری اختصاصری  هرای دادگراه  سراختار  در کیفرری شربه  مراجرع  میان در
 سرازی شرفافیت  صرل ا و دفراع  در هرا سرالح  تسراوی  و ادلره  تناظر مراجع، سایر در هاگزینش
باطرل   یرل و استناد بره دال  یلدل یلتحص یوهو حداقل در خصوص ش گرددمی رعایت معموالً
 . شودمی دیده تخل کمتر 
اسرت   یرن ا یره، دفاع یحهدر ال ینشیگز یمشتر  همه نهادها یرادبه ذکر است که ا الزم
 کیفرری شبه یا قضاییشبه مرجع و بوده تشخیصی و یتصالح یینتع ینهادها مراجع، اینکه 

مقابل  در. باشندنمی عادالنه دادرسی اصول رعایت به مکل  شوند؛ از این رونمی محسو 
در مرورد   یضرمن اظهرارنظر منفر    یصری مراجرع تشخ  یرن ا کره  زمرانی گفرت   یرد با یرراد ا ینا

 رابطره  قطرع  برر  مبنری  گزینش قانون اجرایی نامهآیین   افراد اقدام به اعمال ماده  یتصالح
 و خرارج  تشخیصری  مرجع یک از عمالً نمایندمی اداری سیستم با کارمند مالی و استخدامی

 قطرع  و اخرراج  مجرازات  اِعمال به اقدام زیرا کنند؛می ظهور کیفریشبه مرجع یک عنوان به
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بره همرین جهرت،    و  نماینرد یممحرومیت از حقوق اجتماعی  یفرعمال کو اِ استخدامی رابطه
در نظرام   گرردد می مالحظه. باشندمیعادالنه  یدادرس ولاص یتمکل  به رعا منوال یندر ا
 طریرق  از شرده  تحصریل  یرل دال یرشو عردم پرذ   یرشپرذ  ینبر  یتفاوت فاحشر  یرانا ییقضا

 دیروان  کره  دارد وجرود  کیفرری شربه  مراجرع  و کیفرری  محراکم  در غیرمشرروع  و غیرقانونی
 داده ترذکر  کیفرری  شربه  مراجرع  ایرن  به را عادالنه دادرسی نقض موارد بعضاً اداری عدالت
 .است
 

 گیری نتیجه

 کننرده تضرمین  و بنیرادین  اصرول  جملره  از قرانونی  وسرایل  به توسل با دلیل تحصیل اصل
 مشرروع  شیوه به باید دلیل. است برائت اصل آثار از و عادالنه دادرسی و متهم دفاعی حقوق
 در بایسرت مری  تصور این غیر در گردد؛ تحصیل حاکم ضواب  و اصول طبق بر و قانونی و

 کیفرری  حقروق  در قضرایی  رویره  بررسری  از. شود خارج دالیل عداد از برائت اصل راستای
 اهمیرت  از دلیرل  ابطرال  ضرواب   که شودمی برداشت نتیجه این ال،کامن حقوقی نظام و ایران
 رویره  غیرقانونی، متأسفانه جزء شیوه به دلیل تحصیل ویژه،به و است بوده برخوردار کمتری
مراجع، اصل نه بر برائت که فر  بر برائت  یندر ا. باشدمی ایران کیفری شبه مراجع یعمل
 در کره  آنچنان. داشت نخواهد دربر را مجرمیت اماره حاکمیت جز پیامدی ، و این امراست
مالحظه شد، هنوز هردف،   یرانا یفریدر قلمرو ک کیفریشبه مراجع این آراء برخی بررسی
مرتهم شرده    یرادین نقض حقروق بن  یبرا یمجوز غل ، گرایش این و دکنیم یهرا توج یلهوس
 از عردول  مروارد  در بطرالن  اجررای  ضرمانت  تبیرین  و مقرررات  اصرالح  جرز  ایچراره  .است
 . ندارد وجود ادله تحصیل در قانونی الزامات
 غیرصرحیح  شریوه  بره  شرده  تحصیل دالیل ابطال یران،ا یفریمحاکم ک فعلی مقررات در
 متخلفری  مرأمور  و کارمنرد  برا  برخورد بر مبتنی ایران قضایی رویه عمل، در ماا گردیده تبیین

در . گیررد یمرورد اسرتفاده و اسرتناد قررار مر      یلاصل دل یرا اکتسا  نموده ول یلاست که دل
 اصررول رعایرت  اروپررا بشرر  حقرروق کنوانسریون  جهررت در نوشرته،  حقرروق دارای کشرورهای 
 بنیرادین  حقروق  جملره  از مروارد  ایرن  ایرن کره   به توجه با و گردیده تضمین عادالنه دادرسی
و مراجرع   یفرری مراجرع ک  سرت کره  ا اصول قلمرو وسریعی  این اِعمال یگستره شده،شناخته 
 .گیردرا در بر می کیفریشبه
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