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 یدعو اثبات ادله میان تعارض

 
 

 

 2 عارفیان غالمرضا، 1براهویی  شیدا

 

 

 یرانا بندرعباس، اسالمی، آزاد دانشگاه بندرعباس، واحد حقوق، گروه 1

 (مسؤل نویسنده) یرانا بندعباس، اسالمی، ازاد دانشگاه بندرعباس، واحد حقوق، گروه 2

 

 

 در حق اثبات برای شود می مستفاد مهکل این خود از که طور همان دعوی عدله اثبات :چکیده

 اثبات در است شده توجه آن به نیز ما کشور حقوق در که شود می برده کار به ادعا اثبات مقابل

 بین موارد از برخی در اما.شود می استفاده قسم  و ،امارات شهادت ، کتبی اسناد ،  اقرار از ادله

 یا دو میان تعارض از توان می تعارض این لهجم از. آید می بوجوی تعارضی دعوی  اثبات دالیل

 اثبات ادله مفاهیم  بررسی ضمن حاضر مقاله در .برد نام...  و شهادت با اقرار تعارض  اقرار، چند

 .شود می پرداخته دعوی اثبات دالیل از برخی میان  تعارض اقرار و دعوی

 قسم امارت، شهادت، کتبی، اسناد تعارض،هاي كلیدي: واژه

 

 همقدم

 او نفع به که کند راضی را قاضی قانونی دالیل با بتواند باید کننده مطرح شخص  شود می مطرح دعوای محکمه در که هنگامی

 نمی قاضی صورت این غیر در باشد داشته خود مدعای اثبات برای کافی مستندات باید مسئله این بر عالوه بدهد رای او ضرر یا

 محکمه در باید موضوع این که جرا باشد مدعی با حق چند هر کند صادر او نفع به حکم یمدع درخواست اساس بر صرفا تواند

 داشته کافی دالیل باید خود ادعای اثبات برای و .بپذیرید انجام باید کار این هست مقبول که طرقی از یکی به و برسد اثبات به

 دو میان تعارض ادله تعارض های صورت از یکی . کند یم نفی را دیگری ویکی شود می ایجاد تعارض دالیل میان گاهی .باشد

 و دانانحقوق میان را بسیاری نظراتاختالف که دانست دعوی اثبات ادلۀ تعارض مصداق برانگیزترینچالش که باشد می اقرار

 .کرد اشاره ... و شهادت با اقرار تعارض به توان می آن بر عالوه . است گشته سبب فقها

 

  :پردازد می تعارضات این بررسی به حاضر مقاله در

 دعوي اثبات ادله مفاهیم

 دلیل مکسر جمع ادله :شده گفته آنها معنای در که است رفته کار به دعوی و اثبات ادله، واژه سه دعوی اثبات ادله عبارت در

 و  .است شده آورده رود کار به امری کردن ثابت برای آنچه و برهان و حجت معنای نیز و راهنما و مرشد معانی در دلیل و است

 .کند ثابت را امری که شودمی اطالق چیزی به عرف اصطالح در
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 :است کرده معنی چنین را آن مدنی دادرسی آیین قانون حقوق اصطالح در

 این در .کنندمی استناد بدان دعوی از دفاع یا دعوی اثبات برای دعوی اصحاب که امری از است عبارت دلیل : م د آ 353 م

 کرده خارج تعریف این ذیل از را دیگر مستندات و است شده نامیده دلیل کنندمی استناد بدان دعوی اصحاب که چه آن قانون

 .پرداخت خواهیم دعوی اثبات ادله تعریف مناقشات به ابتدا بنابراین .است

 

  دعوي اثبات ادله تعريف

 و قسامه شهادت، اقرار، از عبارت جرم اثبات ادله :دارد می ا،بیان.م.ق1۶۱ ماده در(عمومی مواد) کیفری، امور در اثبات ادله

 دلیل را چیزی تنها قانون این مدنی دادرسی آیین قانون 353 م تعریف است،ودر قاضی علم و مقررقانونی موارد در سوگند

 را قانونی امارات مدنی قانون .کندمی ارائه دادگستری و قضایی سیستم و قاضی نه و کنند استناد بدن دعوی طرفین که داندمی

  .است کرده تلقی حکم مستندات از را آن و داندمی دلیل نیز

 مثالً «شودمی شناخته امری بر دلیل قاضی نظر در یا و قانون حکم به که احوالی و اوضاع از است عبارت اماره» :م.ق 1321 م

 الوسیط در سنهوری عالمه اثبات، ادله تعریف در .است دانسته یتمالک بر دلیل و اماره عنوان به را ید 35 ماده در مدنی قانون

 آثاری و کرده معین قانون که کیفیتی به قانونی واقعه وجودیك بر محکمه برابر در دلیل اقامه از است عبارت اثبات  :فرمایندمی

 معنای به اثبات . است متفاوت دیگر هایحرفه و علوم سایر در اثبات قضا باب در اثبات دانیممی همانطورکه .است مترتب او بر

 راههای به محدود قضا باب در اثبات ولیکن دارد را خود خاص روشهای تجربی علوم در اثبات مثالً دارد را خود خاص روش علم

 حکم قانون در مقرر اثبات دلیل طبق است موظف محکمه در دعوی اثبات از پس قاضی .باشدنمی عام و کلی و است خاص

 سایر در اثبات با حقوق علم در اثبات میان دیگر تفاوت  و .گرددمی محسوب قانون از متخلف نکند را کار این چنانچه و دنمای

 درهر علمی هاینظریه ولی است نقض قابل غیر مستندات و مدارك مبنای بر قضیه اثبات از پس حقوق در که است این علوم

 . تندهس تکمیل یا و نقض قابل باشند که وضعیتی

 میان حقی اساس بر که است نزاعی اصطالح در و .است دعاوی آن جمع و است خواهش و طلب معنای به لغت در دعوی کلمه

 مقام در قضایی مجهول یك و اندیشه راهنمای :گفت توانمی اثبات ادله تعریف در .پیونددمی وقوع به گروه دو یا و فرد دو

 ادله شرعی معانی در آیا که است این است طرح قابل ادله مفهوم باب در که سوالی . تاس دعوی اثبات دلیل دفاع یا و اثبات

 محصور را ادله گروهی و است گردیده مطرح نظریه دو خصوص این در نیست؟ مستفاد ادله از حصری چنین یا هستند محصور

 قرار بحث مورد ترروشن ادله ضمن در حثب این که .نیست حقیقی حصر ادله حصر که هستند این به قایل نیز گروهی و دانسته

 .گیردمی

 

 ادله بندي تقسیم

 خاص و مشترك دسته دو به را ادله توانمی است شده ذکر دعوی اثبات ادله برای که مختلفی هایبندی تقسیم از گذشته

 مدنی حقوق در هم و کیفری حقوق در هم که هستند مشترك ادله جزو سوگند و قاضی علم ، اقرار ، شهادت که کرد تقسیم

 .  هستند کیفری دعاوی خاص ادله از لعن و قسامه ولی دارند وجود

 :شماردمی بر چنین 252 ماده در حصر قید با را دعوی اثبات ادله مشهور نظر تبع به هم مدنی قانون

 

 :است ذيل قرار از دعوي اثبات داليل

 قسم- 5    اراتام- 4     شهادت -3    کتبی اسناد- 2  اقرار- 1
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 بودن محصور در را خویش مقصود «القانون حددها التی الطرق» عبارت با داشت بیان اثبات تعریف در که همانگونه نیز سنهوری

 از قضایی اثبات»  :گویدمی چنین قضایی غیر اثبات و قضایی اثبات به قانونی اثبات تقسیم ضمن گاه آن و گویدمی اثبات طرق

 نیز طرق از یك هر ارزش و جایگاه و بوده محصور مقید خود طرق در قضایی اثبات که دارد را تمایز وجه ینا قضایی غیر اثبات

 «.باشدمی معین و معلوم

 را نوینی و مهم مطلب قدیم قانون به نسبت اثبات طرق در جدید مدنی قانون که معتقدند مصر جدید قانون دیدگاه بیان در

 فوق فصول که است ساخته مرتب فصل پنج در را آنها ششم باب اول کتاب در که است این تهس که آنچه ، است نکرده ارایه

 :از عبارتند

 (شهادت) بینه به اثبات- 2 (سند) کتابت به اثبات- 1

 سوگند به اثبات -5    اقرا به اثبات -4     نقرای به اثبات- 3

 علم و سوگند اقرار شهادت، محور حول القضاء کتاب در دعوی اثبات ادله در را خویش مباحث عمده اسالمی فقهای لیکن

 به الحکمیه طرق و القضاه آداب القاضی، آداب الحکام، آداب چون عناوینی تحت را مباحث این فقها که .اندکرده معطوف قاضی

 و درسیدا آیین معنای به فقها لسان در الحکم طرق اصطالح محقق نویسندگان از ایپاره فرموده بنابر که گذارندمی بحث

  .است رفته کار به دادگاه رسیدگی امر در آنها گردش و دعوی اثبات ادله مورد در دقیقاً القاضی طریق اصطالح

 به مربوط مباحث که اینست اندبرده کار به دعوی اثبات ادله بحث از خود مباحث در حقوقدانان که دیگری شایع بندی تقسیم

 ارزش مقدار و آن راههای و اثبات ادله عناصر خود از است عبارت ماهوی جنبه .انندگنجمی شکلی و ماهوی بحث دو در را ادله

 .کندمی بحث اثبات ادله اداء نحوه و چگونگی از تشریفاتی و شکلی جنبه و کدام هر

 مورد کیفری و مدنی دادرسی آیین در را آن اداء نحوه و مدنی قانون در را اثبات ادله خود ایران و فرانسه همچون کشورهایی در

 مستقل طور به و جا یك صورت به را اثبات ادله جنبه دو هر سوریه و انگلستان مثل کشورها از دیگری گروه .اندداده قرار بحث

 اثبات جنبه دو هر اینکه به اعتقاد با سویس و آلمان مثل دیگری دسته .اندکرده تدوین بنیات ادله یا اثبات ادله عنوان تحت

 از ایپاره البته .اندداده قرار دادرسی آیین در را بحث این به مربوط قوانین همه گنجاند، دادرسی آیین رد باید را دعوی

 جای یك در نیز را آن جزئیات و ارائه طریقه و است کرده بحث جداگانه را ادله که ما کشور نویسی قانون سبك به نویسندگان

 سپس و نویسی قانون مبانی و اصول از قانون نویسندگان آگاهی عدم از ناشی را امر این و اندکرده اعتراض است آورده دیگری

 . انددانسته فرانسه (12۱4-12۱2) قوانین از تقلید

 

 اقرار واصطالحی لغوي معناي

 ارتکاب به شخص اخبار از عبارت اقرار :دارد می ا،بیان.م.ق41۶ ماده در(عمومی مواد) کیفری، امور در اسالمی مجازات ،قانون

 آوردن، زبان بر روشنی به را سخنی حق، به انحراف کردن، ابقاء مکانی در را کسی اینکه جمله از .است خود جانب از جرم

 اقرار ا،درخصوص.م.ق173الی ا.م.ق1۶5مواد ذکراست به الزم .دارد نظررا همین طریحی که....کردن استوار کاری در را چیزی

 .است داده توضیح آن وشرایط

 چیزی اقرار از مقصود که است این آید برمی عرفی متنعاهم و لغت علمای کالم جمع از که آنچه :فرماید می رراتمض در راغب

 .است گردانددن ثابت کارش و شغل بر را وی یعنی شغله علی اقره شود می گفته وقتی و گرداندن ثبات و دادن قرار صاحب را

 . نماید می تایید را مطلب این لغوین قول از الفدیر فتح شرح صاحب .گویند راقرا هم را باشد متزلزل که را چیزی انبات البته

 هم به نزدیك الفاظی با اسالمی فقهای اکثر و است آمده 1251 ماده مدنی قانون در طور همان اقرار از اسالمی فقه تعریف

 : از است عبارت آن و اند برآمده تعریف همین درصدد

 خود ضرر به غیر برای است حقی هب اخبار از است عبارت اقرار
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 است شده گرفته اسالمی فقه از که است تعریفی است نموده ارایه که را تعریفی مدنی قانون که معنا این بیشتر وضوح برای

 : کنیم می ذکر نمونه عنوان به را سنی و شیعه فقهای از تن چند سوی از شده بیان تعاریف

 موافق حلی عالمه اقرار،با تعریف در  مقداد فاضل و العظاء کاشف مرحوم .است کرده عریفت اینگونه را اقرار هم، حلی عالمه

 .هستند وهمراه

 و احکام وارد اقرار بحث ابتدای از و اند نشده آن تعریف وارد اساسا اقرار مفهوم بودن روشن لحاظ به هم فقها از گروهی البته

 .اند شده آن بندی تقسیم

 در اقرار» :گوید می اقرار اصطالحی لغوی تعریف در کند می بررسی را شاخصی مذاهب دیدگاه از اقرار که االسالم شیخ استاد

 به اخبار اگر نامندو می نیز اعتراف را آن که برخود حقی نبوت به است شخصی اخبار شرع، ودراصطالح اثبات معنای به لغت

 . گویند شهادت را آن باشد دیگری بر دیگری حق به اخبار اگر و دعوی را آن باشد بردیگری خود حق

 .   است کرده ارایه فوق تعرایف راستای در تعریفی خویش 4۱2 ماده در نیز مصر مدنی قانون

 خصوص در فرانسوی مشهور حقوقدان ساواتیه .اند ذکرکرده اسالمی حقوقدانان تعاریف شبیه تعاریفی نیز اروپایی حقوقدانان

 می تصدیق است حقوقی آثار دارای او علیه که را ای واقعه شخص آن وسیله به که است ظهاریا اقرار» :گوید می اقرار تعریف

 « کند

 که پذیرد می را ای واقعه وجود آن توسط مقر که است اعالمی اقرار»:است کرده تعریف چنین را اقرار نیز فرانسه مدنی قانون

 «. باشد داشته حقوقی عواقبی او زیان به تواند می

 علی المره شهاده هو و خودش علیه بر انسان شهادت به را اقرار اینکه ضن مصری حقوقدانان از ای پاره که است ذکر به الزم

 به غیر به شهادت به نسبت خودش علیه بر متهم اقرار چون و .بود ادله سید اقرار که معتقدند کنند می تعبیر یضرها بما نفسه

 .  است اقوی شهادت از لذا و است تر نزدیك صدق

 

  كیفري و مدنی امور در اقرار صحت مشترک شرايط

 حال در مجنون و صغیر اقرار بنابراین .باشد مختار و قاصد و عاقل و بالغ باید اقرارکننده» مدنی قانون 12۶2 ماده موجب به

 برای اسالمی مجازات ونقان 233 و 1۶1 ، 154 ،13۶ ، 11۶ ، ۶1 مواد در شرایط این .«نیست موثر مکره و غیرقاصد و دیوانگی

 113 ماده 2 بند و 114 ماده در جز کیفری دادرسی آیین قانون در اما .است آمده نیز قصاص و حد مستوجب جرائم در اقرار

 را وارده اتهام آیا اینکه بر مبنی متهم از تحقیق »... گوید؛ 113 ماده 2 بند .ندارد وجود مورد این در تفصیلی و صریح حکم

 گونه هیچ موجب و صریح او اقرار و نماید جرمی ارتکاب به اقرار متهم هرگاه» است؛ آمده 114 ماده در و ...«نه؟ یا دارد قبول

 یا انکار صورت در و نماید می رای صدور به مبادرت دادگاه باشند، معنی این موید نیز امارات و قرائن و نباشد یی شبهه و شك

 ادله به و کرده متهم و مطلعین و شهود از تحقیق به شروع دادگاه دیگر، ادله با تعارض یا اقرار در تردید وجود یا متهم سکوت

 . « کند می رسیدگی نیز دیگر

 1 سن به دختر و قمری تمام سال15 سن به پسر رسیدن مدنی قانون 121۱ ماده 1 تبصره به توجه با بلوغ از منظور بلوغ؛ (الف

 طفل از منظور» است؛ پذیرفته نوعی به کیفری دادرسی آیین قانون 211 ماده 1 رهتبص را تعریف همین .است قمری تمام سال

 تعریف همین با را «اطفال» نیز اسالمی مجازات قانون 41 ماده 1 تبصره و .«باشد نرسیده شرعی بلوغ حد به که است کسی

 را قمری تمام سال 1 که دختری و دارد امتم قمری سال 15 که پسری اقرار بنابراین .است کرده اعالم کیفری مسوولیت از مبرا

 طبق - سالگی12 تا دختر و پسر این باشیم داشته خاطر به نیست بد .است نافذ و صحیح زنا یا قتل به مثالً گذاشته، سر پشت

 سالگی،13 سن به رسیدن تا دختر همین و دهند انجام معامالتی شان اموال به نسبت مستقالً توانند نمی -متعاملین رشد قانون

 . دارد ازدواج حق دادگاه، از مجوز تحصیل بدون
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 اسالمی مجازات قانون 51 ماده .باشد شده تعریف جنون اینکه بدون است شده اشاره جنون عوارض به ما قوانین در عقل؛ (ب

 جنون دنیم قانون 1213 ماده و داند می کیفری مسوولیت رافع باشد که یی درجه هر از را «جرم ارتکاب حال در جنون»

 نیز کیفری دادرسی آیین قانون 15 ماده .است کرده اعالم معامله نفوذ مانع وجود حال در را ادواری جنون و مطلقاً را دائمی

 حال، همه در ترتیب، این به و نداریم دست در تعریفی «جنون» از اما .داند می او تعقیب موقوفی موجبات از را متهم جنون

 . است قانونی پزشکی کارشناسان و خبره اهل رنظراظها به موکول آن احراز

 منظور به گوید می «اقرارکننده» آنچه دیگر عبارت به .نباشد هزالی و شوخی مقام در اقرار که است این منظور قصد؛ (ج

 . دیگر جهت هر به نه باشد آن تعریف به توجه با «اقرار»

 

 شخص در موثر که شود می حاصل اعمالی به اکراه» مدنی قانون 2۱2 ادهم موجب به .است «اکراه» مقابل در اختیار اختیار؛ (د

 اکراه اعمال مورد در .نباشد تحمل قابل عادتاً که نحوی به کند تهدید خود آبروی یا مال یا جان به نسبت را او و بوده شعوری با

 در ...تهدید» گوید؛ مذکور قانون 2۱4 ماده و «شود گرفته نظر در باید شخص بودن مرد یا زن و اخالق و شخصیت و سن آمیز

 به موکول اقرار صحت مدنی اقرار در ...«است اکراه موجب اوالد و آبا و زوجه و زوج قبیل از ...نزدیك اقوام آبروی یا جان یا نفس

 نتیجه وقتی -گفتیم که همچنان - اما .دانست صادق نیز کیفری اقرار در را معنی این توان می اجماالً و است شروط این وجود

 .بود خواهد الزم تر دقیق تفصیل و بیشتر دقت باشد، مقر جان و آبرو و آزادی سلب اقرار

 

  اقرار چند يا دو تعارض

 را بسیاری نظراتاختالف که دانست دعوی اثبات ادلۀ تعارض مصداق برانگیزترینچالش توانمی را «اقرار» چند یا دو تعارض

 تعارض مصادیق با «اقرار» اثباتی ارزش تقابل به چیز، هر از بیش مذکور نظراختالف .است گشته بسب فقها و دانانحقوق میان

 ایگونه به است؛ برخوردار اثباتی ارزش بیشترین از ادله سایر با مقایسه در که است دلیلی «اقرار» آنکه توضیح .گرددمی باز آن

 با .اندنامیده «ادله پادشاه» را آن دانانحقوق و داده ارائه «جائز أنفسهم علی ءالعقال إقرار» شرح به ایقاعده آن تأیید در فقها که

 دارد؛ وجود توطئه و تبانی شائبۀ که گیردمی تعلق وضعیتی به کیفری، اقرار دو تعارض مصادیق اکثر رسدمی نظر به حال، این

 متهم واقعی اقرار شاهدِ که مواردی بیشتر در حتی و کندنمی اقدام خویش جرم افشای به اصوالً مجرم موارد، برخی جز به زیرا

 یا دو با مذکور، تعارض وقوع هنگام به که است حالی در این .یابدمی تحقق وی برای گریز راه نبود واسطۀ به مهم این هستیم،

 توبۀ و پشیمانی بر آنکه از بیش تأکید، این !دارند تأکید خویش جانب از جرم ارتکاب بر یك هر که هستیم روروبه متهم چند

 به دروغین، اقرار هایمحرك.کندمی تقویت را اقرارکننده در دروغین اقرار هایمحرك وجود یا تبانی شائبۀ کند، داللت متهم

 داخلی دستۀ دو به توانمی را هامحرك این .کنندمی تحریك خویش علیه دروغ اقرار به را فرد که گردندمی اطالق هاییانگیزه

 جملۀ از کنند؛می ایجاد فرد ضمیر در را کذب اقرار انگیزۀ که هستند درونی عواملی داخلی، هایمحرك .نمود تقسیم خارجی و

 «بیشتر مجازات از رهایی» و «خویشان به کمك» ،«مرضی طلبیشهرت» ،«بدنامی به مرضی تمایل» به توانمی عوامل، این

 اقرار به مجبور را او و آورده تنگنا به را فرد که گردندمی اطالق خارجی عوامل به خارجی هایمحرك مقابل، در. کرد اشاره

 در «بازجویی در فریب و خدعه» و «پلیس توسط بازجویی فنون و هاسبك» ،«روانی و جسمی هایشکنجه» کنند؛می کذب

 مذکور هایمحرك به نیز را «رتکابیا جرم جبران به فرد ناخودآگاه نیاز» جنایی شناسانروان برخی.هستند عوامل این زمرۀ

 بدین تا نمایدمی ترسنگین جرمی پذیرش به مجبور را مجرم جرم، ارتکاب از پشیمانی موارد، برخی در که معتقدند افزوده،

 نآـ خارجی هایمحرك به تنها ما گذارقانون مذکور، عوامل میان از.یابد دست واجدان آرامش به و کند تنبیه را خود وسیله،

 تحت که اقراری:مذکور مادۀ با مطابق .است گشته متذکر آن به نسبت .ا.م.ق 1۶1 مادۀ در و داشته نظر ـکامل طور به نه هم

 تحقیق متهم از است مکلف دادگاه و است اعتبار و ارزش فاقد شود، اخذ جسمی یا روحی آزار و اذیت یا و شکنجه اجبار، اکراه،

 ضروری قاضی جانب از مذکور، هایمحرك فقدان از اطمینان جهت جرم به مربوط احوال و اوضاع بررسی رو، این از.نماید مجدد
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 که است الزم ابتدا صورت، این در .است متصور «اقرار» دو تعارض امکان نیز توطئه و تبانی بدون شد، ذکر آنچه رغم به.است

 رفع راهکارهای به شرکت، عدم بر اطمینان صورت در و گیرد قرار بررسی مورد ارتکابی جنایت در متهم دو مشارکت احتمال

 جرم دیدۀبزه همان شاکی که فرضی نخست، دانست؛ تحقق قابل فرض دو در توانمی را «اقرار» دو تعارض .گردد رجوع تعارض

 نتفیم رسیدگی فرایند در را دیدهبزه شرکت که مرضی یا و بودن مفقوداالثر فوت، سبب به شاکی که فرضی دوم، و است

 روروبه چندانی مشکل با تعارض رفع نخست، فرض تحقق صورت در رسدمی نظر به .است دیدهبزه جز به فردی سازد،می

 بنابراین .است صادق اقرار به دستیابی و قاضی وجدان اقناع جهت عاملی خود دیده،بزه جانب از مجرم معرفی که چرا نباشد؛

 موارد در اصولیان بنای اگرچه.آید قاضی کمك به مجرم تشخیص در نتواند کیشا که است دشوار وضعیتی در تعارض رفع

 در عقال بنای که باورند این بر برخی .است دیگر ایگونه به وضع «اقرار» دو تعارض خصوص در اما است «تساقط» تعارض،

 خسارت ورود یا جرم ارتکاب به راراق متهم دو چنانچه که کندمی حکم سلیم عقل یعنی ؛ است «تخییر» اقرار دو تعارضِ مورد

 اثبات و کرده تردید اظهار امر این به نسبت برخی حال، این با .باشد صحیح اقرارکنندگان از یکی به حق صاحب رجوع نمایند،

 را مذکور تعارض فقها برخی که است آن از حاکی فقهی، منابع در جستجو. انددانسته شارع تصریح نیازمند را مذکور ادعای

 به را «تخییر» راهکار فقها غالب مقابل، در .اندشده اقرارکننده دو هر مسئولیت به قائل و دانسته «انصاف و عدل» قاعدۀ قتضیم

 مقتضای که است مستقلی سبب متعارض، اقرار دو از یك هر که اندکرده استدالل ایشان .اندبرگزیده مذکور تعارض رفع منظور

 «تخییر» جز به راهی رو، این از ندارد؛ وجود نیز هاآن جمع امکان و گرداندمی واجب را شده قرارا آنچه به پایبندی یعنی خود،

 که دیدگاهی دو تحلیل در.اندکرده آن بر نیز اجماع ادعای فقها برخی که است ایاندازه به مذکور دیدگاه اعتبار .ماندنمی باقی

 به قاضی زیرا رسد؛نمی نظر به منطقی کیفری و حقوقی اثبات از یك هیچ در نخست دیدگاه که داشت اظهار باید گذشت،

 متهم دو هر دانستن مسئول نتیجه، در .است مجرم متهمان از یکی تنها که است واقف امر این بر اجمالی، علم به نیل واسطۀ

 این استدالل اگرچه دوم، دیدگاه مورد در.است قاضی فسق مقتضی آن گرفتن نادیده که باشدمی اجمالی علم با قطعی مخالفت

 به کیفری اثبات مورد در اما رسد،می نظر به موجه است، خسارت جبران آن ماهیت که حقوقی اثبات خصوص در فقها از گروه

 زیرا روست؛روبه جدی تردید با است، آزادی سالب یا بدنی تنبیه حیات، سالب نوع از ارتکابی جرم مجازات که زمانی خصوص

 رهایی و گناهبی فرد مجازات احتمال «تخییر» راهکار اتخاذ و بوده مُقرّ دو از یکی تنها جرم، مرتکبِ که دارد لمع همواره قاضی

 آنچه رغم به.است مردود و بوده «دماء در احتیاط» قاعدۀ خالف بر مذکور پیامد که است بدیهی .کندمی فراهم را مجرم

 را مجازات که گونه بدین دانست؛ جاری نیز کیفری اثبات خصوص در آن، متعلَّق در تغییر با را «تخییر» راهکار توانمی گذشت،

 صورت، این در .داد دیه ثبوت به حکم «انسان خون ارزش» قاعدۀ اساس بر و دانست ساقط «دماء در احتیاط» قاعدۀ مبنای بر

 گذارقانون که نیست بعید .است سازگارتر نیز انصاف با و بوده توجیه قابل متهمان از یك هر به رجوع در دیدهبزه نمودن مخیّر

 ارتکاب به اجمالی علم موارد در ماده این با مطابق .باشد پرداخته .ا.م.ق 477 مادۀ تبصرۀ وضع به مبنا همین بر نیز 1312

 باب این در قسامه مواد طبق اجمالی، علم اطراف از برخی بر لوث وجود درصورت معین، نفر چند یا دو از نفر یك توسط جنایت

 کنند یاد سوگند همگی اگر که کند سوگند مطالبۀ متهمان از تواندمی حق صاحب لوث، وجود عدم صورت در و شودمی عمل

 هر ـتبصره .شودمی دریافت متهمان از مساوی نسبت به دیه قتل، غیر در و شودمی پرداخت المالبیت از دیه قتل خصوص در

 متهمان از یك هر به دیه دریافت برای مخیّرند علیه مجنیّ یا دم اولیای مورد، حسب باشد، متهمان اقرار اجمالی، علم منشأ گاه

 فوق مادۀ منطوق از که چنان.نیست قتل غیر و قتل و عمدی غیر و عمدی جنایت بین تفاوتی امر این در و کنند مراجعه

 متهم چند یا دو میان از مرتکب تعیین در اما بوده قنمتی جرم، وقوع که است وضعیتی تشریح صدد در گذارقانون آید،برمی

 از ایخالصه که ماده تبصرۀ و شده بیان باشد، اقرار از غیر اجمالی علم منشأ که مواردی حکم ماده، متن در .دارد وجود تردید

 دو اقرار میان جنایات باتاث در چنانچه رو، این از .کندمی روشن را اقرار دو تعارض وضعیت حکم است، 137۱ .ا.م.ق 235 مادۀ

 متهمان از کدام هر به دیه، اخذ برای است مخیّر دم ولیّ و شده تبدیل دیه به قصاص مجازات دهد، رخ تعارض متهم چند یا

 علم که مواردی تمام در رسدمی نظر به اما دارد تصریح «جنایات» به نسبت .ا.م.ق 477 مادۀ حکم آنکه رغم به.کند رجوع
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 را «مجازات» باید گردد،نمی حاصل اقاریرـ یکسان ارزش سبب به ـ دیگری کذب و دعوی طرفین از یکی اقرار صحت بر قاضی

 فقهی قواعد مبنای بر چه و «گناهیبی فرض» اصل مبنای بر چه زیرا کرد؛ اکتفا دیدهبزه خسارت جبران به و دانست منتفی

 است حالی در این .است متهم سوی از جرم ارتکاب در شبهه و شك نفقدا به منوط «مجازات» استقرار کیفری، اثبات بر حاکم

 این پایان در.است وجدان قناعت تحصیل و صادق دلیل بر قاضی تفصیلی علم از مانع ادله ظاهری اعتبار تعارض، وضعیت در که

 بر مشروط ـ مجازات احتمال ،«هدی متعلَّق با تخییر» راهکار اجرای هرچند که داشت اذعان باید گیرینتیجه عنوان به و گفتار

 ،«اقرار» دو تعارض اینکه به توجه با اما سازد،می منتفی را گناهبی متهم قصاصِ خصوص به و ـندانیم مجازات را دیه آنکه

 با گذارقانون که بود آن بهتر یابد،می تحقق دروغین اقرار هایمحرك وجود سبب به موارد اکثر در که است نادری وضعیت

 تالش نهاد، این به اقرارکنندگان ارجاع و  «شناسروان پلیس» قبیل از نهادهایی بینیپیش و شناسیروان علم از مداداست

 .نماید نزدیك وجدان اقناع به شناسروان یا مشاور کارشناسی نظر مبنای بر را قاضی تا کردمی

 

 شهادت با اقرار تعارض

 شهود که یابدمی تحقق صورتی در مذکور تعارض .است «شهادت با اقرار» تعارض وقوع دعوی، اثبات ادلۀ تعارض دیگر مصداق

 چنین فقها مشهور.نماید اقرار مباشرت نحو به جرم همان ارتکاب به دیگر فردی اما دهند، شهادت متهم توسط جرم ارتکاب بر

 نظر با مطابق .اندداده پیشنهاد را «ییرتخ» راهکار ،«اقرار» دو تعارض مانند به و کرده مطرح «قتل» جرم خصوص در را فرضی

 که تفاوت این با کند؛ دیه یا قصاص تقاضای موردْ حسب کرده، رجوع مقرّ و مشهودٌعلیه از یك هر به است مخیّر دم ولیّ ایشان،

 اگر اما نمایند، بهمطال وی از را کامل دیۀ نصف و نموده رجوع مقرّ به توانندمی مشهودٌعلیه ورثۀ کند، قصاص را مشهودٌعلیه اگر

 این در که کند قصاص را دو هر است مخیّر دم ولیّ همچنین .بود نخواهد مشهودٌعلیه عهدۀ بر تکلیفی کند، قصاص را مقرّ

 از عدول و دانسته روایت به مستند را فوق استنتاج فقها، از گروه این .بپردازد مشهودٌعلیه به را کامل دیۀ نصف است الزم صورت

 در دم ولیّ تخییر به حکم:معتقدند و نبوده موافق مشهور نظر با برخی حال، این با .دانندمی نص برابر در اجتهاد ثابۀم به را آن

 چنین مقتضای که چرا باشد؛نمی صحت به مقرون ـمشهودٌعلیه ورثۀ به دیه مازاد پرداخت عوض در ـ متهم دو هر قصاص

 وجود شرکت نحو به قتل وقوع عدم بر مبنی اجمالی علم که است حالی در نای و است قتل ارتکاب در متهمان مشارکت حکمی

 و «اقرار» دلیل دو اساس بر حکمی چنین اصدار زیرا است؛ مردود نیز متهم دو از یکی قصاص در دم ولیّ تخییر به حکم .دارد

 نتیجه، در گردد؛می فرض هاآن عدم و گشته ساقط تعارض، واسطۀ به مذکور دالیل که حالی در است گرفته صورت «شهادت»

 بر را «اقرار» باید عقال، بنای با مطابق که اندگرفته نتیجه چنین پایان در ایشان. ماندنمی باقی دم ولیّ تخییر برای مبنایی

 مشهور، نظر بیان از پس که است فقهایی جملۀ از نیز خمینی امام .کرد قضاوت آن مفاد اساس بر و داد ترجیح «شهادت»

 این [مورد در دادن فتوا] ؛ «قتلهما علی التهجّم وعدم فیها االحتیاط یجب جدًّا مشکلۀ والمسألۀ:»است کرده تردید آن به بتنس

 رغم به.نگردد متهم دو هر کشتن به حکم و گردد رعایت احتیاط جانب است واجب [رو، این از] است؛ سخت بسیار مسئله

 ارائه «شهادت با اقرار» تعارض رفع برای مصرّحی راهکار 137۱ اسالمی مجازات قانون گذشت، آن تفصیل که نظراتیاختالف

 صدور برای را زمینه مذکور، نظراتاختالف سبب به امر این که بود فقهی منابع به رجوع از ناگزیر قاضی رو، این از .دادنمی

 سایر تعارض در:داد پایان نظراتاختالف به .ا.م.ق 213 مادۀ وضع با 1312 سال در گذارقانون اما .آوردمی فراهم متناقض آرای

 به توسل با نه «شهادت با اقرار» تعارض رفع نتیجه در. ...است مقدم سوگند و قسامه شرعی، شهادت بر اقرار یکدیگر، با ادله

 طریق از مذکور مادۀ عام حکم البته .گردید معرفی واحد ایرویه عنوان به «قانونی تقدم» راهکار طریق از بلکه «تخییر» راهکار

 دو از یکی به جنایت انتساب به اجمالی علم موارد در:است خورده تخصیص بیان این با «جنایات» خصوص در .ا.م.ق 422 مادۀ

 رو، این از.شودمی دیه پرداخت به حکم و ساقط قصاص باشد عمدی جنایت، چنانچه مرتکب، تعیین امکان عدم و نفر چند یا

 برای «قانونی تقدم» راهکار و شده ساقط «قصاص» مجازات یابد، تحقق جنایات اثبات در «شهادت با قرارا» تعارض چنانچه

 مورد در که استداللی همان سبب به است خمینی امام دیدگاه از برگرفته که تدبیری چنین .شودمی اجرا دیه مسئول تعیین
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 توانمی را «شهادت» بر «اقرار» اثباتی ارزش تقدم این، بر عالوه .رسدمی نظر به منطقی گذشت، «دیه متعلّق با تخییر» راهکار

 منکر مشهودٌعلیه سو،یك از که توضیح این با .است برائت اصل با متناسب آنکه نخست:نمود ارزیابی منطقی ذیل سبب چهار به

 شرایط تمام واجد که اقراری ر،دیگ سویی از و است نیافته اطمینان وی توسط جرم ارتکاب بر نیز قاضی و بوده جرم ارتکاب

 فاقد «شهادت» ،«برائت اصل» اساس بر نتیجه در است؛ گشته سبب را شهود گفتار صدق در تردید و آمده فراهم است قانونی

 «جائز نفسهم علی العقالء إقرار» قاعدۀ با آنکه دوم.ماندمی باقی متقن دلیل تنها عنوان به «اقرار» و گرددمی اثباتی ارزش

 فرض در شوند،می محسوب غیرمستقیم نوعی به کیفری اثبات ادلۀ تمام عادی شرایط در هرچند آنکه سوم.باشدمی وهمس

 که «شهادت» بر آن تقدم جهت عاملی را «اقرار» مستقیم داللت توانمی نگشته، حاصل قاضی وجدان ایقان که بحث مورد

 «اقرار» زیرا است؛ «شهادت» بر «اقرار» اثباتی ارزش تقدم نیز لعق حکم آنکه چهارم.دانست است، مستقیم غیر داللت واجد

 قانونی شرایط حصول صورت در حتی دیگر، عبارت به.سازدمی مردد را واقع بر «شهادت» داللت که است هایینقصان فاقد

 در کاست و کم بدون داده، رخ که چنانآن را واقعه تمام نتواند شاهد که دارد وجود احتمال این همواره شهادت، ادای و تحمل

 و کنندمی بیان خویش روانی خصوصیات با متناسب را خود برداشت شهود مواقع، بیشتر در بلکه کند؛ بازگو و ثبت خاطر

 بیان را واقعیت که نمایند تصور و کنند بازگو را آن خالف حتی و اندکرده مشاهده آنچه از جزئی تنها که است محتمل همواره

 تجزیۀ ادراك، هر» که آورد خاطر به را «وودورث» سخن این باید «شهادت با اقرار» تعارض وضعیت در رو، این از .اندکرده

 یاد به در:افزود آن بر «دوسانکتیس» از اصلی و «کندمی برجسته و تند دیگر، آثار زیان به را اثری که است وضعیتی از جزئی

 این برابر در را خود خاص ادراکی واکنش بلکه کنند؛نمی تکرار را تهگذش در شدهدرك واقعیت احساس واقعه، یك آوردن

  .کنندمی تکرار واقعیت

 

 شرعی شهادت با شرعی شهادت تعارض

 علم مفید آنکه از اعم است دانسته حجیت دارای و معتبر را آن شارع که است آن شرعی شهادت.:ا.م.ق 175 مادۀ اساس بر

 تحمل، قانونی شرایط بودن دارا بر عالوه که است شهادتی ،«شارع نزد معتبر شهادت» از ورمنظ رسدمی نظر به.نباشد یا باشد

 آن داللت احتمال که است آن سبب به شهادتی، چنین حجیت  .باشد .ا.م.ق 177 مادۀ در مذکور شرایط واجد نیز آن اداکنندۀ

 در آنکه نخست:است تحقق قابل صورت دو به «شرعی شهادت با شرعی شهادت» تعارض.است ضعیف بسیار واقع خالف بر

 «شهادت» صورت، این در .گیرند قرار یکدیگر با تعارض در هاشهادت مفاد است، شهادت تعدد به منوط آن اثبات که جرمی

 یلتکم یا و جدید دلیل یافتن جهت است الزم رو، این از .یابدمی تنزل قضایی امارۀ ارزش به و گشته «دلیل» اثباتیِ ارزش فاقد

 که دهد شهادت شهود از یکی ارتشا، جرم اثبات در چنانچه نمونه، برای شود؛ گرفته سر از تحقیقات شهادت، از حاصله امارۀ

 مانند) معینی کاالی ، اخذشده مال که باشد معتقد دیگر شاهد و است داده مرتشی به رشوه عنوان به را نقد وجه مبلغی راشی

 یا حال داد؛ خواهند دست از ـدلیل عنوان به ـ را خود اثباتی ارزش دادهرخ تعارض واسطۀ به «شهادت» دو است، بوده (ماشین

 از ـ دیگر قضایی امارات یا گردد مذکور جرم ارتکاب بر مبنی قاضی وجدان ایقان به منجر که شود یافت جدیدی دلیل باید

 122 مادۀ .گردند قاضی یقین سبب متعارض، شهادت دو از یکی همراه به ـ...و رشوه اخذ زمان از شدهگرفته هایفیلم قبیل

 مفاد باید و است ضروری شهادت موضوع وحدت شهود، تعدد صورت در شرعی شهادت در:داردمی اشعار مورد این در .ا.م.ق

 وحدت یا و شود تعارض موجب هاشهادت مفاد اختالف گاه هر .باشد یکسان جرم اثبات در مؤثر خصوصیات در هاشهادت

 مفاد نفی به شرعی شهادت دسته دو جرم، یك اثبات در آنکه دوم.شودنمی محسوب شرعی شهادت کند، مخدوش را وضوعم

 توسط سرقت ارتکاب بر دیگر، شاهد دو و دهند شهادت «الف» توسط سرقت ارتکاب بر شاهد دو اینکه مانند بپردازند؛ یکدیگر

 اشعار .ا.م.ق 125 مادۀ در و برگزیده را «تساقط» راهکار تعارض، از مصداق این رفع جهت گذارقانون .نمایند شهادت ادای «ب»

 قضایی تحقیقات که است الزم نتیجه در ؛«نیست معتبر یك هیچ شرعی، شهادت دو بین تعارض وجود صورت در» :است داشته

 وسیلۀ به را .ا.م.ق 122 مادۀ در رجمند حکم بتوان رسدمی نظر به حال، این با .شود سرگرفته از متقن دلیلی یافتن منظور به



 020-009، ص   1931 بهمن،  1 جلد، 02 هحقوق و علوم قضایی ، شمار

ISSN: 1394-0038 

http://www.jolaw.ir  

214 

 

 به اجمالی علم موارد در:الذکرفوق مادۀ اساس بر .شد دیگر حکمی به قائل «جنایات» اثبات در و زد تخصیص .ا.م.ق 422 مادۀ

 به حکم و ساقط قصاص باشد عمدی جنایت، چنانچه مرتکب، تعیین امکان عدم و نفر چند یا دو از یکی به جنایت انتساب

 راهکار اجرای یابند، تعارض «جنایات» اثبات در «شرعی شهادت» دسته دو که مواردی در رو، این از.شودمی دیه ختپردا

 .شد خواهد ثابت جنایت، ارتکاب بر اجمالی علم واسطۀ به «دیه» بلکه بود نخواهد تحقیقات سرگیری از منزلۀ به «تساقط»

 از مالك وحدت اخذ با دانانحقوق کیست؟برخی دیه پرداخت مسئول که تاس این ماند، خواهد باقی مورد این در که الیٶس

 جهت که مخیّرند علیهمجنیٌ یا دم اولیای ،«اقرار» دو تعارض مانند به نیز فرض این در که باورند این بر .ا.م.ق 477 مادۀ تبصره

 نظر به صحیح «شهادت دو تعارض» با «اقرار ود تعارض» قیاس حال، این با .نمایند رجوع مشهودٌعلیه دو از یك هر به دیه، اخذ

 که نمود توجیه چنین توانمی بنابراین .دارند تأکید خود توسط جرم ارتکاب بر طرفین از یك هر نخست، وضعیت در .رسدنمی

 هر انضم به حکم نتیجه، در کند؛می ثابت را خود مقتضای که است مستقلی سبب الزم، شرایط بودن دارا واسطۀ به اقرار هر

 و بوده جرم ارتکاب منکر متهم دو هر ،«شهادت دو تعارض» فرض در که است حالی در این .بود خواهد منطقی متهمان از یك

 متهم دو هر یا یك ضمان آن مقتضای که سببی رو، این از ندارد؛ وجود دیگر دلیل بر دلیل یك رجحان بر مبنی عاملی هیچ

 مسئول تعیین برای بهتری مالك .ا.م.ق 477 مادۀ دوم قسمت رسدمی نظر به اساس، این بر .داشت نخواهد وجود نیز باشد

 چند یا دو از نفر یك توسط جنایات، ارتکاب به اجمالی علم موارد در :...مذکور مادۀ با مطابق .باشد اخیر فرض در دیه پرداخت

 در کنند، یاد سوگند همگی اگر که کند سوگند مطالبۀ متهمان از تواندمی حق صاحب لوث، وجود عدم صورت در ...معین نفر

 مادۀ همچنین .شودمی دریافت متهمان از مساوی نسبت به دیه قتل، غیر در و شودمی پرداخت المالبیت از دیه قتل، خصوص

 اقامۀ یا وگندس اتیان از اجمالی، علم اطراف از برخی یا همه گاه هر:داردمی اشعار .ا.م.ق 477 مادۀ حکم تکمیل در .ا.م.ق 472

 تنهایی به باشد یکی کنندهامتناع که صورتی در و شودمی ثابت کنندگانامتناع عهدۀ بر مساوی طور به دیه کنند امتناع قسامه

 .نیست قتل غیر و قتل بین تفاوتی فوق حکم در .بود خواهد دیه پرداخت دارعهده

 

 مستقیم غیر شهادت با شرعی شهادت تعارض

 مستقیماً نیز دیگر ایگونه به و نشنیده ندیده، مستقیماً را شهادت مورد اشاداکننده که است شهادتی ،«ممستقی غیر شهادت»

 است؛ بوده گواه شهادت مورد بر خود، او که کندمی بازگو را کسی محسوسات دیگر یا هاشنیده ها،دیده بلکه است نکرده حس

 غیر شهادت» و «شرعی شهادت» میان تعارض وقوع .یابدمی تحقق واسطه با شهادت تحمل مستقیم، غیر شهادت در رو، این از

 مدلول میان تنافی وقوع ـ1:گرفت خواهند قرار بررسی مورد تفکیك به که است اساسی شرط دو تحقق به منوط «مستقیم

 شهادت فقها، که وضیحت این با است؛ برخوردار آن در اثباتی قدرت از مستقیم غیر شهادت که دهد رخ جرمی اثبات در دالیل،

 برخی، همچنین ؛ دانندمی اعتبار فاقد حدود اثبات در و دانسته مقبول (الناسحق) آدمی حقوق اثبات در تنها را مستقیم غیر

 با را مالی ضمان و دیه قصاص، تنها فقها، فتوای از تبعیت به نیز گذارقانون .اندنموده ملحق حدّی جرایم به نیز را تعزیرات

 شهادت با تعزیر و حد موجب جرایم:داردمی اشعار مورد این در .ا.م.ق 121 مادۀ .است دانسته اثبات قابل مستقیم غیر شهادت

 شهادت» میان تعارض وقوع امکان رو، این از.است اثبات قابل آن با مالی ضمان و دیه قصاص، لکن شود،نمی اثبات شهادت بر

 مالی ضمان و دیه قصاص، اثبات در صرفاً و نداشته وجود تعزیری و حدّی ایمجر اثبات در «غیرمستقیم شهادت» و «شرعی

 تصریح مورد گذارقانون توسط شرایط این از برخی .باشد برخوردار اعتبار شرایط از مستقیم غیر ـشهادت2 .است تحقق قابل

 خواهد یك هر توضیح ادامه، در هک باشندمی استنتاج قابل شرعی منابع در نظر امعان با دیگر برخی و اندگرفته قرار

 122 مادۀ .نباشد ممکن مشقّت سبب به اصل شاهد حضور امکان که است آن مستقیم غیر شهادت اعتبار شرط نخستین.آمد

 علت به یا و نموده فوت اصلی شاهد که است معتبر صورتی در شرعی شهادت بر شهادت:داردمی مقرر مورد این در .ا.م.ق

 عرف، که باشد ایاندازه به باید مشقّت که دارد آن بر داللت «متعذر» کلمۀ.باشد متعذر وی حضور آن، ثالام و بیماری غیبت،

 124 مادۀ با مطابق که مواردی در یا و ساده بیماری یك سبب به تواننمی بنابراین .بداند موجه عذری را شاهد حضور عدم



 020-009، ص   1931 بهمن،  1 جلد، 02 هحقوق و علوم قضایی ، شمار

ISSN: 1394-0038 

http://www.jolaw.ir  

215 

 

 توسل مستقیم غیر شهادت به دارد، وجود تصویری ـ صوتی ضبط یا مکتوب صورت به اصل شاهد گواهی اخذ امکان .ا.م.ق

 اصل شاهد کامل مشخصات و نام ذکر به مشروط را فرع شاهد شهادت اعتبار مبنا، همین بر نیز فقها رسدمی نظر به.نمود

 برای مقرر ایطشر فرع شاهد آنکه شرط دومین.نمود احراز را اصل شاهد حضور امکان عدم بتوان واسطه بدین تا انددانسته

 اصلی شاهد شهادت بر شاهد» :داردمی بیان مورد این در .ا.م.ق 122 مادۀ تبصرۀ .باشد دارا را .ا.م.ق177 مادۀ در شرعی شاهد

 یقین به را مشهودٌبه از اصل شاهد مقصود فرع، شاهد که است آن شرطْ سومین.«باشد اصلی شاهد برای مقرر شرایط واجد باید

 و لغوی نظر از که برد کار به را لفظی مشهودٌعلیه مورد در فرع شاهد به خطاب اصل شاهد اگر مثال، رایب .باشد کرده درك

 شاهد مقصود باشد داشته یقین که بود خواهد معتبر صورتی در فرع شاهد گواهی است، متفاوت مفهوم دو دارای اصطالحی

 دربارۀ مذکور شرط کنندۀبیان که .ا.م.ق 123 مادۀ از كمال وحدت اخذ با را شرط این .است بوده معانی از یك کدام اصل

 تنها را مستقیم غیر شهادت مذکور، شرط حصول از اطمینان جهت فقها از برخی .نمود تحصیل توانمی است مستقیم شهادت

 که است آن «استرعا» از منظور .انددانسته معتبر «اسباب ذکر با شهادت» و «حاکم نزد شهادت» ،«استرعا» صورت سه به

 شاهد که است آن ،«حاکم نزد شهادت» از منظور .دهد شهادت حاکم نزد وی شهادت بر تا کند تقاضا فرع شاهد از اصل شاهد

 آن نیز «اسباب ذکر با شهادت» از مراد .دهد گواهی شهادت، بدان دیگر دعوایی در و شنیده حاکم نزد را اصل شاهد گواهی فرع

 اصل، شاهد یا و نداند را سبب اگر بنابراین کند؛ ذکر نیز را آن سبب و دهد شهادت اصل شاهد گواهی بر فرع شاهد که است

 مورد در را اصل شاهد گواهی فرع، شاهد اگر نمونه، برای .بود نخواهد معتبر مستقیم غیر شهادت باشد، نکرده بیان را سبب

 سبب مستقیم، غیر شهادت ادای هنگام در که است الزم د،باش شنیده مشهودٌله از خانه خرید سبب به مشهودٌعلیه بودن مدیون

 در منحصر اصل، شاهد مقصود بر یقین حصول به مشروط را شهادت تحمل دیگر، برخی حال این با . شود متذکر نیز را دین

 که فرضی در نکهآ شرط آخرین.است برگزیده را اخیر گروه موضع گذارقانون رسدمی نظر به رو، این از . اندندانسته فوق صور

 نصاب اندازۀ به غیرمستقیم، شهادت نصاب یابند،می تعارض «مستقیم غیر شهادت» دسته یك با «شرعی شهادت» دسته یك

 و «شرعی شهادت» میان تعارض وقوع گذشت، آن تفصیل که شرایطی حصول صورت در.باشد اصلی شهادت برای مقرر

 توهین وی به متهم آنکه اثبات برای شاکی که نمود تصور را فرضی توانمی نمونه، برای است؛ محتمل «مستقیم غیر شهادت»

 طرف از نماید؛می استناد اند،بوده گواه اصل شاهد دو شهادت بر یك هر که فرع شاهد دو مستقیم غیر شهادت به است، کرده

 آنچه جز به لفظی وی که دهند شهادت ات فراخوانده دادگاه محضر به را شرعی شاهد دو خود، گناهیبی اثبات برای متهم دیگر،

 سایر وجود سبب به و انجامیده یکدیگر نفی به شهادت دستۀ دو مفاد رو، این از .است برده کار به است، آن مدعی شاکی

 که است آن بر فرض زیرا نیست؛ پذیرامکان آسانی به مذکور، تعارض در دیگر دلیل بر دلیل یك ترجیح.یابندمی تعارض شرایط،

 مادۀ در مقرر شرایط بودن دارا واسطۀ به شهود .برخوردارند اعتبار شرایط از «مستقیم غیر شهادت» هم و «شرعی شهادت» مه

 بر دلیل یك ترجیح رو، این از .است میزان یك به نیز قاضی وجدان اقناع در یك هر اثباتی ارزش و اعتمادند مورد .ا.م.ق 177

 بتوان رسدمی نظر به حال، این با .است اتفاق مورد آن بودن مردود که بود خواهد «رجّحبالم ترجیح» از مصداقی دیگر، دلیل

 بر مبتنی «شهادت» اعتبار آنکه توضیح .دانست «شرعی شهادت» تقدم برای دلیلی را «مستقیم غیر شهادت بودنِ باواسطه»

 صداقت بر اصل آن، ادای و تحمل قانونی ایطشر تحقق با که است سبب بدین «شهادت» اثباتی ارزش یعنی است؛ صداقت امارۀ

 حفظ را خود اثباتی ارزش نگردد، ثابت آن خالف مناسب دلیل با که مادامی و گیردمی قرار واقع با آن مطابقت و شاهد گواهی

 که است این در تفاوت اما است؛ اعتبار علت «مستقیم غیر شهادت» در چه و «مستقیم شهادت» در چه اماره این .کندمی

 بر عالوه «مستقیم غیر شهادت» اعتبار که حالی در است شاهد دریافت درستیِ و راستگویی بر مبتنی «مستقیم شهادت» اعتبار

 اصل دو جمع با «مستقیم غیر شهادت» اعتبار دیگر، عبارت به .باشدمی نیز فرع شاهد درستکاری و راستگویی مستلزم این،

 عدم یا خطا احتمال که کندمی حکم عقل رو، این از .است تحصیل قابل اصل یك با «یممستق شهادت» اعتبار و شودمی تأمین

 تقدم توجیه در توانمی که دیگری دلیل.باشد مستقیم شهادت از بیش «مستقیم غیر شهادت» در واقع، با گواهی مطابقت

 وضعیت کردن فراهم امکان «ممستقی غیر شهادت» خصوص در آنکه داشت بیان «مستقیم غیر شهادت» بر «شرعی شهادت»
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 عبارت به .است پذیرامکان «مستقیم شهادت» خصوص در مهم این که حالی در ندارد، وجود متهم و اصل شاهد میان ترافع

 بنابراین .استثناست یك مستقیم غیر شهادت است، مطلق اصل یك ادله، تمامی به نسبت دادرسی بودن ترافعی هرچند» دیگر،

 به.است «مستقیم غیر شهادت» از آمدهدست به اطمینان از اعتمادتر قابل مراتب به «شرعی شهادت» از مدهآدست به اطمینان

 اثبات در را «مستقیم غیر شهادت» فقهاـ مشهور نظر از تبعیت با البته ـ شد ذکر آنچه اساس بر نیز گذارقانون رسدمی نظر

 بودن متعذر صورت در تنها نیز جرایم سایر اثبات در و دانسته باتیاث قدرت فاقد کلی طور به تعزیر، و حد مستوجب جرایم

 غیر شهادت» و «شرعی شهادت» میان تعارض وقوع صورت در بنابراین .است پذیرفته را آن اثباتی قدرت اصل، شاهد حضور

 خواهد «مستقیم رغی شهادت» بر مقدم «مستقیم شهادت» قاضی، وجدان ایقان در یکسان اثباتی ارزش بر مشروط ،«مستقیم

 خصوص در مذکور تعارض چنانچه که است ضروری نکته این یادآوری البته .آمد خواهد عمل به قضاوت آن، اساس بر و بود

 جبران برای جرایم سایر در و «ارش» یا «دیه» مسئول تعیین جهت صرفاً «شرعی شهادت» تقدم پذیرد، تحقق «جنایات»

 تقدم طریق از «مجازات» استقرار صادق، دلیل بر قاضی علم حصول عدم سبب به نتیجه در پذیرد؛می صورت دیدهبزه خسارت

 شهادت» تقدم مورد در مذکور مبنای به توجه با که است ذکر به الزم گفتار، این پایان در.است منتفی «شرعی شهادت»

 شهادت» یا «سوگند انضام به شهادت» و «شرعی شهادت» میان تعارض وقوع صورت در ،«مستقیم غیر شهادت» بر «شرعی

 .بود خواهد مقدم «شرعی شهادت» نیز «شیاع به مستند

 

 متهم از جنايت نفی در شهادت يا اقرار با قسامه تعارض

 با و شود یافت متهم گناهیبی بر مبنی جدیدی دلیل شاکی، توسط قسامه اقامۀ از پس که دارد وجود آن احتمال همواره

 بر مبنی قاضی وجدان اقناع به جدید دلیل آنکه نخست:است متصور حالت سه صورت، این در .دگیر قرار تعارض در «قسامه»

 بر و شده رفع «قاضی وجدان اقناع» راهکار طریق از تعارض صورت، این در .بینجامد خود مدلول صدق و قسامه مفاد کذب

 گرفته دیه متهم از قسامه، اقامۀ واسطۀ هب شاکی اگر نتیجه در شد؛ خواهد گرفته مقتضی تصمیم جدید، دلیل مفاد اساس

 حکم این که است بدیهی .بپردازد دم ولیّ به کامل دیۀ یك وی، علیه قصاص اجرای صورت در و بازگرداند را آن باید باشد،

 یرسا و وی توانمی صورت، این غیر در باشد؛ نپرداخته دروغ قسامۀ اقامۀ به سوءنیت با دم ولیّ که است زمانی به مربوط

 خود مفاد به نسبت را قاضی وجدان جدید، دلیل آنکه دوم.کرد محاکمه عمدی قتل اتهام به را دروغ سوگند عمدی اداکنندگان

 وجدان اقناع» راهکار طریق از تعارض نیز صورت این در .باشد داشته اطمینان قسامه مفاد بر همچنان قاضی و نساخته قانع

 بدین باشد؛ قسامه با یکسان اثباتی ارزش واجد جدید، دلیل آنکه سوم.شودمی رفع جدید دلیل بر قسامه برتری با اما «قاضی

 213 مادۀ با مطابق صورت، این در .کند حاصل یقین قسامه مفاد کذب بر نه و یابد علم جدید دلیل خالف بر نه قاضی که معنا

 مدلول دو دارای تواندمی جدید دلیل مفاد .شودمی عمل آن مفاد اساس بر و شد خواهد مقدم قسامه بر جدید دلیل .ا.م.ق

  .نماید داللت نیز دیگری شخص توسط جرم ارتکاب بر آن، بر عالوه یا کند داللت متهم گناهیبی بر صرفاً یا باشد متفاوت

 مدلول حاوی جدیدْ دلیل که صورتی در شود،می اجرا تعارض رفع جهت «قانونی تقدم» راهکار مذکور، فرض دو هر در هرچند

 علیه قسامه اجرای ،«دلیل» وجود سبب به و یابدمی ادامه جدید متهم توسط جرم ارتکاب اثبات برای تحقیقات باشد، دوم

 خالف و قسامه ماهیت به توجه با را «قسامه» بر «شهادت» و «اقرار» تقدم علت رسدمی نظر به.گرددمی منتفی جدید متهم

 و خداوند به اعتقاد موارد، غالب در که معنا بدین است؛ «اماره» قسامه ماهیت آنکه توضیح .نمود توجیه بتوان آن بودن قاعده

 وجدان در وی خشم از ترس و ماوراءالطبیعه نیروی ترینمقدس به اعتقاد و مسلمان انسان وجدان در اخروی عقاب از ترس

 تقویت زمانی جنایات، اثبات در اماره این .ددگرمی کذب سخن ایراد از مانع که است درونی عامل یك مسلمان، غیر انسان

 که شود ایراد است ممکن.دهدمی کاهش زیادی حد تا را خالف احتمال و پذیردمی صورت تعدد به سوگند اقامۀ که شودمی

 که داشت اظهار باید پاسخ در .است قانون نص خالف آن دانستن اماره و آورده دعوی اثبات دالیل زمرۀ در را قسامه گذارقانون

 نظر در اگر که حالی در نباشد؛ موجود دعوی اثبات برای دیگری دلیل هیچ که شودمی محسوب «دلیل» مواردی در قسامه
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 ادله، سایر وجود صورت در حتی آن به استناد بود،می «دلیل» اثباتیِ ارزش واجد دعوی اثبات ادلۀ سایر مانند به گذارقانون

 دلیلی هیچ که وضعیتی ـ مفروض وضعیت سبب به گذارقانون که گرفت نتیجه چنین توانمی بنابراین .شدمی اعالم مسموع

 «شهادت» و «اقرار» تقدم توجیه در توانمی که دیگری سبب.است داده قرار «دلیل حکم» در را قسامه نداردـ وجود اثبات برای

 قاعدۀ و برائت اصل خالف بر قسامه، اجرای در آنکه حتوضی .است قسامه اثباتی شیوۀ بودن اصل خالف نمود، بیان «قسامه» بر

 متهم عهدۀ بر گناهی،بی بر مبنی دلیل ارائۀ و گرددمی مدعی متوجه ابتدا از قسم ،«أنکر من علی والیمین المدّعی علی البیّنۀ»

 نمودن مقید صورت در که است استوار استدالل این بر و بوده شارع نزد مسلمان خون اهمیت سبب به امر این .شودمی گذارده

 اقرار عدم و شاهد دید از ماندن مخفی سبب به که شد خواهد ریخته بسیاری هایخون ،«شهادت» و «اقرار» به قتل اثبات

 نیز را مذکور توجیهات اگر حتی رسدمی نظر به.است مجرمان تجرّی برای عاملی امر، این که بود نخواهد قصاص قابل قاتل،

 اتهامی از متهم برائت آن نتیجۀ که چرا باشد؛ صواب به مقرون اخیر فرض در «قانونی تقدم» راهکار اعمال ،بدانیم خدشه قابل

 شایان پایان در .است گشته منتسب وی بر «أنکر من علی والیمین المدّعی علی البیّنۀ» قاعدۀ و برائت اصل خالف بر که است

 تحقق آن از بعد و حکم صدور از قبل جدید دلیل به دستیابی که حالتی نمیا دادرسی فرایند نظر از گذارقانون که است ذکر

 معتبری دلیل حکم، صدور از پیش و قسامه اقامۀ از پس اگر:است نموده مقرر .ا.م.ق 34۶ مادۀ در و گذاشته تفاوت باشد، یافته

 موضوع باشد حکم صدور از بعد چنانچه و شودمی باطل قسامه گردد، اثبات قسامه شرایط فقدان یا و شود یافت قسامه خالف بر

 و حکم قطعیت از پس چه و تجدیدنظر و بدوی مرحلۀ در چه تعارض به رسیدگی وجود، این با.است دادرسی اعادۀ موارد از

 بود نخواهد گذشت که تفصیلی در تفاوتی پذیرد، صورت دادرسی اعادۀ درخواست
. 

 متهم سوي از جنايت اثبات در شهادت يا اقرار با قسامه تعارض

 جنایت ارتکاب بر که ایادله با آن تعارض امکان دارد، وجود متهم از جنایت نفی ادلۀ با قسامه تعارض امکان که گونه همان

 به شاکی، درخواست واسطۀ به متهم که یابدمی تحقق زمانی تعارض از مصداق این .است محتمل نیز دارند داللت متهم توسط

 اقامۀ برای معین نصاب حصول عدم سبب به دم ولیّ که کنید فرض نمونه، برای بپردازد؛ خویش گناهیبی بر مبنی قسامه اقامۀ

 بیدار را متهم غافل وجدان اخروی، عقوبت از ترس آنکه امید به را قسامه اقامۀ و شودنمی خویش ادعای اثبات به موفق قسامه،

 از پس .گرددمی تبرئه وسیله بدین و پردازدمی قسامه اقامۀ به متهم ماا کند،می مطالبه وی از بپذیرد، را خویش اتهام و کرده

 ارزش اگرچه.یابدمی تعارض قسامه با و شده کشف سابق متهمِ سوی از جنایت اثبات بر مبنی جدیدی زمانی،دلیل مدت گذشت

 مجدد محاکمۀ امکان و قسامه سقوط مقتضی باشدـ قانونی مقرر شرایط واجد آنکه بر مشروط ـ جدید «دلیل» بیشتر اثباتی

 قسامه، یا بینه با تواندنمی شاکی متهم، توسط قسامه اقامۀ از پس:داردمی اشعار مورد این در .ا.م.ق 345 مادۀ است، متهم

 قسامه اقامۀ و زده تخصیص ماده این وضع با را .ا.م.ق 344 مادۀ عام حکم گذارقانون رو، این از.کند تجدید متهم علیه را دعوی

 که مثالی در بنابراین .است دانسته خصومت فصل برای ایوسیله حقوقی، دعاوی در منکر سوگند مانند به را متهم سوی از

 محضر به را خود دعوی تواندنمی یابد،می را خویش ادعای اثبات توان جدید دلیل کشف سبب به دم ولیّ آنکه وجود با گذشت

 شاکی »... ،.ا.م.ق 345 مادۀ با مطابق که آنجا از.نماید بسنده المالبیت از اخذشده دیۀ به است ناچار نتیجه، در آورد؛ دادگاه

 علم» به استناد با توانمی آیا که است طرح قابل الٶس این ،«کند تجدید متهم علیه را دعوی قسامه، یا بینه با تواندنمی

 باید را کدام گیرد، قرار تعارض در «قاضی علم» با «مهقسا» اگر دیگر، عبارت به نمود؟ تجدید متهم علیه را دعوی ،«قاضی

 مستلزم علم، خالف بر قضاوت که چرا کند؛ قضاوت خویش علم خالف بر تواندنمی قاضی آنکه است بدیهی آنچه دانست؟ مقدم

 انتساب یبرا گرچه که گرفت نتیجه چنین توانمی رو، این از .است بطالن به محکوم فاسق، قاضی حکم و بوده قاضی فسق

 مفاد خالف بر قاضی علم که است آن جرایم تمامی اثبات شرط کند،نمی کفایت قاضی انحصاری علم متهم، به جرایم برخی

 .ا.م.ق 34۶ مادۀ .بود خواهد «قسامه» بر مقدم «قاضی علم» نیز بحث مورد فرض در اساس، این بر .نگیرد شکل آن اثبات ادلۀ

 اداکنندگان از برخی آنکه مانند شود ثابت سوگندها از برخی یا همه بطالن حکم، صدور از پس اگر:داردمی اشعار مورد این در
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 شود، ثابت حکم صادرکنندۀ دادگاه برای سوگند، نبودن علم روی از یا سوگند بودن دروغ یا کنند عدول سوگندشان سوگند،از

 توانمی دادرسی اعادۀ طریق از یابد، اقناع قسامه مفاد دنبو کذب بر قاضی چنانچه بنابراین.«است دادرسی اعادۀ جهات از مورد

 است؛ نکرده اقامه خود تبرئۀ برای ایقسامه متهم که است آن منزلۀ به قسامه بودن باطل زیرا نمود؛ تجدید متهم علیه را دعوی

 که است آن گیرد قرار توجه مورد باید جایگاه این در آنچه .پابرجاست خویش ادعای اثبات برای شاکی حق همچنان نتیجه در

 کذب بر مبنی قاضی وجدان ایقان موجبات ،«قسامه» مجدد اقامۀ یا «شهادت» به استناد با تواننمی .ا.م.ق 345 مادۀ با مطابق

 .نباشد متهم علیه دعوی مجدد اقامۀ مستلزم که شود فراهم ایگونه به باید قاضی وجدان اقناع زمینۀ بلکه آورد، فراهم را قسامه

 از برخی یا متهم که صورتی در ـ1:دانست مذکور فرض در قاضی وجدان ایقان برای موجبی را زیر موارد توانمی اساس این بر

 صورتی در ـ2 .اندپرداخته سوگند اتیان گمان،به مبنای بر یا واقع خالف بر که کنند اقرار قضایی مقام نزد قسامه کنندگاناقامه

 به قاضی که صورتی در ـ3 .اندشده اشتباه دچار مقتول تشخیص در که نمایند اذعان قسامه نندگانکاقامه از برخی یا همه که

 کذب شاکی، که صورتی در ـ4.یابد علم قسامه مفاد کذب بر نداشته، دسترسی هاآن به حکم صدور از قبل که اماراتی وسیلۀ

 با مطابق که شود ایراد فوق تحلیل بر است ممکن.برساند اتاثب به صالح دادگاه در .ا.ت.ق ۶41 مادۀ اساس بر را قسامه مفاد

 ضرر بر دادرسی اعادۀ نتیجۀ گاه هر که معناست بدان این و نداشته دادرسی اعادۀ درخواست حق شاکی ،.ك.د.آ.ق 475 مادۀ

 دلیل یك «سامهق» آنکه نخست:نمود برطرف توانمی نکته دو در دقت با را ابهام این .است منتفی آن پذیرش باشد، متهم

 قاعدۀ دگرگونی تفاوت، این بارز مصادیق .است متفاوت ادله اثبات قواعد با آن قواعد از بسیاری که است استثنایی شرعی

 به نسبت سوگند اثر بودن نافذ و آن اثباتی ارزش برقراری جهت سوگند تعدد لزوم ،«أنکر من علی والیمین المدّعی علی البیّنۀ»

 احکام باید آن، پذیرش صورت در یا و گردید قائل جایگاهی «قسامه» برای ادله اثباتی نظام در نباید یا رو، نای از. است آن غیر

 آماج اسالم حقوقی احکام بلکه گردد،نمی محقق شارع مقصود تنها نه صورت، این غیر در پذیرفت؛ نیز را آن به ملحق شرعی

 گذارقانون توسط مذکور احکام نادرست کارگیری به و تفسیر دیگر، چیز هر از بیش آن منشأ که گرفت خواهند قرار انتقاداتی

 «قسامه» و «سوگند» بطالن اند،گرفته قرار تصریح مورد فقها سوی از که «قسامه» و «سوگند» به ملحق احکام جمله از .است

 و سوگند کذب بر مبنی قاضی جدانو ایقان ،«وجدانی علم» از مراد .یابد آن کذب بر «وجدانی علم» قاضی که است فرضی در

 34۶ مادۀ وضع رو، این از .دهد خود رأی بطالن به حکم که است واجب قاضی بر صورت این در ایشان، نظر به .است قسامه

 وضعیت در آنکه دوم.است گردیده اتخاذ مذکور حکم تحقق جهت که دانست گذارقانون سوی از تدبیری توانمی را .ا.م.ق

 جانب از اشتباه حکم صدور سبب به بلکه وی، جانب گرفتن و شاکی حق تضییع سبب به نه دادرسی، اعادۀ درخواست مذکور

 ذکر همچنین .دانست تعارض در است، متهم از حمایت که دادرسی اعادۀ فلسفۀ با را آن نباید بنابراین .پذیردمی صورت قاضی

 اخیر استدالل اعتبار بر ، «است قضایی مقام عهدۀ بر عمومی ۀجنب جهت از دلیل بار» قسامه به تمسك هنگام که نکته این

 برای را دادرسی اعادۀ درخواست حق که .ك.د.آ.ق 475 مادۀ «پ» و «ب» بند به استناد با توانمی رو این از .افزایدمی

 نظر مورد فرض در دادرسی اعادۀ به کشور کل دادستان یا حکم مجری دادستان طریق از است، کرده بینیپیش دادستان

 درخواست تا رساند قضاییه قوۀ رئیس اطالع به را صادره حکم بودن شرع خالف .ك.د.آ.ق 477 مادۀ به استناد با یا پرداخت

 سوگندبتّی اثباتیِ قدرت بیان مقام در .ا.م.ق 2۱2 شهادتمادۀ با بتّی سوگند تعارض .1ـ.پذیرد صورت طریق این از دادرسی اعادۀ

 مطابق جرایم، از ناشی زیان و ضرر و ارش دیه، قصاص، لکن شودنمی اثبات یا نفی سوگند با تعزیرات دوحدو:داردمی مقرر

 و شرایط که است پذیرامکان قسامه اجرای طریق از سوگند، با قصاص اثبات.گرددمی اثبات سوگند با قانون این مقررات

 «بتّی سوگند» اثباتیِ تشریفات خصوص در اسالمی مجازات انونق اما است، شده ذکر .ا.م.ق 34۶ تا 312 مواد در آن تشریفات

 که .ك.د.آ.ق 15 مادۀ انتهای و «المنکر علی والیمین المدّعی علی البیّنۀ» قاعدۀ به استناد با توانمی حال، این با .است ساکت

 اثباتی تشریفات ،«است مدنی درسیدا آیین تشریفات رعایت مستلزم آن، به رسیدگی و زیان و ضرر مطالبۀ »... :داردمی مقرر

 و داشته مالی جنبۀ نیز جرایم از ناشی زیان و ضرر و ارش دیه، که چرا دانست؛ مدنی دادرسی آیین با مطابق را «بتّی سوگند»

 این با مطابق .است بتّی سوگند اثباتیِ قدرت جهت مهمی شرط دربردارندۀ .م.د.آ.ق 271 مادۀ.هستند کیفری وصف فاقد
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 آتی مواد شرح به شرعی سوگند باشد دیگر معتبر مدارك و دالیل فاقد که ...الناسحقوق سایر و مالی دعاوی کلیۀ رد:ماده

 اثبات، فرایند در بتّی سوگند که شودمی فهمیده گذارقانون عبارت از.گیرد قرار دادگاه حکم صدور مستند و مالك تواندمی

 یك که تعارضی وقوع صورت، این غیر در .باشد نداشته وجود خصومت فصل برای دیگری دلیل که یابدمی اثبات قدرت زمانی

 مستقر غیر تعارض مصادیق از «ورود» و بوده «سوگند» بر وارد «دلیل» که چرا بود؛ خواهد منتفی باشد «سوگند» آن طرف

 یکی «شهادت با سوگند» تعارض که بوده محتمل ادله سایر و سوگند میان تعارض وقوع سوگند، اتیان از پس حال، این با .است

 دادگاه به معرفی برای شاهدی دعوی، طرفین که یابدمی تحقق زمانی موارد، غالب در مذکور تعارض .است آن مصادیق از

 تیانا از پس اما آیند،می بر ادعا انکار و اثبات صدد در آن، ردّ یا اتیان با خوانده و سوگند درخواست با خواهان نتیجه، در ندارند؛

 قانون آنکه وجود با.گرددمی سبب را ادله تعارض وسیله بدین و یافته خویش گفتار حقانیت بر شاهدی متضررْ طرف سوگند،

 ساخته روشن را تعارض از مصداق این تکلیف .م.ق 1331 مادۀ است، ساکت مذکور تعارض خصوص در 1312 اسالمی مجازات

 بر.شد نخواهد پذیرفته طرف از باشد قسم با منافی که اظهاری گونه هیچ و است دعوی قاطع قسمْ:مذکور مادۀ اساس بر .است

 است ممکن.است شده قائل مختوم امر اعتبار آن، برای و دانسته دعوی سقوط برای عاملی را سوگند اتیان گذارقانون اساس، این

 اما شود،نمی شامل را آن از قبل و باشد هشد صادر سوگند اساس بر دعوی حکم که است وضعیتی بیانگر مذکور مادۀ شود گفته

 دعوای طرح» از متضرر طرف است الزم باشد، شده صادر حکم و یافته فیصله خصومت اگر که چرا است؛ مردود تفسیری چنین

 «گندسو» مفاد با مطابق بحث، مورد فرض در رو این از .نباشد پذیرفته وی از «قسم با منافی اظهار» آنکه نه گردد، منع «مجدد

 پابرجا آنکه نخست:رسدمی نظر به ضروری نکته دو ذکر .م.ق 1331 مادۀ حکم خصوص در.پذیرفت خواهد صورت قضاوت

 عدم گشته، سبب را سوگند تقدم آنچه بلکه ندارد؛ «شهادت» کمتر اثباتی ارزش از نشان ،«سوگند» به مستند حکم ماندن

 ارزش از بیش صورت هر در «شهادت» اثباتی ارزش دیگر، عبارت به .است «شهادت» و «سوگند» میان مستقر تعارض وقوع

 الزم شرط فاقد داده، دست از دعوی سقوط واسطۀ به را خود اثباتی قدرت «شهادت» که آنجا از اما است، «سوگند» اثباتی

 معطوف .م.ق 1331 مادۀ حکم آنکه دوم.است نیافته تحقق تعارضی واقع، در و بوده (اعتبار شرط بودن دارا) تعارض تحقق برای

 به رسیدگی و دلیل پذیرش حق قاضی صورت، این در .گردد ارائه «متعارضی دلیل» سوگند، اتیان از پس که است وضعیتی به

 کند، اقناع «سوگند» مفاد خالف بر را قاضی که شود یافت ایاماره سوگند، اتیان از پس اگر حال، این با .داشت نخواهد را آن

 گذشت، آن ذکر که گونه همان زیرا آید؛می عمل به قضاوت آن اساس بر و شده مقدم سوگند بر قاضی علم به منجر اماراتِ

 .بپردازد قضاوت به دارد، آن خالف بر علم که دلیلی اساس بر تواندنمی قاضی

 

 اقرار با بتّی سوگند تعارض

 وجود سوگند اتیان از پس آن وقوع امکان که عواستد اثبات ادلۀ تعارض از دیگری مصداق «اقرار» با «بتّی سوگند» تعارض

 خوانده اما کند، سوگند اتیان تقاضای خوانده از خواهان آنکه نخست:است تحقق قابل صورت دو به تعارض مصداق این .دارد

 وی که نماید اراقر فردی حکم، صدور از قبل حال این با بپردازد؛ سوگند اتیان به خواهان و کند رد خواهان به را سوگند اتیان

 به خوانده و کند سوگند مطالبۀ خوانده از خواهان آنکه دوم.است گناهبی دعوی خواندۀ و گشته زیانبار عمل یا جرم مرتکب

 آن در فوق مصداق دو تفاوت.است بوده کذب سوگندش که کند اقرار خود حکم، صدور از قبل اما ورزد، مبادرت سوگند اتیان

 کند؛می اثبات نیز را آن کیفری جنبۀ ادعا، مالی جنبۀ اثبات بر عالوه نخست، مصداق در «سوگند» بر «اقرار» تفوق که است

 در که است حالی در این .است برخوردار اثبات قدرت از نیز ادعا کیفری جنبۀ اثبات برای که است مستقلی دلیل ،«اقرار» زیرا

 از تنها «بتّی سوگند» گذشت، آن تفصیل چنانچه زیرا شود؛می اادع مالی جنبۀ اثبات سبب تنها «اقرار» تفوق دوم، مصداق

 .م.ق 1331 مادۀ حکم که شود گفته است ممکن.است برخوردار «جرایم از ناشی زیان و ضرر» و «ارش» ،«دیه» اثبات قدرت

 آنکه رغم به برخی .ندارند نظراتفاق مورد این در دانانحقوق .گیردمی بر در نیز را «اقرار» و بوده عام گذشت، آن تفصیل که

 را «اقرار» پذیرش و «سوگند» از عدول امکان .م.ق 1331 مادۀ عموم و اطالق که معتقدند دانند،می عادالنه را «اقرار» تقدم
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 اثبات نداردوبرای «سوگند» بر «اقرار» تفوق با مخالفتی جاری، قوانین که معتقدند دیگر برخی مقابل، در . سازدمی منتفی

 احصا مورد سه قالب در توانمی را دالیل این .کندمی تقویت را ایشان نظر بودن صحیح که کنندمی ارائه دالیلی خویش ادعای

 و «سوگند» شباهت توجیه در .باشد جایز «سوگند» از رجوع که کندمی اقتضا «سوگند» و «اقرار» همسانی آنکه نخست:نمود

 کذب و صحّت به نسبت که اوست و دهدمی قرار داور را خویش وجدان و ایمان ند،کمی یاد سوگند که کسی:اندآورده «اقرار»

 تأیید در.باشدمی اقرار بر حاکم قواعد تابع نتیجه، در و است اقرار شبیه جهت این از سوگند .دارد آگاهی دهد،می خبر که آنچه

 متوجه کسی به قسم» :است کرده گوشزد چنین را دلیل دو شباهت که کرد اشاره نیز .م.ق 1321 مادۀ به توانمی ادعا این

 اثبات برای دیگری دلیل که یابدمی اثبات قدرت جایی در «سوگند» آنکه دوم.«باشد نافذ اقرارش کند، اقرار اگر که گرددمی

 منتفی را «گندسو» به استناد امکان که است دلیلی حکم، صدور از قبل کنندهاتیان اقرار که حالی در باشد؛ نداشته وجود ادعا

 کنندۀاتیان مقابلِ طرف» از سوگند با منافی اظهار که است آن از نشان مذکور، مادۀ در «طرف» واژۀ ذکر آنکه سوم. سازدمی

  .است ورزیده مبادرت آن ابراز به خود کننده،اتیان و نبوده مقابل طرف اظهار ،«اقرار» که حالی در شود؛نمی پذیرفته «سوگند

 داشته اعالم «سوگند» بر مقدم را «اقرار» صراحت به بیان، این با 1371 سال اصالح از پیش .م.د.آ.ق 4۶2 مادۀ آنکه چهارم

 دادگاه دادرس است، طرف با حق و بوده دروغ او سوگند که کند اقرار حکم صدور از قبل نموده، یاد سوگند که کسی اگر:بود

 1312 گذارقانون که یابدمی اهمیت جهت آن از ماده این به استناد.داد واهدخ حکم اقرار حسب بر و نداده سوگند به اثر ترتیب

 شرایط فاقد سوگند اداکنندۀ یا و دروغ سوگندْ شود ثابت گاه هر:است گذاشته صحّه امر این بر دیگر بار .ا.م.ق 21۱ مادۀ در

 بر فوق مصداق دو هر در «اقرار» گذشت، که یتفاصیل به توجه با.شودمی داده اثر ترتیب مزبور سوگند به است، بوده قانونی

 بر قاضی که است آن بر مشروط «اقرار» تقدم که است ضروری نکته این به توجه حال، این با .شد خواهد مقدم «سوگند»

 از تنخس حالت در تعارض رو، این از .باشد «سوگند» با برابر قاضی، وجدان قناعت در آن اثباتی ارزش یا یابد اقناع آن مدلول

 اگر که است مبرهن ناگفته .گرددمی رفع «قانونی تقدم» راهکار طریق از دوم حالت در و «قاضی وجدان اقناع» راهکار طریق

 .داشت نخواهد آن پذیرش به الزامی باشد، محرز قاضی برای «اقرار» بودن واقع خالف

 

 قانونی امارات

  آمده «عالمت نشانه، نشان،» معنای به لغت در اماره .باشدمی اعم مفهوم به دعوا اثبات ادلۀ از م.ق 1257 ماده یپایه بر  اماره

 شناخته امری بر دلیل قاضی نظر در یا قانون حکم به که است احوالی و اوضاع از عبارت اماره» م.ق 1321 ماده موجب به و

 «شودمی

 امارات بوسیله که اموری و شودمی ثابت است دعاا مورد که مجهولی امر آن بوسیله که است معلومی امر اماره تعریف این با

 را اماره کنیم تقسیم ناقص علم و تام علم به را قاضی علم اگر هستند، واقع از کاشف امارات و است معتبر گردد،می ثابت

 . شناخت ناقص علم موجد توانمی

 قانون این در مذکور امارات مثل داده، قرار امری بر دلیل را آن قانون هستند امارتی قانونی امارات» م.ق 1322 ماده موجب به

 از ایمجموعه یا امر وجود داللت پس دیگر قوانین در مصرحه امارات سایر و 1151 و 1152 و 11۱ و 1۱1 و 35 مواد در

 .شودمی خوانده قانونی اماره باشد قانون حکم به اگر دیگر امر وجود بر (احوال و اوضاع) اموری

 به سرزمینی تصرف سَبق اگر این بنابر شود،می محسوب مالکیت اسباب از یکی المللبین حقوق در مدت نیطوال تصرف البته

 به فعلی مدنی حقوق در اما که این با .بود نخواهد مسموع المللبین حقوق در مالك کشور ادعای باشد، طوالنی کافی اندازه

 یا حق شدن دارا برای عناوینی توانندنمی طوالنی مدت در حق البهمط عدم نه و مدت طوالنی تصرف نه اسالم حقوق از تبعیت

 . گردند تلقی سقوط
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 تصرف اماره

 (م.ق 35 ماده) قانونی است ایاماره تصرف اماره .شناسدمی آن مالك است مالی متصرف که را کسی قانون مثالً تصرف اماره

 متصرف که کند ثابت باید مقابل طرف .است معاف دیگر دلیل ابزار از داندمی مالك را خود و است متصرف را مالی که کسی

 .است غاصب

 تصرف به استناد با متصرف اوست، به متعلق است، دیگری تصرف در که صندوقی گاو نماید ادعا شخصی گاه هر نمونه برای

 صندوق گاو داخل محتویات که شود خواسته طرف دو هر از اگر اما شود،می شناخته مالك  م.ق 35 ماده قانونی یاماره و خود

 که قضایی، اماره این با مدعی نماید، اعالم را آن جزئیات مالکیت مدعی اما باشد، نداشته آگاهی آن از متصرف و نمایند اعالم را

 که هگون آن قانونی، یاماره که کرد تصور نباید همه این با ماا . شود شناخته مالك تواندمی است، تصرف قانونی اماره خالف

 که طرفی دوش از را دلیل بار و کندمی وارنه را (ادّعی من علی البته) است مدعی دوش بر دلیل بار یقاعده اند،کرده ادعا برخی

 دلیل که احوالی و اوضاع باید قانونی یاماره وجود با مدعی باید و گذاردمی مقابل طرف دوش به و برداشته اوست نفع به اماره

 .کند اثبات را است امری بر

 

 انتشار از پس قوانین به علم اماره

 آن خالف دلیل یعنی گردد،می تلقی مطلق یاماره فرانسه حقوق در .است قانونی امارات زمرۀ در نیز قوانین به علم امارۀ

 به هامار بودن مطلب بوی اصل این از و نیست مسئولیت رافع قانون به جعل نیز ما حقوق در چند هر شود،نمی پذیرفته

 .شودنمی محسوب مطلق اماره دارد، راهی ما حقوق در اگر یا ندارد وجود اصالً یا اماره این رسدمی نظر ولی رسد،می استشمام

 :استدالل این با

 زنا مورد در مثالً است، شده مترتب اثر قانون به نسبت فرد جهل بر مدنی قانون در هم و مجازات قانون در هم زیادی مقاطع در

 .شودنمی مجازات مستوجب شخص حکمی، جهل رضف با

 علم عدم اصل حرمت به نسبت وی جهل و علم بین دایر امر اگر حال باشد، محرمات به عالم باید شخص نیز کیفری امور در

 نگذریم، انصاف و حق از  اگر که اینجاست اشکال.شودمی داشته مقدم قولش قانون به جهل مدعی نتیجتاً و شودمی جاری

 از فرار برای نیز جهل ادعای و دارد وجود قانون از اطالع امکانات و مجالت و هارسانه و جمعی ارتباط وسایل وجود با روزهام

 . داشت نخواهد بر در مثبتی نتیجه قانون مقررات

 

 

 :  گیري نتیجه

  گیرد می کمك ازادله دعوی از دفاع یا دعوی اثبات برای خواهان

 آیین قانون 353 م تعریف است،ودر قاضی علم و مقررقانونی موارد در سوگند و قسامه شهادت، اقرار، زا عبارت جرم اثبات ادله

 و قضایی سیستم و قاضی نه و کنند استناد بدن دعوی طرفین که داندمی دلیل را چیزی تنها قانون این مدنی دادرسی

  .است کرده تلقی حکم مستندات از را آن و داندمی دلیل نیز را قانونی امارات مدنی قانون .کندمی ارائه دادگستری

 طبق است موظف محکمه در دعوی اثبات از پس قاضی .باشدنمی عام و کلی و است خاص راههای به محدود قضا باب در اثبات

 . گرددمی محسوب قانون از متخلف نکند را کار این چنانچه و نماید حکم قانون در مقرر اثبات دلیل

 ترین برانگیز چالش که اقرار چند یا دو میان تعارض در آید می پیش تعارض دعوی اثبات دالیل این میان مواقع از برخی در

 باشد می دعوی اثبات ادله تعارض مصداق برانگیزترین چالش اقرار که چرا دارد وجود زیادی نظرات اختالف باشد می تعارض

 با تخییر» راهکار اجرای هرچند که داشت اذعان باید اما .دارد ادله سایر اب مقایسه در را اثباتی ارزش بیتشرین اقرار که چرا
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 اما سازد،می منتفی را گناهبی متهم قصاصِ خصوص به و ـندانیم مجازات را دیه آنکه بر مشروط ـ مجازات احتمال ،«دیه متعلَّق

 تحقق دروغین اقرار هایمحرك وجود سبب به موارد اکثر در که است نادری وضعیت ،«اقرار» دو تعارض اینکه به توجه با

 ارجاع و  «شناسروان پلیس» قبیل از نهادهایی بینیپیش و شناسیروان علم از استمداد با گذارقانون که بود آن بهتر یابد،می

 .نماید نزدیك وجدان اقناع به شناسروان یا مشاور کارشناسی نظر مبنای بر را قاضی تا کردمی تالش نهاد، این به اقرارکنندگان

 . اندداده پیشنهاد  قضات را «تخییر» راهکار که شهادت و اقرار میان تعارض در

 از متقن دلیلی یافتن منظور به قضایی تحقیقات که است الزم قاضی شرعی شهادت با شرعی شهادت تعارض وجود صورت در 

 واسطه با شهادت تحمل مستقیم غیر شهادت در چند ره که مستقیم غیر شهادت با شرعی شهادت تعارض در و شود سرگرفته

 در ،«مستقیم غیر شهادت» بر «شرعی شهادت» تقدم مورد در مذکور مبنای به توجه با که است ذکر به الزم .یابد می تحقق

 «شرعی شهادت» نیز «شیاع به مستند شهادت» یا «سوگند انضام به شهادت» و «شرعی شهادت» میان تعارض وقوع صورت

 حالتی میان دادرسی فرایند نظر از گذارقانون نیز متهم از جنایت نفی در شهادت یا اقرار با قسامه تعارض در .بود خواهد دممق

 نموده مقرر .ا.م.ق 34۶ مادۀ در و گذاشته تفاوت باشد، یافته تحقق آن از بعد و حکم صدور از قبل جدید دلیل به دستیابی که

 اثبات قسامه شرایط فقدان یا و شود یافت قسامه خالف بر معتبری دلیل حکم، صدور از پیش و قسامه اقامۀ از پس اگر:است

 به رسیدگی وجود، این با.است دادرسی اعادۀ موارد از موضوع باشد حکم صدور از بعد چنانچه و شودمی باطل قسامه گردد،

 در تفاوتی پذیرد، صورت دادرسی اعادۀ درخواست و حکم قطعیت از پس چه و تجدیدنظر و بدوی مرحلۀ در چه تعارض

 .بود نخواهد گذشت که تفصیلی

 به متهم که یابدمی تحقق زمانی تعارض از مصداق این باشد می متهم سوی از جنایت اثبات در شهادت یا اقرار با قسامه تعارض

 که شود یافت ایاماره سوگند، اناتی از پس اگر بپردازد؛ خویش گناهیبی بر مبنی قسامه اقامۀ به شاکی، درخواست واسطۀ

 عمل به قضاوت آن اساس بر و شده مقدم سوگند بر قاضی علم به منجر اماراتِ کند، اقناع «سوگند» مفاد خالف بر را قاضی

  اقرارکه با بتّی سوگند تعارض در و .بپردازد قضاوت به دارد، آن خالف بر علم که دلیلی اساس بر تواندنمی قاضی زیرا آید؛می

 دو به تعارض مصداق این .دارد وجود سوگند اتیان از پس آن وقوع امکان که دعواست اثبات ادلۀ تعارض از دیگری مصداق

 کند رد خواهان به را سوگند اتیان خوانده اما کند، سوگند اتیان تقاضای خوانده از خواهان آنکه نخست:است تحقق قابل صورت

 و گشته زیانبار عمل یا جرم مرتکب وی که نماید اقرار فردی حکم، صدور از قبل حال این اب بپردازد؛ سوگند اتیان به خواهان و

 «اقرار» که ورزد، مبادرت سوگند اتیان به خوانده و کند سوگند مطالبۀ خوانده از خواهان آنکه دوم.است گناهبی دعوی خواندۀ

 بر مشروط «اقرار» تقدم که است ضروری نکته این به جهتو حال، این با .شد خواهد مقدم «سوگند» بر فوق مصداق دو هر در

 تعارض رو، این از .باشد «سوگند» با برابر قاضی، وجدان قناعت در آن اثباتی ارزش یا یابد اقناع آن مدلول بر قاضی که است آن

 ناگفته .گرددمی رفع «قانونی تقدم» راهکار طریق از دوم حالت در و «قاضی وجدان اقناع» راهکار طریق از نخست حالت در

 .داشت نخواهد آن پذیرش به الزامی باشد، محرز قاضی برای «اقرار» بودن واقع خالف اگر که است مبرهن
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