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چکیده: دلیل به عنوان یکی از مهم ترین ارکان فرآیند دادرسی حقوقی و کیفری مطرح بوده و در آیین دادرسی کیفری، بدون 
آن، امکان انتساب رفتار مجرمانه به مرتکب آن و یا اثبات بی گناهی وی و نتیجتا اجرای مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی و 
یا بالعکس اعالم برائت و بی گناهی وی، ممکن نخواهد بود. در نظام آیین دادرسی کیفری، فرآیند تحصیل دلیل و انطباق آن با 
استانداردهای تعیین شده در اسناد بین المللی و مربوط به حقوق بشر، از جمله مواردی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته 
است. با توجه به پدیده جهانی شدن و گرایش به ایجاد یک نظام جهانی دادرسی کیفری و کمبودهایی که در نظام های ملی 
کیفری خصوصا در سیستم ادله اثبات دعوای جزایی مشاهده می گردد، طبیعتا گرایش به رویکرد انسان محور و حقوق بشری در 
جمع آوری و ارائه دالیل کیفری، با استقبال بیشتری روبه رو گردیده که این امر بیانگر ضعف های موجود در نظام حاکم بر ادله 
اثبات دعوای کیفری در چارچوب سرزمینی و تمایل به برقراری یک نظام مبتنی بر آرمان عدالت کیفری خواهد بود. از این رو در 

این مقاله تالش می شود به جوانب مختلف مساله و ارائه راهکارهای موثر اجرایی در خصوص موضوع فوق پرداخته شود. 
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 برای دست یابی به آرمان عدالت کیفری، کنکاش 
در اصول و قواعد حاکم بر قوانین جزایی موضوعه، 
همواره از کلیدی ترین مباحث مورد عنایت علمای 
حقوق کیفری بوده است. برای هر موضوعی قطعا 
را  مبانی وجود دارد که ضرورت های وجودی آن 
هست ها صحبت  از  ما  مبانی  در  می کند.  ایجاب 
انتزاع می کنیم.  را  بایدها  از هست ها،  و  می کنیم 
زیرا در پاره ای از موارد، موضوعات چنان اهمیت 
دارند که سیر تکاملی فرآیند رسیدن از آنچه که 
هست به آنچه که باید باشد در آنها بیشتر مورد 
لحاظ است. یکی از مسائل قابل تامل در فرآیند 
دادرسی کیفری که محل بحث قرار گرفته و در 
چارچوب آنچه باید باشد بررسی می شود، تحصیل 
مرجع  نیز  و  کیفری  پرونده  توسط طرفین  دلیل 
دلیل،  تحصیل  می باشد.  آن  به  رسیدگی کننده 
به معنای به دست آوردن و ساختن دلیل است. 
رفتارهای  با  برخورد  در  کشور  قضایی  سیستم 
خالف نظم عمومی و ارزش های فردی و اجتماعی 
و اختالفات موجود در روابط میان افراد، قائل به 
تفکیک رسیدگی به امور حقوقی و کیفری شده 
است. بی شک هر یک از این دو نوع رسیدگی دارای 
ویژگی ها و خصوصیات  خاص خود می باشد که 
اهداف  و  منشا  در  را می توان  امر  این  علت  البته 
متفاوت هر یک از این دو عنوان کرد. بنابراین باید 
در کیفیت  نوع رسیدگی  دو  این  از  گفت هریک 
با هم متفاوت هستند  نیز  و نحوه تحصیل دلیل 
و دارای تشریفات خاصی در رسیدگی می باشند. 
از اهمیت بیشتری نسبت  امور کیفری  دالیل در 
از  غیر  به  واقع،  برخوردارند. »در  امور حقوقی  به 
آنها  کردن  محدود  که  حقوقی  و  منافع  اهمیت 
موضوع  خاص  طبع  است،  مطرح  کیفری  درامور 
افزوده  امور  این  در  دالیل  اهمیت  بر  نیز  دلیل 

است. اصوال در امور کیفری، دالیل از قبل آماده 
باید در پی  از واقعه مجرمانه  نمی شوند بلکه بعد 
جمع آوری آنها بود. به عبارت دیگر، برخالف امور 
حقوقی که معموال طرفین یک رابطه حقوقی در 
هنگام ایجاد حقوق و تکالیف ناشی از آن، به ایجاد 
دلیل اثبات آن مبادرت می ورزند تا در موقع لزوم 
نسبت به الزام طرف مقابل به اجرای تعهدات خود 
اقدام نمایند، در امور کیفری، اصوال اثبات وقایعی 
مطرح است که تحقق آنها از پیش معلوم نبوده و 
کسی در صدد تهیه دلیل اثبات آن نیز برنیامده 

است.«1
با توجه به جایگاه اصول و مبانی اسالمی در نظام 
جزایی کشور باید گفت: »اسالم برای دلیل و احراز 
آن اهمیت ویژه ای قائل است و احادیث شریف بر 
این امر تاکید می کنند. به دلیل این اهمیت است 
که شارع مقدس هرجا که جرمی را عنوان کرده 
دالیل اثبات آن را هم ذکر نموده است.«2 از این رو 
از نگاه اسالم نیز می توان به ضرورت امر تحصیل 
دلیل نگریسته شود و نسبت به اصول و قواعد حاکم 
بر آن اظهارنظر نمود. بنابراین با توجه به اهمیت 
جمع آوری و تحصیل دلیل در امور کیفری، تبعا آثار 
این فرآیند، دامنگیر طرفین پرونده کیفری شده و 
می توان از جنبه های مختلف به جریان و اقدامات 
در  »هرچند  نگریست.  دلیل  تحصیل  با  مرتبط 
برخی از کتب آیین دادرسی کیفری ایران، موضوع 
ادله اثبات دعوا به عنوان موضوع جداگانه ای مورد 
بحث و بررسی قرار گرفته است، اما جدای از اینکه 
هستند،  محدود  و  اندک  بسیار  کتاب ها  اینگونه 
به ندرت موضوع و مبانی حاکم بر ادله را مطرح 
نموده اند.«3 یکی از مهم ترین رویکردهای مطالعاتی 
پیرامون این موضوع، رویکرد حقوق بشری و نگاه 
به امر تحصیل دلیل از دریچه اسناد بین المللی و 

حقوق بشر می باشد. در این خصوص می توان اذعان 
بین المللی  اسناد  کلی گویی  و  پراکندگی  داشت، 
که  است  موضوعاتی  از  بشری  حقوق  خصوصا  و 
کیفری  امور  اثبات  ادله  نظام  در  گردیده  منجر 
به سختی بتوان آنها را منطبق با قوانین و اصول 
جاری در فرآیند دادرسی کیفری در چارچوب نظام 
سرزمینی دانست. در توضیح باید بیان داشت، علت 
اسناد  این  باید در مفهوم عمومیت  را  این مساله 
و جامع  اصول کلی  نمود. هرچند که  جست وجو 
مربوط به دالیل کیفری خصوصا اصل برائت و آثار 
ناشی از آن برای دستگاه قضایی تکلیف توجه به 

قوانین را مقرر نموده است.
غیرقابل  تبعیض،  عدم  »برابری، جهان شمولی، 
به  مسئولیت«4  و  درونی  وابستگی  بودن،  تجزیه 
عنوان مهمترین ویژگی های این اسناد مطرح بوده 
تردیدهای  همواره  آنها،  مصادیق  شمول  در  که 
فراوانی وجود خواهد داشت. اما در نظام ادله اثبات 
دعوا در امور کیفری، تنوع ادله و تعارض احتمالی 
با  کیفری  محکمه  در  آنها  ارائه  و  تحصیل  شیوه 
اسناد بین المللی مرتبط، باعث گردیده که مفهوم 
ادله نامشروع و خالف واقع به ادبیات آیین دادرسی 
کیفری وارد گردد. به بیانی دیگر، آنچه اثر اجرایی 
و مثبت ادله را به تباهی می کشد، مواجه و تعارض 
این  از  بود.  خواهد  مذکور  قواعد  و  اصول  با  آنها 
استدالل به این نکته می توان رسید که با توجه به 
عزم جهانی و رویکرد بین المللی تنظیم اسناد در 
مراجع دارای صالحیت، آنچه به نظام تحصیل ادله 
کیفری مشروعیت خواهد بخشید، تطابق این نظام 
با اصول مسلم پذیرفته شده در آن اسناد خواهد 

بود.

دلیل  تحصیل  بر  حاکم  قواعد  و  اصول   -1
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کیفری در حقوق ایران
دادرسی منصفانه دربردارنده مجموعه ای از اصول 
و قواعد است که جهت رعایت حقوق اصحاب دعوا 
گردیده  پیش بینی  آنان  دعوای  به  رسیدگی  در 
عنوان  به  دلیل  دادرسی،  چنین  بستر  در  است. 
مرکز ثقل دعاوی کیفری نه تنها باید خود، مشروع 
و قانون باشد بلکه روش تحصیل و به کارگیری آن 
نیز باید تابع اصل مشروعیت تحصیل ادله کیفری 
از  یکی  هرچند  اجتماع،  در  مجرمان  کیفر  باشد. 
اما  است  کیفری  دادرسی  آیین  اساسی  اهداف 
ابزار  هرگونه  کارگیری  به  نباید  مهم  هدف  این 
تردید،  نماید چرا که بدون  را توجیه  و وسیله ای 
وصف  به  متصف  نمی تواند  غیرقانونی  شیوه های 
وضعیتی،  چنین  در  و  گردند  عدالت  و  انصاف 
ناعادالنه است.  از دادرسی منصفانه خود  صحبت 
دستگاه عدالت کیفری که به دنبال تحقق عدالت و 
دادرسی منصفانه است، نمی تواند فقط به محصول 
کسب دلیل توجه نموده و از شیوه های تحصیل آن 
دادرسی  تضمین  آغاز  نقطه  بنابراین  گردد.  غافل 
ادله  بر  حاکم  قواعد  و  اصول  رعایت  منصفانه، 
کیفری به ویژه در مقام تحصیل و به کارگیری آنها 
در فرآیند رسیدگی های کیفری است.5 در ادامه و 
در قالب دو قسمت به موضوعات تحصیل دلیل از 

طرق قانونی و کسب آزاد دلیل خواهیم پرداخت.

1-1- اصل قانونی بودن تحصیل دلیل
»اقناع  را  آن  می توان  که  قانونی  ادله  نظام  در 
وجدانی قانون گذار« نامید، مقنن دلیل یا ادله قابل 
قبول و ارزش اثباتی هر یک یا مجموعه ای از آنها را 
پیشاپیش تعیین و دادرسی را در صورت ارائه دلیل 
یا ادله مورد نیاز و صرف از اعتقاد درونی او، موظف 
به صدور حکم محکومیت نموده است و در صورت 
عدم ارائه دالیل مورد نظر مقنن، قاضی مکلف به 
تبرئه نمودن متهم است و حق ندارد به دلیل دیگر 
از  نظام  این  در  قانون گذار  واقع  در  کند.6  استناد 
ادله، قواعد ثابتی را تعیین نموده و به دادرس نشان 
اساس کدام  بر  را  می دهد که حکم کیفری خود 
نسخ از ادله استوار نماید و بر ادله ای که مبنای حکم 
قرار می گیرد، چه شرایطی را بار نماید. این قواعد، 
دادرس را ملزم به رعایت دقیق ضوابط می نماید و 
هنگامی که علم و یقین حاصل در وجدان وی کامال 
منطبق بر قالب فرمول های قانونی نباشد، حق اصدار 
حکم محکومیت را به وی نمی دهد. پس قانون گذار 
از قبل و بر اساس یک برنامه کلی، ارزش اثباتی ادله 
مختلف را مشخص می نماید و در این فرآیند، قاضی 
فقط باید کوشش نماید به سایر مقررات مربوط به 
عمده اش  ماموریت  بنابراین  و  یابد  آگاهی  دالیل 
کمک به تحصیل دالیل، بررسی و بازبینی آنها و 
فراهم نمودن شرایط قانونی الزم برای صدور حکم 
است.7 ریشه های نظام ادله قانونی را باید در دوره 
تجدید حیات حقوق روم که به وسیله حقوقدانان 

عرفی و با تکیه بر قوانن ژوستینین به عمل آمد 
جست وجو کرد که در قرن شانزدهم به اوج تکامل 
خود رسید. این نظام که در امپراتوری رم و اروپای 
قرون وسطی متداول بوده است، دادرس را مانند 
شخصی مسلوب االختیار فرض نموده است که »به 
مثابه صفحه کلیدی است که اگر برخی دکمه های 
آن را فشار دهند، ضرورتا همواه به یک روش پاسخ 
می دهد.«8 در نظام ادله قانونی، قواعد ثابتی برای 
اثبات وقوع جرم و انتساب آن معین شده و دادرس 
مجبور است به حکم قانون گذار، امر معینی را دلیل 
بر وجود یا عدم امری بداند و وقوع جرم و صحت 
انتساب آن را منحصرا از طریق ادله قانونی احراز 
باید طبق  »قاضی  گفته شده:  که  به طوری  کند 
دالیل پیش بینی شده در قانون رای بدهد، هرچند 
به وقوع جرم و انتساب آن به متهم یقین نداشته 
تمام  از  استفاده  برای  قانونی  قدرت  از  و  باشد«9 
وسایل و امکانات تحقیق و کشف حقیقت و توسل 
به تمام انواع و اقسام ادله اثباتی محروم است و در 
حقیقت، چون قانون گذار انواع ادله اثبات بزهکاری 
متهم و ارزش قانونی آنها را تعیین و اعالم نموده و 
برای آنها، خواه در جهت تامین برائت مهم و خواه 
در جهت صدور حکم محکومیت و آثار و نتایجی 
در نظر گرفته است، کلیه قضات ملزم به تبعیت 
از آن قرار می گیرند.10 در نظام جزایی اسالم، در 
جرایم غیرتعزیری نظام قانونی تحصیل دلیل حاکم 
می باشد.11 با این وجود عده ای معتقدند که نظام 
اقناع  نظام  از  کشورمان  دادرسی  در  دلیل  کسب 
وجدان قاضی و نه نظام قانونی تبعیت می نماید و در 
این خصوص به وظایف ضابطین قضایی در جهت 
انجام هرگونه اقدامی به منظور اقناع وجدان قاضی 
و علی رغم در دست داشتن دلیل، اشاره داشته اند.12 
بدیهی است، نظام قانونی تحصیل دلیل، به دلیل 
به  نمی تواند  محدودیت  و  تنگنا  در  گرفتن  قرار 
تنهایی نظام مناسبی جهت استقرار یک دادرسی 
آیین  مقررات  ما  کشور  در  شود.  تلقی  منصفانه 
دادرسی کیفری، به وضوح گویای پذیرش چنین 
نظامی می باشد که البته این امر را می توان به عنوان 
یکی از نواقص بزرگ قانونی کشورمان دانست. الزم 
به ذکر است که در مقام نظام قانونی تحصیل دلیل، 
نظام آزاد تحصیل دلیل مطرح می باشد. در این نظام 
دلیل مشاهده  قانونی کسب  نظام  محدودیت های 
نمی شود ولی طبیعتا این نظام نیز درخور معایبی 
است که در قسمت های بعدی این موضوع تحت 

بررسی قرار خواهد گرفت.

2-1- اصل آزاد بودن کسب دلیل
مقصود،  غالبا  چون  کیفری،  پرونده های  در 
اثبات امور عادی از قبیل ارتکاب اعمال مجرمانه 
و عناصر مادی و روانی بزه می باشد، امکان تهیه 
بنابراین  ندارد.  وجود  جرم  وقوع  زمان  از  دلیل 
ادله  دعاوی  نوع  این  برای  نمی تواند  قانون گذار 

اثبات پیش بینی نماید. به همین دلیل نظر قالب 
که  راهی  هر  از  بتواند  باید  قاضی  که  است  این 
ممکن است اقناع وجدان حاصل نماید و دست او 
در تحقیق و تفحص و جمع آوری ادله برای اثبات 
جرم نسبت به دعاوی حقوقی بارزتر است.13 آزادی 
نظام  لجام گسیختگی  با  مترادف  نباید  را  دلیل 
دالیل یا آشفتگی ادله دانست. زیرا با وجود پذیرش 
این اصل، ادله جزایی باید متضمن شرایطی باشد 
و اصولی را محترم بشمارند. بارزترین این شرایط 
عبارت است از محترم شمردن حق دفاع متهم و 
به سخن دیگر دامنه آزادی دالیل تا آنجا گسترش 
می یابد که حق دفاع متهم که خود ممکن است 
به صورت فعال یا غیرفعال اعمال شود، مخدوش 
نگردد.14 فرضیه آزادی دلیل دارای محدودیت هایی 
است، گرچه کشف حقیقت، هدف و منظور اساسی 
حقیقت  این  حال  عین  در  است  کیفری  پرونده 
نمی تواند به هر وسیله ای ولو نامشروع به دست آید. 
شان و منزلت دستگاه قضایی و احترام به عدالت 
و حقوق انسانی، مستلزم جلوگیری از به کار بردن 
وسایلی است که ارزش های اساسی تمدن بشری را 
به مخاطره می اندازد.15 در این راستا، قانون گذاران 
کشورمان در اصول قانون اساسی و قوانین عادی، 
تخصیص  مورد  را  دلیل  تحصیل  بودن  آزاد  اصل 
قرار داده اند.16 آزادی دلیل در قلمرو آیین دادرسی 
از  است.  یکدیگر  مکمل  جنبه  دو  بیانگر  کیفری 
یک طرف آزادی دلیل به مفهوم آزادی اشخاص 
در تهیه و ارائه دلیل در امور کیفری است که تحت 
از  می شود.  شناخته  دلیل  آزادانه  تحصیل  عنوان 
طرف دیگر، آزادی دلیل به معنای آزادی دادرسان 
در ارزیابی ادله و پذیرش یا رد آنهاست که تحت 
آزادانه دلیل مطرح می شود. گفته  ارزیابی  عنوان 
در  کشورمان  جزایی  قوانین  در  که  است  شده 
جرایم تعزیری اصل آزاد بودن تحصیل دلیل حاکم 
مواد 211، 207، 197، 194  بررسی  می باشد.17 
و 212 قانون آیین دادرسی کشورمان بیانگر این 
اقناع  قانون گذار در صدد تحصیل  است که  نکته 
ارزیابی  بر اصل  وجدانی دادرس و صحه گذاردن 
آزادانه دلیل توسط دادرسان است وجز در موارد 
استثنایی از جمله حدود و قصاص که ادله اثباتی 
سایر  مورد  در  است،  نموده  پیش بینی  را  خاصی 
جرایم از اصل تحصیل آزادانه ادله، تبعیت نموده 
است. البته ماده ای که صراحتا بر این دو بعد آزادی 
دلیل اشاره نماید وجود ندارد.18 در توجیه ضرورت 
پذیرش اصل آزادی در تحصیل دلیل باید به حفظ 
قانونی کسب  نظام  نقصان  و  دعوا  حقوق طرفین 
دلیل استناد نمود. البته باید اضافه نمود که آزاد 
مفسده  موجبات  تنهایی  به  دلیل  تحصیل  بودن 
خواهد بود و می تواند زمینه ای جهت ارائه دالیل 
ناموجه را فراهم آورد. بنابراین به نظر می رسد در 
نظام گردآوری ادله کیفری، بهترین گزینه، تلفیقی 
از نظام قانونی و آزاد با یکدیگر باشد. بدین ترتیب 
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که در موارد خالء نظام قانونی به نظام آزاد کسب 
دلیل رجوع نمود و بالعکس.

2- مبانی تحصیل دلیل در اسناد حقوق بشری
منطقه ای  و  جهانی  اسناد  کلی،  نگاه  یک  در 
در  مسلمی  قواعد  و  اصول  بیان  به  بشر  حقوق 
تحصیل، ارائه و پذیرش دلیل پرداخته اند. اصولی 
همچون اصل برائت و عدم پذیرش ادله نامعتبر، از 
جمله اصولی هستند که در اکثر این اسناد رکنی 

انکارناپذیر تلقی می شوند.

1-2 اسناد جهانی حمایت از حقوق بشر
نظام جهانی حقوق بشر از سازمان های گوناگونی 
شورای  )اخیرا  بشر  حقوق  »کمیسیون  جمله:  از 
حقوق  کمیته  زن،  مقام  کمیسیون  بشر(،  حقوق 
بشر، کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، 
تبعیض  رفع  کمیته  نژادی،  تبعیض  رفع  کمیته 
حقوق  کمیته  شکنجه،  منع  کمیته  زنان،  علیه 
کودک و... تشکیل یافته است که هرکدام از آنها 
در حوزه صالحتی خود بر اسناد بین المللی حقوق 
بشر نظارت می نمایند.19« نهادهای جهانی حقوق 
بشر عمدتا حول محور سازمان ملل متحد شکل 
گرفته و تکامل یافته اند، بدان نحو که برخی از آنها 
زمره  در  و  متحد  ملل  سازمان  منشور  بر  مبتنی 
و  می روند  شمار  به  متحد  ملل  فرعی  ارگان های 
بر  پیدایش  منشا  لحاظ  به  اگرچه  دیگر  شماری 
به  اما  بوده اند  مبتنی  بین المللی  معاهدات  دیگر 
شده اند.«20  وابسته  متحد  ملل  سازمان  به  نحوی 
اسناد  اکثر  دلیل،  تحصیل  چگونگی  در خصوص 
بین المللی حمایت از حقوق بشر، به بیان اصول و 
قواعد کلی اکتفا نموده اند. این موضع بدان جهت 
است که اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر به 
عنوان معیار رفتار انسانی تلقی شده و اصول حاکم 
و  قبول  مورد  و  اخالقی  و  عقلی  اصولی  آنها،  بر 
پذیرش جامعه جهانی محسوب می شود. از جمله 
اصولی که در بیشتر این اسناد به چشم می خورد 
و در نظام تحصیل دلیل کیفری نیز کاربرد موثری 
و  اعالمیه حقوق بشر  برائت است. در  دارد، اصل 
جمله  از  که   1791 مصوب  فرانسه  شهروندی 
قدیمی ترین اسناد حمایت از حقوق بشر می باشد و 
در بند 9 اصل برائت بدین شکل تجلی یافته است: 
»اصل بر بی گناهی افراد است مگر آنکه محکومیت 
آنان اعالم شده باشد.« وقتی اعالمیه جهانی حقوق 
بشر در سال 1948 تصویب شد، معلوم بود که به 
زودی از حد یک اعالمیه و بیان و درک و تفاهم 
مذکور  انسانی  حقوق  به  نسبت  جهانی  مشترک 
می کشد  طول  سال ها  و  نمی کند  تجاوز  آن  در 
شود  پیدا  آن  برای  الزام آور  و  اجرایی  مکانیزم  تا 
و چنانکه دیدیم در عمل هم همین طور شد.21 
اصولی  به  بین المللی  سند  این  در  وجود  این  با 
همچون اصل برائت اشاره شده است. ماده 11 این 

اعالمیه مقرر نموده که: »هرکس به ارتکاب جرم 
کیفری متهم باشد حق دارد تا زمانی که مجرمیت 
وی در یک دادگاه علنی مطابق قانون ثابت نشده 
این،  بر  عالوه  می شود.«  شناخته  بی گناه  است، 
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 
1966، سند دیگری است که به لزوم رعایت اصل 
برائت توجه نموده است. در ماده 214 میثاق آمده 
است: »هرکس متهم به ارتکاب یک جرم کیفری 
شود حق خواهد داشت تا زمانی که مجرمیت وی 
مطابق با قانون ثابت نشده باشد، بی گناه شناخته 
به اصل  نیز  شود.« در اسناد حقوق بشر اسالمی 
برائت عنایت شده است. در متن اعالمیه قاهره در 
مورد حقوق بشر در اسالم مصوب 1990 در قاهره 
و در ماده 19 )هـ( بیان شده: »متهم بی گناه است 
تا اینکه محکومیتش از راه محاکمه عادالنه ای که 
همه تضمین ها برای دفاع از او فراهم باشد ثابت 
گردد.« در کنوانسیون حقوق کودک مصوب 20 
لحاظ  مورد  برائت  اصل  نیز   1989 سال  نوامبر 
قرار گرفته است. بر اساس ماده 40)2( ب)1( این 
به  محکوم  یا  متهم  که  کودکی  »هر  کنوانسیون: 
نقض قانون کیفری شود حداقل دارای تامین های 
زمانی  تا  شدن  شناخته  بی گناه  بود.  خواهد  زیر 
که  نشده.« همان طور  ثابت  قانون  که جرم طبق 
مشاهده می شود، اسناد جهانی حمایت از حقوق 
در چارچوب  برائت  اصل  در خصوص  الاقل  بشر، 
این  که  نموده اند  اظهارنظر  دلیل،  تحصیل  نظام 
موضوع حاکی از حمایت این اسناد از برقراری یک 

دادرسی منصفانه می باشد.

2-2- اسناد منطقه ای حقوق بشری
منظور از اسناد منطقه ای حمایت از حقوق بشر، 
منطقه  یک  کشورهای  بین  که  هستند  اسنادی 
منعقد می شوند و به موازین حقوق بشری در آنها 
کنوانسیون  اسناد،  این  از جمله  التفات می گردد. 
حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی مصوب 
سال 1950 میالدی در قاره اروپا می باشد. »پس 
از تصویب اساسنامه شورای اروپا، تهیه پیش نویس 
و  بشر  حقوق  از  حمایت  اروپایی  کنوانسیون 
آزادی های اساسی22 در دستور کار کمیته وزرای 
تاریخ  در  کنوانسیون  این  گرفت.  قرار  شورا  این 
ایتالیا  رم  نوامبر سال 1950 میالدی در شهر   4
ال 1953 الزم االجرا  تصویب و در سوم سپتامبر 
شد.«23 در این کنوانسیون نیز عالوه بر اصل برائت 
به سایر اصول و قواعد تحصیل دلیل پرداخته شده 
»هرکس  کنوانسیون:  این   )2(6 ماده  برابر  است. 
به جرم کیفری متهم می شود تا زمانی که مجرم 
باید  نرسیده است،  اثبات  به  قانون  او طبق  بودن 
که  برائت  اصل  بر  عالوه  شود.«  فرض  بی گناه 
 6 ماده  گردید،  اشاره  بدان  کنوانسیون  متن  در 
کنوانسیون در بندهای مختلف خود از جمله بند 
3)ب( و 3)د( به موضوعاتی همچون فرصت الزم 

پاسخ  و  پرسش  و  مواجهه  و  دلیل  تحصل  جهت 
از شهود و تحصیل شهادت، پرداخته است. عالوه 
بر کنوانسیون مذکور، کنوانسیون آمریکایی حقوق 
آفریقایی  منشور  و  سن خوزه   1969 مصوب  بشر 
از  نایروبی،   1981 مصوب  خلق ها  و  بشر  حقوق 
هستند  بشر  حقوق  حامی  منطقه ای  اسناد  دیگر 
در  پرداخته اند.  خاص  طور  به  برائت  اصل  به  که 
ماده 8)2( کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر آمده 
است: »هر شخص متهم به جرم کیفری حق دارد 
تا زمانی که جرم وی بر اساس قانون اثبات نشده 
است بی گناه فرض شود«. در ماده 7)1( ب منشور 
آفریقایی حقوق بشر و خلق ها مقرر شده: »هرکس 
حق دارد بی گناه شناخته شود تا زمانی که جرم 

وی در دادگاه یا دیوان صالح ثابت گردد.«

اساسنامه های  در  دلیل  تحصیل   -3
دادگاه های کیفری بین المللی موقت و دائمی

در تشکیل دادگاه های بین المللی کیفری جهت 
رسیدگی به جرایم بین المللی، اساسنامه تشکیل 
این محاکم نقش بسیار مهمی در چگونگی تشکیل 
دادگاه و محاکمه متهمین ایفا می نماید. با وجود 
موردی  صورت  به  محاکم  این  از  بسیاری  اینکه 
نظام  در  که  تجاربی  نمی توان  اما  یافتند  تشکیل 
کسب ادله این محاکم به دست آمده و در توسعه 
روند کسب ادله در محاکم بعدی به کار رفته است 
را نادیده گرفت. بیشتر دادگاه هایی که به محاکمه 
بین المللی  جنایات  و  بشر  حقوق  نقض  موارد 
 ad یا  موردی  دادگاه های  عنوان  به  پرداخته اند، 
hoc در حقوق بین الملل معرفی شده اند. بی تردید 
نمی توان تکثر رو به تزاید مراجع و نهادهای قضایی 
چرا  کرد،  انکار  بین المللی  قضایی  سیستم  در  را 
حقوق  تابعان  و  موضوعات  در  تنوع  متعاقب  که 
بین الملل، بدیهی جلوه می نماید.24 در این قسمت 
ضمن برگزیدن پاره ای از این محاکم به سازوکار 
تحصیل دلیل و ارائه و پذیرش ادله جزایی در آنها 

خواهیم پرداخت.

1-3- دادگاه کیفری بین المللی نورنبرگ
جریان  در  آلمان ها  گسترده  جنایات  پی  در 
جنگ جهانی دوم، محاکمه و مجازات جنایت کاران 
گردید.  مطرح  اذعان  در  دیگر  بار  بین المللی 
بیانیه  در  انگلستان  و  آمریکا  شوروی،  کشورهای 
مشترکی در تاریخ 30 اکتبر سال 1943 در مسکو، 
بر عزم خود مبنی بر محاکمه جنایتکاران نازی پس 
از پایان برد تاکید نمودند. در تاریخ 8 اوت سال 
1945، دولت های پیروز در جنگ موافقت نامه ای را 
در لندن امضا نمودند که در آن تشکیل دادگاهی 
برای محاکمه سران رژیم نازی در نورنبرگ مقرر 
شده بود.25 بدین ترتیب این دادگاه به وجود آمد. 
از فرماندهان  در دادگاه نظامی نورنبرگ، 22 تن 
اکتبر  اول  در  سرانجام  که  شدند  محاکمه  نازی 
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1946 حکم دادگاه صادر و به موجب آن 12 نفر 
به اعدام، 3 نفر به حبس ابد و 2 نفر به بیست سال 
حبس و یک نفر به 15 سال حبس و یک نفر به 10 
سال حبس محکوم و سه نفر هم تبرئه گردیدند.26 
این دادگاه می توان گفت،  ادله  نظام  در خصوص 
موثری  نقش  اسناد کتبی،  و  نورنبرگ، دالیل  در 
در جریان دادرسی داشتند. ارتش آمریکا در ستاد 
نیروهای آلمانی به فیض هایی دسترسی یافت که 
کار جمع آوری اسناد را آسان کرد. شهادت ها جز 
در موارد بسیار استثنایی اثر ملموسی در دادرسی 
به طور کلی مدارک و اسناد مطرح در  نداشتند. 

نورنبرگ به شرح زیر بود27:
1- صورت جلسات مذاکرات.

2- شهادت کتبی بعضی از شخصیت های مهم.

3- دفتر خاطرات مردان موثر در دولت آلمان نازی.
4- فیلم های مستند سینمایی و نظایر آنها؛

مطالعه نظام ادله اثبات دادگاه نورنبرگ بیانگر 
مانند  به  نیز  محکمه  این  که  است  موضوع  این 
برهه  در یک  قرار گرفتن  دلیل  به  توکیو،  دادگاه 
زمانی خاص و دخالت جریان های سیاسی، از اصل 
آزاد بودن تحصیل دلیل استفاده نموده است. در 
این اصل می توان گفت که در  از  پیروی  از  دفاع 
درباره  بین المللی  قواعد  هیچ گونه  محکمه،  زمان 
محکمه  بنابراین  بود؛  شده  تصویب  دلیل  کسب 
نورنبرگ و توکیو چاره ای در استفاده از نظام آزادی 
مذکور  اصل  که  هرچند  نداشتند.  دلیل  تحصیل 
مورد استفاده شاکیان قرار گرفت و اصل برائت به 
دلیل غلبه اماره مجرمیت مورد خدشه قرار گرفت 
و متهمین پرونده از حقوق دفاعی الزم در تحصیل 
دلیل به نفع خود برخوردار نبودند. با وجود مطالبی 
نورنبرگ  محاکم  تاثیر  از  نمی توان  شد،  ذکر  که 
آسانی  به  دلیل  تحصیل  نظام  درتحول  توکیو  و 
گذشت. خصوصا اینکه در محاکمه سران نازی در 
محکمه نورنبرگ، بسیاری از مدارک و دالیلی که 

به دست آمد، مورد استناد قرار گرفت.

2-3- دادگاه کیفری بین المللی توکیو
نیروهای  ارشد  فرمانده  اعالمیه  موجب  به 
متفقین که در تاریخ 19 ژانویه 1946 صادر شد، 
در  ارتکابی  جنایات  به  رسیدگی  برای  دادگاهی 
خاور دور )دادگاه توکیو( تاسیس گردید. صالحیت 
این دادگاه رسیدگی به جنایات علیه صلح، جنایت 
دادگاه  در  بود.  جنگی  جنایات  و  بشریت  علیه 
محاکمه شدند  نفر  توکیو، 25  بین المللی  نظامی 
و حکم دادگاه در 12 نوامبر 1948 صادر گردید 
به  بقیه  و  اعدام  به  نفر  هشت  آن  موجب  به  که 
زندان های بلندمدت و از جمله حبس ابد محکوم 
شدند.28 در خصوص ادله رسیدگی در این دادگاه، 
تکلیف  تعیین  دادگاه  رسیدگی  منشور   13 ماده 
منشور رسیدگی:  ماده 13  موجب  به  بود.  نموده 
»دادگاه از رعایت برخی از قواعد تکنیکی ناظر به 

قبول دلیل معاف است. دادگاه باید کوشش کند که 
دادرسی با سرعت انجام شود... دادگاه می تواند هر 
دلیلی را که به نظرش ارزش و اعتبار دارد، قبول 
کند. دادگاه حق دارد پیش از آنکه دلیل یا سندی 
از طرف دفاع مطرح شود، از ماهیت مدلول آن آگاه 
شود. دادگاه حق دارد هر مدرکی را بدون توجه به 
طبقه بندی حفاظتی، یا فردی که آن را امضا نموده 
است یا سازمانی که آن را صادر کرده است... مانند 
دستگاه های گوناگون اداری، سازمان صلیب سرخ 
و گواهی پزشکی... دفاتر خاطرات روزانه و نامه های 
خصوصی و غیره را بپذیرد و در اجرای عدالت از 
آنها بهره گیری کند. دادگاه برای موضوع هایی که 
یا  به دلیل و مدرک  همگان مطلع هستند مقید 
اثبات آنها نیست. در زمینه مدارک صادر شده از 
طرف مقامات اداری، یا نظام ملل متفق در جنگ، 
دادگاه هیچ احتیاجی به اثبات درستی و اصالت آنها 
را نخواهد داشت. کلیه مدارک نزد دبیرخانه بایگانی 
می شود.29« دقت در نظام ادله اثبات کیفری دادگاه 
توکیو، گویای این حقیقت است که این محکمه در 
چارچوب اصل آزادی تحصیل دلیل و عدم رعایت 
اماره مجرمیت به محاکمه  برائت و پذیرش  اصل 
متهمین پرداخته است. منتها بدیهی است که روند 
تحصیل دلیل در این دادگاه       دارای ماهیت 
سیاسی بوده است و این مطلب به وضوح از متن 
ماده 13 منشور محکمه استنباط می شود. با این 
بدیع  و  توکیو  محکمه  قدمت  به  توجه  با  وجود، 
بودن آن در زمان خود و استفاده از نظام آزاد کسب 
دلیل، بدون شک باید آن را یکی از موفقیت های 
جهانی در روند دادرسی کیفری بین المللی تلقی 
نمود؛ البته این موضوع نمی تواند به کتمان نواقص 
نظام ادله کیفری این دادگاه منجر شود و مهمترین 
دخالت  توکیو،  محکمه  ادله  نظام  به  وارد  ایراد 

سیاسی در تحصیل دلیل دانسته می شود.

3-3- دادگاه کیفری بین المللی یوگوسالوی 
)ICCY( سابق

در پی حوادثی که در نتیجه جریانات سیاسی و 
فروپاشی کشور یوگوسالوی سابق رخ داد، جنگی 
در منطقه بالکان روی داد و در جریان این جنگ، 
حقوق بشر و موازین انسانی به شدت مورد نقض 
قرار گرفت. تاسیس دادگاه کیفری جهت رسیدگی 
را  سابق  یوگوسالوی  در  صرب ها  جنایات  به 
بایستی بر مبنای قطعنامه شماره 808 مورخ 22 
برشمرد.30 مقر  امنیت  فوریه سال 1993 شورای 
این دادگاه شهر الهه هلند در نظر گرفته شد و 
صالحیت آن محدود به رسیدگی به موارد نقض 
شدید کنوانسیون 1949 ژنو، قوانین و عرف جنگ، 
نسل کشی و جنایات علیه بشریت در یوگوسالوی 
دادگاه  اثبات  ادله  نظام  در  گردید.31  لحاظ  سابق 
یوگوسالوی سابق، ضوابط مشخصی برای پذیرش 
ادله و حمایت از شهود تعیین گردیده است. دیوان 

پذیرفته  را  پنج گانه ای  ضوابط  سابق  یوگوسالوی 
گمنام  باید  شهود  آیا  که  شود  مشخص  تا  است 

بمانند یا خیر؟
1- باید نسبت به امنیت شاهد یا خانواده وی 

بیم خطر واقعی وجود داشته باشد.
2- ادله ای که از سوی شهود ارائه می شود باید در 

رابطه با پرونده دادستان از اهمیت برخوردار باشد.
3- هیچ گونه دلیلی مبنی بر اینکه شاهد غیرقابل 

اعتماد است وجود نداشته باشد.
4- نباید هیچ برنامه ای برای حفاظت از شاهد 

وجود داشته باشد.
5- هر اقدامی که اتخاذ می شود باید دقیقا مورد 

نیاز باشد.
گرفته  قرار  انتقاد  مورد  فوق  پنج گانه  ضوابط 
بشریت،  علیه  جنایات  که  شرایطی  در  است. 
اکثر  باشد،  یا جنایات جنگی گسترده  نسل کشی 
این ضوابط محقق می شوند. این در حالی است که 
اقدامات  می کند  تاکید  سابق  یوگوسالوی  دیوان 
باید تنها در شرایط استثنایی و به طور  حمایتی 
شاهد  می توان  دشواری  به  گیرد.  صورت  موردی 
با این  را متقاعد کرد که اظهارات او علنی باشد. 
حال چنانچه شاهدی به خوبی معرفی شود، بدیهی 
است به ظاهر دلیلی که نشان دهد شهود غیرقابل 
این  بارز  نمونه  یک  ندارد.  وجود  هستند  اعتماد 
امر ماجرای شاهد پرونده تادیچ بود. فردی به نام 
دراگان آپیچیچ شاهد این پرونده بود. وی شهادت 
ناموس  هتک  و  عمد  قتل  مرتکب  تادیچ  که  داد 
قتل  شاهد  خود  گفت  و  است  گردیده  عنف  به 
پدرش توسط متهم بوده است. بی اعتباری شهادت 
وی زمانی معلوم شد که پدر او شخصا در دادگاه 
حاضر شد.32 اصالحاتی که در آیین دادرسی و ادله 
برای یوگوسالوی سابق  دیوان کیفری بین المللی 
در بیست و یکمین جلسه عمومی در نوامبر 1999 
به عمل آمد، صریحا امکان استفاده از شهادت نامه 
کل  در  شهادت نامه ها  است.  کرده  پیش بینی  را 
آنها  زیرا  دارند.  کتبی  شهادت  از  کمتری  ارزش 
بدون هرگونه امکان سوال از شاهد طرف مقابل و 

به صورت یک طرفه گرفته می شوند.33
روآندا  بین المللی  کیفری  دادگاه   –  3  –  4

)ICCR(
همانند دادگاه کیفری بین المللی جهت رسیدگی 
بین المللی  دادگاه  سابق،  یوگوسالوی  جنایات  به 
رسیدگی به جنایات ارتکابی در روآندا، به موجب 
قطعنامه شماره 955 مورخه 8 نوامبر سال 1994 
پا به عرصه وجود ندارد.34 وقایع صورت گرفته در 
ژوئیه  تا 17  آوریل  )از 6  ماه  از چهار  طی کمتر 
سال 1994( در روآندا و کشورهای همسایه آن، 
فصل جدیدی از منازعات داخلی را رقم زد. در این 
زمان، مسئوالن رژیم با یاری نیروهای شبه نظامی 
توتسی  اقلیت  جمعیت  کشتار  به  عادی  افرد  و 
اعمال  ارتکاب  و  پرداختند  مخالف  هوتوهای  و 
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سبعانه ای همچون تجاوز جنسی یا حتی در شکل 
نیز به  تحقیرکننده آن به صورت بردگی جنسی 
قتل عام غیرنظامیان افزوده شد.35 حدود صالحیت 
این دادگاه که مقر آن در الهه هلند در نظر گرفته 
جنایت  نسل کشی،  جنایت  به  رسیدگی  شد، 
در  مشترک   3 ماده  نقض  موارد  و  بشریت  علیه 
کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل دوم 
در  بود.36  کنوانسیون  این  به  الحاقی سال 1977 
خصوص نظام ادله اثبات موجود در دادگاه روآندا، 
تاکیدی زیادی به حمایت از شهود شده است. برای 
مثال ماده 19)1( اساسنامه دادگاه، مقرر می دارد 
به  توجه  با  و  متهم  گرفتن حقوق  نظر  در  با  که 
حفاظت از قربانیان و شهود اطمینان حاصل شود. 
شهود  و  قربانیان  از  حفاظت  واحد  راستا  این  در 
دیوان روآندا در شهر آروشای تانزانیا مستقر گردید. 
اقامت خود  این واحد بر مسافرت شهود از محل 
به شهر آروشا و تامین امنیت و سالمتی آنان در 

جریان استماع شهادت نظارت انجام داده است.37

5-3- دادگاه کیفری بین المللی سیرالئون
دادگاه ویژه سرالئون به عنوان سومین نسل از 
دادگاه های کیفری در سال 2002 تاسیس شد و 
در مقایسه با دادگاه های کیفری یوگسالوی سابق 
است.  فرد  به  منحصر  ویژگی های  دارای  روآندا  و 
سابق  بین المللی  دادگاه های  برخالف  دادگاه  این 
امنیت  شورای  یک جانبه  تصمیم  موجب  به  که 
سیرالئون  دولت  درخواست  به  بودند،  شده  برپا 
سازمان  و  دولت  این  میان  موافقت نامه ای  طبق 
ملل متحد دایر و در محل وقوع جنایات مستقر 
و  دوگانه  دادگاهی  ویژه،  دادگاه  این  است.  شده 
است  بین المللی  و  ملی  دادگاه های  از  ترکیبی 
بین الملل  مقررات حقوق  اساسنامه اش شامل  که 
حقوق  و  بین المللی  بشردوستانه  حقوق  کیفری، 
داخلی سیرالئون بوده، از نظر ساختاری دربردارنده 
به  است.  بین المللی  و  ملی  کارکنان  از  ترکیبی 
محاکمه  صالحیت  دادگاه  اساسنامه،  این  موجب 
دارای   1996 نوامبر   30 از  که  دارد  را  اشخاصی 
بیشترین مسئولیت به خاطر ارتکاب نقض حقوق 
بشردوستانه بین المللی و حقوق سیرالئون در این 
رهبران  از:  عبارتند  اشخاص  این  هستند.  کشور 
نیروهای  انقالبی  شورای  انقالبی،  متحد  جبهه 
چارلز  البته  و  غیرنظامی  دفاع  نیروهای  و  نظامی 
به  دادگاه  و  لیبریا  سابق  رئیس جمهور  تیلور، 
از  یکی  آنها رسیدگی می کند.38  ارتکابی  جنایات 
بین المللی  کیفری  دیوان های  اساسی  مشکالت 
خاص همچون سیرالئون، تحصیل دلیل در آنها و 
خصوصا تحصیل دلیل شهادت می باشد. به طوری 
که جریان رسیدگی در آنها بارها به دلیل آزار و 
گزارش  اساس  بر  گردید.39  متوقف  شهود  اذیت 
جدید Legacy با عنوان »ادامه کار دادگاه ویژه 
شده  انجام  مصاحبه های  و  تحقیقات  سیرالئون« 

ژوئیه  از  که  باز  عدالت  جامعه  کارکنان  توسط 
انجام شده نشان می دهد که 7  تا 2011   2007
میراث برای ادامه کار دادگاه ویژه پیش بینی شده 
بودجه  برای  برنامه ریزی  آن،  پنجمین  که  است 
نهایی اتحادیه حفاظت از شاهدان ملی است. یعنی 
تحصیل شهادت در این محکمه تا بدان جا مشکل 
بوده که برای حفاظت از شاهدان تشکیالت خاصی 

در نظر گرفته شده است.40

6-3- دادگاه رسیدگی به جنایت صدام
دسامبر  دهم  در  عراق  موقت  حکومت  شورای 
سال 2003 اساسنامه دادگاه ویژه ای با صالحیت 
امکان  تا  نمود  تصویب  را  سرزمینی  و  شخصی 
محاکمه و تعقیب صدام و وابستگان رژیم وی را 
صدام  دادگاه  به  بعدها  دادگاه  این  آورد.41  فراهم 
دادگاه  مانند  به  دادگاه  این  در  گردید.  معروف 
سیرالئون در خصوص تحصیل دلیل دغدغه هایی 
نظام  به طوری که طرفداران  احساس می گردید. 
صدام حسین به قتل و آزار و اذیت شهود پرونده 
محاکمات  اکثر  در  این  بر  عالوه  نمودند.42  اقدام 
نظامی، سران و مقامات نظامی که به محاکمه آنها 
پرداخته می شود سعی در از بین بردن کلیه مدارک 
و آثار مجرمیت خویش برمی آیند که این مورد هم 
از جمله موارد مشکالت موجود در نظام تحصیل 
محسوب  بین المللی  جزایی  محاکمات  در  دلیل 
می گردد. نکته دیگری که باید بدان اشاره نمود این 
است که در پرونده هایی که طرف های خارجی در 
آن درگیر هستند همچون جنایات صدام حسین 
علیه کشور و ملت ایران، تهیه و ارائه مدارک جهت 
رسیدگی به دلیل پاره ای مالحظات سیاسی امری 
اثبات دلیل  نظام  از معایب  و  تلقی شده  پیچیده 

برشمرده می شود.

)ICC( 7-3- دادگاه کیفری بین المللی
دیرینه  آرزوی  انتظار،  سال ها  از  پس  سرانجام 
خواستار  که  حقوقدانانی  و  کنگره ها  سازمان ها، 
در  مستقل  کیفری  قضایی  مرجع  یک  تشکیل 
سطح بین المللی بودند جامه عمل به خود پوشید 
و سنگ بنای دیوان کیفری بین المللی با تصویب 
اساسنامه آن در کنفرانس رم در تاریخ 17 ژوئیه 
سال 1998 نهاده شد.43 دادگاه کیفری بین المللی، 
گردیده  تشکیل  تکمیل  یک صالحیت  اساس  بر 
کیفری  دیوان  صالحیت  تکمیلی  ماهیت  است. 
بین المللی، متضمن نوعی هماهنگی و پویایی در 
تا  است  ملی  نظام های  تقنینی  و  قضایی  ساختار 
دولت ها بتوانند اولویت های خود را در رسیدگی و 
تعقیب جرایم بین المللی محفوظ دارند.44 اساسنامه 
تاسیس دادگاه کیفری بین المللی که به اساسنامه 
رم معروف است، متضمن یک سری اصول و قواعد 
جهانی جهت دادرسی بین المللی کیفری است و 
در خصوص چگونگی تحصیل دلیل و نظام ارائه و 

پذیرش ادله در آن، موارد متعددی یافت می شود. 
کیفری  دیوان  اساسنامه  ماده 66  در  برائت  اصل 
بین المللی لحاظ گردیده است. پذیرش اصل برائت 
این  موید  بین المللی  کیفری  دیوان  اساسنامه  در 
مطلب است که بار اثبات اتهام بر عهده دادستان 
خود  بی گناهی  نیست  الزم  متهم  و  است  دادگاه 
قواعد  و  الو  کامن  نظام  برخالف  کند.45  اثبات  را 
تکنیکی پیچیده آن در رابطه با ادله، اساسنامه رم 
به پیروی از سنت دادگاه های کیفری بین المللی، 
پذیرش هرگونه ادله ضروری و مربوط را اجازه داده 
از  اینجا  در  مطلب  تعجب آورترین  احتماال  است. 
نظر حقوقدانان آموزش دیده در نظام کامن الو این 
است که در اینجا هیچ قاعده کلی برای مستثنی 
مسموعات  و  شایعات  یا  غیرمستقیم  ادله  کردن 
نظر می رسد  به  اگرچه  ندارد،  ادله وجود  از سایر 
که دیوان در آینده احتماال در تصمیم گیری خود 
استثنائات کلی شناخته  از  ادله  به پذیرش  راجع 
شده توسط نظام های حقوقی ملی جهت تمیز ادله 
موثق و صادق کمک خواهد گرفت. همان گونه که 
هلن برادی می گوید: »مذاکرات در کمیته ویژه و 
کمیته مقدماتی نشان داد که شکاف عمیقی بین 
کامن الو حقوق اروپایی در رابطه با قلمرو و ماهیت 
بین المللی  کیفری  دیوان  ادله  به  مربوط  قواعد 
وجود دارد. معذلک نهایتا مصالحه ای حاصل شد 
که نتیجه آن تلفیق ظریفی از مفاهیم کامن ال و 
حقوق اروپایی جهت برگزاری محاکمه ای شایسته 
و منصفانه بود.«46 شرط قابل پذیرش بودن ادله، 
مربوط بودن و ضروری بودن آن است. در تفسیر 
این قاعده گفته شده که اگرچه ماده 69 اساسنامه 
دیوان کیفری بین المللی واقعا اعتبار را به عنوان 
نمی کند  ذکر  ادله  بودن  پذیرش  قابل  یک شرط 
جدانشدنی  جزء  اعتبار  که  می رسد  نظر  به  اما 
داشتن  اثبات  ارزش  و  ادله  بودن  مربوط  شرط 
مورد  در  بین المللی  کیفری  دیوان  در  است.  ادله 
دارد.  وجود  محدودیت هایی  از شهود،  سوال  حق 
مقررات حاکم بر شهادت قربانیان جنایات جنسی 
از جمله مثال هایی در مورد این محدودیت است. 
در این مورد اساسنامه به دادگاه اجازه ارائه ادله از 
طریق وسایل الکترونیکی یا سایر وسایل خاص را 
داده است. قواعد آیین دادرسی و ادله نیز متضمن 
شهود  از  سوال  محدودیت های  مورد  در  مقرراتی 
و قربانیان است. همچنین سوال از شهود ممکن 
است به دلیل تکراری بودن یا تهمت بودن اجازه 

داده نشود.47

نتیجه گیری
همان طور که در قسمت های مختلف این مقاله 
مهم  رکن  عنوان  به  دلیل  تحصیل  گردید،  بیان 
و  نظام های جزایی سرزمینی  در  دادرسی  فرآیند 
اما کسب دلیل  جهانی بسیار حائز اهمیت است. 
به دالیل مختلفی همچون الزامات اخالقی، عرفی 
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و قانون تابع قواعد و مقرراتی شده و در چارچوب 
مشخصی تعریف و تبیین گردیده است. از این رو، 
این گونه نیست که محکمه جزایی به هر دلیلی که 
ارائه گردیده ترتیب اثر دهد و یا آن را منشا صدور 
چنان  دلیل  تحصیل  قواعد  زیرا  دهد.  قرار  حکم 
عنوان  به  بشری  حقوق  قواعد  و  اصول  در  ریشه 
نمی دهند  اجازه  که  دارند  انسانی  کرامت  حامی 
سویی  از  شوند.  واقع  قبول  مورد  نامعتبر  دالیل 
دیگر، جهت تضمین یک دادرسی منصفانه، توسل 
به طرق مختلف جهت ارائه دلیل ضروری شناخته 
تابع  دلیل  تحصیل  روش های  منتها  است.  شده 
ضوابطی هستند که عدول از این ضوابط، دلیل را 
نامعتبر ساخته و به دلیل نامعتبر یا باطل نمی توان 
اتکا نمود. جهت دستیابی به قواعد مناسبی برای 
شناخت دالیل معتبر از نامعتبر، می تواند به اسناد 
و مدارک جهانی حقوق بشر رجوع نمود. در این 
اسناد، اصول کلی تحصیل دلیل همچون اصل برائت 
مورد عنایت قرار گرفته است. در قانون اساسی و 
مقررات قانون آیین دادرسی کشورمان، در اصول 
و مواد مختلفی، به درستی، قواعد تحصیل دلیل 
قانون گذار  که  بدین ترتیب  است.  شده  گنجانیده 
گیرند  قرار  اثر  منشا  قواعد،  این  است  خواسته 
دلیل  اعتبار  عدم  حکم  با  قواعد  این  به  تجاوز  و 
تقابل  در  اینکه  دیگر  نکته  گردد.  مواجه  ماخوذه 
دلیل  تحصیل  بودن  قانونی  سنتی  نظام  دو  بین 
تفکیک  به  قائل  باید  دلیل،  تحصیل  آزاد  نظام  و 
شویم. بدین صورت که در مواردی که الزم باشد 
باید از اصل کلی قانونی بودن تحصیل دلیل عدول 
نموده و به نظام آزادی تحصیل دلیل روی آوریم. 
نظام  که  گرفت  نظر  در  را  مهم  امر  این  باید  اما 
آزاد تحصیل دلیل یک استثنا تلقی می شود. اما در 
عرصه بین المللی نیز این تضاد به چشم می خورد. 
در نیم قرن اخیر، تشکیل محاکم بین المللی جهت 
رسیدگی به جنایات جنگی و موارد نقض حقوق 
بشر، منجر به ایجاد رویه مناسبی در نظام تحصیل 
دلیل شده است. در این راستا هرکدام از دادگاه های 
مورد مذکور دارای اساسنامه خاص خود هستند 
که در این اسناد به چگونگی اخذ دلیل اشاره شده 
است. بررسی روند نظام ادله اثبات در این محاکم، 
گسترش  دلیل  تحصیل  آزاد  نظام  توسعه  بیانگر 
یافته و امکان یک محاکمه منصفانه فراهم آمده 
این  دادرسی  قواعد  پراکندگی  دلیل  به  اما  است. 
محاکم، بهتر است در تدوین مقررات دیوان کیفری 
بین المللی در مورد نظام تحصیل دلیل از تجارب 
محاکم پیشین استفاده شود. یکی از موارد بسیار 
مهمی که باید عمیقا به آن عنایت نمود، موضوع 
که  دالیلی  جمله  از  می باشد.  دالیل  از  حفاظت 
مورد  بین المللی  و  داخلی  محاکم  از  بسیاری  در 
است.  شهادت  دلیل  می گیرد،  قرار  پیاپی  نقض 
تشکیل  به  بین المللی  محاکم  خصوص  این  در 
اقدام نموده اند.  از شهود  نهادهایی جهت حمایت 

به  موجود  وضعیت  به  توجه  با  بایستی  بنابراین 
تقویت این نهادها در جهت تضمین برقراری یک 
دادرسی منصفانه همت گماشته شود. باید قبول 
کرد که مقررات آیین دادرسی کیفری بین المللی 
کامال منعطف هستند و هیچ گونه ضمانت اجرایی 
خاصی برای نقض تشریفات دادرسی وجود ندارد. 
مورد  در  دستورالعملی  هیچ گونه  قضات  بنابراین 
اصولی که باید اجرا کنند، در اختیار ندارند. مضافا 
قواعدی در خصوص رد ادله و مدارک وجود ندارد. 
بنابراین، به لحاظ نظری قضات می توانند هرگونه 
بر پذیرش  به طور کلی، اصل  بپذیرند.  را  ادله ای 
دادرسی  آیین  همچنین  است.  ادله ای  هرگونه 
کیفری بین المللی نسبت به آیین دادرسی ملی، از 
تشریفات کمتری برخوردار است. به هر حال تردید 
وجود دارد که آیا نظام آزاد تحصیل دلیل در محاکم 
بین المللی روش مناسبی است یا خیر؟ در نتیجه، 
عدالت کیفری بین المللی رویکرد انعطاف پذیری را 
در پذیرش ادله تقویت کرده است. رویکردی که 
هرچند از دیدگاه کارآیی ادله مفید به نظر می رسد 
نمی کند.  تامین  را  متهمان  با  رفتار  تساوی  ولی 
همین طور سرعت محاکمات را افزایش نمی دهد. 
ارائه  دادگاه  به  شوند،  پذیرفته  است  ممکن  ادله 
شوند و مورد بحث قرار گیرند، اما در پایان ممکن 
است متقاعدکننده از کار درنیایند. این امر طبیعتا 
تقویت  برای  واقعی  مزیت  هیچ گونه  آنکه  بدون 
عدالت محسوب شود، ممکن است به اتالف قابل 
اینکه ممکن  آخر  نکته  منتهی شود.  زمان  توجه 
است بین نظام های سرزمینی و بین المللی تحصیل 
که  گفت  باید  پاسخ  در  دهد.  رخ  تعارضی  دلیل، 
نظام های جهانی تحصیل دلیل اکثرا تابع نظام آزاد 
تابع  تحصیل بوده و برعکس نظام های سرزمینی 
اصل قانونی بودن تحصیل دلیل می باشند. در این 
راستا باید به برتری نظام های تابع آزادی تحصیل 
دلیل، علی رغم معایب آنها رای داد. زیرا این نظام ها 
دربرگیرنده قواعد مستحکم تری در دفاع از حقوق 

دفاعی طرفین دعوا می باشند.
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کیفری،  دلیل  ساخت  ژرف  پژمان،  پورزند،   -

مجله حقوقی و قضایی دادگستری، بهار 1380
- تدین، عباس، تحصیل دلیل در آیین دادرسی 

کیفری، نشر میزان، تهران، سال 1388
- تدین، عباس، باقری نژاد، زینب، تضمین دادرسی 
منصفانه در پرتو اصل مشروعیت تحصیل ادله کیفری، 

مجله تحقیقات حقوقی، ش 53، بهار 1390
و  اثبات  ادله  کسب  نحوه  شهریار،  ترخانی،   -
جنایی  علوم  آنها،  احصاء  و  جرم  امارات  و  قرائن 
ایران(،  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  مقاالت  )گزیده 
کمیته معاضدت قضای ستاد مبارزه با مواد مخدر، 

سال 1384، ج اول.
دعوای  اثبات  ادله  نویسندگان،  از  جمعی   -
دانشگاه  نشر  کیفری،  دعوای  اثبات  ادله  کیفری، 

علوم اسالمی رضوی، 1385
دادگاه  مشروعیت  بررسی  مهدی،  حدادی،   -
مجله  عراق(،  کیفری  عالی  )دادگاه  عراق  خاص 

اندیشه های حقوقی، سال چهارم، 1385، ش 11
- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، نشر موسسه 

پژوهش های شهر دانش، تهران، سال 1388
ملک الکتاب خیابانی،  امیرحسین،  رنجبریان،   -
تشکیل،  فرایند  سیرالئون:  ویژه  دادگاه  مهدیه، 
صالحیت و مقابله با بی کیفرمانی، دوفصلنامه، حقوق 

بین الملل، شماره 43، پاییز و زمستان 1389.
- زراعت، عباس، اصول آیین دادرسی کیفری 

ایران، نشر مجد، تهران، چ اول، سال 1382
اجرای  بر  جهانی  نظارت  سیدقاسم،  زمانی،   -
بشر  حقوق  شورای  تا  کمیسیون  از  بشر:  حقوق 
سازمان ملل متحد، مجله پژوهش های حقوقی، ش 

9، سال 1385
و  نهادها  همکاران،  و  سیدقاسم  زمانی،   -
سازوکارهای منطقه ای حمایت از حقوق بشر، نشر 

شهر دانش، چ اول، تهران، سال 1386
- زمانی، سیدقاسم، حسینی اکبرنژاد، هاله، اصل 
صالحیت جهانی در آیینه دیوان کیفری بین المللی، 

دوفصلنامه حقوق، ش 26، بهار و تابستان 88
- زاپاال، سالواتور، حقوق بشر در محاکمات کیفری 
بین المللی، ترجمه حسین آقایی جنت مکان، تهران، 

انتشارات دانشگاه شهید چمران، سال 1387
کیفری  دیوان  بر  مقدمه ای  ا،  ویلیام.  شاباس،   -
بین المللی، ترجمه دکتر سیدعباس میرعباسی، حمید 
الهوئی نظری، چ اول، تهران، نشر جنگل، سال 1384

قضایی  سیستم  تکثر  آرامش،  شهبازی،   -
عالمه  دانشگاه  حقوق  فصلنامه  بین المللی، 
طباطبایی، سال دوازدهم، ش 29، تابستان 1389

چ  کیفری،  دادرسی  آیین  غالمرضا،  ضرابی،   -
اول، تهران، نشر گنج دانش، 1372

- فرخشه، علی، تحصیل دلیل در حقوق کیفری، 
مجله دادرسی، ش 57، سال 1385

- فیوضی، رضا، زهرا، حقوق بین المللی کیفری، 
انتشارات دانشگاه تهران، چ اول، سال 1386

- قربانی، علی، دادرسی منصفانه در رویه دادگاه 
اول،  ج  امروز،  حقوق  نشر  بشر،  حقوق  اروپایی 

تهران، سال 1390
بین المللی،  کیفری  حقوق  نتونیو،  کاسسه،   -
مترجمان، حسین پیران، اردشیر امیرارجمند، زهرا 

موسوی، نشر جنگل، چ اول، سال 1387
- کیتی چایساری، کریانگ ساک، حقوق کیفری 
بین المللی، ترجمه دکتر حسین آقایی جنت مکان، 

نشر جنگل، سال 1387
- گلدوزیان، ایرج، حقوق کیفری تطبیقی، نشر 

مجد، تهران، سال 1382
- مهرپور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، 

انتشارات اطالعات، چ سوم، تهران، سال 1383
جزای  حقوق  حسین،  میرمحمدصادقی،   -
میزان،  نشر  تهران،  مقاالت،  مجموعه  بین الملل، 
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