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Abstract
The obtaining of evidence is one of the most important and fundamental subjects in Iranian

criminal law and the International Criminal Court. According to it, without evidence, it is

not possible to detect a crime and attribute the crime to the accused and to execute

punishment and acquit the perpetrator. Among the most important principles governing the

obtaining of evidence in Iranian criminal law and the International Criminal Court, we can

name the principle of legitimacy of obtaining of evidence, the presumption of innocence,

the principle of free evaluation of evidence, the principle of freedom of obtaining of

evidence, and the principle of legality of evidence that non-observance of these principles

and obtaining of evidence through illegitimate ways is not only against human rights and

the dignity of humans and the administrators of justice but also causes a reversal of the

verdict in the Court of Appeal. Although there are no clear provisions in Iranian criminal

law in this regard, in the procedure of the International Criminal Court, non-observance of
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those principles is one of the reasons for the invalidity of the investigation process. This

article tries to deal with different aspects of this subject and provide solutions to that.

Keywords: The Obtaining of Evidence, Invalidity of Investigation, the Presumption of

Innocence, International Criminal Court.
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چکیده
مهم و اساسی در حقـوق کیفـري ایـران و دیـوان کیفـري     ياهموضوعیکی از»تحصیل دلیل«

ي و اجـرا که برمبناي آن بدون دلیل امکان کشـف و انتسـاب جـرم بـه مـتهم     المللی استبین
ـ تـرین اصـول حـاکم   مهـم . ازنیستپذیرگناهی مرتکب امکانبرائت و بیاعالممجازات و ر ب

تـوان اصـل مشـروعیت    المللـی مـی  کیفري بـین دیوانایران وکیفريحقوقدلیل درتحصیل
اصـل  و،آزادبـودن تحصـیل دلیـل   دلیل، اصلۀنابرائت، اصل ارزیابی آزادتحصیل دلیل، اصل

امشـروع  این اصول و تحصیل دلیـل از طریـق ن  نکردنمندبودن دلیل را نام برد که رعایتقانون
از اسـت، بلکـه  دادگستريو مجریانانسانین و کرامتأبشر و حفظ شتنها برخالف حقوقنه

ح مقررات واضـ در حقوق کیفري ایران. هرچنداستتجدیدنظر ي در دادگاهأنقض رموجبات
ـ     و روشنی دراین المللـی  قضـایی دیـوان کیفـري بـین    ۀخصـوص وجـود نـدارد، ولـی در روی

سـعی  آن اصول از موجبات ابطال فرایند تحقیق و دادرسی است. در ایـن مقالـه  نکردنرعایت
.ارائه گرددخصوص آندريکارراهوبررسی شود لهئمختلف این مسشود جوانب می
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مقدمه. 1
به طرفی نسبتداري و رعایت بیدوراز جانبمنصفانه بهویابی به یک دادرسی عادالنهدست

چراکـه ؛فقهـی و حقـوقی رعایـت شـود    قواعداصول وطرفین پرونده مستلزم این است که
چـه در زمـان تحصـیل دلیـل آن    نو چنامرجع رسمی رسیدگی به تظلمات استدادگستري

ثیر منفـی زیـادي در   أل شود تیو از طرق غیرقانونی دالیل تحصدنشوو قواعد رعایت اصول
شـود  اي مـی و خود زمینهکند گذارد و اعتماد مردم را به دستگاه عدالت کم میذهن مردم می

سمت کسب دالیل غیرقانونی و غیرمشروع بروند خود بهاثبات ادعايبرايپرونده که طرفین
دالیلی که از طرق غیرقـانونی  بهقضات باید ،بنابرایناثبات برسانند.تا بتوانند ادعاي خود را به

رعایت ایـن  .رار ندهندمبناي حکم خود قآن دالیل را و نداثر ندهاست ترتیبدست آمدههب
هاي کیفـري هدادگاۀنامدر اساسخصوصبه،المللیقضایی دیوان کیفري بینۀاصول در روی

بـه  وابسـته قاضـی حقوقیةدر پروندکیفريةبرخالف پروند،بینی شده استالمللی پیشبین
ولی ،مدنیقانون آیین دادرسی 199ة در مادمصرحمواردمگر در،استطرفینابرازيدالیل

منظـور بـه تواندمیساًأطرفین خودش ربر دالیل ابرازيکیفري قاضی دادگاه عالوهةدر پروند
نـد، البتـه بـا رعایـت     کو تحصـیل  کشـف رایا علیه متهمواقعیت دالیل لهکشف حقیقت و

تواند با اسـتناد بـه   و قواعد حاکم بر تحصیل دلیل و حتی میکامل و رعایت اصولطرفیبی
سوي طرفین ارائـه شـده   ازصورت غیرقانونی تحصیل شده است یاهدالیلی که ببهخودعلم 

قاضی دادگاه در امر حقوقی تابع سیسـتم دالیـل قـانونی    . مستند ترتیب اثر ندهدطور بهاست 
دنبـال  سیستم دالیل معنوي که همان اقنـاع وجـدانی قاضـی را بـه    در امر کیفري تابعو است 

اسـت کـه  گر این موضوعبیان1392قانون مجازات اسالمی مصوب فقها ودارد. نظر مشهور
شـدن حقیقـت و   روشـن منظـور بـه الناس اهللا و چه در حققاضی در امور کیفري چه در حق

تواند تحصیل دلیل انجام بدهد و از علم خود که همان علم قاضی اسـت اسـتفاده   میواقعیت
همـین روش و دیـدگاه حـاکم اسـت و     نیـز للـی المقضایی دیوان کیفري بـین ۀرویدر.دکن

هـا  رعایـت آن بر اصول و قواعدي باشد که بدونهمگی معتقدند که تحصیل دلیل باید مبتنی
دسـت بـه چه گذشت، و اختالف آرا در تحصـیل دلیـل   نظر به آن.دارددلیل ارزش و اعتبار ن

ري ایـران نیـاز بـه    متناظر بر تحصـیل دلیـل در حقـوق کیفـ    قاضی یا منع آن اصول و قواعد
بـا  شود اصـول و قواعـد فقهـی و حقـوقی     تري دارد که در این تحقیق سعی میبررسی بیش

تا بـه پاسـخ جـامعی در    دریموردبررسی قرار گیالمللبینقضایی دیوان کیفري ۀکید بر رویأت
جواب این سؤال دست یابیم که اصول و قواعد فقهی و حقوقی متناظر بر تحصـیل دلیـل در   

چگونه است؟ی المللبینقضایی دیوان کیفريۀرویبهحقوق کیفري ایران باتوجه
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اصول حقوقی حاکم بر تحصیل دلیل. 2
کـه المللـی بینکیفريدیوانوایرانکیفريحقوقدردلیلتحصیل ترین اصول حاکم بر مهم

منـدبودن قـانون اصـل دلیـل، تحصیلمشروعیتاصلبرائت،اصلاستهمفقهاییدأتمورد
.استدلیل ۀناارزیابی آزاداصلو ،دلیلتحصیلآزادبودناصلدلیل،تحصیل

منظور ایجاد نظم و امنیـت و شناسـایی و مجـازات   هاي کیفري بهتحصیل دلیل در پرونده
بـه دنین اهـدافی نبایـ  چو براي رسیدن به گیردو کشف حقیقت و واقعیت انجام مینامجرم

یـک  بـراي رسـیدن بـه   ،بنـابراین ؛ هر طریقی متوسل شد و از این طریق دلیـل کسـب کـرد   
تحصـیل آن هـم   ةبایـد شـیو  بلکـه ،مشروع باشددبایتنها دلیلنهعادالنه و منصفانهدادرسی

باید هم بـه دلیـل  استايدنبال چنین دادرسیقضایی که بهدستگاهمشروع و قانونی باشد و
تضـمین دادرسـی   آغـاز ۀنقطـ ند. بنـابراین کدلیل توجه تحصیلةشیوشده و هم بهتحصیل

ـ منصفانه و عادالنه ویـژه درمقـام تحصـیل و    کیفـري بـه  ۀرعایت اصول و قواعد حاکم بر ادل
،درادامـه .)403- 304: 1388لقیکیفـري اسـت (خـا   ها در فراینـد رسـیدگی  آنکارگیريبه

.کنیمرا بررسی میبعضی از این اصول

اصل آزادبودن تحصیل دلیل1,2
مشـروع و قـانونی  صـورت بهالبتهوايآوردن دلیل از هر طریق و شیوهدستهدر این اصل ب

ارائـه  چـه طـرفین پرونـده   غیـر از آن ابرازي نیسـت و ۀبه ادلقاضی وابستهپذیرد وانجام می
ـ نظـام کـه بـرعکس  کنـد استفادهتواندمیدیگريروشطریق وهراز دهند می قـانونی  ۀادل

معنـوي اسـت. در  دالیـل سیستماقناع وجدانی یاتابع نظامکسب دلیلآزادبودناصل. است
و عناصـر مـادي   مجرمانهاعمالقبیل ارتکابامور عادي ازاثباتهدفکیفري چونةپروند

گـذار  قـانون ،؛ بنـابراین دلیل از زمان وقوع جرم وجود نـدارد ۀ، امکان تهیاستو روانی جرم
ایـن  نظـر اکثریـت  ،به همـین علـت  . ندکبینیاثبات پیشۀتواند براي این نوع دعاوي ادلنمی

و او دسـت  کنداست که قاضی باید بتواند از هر راهی که ممکن است اقناع وجدانی حاصل 
اسـت بـازتر )حقـوقی برخالف دعاوي(اثباتبرايتفحصوتحقیقدلیل وآوريجمعدر
.)103: 1385کیفريدعاوياثباتادلۀ(

ــواد   ــران در م ــري ای ــام کیف ــواد212، و 211، 197، 194در نظ ــانون 162و 161و م ق
از اصل آزادي تحصیل دلیل جز در حدود و قصاص پیـروي  1392مجازات اسالمی مصوب

در مـواردي کـه دعـواي    «: داردبیـان مـی  1392مجازات مصوب قانون 161ةمادده است.ش
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قاضـی  ،شـود اثبـات مـی  شرعی ازقبیل اقرار و شـهادت کـه موضـوعیت دارد   ۀکیفري با ادل
».که علم برخالف آن داشته باشدکند، مگر ایني صادر میأها راستناد آنبه

ـ «ون گذشته از دو نظام چگذار همرسیم که قانونمل در این ماده به این نتیجه میأبا ت ۀادل
کنـد و از مفهـوم مخـالف ایـن مـاده ایـن برداشـت        پیروي مـی »آزادي دلیل«و نظام »قانونی

ي اثبات شود کـه موضـوعیت نـدارد.   اکه برخی از دعاوي کیفري ممکن است با ادلهشودمی
کـه  این باشـد  گذارمنظور قانونکه رسدنظر میقوانین کیفري و فقه جزایی بهۀبه سابقباتوجه
شـود و  منصوص جرم ثابت میۀاثباتی موضوعیت دارد و با ادلۀم مستوجب حد ادلئدر جرا

یکی از طـرق ایجـاد علـم بـراي     تواند فقطمیم موضوعیت ندارد و هر دلیلی ئر جراگیددر
ند وجود ندارد.کعد آزادي دلیل اشاره صراحت بر این دو ببهاي که البته ماده؛ قاضی باشد

پذیرش اصل آزادي در تحصیل دلیل باید بـه حفـظ حقـوق طـرفین     توجیه ضرورتدر
د که آزادبـودن تحصـیل   کرد. البته باید اضافه کرقانونی کسب دلیل استناد نقصان نظامودعوا

ـ برايراايتواند زمینهتنهایی موجب مفسده خواهد بود و میدلیل به دالیـل ناموجـه و   ۀارائ
ـ در جمـع کـه رسدنظر میبهوغیرقانونی فراهم آورد کیفـري بهتـرین روش ایـن    ۀآوري ادل

بـه  کـه درصـورت خـأل   دیگـر باشـد  دلیل بـا یـک  ۀناآزادواست که تلفیقی از نظام قانونی
نند.کدیگر رجوع هم

دلیلۀاصل ارزیابی آزادان2,2
ـ ارزش که دادرس در کمـال آزادي دلیل این استۀمنظور از اصل ارزیابی آزادان ابـرازي  ۀادل

دلیل تفـاوت دارد ۀکه با اصل تحصیل آزادانباشد ها مختار قبول آندر رد ود وکنرا ارزیابی 
شـود اقـدام بـه    مـی که باعث اقنـاع وجـدانی  و قاضی با استفاده از تمامی وسایل و امکانات

به همین دلیل است کـه  د.کني میأريانشاوگیردمیو سپس تصمیمکند میکشف حقیقت 
ایـن  البته ازکنند.یاد می»سیستم دالیل معنوي یا اقناع وجدانی دادرس«عنوان بااز این اصل 

ارزیـابی دلیـل وجـود    اي بـر قاعـده گونه ضـابطه و شود که هیچباطناستگونه نباید ایناصل
بلکه قانون درمـورد طـرز   ،اجراستشرط قابلدلیل بدون قید وۀارزیابی آزادانندارد و اصل

را هـا و شـرایطی  نداده و محـدودیت حدوحصريها آزادي مطلق و بیآوري آنو جمعتهیه
ـ    ازجمله این،در نظر گرفته است مـرتبط بـا   دکه مطابق با حقوق برخـی کشـورها دالیـل بای

نظمـی  گی و بیتگسیخچراکه موجب لجام،عمال نشودموضوع پرونده باشد و نظر شخصی ا
.)32: 2012دونالد(مکشودآرا می
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دنبـال دارد علـم قاضـی یکـی از     در سیستم دالیل معنوي که اقناع وجدانی قاضـی را بـه  
ثري دارد و اهمیـت علـم   ؤي نقش مأعلم قاضی در انشاي روستاثبات دعواۀترین ادلمهم

علـم قاضـی ارجحیـت    ،دیگر مخالف علم قاضی باشدۀچه ادلنچناقاضی تا جایی است که
.)226: 1374نژاددارد (حسینی

ــاد ــانون مجــازات اســالمی مصــوب  212ة م ــن1392ق ــیدرای ــان م : داردخصــوص بی
آن ن بـاقی بمانـد،  اگر علم بـی رض باشداقانونی دیگر در تعۀکه علم قاضی با ادلدرصورتی«

ي أدیگـر ر ۀادله براي قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادل
قـانونی معتبـر اسـت و براسـاس     ۀادل،براي قاضی علم حاصل نشودچه نچنا. کندصادر می

را مـواردي  1392قانون مجازات اسالمی مصـوب  211ة مادةتبصر.»کندي صادر میأها رآن
ـ   در مواردي از«است:دهکرشود بیان که موجب علم می محـل، ۀقبیل نظـر کارشـناس، معاین

تواند مسـتند  و سایر قرائن و امارات میگزارش ضابطین،اظهارات مطلعین،تحقیقات محلی،
توانـد  شـود نمـی  باطی که موجب یقین قاضی نمینعلم است،درهرحالعلم قاضی قرار گیرد.

جـا رسـیدن بـه علمـی کـه هـیچ       البته منظور از علم در ایـن ».مالك صدور حکم قرار گیرد
ـ  ۀوسـیل د نیسـت، بلکـه علـم عـادي و متعـارف اسـت کـه در حقـوق         مجهولی در آن نمانَ

گیرد.وفصل و ترافع دعاوي قرار میحل
تمـام  برايطور صریح و کلیهصورت جداگانه بهدر این قانون علم قاضی را بگذارقانون

کـه  نظـر بـر ایـن   اخـتالف و برخالف قانون سابقاستیکی از ادله پذیرفته ردیفدرم ئجرا
قیدوشـرط  اما پـذیرش بـی  ه است؛ برطرف شدیا خیرتواند به علم خود عمل کندقاضی می

ی و گگسـیختگی و خودکـام  یکی از ادله موجب استبداد قضـایی و لجـام  منزلۀعلم قاضی به
قـانون  211ةبـراي جلـوگیري از ایـن موضـوع مـاد     شود.آراي قضایی ناعادالنه میهنتیجدر

زمـانی کـه   اسـت کـه  قاضـی را مکلـف کـرده   ،مجازات اسالمی ضمن تعریف علم قاضـی 
نکردن این مـورد ذکر.علم خود عمل کند مستند علم خود را در دادنامه قید کندبه خواهد می

شود.و تخلف انتظامی براي قاضی میتجدیدنظرۀي در مرحلأموجب ابطال ر

اصل مشروعیت تحصیل دلیل3,2
اصـل  بـه صـراحت و قانون آیین دادرسی کیفري به1392در قانون مجازات اسالمی مصوب 

توان بـه  ها میولی با بررسی برخی از مواد و فحواي آن،مشروعیت تحصیل دلیل اشاره نشده
اساسـی در  مهـم و ياهـ رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل از موضـوع .این اصل پی برد
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کشـف حقیقـت   ۀبهانبهتوان نمیوهاي کیفري استهپرونددر خصوص بهکشف جرم زمان
و مجـازات شـخص مرتکـب اصـل مشـروعیت را نادیـده گرفـت       و ایجاد نظم و امنیـت و 

تحصـیل  مثل خدعـه و نیرنـگ  و از طرق غیرقانونیاصل مشروعیته بدون رعایتچنچنا
و قرار گیـرد يأصدور رو مبنايتواند مستند علم قاضی باشدآن دلیل نمی،دلیل انجام شود

در رأيو موجـب نقـض   اسـت طاعتبار سـاق ۀي از درجأآن ربر این مبنادرصورت صدور
وسیله و دلیـل غیرقـانونی هرچنـد هـم علمـی باشـد و بـراي        ،بنابراینشود.مرجع باالتر می

هاي علمی زیادي براي کشف جـرم  ت استناد ندارد. امروزه شیوهیقاضی ایجاد علم نماید قابل
) یـا  439- 430(انصـاري سـرم حقیقـت  مانند تزریق پانتوتال موسوم به،استوجود آمدهبه

دقـت  و بـه کنـد  مـی بـازبینی  رااشـخاص  ةهاي روزمرالعملهایی که عکساستعمال دستگاه
چون هیپنوتیزم هرچنـد  هماین شیوهشوند.نامیده میسنج کند و دستگاه دروغگیري میاندازه

اسـت دهشتحصیل آن اصول قانونی رعایت نةچون در نحوولی،شودباعث کشف جرم می
گیرد.و مورداستناد قرار نمییستنموردپذیرش قانون

بـدون رعایـت اصـول حـاکم بـر      دلیلـی کـه  ي که از دادگاه صادر شـده و أنمونه ریک 
به آن ترتیـب اثـر نـداده اسـت و موجـب      دست آمده و قاضی با وجود دلیلهتحصیل دلیل ب

:استذیلبرائت متهم شده به شرح
:دادگاهيأر

سـاز؛ دسـت الکلیمشروباتلیترسهحملبردائر...آیدینآقاياتهامدرخصوص
خـودرو بـه زنـی گشـت حـین در«استآمدهآندرکهانتظامیمرجعگزارشموضوع

راننـدگی ونمـایی راهقـوانین رعایتباشدهمشکوكرنگیسمند سورن مشکيسوار
کسب اجازه از مالک خـودرو  باخودرومداركیتؤرازبعدونمودهمتوقفراخودرو

لیتـر سـه حـدود حـاوي پالسـتیکی ظـرف شاگردسمتجلوصندلیجلوقسمتدر
انتظـامی گشـت مورانأمـ کـه ایـن نظـراز صـرف .»شدیتؤرسازدستالکلیمشروب

بهانـه ایـن بـه راخودروهاکردنمتوقفورانندگیونماییراهمقرراتعمالاصالحیت
وتفتـیش کیفريدادرسیآیینقانون137ةمادتصریحبه،اوالًکهاینبهعنایتباندارند

که حسـب قـرائن و امـارات    يدر مواردیو ازجمله خودرو شهروندان حتاشیابازرسی
ییبا دستور مقام قضـا یدوقوع جرم در آن وجود دارد باۀادلوآالتکشفبهقويظن

خودسـرانه صورتبهتوانندنمیضابطاندرنتیجهانجام شود ويجهات ظن قویدو با ق
خـودرو  یشتفتـ هرچند،یاًثان؛نمایندخودروبازرسیبهمبادرتشدنمشکوكۀبهانبهو

ایـن جاکـه ازآنامـا ،اسـت گرفتـه صورتمالکرضایتباپس از درخواست ضابطان 
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عـدم  درحکـمِ اسـت شـده حاصلمالکاضطراریاناآگاهییاترسرويازیارضایت
متـداول ومرسـوم قـدر آنیرقـانونی غۀرویـ اینکهايجامعهدرچراکه،استیترضا
انـد اطـالع بـی آنبـودن غیرقـانونی ازهمقضاییمقاماتوضابطانخودحتیکهاست
جهـت مورانأمـ درخواستدربرابروبودهاطالعبیامراینازیزنيشهروندان عادقطعاً

جهـت بـه اضـطرار یاشدنمتمردمحسوبازترسیاناآگاهیرويازیاخودروبازرسی
،ثالثـاً دهنـد؛ مـی ضـابطان یرقـانونی غۀخواسـت ایـن بـه تـن بعديعواقبازجلوگیري

درفقـط اشـخاص خصوصیحریمواموالبهتعرضاساسیقانون22اصلموجببه
پرونـده ایـن درضـابطان اقداماستبدیهیواستپذیرامکانقانونیمجوزهايحدود
شـکل بـدین ضـابطان اگرکهاستداللوهتوجیاین،رابعاً؛استبودهقانونیمجوزبدون
گـردد نمـی صـیانت خـوبی بـه جامعهحقوقوشودیکشف نمیجرمچیه،نکنندعمل

حتـی نـدارد حقمقامیهیچاساسیقانون9اصلتصریحبهکهچرا،استمردودآشکارا
وقـوانین وضـع باهرچندرامشروعآزاديکشورارضیتمامیتواستقاللظفحنامهب

36ةمـاد موجـب بـه ،خامسـاً کشـف جـرم؛  ۀبهانبهونامهببرسدچهکندسلبمقررات
ضـوابط براسـاس کهاستمعتبردرصورتیضابطانگزارشکیفريدادرسیآیینقانون

دلیـل تنهـا کـه ضـابطان گزارشپرندهایندرلذاوشدهتنظیموتهیهقانونیمقرراتو
لحـاظ بهدادگاهفوقمراتببنابه. گرددمیتلقییکنلمکاناعتبارفاقداستجرموقوع
37اصـل درمـنعکس برائـت اصـل استنادبهجرموقوعاثباتبرايمشروعدلیلفقدان
ظـرف وحضوريصادرهيأرنمایدمیاعالموصادرمتهمبرائتبريأراساسیقانون

.باشدمیتهراناستانتجدیدنظردادگاهدراعتراضقابلابالغتاریخازروز20
.رودهنبخشعمومیدادگاه102ۀشعبدادرس

شود که هر دلیلـی بـدون رعایـت اصـول و مقـررات قـانونی       از دادنامه این برداشت می
اعتبـار سـاقط اسـت و    ۀاز درجـ ارتکاب جرم هم کشف شودۀحتی اگر وسیل،دست آیدهب

قانون مجـازات اسـالمی   169ةمادکهگونههمان.ي قاضی دادگاه قرار گیردأتواند مبناي رنمی
ـ  ،اجبار،بیان کرده اقراري که از شکنجه1392مصوب  دسـت آیـد فاقـد ارزش و    هو اکـراه ب

نگفتـه  سخنی ر ادله گیددربارةو استقانونی درخصوص اقرار ةند این مادچهراعتبار است.
ازجملـه  را،لـه ر ادگیدقانون اساسی این نقصان را جبران کرده و وهفتمسیولی اصل ،است

تمـامی المللـی  از اسـناد بـین  تبعیـت منع شکنجه نیز بهۀدر الیحاقرار و شهادت آورده است. 
و ای که بدون رعایت مفاد قانون از متهم اخذ شده و در دادگاه از طـرف  یاهو اعترافهارااقر

اعتبـار  ۀدرجـ قبـول دیگـر از   نِ قابـل ئموردانکار قرار گرفته باشد، درصورت فقدان ادله و قرا
.)46: 1390نژاد ساقط و از عداد دالیل خارج است (تدین و باقري
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اصول و قواعد فقهی حاکم بر تحصیل دلیل. 3
آوري در تحصیل و جمعنیز بایدفقهانظر بنابرطورکه در حقوق کیفري بیان شده استهمان

آوري یلی که جمعها دلدلیل و کشف جرم اصول و قواعدي رعایت شود که بدون رعایت آن
ـ  و نمیداردشده ارزش و اعتبار ن دسـت آمـده   هشود با چنین دالیلی که از طریق نامشـروع ب

ترین اصول حـاکم بـر آن اصـل برائـت و اصـل      مهماست شخص مرتکب را محکوم کرد و
ـ و مهممشروعیت تحصیل دلیل و اصل آزادي تحصیل دلیل ،اثبـات در فقـه اقـرار   ۀترین ادل

شـود اثبـات و کشـف    که از این طریق میو قسامه است،سوگند،اماره،قاضیعلم ،شهادت
تواند به علم خود عمل کند خـواه آن علـم   جرم انجام داد. مشهور فقها معتقدند که قاضی می

والیـت قضـایی   ةمحـدود در و اخـواه علـم   ،بعد از تصدي منصب قضا باشد خواه قبـل آن 
فقهـا معتقدنـد   .اهللالناس باشد یا حقکه در حقواه اینو خ،دست آمده باشد یا خارج از آنبه

صـاحب حـق را الزم   ۀالناس مطالببودن علم خود را قید کند و در حقکه قاضی باید متعارف
حر و امثالهم علم پیدا چون الهام و س،چه قاضی از طرق غیرمتعارفنچنا،بنابراین،انددانسته

مشـروعیت تحصـیل   بـا هـدف  وکشف جرممنظوربهفقها اما در دیدگاهکند حجیت ندارد.
شود:میاشاره ها که به بعضی از این محدودیتوجود داردیهایدلیل محدودیت

ممنوعیت شکنجه1,3
اصـل عـذاب   در کـالم عربـی  اسـت.  گرفته شـده » التعذیب«ةدر الفاظ فقهی شکنجه از واژ

اسـتعمال  راه داردهـم بـه درد و رنـج ی کـه یهـا عقوبتیدر تمامواستزدنمعناي ضربهبه
این واژه براي بیان امور شاقه و بسیار سـخت و دشـوار عاریـه گرفتـه شـده اسـت.      د.شومی

(عبـدالرحمان  شـالق تعریـف کـرده اسـت    امعناي کثرت ضرب بالمناوي هم این واژه را به
.)1،470ج: تابیعبدالمنعم

شکنجه و فشـار روحـی و جسـمی باشـد فاقـد ارزش و اعتبـار       که باياعتراف و اقرار
یادشـده و فقهاي شیعه هم اعتقاد دارند که تحصیل دلیل و کشف جرم به طریق استشرعی 

شود.به نظر برخی از بزرگان فقه اشاره می،درادامهیست.پذیرفته ن
شخصــی کــه از روي اکــراه اقــرار کــرده باشــد حــد جــاري نخواهــد شــد بــر ـ

.)552: ق1405(حلی
عمـدي  ،نـد کمتهم با شکنجه اقرار کنـد و براثـر همـان شـکنجه هـم فـوت       چهنچناـ

آمـده  شرح این در .محسوب شده و باید کسی که این کار را کرده است قصاص شود
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چـه  نچنـا وچون شارع اذن نداده است کـه بـا شـکنجه اقـرار انجـام شـود      است که
اگـر  ، قصاص ثابت است چـون قتـل عمـدي اسـت    ،شخص براثر شکنجه فوت کند

کـه در تعزیـرات   چنـان ،جهت مصلحتی بوده که حاکم شرع صـالح دیـده  شکنجه به
المـال  خطاي حاکم شـرع از بیـت  زیرا،شوددر این مورد فقط دیه پرداخت می،است

.)67، 29ج:ق1413(سبزواري شودپرداخت می
چراکه دلیلـی ،یق تحصیل دلیل نامشروع استممنوعیت شکنجه در فقه از مصاد،بنابراین

ۀو از درجـ اسـت دست آید نامشروع هبکه از طریق شکنجه و اکراه و اجبار و تهدید و ترس
د.کرگونه دالیل استناد شود به اینو نمیاستاعتبار ساقط 

صدور حکم در حالت شبهه2,3
واقـع و،و حق به نـاحق ،درست به نادرست،شکوگمانیظن و بدمعناي شبهه در لغت به

حضـرت  «نویسـد: مـی قرآن قاموسصاحب .)4،51ج: 1389داماد(محققاستموموهبه
فقهـاي امامیـه در   .)157: (نسـا »ها مشتبه شدبلکه کار بر آن،عیسی را نکشتند و به دار نزدند

القطع بـه حرمـت   العلم و عدمعدمۀاند منظور شبهبرخی گفته؛نظر دارندتفسیر شبهه اختالف
شود. بعضی دیگـر هـم   فعل است که شامل ظن و احتمال شک میو ممنوعیت عمل یا ترك

اي بـه ظـن و   چه درواقع محرم است. عدهکه شبهه یعنی قطع به حلیت و اباحه یا آنمعتقدند
.)51، 4: ج 1389(محقق دامادانددهکرگمان تفسیر 

ـ اشـاره ک صـحیحه تواند به این روایـت  درمورد شبهه قاضی می د کـه امـام صـادق (ع)    ن
انـد کـه بـا کنیـز خـود      آوردهفرماید: در زمان حضرت علی (ع) مـردي را نـزد حضـرت   می

مرد ادعا کرده بود که همسرش کنیـز را بـه   د.نزدیکی کرده است و آن کنیز نیز حامله شده بو
ارائـه بـده   ،ر شاهدي دارید که هبه کرده بودعلی (ع) فرمود اگ.او هبه کرده. اما زن انکار کرد

زن دید کـه همسـرش درمعـرض رجـم     .شويبه جرم زناي محصنه رجم می،اگر نتوانستی
اه حضرت علی (ع) حـد قـذف   گاست اقرار کرد که کنیز را به همسرش هبه کرده است و آن

باط نهـا اسـت  روایـت ایـن  بـه  باتوجه. )191- 28،80ج: تابی(حر عاملیرا بر زن جاري کرد
اسـت دست آید از مصادیق دالیل نامشـروع  هدالیلی که در حالت شک و شبهه بکهدشومی

اعتبار ساقط است.ۀو قابلیت استناد ندارد و از درج
چـون منـافی   مـی هـم  ئاصول و قواعد فقهی با اصول و قواعد حقـوقی در جرا درنهایت،

،درمجمـوع .داردیهـای دانان تفـاوت ا حقوقبنظر فقهامئر جراگیداما در ست،سوعفت هم
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سیسـتم دالیـل قـانونی از سیسـتم     برتواند عالوهدادرس میو قصاصحدودتعزیرات ودر
نـد و  کدلیـل اسـتفاده   ۀارزیابی آزاداندالیل معنونی یا همان اصل آزادي تحصیل دلیل و اصل

ند.کاستفاده استهم موردپذیرش فقها کهاست ايترین ادلهاز علم قاضی که از مهم

المللی در تحصیل دلیلقضایی دیوان کیفري بینۀروی. 4
سـري اصـول و   یـک است،معروف »رمۀناماساس«که به ،المللیدیوان کیفري بینۀناماساس

ةنحـو و درخصـوص چگـونگی  دارد المللـی کیفـري   دادرسـی بـین  منظـور بهقواعد جهانی 
اسـت؛ مـواردي اشـاره شـده   به دیوانۀنامتحصیل دلیل و نظام ارائه و پذیرش ادله در اساس

اسـت. اصـل   المللی آمـده دیوان کیفري بینۀناماساس66ةصل برائت در ماداکه ازجمله این
دادستان و دادگـاه  ةموضوع است که اثبات اتهام برعهدگر اینبیاندیوانۀنامبرائت در اساس

ۀنامـ ال اسـاس اثبات برساند. برخالف نظام کامنگناهی خود را بهبیمتهم است و الزم نیست 
ـ    ت دادگـاه کیفـري بـین   از سنّپیرويالمللی بهدیوان کیفري بین ۀالمللـی پـذیرش هرگونـه ادل
ط بـه  مربوپذیرش است که ضروري ودرصورتی قابلاست. ادلهپذیرفتهرا ضروري مربوطه 

مقرارت حـاکم بـر شـهود قربانیـان     خصوصبهال از شهود ؤدرمورد حق س.آن پرونده باشد
دیـوان ۀنامدر این موارد اساسی وجود دارد.یهاالمللی محدویتدر دیوان کیفري بینجنسی

ر وسـایل خـاص داده اسـت   گـ یداز طریق وسایل الکترونیکی و راادلهۀارائةبه دادگاه اجاز
.)482: 1387(کاسسه

هـاي  سـیرالئون رویـه  و،روآندا،یوگسالوي سابقتوکیو،،هاي کیفري نورنبرگدر دادگاه
در هرکـدام از  را گونگی تحصـیل دلیـل   چکه درادامه مختلفی در تحصیل دلیل وجود داشت

کنیم.بررسی میهادادگاهاین 

المللی نورنبرگدادگاه کیفري بین1,4
ـ .محاکمه و مجازات سران نازي تشـکیل شـد  این دادگاه در نورنبرگ براي  ایـن دادگـاه   ۀادل

بـه ایـن   وهاي آلمانی دست یافته بودنیروهاي ستادياسناد کتبی بود و ارتش آمریکا به فایل
و شهادت شهود جـز در مـوارد اسـتثنایی اثـر     بودآوري اسناد و مدارك آسان کار جمععلت

بـر مـوارد  داسـتفاده در ایـن دادگـاه عـالوه    اسناد و مـدارك مور ،درمجموع.چندانی نداشت
شـده و جلسـات مـذاکره    هاي ضبطثر در دولت آلمان و فیلمؤدفتر خاطرات مردان میادشده

.)225- 224: 1386بود (فیوضینیز 
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چون دادگـاه  است که این دادگاه همگر این مطلببیاننبرگ رنودادگاهدر اثبات ۀنظام ادل
قرارگـرفتن در  علـت تحصیل دلیل استفاده کرده است و این هـم بـه  توکیو از اصل آزادبودن 

سیاسـی بـود و علـت اسـتفاده از اصـل آزادي      ياهزمانی خاص و دخالت جریانۀیک بره
بـراي  ايالمللـی گونه قواعد بیناین دادگاه هیچدرتحصیل دلیل این بود که در زمان محاکمه

ن در حقوق دفـاعی خـود   افع شاکیان بود و متهمفاده از این اصل به نتتحصیل دلیل نبود و اس
برائـت خدشـه   اصـل بـه  بود که دان علتو این هم بتوانستند از این اصل استفاده کنندنمی

و توکیـو  نبرگ رنـو امـا درمجمـوع دو دادگـاه   ،مجرمیت غلبـه داشـت  ةو اماربودوارد شده
نـد. خصوصـیات ایـن    کـرد اساسی ایجادیاظ استفاده از نظام آزادي تحصیل دلیل تحولحلبه

نورنبرگ بسـیاري از مـدارك و دالیلـی    ۀسران نازي در محکمۀکه در محاکمدادگاه این بود
.)1391محرابی(مهدوي ثابت ومورداستناد قرار گرفتبوددست آمدههکه ب

المللی توکیودادگاه کیفري بین2,4
ـ این دادگاه به 1946ۀژانویـ 19فرمانـده ارشـد نیروهـاي متفقـین در تـاریخ      ۀموجب اعالمی
. بـود (دادگـاه توکیـو)  دادگاهی براي رسیدگی به جنایات ارتکـابی خـاور دور  وتشکیل شد

و جنایـت جنگـی   ،جنایت علیه بشـریت ،به جنایات علیه صلحرسیدگی در این دادگاه راجع
نفـر  25در دادگـاه نظـامی توکیـو    .دشـ صـادر  1948نـوامبر 12بود که حکم دادگاه هم در 

هـاي بلندمـدت و   بـه زنـدان  دیگـران موجب آن هشت نفر بـه اعـدام و   محاکمه شدند که به
.)112: 1392(خالقیازجمله حبس ابد محکوم شدند

بر اصل آزادي تحصـیل دلیـل و عـدم رعایـت اصـل      در دادگاه توکیو تحصیل دلیل مبتنی
ایـن  .ثر از ماهیت سیاسی بودأمتآوري دلیلو جمعبرائت و مجرمیت متهم بود و در تحصیل

اسـتفاده از نظـام آزادي کسـب    شـود و باط مینه استممحکنامۀساسا13ةمتن مادازمطلب
هـاي جهـانی در رونـد    بودن آن یکی از موفقیـت توکیو و بدیعۀبه قدمت محکمدلیل باتوجه

دخالـت سیاسـی در   ،اشـاره شـد  طورکـه  ولی از نواقص دادگاه توکیو همـان ،رسیدگی است
.)1391محرابیو (مهدوي ثابتاست اصل برائت نکردنتحصیل دلیل و رعایت

المللی یوگسالوي سابقدادگاه کیفري بین3,4
شـوراي  827و 808ۀنامـ قطـع موجـب به1993سال المللی یوگسالوي سابق دردادگاه بین

دادگاه کیفـري یوگسـالوي سـابق ایـن     وجود آمد و هدف شوراي امنیت از تشکیلهامنیت ب
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المللی را به مخـاطره انداختـه  ت ارتکابی در یوگسالوي سابق صلح و امنیت بینابود که جنای
ایـن دادگـاه در شـهر    . المللی تشکیل شدتحکیم صلح و امنیت بینمنظوراین دادگاه بهوبود

ارتکابی در یوگسـالوي سـابق   م ئبراساس اختیارات شوراي امنیت به جراالهه قرار داشت و
که البتـه موفقیـت   کندمیم علیه بشریت رسیدگی ئجراو،جنایت جنگی،کشیچون نسلهم

.)275- 274: 1393(پوربافرانی کاران داشته استخوبی در محاکمه و مجازات جنایت
و پـذیرش اسـت. هآمـد درخصوص ادلهشرایط و ضوابطی در دادگاه یوگسالوي سابق 

و اسـتماع  ازجمله شهادت شـهود و چگـونگی اظهـارات   ،یل دلیل و رد ادلهتحصچگونگی
چـه  و آننام باشند یا نهگمدکه شهود بایو اینهابودن یا نبودن و حمایت از آنو علنیشهود
اظهارات شـهود  کهمورد ظاهر اینبه پرونده باید شهادت بدهند بررسی شده است و بهراجع
ـ   ،ه نشده استپذیرش نیست پذیرفتقابل دیـوان  ۀاما با اصالحاتی که در آیـین دادرسـی و ادل

درکـل،  بینـی کـرده اسـت.    نامه را پیشامکان استفاده از شهادتاحتصربهکیفري آمده است 
ها بدون هرگونـه امکـان   زیرا شهادت آن، تري از شهادت کتبی دارندها ارزش کمنامهشهادت

؛ 172- 171: 1387(زاپـاال شـود طرفه گرفته مـی صورت یکبهال از شاهد طرف مقابل وؤس
.)1391مهدوي ثابت و محرابی

المللی روآندادادگاه کیفري بین4,4
کشـی و جنایـت   هلند بود و به جنایات نسلدرالمللی روآندا در شهر الههدادگاه کیفري بین

چگـونگی  برعالوهاه این دادگ. درکردرسیدگی میبودعلیه بشریت که در روآندا اتفاق افتاده
حفاظـت از شـهود   منظورنیز بهنامه واحديتحصیل دلیل و حمایت از شهود براساس اساس

مسـافرتی بـه شـهر    قصـد داشـتند  تشکیل شده است و حتی شهودي که براي اداي شهادت 
اي بـه  گرفـت تـا صـدمه   آن واحد برعهـده مـی  ها راآروشا داشته باشند سالمتی و امنیت آن

مشـکالتی بـاوجود شود که این دادگاهمطالب این نتیجه حاصل میاین از .نشودشهود وارد 
در تحصـیل دلیـل بـه اهمیـت اظهـارات شـهود توجـه        ،خصوص شهود وجود داشتکه در
است.داشته

المللی سیرالئوندادگاه کیفري بین5,4
یرالئون و درخواست دولـت سـ  نایت و بهجالمللی سیرالئون در محل وقوع بیندادگاه کیفري

المللـی اسـت.  موافقت سازمان ملل متحد تشکیل شد. این دادگاه ترکیبی از دولت ملی و بین
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نقض حقـوق  علتاشخاصی را دارد که بهۀاین دادگاه صالحیت محاکم،نامهبراساس اساس
اند.ولیت را داشتهئترین مسالمللی و حقوق سیرالئون بیشبینۀبشردوستان

ولی در جریان رسـیدگی است،در این دادگاه از طریق شهود دلیلآوري و جمعتحصیل
شـد  ا موجـب هکـه همـین تهدیـد   وجود آمـد هشهود بچون آزار و اذیت برايمشکالتی هم

و فکـر سـازمان   همین عامل باعث شد محکمـه بـه  بار متوقف شود.چندینرسیدگیجریان
.)1391یمحرابو(مهدوي ثابتاشدحفاظت از شهود ببرايتشکیالتی 
تحصـیل  ةدرخصـوص نحـو  یالمللـ ی که در دیوان کیفري بـین یهاپروندهۀنمون،درادامه

آمده است.استدلیل 
دربیکوشـا ی علبهمعروفعبدالرحمنی محمدعلی علهیعلدادستانتیشکاةپروند

ۀشـعب در.شـده اسـت  یدگیرسICC-02/05-01/20-169ۀکالستحتسوداندارفورۀیقض
2020،6اکتبـر 2020،23اکتبر9ي هاخیتاردربیترتبهنوبتچهاردردادستانی مقدمات
ـ أتازشیپ20201دسامبر4و،2020نوامبر ي بـرا پرونـده ارسـال ویی نهـا هـاي اتهـام دیی

تـا دکـر اقدامهاآنلیتحصطرقوشدهيآورجمعۀادلانتشاردرمورددادگاهدری دگیرس
،حـال نیدرعـ ودشـو تیـ رعاشدهيآورجمعۀادلبهرادیادرمتهمدفاعحققیطرنیااز
. ردیـ گقرارهمگانی ابیموردارزی خوببهواصلهاطالعاتواخبارتادشوفراهمامکاننیا

کیفـري  وانیـ ددرحاکمحقوقبراساسدادستاندفترکهاستمشخصهاگزارشنیادر
را سـنجش و مدارك قابـل ادلهی دادرسۀنامنییآونامهاساس21ةماددرمندرجی المللنیب

ـ یاازانتیصـ منظـور بـه مـوارد ی برخـ درکـه ی داخلـ آگـاه منابعاز تیـ هوشـان یای من
کـه یی قضـا سـند نیادر2.اندارائه کردهاستماندهمحفوظاطالعاتواخبارکنندگانارائه

ةنحـو اسـت اتهـام اثبـات ۀادلدرباباستنادقابلاطالعاتصفحه1500ازشیببرمشتمل
شـان یامـدافع ي وکـال ومـتهم کـه اسـت شدهنییتبي اگونهبهآني مجاروادلهلیتحص

وکننـد ارائـه راخوداتیدفاعهاآنلیتحصی قانونطرقوادلهاعتباردرخصوصبتوانند
انعکاسةنحودرخصوصزیننامطلعرگیدو،ادلهکنندگانارائه،یاحتمالشکاتنیچنهم

بـه نسـبت وکننـد  اظهـارنظر یی قضـا اسـناد درشدهارائهي هاشهادتواسنادواطالعات
.دماینناقدامآناصالحایلیتکم
ـ 3.شودیممالحظهی خوببهزینوانیددرمطروحهي هاپروندهرگیددرهیرونیا ی حت

هیـ علاتهامـات توجـه عـدم بـر یمبتنـ ی میتصـم صـدور بهی منتهکه4ابوقردهةپرونددر
ي آورجمـع تیـ فیکواثبـات ۀادلتیشفافلطفبهشانیاي وکالومتهمد،یگردشخص

ـ اعتبارتاشدندموفقهاآن ةنـد ینمااظهـارات ردبـا وکننـد مخـدوش راي اسـتناد ۀادل
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قـانع رای مقـدمات ۀشعبی انتسابي رفتارهاارتکابدرمتهمنقشازشکاتودگانیدبزه
.ستینقردهوابمتوجهی اتهامکهکنند

سـر بـه بازداشـت در2018مـارس ازمـتهم که(Al Hassan)حسنةدنپرودر،نیچنهم
وانیـ ددرمحاکمـه درحـال ی مقـدمات ۀشعبدرشانیابهاتهاماتتوجهدییأتازپسوبردیم

ارزشسـطح نیتـر کـم درنامطلعـ وشهودی شفاهاظهاراتکهاستآشکاری خوببهاست
سـو، هـم ي هـا شـهادت جامانده،بهآثارمانندشواهدوادلهرگیدکهآنمگر،داردقراریی قضا

ی المللـ نیبـ وی مردمـ ي نهادهـا گـران گـزارش و،معتبـر ي هارسانهتوسطاطالعاتبازتاب
.نندکتیتقورااظهاراتنیااعتباربتوانند
ـ ابـه توانیمی المللنیبکیفريوانیددرادلهي آورجمعندیفرای بررسبا دسـت مهـم نی

اصـول جـزء لیـ دلي آورجمـع درقـانون تیرعاو،يریپذکنترلت،یامنت،یشفافکهافتی
را جـرم ارتکـاب ی روشنبهکهي اادلهای یرقانونیغي هاروشازحاصلۀادلبهواستثابت

ـ . شـد نخواهددادهي اثربیترتنسازدممسلّمتهمدستبه ـ تردیب ازحاصـل کـه ي اادلـه ،دی
.نداردیی جاوانیدۀیرودرباشدمتهماغفالۀجینتدرایخودهیعلاقراربهاجبارایشکنجه

منع تحصیل دلیل در حقوق ایرانةقاعد. 5
و کشـف واقعیـت و   اوۀو محاکمـ شناسایی مجرممنظوربه،که جرم اتفاق افتادمحض اینبه

.)1395(پورعلی نندکقضات و ضابطان دادگستري مبادرت به تحصیل دلیل میحقیقت
کشف جـرم  ۀحل مختلف دادرسی کیفري را از لحظاخطی است که مرةکننددلیل ترسیم

تـرین  همواره از مهـم ،هدف دادرسی نیستاگرچه دلیلْدهد.تا صدور حکم به هم پیوند می
هـاي  پذیرد و امکان حرکت منظم چـرخ صورت میحق کمک آن احقاق املی است که بهوع

.)24: 1388آید (تدینهم میعدالت کیفري فرا
طرفــی و در کمــال بــیدر مقامــات قضــایی بایــگــیددادیــاران و بازپرســان و بنــابراین

منـع تحصـیل   ةخصوص قاعدند و دراینکنداري اقدام به تحصیل دلیل در امور کیفري جانب
قضـایی ۀو رویـ تحصـیل شـود  دمتهم باشد بایـ که دلیل له یا علیهچه آن؛ دلیل وجود ندارد

ند غیـر  اخصوص در دادسرا قضات شاغل در آن مکلفبهاست.محاکم کیفري به همین نحو 
ننـد  کدلیل براي اثبات ادعاي خود به دادسرا اعالم میمنزلۀ بهها چه طرفین و وکالي آناز آن

تحصـیل دلیـل در   چراکه بدون؛ نندککشف حقیقت اقدام به تحصیل دلیل براي خودشان هم 
و ،ایجاد نظـم و امنیـت  ،احقاق حقمنظوربه،. بنابراینحقیقتی کشف نخواهد شدامر کیفري
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ـ د. ایـن امـر  کراقدام به تحصیل دلیل دبایگیري مجرممنظور دستچنین بههم مـوجبی  دنبای
از طریـق نامشـروع انجـام    چـه تحصـیل دلیـل   نشود و چنانظمیگسیختگی و بیبراي لجام

المللـی  قضایی دیوان کیفري بـین ۀدر روی.استرجع باالتري در مأاز موجبات نقض ر،گیرد
کشـف حقیقـت و واقعیـت مبـادرت بـه      برايدارد هدادستان که تحقیقات مقدماتی را برعهد

کـه در  مگر این،منع تحصیل دلیل نخواهد بودةمشمول قاعدواعمل ند وکتحصیل دلیل می
دهـد نمـی ز دادگاه به آن ترتیب اثر آوري دلیل اصول را رعایت نکند که درصورت احراجمع

انجام شود.د دوبارهو بایاستگرفته باطلو تحقیق انجام
کـه مسـتقل از   است قضات تحقیق ةجهان تحصیل دلیل برعهدۀاما در کشورهاي پیشرفت

داده شــودهــابــه آنایــن امــر مســتلزم ایــن اســت کــه اختیــارات الزمهســتند ودادســتان 
.)24: 1398(آشوري

گیرينتیجه. 6
تحصیل دلیل یکی از ارکان مهم و اساسی براي کشف حقیقـت و واقعیـت و شناسـایی    

اي ولـو  . دلیل بـه هـر وسـیله   استکیفريةمجرم است که منظور و هدف اساسی پروند
در این مقاله به این نتیجه رسیدیم که در فقه و در دست آید.هباستممکننامشروع هم

المللی تحصیل دلیل از طرق نامشروع ایی دیوان کیفري بینقضۀحقوق کیفري و در روی
ــ ــار ن ــاي صــدور رو نمــیداردو غیرقــانونی ارزش و اعتب ــد مبن ي دادگــاه باشــد.أتوان

ي در دادگـاه تجدیـدنظر   أموجبات نقض راز دالیل نامشروع استناد شود که بهدرصورتی
،خصوص وجود نـدارد ند در قانون مجازات رویکرد واضح و روشنی دراینچهراست. 

دست آید موجب ابطال هچه دلیل از طریق نامشروع بالمللی چناناما در دیوان کیفري بین
در فقه هـم دلیلـی   د.شوآوري دلیل جمعباید دوبارهو استفرایند دادرسی و تحقیقات 

و آن اسـت دسـت آیـد غیرمشـروع    هو اکراه ب،اجبار،تهدید، ترس،که از طریق شکنجه
،خصـوص . دراینارددست آمده باشد اعتبار و ارزش ندها دلیلی که از این طریق باقرار ی

ترین اما مهم، اطهار (ع) نقل شده که مبناي استدالل فقهاستۀسوي ائمت زیادي ازاروای
اصـل مشـروعیت   اصـل برائـت،  ،طورکه گفتـه شـد  همان،اصول حاکم بر تحصیل دلیل

ـ  اصل آزادي تحصیل دلیل،تحصیل دلیل، اصـل  و تحصـیل دلیـل،  ۀاصل ارزیـابی آزادان
رعایـت نشـود غیرقـانونی و    در آن . تحصیل دلیلی که ایـن اصـول   ستهاتساوي سالح

بـودن تحصـیل دلیـل و    اما بین دو نظام قانونیمحکوم به بطالن است.است ونامشروع 
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کلـی  بایـد بـه اصـل    ،ابتـدا به این نحو که. نظام آزادي تحصیل دلیل باید فرق قائل شد
در نظام آزادي ادلهتوجه داشت.به نظام آزادي دلیل،سپسوبودن تحصیل دلیل قانونی
صـورت  ،البتـه مشـروع و قـانونی   ،ايتواند از هر طریق و شـیوه جوي دلیل میوجست

شـده وابسـته   ارائهۀو قاضی به ادلمراتبی وجود نداردسلسلهبین ادلهپذیرد. در این نظام
کـه هسـتند ايادلهۀاصحاب دعوا فقط مجاز به ارائیقانونۀادلامبرعکس در نظیست. ن

ایـن یـد ؤم1392مصوبیقانون مجازات اسالمکهاستدهکرمشخص ویینقانون تع
خصوص در به،روددلیل میتحصیلۀسمت نظام آزادانبهماکشورقانونکهاستمطلب

چه قـانون و شـرع تعیـین    آنو گونه نیستم تعزیري. ولی در حدود و قصاص اینئجرا
قبیل اقرار و شهادت شرعی ازۀو قاضی در دعاوي کیفري با ادلاثبات برسدبهدکرده بای

شده بـرخالف  چه دالیل ارائهند و چنانکتواند به علم خود عمل که موضوعیت دارد می
کـه  اسـت اسـتناد دالیل وقتی قابل،بنابرایناعتبار ساقط است.ۀعلم قاضی باشد از درج

و بـه اقنـاع   کنـد  و اعتبار آن دلیل و صحت آن را ثابت نددادرس دادگاه آن را بررسی ک
د.کني أگاه مبادرت به صدور رآنبرسد و وجدانی 

،شفافیت دالیـل ،آوري دالیلالمللی تحصیل و جمعقضایی دیوان کیفري بینۀاما در روی
اصـول ثابـت   ودر تحصیل دلیـل جـز  رس قراردادن دالیل نزد متهم و رعایت قانوندردست

اي که ارتکاب جرم را ثابـت نکنـد   اي که از روش غیرقانونی تحصیل شود یا ادلهست و ادلها
اعتبـار سـاقط   ۀدسـت آیـد از درجـ   هو اجبار ب،تهدید،چون شکنجهیا از طرق غیرقانونی هم

ند.کتحقیق دوبارهو دادستان باید استسوي دادگاه باطلو ازاست
سـت کـه ریشـه در حقـوق اساسـی و      ااصول بنیادي وجزمیئاصول کلی و دا،بنابراین

نبـود آن اصـول   وها باعث پایندگی و دوام و مشروعیتآن کشور دارند که وجود آنبنیادي
اصول و قواعد فقهی بـا اصـول و قواعـد    درنهایت،د.شوگسیختگی دادرسی میموجب ازهم

توانـد  م تعزیري قاضی مـی ئو در جراستسوفی عفت هممناجرائم می مثل ئحقوقی در جرا
ولــی در حــدود و قصــاص ،بــه علــم خــود عمــل کنــد و نظــام آزادي دلیــل حــاکم اســت

و ند. در حقـوق کهم عمل تواند به علم خودمحدود به دالیل ابرازي است میکهبراینعالوه
لـم ژنتیکـی اسـتفاده    المللی دالیلی چون صوت و تصـویر و ع قضایی دیوان کیفري بینۀروی
ایـن موضـوع توجـه چنـدانی    بـه  ولی فقهـا  ، تواند مبناي علم قاضی قرار گیردشود و میمی

نظـم و  ةثر و کارآمد بـا جـرم و اعـاد   ؤمةمنظور مبارزنداشتند و مبناي جواز تحصیل دلیل به
هاست.امنیت جامعه و شهروندان و احقاق حقوق آن
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نهادپیش
گـذار  سـوي قـانون  معتبـر و مشـروع از  ۀو واقعیت الزم است ادلکشف حقیقتمنظور. به1

اي که فاقد ارزش قـانونی ادلهۀها از ارائتا اصحاب دعوا و وکالي آندشومعلوم و مشخص 
د.شـو گـذار معلـوم و مشـخص    سوي قانونامتناع ورزند و حتی طرق نامشروع هم ازاست 

قـانونی درخصـوص اقـرار    ةاین مادکه1392قانون مجازات اسالمی مصوب 169ةمثل ماد
: در قـانون آورده شـود  این مـاده هـم   شود که نهاد میو پیشیستر ادله نگیددربارةواست

آزار روحی یـا جسـمی اخـذ شـود     یا اذیت و،اجبار،شکنجه،هرگونه دلیلی که تحت اکراه«
قـانون  وهشـتم سـی هرچند در اصل ،دوشادله مییکه شامل تمام» فاقد ارزش و اعتبار است

بینی شده است.اساسی پیش
قضـاییه  ةآوري دلیل که ریاست محترم قـو در چگونگی جمعینامه یا دستورالعملآیین. 2

یرس تمـام رسمی منتشر شود تـا دردسـت  ۀاز طریق روزنامودکننامه صادر درقالب بخش
ابالغـی  ۀنامـ آیـین قرار گیرد تا طبق دستورالعمل و قضات و طرفین و وکالي پرونده و مردم

را به دنبال داشته باشد.آن آن ضمانت اجراي ندادنند و انجامکنبه تحصیل دلیل اقدام 
کـه ضـرورت آگـاهی در ایـن زمینـه الزم اسـت     و پیشـرفت علـم ژنتیـک    بهباتوجه. 3

ـ    امورأخصـوص مـ  به،ن دادگستريابه ضابطیهایآموزش سـزایی در  هن جنـایی کـه نقـش ب
ارتکاب جرم دارند داده شود.ۀدر لحظویژه، بهآوري ادلهجمع
ی کـه از طریـق نامشـروع    یهـا اجراي سـنگین بـراي تحصـیل دلیـل    گنجاندن ضمانت. 4

انـد  دست آمـده هبه چنین دالیلی که از طریق غیرمشروع بنباید قضات دادگاه .آیددست میهب
گونه دالیل استفاده نکند.کسی از اینترتیب اثر دهند تا

صـورت حضـوري و مجـازي بـراي قضـات و وکـال درمـورد        هـاي الزم بـه  آموزش.5
تحصیل دلیل داده شود.ةو نحوچگونگی

هانوشتپی
1. https://www.legal-tools.org/doc/enpdio/

2. https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2020_07792.PDF

3. https://www.icc-cpi.int/Pages/cases.aspx

4. Prosecutor v. Abu garda : https://www.icc-cpi.int/Pages/selected-records.aspx?case=ICC-

02/05-02/09
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