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چکیده
ادلّه اثبات جرم ،موضوعی اساسی در نظام های حقوقی مختلف است و حسب آن که رویکرد
حاکم بر طرق اثبات دعوی ،سیستم ادلّه قانونی و یا اقناع وجدان قاضی باشد این ادلّه متفاوت است؛
لیکن در هر دو سیستم ،بحث اساسی ،مشروعیّت تحصیل دلیل است؛ یعنی صِرف قانونی بودن دلیل
کافی نبوده بلکه الزم است تحصیل آن نیز با ابزارها و شیوه های مشروع صورت پذیرد .از منظر فقهی،
حکم تکلیفی تحصیل ادلّه از طرق غیر شرعی ،حرمت است و سیستم قضایی نباید در جهت اثبات
جرم از هر روش غیر قانونی بهره جوید اما در خصوص حکم وضعی آن ،یعنی اعتبار ادلّه غیر قانونی
در اثبات جرم باید قائل به تفصیل شد .در مواردی به طور مسلّم ،شیوه تحصیل دلیل ،اعتبار آن را از
بین می برد مانند اقراری که با شکنجه حاصل شده باشد ،اما در مواردی که این امر خللی در کاشفیّت
آن به وجود نمی آورد به جهت وجود دیدگاه های مختلف ،موضوع دقیق و قابل بحث می باشد .در
حقوق ایران ،به رغم تحولّات قانونی قابل دفاعی که در حوزه ادلّه اثبات جرم و دادرسی کیفری
صورت گرفته است مقرّره صریح و قاطعی در این خصوص وجود ندارد.
در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی ،به بررسی تأثیرگذاری تحصیل دلیل از طریق نامشروع
در کاشفیّت جرم می پردازیم و در این راستا ادلّه بحث ،به تفکیک مورد تدقیق قرار گرفته و نهایتاً
دیدگاه مختار از منظر فقهی بیان می گردد .از منظر حقوقی نیز ضمن تبیین قوانین موجود ،رویکرد
رویه قضایی در این خصوص ارزیابی می شود.
کلیدواژه :ادلّه اثبات ،دلیل غیر قانونی ،قضای اسالمی ،اقناع وجدان قاضی
 استادیار دانشگاه حضرت معصومه (س) ،قم ،ایران
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مقدّمه
در نظام قضایی در عین توجه به مقوله کنترل جرم ( )crime controlکه مبتنی
بر اولویت دادن حقوق جامعه و حفظ نظم آن می باشد توجه به دادرسی منصفانه
( )Due processکه بر پایه رعایت کرامت و حقوق متّهم بنا گردیده امری الزم
است .این اصل در روند دادرسی به طور کلی مورد توجه بوده و نمی توان به بهانه
کنترل جرم حقوق متّهم نادیده گرفته شود؛ یعنی دستگاه عدالت کیفری نباید به هر
قیمتی و با هر ابزاری به دنبال محکوم کردن متّهم باشد .یکی از مهم ترین جلوه های
توجه به حقوق متّهم موضوع تحصیل دلیل است.
مرکز ثقل رسیدگی های قضایی دلیل است و کشف حقیقت اساس کار قضایی را
تشکیل می دهد؛ چراکه عدم اثبات موضوع نبود حق را به دنبال دارد هر چند در عالم
واقع حقی وجود داشته باشد .موضوع اساسی که در تحصیل دلیل حائز اهمیت میباشد
آن است که دلیل مورد استناد از سوی قانونگذار دارای اعتبار بوده و از طریق مشروع
هم حاصل شده باشد؛ لذا قانونگذار باید دالیلی را که در امور قضایی ارزش اثباتی
دارند مشخص کرده تا اصحاب دعوا در استناد به ادلّه قانونی و مورد پذیرش سیستم
قضایی تکلیف خود را بدانند و در عین حال از توسل به روش های نامشروع در
تحصیل دلیل اجتناب نمایند.
مسأله دلیل اثبات و تحصیل آن در امور کیفری اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه اوالً،
حقوق کیفری با جان و مال و ناموس افراد جامعه سر و کار دارد و هرگونه غفلت از
این موضوع آثار غیر قابل جبرانی را در پی خواهد داشت و ثانیاً ،ضابطین دادگستری و
مقامات قضایی در رسیدگی های کیفری به نمایندگی از جامعه نقش مهمی را ایفا می
کند و به دلیل داشتن قدرت و ابزارهای نامحدود برای اثبات جرم در صورت عدم
وجود مانع قانونی عمالً از هر روشی برای رسیدن به مقصود بهره می جویند و این امر
اصل تساوی سالح ها را در معرض خطر جدی قرار می دهد .نوع ادلّه مورد پذیرش و

 499ـــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  13ـ شماره  25ـ پاییز و زمستان 1400

ارزش اثباتی آن تحت تأثیر نظام دادرسی حاکم بر هر کشور قرار دارد اصل آزادی
تحصیل دلیل اقتضا دارد مقام قضایی در عین بی طرفی تالش خود را در جهت جمع
آوری ادلّه له و علیه متّهم به کار گیرد لیکن نمی تواند از هر وسیله ای جهت تحصیل
دلیل استفاده نماید.
رویکرد نظام های حقوقی در خصوص ادلّه اثبات جرم به دو نوع تقسیم می شود.
در نظام دالیل قانونی ،نوع و ارزش اثباتی دلیل از سوی قانونگذار تعیین می گردد و
تنها ارائه دالیل مصرح قانونی است که قاضی را مکلّف به پذیرش دلیل و صدور حکم
بر مبنای آن می نماید در واقع در این نظام هر دلیل خود موضوعیت یافته و نقش قاضی
به احراز دلیل یا دالیل مورد نظر قانونگذار تنزل می یابد (خالقی165/2 :1394 ،؛
مولودی و دیگران)206 :1393 ،؛ در مقابل این سیستم نظام اقناع وجدان قاضی یا
سیستم دالیل معنوی قرار دارد .در این شیوه قاضی حق دارد به هر طریق ممکن و با
استفاده از هر دلیل و مدرکی به دعوا رسیدگی نماید لذا در این نظام علم قاضی
جایگاه اساسی خواهد داشت .قانون مجازات اسالمی در یک نوآوری قابل توجه
بخشی از کتاب اول قانون مجازات اسالمی را به ادلّه اثبات اختصاص داد و مهم ترین
دلیل در این عرصه را علم قاضی تعیین نمود .مستند به ماده  211قانون مجازات اسالمی
علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی
مطرح می شود؛ در مواردی که مستند حکم علم قاضی است وی موظف است قرائن و
امارات بیّن مستند علم خود را به طور سریع در حکم قید کند و البته در ماده  212نیز
تصریح شده در فرض تعارض سایر ادلّه قانونی با علم قاضی اولویت با اقناع وجدان
قاضی می باشد؛ اما نباید اینگونه تصور نمود که تحصیل علم برای قاضی به هر طریق
حتی مستند به ادلّه نامشروع قابل تحقق است ،زیرا اصل قانونی بودن که از اصول
اساسی حقوق جزاست در دادرسی های کیفری نیز جریان دارد و لذا تحصیل دلیل نیز
باید مبتنی بر قانون باشد .برای بررسی موضوع الزم است ادلّه ای که به نوعی غیر
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قانونی تلقّ ی می گردند احصا شده و نوع برخورد نظام حقوقی ایران و فقه جزایی در
خصوص آن ها تبیین گردد؛ قبل از پرداختن به این موضوع این نکته قابل توجه است
که برخی حقوقدانان همه صور تحصیل دلیل غیر قانونی را بدون تفکیک غیر قابل
استناد دانسته اند (گلدوزیان304 :1382 ،؛ آشوری )411/2 :1398 ،اما همانگونه که
بیان خواهیم کرد رویکرد نظام حقوقی ایران و بسیاری از نظام های حقوقی در برخورد
با انواع دالیل نامشروع متفاوت می باشد.
در خصوص موضوع ادلّه غیر قانونی آثار مختلفی به رشته تحریر در آمده است
لیکن دو موضوع ،مقاله پیش رو را به نوعی از سایر منابع متمایز میسازد :اول آن که
این مقاله با درنظر گرفتن آخرین تحوالت قوانین تدوین شده و مصادیق مواد قانونی
مرتبط احصا گردیده است و دوم آن که عالوه بر موضوعات حقوقی ،مشروعیّت
تحصیل دلیل از منظر قضایی اسالمی نیز مورد توجه قرار بوده است .در راستای بررسی
موضوع ،ادلّه غیر قانونی را به سه دسته تقسیم می کنیم.

 -1ادلّه تحصیل شده با ابزارهایي مخدوش کننده دلیلیت دلیل
مهم ترین ابزار در این فرض شکنجه می باشد .شکنجه به معنای ایراد آزار به متّهم
و غیر متّهم است تا اقرار به بزه یا تعهّدی کند .این کلمه در انگلیسی معادل واژه
( )tortureمی باشد که به معنای زجر دادن آمده است (جعفری لنگرودی:1394 ،
 .) 2301کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتار ها یا مجازات های بی رحمانه غیر انسانی
و تحقیر آمیز مصوب  1948در تعریف شکنجه بیان داشته است :شکنجه عبارت است
از ایراد عمدی درد شدید بدنی یا روحی به یک فرد از سوی مامور رسمی دولت یا
فردی که در سمت رسمی بوده یا به تحریک یا اذن یا سکوت او به منظور اخذ
اطالعات یا اقرار شخص یا شخص ثالث.
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قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بدون ارائه تعریف از شکنجه در اصل 38
مقرّ ر داشته است :هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطالع ممنوع است.
اجبار شخص به شهادت ،اقرار و یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت ،اقرار و
سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است .متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
در این اصل ،هرگونه شکنجه اعم از روحی و جسمی ممنوع بوده و نه تنها اثری بر آن
مترتّب نیست بلکه مرتکب به مجازات نیز محکوم می گردد .ضمانت اجرای کیفری
این اصل در ماده  578قانون مجازات اسالمی منعکس شده که بر اساس آن؛ هریک از
مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این که متّهمی را مجبور به
اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید عالوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد
به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد و چنان چه کسی در اینخصوص
دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و
اگر متّهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل
را خواهد داشت .به رغم اطالق اصل  38در ممنوعیّت هرگونه شکنجه ،ماده فوق
الذکر تنها ضمانت اجرای کیفری را محدود به شکنجه جسمی آن هم جهت اخذ اقرار
نموده است .قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نیز به طور خاص در خصوص
مرتکبین نظامی هرگونه شکنجه روحی و جسمی را در ماده  35جرم انگاری کرده
است .ماده  9قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز با بیانی
متفاوت از اصل  38به این موضوع اشاره دارد لیکن فاقد ضمانت اجراست.
اصل ممنوعیّت شکنجه مستند به مبانی دینی و فقهی اسالم است .از مدلول آیاتی از
قرآن که به منع ایذاء مومنین اشاره نموده می توان حرمت شکنجه را استنباط کرد
(بروج10 :؛ احزاب .)58 :عالوه بر این روایات بسیاری ناظر بر این امر است .برخی از
این روایات به طور مطلق داللت بر ممنوعیّت ایذاء دارد و برخی نیز به تأثیر شکنجه در
ادلّه اشاره می نماید .در زیر به چند نمونه اشاره می کنیم:
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 -1هشام از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده است :مردم را شکنجه نکنید .کسانى که
مردم را در دنیا شکنجه مىکنند خداوند روز قیامت آنان را شکنجه مىکند (حسینی
شیرازی366/47 :1409 ،؛ ابویوسف.)47 :1399 ،
 -2از امیر المومنین(ع) نقل شده است :هر کس از روى ترس یا زندان یا کتک
اقرار به گناه موجب حد کند ،آن اقرار نافذ نیست و حد نمىخورد (حرّ عاملی:1409،
261/28؛ کلینی.)261/7 :1407 ،
از منظر فقهی هم همین رویکرد مالحظه می گردد .برخی فقها بیان داشته اند :پس
اگر از روى اکراه و فشار اقرار کرد بدون هیچ خالف و اشکالى اقرار او صحیح نیست
(نجفی280/41 :1404 ،؛ موسوی گلپایگانی.)210/3 :1409 ،
سؤال اساسی در این بحث که به نوعی در بحث از سایر مصادیق ادلّه نامشروع نیز
مدخلیت دارد آن است که آیا امکان تخصیص اصل منع شکنجه با استناد به قاعده اهم
و مهم و منع اخالل در نظام وجود دارد؟ توضیح آن که در برخی موارد اقتضاء حفظ
جان مردم و حفظ نظام ،مستلزم اعمال شکنجه بر مظنونان است برای مثال شکنجه
مظنون به بمب گذاری برای مشخص شدن محلّ بمب.
در این خصوص دیدگاه های مختلفی مطرح شده است :برخی از فقها با استناد به
قاعده حفظ نظام و اضطرار اعمال شکنجه در موارد خاص را جایز می دانند .به نظر
ایشان ،اگر موضوعى از اهمیت قابل توجهى برخوردار باشد ،مانند حفظ نظام ،که
احتمال ضعیف هم در آن منجّز است ،و با فرض آن که حفظ نظام منوط بر تعزیر متّهم
براى کشف مسأله اى است ،آنگاه مىتوان بر اساس باب تزاحم ،روا بودن تنبیه و
ایذاى متّهم را قبول کرد ،زیرا بنا بر قاعده باب تزاحم ،مصلحت امر واجب و مهم ،با
امر حرامى که مفسده آن در حد مصلحت آن واجب نبوده تزاحم پیدا کرده و پذیرفتن
اولى ،از ارجحیّت برخوردار است (منتظری .)576/3 :1409 ،در مقابل برخی معتقدند
اگر اشکال شود؛ چنانچه شکنجه و تعذیب افراد براى کشف جرم و تحقیق پیرامون
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مسأله اى که ارتباط با امنیت و بقاء حکومت اسالم دارد جائز نباشد ،موجب خواهد شد
که خللى در این قضییه پیدا گردد و امنیت خاصّه یا عامّه را به خطر اندازد .بنابراین،
بقاء حکومت متوقّف بر شکنجه و تعذیب افرادى است که ابتداً انسان از مقاصد آنها
خبر ندارد ،و به خودى خود هم اقرار و اعتراف نمىکنند؛ و تا شکنجه و تازیانهاى
نباشد مطلب کشف نمىشود؛ جواب این است که؛ بگذار کشف نشود! وقتى خداوند
می گوید انسان بدون جرم نمىتواند کسى را تعذیب کند ،جائز نیست شخص بی
گناهى را تازیانه بزند ،و یا به انواع شکنجهها او را مبتلى کند تا مطلب منکشف شود.
اسالم راه انکشاف بدین طریق را بسته است و راه هاى دیگر را تجویز نموده است؛ از
هر راهى که میسّر خواهد شد .از راه شکنجه و تعذیب نمىتوان کشف حقیقت نمود.
اگر هم حقیقت ثابت شود حجّیّت ندارد و چنانچه گفته شود؛ اگر بقاء اسالم متوقّف بر
این امر باشد موجب جواز است؛ جواب داده مىشود :کدام اسالم؟! اسالمى که با این
ضوابط که از جملۀ مقدّمات آن تعذیب افراد مبرّا و پاکى که حاکم نسبت به آنها سوء
ظنّ پیدا کرده و آنها را شکنجه مىدهد بخواهد قوام یابد ،مورد نظر رسول خدا
نخواهد بود (حسینی تهرانی .)224/4 :1421 ،در جریان تصویب قانون اساسی بحث
شکنجه از باب دفع افسد به فاسد مطرح گردید .شهید بهشتی در پاسخ به این موضوع
فرمودند :توجه بفرمایید که مساله راه چیزی باز شدن است ،به محض این که این راه
باز شد و خواستند کسی را که متّهم به بزرگترین جرم ها باشد ،یک سیلی بزنند مطمئن
باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می شود؛ پس این راه را باید بست یعنی حتی اگر
ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود ،جامعه سالم تر است (اداره کل
فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی.)777/1 :1364 ،
نکته قابل توجه آن که به رغم این رویکرد تدوین کنندگان قانون اساسی که منتهی
به تصویب اصل  38گردید شورای نگهبان در رد طرح منع شکنجه اینگونه استدالل
نموده است که؛ در تز احم اهم و مهم و دوران امر بین افسد و فاسد ،ترجیح اهم و دفع
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افسد به فاسد ،حکم عقلی و شرعی است و لذا در مواردی مثل آدم ربایی یا بمب
گذاری یا مواردی از بندهای ذیل تبصره ماده یک ،قاضی ممکن است با توجه به ادلّه
و اسناد و مدارک و قرائن الزم بداند در خصوص اخذ اطالعات برای حفظ جان جمع
کثیری از مردم ،بدون رعایت برخی از بندهای مذکور در ماده یک ،اقدام به صدور
حکم نماید (خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران 18 ،خرداد  ،1381کد خبر
.)5556725
پذیرش دیدگاه کسانی که قائل به جواز شکنجه در مصادیق اضطراری و حفظ
نظام هستند سبب می گردد در سایر مصادیق نیز به قیاس اولویت قائل به تجویز
مشروعیّت استفاده از ادلّه غیر قانونی در اثبات جرم باشیم؛ لذا قبل از بررسی سایر
مصادیق ،این بحث مورد مداقّه قرار می گیرد .در خصوص موضوع چند نکته قابل
توجه است:
اول :در اصول فقه بحث حکومت و ورود مطرح شده که بر اساس آن برخی
احکام نسبت به احکام دیگر تقدم داشته و سبب بسط یا ضیق احکام دیگر می شوند اما
در فرض موضوع مورد بحث ،پیش از کشف جرم بدون یقین به ارتکاب جرم توسط
متّهم یا اطّالع وی نسبت به موضوع جرم حکم به تجویز شکنجه می کنیم که این شیوه
جایز نیست؛ چراکه ادلّه اثبات جرم در اسالم مشخص است و حتی ظنّ متآخم به یقین
نیز نمی تواند مجوّزی برای مشروعیّت شکنجه باشد.
دوم :گفته شده استناد به کرامت انسانی که مورد تاکید قرآن (بقره30 :؛ اسراء:
 )70نیز می باشد در موضوع ممنوعیّت مطلق شکنجه قابل استناد نیست؛ چراکه کرامت
امری نسبی است و در این موارد متّهم به واسطه رفتارش کرامتش زائل می شود و لذا
خودش سبب زوال کرامت شده است؛ کما اینکه در مجازات مرتکبین این جرم نیز
همین استدالل جاری است (سیدزاده ثانی و دیگران )20 :1396 ،این استدالل نیز
صحیح نمی باشد؛ چراکه اوالً ،قیاس مجرم با متّهم قیاس مع الفارق است؛ زیرا نسبت به
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متّهم هنوز حکمی صادر نشده و جرمی به اثبات نرسیده است؛ ثانیاً ،یکی از شیوههای
مورد پذیرش فقها در استنباط احکام تمسّک به اصل اولیه مقتضای قاعده است لذا در
موارد شک به اصل رجوع می شود .در اینجا نیز اصل اولیه (اصاله الحرمه فی الدماء ،و
االموال و الفروج) است .این قاعده در ابواب مختلف فقه مورد توجه فقها قرار گرفته
است (حلّی61 :1415 ،؛ نائینی331 :1418 ،؛ مکارم شیرازی )52 :1418 ،و به مقتضای
این اصل هرگونه تعرض و شکنجه ممنوع می باشد.
سوم :متّهم که هنوز در مظانّ اتّهام است و امری نسبت به وی ثابت نشده در حصن
حصین اصل برائت می باشد .با این حال ،برخی فقها با این استدالل که متّهم در این
فرض سکوت کرده و اطالعات را کتمان می نماید معتقدند به استناد قاعده (التعزیر
لکلّ عمل محرّم) می توان وی را شکنجه نمود؛ لذا این شکنجه از باب تعزیر
است(منتظری .)577/3 :1409 ،در خصوص استناد به قاعده (التعزیر لکل عمل محرم)
به جهت سکوت متّهم و اعمال شکنجه به این دلیل چند نکته قابل توجه است:
اوالً :بسیاری از فقهای عظام مضمون قاعده را مورد اشاره قرار نداده اند و برخی
فقها نیز در ادلّه قاعده مناقشه کرده اند (موسوی گلپایگانی152/2 :1412 ،؛ خوانساری،
 )98/7 :1405حتی برخی فقهایی که اصل قاعده را پذیرفتند آن را منحصر در گناهان
کبیره دانستند (نجفی.)448/41 :1404 ،
ثانیاً :حکومت حق دارد نه تنها برای رفتارهای حرام بلکه رفتارهایی که سبب
اختالل در نظم اجتماعی می گردد مجازات تعیین نماید لیکن پیش شرط آن ،اعالم
موضوع از طریق قانونگذاری است ،این در حالی است که در فرض مورد بحث چنین
تصریحی در فقه و قانون وجود ندارد.
ثالثاً :به فرض که عمومات قاعده نیز پذیرفته شود مشخص نیست بر اساس کدام
ادلّه شرعی سکوت متّهم حرام اعالم شده تا به تبع آن به استناد این حرمت تعزیر بر وی
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جاری گردد؛ این در حالی است که صرف سکوت متّهم دلیل بر مجرمیت وی نمی
باشد.
رابعاً :در موضوع متنازع فیه شرایط اضطرار نیز وجود ندارد؛ چراکه مهم ترین
شرط اضطرار که از سوی فقها (نجفی )431/36 :1404 ،و نیز قانونگذار (ماده 152
قانون مجازات اسالمی) بیان گردیده شرط ضرورت اقدام می باشد؛ این در حالی است
که در فرض بحث ،اطالع مظنون از وقوع جرم احتمالی است لذا چه بسا پس از
شکنجه مشخص شود اساساً جرمی به وقوع نپیوسته است؛ از سوی دیگر تضمینی
وجود ندارد فرد مظنون زیر شکنجه به وقوع بزه اعتراف نماید؛ لذا به دالیل پیش گفته
نمی توان در فرض سکوت متّهم و با استناد به قاعده اضطرار ،به شکنجه متوسل شد و
شکنجه به طور مطلق حرام بوده و اثری بر آن مترتب نمی باشد.
چهارم :موضوع دیگری که در ردّ مشروعیّت شکنجه در فرض پیش گفته می تواند
به آن استناد نمود منع شکنجه جانی با وجود عموم قاعده اعتداء است .توضیح آن که
اغلب فقهای شیعه معتقد به پرهیز از آزار و اذیّت جانی بوده نظریه مماثلت در اجرای
قصاص را نمی پذیرند (بهجت452/5 :1426 ،؛ عالمه حلّی .)93 :1411 ،مرحوم
سبزواری نیز ضمن تأکید بر عدم جواز مثله کردن و اجرای قصاص با شمشیر به اجماع
استناد نموده است (سبزواری .)288/28 :1413 ،یکی از فقهای معاصر نیز چنین
دیدگاهی دارد (فاضل لنکرانی .)308 :1421 :فقهای دیگر نیز با وجود عدم استناد به
اجماع ،قائل به منع مثله کردن جانی هستند؛ هرچند قاتل چنین جنایتی را مرتکب شده
باشد و یا با سوزاندن یا غرق کردن یا له نمودن یا پرتاپ کردن سنگ و یا با ممانعت از
غذا و آب و غیره مجنی علیه را به قتل رسانیده باشد (شیخ طوسی189/5 :1407 ،؛
عالمه حلّی .)453/9 :1413 ،روشن است اگر مشی شارع مبنی بر تجویز شکنجه بود در
موضوع قصاص با تحقق مماثلت این اتفاق می افتاد در حالی که در این مورد نیز
شکنجه تجویز نشده چه رسد به مواردی که جرمی هم ثابت نگردیده است.
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پنجم :در مورد استناد به قاعده منع اختالل در نظام در صورت منع شکنجه باید بیان
نمود؛ حفظ نظام سیاسی و حکومت تا جایی الزم و ضروری است که بتوان به وسیله
آن به احکام اسالم عمل کرد و در صورتیکه حفظ حکومت به زیر پا گذاردن
ارزش ها و احکام اسالم منجر شود ،باید از حکومت دست برداشت .شریعت اسالم
هیچگونه مشروعیتی برای افعال و اموری که موجب اخالل و نابسامانی در زندگی عامه
مردم میشود ،قائل نیست چراکه حکومتی را که در آن قانون الهی حاکم نباشد یا
قوانینی برخالف اراده الهی در آن اجرا شود ،نمیتوان اسالمی تلقّی کرد؛ از اینرو
الزمه ابتنای حکومت بر شریعت اسالم اجرای قوانین شریعت در سطح جامعه است
(ارسطا و بهادری جهرمی.)37 :1393 ،
نتیجتاً ،در موضوع بحث نکته مهم آن است که نمیتوان دایره اختالل نظام را
آنقدر گسترش داد که انجام هر عمل مشروعی را محدود سازد .در واقع این قاعده تا
زمانی بر سایر ادلّه حکومت میکند که اوالً ،احراز شود واقعاً اختاللی در امر حکومت
یا اجرای احکام اسالم یا زندگی عامه مردم ایجاد شده است؛ ثانیاً ،با مصالح عالیه
شریعت ه مچون عدالت در تعارض نباشد .در این موارد نیز نمی توان به بهانه اختالل
در نظام قائل به حلیّت شکنجه گردید؛ لذا بر اساس اصل اولیه هرگونه شکنجه مستند به
اصل کرامت انسان ،اصل برائت و قاعده احترام ممنوع است و ادلّه قائلین به اعمال
شکنجه در مصادیقی مثل اقرار به بمب گذاری نیز فاقد استدالل کافی برای تخصیص
عموم اصل اولیه می باشد.

 -2دالیل تحصیل شده با نقض مصونیّت ها
در فرض دوم بحث ،دلیل با نقض حریم خصوصی افراد تحصیل می شود .برای
مثال ،قاعده کلّی مصونیّت مراسالت و مسکن افراد و نیز روابط وکیل و موکّل می
باشد لیکن مقامات تحقیق و تعقیب به طور غیر قانونی این مصونیّت ها را نقض کرده و

امکان سنجي استناد به ادلّه غیر قانوني برای اثبات جرم در فقه و حقوق موضوعه ایران ــ 508

ادلّه ای بر علیه مظنون یا متّهم تحصیل می نمایند .نکته ای که در مقایسه این فرض و
فرض پیشین قابل تأمّل است این که در مورد قبل نه تنها در تحصیل دلیل رعایت
ضوابط شرعی و قانونی نشده است بلکه دالیل تحصیل شده نیز غیر قابل اعتماد می
باشد؛ چراکه همراه با نوعی فشار و اجبار بوده است برای مثال در اقرار به واسطه
شکنجه نه تنها ابزار نامشروع می باشد بلکه در داللت این دلیل بر واقع هم شبهه وجود
دارد در حالی که در دو فرض بعدی در ماهیت دلیل تردید نیست بلکه رد احتمالی آن
تنها به واسطه نقض مقررات تحصیل دلیل اتفاق می افتد.
در بررسی موضوع در فقه جزایی یک نگاه این می تواند باشد که اصل اولیه آن
است که ادلّه ای که از طریق نامشروع تحصیل شده مانند ورود بدون اذن به منزل
دیگری و استراق سمع دارای حجّت است؛ چراکه در عالم واقع موید ارتکاب جرم می
باشد لذا با وجود آن که حکم تکلیفی تحصیل چنین ادلّه ای حرمت است لکن حکم
وضعی آن صحّت می باشد مگر آن که ادلّهای مبنی بر نفی چنین دالیلی در شرع یافت
گردد .برخی نویسندگان برای تایید حجیت چنین ادلّهای بیان داشته اند؛ شهادت
شاهدی که بدون اذن صاحب خانه وارد منزل شده و جرمی را میبیند در صورت
احراز عدالت معتبر است کما این که در ادلّه روایی اعتبار چهار شاهد عادل در جرم
زنا هیچ اشارهای به بی اعتباری شهادتی که از راه غیر شرعی به دست آمده نشده است
در حالی که شهادت دقیق و بر معاینه برای جرم زنا به گونهای که شاهد به تعبیر
روایات دخول و خروج را دیده باشد غالباً خالی از نگاه حرام نیست پس ترک
استفصال در روایات شهادت بر زنا میان موارد قالبی که تحمّل شهادت با گناه همراه
است و مواردی که تحمل شهادت با گناه همراه نیست گویای این است که اعتبار
شهادت در زنا به شهادتی که از راه های شرعی تحصیل شده باشد مقید نیست (امامی،
)115 :1393؛ همچنین در منابع روایی و فقهی شرایط متعددی برای شاهد ذکر شده
است؛ از جمله این که اگر شاهد هنگام تحمّل شهادت فاقد یکی از این شرایط باشد
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ولی هنگام ادای شهادت دارای همه شرایط باشد؛ مثالً اگر شاهد هنگام تحمل شهادت
صغیر یا فاسد یا غیر مسلمان باشد ولی هنگام ادای شهادت بالغ و عاقل و مؤمن باشد
آیا در این صورت شهادتش معتبر است یا خیر؟ به نظر صاحب جواهر چنین شهادتی به
اجماع محصل و منقول دارای اعتبار است (نجفی)86/41 :1404 ،؛ فقهای دیگر نیز
چنین دیدگاهی دارند (فاضل هندی302/10 :1416 ،؛ سید مرتضی.)503 :1415 ،
در خصوص استدالل های پیش گفته چند نکته قابل توجه است :اوالً ،مقایسه
شرایط شاهد از جمله عقل ،بلوغ ،ایمان و  ...با موضوع حاضر که چگونگی تحصیل
شهادت است قیاس مع الفارق است زیرا چه بسا شاهد ،شرایط عامه شهادت را داشته
باشد لیکن مقدمات شهادت دارای اشکال باشد لذا نمی توان به اطالق آیات و روایات
استناد نمود زیرا عموم آیه (التجسّسوا) اطالق تحصیل ادلّه به هر طریق را تخصیص
می زند و قاعده ترک استفصال در این موارد جایگاهی ندارد .در موضوع مشاهده زنا
نیز اگر افرادی نه با فعل حرام بلکه به طور اتفاقی ،صحنه ارتکاب جرم را ببینند مشمول
ادلّه منهیّه التجسّسوا نمی شوند و جرم نیز با شهادت آنان قابل اثبات است.
ثانیاً ،حتی در فرض پذیرش موضوع شرایط شاهد بسیاری از فقها رعایت مروّت
در شهادت را شرط دانسته اند (شیخ طوسی217/8 :1387 ،؛ شهید اول)125/2 :1417 ،
و حتی مقدس اردبیلی که این شرط را نفی می نماید معتقد است اگر رعایت مروّت را
از این باب الزم بدانیم که اگر کسی مروّت را رعایت نکند ،مورد سوء ظن واقع می
گردد و قابل اعتماد و اطمینان نیست ،رعایت مروت الزم خواهد بود (اردبیلی:1403 ،
.)314/12
ثالثاً ،عدم ذکر بی اعتباری شهادتی که از راه حرام حاصل می شود دلیل بر حجیت
چنین شهادتی نیست؛ چراکه شاید از منظر فقها تحصیل چنین شهادتی واضح البطالن
باشد؛ کما این که برخی فقهای اهل سنت نیز با استناد به قواعدی چون (اذا بطل الشیء
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بطل ما فی ضمنه) و (اذا سقط االصل ،سقط الفرع) این دالیل را رد می کنند (شحده،
.)69 :1439
رابعاً ،در مبانی فقهی شیعه تحصیل دلیل از راه غیر شرعی ممنوع اعالم شده است
خداوند در آیه  12سوره حجرات چند چیزی را نهی کرده است .اول گمان بد بردن بر
مومن ،دوم تجسس و تفتیش کردن در کارهای مؤمنان ،سوم غیبت کردن و بدگویی
پشت سر مؤمنان؛ این امر در روایات بسیاری نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ برای
مثال ،در روایتی از امیرالمومنین علیه السالم نقل شده است که ایشان فرمودند :شنیدم
رسول خدا صلّی اهلل روزی به اصحاب خود فرمودند :ای گروه مردم ،به درستی مومن
کسی نیست که به زبان ایمان آورد و به دل ایمان نیاورد پس تجسس ننمائید لغزشها و
گناهان مؤمنان را به درستی هر که لغزش مؤمن را تتبّع نماید او را در دنیا میان خانه
خود رسوا کرده است (اصفهانی)172 :1412 ،؛ حضرت علی(ع) نیز در نامه معروف
خود به مالک اشتر می فرماید :دور ترین و کم ارزش ترین افراد در نزد تو باید کسانی
باشند که نسبت به پی جویی و کشف و پخش علوم و اسرار مردم حریص تر و بی
باک تر هستند .برای آن که نوعاً مردم دارای لغزش ها و عیوب و اسراری هستند که
حاکم و حکومت برای پنهان نگه داشتن آنها از همه سزاوارتر است .تو فقط مسئول
پاکسازی جامعه از آلودگی های آشکار و ظاهری هستی و درباره لغزش های پنهانی
مردم خداوند خود داوری خواهد کرد؛ بنابراین تا جایی که می توانی اسرار و لغزش
ها و عیوب افراد را پنهان نگه دار تا خداوند نیز اسراری را که تو دوست داری از
دیگران پوشیده بماند بپوشاند (نهج البالغه ،نامه )53؛ لذا این موضوع از منظر فقهی
اجماعی است که رفتار کسی که ادلّه ای را با نقض حریم خصوصی تحصیل می کند
حرام است اما آیا مالزمه ای بین این حرمت از نظر تکلیفی و عدم اعتبار دلیل از نظر
حکم وضعی وجود دارد؟ امام خمینی(ره) در خصوص بطالن معامله حرام بیان داشته
اند :نوع مردم ،معامالت خود را به قصد ترتیب اثر ،سر و سامان می دهند .اگر از سوی
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شارع گونه ای خاص از معامالت نهی گردد ،اذهان به این سمت منصرف می گردد
که انعقاد عمل حقوقی مزبور فاقد اثر است و نهی شارع به منظور ارشاد به فساد چنین
معامله ای است (خمینی .)170/2 :1387 ،بر این اساس ،اگر نهی شارع بر فعلی مادی
تعلّ ق گرفت هدفش باز داشتن افراد از انجام آن رفتار است و حکم به ترتب اثر بر
رفتار با حرمت در تعارض است .در فرض بحث این ارتباط به قیاس اولویّت نمایان تر
است؛ چراکه مرتکب با ارتکاب جرم تحصیل دلیل کرده است.
خامساً ،به رغم آن که فقهای متقدم در خصوص موضوع اظهار نظر نکرده اند و
تبعاً صرف عدم بیان دلیل بر حجیت چنین ادلّه ای نیست لیکن فقهای معاصر در
استفتائات به نکات حائز اهمیتی اشاره نموده اند .در ذیل به چند استفتاء در موضوع
بحث اشاره می کنیم.
اخیراً شایع است که با کنترل تلفن افراد به مدت طوالنى سعى و تالش در این
مى کنند که جرمى براى فردى پیدا کنند .اوالً :آیا قاضى حق اعطاى چنین حکم
کنترلى را (در غیر مصالح حکومتى) دارد یا خیر؟ ثانیاً :آن نوار دلیل شرعى به
محکومیت فرد هست یا خیر؟ نظر به این که هدف از حکومت حقّه الهیه تثبیت موازین
شرع و تنفیذ احکام اسالم است لذا الزم بلکه ضرورى است که بر خالف موازین شرع
عمل نشود .بلى در بعض موارد حفظ نظام یا مصالح عامه مردم یا برقرار کردن واجبى
مهم ،متوقف بر ارتکاب محرّم و خالف شرعى است که به درجه اهمیّت آن امور
نمىرسد و در چنین مواردى ،مسأله تزاحم و اهمّ و مهم پیش مىآید که الزم است
رعایت مرجحات و اهمّ و مهمّ بشود و در حدّ ضرورت اقدام شود و چنان چه در
موارد ضرورى نوارى بدست آمد ،نفس نوار دلیل نمىشود و قاضى باید طبق موازین
باب قضا و اقرار و شهود و علم خود عمل کند (فاضل لنکرانی ،بی تا.)490/1 :
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آیا مىتوان براى اثبات جرم کسى ،تلفن وى را کنترل کرد یا به تفتیش خانه او
پرداخت و یا او را تعقیب نمود ،و آیا قاضى مىتواند به چنین امورى حکم نماید؟خیر،
در شرایط متعارف جایز نیست (بهجت.)448/4 :1428 ،
یکی از اموری نیز که در فرمان هشت ماده ای مورد تاکید امام خمینی(ره) بوده
تعیین حوزه دخالت کارگزاران و دولت اسالمی در زندگی خصوصی مردم است.
مطابق این فرمان هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی
بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند ،یا به نام کشف جرم یا ارتکاب
گناه تعقیب و مراقبت نماید ،و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی -
اسالمی مرتکب شود ،یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا
کشف مرکز گناه گوش کند ،و یا برای کشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد،
شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد ،و تجسّس از گناهان غیر نماید یا اسراری که
از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند .تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی
از آنها چون اشاعه فحشاء و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است ،و مرتکبین هر یک از
امور فوق مجرم و مستحقّ تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حدّ شرعی
میباشد.
نتیجه آن که به رغم دیدگاه مخالف نمی توان اصل اولیه را حجیّت دالیل تحصیل
شده به شیوه غیر قانونی دانست بلکه اصل بر عدم حجیّت این دالیل است مگر آن که
مصلحت اهمّ ،اقتضای استفاده از چنین دالیلی را داشته باشد که در این خصوص ،در
بحث بعدی توضیح مبسوط داده خواهد شد.
از منظر حقوقی ،قاعده ردّ به معنای امروزی آن در سال  1914در دعوای Weeks
 V United stateمطرح گردید .در این دعوا ،مامورین پلیس بدون داشتن دستور
قضایی وارد منزل متّهم شده و با تفتیش وسایل شخصی وی متوجه شدند که وی به
طور غیر قانون ی ،اقدام به فروش بلیط بخت آزمایی از طریق پست می کند .بعد از
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محکومیت وی در دادگاه ایالتی و تجدید نظر به استناد همین ادلّه ،نهایتاً پرونده او در
دیوان عالی کشور مطرح گردید و قضات دیوان بدون حتی یک رای مخالف ،رای
دادند که ادلّه جرم در صورتی که با نقض الزامات قانونی مربوطه جمع آوری شده
باشند ،قابل استناد در دادگاه نیستند (صبوری.)133 :1394 ،
برخی نظریه پردازان ،نظریه ای تحت عنوان (میوه درخت سمّی) مطرح نموده اند
که بر اساس آن ادلّه حاصل شده به طرق غیر قانونی به مثابه میوه درخت سمی است
که غیر قابل استفاده می باشد ( Ferdico,2009:127؛.)Samaha, 1996: 403
یکی از ادلّه رد چنین دالیلی بحث بازدارندگی است؛ چراکه عدم پذیرش چنین
دالیلی باب تحصیل نامشروع دلیل را از سوی بازیگران عرصه عدالت کیفری مسدود
می نماید ) .(Murphy-Coleman,1989:118بر این اساس ،حقوق کیفری می
تواند عادت به قانونمندی و عدم نقض قانون را آموزش دهد برای نمونه در میان
نظامیان ،نظم تلقین شده و عکس العمل همیشگی در برابر نقض قانون موجب پاسخی
عادتی نسبت به مقررات نظامی شده است ) .(Walker, 1985 :97شاید اینگونه
تصور شود که پذیرش اصل مشروعیّت تحصیل دلیل عمالً مفرّی برای بزهکارن
خواهد شد تا به بهانه اشکاالت در تحصیل دلیل از اجرای عدالت بگریزند .نتیجه این
امر کاهش اعتماد عمومی به دستگاه عدالت کیفری خواهد بود ( Rho,
 .)2011:736لکن به عکس این تصور به نظر می رسد برآیند این امر افزایش اعتماد
عمومی به سیستم قضایی است چرا که افکار عمومی پی خواهد برد که احکام صادره
از سوی دادگاه ها از پشتوانه مستحکم ادلّه برخوردار است و از طرق قانونی نیز
تحصیل شده است.
قانونگذار ایران به جای تمرکز بر ارزش ادلّه غیر قانونی بر ضمانت اجرای کیفری
این موضوع تمرکز نموده است .در واقع ،در تمامی مواد قانونی به نوعی عدم تمایل
قانونگذار به اظهار نظر درباره ادلّه تحصیل شده به طرق غیر قانونی مالحظه می گردد.
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مواد  570به بعد بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی و ماده  660قانون آیین
دادرسی کیفری به نوعی ضمانت اجرای کیفری نقض حریم خصوصی افراد را تبیین
نموده است؛ نکته ای در خصوص این مواد ،قابل توجه است این که موارد مذکور،
عام بوده و به جز ماده  578که از واژه متّهم استفاده نموده سایر مواد به طور خاص نظر
بر رفتارهای بازیگران عدالت کیفری در روند تحصیل دلیل ندارد.
در قانون آیین دادرسی کیفری که مهمترین منشور حقوق دفاعی متّهم می باشد
مقررات ویژه ای را جهت ممانعت از نقض حقوق متّهم پیش بینی نموده است .ماده 4
این قانون اصل برائت را مورد تاکید قرار داده است؛ همچنین ماده  141به حریم
خصوصی اماکن و اموال اشاره کرده است لیکن در ماده اخیر به رغم توجه به حریم
خصوصی افراد ،ضمانت اجرای تخلف قاضی از این امر مشخّص نشده است و ضمانت
اجرا منحصر در ضابطان است از سوی دیگر ارزش ادلّه تحصیل شده با نقض حریم
خصوصی نیز تعیین تکلیف نشده است.
ماده  36قانون آیین دادرسی کیفری نیز تأکید می نماید که گزارش ضابطان در
صورتی معتبر است که خالف اوضاع و احوال و قرائن مسلّم قضیه نباشد و بر اساس
ضوابط و مقررات قانونی تهیه شود .این ماده نسبت به ماده  15ق.آ.د.ک سابق گامی
رو به جلو تلقی می شود چرا که در قانون سابق اعتبار گزارش ضابطان منوط به جلب
اعتماد قاضی نهاده شده بود لیکن در این ماده رعایت شرایط قانونی امری الزم جهت
اعتبار گزارش ضابطان قلمداد شده است لذا مطابق این ماده یکی از جهاتی که می
تواند سبب بی اعتباری گزارش ضابطان گردد عدم رعایت ضوابط قانونی است؛ پس
اگر ضابطان در تحصیل دلیل موازین قانونی را رعایت نکرده و حقوق دفاعی متّهم را
نقض نمایند قاضی می تواند حکم به بی اعتباری آن دهد با این حال در عمل به دلیل
عدم صراحت قانون ،رویه قاطعی در این خصوص وجود ندارد و حتی قضات توجه
چندانی به شیوه تحصیل دلیل نمی نمایند .با این حال ،رأی بسیار جالبی از سوی شعبه

 515ـــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  13ـ شماره  25ـ پاییز و زمستان 1400

پنجم دادسرای عمومی و انقالب ارشاد تهران در تاریخ  1394/6/18صادر شده که در
نوع خود کم نظیر است؛ بر اساس این رای در خصوص اتهام متّهم دایر بر حمل
مشروبات الکلی متّهم می گوید رتبه  2000کنکور هستم و در کوهسار با دوستانم در
مورد کنکور حرف می زدیم که مأمور بدون اجازه کیف ما را گشت و این را پیدا
کرد اکنون نظر به اینکه در وهله اول موضوع بیرون از تعریف جرم مشهود یعنی موارد
هفتگانه مندرج در ماده  45قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392است و در وهله
بعد مطابق ماده  55قانون آیین دادرسی یادشده بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیر
مشهود با اجازه موردی مقام قضایی است از اینرو تفتیش و کشف مشروب در فرض
پرونده تحصیل دلیل از طریق نامشروع و غیرقانونی بوده و با توجه به اصول حاکم در
قوانین من جمله اصل  38قانون اساسی مبنی بر فاقد ارزش بودن تحصیل دلیل از طریق
نامشروع و نیز روح حاکم بر قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر ضرورت قانونی بودن
تحصیل دلیل ادلّه حاضر ممتنع و از عداد دالیل خارج میشود سرانجام با بی اعتبار
شدن دلیل مذکور دلیل دیگری در پرونده نیست .لذا با عنایت به فقدان دلیل کافی بر
توجه اتهام و به استناد ماده  4و  265قانون آیین دادرسی قرار منع تعقیب صادر می
گردد (مؤذن زادگان و کوره پز.)79 :1395 ،
این رأی می تواند مسیر روشنی برای رویه قضایی در برخورد با دالیل نامشروع
بگشاید و البته بدواً الزم است وضعیت منفعل قانون در خصوص عدم تعیین تکلیف
موضوع تغییر یابد چرا که هدف از دادرسی توازن میان حفظ نظم عمومی و رعایت
حقوق متّهم است و در این راستا رعایت حقوق متّهم و دادرسی عادالنه مقتضی
رعایت کرامت انسانی است که این مهمّ با تمسّک به ادلّه غیر قانونی برای اثبات جرم
سازگار نیست.
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 -3دالیل تحصیل شده همراه با فریب از سوی بازیگران عدالت
کیفری
در این فرض ضابطان قضایی و نیز مقامات تحقیق اقدامات فعاالنه ای جهت
تحریک یا ترغیب افراد به ارتکاب جرم می نمایند و یا با طرح سؤاالت تلقینی و وعده
های کذب آنان را به اقرار سوق میدهند.
یکی از شیوه هایی که در این راستا برای کشف جرم مورد استفاده قرار می گیرد
دام گستری است .از منظر فقهی با توجه به اصل صیانت از کرامت انسانی و حقوق
متّهم ،رعایت حریم خصوصی افراد و نیز شأن سیستم قضایی در به کارگیری ابزارهای
مشروع در تحصیل دلیل اصل اولیه منع استفاده از چنین ابزارهایی است خاصه آن که
در سیاست جنایی اسالم در حقوق الناس رویکرد ترویج گذشت و در حقوق اهلل بحث
خطاپوشی و تشویق به توبه و ستر گناه چنین اقتضایی دارد.
از منظر قضای اسالمی در کتب فقهای متقدّم در نفی یا تأیید چنین شیوه هایی بیانی
مالحظه نمی شود .با این حال روایتی از امام سجاد(ع) نقل شده است که حضرت پس
از آن که شنیدند همسرشان به امیرالمومنین(ع) ناسزا می گویند برای اطمینان در خانه
مخفی شدند و پس از احراز صحّت این امر وی را طالق دادند (کلینی351/5 :1407 ،؛
حرّ عاملی .)551/20 :1409 ،این روایت در بسیاری از کتب روایی نقل شده است و از
نظر سندی نیز بر آن خدشه ای نیست لیکن از آن نمی توان جواز دام گستری را
استنباط نمود؛ چراکه امام(ع) اقدامی جهت تحریک مرتکب انجام ندادند بلکه تنها
نظاره گر موضوع به نحو پنهانی بودند .عالوه بر این ،در مشی ائمه اطهار مواردی از
نظارت به نحوه مخفیانه نسبت به عملکرد کارگزاران حکومتی (نهج البالغه ،حکمت
 )33و یا استفاده از جاسوس در جنگ ها دیده میشود (طبسی93 :1393 ،؛ ابن سعد،
 )204/1 :1409اما از این مصادیق نیز نمی توان جواز دام گستری در تحصیل دلیل را
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استنباط نمود چرا که همان طور که خواهیم گفت در برخی موارد به دلیل قاعده
مصلحت و دفع افسد به فاسد چنین مواردی به نحو محدود پذیرفته شده است.
در این خصوص استفتائاتی از مراجع معظم به این شرح شده است:
اگر کسی (قاضی یا کارمند) در محیط کاری خود متّهم به رشوهخواری شود و
مأمور امنیتی صرفاً جهت اختبار و کشف حقیقت ،مالی را به عنوان رشوه به او بدهد و
او هم بگیرد؛ بفرمایید :آیا نسبت به فرد متّهم عنوان اخذ رشوه محقق شده و عنوان
مرتشی بر او صادق است؟
آیه اهلل العظمی ناصر مکارم شیرازی :رشوهخواری محقق نشده است ولی اجماالً
دلیل بر عدم تقیّد اوست.
آیه اهلل العظمی سید محمد شاهرودی :أخذ رشوه تحقق نیافته لیکن در صورتی که
امر اهمّی بر آن مترتّب باشد اشکال ندارد (گنجینه استفتائات قضایی ،سؤاالت -8148
.)8149
با این حال ،فقیه دیگری معتقد است امتحان و آزمایش متّهم از طرف مسؤولین
مربوطه فی حد نفسه ،اشکال ندارد (گنجینه استفتائات قضایی ،سؤال .)8148
قوانین ایران نیز در این خصوص ساکت است و همین امر به نوعی سبب تشتت
رویه در موضوع شده است؛ برای مثال ،دادنامه شماره  1166شعبه  19دادگاه تجدید
نظر استان تهران در خصوص جرایم منافی عفت در نوع خود جالب توجه است .مطابق
این دادنامه مأمورین معاونت مبارزه با مفاسد اجتماعی پلیس امنیّت اخالقی خانمی را
که مظنون به ارتکاب روابط نامشروع و قوادی است با تماس صوری تحریک به
ارتکاب جرم می نمایند و با ورود به منزل ،وی و چند نفر را دستگیر می کنند .پس از
محکومیت نامبردگان در دادگاه بدوی ،دادگاه تجدیدنظر با این استدالل که خداوند
در قرآن در آیه  9سوره نساء و  65سوره طالق و  19سوره نور ،اشاعه فحشاء و
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نزدیک شدن به امور منافی عفت را تقبیح نموده و عمومات آیه (التجسّسوا)؛ لذا ضمن
صدور حکم برائت نامبردگان تذکّرات زیر را می دهد:
یک :صحنه سازی و زمینه چینی برای وقوع جرم و به طریق ارتکاب و گفتار و
کردار صوری و برای کشف جرم خالف مقررات است.
دو :تجسس در احوال اشخاص و رو آوردن پوشیده های ناپسند جامعه که
نتیجهای جز اشاعه فحشا در بر ندارد خالف شرع و قانون است
سه :جرم تراشی ،زدن اتّهام ناروا و بیاساس و بدون دلیل به اشخاص فاقد محمل
قانونی است (محمدی )19 :1384 ،البته از این رای نمیتوان رویکرد رویه قضایی
ایران را مبتنی بر نفی دام گستری دانست؛ چراکه موضوع پرونده مورد بحث مسائل
منافی عفت است که در شرع و قانون تحقیق حول آن حرام و ممنوع اعالم شده است.
در رأ ی دیگری که از سوی دادگاه انقالب شهرستان الر صادر شده در خصوص
تحریک و تشویق به خرید و فروش مواد مخدر همین رویکرد مورد توجه قرار گرفته
و اتهام چنین متّهمی پذیرفته نشده است (ستاد مبارزه با مواد مخدر کمیته حقوقی و
قضایی )219 :1382 ،در مقابل کمیسیون حقوقی دادستانی کل کشور انجام معاملههای
صوری با قاچاقچیان مواد مخدر به منظور نفوذ و شناسایی عناصر اصلی باندهای قاچاق
را بالمانع دانسته است (نظریه شماره  8/786مورخ  1380/10/11کمیسیون حقوقی
دادستانی کل کشور).
شعبه ای از دیوان عالی کشور در رأیی ،حکم دادگاه بدوی و تجدیدنظر مبنی بر
برائت را که در آن کارمندی را که متّهم به اخذ رشوه بود بدین صورت که رشوه به
شیوه دام گستری و با هماهنگی نیروی انتظامی صورت گرفته بود ،نقض کرده و وقوع
جرم را محرز دانست (زراعت.)42 :1382 ،
در مورد مصداق دیگر موضوع یعنی اغفال متّهم در جهت اقرار نیز همین رویکرد
مالحظه می گردد به نحوی که برخی فقها اقرار ناشی از سؤاالت اغفال کننده را بی
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اعتبار می دانند (کاشف الغطاء .)48/2 :1359 ،این در حالی است که بسیاری از فقهای
معاصر از جمله آیه اهلل العظمی سیستانی اقرار ناشی از سوالهای تلقینی و به کار بردن
حیله را سبب بی اعتباری اقرار نمی دانند (گنجینه استفتائات قضایی ،سؤال  .)5771امام
خمینی(ره ) نیز اقرار و اعتراف گرفتن از زانى و زانیه و لواط کار با شیوههائى از قبیل
تهدید و بلوف زدن  -البتّه بدون کوچک ترین شکنجه و فحّاشى  -را جایز نمی دانند
(خمینی.)457/3 :1422 ،
در جمع بین دیدگاه های فقهی و نیز تشتّت رویّه ،چند نکته حائز اهمیت است:
اوالً :قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص این موضوع ساکت است با این حال
ماده  434این قانون یکی از جهات تجدیدنظرخواهی را ادعای عدم اعتبار ادلّه یا
مدارک استنادی دادگاه می داند اما در مقابل تبصره ماده  455بیان می دارد :عدم
رعایت تشریفات دادرسی موجب نقض رأی نیست مگر آن که تشریفات مذکور به
درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود .این رویکرد یادآور قانون
فرانسه است که موارد نقض را به بطالن اساسی و بنیادی و موارد بطالن بالقوه تقسیم
کرده است؛ لیکن قانون آئین دادرسی فرانسه در ماده  171موارد نقض و نادیده گرفتن
حقوقی را که موجب بطالن دلیل می شود در موارد بیست گانه مشخص نموده است
اما در تبصره ماده  455فوق االشاره موارد نقض اساسی تبیین نشده است.
ثانیاً :در جرایم علیه امنیت به دلیل مصالح عالیه نظام استفاده از روشهای خاص
امری الزم و بایسته است اما این امر باید شیوه ای استثنایی برای تحصیل دلیل تلقی
گردد و منحصر در جرائم مهم باشد و البته الزم است قانون گذار به این مصادیق
صریحاً اشاره نماید؛ چنین شیوه هایی تنها باید آشکار کننده ارتکاب جرم بوده و نباید
مرتکب را تحریک به ارتکاب جرم نماید و در این موارد محدود نیز اقدامات ضابطان
تحت اشراف مقام قضایی صورت گیرد .این امر از منظر فقهی مستند به قاعده اهم و
رعایت مصلحت می باشد لیکن نباید سبب گشودن بابی برای ارتکاب افعال فاسد به
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بهانه دفع افسد محتمّل شود؛ کما این که بسیاری از نظام های حقوقی نیز همین رویکرد
را در جرایم مهم دارند (تدیّن.)238 :138 ،
نکته پایانی آن که نمی توان سیستم اقناع وجدان قاضی را که در نظام حقوقی ایران
پذیرفته ش ده است و مطابق آن علم قاضی حتی در حدود که ادلّه موضوعیت دارند به
عنوان وتو کننده سایر ادلّه تلقّی می شود دلیل بر پذیرش ادلّه غیر قانونی با فرض اقناع
وجدان قاضی از این ادلّه دانست؛ چراکه در این موارد مبنای علم متزلزل است و لذا
چنین ادلّه ای نمی تواند علم آور باشد و این امر با اصل کرامت انسانی و صیانت از
شأن سیستم قضایی نیز مطابقت دارد.

نتیجه گیری
ادلّه اثبات در امور کیفری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است به همین جهت،
صِ رف قانونی بودن دلیل کافی نبوده بلکه الزم است طرق و شیوه های تحصیل دلیل
نیز قانونی باشد؛ در مقاله سه دسته ادلّه مورد ارزیابی قرار گرفت که با امعان نظر به
استدالل های پیش گفته نتایج زیر حاصل گردید:
 -1اعمال هرگونه شکنجه و ایذاء متّهم برای اخذ اقرار ،خروج از مدلول اصل
برائت است و موضوعات مطرح شده در خصوص استثناء موارد قاعده اهم و مهم و نیز
جلوگیری از اختالل در نظام نیز به دلیل آن که ادلّه قطعی مبنی بر جواز آن وجود
ندارد نمی تواند عموم اصل رعایت کرامت انسانی ،منع ایذاء و قاعده احترام را
تخصیص زند.
 -2در مواردی که تحصیل دلیل با نقض حریم خصوصی افراد صورت می گیرد
هر چند از منظر قضای اسالمی و حقوق ایران حکم تکلیفی حرمت چنین رفتارهایی به
صراحت بیان شده و حتی ضمانت اجرای کیفری نیز برای آن پیش بینی گردیده است
لیکن در خصوص حکم وضعی عدم قابلیّت استناد چنین ادلّه ای در فقه اختالف
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دیدگاه ،در قانون سکوت و در رویه قضایی تشتت آرا مالحظه می گردد؛ با این حال
به نظر می رسد در این موارد حکم تکلیفی و وضعی با یکدیگر مالزمه دارد؛ چراکه
حکم به حجیّت چنین ادلّه ای با حرمت در تعارض است .در این موارد ،در فرض
وجود مصلحتی اهمّ و در موارد محدود امکان رفع حکم تکلیفی و وضعی وجود دارد.
 -3در فرضی که دلیل به شیوه فریبکارانه تحصیل می شود تشتّت آرا فقهی و
حقوقی بیشتر مالحظه گردید و حتی می توان بیان نمود رویه و قانون بیشتر متمایل به
پذیرش چنین ادلّه ای هستند و البته در حقوق تطبیقی نیز چنین تمایلی مالحظه می
گردد با این حال نمی توان در این موارد نیز اصل را بر مشروعیّت چنین ادلّه ای گذارد
بلکه الزم است قانونگذار موارد را به قید حصر و محدود به مصادیق اهمّ مشخص
نماید.
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