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چکیده
قانون مجازات اسالمی در ماده  ،193رجوع از شهادت را تا قبل از اجرای مجازات ،موجب سلب
اعتبار آن دانسته است ،بدون آن که نسبت به احکام مسئولیت شاهدِ رجوع کننده ،تعیین تکلیف نماید.
حکم مزبور در شرایطی است که نه تنها مشهور فقها بلکه فتوای معیار قانونگذار ،رجوع مؤخّر بر
صدور حکم را جز در خصوص حدود ،باعث نقض آن نمی داند.
مسأله اعتبار شهادتی که گواه بعد از صدور حکم در دعوای کیفری از آن رجوع می کند موضوع
تحقیق حاضر است که در کنار آن به چگونگی مسئولیت شاهد رجوع کننده پرداخته شده است.
ارزیابی ادلّه فقهی نشان می دهد رجوع مؤخّر بر صدور حکم حتی اگر بعد از اجرای مجازات
تحقّق یابد  -چه در دعاوی موجب حدّ و تعزیر و چه در موجب قصاص و دیه  -سبب بی اعتباری
حکم مبتنی بر آن است و محکوم به مالی نظیر دیه در صورت وجود باید به محکوم مستردّ ،و در
صورت عدم دسترسی به آن و نیز نسبت به سایر صدمات اعمّ از بدنی و غیر بدنی ،شاهد ضامن است.
نحوه توزیع مسئولیّت نیز بر حسب سهمی که گواه در شکل گیری دلیل اثبات داشته است در فروض
مختلف با عنایت به مصادر فقهی مشخّص گردیده است.
کلیدواژه :شهادت ،رجوع از شهادت ،شهادت دروغ ،مسئولیّت شاهد ،نقض حکم.
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مقدّمه
شهادت ،از جمله دالیلی است که استناد به آن در اثبات دعاوی کیفری رایج بوده
و نوعاً افراد را به حقیقت قضایا می رساند .شهادت در ک ّلیه نظام های قضائی از اعتبار
ویژه ای برخوردار است ،هرچند نگاه همسانی نسبت به ارزش اثباتی آن وجود نداشته
باشد .در فقه اسالمی و به تبع آن در قانون مجازات اسالمی شهادت در اثبات دعوا
موضوعیّ ت دارد و اعتبار آن به اقناع قاضی وابسته نشده است و مادام که بر مبنای
امارات کافی ،بر نادرستی آن یقین نشود باید بر اساس آن حکم صادر نمود.
به این ترتیب ،اگر کذب شهادت ثابت شود ،همان طور که فراز اخیر ماده ()131
قانون مجازات اسالمی تصریح نموده است ،شهادت مطلقاً باطل خواهد بود .با وجود
این ،گاه با رجوع از شهادت که متمایز از شهادت کذب است روبرو می شویم .منظور
از رجوع شاهد ،به عنوان یکی از طواری گواهی ،جایی است که گواه ،خالف واقع
بودنِ شهادت سابقش را ا ّدعا می کند ،اعمّ از آن که این امر را ناشی از تعمّد و یا بر
سهو و اشتباه خود حمل نموده باشد .این مورد با گواهی دروغ (شهادت زور) متفاوت
است ،زیرا در حالت اخیر ،دادرس به تغایر شهادت با واقع علم یافته است اما در رجوع
از شهادت چنین علمی منتفی است و ما با وضعیّتی برخورد کرده ایم که به همان اندازه
که کذب بودن شهادت پیشین می تواند محتمل باشد ،به همان اندازه ممکن است گواه
در رجوعِ مؤخّرش صادق نباشد .بنابراین اگر رجوع با اماراتی همراه شود که مغایرت
اصل شهادت با واقع را مدلّل سازد ،شهادت سابق از اعتبار ساقط می شود و معامله
شهادت زور با آن می شود .از طرفی ،اگر اماره مؤیّدِ خالف واقع بودن شهادت سابق
وجود نداشته باشد ،بلکه بر عکس ،اماراتی بر کذب ادّعای رجوع مطرح باشد مانند
آن که تبانی شاهد با مشهود علیه به اثبات برسد ،طبیعتاً شهادت پیشین به قوت خود پا
برجا است و به ادّعای رجوع ترتیب اثر داده نمی شود .همین وضعیّت ،باعث شده که
رجوع از شهادت نهادی در عرض شهادت کذب باشد و فقها جریان احکام شهادت
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زور را منصرف از آن بدانند ،زیرا اطالق عنوان شهادت زور را به جایی اختصاص داده
اند که قاضی بر کذب بودن آن علم یافته باشد (عالمه حلّی511-512/3 :b1113 ،؛
شهید اوّل115/2 :1111 ،؛ طباطبائی)121/15 :1113 ،؛ اما مجرّد رجوع و ادّعای جدید
شاهد ،موضوع مستقلّی است که تحت احکام خاصّ خود می باشد و باید دید آیا
رجوع از شهادت این قابلیّت را دارد که به بی اعتباری شهادت بیانجامد؟ چه آن که در
رجوع بر خالف شهادت زور ،نادرستی آن مانند اصل شهادت ،هر دو محتمل است و
بر اساس دلیل خارج ثابت نشده است.

1

ی شهادتی که گواه پیش از آن که حکم صادر شود از
فقهای امامیّ ه در بی اعتبار ِ
آن بر می گردد به نحوی که به استناد آن دیگر نمی توان حکم صادر کرد ،صریحاً
فتوا داده (شیخ طوسی321/6 :1101 ،؛ محقق ح ّلی131/1 :1103 ،؛ عالمه ح ّلی:1120 ،
231/5؛ یوسفی533/2 :1111 ،؛ ابن فهد حلّی)512/1 :1101 ،؛ و حتی بر موضع مزبور
ادعای عدم خالف (ابن ادریس حلّی123/2 :1110 ،؛ نجفی220/11 :1101 ،؛
طباطبائی )113/15 :1113 ،و اجماع (فاضل اصفهانی313/10 :1116 ،؛ حسینی عاملی،
312/21 :1119؛ محقّق سبزواری )212/2 :1123 ،نیز شده است.
از اینرو ،موضوع مطالعه نوشتار حاضر ،رجوع مؤخّر بر صدور حکم است که در
مورد حکم آن اختالف نظر وجود دارد .قانونگذار مجازات اسالمی در ماده ()193
رجوع از شهادت شرعی را تا قبل از اجرای مجازات ،موجب سلب اعتبار شهادت
دانسته است .مطابق این حکم ،مقنّن با رویکردی تفصیلی منطوقاً رجوع مؤخّر بر
صدور حکم تا پیش از اجرای مجازات را همانند رجوع مقدّم بر صدور حکم ،موجب
بطالن شهادت دانسته است؛ ولی مفهوم ماده مقتضی اعتبار شهادتی است که گواه پس

 .1موضع ماده  1319قانون مدنی که برخورد مشابهی با دو حالت متفاوت رجوع از شهادت و شهادت کذب
داشته است قابل نقد است ،طبق این ماده «در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند ،یا معلوم شود بر
خالف واقع شهادت داده است ،به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود».
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از اجرای حکم از شهادت خود بر می گردد ،بدون این که در حالت اخیر نسبت به
چگونگی مسئولیت گواه حکمی بیان نموده باشد.
در اثر پیش رو با نگاهی آسیب شناسانه ،موضع مقنّن که از انطباق با مبانی فقهی
عاجز است ،با مالحظه اقوال فقهای امامیه و مستندات ایشان کاویده شده است تا از
یک سو ،میزان اعتبار شهادتی که گواه پس از صدور حکم از آن بر می گردد  -خواه
پیش از اجرا و خواه بعد از اجرای مجازات  -مشخص شود ،و از سوی دیگر،
مسئولیت شاهد رجوع کننده تبیین گردد.

1

 -2تحلیل فقهي پیرامون اثر رجوع در اعتبار شهادت
فقها پیرامون اعتبار شهادتی که گواه بعد از صدور حکم از آن رجوع می نماید،
اتفاق نظر نداشته و سه رویکرد در این زمینه مشاهده می شود:
 -2-2نظریه اعتبار شهادت مورد رجوع
در جایی که بر اساس شهادت حکم صادر میشود و متعاقبِ صدور حکم شاهد از
گواهی خود بر می گردد ،اقلیّتی از فقها به طور مطلق و با قطع نظر از ماهیّت محکوم به
و این که حکم به اجرا در آمده باشد یا خیر ،به خدشه ناپذیری حکم متعاقبِ رجوع
فتوا داده اند (مجلسی200 :1100 ،؛ خوئی.)136/11 :1122 ،

 .1در زمینه رجوع از شهادت دو مقاله سابقاً منتشر شده است .مقاله نخست با عنوان بررسی فقهی ـ حقوقی اثر
رجوع شاهد از شهادت در دعاوی مدنی اثر دکتر مهدی حسن زاده که در شماره ( )11فصلنامه حقوق اسالمی
منتشر شده است که صرف ًا به چارچوب دعاوی مدنی پرداخته اند .اثر دوم مقاله ای با عنوان رجوع گواه از
گواهی و اثر آن از منظر آئین دادرسی از دکتر حسن محسنی است که در شماره نخست از دوره ( )9مجله
مطالعات حقوقی چاپ شده است و همانگونه که از عنوان آن پیدا است بیشتر بر ضوابط شکلی تمرکز شده
است .بنابر این نوشتار حاضر نخستین کاری است که به طور مستقلّ ،رجوع از شهادت را در دعاوی کیفری و آن
هم با رویکرد فقه استداللی کاویده است.
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دالیل این نظریه ،مشتمل بر دو دلیل نقلی روایت جمیل بن درّاج و عمر بن حنظله
می باشند که مطابق روایت نخست که مستقیماً ناظر بر موضوع رجوع شاهد است،
حسب ظاهر ،رجوع مؤخّر بر صدور رأی را معتبر دانسته است؛ و روایت دوم از جهت
داللت بر عدم جواز نقض حکم صادر شده برای اثبات بی تأثیری رجوع مؤخّر بر
صدور رأی ،مورد احتجاج قرار گرفته است.
 -2-2-2روایت جمیل بن درّاج
روایت جمیل بن درّاج مهم ترین مستند نقلی است که با آن بر اعتبار شهادتی که
بعد از صدور حکم مورد رجوع قرار گرفته است ،استناد میشود و مطابق آن «جمیل
به صورت مرسل از یکی از دو امام محمد باقر یا امام جعفر صادق (علیهما السالم) نقل
می کند که فرمودند گواهان زمانی که علیه شخصی گواهی دهند و متعاقباً از شهادت
خود برگردند ،چنان چه نسبت به مشهود علیه دادرسی انجام شده باشد ،گواهان ضامن
آن چیزی هستند که به آن شهادت داده اند و باید جبران خسارت کنند ،و در صورتی
که هنوز قضاوت صورت نگرفته باشد ،گواهی ایشان از اعتبار ساقط شده و غرامتی
نمی پردازند» (کلینی.)513/11 :1129 ،
از جهت سندی ،حدیث ارسال دارد با وجود این ،چون جمیل بن درّاج از اصحاب
اجماع است ،از روایت با تعبیر «حسنه» یاد شده است (شهید ثانی299/11 :1113 ،؛
محقق سبزواری135/2 :1123 ،؛ مجلسی )226/21 :1101 ،که در هر حال باید آن را به
منزله مؤیّدی به شمار آورد که قابل چشم پوشی نیست؛ خصوص ًا آن که مشهور به این
روایت عمل نموده است هرچند آن را جابر ضعف سند ندانیم.
از نظر داللی ،از آنجا که فراز دوم روایت بر بی اعتباری شهادت در فرض رجوع
پیش از صدور حکم تصریح نموده است ،تعبیر «و قد قضی على الرجل؛ ضمنوا ما
شهدوا به و غرموا» در فراز نخست روایت را قرینه ای بر اعتبار شهادت در حالت
رجوع پس از صدور حکم تل ّقی نموده اند؛ که در این زمینه ،عبارت اطالق داشته و
بین مرحله پیش از اجرای حکم و بعد از آن تفاوتی قائل نشده است.
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 -1-2-2روایت عمر بن حنظله
مبنای دیگری که برای اعتبار شهادتی که پس از صدور حکم از آن رجوع شده،
مورد استناد قرار گرفته است ،اقتضای دالیل نفوذ حکم قضائی مبنی بر عدم جواز
نقض آن است .روایت عمر بن حنظله مهم ترین دلیل نقلی است که در اینجا مورد
تمسّک قرار گرفته است که طبق آن وی از امام جعفر صادق(ع) در مورد دو تن از
اصحاب که در خصوص دین یا ارث میان آنها اختالفی به وجود آمده بود و به همین
جهت برای حکم کردن در این زمینه به حاکم یا قضات مراجعه نمودند ،سؤال نمود
که آیا این کار آنها جایز بوده است؟ حضرت فرمودند« :کسی که محاکمه را نزد
طاغوت برده و به نفع وی حکم صادر شود ،هرچند حقّ وی ثابت باشد ،چیز حرامی را
گرفته است زیرا اخذ آن بر اساس حکم طاغوت بوده است ،در حالی که خداوند
دستور داده است که به طاغوت ایمان نیاورد ».راوی گوید پس چه کنند؟ امام علیه
السالم پاسخ دادند« :بنگرید در میان خویش کسی را که سخن ما را روایت می کند و
ت وی
در حالل و حرام ما نظر می دهد و آشنای با احکام ما هست ،پس به حکمیّ ِ
رضایت دهید؛ چراکه من او را حاکم بر شما قرار دادم ،پس چنان چه مطابق حکم ما
رأی داد و از او قبول نکنند ،بدون تردید حکم الهی را سبک شمرده و با ما مخالفت
کرده ا ند ،و کسی که با ما مخالفت کند با خداوند مخالفت کرده است و این به منزله
شرک به خدا است» (کلینی.)652/11 :1129 ،
هرچند روایت از جهت سندی به خاطر عدم توثیق عمر بن حنظله مورد اشکال
واقع شده است (خوئی ،)10/11 :1122 ،لکن عالوه بر توثیق شهید ثانی از وی که
مستظهر بر برخی اخبار است1نقل مستقیم روایت اصحاب اجماعی مانند صفوان بن
 .1مرحوم مجلسی اول در روضه المتّ قین پس از ذکر بیان شهید ثانی در مورد عمر بن حنظله با این مضمون که
ص االصحاب فیه بجرح و ال تعدیل ،لکن أمره عندی سهل ألنی حققت توثیقه من محل آخر» ،مستند ایشان
«لم ین ّ
را ظاهر ًا خبری از یزید بن خلیفه به نقل از حضرت امام صادق(ع) می دانند که درباره وی فرمودند «اذا الیکذب
علینا ( »...مجلسی.)211/11 :1106 ،
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یحیی از وی و نیز کثرت روایت اجلّاء راویان از او ،در کنار تل ّقی به قبول روایت مورد
بحث از سوی اصحاب مجموعاً می توانند استناد پذیری روایت را تأیید نمایند.
از نظر داللی گفته شده است پرسش راوی ناظر بر شبهات حکمیّه بوده است ،از
این رو داللت روایت بر عدم جواز نقض در احکام شرعی ک ّلی است و ارتباطی با
موضوعات خارجی ندارد (خوانساری6/6 :1105 ،؛ آشتیانی ،)69/1 :1125 ،در پاسخ
به این شبهه می توان گفت این که سؤال از شبهات حکمی باشد مانع از اطالق نخواهد
بود ،زیرا وجود قدر متیقّن در مقام تخاطب ،مانع از اطالق نیست .از اینرو با توجه به
روایت اگر نسبت به دعوایی حکمی صادر شود ،نقض آن جایز نیست حتی اگر
شهادت مستندِ رأی ،با رجوع بعدی شاهد روبرو شده باشد.
عالوه بر آن تبعات پذیرش نقض حکم از جهت اختالل نظام و ایجاد تشتّت و هرج
و مرج در نظام قضائی جامعه نیز به عنوان مبنایی برای تأیید ادلّه نفوذ حکم ،قابل
استشهاد است.
 -1-2نظریه تفصیل
مشهور فقها در خصوص رجوع از شهادت پس از صدور حکم ،میان دو مرحله
پیش از اجرا و پس از اجرای آن قائل به تفصیل شده اند .در مرحله اخیر معتقدند که
رجوع شاهد ،خللی در اعتبار حکم اجرا شده وارد نمی کند و صرفاً شاهد نسبت به
جبران خسارات و تحمّل مجازات های دیه ،قصاص یا حدّ قذف حسب مورد محکوم
می شود و بر این مطلب در جایی که محکوم به تلف شده باشد ادعای اجماع نیز شده
است (ابن ادریس حلّی113/2 :1110 ،؛ عالمه حلّی512/3 :a1113 ،؛ نجفی:1101 ،
221/11و  .)221همان دالیل نظریه گذشته مبنایی برای مصونیّت رأی صادره از تعرّض
به واسطه رجوع شاهد است.
اما به زعم مشهور ،چنان چه رجوع بعد از صدور حکم و پیش از اجرای آن
صورت گیرد ،اصل غیر قابل نقض بودن حکم مبتنی بر شهادت مورد رجوع که در
دعاوی مالی جریان دارد ،را از دعاوی کیفری منصرف دانسته اند ،هرچند در قلمرو

رجوع از شهادت پس از صدور حکم کیفری در فقه امامیّه و حقوق ایران ــــــــــــــــ 01

ی در معرض نقض حکم اتفاق نظر ندارند .برخی تنها در حدود ،به بی
دعاوی کیفر ِ
اعتباری حکم و به تبع سقوط حدّ ،نظر داده اند (عالمه حلّی231/5 :1120 ،؛ نجفی،
223/11 :1101و221؛ خمینی ،بی تا152-153/2 :؛ سبزواری213-211/21 :1113 ،؛
حسینی روحانی361/25 :1112 ،؛ سبحانی .)110/2 :1113 ،عده ای قابلیّت نقض حکم
را نه تنها در کلیه حدود ،بلکه در مطلق دعاوی ناظر بر حقوق اهلل نیز پذیرفته اند (فخر
المح ّققین .)151/1 :1331 ،بعضی نیز حکم صادر شده در کلّیه دعاوی کیفری اعم از
حق اهلل و حق الناس را در صورت رجوع شاهد بی اعتبار دانسته اند (شهید ثانی:1113 ،
293/11؛ مقدّس اردبیلی191/12 :1103 ،؛ نراقی.)116/13 :1115 ،
مقتضای قاعده درأ و اصل احتیاط در دماء ،عمده دالیلی است که سبب شده است
مشهور فق ها رجوع از شهادت در امور کیفری را تا پیش از اجرای حکم مؤثر در نقض
حکم بدانند ،هرچند مشهور در قلمرو اثرگذاری دالیل مزبور ،اختالف نظر دارند .در
این راستا بحث را حسب موضوع دعوای کیفری به تفکیک بررسی نموده ایم.
 -2-1-2دعاوی متضمّن حدّ و تعزیر
مشهور فقها به استناد قاعده درأ ،رجوع شاهد از شهادت را حتی اگر بعد از صدور
حکم صورت گرفته باشد ،موجب نقض حکم و به تبع سقوط مجازات حدّ  -اعمّ از
آن که حق اهلل و یا حق الناس باشد  -دانسته اند (شیخ طوسی216/3 :1331 ،؛ محقق
حلّی132/1 :1103 ،؛ عاملی ،)113/2 :1111 ،به گونه ای که صاحب جواهر این مسأله
را محل اختالف ندانسته و بیان داشته اند «بل ال أجد فی شئ من ذلک خالفا محقّق ًا»
(نجفی.)223/11 :1101 ،
تا جایی که تتبّ ع شده است تنها فقیهی که با اعمال قاعده درأ جهت نقض حکم
مبتنی بر شهادت رجوع شده ،مخالفت نموده است محقق خوئی است و همان طور که
بیان شد مطلقاً به بال اثر بودن رجوع شاهد مؤخّر بر صدور حکم قائل هستند .ایشان
معتقدند اگر منظور از شبهه ،شبهه ظاهری باشد پس از صدور حکم و با توجه به ادلّه
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نفوذ حکم نباید به آن ترتیب اثر داد ،و اگر شبهه واقعی مطمح نظر باشد ،چنین شبهه -
ای در اغلب قضاوت ها متصوّر است و مفادّ قاعده درأ نیز چون مستظهر بر نصّ معتبری
نیست نمی تواند خدشه ای در آن وارد کند (خوئی .)131/11 :1122 ،در پاسخ به این
ایراد باید گفت اوالً ،هرچند در بسیاری از قضاوت های مبتنی بر شهادت ،به جهت
تردیدی که ممکن است در راستگویی شاهد باشد شبهه مطرح شود ،لکن قیاس چنین
شبهه ای که با توجه به ادلّه موضوعیّت داشتن شهادت مبنای قابل دفاعی ندارد ،با مورد
حاضر که عقال با لحاظ رجوع شاهد حتی ظنّ معتبری به شهادت پیشین او نمی توانند
داشته باشند و این نکته را حتی امثال محقق خوئی اذعان نموده اند (خوئی:1122 ،
)133/11؛ به عالوه ،همان طور که گفته شد با عدول شاهد از گواهی خود ،مقتضی
نفوذ و حجیّت حکم وجود ندارد تا دالیل نفوذ حکم ،مانعی برای نقض ناپذیری حکم
باشند ،و حتی اگر این سخن را هم نپذیریم قاعده درأ بر دالیل نفوذ رأی حاکم
است1.ثانیاً ،این که اعتبار مستند قاعده درأ نیز نفی شده است ،باید گفت هرچند این
ی مکرّم(ص) (عاملی )11/23 :1121 ،و هم از علی(ع) (موسوی،
روایت که هم از نب ّ
 )396/1 :1126نقل شده است ،مرسل است لکن شهرت روایی هم در کتب اهل تشیّع
و تس ّن ن ،انتساب صریح روایت به معصوم در من الیحضره الفقیه ،عمل مشهور به مفا ّد
روایت ،ذکر روایت در عهد نامه مالک اشتر که برخی مسند بودن این فراز را هم
محتمل دانسته اند همگی سبب شده اند فقها پیرامون افتا بر اساس مفادّ روایت ،اتفاق
نظر داشته باشند؛ لکن حتی اگر مؤیّدات مزبور را نیز جابر ضعف سند ندانیم دستکم
در اصطیادی بودن قاعده تردیدی نیست (ساداتی)113 :1395 ،؛ لذا با لحاظ آن و
مذاق شارع مقدس در بنای حدود بر تخفیف و رعایت احتیاط در خصوص مجازات،
باید در مسأله مورد بحث به سقوط مجازات نظر داد ،زیرا چه شبهه ای می تواند قوی -

« .1دلیل تدرأ الحدود بالشبهات متقدّم بالحکومه  ...علی أدلّه نفوذ الحکم ،لو لم نقل بانصرافها فی خصوص
الحدّ» (موسوی گلپایگانی.)113 :1105 ،
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تر از رجوع شاهدی که بر اساس گواهی وی حکم داده شده است ،باشد؛ در جایی که
علم و حتی ظنّ قویّ بر درستی شهادت پیشین وجود ندارد .مفادّ صحیحه محمد بن
قیس به نقل از امام محمد باقر(ع) نیز این موضع را تأیید می نماید .طبق این روایت ،دو
نفر م ّتهم را نزد حضرت امیر المؤمنین(ع) آورده و بر سرقت زره توسط وی گواهی
دادند؛ متّهم از حضرت خواستند که بیّنه را مورد بررسی قرار داده و اظهار داشت اگر
پیامبر زنده بودند ،هرگز دست وی را قطع نمی کردند .حضرت گواهان را احضار
کرده و فرمودند از خداوند بترسید و دست این مرد را به ستم قطع نکنید (کلینی،
 .)255/11 :1129برخی از فقها با استناد به این روایت اظهار داشته اند که ظهور روایت
در این است که به مجرّد اقامه شهادت ،ح ّد ثابت شده است و لذا در حدود اهلل صدور
حکم موضوع ّیتی ندارد و مالک ،ثبوت موجب حدّ نزد قاضی است؛ زیرا صدور حکم
تنها در دعاوی و رفع خصومت ها اعتبار دارد ،از اینرو با رجوع شاهد تا پیش از
استیفای حدّ باید از اجرای حدّ خودداری کرد و این که امام(ع) شهود را حاضر و آنان
را از اجرای حدِّ به ناحقّ انذار می دهد ،ظهور در آن دارد که با رجوع ایشان از
شهادت به رغم ثبوت جرم ،حدّ منتفی خواهد شد؛ چه در غیر این صورت ،هشدار بی
فایده خواهد بود (تبریزی ،بی تا593 :؛ سبحانی.)133-139/2 :1113 ،
برخی از فقها صریحاً بر نقض حکم به تعزیر در صورت رجوع شاهد تصریح نموده
اند ،اعمّ از آن که جنبه حق اهلل یا حق الناس داشته باشد (مقدّس اردبیلی:1103 ،
191/12؛ محقق سبزواری133/2 :1123 ،؛ طباطبائی )123/15 :1113 ،و عده ای نیز
بدون تصریح به تعزیر ،بر نقض مطلق احکام کیفری که طبعاً شامل تعزیر نیز می شود،
حکم نموده اند (عالمه حلّی165/2 :1110 ،؛ شهید ثانی .)293/11 :1113 ،با وجود
این ،برخی از فقها نقض حکم به واسطه رجوع بعدیِ شاهد را تنها در حدود منحصر
نموده و سایر دعاوی را از شمول این ضابطه خارج نموده اند (نجفی223/11 :1101 ،؛
خمینی ،بی تا152-153/2 :؛ فاضل لنکرانی )601 :1120 ،که این بیان می تواند مُلهم
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این برداشت شود که حکم به تعزیر ،با رجوع بعدی شاهد نقض نمی شود .تدقیق در
تعابیر فقهای مذکور می تواند نادرستی این استنباط را تأیید نماید ،زیرا ایشان بعد از آن
که بر سقوط مجازات در دعاوی ح ّد فتوا داده ،تصریح نموده اند که سایر آثار متر ّتب
بر جرم موجب حد ّ،به اعتبار خود باقی هستند و در مقام ذکر این آثار به حرمت
ازدواج ناشی از لواط یا انفساخ ازدواج محکوم به ارتداد در کنار حرمت خورد ِن
گوشت حیوانی که با آن نزدیکی شده است اشاره می نمایند (عالمه حلّی:a1113 ،
509/3؛ نجفی223/11 :1101 ،؛ خمینی ،بی تا .)152/2 :این در حالی است که بزه
وطی بهایم از منظر فقهای مذکور ،مستوجب تعزیر است و همین خود می تواند قرینه
بر این باشد که ایشان از حدود ،معنای مضیّقِ مصطلح آن را اراده ننموده و در مفهومی
اعمّ از مجازات مقدّر و غیر مقدّر استعمال کرده اند .به هر حال ،با توجه به بنای
اکثریّت فقها بر شمول قاعده درأ نسبت به تعزیرات ،نقض حکم به تعزیر با اشکالی
روبرو نیست.
 -1-1-2دعاوی متضمّن قصاص و دیه
در خصوص قصاص برخی از فقها رجوع از شهادت را باعث نقض حکم قصاص
ندانسته اند (نجفی223/11 :1101 ،؛ موسوی گلپایگانی115-116 :1105 ،؛ تبریزی ،بی
تا592 :؛ فاضل لنکرانی)601 :1120 ،؛ لکن اغلب فقها بر نقض حکم پیش از آن که
نسبت به محکوم اجرا شود تصریح نموده اند (شهید ثانی293/11 :1113 ،؛ مقدّس
اردبیلی191/12 :1103 ،؛ شیخ بهایی315 :1129 ،؛ محقق سبزواری )133/2 :1123 ،و
مستند آن را بر قاعده درأ استوار ساخته اند (شیخ طوسی216/3 :1331 ،؛ ابن سعید
حلّی515 :1105 ،؛ عالمه حلّی512/3 :b1113 ،؛ فاضل مقداد322/1 :1101 ،؛ نراقی،
130/13 :1115؛ طباطبائی120/15 :1113 ،؛ بهجت .)213/5 :1126 ،عالوه بر آن ،اصل
احتیاط در دماء نیز در بیان برخی از فقها جهت احتجاج بر قول به نقض حکم قصاص
دیده می شود (فخر المحقّقین152/1 :1331 ،؛ فاضل اصفهانی .)315/10 :1116 ،به
عالوه ،بنا بر تحقیقی که صورت گرفت نه تنها دلیلی بر بقای اعتبار حکم قضائی پس
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از رجوع شاهد وجود ندارد بلکه اقتضای اد ّله ،خالف آن را مدلّل می نمود که اهمیت
این مسأله در موضوع مهم قصاص ،که جبران آن نیز ممکن نیست ،به مراتب بیشتر
است.
در مورد رجوع شاهد پس از صدور حکم مبنی بر دیه ،مشهور فقها به جریان قواعد
عامّ ناظر بر احکام مالی نظر داده اند که مطابق آن حکم به اعتبار خود پابرجا بوده و به
اجرا گذاشته می شود و صرفاً شاهد باید از مال خود خسارت وارد به محکوم را جبران
نماید.
 -2-2نظریه بي اعتباری شهادت مورد رجوع
اگر گواه پس از صدور حکم از شهادت خود برگردد ،مانند وضعیّت رجوع پیش
از صدور حکم ،برخی از فقها به طور مطلق به نقض رأی صادره نظر داده و معتقدند
حکم به اجرا گذاشته نمی شود و در صورت اجرا اگر محکوم به باقی باشد باید مستر ّد
شود و در غیر این صورت ،شاهد مسئول ّیت می یابد (شیخ طوسی336 :1100 ،؛ ابن
حمزه231 :1103 ،؛ حلبی113 :1103 ،؛ ابن برّاج561/2 :1106 ،؛ فیض کاشانی ،بی تا:
291/3؛ فیاض ،بی تا211/3 :؛ فضل اهلل 221 :1123 :و 211؛ مدرّسی-111 :1123 ،
.)116
قائلین به نظریه فوق ،از یک سو دالیل حاکی از اعتبار شهادت را  -که سابقاً بیان
گردید  -نقد نموده ،و از سوی دیگر ،دالیلی بر تأیید بطالن شهادتی که از آن رجوع
شده است اقامه کرده اند که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند.
 -2-2-2نقد دالیل اعتبار شهادت
مهم ترین دالیل اقامه شده بر اعتبار شهادت عبارت از روایت جمیل و عمر بن
حنظله بودند که قائلین نظریه سوم آنها را مورد مناقشه قرار داده اند.
الف :نقد روایت جمیل
در روایت جمیل ،بر بی اعتباری شهادت در فرض رجوع پیش از صدور حکم
تصریح شده بود ،که سبب شده حکم «ضمنوا ما شهدوا به و غرموا» در حالت رجوع
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بعد از صدور حکم را حاکی از اعتبار شهادت قلمداد نمایند .لکن التزام به این نتیجه،
محلّ تأمّل است؛ چون در این حالت با توجه به فرض صدور حکم بر اساس شهادت،
سخن از نادیده انگاشتن شهادت موضوعیتی ندارد که عدم تصریح به آن دلیل بر
خدشه ناپذیری حکم پنداشته شود بلکه در اینجا مسأله نقض یا عدم نقض حکم مطرح
است که نه فراز نخست روایت می تواند قرینه بر نقض ناپذیری آن باشد و نه تصریحی
در این خصوص دیده می شود ،بلکه در اینجا از روایت حکمی جز ثبوت مسئولیّت
شاهد استنتاج نمی شود و داللتی بر عدم نقض حکم ندارد (خوانساری:1105 ،
 .)151/6به عالوه ،از حکم به ضمان شاهد و لزوم جبران خسارت از سوی وی به طور
ضمنی استنباط می شود که حکم به مرحله اجرا در آمده و موضوع حکم از بین رفته
است ،چه در غیر این صورت ،مادام که ضرری متوجه محکوم علیه نشده است جبران
خسارت از سوی شاهد معنا نمی یابد ،مگر این که بگوئیم نفس صدور رأی مبتنی بر
شهادت ،در حکم اتالف مال مشهود علیه است که خالف ظاهر روایت است؛1لذا چه
بسا همین ظهور سبب شده تا برخی مانع نبودنِ رجوع شاهد از اجرای حکم را نپذیرفته
و در صورت بقای عینِ محکوم به ،به استرداد آن که مؤید نقض حکم است ،و نه
ضمان شاهد ،فتوا دهند؛ از اینرو با توجه به عدم صراحت روایت بر عدم نقض حکم
در اثر رجوع متعاقبِ شاهد از یکسو و فقدان اطالقی که بتواند خدشه ناپذیری حکم
را در صورت رجوع بعدیِ گواه اقتضا نماید از سوی دیگر ،و به ویژه حکم بر ضمان و
 .1در تأیید چنین استظهاری می توان از مالک عبارات برخی روایات وارد در خصوص شهادت کذب استفاده
نمود که بر استرداد عین مورد حکم تصریح شده و سخن از ضمان شاهد به جایی اختصاص داده شده است که
مال تلف شده باشد ،نظیر این روایت« :عن أبی عبداهلل علیهالسالم فی شاهد الزور ،قال :إن کان الشیء قائما بعینه
ردّ على صاحبه ،و إن لم یکن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» (کلینی .)511/11 :1129 ،از اینرو محقق
خوانساری در جامع المدارک پس از ذکر روایت جمیل می گوید« :الحکم بالغرامه مع وجود العین  ...بعید جدّا»
(خوانساری .) 151/6 :1105 ،حتی اگر هم نتوان به طور قطع بر داللت حکم ضمان شاهد به حالت اجرای حکم
سخن راند ،دستکم این فراز روایت دارای اجمال است و همچنان احتجاج به آن جهت تقویت قول استناد
کنندگان به آن محلّ مناقشه خواهد بود.
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لزوم تدارک ضرر وارد شده از سوی شاهد که ظهور در ایراد خسارت ناشی از اجرای
حکم دارد که در آن موقع به جای نقض حکم ،که سالبه به انتفای موضوع است ،باید
از مسئول ّی ت شاهد یاد کرد بعید نیست بتوان گفت روایت داللتی بر نظریه اعتبار حکم
در صورت رجوع بعدیِ شاهد ندارد .اتفاقاً تصریح روایت به ضمان شاهد ،خود می
تواند قرینه ای بر بی اعتباری حکم مبتنی بر شهادتی باشد که از آن رجوع شده است.
چنین حکم ضمانی برای شاهدی که از شهادت خود بر می گردد ،در برخی از روایات
در مورد دعاوی مشتمل بر حدّ سرقت ،رجم و قتل آمده است که طبق آنها اگر حدّ
اجرا شده باشد ،گواه حسب آن که بر اثر اشتباه یا عمد گواهی داده باشد به ترتیب به
دیه یا قصاص محکوم می شود .برخی از معاصرین با استناد به چنین روایاتی بیان داشته
اند که مجرّد رجوع گواه کفایت می کند برای این که نتیجه بگیریم مجازات مورد
اجرا به ناحقّ بوده است ،و شناسایی ضمان برای شاهد جز این معنایی ندارد که حکم
بعد از رجوع گواه ،دیگر بی اعتبار است؛ چه در غیر این صورت ،قصاص شاهد به
جهت اجرای حدّ بر کسی که به موجب حکم قضائی حقّش محترم انگاشته نمی شود
وجاهتی ندارد .چگونه بعد از حکم شرع بر قصاص شاهد می توان احتمال داد که
چنان چه شاهد بعد از صدور حکم و قبل از استیفا از گواهی خود بر گردد ،باید حکم
حدّ را که البته خصوصیّتی ندارد ،اجرا کرد (مؤمن ق ّمی 125 :1122 ،و .)120آیا
اسراف در هدر بردن دماء نیست که به رغم این که رجوع را مجوّزی برای مجازات
شاهد بدانیم ،بر مجازات خود مشهود علیه نیز پافشاری کنیم؟!
در هر صورت و با قطع نظر از آن چه گفته شد و حتی با فرض پذیرش داللت
روایت جمیل بر موضوع ،از حکم مسئولیّت شاهد نسبت به تأدیه خسارت فهمیده می -
شود که مور ِد شهادت  ،ظهور در مسائل مالی داشته و در نتیجه از دعاوی کیفری
انصراف دارد.
ب :نقد روایت عمر بن حنظله
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مستندات ناظر بر نفوذ حکم قضائی که مستلزم نقض ناپذیریِ آن به سبب رجوع
بعدی شاهد است ،که در رأس آنها روایت عمر بن حنظله است ،از دیگر دالیل قائلین
به اعتبار شهادت به رغم رجوع مؤخّر بر صدور حکم بود.
در نقد این روایت باید گفت اوالً ،مورد روایت حکمی است که مطابق موازین
شرع صادر شده باشد ،در حالی که این دقیقاً همان مسأله مورد اشکال است که آیا
حکم مبتنی بر شهادتی که از آن رجوع شده است مصداق «حکمنا» می باشد تا بتواند
به مرحله اجرا در آمده و نقض آن ممکن نباشد؟ که در اینجا از جهت منع تمسّک به
عام در شبهات مصداقیّه ،اطالق روایت قابل اخذ نیست1.ثانیاً ،با توجه به صدر روایت،
نهی پایانی ناظر بر اعراض از حکم قاضی جامع الشرایط و رجوع به قاضی جور و
طاغوت است و به این جهت آن را همسنگ شرک به خداوند معرفی فرموده است ،اما
تجدید نظر قاضی واجد شرایط اعمّ از قاضی صادر کننده رأی یا دیگری بر اساس
موازین شرعی به منظور نیل به واقع ،منصرف از مدلول روایت است (سبحانی:1113 ،
.)251/1
اضافه می نماید با توجه به فراز «روی حدیثنا و نظر فی حاللنا و حرامنا و عرف
أحکامنا» همانگونه که مورد اتفاق نظر فقها نیز می باشد مورد روایت ،ناظر بر حکم
قاضی مجتهد است و از اینرو روایت ،حکم قضات غیر مجتهد را  -که امروزه قریب به
اتفاق قضات مأذون را شکل می دهند  -شامل نمی شود .از همین رو برخی از
اندیشمندان معاصر ممنوعیّت نقض رأی قاضی را اختصاص به نظام قضائی مبتنی بر
اجتهاد قاضی می دانند (سبحانی )235/1 :1113 ،چراکه حکم ایشان ،حکم امام
معصوم است که قابل نقض نیست و لذا شمولی نسبت به آرای قضات در سیستم
قضائی مبتنی بر قانون که در حال حاضر اجرا می شود ،ندارد (مرعشی شوشتری،
 .1سخن محقق خوئ ی در این ارتباط قابل توجه است که «لو حکم من دون أن یراعی الموازین الشرعیه  ...فال
مانع من الترافع بعده ،إلّا أ ّن هذا لیس بنقض للحکم حقیقه ألنّ الخصومه لم تنفصل واقعا حتی یجوز وصلها أو
الیجوز ،فإنّ الحکم غیر الصادر علی الموازین المقرّره کالعدم فال حکم لینقض» (خوئی.)391 :1113 ،
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 .)130-131/2 :1313چنان که در تحریر الوسیله نیز آمده است حکم مجتهد جامع
الشرائط ،در صورتی که حکم وی خالف ضروری فقه نباشد ،قابل نقض نیست.
امام(ره) در پاسخ به برخی از استفتائات که به کمیسیون قضایی ارائه می گردید ،چنین
مطرح نموده بودند« :اشخاصی که اکنون مشغول قضاوت اند ،در صورتی که مجتهد
نباشد قاضی نیستند؛ بلکه صرف ًا به دستور العمل ها و قوانین عمل می کنند» (مرعشی
شوشتری.)213/2 :1313 ،

1

این هم که گفته می شد حتی در فرض مناقشه در ادله نقلی ،بتوان تبعات پذیرش
نقض حکم از جهت اختالل نظام و هرج و مرج در نظام قضائی را نیز به عنوان مبنایی
برای تأیید ادله نفوذ حکم مطرح نمود نیز قابل دفاع نیست ،زیرا اوالً ،مطلق نقض
پذیری احکام قضائی موجب اختالل نخواهد شد ،چه این که امروزه در کلیه نظام های
قضائی دنیا ،تجدید نظر و نقض آرا بر اساس ضوابط از پیش تعیین شده ،معتبر شناخته
می شود؛ ثانیاً ،در موضوع حاضر ،بروز اختالل در اثر عدم تجدید نظر در رأی مستند
به شهادتی که گواه از آن رجوع نموده است محتمل تر از جایی است که حکم را با
چنین وضعیّتی اجرا نمائیم.
 -1-2-2دالیل بي اعتباری شهادت
عالوه بر نقد ادله نقلی مورد استناد رویکرد اعتبار شهادت مورد رجوع ،اقتضای
دالیل غیر لفظی ،بی اعتباریِ چنین شهادتی است .دالیل مزبور ،هم نسبت به مرحله

 .1آیه اهلل مقتدایی نیز در سخنانی در میزگردی در خصوص تجدیدنظر از آرای قضائی با تأکید بر همین استظهار
بیان داشته بودند« :وقتی از اصل اجتهاد مطلق به عنوان شرط قضا ،گامی پائین تر نهادیم ،طبق قوانین موجود نظام،
قانون تجدیدنظر در احکام را نیز داریم ،یعنی حکم قاضی ای که مجتهد مطلق نمی باشد ،قابل تجدیدنظر است»
(مرعشی شوشتری .)250/2 :1313 ،برخی از مراجع تقلید معاصر نیز هرچند اساساً قضاوت فرد غیر مجتهد را
جایز نمی دانند لکن تصریح نمودهاند که منع تجدیدنظر ،ناظر بر حکم قاضی جامع الشرایط است (صافی
گلپایگانی.)330/2 :1111 ،
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پیش از صدور حکم و هم پس از آن و حتی بعد از اجرای حکم جریان دارند1،چه
دعوا ناظر بر امور کیفری و چه غیر کیفری باشد.
توضیح آن که ادله حجیّت شهادت شامل صورتی که شاهد از گواهی خویش بر
می گردد نخواهد شد ،چراکه عرفاً اعتبار شهادت از باب استناد پذیریِ خبر ثقه است
که طریق به واقع می باشد و در جایی که ثقه ای خبری داده و سپس از آن رجوع می
کند ،دیگر خبر سابقش نمی تواند ما را به واقع برساند و سیره عقال بر حجیّت چنین
خبری جریان ندارد و صدور رأی بر اساس چنین خبری به منزله حکم بر امری است
که ثابت نشده است و ما نمی دانیم گواهان در شهادت اوّلیه ،درست اظهار داشته اند یا
در رجوعشان درست می گویند؛ بنابراین اساساً امکانی برای ظنّ به صدق یکی از دو
سخن ایشان وجود ندارد (شهید ثانی291/11 :1113 ،؛ طباطبائی)113/15 :1113 ،؛ به
عالوه ،اگر حکم نیز صادر شده و متعاقباً شاهد از گواهی خود برگردد ،مقتضی نفوذ و
حجیّت حکم در این حالت نیز منتفی است .همچنین رجوع شاهد از شهات سابق در
حقیقت ،شهادت جدیدی از وی بر نفی مشهود به سابق تلقّی می شود که بین آنها وجه
رجحانی وجود ندارد؛ لذا شهادت نخست به جهت تعارض از اعتبار خواهد افتاد
(خوئی133/11 :1122 ،؛ طباطبائی قمی103 :1125 ،؛ تبریزی ،بی تا.)533 :

 -1تحلیل حقوقي پیرامون اثر رجوع در اعتبار شهادت
قانونگذار مجازات اسالمی در سال  1392برای نخستین بار در قلمرو کیفری به
تعیین حکم وضع ّیت رجوع از گواهی مبادرت نمود .در این راستا نکاتی قابل طرح
است که در ادامه بررسی می شوند.
 -2-1ایراد عدم انطباق با فتوای معیار
 .1مشهور فقها این دالیل را در صورت رجوع مقدّم بر صدور حکم مورد استناد قرار داده اند ،لکن همانگونه که
برخی از محقّقین اظهار داشته اند چنین انصرافی بالوجه است و دالیل مزبور به همان اندازه بر لزوم نقض حکم
مبتنی بر رجوعِ بعدی شاهد نیز داللت دارند (جواهری65-63/2 :1123 ،؛ فضل اهلل.)221 :1123 :
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مصوّبه نخست مجلس در الیحه مجازات اسالمی به این شکل بود «رجوع از
شهادت شرعی ،موجب سلب اعتبار شهادت میشود» .موضع مزبور همسو با مفادّ ماده
 1319قانون مدنی بود که مقرّر داشته است« :در صورتی که شاهد از شهادت خود
رجوع کند  ...به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود»؛ رویکردی که به رغم مغایرت
با قول مشهور فقها ،با لحاظ دالیلی که در تحقیق حاضر ،ذیل نظریه سوم بررسی
شدند ،قابل دفاع می نمود.
با وجود این شورای نگهبان در مورخ  1333/10/29مصوّبه را مورد ایراد قرار داد
که «اطالق ماده نسبت به رجوع از شهادت بعد از صدور حکم و اجراء ،خالف موازین
شرع شناخته شد (به مسأله هشت و نه کتاب شهادت تحریر ،ذیل القول فی اللواحق،
مراجعه شود)» (پژوهشکده شورای نگهبان .)31 :1395 ،طبق فتوای امام خمینی(ره) در
تحریر الوسیله ،رجوع شهود تنها در صورتی که قبل از صدور حکم صورت گیرد
موجب بی اعتباری آن می شود ،و اگر رجوع شاهد بعد از اصدار حکم صورت
پذیرد ،جز نسبت به اسقاط مجازات حدّ اثری ندارد (خمینی ،بی تا .)153/2 :متعاقب ًا
کمیسیون قضائی در  1390/5/2ماده را اینگونه اصالح نمود« :رجوع از شهادت
شرعی ،قبل از صدور حکم موجب سلب اعتبار شهادت می شود» .منطوق اصالحیه
مزبور از جهت بی اعتبار دانستن شهادتی که قبل از صدور حکم از آن رجوع شده
است با فتوای امام(ره) سازگار است ،ولی مفهوم مخالف ماده که رجوع مؤخّر بر
صدور حکم را مطلقا و حتی نسبت به حدود ،باعث تخدیش حکم ندانسته است با
فتوای معیار ،تطابقی نداشت .با وجود چنین ایرادی متن اصالحی مصون از اشکال
شورا ماند ،لکن در کمال ناباوری کمیسیون قضائی بدون آن که اشکال جدیدی به
مصوّبه گرفته شود ،در  1391/9/11رأساً عبارت «اجرای مجازات» را جایگزین تعبیر
«صدور حکم» نمود و ماده به همین شکل در روزنامه رسمی انتشار یافت.
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مطابق متن کنونی ماده « :193رجوع از شهادت شرعی ،قبل از اجرای مجازات
موجب سلب اعتبار شهادت می شود»؛ که حسب آن رجوع شاهد از گواهی اعم از آن
که قبل از صدور حکم یا پس از آن صورت گیرد به بطالن آن می انجامد .اطالق
مقرّره کنونی نسبت به رجوع شاهد پس از صدور حکم نیز با فتوای معیار ،مغایرت
دارد ،زیرا طبق فتوای امام(ره) در این حالت ،تنها در پرونده جرائم موجب حدّ ،صرف ًا
مجازات حدّ  -و نه حتی سایر آثار مانند حرمت ازدواج ناشی از لواط ،یا تقسیم اموال
محکوم به ارتداد یا نگه داشتن عدّه از سوی همسر وی  -نقض می شود؛ از اینرو در
پرونده های کیفری غیر از حدود ،رجوع مؤخّر بر صدور حکم مطلقا اثری ندارد و
نمیتواند سبب نقض حکم شود (خمینی ،بی تا .)153/2 :به رغم تغایر اطالق مقرّره با
فتوای معیار ،از جهت همسوئی نتیجه سلب اعتبار شهادت با مبنای مختار ،به نحو
منعکس در نظریه سوم ،قابل دفاع است؛ با وجود این ،مفهوم مخالف ماده بر خالف
این مبنا اقتضا می نماید رجوع شاهد پس از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار
شهادت نباشد که تحلیل آن در بند بعدی آمده است.
 -1-1ابهام نسبت به وضعیّت حقوقي رجوع مؤخّر بر اجرای حکم
مفهوم مخالف ماده  193قانون مجازات اسالمی ،بقای اعتبار شهادتی است که
گواه بعد از اجرای حکم از آن رجوع می نماید1.منظور مقنّن از این عبارت واضح
نیست .ممکن است اینگونه استنباط شود که مقصود آن است که چون حکم معتبری
جه شاهد عدول کننده نمی شود .نظر بر مغایرت برداشت
اجرا شده است ،مسئول ّیتی متو ّ
مزبور با مبانی فقهی مسأله ،الزم بود مقنّن مسأله را به طور مبهم باقی نمی گذاشت؛
زیرا مطابق دالیل فقهی در این فرض صرفاً حکم صادر شده نقض نمی شود؛ یعنی نمی
توان فرضاً با تمسّک به اعاده دادرسی ،حکم را نقض نموده و محکوم را تبرئه کرد ،اما
 .1با توجه به مبنای فقهی مختار در تحقیق ،مناسب آن است که عبارت «اجرا» در ماده ( )193به اجرای کامل
تفسیر شود که به تبع رجوع شاهد حین اجرای مجازات نیز بتواند مجوّ زی برای تجدیدنظر در حکم صادر شده
قلمداد شود.
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رجوع از شهادت ،مثبت مسئول ّیت برای گواه می باشد؛ بنابراین اگر شاهد از شهادت
برگردد و حکم کیفری اجرا شده باشد ،در صورت اجرای مجازات بدنی ،شاهد
حسب آن که به عمد یا اشتباه در شهادت پیشین خود اذعان نماید ،به ترتیب به قصاص
یا دیه محکوم می شود .اما نسبت به سایر مجازات ها اعمّ از مالی ،نظیر دیه یا جزای
نقدی ،یا سایر کیفرها مانند مجازات های سالب آزادی ،محکوم می تواند بعد از
اجرای حکم ،به شاهد مراجعه نموده و خسارات وارده را از او مطالبه کند؛ اعمّ از آن
که او به عمد یا به اشتباه گواهی داده باشد1.با وجود این ،باید توجه داشت ضمان
شاهد ،منوط به آن است که رابطه سبب ّیت میان شهادت گواه و خسارت ناشی از اجرای
حکم برقرار باشد؛ از اینرو اگر حکم صادر شده ،مستند به دالیل دیگری بجز شهادت
 نظیر امارات قضائی موجد علم قاضی و یا اقرار متّهم باشد  -ضمان شاهد منتفیخواهد بود .اگر تنها مستند محکومیّت ،شهادت باشد ولی گواه یا گواهان رجوع کننده
به تعدادی نباشند که سایر گواهان موجود در پرونده را که شهادت ایشان نیز مورد
استناد قرار گرفته باشند از نصاب الزم انداخته باشد؛2همچنین اگر مثالً در شهادت بر
موجب قصاص ،ولیّ دمّ با وجود علم به خالف واقع بودن شهادت ،استیفای قصاص

 .1حکم مزبور مقتضای مبنای فقهی ای است که مقنّن پذیرفته است ،زیرا مشهور فقها در این حالت معتقدند چه
عین مال مورد حکم باقی باشد و یا تلف شده باشد ،استرداد آن منتفی است ،برخالف جایی که دروغ بودن
شهادت ثابت شده باشد؛ چه در فرض اخیر ،ضمان شاهد منوط به تعذّر استرداد عین مورد حکم است؛ اما بنا بر
دیدگاهی که ما اختیار نمودیم با رجوع شاهد در صورتی که عین مال در دست محکوم له موجود باشد وی
محکوم علیه تأدیه کند.
ٌ
مکلّف به استرداد است و در غیر این صورت ،شاهد باید مثل یا قیمت آن را به
 .2برخی از فقها در فرض مزبور معتقدند باقی بودن نصاب الزم با وجود رجوع برخی از گواهان ،مانع از ضمان
شاهدی که رجوع نموده است نیست (عالمه حلّی513/3 :a1113 ،؛ فخر المحقّقین)151/1 :1331 ،؛ لکن چون
در اینجا بود و نبودِ شاهدی که رجوع نموده است اثری نداشته و حکم به واسطه حضور گواهان دیگر معتبر
است ،لذا ضرر واقع شده به شاهد عدول کننده اسناد ندارد و از اینرو ضمان وی منتفی است (محقق حلّی:1103 ،
133/1؛ شهید ثانی311/11 :1113 ،؛ نراقی.)133/13 :1115 ،
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کند در این حاالت ،مسئولیّتی متوجّه شاهدی که رجوع نموده است ،نمی -
شود(1سبزواری211/21 :1113 ،و.)220
با توجه به عدم سلب اعتبار شهادت به واسطه رجوع پس از اجرای حکم و تبع ًا
بقای اعتبار حکم ،چنان چه شاهد از عهده خسارات وارد بر محکوم بر آید ،نمی تواند
برای مطالبه آنها به محکوم له مراجعه نماید.

2

 -2-1عدم جامعیّت حکم قانوني نسبت به متعلّق رجوع گواه
اشکال دیگری که بر ماده  193وارد می شود آن است که حکم مقنّن ،ناظر بر
رجوع از شهادت شرعی است .ماده  115در تعریف شهادت شرعی بیان داشته است
که مقصود از آن شهادتی است که «شارع آن را معتبر و دارای حجیّت دانسته است،
اعمّ از آن که مفید علم باشد یا نباشد ».در حقیقت ،شهادت شرعی که معادل گواهی
همان «بیّنه شرعی» می باشد ،اخبار معتبری است که از سوی گواهانی که به نصاب
شرعی رسیده و دارای شرایط الزم موضوع ماده  111باشند نزد مقام قضائی صورت
ی
گرفته باشد که با اقامه آن دعوا ثابت می شود ،حتی اگر برای قاضی ،یقین به درست ِ
آن ایجاد نشود 3.اکنون این سؤال مطرح می شود که اگر شهودی که شهادت ایشان
جامع شرایط شرعی نبوده و یا به اندازه نصاب نباشند پیش از صدور حکم از شهادت
خود برگردند ،آیا شهادت ایشان در قالب اماره قضائی معتبر خواهد ماند؟ برخی بیان

 .1در این صورت ،شهود در صورت تع ّمد از جهت معاونت در قتل عمد مجازات می شوند؛ البته در این
ی دمّ را به عنوان مباشر ،قابل
خصوص اقل ّیتی قائل به تحقق شرکت د ر قتل بوده و شهود به عنوان سبب و ول ّ
قصاص می دانند (صانعی.)163/2 :1339 ،
 .2برخی از فقها همین حکم را در شهادت زور نیز جاری دانسته اند (نراقی.)132/13 :1115 ،
 .3از همین رو است که اگر میان گواهی شهود الزم جهت تشکیل نصاب اختالف در خصوصیات مؤثر در اثبات
باشد ،مطابق فراز اخیر ماده  ،132شهادت شرعی یا همان بیّنه شکل نمی گیرد .یا اگر شهود تشکیل دهنده
نصاب ،شرایط الزم را نداشته باشند طبق مواد  162و  ،116شهادت شرعی یعنی بیّنه ای که گفته او موضوعیّت
دارد به وجود نمی آید و چنین اظهاراتی صرفاً از باب اماره قضائی که باید برای قاضی علم و قناعت وجدانی
ایجاد کند قابل ترتیب اثر خواهد بود.
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داشته اند رجوع از شهادت تنها در شهادت شرعی موجب سلب اعتبار آن است و در
شهادت فاقد شرایط شرعی ،رجوع معنا ندارد (رستمی .)316 :1391 ،لکن باید گفت
ماده  193از این جهت داللتی ندارد ،لکن با توجه به ماده  211و تبصره آن که استناد
پذیری امارات را منوط به آن می داند که نوعاً یقینآور باشند ،این در حالی است که
ن به
ی در معرض رجوع ،نه یقین که حتی ظ ّ
همان طور که سابق ًا بیان شد در گواه ِ
درستیِ گواهی نیز وجود ندارد ،به عالوه آن که امارات قضائی در صورت تعارض با
یکدیگر نمی توانند مستند علم قاضی قرار گیرند و از اینرو رجوع که در حقیقت
شهادتِ مجدّدی که با شهادت نخستین تعارض دارد تل ّقی می شود امکان چنین
استنادی را منتفی می سازد .در همین راستا شعبه بیستم دیوان عالی کشور در دادنامه
شماره  9209910903000053مورخ  1392/1/21در خصوص محکومیّت به اتّهام جرم
تهدید با چاقو که مستند به علم ناشی از شهادت شاهد واحد بوده است ،و پس از
عدول شاهد ،محکوم تقاضای اعاده دادرسی نموده بود با نقض حکم محکوم ّیت مقرّر
داشته بود« :نظر به این که دادگاه بر اساس علم حکم صادر نموده و گواهی آقای ع.
ط .یکی از مستندات علم حاصله می باشد با عدول گواه ،علم حاصله مخدوش می
گردد» (پژوهشکده استخراج و مطالعات رویّه قضائی.)53 :1395 ،
 -0-1سکوت نسبت به فرآیند شکلي نقض حکم قطعي ناشي از رجوع
مقدّم بر اجرای حکم
طبق منطوق ماده  193قانون مجازات اسالمی ،رجوع از گواهی چنان چه بعد از
صدور حکم بدوی و حتی قطع ّیت آن ،مادام که به مرحله اجرا در نیامده ،باشد موجب
بی اعتباری شهادت شده و از این رو اگر حکم قطعی صرفاً مبتنی بر شهادت باشد باید
نقض شود؛ با وجود این که قانونگذار مجازات اسالمی در مواردی مانند رجوع از
سوگند پس از صدور حکم بر اساس قسامه و نظائر آن در مواد ( )311و ( )316به
پذیرش جهت اعاده دادرسی تصریح نموده است ،ولی در مورد رجوع از شهادت
سکوت کرده است .در این راستا باید دید با توجه به سختگیری در نقض آرای قطعی
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از یک سو ،و عدم تصریح به رجوع از شهادت به عنوان جهت اعاده دادرسی از سوی
دیگر ،آیا جهات حصری منعکس در ماده ( )111قانون آئین دادرسی کیفری ،قابلیّت
انطباق با موضوع مورد بحث را دارند؟ در این زمینه برخی بند (ث) را قابل استناد
دانسته اند (محبّی و ریاضت .)361 :1391 ،مطابق بند (ث) اگر «در دادگاه صالح ثابت
شود که اسناد جعلی یا شهادت خالف واقع گواهان ،مبنای حکم بوده است» از جهات
پذیرش اعاده دادرسی است .از آنجا که مقنّن شهادت مستند حکم را تنها در جایی
مطمح نظر داشته است که «خالف واقع» باشد ،در حالی که در ما نحن فیه ،کذب بودن
شهادت اوّلیه که مستند دادگاه صادر کننده رأی قرار گرفته ،محرز نشده است و صرفاً
از آن رجوع شده و همانگونه که قبالً بیان شد درستی هر کدام از شهادت نخستین و
رجوع از آن محتمل است؛ به عالوه ،این که مغایرت شهادت با واقع نیز باید در دادگاه
صالح ثابت شود ،یعنی مفروض مقنّن آن بوده در زمان اصدار رأی این امر بر دادگاه
مکشوف نبوده و بعداً در دادگاه دیگری کذب بودن شهادت اثبات می شود ،لذا
مشخّص است نظر مقنّن ،منصرف از رجوع از شهادتی است که همان ابتدا نزد دادگاه
تحقق یافته است ،بدون آن که در معرض رسیدگی دادگاه دیگری قرار گیرد .در
همین راستا هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره  3100مورخ 1331/1/6
ثب وت کذب گواهی گواهان در دادگاه کیفری به موجب حکم قطعی را شرط
برخورداری از این جهت اعاده دادرسی دانسته بود و بر مبنای همین رأی برخی از
شعب دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را ردّ نموده اند ،که رأی شعبه
بیست و چهارم دیوان در سال  1392در دعوای توهین و تخریب ،نمونه ای از چنین
رویکرد است (پژوهشکده استخراج و مطالعات رویّه قضائی .)133 :1395 ،با وجود
این ،راهکار بند (ج) ماده  111در این خصوص قابل استناد است که طبق آن «پس از
صدور حکم قطعی ،واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که
موجب اثبات بیگناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد» .هرچند عبارت قانون را
باید با قدری مسامحه به نحو موسّع تفسیر نمود ،زیرا در اینجا واقعه جدیدی حادث
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شده که موجب اثبات بیگناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی نمی شود ،بلکه در دلیل
اقامه شده سابق مبنی بر گناهکاری متّهم ،خدشه وارد می کند ،نه آن که بیگناهی وی
را ثابت کند.
 -4-1سکوت نسبت به توزیع مسئولیت میان گواهان رجوع کننده
از دیگر اشکاالت قانون مجازات اسالمی در این زمینه ،سکوت نسبت به توزیع
مسئولیّت میان گواهان است که قاعدت ًا باید بر حسب سهمی باشد که ایشان به عنوان
بیّنه در اثبات دعوا داشته اند .لذا فرضاً اگر دعوای جنایت موجب دیه با شهادت یک
مرد و دو زن ثابت شده باشد ،چنان چه شاهد مرد رجوع کند ،نصف خسارت و اگر
هر کدام از زنان رجوع نمایند ،یک چهارم خسارت را باید جبران نمایند .چنان چه در
همین دعوا یک مرد و ده زن شهادت داده باشند ،با رجوع آنها شاهد مرد به میزان یک
ششم ضامن است و هر کدام از زنان به اندازه یک دوازدهم مسئول هستند .اگر سه مرد
بر دعوای قتل عمد شهادت دهند و پس از اجرای حکم ،هر سه از شهادت خود
برگردند هر کدام به میزان یک سوم ضامن هستند ،و اگر دو نفر رجوع نمایند ،هر دو
به میزان یک دوم مسئول هستند1 .اگر جرم زنای محصنه با شهادت چهار مرد ثابت
شده و یکی از گواهان رجوع نماید ،به میزان یکچهارم مسئولیت دارد ،و اگر وی به
ی دمّ محکومی که رجم شده است
تعمّد در بیان شهادت کذب ،اقرار نموده باشد ول ّ
می تواند او را با پرداخت سه چهارم مازاد دیه ،قصاص کند .مسأله ای که باید به آن
توجه کرد این است که چنان چه دعوا با شهادت یک شاهد و سوگند شاکی یا مدّعی
ثابت شده باشد ،در صورت رجوع شاهد برخی معتقدند که وی مسئولیت کامل دارد،
زیرا سوگند ،شرط اثرگذاری و پذیرش شهادت به عنوان سبب است و خود ،جزیی از
 .1در مثال حاضر ،چنان چه یکی از شهود از گواهی خود برگردد بنا بر مبنای مختار ،چون رجوع وی با وجود
بقای سایر گواهان ،به میزان نصاب معتبر خللی وارد نمی کند او ضامن نخواهد بود ،لکن اگر قول مخالف که
اشاره شد ،پذیرفته شود یک سوم مسئول ّی ت برای وی ثابت است؛ مشابه همین موضع در مثال قبلی هم جاری
است.
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سبب محسوب نمی شود (عالمه حلّی)291/5 :1120 ،؛ لکن حقیقتاً در اینجا سوگند نیز
جزئی از سبب است و از اینرو ضمان شاهد به میزان یک دوم است و در صورت تردید
باید اصل برائت را جاری نمود (نراقی .)131/13 :1115 ،در فرض اخیر ،چنان چه
مدّعی بعد از اتیان سوگند ،بر کذب بودن آن اقرار نماید تمام مسئولیّت متوجّه خود
اوست؛ اعمّ از آن که شاهد از گواهی خود برگردد یا خیر ،زیرا اگر مالِ مورد حکم،
در دست او باقی باشد باید آن را مستردّ نماید و چنان چه مال تلف شده باشد ،از جهت
قاعده اتالف وی باید از عهده جبران برآید (خوئی196/11 :1122 ،؛ سبحانی:1113 ،
.)151/2
در هر حال ،چنان چه دروغ بودن شهادت بر دادگاه ثابت شود ،در کنار حکم
ضمان به جبران خسارات ،به مجازات موضوع ماده  650کتاب تعزیرات نیز حکم داده
می شود.

1

نتیجه گیری
بررسی فقهی و حقوقی مسأله رجوع از شهادتی که بعد از صدور حکم کیفری
صورت می پذیرد ما را به نتایجی رهنمون می سازد که آنها را در دو قسمت :رجوع
مقدّم بر اجرای حکم و رجوع مؤخّر بر آن تبیین نموده ایم:
الف .رجوع از شهادت مقدّم بر اجرای حکم :در این زمینه ،تعداد کمی از
فقها بناب ر اقتضای دالیل نفوذ حکم و خصوصاً روایت عمر بن حنظله از یک سو ،و
حسنه جمیل مبنی بر ثبوت حکم ضمان شاهد در فرض عدول پس از دادرسی از سوی

 .1برخی از محشّین قانون نوشته اند رجوع کننده از شهادت تحت عنوان جرم شهادت کذب قابل مجازات است
(محبّی و ریاضت .)361 :1391 ،سخن مزبور قابل پذیرش نیست ،زیرا رجوع از شهادت ،معادل شهادت کذب
نیست ،و از همین رو ست که فقها میان این دو حالت تفصیل قائل شده اند که سابقاً در این مورد توضیح داده
شد .از اینرو تحمیل مجازات شهادت کذب ،مستلزم احراز خالف واقع بودن شهادت از یک سو و سوء نیّت
شاهد از سوی دیگر است که این مؤلّفه ها در رجوع از شهادت الزم نیستند.
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دیگر ،معتقدند که رجوع شاهد ،خللی در اعتبار شهادت پیشین و به تبع ،حکم صادر
شده ندارد .لکن مشهور فقها با توجه به دالیلی مانند حاکم ّیت قاعده درأ و اصل
احتیاط در دماء در کنار مفا ّد صحیحه محمد بن قیس که مؤیّدی بر اولویّت نقض
پذیری حکم کیفری مبتنی بر شهادت مورد رجوع نسبت به احکام غیر کیفری است،
برخی از امور کیفری را از شمول این اصل مستثنی نموده اند که عده ای تنها احکام
ناظر بر حدود را به واسطه عدول بعدیِ شاهد ،قابل نقض می دانند ولی عده ای آن را
به تعزیر و قصاص نیز تسرّی داده اند .با وجود این ،به نظر می رسد با توجه به آن که
نهی از مخالفت با حکم موضو ِع روایت عمر بن حنظله ،ناظر بر رأی صادر شدة منطبق
با موازین شرع از سوی قاضی جامع الشرایط است ،منصرف از حکمی است که
شهادتِ مستندِ آن بعداً مورد عدول قرار می گیرد .حسنه جمیل نیز نه تنها بر خدشه
ناپذیری چنین حکمی داللت ندارد بل که اتفاق ًا از حکم به ضمان شاهد از جهت جبران
خسارت به طور ضمنی استنباط می شود که ناظر بر مرحله بعد از اجرای حکم بوده و
همین تصریح بر مسئولیّت گواه می تواند قرینه ای بر بی اعتباری حکم مبتنی بر
شهادت رجوع شده باشد .حتی با نادیده گیری تأمّالت مزبور ،از حکم مسئول ّیت شاهد
نسبت به تأدیه خسارت در روایت فهمیده می شود که موردِ شهادت ،ظهور در مسائل
مالی دارد ،و از اینرو از دعاوی کیفری منصرف است .ماده  193قانون مجازات
اسالمی برخالف فتوای امام خمینی(ره) که معیار تقنین چنین حکمی بوده است منطوق ًا
رجوع از شهادت را  -مادام که حکم به اجرا در نیامده باشد  -نسبت به مطلق دعاوی
کیفری اعمّ از جرائم موجب حدّ ،تعزیر ،قصاص و دیه سبب بی اعتباری شهادت
دانسته است؛ موضعی که به نظر ،با اقتضای مبانی فقهی سازگارتر است .با وجود این،
قانونگذار نه تنها بدون وجه حکمش را به شهادت شرعی محدود نموده است که به
نظر ما خصوص ّیتی ندارد؛ به عالوه ،صریحاً نسبت به فرآیند شکلی رسیدگی مجدّد به
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چنین احکامی تعیین تکلیف ننموده است که باید با قدری تسامح از جهات عامّ اعاده
دادرسی موضوع قانون آئین دادرسی کیفری در این زمینه استفاده نمود.
ب .رجوع از شهادت مؤخّر بر اجرای حکم :مشهور فقها در این زمینه
مطلقاً بر بال اثر بودن رجوع گواه بر اعتبار شهادت فتوا داده اند و مستند ایشان همان
دالیل نقلی پیشین بوده که تفصیلی میان مرحله قبل و بعد از اجرای حکم قائل نشده
اند؛ خصوص ًا این که در چنین حالتی ،چون حکم هم جاری شده است ،مح ّلی برای
تمسّک به دالیلی چون قاعده درأ و اصل احتیاط ندیده اند .با وجود این ،به نظر می -
رسد با قطع نظر از خدشه پذیریِ داللت ادلة نقلی پیش گفته ،باید گفت در حالت
رجوع شاهد حتی اگر بعد از اجرای حکم باشد ،مقتضی حجیّت گواهی وجود ندارد و
ادله اعتبار شهادت از چنین موردی انصراف داشته و سیره عقال نسبت به شهادتی که از
ن به درستی هر کدام از دو گفته معارض
آن رجوع شده است ،به جهت ممتنع شدن ظ ّ
شاهد ،اعتماد نمی کند .از طرفی ،رجوع به نوعی شهادت معارضی است که باعث بی
ی نخستین می شود .برخالف چنین دالیلی و همسو با قول مشهور فقها،
اعتباری گواه ِ
مفهوم ماده  193قانون مجازات ،رجوع مؤخّر بر اجرای حکم گواه را موجب سلب
اعتبار شهادت نمی داند .به رغم ابهام در بیان مقنّن ،مقصود از این حکم آن است که
چنین رجوعی موجب نقض حکم اجرا شده نمی باشد ،اما این امر ،موجب رهایی
شاهد رجوع کننده از مسئولیّت نخواهد بود .قانونگذار نسبت به مسئولیّت کیفری و
مدنی شاهدِ رجوع کننده ،سکوت کرده است که در این خصوص ،باید گفت
ت خالف واقع ،با مانعی
مجازات شاهد در صورت احراز سوء نیّت در ادای شهاد ِ
روبرو نیست و عالوه بر آن در صورت ایراد صدمه بدنی به محکوم در اثر اجرای
حکم ،حسب رکن روانی موجود در حین شهادت ،قصاص یا دیه نیز ثابت است.
نسبت به سایر صدمات نیز مطابق قواعد باید خسارات تدارک شود ،به شرط آن که
رابطه سببیّت میان آنها و گواهی شاهدی که متعاقباً رجوع می کند ،برقرار باشد .توزیع
مسئولیت نیز متناسب با سهمی است که شاهد در ساختار دلیل اثباتی دعوا داشته است.
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 طوسی(شیخالطائفه) ،محمد بن حسن (1331ق) ،المبسوط في فقه االمامیه ،ج ،3چ ،3تهران:المکتبه المرتضویه إلحیاء اآلثار الجعفریه.
 طوسی(شیخالطائفه) ،محمد بن حسن (1100ق) ،النهایه في مجرّد الفقه و الفتاوی ،چ ،2بیروت:دار الکتاب العربی.
 طوسی(شیخالطائفه) ،محمد بن حسن (1101ق) ،کتاب الخالف ،ج ،6قم :مؤسسه النشر االسالمی. عاملی(شهید اوّل) ،محمد بن مکّی (1111ق) ،الدروس الشرعیه في فقه اإلمامیه ،ج ،2چ ،2قم:مؤسسه النشر االسالمی.
 عاملی(شیخ بهایی) ،بهاء الدین محمد (1129ق) ،جامع عباسي ،قم :مؤسسه النشر االسالمی. فاضل اصفهانی ،محمد بن حسن (1116ق) ،کشف اللّثام و اإلبهام عن قواعد األحکام ،ج،10قم :مؤسسه النشر االسالمی.
 فاضل لنکرانی ،محمد (1120ق) ،تفصیل الشریعه في شرح تحریر الوسیله (القضاء والشهادات) ،قم :مرکز فقه االئمه األطهار علیهم السالم.
 فضل اهلل ،سید محمدحسین (1123ق) ،االثبات القضائي (الشهاده) ،بیروت :دار المالک. فیّاض ،محمد اسحاق (بی تا) ،منهاج الصالحین ،ج ،3بی جا :بی نا. فیض کاشانی ،ملّا محمدمحسن (بی تا) ،مفاتیح الشرائع ،ج ،3قم :کتابخانه آیه اهلل العظمی مرعشینجفی(ره).
 کلینی ،محمد بن یعقوب (1129ق) ،الکافي ،ج ،11قم :دار الحدیث. مجلسی(علّامه) ،محمدباقر (1101ق) ،مرآه العقول في شرح أخبار آل الرسول(ص) ،ج،21چ ،2تهران :دار الکتب اإلسالمیه.
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 مجلسی(علّامه) ،محمدباقر (1106ق) ،مالذ أالخیار في فهم تهذیب أالخبار ،ج ،10قم:کتابخانه آیه اهلل العظمی مرعشی نجفی(ره).
 مجلسی ،محمدتقی (1100ق) ،فقه کامل فارسي ،تهران :فراهانی. مجلسی ،محمدتقی (1106ق) ،روضه المتّقین في شرح من الیحضره الفقیه ،ج ،11چ ،2قم:بنیاد فرهنگ اسالمی.
 محبّی ،جلیل؛ ریاضت ،زینب ( ،)1391شرح قانون مجازات اسالمي  ،2291تهران :میزان. مدرّسی ،محمدتقی (1123ق) ،فقه القضاء و أحکام الشهادات ،قم :محبّان الحسین علیه السالم. مرعشی شوشتری ،سیّد محمدحسن ( ،)1313دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسالم ،ج،2تهران :میزان.
 موسوی گلپایگانی ،سیّد محمدرضا (1105ق) ،کتاب الشهادات ،تقریر :سیّد علی حسینی میالنی،قم :دار القرآن الکریم.
 موسوی ،سیّد صادق (1126ق) ،تمام نهج البالغه :النسخه المسنده ،ج ،1بیروت :مؤسسهاألعلمی.
 مؤمن قمّی ،محمد (1122ق) ،مباني تحریر الوسیله (القضاء و الشهادات) ،تهران :مؤسسه تنظیمو نشر آثار امام خمینی(ره).
 نجفی(صاحب جواهر) ،محمدحسن (1101ق) ،جواهر الکالم في شرح شرائع االسالم ،ج،11چ ،1بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
 نراقی(فاضل) ،احمد بن محمدمهدی (1115ق) ،مستند الشیعه في أحکام الشریعه ،ج ،13قم:مؤسسه آل البیت علیهم السالم.
 یوسفی(فاضل آبی) ،حسن بن أبی طالب (1111ق) ،کشف الرموز في شرح المختصر النافع،ج ،2چ ،3قم :مؤسسه النشر االسالمی.
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