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 مقدمه. 1
ممنوعیات اجباار ماتهم باه  ترین مصاادیق آن شااملی افراد که مهماساس یهاحقوق و آزادیرعایت 
و یاا دیگاران، ممنوعیات  اشخاص به شهادت و اقرار علیه خود و اجبارممنوعیت ، گناهی خوداثبات بی

بینای پیش ، ممنوعیت بازجویی فنی و القای پاسخ به ماتهم،و سوء رفتار شکنجهمصون ماندن افراد از 
ضرورت اعطای فرصات و امکاناات  حق سکوت برای متهم، حق داشتن وکیل در تمام مراحل دادرسی،

باشاد. دادرسای عادالناه می ، سنگ بنای تضمینپذیرش دلیل()الزم به متهم جهت دفع اتهام از خود 
تأثیر شریعت مقدس اسالم و اسناد ، که بیش از گذشته تحت1992آئین دادرسی کیفری ایران مصوب 

ام اتهامی، باه سامت تحقاق شارایط الزم المللی حقوق بشر در مسیر تبدیل از نظام تفتیشی به نظبین
ی متمایل گشته است، با هادف تحقاق رعایات حقوق شهروند تیعادالنه و حفظ و رعا یدادرسجهت 

صورت ویژه، الزامات و تکاالیف مشخصای را ها اساسی افراد، بهکرامت انسانی و تضمین حقوق و آزادی
بینی و ضمانت اجراهاایی را نیاز تی پیشبرای مقامات متکفل تحصیل دلیل در مرحله تحقیقات مقدما

و  یانتظاام بیاتعقبینای به سبب عدول از هرکدام یک از این تکالیف، مقرر نموده است. بااوجود پیش
، مصاادیق ضامانت وارده یهااانیز میجبران خسارت و ترمو مقامات متخلف  ایاشخاص  یفریبعضاً ک
باشد. )مؤذن زادگاان و ار محدود و استثنایی میبسیشده  لیادله تحص ای قاتیاعالم بطالن تحقاجرای 

 (  222: 1991سهیل مقدم، 
هرچند در آیین دادرسی کیفری ایران، در خصوص بطالن ادلاه تحصایلی یاا بطاالن تحقیقاات و 
فرایند دادرسی، مقررات واضح و روشنی وجود نادارد، لایکن عادم رعایات برخای از قواعاد و مقاررات 

رخواست تجدیدنظر از آرای مراجع کیفری قرار گیرد و رویه قضایی ایاران تواند از جهات ددادرسی می
عنوان ابطاال فرایناد تحقیاق و دادرسای، ای از آرای خود، عدم رعایت این تشریفات را نه بهنیز در پاره
)تادین، . هاای کیفاری دانساته اساتعنوان دلیلی برای نقض و رسیدگی مجدد به آرای دادگاهبلکه به
1931 :39) 

افزون بر استثنایی بودن تحقق ضمانت اجرای ابطال، مانع بزرگ دیگری در این مسیر وجاود دارد. 
هاای اساسای ماتهم در سکوت قانونگذار در رابطه با آئین رسیدگی به ادعاای تضاییع حقاوق و آزادی

دیاده در مرحله تحقیقات مقدماتی و مشخص نبودن سازوکارهای شکلی و مااهوی بررسای ادعاای بزه
رع وقت، با وجود تعقیب کیفری یا انتظامی مقام متخلف، خود به خود موجب اعتبار بخشی باه ادلاه اس

 (17: 1999های غیرقانونی خواهد شد. )حشمتی، تحصیل شده از روش
های موجود، به مطلوبیت گسترش کاربرد ضامانت اجارای بطاالن و هرچند حقوقدانان در پژوهش
اند، ویژگی پژوهش حاضر، افزون بر تبیین نظری یر قانونی اشاره کردهاستنادناپذیری تحقیقات و ادله غ

چگونگی تفکیک تخلفات غیر مؤثر در صحت تحقیقات از تخلفاات موجاب بطاالن تحقیقاات در یاک 
نظام دادرسی مطلوب و آرمانی، تالش برای احصای مزایای مترتب بر ضمانت اجرای بطالن در مقایساه 
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اعم از پیگرد جزایی یاا انتظاامی و جباران خساارت و مارتبط سااختن ایان با سایر انواع ضمانت اجرا 
گرایی در نظام عدالت کیفری و تثبیت حاکمیت قاانون در کشاور موضوع با فرهنگ قانونمندی و قانون

ویژه با لحاظ اثر روانی و فرهنگی ضمانت اجرای بطالن در ذهن مقاماات مجاری است. در این راستا به
جحان ضمانت اجرای بطالن و بی اعتباری بر سایر تدابیر سارکوبنده و پیشاگیرنده در قانون، برتری و ر

تر خواهد شد. اما پیش از آن، الزم است الزامات قانونی در مقام تحصیل دلیال و این حوزه هرچه روشن
مات های هر کدام از انواع ضمانت اجرا برای تضمین رعایت این الزابندی و ویژگیانجام تحقیقات دسته

 بررسی شود.
 

 لیدل لیتحص یهاوهیو ش یمقدمات قاتیدر فرایند تحق یالزامات قانون یبنددسته .2
حاق متهماین شاامل  حقاوق تیارعای، ریبه نحو چشامگ 1992ی مصوب فریک یدادرس نییقانون آ
ماورد و... را  و اساتقالل باازپرس یقانون اراتیاخت شیافزا ،یدر تمام مراحل دادرس لیاز وک یمندبهره

ای از این مقررات دستخوش تاییار گردیاد. باا ایان ، پاره92نظر قرار داده بود لیکن در اصالحات سال 
کرامات های تحصیل دلیل، متوجه رعایات ترین الزامات در فرایند تحقیقات مقدماتی و شیوهحال، مهم

و  دالناه از جارمعا یریشگیو ضرورت پ ییشأن دستگاه قضای، حفظ اساس یهاحقوق و آزادی ی،انسان
باشد که عدم رعایات هرکادام از ایان تکاالیف و الزاماات، ی میدگیرس انیسن جرالزامات مربوط به حُ

اساسی افراد به همراه نداشته و اعتباار ادلاه تحصایل شاده را  یهاآزادیای جز تضییع حقوق و نتیجه
 (129: 1999نماید. )ساقیان، خدشه دار می

 

 یخصوص  میجمله حر از یاساس یهاو حقوق و آزادی یکرامت انسانالزامات مربوط به  .1. 2

 اشخاص

باشد امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه برای متهم متصور و مفروض میحقوق، مجموعة 
تا بتواند در شرایطی آزاد و انسانی در مقابل ادعایی که بر خالف فرض برائات علیاه او مطارد شاده، از 

مندی از حقاوق و ترین و ارزشمندترین قلمرو بهرههاست. مهمید جزء کرامت ذاتی انسانخود دفاع نما
ها قرار دارد و هیچ قدرت افراد است که به شدت مورد تحفظ انسان حریم خصوصیهای اساسی، آزادی

 (39: 1992تواند آن را از متهم سلب کرده یا محدود نماید. )عسکری، یا قانونی نمی
های سایرین، مصالح وانند در تعارض با حقوق و آزادیتهای فردی میحقوق و آزادیاز سوی دیگر 

هاای فاردی ها به تضمین حقوق و آزادیجامعه و یا نظم عمومی قرار گیرند. لذا در عین حال که دولت
وه بر تضمین این حقوق، نظم عمومی و مناافع عاماه و در المتعهدند، همواره در وضع قوانین مربوطه ع

بینای هاا را نیاز پایشل مصلحت جامعه را نیز در نظر داشته و مورد جواز تحدید این حقوق و آزادیک
 نماید. می
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 392و  132بینی شده در رابطه با نقاض حاریم خصوصای )ماواد مداقه در ضمانت اجراهای پیش
ا نقاض ه باای کاانساابت بااه ادلااهقانون مجازات اسالمی( حاکی از آن است که قانون گاذار ایاران، 

صرفاً به تعیین ضمانت اجرای کیفری برای گردد، آوری میرعایت حریم خصوصی جمعمربوط مقررات 
ماورد توجاه  ،مسأله اعتبار یا عدم اعتبار دالیال حاصال از ایان راهو  موران متخلف اکتفا کرده استأم

تضامین اجارای قواعاد  ( این موضوع اوالً بارای129: 1933. )کوشکی، گاذار قارار نگرفته است قانون
دادرسی کیفری کافی نبوده و ثانیاً برای مقامات قضایی و ضابطین دادگستری، بازدارنادگی الزم جهات 

 نماید.خودداری از ارتکاب تخلف را ایجاد نمی
 

 عادالنه از جرم  یریشگیو ضرورت پ ییالزامات مربوط به شأن دستگاه قضا .2. 2
نمایاد تاا مجریااان سمبل اجرای عدالت در کشاورها ایجااب مایعنوان شأن و منزلت دادگساتری به

اوالً از تحریک و برانگیختن افراد به ارتکااب جارم خاودداری  عادالت کیفاری اعم از پلیس و دادرسان
بردن فریب و خدعه در مقام تحصیل دلیل اجتنااب ورزناد. تحریاک باه ارتکااب  کارهنمایند و ثانیاً از ب
در دام ، افتاد. در حالات اول، شاخص بار اثار تشاویق و ترغیابدو صاورت اتفاق مای جرم معموالً باه

افتد. این مسأله به خصاوص در جارایم ماواد مخادر و باا انجاام معاامالت صوری مقاماات عمومی می
هار دو  در حقاوق کیفری ایران. . حالت دوم، توسل به مأموران نفاوذی و مخفای اساتگرددمحقق می
)عبااس  نیااز تعبیار شاده اسات «پنهان کاری موضاوعی»حالت اول که از آن به ویژه کور بهفرض مذ
در جرایم مختلفی از قبیل قاچاق ماواد مخادر، رشاا و ارتشاااء، اخاااذی، خریاد (، 192: 1933تدین، 

طااور کلاای باه. اموال مسروقه پذیرفته شاده اسات و مناع قاانونی در ایاان زمینااه وجااود ناادارد
قضایی ایران در برخاای جاارایم خاااص، دام گسااتری و انجااام معااامالت  ةتاوان گفت که روییما

صوری را پذیرفته است. در عین حال حمایت از حقوق فردی و ضرورت انسداد باااب ساوء اساتفاده از 
 جرایم مهمای کاه در آن ،ذار باا صراحتنگنمایاد، کاه قاانوسوی مأمورین در این خصوص ایجاب مای

 (22: 1999)حیدری و فتحی،  .گستری پرداخت را از پیش معین نمایاد توان به داممی

 

 قاتیو تحق یدگیرس انیسن جرالزامات مربوط به حُ .8. 2

خواهد بااود کااه نااه تنهااا اسااتمرار و جریاان لی گیری فرایند دادرسی کیفری بر پایه اصوشکل

شاده  آوری، بلکه صحت و اعتبار تحقیقات و ادله جمعقانونمند این فرایند را به دنبال خواهد داشت

سن گر حُتضمین. شناساایی و تعیاین ضامانت اجراهای مختلف و نمایدمی تضمیندر این فرایند را 

ویاژه در مرحلاه تحقیقاات مقادماتی واجاد اهمیات اسات چارا کاه اصاول جریان ایان اصاول باه

کلی کاه از  هاای نظاام حقوقی هستند؛ مفاهیمیه ارزشحقوقی بر مبانی حقوق تکیه زده و نمایناد
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. دارنادمای برناد و قانونگاذار و دادرس را به رعایت آنهاا وامی ن اجتمااعی نیرومنادی بهارهیتضام

 (  31: 1932)صادقی، 

رسانی به متهم و خانواده  لزوم اطالعشامل  قاتیو تحق یدگیرس انیسن جرالزامات مربوط به حُ

، مطالعه پرونده کیفاری و تفکیاک مقاام تعقیاب از تحقیاق، قول بودن مهلت بازداشتوی، لزوم مع

تکلیف بازپرس مبنی بر تفهیم حق داشتن وکیال باه ماتهم، حاق اعتاراض باه جریاان رسایدگی، 

نظر قراردادن متهم از سوی ضابطان، حق متهم برای جبران خسارت مدت بازداشت محدودیت تحت

ادله و اقدام تحقیقی، نقش اساسی و انحصااری نداشاته و باه تنهاایی  موقت و...، هرچند در تحصیل

(، لیکن نقض هریاک از ایان 191: 1999گردند )ساقیان، موجب استناد ناپذیری ادله تحصیلی نمی

تر از جملاه تکالیف، اماره و قرینه مناسبی برای اثبات ادعای افراد مبنی بار تضاییع حقاوق اساسای

های اساسی را از دوش متهم خواهد بود و بار اثبات ادعای نقض حقوق و آزادیاجبار و اکراه به اقرار 

 برخواهد داشت. 

 

 یمقرر ب را یضمانت اجراها انیصورت گرفته در م یقیاقدام تحق ای لیابطال دل گاهیجا. 8

 یالزامات قانون

جاازات صورت مشخص، ضامانت اجراهاایی در راساتای مدر حال حاضر در حقوق ایران عموماً و به

بینای مقام متکفل تحقیق که مبادرت به اقدامات غیرقانونی در راستای تحصایل دلیال نماوده پیش

شده است که شامل تعقیب انتظامی و انضباطی اشخاص و مقامات متخلف، جارم انگااری و تعقیاب 

( مداقاه 191: 1997باشد. )زراعات، کیفری متخلفین و جبران خسارت و ترمیم زیان های وارده می

در نتایج و تبعات اجرای این ضمانت اجراها و مقایسه آنها با نتایج حاصله از ضامانت اجارای ابطاال 

شده، متضمن درنظر گرفتن جایگاهی ممتاز و نزدیک باه عادالت  تحقیقات مقدماتی و ادله تحصیل

خواهاد کیفری برای ابطال تحقیقات مقدمات و ادله تحصیلی ناشی از نقض الزامات و تکالیف قانونی 

 بود. 

 

ن و  از  نی ا یهایمقامات متخلف و کاست ایاشخاص  یفریو بعضاً ک یانتظام بیتعق .1. 8

 ضمانت اجرا

برای قضات و ضابطین، که بعضاً باه نسابت نظر گرفتن درجات مختلف مجازات انتظامی با وجود در

کاربست این ضمانت اجارا باشد؛ جرایم ارتکابی سایر افراد جامعه، از شدت بیشتری نیز برخوردار می

دیاده در نتیجه عدم رعایت الزامات قانونی، صرفاً متوجه شخص متخلف بوده و تأثیری در حقوق بزه

صورت دائم از خدمت منفصل نموده و یا اینکه مجازاتی بارای او در ندارد. حتی اگر فرد متخلف را به
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دیده یاا متضارر از ر رابطه با فرد بزهنظر گرفته شود، ادله تحصیل شده و نتایج تحقیقات مقدماتی د

تخلف انتظامی و انضباطی مقام متکفل تحقیق؛ ممکن است همچنان مورد استناد بوده و آثاار آن از 

بینی تعقیب انتظامی و کیفری قضات و ( همچنین باوجود پیش211: 1933رود. )آخوندی، بین نمی

مقامات متکفل تحقیق، تاا حادود زیاادی  ضابطین در قوانین و مقررات، دسترسی به تعقیب کیفری

ویژه مفاروض باودن اصال های متعدد برای جرم انگاری بهباشد. وجود محدودیتغیرقابل تحقق می

کمینه کیفری حقوق ایران، اصل ارزش کیفری، اصل نیاز به جرم انگاری، اصل اعتدال و میاناه روی 

متکفال تحقیاق و تعیاین مجاازات، را باا  در جرم انگاری و ...، رسیدگی به جرایم قضات و مقاماات

( برای هر تخلفای از ساوی مقاام متکفال تحقیاق 91: 1997رو خواهد ساخت. )نوبهار، موانعی روبه

بایست مهم و عمده توان عنوان مجرمانه بار نمود و این امر مستلزم آن است که تخلف الزاماً مینمی

شناساایی مسالولیت کیفاری و محکومیات  باشد. از دیگر سو، تعقیب کیفری مناوط و موکاول باه

و اگر شخص متخلف، مشمول موارد موقوفی تعقیب نظیار فاوت و... می باشد کیفری شخص مجرم 

هاای باشد، از ضمانت اجرای تعقیب کیفری نمیتوان استفاده نمود. با این وصف، کاربست محدودیت

دیده مورد تعارض آن، حقوق بزهگردد که در بسیاری از تخلفات که در نتیجه جرم انگاری سبب می

توان مجازاتی برای فرد متخلف درنظر گرفت. عاالوه بار ایان، در قرار گرفته و نقض شده باشد، نمی

فرض اجرای تعقیب کیفاری مقاماات متکفال تحقیاق در ماوارد ناادر؛ همانناد تعقیاب انتظاامی و 

ارد و ادله تحصیل شده همچناان دیده ندانضباطی، نتیجه این ضمانت اجرا نیز، تأثیری در حقوق بزه

 مستند محکومیت او قرار خواهد گرفت. 

 

 ای لیدل لیتحص یقانونریغ یهاوهیوارده بر اثر ش یها انیز میجبران خسارت و ترم .2. 8

 یرقانونیغ قاتیتحق

خاود کاه  ةوظیفامهام تارین اجرای  براین دادگستری اضابطویژه مقامات مسلول تحصیل ادله به 

منیت است، در صورتی که موجب خساراتی به دیگران اعم از متهم، مجرم، یا اشخاص ا نظم و حفظ

: 1932)جعفاری لنگارودی،  .دار مسلولیت مادنی خواهناد باوددیگر شوند، با تحقق شرایطی عهده

 ،نسبت ساایر مشااغلدر اینجا به های پلیسی، مسلولیت مدنی به دلیل تعدد و تنوع ماموریت( 311

باا تقصایر آنهاا از قبیال  تاوأمبرخوردار است. گاهی حادثه زیانباار ناشای از فعال از تنوع بیشتری 

تیراندازی، شکنجه، اجرای احکام مدنی بدون دقات، تعقیاب و گریاز غیرمجااز، بازداشات غیرمجااز 

اشخاص و متوقف نمودن وسایل نقلیه در محل غیرمجاز توسط پلایس راهنماایی و راننادگی واقاع 

در  (931: 1999)کاتوزیان، در مسلولیت مدنی آنها تردیدی نیسات. ،یل مواردشود، که در این قبمی

که حادثه زیانبار ناشی از فعل بدون تقصیر آنها باشد که بالواسطه منجار باه حادثاه زیانباار صورتی
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)کاتوزیاان و غماامی،  گردد، مسلولیت جبران خسارت زیاندیده بر عهده سازمان مربوط خواهد باود.

صورت غیر مستقیم در حادثه زیانبار دخالات داشاته نانچه فعل آنها با وصف فوق بهچ (112: 1913

باشد، به دلیل اینکه مبنای مسلولیت در این مورد قاعده تسابیب اسات و شارط الزم بارای تحقاق 

. )عباسالو، مسلولیت بر اسااس ایان قاعاده تقصایر اسات، بناابراین، فاقاد مسالولیت خواهناد باود

ه بر این، موارد معافیت از مسلولیت مدنی تحت عناوین قاعده تحذیر، اضاطرار، عالو(. 97الف: 1939

پذیرش خطر توسط زیاندیده، اعمال حاکمیت، اجرای دستورات قضایی اشتباه یاا نادرسات و دفااع 

( باا ایان 33ب: 1939بینی شده که رافع مسلولیت خواهد بود. )عباسلو، و ... در قانون پیش مشروع

یراد خسارت به فرد زیان دیده به دلیل عادم رعایات الزاماات و تکاالیف مقاماات وصف، در صورت ا

متکفل تحقیقات مقدماتی، دعوای جبران خسارت به عنوان یکی از ضمانت اجراهای قابل دسترسی، 

 باشد. مدنظر می

دیاده و جباران با این وجود، در صورت تحقق این ضامانت اجارا، علیارغم دلجاویی از فارد بزه

های وارده به وی، ابهاماتی در ارتباط با تأثیر کاربست آن وجود دارد. یکای از ایارادات وارده خسارت

هاای حقاوقی جهاان، اشاخاص به این ضمانت اجرا و کارایی آن، این است کاه در بسایاری از نظام

های ناشای از عادم رعایات الزاماات و تکاالیف قاانونی کنناده خساارتعنوان تنها جبرانمتخلف به

شود و در برخی موارد به دالیل مختلف، دولت، سازمان یا نهااد متباوع فارد متخلاف، وب نمیمحس

گونه جنبة تنبیهی و بازدارندگی عدم باشد که در عمل، برای متخلف هیچ ضامن جبران خسارت می

( دومین ایراد وارده باه ایان ضامانت 2: 1991نژاد، صادقی، تکرار تخلف لحاظ نخواهد شد. )رحیمی

را، نامشخص بودن تکلیف ادله و مدارک تحصیل شده ناشی از نقاض تکاالیف و مقاررات قاانونی اج

بینی مسلولیت و ضمان جباران خساارت بارای ضاابطین و هار یاک از مقاماات است. باوجود پیش

متکفل تحقیق اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق ایران، ادله تحصیل شده همچنان معتبار 

ای برای فارد متخلاف ایجااد اد قرار خواهد گرفت. بنابراین معتبر بودن ادله، انگیزهبوده و مورد استن

دیاده، نماید تا در دفعات بعدی نیز، با نقض قانون به تحصیل ادله بپردازد و صرفاً خسارتی به بزهمی

هاد دیاده از باین خواپرداخت نماید. عالوه بر آن، اثر ضمانت اجرای جبران خسارت نیز به نفاع بزه

رفت چرا که ادله تحصیلی در نهایت موجب محکومیت او خواهد شد. لذا باوجود تأثیر نسبتاً مطلوب 

دیده، تنها در صورت استفاده از ضمانت اجارای های مادی به بزهاین ضمانت اجرا در جبران خسارت

لاف در امار تکمیلی با هدف استناد ناپذیری ادله و بازدارندگی مقامات متکفال تحقیاق از تکارار تخ

 تحصیل دلیل، حاکمیت قانون تحکیم خواهد شد. 
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ب ا  س هیمقا مترتب ب ر آن  در یایشده و مزا لیادله تحص ای قاتیاعالم بطالن تحق .8. 8

 ضمانت اجراها  ریسا

در مقام مقایسه مابین ضمانت اجرای بطالن تحقیقاات و ادلاه تحصایل شاده در اثار عادم رعایات 

مانت اجراهای اشاره شده، باید گفت که این ضمانت اجارا اوالً موجاب بای الزامات قانونی با سایر ض

اعتباری ادله تحصیل شده از روش های غیرقانونی و بی حاصل بودن اقدامات مقام متکفل تحقیق از 

اتخاذ شیوه های غیرقانونی گردیده و ثانیاً در راستای پیشگیری از بروز تخلفات مشابه، تأثیر بسزایی 

 . خواهد داشت

اعتباری ادله باه شارد ذیال ترین وجوه افتراق و برتری ضمانت اجرای ابطال تحقیقات و بیمهم

 باشد: می

 

 به دستگاه قضاییافزایش اعتماد عمومی  .1 .8. 8

به آن مجموعاه را عملکرد دستگاه عدالت کیفری، در صورت اشتباهات مکرر، نه تنها اعتماد عمومی 

کشاند. لاذا اشاتباهات زیااد دساتگاه ه به تدریج، جامعه را به آشوب میبه همراه نخواهد داشت بلک

شهروندان جامعاه گر قضایی، اثر مستقیم بر قضاوت مردم نسبت به عملکرد آن دارد. از طرف دیگر ا

اعتمادشاان نسابت باه نظر را احسااس نمایناد،  اتقان و دقتدستگاه عدالت کیفری،  تصمیماتدر 

شد. اگر بناست مجازات به اهدافش برسد و مطلوبیت عملکرد دساتگاه د خواه بیشتردستگاه قضایی 

بایست از تفکر صرف مجازات بدون توجه به قضاوت افکاار قضایی در نزد شهروندان افزایش یابد، می

هاای اساسای افاراد عمومی عبور و از اتخاذ شیوه های غیرقانونی و متضمن تحدیاد حقاوق و آزادی

یز شود. اگر هر تحقیقات و ادله ای که تحصیل آن با تخلف جدی روبارو برای مجازات مجرمین پره

دلیال کسای را محکاوم شاوند کاه دساتگاه قضاایی، بیباشد را اگر کنار بگذاریم ماردم معتقاد می

 نماید.نمی

 

 افزایش اهمیت الزامات قانونی از نظر مراجع قضائی و اصحاب دعوی .2 .8. 8

هاای اطالعااتی و فنای زمینه کشف علمی جرایم و نبود زیرساختناتوانی نظام تحقیقات جنایی در 

کشف حقیقت، کارکنان نظام عدالت کیفری را باه ساوی مربوطه به  الزم برای دستیابی به اطالعات

. )فرجیها، دهدهای کیفری سوق میهای ماایر قانون برای به نتیجه رسانیدن پروندهاستفاده از روش

اتهام محوری و اقرار محوری حاکم بار نهادهاای ، این واقعیت عینیبراساس ( 191: 1931مقدسی، 

مانع از آن است که مراجع نظارتی و کنترلی بتوانند نقش مؤثری را جهت  ،انتظامی و تعقیب کیفری

( 111: 1932)میرمحمدصاادقی،  جلوگیری از بروز رفتارهای غیرقانونی علیاه متهماان ایفاا کنناد.
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آوری ادله و ارجاع مکرر عملکرد ماایر قانون مأموران پلیس در جمعسکوت مراجع قضایی نسبت به 

ها و ادارات آگاهی باه دلیال ناکاافی باودن دالیال از های کیفری از سوی دادسرا به کالنتریپرونده

از ساوی  یکسو و اقرار محوری و تمرکز بیش از اندازه بر اخذ اقرار از متهم برای صدور احکام قضایی

نمایاد میعفی را به واحدهای انتظامی جهت اخذ اقارار باه هار شایوه ممکان وارد فشار مضا دیگر،

 (922: 1939)مؤذن زادگان، 

به استناد توجیه عدم فرصات مکفای جهات ، در ایران از دیدگاه گفتمان پلیسی و قضایی حاکم

ن در گاردد ایامیفرایند کشف جرم و اثبات دالیل اتهامی مختال ؛ رعایت تشریفات دادرسی عادالنه

حالی است که فعالسازی ضمانت اجرای ابطال ادله تحصیلی از اقدامات غیرقانونی، عاالوه بار اعماال 

های های علمی و فنی کشاف جارم و پرهیاز از شایوهفشار به پلیس جهت الزام به استفاده از روش

ماوزش، ویژه از طریاق آساز استفاده از بسترهای جدید کشف جارم باهسنتی و اقرار محوری، زمینه

آموزی استنباط و استدالل در تحصیل دلیل توسط ضاابطان دادگساتری امکانات نرم افزاری، مهارت

بینی ضمانت اجرای بطالن ادله و اقادام تحقیقای غیرقاانونی، ضامن خواهد شد. عالوه بر این، پیش

ای ارتقاء جایگاه و اهمیت کسب و تحصیل دلیل از طُارق قاانونی در نظار اصاحاب دعاوی و نیروها

گیری این نگرش در نیروهای پلیس خواهد شد که در صورت ارتکااب اقادامات پلیس؛ موجب شکل

 آنها فاقد ارزش قلمداد خواهد شد. خالف قانون جهت تحصیل دلیل، کار

 

 برای طرح شکایت و پیگیری تخلفاتایجاد انگیزه مضاعف  .8 .8. 8

عنوان یکی از  به ،شریفات و موازین قانونیبدون رعایت ت آوری شدهادله جمع قاعده معتبر نشناختن

هاای کیفاری المللی و نظاامسازوکارهای کنترل اقدامات و تصمیمات پلیس در اسناد بین ترین مهم

چنانچه کارگزاران نظاام عادالت  ( لذا22: 1997)زراعت،  توسعه یافته مورد تأکید قرار گرفته است.

ادله ارتکاب جرم، موازین قاانونی را رعایات نکارده و  کیفری، از جمله نیروهای پلیس، در گردآوری

حقوق متهم را نقض کنند، قاضی باید دالیل مذکور را حسب ماورد از اعاداد دالیال خاارد کارده و 

از سوی نهادهای مسلول تعقیاب ارائاه نشاود،  ،مجرم بودن متهم چنانچه دالیل دیگری برای احراز

شاود. )فرجیهاا و مقدسای، می کام بار برائات صاادرحتحقیقات مقدماتی ابطال شاده و در نتیجاه 

شود تا متهمینی که تحت یکی از ماواردی کاه ( این مسأله بیش از پیش موجب می112ب: 1931

آورد، انگیزه مضاعف برای طارد شاکایت و پیگیاری تخلفاات موجبات ابطال تحقیقات را فرآهم می

 ادر گردد.پیدا کنند تا در صورت حصول نتیجه حکم بر برائت آنها ص
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 دلسردی مقامات متمایل به تخلف از نقض قوانین و مقررات .4 .8. 8

ضمانت اجرای بطالن تحقیقات و اقدامات ناشای از تحصاایل ادلهااه غیرقااانونی از قبیال  حاکمیت

اثناای باازجویی، فقاد ساامت  کسب ادلهه ناشی از تفتیش و یا توقیف غیرقانونی، شکنجه ماتهم در

انجام تحقیقات و اقداماتی مانند عدم داشاتن کاارت ویاژه ضاابطان قضاایی، تاأثیر  قانونی مأمور در

بسیار مهمی در بازدارندگی مأموران پلیس از ارتکاب رفتارهاای خاالف قاانون در فرایند دادرساای 

 از اجارای ایان قاعاده،نخساتین  ( هادف229: 1991. )مؤذن زادگان و سهیل مقادم، کیفری دارد

مأموران رسمی مسلول کشف جرم، شناساایی و دساتگیری متهماان از انجاام بازرسای و بازداشتن 

ها به قاعاده . استناد دادگاهاستهای شهروندان های خودسرانه و بدون رعایت حقوق و آزادیتفتیش

های دیگر برای کنترل سوءاستفاده احتمالی پلایس کاافی و روشخواهد بود که  مذکور به این دلیل

 (111د: 1931)فرجیها و مقدسی،  .نیستمؤثر 

 

 رانیانجام شده در حقوق ا یقیاقدام تحق ای لیموارد بطالن دل یدر باب برخ یتأمل .4

بینی شده نسبی در ارتباط با بطالن دلیل یا اقادام تحقیقای انجاام شاده در برخی از مصادیق پیش

 باشد:حقوق ایران به شرد زیر می

 

 اراده یده در حالت مخدوش بودن آزادش انیاظهارات ب ایاقرار  .1. 4

دار شدن آزادی اراده ماتهم محساوب ترین مصداق خدشهو اقرار و اعتراف تحت فشار، مهم شکنجه

در تماامی اساناد گردد. ممنوعیت شکنجه و سوء رفتار با متهماین در روناد دادرسای کیفاری، می

اعالمیاه جهاانی  (peters,1996: 12).به شادت مناع شاده اسات المللیمقررات بینحقوق بشر و 

حقاوق المللای بینمیثاق  1ماده و  کندخود صراحتاً بر منع شکنجه تاکید می 1حقوق بشر در ماده 

 ، موجاببارای دول متعاهاد ( نیز بر این امار صاحه گاذارده و تارک آناراICCPRوسیاسی ) مدنی

سازمان ملل متحد  ع عمومیاعالمیه مجم دو سند جهانی. عالوه بر آن، داندالمللی میمسلولیت بین

مناع شاکنجه و  کنوانسایون»و  1911ژوئن  22مصوب «  حمایت از قربانیان شکنجه»در خصوص 

، 1932دساامبر  17مصاوب  «رحمانه، غیر انساانی و تحقیار کننادههای بیدیگر رفتارها یا مجازات

ضد شاکنجه، ن در کنوانسیو(. Holmstrom, 2000: 175)اند. مشخصاً از منع شکنجه سخن گفته

متعاهد بر اتخاذ تادابیری ملازم شاده اناد کاه ماانع از ظهاور ایان پدیاده غیار انساانی کشورهای 

گر؛ بینی مجاازات و تعقیاب کیفاری بارای افاراد شاکنجهوجود پیشبا (Evans, 1998: 15).گردد

بااری و اعتبینای ضامانت اجارای بیترین عامل در جلوگیری از تکرار این رفتاار رذیالناه، پیشمهم

المللی بر آن باشد که در معاهدات و اسناد بینبطالن ادله تحصیلی ناشی از شکنجه و سوء رفتار، می
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کنوانسایون ضدشاکنجه، اظهاارات  11( براسااس مااده Thienel,2006: 367تأکید شده اسات. )

حاصل از شکنجه فاقد اعتبار قضایی است و هر یک از کشاورهای عضاو موظاف اسات تاا اظهاارات 

عنوان عنوان دلیل مورد استناد قرار ندهناد، مگار باهاصل از شکنجه را در هیچ رسیدگی قانونی بهح

ای از قواعاد عماومی و قاراردادی در دلیل علیه شخص متهم به ارتکاب شکنجه. لذا وجود مجموعه

المللی با آگاهی از اهمیت ممنوعیت این خصوص ممنوعیت شکنجه، نشانگر آن است که جامعه بین

انگیز، عزم خود را جزم نماوده تاا هرگوناه نشاانه حاصال از شاکنجه را، چاه در ساطح پدیده نفرت

-Cassese,2008:149)اجتماعی و چه در سطح فردی، بالاثر نماید و هیچ مفره قانونی باقی نگذارد. 

50). 

 نیخاود چنا 1است در مااده  یمشترک بشر یهاآرمان انگریحقوق بشر که نما یجهان یةاعالم

توان شکنجه کرد یا مورد عقوبت با روش وحشیانه و غیر انسانی یاا هیچ کس را نمی»نوان میدارد: ع

دسات آوردن مادارکی در شرایطی که مقامات متکفل تحقیق، معموالً بارای به«. آمیز قرار داداهانت

اده نماید به بهاناه هاای مختلاف از شاکنجه اساتفبرای استفاده در مراحل بعدی دادرسی، سعی می

المللای مربوطاه، وجاود هرگوناه حالات اساتثنایی و اضاطراری، رافاع نمایند، براساس مقررات بین

های ظالمانه و سوءرفتار با افراد جهت کسب اقرار نخواهد بود و حتی اگر کارگیری روشممنوعیت به

خودشاان مقامات، در ابتدا در موارد اضطراری )نظیر بمب گذاری و حوادث تروریستی( و به ادعاای 

دست آمده، در دادگاه قابل قبول قانوناً از شکنجه استفاده نمایند، هرگونه مدرکی که بدین ترتیب به

نخواهد بود چرا که فقط وجود یک خطر بزرگ میتواند باعث ایجاد قدرت اضطراری شود لیکن ایان 

ه مادارک رود. از ساوی دیگار، اساتناد باقدرت اضطراری از لحظه فروکش شدن خطر، از باین مای

هاای در دادگاهحاصل از سوء رفتاار  از مدارک حاصل از شکنجه در تمامی فروض، از جمله استفاده

در حاصل از شاکنجه استفاده از مدارک یا شخص دیگر،  گر علیه شخص شکنجه شدهکشور شکنجه

ی مباارزه باا المللی مجموعه ای جامع از قوانین را براقوانین بینکشور دیگر به استناد اینکه  دادگاه

، ممناوع خواهاد باود. همچناین ایان «شاکنجهمنع مطلق »، ذیل قاعده آمره دهدشکنجه ارائه می

ممنوعیت شامل حالتی نیز خواهد شد که یک کشور عضو کنوانسیون نظیر فرانسه با علم باه وقاوع 

پس از شکنجه در یک کشور غیر عضو نظیر سودان، فرد مظنون را به دولت آن کشور تحویل داده و 

هاای کشاور خاود اساتفاده نمایاد. ایان اعمال شکنجه در کشور میزبان، از نتایج حاصاله در دادگاه

 طراحی شاده اسات هاحالت یک بار و برای همه ،کن کردن شکنجهبرای ریشه، مهم ضمانت اجرای

.(Thienel, 2006:351) الملال،یک قاعده آمره در حقاوق بینعنوان هب ،ماهیت ممنوعیت شکنجه 

 بایساتمیتوسط یک کشور، سایر کشورها شکنجه در صورت نقض ممنوعیت حاکی از آن است که 

فارغ از امکان تأثیرگذاری اقدام کشور خارجی، از نقض این ممنوعیت، فاصله بگیرند. ضمناً پاذیرش 
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 ها برای)ممنوعیت شکنجه(، امکان دخالت دولتای قدرتمند قاعدهباشد که این  مسأله، منطقی می

ساازد و ایان از اثارات ممتااز قاعاده آماره ایجاد یک رویه حقوقی معارض با آن قاعده را محدود می

 وزهراما، شکنجه تیممنوع اصل(. با این وصف؛ باید متذکر شد که Thienel,2006: 363باشد. )می

فتاه، المللی تثبیات یاهنجارهای عادی مثل معاهدات و عرف بین قبمطا تنها نه المللینب حقوقر د

دلیل اهمیت و شأنی که در حراست و حمایت از حیثیت انسانی دارد و نقض آن موجب برهم بلکه به

ارتقاء یافته و باه رسامیت « المللقاعده آمره حقوق بین»شود، به مرتبه المللی میخوردن نظم بین

هار دولتای در  ای، تعهدی آمره بوده وها، در رعایت چنین قاعدهشناخته شده است. لذا تعهد دولت

مراعات آن، نفعی حقوقی داشته و نقض آن از سوی هر دولتی، موجب مسالولیت آن در قباال کال 

 ( 192: 1932شود. )نیک نفس، المللی میجامعه بین

گیاری از عضو سازمان ملل، پیش از بهاره هایدولتعنوان یکی از جمهوری اسالمی ایران نیز به

بلند اسالم، شکنجه را رفتاری غیرانسانی تلقی کرده و در متن قانون  مفاد اسناد فوق، ملهم از تعالیم

هرگونه شاکنجه بارای »دارد: قانون اساسی ایران بیان می 93اصل  اساسی بر آن تاکید نموده است.

اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجااز نیسات و  .گرفتن اقرار و یا کسب اطالع ممنوع است

سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجاازات  چنین شهادت و اقرار و

عنوان قاانون ماادر و باه صاورت اماری ایان تکلیاف را بار دوش قانون اساسی ایاران باه «.شودمی

گذاران عادی قرار داده است تا ضمانت اجرای کیفری، یعنی شدیدترین ضمانت اجراها، را برای قانون

 ند.گران تعیین کشکنجه

کار باردن اصاطالد قاانون اساسای، باه 93شاود کاه اصال از توجه به این موارد مالحظاه می 

باشد. این اصل ضمن اعالم ممنوعیت مطلاق، برای شکنجه نشانگر جامعیت کامل آن می« هرگونه»

ه داند بلکه چنین اقراری را فاقد اثر و اعتبار قضایی دانساتتنها مرتکب را قابل سرزنش کیفری مینه

از اطالق این اصل، قابل استنباط است که اصوالً هیچ عذری اعم از مساائل امنیتای، وضاعیت  است.

(. از 131: 1917تواند توجیه کننده شکنجه باشاد. )اردبیلای،جنگی، وضعیت فوق العاده و غیره نمی

بشار  المللای حقاوققانون اساسی، کاامالً منطباق باا اساناد و معاهادات بین 93این رو، مفاد اصل 

 93(. در نظام دادرسی ایران، با وجود صراحت و شفافیت کاافی اصال 19: 1913باشد. )آشوری، می

قانون اساسی در ممنوعیت شکنجه به معنای مطلق کلمه با هر هدف و نیتی جهت اخذ اقرار، کسب 

فاین از بینی ضمانت اجراهای الزم؛ ظاهراً مانعی برای مجازات متخلاطالع، شهادت یا سوگند و پیش

صورت توأمان وجود ندارد لیکن باه دلیال اعتباری اقرار اخذ شده از طریق شکنجه بهاین اصل و بی

ابهامات موجود در بازوی اجرایی قانون اساسی در امور کیفری )قانون مجازات اسالمی( در رابطاه باا 

وانسایون مصادیق شکنجه )رفتااری، جسامی، روانای و....( و باا فارض عادم عضاویت ایاران در کن



 971 (40)ایپپی ،  0011 تانپاییز و زمس   دوم، ،شماره دوازدهم ژپوهشناهم حقوق کیفری / سال      ...   تحکیم حاکمیت  اقنون از رهگذر ابطال تحقیقات و

 

   

ضدشکنجه، ممکن است در ارتباط با حمایت از این حق ذاتی متهمین در برخی از مصادیق، اختالل 

 (.  291: 1939پدید آمده و مفر قانونی برای متجاوزین به این حق، ایجاد گردد. )شمس ناتری، 

قانون اساسی ایران، ممنوعیت مطلق و بادون اساتثنای شاکنجه  93اصل  در همچنین، هرچند

باوده لایکن در قاوانین مادنظر امل انواع شکنجه اعم از جسمی و روحی و مستقیم و غیرمستقیم ش

بینای قانون مجازات اسالمی( به عنوان بازوی اجارای ضامانت هاای پیش 113عادی )موضوع ماده 

گردد، ثانیااً فارد ماورد شده در قانون اساسی، اوالً دامنه شمول شکنجه به موارد جسمی محدود می

را جارم « اقارار»بایست متهم باشد. ثالثاً این ماده صرفاً شکنجه بدنی بارای اخاذ ه، الزاماً میشکنج

و « کساب اطاالع»قانون اساسی، مطلق عناوان شاکنجه بارای  93انگاری نموده در حالی که اصل 

( بادیهی 21: 1991را نیز ممنوع اعالم نموده است. )پورباافرانی و رحیمای، « سوگند»و « شهادت»

که امروزه، ممکن است، اِعمال شکنجه روحی، ابزاری ماؤثرتر بارای کساب اقارار و اعتاراف از  است

عنوان نمونه، ایجاد شرایط نامساعد و غیرقابل تحمل نظیار هتاک حرمات و متهم محسوب گردد. به

حیثیت، اعمال فشار بر متهم از طریق تطمیع وی به تنزل قرار بازداشت به وثیقه در صاورت اقارار، 

بینی شده در بازداشت نظیر تماس تلفنای باا خاانواده و وگیری از دسترسی متهم به حقوق پیشجل

داشتن بیش از حد، حابس انفارادی طاوالنی مادت و... از خوابی دادن، سرپا نگهمالقات با وکیل، بی

گردد که براساس مقررات موجاود، موجاب مصادیق شکنجه و سوء رفتار روحی و روانی محسوب می

 (291: 1932مقام متخلف و بی اعتباری ادله تحصیلی نخواهد شد. )موسوی،  عقوبت

اما به عقیده برخی حقوقدانان با وجود کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران باه آن 

شاود. از ملحق شده است و مقررات موجود در زمینه منع شکنجه، نیازی به این طرد احسااس نمی

کاه تفکار نون نیست، بلکه اجرای همین قاوانین موجاود اسات و تاا زمانینظر آنها مشکل فقدان قا

تاوان های شاکنجه را نمیها وجود داشاته باشاد، شایوهاستفاده از شکنجه برای کامل کردن پرونده

(. در مجماوع، مقاررات فعلای در قاانون مجاازات اساالمی، فاقاد 19: 1913)آشوری،  .محدود کرد

قانون اساسی و مقررات کنوانسیون ضدشکنجه منطباق  93های اصل جامعیت الزم است و با آرمان

گردد که مقنن در پی مجاازات ماأمورین باشد. از مطالعه در موارد مذکور این نتیجه حاصل مینمی

شکنجه گر بوده و در مواردی نقض شدید حقوق متهم اقرار یا شهادت یا سوگندی که از این طریاق 

 .محکاوم باه بطاالن دانساته اسات ،اساسای باه اراده آزاد ماتهمحاصل گردیده را به دلیل صادمه 

( با این حال آیا در صورتی که ادله تحصیل شده به روش غیرقانونی و با نقض 11: 1999)حشمتی، 

توان آن ادله را معتبر دانست؟ در پاسخ به ایان میبدست آمده باشد، ، )شکنجه(شدید حقوق متهم 

اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه قانون مجازات اسالمی،  139ماده مسأله باید گفت که براساس 

شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف اسات از ماتهم  و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ
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عنوان ضمانت اجرایی مناع شاکنجه بارای اخاذ اقارار . اگر این ماده را بتوان بهتحقیق مجدد نماید

یتوان گفت که اقرار بر مبنای شاکنجه هیچگوناه اثار حقاوقی و قضاایی محسوب نمود؛ در نتیجه م

گر نیاز مجارم تلقای و باه مجاازات قاانونی باشد؛ حتی شکنجهوسیلة متهم مینداشته و قابل رد به

اقنااع وجادان »هایی کاه سیساتم  در نظامبا این وجود  (113: 1992گردد. )گلدوزیان، محکوم می

تواناد طریقیت دارند و هر دلیلی ارزش برابار باا ساایر ادلاه را می حاکم است، دالیل همگی «قاضی

ه آن، دالیال تا اینکه با خدشه وارد آمدن ب شودداشته باشد و اقرار به عنوان ملکه دالیل قلمداد نمی

خود به طریقیت دالیل تصریح نماوده  آرایدر  دیوان عالی کشور دیگر از عداد خارد شوند. در ایران

 شاود وه برای اخذ اقرار، فقط به اقارار ترتیاب اثار داده نمیپس درصورت وارد آوردن شکنج است؛

 (12همان:  1999)حشمتی،  دالیل دیگر اعتبار خود را دارند و میتوان مورد استناد قرار گیرند

 

 لیبه وک یانجام شده با سلب حق دسترس قاتیتحق .2. 4

حق دفاع و دسترسی به وکیل مدافع برای متهم و اعمال این حق از سوی وکیل تعیینای یاا وکیال 

سااز تحقاق عادالت چوب موازین حقوقی و قانونی؛ زمیناهتسخیری وی و ایجاد امکان دفاع در چهار

و لاذا  ن حقاوق ماتهم در فرایناد دادرسای کیفاری خواهاد باودیدادرسی عادالنه و تضام کیفری،

المللی در حدود پنج دهه اخیر، حق متهمان مبنی بار داشاتن گیرندگان سیاست جنایی بینتصمیم

مندی از دادرسی عادالناه شهروندی و حق بهره های حقوقوکیل در فرایند کیفری را در شمار جلوه

( ضامانت اجارای نقاض ایان حاق از ساوی کشاورها، صادور pradel,2001:1115اند. )جای داده

سیون حقوق بشر سازمان ملل متهحد و در درجه باالتر تحریم هاای سیاسای، قطعنامه از سوی کمی

المللی کشور خااطی نازد ی بینل ضمن مخدوش نمودن چهرهاقتصادی، فرهنگی و... است. این عام

( 297: 1933المللی، منجر به طرد جهاانی آن کشاور خواهاد شاد. )ضایایی فار، اذهان مجامع بین

، ضمن اشاره به حقوق شاهروندی و 91از جمله اصل  قانون اساسی در اصول مختلفیبرهمین مبنا، 

هاا را را به رسامیت شاناخته و دادگاه« اب وکیلحق دسترسی به وکیل و حق انتخ»، اساسی مردم

)تعقیاب و تحقیاق و دادرسای  نظر از نوع، فرایند و مراحل مختلف دادرسی حقوقی و کیفاریصرف

معاضدت قضاایی و حقاوقی نسابت باه افاراد فاقاد حق کیفری( مکلف به پذیرش وکیل نموده و بر 

 (31: 1931)اردبیلی، . یز تاکید کرده استتوانایی انتخاب وکیل و لزوم فراهم آوردن امکانات آن ن

و مواناع مقارر  هاضامن حاذف بسایاری از محادودیتنیاز  92قانون آیاین دادرسای کیفاری 

درخصوص حق دسترسی به وکیل و حق انتخاب وکیل مدافع در فرایند دادرسی کیفری باه ترتیاب 

داشتن وکیل و حق دفاع وی اصل را بر حق انتخاب وکیل از سوی متهم، لزومِ ، مقرر در قانون سابق

عنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضاائی و ضاابطان از متهم به

https://www.yasa.co/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.yasa.co/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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، قارار داده اسات. )کوشاکی، دادگستری و مسلولیت قانونی و انتظامی مترتاب بار عادم رعایات آن

 شاورای نگهباان، مجلس و مورد تأییاد 92( در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 23: 1992

سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی موجاب 

این تخلف موجاب مجاازات انتظاامی درجاه ، 92سال شد؛ اما در اصالحیه اعتباری تحقیقات میبی

ت أهیا 23/3/1939مورخ  11وحدت رویه شماره  .این در حالی است که رأیچهار برای قاضی است

مبنی بر مسلولیت قانونی مترتب بر سلب حاق برخاورداری از وکیال از ، 1عمومی دیوان عالی کشور

 (21: 1991باشد. )جعفری و دیگران، می صادره از سوی دادگاه رأیسوی محکمه و بی اعتباری 

با این وصف کاربست ضمانت اجرای استنادناپذیری ادله تحصیل شده در صاورت نقاض رعایات 

های جادی مواجاه رد متهم در دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، با چالشحقوق مص

از وضاع فراتار بایسات میبه نفاع ماتهم قانون مفهوم تفسیر مضیق باشد. این در حالی است که می

تر خواهاد باود. فعلی باشد زیرا اهداف مطلوب قانونگذار از ایان رهگاذر، باه مراتاب قابال دساترس

اصل نظارت و حضور وکیال در کلیاه مراحال تحقیقاات مقادماتی از ( 39: 1993ابی، )اختری و دار

را باه  جلب اعتماد عماومیضمن تقویت وصف دادرسی منصفانه، جمله راهکارهای قانونی است که 

قانونگذار هنوز حضور وکیل در جریاان تحقیقاات خشد لیکن گویا بسیستم عدالت کیفری ارتقاء می

بارای  3ضمن اینکه مجازات سبک درجه ( 1991. )زمانی درمزاری، داندنمی را واجد اهمیت زیادی

 .ن نمایدیتواند در همه حاالت حق حضور وکیل در تحقیقات را تضمقاضی نمی

 

خودس رانه  ای ی قانون ریاظهارات شخص بازداشت شده در صورت اثبات غ ای ریاقار .8. 4

 بودن بازداشت 

و  فیاتوق زیان ی. اما گاهدیآیتحقق عدالت به حساب م یرهاایاز مع یکیو حبس مجرم  یریدستگ

ایاران )اصال  قانونگذارای اهمیت دارد که این موضوع به اندازه .کنندیم دایپ یرقانونیحبس جنبه غ

قاانون آئاین دادرسای کیفاری،  111قانون مجاازات اساالمی، مااده  111و ماده  قانون اساسی 92

                                                           
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور  91ر بر اینکه در اصل نظ». 1

 12و ماده  1ماده  2نون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره قا 9گردیده و از طرفی با توجه به ماده 

واصالحیه های بعدی آن با لحاظ بخشنامه مورخ  1913شهریور  27های عمومی مصوب الیحه قانونی، تشکیل دادگاه

ل تعیین در صورتی که متهم شخصاً وکی»شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است مداخله وکیل تسخیری  11/1/31

در محاکم کیفری و در موردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد ضروری است بنابراین « نکرده باشد

گردد. دیوان عالی کشور که در خصوص مورد براساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص می 13رأی شعبه 

در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی  1923یه قضایی مصوب ن مربوط به وحدت رواین رأی بر طبق ماده واحده قانو 

 «.االتباع استکشور و دادگاه ها الزم 
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آن را های مشروع و حفظ حقاوق شاهروندی( ون احترام به آزادیماده واحده قان 32و  1، 1بندهای 

هاایی را در نظار گرفتاه یکی از جرایم علیه اشخاص دانسته و برای جلاوگیری از وقاوع آن مجازات

در قاوانین (. باوجود اینکه ممنوعیت بازداشت غیرقانونی و خودسرانه 112: 1992. )گلدوزیان، است

و بارای متخلفاین از ایان مقاررات، قوقی به رسمیت شناخته شده اساسی و عادی ایران از لحاظ ح

بینای شاده دیاده پیشمجازات تعیین گردیده و ضمانت اجراهای مشخصی برای جبران خسارت بزه

تأثیر بودن اقاریر و اظهارات احتمالی منطبق با واقعیت و است لیکن در ارتباط با استنادپذیری یا بی

ه در مدت بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه، باا اجماال قانونگاذار کاشف از جرم شخص بازداشت شد

( یکی از شاروط مهام تحقاق اهلیات بارای مُقار، 113: 1993مواجه هستیم. )گلدوست جویباری، 

اختیار و اراده است و اقرار کننده بایاد دارای اختیاار باشاد و بادون هیچگوناه اکراهای اقارار کناد. 

ر هار جاای دیگاری کاه بیاان شاود قاضی بیان شاود و د اه و نزددر دادگ بایستهمچنین اقرار می

. لذا بدون تحقق شرایط صحهت اقرار، هیچگوناه مسالولیت کیفاری، براسااس قاانون پذیرفته نیست

آید و در صورت اقرار فارد بازداشات شاده در برای هیچ شخص حقیقی بوجود نمی مجازات اسالمی

تناد خدشه وارد شدن به آزادی فرد، انجام اقارار در جاایی مدت بازداشت غیرقانونی، این اقرار به اس

دلیل ماهیات باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه قانونگذار، باهغیر از دادگاه و نزد قاضی معتبر نمی

مجرمانه بازداشت غیرقانونی برای مرتکبین این جرم، مجازات تعیین نموده، باه طریاق اولای نتاایج 

( عالوه بر آن، اکاراه 231: 1999انونی آنها نیز بی اعتبار خواهد بود. )خالقی، حاصله از اقدامات غیرق

 گردد. و اجبار نیز از موجبات فساد اقرار محسوب می

باشد و در این رابطه، محبوس بودن یا تحت نظر بودن یا یکی از مصادیق اکراه ناقص، حبس می

ر این مورد فرقی باین بازداشات و حابس دست و پا بسته بودن فرد، قرینة صحهت ادعای اوست و د

قانونی و غیرقانونی نیست؛ حتی اگر دالیلی بر صحهت اقراری که تحت تاثیر اکراه بوده نیز اقامه شود 

 باز هم باطل است، مگر اینکه پس از رفع اکراه، فرد اقرار خود را تکرار کند و بر آن باقی باشد. 

عنوان ماانعی بارای اساتنادناپذیری تاوان باها میر یقانون مجازات اسالم 132ماده باوجود این 

ای که موضوعیت رگاه ادلهاقاریر فرد در بازداشت غیرقانونی و خودسرانه دانست. براساس این ماده، ه

عنوان اماره قضائی مورد اساتناد قارار گیارد تواند بهفاقد شرایط شرعی و قانونی الزم باشد، می ،دارد

ممنوعیت رسد لذا به نظر می قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود مشروط بر اینکه همراه با

. کندبه تنهایی کفایت نمیبا فرض محکومیت متخلفین، اینگونه بازداشت و نامشروع بودن این عمل 

 (22: 1991)فرجیها و یاری، 
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 یخصوص  میو نق ض ح ر یرقانونیتجسس غ ای شیتفت قیشده از طر لیادله تحص .4. 4

 یمجوز قانونبدون 

قانون اساسی به آن تصریح دارد، ضامن بخشی از امنیت اجتمااعی شاهروندان  21و  22ول آنچه اص

نیز فراهم خواهد شاد  امنیت اجتماعی بوده که در صورت نقض آنها، موجبات از بین رفتن بخشی از

له و کار به جایی خواهد رسید که هر شخص برای حراست از حاریم معناوی خاویش باه هار وسای

چند مصداق برای بازرسی ذکر شده است  آئین دادرسی کیفری در قانون. ممکن متوسل خواهد شد

که برای هر یک از این ماوارد، شارایط و  بازرسی اشیاء و بازرسی منازل، که عبارتند از بازرسی بدنی

انونی قیود خاصی در قانون پیشی بینی گردیده و عدم رعایت هریک از این ماوارد، باه منزلاه غیرقا

( بار 129الاف: 1933بودن تفتیش و در نتیجه، نقض حریم خصوصی افراد خواهاد باود. )کوشاکی، 

« قانون احتارام باه آزادی هاای مشاروع و حفاظ حقاوق شاهروندی»اساس بند هشتم ماده واحده 

براسااس  ادوات جارم ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشاف آالت وبازرسی

اسناد و مادارک  تعرض نسبت به نونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و ازمقررات قا

مضمون نامه ها و نوشته ها و  ندارد و افشای و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق

  .آنها خودداری گردد موردضبط بیهای خانوادگی وهای فامیلی و فیلمعکس

وارده به مقررات بازرسی توسط ضاابطین، محادود نباودن حادود و شارایط الزم  ترین ایرادمهم

باشد که منجر به تفیسر موسع در جهت تشخیص جرایم تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی، می

رابطه با مصادیق این قبیل جرایم گردیده و در مقام عمل، تمامی اسباب مجرمانه به استناد ماهیات 

گاردد. )میرمحمدصاادقی، ضبط شده و برای فرد، اتهاماات جدیادی لحااظ می مجرمانه آنها ثبت و

( در حال حاضر در قوانین و مقررات ایران، در صورت نقض حاریم خصوصای افاراد در 212، 1933

نتیجه اقدامات غیرقانونی ضابطین و مأمورین، ضمانت اجراهای انتظامی و کیفری برای فرد متخلاف 

حال، در ارتباط با استناد پذیری یا عدم تأثیر ادله تحصیل شده ناشی از  بینی شده است. با اینپیش

تفتیش و تجسس غیرقانونی، ضمانت اجرایی لحاظ نشده است که ایان موضاوع اوالً بارای تضامین 

اجرای قواعد دادرسی کیفری کاافی نباوده و ثانیااً بارای مقاماات قضاایی و ضاابطین دادگساتری، 

 (172: 1933نماید. )تدین، ری از ارتکاب تخلف را ایجاد نمیبازدارندگی الزم جهت خوددا

 

 ای شخص مظنون ب ه ارتک اب عم ل مجرمان ه  کیتحر قیشده از طر لیادله تحص .5. 4

 مظنون  یبرا یگستردام

ای گستری، رویکارد واحاد و تثبیات شادهدر حقوق موضوعه کشورهای مختلف، نسبت به دفاع دام

ستری را بپذیریم، طیف وسیعی از متهمان، مخصوصاً در جرایم ساازمان وجود ندارد. اگر دفاع دام گ
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ترین متهمان هستند، خواهناد توانسات باا توسال باه آن، از تعقیاب ترین و زیرکیافته که باهوش

گستری را نپذیریم و اجازه این عمل را باه مقاماات قضاایی در لیکن اگر دفاع دام .کیفری رها شوند

کس حقوق دفاعی متهمین پایمال شده و در چناین نظاام قضاایی، هایچ کشف کلیه جرایم بدهیم،

از طرف دیگر، جواز توسل  .احساس امنیت و مصون ماندن از خطرات محتمل قضایی نخواهد داشت

گستری و استفاده از تحریک و فریب و اغفال در کشف جرم، با ماهیت وظاایف مقاماات به طرق دام

های کیفاری، اصاالً وارد ماهیات ایان ود این تعارضات، اکثر نظامقضایی تعارض دارد لذا به علت وج

گونه توجهی نکرده گستری، هیچهای فراروی جواز یا عدم جواز عملیات دامموضوع نشده و به چالش

 (Ashworth,1991:231)اند. 

مشروعیت تحصیل ادله را نقاض  عملیات محیالنه در حقوق کیفری ایران، اصل دادرسی منصفانه و

 اعتماادی ماردم باهعادالتی و بایمشروعیت دستگاه قضا را زیر سؤال برده و باعث ترویج بی و کندمی

: 1992شود. )الهاام و گلادوزیان، مینهایت، سلب اعتبار و مشروعیت از ادله اکتسابی  دستگاه قضا و در

کاه  موضوع، یعنی پایبندی به اصل مشروعیت تحصیل دلیل، در خصاوص ماأموران پلایس این( 113

 آوری ادلاهبراساس نیابت قضایی و تحات نظاارت و مسالولیت دادرساان، اقادام باه تحصایل و جماع

کاردن  خاالی قضایی، توسل مأموران پلیس به عملیات محیالنه را شانه رویه. نمایند نیز صادق استمی

 باا نادیادهقانونی و قواعد کلی دادرسی دانسته اسات کاه باازپرس یاا نمایناده او  از احترام به مقررات

 (133 :1933)تدین، . آورندحقوق دفاعی متهم لطمه وارد می گرفتن آنها به

آیاا گازارش . له این است که موقعیت چنین دالیلی در نظام کیفری ایاران چگوناه اساتأحال مس

 اند اعتبار دارد؟ضابطین دادگستری در شرایطی که دلیل جرم را به واسطة اغفال مرتکب تحصیل کرده

کیفری ایران در این خصوص صاراحتی ندارناد، اماا متاون دینای و اخالقای آکناده از ناواهی مقررات 

جویی و افشاای اسارار یکادیگر بااز تکلیفی و تنزیهی است که مردم را از تجسس، هَماز و لماز، عیاب

اند و آنها نیز مشمول دساتور و توصایه دارد. دولتمردان و قضات نیز از افشای اسرار مردم نهی شدهمی

( بنابراین بعید است کاه در حقاوق 123و  121: ب1992اند. )حسینی، عیوب و خطایای مردم به ستر

عاالوه بار آن،  .ای باشادکشف جرائم شخصی از طریق دام گستردن برای مجرم امر پساندیده اسالمی

باه مأموری که برای کشف جرم اقادام قانون آئین دادرسی کیفری، اوالً عمل  272و  23براساس مواد 

حیله  دهدنمیشرافت امر قضا و وجدان قاضی اجازه را نمیتوان قانونی دانست و ثانیاً  کندگذاری میتله

. باا ایان اوصااف بادیهی اسات و فریب به کار رفته توسط مأموران را مبنای صادور حکام قارار دهاد

فقاط در جارایم  ای اساتثنائی وشایوه عناوانکاری در کسب ادله همواره باید باه گستری و پنهاندام

اسات و فقاط تحات شارایط مقارر قاانونی  از پیش آن ها را تعیین و احصا نماوده قانونگذارکه  مهمی

 اقدامات پلیس و عملیات پلیسی فقط باید آشکارکننده جرایم در حال ارتکاب باشاد، ناه .صورت پذیرد
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اعمال پلایس ضارورتاً . آنکه کسی را به ارتکاب تحریک نماید و خود پدیدآورنده یک جرم کیفری باشد

عملکرد پلایس بادون نظاارت قضاایی،  باید تحت نظارت مقام قضایی ذیصالد صورت پذیرد و هرگونه

 (192، 1933)تدین، . خودسرانه و باطل اعالم شود

 

انج ام  یق یاق دام تحق ای  لیدرخواست ابطال دل ایبه ادعا  یدگیرس وهیمعلوم نبودن ش .5

 رانیدر حقوق ا افتهی

در قانون اساسی و قاوانین  دفاعی متهمدادرسی کیفری ایران، اگرچه مقنن به برخی از حقوق  در نظام

و تحت شرایطی، امکاان اعماال ضامانت اجارای ابطاال تحقیقاات  دادرسی کیفری تصریح کرده است

، لایکن در تطبیاق باا اصاول بینای شاده اساتمقدماتی و ادله تحصیل شده از طُرق غیرقاانونی پیش

تحقیقات مقدماتی، شایوه رسایدگی باه ادعاا یاا فانه و تضمینات حقوق بشری در اثنای دادرسی منص

( بادیهی اسات کاه 92: 1931بینی نشده اسات. )تادین، درخواست ابطال تحقیقات و ادله اصالً پیش

ترین و به بیانی دیگر فرصت طالیی جهت طرد ادعای نقض حقاوق دفااعی از ساوی ترین و اصلیمهم

باشد چرا که محمل زمانی نقض حقوق متهم، در مرحله تحقیقات مقادماتی دادسرا میمتهم در مرحله 

بایسات باه صاورت فاوری و بادون فاصاله از بوده و رسیدگی به ادعای ابطال ادله یا اقدام تحقیقی می

تحقیقات انجام پذیرد که به دلیل عدم اطالع متهم از حقوق دفاعی خود پایش از مالقاات باا وکیال و 

بینی ضوابط مشخص برای بررسی ادعای متهم، عماالً فرصات طالیای بارای ماتهم از باین عدم پیش

گاردد خواهد رفت. با این وجود، امکان رسیدگی به ادعای متهم، در مرحله رسیدگی بادوی ایجااد می

که در نتیجه این تأخیر ممکن است عالوه بر تضییع حقوق متهم و ایراد ضرر و زیان به وی، بسیاری از 

ر نقض حقوق دفاعی متهم مانند شکنجه و... به صورت کلی از بین بارود و امکاان اثباات آن وجاود آثا

بینای ضامانت اجارای ( لاذا در صاورت پیش227: 1991نداشته باشد. )مؤذن زادگان و سهیل مقدم، 

ابطال ادله در مقررات کیفری ایران، تعیین مرجع مشخص برای رسیدگی فوری به ادعا یاا درخواسات 

های صاورت گرفتاه هم جهت ابطال ادله یا اقدام تحقیقی، در مرحله دادسارا و ارائاه نتاایج بررسایمت

 باشد. پیرامون آن ادعا یا درخواست به بازپرس، امری اجتناب ناپذیر و ضروری می

 

 گیرینتیجه .6

 یا واقعه یک فقدانیا  وجود بتوانند قانونی نظر از که وسایلی عنوانبه است. ادله دلیل دعاوی، ثقل مرکز

 باه کیفاری دادرسای آیین مسائل تریناساسی و ترینمهم از کنند، تایید را موضوع یک سقم و صحت

 مهام ایان ولای اسات کیفری دادرسی اساسی و منظور هدف حقیقت، کشف می آیند. هرچند حساب
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 و شاأن آیاد. دسات باه غیرقانونی هایشیوه و وسایل به توسل و با دادرسی قواعد از عدول با تواندنمی

 است.  دادرسی قواعد و اصول رعایت مستلزم انسانی، حقوق و عدالت به و احترام قضایی دستگاه منزلت

در این پژوهش مشخص گردید که هرگاه موازین اساسی حقوق بشر در فرایند تحصایل دلیال باه 

و  یکرامت انساانه شکل فاحشی نقض شود و یا تحصیل دلیل متضمن رفتارهایی باشد که تحدید کنند

عدالت کیفری و مااایر شأن دستگاه ی، منافی خصوص میجمله حر ازافراد  یاساس یحقوق و آزادی ها

با مقتضیات اعتماد عمومی شهروندان به سیستم عدالت کیفری باشد، صرف تعقیب متخلفاین )اعام از 

داشاته باشاد. همچناین تواناد جنباه پیشاگیرانه و بازدارنادگی کاافی تعقیب کیفری یا انتظامی( نمی

دیاده در صاورت بقاای آثاار ادلاه ضمانت اجرای الزام مقامات یا افراد متخلف به جباران خساارت بزه

تحصیلی، تنها برای مدتی محدود، تضمین کننده حقوق از دست رفته شخص متضرر از تخلف خواهاد 

هاای غیرقاانونی،  شد و در نهایت ممکن است این فرد به اساتناد هماان ادلاه تحصایل شاده از روش

محکوم شود. از همین رو ضرورت دارد که در چنین مواردی قانون یا رویه قضایی، ادله بدست آماده را 

 اعتبار بشناسد. باطل و نتایج تحقیقات غیرقانونی را بی

ابطال دلیل یا نتیجه تحقیقاات، از آنجاا جنباه پیشاگیرانه ماؤثر دارد کاه اوالً انگیازه تخلاف را از 

گیرد و ثانیاً شخص متضرر از تخلف را به پیگیری تخلف و اثبات وقوع آن، ترغیب و بالقوه میمتخلفین 

اعتباری، جنباه نماادین داشاته و اهمیات واالی طور ضمانت اجرای بطالن و بیکند. همینتشویق می

مقررات مربوط و اصول حاکم بر تحصیل دلیال را باه دسات انادرکاران نظاام عادالت کیفاری یاادآور 

تواند از لحاظ معناوی تاأثیر بازدارناده داشاته باشاد و در نهایات شود و خود این جنبه نمادین مییم

به دستگاه قضایی گردد. افزایش اهمیت الزامات قاانونی در نظار مراجاع موجب افزایش اعتماد عمومی 

دیگار  قضائی و اصحاب دعوی از طریق متوقف ساختن فوری تحقیقاات غیرقاانونی در حاال انجاام، از

باشد که به نسبت سایر ضمانت امتیازات استثنایی و منحصر به فرد ضمانت اجرای بطالن تحقیقات می

 نماید. اجراها )تعقیب انتظامی و جبران خسارت( جایگاهی ممتاز برای آن ایجاد می

اعتباری، یک گزینه سیاست جنایی اسات با این حال در نهایت، انتخاب ضمانت اجرای بطالن و بی

نیازهای اساسای و بنیاادین نظیار برقاراری موازناه و که قانونگذار هر کشوری، باید ضمن رعایت پیش

المللی حقوق بشر، اصاول بنیاادین نظاام حقاوقی توازن میان مالحظات گوناگون از جمله تعهدات بین

ظام و هاای اساسای افاراد باا نداخلی )از جمله موازین شرعی در کشور ما(، تعارضات حقاوق و آزادی

امنیت عمومی، منافعی که در کشف و تعقیب برخی جرایم، استفاده از شیوه های فوق العاده را توجیاه 

 حقاوق کناونی وضعیت از توانمی که گیری نماید. آنچهکند و...، در مورد حیطه کاربرد آن تصمیممی

 شرایط این رعایت عدم هک دارند کیفری شرایطی امور اثبات در یکه ادله است این نمود استنباط ایران

 بطالن چناین منطقی و عقلی یگردد. الزمهمی به آنها استناد قابلیت عدم و اعتبار و سلب ارزش باعث
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اساتوار گردیاده اناد،  شاده ادلاه باطال بر مبنای که تحقیقاتی یا دادرسی فرایند که است این ای،ادله

 آنهاا از اطالعاات استخراد و هرگونه خارد یدادرس فرایند از شده باطل مستندات متوقف و اقدامات یا

قانون اساسای، باه  93در نظام حقوقی ایران، به نظر می رسد هرچند در اصل  .گردد ممنوع متهم علیه

ها اعم از روحی و جسمی، علیاه خاود ماتهم اعتباری اقرار و شهادت ناشی از شکنجه در همه حالتبی

د و شاهادت( تأکیاد گردیاده، در بااب چگاونگی اثباات یا شخص ثالث و صور مختلف آن )اقرار، سوگن

شاود، شافافیت کاافی وجاود نادارد. همچناین شکنجه یا سوء رفتاری که موجب به بطالن دلیال می

قانون اساسی، قائال باه  93برخالف تصریح اصل  قانونگذار در مقررات مندرد در قانون مجازات اسالمی

طور ضمنی،  ضمانت اجرای ابطال تحقیقاات را جه بهتفکیک شکنجه جسمی و روحی گردیده و در نتی

 های جسمی ساخته است. محدود به اعمال شکنجه

را به « حق دسترسی به وکیل و حق انتخاب وکیل»قانون اساسی  91همچنین باوجود اینکه اصل 

مسالولیت را موجب حق دسترسی به وکیل  کنونی نیز سلبآیین دادرسی کیفری رسمیت شناخته و 

بینی این ضمانت اجرا، به قدر الزم برای جلوگیری از تضاییع دانسته است لیکن پیش ی و انتظامیقانون

اصل نظارت و حضور و کیل در کلیاه مراحال تحقیقاات بینی نماید لذا پیشاین حق متهم کفایت نمی

 ضامن تقویات وصافاز جمله راهکارهای قانونی است که  با ضمانت اجرای بطالن تحقیقات، مقدماتی

 خشد.برا به سیستم عدالت کیفری ارتقاء می اعتماد عمومیدادرسی منصفانه، 

بعالوه هرچند قانونگذار، تحقیق در جرایم منافی عفات را جاز در برخای ماوارد اساتثنایی ممناوع 

دانسته، یا تجسس و نقض حریم خصوصی اشخاص را بعضاً دارای ضمانت اجرای کیفری شمرده است، 

ینگونه ممنوعیت ها، در چه مواردی )اگر اصوالً موضوعیتی داشته باشد( موجب معلوم نیست که نقض ا

بطالن دلیل یا تحقیقات صورت گرفته خواهد شد. همچنین ممنوعیت بازداشت غیرقانونی و خودسرانه 

و بارای متخلفاین از ایان در قوانین اساسی و عادی ایران از لحاظ حقوقی به رسامیت شاناخته شاده 

بینای دیاده پیشتعیین گردیده و ضمانت اجراهای مشخصی برای جبران خسارت بزه مقررات، مجازات

شده است لیکن تردیدهایی در مورد عدم استنادپذیری اقااریر و اظهاارات احتماالی شاخص بازداشات 

شده در مدت بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه، وجود دارد که ناشی از سکوت و اجماال قاوانین فعلای 

 است.  

م، یکی از پیشنهادات مشخص این مقاله آن است که هرگاه نقض حاریم خصوصای، توساط سرانجا

مقامات رسمی و به شکل تخطی از قانون اساسی باشد، دالیل و تحقیقاات انجاام شاده باه کلای فاقاد 

اعتبار شناخته شود. اما چنانچه نقض حریم خصوصی توسط شهروندان عاادی صاورت گیارد )در غیار 

های غیرقاانونی اصاوالً دست آماده از شایوهدله بی اعتبار شناخته می شود(، ادله بهمواردی که شرعاً ا

هاای مورد قبول قرار گیرد. توجیه برای تفکیک نقض هاای ارتکاابی توساط مقاماات عماومی از نقض
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به عناوان نمایناده حاکمیات، بایاد ارتکابی توسط شهروندان عادی، این است که رفتار مقامات عمومی 

توان تحمل کرد که نتیجه سوء اساتفاده از قادرت و مونه رعایت قانون باشد و به هیچ وجه نمیالگو و ن

کاه بارای عنوان دلیل یا تحقیق معتبر، پذیرفته شود. درحالیتخلف یک مقام رسمی، در دادگستری به

کناد و پیشگیری از نقض حریم خصوصی توسط شهروندان، معموالً ضمانت اجرای کیفری کفایات می

نیستند، ضرورت استفاده از ضامانت اجارای ون شهروندان در موقعیت سوء استفاده از قدرت رسمی چ

بطالن دلیل، در مورد آنها، اغلب آنچنان قوی نیست که ارزش صرف نظر کردن از تعقیب جارایم قابال 

 اثبات از طریق چنان دالیلی را داشته باشد. 
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فص لنامه مجل س و پ ژوهش مرک ز ، «دادرسی کیفاری و حقاوق بشار»(، 1932امیدی، جلیل )

 .123-119، ص 93، سال دهم، شماره های مجلس شورای اسالمیپژوهش

نجه در حقااوق ایااران و مطالعااه تطبیقاای جاارم شااک»(، 1991پوربااافرانی، حساان، رحیماای، رئااوف )

 .37-91، ص 99، سال هشتادم، شماره مجله حقوقی دادگستری، «کنوانسیون منع شکنجه
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مجل   ه حق   وقی و قض   ایی ، «ژرف ساااخت دلیاال کیفاااری»(، 1937پورزنااد مقاادم، پژمااان )

 .92-9، ص 92، شماره دادگستری
، («با تاکیاد بار حقاوق فرانساهنظریه بطالن دلیل در فرایند دادرسی کیفری )»(، 1931تدین، عباس )

 .92-13، ص 9، دوره دانشگاه شهید بهشتی تحقیقات حقوقی آزاد
 .نشر میزان :تهران، چا  اول، تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری (،1933تدین، عباس )

حترام به حریم خصوصی اشخاص در مقام تحصیل دلیال در آیاین دادرسای ا»(، 1933تدین، عباس )

-39، ص 19، شاماره نامه مفی د، «کیفری ایران، فرانسه و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

172. 

 مطالعااه تطبیقاای حااق»(، 1991) میااراسااالمیه هماادانی، ا؛ موسااوی، سااید رویااا؛ جعفااری، فریاادون

هاای محااکم کیفاری برخورداری از وکیل در مرحله تعقیب در حقوق داخلی ایران و اسناد و رویه

 .12-21، ص 2شماره ، 27 دوره، های حقوق تطبیقیپژوهش، «المللیبین
، چاا  دوم، تهاران: گانج محشای قانون م دنیمجموعه (، 1932جعفری لنگرودی، محمادجعفر )

 دانش.

، چاا  ای ران اس المی جمه وری در و اسالم در جنایی سیاست(، 1992حسینی، سیدمحمد )

 چهارم، تهران: سمت.

، 2، شاماره جستارهای فقه و حقوق، «تحصیل دلیل از طُرق نامشروع»(، 1999حشمتی، ابوالفضل )

 .  13-33ص 

 .شهر دانش :چا  پانزدهم، تهران ا در قانون آئین دادرسی کیفری، نکته ه(، 1999خالقی، علی )

بررسای قاعادر رده ادلاه در »(، 1991پاور، مجتبای، سابحانی، مهاین )دریابیگی، سیمین دخت، جانی

، 9، شاماره 17، دوره مطالعات حقوقی، «المللی یوگسالوی سابق و روآناداهای کیفری بیندادگاه

 .197-172ص 

بررسی چاالش هاای قاانون آیاین دادرسای کیفاری »(، 1991ماعیل، صادقی، ساالر )نژاد، اسرحیمی

ساال  ،فصلنامه دانش انتظامی آذربایج ان ش رقی، «در ارتباط با ضابطان دادگساتری 1992

 .27-1، ص 2هشتم، شماره 

 ، چا  اول، تهران: نشر میزان.بطالن در آیین دادرسی کیفری(، 1997زراعت، عباس )

، «حق دسترسی به وکیل و حاق دفااع در حقاوق ایاران»(، 12/11/1991، محمدرضا )زمانی درمزاری

21/1/1999  http://www.ihrc.ir/Page.aspx?ID=4359&Group=CaseStudy&Title 
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تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقادماتی آیاین »(، 1999ساقیان، محمدمهدی )

-119، ص 3، شاماره 2، دوره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، «1992دادرسی کیفری مصوب 

193. 

ئات و ماوارد عادول از آن در حقاوق کیفاری و علاوم اصل برا»(، 1931شمس ناتری، محمد ابراهیم )

 .33-31، ص 12، سال چهارم، شماره مجتمع آموزش عالی قم، «جنایی

، «های دادرسای عادالناه در مرحلاه تحقیقاات مقادماتیمعیارهاا و تضامین»(، 1933صابر، محمود )

 .113-129، ص 2، دوره سیزدهم، شماره پژوهشهای حقوق تطبیقی

: نشار تهارانچاا  اول، ، اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه (،1932صادقی، محسن )

 .میزان

قاعاده رد ادلهاه در حقاوق ایااالت متحاده و مقایساه ی آن باا ضامانت »(، 1992پور، مهدی )صبوری

 .112-129، ص 9، شماره های کیفریفصلنامه آموزه، «اجراهای مشابه در حقوق ایران

حق برخورداری از وکیل یا مشاور حقوقی در مرحلاه تحقیقااتی باا »(، 1933ضیایی فر، محمدحسن )

الای  299 -211، ص3، شماره فصلنامه حقوق اساسی، «تاکید بر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر

299  . 

، دوره جله حقوقی دادگستریم، «بر رفتار قضاتفرایند نظارت انتظامی»(، 1997طهماسبی، جواد ) 

 .229-279، ص 13، شماره 11

، 12دوره ، دانش انتظامیفصلنامه ، «ولیت مدنی ضابطین دادگستریلمس»(، 1939عباسلو، بختیار )

   .197-31، ص 2شماره 

، سال هشتم، دوره فصلنامه علمی کارآگاه، «حقوق متهم و کرامت انسانی»(، 1992عسکری، فرزاد )

 .33-31، ص 97، شماره 2

جایگااه الزاماات اخالقای در فرآیناد تحقیقاات »(، 1993غالمی، نبی اله، ماؤذن زادگاان، حسانعلی )

نش ریه اخ الق زیس تی دانش گاه عالم ه ، «یین دادرسی کیفری ایارانمقدماتی در قانون آ

 .22-91، ص 21، شماره 1، دوره طباطبایی
رویکرد تطبیقی به قاعده معتبر ناشناختن ادله در نظام »(، 1931فرجیها، محمد، مقدسی، محمد باقر )
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