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 شهادت بر شهادت

 
 ١لو عليرضا قرجه   
 شناسي دانشگاه شهيد بهشتي دانشجوي دكتراي حقوق جزا و جرم   

 چكيده      
 ةگـاه توسـط ادلـ    :گيـرد  يفـري از دو طريـق صـورت مـي    كاثبات موضـوعات  

 ةادلـ . شود مستقيم انجام مي ةيفري و گاه توسط ادلكغيرمستقيم، مانند امارات 
مجرمانه از حواس پنجگانـه   ةواقع كه در آن براي دركاي هستند  مستقيم ادله
شـده نسـبت بـه     قول انجـام در اين مقاله، به بررسي ارزش نقل . شود استفاده مي

تطبيقـي در حقـوق    ةبررسي موضوع، بـا مطالعـ  . شود يفري پرداخته ميك ةواقع
 .ال و ايران به انجام خواهد رسيد امنك

 .شهادت بر شهادت، دليل، اثبات، حقوق انگليس :يواژگان كليد
 مقدمه
شوند، همواره شـهادت مـورد توجـه     ه با شهادت ثابت ميكي يثرت دعاوكبه جهت 
ه ساير طـرق  كباشد و بخصوص در گذشته  شرعي معادل شهادت مي ةبين. بوده است

اثبـات  بينـه از طـرق مهـم    وجـود نداشـته،   .. .و» اي. ان. دي«اثبات مثل اثر انگشـت،  
                                                        

١. a_gharacheloo@sbu.ac.ir 
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ارزش  ,بعـد از ويژگيهـا و صـفات شـاهد     قابل طرح از مباحث. رفته است شمار مي به
 .باشد اثباتي شهادت بر شهادت مي

تحقيق در درك مبـاني مفـاهيمي از جملـه شـهادت بـر شـهادت، در       اهميت اين 
منظور از مبـاني، ميـزان تأثيرگـذاري قواعـد فقهـي،      . باشد حقوق ايران و انگليس مي
بـا ديـدن ريشـة    . باشـد  گيري ارزش شهادت بر شهادت مي حقوقي و عرفي در شكل

و ) يـا حقـوقي  عرف، قواعد فقهـي  (ادلة اثبات، از جمله شهادت بر شهادت در ايران 
توان به تقارب يا دوري حقـوق دو كشـور    مي) روية قضايي و نظر دكترين(انگليس 

هرچنـد كـه تعمـيم نتـايج آن در     . دهنده نظـر داد  در اين مفهوم از جهت مباني شكل
 .باشد ها دشوار مي ساير حوزه

ه در مفهوم شهادت بر شـهادت  كهدف از انتخاب اين موضوع حل ابهاماتي بود 
آن و اعتبـار  بـوده   مورد پذيرشاي  ه شهادت بر شهادت تا چه درجهكاين. استنهفته 

در دادگاهها چه ارزشي براي آن قائل هستند و بين رويه و آنچـه   ؟چه ميزان استبه 
در قانون هست، تعارض وجود دارد يا نـه؟ حقـوق انگلـيس نيـز بـا تعريـف خـود از        

نـد و  ك بيشتري مي كمك درست از شهادت بر شهادت كشهادت بر شهادت به در
 .شود سيستم ديگر با حقوق ايران سنجيده مي كضعف و قوت ي طنقا

ه احتمـاالً دادگاههـا در شـناخت    كـ خواهد بـود  معضالتي حل تأثير تحقيق فوق 
دادگاههـا در قبـول    ،رغم پذيرش قانوني علي. شهادت بر شهادت با آن روبرو هستند

. دنـ نماي ننـد و احتيـاط بيشـتري مـي    ك ميشهادت بر شهادت با تأمل بيشتري برخورد 
ارهـاي حـل   كراه ةهـا و سـپس ارائـ    شايد اين معضل با بيان برخي مصاديق و پرونده

 .بيشتري به تلطيف نظر دادگاههاي ايران داشته باشد كمكآنها، 

 لياتك. 1
بـه  » شـهادت بـر شـهادت   «باشـد،   ه در آيين دادرسي قابل بحث مـي كاز موضوعاتي 

اين موضـوع بـه جهـت ارتبـاط بيشـتر بـا مسـائل        . استاثبات دعو ةلي از ادكعنوان ي
م نباشـند، حضـور   كـ ه شايد هم، كامروزه در مواردي . استاهميت ، حائز اربرديك

بحـث تطبيقـي   . م دادگاه موقوف به شاهد فرعي استكشاهد اصلي متعذر بوده و ح
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دو  در ،ند تا ارزش اثبـاتي شـهادت بـر شـهادت و علـت چنـين ارزشـي       ك مي كمك
 .دام، با اين دليل اثباتي معلوم شودك برخورد هر ةشور مشخص شده و نحوك

 مفهوم دليل و بار اثبات. 1ـ1
، دو مفهـوم در ايـران و   دقبل از ورود بـه مفهـوم شـهادت بـر شـهادت ضـرورت دار      

ه در دو كـ در اين مفهوم، به آنچه . مفهوم اول دليل است. انگليس توضيح داده شود
و معيـاري   باشد، پرداخته خواهد شد و سپس مفهوم بار اثبات مي» لدلي«نظام حقوقي 

 .شود رود، بررسي مي ار ميكه در آن براي سنجش ادله به ك

 مفهوم دليل. 1ـ1ـ1
رغم انگليس،  علي. ترين تعريف شده استكدليل در حقوق ايران و انگليس از نظر د

معنا، دليل به عنوان  كدر ي .در حقوق ايران در قانون نيز، معناي دليل بيان شده است
 ةه مـاد كاين ويژگي است .  باشد  موضوعات مي ةكنند اثبات
دليل عبـارت از امـري اسـت    «: ذكر نموده ١٣٧٩قانون آيين دادرسي مدني مصوب  ١٩٤
البتـه اثبـات   . »نماينـد  ه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا بـه آن اسـتناد مـي   ك
امر وجودي مثـل شـهادت بـه    . مكن است نسبت به يك امر وجودي يا عدمي باشدم

مثل حالتي كه فردي شهادت بدهد،    ديدن قتل و عدمي 
 .(Alibi Evidence)است  حضور نداشتهمتهم شب حادثه در محل وقوع جرم، 

ر شود، صرفاً مصـاديق  كذ ه تعريفي از دليلكقانون مدني بدون اين ١٢٥٨ ةدر ماد
ـ شـهادت  ٣تبي كـ اسناد ٢ـ اقرار ١: داليل اثبات دعوي از قرار ذيل است«: آن آمده

ه امور مجهول كدليل چيزي است «ه كدر اصول فقه عنوان شده . »ـ قسم ٥ـ امارات ٤
م واقعـي يـا   كـ شـف واقـع و پـي بـردن بـه ح     كنـد و بـراي   ك را واضح و روشـن مـي  

ه در كـ ي از ويژگيهـايي  كـ ي.  » رود ر مياكام به كموضوعات اح
 آوري دليل براي قاضي است ، اقناعباشد ميشف واقع مطرح كتعريف دليل عالوه بر 

(Best, : ) . ه كـ  همچنـان  ؛يفري مطرح استكاين ويژگي بخصوص در امور
معتبـر   اقـرار را در صـورتي   ،١٣٧٨يفـري مصـوب   كقانون آيـين دادرسـي    ١٩٤ ةماد
 .اي همراه آن نباشد و شبهه كه هيچگونه شكداند  مي
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اسـت  » اطالعـاتي «ه در آن دليل مجموعـه  كديگري از دليل وجود دارد  تعريف
هـم  » اطالعـات «لفـظ   .( : ,Kean) باشـد  مي ه هدفش اثبات موضوع مورد نظرك
عـالوه  . تواند مشتمل بر چيزهاي مختلف باشـد  زيرا مي ؛حقوقي است لي و هم غيرك

 رغـم نظـر برخـي    پـس علـي  . آور است ه براي قاضي اقناعكبر اين دليل چيزي است 
(Tapper, )  يـا افـرادي ماننـد آن بـه اقنـاع      » مـأمور تحقيـق  «ه كضرورتي ندارد

ه در قوانين خود تعريفي از دليـل بـه   كتوان گفت  راجع به حقوق انگليس مي. برسند
آنها،  ةاز جمل. مختلفي بحث ادله مطرح شده است اند، هرچند در قوانين دست نداده
 ١٩١١٢مصوب ، قانون شهادت دروغ )٣تا  ١مواد ( ١٨٩٨١مصوب جزايي  ةقانون ادل

 ةبـا مقايسـ   .باشد مي.. .و) ١٢٠ة ماد( ٢٠٠٠٣قانون تروريسم مصوب  ،)١٤و  ١٣مواد (
قـانون  انـد در   امـل نتوانسـته  كدام بـه طـور   كـ شور در تعريف دليل، هيچكحقوق دو 

وتـاه، دليـل را تعريـف    كموضوعه بـه آن بپردازنـد و صـرفاً حقوقـدانان در عبـاراتي      
 ٤.باشد ه بعضاً ناقص ميكاند  نموده

 مفهوم بار اثبات. 2ـ1ـ1
اين اصل داراي آثاري . باشد تقصيري و عدم مجرميت مي در حقوق جزا، اصل بر بي

 ٦ ةمـاد  ٢ ةتبصـر . گيـرد  مـي  دادسـتان قـرار   ةعهـد  ه بار اثبات بـر كاست، از جمله اين
تقصـيري در حقـوق    اصـل بـي  . نوانسيون اروپايي حقوق بشر مؤيد اين مطلب استك

قانون اساسي در  ٣٧اصل . معروف است (Golden Thread)» طاليينخ «انگليس به 
س از نظـر  كـ اصل، برائت است و هيچ «: باشد حقوق ايران، مرتبط با اين موضوع مي

 .»ه جرم او در دادگاه صالح ثابت گرددكشود، مگر اين قانون مجرم شناخته نمي
ه گاه بار اثبـات  كتوجه بار اثبات به دادستان داراي استثنائاتي است، به اين معني 

 ةمـاد , اين مـوارد  ةاز جمل. ندكتقصيري خود را ثابت  بي بايدشود و متهم  مقلوب مي
                                                        

١. Criminal Evidence Act ١٩٨٩. 
٢. Perjury Act ١٩١١. 
٣. Terrorism Act ٢٠٠٠. 

بـه منظـور   موضـوع،  ه براي اثبات كدليل آن چيزي است «: ه شودئتواند براي دليل ارا مياين تعريف . ٤
 .»رود ار ميكايجاد اقناع براي قاضي و به هدف معلوم نمودن امور مجهول به 
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بـه  . باشـد  مـي  ١»د ممنوعـه قانون سوء اسـتفاده از مـوا  « ٣ ةتبصر ٢٨ ةو ماد ٣ ةتبصر ٥
ه وي كـ اي نزد فرد يافت شود، اصل بر اين است  موجب اين قانون اگر مواد ممنوعه

در حقوق ايـران   ٢.ندكه خالف آن را ثابت ك، مگر ايناند دانسته اين مواد ممنوعه مي
اعمال زير جرم «: ١٣٧٦قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  ١ ةطبق ماد
شت خشخاش كـ ١: شود وم ميكمقرر در اين قانون مح تكب به مجازاتهاياست و مر

 .»...دانه به منظور توليد مواد مخدر شت شاهكا مطلقاً و كوكو 
خشـخاش و   آيد، اصل بر ايـن اسـت كـه كشـت     گونه كه از اين ماده برمي همان

 .شودمگر اينكه خالف آن ثابت  ،است كوكا براي مقاصد نامشروع
قانون مجـازات   ٢٤٤ ةي كه در حقوق ايران بار اثبات مقلوب شده، مادد ديگرراز موا

 ٢٣٩ ةه اگـر لـوث، بـه موجـب مـاد     كـ باشـد   در باب لوث مي ١٣٧٠اسالمي مصوب 
از موارد . ندكتقصيري خود را ثابت  ه بيكمدعي عليه است  ةثابت شود، وظيف. ا.م.ق

قـانون  «بند ب  ١ ةبصرت ٥ ةه در حقوق انگليس بار اثبات مقلوب شده، مادكديگري 
ل موجـود  كـ د مجاز بـودن ال ح در ه احتمالِكاست  ١٩٨٨مصوب  ٣»ها جاده كترافي

 .ندكه متهم آن را ثابت كدر خون، ادرار و نفس متهم مورد قبول نيست، مگر اين
ند، شايد پذيرش مقلوب شـدن بـار اثبـات    ك استدالل مي ٤ه لرد بينقامكهمانگونه 
 ةه توسـط راننـد  كـ مرگ يا جراحتهايي باشد  خطربه دليل ها  جاده كدر قانون ترافي

 و جـرم  ةشود و وي اين توصيه را مستند به خطر اجتمـاعي، تاريخچـ   مست ايجاد مي
ه نسبت بـه افعـال خـود آگـاهي     كمتناسب بودن قرار دادن بار اثبات بر دوش متهمي 

 .( : ,Tausz) داند دارد، مي

 مفهوم شهادت. 2ـ1
 .مستقيم غير ةـ ادل٢مستقيم  ةـ ادل١: شوند قوق انگليس به دو دسته تقسيم ميادله در ح

، باشند ميه در آنها حواس پنجگانه دخيل كهستند  موارديمستقيم  ةمنظور از ادل
                                                        

١. Misuse of Drug Act ١٩٧١. 
٢. R v. McNamara, [١٩٨٨]. 
٣. Road Traffic Act ١٩٨٨. 
٤. Lord Bingham. 
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 غيـر  ةادلـ  ،در مقابـل . نـد ك ديدن يا شنيدن تحقق پيـدا مـي   ةه به واسطكشهادت  مثل
قرائن و امارات و نـه حـواس،    ةه به واسطكاوضاع و احوال هستند  ةمستقيم همان ادل

 .(  : ,Allen)رسند  مطلوب مي ةبه نتيج
ه در گذشـته بـه   كـ اي  يعنـي خبـر دادن از حادثـه    ،از نظر حقوق انگليس شهادت

يعني خبـر دادن از امـوري    ،از نظر نويسندگان ايراني نيز شهادت .وقوع پيوسته است
 اين اخبـار بـه ضـرر خـود و بـه نفـع غيـر        باشد و مي كحواس قابل در ةه به واسطك

حـواس   ةپس شاهد بودن تقارني با سالمت همـ .  باشد نمي
قتل با بينايي  شهادت بر مثالً. ندك ي از حواس را اقتضا ميكاي ي يعني هر واقعه. ندارد

دن است و فـرد  توهين، نيازمند شني. تواند شاهد آن باشد ر ميكَتقارن دارد، پس فرد 
 .تواند به آن گواهي دهد ور ميك

بـه ايـن   . انـد  يعني بين استنباط از يك واقعه و ديدن يا شنيدن آن تفكيك قائـل شـده  
ة نه بيان اسـتنباط يـا اظهـار عقيـد     ست،ها ها يا شنيده شاهد صرفاً بيان ديده ةمعني كه وظيف

هرچند ايـن امـر   . اضي استمسموع يا مرئي شاهد، با ق ةزيرا اظهار عقيده دربار شخصي؛
 . كارشناس است ةداراي استثنائاتي است و آن اظهار نظر يا عقيد

 ارشناس به عنوان شاهدكمفهوم . 3ـ1
لفـظ شـاهد را    ,ارشـناس كارشناس به نوعي شاهد است و براي كدر حقوق انگليس 

تخصص  ةدر حيطبايد خبره  نظر افراد. (Expert Opinion witness)برند  ار ميكبه 
متقـابالً زمـاني از   . آنها باشد و خارج از تخصص خود اظهار نظر زائدي نداشته باشند

در غيـر ايـن   . ه اظهار نظر تخصصي آنها ضروري باشدكآيد  آنها دعوت به عمل مي
ه هيأت منصفه يا قاضي بـه  كبه عبارت ديگر زماني . شود صورت از آنها دعوت نمي

لزومـي بـراي حضـور    , نند و به اثبات برسـانند كانند موضوع را پيگيري تو تنهايي مي
تواند راجع به  ه نظر افراد خبره ميكبيان شد  ١پرونده، كبراي مثال در ي. خبره نيست

باشـد  .. .نولوژي، مهندسي، هنر وكموضوعات تخصصي نظير بيماري رواني، علوم، ت
ارشـناس  كدر مقابل افراد . ا ندارندامل راجع به آنهكافي و كه افراد عادي آشنايي ك

                                                        
١. R v. Turner [١٩٧٥]. 
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 (Non expert opinion witness)شاهد نيز نام دارند، افراد و شهود غيـر خبـره    كه
به عبـارت ديگـر   . ارشناسي بدهندكتوانند نظر  ه در حقوق انگليس نميكقرار دارند 

جرم در حـد توصـيفات افـراد عـادي      ةتوصيفات آنها راجع به موضوع جرم يا صحن
هـايي از   نمونـه  ٢درِمـت  كقاضـي لـرد مـ    ١اي براي مثـال در پرونـده  . بيشتر است، نه

و مـورد پـذيرش    شـده  ه توسط شاهد ارائهككند  را بيان ميتخصصي  توصيفات غير
تشخيص وضعيت افـراد از جملـه مـرگ يـا بيمـاري، وضـعيت هيجـاني مثـل         «: است

ن اشيا، تازه يا دمضطرب بودن، عصباني بودن، تشخيص وضعيت اشيا نظير مرتب نبو
 .( : ,Emson) »...هنه بودن چيزي وك

ه هرچنـد وي شـاهد   كـ اسـت   آنشـود   ارشناس، شاهد گفته مـي كه به كعلت اين
بـه جهـت دقـت، خـود نـوعي      , واقعه نبوده، استنباط و توضيح وي نسبت به موضـوع 

 ارشـناس بـراي تعيـين   كاسـب، از  كتـب فقهـي از جملـه م   كدر برخي . شهادت است
ه در آنجا اهل خبـره بايـد همـان شـرايط     كشود  نظرخواهي مي, قيمت معيب و سالم
شـور هرچنـد در نظـر    كدر حقوق هـر دو  .  شاهد را داشته باشد

اين  ،ثريت حقوقدانانكدر نظر ا, گيهاي شاهد را داردژارشناس به نوعي ويك ،برخي
در حقـوق ايـران در قـانون     انـد،  نشـده  فصـل بررسـي   كدو از هم جدا بوده و در يـ 

، تعـدد متـرجم،   ٢٠٢ ةه در مـاد كرغم اين ياند، و عل شده كيكنيز اين دو تف .ك.د.آ
متـرجم   مـوارد رد  ...«بـا عبـارت    ٢٠٣ ةر شده، ولـي در مـاد  كمانند شاهد ضروري ذ

 زيـرا در غيـر ايـن    ؛ايـن دو را جـدا نمـوده   » همان جهات عدم پـذيرش شـاهد اسـت   
 .سان بودن آنها وجود نداشتكيدي در صورت يأكرتي براي چنين تصورت، ضرو

 ٣مفهوم شهادت بر شهادت. 4ـ1
ه شاهد امر بوده، نسـبت  كگاه شاهد، مستقيماً واقعه را نديده و نشنيده، ولي از فردي 

خود شهادت ديگري است  ،به عبارت ديگر مشهود به. به وقوع آن اطالع يافته است
                                                        

١. Sherrard v. Jacob [١٩٦٥]. 
٢. Mac Deremott. 

 ةفارسي ادل ةه گاهي در ترجمكباشد  مي Hearsay معادل لفظ شهادت بر شهادت در حقوق انگليس. ٣
 .افواهي يا مسموعات نيز گفته شده است
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.  نامند  ميع يا شهادت بر شهادت اصطالحاً شهادت فر كه
يعني شـاهد   ؛ها نه ديده, يابد ها تحقق مي پس شهادت بر شهادت فقط نسبت به شنيده
در اصطالح فقهـا، شـهادت بـه دو    . پردازد فرع به بيان آنچه از شاهد اصلي شنيده مي

ي يدر جاست، يعني ل تحمل شهادت اكگاهي شهادت به ش. ل قابل تحقق استكش
نـد و در مقابـل   ك فرد اقدام به ديدن يا شنيدن آن مـي , ه جرمي در حال وقوع استك

عمـل تحمـل   , نـد كاگر فردي اقدام به ديدن يـا شـنيدن جـرم در هنگـام وقـوع آن ن     
 ةه واقعـ كـ فردي و گاهي به صورت بيان شهادت است، يعني صورت نپذيرفته است 

در اين مرحله به بيان واقعه , آن را تحمل نموده الحاًمجرمانه را ديده يا شنيده و اصط
در تعريف شهادت مورد اخير مورد نظر .  پردازد  مه ميكدر مح

 .يابد شاهد اصلي تحقق مي» گواهي«است و شهادت بر شهادت نيز نسبت به 
ه يعنـي اسـتناد بـ    ،(Hearsay Evidence)در حقوق انگليس شهادت بر شـهادت  

ه اصـل واقعـه   كـ شده، در خـارج از دادگـاه    و اشارات ارائه) تبي يا شفاهيك(سخنان 
شده و ثالثي به عنـوان فـرع بـه نقـل قـول آنهـا در دادگـاه         كتوسط فرد ديگري در

ن اسـت نسـبت بـه مطـالبي     كشهادت بر شهادت مم. ( :Emson, op cit) پردازد مي
پـس فرقـي در   . دادگاه ارائه نمـوده بزرگسال در خارج از  كطفل يا ي كه يكباشد 

سـان اسـت و آن عـدم    كزيرا در هر حال نتيجـه ي  ؛شاهد اصل وجود ندارد صالحيت
 .ش شهادت بر شهادت در انگليس استپذير

 مصاديق و ارزش شهادت بر شهادت. 2
ه كور در رويه و قانون كاول مصاديق مذ. شود در اين قسمت دو موضوع بررسي مي

مداقــه قــرار  ور مــوردكســپس ارزش مــوارد مــذ وجــود دارد،در ايــران و انگلــيس 
زيـرا   ؛شـود  رويه، مختص به انگليس بوده و قانون نيز در ايران بررسـي مـي  . گيرد مي

 .ه به اين موضوع در قوانين خود بپردازد، در رويه پرداخته استكانگليس بيش از آن

 اي و قانوني مصاديق رويه. 1ـ2
دريافت چه مواردي از نظر حقوق انگليس شـهادت  شود تا  انگليس بررسي مي ةروي
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باشد و به اين طريق به تميز شهادت بر شهادت از ساير مفاهيم پرداخته  شهادت مي بر
. شـود  ور در حقوق انگليس اشاره ميكهاي مذ به همين منظور به برخي پرونده. شود

وي براي . دساله ش ١٢ ةپسربچ كمتهم به لواط و قتل عمد ي »ب«فرد  ١اي در پرونده
 :دفاع از خود در صدد برآمد تا

ر بـه انجـام جـرايم فـوق     اقـرا  »ام«ه شخص ثالثي بـه نـام   كند كاي را ارائه  ادله. ١
 .نموده است

شـدن  پيـدا  قبل از , دهد ه نشان ميكحرفهايي زده  »ام«ه كند كاي را ارائه  ادله. ٢
 .ه قتل عمدي اتفاق افتاده استكدانسته  پسربچه، مي

براي حضور در دادگاه برآمد، تـا نسـبت    »ام«ردن كدر صدد مجبور  »ب« فرد. ٣
 .االت متقابل قرار گيردؤبه آنچه گفته، تحت س

 ةسـعي در تبرئـ  , در اين جرم متهم با منحرف نمودن پرونده به سـمت فـرد ثالـث   
ولـي ايـن   , گناهي خود قوت بيشتري بخشيد به بي, خود داشته است و با ابراز داليلي

ــاً مگــي از نظــر حقــوق انگلــيس صــرفاً شــهادت بــر شــهادت بــوده و   مــوارد ه نهايت
وي . وم گشـت كـ پذيرفتـه نشـد و وي بـه هـر دو فقـره اتهـام مح       )ب(او  درخواست

 :هكدرخواست تجديد نظر به مجلس اعيان نمود بر اين مبنا 
 .به طور نادرستي، ناديده گرفته شده است »ام«اوالً اقرار فرد 

 ,باشد به وقوع قتل مي »ام«ه نشان از علم كاي  بايد به عنوان ادله »ام«اظهارات ثانياً 
 .مد نظر قرار گيرد

شـهادت بـر   ه جزء كرا به دليل اين »ب«مورد نظر  ةمجلس اعيان ادلاين،  با وجود
شــهادت بــر شــهادت  »ام«صــورت اظهــارات  كتنهــا در يــ .نپــذيرفت شــهادت بــود

مه صورت گيرد و نه خارج كاو نزد محه اقرار كنخواهند بود و آن در صورتي است 
 .ه استه در اين پرونده چنين اتفاقي نيفتادكاز دادگاه 

طفـل بعـد   . اي شـد  ساله ٣فرد سفيدپوستي متهم به ايذاي جنسي طفل  ٢اي، در پرونده
مـتهم بـر   . پوست بوده است سياهپسر  كه مجرم يكاز وقوع جرم، به مادرش گفت، 

                                                        
١. R v. Blastland [١٩٨٥]. 
٢. Sparks v. R [١٩٦٤]. 
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در حالي كه قاضي و متعاقباً شـوراي سـلطنتي اظهـارات    . دفرض كر امبنا خود را مبر اين
؛ زيـرا اظهـارات   قابل قبول در نظـر گرفتنـد   صرفاً يك شهادت بر شهادت غير را ديده بزه
 .( :Emson, op cit) مادر طفل به دادگاه منتقل شده است ةبا واسط, شده ارائه

ماشين نيسـان بـه طـور     كي هكاي به پليس اطالع داد  راننده ١ديگري، ةدر پروند
. ر نمودكآن را نيز ذ ةند و شمارك ي در اتوبان ام بيست و هفت، رانندگي ميكخطرنا

رايـه داده  ك» د«شـماره، بـه فـرد     اينه چنين ماشيني با كپليس بعد از تحقيق دريافت 
 ولي ؛شده حرفي نزد ثبتي گزارش ةافسر پليس راجع به شمار, مهكدر محا. شده است
وي را » د«شـده در اتوبـان و ماشـين     ة ديـده بر مبناي ارتباط بـين شـمار   دويدادگاه ب

پلـيس، جـزء    ةه ادلـ كـ م را بر ايـن مبنـا نقـض نمـود     كدادگاه عالي ح. وم نمودكمح
 ،هه شـاهد وقـوع عمـل بـود    كـ  اي زيـرا راننـده   ؛آيد شهادت بر شهادت به حساب مي

 .مستقيماً نزد دادگاه شهادت نداده است
در نـزد مـأمورين تحقيـق و در     ،ت كه اگر شاهدي حتي با ايما و اشارهبايد توجه داش

بـه حسـاب   دادگاه به بيان مطلبي بپـردازد، مـورد پـذيرش اسـت و شـهادت بـر شـهادت        
گـاه  . شـود  اين در واقع از استثنائات شهادت بر شهادت است كه بعداً ذكر مـي  ٢.آيد نمي

امـوال   ةمثالً اگـر فروشـند  . يسته باز هم مورد قبول نكشهادت بر اقرار مطرح است 
توانـد در   ام، اين جمالت نمي ردهكه اين اموال را سرقت كمسروقه به خريدار بگويد 
 ٣.زيرا به نوعي شهادت بر شهادت و نقل قول هستند ؛دادگاه عليه او استناد شود
ه در قـوانين ايـران در ارتبـاط بـا موضـوع      كـ اي، بـه مـوادي    بعد از مصاديق رويه

شـهادت بـر   «: دارد عنـوان مـي   ١٣٢٠ ةدر قـانون مـدني، مـاد   . شود اشاره مي باشد، مي
مانع ديگري  ةه شاهد اصل وفات يافته يا به واسطكشهادت در صورتي مسموع است 

ايـن مـاده مـوارد پـذيرش     . »مثل بيماري و سفر و حبس و غيـره نتوانـد حاضـر شـود    
 .شهادت بر شهادت را مقيد به برخي داليل موجه نموده است

ه كدعاوي  ةليكدر «: آمده ١٣٧٩قانون آيين دادرسي مدني مصوب  ٢٣١ ةماد در
                                                        

١. Ahmed v. DPP [١٩٨٨]. 
٢. Chanrasekera v. R [١٩٣٧]. 
٣. R v. Marshall, [١٩٩٧]. 
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 ةبـه شـرح مـاد   ) مـالي و غيـر آن  (الناسي دارد، اعم از امور جزايي يا مـدني   حق ةجنب
فوق، هرگاه به علت غيبت يا بيماري، سفر، حـبس و امثـال آن حضـور گـواه اصـلي      

در ايـن  . »اصـلي مسـموع خواهـد بـود    متعذر يا متعسر باشد، گواهي بر شهادت گواه 
 .محدود شده است, نيز موارد پذيرش شهادت بر شهادتماده 

 ارزش شهادت بر شهادت. 2ـ2
زير احتمال اشـتباه و فراموشـي    ؛اصوالً در انگليس، شهادت بر شهادت دليل خوبي نيست

شـاهد  (در ضمن راسـتگويي گوينـده   . وجود دارد ،در بازگويي مطلب توسط شاهد فرع
نـوعي   ،در ضمن شهادت بر شـهادت  ١.شود الت متقابل سنجيده نميؤااز طريق س) رعف

. ندا غلط ياتوان گفت درست  ه نميكباشد  مي شده در خارج از دادگاه اظهارات ارائه
 .دليل اصلي هستند كدر غير اين صورت اگر اين امر قابل تمييز باشد، آنها ي

ه سالها پـيش،  كدليل اصلي بر اين« ٢:در خصوص مباني اين دليل در گذشته آمده
ه كاند، شايد به خاطر ترسي بود  قضات شهادت بر شهادت را در شمار ادله قرار داده

االت ؤآنها از پذيرفته شدن اين دليل توسط هيأت منصفه بـه جهـت عـدم وجـود سـ     
ارزش بـودن شـهادت    مبناي بي ٣ه گفته شده،ك همچنان. »متقابل نسبت به آن داشتند

ه هيـأت  كـ ل بـودن ارزيـابي و سـنجش اظهـاراتي اسـت      كت، عبارت از مشبر شهاد
شـهادت بـر   . االت متقابل قـرار نگرفتـه اسـت   ؤمنصفه مستقيماً نشنيده و در معرض س

 شهادت در حقوق انگليس داراي استثنائاتي است، يعني در مـواردي مـورد پـذيرش   
را مسـتقيماً ديـده يـا    بار نيز خـود واقعـه    كه شاهد فرع، يك از جمله زماني. باشد مي

يده يـا  سي شنيده، خود نيز آن را دكه آن واقعه را از كيعني عالوه بر اين. شنيده باشد
نـد؛ مـثالً بـه    ك ه شاهد فرع آنچه را بيـان مـي  كزماني است  دومين استثنا. شنيده باشد

 .ه در اين حالت نيز مورد پذيرش استكتبي نوشته باشد كطور 
توانـد   ه آيا شهادت بر شهادت مـي كاست  شود اين يه در اينجا مطرح مكالي سؤ

آيد بنـا بـه داليـل ذيـل      داراي ارزش باشد؟ به نظر مي (Presumption)در حد اماره 
                                                        

١. Teper v. R [١٠٥٢]. 
٢. R v. Sharp [١٩٨٨]. 
٣. R v. Blastland [١٩٨٥]. 
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 :بر شهادت در حقوق انگليس، اماره نيست شهادت
شـود و   شهادت بر شهادت، به طور مستقل در فصلي جدا از امارات بحث مـي . ١

 .( : ,Heydon) ه نشده استهيچگاه در امارات به آن اشار
رود  ار ميكدر مورد شهادت بر شهادت، لفظ عدم پذيرش و عدم مقبوليت به . ٢

ايـن  . متري دارندكاثباتي  ةه مورد پذيرش هستند، ولي درجكو هيچگاه بحث نشده 
شود،  مطرح مي (Probabilities) امارات اگرچه احتماالتدربارة ه كدر حالي است 

 .رود ار نميكاه لفظ عدم پذيرش به ولي هيچگ
در مورد استثنائات شهادت بر شهادت نيـز، آنهـا بـه عنـوان دليـل مـورد قبـول        . ٣

 .هستند نه اماره
ه كـ در مقايسه با حقوق ايران، منظور از شهادت بر شهادت بيان آن چيزي اسـت  

ها يا سـاير   ها و شنيده ولي ديده, رده يا نديدهكشاهد فرع خود مستقيماً آنها را حس ن
ه كارزش شهادت، همانگونه .  ندك محسوسات فرد ثالثي را نقل مي

آور اسـت و بـر خـالف     يعنـي قطـع  . گويد، در حـد دليـل اسـت    مي .م.ق ١٢٥٨ ةماد
ه كـ اما آيا شهادت بر شـهادت نيـز اينگونـه اسـت يـا اين     . ندك امارات، ايجاد ظن نمي

 دليل يا اماره دارد؟ از شهادت بر شهادت ارزشي جداي
نظـر   كدر يـ  .توان دو نظـر را ابـزار نمـود    راجع به ارزش شهادت بر شهادت مي

آن امـاره و جـزء ديگـر     ءجز كي. يل يافته استكتش ءشهادت بر شهادت از دو جز
باشد، شهادتش بر طبق  ه شاهد مستقيم ميكسي كطبق اين نظر . باشد مي آن شهادت

ولـي   ،باشـد  مـي  ادت بر شهادت است، مورد قبـول ه همان پذيرش شهكلي، كقواعد 
پـردازد، سـخنان    مستقيم و از زبان شاهد اصل به بيان واقعه مـي  ه به طور غيركسي ك

ه اعتبـار  كـ در نظـر دومـي آمـده    . مورد پذيرش اسـت » صحت ةامار«وي با توجه به 
 است و دليلي بـر اختصـاص دادن ايـن   » صحت و درستي ةامار«شاهد اصل نيز، بنا بر 

از ) اصل و فـرع (ن تفاوت واقعي اين دو شاهد كل. ويژگي به شاهد فرع وجود ندارد
ه اعتبـار شـاهد مسـتقيم، مبتنـي بـر اصـل راسـتگويي و        كـ لحاظ ارزش در اين است 

مستقيم، عالوه بر آن اصل، مسـتلزم اصـل    درستي دريافت اوست و اعتبار شاهد غير
 . اري شاهد واسطه نيز هستكراستگويي و درست
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ه كـ دعـاوي   ةليـ كدر «: گويـد  راجع به شهادت بر شهادت مي .م.د.آ.ق ٢٣١ ةماد
 ةبـه شـرح مـاد   ) مـالي و غيـر آن  (الناسي دارد، اعم از امور جزايي يا مـدني   حق ةجنب

فوق، هرگاه به علت غيبت يا بيماري، سفر، حبس و امثـال آن، حضـور گـواه اصـلي     
البتـه  . »گواهي بر شـهادت گـواه اصـلي، مسـموع خواهـد بـود      متعذر يا متعسر باشد، 

آمـده، فقـط در    .م.ه مـواردي از آن در ق كـ پذيرفتن شهادت بر شـهادت همانگونـه   
اين موارد باشند، مـورد پـذيرش    ةه در حد و اندازكور و مواردي كموارد مصرح مذ

در حقوق ايران شهادت بر شـهادت مـورد پـذيرش اسـت و افـزودن       در ضمن .است
 .تواند مورد قبول باشد شاهد ديگر بر شاهد فرع نمي كي

منظور از اسـترعاء  . اند قائل شده كيكبرخي بين استرعاء و شهادت بر شهادت تف
ه شهادت او را براي رعايت كخواهد  ه شاهد اصل از دو نفر عادل ميكباشد  مي اين

دت بر شهادت ه اين امري مجزا از شهاكند نكله، استماع  حق و حفظ حقوق مشهود
طبق نظر اين عده از نويسندگان شهادت بـر شـهادت زمـاني    .  است

ه چهار شاهد عادل، شـهادت بـر   كشنود  ه فردي در دادگاه حاضر است و ميكاست 
حقوقي، اگر مورد شهادت نشر حرمت  ةمكتواند در مح اند، در اينجا وي مي زنا داده

 . ر شهادت دهدو مانع ازدواج باشد، شهادت ب
 ١٣٢٠ ةدر مـاد  .م.د.آ.ق ٢٣١ ةرار مـاد كـ بـه ت , قانون مدني نيز بـا مضـامين مشـابه   

ه شاهد اصل وفات يافته يـا  كشهادت بر شهادت در صورتي مسموع است «: پرداخته
ايـن  . »مانع ديگري مثل بيماري و سفر و حبس و غيره نتوانـد حاضـر شـود    ةبه واسط

در قـانون  . دانـد  مصاديق شـهادت بـر شـهادت را تمثيلـي مـي     . م.د.آ.ماده نيز مانند ق
در «: به شهادت بـر شـهادت اشـاره نمـوده     ٥٩ ة مادةنيز تبصر ١٣٧٨مصوب  .ك.د.آ

ي أه اقرار متهم و يا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شاهد، مسـتند ر كمواردي 
 .»ي الزامي استة رأنندكدادگاه باشد، استماع آن توسط قاضي صادر

 ٢٣١ ةبـاز هـم بـه موجـب مـاد      ،اي نيز وجـود نداشـت   ه چنين مادهكدر صورتي 
شـامل   ٢٣١ ةزيرا ماد ؛پذيرفته شده بوديفري كشهادت بر شهادت در امور  .م.د.آ.ق
ه چگونـه  كـ هرچنـد ايـن ايـراد بـاقي اسـت       .امور اعم از مدني و جزايـي اسـت   ةهم
 .كليف معين نموده استيفري تكبراي امور  .م.د.آ.ق
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حقوق ايران با انگليس، حقوق ايران شهادت بر شـهادت را پذيرفتـه و    ةمقايس در
پـس در  . الناسـي اسـت   ولي اين پذيرش فقط در امور حق ،اين امر مستند فقهي دارد

عـدم   .اموري مثل زنا، شـرب خمـر و ماننـد آن وجـود شـاهد اصـل ضـروري اسـت        
ه پـذيرش آن در  كـ ونـه  همانگ, گـردد  مـي قضـايي بر  ةپذيرش آن در انگليس به روي

در حقـوق ايـران بـه منظـور     . باشـد  مـي  برخي از موارد اسـتثنايي نيـز بـه همـين دليـل     
ه موارد شهادت بـر شـهادت   كجلوگيري از پايمال شدن حقوق افراد و با توجه به اين

رد و با توجه به ك م نيستند و در صورت عدم پذيرش معضالت زيادي را ايجاد ميك
به اين ترتيب پذيرش آن در حقـوق ايـران   . اند رش قرار گرفتهمورد پذي, فقهي ةسابق

عـدم پـذيرش در   , عدم پذيرش در حـق اهللا (نيز مطلق نبوده و داراي استثنائاتي است 
عدم پذيرش شاهد سوم؛ , ه عسر و حرجي براي حضور شاهد اصلي نباشدكصورتي 

نائات بـا حقـوق   و از جهت اين استث) ندك مي ه شاهد فرع از فرد ديگري نقلكزماني 
 .باشد انگليس شبيه مي

 به شهادت بر شهادت كمفاهيم نزدي. 3
ه كـ باشـد   مـي  ولي امـوري شـبيه بـه آن مطـرح    , گاه شهادت بر شهادت وجود ندارد

: شـوند  اين موارد خود به سه بخش تقسيم مي. ه چه چيز هستندكند ك ايجاد شبهه مي
مفـاهيم گـاه قرابـت و گـاه وجـوه      ايـن  . ـ شـياع ٣ يكترونيكال ةادل ـ٢دليل اصلي ـ ١

 .ضروري استه بررسي آنها كافتراقي با شهادت بر شهادت دارند 

 ١دليل اصلي. 1ـ3
دليـل  «ن است با شهادت بر شهادت در حقوق انگليس خلط شـود،  كه ممكمفهومي 
ه اگرچه خارج از دادگـاه ابـراز   ك باشد مي دليلي ،منظور از دليل اصلي. است» اصلي

مـثالً  . م قـرار گيـرد  كتواند مستند ح ه ميكچنان قوت و اعتبار است  شده، داراي آن
تواند به اين دليل  متهم به خريد اموال مسروقه است، دادستان مي ،ه فردكدر دعوايي 

 كاند و اين ي خر گفته، آنها مسروقه ه سارق در زمان فروش مال، به مالكند كاستناد 
                                                        

١. Original Evidence. 
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 .اصلي است نه شهادت بر شهادت دليل
ند، به قصد اثبات عدم كراه را ارائه كه اگر متهمي دفاع اكاست  ديگر اينحالت 

ه در شـهادت بـر   كـ يعني وي اصل عمل را قبـول دارد، در حـالي   (انجام عمل نيست 
ه هـدفش توجيـه انجـام عمـل مجرمانـه      ك، بل)شهادت فرد اصل عمل را قبول نداشت

. بايد متوسـل بـه قرينـه شـد     راهي وجود داشته،كه آيا اكدر اينجا براي فهم اين. است
ه كـ نـد  كراه باشد، بايد از طريق قرائني ثابت كره مدعي اكمثالً در دعواي قتل اگر م

توانـد قـدرت    ايـن قـرائن مـي   . اعتقاد وي به عملي شدن تهديـد، معقـول بـوده اسـت    
مفاهيم . ر او باشدكيعني قرائني براي اثبات معقول بودن تف، ...ننده وكي تهديدكفيزي

د، قرابتي بـا شـهادت بـر شـهادت     باش چه راجع به وقايع خارج از دادگاه ميرفوق اگ
 .نداشته و در انگليس مورد پذيرش هستند

راه را مطرح كقانوني مهمات جنگي، دفاع ا متهم در نگهداري غير ١اي در پرونده
ه اگر كند كاي را ارائه  ه بايد به متهم اجازه داد تا ادلهكشوراي سلطنتي گفت . نمود
دليـل اصـلي در   . شـد  مجروح مي ،رسيد يا به شدت رد يا به قتل ميك ار را نميكاين 

ه هرچنـد در خـارج از دادگـاه تحقـق يافتـه، نقـل قـول آن        كـ باشـد   اينجا تهديد مي
 .شهادت بر شهادت نيست

 (Operative words)) ثرؤيا واژگان م(صريح  ةاصلي به ادل ةبندي ادل در يك تقسيم
ه در صحت و سـقم  كنوع اول به جهت صراحتي  ةادل. شوند م ميضمني تقسي ةو ادل

ه درستي و نادرستي كس شهادت بر شهادت كبرع(امور دارند، مورد پذيرش هستند 
 ).آن مشخص نبود

 ٣٣ ةه در آن فـردي بـه موجـب مـاد    كـ مطرح اسـت   ٢اي براي حالت اول پرونده
دليـل موجـود   . شـد  فحشاخانه كي ةمتهم به ادار ١٩٥٦٣مصوب  قانون جرايم جنسي

شف آالت جنسي براي اسـتمنا، وجـود   كه پليس راجع به كدر پرونده اظهاراتي بود 
دادگاه مجستريت اين اظهارات را شهادت . بيان داشت.. .خدمات و ةزناني براي ارائ

                                                        
١. Subramaniam v. Public Prosecutor [١٩٥٦]. 
٢. Woodhonse v. Hall, [١٩٨٠]. 
٣. Sexual Offences Act ١٩٥٦. 
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، فرض نمود و »اصلي صريح ةادل«شهادت دانست، ولي دادگاه تجديد نظر آنها را  بر
 .مورد پذيرش قرار داد

فـرد  . ه مورد پذيرش نيسـتند ك، مطرح شد »اصلي ضمني ةادل«ديگري  ةدر پروند
، صاحب مغازه، متهم به آتش زدن عمدي مغازه جهت گرفتن خسارت از بيمـه  »تي«

ه در شـب  كـ وي گفـت  . مه از افسر پليسي دعـوت بـه عمـل آمـد    كدر طي محا. شد
آتـش گرفتـه، از   ) مـتهم (شـما   ةمغـاز «: زد ه فرياد مـي كحادثه از زن ناشناسي شنيده 

ه بيـانگر  كاخير نشان از حضور متهم در شب حادثه بوده  ةجمل. »آتش فاصله بگيريد
ولـي متعاقبـاً شـوراي سـلطنتي      ،وم شـد كـ وي مح. سـوزي اسـت   عمدي بودن آتـش 

زيرا اين ادله صريح نبودند و در حد شـهادت بـر شـهادت     ؛وميت را نقض نمودكمح
خـدمات   ئـة قبـل، وجـود آالت مـرتبط بـا ارا     ةونده در پرك در حالي. ارزش داشتند

 ن بـود كـ زيرا هر زمان دسترسي و استناد بـه آنهـا مم   ؛صريح بودند ةجنسي، جزء ادل
(Emson, op cit: ). 

ور جزء شهادت بر شـهادت بـوده   كدر مقايسه با حقوق ايران بسياري از موارد مذ
شـهادت بـر شـهادت قابـل      ه بـه عنـوان  كـ و مورد پذيرش هستند و در مـواردي نيـز   

البته بايد توجـه  . احتساب نيستند؛ جزء امارات بوده و در حد ظنون قابل استناد هستند
ه در تطبيق آنها بر امارات، قانوني يا قضايي بودن اماره را بايد مد نظـر قـرار   كداشت 

 ةدما. دام ارزش خود را قائل شدكداد و بعد از تميز قضايي يا قانوني بودن، براي هر 
امـاره عبـارت از اوضـاع و احـوالي     «: دارد امارات عنوان مـي  كيكدر تف .م.ق ١٣٢١
 .»شود م قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته ميكه به حكاست 

 و بررسي شياع يكيترونكال ةادل. 2ـ3
اي مثل ثبـت ويـدئويي، رادار، نمـايش تلويزيـوني،      در دو نظام حقوقي، ممكن است ادله

گيرنـد و   اي در چـه قـالبي قـرار مـي     چنين ادله. مطرح شود.. .امپيوتري وك اطالعات
شهادت بر  ـ١: گزينه براي آنها وجود دارد دوچه ميزان است؟  ، بهارزش اثباتي آنها

 .ـ اماره٢شهادت 
زيرا شهادت بر شهادت در  ؛چنين مواردي در انگليس، شهادت بر شهادت نيست
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تواند  اماره نيز نمي. انساني همراه است نه ابزار ةطواس كانگليس، همواره با ي حقوق
شـمرده  قضـايي و قـانون جـزء امـاره      ةزيرا ويژگيهاي اماره را ندارد و در روي ؛باشد

 (Real Evidence)» واقعـي  ةادل«چنين مواردي در حقوق انگليس جزء . نشده است
 ٢ط صـوت يـا ضـب   ١پس تصـاوير تلويزيـون  . استو داراي ارزش اثباتي بااليي است 

ه ثبـت رادار داراي  كـ ي داده شـد  أر ٣»يادمان آزادي« ةدر پروند. استداراي اعتبار 
 .است» دليل واقعي«اعتبار 

ه فـرد انسـاني بـه آن اطالعـات     كـ در مورد هـر ماشـين و سيسـتمي     ،با وجود اين
اين ترديدها منتهي به . امپيوتر، اخيراً ترديدهايي به وجود آمده استكدهد، مانند  مي
چند  ةه احتمال استفادكمخصوصاً در سازمانهاي دولتي در صورتي (ه ك ٤ن امر شداي

 ،امپيوتركتا حدي ارزش اطالعات ) امپيوتر و اطالعات آن وجود داردك كنفر از ي
قضايي انگليس همچنـان   ةروياين، با وجود  .بسته به ارزيابي دقيق هيأت منصفه باشد

دليل واقعي  كارزش ي, و حتي ثبت دستگاهاي  براي ثبت رايانه ٥در دعاوي مختلف
ه داراي كـ سنج و يا هـر دسـتگاه ديگـري اسـت      آنها سرعت ةرا قائل هستند، از جمل

ولي بايـد   .ه شاهد نيز داراي حافظه استكشايد اين ايراد وارد شود . باشد مي حافظه
 بـه همـين جهـت   . قابل خدشه و ضـعيف شـدن اسـت   , شاهد ةه حافظكتوجه داشت 

فـرق بـين شـاهد و دسـتگاه را اساسـي دانسـته و بـه         ٦فرسون كه قاضي مكباشد  مي
 ٧.دهد دليل واقعي را مي كدستگاه ارزش ي

، قانون آيين دادرسي مدني ١٣٧٠در حقوق ايران قانون مجازات اسالمي مصوب 
اند و فقط در قانون تجارت  ردهكر نكمطلبي ذك ترونيكالة و قانون مدني راجع به ادل

، موادي به اين امر و ارزش اثباتي اطالعـات رايانـه اختصـاص    ١٣٨٢وب الكترونيك مص
                                                        

١. Kajala v. Nobel [١٩٨٢]. 
٢. R v. Maqsud Ali [١٩٦٥]. 
٣. Statue of Liberty [١٩٦٨]. 
٤. R v. Coventry. 

٥. Garner v. D.P.P [١٩٨٩] ٩٠ Cr. App. R. ١٧٨. 
٦. Mac Pherson. 

٧. Case Comment, Computer Printouts–Real Evidence or Documentary Evidence, 

Criminal Law Review, ١٩٩١, Mar, pp.٢٠٢-١٩٩. 
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ر كذ كترونيكال ةراجع به ادل كترونيكقانون تجارت ال ١٢ ةدر ماد. شده است داده
ن است به صورت داده پيام بوده و در هـيچ  كاثبات دعوي مم ةاسناد و ادل«: گرديده

» داده پيام«موجود، ارزش اثباتي  ةلاساس قواعد اد توان بر دولتي نمي ةمه يا اداركمح
ه كدو بيان شده  ةدر ماد ١مفهوم داده پيام. »ردكل و قالب آن رد كرا صرفاً به دليل ش

ي، نوري و يا فناوريهاي كترونيكه با وسايل الكهر نمادي از واقع، اطالعات يا مفهوم 
 .شود جديد اطالعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش مي

 زيرا شاهد، فـرد انسـاني   ؛شهادت نيستند ةمواردي در حقوق ايران جزء ادل چنين
باشـد؛ زيـرا واسـطه در شـهادت بـر       از طرفي شهادت بر شهادت نيز نمي. باشد نه ابزار مي

تواننـد دليـل بـه معنـاي اخـص       پـس چنـين مـواردي نمـي    . شهادت، انسان است نـه ابـزار  
ماند اين است كـه چنـين مـواردي امـاره فـرض       تنها حالتي كه باقي مي .، باشند)آور قطع(

يك انتقاد اساسي وارد است و آن اينكه چرا چنين مـواردي كـه گـاه درصـد      ولي. شوند
ولي شهادت يك فـرد انسـاني   , باشد، اماره بوده و جزء ظنون هستند خطاي آنها صفر مي

 !ستاآور  جزء ادله بوده و قطع ،در آن وجود دارد. ..ه احتمال خطا، نسيان وك
و شـهادت بـر شـهادت    » شياع« ةمقايس, ردكتوان بررسي  ه ميكموضوع ديگري 

ه در آن شاهد فرع، سخنان هـيچ  كتوان مثال زد  در حقوق ايران موردي را مي. است
ه در نـزد مـردم دهـان بـه     كـ ه صرفاً سخناني را كند، بلك شاهد اصلي را نقل قول نمي

ين مـوردي بـه طريـق اولـي در حقـوق      چنـ . دهد شود، مستند قرار مي دهان بازگو مي
واسـطه بـه    كه بـا يـ  كـ زيرا وقتي سـخنان شـاهد فـرع     ؛انگليس مورد پذيرش نيست

ه تعـداد  كـ چگونـه در شـياع   , باشـد  پردازد مورد پـذيرش نمـي   مي بازگويي موضوع
بـه لحـاظ فقهـي نيـز چنـين       .باشـد باشد مـورد پـذيرش    ها در آن بيشتر نيز مي واسطه

مثالً وقتي . ناگزير از پذيرش آن هستيم, هرچند در برخي موارد .موردي اعتبار ندارد
ه كـ دانند  اند، ولي تعداد زيادي مي شود و تنها افراد قليلي آن را ديده طفلي متولد مي

التي پـيش  كطفل متعلق به آن خانواده است، در صـورت عـدم پـذيرش شـياع، مشـ     
 . خواهد آمد 

                                                        
١. Data message. 
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 :زيرا ؛)شهادت(تر است تا دليل كاماره نزديطرفي شياع به  از
انـد و از   ي داشـته كـ ه در واقعه حضـور فيزي كشود  ساني را شامل ميكشهادت . ١

 .اند و شامل سايرين نيست ردهك كي از حواس خود واقعه را دركطريق ي
ه جزء ظنون هستند و كاصل در شياع عدم پذيرش است و اين اصل به امارات . ٢

 . تر است كباشد، نزدي م پذيرش مياصل در آنها عد

 گيري نتيجه
توانـد در نـوع نتـايج حاصـل      قواعد و قوانين مـي  ةدر بررسي برخي موضوعات، ريش

نيـاز   مبناي فقهي شهادت بر شهادت ما را از دستيابي به نتـايج متعـدد، بـي   . ثر باشدؤم
. ر شده اسـت كون ذه در قانكشود  نموده و باعث تأثير و تصديق همان تصوراتي مي

بـه تقنـين   , ه در عمـل چـه معضـالتي وجـود دارد    كـ امل از اينكنيز با فراغ  گذارقانون
امـل فـرض   كليف موضـوع را بـا ابتـر گذاشـتن آن،     كوتاه تكپرداخته و در عباراتي 

ه بين قانون و بستر اجرايي آن كحاصل وجود نواقصي است  ةاولين نتيج. نموده است
ه در كـ ردن برخي موضوعات از جمله شهادت بر اقرار كن حل. وجود دارد) دادگاه(

م كـ ه حكـ اين در حـالي اسـت   . باشد مي ركباب قسامه و فقط در لوث آمده، قابل ذ
 .يفري و حقوقي وجود نداردكخاصي راجع به آن در ساير مباحث 

ه نشان كاند  به راهي متفاوت رفته كموضوع، هري كشور راجع به يكحقوق دو 
ه چنـين مـواردي   كـ اين اولين باري نيست . داردو شايد اهداف متمايز از ناهمگرايي 

دارد تا تأمل بيشتر در قواعد خود نمـوده و بـا    شور را وا ميكشود و البته هر  ديده مي
 .نندكتر حقوق خود را بررسي  ديدگاهي منتقدانه

مـور  يد قانون، تمايل به اكجايگاه شهادت در ميان مصاديق يقيني و ظني، بنا بر تأ
شهادت بر شهادت جزء داليل است و اماره بودن آن در معنـاي خـاص   . يقيني است
راهـه رفتـه و امـاره را     به بي ١٢٥٨ ةهرچند قانون مدني در ماد. ندارد گاهيدليل، جاي

ه تشـخيص  كـ شـود   منتج بـه ايـن مـي    ،البته قوانين راجع به ادله. داند شامل داليل مي
ولـي   ،شـف جـرايم اسـت، امـاره بـوده و ظنـي      ك ترين طـرق  ه از دقيقك» اي.ان.دي«

 .محسوب گردده در آن احتمال خطا هست، جزء داليل كشهادت بر شهادت 



 

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

ان 
بست
تا

١٣
٨٧

 / 
رة 

شما
٢٨

 شناسي كتاب
 .ش ١٣٧٧انتشارات گنج دانش، تهران، ، چاپ نهم، ترمينولوژي حقوقعفري لنگرودي، محمدجعفر، ج .١
 .ش ١٣٨١نگار،  ، انتشارات دانشتهران، اثبات دعوي ةادلنژاد، حسينقلي،  حسيني .٢
 .ش ١٣٨١ان، ك، انتشارات نسل نيتهران، اثبات دعوي ةادلاري، روشنعلي، كش .٣
 .ش ١٣٨٤، ك، جلد سوم، چاپ سوم، تهران، انتشارات دراآيين دادرسي مدني، شمس، عبداهللا .٤
 .ش ١٣٨٣، نشر ميزان، تهرانلد دوم، ج ،اثبات و دليل اثباتاتوزيان، ناصر، ك .٥
 .ش ١٣٧٧ز نشر علوم اسالمي، ك، مرتهران، )بخش قضايي( 3د فقه قواعمحقق داماد، مصطفي،  .٦
تشارات دانشـگاه تهـران،   ناتهران، ، چاپ پانزدهم، مباني استنباط حقوق اسالميمحمدي، ابوالحسن،  .٧

 .ش ١٣٨١
٨. Allen, Christopher, PractiCal Guide to Evidence, ٣rd Edition, Cavendish Publishing, 

London, ٢٠٠٤. 
٩. Best, W. M., Principles of the Law of Evidence, ٥th Edition, H Sweet, London, ١٨٧٠. 
١١. Case Comment, Computer Printouts – Real Evidence or Documentary Evidence, 

Criminal Law Review, ١٩٩١. 
١٢. Emson, Raymond, Evidence, ٢nd Edition, Palgrave Publishing, London, ٢٠٠٤. 
١٠. Garner, Bryan, A., Blacks Law Dictionary, ٨th Edition, West Publishing, US, ٢٠٠٤. 
١٣. Heydon, J. D. & Mark Ockelton, Evidence (Cases and Materials), ٣rd Edition, 

Botterwoths Publishing, ١٩٩١. 
١٤. Kean, A., The Modern Law of Evidence, ٥th Edition, Butterworth, London, ٢٠٠٠. 
١٥. Tapper, C., Cross and Tapper on Evidence, ٩th Edition, Butterworth, London, ١٩٩٩. 
١٦. Tausz, Dilys and A. J. Ashworth, Case Comment: Burden of Proof: Whether Reverse 

Burden of Proof on Road Traffic and Terrorism Legislation in Compatible with Presumption 

of Innocence in Art 6(2) of the European Convention on Human Rights, Criminal Law 

Review, ٢٠٠٥. 


