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Fundamentals of the Exclusionary Rule in the Iranian and 

American Law 

 

Abstract 

Exclusionary rule has been accepted in different legal systems and 

has not been clearly accepted in Iranian legal system. this rule can 

be justified both on the basis of individualism thinking and in the 

idea of collectivism. In the first approach, the goal is to further 

protect the accused and guarantee his human and individual rights, 

in the second approach, the goal is to improve the quality of the trial 

and the performance of the judicial system. Studies show that the 

dominant approach in Iranian law, as well as in many other 

individualistic legal systems, has been the reason for the 

exclusionary rule. the changes that have taken place in the legal 

system have caused the ideological foundations of this rule to change 

and society to thinking be in the center of attention rather than the 

individual, which in turn raises the status of the judiciary and, in 

other words, increases legitimacy. This study was conducted with a 

comparative study in the USA and Iranian legal system and the result 

is the confirmation of the rise of both legal systems to collectivist 

thinking as the basis for identifying exclusionary rule and attention 

to social feedback on the performance of the judiciary. 
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Collectivism 
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 »بطالن دلیل« در حقوق ایران و آمریکا ةقاعد مباني

  رهگشا  حسین امیر
 

 ایران شیراز، اسالمی، آزاد دانشگاه شیراز، واحد حقوق، گروه استادیار
 

  

 نیکنام  یوسف
  آزاد  دانشگاه  شیراز،  واحد  شناسی،جرم   و  کیفری   حقوق  دکتری   دانشجوی 

 ایران شیراز، اسالمی،
 

 

 ایران شیراز، اسالمی، آزاد دانشگاه شیراز، واحد حقوق، گروه استادیار مهدی هوشیار  

 چکيده
ای در تضمین قاعدۀ بطالن دلیل یکی از قواعد مهم و تأثیرگذار در نظام دادرسی کیفری است که نقش عمده

های مربوط های حمایتی بیشتر از حقکند و در عین حال موجب فراهم آوردن زمینهایفا می حقوق دفاعی مت هم  

های مختلف حقوقی پذیرفته شده و در نظام  شود. این قاعده در نظامبه دادرسی در تحقیقات مقد ماتی می 

فردگرایی و هم در پرتو    حقوقی ایران به روشنی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این قاعده، هم بر پایۀ تفک ر

های  پذیر است. از دیدگاه نخست، هدفْ حمایت بیشتر از فرد مت هم و تضمین حق گرایی توجیهاندیشۀ جمع 

بشری و فردی اوست، ام ا در نگاه دو م، هدفْ بهبود کیفی ت دادرسی و عملکرد دستگاه قضا و نظام قضائی  

نیز بسیاری از نظامدهند که نگاه غالب داست. مطالعات نشان می  و  نگاه ر حقوق ایران  های حقوقی دیگر 

های حقوقی رخ داده باعث شده است که  فردگرایانه به قاعدۀ بطالن دلیل بوده است. ام ا تحو التی که در نظام

ر مبانی فکری این قاعده تغییر کند و بیش از آنکه به فرد توج ه شود، جامعه در مرکز توج ه قرار گیرد. این ام

کند.  خود به ارتقاء منزلت و شأن دستگاه قضائی و به عبارتی افزایش مشروعی ت آن در نگاه مردم نیز کمک می 

ای تطبیقی در دو نظام حقوقی ایاالت مت حده و ایران صورت گرفته و نتیجۀ آن تأیید  این بررسی با مطالعه

ن اساس و مبنای قاعدۀ بطالن دلیل و همچنین گرایانه به عنواخیزش هر دو نظام حقوقی به سمت اندیشۀ جمع 

 توج ه و تأکید بر بازخوردهای اجتماعی عملکرد دستگاه قضایی است. 
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 مقدّمه
  یخاص   یده آن، سازمان یۀها بر پاکه دولت است مبانی و اصولیر از ث أمت  یاقاعدهاعمال هر 

است که    یاهی بر نظر  ی خصوص مبتن   ن ی ها در ااصوالً راهبرد دولت  کنند.یم  یزیررا برنامه

کشور   آن  نظام  بر  هماستحاکم  بر  مبان  ن ی .  فراخور  به  اجتماع  هر  که  است  و    یاساس 

را    یص و منسجممشخ    یمشدارد و خط  یی ارهای مع  ل ی ساختار دل  ن ییتع  یخود برا  یهنجارها

  ی دادرس   ی دهساختار و سازمان  (.60  :1387بابائی،  )  دینمایم  م ی خود ترس   یفریک  ی در دادرس

  ی هاش یو گرا  ی فکر  یر از مبانث أمت   یطور اساس   هو ب  بودهن   یر تصادف و ، محصول امیفری ک

مختلف مک قضا  اتب  نظام  )  ییدر  است  جامعه  و  (.  22  :1397خالقی،  آن  حقوق  هرگاه 

الک  را م  یاست اصول و ضوابط  رید، دولت ناگزنشویواقع م  دیمورد تهد  یاساس  یهایآزاد

  ینظام قانون  کی.  های مزبور بکاهددر حد  امکان از تضییع حقوق و آزادید که  هد  مل قرارع

به    . ردی بهره گ  گرید  ی هاهدارد و هم زمان ممکن است از ضابط  شیگرا  شتری ضابطه ب  کیبه  

همین دلیل است که رویکردهای مختلفی در نظام دادرسی کیفری ذیل مکاتب تفتیشی و  

 (. 114 :1393ساقیان، ات هامی و مختلط شکل گرفته است )

مطالع  یبررس مبان   ۀو  و  قاعد  یساختار  و    جامعموجب شناخت    یحقوق   ۀهر  قاعده  آن 

 ۀقاعد(.  148  :1389ی،  قماش)گردد  یم   ینظام حقوق   کیآن در    یشدن ارزش واقع   دایهو

توان  ترین اصول و قواعد دادرسی کیفری است که به جرأت مییکی از مهم  1ل ی بطالن دل

گذارد )دل  گفت هیچ قاعدۀ دیگری در حوزۀ دلیل به این اندازه بر فرآیند کیفری تأثیر نمی

  ی از لحاظ عمل(. این قاعده، همانند بسیاری از قواعد حقوقی دیگر، هم  103:  2007  2کارمن، 

و هم از لحاظ فکری و فلسفی، دگرگون شده و در پرتو نظام حقوق بشر ارتقا پیدا کرده  

به عنوان    یالمللن ی با انعکاس آن در اسناد ب   ن،یافزون بر ا  (.255:  2019  3است )تورنر و ویگند،

 . شودی( شناخته م ی)جهان  یالمللن ی ب ۀقاعد کی

 

1. Exclusionary Rule. 

2. Del Carmen. 

3. Turner and Weigend. 
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نظام    انیمجر  ی قانونغیراقدامات    ت یر در مقابل عدم رعاث ؤواکنش م  نجا که بطالنْآاز  

 : 1387تدین،  )  موجد حق است  ن ی حقوق و قوان   ضناق  یقضائ  ماتی و تصم  یفریعدالت ک

گرفته و ضرورت  ای رنگ و بوی متفاوتی به خود  آثار پدیدآمده از اعمال چنین قاعده  (،77

،  یهدف تمام قواعد حقوقگمان،  بی  ارزیابی تبعات آن از اهم ی ت خاص ی برخوردار است.

نظم عموم  ش یآسا  ن یمأت اجرا  یو  بطالن   ۀقاعد  (.35  :1382کاتوزیان،  )  عدالت است  یو 

  ن یراستا، ا  ن یدر ا  (.124  :1393ساقیان،  )  ستی دور ن  یقواعد حقوق  یهم از اهداف کل   لی دل

پمقال در  ا  ییپاسخگو  یه  مبان   نیبه  است:  دل  ۀقاعد  یپرسش  پاسخ،    در  ست؟ی چ  لی بطالن 

  ه ی قابل توج   ییفردگرا  ۀشیاند   یۀهم بر پا  ل،ی بطالن دل   ۀقرار است: قاعد  ن ی قابل طرح از ا  یۀفرض

معنا که در وضع   ن یتوان آن را استوار ساخت. بدیم ییگراجمع ۀ شیاند یاست و هم بر مبنا

  و مصالح    تیشهروندان و هم رعا  یفرد  ی هایحقوق وآزاد  نیمأقاعده، هم ت  ن ی ا  یو اجرا

  ه به صورت متوازن مورد توج   « یو به طور خاص »ارتقاء منزلت نظام دادگستر  یمنافع عموم

 است.

ا م   ن ی از  آورده  بند  سه  نظردر  مورد  مطالب  فردگرانشویرو،  دل   یید:  بطالن    ، لی و 

ذکر است که به    انیشا  .یلو بطالن دل  یو ارتقاء منزلت دادگستر  ،لی و بطالن دل  ییگراجمع

در    یقی شده به صورت تطبادی  اتموضوع  نه،یزم  ن ی در ا  یخارج  اتی از ادب  یری گمنظور بهره

 .شدد ن خواه   یبررس کایو آمر رانیحقوق ا

 ل يو بطالن دل يیفردگرا .1
از فرد می را حمایت  از دانشمندان هدف غایی حقوق  بزرگی  ایده گروه  این  پایۀ  دانند  بر 

(. رویکرد فردگرایانه به قاعدۀ بطالن دلیل نیز حاکی از آن است که  35  :1382کاتوزیان،  )

و    تی و احترام به شخص   یفرد  یآزاد  ن یمأت  چیزی جز  لی بطالن دل   ۀقاعدو مقصود  هدف  

 ی که اجتماع بشر  ییاز آنجا(. طبق این نظری ه،  1374:  2008  1نیست )آلشولر،او    یعی حقوق طب

مجموع  یزی چ اساس   ستی ن   یانسان  ۀجز  نقش  که  است  انسان  همانا  راو  ا  ی  جامعه    فاء یدر 

. اگرچه نقش انسان  شود  یاژهیه وتوج    یوفردی  به حقوق    یست یبا  ،اساس  ن یبر ا  .دینمایم

 

1. Alschuler. 



 

 

 

 

 

 |   143 | نیکنام ؛آمریکا و ایران حقوق  در «دلیل  بطالن» قاعدة  مبانی

 

از اجتماع،    یعنوان جزئ  هاست که الزم است ب  ی ف یحقوق و تکال  یسر  ک ین  در جامعه متضم 

  تیدهد حمایم  لی قواعد را تشک  یآنچه هدف اصلدار شود،  را عهده  یو عموم  یکل   فیوظا

تواند حقوق  یاست که با استفاده از آن، شخص م  ی الهی و اجتماع وس  فرد انسانی استاز منافع  

ممکن است در معرض   یفریک  یه در دادرس آنچه در نظام ادل    ، ن یبنابرا  را اجراء کند.  خود

با قواعد مربوط به مصلحت اشخاص    یمصلحت اشخاص است و اگر مخالفت  ردی بطالن قرار گ

 رش یمورد پذ  ی ه بطالن در صورت گردد. البت  یم  ماتی ، موجب بطالن تصموجود داشته باشد

  ل ی تشک  نابراین، . ب ردی صورت گ  یو جوهر  یاساس   یااعدهمخالفت با ق در  شود که  یواقع م

حقوق،    ن یاست و در صورت نقض ا  یفرد  یهایاز حقوق و آزاد  تیجامعه به خاطر حما

 (. 443 :1380کاتوزیان، است ) گرفته فاقد اعتبار اقدامات صورت

انسان  دیسو موجب تحد  کیاز    یفریک  ۀمداخل از سو  یحقوق  و    ی برا  گر،ید  یاست 

ادل باید  کننده،  دیقواعد تحد  یاجرا ا  ۀنظام  را  ام کر  جادیاثبات  ادل این  ا  د.  نمنظام  تواند  یه 

(. 137  :1396،  و دیگران  پرستحق)  به وضع قاعده بپردازد  ی شناسانسان  ۀه به حوزتوج بدون  

به حقوق فرد  ۀ ف یپس وظ با  یاشخاص در دادرس   یحقوق، احترام  خاذ  ات   یبی ترت   دیاست و 

  رد آن وا  هب   یاو خدشه  دهینقض نگرد  ی، حقوق انسان یفری ک   ی دادرس  ندیکه در فرا  دینما

  یفرد  حق   ن یدر جهت حفظ چن   ل ی بطالن دل  ۀقاعد  لی دل   ن ی همه  و ب  (9:2018)مک براید،  نشود

  شودیم  ی از او تلق   تیهم و حماجبران خسارت وارده بر مت  در حقیقت نوعی  و    دهیگرد  جادیا

 شمندانیاند  یدر آثار برخ  می توان  را  دگاهید  ن شایان ذکر است که ای   (.78  :1387تدین،  )

نظ نوزدهم  مونز و فردرو  ری قرن  اساس   س  کلسن،  آنان هدف  به زعم  تمام    یمشاهده کرد. 

ب  ی اعم از داخل  یقواعد حقوق  ابنا  ن یاز فرد و تأم  تیحما  ،المللین ی و  بشر است    ی سعادت 

 . (78: 1391 ،یگدلیب یائی )ض

ا اساس  مت  یرو  ن یبر  مقر کرد، حقوق  نقض  اثر  در  اساس هم  وظ  عیی تض   یرات  و    ۀ فی شده 

 رش یکه ممکن است در اثر پذ  ی بارانیز  ی امدهای است که از او در برابر هرگونه پ  هدادگا

از    یجبران خسارت ناش  یبرا  یعنوان ابزاره  قاعده ب  ن یکند. ا  تیوارد شود حما  یه به وادل 
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)چوو،   س ی پل  ی قانونری غ  اتاقدام ات   یفرد   یبرا(.  268:  1989  1است  معرض  در  و که  هام 

طرف از  یمستقل و ب  یوجود دارد که بتواند در دادگاه  یحق   رد،ی گیقرار م  س یپل  قاتیتحق 

 (. 5: 2019 2)گلس و ریچارد،  خود دفاع کند

ها برخوردار شوند سالح  یشهروندان است که از اصل برابر یبرا  یمنصفانه حق   ی دادرس

فرد در  مت    یو حقوق  قانون    ی داخل  نی قوان  گردد.  نی تضم   یترافع   ی دادرس  کیهم  از  اعم 

حقوق بشر و    یجهان   ی ۀ اعالم  ری د نظ متعد   المللی ن یاسناد ب  ن یو همچن  یعاد  ن یو قوان  ی اساس

حقوق بشر    ییاروپا  ونی کنوانس  ری نظ  ای و اسناد منطقه  یاس ی و س  یحقوق مدن  المللین ی ب   ثاقی م

. چون  اندکرده  هممت   یبرا  یفرد   حق   کیحق به عنوان    ن یا  ییاقدام به شناسا  یری به طور فراگ 

ت  أ در مقابل دادگاه نش  یض، از اصل برابریدر برابر قانون و منع تبع  ی و تساو  یاصل برابر

که خود    دفاع از خود است  یبرابر برا  ی هاداشتن فرصت  یمفهوم آن به معن   نیبنابرا  ،ردی گیم

منصفانه است )دیجک و فون هوف،  از اصل دادرسی  الن بط  ۀقاعد(.  430:  1998  3بخشی 

مند است که بهره  یفریدستگاه عدالت ک  انیهم در برابر مجرمت    حق   ن یتضم  یدر راستا  لی دل

 یکه اصل برابر  یقت هرگونه اقدامیدر حق   و  هستندص  متخص   یروی از امکانات کامل و ن

به    یو جسم  یتحت شکنجه و آزار روح  لی اخذ دل  ایو    دیها را نقض نماسالح واقع شود 

وی تلق ی    یسلب حقوق فرد  ت ی وضع  ن ی ا  ،دیهم وارد نمامت   ی به حقوق دفاع   یکه خلل  ینحو

شود که  های کیفری از این جهت بیشتر میشود. ضرورت توج ه به این مهم در دادرسیمی

(. در ادامه بحث، انعکاس این  371:  1967  4پای جان یا آزادی مت هم در میان است )هاریس، 

 ویکرد را در حقوق آمریکا و ایران بطور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم. ر

   کا ي در حقوق آمر  ل يو بطالن دل يی فردگرا .1-1

در پی نقض    ی کهدلیلهرگونه  که    به این شکل استبطالن دلیل در حقوق آمریکا،    ۀقاعد

منظور    بهتحصیل شده باشد،  چهارم قانون اساسی    ۀاصالحی   قانونی  هایتضـمینات و حمایت
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نخواهد ش پذیرفته  این اصالحی ه  اثبات جرم  از  پلیس  مأموران  د؛    های بازداشتو    تحقیقرا 

منع میرموج  ی غ دیگران،    1)فردیکو   نمایده  سابق  توج ه   با(.  125:  2009و  در    ن ی ا  ۀبه  قاعده 

  ی ۀرات اصالحهم بدون در نظر گرفتن مقر مت    هیعل  سی پل  ۀلیوس   هکه ب   یلیدال  کایحقوق آمر

اساس قانون  مه  ب  یچهارم  ک   یمعن   ن ی بد  هستند.  ریاستنادناپذ  دین آیدست  محاکم    ی فری که 

  ساس بر ادلیل مزبور    رایز  رند،یرا بپذ  یقانون اساس   هی ، نقض اصالح لی عنوان دله  توانند بینم

تفت   ی بازرس است. ه  ب   رمعقولی غ  شیو  آمده    ۀ حدمت   االتیا  یعال   وانید  ماتی »تصـم  دست 

چهـارم کـه همـان ضوابط مربوط    ی ۀ را تنها نسـبت بـه اصـالح   ل ی دل  رد   ایبطالن    ۀ، قاعدکایآمر

دانسـته است«    ء اسـت، قابـل اجـرا  ریی و دسـتگ  فی و توق  یو بازرس  ش یرات تفت مقر   تیبه رعا

 . (248: 1395م، مقد لسهی  و زادگان)موذن

قاعده نبودند و چنانچه با    نیملزم به استفاده از ا  هادادگاه  یقانون اساس   ی ۀ اصالح قبل از  

  ی فری و ک   یمدن  یها توانستند به واکنش یم ند،  شدیمواجه م  ل ی کسب دل  ی رقانونی غ   ی هاروش

مقر  اعمال  تنبو  انضباط  یهیرات  اساس  ی ۀ اصالح   ب یتصو  ل شوند.س متو  یو  قانون  ی  چهارم 

  ن یتضم  یفریدستگاه عدالت ک  انیها در مقابل مجروجب شد که دادگاهم  ،1791مصو ب  

برا  یمناسب به کارگ   تیحما  یرا  افراد  این اصالحی ه  .رندی از حقوق    تی امن  : »حق به موجب 

)مصون و  اسـناد  و  اوراق  مسـکن،  داراتی جان،  تفت  هاییی(  برابر  در  توق   ش ی مردم    ف ی و 

هـ  شود یم   ن یتضم  هرموج  ی غ اشخاص    گونـه   چیو  بازداشت  صادر    فیتوق  ایحکـم  اموال 

و    ش یمحل و مورد تفت  ی؛اعـالم رسم   ـایه بـا سـوگند  موج   لی دل   کی  یۀمگر بر پا  شود،ینم

با  یل اموا  ایاشخاص   دق  دیکه  شود،  شومشخ    دیبا  قاًیبازداشت  )موذننص    و  زادگاند« 

باالبت .  (248:  1395م،  مقد لسهی  روه  توج    دیه  که  ا  ییقضا  ی ۀ داشت  پ  ن ی در  از    ش یکشور 

کرد.   دای پ   یقانونقرار داد و سپس صورت    رشیبطالن را مورد پذ  ۀقاعد  ،چهارم  ی ۀاصالح 

 انیو مجر  س یپل  یت آن فقدان راهکار مناسب در مواجه شدن با اقدامات قانوناست عل   یهیبد

پاره  یفری دستگاه عدالت ک  به  ادامه  ا  ییقضا  یاز آرا  یابوده است. در  اشاره    نهیزم  ن یدر 

 . کرد میخواه

 

1. Ferdico. 
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رد  پای   1886ای تحت عنوان بوید علیه ایاالت مت حده در سال  بار در پرونده   ن ی لاو   برای

قاعده دیده می پرونده  این   این  تما  ادعو  ۀخواندشود. در  به    لیبه رغم عدم  خود، مجبور 

خوانده   خود اظهار داشت، چون حق   یخود شده بود. دادگاه در رأ هی عل   یء اسناد تجاراامض

اقرار  تی  در مورد ممنوع این    1. شده سند مذکور فاقد اعتبار و ارزش استنقض    ی خود  با 

ۀ  در پروند  .دن رفت یپذرسماً  قاعده را    ن یا  1914در سال    کایآمر  یهاهدادگاتوان گفت  حال، می

از انجام اقدامات    سیر در بازداشتن پلث ؤم  ی قاعده به عنوان ابزار  نیاویکز علیه ایاالت مت حده  

دهد آنچه اساس توج ه به قاعدۀ  بررسی این دو پرونده نشان می  2گرفته شد. بکار  ی  رقانونی غ

 ابطال دلیل بوده توج ه به حقوق فردی شهروندان است.  

را دربر   یچهارم قانون اساس   ی ۀقاعده، در ابتدا حقوق مندرج در اصالح  ن ی ا ییاجرا ۀدامن 

پنجم و ششم    یهاهی شده در اصالح ینی بش یپ  یهان یدر مورد تضم  جیتدره  ب  یگرفت ولیم

  و همچنین مفاد  آن نه تنها در سطح فدرال بلکه برای ایاالت کار گرفته شد نیز ب  ی قانون اساس 

می ایجاد  تبعی ت  به  الزام  نیز  )آمریکا  سهیل  کوشکیکند   ، ن یبنابرا(.  106  :1394م،  مقد و 

پروندهدر    اخیراً  که  می نی بیم میراندا    3یک  قاعدۀ  هشدارهای  اساس  مبنابر  بر   ی دادگاه 

اقرار  تی ممنوع پل  ،ی خود  مت  را که بدون مط   س ی عمل  خود،    یهم از حقوق قانونلع ساختن 

هم را  شناخت و اقرار مت    یپنجم قانون اساس   ه ی اصالح   ض از او کرده بود، ناق  ییاقدام به بازجو

 (. 726: 2005 4)گریول، معتبر ندانست

موافقان    ،همراه داشته است به  را با خود    ینی قاعده مخالف  ی با گذشت زمان اجرا  گرچها

  یعموم   یهایحقوق و آزاد  یکنند که قانون اساسیم  انی خود ب  ی ۀنظر  هی در توج   آن  یاجرا

بنابرا  ورد حمایت قرار داده را م  افراد حقوق    ی فری ک   ۀ ادل   یدر گردآور  سیه پلچ چنان  نیو 

 

1. Boyd v. United States, U.S. Supreme Court, 1886, Available at: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/116/616/. 

2  . Weeks v. United States, Supreme Court of United States, 1914: 391-392, Available 

at: 

https://scholar.google.com/scholar_case?case=8676110639881267815&hl=en&as_s

dt=6&as_vis=1&oi=scholarr. 

3. United States v. Patane, Supreme Court of the United States, 2004, Available at: 

 https://www.courtlistener.com/opinion/137003/united-states-v-patane/. 

4. Grewell. 
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  ن ی ا  یر صورت جلوه به  یستیو بادر واقع قانون اساسی را نقض کرده    رد،ی بگ  دهیراد را ناداف

ند که از  معتقد  یو حقوق شهروند  یمدن  ی هایآزاد  طرفدارانگرفته شود.    غیرقانونیعمل  

  س یپل  یاستفاده احتمالسوء   یشود و جلو یقاعده حفظ م  ن ی افراد با ا  یخصوص  م یحر  جمله

است    یانهیهز  ن یا  ند،یعدالت فرار نما  یاز مجرمان از اجرا  یو اگر برخ  گرفته خواهد شد

 . (105: 1394م، مقد لی و سه ی)کوشک  پرداخته شود یست یبا ی آزاد یکه برا

 ران  ي در حقوق ا  ل يو بطالن دل يی فردگرا. 2-1

  ل ی بطالن دل   ۀراجع به قاعد  ی خاص   ۀ رمقر   حیبه صورت صر  ران یا  یفریک  یدر نظام دادرس 

فرانسه به صورت پراکنده    یفریبا اقتباس از نظام ک  یا از همان آغاز قانونگذاروجود ندارد، ام 

ب پاره  ی اعتباریبر  ادل    یاو مردود بودن  تاک از  توان گفت نظام  ینم  بنابراین شده است.    دی ه 

که در سال   یاست. در قانون اصول محاکمات جزائ گانهی قاعده ب نیبا ا رانیا یفری عدالت ک 

ه  مورد توج    انهیفردگرا  کردیبر رو  یمبتن   یقاعده به صورت   ن یبود، ا  دهی رس   بیبه تصو  1290

برا است.  ماد   یبوده  آ  150  ۀنمونه،  استنطاقیه  1290  یفریک  یدادرس   ن ییقانون  »دراوراق   :

ت، اگر یک یا چند کلمه اضافه نوشته  ی ممنوع اسنوشتن بین السطور و تراشیدن کلمات به کل  

ی نازک کشیده شود و مستنطق و منشی و شخصی که طرف استنطاق  شده باید به روی آن خط 

است آن را قید و امضا نمایند و همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتد و در حاشیه نوشته  

و هر گاه این ترتیب را مجری ندارند کلمات    دشود باید اشخاص مذکور زیر آن را امضا کنن 

  رقابل ی مخدوش غ  ی هااوراق و نوشته  مین یبیساقط است«. همانطور که م   مزبوره از درجه اعتبار

  ن یا . مفاد دیخود بطالن آنها را اعالم نما یری گمیدر تصم دیو دادگاه با هستنداستناد و باطل 

تکرار شده    1392و    1378  یفریک  یدادرس  ن یی ن آقانو  115و    158  در مواد   بی ه به ترتماد 

 .است

ا  افزون اساس  ن، یبر  قانون  قوان  رانیا  ی اسالم  یجمهور   ی در  از    ییهاجلوه  یعاد  ن یو 

روافتیتوان  یم  ل ی دل  ۀرا در حوز  یفرد  تیحما موارد  کردی.  در  آنها    یقانونگذار  به  که 

  یوهشتم قانون اساس یاست. از جمله در اصل س  ییبر فردگرا  یاشاره خواهد شد کاماًل مبتن 

در   .(80:  1387  ن،یاست )تد  دهیگرد  حیتصر  یرقانونی غ  قیشده از طرلی صتح   لی به بطالن دل
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الع ممنوع است،  کسب اط   ایگرفتن اقرار و    یاصل آمده است که »هرگونه شکنجه برا  ن یا

فاقد    یشهادت و اقرار و سوگند  ن یو چن   ستی سوگند مجاز ن   ایار شخص به شهادت، اقرار  اجب 

های مشروع و حفظ  قانون احترام به آزادی  ۀواحد  ه اد م  9بند    ن یارزش و اعتبار است«. همچن

بند    ن ی خوانده است. در ا  یو قانون   یشرع  تی ه را فاقد حج  ادل   گونه  ن یا  زی ن  یحقوق شهروند

  گریاجبار او به امور د  ایهم به منظور اخذ اقرار و  مت   ۀر شده است: »هرگونه شکنج مقر   ن ی چن

 .«نخواهد داشت یو قانون یشرع  ت ی ج ح   لهی وس  ن یاخذشده به ا یممنوع بوده و اقرارها 

بر بطالن اقدامات    یبه طور ضمن   1375  ی قانون مجازات اسالم  582  ۀماد   نها، یبر ا  عالوه

  ن یاز مستخدم  کیه: »هر  ماد   نیه داللت دارد. به موجب اادل   ل ی در مقام تحص  یموران دولتأم

که    یموارد  ری اشخاص را در غ  یمکالمات تلفن  ایمخابرات    ایمراسالت    ،یدولت  ن یمورأو م

اق سمع استر  ایضبط    ای  یبازرس   ایمعدوم    ای  فی توق  ایمورد مفتوح    قانون اجازه داده حسب

سه سال  سال تا  کیبه حبس از    دیصاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نما  ۀ بدون اجاز  ای  دینما

 .«محکوم خواهد شد الیر ونی لی م جدهی از شش تا ه  ینقد یجزا ایو 

نموده و به صدور    دی تأک  لیبودن دال  یاز آراء بر مشروع و قانون  یدر برخ  زی ن  ییقضا  ی ۀرو

شده    ل ی فراهم و تحص  یقانون  ق یمناسب که از طر  ایاثبات دعو   ۀادل    یبر مبنا  ت ی حکم محکوم

 یفریک   ی دادرس  ن ییاستقبال آ  رغم ی عل  ن،یهمچن  .(102:  1380  ر، ی گذارد )بازگیه مباشند صح 

که    یعلم  یاستفاده از ابزارها  ند،ینمایم  لی را تسه  قتی به حق  یابی که دست  یلمع  یهاوهیاز ش

ر  مخد   سنج، مواد دروغ  زم،یپنوتی زند، همچون ه یلطمه م  یبه کرامت انسان و منزلت دادگستر

باشد، ممنوع و فاقد وجاهت    رگذاری که بر اراده و روان انسان تأث   ی علم  ۀویهر ش  یو به طور کل  

)فرخ  یقانون ه  .(49:  1385  شه،است  همچن   یا ارادهشده  زمی پنوت یشخص  ندارد.  خود    نیاز 

دروغ دستگاه  از  نوعاستفاده  به  که  فضا  یسنج  در  مت   یدرون  یسرقت  شخص  هم  وجود 

م تردیمحسوب  با  همواره  علما  دیشود،  انتقاد  ک  یو  است    ی فری حقوق  بوده  مواجه 

است    دهی آن به اثبات نرس   تی  هنوز قابل  یاز لحاظ علم  نکه یضمن ا  ؛(48:  1379م،  )پورزندمقد 

توان گفت  یم  زی ر نمخد   خصوص مواد   در  .(209:  1396)گلدوست جویباری و فرهمندفر،  

استفاده از    رد،ی گیرا از آنها م  ییاشخاص، قدرت دروغگو  ۀ مواد با سلب اراد  ن یکه اگرچه ا

  گونه  ن ی است و محصول ا  یانسان  تبا کرام  ریمغا  یشگاهیآزما  وانی و ح   لهی هم به عنوان وس مت 
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قابل    ی علم  دگاهیشود، از دیم  ی هم ناش ها که از تداخل وجدان آگاه و ناخودآگاه مت  ش یآزما

ن ا  .(225:  1389  ، ی)آشور  ست ی اعتماد  اگرچه اصل آزادیاساس م  ن یبر    ی توان گفت که 

قابل  یمبتن  ل،ی دل   لی تحص دل  رشیپذ  تی بر  نوع  هر  از  استفاده  کشف  کمک  لیو  به  کننده 

  ل، ی دل  لیدر تحص  تی اصل مشروع  یهاهیاز پا  ی کی به عنوان    ی تراست، منزلت دادگس   قتی حق

ابزار   لی استفاده از هر نوع دل  برنم  یو  نتایرا  از تحص   ج یتابد و  به  با توس   لی دل   لی حاصل  ل 

بشر  یعلم  یابزارها  ایو    لهی و ح  بیفر کرامت  به    یناقض  عادالنه  را جهت صدور حکم 

 . داندیمصلحت نم

به   لی بطالن دل  ۀقاعد  زین  ییقضا  ی ۀرات بلکه در روو مقر   ن ی، نه تنها در قوانن یوجود ا  با

 ژهیت آن باشد که در کشور ما، به وعل   دیه قرار نگرفته است. شاصورت درخور مورد توج 

ها و  شهیاند  یو غنا  تی است، به تقو  سته یو با  ستهیآن گونه که شا  ،یفریدر قلمرو حقوق ک

نظر    حقوق در قالب کتاب و مقاله به اظهار  یه نشده و اگر هم علماتوج   یقحقو  یهاآموزه

بررس و  نقد  آرا  ن یقوان  یو  پرداخته  ی و  با کممحاکم    ی ۀرو  ایقانونگذار    ی هتوج  اند، چون 

  ی و داخل  یکاربرد  ۀ شده و جنب   دهی ها کمتر در عمل سنج شهیاند  نیاند، امواجه شده  یقضائ

 .اندبه خود نگرفته

 ل ي و بطالن دل يیگراجمع .2

نماید قواعدی در اجتماع وضع گردد؛ در  حفظ نظم و عدالت در روابط اجتماعی ایجاب می

روابط و زندگی  واقع، مقصود غایی قواعد حقوقی تأمین سعادت اجتماعی و ایجاد نظم در  

نمایند، حقوق برای  طور اجتماعی زندگی میمشترک اشخاص است. نظر به اینکه افراد به  

تنظیم روابط اجتماعی به وجود آمده است. از منظر اجتماعی یک سلسله حقوق و تکالیفی  

می  آید به نحوی که حقوق افراد تا جایی محترم بوده که با منافع عموبرای افراد به وجود می

گرایی وضع اشخاص را به وسیلۀ قوانین و عرف و عادت  تعارض نداشته باشد. اصوالً جمع

نماید و این قواعد جنبۀ اجباری و امری دارند. اجتماعی زیستن موجب ایجاد  مشخ ص می

گردد که فراتر از حقوق فردی و در جهت فکر عمومی و  ها و نهادهای حقوقی میسازمان

ها متکف ل وضع قواعد  (. پس دولت26و    23  :1392قاضی،  گیرد )یاهداف جمعی شکل م
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آرمان به  بخشیدن  تحق ق  موجب  و  دادرسی  عمومی  قواعد  هستند.  اخالقی  و  عمومی  های 

گردیده  وضع  جامعه  به  بخشیدن  نظم  و  عمومی  حقوق  تحق ق  جهت  در  نیز  و کیفری  اند 

رات کیفری نظر داشته باشند و از سوی  ها در این جهت از یک سو باید به اجرای مقر دولت

دیگر باید بکوشند محدودی تی بر قدرت و اقدامات مأمورین دولتی در مقام اجرای مقر رات  

( کنند  ایجاد  و  30  :1385ناجی،  کیفری  اساسی  قانون  در  مقر راتی  گنجاندن  بنابراین،   .)

انون و الزام به حفظ  بازداشتن مجریان دستگاه عدالت کیفری از اعمال و رفتارهای خالف ق

شأن و امور قضایی و حفظ منطق یکپارچگی قضایی و توج ه به نقش و جایگاه فرد در اجتماع 

گرایانۀ قاعدۀ بطالن دلیل  کنندۀ اهداف جمعکالن محیطی از جمله مواردی است که توجیه

 گردد. می

الً در قوانین اساسی  گرایی، تضمین امنی ت افراد در جامعه است. اصواز جمله نتایج جمع

کشورها حقوق اساسی افراد جامعه یادآوری گردیده، به نحوی که به موجب آن حیثی ت،  

شود. تعر ض به  جان، مال، ناموس، مسکن و دیگر حقوق انسانی مصون از تعر ض اعالم می

اً  حقوق مزبور و یا محروم ساختن افراد جامعه از این حقوق ممنوع بوده و عدول از آنها صرف

  ی اسالم  یجمهور  یبا مراجعه به قانون اساس  در موارد استثنایی و به موجب قانون ممکن است.

  ی م قانون مزبور به طور خاص اصول نوزدهم التوان مشاهده کرد که فصل سو یم  زی ن  رانیا

مل ودو چهل »حقوق  عنوان  تحت  ام  به  حق  ن یت«  جمع  یفرد  هایگونه  انسان  ی و    ی افراد 

 پرداخته است. 

ترین حقوق دفاعی هر مت هم در دادرسی کیفری، اصل برائت است.  گمان، یکی از مهمبی

مفهوم اصل برائت و آثار آن  گرایانه دارد.  فلسفۀ وجودی این اصل نیز ریشه در تفک ر جمع

  انهگرایجمع  دگاهید  ن ی بر اساس هم  زی ه به اعمال آن نرا دارد و ضرورت توج    ییاقتضا  ن ی چن

ها و (. در نظام ارزشیابی دالیل، مادام که دالیل از روش166 :1397فیروزیان حاجی، )است 

توانند در پناه اصل برائت از امنی ت  های غیرقانونی به دست آمده باشند، اعضای جامعه میابزار

شاملو،  مند باشند و دالیل غیرقانونی را فاقد ارزش اثباتی فرض کنند )روحی و روانی بهره

زننده بایستی دالیل  کند که ات هام(. اصل برائت چنین حکم می197  :1393؛ راسخ،  272  :1383

های  ل به روشوس ت منع  قانونی داشته باشد که بتواند ات هام انتسابی را اثبات کند و در واقع  
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سرمست بناب،  ترین آثار اصل برائت است )از مهم غیرقانونی و مخفیانه جهت تحصیل دلیل 

 (. 32ـ  34  :1387

قاد بر این بوده که حکومت باید به دنبال خیر عمومی باشد و منفعت مردم را از دیرباز اعت 

اولوی ت خود قرار دهد. اهم ی ت این مفهوم به حد ی است که بسیاری از اندیشمندان، در تشریح  

 1های دولت مدرن، کارآمدی دولت را کاماًل مشروط به تحق ق خیر عمومی ها و مؤل فهویژگی

های بشری را تابع  ایل به تقد م رتبی منافع جمعی نسبت به منافع فردی بوده و حقاند و قدانسته

اقتضائات مصلحت عمومی دانسته و در نتیجه رسالت حکومت را تضمین خیر عام و منافع  

 . (149 :1394و بالوی،  بیات کمیتکیدانند )جمعی می

مصالح   و  جامعه  مصلحت  اهم ی ت  اساسی،  قانون  اصول  به  روشن  نگاهی  را  عمومی 

قانون اساسی آمده نشانگر مفهوم    175و    164،  112،  67،  40،  28نماید. آنچه در اصول  می

است عمومی  منفعت  و  تجل   توانی م  (.1393،  حاجزاده)  مصلحت  »منفعت    ۀشیاند  ی گفت 

اوصاف در    نیاست و ا  یو عقالن   یآگاهانه، کاربرد  ران،یا   یاساس  گذاریدر قانون  « یعموم

غنا  ۀدرج محصول  درج  یقانونگذار  ن یا  یفقه   یمبان  ینخست  در  و  نت دو   ۀاست    ۀ جیم 

  ، یعاد  ن ین ا در تقاست. ام  1368در سال  ی قانون اساس  یقبل از بازنگر یحکمران های چالش 

ا  ی ن عاداست و مقن    یقانونگذار   های چالش   ری همچنان اس  ی منفعت عموم  ۀشیاند   نکهیجز 

ممانعت از   یبرا  ایبه شمار آورد،    یقلمرو حقوق فرد  تی مشروع  یبرا  یمرز  را  یمنافع عموم

مفهوم    ن ی از ا  یمنسجم و کارآمد  یخاذ کند، تلق  ات   یری تداب  یورود خسارت به منافع عموم

نماید . مصلحت عمومی و منافع جامعه ایجاب می(139  :1395شیبانی،  و    منصوریانندارد )

شناخته شده و محکوم گردند. رسیدن به چنین اهدافی مستلزم رعایت  که مرتکبان واقعی جرم  

ها  های کیفری است. اصوالً طبیعت دادرسیاندیشی در دادرسینظم و قانونمداری و مصلحت

و در واقع    (74  :1391و حمزه هویدا،    مولودیبیش از هر چیزی دستیابی به حقیقت است )

تدین،  ت و در جستجوی حقیقت ماد ی مطلق است« )»دلیل در امور کیفری، به دنبال واقعی 

 

1. Common good. 
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(. مصلحت و منفعت عمومی جامعه وابسته به کشف حقیقت و تضمین حقوق افراد  84  :1388

 (. 42: 1385ناجی، در دادرسی کیفری است )

گردد  کاربرد قاعدۀ بطالن دلیل، سبب کارآمد کردن هر چه بیشتر نظام عدالت کیفری می

ت عمومی را به دنبال دارد. درست است که وقوع هر جرمی به نظم  که خود مصلحت و منفع

زند، ولی در حوزۀ دلیل در دادرسی کیفری، نیازمند اعمال  عمومی حاکم بر جامعه صدمه می

ای هستیم که مصالح و منفعت عمومی را به بهترین نحو تضمین کند. در نتیجۀ  و اجرای قاعده

عه و مردم بهتر فراهم خواهد شد. مصلحت جامعه و توسعۀ  ای، امنی ت جاماعمال چنین قاعده

آن در این است که دستگاه عدالت کیفری مبتنی بر قواعد انسانی قرار گیرد که توازنی میان  

حفظ حقوق مت همان، بزه دیدگان و کل ی ۀ افراد جامعه باشد. نفع جامعه و مصلحت عمومی در  

 رعایت گردد.آن است که منافع شهروندان، حت ی مجرمین، 

می مهمپس  از  یکی  اجتماعی  مصلت  و  عمومی  منافع  که  گفت  مبانی  توان  ترین 

کنندۀ قاعدۀ بطالن دلیل در دادرسی کیفری است. در واقع امنی ت قضایی که به مفهوم  توجیه

مال،   به جان،  نسبت  تهدید  و  مداخله  تجاوز،  تعر ض،  هرگونه  از  افراد جامعه  بودن  مصون 

طورکل ی همۀ حقوق قانونی و مشروع    آزادی، شرف، حیثی ت، شغل و مسکن و بهناموس،  

بر یابد که زمینهآنهاست، زمانی تحق ق می ادل ه  یافته و نظام  تقوی ت  اثبات جرم  های قانونی 

ای قانونمند مستقر شود و عواملی که موجب صدمات مالی، جانی، یا روحی و روانی  پایه

بین رفته و محیطی امن و آرام به وجود آید تا عموم مردم بتوانند در آن از  شوند از  افراد می

(. همانطور که در بند نخست آمد،  71:  1382طباطبائی مؤتمن،  هر حیث آرامش پیدا کنند )

 گیریم. در اینجا نیز موضوع را به طور جداگانه در حقوق آمریکا و ایران پی می

 کا يدر حقوق آمر  لي و بطالن دل يیگراجمع. 1-2

همانطور که اشاره شد، تصمیمات دیوان عالی ایاالت مت حدۀ امریکا، قاعدۀ بطالن یا رد  دلیل  

را تنها نسبت به اصالحی ۀ چهارم قانون اساسی که همان ضوابط مربوط به رعایت مقر رات  

ر اهم ی ت قاعدۀ بطالن  تفتیش و بازرسی و توقیف و دستگیری است قابل اجراء دانسته است. د



 

 

 

 

 

 |  153 | نیکنام ؛آمریکا و ایران حقوق  در «دلیل  بطالن» قاعدة  مبانی

 

ذکر شده است. توجیه هنجاری در ارتباط با نتایج ناشی    2و واقعی  1دلیل، دو توجیه هنجاری 

از رفتارهای غیرقانونی مأموران دولتی است و توجیه واقعی بر این پایه استوار است که رد   

ات مربوط به  شده برخالف قانون، منجر به کاهش عدم رعایت قواعد و مقر ردلیل تحصیل

تفتیش توقیف و  میها  قاعده  بازدارندگی  اثر  به  توس ل  با  غیرقانونی  )اوکست، های   3گردد 

نگاهی جمع608:  1970 قطعاً  اخیرالذکر  فلسفه(. رویکرد  این  با  را  و جامعه  داشته    گرایانه 

یافتن حقیقت، خود حقیقتجمعی روبرو می پیکار برای  را    کند که »اگر یک اجتماع در 

می آیا  کند،  جامعهسرکوب  چنین  جامعۀتوان  یک  را  )بورگر، سازمان  ای  خواند؟«   4یافته 

بنابراین، نتایج سوء ناشی از ادل ۀ12:  1964 شود و قاعدۀ گیر جامعه میغیرقانونی گریبان  (. 

ی  های عمومی و اجتماعی و نه فردبطالن دلیل از این جهت ضروری است که به حفظ ارزش

 و شخصی کمک نماید. 

در یکی از آراء دیوان عالی ایاالت مت حده چنین آمده است که »قاعدۀ بطالن دلیل به  

های احتمالی حقوق  بینی شده است تا نقضعنوان یک وسیلۀ جبران خسارت قضایی پیش 

مذکور در اصالحی ۀ چهارم را از طریق اثر بازدارندگی عمومی قاعده تضمین نماید« )دعوای  

اوهایو،  تعبیر دیوان بی1961  5مپ علیه  از  این شکل  برداشت جمع(.  از  گمان یک  گرایانه 

 داند.قاعده است که دادگاه اجرای آن را در جهت تضمین بازدارندگی عمومی می

انجام تحقیقات  از  که  مینتایجی  دست  به  نیز  آثار  شده  بودن،  توج ه  جالب  آید ضمن 

کند. در یک بررسی نشان داده شده است که کسانی  را تقوی ت می گرایانۀ اعمال قاعدهجمع

این داشته بر  قاعده خرسند هستند عقیده  این  اعمال  از  دلیل  که  بطالن  قاعدۀ  اعمال  اند که 

دلیل می برای کسب  اقدامات غیرقانونی  این 1371:  2008شود )آلشولر،  موجب کاهش   .)

به هیچ وجه فردی نیست، چراکه به جای حمایت    نتیجه بدون تردید یک نتیجۀ جمعی بوده و

گفته شد که در    تریش پ  اندیشد.آوری ادل ه میاز حقوق بزه دیده به اصالح کل  نظام جمع

 

1. Normative. 

2. Factual. 

3. Oakst. 

4. Burger. 

5. Mapp v. Ohio, 1961, Available at: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/367/643/. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/367/643/
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است    ن ی ا  کردیرو  ن یبرخوردار است و هدف ا  تی هم از اهم  خود شخص مت  انه،ینگاه فردگرا

مورد سوءاستفاده     یاز مراحل دادرس  کی  و در هر  یفریهم در دستگاه عدالت ککه شخص مت  

  ل ک  ه ،با اعمال قاعد انهگرایجمع دگاهیا در دد. ام ناو نقض نشو یفرد  هایو حق ردی قرار نگ 

قرار    حیصح  یدر روند  یبه طور کل   ل ی دل  ل ی تحص  ندیو فرآ  شودیاصالح م  ی دادرس  ندیفرآ

ک  .ردگی یم ایاالت  در  که  میدانی  پژوهش  یک  این  در  است  شده  انجام  شمالی  ارولینای 

درصد از قضات مورد   78درصد از وکالء و    62ها،  درصد از دادستان  64رضایت توس ط  

اند که اعمال قاعدۀ بطالن دلیل به نحو مؤث ری  تأیید و تصدیق واقع شده و آنان بر این نظر بوده

 (. 134: 1966 1)کاتز،  موجب کاهش شمار اقدامات غیرقانونی برای تحصیل دلیل شده است

این نکته را نیز نباید از یاد برد که در اکثر موارد نفع شخصی در منفعت اجتماعی آمیخته  

شوند که متضم ن  شود و هر دو به عنوان سلسله مراتبی از نظم اجتماعی در نظر گرفته میمی

بارز چنین   توان در  رویکردی را مییک هدف و در راستای نظمی مشترک هستند. نمونۀ 

کرد.   مشاهده  مت حده  ایاالت  عالی  دیوان  نزد  مطروحه  مت حده  ایاالت  علیه  کارول  پروندۀ 

دادگاه در این پرونده چنین نظر داد که »اعمال اصالحات چهارم قانون اساسی باید به نحوی  

شت غیرموج هی  تعبیر و تفسیر شود که شامل مواردی نیز گردد که به نظر برسد تحقیق و بازدا

ای باشد که هم از منافع عمومی محافظت کند  صورت گرفته و اعمال این قاعده باید به گونه

که  دهد رأی نشان می مفاد  این  2و هم منافع و حقوق فردی شهروندان را مد نظر داشته باشد«. 

آمرمت   االتیا  یعال  وانید  ماتی تصم دل  ۀقاعد  کا،یحده  ن  لی بطالن  تنها  بدواً  بـه  را  سبت 

و    ف ی و توق  ی و بازرس  شی رات تفتمقر   ت یچهارم کـه همان ضوابط مربوط به رعا  ی ۀ اصالح 

این کشور حاکی  در حقوق  تحو الت بعدی    ادانسـته است. ام   ء اسـت قابـل اجـرا  ریی دسـتگ 

حفظ و رعایت  بر    یمبتن   ییقضا  ی ۀرو  کردیرو  لی دل   ۀهرچند در ابتدا در حوز  از آن است که

ه  م برداشت گا ی جمع  هایتی حما  یمنتقدان به سوهای دیدگاه  ری بوده، تحت تأث یحقوق فرد

 . (248: 1395م، مقد لی زادگان و سه )موذناست 

 

1. Katz. 

2. Carroll v. United States, U.S. Supreme Court, 1925: para. 149, Available at:  

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/267/132/. 
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 راني در حقوق ا لي و بطالن دل يیگراجمع .2-2

مطالعۀ این های فردی برآمده و  قانون اساسی جمهوری اسالمی در مقام شناسایی برخی حق

گرایانه داشته که در قالب  دهد که قانونگذار اساسی به این حقوق نگاهی جمعاصول نشان می

جلوه عام  منفعت  و  عمومی  مصلحت  چون  میمفاهیمی  در  گر  عادی  قانونگذار  ام ا  شود. 

های مربوط به دادرسی با چالش  گرایانه به حقوق فردی و به ویژه حقخصوص تفک ر جمع

(. این چالش در حوزۀ قاعدۀ بطالن دلیل دو  139  :1395شیبانی،  و    منصوریانو است )روبر

شود. با این حال، از مفاد  برخی مواد  قانون آیین دادرسی کیفری که قاعدۀ بطالن  چندان می

گرایی  آید که مبنای قانونگذار در این موارد اندیشۀ جمعبینی شده چنین برمیدر آنها پیش 

گر مقصود قانونگذار به صورت تلویحی و تصریحی در اعمال این قاعده توان نظارهیبوده و م

 گرایانه بود.با هدفی جمع

قانون آیین دادرسی کیفری مقر ر شده است: »احراز عنوان ضابط    30برای نمونه، در ماد ۀ  

مهارت فراگیری  به  منوط  بودن  اعتماد  مورد  و  وثاقت  بر  عالوه  ال دادگستری،  با های  زم 

دوره  ضابطان گذراندن  ویژۀ  کارت  تحصیل  و  مربوط  قضائی  مرجع  زیرنظر  آموزش  های 

صورت اقدامات  و  تحقیقات  است.  کارت،  دادگستری  این  فاقد  اشخاص  سوی  از  گرفته 

ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است«. این توج ه و تأکید بر شرایط و صفات مورد نیاز  

های مربوط به  حفظ حق  دهد که قانونگذار بیش از آنکه دغدغۀمی  ضابطان دادگستری نشان 

 دادرسی یک فرد را داشته باشد، به دنبال تقوی ت و ارتقاء کیفی ت نظام تحصیل ادل ه است.  

الذکر در مورد اعتبارسنجی گزارش ضابطان چنین آمده است: قانون فوق  36یا در ماد ۀ  

ست که برخالف اوضاع و احوال و قرائن مسل م قضیه  »گزارش ضابطان در صورتی معتبر ا 

نباشد و بر اساس ضوابط و مقر رات قانونی تهی ه و تنظیم شود«. این ماد ه نیز حاکی از آن است 

که قانونگذار خواسته است کیفی ت اخذ دلیل را افزایش بدهد و به ادل ه اعتبار و منزلت قابل  

و   ف یوظا  یف از اجراتخل   1قانون یادشده   63ر ماد ۀ  ات کایی اعطا کند. همچنین قانونگذار د
 

(، 51(، )49(، ) 42(، )41(، )40(، )39(، )38(، )37(، )35(، ) 34(، )30)  رات مواد ف از مقر تخل به موجب ماد ۀ یادشده: ».  1

ت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات  ط ضابطان، موجب محکومی ( این قانون توس 141( و )59(، )55(، )53(، )52)

   «.دولتی است
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مت  توس  نقض حقوق  االبت    ط ضابطان موجب مجازات دانسته است.هم را  بماد   ن ی ه در    شتر ی ه 

ام   انهیفردگرا  یکردیرو بهبود  تیحما  ن یهم  ۀج ینت   عتاًی ا طب منعکس شده است  به    یاز فرد، 

 است.  ی جمع یرکه خود تفک   دی عمل ضابطان خواهد انجام

گرایانه نسبت به قاعدۀ بطالن دلیل وجود  ترین مواردی که در آن تفک ر جمعیکی از مهم

قانون مزبور است. وفق این ماد ه در صورت رعایت نکردن مقر رات مربوط   115دارد، ماد ۀ  

  . این ماد ه نمونۀ شده فاقد اعتبار استبه مکتوب نمودن بازجویی و تحقیقات، تحقیقات انجام

بارز ایدۀ تقوی ت نظام ادل ه است که یک تفک ر جمعی و به دنبال حفظ خیر عام است. در همۀ  

به روشنی مشاهده کرد که قصد قانونگذار از آوردن آن در قانون آیین  این مواد می توان 

بوده است  دادرسی کیفری، ارتقاء و بهبود فرآیند تحصیل دلیل فارغ از حقوق فردی اشخاص  

که قطعاً در پی تحصیل این بهبود و تقوی ت در نظام ادل ه، حقوق فردی افراد نیز بالتبع دارای 

 تری خواهد شد.های بیشتر و مطمئن حمایت

فوق مقر رات  می  با وجود  به سختی  قاعدۀ  باز هم  به  ایرانی  قانونگذار  نگاه  توان گفت 

گرایانه بوده است. اگر هم چنین تفک ری را  ر جمعبطالن دلیل یک نگاه صرفاً مبتنی بر تفک 

تر جلوه  آن قوی رسد رویکرد فردگرایانۀبتوان از میان مواد استخراج کرد، باز هم به نظر می

کند. هرچند تردیدی وجود ندارد که در تحلیل نهایی هدف هر نظام عدالت کیفری و از  می

 ظ حقوق جمعی مجموعۀ مل ت است نه یک فرد.جمله در ایران از اعمال این قاعده همان حف

 ل يو بطالن دل  یارتقاء منزلت دادگستر .3
ها به دو بخش قابل تقسیم است: تحصیل دلیل و استناد به  فرایند بکارگیری دلیل در دادرسی

شیوه از  یکی  نخست  بخش  در  طریق  آن.  از  دلیل  تحصیل  گرفته  قرار  نقد  مورد  که  هایی 

های مهم دادرسی و نظام عدالت کیفری است. باور غالب این  گستری است که از چالش دام

ترین عامل کارآیی  گستری و رعایت شأن و منزلت دستگاه قضایی مهماست که سالمت داد

ای باشد که این امر مهم را مخدوش  آید و شیوۀ تحصیل دلیل نباید به گونهآن به شمار می

نادرست تحصیل شده فاقد اعتبار و ارزش حقوقی و   به شیوۀ  نماید. از این دید، دلیلی که 

دادگستری و دستگاه قضایی خواهد شد. در این راستا،  قضایی است، زیرا موجب تنز ل شأن  
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به شمار آورد که    لی بطالن دل  یاز مبان   یکتوان به عنوان ی »ارتقاء منزلت دادگستری« را می

گیرد، ام ا به خاطر اهم ی ت آن بهتر است جداگانه بررسی  گرایی قرار میدر زمرۀ مبانی جمع

 آوریم. در حقوق آمریکا و ایران را جداگانه میشود. در این قسمت نیز مطالب مورد نظر 

 کا ي در حقوق آمر  ل يو بطالن دل  ی ارتقاء منزلت دادگستر. 1-3

در بعضی مواقع مجریان عدالت کیفری فرصت و شرایطی را برای مظنون و مجرم احتمالی  

ارتکاب جرم مواجه گردد و در فراهم می با  و   کنند که  قانون گرفتار شود  دام  به    حقیقت 

  ها مشکوکهای مجرمانه عمدتاً به غریبهتالی ه به اینکه اشخاص درگیر فع گاهی اوقات با توج 

ساده با شخص مورد نظر و درخواست ارتکاب    ۀهستند، عمل مأموران چیزی بیش از رابط

شود. پیچیدگی کشف  ارتباط نفوذی و مخبری شبیه می با  جرم از اوست که این امر به نوعی

موران کشف جرم از حالت  أرخی از جرایم باعث گشته است تا در این موارد مجرم در ب

موران پلیس با  أال به این معنا که مال به خود بگیرند. نقش فع فع   یو نقش  شدهانفعالی خارج  

سازی خود را منتفع از ارتکاب جرم نشان داده و برای مظنون ل و طی یک صحنهلباس مبد 

گستری« نیز د. این شیوه که از آن به »دامنآوراب را فراهم میبه ارتکاب جرم فرصت ارتک

  مور و تدارک آن برای شخصی است که تنها أط متعبیر شده است، ترسیم و طرح جرم توس  

یزدیان جعفری،  )  ت حیله، فریب و اغوای مأمور تمایل به ارتکاب آن پیدا کرده استبه عل 

1384:  117 .) 

شده از این طریق قابل پذیرش و مشروع هستند؟ و آیا  دالیل تحصیلحال باید پرسید که 

د؟ در صورت استفاده از چنین  نل به چنین اقداماتی را دارتوس    پلیس و دستگاه قضایی حق 

موران اجازه داد برای کشف  أتوان به مهم این جرایم قابل مواخذه است؟ آیا میروشی آیا مت 

 فراهم نمایند؟ را م جدیدییجرا هم، موجبات وقوع م قبلی مت  یجرا

ر نیست، زیرا در اینجا دو دسته منفعت در مقابل هم  ال مذکور به آسانی میس ؤپاسخ به س

هم و حقوق فردی وی در مقابل منافع اجتماعی و عمومی و مسلماً گیرند. منافع مت قرار می

اماتی به پلیس داده  ل به چنین اقدتوس   ۀترجیح یکی بر دیگری بسیار دشوار است. اگر اجاز

صورت، پلیس قادر به ایفای نقش و    افتد و در غیر این همان به مخاطره میشود، حقوق مت 
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بر این اساس می  ۀوظیف بود.  بایست میان این دو  خود در جهت حفظ منافع جامعه نخواهد 

 دسته منافع تعادل و توازن ایجاد نمود.

رابطه    ن حقوقی رویکرد ثابت و صریحی در ای های  به رغم اینکه در غالب کشورها و نظام

توان گفت که از یک سو عنصر فریب تناقضی را در  ا به لحاظ تئوریک میوجود ندارد، ام 

ایجاد می مت نظام کیفری  نمودن  با خارج  تنها  است کند که  رفع  قابل  فرایند کیفری  از    هم 

توس زی  (،213:  1991  1)آشورث،  روشرا  چنین  به  با  ل  اجرای هایی  ضمانت  اعمال  هدف 

کیفری در تناقض است. توضیح اینکه اعمال ضمانت اجرای کیفری برای این منظور است  

موران اجرای  أنباید هدف م  ، بنابراین   که افراد را از درگیر شدن در رفتارهای مجرمانه باز دارد.

کردن   مجازات  منظور  به  مجرمانه  رفتارهای  در  مداخله  به  افراد  تشویق  باشد.  قانون،  آنها 

توان هم به یک عمل فرمان داد و هم از آن بازداشت. به سبب وجود این تناقض مبنایی،  نمی

ط مأموران با روش فریب و نیرنگ حاصل شده باشد وجاهت قانونی ندارد و  دلیلی که توس  

  خاذ چنین رویکردی به نحو مطلق و خارج ات    ، تواند واجد ارزش اثباتی باشد. از دیگر سونمی

های کشف  شوند از عداد دالیل، دستگاهها حاصل میل به این روشنمودن دالیلی که با توس 

تر شدن بحث، ابتدا باید اشاره  خود عقیم خواهد ساخت. برای روشن   ۀ جرم را در انجام وظیف 

ل، شخص  افتد: در حالت او فاق میکرد که تحریک به ارتکاب جرم معموالً به دو صورت ات 

افتد؛ این مورد به خصوص در  تشویق و ترغیب به موضوع در دام مقامات عمومی می  بر اثر

ل به مأموران  م، توس افتد. حالت دو فاق میر و با انجام معامالت صوری ات  مخد   جرایم مواد 

ت مجازی و ایجاد  نفوذی و مخفی است. در واقع »مقامات عمومی با اقتباس از یک شخصی  

قربانی، نمایند« )آوری دالیل جرم اقدام میالع وی، نسبت به جمعاط تماس با شخص، بدون 

1384:  191) . 

مت   ایاالت  کیفری  سال    ۀحد در حقوق  از  قبل  تا  دعاوی  دام  1932آمریکا،  در  گستری 

میمتعد  مطرح  مت دی  و  اد شد  توس همین  شدن  فریفته  م عای  میأط  را  ولی    ،نمودندموران 

این  دادگاه به  نمیدفاعی  ها  اثر  ترتیب  سال  ات  در  و  توج    ۀنقط  1932دادند  این  عطف  به  ه 

 

1. Ashworth. 
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پرونده به طوری که  بود  نخستین دعوای  موضوع  معروف گردید  به دعوای سورلز  ای که 

گستری در وقوع جرم بود که دادگاه عالی آمریکا با استداللی دقیق و منطقی،  مربوط به دام

ی سورلز  افی نمود. دادگاه عالی آمریکا در دعوهم معر ت ت کیفری مرا موجب رفع مسئولی   آن

نیست مجاز  دولت  که  نمود  جرم   بلکه  استدالل  وقوع  اصلی  عامل  قضات  است.  گناهکار 

مشروبات غیر تا  که از سوی مأمورین در لباس توریست تحریک شده بود  را  ط سورلز  توس 

مورین هرگز مرتکب أتحریک م  ه نماید، تحریک مأموران قانون دانسته که بدونقانونی تهی 

گستری هنگامی  دام  ،به عبارت دیگر  (.160:  2015  1)گراندر و آندرسون،   گردیدجرم نمی

شود که مأمورین فردی را که هیچ تمایلی به ارتکاب جرم نداشته به نحوی تحریک  واقع می

 . ( 118 :1384یزدیان جعفری، و ترغیب کنند که او قانون را نقض نماید )

در حقوق آمریکا استفاده از فریب و حیله و ابزارهای ناقض کرامت انسانی ممنوع است. 

اطمینان و  ترس پی آن،  ایجادشده در  ناامنی  و  آنها و شک و گمان  از  ناشی  های عمومی 

پراکند. با ارتکاب اعمالی مانند کشد و نفرت میبرد، مهربانی بشر را میدلگرمی را از بین می

و   آنها کاهش میمجرمان  پلیس، شهرت همۀ  تعدادی  توس ط  افراد  تحریک  به  یابد. اقدام 

کند. به گفتۀ یکی از حقوقدانان، با توج ه  تخل ف پلیس، خف ت و اهانت به قانون را تقوی ت می

بر و پیچیده است، لذا پلیس در اکثر مواقع، زمانی اقدام به این کار  گذاری زمانبه اینکه تله

که به فردی مظنون شود. رویکرد پلیس در این موارد این است که چرا صبر    خواهد کرد

نکنیم تا ظن مان به شک  معقولی تبدیل شود و سپس فرد را دستگیر کنیم؟ چرا به واسطۀ یک  

تر از آن، این احتمال را پذیرا ظن و گمان، خود را درگیر رفتار مجرمانه کرده و تکان دهنده

:  1973  2یک شهروند عادی در رفتار مجرمانه شویم؟ )هیدون،   باشیم که موجب درگیری

های ایالتی، فریب و تحریک افراد را بدون اینکه  های فدرال و بسیاری از دادگاه(. دادگاه 272

ندانسته و آن را ممنوع می باشند، صحیح  ارتکاب جرم داشته  به    3شمارند )کارلون، تمایل 

2007  :1088 .) 

 

1. Grander and Anderson. 

2. Heydon. 

3. Carlon. 
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گریزی مسئوالن و پذیری در جامعه، قانونش و رواج فرهنگ قانونیکی از موانع گستر

قانون فقط مردم نیستند، بلکه  نهادهای حکومتی است. در یک جامعۀ ضابطه مند، مخاطبان 

تر آن است.  مند و به تعبیر بهتر، بعد کم اهم ی ترابطۀ فرد و قانون، یک بعد از جامعۀ ضابطه

جامعه چنین  اصلی  ارگانقانونای،  بعد  دولت،  توس ط  قانون  رعایت  و  دولتیمداری  ،  های 

آل حکومتی نیست  طور کل ی حکومت است. حکومت مطلوب و ایدهنفوذ و به  های ذیگروه 

ارگان اگر  اساساً  باشند.  قوانین  مطیع محض  آن  فقط شهروندان  به  که  مقید  های حکومتی 

 (. 49 :1382کاتوزیان، غیرممکن خواهد بود )قانون نباشند، قانونمند کردن شهروندان 

 ايران در حقوق  ل يو بطالن دل  ی ارتقاء منزلت دادگستر. 2-3

ک  او   ران،یا  ی فری در حقوق  »پنهانحالت  به  آن  از  است    ری تعب  « ی موضوع  یکارل که  شده 

  ،یاذ ر، رشا و ارتشاء، اخ مخد   قاچاق مواد   لی از قب   یمختلف  میدر جرا  ،(192:  1395  ن،ی)تد

پذ  دیخر قانون  رفتهی اموال مسروقه  منع  ا  یشده است و  ندارد. کم  نهیزم   ن ی در    ونی س ی وجود 

ر  مخد  مواد  انی با قاچاقچ  یصور  یهادر خصوص انجام معامله شور، ک کل   یدادستان  یحقوق

آنها اظهار    هیعل  لیدل  لی قاچاق و در واقع تحص   یباندها  یعوامل اصل  ییبه منظور نفوذ و شناسا

»معامل است:  قاچاقچ   یصور  ۀداشته  و کسان  ان ی با  سابقه  مواد    یبا  قاچاق  امر  در  ر  مخد   که 

 زند، گرییم  ن ی مأمور  ب ی مجرمانه از تعق   ی دارند و به طرق مختلف و با اعمال شگردها  تی الفع 

)نظر است«  شمارۀبالمانع    کل   ی دادستان  یحقوق   ونیسی کم  11/10/1380مور خ    80786  ی ۀ 

 ۀانجام معامل  بر  ،یانتظام  یروین  یصادره از فرمانده  صوری  معامالت  العملدر دستور  .کشور(

  ی ۀ گفت که رو  توان یم  یشده است. به طور کل   دی تأک  ییقضا  صالح ی ز مرجع ذبا مجو   یصور

  است.  رفتهیرا پذ  ی و انجام معامالت صور  یگسترخاص، دام  م یجرا  یدر برخ  رانیا  ییقضا

  نیمأمور  ی و ضرورت انسداد باب سوءاستفاده از سو  یت از حقوق فردیحال حما  نی در ع 

ی  که در آن م  ی را مهم   میکه قانونگذار با صراحت جرا   دی نمایم  جابیخصوص ا  ن یدر ا

و   یله در خصوص مأموران نفوذئ مس نی هم  ؛دینما ن ی  مع ش یپرداخت از پ یگستربه دام توان

 صادق است. زی ن سی مخبران پل
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برای اشخاص   مأمنی  با آن همواره  مرتبط  نهادهای  و  باید توج ه داشت که دادگستری 

ایجاد میستم افراد  را در  اطمینان  اعتماد و  از  تلق ی گشته و حس ی  نماید. تداوم چنین  دیده 

دستگاه   که  است  این  مستلزم  کیفری  عدالت  نظام  به  اشخاص  از سوی  اطمینانی  و  اعتماد 

ک  از  عدالت  است  بزهکاری  با  مؤث ر  مبارزه  و  حقیقت  آن، کشف  اساسی  هدف  که  یفری 

هرگونه عملکرد بزهکارانه و رفتارهایی که منزلت این دستگاه را نزد مردم تنز ل داده و از  

گرایی( و حقوق افراد را نیز در  کاهد مصون باشد )مبتنی بر تفک ر جمعاعتماد مردم به آن می

 یبرا  دینبا  چگاهیه   مبتنی بر تفک ر فردگرایی(. همانطور که اشاره شد،تحقیقات رعایت کند )

از آنجا که اجرای عادالنۀ دادرسی کیفری و  پا نهاد.    ریرا ز  قتی خود حق  قت، یکشف حق 

احراز تقصیر و بزهکاری به نظام ادل ه وابسته است، این نظام باید مصون از هر ایرادی باشد  

را   دادرسی  بودن  عادالنه  )مخدوش میکه  برای (.  45:  1391ثابت،  مهدویسازد  واقع،  در 

های بزهکارانه و طرقی که به کار بستن آنها شایستۀ مقام ، نباید از روشمقابله با بزهکاری

( و 29  :1380،  مپورزندمقد عدالت نیست بهره جست؛ چنین امری قطعاً نقض غرض است )

قانون اساسی دور خواهد    156ل مات موضوع اصل  در نتیجه، دادگستری را از مرجعی ت عام تظ

 کرد.

است، نفس    انهیفردگراۀ  دیا  ک یاشخاص خود    یه به حفظ حقوق فرده هرچند توج البت  

  انجامد،یبه دستگاه قضاوت م  یاعتماد عموم   یبه اعتال   تی که در نها  ییعمل از آنجا  ن یا

  ت ی تقو  ی هااز راه  ی کیاست. »  انه گرایجمع  ی کردهاینظر رودارد که همان اهداف مد   یثمرات

  ی افراد حفظ کرامت انسان  یاز حقوق اجتماع   یک یحفظ حقوق افراد است و    یاعتماد اجتماع 

.  میازمندی به آن ن  یبه عدالت اجتماع   یابیدست  یاست که برا  یفرد  یها یآزاد  تیو رعا

  ل ی حقوق، تحص  از آن  یکیاست که    یحقوق  یدارا  یاز اجتماع انسان  ییبه عنوان جز  زی هم ن مت 

)فرخشه،    باشد«   رفتهیکه جامعه آن را پذ ی استو انسان  ولکاماًل مقب   یاوهیاو به ش  هیعل  لیدال

1385:  49) . 

بر این اساس، هر دادرس در رفتار خود، به عنوان مسئول و متصد ی قدرت عمومی باید  

ای  بیشتر از افراد دیگر جانب شرافت، صداقت و امانت را نگاه دارد و از توس ل به هر شیوه

اعتمادی مردم به عدالتی و بیکه مشروعی ت دستگاه قضا را زیر سؤال برده و باعث ترویج بی
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گردد خودداری کند  ا و در نهایت سلب اعتبار و مشروعی ت از ادل ۀ اکتسابی میدستگاه قض

 (. 188 :1395تدین، )

های نامشروع ضرورت حفظ شأن دستگاه عدالت کیفری و خودداری از توس ل به شیوه

گردد. مأموران پلیس نیز که به عنوان  ، تنها به قضات دادگاه و دادسرا برنمیدر تحصیل دلیل

بایست به اصل  پردازند، میطان دادگستری و تحت نظارت دادرسان به تحصیل دلیل میضاب

ضابط   دلیل  تحصیل  فرایند  در  آنان  چراکه  باشند.  پایبند  دلیل  تحصیل  در  مشروعی ت 

آید شده از سوی آنها، اعمال دادگستری به حساب میدادگستری به شمار رفته و اعمال انجام

شده توس ط قانون عمل نموده و فراتر  یست فقط در شرایط و حدود تعیین باو بر این اساس می 

اجرای عدالت در کشورها   عنوان سمبل  به  دادگستری  منزلت  و  ننمایند. شأن  اقدام  آن  از 

می و ایجاب  تحریک  از  او الً  دادرسان،  و  پلیس  از  اعم  کیفری  عدالت  مجریان  که  نماید 

اری نمایند و ثانیاً از به کار بردن فریب و خدعه و زور  برانگیختن افراد به ارتکاب جرم خودد

در مقام تحصیل دلیل اجتناب ورزند. شأن دادگستری و ایجاد حس  اعتماد در مردم ایجاب  

گستری در تحصیل دالیل از خدعه  کند که مأموران عدالت کیفری عالوه بر اجتناب از داممی

برند نیز خودداری ورزند  ت انسان را زیر سؤال میو فریب و یا ابزارهای نوینی که شأن و کرام

دلیل می49  :1385فرخشه،  ) ارزش(. در حقیقت در تحصیل  و  اخالقی  اصول  های  بایست 

 انسانی مد نظر قرار گیرند. 

شیوه رعایت  ایران لزوم  قوانین  در  صراحت  به  دلیل،  در کسب  اخالقی  و  انسانی  های 

های متقل بانه  توان منع کاربرد شیوهبینی نشده است، ولی از مفهوم برخی از مواد  قانونی میپیش 

آمیز را استنباط نمود. همچنین در برخی از مواد  قانونی و اصول قانون اساسی هرچند  و خدعه

هایی از این قاعده  شارۀ صریح به قاعده نشده است، تلویحاً به نحو ایجابی و سلبی به جنبها

 166تر به آن اشاره شده و اصل  قانون اساسی که پیش   32پرداخته شده است. از جمله اصل  

های خوبی  کند، نمونهها را بیان میقانون اساسی که لزوم مستند و مستدل بودن احکام دادگاه

قانون آیین دادرسی کیفری که    195رای شناسایی لوازم و تبعات قاعده است. همچنین، ماد ۀ  ب

همین قانون که از    404و    374اغفال یا اکراه و اجبار مت هم را ممنوع دانسته است و یا مواد   

می رسیدگی  از  مرجع  بپردازد  رأی  انشای  به  خود  وجدان  و  شرف  بر  تکیه  با  که  خواهد 
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بی  مصادیق چنین  با مکر و ح  گمانشناسایی هستند.  و شکنجه و آزار    لهی شرف و وجدان 

همانطور که قباًل نیز گفته شد، روی ۀ قضایی هم در برخی از آراء    نخواهد داشت.   ی سازگار

بر مشروع و قانونی بودن دالیل تأکید نموده و به صدور حکم محکومی ت بر مبنای ادل ۀ اثبات  

طریق   از  که  مناسب  میدعوای  باشند صح ه  شده  تحصیل  و  فراهم  )قانونی  بازگیر،  گذارد 

1380:  102 .) 

می اساس،  این  قابلی ت  بر  بر  مبتنی  دلیل،  تحصیل  آزادی  اصل  اگرچه  که  گفت  توان 

کننده به کشف حقیقت است، منزلت دادگستری به  پذیرش و استفاده از هر نوع دلیل کمک

ر تحصیل دلیل، استفاده از هر نوع دلیل و ابزاری را  های اصل مشروعی ت دعنوان یکی از پایه

تابد و نتایج حاصل از تحصیل دلیل با توس ل به فریب و حیله و یا ابزارهای علمی ناقض  برنمی

نمی شایسته  عادالنه  حکم  صدور  جهت  را  بشری  عملی ات  کرامت  گفت  باید  اساساً  داند. 

و مشروعی ت تحصیل  منصفانه  اصل دادرسی  کند. هر دادرس در  ادل ه را نقض می  محیالنه 

رفتار خود به عنوان مسئول و متصد ی قدرت عمومی باید بیشتر از افراد دیگر، شریف، صادق  

ای که مشروعی ت دستگاه قضا را زیر سؤال برده و باعث  و وفادار باشد و از توس ل به هر شیوه

در نهایت، سلب اعتبار و مشروعی ت از  اعتمادی مردم به دستگاه قضا و  عدالتی و بیترویج بی

(. چنین ممنوعی تی پیوندی ذاتی با  188  :1395تدین،  شود خودداری کند )ادل ۀ اکتسابی می

ای دارد که در بند قبل گفته شد و اساس استدالل این مقاله در جهت لزوم گرایانهتفک ر جمع

قاعدۀ بطالن دلیل است. این نوع نگاه  تغییر رویکرد فردی به جمعی به عنوان مبنای استناد به 

 کند. کل ی ت مجموعۀ قضا را دارای مشروعی ت بیشتر می

 نتيجه
ترین نمایش قدرت عمومی است. نمایش قدرت آشکار در  رحمانهترین و بیمحاکمه قوی

دهنده است. با این حال، اگر هدف دادرسی قضایی تنها اعمال قدرت باشد،  محکمه تکان

انتظار می از آن  به احترام در مردم را    رود،هرگز اثری که  ایجاد نوعی ترس آمیخته  یعنی 

نخواهد داشت و اگر چنین ترس و احترامی را در شهروندان ایجاد نکند، مسل ماً هرگز نخواهد  

توانست عملکرد کنترل اجتماعی خود را ایفاء نماید. قاعدۀ بطالن دلیل نتیجۀ ایجاد توازن  
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نین رویارویی میان قدرت و مردم است. نمایندۀ جامعه در اقامۀ دعوای عمومی علیه  میان چ 

مت هم برخوردار   اد عای خود علیه  اثبات  برای  خاطیْ دادستان است که از امکانات مختلفی 

شود. با این شرایط در یک طرف است. این امکانات شامل نهاد پلیس و تشکیالت دادسرا می

مکانات اثبات جرم قرار دارد و در طرف دیگر دعوای عمومی، مت همی خلع دادستان با کل ی ۀ ا

تواند برخورداری  برد و تنها حامی وی میسالح شده که گاهی در بازداشت موق ت به سر می

دلیل   بطالن  قاعدۀ  بنابراین،  باشد که حقوق وی را تضمین کند.  دلیل  بطالن  قاعدۀ  از  وی 

میا تعادل  و  توازن  ایجاد  در  عامل  نمایندۀ جامعه  عنوان  به  دادستان  و  فرد  عنوان  به  مت هم  ن 

 تضمین حقوق فردی خواهد بود. 

در کنار حمایت از حقوق فردی مت هم، حاکمی ت قاعدۀ بطالن دلیل در دادرسی کیفری،  

مکانیسمی در جهت نظارت بر نحوۀ اعمال قدرت توس ط قوای عمومی خواهد بود و حس   

های فردی برای ایجاد  عه ایجاد خواهد کرد. حقوق اساسی و آزادیاعتماد عمومی را در جام

تسهیالت در دولت و ادارۀ دولت است و در این قسمت هدف دولت و حقوق مشترک است،  

و   قانونگذاران  اساساً  است.  عامه  امنی ت  و  نظم  حفظ  و  روابط  تنظیم  دو  هر  هدف  زیرا 

های عدالت کیفری از یک سو  ترین تضمین کارگزاران ناگزیر از این هستند که میان بنیادی

از   و  نمایند  را اصالح  مجرمانه  فاسد  اقدامات  بتوان  مؤث ری که  اقدامات  و  قوانین  به  نیاز  و 

 ارتکاب جرم پیشگیری نماید، تعامل و توازن برقرار نمایند. 

های حقوق بشری در نیمۀ دو م قرن گیری جنبش تردیدی نیست که به خصوص با اوج

های حقوق بشری  ، حقوق به سمت انسانی شدن پیش رفت و از طریق شناسایی ارزشبیستم

ها وارد شد تا در قوانین داخلی و عملکرد خود مالحظات حقوق بشری را  الزاماتی بر دولت

در   فردی  حقوق  شدن  برجسته  موجب  خاص  طور  به  تحو الت  این  بدهند.  قرار  مد نظر 

نین تحو التی بود که قواعدی چون قاعدۀ بطالن دلیل  های کیفری شد و در پناه چدادرسی

تواند موجب اعتالی حقیقی  رسد توس ل به رویکرد فردگرایانه نمیظهور کرد. ام ا به نظر می

عدالت و مشروعی ت قدرت عمومی در جامعه شود. از این جهت، تغییر نگرش به سوی یک  

جمع میدیدگاه  دادرگرایانه  نظام  راهگشای  اخیر  تواند  تحو الت  لذا،  باشد.  عادالنه  سی 

دهند که ایدۀ پرداختن به قاعدۀ بطالن دلیل دیگر  های دادرسی نشان میپدیدآمده در نظام
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ناشی از توج ه صرف به حقوق فردی و حمایت از شخص انسانی نیست و از اعمال قاعده  

د دستگاه قضا در جهت حفظ  شود که همانا ارتقا و بهبود عملکرتر دنبال میهدفی بلندنظرانه

شأن و منزلت دادگستری در اجتماع و افزایش مشروعی ت و اعتماد عمومی به نظام دادرسی  

 رود.است، گامی مهم که در تحلیل نهایی به سوی مصلحت عمومی و خیر عام پیش می
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