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 چکیده
 فقداناست. معتبر  کیفری، تحصیل دلیلالمللی های بیندادرسی های مهم دریکی از چالش

ها از دسترسی نهادهای وحدت جغرافیایی محل دادگاه و محل وقوع جرم و ممانعت دولت

های اوریدر این شرایط، استفاده از فن شوند.دالیل این چالش برشمرده میطرف به ادله از بی

یراندازی تردیاب سامانۀ . دادمورد توجه قرار توان میراهکار رفع این چالش منزلۀ به را جدید

 ،وریاین فنا د. سازوکارشوید واقع میفهای نوینی است که در این راستا مفناوری ۀدر زمر

ز پیش اطالعات مربوط به استفاده از سالح گرم به مراکز ا نتقال فوریثبت و ا و شناسایی

المللی با استفاده و در دو بعد شهری و نظامی کاربرد دارد. بسیاری از جرایم بین استشده تعیین

ها در دادرسی یابند و ثبت و انتقال فوری اطالعات مربوط به آنهای گرم ارتکاب میاز سالح

ازی در قبال ردیاب تیراند ۀسنجی کاربرد سامانامکان ، بهاین مقالهدر  .بودخواهد متأخر مفید 

پرداخته ند االمللی کیفری که درحال حاضر فعالبین ۀین دادرسی پنج محکمیسند مؤسس و آ

 69 ۀاز ماد 3مندرج در بند  ۀبه دلیل قاعد ،المللی کیفریها، دیوان بینکه از میان آن شده است

ده از ظرفیت استفا بیش از سایر محاکم شمولی،بودن و جهانمیئهای دارم و ویژگی ۀاساسنام

 .دارداین فناوری را 

 ی، هوش مصنوعیتیرانداز ردیاب ۀسامان الملل کیفری،حقوق بین ،دلیل واژگان کلیدی:
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 مقدمه
برای الملل است که متضمن قواعد الزم ای از حقوق بینی شاخهالملل کیفرحقوق بین

ین جرایم در ذیل مخاصمات . ااستالمللی تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبان جرایم بین
در داخل  مستبد فعل حکّام ( و فعل یا ترکالمللیالمللی و غیر بینبینمسلحانه )اعم از 
تحمیل مسئولیت کیفری مستقیم بر  ۀسابق .(9 ، ص1389، )واحدی دهدکشورها رخ می

المللی به تأسیس محاکم بین یافتهسازمان المللیسازوکار بینیک افراد در چارچوب 
، 1399)توحیدی،  1گرددمیالدی بازمی 1990 ۀو رواندا در ده سابق یوگسالویری کیف
ای از سوابق تاریخی و آوردن مجموعهمجازات، ایجاد بازدارندگی، فراهم .(28 ص

الملل کیفری حقوق بیناهداف  ۀدیده در زمراز حقوق بزهکار و بزه زمانهمحمایت 
های موجود در یکی از چالش. (Klamberg, 2010, p. 279) تعریف شده است

در قلمرو مضمونی حقوق . استمعتبر  ۀالمللی کیفری تحصیل ادلهای بیندادرسی
دادرسی وقایع مربوط به گذشته که در جریان یک  را ابزار بازسازی 2الملل کیفری، دلیلبین

 میجرا اغلب .(Krzan, 2021, p. 162اند )کردهتعریف  استقضایی مورد مناقشه 
در نقاط دور از  ییایمدت و به لحاظ جغرافیطوالن یهادر بازه یبه لحاظ زمان یالمللنیب

دسترسی نفع در های ذیدولت بسیاری موارد همچنین در. دهندیم رُخ یمحل دادرس
 ,Amoury Combs, 2011کنند )میممانعت ایجاد  مربوطه ۀدادستان و وکیل مدافع به ادل

p. 323). های دادرسی مهم در هایل ادله یکی از چالشید تا تحصشواین موارد باعث می
و  ویژه قضات(ف دادرسی )بهاارزیابی اطرچالشی که در  کیفری تلقی شود. لمللیابین

گناهی و از باب انتساب رفتار مجرمانه و اجرای مجازات یا اثبات بیسرنوشت دادرسی 
 .(45 ، ص1391)مهدوی ثابت و محرابی،  استکننده واجد نقشی تعییناعالم برائت 

کتبی و شفاهی تقسیم  ۀالمللی به دو دستقابل طرح نزد محاکم بین ۀشایان ذکر است که ادل
المللی، قوانین داخلی و سوابق کتبی شامل معاهدات و متون قراردادی بین ۀادل شوند.می

 ۀ. ادلاستنامه های دیپلماتیک و شهادتو اعالمیه هاالمللی، نامههای بینی سازمانرسم

                                                   
یافته را المللی حدود پنج قرن است که راهکارهای تعقیب و محاکمۀ جرایم شدید ارتکاب. شایان ذکر است جامعۀ بین1

اند تر قائلای دیرینهکند. همچنین حقوقدانانی چون محمد شریف باسیونی و ویلیام شاباس برای این امر سابقهوجو میجست

(Çakmak, 2017, p.9)الملل کیفری است.ر نویسندگان است، نظام درحال تکامل حقوق بین. در اینجا آنچه مدنظ 

2. Evidence 
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، 1390)نیکزاد،  بندی استکارشناس قابل تقسیم شفاهی نیز به شهادت شاهد و شهادت
 .(79-94 ص

ابعاد زندگی انسان اثرگذار  ۀهای اخیر بر همکمّی و کیفی فناوری در سال ۀتوسع
سترسی به غذا و خدمات د ونقل،وری حملهایی همچون ایمنی و بهرهحوزه ه وبود

همچون موارد  ،قلمرو حقوق نیز 1است.این موارد  ۀدر زمرارتباطات اجتماعی  و بهداشتی،
 به ظهور حتیمواردی رپذیری در تأثیر پذیرفته و این تأثی شتابنده ۀتوسعاز این  ،بردهنام

 یدرنگاه .(Rowland & Macdonald, 2000, p.1) است شده منجر یدی جدهاچالش
ری با فناو ۀ: الف( توسعاستاثرگذاری حقوق بر فناوری به سه دسته قابل تقسیم کلی، 

قوانین و  ۀکنندهای اساسی توجیهتغییر واقعیتب(  ،نوانینقض و اجرای ق ۀتغییر هزین
 ،در قلمرو حقوق کیفری .(Friedman, 2001, p.71) حقوقی تغییر مفروضات اساسیج( 

 Byrneاست ) یسی عملکرد پلپیشگیری از ارتکاب جرایم و ارتقاامل آثار این توسعه ش

17, p.2011Marx, & )، ۀدر زمر 2هوش مصنوعید. شواول تعریف می ۀدر دست رونیازا 
هوش . استهای نوینی است که پارادایم حقوق کیفری متأثر از پیشرفت آن فناوری

که از قابلیت تفکر و رسیدن به سطح شود اطالق میندی های هوشمماشین بهمصنوعی 
 ی،هوش مصنوع اَشکال فناوریی از یک (.Kayid, 2020, p.1) تفکر انسانی برخوردارند

از قابلیت  هساماناین . ( p.2019, al. etMorehead ,1است ) 3تیراندازی ردیاب سامانۀ
و  آن بر مبنای امواج صوتی دریافتی لمح ، تعییندر قلمرو یوقوع تیرانداز تشخیص

برخوردار  شدهبه مرکز از پیش تعیین ثانیه 60زمانی حدود  ۀدر باز انتقال اطالعات مربوطه
در مناطق شهری و  (Yafeng et al., 2017, p.31; Doucette et al., 2021, p.610) است

  4.است و نظامی قابل استفاده
های یند دادرسیاتسهیل فر رویکرد و تحلیلی ـ با روش توصیفی ،در این مقاله

. شودبررسی میی تیرانداز ردیاب سامانۀاز طریق  امکان تحصیل دلیل ،کیفری المللیبین
 ۀبه پیشین ه،ساماناین  های کاربردیبا هدف شناخت و ظرفیت بخش اول، دررو ازاین

                                                   
1. https://tech.co/vpn/main-ways-technology-impacts-daily-life (Last visit 02/01/2022) 

2. Artificial Intelligence 

3. Gunshot Detection System 

4. www.security101.com/blog/gunshot-detection-technology (Last visit 02/02/2022) 



 1400 پاییز و زمستان، 4، شمارۀ 2دورۀ  های نوین                                        قوق فناوریدوفصلنامۀ ح

186 

 ۀمحکم سناد مرتبط با پنجا ،مشود. در بخش دوپرداخته می آن ع و موارد کاربرداخترا
 سامانۀریق از ط امکان تحصیل دلیلاز منظر ند( افعال کیفری )که درحال حاضر المللیبین

 خواهد شد. گیرینتیجه از مطالب یادشدهانتها در  .شدردیاب تیراندازی بررسی خواهد 

 تیراندازی ردیاب سامانۀ. 1
گرم در جهان وجود دارد که مالکیت  ۀمیلیون قبضه اسلح875 اًه تقریبشود کگفته می

انسان را هزار ها در جهان روزانه مرگ کارگیری این سالحهنیمی از آن غیرقانونی است. ب
 های گرم در بسیاری از کشورهاالحکلی، ارتکاب جرایم مرتبط با س یزند. در نگاهرقم می

شود. در این شرایط ای از توقف این روند مشاهده نمیرشدی فزاینده داشته و نشانه
 منظور مقابله با این جرایمبهردیاب تیراندازی  سامانۀهای نوین همچون توان از فناورمی

طور که در مقدمه به آن اشاره شد، همان. (Yafeng et al., 2017, p.31کرد )ه استفاد
که شود اطالق میی پیشرفته حسگرهای صوت ای ازبه مجموعهتیراندازی  ردیاب سامانۀ

 .(Mazerolle, 1998, p.21کنند )منتقل می، ردیابی و شناسایی لهشلیک گلوله را بالفاص
 ی و ارسالهمچون موقعیت جغرافیایی، زمان دقیق و دفعات تیرانداز تیگردآوری اطالعا

پیش از  1.است هساماناز کارکردهای این  شدهاین اطالعات به مراکز از پیش تعیین فوری
 فری،الملل کیبین هایدادرسی دردعوی اثبات  ۀادل ۀدر حوز هساماناین  کاربردورود به 

و  عاخترا ۀپیشینش در این بخرو ازاین. کنیماسایی شنطور جامع آن را به تته اسشایس
 .شدب تیراندازی بررسی خواهد ردیا سامانۀ دکاربر موارد

 اختراع ۀپیشین. 1-1

 ،ن زماندر آ 2گردد.بازمی 1914سال ردیاب تیراندازی به  سامانۀ طراحی ۀیشینپ
تکنیکی را با عنوان قلمرو فیزیکدانی به نام ویلیام الورنس برَگ که افسر ارتش بریتانیا بود 

. کندای را دریافت و ارائه تا اطالعات مربوط به تسلیحات توپخانهکرد طراحی  3صدا
ا نبرد تعبیه شد تا اصوات دریافتی ر ۀهایی در نقاطی از جبهمیکروفون مطابق این تکنیک،

                                                   
1.www.urban.org/sites/default/files/publication/101161/implementing_gunshot_detection_technology_rec

ommendations_for_law_enforcement_and_municipal_partners.pdf (Last visit 02/02/2022) 
2. https://campuslifesecurity.com/Articles/2019/08/01/How-New-Technology-Increases-Safety-Against-

Gun-Violence.aspx?Page=2 (Last visit 02/05/2022) 
3. Sound Ranging 
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برای  اما نبود،میز آموفقیتچندان زمان . این تکنیک در آن کندبه پایگاه عملیاتی منتقل 
بسیار در جنگ جهانی دوم های بریتانیا و ایاالت متحده نیروهای ارتشاهداف نظامی 

های بعد با استفاده از در سال هساماناین  .(Graves, 2012, pp.3-4واقع شد )مفید 
بارزه با جرایم توسط با هدف م 1990 ۀو در دهشد شناسی تکمیل زلزله ۀهای حوزفناوری

 .(Mares & Blackburn, 2021, p.195کار گرفته شد )بهطور گسترده بهلیس نیروهای پ
ردیاب تیراندازی به ثبت  سامانۀدر گذشته موارد متعددی از تشخیص اشتباه توسط 

د اطالعات حسی متعد این فناوری با اتکا به سازوکارهای نسل جدیداما  ،رسیدمی
با توجه به افزایش چشمگیر  1.کندمیشده را ثبت و منتقل تری از تیراندازی واقعدقیق

در ( ها و اماکن عمومیویژه در مدارس، دانشگاههای گرم )بهجرایم ارتکابی توسط سالح
بینی پیش در مقابله با این جرایم، ردیاب تیراندازی سامانۀ ۀکنندو نقش تعیینجهان 

ی این رشد کمّ 2داشته باشد.تصاعدی  یرشد از این فناوریاستفاده  2028شود تا سال می
 سامانۀنیز همراه خواهد بود. از منظر اقتصادی،  هسامانی این کیف ۀبه احتمال قوی با توسع

داشته میلیون دالری در جهان 600گردش مالی حدود  2020ردیاب تیراندازی در سال 
درحال  دالر برسد.میلیارد یک به حدود  2025شود این رقم تا سال بینی میو پیش است

. روندشمار میبهاین فناوری  ۀمریکایی و فرانسوی تولیدکنندگان عمدا هایحاضر شرکت
به تجهیز اماکن عمومی با  چشمگیر یمریکای شمالی با سرعتاشود که همچنین گفته می

  3ورزد.مبادرت می هساماناین 

 کاربرد ۀسابق .2-1
آوری و جمع 5زمان واکنش 4ی شامل دقت،ازردیاب تیراند سامانۀمزایای استفاده از 

از منظر وسعت  هساماندر این  کاررفتهبهشایان ذکر است که حسگرهای . است 6ادله
 ۀدایر شده،اما مستند به یکی از آخرین تحقیقات انجام ؛اندیکدیگر متفاوت باپوشش 

                                                   
1. www.arubanetworks.com/assets/pso/PSO_AmberBox.pdf (Last visit 02/05/2022) 

2. www.gminsights.com/industry-analysis/gunshot-detection-system-market (Last Visit 02/05/2022) 

3 www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/gunshot-detection-systems-market-58054729.html (Last 

visit 02/06/2022) 
4. Accuracy 

5. Response Times 

6. Evidence Collection 
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 ,.Doucette et al) ددهمی وششپمترمربع را  360مساحت حدود  هساماناین  وسعت

2021, p.610) .با  هساماناین  یابت مکانشده، دقانجام های میدانیآزمایش بقمطا(
 بوده و در مواردی به درصد 80بیش از متر از محل تیراندازی(  7خطای  ۀمیانگین حاشی

ای زمان دقیقههمچنین استفاده از این فناوری به کاهش یکنیز رسیده است.  درصد 97
 زمایشی دیگر،در آ ،عالوهشده است. بهمنجر داده های رختیراندازیواکنش پلیس به 

 Nix) افزایش داشته است درصد 45 شهری ۀدر منطق مربوط به تیراندازی ۀوری ادلگردآ

et al., 2016, pp.4-5). توان بر اثرگذاری می ،شدههای انجامبا توجه به آزمایش رو،ازاین
 هسامان های کاربردی ایناین فناوری صحّه گذاشت. از سوی دیگر باید تفاوت چشمگیر

این . در مناطق غیرنظامی، کاربرد مورد توجه قرار دادنیز می را ظامی و غیرنظادر مناطق ن
 راندازی به نیروی پلیس متمرکز استوقوع تی شو گزار شناسایی، ثبتبر فناوری 

(Ahmed et al., 2013, p.513) .کاربردهای  در مناطق نظامی ردیاب تیراندازی انۀسام
است ا در جبهه نبرد تیراندازهتشخیص موقعیت مکانی تکآن یک نمونه از دارد متعددی 

(Welsh & Roy, 2017, p.2 ) در جریان مخاصمات موقعیت  این تشخیصکه مواردی از
 ,Aguilar, 2013) است صورت پذیرفته 1990 ۀدر ده مسلحانه در یوگسالوی سابق

p.1) .،به تفکیک مناطق بررسی خواهد شد. هسامانکارکردهای این  در ذیل 

 . مناطق غیرنظامی1-2-1
 2خوانهای پالکو دوربین 1های مداربستهدر کنار دوربین ردیاب تیراندازی سامانۀ

 & Maresکند )میرا تسهیل  در شهر امور انتظامی انجام که های نوینی استفناوریاز 

Blackburn, 2021, p.197) .شهر در سراسر  117 شود که در حال حاضر درگفته می
 که (Hansen & Boˇril, 2021, p.1) شودردیاب تیراندازی استفاده می سامانۀجهان از 

کاربرد کلی، ی گاهن در 3اند.شهر از این تعداد در ایاالت متحده واقع شدهصد حدود 
آوری و انتقال فوری اطالعات مربوط می به جمعبعد غیرنظاب تیراندازی در ردیا سامانۀ

قبیل های گرم و ایجاد فرصت واکنش سریع نیروی پلیس به این کارگیری سالحهبه ب
                                                   

1. Closed-Circuit Television 

2. License Plate Readers 

3. www.kpbs.org/news/midday-edition/2019/06/19/pros-and-cons-gunshot-detection-system (Last visit 

02/06/2022) 
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شهری با محوریت به مناطق  هسامانکاربرد این  ۀعمد ،درحال حاضر .است حوادث
گری از کاربرد این مورد دی 1شود.ها( مربوط میهای آموزشی )مدارس و دانشگاهمکان
با توجه به  2که تاکنون از سطح پیشنهاد فراتر نرفته است. است تأمین امنیت مرزها هسامان

لی، الملردیاب تیراندازی در قبال جرایم بین سامانۀتمرکز موضوعی این مقاله بر کاربرد 
 پردازیم.نمی های شهری آنبیش از این به جنبه

 . مناطق نظامی2-2-1
نظامی ی برای مقاصد ردیاب تیرانداز سامانۀکه این با وجود ،که اشاره شدطور همان

یرنظامی و شهری به مناطق غ کاربرد آن ۀاضر عمداما درحال ح طراحی شده بود،
ها های نظامی دولتیابد. با توجه به این مهم که همواره بسیاری از فناوریاختصاص می

 نچه در ادامهآ ،(159، ص 1399و خضرایی، )مرادپیری  است به دالیل امنیتی محرمانه
توان آن را نمی رو، ازاینیافته استموارد انتشار ۀهای موجود بر پایشود دادهبررسی می

که در جریان جنگ جهانی اول توسط ارتش  هساماناز نسل اول این  جامع دانست. اگر
های از طرف بگذریم، در جنگ جهانی دوم بسیاری شدنظامی  برداریبهره انگلستان
 ,Graves, 2012) کردنداستفاده  هساماناز این  ایمنظور اقدامات ضدتوپخانهبه مخاصمه

p.4). هرچند  کرد؛این فناوری استفاده  در جریان جنگ کره نیز از ارتش ایاالت متحده
 ،همچنین 3شد.کارگیری مؤثر آن میهمانع از ب در تشخیص موقعیت هساماندقت ناکافی 

ردیاب تیراندازی  سامانۀصورت محدود از نظامیان ارتش استرالیا در جریان جنگ ویتنام به
در  نیروهای حافظ صلح ملل متحدوسط نیز ت 1995 در سال هساماناین  4.کردنداستفاده 

 نیروهای مذکور با هدف حفاظت از خودروهای زرهی و زمان حضور در شهر سارایوو

                                                   
1. www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/gunshot-detection-systems-market-58054729.html (Last 

visit 02/06/2022) 
2. www.researchandmarkets.com/reports/4534309/gunshot-detection-systems-market-growth (Last visit 

02/06/2022) 
3. www.korean-war.com/Russia/KoreaPoligon371-390.html (Last visit 02/06/2022) 

4. www.locatingartillery.org/overview.htm (Last visit 02/06/2022) 
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های افغانستان در جریان جنگارتش ایاالت متحده همچنین  1مورد استفاده قرار گرفت.
  2مبادرت ورزید. هسامانظامی از این ن ۀبه استفاد و عراق

دارای ابعاد  یردیاب تیرانداز سامانۀان گفت که تومیبندی جمع دربه این ترتیب و 

شناسایی، مقابله با جرایم مربوط به استفاده از سالح گرم از باب  وتی است.کاربردی متفا

ردیابی و انتقال فوری اطالعات تیراندازی به نیروی پلیس از موارد استفاده از این فناوری 

محل  هسامانتوان با استفاده از این . در مخاصمات مسلحانه نیز میاستدر زمان صلح 

استفاده از  ها دررشد دولتاقبال روبه . همچنینکرداستقرار نیروهای نظامی را شناسایی 

 ثبت اطالعات آن در بینی افزایش موارد کاربردهای شهری و پیشاین فناوری در محیط

شایان ذکر است که در  .استتوجه  ۀشایست از موارد یافتهجرایم ارتکاب مربوط

 زی در چارچوبردیاب تیراندا سامانۀالمللی، خروجی بندی ادله در نزد محاکم بینتقسیم

 شود.تعریف می 3شهادت کارشناس و ذیل شفاهی ۀادل

 المللی کیفری. محاکم بین2
تعقیب، برای الملل کیفری قواعد الزم طور که پیش از این اشاره شد، حقوق بینهمان

و فرد انسانی فارغ از ارتباط کرده المللی را تضمین محاکمه و مجازات مرتکبان جرایم بین
 شودیمدار مسئولیت الملل بدل شده و عهدهها به تابع حقوق بینمبتنی بر تابعیت با دولت

(Beigbeder, 2011, pp.1-2) .میکاهش ارتکاب جرا یفریک المللنیب حقوق آرمان 
 دیوح و یلیاردب) است میجرا نیمرتکبان ا یفرمانیکیاز ب یریو جلوگ یالمللنیب

المللی کیفری ( که این مهم از طریق سازوکار دادرسی بین83 ، ص1397ی، دستجرد
 یندافر المللی کیفری پیچیدگیهای برگزاری محاکم بینشود. یکی از چالشمحقق می

 برایبسیار متفاوت است.  داخلیکیفری محاکم با  ها است که از این منظری آنبرگزار
 176 المللی کیفری یوگسالوی سابقدر دادگاه بین ندههر پرو متوسط زمان دادرسی ،مثال

ایاالت  محاکمدر کیفری  ۀیافته به هر پروندکه متوسط زمان اختصاصروز بود. درحالی
                                                   

1. www.acoem.com/wp-content/uploads/2020/03/Brochure.-ACOEM-Gunshot-Acoustic-Threat-

Detection-brochure-2020.pdf (Last visit 02/06/2022) 
2. www.security101.com/blog/gunshot-detection-technology (Last visit 02/02/2022) 

3. Expert 
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جغرافیایی میان  ۀیکی از دالیل این پیچیدگی وجود فاصل 1.روز نیست یک ه بیش ازمتحد
د وجو .(Ford, 2015, pp.152-154) المللی استنهاد دادرسی و محل ارتکاب جرایم بین

 ,De Vos, 2013) است ر بدل ساختهرا به امری دشوا جغرافیایی تحصیل دلیل ۀاین فاصل

p.1009) قواعد مربوط به . رودشمار میبهیند دادرسی امؤثر در پیچیدگی فر یکه عامل
های داخلی مالمللی با عنایت به قواعد موجود در نظابین هایات دعوی در دادرسیاثب ۀادل

با شایان ذکر است که  اند.تکوین یافتهالمللی بین ۀهای جامعو در پرتو رعایت بایسته
المللی کیفری، بینی قواعد مربوط به ادله در اسناد مؤسس محاکم بینپیشوجود 

اهمیت  .(1 ، ص1390)نیکزاد،  ها استآن ۀاین قواعد مرهون روی ۀبخش عمدگیری شکل
سط تشخیص ارتکاب جرم تو درالمللی کیفری ز آنجا است که محاکم بینا اثبات ۀادل

 سامانۀ آن است که تاکنون بیانگرها بررسی. (Cogan, 2000, p.410) اندنیازمند ادله متهم
فعال به عنوان ابزار تحصیل  المللی کیفریبین ۀمحکم کدام از پنجدر هیچردیاب تیراندازی 

رو ازاینت. ای دانسرا واجد آثار رویه توان آننمی واست ه فتدلیل مورد استفاده قرار نگر
ردیاب  سامانۀبرداری از محکمه از باب امکان بهره سس این پنجدر این بخش اسناد مؤ

 .شد بررسی خواهد  تحصیل دلیلتیراندازی در 

 های کامبوجدادگاه ۀشعب ویژ .1-2
و  2003 ژوئن 6در تحد و دولت پادشاهی کامبوج این دادگاه با توافق میان ملل م

 1975های سال ۀدر فاصل 2های سرختوسط خمر یافتهارتکاب منظور رسیدگی به جرایمبه
 ۀالملل بشردوستانهای شدید قانون کیفری کامبوج، حقوق بینپیرامون نقض 1979تا 

است ها متعهد المللی که دولت کامبوج در قبال آنای و معاهدات بینعرفی و معاهده
مؤمنی، ) 3دگیرمی المللی کیفری نسل سوم قرارمحاکم بین ۀدر زمررو ازاین سیس شد.تأ

 ۀادل د قواعدشونامه که سند مؤسس دادگاه محسوب میدر این موافقت .(191 ، ص1393
یند دادرسی ابه حضور کارشناسان در فر 22 ۀاما مادنیست، ه مورد اشار اثبات دعوی

                                                   
 ,Ford, 2015)برد روز زمان می 4تا  3طور متوسط های با موضوع قتل به. البته در محاکم ایاالت متحده رسیدگی به پرونده1

p.152). 

2. Khmer Rouge 

شود المللی تقسیم میهای محل استقرار و نهادهای بینالمللی کیفری مسئولیت قضایی میان دولت. در این دسته از محاکم بین3

 (114، ص 1394ی و نمامیان، )معظم
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منظور بررسی قواعد به .(United Nations, 2005, pp.117-128) بخشدرسمیت می
قواعد داخلی دادگاه  .کرددادگاه رجوع  1قواعد داخلی اثبات دعوی باید به ۀمربوط به ادل

مرتبه  نُهتوسط مجمع دادگاه تصویب شد و تاکنون  2007ژوئن  12در سندی است که 
این سند، جز در موارد مقرر در این قواعد  87 ۀاز ماد 1مطابق بند . است شدهبازنگری 

 ۀکلی 2دادگاه باید، از همین ماده 5مطابق بند  ،. همچنیناندپذیرفتنیداخلی، تمامی ادله 
از این سند  31 ۀهمچنین ماد توجه قرار دهد. همانند اقرار متهم را مورد ادله اشکال

 Extraordinary) نمایدیند دادرسی را تبیین میاچارچوب حضور کارشناس در فر

Chambers in the Courts of Cambodia, 2015, pp.31-67). هرچند کلی،  ینگاه در
آوری و امکان جمع خ دادههای دور رموضوع رسیدگی این دادگاه وقایعی است که در سال

وجود رویکرد موسع در قبال به لحاظ نظری،  ،طور منطقی ممکن نیستادله از آن زمان به
های جدید در کنار ای پیرامون ممنوعیت کاربرد فناوریپذیرش ادله و فقدان وجود مقرره

یند اکارشناس در فر و تعیین دقیق قلمرو حضور اَشکال ادله ۀالزام دادگاه به توجه به کلی
اکتسابی  ۀامکان استناد به ادل کامبوج یهادادگاه ۀژیشعب وآن است که در  مؤید دادرسی

فراهم است. اگرچه  هساماندر پرتو شهادت کارشناسان  ردیاب تیراندازی سامانۀاز طریق 
 پذیر نیست.این مهم در عمل امکان

 المللی کیفریدیوان بین. 2-2
المللی برای رسیدگی به جرایم می بینئکیفری اولین دادگاه داالمللی ندیوان بی

زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز )جنایت علیه صلح( نسل
تصویب و  1998جوالی  17در رم(  ۀسند مؤسس این دادگاه )موسوم به اساسنام .است
 ۀاز ماد 3مطابق بند  .(246-245 ، ص1392االجرا شد )قدیر، الزم 2002جوالی  1در 
ای که برای تعیین حقیقت رم، دیوان از اختیار درخواست تسلیم تمامی ادله ۀاساسنام 69

رم شهادت  ۀت. شایان ذکر است که در اساسنامدار اسدهد برخورضروری تشخیص می
قواعد  باید ،رم ۀاز اساسنام بعد است. قرار نگرفتهطور مؤثر مورد توجه کارشناس به

                                                   
1. Internal Rules 

2. Shall 



 المللی کیفریبینهای سامانۀ ردیاب تیراندازی و تحصیل دلیل در دادرسیقدیر و ملکی                        

193 

المللی ین دادرسی دیوان بینیبه عنوان آ را نیز مورد توجه قرار داد که 1و ادله دادرسی
 رم تبیین شده است ۀاز اساسنام 51 ۀمورد استناد بوده و حدود و ثغور آن در مادکیفری 

(International Criminal Court, 1998, pp.26-49).  در قواعد متعددی از قواعد
عد قید اما در این قوا است، هن سند پرداخته شداه ادله در ایتبیین جایگدادرسی و ادله به 

اشاره  97 ۀاز قاعد 2ارشناس نیز باید به بند . در موضوع کمشاهده نیستممنوعیتی قابل
دیده، دیوان به تعیین کارشناس مبادرت منظور تعیین خسارت و آسیب بزهکه بهکرد 

توان در پرتو به این ترتیب می. (International Criminal Court, 2002, p.39) ورزدمی
توجه به موضوع با وجود رم و قواعد دادرسی و ادله چنین نظر داد که  ۀبررسی اساسنام

طور منظم مشخص المللی کیفری بهیند دادرسی دیوان بیناادله، جایگاه کارشناس در فر
 ارد.صراحت وجود ددیده بزه نشده است. هرچند در باب تعیین خسارت و آسیب

 بینی نشده است.های نوین قید ممنوعیتی پیشاستفاده از فناوری دربارۀهمچنین 

 دادگاه بوسنی و هرزگوینجنایات جنگی  ۀشعب .3-2

داخلی است که  یجنایات جنگی دادگاه بوسنی و هرزگوین قانون ۀسند مؤسس شعب
دادگاه هدف از تأسیس این  2در پارلمان این دولت تصویب شد. 2200جوالی  3در 
 ۀالمللی کیفری یوگسالوی سابق بر تعقیب و محاکمالمللی کمک به تمرکز دادگاه بینبین

 1503های قطعنامه شورای امنیت ذیل د. همچنینشورتبه محسوب میمجرمان عالی
تعقیب  کند تا بااز محاکم داخلی درخواست می (2004)مارس  1534( و 2003)آگوست 
که مظنون به ارتکاب جرایم جنگی در قلمرو سرزمینی دولت  پایینافراد رده ۀو محاکم

که کنند کیفری یوگسالوی سابق کمک  المللیبه دادگاه بینهستند بوسنی و هرزگوین 
با توجه به این مهم که ملل متحد در تأسیس و  .استفعالیت این دادگاه در همین راستا 

سادگی آن را ذیل محاکم توان بهد، نمیالمللی دخالتی نداشته و ندارفعالیت این دادگاه بین
 تاکنون 2005مارس  9فعالیت این دادگاه از  3.کردالمللی کیفری نسل سوم تعریف بین

قوانین حاکم  همچنین 4بینی نشده است.فعالیت آن زمانی پیش ۀبرای خاتم و ادامه داشته
                                                   

1. Rules of Procedure and Evidence 

2 www.sudbih.gov.ba/stranica/86/pregled (Last visit 02/07/2022) 

3 https://casebook.icrc.org/law/criminal-repression#v_bb_war (Last visit 02/07/2022) 

4 https://hybridjustice.com/the-war-crimes-chamber-in-bosnia-and-herzegovina/ (Last visit 02/08/2022) 
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قانون لی دولت بوسنی و هرزگوین شامل دادرسی در این دادگاه، قوانین داخ یندابر فر
که هر دو در است  قانون دادرسی کیفری بوسنی و هرزگوینو  کیفری بوسنی و هرزگوین

گوین تعریفی از ادله قانون کیفری بوسنی و هرزاند. االجرا شدهالزم 2003مارس  1تاریخ 
 1است. کردهسایی از این قانون، کارشناس را مقام رسمی شنا 1 ۀاما ماد ،دهدارائه نمی

ای ، کارشناس هر رشتهقانون دادرسی کیفری بوسنی و هرزگوین 108 ۀاز ماد 1مطابق بند 
 Criminal)کند جرم مشارکت  ۀتواند در تحقیق و بازسازی صحنکه مفید باشد می

Procedure Code, 2003, p.29) .ردیاب  سامانۀاده از امکان استف قانونی، ۀمطابق این قاعد
هرچند مخاصمات مسلحانه در قلمرو  .استپذیر امکان یند تحقیقاتاتیراندازی در فر

فقدان به با توجه  است، به پایان رسیدهکه  است هاسرزمینی بوسنی و هرزگوین سال
های نظامی جدید در این ممنوعیت زمانی برای فعالیت این دادگاه و امکان بروز تنش

امری مطلوب ین توسط دولت بوسنی و هرزگو اب تیراندازیردی سامانۀ تعبیه 2،کشور
با توجه به قرابت جغرافیایی میان محل استقرار دادگاه و  از سوی دیگر، شود.تلقی می

 دشوار نخواهد بود. له به دادگاه از طریق این فناوریاد ۀآوری و ارائمعمحل وقوع جرم، ج

 لبنان ۀدادگاه ویژ .4-2
 22و  ،وزیر پیشین لبنانرسیدگی به ترور رفیق حریری، نخستمنظور این دادگاه به
شورای  1757فصل هفتمی  ۀو ذیل قطعنام 2005 ۀفوری 14وی در  ۀنفر از اعضای کابین

 ۀلبنان ضمیم ۀدادگاه ویژ ۀاساسنام .(229 ، ص1392سیس شد )قدیر، تأ امنیت ملل متحد
های از منظر صالحیت و قواعد با دادگاهشود که این دادگاه گفته می. استبرده نام ۀقطعنام

زیرا نه رکن فرعی ملل متحد است  ؛های دوم و سوم متفاوت استالمللی کیفری نسلبین
 5مطابق بند  .(271 ، ص1399شود )توحیدی، و نه بخشی از نظام قضایی لبنان تلقی می

خوردار است. همچنین آوری ادله براین اساسنامه، دفتر دادستانی از اختیار جمع 11 ۀاز ماد
 استکرده مرتبط و معتبر را به شعب واگذار  ۀاختیار پذیرش ادل 21 ۀاز ماد 2بند 

(Special Tribunal for Lebanon, 2007, pp.16-19). این  ۀدر قواعد رسیدگی و ادل
شود. همچنین های جدید مشاهد نمیدادگاه نیز قید ممنوعیتی پیرامون استفاده از فناوری

                                                   
1. www.refworld.org/pdfid/4d2dbb212.pdf (Last visit 02/08/2022) 

2. www.theguardian.com/world/2021/nov/02/bosnia-is-in-danger-of-breaking-up-warns-eus-top-official-

in-the-state (Last visit 02/08/2022) 
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 ,Special Tribunal for Lebanon) حضور کارشناس در این سند متقن نیست جایگاه

2009, pp.1-172) .تروریستی معینی  ۀمنظور رسیدگی به حادثلبنان به ۀاگرچه دادگاه ویژ
ها و این دادگاه که ذیل آن با تصمیم طرف ۀاز اساسنام 1 ۀبه مادبا توجه  ،تأسیس شد

چنین  توانانی دادگاه را توسعه بخشید، مییت زمتوان صالحرضایت شورای امنیت می
ن نیست. دادگاه که امکان تسرّی صالحیت دادگاه به رخدادهای آینده ناممککرد استنباط 

از مزیت وحدت  ،نیو هرزگو یدادگاه بوسن یجنگ اتیجنا ۀشعبهمچون  ،لبنان نیز ۀویژ
محل رسیدگی و محل وقوع جرایم برخوردار است که این امر برای دولت لبنان این 

ردیاب  سامانۀهای جدید )همچون سازد که با استفاده از فناوریامکان را فراهم می
 .کندآن به دادگاه مشارکت  ۀتیراندازی( در تحصیل ادله و ارائ

 کوزوو تخصصی دادستانیو دفتر  شعب تخصصی .5-2
تعقیب جمهوری کوزوو به تأسیس نهادی رأی داد که به  مجمع ،2015در آگوست 

 ۀدر فاصل اخلیجرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرایم دافراد مرتکب  ۀو محاکم
پس  .کنددر جریان جنگ کوزوو رسیدگی  و 2000ر دسامب 31تا  1998 ۀژانوی 1زمانی 

چارچوب  در بخش کوزوو،یب سران ارتش آزادیناکام گذشته پیرامون تعق یهااز تالش
این دادگاه دو  .(Williams, 2016, p.25) دکنالمللی این هدف را دنبال میبین یالگوی

دیگر در شهر الهه واقع در کشور هلند. قوانین  ۀیک شعبه در کوزوو و شعب دارد:شعبه 
 درنیز المللی حضور قضات بیناخلی کوزوو بوده و وانین دحاکم بر دادرسی این دادگاه ق

سند  .(92-93 ، ص1397)شیروی و آقا سیدعلی دربندی، است بینی شده پیش دادرسی
حال . درعینکندمیاثبات وضع  ۀطور پراکنده پیرامون ادلمؤسس این دادگاه قواعدی را به

. (KSC & SPO, 2015, pp.1-55)است رنگ نقش کارشناسان در این سند بسیار کم
یند دادرسی را تعیین افر ین دادرسی و ادله، جایگاه شهادت کارشناس دریدر آ 149 ۀقاعد

است که  یمورد تنها سند نی، اشده است یکه تاکنون بررس یاسناد انیم در. نموده است
 ,KSC & SPO) پردازدیطور متمرکز مبه یدادرس ندیاشهادت کارشناس در فر گاهیجابه 

2017, p.82) .های ان کاربرد فناوریامک ،تیممنوع دیتوجه به فقدان ق ، بایکل طوربه
 یهادادگاه ۀژیشُعب واست که همچون بدیهی  است امانوین در تحصیل ادله فراهم 

، وقایع موردبررسی این دادگاه در گذشته رخ داده و امکان تحصیل ادله با استفاده کامبوج
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اما این موضوع نافی امکان نظری موجود پیرامون  ؛تهای جدید میّسر نیساز فناوری
 .نیستشده در اسناد مرتبط با این دادگاه بینیهای حقوقی پیشظرفیت
المللی بین ۀتوان چنین نظر داد که از میان پنج محکمبندی این بخش میجمع در

ردیاب تیراندازی در چارچوب دیوان  سامانۀند، استفاده از اکیفری که درحال حاضر فعال
لبنان از  ۀو دادگاه ویژ نیو هرزگو یدادگاه بوسن یجنگ اتیجنا ۀشعبالمللی کیفری، بین

در مورد  ،از بین این مواردتصور است. باب امکان تسرّی صالحیت به وقایع آینده قابل
تصور یشتری قابلهای بالمللی کیفری به عنوان یک دادگاه عام جهانی ظرفیتدیوان بین

به دلیل  ،نیز وکوزو یشعب تخصصو  کامبوج یهادادگاه ۀژیشعب ودر مورد . است
 امکان رسیدگی به وقایع جدید، در عین فقدان ممنوعیتوقایع موردبررسی و عدم ۀخاتم

 یاب تیراندازی فراهم نیست.رد سامانۀامکان استفاده از  ،نظری

 یگیرنتیجه
جغرافیایی میان محل وقوع جرم و محل استقرار دادگاه و ممانعت  ۀوجود فاصل به دلیل
های معتبر در دادرسی ۀبه ادله، تحصیل ادل طرفنهادهای بی ها از دسترسیدولت

 ،فناوری ۀاست. توسعقرار گرفته مورد توجه که  ی بودهالمللی کیفری همواره چالشبین
در این مورد هم مفید  است، ن گذاشتهای که بر زندگی انساجانبهاز باب آثار مفید همه

های نوینی است که با شناسایی، ثبت و فناوری ۀردیاب تیراندازی در زمر سامانۀ. است
، در دو شدهکز از پیش تعیینابه مر اطالعات مربوط به استفاده از سالح گرمفوری انتقال 

پلیس با جرایم مرتبط با سالح گرم( و نظامی )شناسایی نقاط استقرار  ۀعد شهری )مقابلب
متصور شد،  هسامانتوان برای این از دیگر موارد کابردی که میدشمن( کاربرد دارد. 

های حقوقی . در این مقاله، ظرفیتالمللی استط با ارتکاب جرایم بینمرتب ۀتحصیل ادل
المللی کیفری که درحال بین ۀی پنج محکمهای دادرسینیموجود در اسناد مؤسس و آ

های قانونی ضمنی فقدان ممنوعیت و وجود ظرفیترغم بهو  شدبررسی  اندحاضر فعال
، دو دادگاه به دلیل فقدان صالحیت زمانی خارج از این مدار هساماندر استفاده از این 

 ،وت از سایر محاکم استالمللی کیفری متفاگیرند. در این راستا، جایگاه دیوان بینقرار می
کاهش ارتکاب برای ای های گستردهاز ظرفیت ،شمولیبودن و جهانمیئزیرا به دلیل دا

برخوردار است. طبق  میجرا نیمرتکبان ا یفرمانیکیاز ب یریو جلوگ یالمللنیب میجرا
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ای که برای رم، دیوان از اختیار درخواست تسلیم تمامی ادله ۀاساسنام 69 ۀاز ماد 3بند 
منظور ارائه به چنانچهرو، ازایندهد برخوردار است. تعیین حقیقت ضروری تشخیص می

ر قالب دردیاب تیراندازی  سامانۀتحصیل دلیل با استفاده از  در زمان مقتضی به دیوان،
گامی مؤثر در راستای یا الزام یابد،  شودبه اعضا توصیه  های عضو دیواناجالس دولت
 المللی کیفری برداشته خواهد شد.دیوان بین انجام وظایف

 منابع
 اسناد در یالمللنیب یفریک نظام اهداف» (.1397، محمدعلی و وحید دستجردی، فاطمه )یلیاردب

، ص 81 ، شمارۀ21، دورۀ یحقوق قاتیتحق فصلنامۀ«. یالمللنیب یفریک یهادادگاه ۀیرو و

65-87. 

اول تا  الملل کیفری )از جنگ جهانیتحول و تکامل حقوق بین(، 1399ی، احمدرضا )دیتوح

قضائیه، چاپ  ۀت و انتشارات قومرکز مطبوعا :تهران .اول جلدالمللی کیفری(، دیوان بین

 اول.

 .نسل سومالمللی های کیفری بیندادگاه .(1397)اشکان  آقا سیدعلی دربندی، و ی، مهسارویش

 انتشارات مجد، چاپ اول. :تهران

. رسالۀ دکتری در رشتۀ المللیضمانت اجراهای کیفری در جامعه بین(. 1392، محسن )ریقد

 شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم.حقوق جزا و جرم

 یهاجنگ در یاطالعات نینو یهایفناور نقش» .(1399) خضرایی، حمیدرضا و ی، هادیریمرادپ

 .177-159، ص 2 ۀ، شمار10دورۀ ، نرم قدرت تمطالعاعلمی  ۀدوفصلنام «.ندهیآ
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 .146-113، ص 11 ۀ، شمار3دورل ، فرییپژوهش حقوق ک «.هاچالش و هنجارها

های حقوقی مطالعات و پژوهش مؤسسۀ تهران: .المللی کیفریحقوق بین (.1393) ی، مهدیمؤمن

 شهردانش، چاپ دوم.

 و رانیا یفریک حقوق در لیدل لیتحص» .(1391) محرابی، محمد و ثابت، محمدعلی یمهدو

 .51-45، ص 77 ۀ، شمار11 ۀ، دورقضاوت ماهنامه «.یالمللنیب اسناد
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Gunshot Detection System and Gathering Evidence in 

International Criminal Trials 

Mohsen Ghadir1, Arash Maleki2, 

Abstract 

Gathering reliable evidence is one of the significant challenges in international 

criminal trials. The main reasons for this challenge include location 

differences regarding court and crime scenes and measures taken by states to 

prevent neutral institutes reach for the evidence. In this circumstance, using 

new technologies may be a solution to solve this challenge. The gunshot 

detection system is among new technologies that could be useful. The 

mechanism of this technology works based on identification, recording, and 

immediate transfer of the information regarding using a firearm to a 

designated bureau, having civilian and military usage. Since many 

international crimes happen based on guns, recording and instant transferring 

related information could help the further trial. This article discusses the 

feasibility of using the gunshot detection system regarding the statute and the 

rules of procedure in five currently active international criminal tribunals. The 

International Criminal Court can use this technology more than other courts 

due to paragraph 3 of Article 69 of the Rome Statute and the features of 

permanence and universality. 

Keywords: Evidence, International Criminal Law, Gunshot Detection 

System, Artificial Intelligence. 
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