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 کیده چ

اثبات ادله    ”یالمدع   یعل   نهی“الب  ی کل  یقاعده  بر اساس قانون   11ی  ماده  بر اساس  نیهمچن  .باشدمیدادستان    یبر عهدهبار 

که    باشد می  یابتکار و هنر دادستان و شاک  نیاما ا  ؛ دارد  به عهدهمتهمان را    بیتعق  یوظیفه   زی دادستان ن  ،یفریک  یدادرس  نییآ

نحو    نیکه کدام ادله به بهتر  ندیانتخاب نما  ،لیهر دل  هایضعفبا توجه به قوت و    ،ندینما  آوریجمع   توانندمیکه    ایادله   نیاز ب

ادعا  ها آن  تواند می اثبات  در  نما  یرا  و گواه  ازجمله  ایادلههر    . دی خود کمک  دارد که    ، گواهان  ی اقرار  را  قوت و ضعف خود 

که    یهایویژگی بر اساستا   دهدمی یاریپرونده را   نیو طرف قیتحقو مقام  بیمقام تعق ،ادله هایویژگیشناخت ادله و شناخت 

نگارنده را به نوشتن    هر چیزاز    شیکه ب  یزیآن چ  .شود  می اتخاذ تصم  ایندهپرودر هر    ،هر ادله مشخص کرده است  یقانون برا

  ،است  یمربوط به ادله در کتب و منابع حقوق  ی مطالب مرتبط و عدم رفع ابهامات قانون  یمشاهدهعدم    ،نمود  بیگفتار ترغ   نیا

آنکه   بس  ازجملهمشکالت    گونهاینبخصوص  در  گواه”  خصومت  قضا  بانیگر  ها پروندهاز    یاری“احراز    گیردمیرا    ییدستگاه 

امکان استفاده از منابع   زیگفتار ن   نیدر ا طبیعتا  موارد توسط نگارنده مشاهده نشده است و  نیرفع ابهام ا  یبرا  یمنبع کهدرحالی

 .  شتر فراهم نشده استیب

 

 قوت، ضعف، امور کیفری های کلیدی:  واژه
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 مقدمه   -1

بهتر  دیشا از  گفت  است  ،ادعاها   یاثبات  لیدال  نیبتوان  متهم  از  چراکه  ،اقرار   ی)جعفر  .شودمیمتزلزل    گر ید  لیدال  کمتر 

نزد   ق یتحق  یمرحله اقرار او در    و یا  به وقوع جرم  مأموران  دنیآگاهان  یعنی  بی“ اعالم متهم قبل از تعق(  129  ،1386  ،یلنگرود

 ( 91 ، 1380 ،یتیآو  ینیام)“ . . . در کشف جرم باشد  مؤثره ک  یدادرس ای و  قیمقام تحق

  ی مقر باشد و حت  هیعل  یقانون  طیاگر شرا  ی حت  ،قرار داد  شیریاقرار را مورد پذ  تواننمی  راحتیبهاست که    نیاما ضعف اقرار ا 

  ، دهدیاز آنچه از دست م  شیب  یزیچ  ، متهم با اقرار خود  ، موارد اقرار متهم  ی در برخ  . باشد  یقطع   یمجازات و  ، اگر با اقرار متهم

  گران یتوسط د  گرید  یرا متحمل شود اما از سو  ینقد  یاز جنس جزا  یممکن است مجازات  گرچه  گر یبعبارت د  .آورد  ی بدست م

از نظر دور داشت که    دی“نبا  .جبران خسارات جبران شود  یتوسط صندوق ها   ای  گرانیتوسط د  یتا خسارات و  شودمی  عیتطم

با    د ی که با  گیردمیخالف واقع صورت    یارهااقر  ی برخ  ،قاتیو به منظور منحرف ساختن تحق  ییسودجو  ا ی  ی عاطف  ل یگاه به دال

 ( 142 ،1393 ، ی)خالق ”. ستینگر  ها آننسبت به  اطیدقت و احت

نبوده    انیدر م  یاساسا” تصادف   چراکه  .است  یاقرار در تصادفات ساختگ  ،کند  یاقرار م  تیمتهم برخالف واقع  کهیموارد  ازجمله

تا    دهند یرا تصادف جلوه م  یحادثه ا  ،گری کدی  یبلکه حداقل دو تن با تبان  ،جراحات و صدمات در اثر تصادف نبوده است  ،است

  یاقرار و بررس  شیریدر عدم پذ   دی با  ،نیو ضابط  ییکارشناس و مقام قضا   ،ردموا  نیلذا در ا  .ندینما  افتیدر  مهیرا از ب  یخسارات

  است  زممکنیمنجر به جراحات ن  ینظامات دولت ت یمطرح شده با عنوان عدم رعا ی هاپروندهدر  . دقت داشته باشند طیکامل شرا

اداره    ایخسارت از شرکت    ای   هید   افتیدر  یصرفا” برا  هرخ نداده است بلک  یی جرم ادعا  اساسا”  ی عنی  ، مشکل مطرح شود  نیهم

 ( 168 ،1397 ، )اردبیلی .شودمی لیمبنا تشک ی ب ایپرونده ،مارستانیب  یعدم پرداخت خسارت ها یبرا یحت ای یا

اقرار   نیممکن است ا  چراکه  .در پرونده شود  قاتیتوقف تحق  یبرا  یمالک   دیصرف اقرار نبا  زی قتل عمد ن  یهاپرونده  یبرخ  در

از مجازات مجرم واقع  ینداشته باشد و برا  تیواقع ا  ؛مطرح شده باشد  یاقرار  یفرار   یمقتول که برادرزاده    یعمو  نکهیمانند 

اقرار به    ،فرار مجازات برادرش از مجازات قصاص  یپدر مقتول برا  ،کند   ی را پنهان م  لموضوع قت  ،خود را به عمد کشته است

  ر ی ممکن است غ   نیهمچن  . از مجازات قصاص معاف باشد  زیخود ن  ،ضمن پوشاندن موضوع قتل توسط برادرشکند تا    یقتل م

مسلمان    ریتا غ   د ی اقرار به قتل نما  ، نفس   قصاص فرار مجازات قاتل از    یبرا  ی را به قتل برساند و مسلمان  ی مسلمان  ر یغ   ، یمسلمان

مسلمان    ریمسلمان در برابر کشتن غ   چراکهکشتن قتل فوق قصاص نشود    یبرا  یفرد  چیو در عمل ه  زدیاز مجازات قصاص بگر

 (42 ،1398 ،یشورآ) . شودمیقصاص ن

واقع    شیریاقرار مورد پذ  ،پرونده  یها  تیاست که ممکن است بدون توجه به واقع  نیاقرار ا  بی گرفت از معا  جهیتوان نت  یم  لذا

مقر اقدام کرد و    تینسبت به محکوم  ، یصرف اقرار به جرم  تواننمی  راحتیبهاست و    یپنهان   یایزوا  یاقرار دارا  کهیشود در حال

کورد   یقانون مجازات اسالم  171  یمادهموضوع در    نیا  .ابدیالزم همچنان ادامه    ییقضا  اماتاقد  ،است با اقرار متهم  ستهیشا

  قات یدارد تحق  فیدادگاه تکل  ،خالف مفاد اقرار باشد چناچه قرائن و امارات بر  ،فوق  یماده  بر اساس  . توجه مقنن واقع شده است

همان ماده    ریر واقع بودن اقرار علم حاصل کرد برااساس بخش اخیمتهم را ادامه دهد و چنانچه دادگاه به غ   هیله و عل  مرتبط

اگر متهم در دادسرا اقرار    ،فوق به “ دادسرا” اشاره نشده است  یمادهاما از آنجا که در    ؛دیصادر نما  یرا  ،بدون دغدغه  تواندمی

را به دادگاه محول   شتریب   قاتیو تحق  د ی نما  دار قرار ص  د یاقرار با  یدادسرا برمبنا  ا یآ  ، نمود و قرائن مخالف اقرار در پرونده بود

نشده است اما    ی فوق با “ دادسرا “ اشاره ا  ی مادهرسد گرچه در    ی بنظر م  د؟ ی نما  ل یناقض اقرار را تکم  قاتیخود تحق  ا ی   د ینما
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از اصول دادرس  فیوظا  بر اساساست دادسرا    ستهیشا اقرار را ادامه د  قاتیتحق  ،یعام خود مستنبط  و چنانچه   هدمتناقض با 

 (59 ،1390  ، این ی اسد) .دی نما م یاتخاذ تصم ،بدون توجه به اقرار متهم ، همان ماده  بر اساس ، اقرار بدون مبنا باشد

متهم در جرم   ایپروندهمشاده شده است که در    .نمود  میجرا  یمقنن به تکرار اقرار در برخ  دی توان تاک  یاقرار م  گری د  بیمعا  از

صادر نمود اما متهم پس از    یاقرار فوق قرار جلب به دادرس  بر اساس  ییدر دادسرا دو نوبت اقرار نمود و مقام قضا  یسرقت حد

دونو  ،ی مدت از  دادگاه  ادر  به    قراربت  و صرفا  نمود  نمود  کیعدول  اکتفا  اقرار  ا  .بار  از  نظر  در    نکهیصرف  اقرار متهم  نوبت  دو 

  ، د یاعام کرد اساسا” اگر متهم در دادگاه اساسا” اقرار خود را انکار نما  د ی با  ، ریخ  ا یکند    ی سرقت را اثبات م  یدادسرا جرم حد

اقرار متهم در جرم سرقت    یاز قانون مجازات اسالم  218و    172  یماده  بر اساس  رسدیبنظر م  .معتبر خواهد بود  لیکدام دال

 . انجام شود یرا یصادر کننده   ینزد قاض  دی با یحد

 

 گواهان  یگواه

  ی بتوان گفت که گواه  ،احصا شده است  یقانون مجازات اسالم  177  ی مادهگواهان که در    یالزم برا  طیابا توجه به شر  د یشا

محکه ثابت شود و    یگواهان برا  طیشرا  د یابتدا با  چراکه  .استناد کننده به آن دردسر ساز است  یادله برا  ریاز سا  شیب  ،گواهان

  . ریخ  ایاطالع دارند    نیطرف  یگواهان از تمام موضوع ادعا  ست یمشخص ن  ،بروز کند  ستممکن ا  گریپس از آن هم مشکالت د

ن واقع  ستیمشخص  باق  تیتمام  آنان  ذهن  است    ی در  اساس  نیهمچن  .ریخ  ا یمانده  اسالم  176  یماده  بر  مجازات    ی قانون 

شده به    ی پس هر گواه معرف   .است  ادگاه با د  ی قضائ  یدر حدود اماره    ،ی ات گواه در علم قاضو ارزش اظهار  ریتاث  زانیم  صیتشخ

شرع  گواه  بعنوان  شرا  شودمین   یتلق  یدادگاه  دادگاه  است  الزم  بررس  طیو  ا  یحت  .دینما  یرا  شود  نیاگر  اجرا    ن یا  ،اقدامات 

 .  مدبه ستوه خواهند آ یدگ یرس یپرونده از اطاله  نیطرف ی که حت یزمان بر خواهد بود بگونه ا اریهر پرونده بس یاقدامات برا

نباشند ممکن است تا زمان    اتیح دیگواهان در ق  ،یگواه یممکن است تا ادا  .ادله است یامحا ،ادله گونهاین گرید های ضعف  از

نماند    زین  لیدل  نیتام ب  ای گواه زنده  از وضع  .از دسترس خارج شود  ا یشود    د یشد   یماریدچار  دادگاه    ، گواهان   تیعدم اطالع 

گواهان اطالع نداشته   تیاگر دادگاه از وضع   ، قانون فوق   197  ی ماده  بر اساس  .باشد می  دلها  ن یاستفاده از ا  یبرا  یگریضعف د

 نیا  یپس عدم اجرا  . دیمتوقف نما  را  ی دگیرس  ،از ده روز باشد   شیب  د یکه نبا  تیو کشف وضع  طیتا زمان احراز شرا  دیبا   ، باشد

از   قانون  ی دگیرس  ، یقانون  ی مادهبخش  از حدود  را  ادله  ا  نیا  ت یرعا  . کند  یمخارج    یبه  به  در    یمعنا است که مدع  نینکات 

 ( 67 ، 1382 ،)ایمانی . دیرا به محکمه ارائه نما یگریکند دالئل د ی خود تالش م  یجهت اثبات ادعا

  تواند می  یی مقام قضا  ، یقانون مجازات اسالم  186  ی مادهحاصله از    اریبا اخت  ، نباشد  ییامکان حضور گواه در مرجع قضا  چنانچه

و به آن استناد   یبررس  تیانتساب و احراز هو  طیضبط شده را با احراز شرا  یها  لیفا  ای  دیبه صورت برخط ارتباط برقرار نما

اطالعات آن   لیو تکم  یام اس دادگستر  ی س  یسامانه    ی دشوار است اما با بروزرسان  یتا حد  هگوا  تیهو  صیامکان تشخ  . دینما

و مشخصات گواهان در س عکس  ز  ستمیو درج  مقام قضا  نیا  ی ادیتا حد  و  است  رفع شده  از    تواندمی  یی مشکل  استفاده  با 

فوق تا    یسامانه    یبا ارتقا  ،اهان و متهمانگو  ییدر واقع ضعف عدم شناسا   .د ینما  ییآنان را شناسا  یمخاطبان تا حد  یعکسها

به   ییبوده است که اکنون مقامات قضا  ن یسالها ا  نیمثبت در ا  اریو بس  مؤثراز اقدامات    یکی برطرف شده است و    ی ادیحد ز

  ار یبس  ،یگواه  یمتهمان به گواهان در زمان ادا  یموضوع جهت معرف  نیدارند و ا  یعکس و اطالعات گواهان و متهمان دسترس

لذا با استفاده    .شناسند  یرا نم   هاآناما    نندیب  ی متهمان را در محل م  یاز گواهان چهره    یاریاصوال بس  چراکه  ، باشدمیکارآمد  
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اقدام مذکور  یاز سامانه   متهمان را    یاست که اگر چهره    یدر حال  نیا  .برطرف شده است  یادی مشکل تا حد ز  نیا  ،فوق و 

 .  کرد ییارائه شده متهمان را شناسا یعکسها بر اساسوان باز نت دی شا ، کرده باشد رهیذخ

انجام    ی کاف  ی است که در اظهارات گواهان مداقه    یضرور  ، باشدمیصرفا” اظهارات گواهان    ،یی مرجع قضا  م یتصم  یمبنا  ی وقت

لذا الزم است قبل از   ،قائل نشدند   یو افترا فرق  دی تهد  ،نیمفاد توه  نیب  مشاهده شده است که گواهان  ،یدر موارد متعدد  .شود

  در  .از گواهان سوال شود  قا” یمجرمانه دق  نیالزم است عناو  .به گواهان ارائه شود  ی کاف  حیتوض  ردمو  نیشروع شهادت آنان در ا

“ متهم    گواه اعالم نمود:   .چه بود   نیاز گواه سوال شد که عبارت توه  . کرد”  نیتوه  ی گواه اعالم نمود: “ متهم به شاک  ای پرونده

که   شودمیاز گواه سوال    یدر موارد  .شودمین  یبه طرف مقابل تلق  نیتوه  رتکه آن عبا  یدر حال  .اعالم نمود خاک بر سر من “

م   ، است  دهیشن  د یتهد   ایآ اعالم  پاسخ  در  و    دهیشن  د ی تهد  د ینما  یگواه  اساساست  محکوم  نیهم  بر  حکم    تیمطلب 

: “ متهم گفت  دی نما  یگواه در پاسخ اعالم م   . چه بوده است  دی عنوان تهد  شود میاز گواه سوال    ی گاه  کهیدر حال  .شودمیصادر

قانون م از  را  ا.  رمیگ  ی حق خود  قانونا” تهد   نی”  از مجار  ی متهم مدع   چراکه  ،شودیمحسوب نم  د یجمله    ی قانون  یشده است 

 یرا  یمبنا  ،گواه  یکل  یممکن است همان جمله    کهیحالدر    ،باشدمیهرشهروند    یعیحق طب  نیحق خود خواهد بود و ا  ریگیپ 

دق  لذا  ،متهم شود  تیمحکوم اظهارات  را  قیاخذ  در صدور  بس  یگواهان  ا  ، باشدمی  مؤثر  اریعادالنه  به  توجه  موضوع   نیعدم 

 ( 89 ، 1395 ،)بازگیر  .خواهد شد نیموجب نقض حقوق طرف

  یی حضور در مراجع قضا  یگواهان برا  لیعدم تما  ،در شعب  ها روندهپ   نیطرف  تیتراکم جمع  ،اخذ اظهارات گواهان  یلذا دشوار 

 .  شودمیاستفاده از گواهان محسوب  های ضعفاز  ،ی و انتظام

بلحاظ    شود می  شنهاد یبه شکات پ   ،شودمیمتهم    یارتکاب جرم بصورت مکرر از سو  ی مدع   ی که شاک  هاپروندهاز    یاریدر بس 

 هیمجرمانه توص  نیضبط عناو  یبرا  نیبه استفاده از دورب  شتریو ب  ندیاستفاده نما  گرید  یاز ادله    ،مذکور  هایضعفمشکالت و  

 .  شودمی

اقدام مجرمانه را عل  یگواه مدع   ،یموارد متعدد  در بعنوان   ،خود گواه در همان زمان انجام داده است  هیاست که متهم همان 

 گونهاینچنانچه    .کرده است و هم به گواه  نیتوه  یاست که متهم هم به شاک   یگواه مدع   ،یخانوادگ  یاز دعاو  یاریمثال؛ در بس

ضمن استدالل و   تواندمی  یقانون مجازات اسالم  177ی  ماده  بر اساس  ییمقام قضا  ،علم آور باشد  ییمقام قضا  یبرا  ،ها   یگواه

  ی که گواهان خود قربان یطی اما در شرا ؛ دی صادر نما تیحکم محکوم ،خود و اشاره به منشا علم خود یموضوع در را ن یاشاره به ا

در    ییپس مقام قضا   انجام نگرفته است؟  ی قبل  ی با تبان  ،یگواه  یادا  نیاعالم کرد که ا  تیبا قاطع  توانیچگونه م  ،جرم بوده اند

موضوع که گواه اساسا”    نی ا  .د ینما  یتوجه کاف   یبودن و  نفعیشده الزم است به احراز خصومت و ذ  ی گواه معرف  طیشرا  یبررس

 . شودمیمحسوب  اثبات یچالش بزرگ در ادله  یتامل دارد و خود نوع  ینه خود جا  ایخصومت هست  ینفع و دارا یدارا

از گواه  ،ادله  گونهاین  گرید   هایضعف   از پرونده با    نیطرف  انیم  یریگواه و بروز خصومت و چه بسا درگ  یاطالع طرف مقابل 

از مفاد گواه  نیشده است طرف  دهید   یاریرد بسدر موا  .باشد میگواه   اقدامات   یپرونده  گواه ناخوشنود بودند و نسبت به گواه 

گواه و متهم    یخصومت محدود به رابطه    نیا  .شده است  یگرید  یموضوع منجر به پرونده    نیانجام داده اند و هم  یمجرمانه ا

که قانون    یاجازه ا  بر اساستوان    یم   یمشکل تاحد  نیرفع ا  یبرا  .شودمیاز گواه ناراحت    زی ن  یاوقات شاک  یلیو خ  باشد مین

ارائه   از  طرف  یداده  به  گواهان  ا  یخوددار  نیمشخصات  اما  ا  ها پروندهتمام    یبراموضوع    نینمود  بهرحال  و  ندارد    ن یامکان 

 ( 185 ، 1385 ،)دیانی .باشد میموضوع  نیا هایضعف موضوع از 
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 تیاهم  زین  یگواه  رشیپذ  ی الزم برا  طیالزم است به شرا  ،دی نما  یگواهان صدور را  یگواه  یقرار است دادگاه بر مبنا   چنانچه

 .  د ینما یبررس کیبه    کیگواه را  شیریپذ یمندرج در قانون و شرع برا طیدهد و شرا

موضوع روشن   ن یدارد که اگر ا تیتوجه به عدالت گواه آنقدر اهم ، اول اعالم کرده است دیهمانطور که شه  “ ی ان جهل استزک “

اما در    ،شده است  دیو در شرع ق  یعدالت در قانون مجازات اسالم  طیشرا  .دیرا اثبات نما  یعدالت و   ،یالزم است مدع  ،نباشد

خود را    یحاضر است اطالعات شخص  زانیتا چه مشده    یگواه توجه کرد؟ گواه معرف  عدالتتوان به    یم  زانیچه م  ییعرف قضا

و اطالعات گواه را در    دینما  فاینقش ا  نهیزم  نیحاضر است در ا  زانیتا چه م  زیقرار بدهد؟ معرف گواه ن  ییمرجع قضا  اریدر اخت

ب  ناز گواها  یاریاز آنجا که بس  د؟ یارائه نما  یی خصوص به مرجع قضا   نیا   ی گواه  ی حاضر به ادا  یحت  ی و مال  ی جان  میبلحاظ 

خواهند   یگواه  یبه ادا  یکمتر  لیتما  ،گواه را دارد  یقصد ورود به اطالعات شخص  ییاگر بدانند مرجع قضا  ”طبیعتا   ،ستندین

به قانون    ملموجب عدم ع   دیضعف نبا   نیاما ا  ؛برود  نیصورت از ب  نیبه ا  زیاندک ن  یممکن است همان ادله    تیداشت و در نها

توجه    ،ی سوابق و  یعدالت و  ازجملهگواه    طیبه شرا  ی در حد معقول و در حدود قانون  ، ییعرف قضا  بر اساس  د یو شرع شودو با 

نقض حقوق طرف  تا موجبات  نشود  یبا گواه  نیکرد  فراهم  به شرا  .نادرست  توجه  بررس  طیلذا  لزوم  و  کامل    یخاص هر گواه 

ا  ،گواه  طیشرا به  ا  شودمی  نیمنجر  از  استفاده شود  نیکه کمتر  اساس  .ادله  اسالم  197  یماده  بر  چنانچه   ،یقانون مجازات 

شده است    ده یگرچه در عمل کمتر د   ، دی را موقتا” متوقف نما  ی دگیالزم است رس  ، گواهان اطالع نداشته باشد  تیدادگاه از وضع

است محاکم بدون    ستهیلذا شا  ، استتوجه مقنن بوده    ردمو  ، گواه  طیاما دقت در شرا  د ی فوق عمل نما  یماده  بر اساسدادگاه  

 ( 42 ،1398 ،)زراعت . توجه داشته باشند یقانون ی ماده نیبه ا ،موضوع  نیتوجه به زمان بر بودن ا

 

 نیطرف یاستناد یو تماس ها  امکهایپ

از طر  نیطرف  انیم  یتبادل شده    یها  امکیپ  پ   هاآنکارت    میس  قیدعوا    ، هاآن  یرسان ها  امیتبادل شده در پ   یها  امکیو 

قانون مجازات   211  یمادهمستد به    هاآن علم خود و استناد به    بر اساس  ییعلم آور باشد و مقام قضا  یی مقام قضا  یبرا  تواندمی

 .  دی صادر نما یرا یاسالم

خود و در   یشگو  یها و ارائه    امکیبا چاپ پ   راحتیبه  تواندمیها    امکیپ   یمدع  .ادله به در دسترس بودن آنهاست  نیقوت ا 

تر   دیادله نسبت به استفاده از گواهان مف  نیا  .ندیدالئل خود را ارائه نما  ،متخصص  نیتوسط ضابط  یصورت لزوم مستند ساز

در صورت   .را ندارد  رهیو غ   ییدر مراجع قضا  تیخاص گواهان و ازدحام جمع  طیشرا  زدردسر تردد گواهان و احرا  چراکه  ،است

و استفاده از شماره تلفن   دیاستعالم نما  نیبصورت آنال  راحتیبه  تواندمی  ییمقام قضا  زیجهت استعالم مالک شماره ها ن  ،لزوم

مورد محرز شد که شرکت   کیکه حداقل در    تاس  نایادله  نیاما ضعف ا  ؛ استعالم نخواهد شد  یبرا  یدگیرس  یموجب اطاله  

  ی ارسال کننده    ،که متهم  یخود نمود بگونه ا  یبه گوش  امکیخودش اقدام به ارسال پ   یهک شد و شاک  یتوسط شاک  یارتباط

 یو نم توان برا  باشد میدشوار و زمان بر    یبه متهم کار  امکی و عدم انتساب پ   یاثبات هک شرکت ارتباط  .شناخته شد   امکیپ 

با توجه به موضوعات   ، پرونده  نیها به طرف  امکیپ   یبا ارائه    ،به اتفاق موارد  بیموضوع ورود کرد اما در قر  نیبه ا  ایپرونده  ره

 ار یپرونده بس  یها  تیرد واقع  ایدر جهت اثبات    ، ها  امکیها را قبول داشته اند و ارسال پ   امکیهر دو طرف ارسال پ   ،تبادل شده 

 .  راهگشا خواهد بود

شرا  زین  نیطرف  یصوت  یها  تماس همان  احراز  قضا  یبرا  تواندمی   طیبا  باشد  ییمقام  اور  اساس  .علم    ن ییآ  659ی  ماده  بر 

ادله و    نیا  .دیاطالعات آنان را کسب نما  ،یارتباط  یها  ستمی س  قی از طر  یطیبا احراز شرا  تواندمی  ییمقام قضا  ،یفریک  یدادرس



فقه  و حقوق  سیاسی،   علوم مطالعات  

 141-148، صفحات 1401  تانزمس  ،4 شماره  ،8 دوره

146 

 

آنان احراز شرا  ،اظهارات  قانون  طیبا  آنجا  ،باشدمیکامال معتبر    ،مندرج در  از    ی شده که حت  یممکن است گواه معرف  کهییاما 

باشد    ی طیباشد و در مح  گرانی د  یمورد سواستفاده    ،کند   ی صحبت م   ییبا ضابط قضا  ا ی  یی با مقام قضا  یصوت  یریبصورت تصو

نقطه   ،مطلب  نیدر واقع ا  .شود زیپره ی امکانات نیاز استفاده از چن ، است تا درحد امکان ستهیلذا شا  ، ندیبه او القا نما  ی که مطالب

 .  باشد میموضوع  نیضعف ا

  ؛ بوجود نخواهد آمد   یمشکل تاحد  نیا  ،کند  یبرقرار م  یری با گواه ارتباط تصو  یقبل   یبدون هماهنگ  ییمقام قضا  کهیزمان  البته

  ی را بدون دقت و توجه کاف  یخاص دادگاه قرار نخواهد گرفت و ممکن است مطلب  طیضعف وجود دارد که گواه در شرا  ن یاما ا

نما ادا  ای   دی اعالم  به  از واقع  یمطالب  ،سوگند  یبدون توجه  نما  تیرا بدور  از    نیا  . دی اعالم  فوق    یمادهاعمال    هایضعفموارد 

  ی تا از تردد ب  د ینما  لیتکم  قیطر  نیپرونده را از ا  یاصل  ریبتواند اطالعات غ   یی مناسبت نباشد مقام قضا  یب   د یهستند اما شا

 .  شود یخوددار گرانید  ایمورد گواه 

  افت یو ذهاب را در  ابیا  ی  نهیرا دارند که هز  اریاخت   نیگواهان ا  .است  هاآن بودن    نهیهز  یها و تماسها در ب   امکیپ   ی  دهیفا  

 .  باشد می یآنچنان  ی نهیفاقد هز ،یاستناد یو تماسها یاستناد یها  امکیاما پ  ندینما

پ   ی مدع  ی شاک  ایپرونده  در بود  برا  یاز سو  نیتوه  ی حاو  ی ها  امکیشده  برا  یو  یمتهم  موضوع    ن یا  یارسال شده است و 

خودش جهت    یاست و شاک   داده   ی شاک  لیخود را بصورت امانت تحو  یشده بود که گوش  ی متهم مدع   . مطرح کرده بود  تیشکا

در    .نموده است  تینموده است و سپس اقدام به طرح شکا  یشاک  یبه گوش  امکیاقدام به ارسال پ   ،تحت فشار قراردادن متهم

اثبات دل   "  یالمدع  یعل  تهیالب  "  ی قاعدهحالت با توجه به    نیا   لیرا امانت تحو  یگوش  یو   یوقت  .بر دوش متهم است  لیبار 

همچنان بر    نیتوه  یفریک  تیمسئول  نصورتیا  ر یدر غ   . دیخود را اثبات نما  ی و ادعا  ردیبپذ   ز یآثار و تبعات آنرا ن  د یبا   دهد می

 .  است یدوش و

  ی شاک   ایپروندهدر    .است  مؤثر   میاز جرا  یاریبلکه در بس  ،یتلفن  دیو تهد  نیتوه  مینه تنها در جرا  نیطرف  یها و تماسها  امکیپ 

ا  ینمود و مدع  تیفقره چک شکا  ک یدر امانت    انتیخ  یبرا   ل یکه با متهم داشته است چک را امانت تحو  یشد در معامله 

شد که    یمتهم مدع   .استرداد چک را داشته است که مسترد نشده است  یتقاضا  ،متهم داده است و پس از پرداخت وجه چک

شاک است  نبوده  امانت  و  است  بوده  معامله  ثمن  واقع  در  طر  اصرار  یچک  از  تا  دهد  جلوه  امانت  را  که چک  است   قیداشته 

ک بدهد  ،یفریمجازات  قرار  فشار  تحت  را  نم  نیطرف  دی شا  .متهم  حق  یخودشان  در  که  ایدانستند  معامله   ،چک  نیقت  ثمن 

بوده است   نکهیا  ای   باشدمی ا  .نبوده است  انیدر م  زین  یقرارداد کتب  ،امانت    ،نیطرف  یها  امکیپ   یبررس  یبرا  ،تیوضع  نیدر 

احراز واقع  نیطرف  یتماس ها  یبررس ا  باشدمی  مؤثر  اریها بس  تیدر  در    .باشد میتبادل شده    یها   امکی پ   ی از قوت ها  نیو 

ب  کهیحال حت  یاریسدر  موارد  ذ  یگواهان  ی از  در  دارند  لیکه  حضور  جزئ  یاطالع   ،قرارداد  ذهن    اتیاز  در  که  آنچه  و  قرارداد 

و   تیرسانها در آشکار کردن واقع  امیپ   قیکارت و چه از طر  میس  قی چه از طر  نیطرف  یها  امکیندارند اما پ   ،بوده است  نیطرف

 ( 186 ،1394 ،انی )گلدوز .باشدمیراهگشا  اریبس نیقصد طرف

ها از    امکیاوقات پ  ی گاه ، پرونده باشد ن یطرف یاز سو "ها حتما امک یپ   باشدمین یازین تیاحراز واقع یبرا  ی تر آنکه گاه جالب

 انیاطراف  یها از سو  امکیپ   یدر همان پرونده چه بسا ارائه    . شودمیطرف مقابل ارسال    شاوندانیخو  یپرونده برا  نیطرف  یسو

 .  کند یدر تبادل چک را آشکار م نیو قصد طرف دی را رفع نما یابهام ،پرونده به طرف پرونده 
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آمده است    ش یخواهند بود کمتر پ   مؤثرندارند و فقط در جهت کشف موضوع پرونده    یفریها وصف ک  امکیپ   گونهاینکه    ازآنجا

به اتفاق    بیبلکه در عمل قر  دی را نما  ی صوت  ل یفا  ای   امکیقصد جعل پ  ی فرد  ا یانکار مطرح شود    ی ادعا  ها آنکه در خصوص  

 ( 142 ،1395 ،انیگلدوز) .وجود ندارد ،بود  یکه در بحث قبل ی و لذا ضعف دان رفتهیرا پذ ها   لیپرونده اصالت فا نیطرف

ا  نیبنابرا م  نیاز  برداشت  برا  میکن  یگفتار  بهتر  یهمانطور که معمار ساختمان  به  با  نیاحداث ساختمان  به    دیشکل  اشراف 

  های ویژگیاست به    ستهیسرو کار دارند شا  ایپروندهکه با    یافراد  ،داشته باشد  یخاص هر ابزار و مصالح ساختمان ا  هایویژگی

شناخت استفاده از    . انجام شود  یدگ یرس  یعادالنه و بدور از اطاله    ی دگیروند رس  نیداشته باشند تا بهتر  ی خاص هر ادله آگاه 

اشراف و تسلط به قوت و    .ستیور از قانون ند   ی دگیو رس  یعملکرد سنت  ی به معنا  ، هر ادله و اطالع از قوت و ضعف هر ادله

  ی در جهت اجرا  یکمک موثر  ،به ادله  یتسلط کاف  تدر صور  زیبلکه وکال و شکات ن  ،ستین  ییمقام قضا  یضعف ادله صرفا” برا

خاص ادله مانند تعدد اقرار   طیشرا  یدر اثر غفلت به برخ  ییممکن است مقام قضا   چراکه  ،ندی نما   توانندمیعدالت و احقاق حق  

ننما توجه  قذف  وک  ،دیدر  ا  لی اطالع  در  را  نهیزم  نیمتهم  صدور  اهم  یدر  حائز  مفاسد    یپرونده    در  .باشدمی  تیعادالنه 

ازموکل خود تقاضا  ،ی متهم در جرم مال  ل یوک  ،کالن که در رسانه ها گزارش آن منتشر شد  یاقتصاد   ی اجرا  ی در مقام دفاع 

را نمود بازتاب داشت  نیا  ،قسامه  ا  تیحکا  ،مطلب که در رسانه ها  را    گاه ی با جا  یچندان  ییآشنا  یداشت که و  نیاز  ادله  هر 

 . دارد تیاهم اریضعف ادله بس وبه قوت  ی لذا تسلط کاف ،ندارد
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 .  1396  یمجلدات اول تا سوم انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ،یفریک  یدادرس نییآ ،محمود ،یآخوند .5

 .  1398 ،چاپ پنجم ،جلد اول انتشارات سمت یفریک یدادرس نییمحمد آ ،یآشور  .6

 1395، یانتشارات فردوس ،ها آن و احکام راجع به  یادله اثبات دعو دالل ی ،ریبازگ .7

 1386 ،دوم  تایب  ،انتشارات گنج دانش ، ییقضا اسالمی  ، المعارف علوم رهیدا جعفر ،محمد ،یلنگرود یجعفر .8

 1393 ، 25 چاپ ،شهردانش یحقوق یمطالعات و پژوهش ها  یموسسه  ،یفریک یدادرس  نییآ ،یعل  یخالق .9

 .  1385 ،چاپ ، سیانتشارات تند یفریو ک ی در امور مدن یعبدالرسول ادله اثبات دعو  ،ی انید .10

 1398 ،انتشارات قانون مدار ، یادله اثبات دعو عباس ،زراعت .11

 . 1395 ،نشر دادگستر ،یفریدر حقوق ک یی گفتارها ،ایرج ، انیگلدوز .12

 .  1394 ،ی جلد اول انتشارات جهاد دانشگاه تطبیقی ،یفریحقوق ک ،رجیا ، انیگلدوز .13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


