مطالعه تطبيقي دليل و جايگاه آن در نظام کيفري ايران و فقه شافعي
منوچهر صادقي
امام جمعه ،محقق و نويسنده از اهل سنت
رئيس شعبه دهم محاکم عمومي حقوقي شهرستان کرمانشاه وا مام جمعه شهر ريجاب
چکيده
دليل ،از ارکان اصلي فرايند دادرسي¬هاي کيفري است و مقصود آن نيز کشف حقيقت است .به دليل
آن¬که حقيقت در امر کيفري ،بر خالف امر مدني به راحتي قابل شناسايي و تشخيص نيست و برخي اوقات،
کشف واقع در يک امر کيفري ،مستلزم واکاوي امور ديگري است؛ حقوق¬دانان قائل به وجود و ايفاي نقشي
فعال براي قاضي کيفري شده¬اند و بنابراين ،اصل تحصيل دليل را براي وي صادق مي¬دانند .اما در عين
حال به بهانه آزاد بودن قاضي کيفري در تحصيل دليل ،دست قاضي براي اعمال هر شيوه¬اي در اين زمينه
گشوده نيست .عدم رعايت مقررات قانوني و بيتوجهي به حقوق و منافع انساني در اين زمينه ،سبب سلب
ارزش اثباتي داليل ابراز مي¬گردد .بدين ترتيب اصل آزادانه بودن تحصيل دليل در امور کيفري توسط اصل
ديگري تحت عنوان «مشروع بودن تحصيل دليل» تعديل و محدود شده است .بررسي تفصيلي تحصيل دليل
در حقوق جمهوري اسالمي ايران و فقه شافعي ،ضمن فراهم آوردن امکان شناخت جامع¬تر نسبت به فقه
شافعي مي¬تواند براي حقوق داخلي نيز مفيد واقع گردد.
واژگان کليدى :دليل ،دادرسي ،تحصيل دليل ،فقه شافعي.

درآمد
موضوع تحصيل دليل ،يکي از موضوعات مهم در حوزه آئين دادرسي کيفري مي-باشد .اين موضوع از دو
جهت قابل بحث و بررسي است؛ يکي از اين جهت که بر خالف دادرسي مدني ،قاضي کيفري مجاز به
تحصيل دليل مي¬باشد و به اصطالح ،دست قاضي در تحصيل دليل باز است و از طرف ديگر ،براساس اصل
مشروعيت تحصيل دليل ،تا حدودي اين آزادي محدود مي¬گردد.
در مقاله¬ي پيش¬رو ،موضوع تحصيل دليل از دو منظر فرق و تعارض يا عدم تعارض ميان آنها در حقوق
کيفري فعلي ايران مورد بررسي قرار گرفته است .از آن¬جايي که قوانين کيفري ايران ملهم از فقه اماميه
مي¬باشد ،موضوع مورد بررسي از منظر فقه شافعي به عنوان نزديک¬ترين فقه اهل سنت به فقه اماميه
بحث و بررسي شده است تا وجوه اشتراک و افتراق تحصيل دليل از ابعاد فوق ،هم در حقوق کيفري ايران و

هم در فقه شافعي شناسايي و در نهايت ،نقاط قوت و ضعف و پيشنهادات الزم در جهت غناي قوانين و
مقررات و عنداللزوم اصالحات کيفري ارائه گردد.
 .1مفهوم¬شناسي
 .1.1مفهوم لغوي
ادله و داليل ،هر دو جمع مکسر در زبان تازي مي¬باشند که مفرد ادله ،دليل و مفرد داليل را داللت
مي¬دانند (دياني .)8 :1831،در يک معناي ديگر ،دليل را بر وزن «فَعيل» آورده¬اند ،در لغت ،از ماده¬ي
«دَلَّ ،يدُلُّ ،دِالله» و در مفهوم فاعل ،به معناي راهنما و چيزي است که براي اثبات امري به کار برده
مي¬شود (زمخشري1991 ،م .)198 :همچنين دليل را در معني «به سوي آن چيز راهنمايي کرد» (الي
الشيء و عليه) نيز آورده¬اند و ادله و ادالء را به معناي برهان و آنچه باعث راهنمايي شود ،تعبير نموده-اند
(لويس مالوف.)131 :1898،
لغت¬نامه دهخدا نيز دليل را به معناي راهنما ،راهبر ،رهنمون و راه¬نماياننده گرفته است و نيز فرهنگ
کامل فارسي ،آن را به معناي گواه ،راهنما ،نشان و نيز آنچه براي اثبات امري به کار رود ،آورده است .با
استفاده از همين مفاهيم ،دليل را مي¬توان «نمايان¬کننده» يا «نماياننده» نيز معنا کرد (شمس:1839 ،
.)13
دليل در زبان حقوقي فرانسه ،در دو معناي موسع به معناي اقامه¬ي واقع يا (حاق) يک عمل حقوقي يا يک
واقعه¬ي حقوقي و در معناي مضيق ،شيوه¬اي است براي اثبات آن عمل يا واقعه¬ي حقوقي (دياني،
.)1 :1831
 .1.1مفهوم حقوقي
در خصوص مفهوم حقوقي دليل ،تعاريفي از سوي برخي حقوق¬دانان مطرح گرديده که برخي از مهم¬ترين
آنها به شرح ذيل است:
«ادله اثبات دعوي که در مراجع قضايي به کار مي¬رود و ادعاي مدّعي را مي¬تواند اثبات کند».
(حسيني¬نژاد)3 :1831 ،
«آنچه وجدان دادرس را در اثبات ادعا قانع مي¬کند ،در علم حقوق اصطالحاً دليل ناميده مي¬شود».
(صدرزاده افشار)8 :1831 ،
«دليل ،چيزي است که براي اثبات امري در خصوص دعاوي به کار مي¬رود .قوانيني که جنبه اثباتي دارند و
کاشف از امري مي¬باشند ،دليل ناميده مي¬شوند( ».جعفري لنگرودي)819 :1831،

با بررسي تعاريف مختلف از بحث دليل و تحليل هر کدام از آن¬ها ،مي¬توان به يک تعريف جامع و کامل
دست يافت که چنين بيان است:
دليل ،امر معلومي است که غالباً توسط يکي از اصحاب دعوي ،در مراجع قضايي براي آشکار ساختن حقيقت
امر مجهولِ مورد ادعا به کار مي¬رود؛ خواه موجب اقناع وجدان قاضي يا کشف مجهولي شود يا صرفاً حل
دعوي ،مورد توجه باشد .در واقع ،دليل در حقوق ،در دو مفهوم به کار گرفته مي¬شود :در مفهوم اخص؛
دليل ،به هر وسيله¬اي اطالق مي¬شود که در قانون پيش¬بيني شده و در مرجع قضايي ،با نماياندن امري
سبب اقناع وجدان (ايجاد باور دروني) دادرس نسبت به واقعيت ادعا شود و در مفهوم اعم؛ دليل ،فراهم
آوردن وسايلي است که وجدان دادرس را اقناع مي¬نمايد؛ «پس اين¬که گفته مي¬شود بار دليل بر دوش
مدعي است ،به معناي آن است که تدارک ،تهيه و ارائه وسايلي که وجدان دادرس را نسبت به واقعيت امر
مورد ادعا اقناع نمايد ،به عهده مدعي است؛ چه خواهان يا خوانده باشد( ».شمس.)13 :1839 ،
در قانون مدني ايران از دليل تعريفي به عمل نيامده است ،بلکه در ماده  1123از اين قانون به ذکر ادله¬ي
اثبات دعوي پرداخته شده است ،البته در فصل دهم از قانون آيين دادرسي مدني عبارت داليل آمده است و
ماده¬ي 191در اين زمينه بيان مي¬دارد« :دليل ،عبارت از امري است که اصحاب دعوي براي اثبات يا دفاع
از دعوي به آن استناد مي¬نمايند».
پس از تبيين کامل مفهوم دليل ،به اين نتيجه خواهيم رسيد که بايد ميان ادله و مدعا ،رابطه¬ي منطقي
وجود داشته باشد .در غير اين صورت ،سه حالت از نظر منطقي قابل تصور است که هر يک ،مصداقي براي
مغالطه¬ي دليل نامربوط ( )ignoratio elenchiمي¬باشد:
 .1زماني که به اصطالح ،دليل ،اخص از مدعا است و نمي¬تواند مدعاي مورد نظر را به طور کامل اثبات
نمايد.
 .1زماني که دليل ،اعم از مدعا است؛ يعني آن¬چه از دليل فهميده مي¬شود ،مطلبي عام و کلي است نه
حالت خاص مورد ادعا.
 .8وقتي که دليل ،نسبت به مدعا بيگانه و نامربوط است.
تعريف دليل نامربوط بر بسياري از مغالطات ديگر نيز مصداق پيدا مي¬کند .در تشخيص و اطالق نام نيز بايد
مواردي را مغالطه¬ي دليل نامربوط دانست که مصداق مغالطه¬هاي ديگر نباشد (خندان 813 :1898،و
.)819
 .1.8تمايزات ادله در دعاوي حقوقي و کيفري
 .1.8.1از جهت شخص استفاده کننده

ادله اثبات دعوي ،از جهت شخص استفاده کننده ،اين تفاوت را دارند که جمع¬آوري و تهيه ادله در دعاوي
حقوقي به عهده اصحاب دعوي مي¬باشد .آنها موظفند براي اثبات آن¬چه نسبت به آن ادعا دارند ،داليل
کافي و معتبر فراهم آورده ،ادعاي خود را به اثبات برسانند .قاضي در اين ميان ،نقش يک ناظرِ بي¬طرف را
دارد که با ارزيابي ادله¬ي ارائه شده از جانب طرفين دعوا ،به قضاوت نهايي مي¬پردازد.
قاضي در دعاوي حقوقي ،حتي از راهنمايي يکي از اصحاب دعوي منع شده است .قانون آئين دادرسي مدني
در اين باره اظهار مي¬دارد ...« :دادرس نمي¬تواند به هيچ يک از طرفين ،در بيان ادعا يا نحوه استدالل و
اقامه دليل ،کمک کند( »...ماده  31آيين دادرسي مدني).
قانون آيين دادرسي مدني ،حتي تأمين دليل مربوط به مواردي که تحقيق محلي و ثبت ساير داليل از قبيل
اخذ نظر مطلعين ،استعالم کارشناسان يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل که فوراً الزم است و در
صورت تأخير ،ممکن است متعذّر يا متعسّر شوند را منوط به درخواست اصحاب دعوي کرده است و اگر
درخواست مربوط صورت نگيرد ،قاضي اصالً حق ندارد به چنين عملي اقدام کند (ماده  812قانون آيين
دادرسي مدني).
در دعاوي کيفري ،جمع¬آوري ادله به عهده دستگاه قضايي مي¬باشد .در قانون آيين دادرسي کيفري آمده
است« :مقام قضايي محل ،مکلّف است کليه اقدامات را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار متهم و هر
تحقيقي که براي کشف جرم الزم بداند ،به عمل آورده و نتيجه اقدامات خود را سريعاً به مقام قضايي صالح،
اعالم نمايد» (ماده  18قانون آيين دادرسي کيفري) .در تکميل اين مطلب در جاي ديگر آمده است« :در
صورتي که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را کافي نيافت ،مي¬تواند تکميل آن را بخواهد .در اين مورد،
ضابطين مکلفند به دستور مقام قضايي ،تحقيقات و اقدامات قانوني را براي کشف جرم ،به عمل آورند( ».ماده
 11قانون آيين دادرسي کيفري)
 .1.8.1هدف استناد
هدف اصلي از بهره¬گيري از ادله در دعاوي حقوقي ،فصل خصومت بين اصحاب دعوي و تأمين منافع
خصوصي آنان مي¬باشد (گلدوزيان .)8 :1831 ،بنابراين ،هدف نهايي دادرس فقط فصل دعوي و رفع
خصومت است ،اما موضوع مهم¬تر در دادرسي-هاي کيفري ،هدف نهايي است؛ زيرا عمل مجرمانه و تحقّق
بزه ،همانند اَعمال و وقايع حقوقي ،يک پديده ساده نيست که محدود به حوزه حقوقي اصحاب دعوي باشد.
ارتکاب عمل مجرمانه بر شخص مجني عليه ،به نظم و امنيت عمومي ،خلل وارد مي¬کند و منافع عمومي
جامعه را مورد تهديد و تجاوز قرار مي¬دهد .به همين دليل ،دادرس با تالش¬هايي که براي کشف حقيقت
انجام مي¬دهد ،در پي جلوگيري از جرائم و جنايات ،اِعمال مجازات يا اصالح مجرم است .اين امر ،بر خالف
دعاوي حقوقي است که دادرس صرفاً در پي فصل دعوا و جبران ضرر و زيان اصحاب دعوي است (همان.)8 :
 .1.8.8کميت

تفاوت ادلّه در دو مورد از جهت کميت ،دقيقاً زاييده تفاوت در هدف استناد به آنهاست .از آن¬جا که هدف
نهايي استناد به ادله در دعاوي حقوقي ،فقط فصل دعواي خصوصي افراد است ،قضاوت نيز منحصر به
محدوده معين مي¬شود.
دادرس وظيفه دارد فقط به احراز صحت ادعاي يکي از طرفين دعوي بپردازد« .او مکلف است (در دعاوي
حقوقي) تنها به امور مورد ادعاي اصحاب دعوي توجه کند؛ زيرا وظيفه او ،فقط بيان حکم دعوي است و در
طرح آن ،تکليفي ندارد .دادرس نمي-تواند چيزي را بر ادعاي آنان بيفزايد يا چيزي را از آن بکاهد ...بايد
توجه داشت که دادرس حقوقي مانند دادرس کيفري نيست و نمي¬تواند اموري را که اصحاب دعوي طرح
نکرده¬اند ،رأساً بررسي نمايد و يا بدون درخواست ،قرار ارائه اسناد صادر کند .اگر متوجه شود که با فقدان
ارائه اسناد يا گواهي ،امور مورد ادعا ثابت نمي¬شود ،فقط مکلف است ادعاي خواهان را رد کند( ».صدرزاده
افشار.)3 :1831 ،
دادرس همچنين در بهره¬گيري از ادلّه¬ي نامحدود مجاز نيست .به همين سبب ،ادله اثبات دعوي در
دعاوي حقوقي ،نوعاً در قانون پيش¬بيني گرديده و ارزش و اعتبار هر کدام نيز از پيش تعيين شده است؛ اما
در دعاوي کيفري ،چون قضيه در حدي باالتر از حل دعواي خصوصي و جبران ضرر و زيان مطرح است و
دادرس موظّف است براي رسيدن به اهدافي که قبالً ذکر شد ،حقيقت را کشف کند؛ اگر بنا باشد که دادرس
آزادي عمل نداشته باشد و در تعقيب قضيه ،به چارچوب سابق¬الذکر در دعاوي حقوقي محدود شود ،امکان
کشف حقيقت و رسيدن به اهداف مبتني بر آن تا حد زيادي کاهش خواهد يافت .از اين رو ،به دستگاه
قضايي اجازه داده مي¬شود تا براي کشف بزه و شناسايي کامل جزئيات و کيفيات آن ،از همه وسايل
استفاده کند و به گفته يکي از حقوقدانان «دادسرا بايد داراي وسايل و ابزار مجهز تحقيق و بازجويي باشد تا
تعقيب جرائم و تحقيق درباره آنها و نيز کيفر بزهکاران به صورت موثر و سريع و در ضمن با دقت کافي انجام
يابد ...در حقوق جزا که عالوه بر اثبات اَعمال حقوقي ،معموالً اثبات وقايع مادي و رواني نيز مطرح است،
انواع داليل از قبيل اسناد کتبي ،شهادت ،اقرار ،معاينات ،تحقيقات محلي و کارشناسي ،قرائن ،امارات و غيره
اعتبار دارند .بدين ترتيب ،طُرُق تحصيل دليل ،متعدد و آزاد است .ارزش دليل نيز برخالف قانون مدني
پيشاپيش در قانون ذکر نشده است و در واقع ،قاضي است که آن را مورد ارزيابي قرار مي¬دهد» (گلدوزيان،
 .)1 :1831البته الزم به ذکر است که نظام ادله معنوي در هر دو مورد دادرسي حقوقي و کيفري جديد مورد
پذيرش واقع شده و مقام قضايي مي¬تواند هر نوع تحقيق که به کشف حقيقت يا حل مسأله کمک مي¬کند
را صورت دهد؛ بنابراين از اين لحاظ ،اين¬که بگوييم دادرسي حقوقي تنها محدود به داليل ارائه شده است،
کامالً صحيح نمي¬باشد.
 .1.8.1قابليت تجزيه و عدم آن

يکي از تفاوت¬هايي که بين ادله اثبات دعوي در دعاوي حقوقي و دعاوي کيفري وجود دارد ،اين است که
بعضي از ادله مثل اقرار در دعاوي حقوقي قابل تجزيه نيست؛ ولي در دعاوي کيفري ،امکان تجزيه آن وجود
دارد .قاضي در امور کيفري مي¬تواند اقرار متهم را تجزيه نموده و فقط بخشي از آن را مستند اصدار حکم
قرار دهد ،ولي در دعاوي حقوقي چنين نيست .در اين دسته از دعاوي ،قاضي يا بايد اقرار متهم را به طور
کامل بپذيرد و به استناد آن ،دعوي را فيصله دهد و يا به طور کامل ،آن را از عِداد داليل خارج کند« .در
پرونده کيفري نيز اثبات امور مدني ،تابع قواعد دليل در حقوق مدني است .به طور مثال ،دادگاه نمي¬تواند
اقرار متهم را در مورد وجود قرارداد امانت تجزيه نموده ،قسمتي از اقرار را مبناي تحقق جرم خيانت در
امانت بداند» (همان.)92 :
 .1.8.2زمان تهيه
تفاوت ديگري که بين ادله اثبات دعوي در دعاوي حقوقي و دعاوي کيفري وجود دارد ،از نظر زمان تهيه آنها
مي¬باشد .در دعاوي حقوقي ،از آن¬جا که نوعاً مقصود ،اثبات اَعمال حقوقي مي¬باشد و اَعمال حقوقي،
قبل از وقوع نزاع و طرح دعوي ،به وقوع مي¬پيوندند ،قوانين و مقررات به صراحت مقرر مي¬دارند که ادله
اثبات آن (دعوي) هم ،پيش از مطرح شدن منازعه و اقامه دعوي بايد فراهم شود .مجموعه¬ي قوانين و
مقررات ثبت اسناد ،دفاتر تجاري ،تنظيم اسناد ،اخذ شهود و ...ناظر بر همين موضوع مي¬باشد .بنابراين
قانون¬گذار براي پيش¬گيري از تضييع حق افراد ،پيش¬بيني-هايي را در نظر داشته است تا وقتي آنها يک
عمل حقوقي را انجام مي¬دهند بتوانند از پيش ،براي آن دليل تهيه کنند تا در صورت بروز منازعه و اقامه
دعوي در دادگاه ،امکان ارائه دليل روشن بر ادعاي طرفي که حق با اوست ،وجود داشته باشد .اما در دعاوي
کيفري ،چون غالباً مقصود ،اثبات امور عادي از قبيل ارتکاب اَعمال مجرمانه و عناصر مادي و رواني بزه
مي¬باشد ،امکان تهيه دليل از زمان وقوع وجود ندارد .بنابراين ،قانون¬گذار نمي¬تواند براي اين نوع دعاوي،
ادله اثبات پيش¬بيني نمايد .به همين دليل ،نظر غالب اين است که قاضي بايد بتواند از هر راهي که ممکن
است اقناع وجدان حاصل نمايد و دست او در تحقيق و تفحّص و جمع¬آوري ادله براي اثبات جرم ،نسبت به
دعاوي حقوقي ،بايد بازتر باشد.
 .1اقسام ادله اثبات از حيث درجه اعتبار در نظام دادرسي کيفري
نظام دادرسي در ايران همواره با فراز و نشيب¬هايي همراه بوده است .در گذر تاريخ ،مواردي از اين دست
بيان گرديده که در مانحن فيه به اين نتيجه خواهيم رسيد که نظام دادرسي در ايران براساس داليل متقن
استوار بوده است .در سير تاريخ ،استناد به ادله در قرون وسطي و ايران قبل از اسالم ،ادله در نظام دادرسي
براساس قسامه ،سوگند و اوردالي بوده است .طبق قانون ساليک ،وقتي که متهم نمي¬توانست ادله¬اي از
قبيل شهود يا قسامه اقامه کند ،سوگند وي به تنهايي کافي نبوده و ناگزير مي¬بايست به آزمون¬هاي
سنتيِ«اوردالي» (داوري ايزدي) تن مي¬داد.

اوردالي ( )ordalieعبارت است از دليلي قضايي که تحت عنوان داوري ايزدي ،به ويژه در قرون وسطا متداول
بود .اين روش که به ويژه نزد ژرمن¬ها اعتبار خاصي داشت و ريشه در اعتقادات دوران بت¬پرستي دارد ،بر
اين تفکر غلط استوار بود که هر گاه متهم واقعاً بي¬گناه باشد ،ايزدان به ياري¬اش مي¬شتابند .توسل به
اوردالي در گذشته بسيار مورد توجه بود ،براي مثال در ماده  1منشور حمورابي ،استفاده از اوردالي به عنوان
«دليل قضايي» پذيرفته شده بود که براساس آن ،اگر کسي ديگري را به جادوگري متهم کند و نتواند ادعاي
خود را ثابت کند ،متهم مي¬تواند به رودخانه رفته و در داخل آب غوطه¬ور شود و اگر در رودخانه غرق
شد؛ شاکي ،خانه¬ي او را تصاحب مي¬کند و اگر رودخانه بي¬گناهي او را نشان داد و وي بدون صدمه از
آب خارج گرديد ،کسي که او را متهم به جادوگري نموده ،بايد کشته شود و آن¬که از رودخانه سالم بيرون
آمده ،مي¬تواند خانه و اموال شاکي را ضبط نمايد (آشوري.)18 :1829،
در ايران قبل از اسالم نيز اوردالي (وَر) وسيله¬ي اثبات بي گناهي و يا صحت امري محسوب مي¬شد و
ظاهراً متشکل از سي و سه آيين قابل تقسيم به «وَر گرم» و «وَر سرد» بوده است که در «وَر گرم» از روغن
داغ يا آتش يا آهن تفته و در «وَر سرد» از شيره¬ي گياهان و زهرهاي مختلف و به ويژه آب و ساير مواد
سيال استفاده مي¬شده است که نمونه¬ي آن را مي¬توان در داستان سياوش در شاهنامه مشاهده نمود.
اوردالي در سال  1112ميالدي به موجب تصميم متخذ شده در شوراي روحانيت مسيح ،ممنوع اعالم شد.
 .1.1اقسام دليل در نظام حقوقي ايران
 .1.1.1ادله قانوني
گاهي اوقات ،حدود ارزش و اعتبار ادله ،از پيش ،توسط خود قانون¬گذار معين مي-شود و قاضي بايد در
چارچوب و در موارد خاصي از آنها براي فصل دعوي استفاده نمايد که به اين نوع ادله ،ادله قانوني
مي¬گويند .به عنوان مثال ،به موجب قانون ثبت اسناد و امالک ،اثبات معامالت راجع به غيرمنقول ،فقط به
وسيله سند رسمي ممکن خواهد بود (ماده  13قانون ثبت اسناد و امالک).
بر همين اساس به نظر مي¬رسد ،سند رسمي موضوع ماده  13قانون ثبت اسناد و امالک و دفاتر اسناد
رسمي با توجه به مراحل مختلف و تشريفات خاصي که قانون¬گذار براي اين¬گونه اسناد لحاظ نموده است،
جزء ادله¬ي قانوني قلمداد گردد و اين فارغ از بحث ادله¬ي اخالقي (وجداني) است.
 .1.1.1ادله اخالقي (وجداني)
در موارد زيادي ،دادرس براي کشف واقع و تحصيل اقناع وجدان و براي فيصله دادن به دعوايي ،آزادي عمل
دارد و مي¬تواند براي رسيدن به واقع ،از هر گونه دليلي استفاده کند (ماده  821قانون آيين دادرسي مدني
و ماده  13اليحه قانون تشکيل دادگاه¬هاي عمومي و انقالب) ،و ميزان اعتبار دليل را نيز خودش معين
نمايد .حقوق¬دانان ،اين قسم ادله را ادله اخالقي يا وجداني نام نهاده¬اند.

در اين ميان ،انواع ادله مواردي که در متون قانوني ذکر شده¬اند ،عبارتند از:
الف .مشاهدات و دريافت دادرس :معاينه محلي ،امارات قضايي و علم قاضي.
ب .اسناد کتبي :اسناد رسمي (موضوع ماده¬ي  13قانون ثبت اسناد و امالک و دفاتر اسناد رسمي) و اسناد
عادي.
ج .اعالن طرفين :اقرار ،سوگند و قسّامه.
د .اعالن شخص ثالث :شهادت ،نظر کارشناس ،گواهي و تحقيق محلي.
 .1.1اقسام دليل در فقه شافعي
داليل در فقه شافعي ،آن¬طوري که در نصوص قانوني در جمهوري اسالمي ايران آمده ،احصاء نشده است
«هر حکمي که مخالف با نص کتاب (قرآن مجيد) يا سنت (حديث پيامبر اکرم) يا قياس جلي يا اجماع
باشد ،بر قاضي مجتهد واجب است آن حکم را نقض کند؛ يعني بطالن آن را اظهار نمايد ،اگر چه به او رجوع
نشود .هم¬چنان هر حکمي که مخالف با نص سر مذهب باشد يا مطابق قول يا مرجوح باشد ،بر قاضي واجب
است آن حکم را نقض کند؛ اگر چه قاضي ضروري باشد ،خواه حکم خود قاضي باشد يا حکم قاضي ديگر».
حکمي که مخالف هر چهار مذهب باشد ،صورت حکم مخالف اجماع را دارد که به طور قطع بايد نقض شود.
قاضي هر حکمي را که نقض مي¬کند ،بايد مستند خود را بيان کند .حکم و فتواي به قول ضعيف باطل
است و نيز حکم و فتواي به غير قول صحيح درست نيست .قاضي درست نيست به آن¬چه که علم به خالف
آن دارد ،حکم بکند ،اگر چه بينه به ثبوت آن اقامه شود ،در صورتي ¬که به خالف علم قاضي اقامه¬ي بينه
شود ،بر قاضي واجب است از قضيه به کلي اعراض کند ،به جهت اين¬که علم با بينه تعارض پيدا مي¬کند و
هر دو ساقط مي¬شوند؛ يعني نه به علم خود مي¬تواند حکم کند و نه به بينه( .مردوخ)112-111 :1828 ،
در متون فقهي «فقه شافعي» ،دسته¬بندي داليل به صورت منظم بيان نشده و به طور پراکنده ،هم در
دعاوي حقوقي و هم در دعاوي کيفري به صورت مشترک بيان شده است و بيشتر طبقه¬بندي ادله بر
مبناي نوع حقوق بوده ،به طوري که تقسيم¬بندي زير در اين خصوص ارائه شده است.
 .1.1.1اقسام دليل در حق¬الناس
 .1.1.1.1نوع اول از حقوق مردمان
حقي که مال است يا مقصود از آن مال است ،اما آنچه حق مالي است مانند اعيان ،وام¬ها ،ديون ،اجاره،
رهن ،اقرار ،غصب و امثال آن .در اين¬گونه حقوق ،گواهي دو مرد و يا يک مرد و دو زن مقبول است ،چون
خداوند مي¬فرمايد:

«و استشهدوا شهيدين من رجالکم فأن لم تکونا رجلين فرجل و امرأتان» (بقره)131 ،
«دو کس را به گواهي بطلبيد از مردان خودتان و اگر دو مرد نبودند ،پس يک مرد و دو زن را».
همان¬گونه که در اين¬گونه حقوق ،گواهي يک مرد و دو زن پذيرفته مي¬شود يک گواه و سوگند خوردن
مدعي نيز پذيرفته مي¬شود .چون پيامبر با دو شاهد و سوگند خوردن مدعي حکم کرد .به روايت مسلم و
ماوردي که آن را هشت نفر از اصحاب روايت کرده¬اند ،واجب است که قسم خوردن و سوگند مدعي پس از
اداي شهادت شاهد باشد (عيسي عاشور)321 :1891 ،
 .1.1.1.1نوع دوم از حقوق مردمان
مقصود از اين حقوق ،چيزي است که مردان مي¬توانند بر آن اطالع حاصل کنند؛ مانند اثبات نسب ،نکاح و
طالق ،آزاد کردن عبد و جاريه ،والء و وکالت ،وصيت و قتل عمدي که مقصود از آن قصاص باشد ،حدودات
شرعي ديگر به جز حد زنا ،بلوغ ،انقضاي عده و عفو از قصاص ،ايالء و ظهار ،مرگ و خلع از جانب زن و قول
به آزادي عبد و جاريه پس از مرگ و عقد به کتابت با عبد و کنيز .در اين¬گونه حقوق ،جز گواهي دو مرد
قبول نيست (همان )321 :و دليل بعضي از اين موارد ،قول خداي متعالي است« :حين الوصيه اثنان ذوا عدل
منکم» (مائده« :)111 ،به هنگام وصيت ،دو مرد عادل از شما حاضر باشند».
در قانون مدني ايران ،دو نوع وصيت تمليکي و عهدي وجود دارد که برابر م 311ق.م «وصيت تمليکي عبارت
است از اين¬که کسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش به ديگري مجاناً تمليک کند و
وصيت عهدي عبارت است از اين¬که شخصي يک يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگري
مأمور مي¬نمايد» و براي اثبات آن ،از آن¬جا که دعوا غيرمالي است ،مي¬توان به ماده¬ي  181ق.آ.د.م
استناد نمود که با گواهي دو مرد قابليت اثبات دارد .در ضمن بايد متذکر شد که برابر م 131ق.ا.ح،
وصيت¬نامه اعم از اين¬که راجع به وصيت عهدي يا تمليکي ،منقول يا غيرمنقول ممکن است به طور
رسمي يا خودنوشت يا سري تنظيم شود .با مروري در موازين فقه امام شافعي ،مورد خاصي در اين خصوص
مشاهده نگرديده است.
خداوند در اين زمينه مي¬فرمايد:
«فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوي عدل منکم» (طالق)1 ،
«پس ايشان را به نيکي و به خوبي نگاه داريد يا از آنان به خوبي و نيکي جدا شويد و به گواهي بگيريد دو
مرد عادل از خودتان».
و پيامبر نيز فرموده است« :هيچ عقد نکاحي درست نيست؛ مگر با بودن ولي صاحب رشد و دو گواه عادل».

ابن شهاب هم گفته است :سنت پيامبر بر اين بوده است که شهادت و گواهي دادن زنان در حدودات شرعي
و در عقد نکاح و در طالق جايز نيست که اين نقل قول ،مرسل است.
 .1.1.1.8نوع سوم از حقوق مردم
اين نوع از حقوق ،آن است که مردان به آن مطلع نمي¬شوند و اختصاص به زنان دارد و غالباً زنان آن را
مي¬شناسند و در آن¬ ،شهادت زنان جدا از مردان پذيرفته مي-شود؛ مانند والدت ،بودن پرده بکارت و
دوشيزگي ،نداشتن آلت ،انسداد مجراي آلت تناسلي زنان با گوشت يا استخوان ،حيض و رضاع و همچنين
عيوب زنان از قبيل پيسي و غير آن در پايين¬تر از کمر و همچين فرياد کشيدن نوزاد به هنگام زادن که
نشانه زنده به دنيا آمدن اوست (عيسي عاشور.)322 :1891 ،
بنا به قول مشهور در همه اين موارد ،جز گواهي دادن چهار زن قبول نيست و براي صحيح بودن شهادت
زنان ،به قول زهري استناد شده که گفت« :سنت پيامبر بر آن بود که در چيزهايي که جز زنان از آن اطالع
ندارند ،گواهي آنان جايز است».
عبدالرزاق ،آن را از شهاب زهري به همين معني روايت است و به عالوه اين¬گونه موارد را غالباً مردان
نمي¬بينند .پس اگر شهادت زنان پذيرفته نشود ،اثبات اين¬گونه موارد دشوار است و اما اين¬که بايد چهار
نفر زن باشند ،به آن جهت است که خداوند ،خود دو زن را جاي يک مرد نهاده است و هر گاه شهادت و
گواهي زنان جايز باشد ،در همان موارد شهادت و گواهي دو زن و يک مرد و گواهي دو مرد نيز قبول است و
جايز مي¬باشد و سزاوارتر به قبول است.
 .1.1.1اقسام دليل در حق اهلل
 .1.1.1.1نوع اول از حقوق الهي
حقوقي که گواهي کمتر از چهار نفر در آن قبول نيست؛ مانند ارتکاب زنا ،عمل لواط و تجاوز جنسي به
حيوانات (همان .)321 :دليل اين¬که در زنا و عمل لواط ،گواهان بايد چهار نفر باشد قول خداي متعال
است:
«والالتي يأتين الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا عليهن اربعه منکم» (نساء)12 ،
«آن کساني که از زنان شما مرتکب عمل زشت زنا مي¬شوند ،چهار نفر از خودتان به آنان گواه بگيريد».
همچنين در قول خداي متعال آمده است:
«لوال جاء و باربعه شهداء» (نور« )18 ،پس چرا چهار گواه بر آن نياوردند».

و در مسلم آمده است که سعد بن عباد (رض) به پيامبر گفت :چنانچه با زنم ،مردي يافتم؛ يعني بر بستر
وي ،او را مهلت دهم و رها کنم تا اين¬که چهار گواه پيدا کنم و بياورم( .صحيح مسلم ،جلد سوم ،صفحه
)121
پيامبر فرمودند« :آري» ...براي اين¬که عمل زنا و عمل لواط از زشت¬ترين و بزرگ¬ترين گناهان
مي¬باشند ،در گواهي دادن بر آنها سخت¬گيري شده است تا بيشتر مخفي شود و گناهان زشت آشکار
نشوند .اما تجاوز به حيوان ،باز هم دخول فرج در فرج است و موجب غسل مي¬گردد ،پس شبيه به زناي با
آدمي است.
 .1.1.1.1نوع دوم حقوق الهي
حقوقي است که زنان در آن دخالت ندارند و در آن ،جز شهادت دو مرد قبول نيست؛ مانند حد
مي¬خوارگي ،قطع طريق ،راهزني و قتل به سبب مرتد شدن و امثال آن .چون خداوند مي¬گويد« :دو نفر
عادل از خودتان (يعني مردان) به آن گواه بگيريد».
 .1.1.1.8نوع سوم از حقوق الهي
حقوقي است که گواهي يک نفر در آن قبول است؛ مانند رؤيت هالل ماه رمضان که در آن ،به قول ابن عمر
احتجاج شده است که گفت« :مردم براي ديدن هالل ماه رمضان گرد آمده بودند که من به پيامبر خبر
دادم ،هالل را ديدم؛ پس روزه گرفت و مردم را به روزه گرفتن امر فرمود» در روايت ابوداود و ابن حيان در
صحيح خود و روايت دار قطني و حاکم نيز گفته است برابر شرط مسلم صحيح است( .عيسي عاشور:1891 ،
)323-321
 .8الزامات قانوني حاکم بر روشهاي گردآوري داليل
 .8.1نظام حقوقي ايران
«طبق اصل  83قانون اساسي ،اگر اقرار ،ناشي از شکنجه و ساير رفتارهاي غيرانساني باشد ،چنين اقراري
باطل است و نمي¬توان به اين نوع اقرار استناد کرد» (همان.)818 :
«ممنوعيت اغفال يا اکراه يا اجبار متهم در ماده  119قانون آيين دادرسي کيفري و توجه به مورد وثوق و
اعتماد بودن ضابطان در ماده  12اين قانون يا تکيه بر شرف و وجدان در انشاي رأي يادشده در ماده 111
همين قانون و ،...همگي به نحوي بيان¬گر [لزوم] احترام به اصل رعايت مشروعيت و صداقت در تحصيل
دليل¬اند» (تدين .)139 :1833،همچنين ،قانون اساسي براي اجراي عدالت در زمينه تحصيل دليل ،در
اصول  111 ،121و  131بر استقالل قضات تأکيد کرده است تا هنگام جمع¬آوري دليل ،هيچ مقامي نتواند
آنان را تحت تأثير قرار دهد» (همان .)139 :البته ،بايد تأکيد کرد که «موضوع مشروعيت تحصيل دليل ،به
صراحت در قوانين کيفري ايران و به ويژه ،قانون آيين دادرسي کيفري ،پيش¬بيني نشده است و فقط از

مفهوم و استنتاج از برخي مواد ،مي¬توان به [لزومِ] رعايت قانون در تحصيل دليل و خودداري از هر گونه
شيوه متقلّبانه و خدعه آميز ،پي برد» (همان.)139 :
به جز اصل  83قانون اساسي که اقرار ناشي از شکنجه را غيرنافذ مي¬د¬اند ،بند  9ماده واحده قانون احترام
به آزادي¬هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي ،مصوب  ،1838/1/12مقرر کرده که «هر گونه شکنجه
متهم به منظور اخذ اقرار يا اجبار او به امور ديگر ،ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده به اين وسيله ،حجيت
شرعي و قانوني نخواهد داشت».
ماده  181-11اليحه جديد آيين دادرسي کيفري نيز اقراري را که تحت اجبار ،شکنجه ،تهديد و يا اذيت و
آزار بدني اخذ شده باشد ،فاقد ارزش و اعتبار دانسته و دادگاه را مکلف نموده است تا از متهم ،تحقيق دوباره
به عمل آورد .در اليحه منع شکنجه نيز به تبعيت از اسناد بين¬المللي ،کليه¬ي اقارير و اعترافاتي که بدون
رعايت مفاد قانون از متهم اخذ شده و در دادگاه ،از طرف وي ،مورد انکار قرار گرفته باشد ،در صورت فقدان
ادله و قراينِ قابل قبول ديگر ،از درجه اعتبار ،ساقط و از عِداد داليل ،خارج دانسته شده است (تدين و
باقري¬نژاد.)11 :1839 ،
در مورد شهادت نيز بايد گفت براساس ماده  122قانون آيين دادرسي کيفري ،شخصي که شهادت او به
عنوان دليل شرعي ،مورد استناد قرار مي¬گيرد ،بايد داراي شرايط خاص مذکور در اين ماده باشد و «در
صورتي که شاهد يا مطلع ،واجد شرايط شهادت نباشند ،بدون ياد کردن سوگند ،اظهارات ايشان ،براي اطالع
بيشتر استماع مي¬شود» (ماده  121قانون آيين دادگاه¬هاي عمومي و انقالب در امور کيفري مصوب
 .)1833به هر حال ،چنان¬چه دادگاه ،شهود معرفي شده را واجد شرايط تشخيص دهد ،شهادت آنان را
مي¬پذيرد ،در غير اين صورت ،رد مي¬کند و اگر از وضعيت آنها اطالع نداشته باشد ،تا زمان احراز شرايط و
کشف وضعيت ...رسيدگي را متوقف و پس از آن ،دادگاه حسب مورد ،اتخاذ تصميم مي¬نمايد» (ماده 131
همان قانون).
«قاضي بايد اظهارات طبيعي و اختياري شاهد را بدون هيچ گونه تلقيني ،استماع نمايد .اصل مشروعيت
تحصيل دليل ،مي¬طلبد تا به منظور صيانت از شأن قضا ،دادرس از اغفال و تلقين شاهد ،خودداري نموده و
از طرح پرسش¬هايي که باعث سردرگمي و اشتباه شاهد گردد ،خودداري نمايد .احترام به حقوق افراد در
پرتو اصل مشروعيت نيز اقتضا دارد تا شاهد در کمال آرامش و اطمينان خاطر ،در مراجع قضايي حاضر شده
و در کمال آزادي ،به اداي شهادت بپردازد و اصحاب دعوي ،به ويژه متهم ،سواالت خود را از او بپرسند.
تعيين مقررات مربوط به جرم و تعديل شهود در آيين دادرسي کيفري را نيز مي¬توان در راستاي حمايت از
حقوق افراد و کشف حقيقت و دستيابي به ادلّه معتبر واجد ارزش قضايي دانست» (تدين و باقري¬نژاد،
همان 21 :و.)28

بايد اضافه کرد که اگر مبناي تقسيم¬بندي اليحه جديد آيين دادرسي کيفري را بپذيريم که شهادت ،به دو
نوع شهادت شرعي و عرفي تقسيم مي¬شود (ماده  181-11اليحه جديد دادرسي کيفري) ،آن¬چه که در
مورد شرايط شاهد در ماده  122قانون آيين دادرسي کيفري فعلي آمده است و در اين اليحه نيز تکرار شده
است (ماده  181-19همان اليحه) ،را بايد مربوط به شاهد شرعي دانست و در مورد شاهد عرفي ،چنين
شرايطي الزم نيست.
در حقيقت« ،شهادت شرعي ،آن است که شارع ،آن را معتبر و داراي حجيت دانسته است ،اعم از اين¬که
مفيد علم باشد يا نباشد» (ماده  ،)181-13در حالي که اگر شاهد ،واجد شرايط شهادت عرفي نباشد،
شهادت و اطالعات او به عنوان شهادت عرفي ،استماع مي¬شود و تشخيص ميزان تأثير و ارزش اين نوع
شهادت ،در حدود اماره¬ي قضايي با دادگاه است» (ماده .)181-13
در رابطه با سوگند نيز بايد گفت که در حقوق کيفري ايران ،آن¬جا که سوگند و به ويژه قسامه [به عنوان
نوع خاصي از سوگند] ،به عنوان دليل اثبات جرم ،مطرح مي¬شود ،اصل مشروعيت تحصيل دليل ،ايجاب
مي¬کند تا کليه شرايط شکلي و ماهوي الزم در اجراي مراسم سوگند و براي ادا کننده سوگند رعايت گردد
و با توجه به اين¬که اختالفات فقهي زيادي در خصوص کارآيي قسامه در اثبات قصاص وجود دارد (محقق
داماد ،)813 :1831 ،قاعده درء و به ويژه مقتضاي [قاعده] احتياط در دماء ،مي¬طلبد تا حداقل در تحصيل
سوگند و اجراي قسامه ،با دقت و احتياط ،رفتار گردد و کمترين شبهه و مشکلي در آن ،به نفع حقوق دفاعي
متهم ،تفسير و تعبير شود (تدين و باقري¬نژاد.)13 :1839 ،
سرانجام ،در مورد علم قاضي به عنوان دليلي ديگر در استنباط و صدور حکم« ،اين نکته را نبايد فراموش
کرد که آزادي دادرس در کشف حقيقت ،در هيچ صورتي ،او را بينياز از توجيه اعتقاد خود و بيان مباني آن
نمي¬کند .الزام دادگاه به استدالل و تکيه بر قوانين ،يکي از تضمين¬هاي مهم بي¬طرفي دادرس و رعايت
اصل مشروعيت تحصيل دليل و امکان بررسي انديشه او در دادگاه¬هاي باالتر است .اصل  111قانون اساسي،
درباره اين تکليف دادگاه ،اعالم مي¬کند که «احکام دادگاه¬ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي
باشد که براساس آن ،حکم صادر شده است ».به همين علت ،توجيه رأي ،بايد پس از ارائه به دو طرف و
شنيدن استدالل آنان باشد و هيچ طرفي را از حق دفاع ،محروم نسازد» (همان.)31 :
مشروعيت دليل ،بسته به ميزان اطميناني است که براي قاضي به وجود مي¬آورد؛ بنابراين هر چند دليل
مانند اقرار و شهادت شهود ،معتبر باشد ،اما اگر نتواند براي قاضي ،علم به معناي اقناع وجداني حاصل نمايد،
اعتبار ندارد و ادله ،در پرتو اصل آزادي در تحصيل ادله کيفري و نظام اقناع وجداني دادرس ،داراي طريقيت
هستند و هر دليل ،ارزشي هم¬سنگ با ساير ادله دارد و تعيين ارزش و توان اثباتي هر دليل ،موکول به
سنجش و ارزيابي دادرسان است؛ به گونه¬اي که قاضي کيفري براي صدور حکم ،بايد به درجه¬اي از يقين
و اطمينان برسد که اقناع خود را بر آن ،مبتني سازد (همان« .)38 :در مورد علم شخصي دادرس ،اقتضايي

که اصل مشروعيت تحصيل دليل مي¬تواند داشته باشد ،اين است که علم قاضي از طرق متعارف ،تحصيل
شده باشد؛ يعني از طريقي به دست آمده باشد که مردم ،نوعاً از آن طريق ،به علم مي-رسند» (همان )31 :و
ماده  112قانون مجازات اسالمي مقرر مي¬دارد« :حاکم شرع مي-تواند در حق¬اهلل و حق¬الناس ،به علم
خود عمل کند و حد الهي را جاري نمايد و الزم است مستند علم خود را ذکر کند ».و طبق ماده  111همان
قانون« ،حاکم شرع مي¬تواند طبق علم خود که از طريق متعارف حاصل مي¬شود ،حکم کند.».
الزم به ذکر است که «حتي اگر دادرس ،به علم شخصي خود در حقوق کيفري ايران براي اثبات جرم،
متوسل گرديد ،بايد مستند علم که از «طرق متعارف» حاصل شده است را ذکر نمايد و شايد اصول يک
دادرسي منصفانه ،ايجاب نمايد تا دادرس ،قبل از انشاي رأي و توجيه آن ،با ذکر طرق تحصيل علم ،موضوع
را به اطالع اصحاب دعوا رسانده و براساس اصل ترافعي و حضوري بودن دادرسي ،رفتار نمايد .بيشک ،اصل
مشروعيت تحصيل دليل نيز ،با اين شيوه که حقوق دفاعي اشخاص و شأن و منزلت مقام قضا را حفظ
مي¬نمايد ،همسو خواهد بود( ».تدين و باقري¬نژاد ،همان.)32 :
 .8.1فقه شافعي
فقه شافعي براي مُقِر و اقرار کننده ،شرايطي را در نظر گرفته است؛ از جمله آن¬که اقرار ناشي از شکنجه را
نافذ نمي¬داند .بر اين اساس« ،براي اقرار کننده ،شروطي است تا اين¬که اقرار او نزد قاضي صحيح باشد و
به آن اعتبار دارد و آن شروط اين هستند .1 :بلوغ  .1عقل  .8اختيار  .1اين¬که محجور نباشد» (البغا
مصطفي1119،ق.)1111 :
در مورد اکراه ،اقراري که با شکنجه باشد؛ قابل ترتيب اثر قضائي نيست و اعتبار قانوني ندارد .زيرا آن¬چه
سبب اختيار شخص باشد ،به واسطه¬ي شکنجه مخدوش گرديده و شخص چون براي اداي اظهارات خود
فاقد قصد مي¬باشد و رضايت وي زايل گرديده است ،بنابراين وجاهت قانوني ندارد (همان.)1111 :
در مورد شهادت نيز بايد گفت که اين امر يکي از ادله شرعي براي اثبات دعوي مي¬باشد و شهادت از لحاظ
شرعي عبارتست از خبر دادن از چيزي با لفظ خاصي .شهادت مشروع است به داللت قرآن و سنت و اجماع.
براي شاهد نيز شرايطي در نظر گرفته شده و شاهد براي اداي شهادت بايد اين شرايط را دارا باشد .1 :اسالم
 .1بلوغ  .8عقل  .1آزادي  .2عدالت  .1ناطق بودن  .3بيدار بودن ،زيرا «شهادت مغفول قابل قبول نيست» .3
فرد در اداي شهادت ،در معرض اتهام نباشد.
در رابطه با سوگند نيز بايد گفت که بايد سوگند به ذات خداوند «عزوجل» يا صفتي از صفات خداوند باشد و
به عنوان دليل براي اثبات جرم مطرح است و در قسامه نيز سوگند بايد اداء شود .در کيفيت سوگند نيز
کسي که قسم مي¬خورد يا سوگند بر انجام دادن توسط خودش مي¬خورد يا انجام ندادن آن توسط خود و
يا انجام دادن و ندادن توسط ديگري.

و در خصوص علم قاضي هم بايد گفت که قاضي به هر نحوي به اقناع دروني براي اثبات يا عدم اثبات
موضوعي برسد ،در صورت نبودن دليل ،قابل قبول بوده و قاضي براي کشف حقيقت به هر نحو مي¬تواند
عمل نمايد مگر در مورد حدود.
 .1مفاد قاعده معتبر ناشناختن ادله تحصيلي از طريق غيرقانوني
 .1.1نظام حقوقي ايران
قاعده معتبر نشناختن ادله در نظام عدالت کيفري ايران را بايد تنها در موارد نقض شديد حقوق متهم ،نظير
مواقعي که بر روي وي ،شکنجه و آزاري اِعمال مي¬شود ،به رسميت شناخته شده دانست .قانون¬گذار
ايران ،نسبت به داليلي که بدون رعايت مقررات و قوانين مربوط (مثالً در مورد بازرسي منازل و يا توقيف و
بازداشت متهمين) به دست آمده ،حکم خاصي ندارد و فقط نسبت به مأموران متخلف ،قائل به ضمانت اجرا
شده است .در فصل دهم قانون مجازات اسالمي ،با عنوان «تقصيرات مقامات و مأموران دولتي» روبرو هستيم
که مواردي از نقض حقوق و آزادي¬هاي عمومي و همگاني را از سوي مأموران دولتي متخلف ،شناسايي و
براي آنها ،ضمانت اجرا تعيين کرده است؛ از جمله مواد  231 ،231 ،233 ،232 ،231 ،231و  238ق.م.ا.
اين¬که داليل و شواهد به دست آمده از طريق اين¬گونه سلب آزادي¬ها و نقض حقوق شهروندي ،تا چه
حد قابليت استناد دارند و آيا اساساً اين اقدامات مي¬تواند موجبات بطالن و عدم اعتبار ادله مکشوفه را
فراهم آورد و يا خير؛ در اين احکام قانوني منعکس نشده است .در اين موارد ،صرفاً تعقيب کيفري و مجازات
افراد متخلف مورد حکم قانون¬گذار قرار گرفته است .قانون¬گذار در واقع ،در اين مواد بيشتر حمايت از
افراد بيگناه و شهروندان عادي جامعه را در برابر تعديات و تخلّفات مأمورين دولتي مدنظر داشته است .تنها
در ماده  ،233واژه «متهم» به کار رفته و به عبارتي ،اين ماده درصدد برآمده است تا از متهمين ،در برابر
اذيت و آزار صرفاً بدني (و نه روحي و رواني) براي گرفتن اقرار ،حمايت کند .با اين حال ،واژه «برخالف
قانون» که در اين موارد آمده است ،بسيار کلي است و تجربه¬هاي عملي و مشاهدات انجام شده ،بيان¬گر
مشکالت مربوط به احراز و اثبات اين جرائم در مراجع قضايي است (فرجي¬ها.)181 :1833 ،
اصل  83قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،مقرر مي¬دارد« :هر گونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا
کسب اطالع ،ممنوع است .اجبار شخص به شهادت ،اقرار يا سوگند ،مجاز نيست و چنين شهادت ،اقرار و
سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است ».در اصل مزبور ،مراد از شکنجه ،شکنجه به معناي اعم از روحي و
جسمي است (همان ،)181 :بنابراين اقرارها و اعتراف¬هايي که از طريق شکنجه روحي به دست آمده¬اند
نيز با استناد به اين اصل مهم قانون اساسي ،بايد فاقد اعتبار تلقي شوند.
بند « 9قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» (مصوب  ،)1838در مقام برطرف کردن
خأل ناشي از عدم تصريح قوانين عادي به قاعده معتبر ناشناختن ادلّه ،نيز مقرر مي¬دارد« :هر گونه شکنجه
متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار وي به امور ديگر ،ممنوع بوده و اقرارهاي اخذشده به اين وسيله ،حجيت

شرعي و قانوني نخواهند داشت ».البته« ،حجيت شرعي و قانوني مذکور در اين قانون ،محدوده و قلمرو
اِعمال اين قاعده را به طور دقيق ،مشخص نمي¬کند .به عالوه بايد گفت ،آن-گونه که به نظر مي¬رسد،
قلمرو شمول اصل  83قانون اساسي ،اشاره¬اي به اخذ اقرار از راه شکنجه نکرده و اجبار را براي امور ديگر
ممنوع دانسته و مشخص نيز نکرده ،منظور از «امور ديگر» ،کدام امور هستند؟ عالوه بر اين ،اصل  83به
صراحت اجبار متهم به شهادت را غيرقانوني مي¬داند و شهادت مذکور را فاقد اعتبار دانسته ،حال آن¬که
بند  9اشاره¬اي به آن نکرده است .اين در حالي است که مطابق اصول قانون¬گذاري ،قوانين عادي بايد به
طور دقيق ،چگونگي رعايت اصول قانون اساسي و تضمينات عدم رعايت اصول را عنوان کنند و گزينش و
استفاده از الفاظ و تعابير مبهم¬تر و کشدارتر از آن¬چه در اصول قانون اساسي مطرح شده ،در قوانين
عادي ،توجيه منطقي ندارد» (همان.)181 :
در دادرسي کيفري ،هدف ،وسيله را توجيه نمي¬کند و نبايد به دادرس اجازه داد از هر راهي ،هر چند
نامشروع ،دست به تحقيق و جمع¬آوري داليل بزند .اقرار براي اين-که معتبر و صحيح باشد ،بايد با
اراده¬اي آزاد و بدون عيب ،صورت گيرد .بنابراين ،اقرار به وسيله اَعمال اکراه¬آميز ،فاقد ارزش است .پس
اقرار ناشي از اکراه باطل است و هيچ¬گونه ارزشي ندارد (کريمي .)13 :1831 ،ماده  119قانون آيين
دادرسي کيفري نيز ،سؤاالت تلقيني يا اغفال يا اکراه و اجبار متهم را در مقام بازجويي ،ممنوع دانسته است.
اليحه¬ي جديد آيين دادرسي کيفري نيز در ماده¬ي  181-11خود ،اقراري را که تحت اجبار ،شکنجه،
تهديد و يا اذيت و آزار بدني اخذ شده باشد را فاقد ارزش دانسته و تکليف دادگاه را در اين موارد ،تحقيق
مجدد از متهم مي¬داند.
در برخي ديگر از مواد قانون آيين دادرسي کيفري ،مي¬توان نشانه¬هايي از قاعده معتبر نشناختن ادله را
ديد .از جمله ماده  12قانون آيين دادرسي کيفري که مقرر داشته« :گزارش ضابطين ،در صورتي معتبر است
که موثق و مورد اعتماد قاضي باشند ».البته اين ماده از اين حيث که موجبات بياعتمادي به گزارش
ضابطين دادگستري را فراهم آورده ،گاه با اهداف وضع قاعده معتبر ناشناختن ادله در تعارض قرار مي¬گيرد.
در واقع ،تهيه¬کنندگان قانون ،اين در حالي است که ماده مذکور ،هيچ-گونه معيار مشخصي براي سنجش
اعتبار داليل به دست آمده توسط مأمورين نيروي انتظامي به وسيله قاضي ارائه نمي¬کند و معلوم نيست
چه نهادها يا سازمان¬هايي بايد اطالعات تکميلي در اين خصوص را ،در اختيار قاضي قرار دهند .نبود
شاخص¬هاي عيني و سنجش¬پذير براي ارزيابي تحقيقات ضابطين و داليل جمع¬آوري شده عليه متهم و
آزادي عمل قضات براي پذيرش يا عدم پذيرش ادلّه ،نه تنها اهداف قاعده معتبر ناشناختن ادله را محقق
نساخته ،بلکه شرايط ظهور رويه¬هاي متفاوت در پرونده-هاي مشابه و تضييع حقوق متهمان را فراهم آورده
است (فرجي¬ها .)188 :1833 ،بنابراين «به نظر مي¬رسد ،مقنن با آگاهي از پيامدهاي ناشي از مستثني
کردن ادله که بدون رعايت تشريفات قانوني به دست آمده است ،حاضر به پذيرش اين قاعده ،جز در موارد

استثنايي نشده و بهره¬گيري از ساز و کار نامؤثر مجازات مأمور متخلف ،آن هم در موارد خاص را بر اَعمال
اين قاعده ،ترجيح داده است» (همان.)188 :
 .1.1فقه شافعي
در فقه شافعي چنان¬که با توضيحات پيش¬گفته نيز روشن شد قاعده معتبر ناشناختن ادله شامل تمامي
حقوق دفاعي متهم مي¬شود .حقوق دفاعي متهم نظير ضرورت تفهيم اتهام ،رعايت حق سکوت و حتي
دسترسي به وکيل مي¬باشد؛ زيرا چه بسا نقض حق متهم بر دسترسي به وکيل در هر يک از مراحل
دادرسي سرنوشت متهم را تغيير دهد .در متون فقهي علماي شافعي در اين رابطه سخني به ميان نيامده
است ،هر چند در حقوق کشورهايي که حقوق آنان از لحاظ فقهي از فقه شافعي برگرفته شده ،اين حقوق
معتبر شناخته شده است.
برآمد
در طول تاريخ ،نحوه اثبات جرائم و طرق اثبات دعاوي کيفري ،دچار تحوالت بسياري شده است تا به
وضعيت امروزي رسيده است .زماني ،امر رئيس قبيله ،فصل-الخطاب تمام اختالفات بود .پس از آن ،دوئل
قضايي و آزمايش ايزدي ،دليل اصلي اثبات گناه¬کاري متهم بود .سپس ،نظام حقوقي ،داليل خاصي را براي
اثبات بزه¬ها برشمرد و سيستم داليل قانوني به وجود آمد تا اين¬که اين رويه ،با انتقاداتي روبرو شد و
تأکيد ،اين بار بر اقناع وجدان قضايي قرار گرفت و به وي اين اختيار داده شد که براي کشف حقيقت ،نه
فقط از آنچه در قانون احصاء شده ،بلکه از طرق ديگر هم بهره بگيرد .بر همين منوال ،اصل آزادي دادرس در
تحصيل ادله در دعاوي کيفري ،پذيرفته شد؛ اما در عين حال ،لزوم مشروع بودن داليل از يک سو در جهت
رد برخي شيوه¬هاي اثبات دعواي کيفري در گذشته نظير اوردالي (داوري ايزدي) و لزوم مشروع بودن طرق
گردآوري داليل از سوي ديگر در مقام منع اعمالي مثل شکنجه جهت اقرار نيز مورد تأکيد و توجه وافر قرار
گرفت.
مباني اصل مشروعيت (قانوني بودن) گردآوري داليل را مي¬توان اوالً در صيانت از حقوق شهروندي و ثانياً
در صيانت از شأن دستگاه قضايي ،جستجو کرد .در عين حال ،يک سري الزامات قانوني ،هم در سطح داخلي
بسياري از کشورهاي صاحب نظام حقوقي متمدّن و هم در سطح بين¬المللي ،در قالب کنوانسيون¬ها و
توصيه¬نامه¬ها (اسناد الزامي و ارشادي) ،حاکم بر روش¬هاي گردآوري داليل¬اند .به عالوه ،داليل رد
داليل مکشوفه از طرق نامشروع و غيرقانوني را ،يکي اخالق قضايي و ديگر ،اصول کلي حقوقي مي¬دانند.
در متون فقهي ،چه فقه شافعي و چه فقه اماميه ،گردآوري داليلي که ناشي از اکراه و شکنجه است را مردود
اعالم کرده و قابل قبول نمي¬دانند و دست دادرس در تحصيل داليل باز گذاشته شده تا جهت نيل به
حقيقت نسبت به تحصيل دليل اقدام نمايد و به اقناع دروني براي رسيدن به حقيقت بکوشد .در فقه شافعي،
هر چند از داليلي که امروز در آيين¬هاي دادرسي مي¬بينيم ،بحث نشده است؛ اما قاضي را در تحصيل

دليل محصور نکرده است و علم قاضي را يکي از داليل دانسته که اين علم مي¬تواند با رجوع به خبره محل
و کارشناس باشد و يا ارجاع به پزشک و متخصص باشد .همچنين بايد گفت مفاد دو قاعده معتبر ناشناختن
ادله و مشروعيت تحصيل آن-ها در حقوق جمهوري اسالمي ايران نيز البته با برخي تفاوت¬ها پذيرفته شده
است و البته نبايد ناگفته گذاشت که در فقه شافعي و نظام کيفري ايران موارد تعديل و تخطي از قواعد پيش
گفته نيز مشاهده مي¬شود که به خصوص در مورد جرائم پر خطر نظير قاچاق مواد مخدر و يا ترويسم با
اين وضعيت روبرو هستيم.
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