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چكيده
مقام قضايى در طول فرايند دادرســى كيفــرى، از جهات مختلف با ضابطان 
دادگسترى در تعامل است. يكى از زمينه هاى مهم اين تعامل، اعتباربخشى به  گزارش 
و اظهارنظر ضابط توسط مقام قضايى است. گزارش ها و اظهارنظرهاى ضابطان از نظر 
نوع و محتوا تفاوت هايى دارند، از اين رو قانون گذار آن ها را  مشــمول مقررات مختلفى 
نموده اســت؛ در برخى از مــوارد، اعتبار گزارش ها منوط به تاييد قاضى اســت و در 

مواردى نيز اماره ى قضايى قلمداد شده است.
گزارش هاى تخصصى و فنى ضابطان، نظير گزارش افسر راهنمايى و رانندگى 
در خصوص تصادفات، گزارش آزمايشــگاه  جنايى پليس، گزارش افســر متخصص در 
خصوص نوع اســلحه يا گلوله و گزارش متخصص انگشت نگارى و كارشناِس تشخيص 
هويت، اعتبار نظر كارشناسى را دارد. از خالء هاى موجود در قوانين و مقررات كيفرى، 
عدم تصريح قانون گذار به غير قابل اســتناد بودن گزارش هايى است كه با استفاده از 

روش هاى غير قانونى و ناموجه به دست آمده است.
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درآمد
از موضوعات مهم در رابطه با تعامل ضابط و مقام قضايى، ميزان اعتبار گزارش 
و اظهارنظر ضابط در فرايند كيفرى اســت. گزارش  قضايي در راستاي انجام ماموريت 
ضابط دادگستري به مقام قضايى ارائه مى شود. قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي 
و انقالب در امور كيفري مصوب 1378 در مواد مختلف به گزارش قضايى اشاره كرده 

است كه مهم ترين آن ها عبارتند از:
1- گزارش اعالم كشف جرم؛

2- صورت مجلس بازجويي مقدماتي از شاكي، گواه و متهم؛
3- گزارش اقدامات انجام شده براي جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم؛

4- گزارش اقدامات انجام شده در زمينه ى حفظ آثار و داليل جرم؛
5- گزارش تحقيقات غير محســوس انجام شــده در موارد مشكوك به وقوع 

جرم؛
6- صورت مجلس تفتيش و بازرسي اماكن، اشياء و وسايل؛

7- صورت مجلس معاينه ى محلي؛
8- گزارش ماهيانه ى اقدامات انجام شــده در خصوص پرونده هاي تحت اقدام 

كه به نتيجه نرسيده است؛
9- گــزارش تخصصى و فنى (كارشناســى) ضابط در فراينــد كيفرى نظير 
گزارش افسر راهنمايى و رانندگى در خصوص تصادف وسايل نقليه ى موتورى، گزارش 
آزمايشگاه جنايى پليس، گزارش افســر متخصص در خصوص نوع اسلحه و گلوله اى 
كه باعث قتل يا جرح بزه ديده شده است، گزارش متخصص انگشت نگارى و تشخيص 

هويت و... .
ضابط قضايى در فرايند كيفرى، طيف وسيعى از گزارش ها را ارائه مى نمايد و 
در صورت درخواســت مقام قضايى، به اظهار نظر نيز مى پردازد. اين گزارش ها به طور 

كلى،  در دو دسته  قابل طبقه بندى است:
1- گزارش ها و اظهارنظر عادى (معمولى) ضابطان؛

2- گزارش ها و اظهارنظر تخصصى و فنى (كارشناسى) ضابطان. 
درجه ى اعتبار هــر يك از گزارش ها و اظهارنظرهــاى فوق، نقش مهمى در 
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نحوه ى همكارى و تعامل آن ها با مقام قضايى دارد. در اين نوشــتار به تشــريح انواع 
گزارش هاى ضابطان و ارزش آن ها مى پردازيم. قاعده ى بى اثر بودن داليل غير قانونى 

را نيز مورد بحث قرار مى دهيم. 

1. ارزش قضايى گزارش هاى عادى ضابطان دادگسترى
گزارش هاى عادى يا معمولى كه در مواقع مختلف توسط ضابطان دادگسترى 
ارائه مى شــود، بخش وسيعى از اظهارنظرهاى آن ها را شامل مى شود. منظور از عادى 
بودن، اين است كه اظهارنظر در آن خصوص نياز به تخصص نداشته و تمامى ضابطان 
مى توانند از عهده ى انجام آن برآيند. مانند گزارش تحقيقات محلى، استماع اظهارات 

مطلعين و شهود. 
در خصوص ميزان ارزش و اعتبار گزارش هاى عادى ضابطان، دو ديدگاه وجود 

دارد:
1- اعتبار گزارش ضابطان به شرط تاييد قاضي؛

2- اماره ى قضايى بودن گزارش ضابطان.

1-1. نظر مبتنى بر اعتبار گزارش ضابط به شرط تاييد قاضى 
نظر نخســت در تبصره ى ذيل ماده ى 15 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور كيفرى (1378) بيان شــده است. طبق اين ماده، «گزارش 
ضابطين در صورتي معتبر اســت كه موثق و مورد اعتماد قاضي باشد». قانون گذار در 
عبارت مذكور، براي اعتبار گزارش ضابط دو شرط موثق بودن و مورد اعتماد بودن را 

ضروري دانسته است.

1-1-1. توثيق توسط قاضي 
در متن ماده تصريح نشــده است كه موصوِف صفِت موثق بودن، ضابط است 
يــا گزارش  وي. خوش بينانه ترين تعبير آن اســت كه بگوييم منظور قانون گذار، موثق 
بودن گزارش هاى ضابط بوده و مراد اين اســت كه گزارش از كانال هاي موثق و قابل 
اعتماد به ضابط رسيده يا ضابط شخصاً آن را ادراك كرده باشد (نسل، 1380: 152).
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2-1-1. مورد اعتماد بودن
به نظر مى رســد صفت مورد اعتماد بودن، به ضابط تعلق دارد؛ به اين مفهوم    
كه ضابط  بايد مورد اعتماد قاضي باشد تا گزارش هاي وى نيز معتبر تلقي شود. اعتماد 
و عدم اعتماد، بيش از آن كه يك واقعيت خارجي و قابل مالحظه و اثبات باشــد، يك 
امر ذهني و ارزشــي است و بيشتر بستگى  به نظر قاضي و عملكرد و شخصيت ضابط 
دارد. اساســاً اعتماد قاضي، از نحوه ى نگرش و ذهنيات قاضي نسبت به پليس و ديگر 
ضابطان ناشي مي شــود. چه بسا عملكرد نامطلوب ماموري از سازماِن مشخص، ذهن 
قاضي را نسبت به كليه ى ماموران آن سازمان كدر و مخدوش كند و به عكس، حسن 
عملكرد مامور ديگري از ســازمان ديگر، نظر قاضي را نسبت به سازمان متبوع وي، با 

خوش بيني توأم كند. 
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 (اصول محاكمات جزايي) در مواد 
323 و 324 در اين خصوص حكم قابل توجهي داشت. ماده ى 324 كه صراحت بيشتر 
داشــت، مقرر نموده بود: «در امور جنحه، گزارش ضابطين دادگستري و اشخاص كه 
براي تحقيق در امور جزايي مامور شــده اند و هم چنين اظهارات گواهان و كارشناسان 
معتبر اســت، مگر آن كه در نظر دادگاه برخالف اوضاع و احوال و قرائن مســلّم قضيه 
بوده باشــد». با توجه به مطالب مذكور، مهم ترين ايرادات تبصره ى فوق را مى توان به 

شرح ذيل بيان نمود:
1- اصوالً لزوم احراز وثوق ضابطان جهت اعتبار گزارش هاى واصله از ســوى 
آنان در صورت تكليف، شــرطى بدون وجه و تكليف بما ال يطاق مى باشد و در صورت 
ارشــادى بودن، عمًال غير ممكن و حداقل امرى مشكل اســت؛ زيرا مقام قضايى كه 
هر روز چندين گزارش از ناحيــه ى ضابطان مختلف دريافت مى كند، نمى تواند وثوق 

يكايك آن ها را احراز و سپس به گزارش ها ترتيب اثر دهد.
2- تبصره ى الحاقى، با ماده ى تدوين شــده ارتباطى ندارد. صدر و ذيل ماده 
از انتظام و انســجام و هماهنگى الزم برخوردار نيســت و حقوق مسلّم و مشروع قشر 
وسيعى از كارگزاران را به رغم جذب، استخدام، گزينش و آموزش آن ها، ناديده گرفته 
اســت؛ زيرا از حقوق اوليه و ابتدايى افراد يك جامعه، رســميت شناخته شدن اصل 
برائت نسبت به آن ها است. هم چنين بايد به اين پرسش ها پاسخ داد كه قاضى چگونه 
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بايد ضابط را مورد اعتماد بداند؟ طريق تحصيل اعتماد قاضى چيســت؟ براى اين كه 
گزارش ضابط قابليت استناد داشته باشد، چه شرايطى را بايد دارا باشد؟ چرا قانونگذار 
متعرض ذكر اركان، عناصر و مختصات گزارش ضابطان نشده است؟ شايد بتوان گفت 

در متون قانونى براى هيچ يك از اين سوال ها، پاسخى در خور ارائه نشده است.

2-1. نظر مبتنى بر اماره ى قضايي بودن گزارش  ضابط
مستند اين نظر، ماده ى 43 قانون آيين دادرسي دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور كيفري است كه مقرر مي دارد: «در غير منافي عفت، دادرسان و قضات تحقيق 
مي توانند اجراي تفتيش يا تحقيق از شهود و مطلعين يا جمع آوري اطالعات و داليل 
و امارات جرم و يا هر اقدام ديگري كه براي كشــف جرم الزم بدانند با تعليمات الزم 

به ضابطين ارجاع كنند و اين اقدامات ارزش اماره قضايي دارد».
براي تطبيق اين ماده بر ماموريت ها و وظايف ضابطان، مي بايســت بر فوريت 
در اجراي تفتيش يا تحقيق از شهود و مطلعين يا فوريت جمع آوري اطالعات و داليل 
و امارات جرم و يا هر اقدام ديگري كه براي كشف جرم الزم است، تاكيد كرد؛ چه در 

غير اين صورت از دايره ى اقدامات و ماموريت هاي ضابطان خارج مي شود.
امــاره در لغت به معني عالمت، نشــانه، وقت و وعده گاه آمده اســت (محقق 
داماد، 1376: 102). در فقه اســالمي، اماره به چيزي گفته مي شود كه: اوالً، جنبه ى 
كاشــفيت از چيز ديگري را داشته باشد. مانند تصرف كه ظاهراً حكايت از مالكيت در 
شــئ مورد تصرف مي كند؛ ثانياً، كاشفيت مذكور قطعي نبوده، بلكه ظّني باشد؛ ثالثاً، 
قانون گذار كاشــف مزبور را مــورد توجه قرار داده و آن را وســيله ى اثبات قرار دهد 

(جعفرى لنگرودى، 1377: 68).
در علم حقوق نيز اماره، مفهومي مشابه با مفهوم فقهي آن دارد. مطابق ماده ى 
321 قانون مدني، اماره عبارت از اوضاع و احوالي اســت كه به حكم قانون يا در نظر 

قاضي دليل بر امري شناخته شود.
اماره را از حيث منشــاء حصول آن به دو نوع تقسيم مي كنند: اماره ى قانوني 
و امــاره ى قضايي. اماره ى قانوني مبتني بر حكم قانون اســت و كليت دارد و بر تمام 
مصاديق آن جاري مي شــود؛ مانند اماره ى تصرف مندرج در ماده ى 35 قانون مدني 
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يــا اماره ى فراش. اماره ى قضايي عبارت از اوضاع و احوالي اســت كه به نظر دادرس، 
داللــت بر امري در خصوص مورد نمايد؛ مانند گريختن متهم از صحنه ى جرم. به رغم 
تشــابه موجود بين اماره ى قضايي و اماره ى قانوني، بين آن دو تفاوت هايي نيز وجود 

دارد كه اّهم آن ها عبارتند از:
1. امارات قانوني توســط قانون احصاء مي شوند. مانند امارات مندرج در مواد 
35، 109، 110، 1158، 1159 قانــون مدنــى؛ در حالي كه اماره ى قضايي نامحدود 

است.
2. اماره ى قانوني جنبه ى نوعي دارد؛ زيرا قانون، آن را به عنوان دليل معرفي 
مي نمايــد؛ بنابرايــن تا زماني كه خالف آن ثابت نشــود، قاضي بايــد طبق آن عمل 
كند، اگرچه موجب قطع براي دادرس نباشــد. در مقابل، اعتبار اماره ى قضايي از نظر 

كاشفيت از واقع در مورد خاصي مي باشد. 
امــارات، اعم از قانوني و قضايي، ياراي مقاومت در برابر ادله ى اثبات را ندارند. 
برخى از نويســندگان در خصوص اعتبار قضايي اماره مي گويند؛ «اعتبار قضايي اماره ، 
كم تر از ساير داليل است. اماره ى قانوني را مي توان در زمره ى داليل اثبات حق آورد؛ 
زيرا قانون گذار بدين وسيله به طور كلي مدعي و منكر را از هم تميز داده است. كسي 
كه اماره ى قانوني به ســود اوســت، از آوردن دليل معاف است و طرف مقابل بايد اين 
بار ســنگين را تحمل كند. ولي هرگاه دليلي به ميان آيــد، اثر اماره ى قانوني از بين 
مي رود و دادگاه به مقتضاي دليل حكم مي دهد. ليكن اماره ى قضايي ، اوضاع و احوال 
ويژه ي مورد دعوا اســت. قرايني اســت كه وجدان دادرس را قانع مي سازد و بنابراين 
امكان تعارض بين اماره و دليل وجود دارد. قانون مدني در مورد تقدم ســاير داليل بر 
اماره، حكمي ندارد، ولي عده اى در اين حالت نيز دليل را مقدم شمرده اند و اين گفته، 

با تحليلي كه از مبناي اماره ى قضايي شده، موافق است» (كاتوزيان، 1375: 218).
از آن جــا كه امــاره ى قضايي در صورت تعارض با داليل اثبات دعوا، ســاقط 
مي شود و دليل بر اماره برتري دارد، نتيجه ى منطقي اماره انگاري گزارش ضابطان اين 
است كه اگر گزارش آن ها با ساير داليل مانند شهادت حتي يك شاهد يا اقرار متهم، 
تعارض پيدا كند، قاضي ناچار است شهادت يك شاهد را بر گزارش ضابط ترجيح دهد. 
بدين ترتيب قانون گذار تمامي گزارش هاي پليس و به طور كلي ضابطان دادگســتري 
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را در حكم اماره ى قضايي قرار داده است و اين قضاوِت كلي و غير كارشناسي است.

2. ارزش قضايى گزارش هاى تخصصى ضابطان دادگسترى
پاره اى از گزارش هاى ضابطان در فرايند كيفرى را بايد فراتر از اظهارنظرهاى 
معمولى و عادى محسوب نمود؛ زيرا اين اظهارنظرها جنبه ى تخصصى دارد و مى تواند 
به عنــوان نظر اهل خبره مورد اســتناد مقام قضايى قرار گيــرد. از جمله گزارش ها 
و اظهارنظرهــاى ضابــط در فرايند كيفــرى و در تعامل با مقام قضايــى را مى توان، 
گزارش تخصصى و فنى افســران راهنمايى و رانندگى در خصوص تصادفات، گزارش 
آزمايشــگاه هاى جنايى پليس، گزارش افســران متخصص در خصوص نوع اسلحه و 
گلوله اى كه باعث قتل يا جرح بزه ديده شــده است و گزارش متخصص انگشت نگارى 

و تشخيص هويت دانست. 
به نظر مى رســد گزارش ها و اظهارنظرهاى فوق بايد در حد نظر كارشناسى و 
به عنوان يكى از ادله ى اثبات جرم مورد توجه قرار گيرد؛1 زيرا علم و اعتقاد قاضى در 
خصوص امرى، ممكن اســت بر تحقيقات علمى پليس مبتنى باشــد كه استفاده ى از 
آن ها براى جمع آورى داليل و كشــف حقيقت در امر موفقيت دادگسترى و توسعه ى 
قضايى موثر اســت؛ زيرا همان طور كه بزهكاران روز به روز در ارتكاب جرايم، شيوه ها 
و شگردهاى مدرن ترى به كار مى برند، دستگاه قضايى و ضابطان آن نيز ناچارند براى 
مبارزه با آن ها، به تجهيزات پيشرفته تر و متناسب با شگردهاى آن ها مجهز شوند و از 
فنون علمى روز در صورت عدم مغايرت با موازين شرعى، استفاده كنند. شوراى عالى 
قضايى نيز طى بخشــنامه ى شــماره ى 1/56313 مورخ 12/6/ 1363 به دادگاه هاى 
كيفرى سراســر كشــور ابالغ نموده بود: «... هر چند در برخى از جرايم، طريق اثبات 
دعوا در قانون ذكر شده، ليكن چون اين امر از باب طريقيت و حصول علم براى قاضى 
اســت و قاضى براى حصول قطع و يقين از هيچ نوع تحقيقى كه علم را تحصيل كند 
منع نگرديده اســت، مقتضى است در رسيدگى ها، استفاده از طريق علمى كشف جرم 

1. به طور كلى، در نظم حقوقى كنونى ايران ده نوع دليل مورد پذيرش قرار گرفته اســت كه عبارتند از؛ 1- سند 
2- اقرار 3- سوگند 3- قسامه 4- شهادت 5- نظر كارشناس(نظر اهل خبره) 6- گواهى مطلعين و تحقيق محلى 
7- معاينه ى محلى 8- امارات قضايى 10- علم قاضى. براى مطالعه ى بيشتر در خصوص انواع دليل، شرايط استماع 

آن و دوره هاى حاكم بر داليل، بنگريد به: گروه پژوهشى حقوق دانشگاه علوم اسالمى رضوى، 1386.
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را مورد غفلت قرار ندهند و از وســايلى كه دانش بشــرى در اين زمينه فراهم نموده 
است، استفاده نمايند» (بنگريد به: گلدوزيان، 1374: 141). 

امــروزه در اكثــر نظام هاى حقوقــى، از نظر افراد خبــره و متخصصان فن و 
كارشناســان براى رســيدن به واقع كمك مى گيرند. مثال براى به دست آوردن مقدار 
صدمه ى بدنى و تعيين ارش، از نظر پزشك قانونى و براى مشخص شدن طرف مقصر 
حوادث مربوط به ســاخت ساختمان، از نظر مهندســين مربوطه استفاده مى شود. بر 
همين اســاس، در رابطه با امور تخصصى ضابطان نيز، مقــام قضايى ضمن اخذ نظر 

آن ها، اعتبار نظر كارشناسى را براى چنين گزارشى قايل مى شود. 

3. عدم اعتبار گزارش هاى حاصل از روش هاى غير قانونى 
پليس يكى از نهادهاى در هر نظام عدالت كيفرى اســت كه در جهت مبارزه 
بــا جرم فعاليت مى كند. جامعه و حكومت براى انجام صحيح اين وظايف، به پليس و 
نهادهاى تعقيب كننده ى جرم اختيارات متنوع و گســترده اى داده است. با اين وجود 
در نظام هــاى مختلف كيفرى تالش شــده كه در كنار اعطاى اختيــارات به پليس، 
ابزارهاى كنترلى براى نظارت بر رفتار او نيز ايجاد شــود. قاعده ى «بى اعتبار ساختن 
ادله ى ناشى از روش هاى غيرقانونى»1 به عنوان يكى از مهم ترين و موثرترين راهكارها،  
در مقررات داخلى كشــورها و اســناد بين المللى مورد پذيرش قرار گرفته است.2 اين 
قاعده مى تواند مبناى بى اعتبارى گزارش هاى ضابطانى محســوب شــود كه از طرق 
غير قانونــى، نامتعارف و ناموجه، داليلى را جمع آورى نمــوده و به مقام قضايى ارائه 
كرده انــد. طبق اين قاعده، چنان چه كارگزاران نظام عدالت كيفرى، از جمله ضابطان، 

1. The Exclusionary Rule.
2. براى مطالعه تفصيلى اين قاعده در اسناد بين المللى و قوانين ساير كشورها بنگريد به: 

- Crocker,L., Can the exclusionary rule be save?, Journal of criminal law and crimi-
nology, vol.84,1993, p. 313.
- Pakter,W., Exclusion rules in France, Germany, and Italy, Hasting International 
and comparative law review, vol. 9, 1983, p.5.
- Choo, A.L.T., Abuse of process and judicial stays of criminal proceeding, Clare-
don Press, Oxford, 1993, p.90.
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در گردآورى ادله، موازين قانونى را رعايت نكرده و حقوق متهم را نقض كرده باشــند، 
قاضى مى تواند از ادله ى گردآورى شــده چشم پوشى كرده و حكم به بى اعتبارى آن ها 

صادر كند. 
در حقوق ايران نيز در مواردى به اين قاعده اشاره شده است. موضع قانون گذار 
ايران در شــمول قاعده ى مذكور بر اقرارى كه از طريق شكنجه به دست آمده است،  
به صراحت نشان داده شده است، ولى به ادله ى ديگرى كه با نقض روش هاى متعارف 
و قانونى به دســت آمده باشــد، اشاره اى نكرده اســت. طبق اصل 38 قانون اساسى 
جمهورى اسالمى ايران،« هر گونه شكنجه براى گرفتن اقرار و يا كسب اطالع ممنوع 
اســت. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و 
سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است» در اين اصل، شكنجه به معناى عام، اعم از روحى 
و جســمى به كار رفته اســت؛ اقرارها و اعتراف هايى كه از طريق شكنجه ى روحى به 

دست آمده اند نيز فاقد اعتبار است. 
با وجــود اهميت فوق العاده ى اصل مذكور، قانون آيين دادرســى دادگاه هاى 
عمومــى و انقــالب در امور كيفرى به آن اشــاره اى نكرده اســت. قانــون احترام به 
آزادى هاى مشــروع و حفظ حقوق شــهروندى مصوب 1384، تا حدودى خالء عدم 
تصريــح قوانين عــادى به قاعده ى فوق را برطرف كرده اســت. بند 9 اين قانون بيان 
داشــته است: «هرگونه شــكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر 
ممنوع بوده و اقرارهاى اخذ شده بدين وسيله، حجيت شرعى و قانونى نخواهد داشت». 
به رغم وحدت اصل و بند مذكور در ممنوعيت هر گونه شكنجه، محدوده ى اصل 38 
قانون اساسى گســترده تر از بند 9 قانون احترام به آزادى هاى مشروع و حفظ حقوق 
شــهروندى است؛ زيرا اصل 38 قانون اساسى اجبار اشخاص را به اقرار ممنوع كرده و 
اقرارى كه از اين طريق به دست آمده را فاقد اعتبار شناخته است اما، بند 9 اشاره اى 
به آن نكرده و استفاده از اجبار براى امور ديگر را ممنوع دانسته، بدون اين كه مشخص 
نمايد كه مراد از «امور ديگر»، چيست. افزون بر اين، اصل 38 قانون اساسى اجبار به 
اداى شــهادت را غير قانونى و چنين شهادتى را فاقد اعتبار دانسته، حال آن كه بند 9 
اشاره اى به آن نكرده است. قوانين عادى بايد مطابق با قانون اساسى و بازگو كننده ى 

چگونگى رعايت اصول آن باشند؛ نه اين كه اصول قانون اساسى را محدودتر كنند.
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در حقوق داخلى، از قاعده ى مذكور اســتفاده ى گســترده اى به عمل نيامده 
اســت؛1 پيش بينى اين موارد در حقوق داخلى از اين جهت ضرورى اســت كه گاهى 
اهميت رعايت آن ها كم تر از ممنوعيت شــكنجه نيست. قوه ى قضاييه در قالب صدور 
بخشــنامه اى بر بى اعتبارى ادله ى به دســت آمده از راه هاى غير قانونى تاكيد كرده 
است. بخشنامه ى شماره ى 1828/ 84/ 1 مورخ 15/ 1384/2 بر رعايت ماده ى 129 
قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى، مبنى بر ممنوعيت 
ســوال هاى تلقينى يا اغفال و اكراه و اجبار متهم تاكيد كرده و اقارير اخذ شده بدون 
رعايت ماده ى مذكور را فاقد اعتبار دانســته است (بنگريد به: شاملو احمدى، 1384، 
ج2: 233- 232). اهميت موضوع ايجاب مى نمايد كه قانون گذار به وضع قواعد شفاف 

در اين خصوص اقدام نمايد.
سوال قابل طرح اين است كه، آيا ادله ى به دست آمده  از تحريك متهم معتبر 
است يا خير. براى مثال چنان چه پليس وارد سلول متهم شده و خود را به عنوان متهم 
جا زده و از او اقرار كسب كند، آيا اقرار مذكور معتبر است. در برخى از منابع فقهى در 
اين خصوص مطالبى بيان شــده و معدود، قول به پذيرش آن در موارد خاص داده اند 
(يزديــان جعفــرى، 1384: 132-115؛ معاونت آموزش و تحقيقــات قوه ى قضاييه، 
1382، ج1: 18). حقوق دانان به اين موضوع به صورت مجزا اشاره اى نكرده اند. با اين 
وجود به نظر مى رسد استفاده ى ضابط و قاضى از اين روش و روش هاى مشابه، نوعى 
فريب و اغفال متهم به شــمار مى رود و مى تواند تحت شمول ماده ى 129 قانون آيين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى قرار گيرد و از آنجا كه طبق اين 
ماده، اغفال متهم ممنوع اســت، لذا اقرارهايى كه از اين طريق به دســت آمده است، 

فاقد اعتبار مى باشد.

1. برخى از نويســندگان معتقدند كه مواد 15 و 205 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
كيفرى (1378) نيز به گونه اى غير مســتقيم به قاعده ى بى اعتبار ســاختن اشــاره كرده اند (بنگريد به: مقدسى، 

.(230 :1386
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برآمد
گزارش هاي ضابطان از نظر  نــوع و محتوا، انواع متعددي دارد و نمي توان بر 
همه ى آن ها يك حكم كلي بار نمود. در اين نوشتار بين گزارش هاى ضابطان به شرح 

زير قائل به تفصيل شديم:
1-در مورد گزارش هاي ضابطين كه ماهيت اظهارنظر كارشناسي دارند: مقام 
قضايى مى تواند همانند نظر كارشناســى(اهل خبره) برخورد كند و احكام مندرج در 
موارد 84 ، 85 ، 87 ، 88 قانون آيين دادرســي دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 

كيفري (1378) را درباره ى آن ها اعمال نمايد؛
2-گزارش هايي كه مبتني بر مشاهده ى ضابطان است: پيشنهاد مى شود مقام 
قضايى در رابطه با اين دســته از گزارش ها، همانند گواهى شهود و اظهارات مطلعين 

برخورد نمايد و مقررات مربوط به شهود و مطلعين را در مورد آن ها اعمال كند؛
3-گزارش هايي كه متضمن تنظيم اســناد و صــورت مجلس هاي قانوني در 
حيطه ى وظايف و اختيارات قانوني ضابط است: اين اسناد در صورتي كه واجد شرايط 
مندرج در ماده ى 1287 قانون مدني باشــند، بايد در حد سند رسمي معتبر شناخته 

شود و اعتبار آن نيز از همه حيث همانند اسناد رسمي باشد؛
4- گزارش هايي كه ضابط رأســاً و در راستاي اقدامات اجرايي محوله، به طور 
يك جانبــه ارائه مي دهد: اصل بر صحت اين گزارش ها اســت، مگر آن كه خالف آن ها 
ثابت شود. براي تحقق اين منظور بهتر است گزارش ضابطان به عنوان اماره ى قانوني 

تلقي شود، نه اماره ى قضايي.
5- گزارش هاى حاصل از روش هاى غير قانونى: در اين موارد، قانون گذار بايد 

آن ها را نامشروع اعالم نمايد و زمينه ى استناد به آن ها را از بين ببرد.



ه 1
مار

 ش
يد/

جد
ره 

دو
ق/ 

قو
 ح
لي

تعا
مه 

ل نا
ص
ف

ميزان اعتبار گزارش ضابط دادگسترى در ... 
142

فهرست منابع 
جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژى حقوقى، تهران، گنج دانش، چاپ نهم، 

.1377
شاملو احمدى، محمدحسين، پيرامون دادسرا، تهران، داديار، چاپ دوم، 1384. 

كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق، شــركت ســهامي انتشــار، چاپ بيست و يكم، 
.1375

گروه پژوهشى حقوق دانشــگاه علوم اسالمى رضوى، ادله ى اثبات دعاوى كيفرى،  
مشهد، دانشگاه علوم اسالمى رضوى، چاپ سوم، 1386. 

گلدوزيان، ايرج، حقوق كيفرى تطبيقى، تهران، ماجد، 1374. 
معاونت آمــوزش و تحقيقات قوه ى قضاييه، مجموعه آراى فقهى در امور كيفرى، 

جلد نخست، تهران، معاونت آموزش و تحقيقات قوه ى قضاييه، 1382.
محقق داماد، ســيد مصطفــي، قواعد فقه (بخش مدني)، تهران، مركز نشــر علوم 

اسالمي، چاپ ششم، 1376.
مقدســى، محمدباقر، رويكرد حقوق بشــرى به وظايف و اختيارات پليس در 
فرايند كيفرى ايران، پايان نامه ى كارشناســى ارشد حقوق كيفرى و جرم شناسى، 

دانشكده ى علوم انسانى دانشگاه تربيت مدرس، 1386.  
نســل، محمد، «بررســى و نقد ارزش قضايى گزارش ضابطين دادگسترى در 
قانون آيين دادرسى كيفرى دادگاه هاى عمومى و انقالب»، فصل نامه ى دانش 

انتظامى، سال سوم، شماره ى دوم، 1380.
يزديان جعفرى، جعفر، «دام گســترى؛ مفهوم، مبانــى و جايگاه آن در حقوق 

كيفرى ايران»، فصل نامه ى تخصصى فقه و حقوق، سال دوم، شماره ى 6، 1384 .
Crocker,L., Can the exclusionary rule be save?, Journal of crimi-
nal law and criminology, vol.84,1993.
Choo, A.L.T., Abuse of process and judicial stays of criminal 
proceeding, Claredon Press, Oxford, 1993.
Pakter,W., Exclusion rules in France, Germany, and Italy, Hast-
ing International and comparative law review, vol. 9, 1983.


