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:چكيده
ال (hearsay)شهادت بر مسموعات.1  از شهادت بر اظهاراتي كه است عبارت، در نظام كامن

 آن است كه اين مفيد قاعده عدم پذيرش شهادت بر مسموعات.اندخارج از دادگاه بيان شده

 اثبات يا رويه قضايي،مربوط به ادله باشد، مگر آنكه در قوانينميتيدليل فاقد ارزش اثبا

از تمييزدو معيار براي. پيش بيني شده باشد امرخالف اين  شهادت بر شهادت عادي

از در شهادت بر مسموعات نخست آنكه:مسموعات وجود دارد  اظهارات اوليه در خارج

و دوم آنكه هدف از ارائانجامدادگاه آن گرفته آن،ه  اثبات صحت مطالبي باشد كه در

از. اظهارات ذكر گرديده است هدف قاعده عدم پذيرش شهادت بر مسموعات، جلوگيري

 اشتباهات هيئت منصفه در ترتيب اثر دادن به اظهارات غيرقابل اعتماد خارج از دادگاه

و احوالي كه با اين حال، طي سال. باشدمي چنين اظهاراتي را احاطه ها با توجه به اوضاع
شنموده بوده گونه كه خواهيم ديد، پارلمان البته همان.ه استداند، استثنائاتي بر اين قاعده وارد

 در دهه پاياني قرن بيستم، قاعده عدم پذيرش شهادت بر مسموعاتيانگلستان در پي تحوالت

مسكررا ملغي و اكنون در حقوق اين كشور، در پذيرش شهادت بر موعات با تحقق ديگر ده

. شرايط پذيرش ادله اثبات دعوي، محدوديتي وجود ندارد

:واژگان كليدي
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. از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيد شدهبراي اطالع از ديگر مقاالت منتشر
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 مقدمه
دبايد، بلكهكنجهت اثبات مدعاي خواهان كفايت نمي ارائه داليل به دادگاه،صرف.2

و ارزش اين داليل طي گردد  اين مراحل عبارت.مراحل متعدد جهت اطمينان از اعتبار

و مي  اطالعات شخصيباشند از نخست احراز اينكه آيا مفاد شهادت عبارت از مشاهدات

و يا شنيده و دومه آن را شخصاًكاستاي واقعهخصوصهاي او در شاهد ، نديده است

ش ميكامل آنگاه از اعتبار شهادت.(cross-examination)دهااستجواب از كه گواه برخوردار باشد

و دقت اظهاراتش مورد  و جهت احراز صحت بر آنچه كه ديده يا شنيده است گواهي داده

ال.استجواب قرار گيرد از لزوم طي اين مراحل، در نظام حقوقي كامن  حمايتييابزارهاييكي

(safeguards) مي كه در اختيار هر دو طرف دعوا قرار داده شده استشناخته  با اين حال،.شود

مي،در اغلب موارد به اموري شهادت كه مستقيماً شاهد ازي نديده يا نشندهد ده است، بلكه

كه در اين خصوص مطرح. ديگران شنيده است آنشومي پرسشي در استد كه كه  فرضي

كه از ديگران شنيده به آنكه گوينده اوليه در دهد، خصوصاًمي شهادت شاهد به اموري  با توجه

 را احرازاعتبار چنين شهادتي تواندادگاه حضور ندارد تا مورد استجواب قرار گيرد، چگونه مي

 (Bucklles, 2003, p. 297)نمود

الشهادت بر مسموعات.3  دليل مشكالت موجود در تعيين اعتباربه در نظام حقوقي كامن

 البته با تصويب قانون ادله اثبات.اندفاقد ارزش اثباتي شناخته شده اصوالًو قابليت استناد آنها،

 در حقوق انگليس، اصل بر پذيرش شهادت بر مسموعات قرار گرفت، 1995دعوا در سال

مياين قانون1ماده.دشوارتباط بودن آن اثبات مگر آنكه غيرقابل پذيرش يا بي  دارد در مقرر

ميدادرسي باشد، غيرقابل قبول هاي حقوقي، هيچ دليلي به صرف اينكه شهادت بر مسموعات

به جهات ديگر امكان.دشواعالم نمي پذير البته اين ماده عدم پذيرش شهادت بر مسموعات را

درمزبور ماده1بند.ندكاعالم مي كه ادا كننده شهادت بر شهادت بر مسموعات را  فرضي

 غير قابل پذيرش اعالم،مسموعات در هنگام درك اظهارت گوينده اوليه، صغير بوده باشد

را انگليس تحت شرايطي، شهادت شخص راجع به مسائلي1989البته قانون كودكان. نمايدمي

و درك مي،ه استكردكه در كودكي ضبط تر.ندك قابل پذيرش اعالم چه به اين تيب، اگر

و در 1968قانون ادله اثبات   انگليس منشاء اقتباس قوانين اياالت مختلف كشور امريكا بوده

همه اين قوانين، قاعده عدم پذيرش شهادت بر مسموعات پذيرفته شده بود، با تصويب قانون

و بنابر1995 اين، انگليس، نظام حقوقي اين كشور در اين زمينه از حقوق امريكا متمايز شده

به طور سنتي در همه كشورهاي پيروي نظام  قاعده عدم پذيرش شهادت بر مسموعات، گرچه

ال  اجرا اين قاعده در نظام فعلي حقوق انگليس،، ولي در حال حاضر شده استفته پذيركامن
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انمي  ,Phipson).ستگردد، گرچه آثار اين قاعده همچنان در قوانين اين كشور قابل مشاهده

1922, p. 170(
مي.4 اي مبني بر عدم پذيرش در خصوص وجود قاعدهراتوان قواعد مشابهدر فقه اماميه

در متون فقهي شهادت بر مسموعات با معيار قرار دادن علم. شهادت بر مسموعات يافت

 مراد از علم ديدن يا شنيدن،كه در رواياته است، چراشدشاهد، غيرقابل پذيرش قلمداد 

ص 1383نجفي،(ه استشدادت بيان مستقيم موضوع شه گونه كه در نظام با اين حال، همان.)122،

ال ده است، در فقه اماميهش استثنائاتي بر قاعده عدم پذيرش شهادت بر مسموعات وارد كامن

عالمه(اند نيز مواردي تحت عنوان استفاضه از شمول قاعده اعتبار علم در شهادت خارج گرديده

ص 1340حلي،  مصش از اين موارد تحت عنوان شهادت فرعي ياد.)191 ق، و آناده است ديق

كه در ادامه به  و تواتر و شهادت بر استفاضه عبارتند از شهادت بر شهادت، شهادت بر اقرار

.بررسي آن خواهيم پرداخت

ال: مبحث اول  قاعده عدم پذيرش شهادت بر مسموعات در نظام كامن
 بر مسموعات در اواخر قرن شانزدهم در اثر تحول نظام قاعده عدم پذيرش شهادت.5

كه شاهدي تا آن تاريخ، دادگاه. هيات منصفه انگلستان پديد آمد هاي اين كشور بر مبناي آنچه

و يا متهم كه در دادگاه حضور نداشتند ماقدا شنيده بود، به صدور راي،از ديگران

دومي. كردندمي به عنوان عامل اصلي تغيير در اين رويه نام بردتوان از ،1603در سال. پرونده

به نام سر والتر رالي به (Sir Walter Raleigh) شخصي  بر مبناي شهادت بر مسموعات محكوم

به كشور  عبارت بود از شهادت يك ملوان بر آنكه از لرد اين حكمدليل. شد(treason) خيانت

به پادشاه در در صدده است كه وي با همدستي متهم شنيد(Lord Cobham) كبهام  سوء قصد

شخص اخير هيچگاه براي شهادت به دادگاه احضار.ه استدبوزمان بازديد وي از پرتقال

به خيانت به كشور گرديد.دنش . رالي در اين پرونده بر مبناي شهادت بر مسموعات محكوم

در.دكر را انكار لتربيان اظهارات مطرح شده عليه سروابعدها كبهام بسياري از مردم انگلستان

ال و حدود استنادپي اين دادرسي خواستار تغييراتي در نظام كامن  در خصوص مواجهه شهود

ش .ددنبه شهادت بر مسموعات،

موجب تعقيب، پرونده مهم ديگري كه در آن شهادت بر مسموعات 1670در سال.6

پنكيفري  unlawful) اجتماع غيرقانونياتهامبه (William Penn) شخصي به نام ويليام
assembly) ،در اين پرونده هيات.شد، موجب ايجاد تغييرات قابل توجه در اين زمينهدش

كه تنها مستند آن شهادتهمنصفه كيفرخواست صادر به اين دليل ه است، بودبر مسموعات را

و متهم را تبر باكرمنصفه مخالفت با اين راي هيات دادستان.ه كردئرد د، اما رئيس شعبه
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به استقالل هيات منصفه در اتخاذ تصميم در خصوص امور موضوعي  از طريق مورد،استناد

به اين (Bushel’s Case, 1670)..دكر نظر هيات منصفه را تاييد، قرار دادن اعتبار داليلترديد

ال  جايگاه خود را به دست ترتيب، قاعده عدم پذيرش شهادت بر مسموعات در نظام كامن

، آنگاه)بند اول( دقيق از آن به دست داديبراي شناخت اين قاعده بايد در ابتداء تعريف. آورد

).بند دوم(به تبيين داليل آن پرداخت

 شهادت بر مسموعاتتعريف: بند اول
بر از استشهادت بر مسموعات عبارت.7 كه از ديگران شهادت اطالعات دست دومي

مي شوندشني به پرسش. ده مي دادگاههنگامي كه شاهدي در پاسخ يا"من شنيدم"دارد عنوان

به من گفت" بر"او مي، با يك شهادت از.باشيممسموعات مواجه ، مسموعات منظور

به عنوان مبناي اطالعاتي مي و يا به اتكاي شخص ثالثي باشد كه از شخص ثالثي تحصيل شده

مياطالعات هر اين شهادت.گردد، مطرح ميها شامل كه گوينده گردد،شهادتي  غير از موردي

به عنوان شاهد در جلسه دادگاه،مطلب ميدشحاضر خود به گفته خود شهادت و در. دهده

 حاوي مقرراتي در خصوص تعريف شهادت بر ادله اثبات اكثر اياالتقوانينهاياالت متحد

در اغلب اياالت (Wyoming)ون ايالت ويومينگف ارائه شده در قانيتعر. هستندمسموعات

ج ماده. ديگر امريكا نيز پذيرفته شده است بر ادله اثبات اين قانون801بند  ايالت شهادت

در": كرده است زير تعريف شرحمسموعات را به اظهاري كه توسط شخصي غير از آنكه

به آن شهادت مي و دادگاه  جهت اثبات صحت مطالب دليليبه عنوان دهد، بيان گشته است

شبيان شده كه  (Wyoming Rules of Evidence, W.R.E. 801(c))"ه استدارائه تعريف ديگري

بشواز شهادت بر مسموعات مطرح مي كه در خارج از دادگاه است اظهاريهد تعريف آن

به عنوان دليل براي اثبات صحت ادعايي در دادگاه نق و توسط شخص ديگري ل صورت گرفته

 (Dennis, 1999, p.537)گردد مي

بر مسموعات-الف  عناصر تعريف شهادت
به ارائه معناي اصطالحات به الزم است نسبتجهت فهم بهتر شهادت بر مسموعات،.8

كه. اقدام گرددكار رفته در تعريف  گوينده:ازندند، عبارتشو تعريف بايددو اصطالح كليدي

. (statement)و اظهار (declarant)اوليه

 گوينده اوليه)1
ب ماده.9 به (Declarant) گوينده اوليه، قانون ادله اثبات ايالت داكوتاي شمالي801بند  را

گوينده اوليه شخصي."كه امري را اظهار نموده است شخصي": نمايدترتيب ذيل تعريف مي
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كه اظهارات اوليه را كه اكنون توسط شخص مياست دهكرند، بيانشوي ديگر در دادگاه نقل

 (Bucklles, 2003, p. 299). است

و همان كه به تفصيل خواهد آمد در فقه اماميه شهادت بر مسموعات مثبت واقعيت گونه

ن ، بلكه هدف آن تنها اثبات بيان اظهارات موضوع شهادت توسط يستصحت موضوع شهادت

ت، شهادت بر اظهارات بنابراين، ممكن است موضوع شهادت بر مسموعا. استشاهد قبلي

گوينده اوليه نباشد، بلكه شهادت بر اظهارات شاهد قبلي باشد كه شهادت وي نيز شهادت بر 

به عنوان گوينده اوليه مطرح) الف(براي مثال، شخص. شهادت بوده است وكرمطلبي را ده

مي)ب(شخص  ال. دهدبر آن اظهارات شهادت كه هدف شهاحال در حقوق كامن دت از آنجا

و واقعيت اظهارات شخص بر)ب(، تنها شهادت شخص است) الف(بر شهادت اثبات صحت

كه هدف از شهادت بر شهادت.دشواظهارات شخص الف پذيرفته مي اما در فقه اماميه از آنجا

بر)ج(، شهادت شخص استتنها اثبات بيان مطالب موضوع شهادت از سوي شاهد قبلي  نيز

ميپذير)ب(اظهارات شخص  با اين حال، در فقه نيز اين نوع شهادت تنها تا مرحله. شودفته

و به همين خاطر شخص  به اظهارات شخص نمي)د(سوم مجاز بوده شهادت)ج(تواند نسبت

ص 1349بني حسيني مرندي،(دهد  ،172(.

 اظهار)2
ايت دارددانستن معناي اظهار براي فهم شهادت بر مسموعات ضرور. 10 ن، چرا كه

 قانون آالسكا،801بند الف ماده.ف شهادت بر مسموعات قرار داردياصطالح در مركز تعر

به اين ترتيب تعريف بياني كتبي يا شفاهي يا رفتاري عملي از سوي": كرده استاظهار را

.Alaska R. Evid)."كه آن شخص با انجام عمل در مقام بيان امري باشد، در صورتييشخص
801(a)) بيان (assertion) مي كه اظهاري را منتقل ياانبي. نمايدعبارت است از اقدامي  كتبي

 (Ibid).شفاهي نيز عبارت است از عمل گفتن يا نوشتن چيزي

 رفتار عملي)3

و نوشتن (non-verbal conducts)رفتارهاي عملي. 11 را شامل اقداماتي غير از گفتن

مس.دشومي  مسموعاتموعات، اقدامات عملي در صورتي از مصاديق در تعريف شهادت بر

به محسوب مي گردد كه هدف از انجام آن بيان امري باشد، همانند تكان سر به عالمت رضايت

و يا عدم رضايت به آن توان از اگر قصد فاعل از انجام عملي، بيان امري نباشد، نمي. قرارداد

 براي مثال، باز كردن چتر توسط شخصي الزاماً.دكرآن به عنوان شهادت بر مسموعات استفاده 

ن  باشد پرسشبا اين حال، چنانچه باز كردن چتر در پاسخ به اين. يستبه معناي ريزش باران
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رامي؟ يا خيرباردكه آيا در خارج باران مي كه در مقام بياني رفتاربه عنوانتوان آن  عملي

,Black Law Dictionary) در نظر گرفتمطلبي است، 2004, p. 1085).

 شهادت بر مسموعات تعريفمعيار-ب
كه در خارج از دادگاه. 12 و از دهد شهادتدهشبيان چنانچه شاهدي نسبت به اظهاراتي

به عنوان دليلي جهت اثبات كه در اظهارات بيان شده است، صحت يا وقوعاين شهادت  آنچه

ميشواستفاده به.با اين حال. باشيمد، با شهادت بر مسموعات مواجه  چنانچه اظهارات شاهد

كه در اظهارات نخستين بيان صحت يا وقوع عنوان دليلي براي اثبات چيزي غير از هشدآنچه

كه.، اين دليل ديگر شهادت بر مسموعات نخواهد بودبه كار روداست، به بيان ديگر، اظهاراتي

ميي امر بيان واقعيتبراي بيان يك واقعيت، بلكه براينه د، شهادت بر مسموعاتشو، استفاده

.United States v)باشندنمي Cantu, 876 F.2d) (1134(5th Cir. 1989).بنابراين، جهت تشخيص

نخست اينكه آيا اظهارات مورد نظر: توان به كار بردشهادت بر مسموعات دو معيار را مي

و دوم آنكه آيا اظها شخارج از دادگاه صورت گرفته است ه جهت اثبات واقعيتدرات مطرح

 (Kaplan, 1984, p. 311).باشد يا خيرو صحت مطلب بيان شده مي

در اظهارات بيان)1  خارج از دادگاهاوليه
و توسط شخصي غير از گويندهدبيان مورد نظر باي. 13  خارج از دادگاه صورت گرفته

. اوليه در دادگاه اظهار گردد

و صحت جهت اثبااداي شهادت)2  اظهارات اوليهت واقعيت
 در دادگاه عنوانيشاهد. شودمي مثال ذكردجهت روشن شدن اين معيار باي. 14

كه ديده است خوانده": داردمي را،آن روز صبح همسايه به من گفت در."زدهمي همسر خود

كه خواندهاداياين مثال اگر هدف از را اين شهادت اثبات اين امر باشد  هدف همسر خود

و فاقد ارزش اثباتي خواهد و شتم قرار داده است، شهادت بر مسموعات محسوب شده ضرب

صحبت شاهد با با اين حال، اگر هدف از ارائه اين شهادت اثبات امري ديگر، همانند. بود

و واجد ارزش، باشد، اين شهادتهمسايه در آن روز  شهادت بر مسموعات محسوب نشده

مييمثال. باشدمياثباتي كه ميكرتوان ذكر ديگر در": داردد آن است كه شاهد در دادگاه عنوان

اگر هدف از اداي." وي در مركز شهر بوده است"ديروز":چهارم جوالي خوانده به من گفت

يك،اين شهادت كه خوانده در سوم جوالي در مركز شهر بوده است، با  اثبات اين بوده باشد

م ميشهادت بر كه خوانده،اما اگر هدف از شهادت. باشيمسموعات مواجه  اثبات آن بوده باشد
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بر دست دومشهادتيدر چهارم جوالي با شاهد حرف زده است، شهادت مورد نظر ديگر و

كه خوانده گفته است، مسموعات و واقعيت آنچه  نخواهد بود، چرا كه هدف آن اثبات صحت

.باشدنمي

مثال در دعواي. شهادت بر مسموعات دانستدها را نبايامي نقل قولتم،با اين حال. 15

از (Defamation)حقوقي توهين كه خوانده جهت دريافت غرامت، چنانچه شاهد ذكر نمايد

به عنوان دزد نام برده است، در اينجا ما با شه . باشيم مواجه نمي بر مسموعاتادتخواهان

ع به اصل ميچراكه در اينجا شاهد نسبت و نه اينكه همانند مل مسئوليت آور شهادت دهد

بنابراين، چنين. شهادت بر مسموعات، چيزي در مورد وقوع عامل مسئوليت آور شنيده باشد

واشهادتي مشمول محدوديت و دجهاي وارد بر قابليت اثباتي شهادت بر مسموعات نشده

ش.(Tapper,1990, p.632).استارزش اثباتي هادت بر مسموعات هيچگاه در حقوق ايران،

مستقيما اثبات كننده موضوع شهادت نيست، بلكه صرفا بيان مطالب ادعايي از سوي شاهد 

به همين خاطر، همانند مثال قبل، در حقوق ايران نيز هدف از شهادت. نمايداوليه را اثبات مي

به امري است كه خودبر قذف، اثبات زنا يا لواط نمي  نبع مسئوليتم،باشد، بلكه شهادت

. است

 قاعده عدم پذيرش شهادت بر مسموعات داليل-بند دوم
كه گفته شد،،قاعده عدم پذيرش شهادت بر مسموعاتبر اساس. 16  شهادت بر همانطور

باشد، مگر آنكه به موجب استثنائاتي در قواعد ادله مسموعات اصوال فاقد ارزش اثباتي مي

شو يا رويه قضايي، (Rules of Evidence)اثبات با اين حال،.دو داراي ارزش اثباتي شناخته

به سادگي تعريف آن يكي از قضات. نيست اعمال قاعده عدم پذيرش شهادت بر مسموعات

ميامريكايي شايد هيچ قاعده": گويد در خصوص قاعده عدم پذيرش شهادت بر مسموعات

و قضات را آزار ندا به طور يكساني از ناحيه ايشان حقوقي به قدر اين قاعده وكال و ده

.United States v)". نشده باشدميدهنادرست فه Rodriguez-Pando, (10th Cir. 1988). McKay,       
 (Circuit Judge 

 ضرورت ارزيابي ادله توسط هيئت منصفه-الف
در حمايت از هيات، عدم پذيرش شهادت بر مسموعاتقاعدهيكي از داليل. 17  منصفه

به اظهارات خارج از دادگاه به ترتيب اثر دادن  اظهارات خارج.استبه عنوان دليل،مقابل الزام

كه گوينده اوليه از دادگاه يا دست دوم تنها در صورتي مي توانند مورد توجه دادگاه قرار گيرند

و بتواند به طوركرواقعيت را عنوان  ويده  با يكديگر مرتبط دقيق مطالب بيان شده را بازگو
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و اعتبار اظهارات امكان در فرضي كه گوينده اوليه در دادگاه حضور ندارد،. نمايد اثبات ارزش

ميان شده بي .باشدبسيار اندك

 عدم امكان اجراي دقيق تشريفات استماع شهادت-ب
ميها عموماً كه دادگاهاست بر مسموعاتهاي شهادت به دليل كاستي. 18 هند خوا از شهود

به ايشان گفته شدها اطالعكه كه نه آنچه و ت شخصي خود را در خصوص موضوع بيان دارند

كه. است ازد براي اعتبار يك شهادت باياثر قاعده عدم پذيرش شهادت بر مسموعات آن است

گوينده اوليه خواسته شود تا در دادگاه حاضر شده، اظهارات خود را تحت سوگند بيان نموده

 اين روند به هيات منصفه اجازه. وي اعطا گردداز فرصت استجواب نيزمقابلو به طرف 

و اعتبار كندهاي گواه را از نزديك مشاهده العملو عكسهادهد تا رفتارمي و نسبت به صحت

كه در نظام. با اطمينان بيشتر قضاوت نمايندآنها  با اين حال، اين توجيهات در اثر تحوالتي

و نتوانست موجب استمرار اين قاعده در دادگستري انگل ستان حاصل گرديد، رنگ باخته

.حقوق اين كشور گردد

 شهادت بر مسموعاتعدم پذيرش استثنائات قاعده-مبحث دوم
هاي انگليس، استثنائات متعدد را بر قاعده عدم پذيرش شهادت بر مسموعت دادگاه. 19

دو. دندكروارد  با اين حال،.م قرن نوزدهم رو به فزوني نهاده بودتعداد اين استثنائات تا نيمه

ال به (Sugden v. Lord St. Leonards) با صدور رايي1876 در حقوق كامن  در اين خصوص،

پايان تحوالت خود در زمينه استثنائات وارد بر قاعده عدم پذيرش شهادت بر مسموعات

ن. رسيد به اظهارات مورث در خصوص در اين پرونده، دادگاه تجديد نظر شهادت وراث سبت

در قرن بعد،. پذيرفت باشد،دهشدر فرضي كه اين وصيت نامه مفقود يا نابود را وصيت وي 

دركرمجلس اعيان اين كشور، اختيار افزايش اين استثنائات را از دادگاه هاي تالي سلب  و ده

كه خالقيت قضايي در اين زمينه به پاياخصوص پرونده و وارد اي اعالم نمود ن رسيده است

به قاعده عدم پذيرش شهادت بر مسموعات، بر عهده قانونكر  گذاردن هرگونه استثناي بيشتر

. است (Watson, 1991, p. 217.) 

گذاري در خصوص استثنائات وارد بر قاعده عدم پذيرش شهادت بر روند قانون. 20

اين قانون شهادت بر مسموعات.دش آغاز 1938مسموعات در امور مدني، با قانون ادله اثبات 

در. را تحت شرايطي در خصوص اسناد پذيرفت پس از پذيرش شهادت بر مسموعات

و 1995خصوص اسناد، قانون ادله اثبات دعاوي مدني   گام نهايي را در اين خصوص برداشته

از اين پس، در حقوق.دكرقاعده عدم پذيرش شهادت بر مسموعات را در همه موارد ملغي
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و شهادت بر انگلستان، در خصوص قابليت پذيرش شهادت بر مسموعات بحثي وجود نداشته

هاي مسموعات همانند شهادت مستقيم، چنانچه واجد شرايط عام ادله اثبات باشد، در دادگاه

حكميحقوقدانان اين كشور داليل. مدني قابل پذيرش خواهد بود  مختلف را براي توجيه اين

درا. نمايندمطرح مي ز ديدگاه ايشان، نخستين دليل اين امر، افول استفاده از هيئت منصفه

و شهرستان، توسط قضات اكنون ارزيابي داليل در دادگاه. باشددعاوي مدني مي هاي عالي

ميحرفه اي در نظام قضايي انگلستان، اكنون محدود به دخالت افراد غيرحرفه. گيرداي صورت

 كه صالحيت مدني آنها بسيار محدودتر از صالحيت كيفري هاي صلح گرديده استدادگاه

از. باشدشان مي يكي به اين ترتيب، فلسفه وجودي قاعده عدم پذيرش شهادت بر مسموعات،

جهات عمده خود را مبني بر آنكه هيئت منصفه، توانايي ارزيابي اعتبار شهادت بر مسموعات

كه مهم. دهدرا ندارد از دست مي ميترين دوم آن كه غالباًباشدليل در دعاوي مدني، سند  نيزد

اين در حالي است كه مبناي قاعده عدم پذيرش شهادت بر مسموعات،. اي هستنداسناد رايانه

و اظهارات شاهد اوليه مي و اشتباه در مطالب و اين امر در خصوص اسناد منتفي تحريف باشد

ميدر ضمن، استجواب از گوينده اوليه، در فرضي. است باشند، لزومكه مستندات دعوا كتبي

در. يابدكمتري مي حقوقدانان انگليسي، دليل سوم اين امر را تغيير فرهنگ دعاوي حقوقي

ميسال كه در سال. دانندهاي اخير  (adversarial characteristic)هاي اخير بر ويژگي ترافعي چرا

و نقش قاضي به اداره محاكم كميسيون حقوقي.ه تقليل يافته استدعاوي مدني افزوده شده

مي1995مسئول تهيه گزارش در خصوص قانون ادله اثبات دعاوي مدني  دارد كه اكنون، عنوان

درشددر دعاوي مدني، سعي بر اين است كه تا حد امكان، همه داليل مرتبط ارائه  و مانعي ه

به استمرار اين قاعده در اما با توج. مقابل اطراف دعوا، در اين خصوص وجود نداشته باشد ه

ال و وجود نهادهاي مشابه در نظام حقوقي كشورمان، به ديگر كشورهاي تابع نظام كامن

.پردازيمميهبررسي استثنائات وارد بر اين قاعده در حقوق كشورهايي چون اياالت متحد

ش بسته به ميزان ارزوارد بر قاعده عدم پذيرش شهادت بر مسموعات استثنائات. 21

فرضي كه اثبات عدم امكان حضور گوينده اوليه ضرروري:دگرداثباتي به دو دسته تقسيم مي

كه باينمي و فرضي كه گوينده اوليه جهت اداي شهادت در دسترسدباشد  احراز گردد

مي.باشدنمي و قانون رويه قضايي. باشد منشاء اين استثنائات در حقوق انگليس، رويه قضايي

و اوايل قران نوزدهم، به وارد در اين  دن استثنائاتي بر قاعدهكركشور از اواخر قرن هجدهم

كرعدم پذيرش شهادت بر مسموعات  از.داقدام دليل عمده اين استثنائات را قضات، جلوگيري

. دندكردشواري غيرضروري در روند دادرسي در نتيجه اعمال خشك اين قاعده اعالم مي

امهم كه دادگاهترين دشواري ازي هاي انگلستان با آن مواجه بودند، مرگ شاهد مستقيم پيش

بر. اداي شهادت در دادگاه بود به پيش بيني تعدادي چند از استثنائات وارد به نوبه خود اين امر
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مساز جمله. گرديدمنجر قاعده مذكور به شجره خانوادگي شخص شهادت بر ،موعات نسبت

.(Dennis, 1999, p.537)، از دنيا رفته استتولد شخص شاهد مستقيم،زيرا اغلب

بر. 22 برخالف حقوق انگليس، تمامي استثنائات وارد بر قاعده عدم پذيرش شهادت

ميهمسموعات در حقوق ايالت متحد  قواعد فدرال804و803 مواد. باشند، مبتني بر قانون

بر اين.ده استكر را پيش بينيين استثنائاتا،ادله اثبات مواد، استثنائات پيش بيني شده را

به دو دسته تقسيم  و اعمال آنها برخي از اين استثنائات تنها. ده استكرمبناي شرايط پذيرش

و قبول دسته دوم چنين شهادت به شاهد مستقيم پذيرفته شده هايي در فرض عدم دسترسي

ن به اثبات اين امر .ديستنمنوط

كه به صرفبدكه بايرا مهماينكته. 23 از جمله آنكه يك شهادته ياد داشت، آن است

بئاستثنا  واجددچنين شهادتي باي.دگردد، پذيرش آن به عنوان دليلي معتبر تضمين نمياشات

ب مي از جملهكهراي قابليت استماع ادله نيز باشدديگر شرايط مقرر بهاين شرايط  مقررات توان

و قابليت اثبات آن در صورت پذيرشمربوط به مرتبط بودن دليل با موضوع  دعوي

(relevancy)اصالت ،(authentication)نظريه كارشناسي ،(opinion)1، امتيازات(privileges) و

كه ذكر همان(.Bucklles, 2003, p.326).دكراشاره، (best evidence rule) قاعده بهترين دليل گونه

و تسامع يا شنيدن را كافي گرديد، در فقه اماميه نيز فقها در موار دي علم را شرط ندانسته

ص 1383نجفي،(اند دانسته مي.)131، و استفاضه به طريق شياع و البته منظور از تسامع، شنيدن باشد

در اين موارد. باشدنه آن شنيدني كه در كنار ديدن، يكي از طرق درك موضوع شهادت مي

به معناي بيان خبر از جانب اشخاصي است.ن استفاضه كافي استكردصرف بازگو  فاضه نيز

و احتمال تباني ايشان منتفي باشد و آشنايي با يكديگر نداشته كه مواعدت بر. است عالوه

به علم منتهي گردد، براي اداي  كه هادت نسبتشاستفاضه، شهرت نيز چنانچه در حدي باشد

ت بر مسموعات در فقه اماميه نيز در خصوص ارزش اثباتي شهاد. نمايدبه اين امور كفايت مي

ازدباي كه شهادت بر تسامع يا شنيدن استفاضه يا شهرت، داراي ارزش اثباتي كمتر از  افزود

به بينه مي كه شهادت بر مسموعات عليه. باشدشهادت مستقيم، موسوم بنابراين، چنانچه طرفي

و ارزش اي بر خالف آن اقامه كند، شهادت بر گردد، بينهوي ابراز مي مسموعات فاقد اعتبار

.)134ص،1349،بني حسيني مرندي(اثباتي خواهد بود 

ال.1 مي به معناي قاعده قانونيامتياز در حقوق كامن  شهادت امتناع نمايد يا دهد تا از اداياي است كه يا به يك شاهد اجازه

مبناي اين قاعده ايجاد. نمايد تا از اداي شهادت توسط شخص ديگري در موضوع خاصي جلوگيري نمايدشخصي را مجاز مي

و موكل اعتماد در آن دسته از روابط اجتماعي است كه گفتن اسرار در آنها ضروري مي باشد، همانند رابطه وكيل دادگستري

ت مييوسط موكل به وكيل جهت انجام وظفوي كه بيان اسرار   (.Bucklles, 2003, p.366).)باشده وكيل ضروري
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بهاستثنائات- بند اول  دسترسي به گوينده اوليهاثبات عدم منوط
نخستين گروه عمده از استثنائات وارد بر قاعده عدم پذيرش شهادت بر مسموعات،. 24

در برخي. باشدي ارائه شهادت در دسترس نميباشد كه گوينده اوليه برامربوط به موردي مي

ممكن است گوينده. تواند در نتيجه عدم حضور فيزيكي گوينده اوليه باشدموارد اين امر مي

و يا بيمار باشدكراوليه فوت  و تالش. ده باشد گاهي ممكن است گوينده اوليه از محل رفته

به نتيجه نرسيده باشد به صورت در بسياري موا. براي يافتن وي رد، ممكن است گوينده اوليه

براي مثال، ممكن. فيزيكي حاضر باشد، اما امكان تحصيل شهادت وي وجود نداشته باشد

به يادآوري اطالعات مورد نظر نباشدكراست شاهد از اداي شهادت خودداري  و يا قادر .ده

مي. 25 ابه نظر به گوينده اوليه در فقه اماميه ز ميان مصاديق شهادت رسد كه عدم دسترسي

و و نه شهادت بر اقرار بر مسموعات، تنها در خصوص شهادت بر شهادت شرط باشد

البته برخي از فقها در همه مصاديق شهادات فرعي يا شهادت بر مسموعات عدم. استفاضه

و عدم دسترسي به شاهد اوليه را شرط دانسته البته اين. اندامكان مشاهده مستقيم توسط شاهد

مين و مخالف نظر مشهور براي مثال برخي از فقها. باشدظريه در فقه در اقليت قرار داشته

و تواتر در خصوص اموري چون نسب را عدم امكان رويت  شرط پذيرش شهادت بر استفاضه

و واقعه دانسته و اجداد مادري در نسب را بر مبناي تسامع و به همين خاطر، شهادت مادر اند

ص 1383نجفي،( اعالم نموده اندو شهرت، غيرقابل پذيرش شنيدن استفاضه  ،133(.
ال كه گوينده اوليه به طور در حقوق كامن مي توان گفت هنگامي  به عنوان يك اصل كلي

به طور از اداي شهادت خودداري مي  (Wrongdoing)تقصيركارانه نمايد يا اشخاص ثالث

ميتقصيركارانه مانع وي از اداي شهادت گردند، گردد شهادت بر اظهارات وي پذيرفته

(Bucklles, 2003, p.328.).از  چهار مصداق اين استثناء از جهت قابليت مقايسه با حقوق ايران

به بررسي آن خواهيم پرداخت و در ذيل .اهميت بيشتري برخوردار بوده

 شهادت بر شهادت-الف
به وي دسترسي. 26 كه شاهدي كه اكنون ، سابقا شهادتي دادهد نداردوجودر صورتي

باشد نيز داراي ارزش اثباتي است، مشروط بر باشد، اين شهادت در دعوايي كه در جريان مي

آنكه در زمان اداي شهادت در دادرسي سابق، طرفي كه اكنون شهادت عليه وي مورد استناد 

و تعرض قرار داده باشد ه اساسي در نكت. قرار گرفته است، آن شهادت را مورد استجواب

كه شهادتيدآن است كه باي (Former testimony) رابطه با شهادت بر شهادت سابق  به طرفي

به اصالت آن شهادت داده شود و فرصت تعرض مي گيرد، امكان . عليه وي مورد استناد قرار

كه شاهد در مرحله تحقيقات مقدماتي شهادت خود،يك مثال  شايع در اين خصوص آن است
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به وي براي اداي شهادت دسترسي نميكررا ارئه و در دادگاه در چنين فرضي. باشدده است

ميشهادت بر  به موجب اين استثناء پذيرفته گرددشهادت سابق وي  ,Bucklles, 2003).تواند

p.326.) 
به عنوان يكي از مصاديق شهادت فرعي. 27 در حقوق ايران نيز شهادت بر شهادت

كه مطابق. پذيرفته شده است  قانون مدني اين نوع شهادت تنها در فرضي پذيرفته شده است

و يا به دليل وجود مانع ديگري، قادر به حضور در دادگاه جهت اداي شهادتكرشاهد فوت ده

و ماده 1320 ماده.)202ص، 1376امامي،( نباشد  قانون آيين دادرسي مدني نيز231 قانون مدني

مي رسد كه قانونگذار با استعمال واژه البته. باشندمفيد همين امر مي  در كنار"متعسر" به نظر

. قانون مذكور در پي توسعه دامنه جواز شهادت بر شهادت بوده است231 در ماده"متعذر"

كه حضور شاهد غيرممكن نيست، ولي با زيرا عبارت متعسر مفيد آن مي كه در مواردي باشد

آنبه علت بيماري(مشقت فراوان همراه است  كريمي،(، شهادت بر شهادت مسموع باشد)و غير

ص 1386 به.)94، به رغم ترديد در محدوديت اعتبار شهادت بر شهادت، برخي حقوقدانان نيز

به شاهد اصلي دسترسي نباشد، در نهايت آن را مورد پذيرش قرار داده كه كاتوزيان،(اند فرضي

ص1384 شه.)21، به داليلي همچون فقها نيز شرط پذيرش شهادت بر ادت را تعذر حضور شاهد

ص1340عالمه حلي،(اند مرگ، مرض يا سفر دانسته در.)201ق،  اما پذيرش شهادت بر شهادت

و و نسبت به تمامي امور مالي  دعاوي حقوقي، از لحاظ موضوعي محدوديتي نداشته

مياستالناس قابل پذيرش حق به حدود ص 1340عالمه حلي،(باشدو عدم پذيرش آن محدود ق،

 بايستي اضافه گردد با آن كه محدوده پذيرش شهادت بر شهادت در حقوق ايران از لحاظ.)196

المصاديق عدم دسترسي به شاهد اوليه ، اما از سوي ديگر در حقوق است محدودتر از كامن

كه در حقوق كامن ايران ضرورتي ندارد تا شهادت اوليه در دادگاه مطرح شده باشد، درحالي

ميال گردد كه شهادت اوليه در دادگاه مطرح، پذيرش شهادت بر شهادت تنها شامل فرضي

كه برخيداما در خصوص ارزش اثباتي شهادت بر شهادت در فقه اماميه باي. شده باشد  گفت

به منزله شاهدااز فقها  بر عتقاد دارند كسي كه شنونده شهادت دو مرد عادل يا بيشتر باشد،

و شهادت وي به عنوان شاهد اصلي مورد توجه قرار مي نه شهادت بر اصل واقعه بوده و گيرد

ميمطابق اين نظريه، اين. شهادت كه گونه شهادت با شهادت بر استفاضه متفاوت باشد، چرا

و معتبر نيست، اما شهادت دو مرد عادل مفيد قطع مي  شيخ(باشد حاصل استفاضه ظن بوده

ص 1383نقل از نجفي، طوسي، به سوشدر جهت رد اين نظريه نيز عنوان.)136، كه از يك ده است

و اين شهادت واحد مي باشد كه مفيد استفاضه نيز همانند شهادت دو مرد عادل مفيد قطع بوده

توان اعتبار شهادت بر از سوي ديگر، از قابليت اثباتي شهادت دو مرد عادل نمي. ظن است

 از شارع شهادت دو مرد عادل را صرفاً.دكربه عنوان شهادت بر واقع استنباط شهادت ايشان را

و اين امر اين گونه شهادت را جهت اجراي احكام مترتب بر آن در حكم واقع قرار داده است
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و حقيقت نمي به واقع به همين داليل، نظر مشهور فقهاي اماميه بر آن قرار گرفته. نمايدتبديل

ب مياست كه شهادت و احكام شهادت بر شهادت نهر شهادت عدلين، داراي شرايط و باشد

.شهادت اصلي

ميهمان. 28 توان شهادت بر مسموعات را در سه گونه كه بيان گرديد در حقوق ايران

و تواتر، با رعايت  و شهادت بر استفاضه فرض، يعني شهادت بر شهادت، شهادت بر اقرار

حال، احكام موجود در خصوص شهادت.د پذيرش قرار دادشرايط خاص هر يك از آنها مور

البر شهادت گوياي اين امر مي ، هدف از شهادت باشد كه در فقه اماميه بر خالف حقوق كامن

و واقعيت بر شهادت، اثبات بيان مطالبي از سوي گوينده اوليه مي نه صحت و طالبمباشد

 اين ادعا عبارت است از لزوم شهادت دو يكي از احكام مثبت. موضوع بيانات گوينده اوليه

ص 1340عالمه حلي،(مرد عادل براي اثبات شهادت يك شاهد اصلي  اين حكم نشانگر آن.)199 ق،

و نه اثبات كه كاركرد شهادت بر شهادت، اثبات بيان مطالبي است از سوي شاهد اوليه است

م. حقيقت مطالب بيان شده كه با شهادت دو ميدر نتيجه، امري گردد، با شهادت رد عادل اثبات

ميدو مرد عادل بر شهادت مردي ديگر اثبات نمي نمايد كه شود، زيرا شهادت ايشان تنها اثبات

دو،براي مثال.د استكريك مرد عادل شهادتي را ادا   براي اثبات وقوع يك معامله، به شهادت

چمرد عادل نياز مي و ا)ب(و) الف(انچه اشخاصنباشد ين امر شهادت دهند، وقوع معاملهبه

به وقوع اين معامله شهادت دهند،)ج(اما چنانچه ايشان به شهادت شخص. گردداثبات مي

گردد، زيرا در اين دعوا در واقع تنها شهادت يك شاهد اقامه گرديده وقوع معامله اثبات نمي

وا. است و صحت امر در مقابل، در حقوق كامن لو، شهادت بر شهادت براي اثبات قعيت

ال. گرددموضوع شهادت اقامه مي كه مثبت اختالف حقوق ايران با حقوق كامن  دومين حكمي

به انكار شهادت بر شهادت توسط شاهد اوليهمي كه. باشد، مربوط است مشهور فقها برآنند

ر نمايد، چنانچه شاهد اوليه بيان مطالبي را كه به نقل از وي مورد شهادت قرار گرفته است، انكا

و چنانچه بر مبناي آن شهادت حكمي صادر شده باشد نيز آن شهادت بر شهادت بي اعتبار بوده

ص 1340عالمه حلي،(اعتبار خواهد بود حكم بي  اين در حالي است كه در حقوق كامن لو.)203 ق،

گ به اعتبار شهادتوانكار مطالب موضوع شهادت بر مسموعات از سوي ابراز ينده اوليه، خللي

به5كه در پرونده مطرح شده در شماره شده وارد نمي نمايد، همچنان  اين نوشته، عليه شخصي

نام ير والتر رالي، انكار اظهارات موضوع شهادت بر مسموعات توسط گوينده اوليه خللي به

ن و حكم مبتني بر آن وارد .ده استكرشهادت
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 شهادت بر اقرار-ب
، چنانچه به (Declaration or statement against interest)فع گويندهاظهارات بر خالف منا. 29

گوينده اوليه دسترسي نباشد، يكي ديگر از استثنائات وارد بر قاعده عدم پذيرش شهادت بر

براي پذيرش شهادت بر اين اظهارات، بايستي مفاد اين اظهارات، در زمان. باشدمسموعات مي

و يا وي را در معرض مسئوليت حقوقي يا بيان آنها چنان مغاير با منا فع مالي گوينده اوليه بوده

به بيان آن اظهارات  كه شخصي معقول در موقعيت گوينده اوليه اقدام كيفري اي قرار دهد

به صحت آن اظهارات باشد اعتبار اين اظهارات مبتني بر اين نظريه. ننمايد، مگر آنكه معتقد

كه هيچ شخص معقولي اقدمي ام به بيان چنين اظهاراتي نمي نمايد، مگر آنكه آنها صحت باشد

مي. داشته باشند به ذكر كه در اينجا الزم كه شهادت بر اقرار متفاوت از آنچه باشد آن است

به ادعا توسط طرف مقابل  براي پذيرش. باشد مي(admission by a party-opponent)تسليم

گ كه و اظهارات بيان شده شهادت بر اقرار بايستي ثابت گردد وينده اوليه در دسترس نبوده

اما در تسليم به دعواي طرف مقابل، الزم نيست. باشدمخالف منافع شخص گوينده اوليه مي

و يا اظهارات بيان شده بر خالف منافع گوينده  كه عدم امكان حضور گوينده اوليه اثبات گشته

ميكه اظهارات بيان شده به نفع چرا اوليه باشد، و به ضرر طرف دعوي .(Ibid) باشدگوينده

در بحث شهادت بر اقرار، در حقوق ايران، محدوديتي براي پذيرش اين شهادت وجود. 30

به اثبات عدم امكان حضور مقر در دادگاه وجود ندارد و نيازي ال. نداشته ، اما در حقوق كامن

به اثباتهمان كه آمد، پذيرش شهادت بر اقرار منوط ميگونه به مقر البته. باشد عدم دسترسي

كه در هردو، شهادت بر اقرار داراي ارزش اين دو نظام حقوقي از اين جهت مشابه مي باشند

و نه اقرارشهادت مي .باشد

بر اظهارات مربوط به تاريخچه شخصي يا خانوادگي-ج )نسب(شهادت
ب. 31 به عنوان اظهارات مربوط كه گاه از آن  ياد (pedigree)ه شجره نامهاين استثناء

گردد، پذيرش شهادت بر اظهارات مربوط به سابقه شخصي يا خانوادگي گوينده اوليه مي

(Statement of personal or family history) ميرا امكان اين اطالعات مواردي مانند. سازدپذير

ايمتولد، فرزند خواندگي، ازدواج، طالق،  جاد رابطه نسبي در نتيجه فرزند شروعيت نسب،

اين استثناء همچنين شامل شهادت بر اظهارات مربوط. گيرندخواندگي يا ازدواج را در بر مي

كه با گوينده اوليه از طريق نسبي، فرزند خواندگي يا ازدواج، ارتباط به مرگ اشخاصي

اداشته به نحوي با خانواده آنها نزديك بوده منداند، يا دري اطالعات اندتوانستهي كه  دقيق

مينخصوص امور پيش گفته كسب نماي كه. گرددد، براي مثال، شهادت بر اظهارات شخصي

كه وي فرزند خوانده بوده است يا در زمان تولد وي والدين  ازدواج نكردهشگفته است
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ميبوده به موجب اين استثناء پذيرفته گردداند،  استماع چنين شهادتي، با اين حال، براي. تواند

.باشد اثبات گردد كه حضور گوينده اوليه جهت اداي شهادت امكان پذير نميدباي

از حضور شاهد-د  ممانعت تقصير كارانه
كه شهادت بر اظهارات (Forfeiture by wrongdoing)اين استثناء. 32  به دادگاه اجازه مي دهد

به طور تقصير كا كه يكي از طرفين رانه مانع حضور وي گشته است، عليه شخص شاهدي را

به قاعده. اخير بپذيرد دليل اين امر آن است كه طرف تقصير كار، با اين اقدام خود حق توسل

را. دهدعدم پذيرش شهادت بر مسموعات را از دست مي كه متهم شاهد احتمالي در يك مورد

كهكربه قتل رسانده بود، دادگاه رسيدگي كننده عنوان  ر اين رابطه كافي است كه ثابتد"د

كه يكي از انگيزه هاي متهم در ارتكاب قتل ساكت كردن وي از اداي شهادت بوده است، شود

"نيازي نيست كه قصد محروم نمودن رسيدگي از شهادت، قصد منحصر مرتكب جرم باشد
(United States v. Houlihan, 92 F.3d 1271 (1st Cir. 1996)) .در خصوص دعاوي اين قاعده تنها 

كه در زمان تالش طرف دعوي براي جلوگيري از شهادت شاهد، در حال اي قابل اعمال است

بنابراين، شهادت بر اظهارات قرباني يك قتل مطابق اين استثناء قابل استماع. باشندرسيدگي مي

مينمي به مرگ، تواند به موجب استثناي شهادت بر اظهارات بيان شده با اعتقباشد، اگر چه اد

كه اين اقدام در خصوص شاهد يك پرونده كيفري. مورد پذيرش قرار گيرد ضرورتي نيز ندارد

بعالوه، اين. باشدصورت گرفته باشد، بلكه در دعاوي حقوقي نيز اين استثناء قابل اعمال مي

به هر كسي كه طرف دعوي قرار گيرد از جمله دولت، قابل اعمال مي .باشداستثناء نسبت

ازاستثنائات-بند دوم  دسترسي به گوينده اوليه عدم اثبات بي نياز
 گروه عمده از استثنائات وارد بر قاعده عدم پذيرش شهادت بر مسموعات، دوميندر. 33

 دسترسي يا عدم دسترسي به گوينده اوليه تاثيري در پذيرش شهادت بر مسموعات اثبات

فد803ماده. توسط دادگاه ندارد و سه گانه قواعد به عنوان رال ادله اثبات، موارد بيست اي را

مياستثناء بر قاعده عدم پذيرش شهادت بر مسموعات بر مي به چهار شمارد كه توان آنها را

به) الف:دسته عمده تقسيم نمود ب اظهاراتاستثنائات مربوط به)،  سوابق يا استثنائات مربوط

جهاگزارش به)، دت شهراستثنائات مربوط به)، .هاآراي دادگاه استثنائات مربوط

بر) الف  خود به خود بيان شدهاظهاراتشهادت
مي803بندهاي يك تا چهار ماده. 34 كه اظهارات خارج از دادگاه را مورد بحث قرار دهد

ش و اعتبارهدتحت شرايطي بيان اين موارد. باشندمي اند كه واجد عناصر ضروري براي صحت

الدر كام مي (res gestae)"امور انجام شده" به عنوانن منظور از امور انجام.ندشو شناخته
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و بدون منظور است مطالبي،شده به خودي و خود و احوال پيراموني كه در رابطه با اوضاع

كه قاعدهدليل اين. گردندخاصي بيان مي ،اي محسوس مطلبي در رابطه با واقعهاگر آن است

و اعتبار آن بيش بدون ارادهوخود به خود با خواهد بود از اظهاراتي بيان گردد، صحت كه

و نيت بيان مي مي. گردندقصد توان گفت اظهاراتي از قاعده عدم پذيرش شهادت بر در واقع

ش كه ناشي از وضعيت ذهني گوينده اوليه در زمان بيان آن اظهاراتهدمسموعات استثناء اند

ازنعبارتت چهارگانه اين اظهارا. اندبوده كه گوينده اوليه به محضد شهادت بر اظهاراتي

به زبان مي كه،)(present sense impression آوردمشاهده چيزي درباره آن شهادت بر اظهاراتي

به زبان مي بر، (excited utterance) آوردگوينده اوليه تحت تاثير هيجانات يك حادثه شهادت

ا دهكربيان خاصي وليه تحت تاثير شرايط رواني، احساسي يا جسمي اظهاراتي كه گوينده

(Then exciting mental, emotional, or physical condition)كه گويندهو شهادت بر اظهاراتي

خ  Statements for purposes of medical) بيان نمودهوداوليه جهت تشخيص يا درمان بيماري

diagnosis or treatment).. (Tapper, 1990, p.545) 

ب)ب ها سوابق يا گزارشهشهادت
مي. 35 به عنوان بخشي از فعاليتشواين استثناء ابتدائا شامل اسنادي كه هاي معمولد

و كار مي  (Business)كسب و گزارش. شوندنگهداري ها ممكن است جهت اثبات اين سوابق

و كار را در بر البته. صحت اطالعات موجود در آنها ارائه گردند  اين استثناء تنها سوابق كسب

كه توسط ماموريننمي مي خدماتگيرد، بلكه سوابقي و نگهداري در عمومي تهيه گردند را نيز

. شوند خوانده مي(Custodians of the records)اين مامورين اغلب متصديان سوابق. گيردبر مي

 ناشي از تكليف در اسناد آنان مستقيماًدر خصوص سوابق عمومي، اعتبار اطالعات موجود

مي خدماتمامورين به ضبط اظهارات گوينده اوليه به مسئوليت خودشان البته،. باشد عمومي

و اعتبار اين اسناد،  ممكن است بي اعتباري چنين اسنادي با توجه به فقدان عناصر صحت

 (Bucklles, 2003, p. 338).اثبات گردد

بر شهرتشهادت مبتني)ج
و صحت اطالعات اعضاي خانواده يا گروه. 36 هاي استثناي شهرت مبتني است بر اعتبار

و حتي اجتماعي كوچك در مورد تاريخچه خانوادگي يا شخصي، حدود زمين يتهوها،

ش. اعضاء بهداين استثناء بر اين نظريه مبتني ه است كه اشخاصي با اين روابط نزديك، قادر

ميارائه اطالعات جهت پذيرش. باشندقابل اعتماد در خصوص امور مشهور ميان خود



ا و القاعده عدم پذيرش شهادت بر مسموعات  231 ... ستثنائات آن در نظام كامن

به چنين اموري باي يكي از اعضاي خانواده يا اجتماعدشهادت نسبت  اثبات گردد كه شاهد

و مي به امور مورد نظر شهادت دهدمورد نظر بوده .)Bucklles, 2003,        p. 344) تواند نسبت

خصدر فقه اماميه نيز شهاد. 37 و در و تواتر پذيرفته شده است ص اينوت بر استفاضه

ص 1383نجفي،(موارد، درك مستقيم موضوع شهادت ضروري شناخته نشده است  در حقوق.)99،

ص 1384كاتوزيان،(كشورمان از اين نوع شهادت با عنوان تسامع ياد شده است شايد وجه.)21،

كه فقها از اين نوع شه و تواتر ياد تسميه تسامع آن باشد وكرادت به عنوان تسامع استفاضه ده

و الزم به ذكر است كه نمي. انددهكرتسامع را معادل شنيدن استعمال  توان شهادت بر استفاضه

يكي از انواع تواتر را مطابق با شهادت مطلعين دانست، چرا و تواتر كه شهادت بر استفاضه كه

و داراي اعتبار شهادت مي كهباششهادت بوده كه شهادت مطلعين از اين جهت  د، درحالي

ميمي بر. گرددتوانند موجب علم قاضي گردند، در دادرسي اقامه عالوه بر آن، شهادت

ميهاستفاض به امور خاصي پذيرفته و تنها نسبت . شودو تواتر از لحاظ موضوعي محدود بوده

كه فقها براي جمله مثالاز. در اين خصوص ميان فقها اختالف نظر وجود داردالبته هايي

ميدهكرتسامع ذكر  و آزاد بودن ملكي از حيث وقفيت از. باشداند، نسب، موت شهيد اول نيز

به عنوان استثنائاتي بر شرط بودن علم در شهادت ياد مي به بيان ايشان،. نمايندچنين مواردي

كه به امري شهادت داده مي بدر همه مواردي مي اشد، اال در نسب، ملك شود، علم شرط

و واليت و تواتر خبر كفايت. مطلق، موت، نكاح، وقف، عتق در اين موارد صرف استفاضه

و درك اين موارد از طريق مشاهده يا شنيدن، ضرورت ندارد مي ص 1379شهيد اول،(نمايد ،138(.

بر آراي قطعيت يافته)د  شهادت مبتني
نا عبارت،راي. 38 اين. استاي حقوقي يا كيفريظر قضايي در پروندهز يك تصميم يا

در. داندمي خاص به عنوان دليل قابل پذيرشياستثناء آراي قضايي را تحت شرايط اموري كه

ش ميهداحكام محكوميت احراز البته. هاي ديگر مورد استفاده قرار گيرندتوانند در پروندهاند،

و از احكامي اين در صورتي است كه حكم محكوميت با دفا ع محكوم عليه صادر گشته باشد

كه به رغم محكوميت متهم، وي مجاز است كه از قبول يا رد اتهام وارده خودداري نباشد

به مجازات جرمي محكوم شده است، (Nolo contendere).نمايد  در مورد اخير، با آنكه متهم

ن و بنابراكرامور موضوعي پرونده را قبول يا انكار ين، صحت يا عدم صحت اين ده است

و اظهارنظر قرار نگرفته دبه هر حال، جهت اعمال اين استثناء، باي. انداطالعات مورد بررسي

و يا زندان براي بيش كه محكوميت براي جرمي بوده است كه مجازات آن اعدام اثبات گردد

حك. از يك سال بوده است م نيز به همانند استثناي شهرت، ممكن است امور موضوعي يك

به ادله اثبات به موجب ديگر قواعد مربوط موجب استثناي آراي دادگاه قابل پذيرش باشد، اما
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رك(قابل پذيرش نباشد  ,Bucklles).) قواعد فدرال ادله اثبات609و 401مواد. براي مثال

2003, p. 345)و فرانسه تحت اين نوع شهادت مبتني بر قاعده اي است كه در حقوق ايران

توان آن بنابراين، در حقوق ايران نمي. گيردعنوان قاعده اعتبار امر مختومه مورد توجه قرار مي

.را يكي از انواع شهادت به معناي اخص دانست

 نتيجه
و در زمينه. 39 ال كه بيشتر به عنوان حقوقي شكلي شناخته شده در نظام حقوقي كامن

به ادله اثبات دعوا، از نظام ميقواعد مربوط و پيشرفته حقوقي باشد، همه انواع هاي دقيق

در واقع، ارزش شهادت كسي كه شاهد مستقيم. باشدشهادت داراي ارزش اثباتي واحدي نمي

م اما در اين زمينه. متفاوت استديگر هاي شخص تني بر شنيدهبامري بوده است با شهادت

و هيچيك از انواع شهادت غير مستقيكرروي زيادهدنباي م را داراي ارزش اثباتي ندانست؛ ده

به دليل ماهيت امر موضوع و گاه نيز به جهت عدم امكان حضور شاهد اصلي در دادگاه گاه

پي. يابدشهادت، شهادت بر مسموعات قابليت پذيرش مي البته نظام حقوقي انگلستان، در

وعات را ملغي تحوالت حاصله در دهه پاياني قرن بيستم، قاعده عدم پذيرش شهادت بر مسم

و اكنون در حقوق اين كشور، در پذيرش شهادت بر مسموعات با تحقق ديگر شرايط كر ده

. پذيرش ادله اثبات دعوي، محدوديتي وجود ندارد

مي. 40 سه مصداق براي شهادت بر مسموعات شناسايي در فقه اماميه نيز د؛كرتوان

ش و سوم و تواترنخست شهادت بر شهادت، دوم شهادت بر اقرار مطابق. هادت بر استفاضه

مي1320ماده  كه شاهد اوليه فوت قانون مدني شهادت بر شهادت تنها در فرضي پذيرفته شود

به دليل وجود مانع ديگري، قادر به حضور در دادگاه جهت اداي شهادت نباشد  و يا نموده

ص 1376امامي،( كه231البته ماده.)202، كه قانون آيين دادرسي مدني  در مقام بيان مواردي

به كار برده"متعذر" را نيز در كنار"متعسر"باشد، واژه شهادت بر شهادت قابل پذيرش مي

كه حضور شاهد اوليه غير ممكن نيست، ولي با است، مفيد اين مهم مي كه در مواردي نيز باشد

آن(مشقت فراوان همراه است  و غير م)به علت بيماري مي، شهادت بر شهادت به. باشدسموع

ال ، تنها در فرضي قابل اين ترتيب، شهادت بر شهادت در حقوق ايران همانند حقوق كامن

به دليلي موجه استپذيرش و تعسر(كه به شاهد اوليه دسترسي نباشد)اعم از تعذر در.، اما

ال به گوينده اوليخصوص شهادت بر اقرار، بر خالف نظام كامن هكه اثبات عدم دسترسي

و فقه اماميه، چنين امري ضروري نمي در خصوص. باشدضروري است، در حقوق ايران

و تواتر  سومين مصداق شهادت بر مسموعات در حقوق ايران، يعني شهادت مبتني بر استفاضه

به ذكر مي به شاهد نيز الزم باشد كه حقوق ايران از جهت عدم ضرورت اثبات عدم دسترسي
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مياوليه براي پذيرش اين باشد، اما محدوديت مصاديق اين نوع شهادت، مشابه حقوق كامن لو

ال و حقوق كامن  در اين نوع شهادت در حقوق ايران، باعث شده است تا حقوق ايران

طي نمايند چرا كه موضوع شهادت مبتني بر شهرت در حقوق. خصوص مسيرهاي متفاوتي را

و همه موضوعات را در  ميكامن لو محدوديتي نداشته به تبعيت از بر گيرد، اما در حقوق ايران

و واليت پذيرفته  فقه اماميه، اين نوع شهادت تنها نسبت به اموري چون نسب، وقف، ملكيت

به ساير موضوعات فاقد ارزش اثباتي مي و نسبت اگر چه در خصوص قابل پذيرش. باشدشده

و اجداد ماد و بودن برخي از اين مصاديق، همانند شهادت مادر ري بر نسب، بر مبناي استفاضه

.تواتر ترديد وجود دارد
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