مطالعات فقه و حقوق اسالمي
سال 13ـ شماره  25ـ پاییز و زمستان 1400
صفحات ( 338 - 313مقاله پژوهشی)

آسیب شناسي شرایط شهادت شهود با رویکرد مدیریّت تعارض
منافع در قضای اسالمي
سعید سیاه

بیدی کرمانشاهی

تاریخ دریافت1400/04/25 :

تاریخ پذیرش1400/08/18 :

چکیده
تعارض منافع عبارت از وضعیّتی است که در آن یک شخص که مسئول حمایت از منافع دیگران
(منفعت اولیه) است قادر به اتّخاذ تصمیماتی است که آثار این تصمیمات ،دامنگیر دیگران می گردد؛
لیکن به دلیل وجود منافع شخصی ،بیم آن وجود دارد که تصمیمگیرنده ،منافع شخصی خود (منفعت
ثانویّه) را بر منافع دیگران مقدّم بدارد .وجود تعارض منافع برای شاهد ،وی را در مظانّ اتّهام قرار داده
و اعتبار شهادت وی را مخدوش می نماید؛ به همین دلیل الزم است موارد تعارض منافع شاهد به
درستی تبیین شود تا ضمن حفظ اعتبار این دلیل اثباتی مهمّ در نظام حقوقی ،زمینه جرح بی مورد
شهود نیز محدود گردد؛ بنابراین الزم است به این پرسش پاسخ داده شود که در نظام حقوقی ایران،
چه راهکارهایی برای مدیریّت تعارض منافع شهود پیش بینی شده و راهکارهای پیش بینی شده ،در
چه مورادی دارای نقص بوده و نیازمند اصالح هستند؟ در نوشتار حاضر ،مواضع تعارض منافع شاهد
مطرح شده و موضع نظام حقوقی ایران در خصوص هر مورد نقد و بررسی شده و این نتیجه به دست
آمد که اوالً ،قانونگذار مواضع تعارض منافع را به طور کامل تبیین ننموده و الزم است مواضع مغفول
مانده در نظام حقوقی ما تبیین شود و ثانیاً ،در مواردی که قانونگذار به اصل موضوع تعارض منافع،
توجه نموده ،عملکرد وی در زمینه نحوه بیان ممنوعیّت ،قابل نقد بوده و نیازمند اصالح است.
کلیدواژه :شاهد ،تعارض منافع ،ذینفع بودن ،بیطرفی.
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مقدّمه
شهادت در اصطالح حقوقی عبارت است از خبر دادن از واقعه ای که به سود یکی
از دو طرف دعوا و زیان دیگری است و از سوی شخص ثالثی غیر از اصحاب دعوا
بیان میشود (کاتوزیان14/2 :1392 ،؛ همچنین ر.ک .جعفری لنگرودی.)39۷ :138۷ ،
ارزش شهادت در نظام های حقوقی جهان یکسان نیست (اکرمی)36 :1399 ،؛ در
برخی کشورها نظیر فرانسه ،ارزش شهادت در تقابل با سند رسمی محدود شده است
(مشابه رویکرد نظام حقوقی ایران در ماده  1309قانون مدنی قبل از اصالحات سال
 ) 1361و در برخی دیگر نظیر ایران ،ارزش شهادت نامحدود بوده و توان معارضه با
سایر ادلّه را دارد.
از نظر برخی ،تعارض منافع ،مجموعه شرایطی است که این خطر را ایجاد میکند
که تصمیمات یا اقدامات حرفهای یک شخص در ارتباط با منفعت اولیه بهصورت
ناروا تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد ) .(Field & Lo, 2009: 46برخی
دیگر معتقدند که تعارض منافع زمانی به وجود میآید که منافع خصوصی شخص با
وظایف رسمی وی به روشی غیر مغرضانه در تعارض قرار گیرد (Davids, 2008:

).37
در مقام ارائه تعریفی جامع که متضمّن همه عناصر باشد ،باید گفت که «تعارض
منافع عبارت از وضعیّتی است که در آن یک شخص که مسئول حمایت از منافع
دیگران (منفعت اولیه) است قادر به اتّخاذ تصمیماتی است که آثار این تصمیمات
دامنگیر دیگران میگردد؛ لیکن به دلیل وجود منافع شخصی ،بیم آن وجود دارد که
تصمیمگیرنده ،منافع شخصی خود (منفعت ثانویه) را بر منافع دیگران مقدّم بدارد».
(سیاه بیدی کرمانشاهی.)1۷-16 :1399 ،
در خصوص موقعیّت های دارای تعارض منافع تاکنون مقاالت متعدّدی نگارش
شده است؛ نظیر بررسی تعارض منافع قضات (سیاه بیدی کرمانشاهی،)46-19 :1400 ،
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تعارض منافع پزشکان (میالنی فر و دیگران ،)16-1 :1390 ،تعارض منافع در شرکت -
های تجاری (صادقیان ندوشن و باقری ،)163-136 :1395 ،تعارض منافع نمایندگان
مجلس (زینالو و دیگران )11۷-99 :1398 ،و ...؛ لیکن حسب بررسی نگارنده،
پژوهشی مستقلّ در باب تعارض منافع شاهد و آسیب شناسی مقرّرات این حوزه انجام
نشده است که این مهمّ ،ضرورت پژوهش حاضر را توجیه می نماید.
تعارض منافع شهود از سنخ تعارض منافع مبتنی بر بیطرفی است .در تعارض منافع
مبتنی بر بیطرفی ،افراد به بیطرفی و عدم جانبداری یک شخص اعتماد می نمایند .در
این قسم تعارض منافع ،شخص مکلّف به بیطرفی ،میان چند گزینه باید قضاوت نماید
و اثر قضاوت وی به دیگران سرایت می نماید؛ لذا تمام موقعیّت هایی که یک شخص
مکلّف به بیطرفی است از موقعیّت هایی است که وی در صورت داشتن منافع
شخصی در معرض تعارض منافع قرار میگیرد و به جهت منافع شخصی ،ممکن است
گزینه ای را انتخاب نماید که منافع وی را تأمین نماید .با عنایت به این مهمّ ،تمامی
راهکارهایی که راه را بر جانبداری شخص مکلّف به بی طرفی می بندند ،راهکارهای
مدیریّت تعارض منافع در روابط مبتنی بر بی طرفی محسوب میشوند.
در خصوص معنای بیطرفی در مباحث حقوقی باید گفت شخصی که موضع وی
نسبت به یک موضوع ،پیش از بررسی منصفانه یک موضوع نسبت به آن دارای
موضعی مشخّص بوده (پیشداوری) و از موضعی خاصّ ،طرفداری مینماید
(جانبداری) بیطرف محسوب نمی شود.
با این حال ،بی طرفی معنایی محدود به شخص رسیدگیکننده به اختالف دو نفر
نیست .برخی در این زمینه گفتهاند که برخالف تصوّر معمول ،بیطرفی تنها ناظر به
قاضی نیست بلکه ناظر به کلّ سیستم دادرسی است که قاضی نیز بخشی از آن است و
برخالف اصحاب دعوا و وکالی آنان که جانبداری از سوی آنان پذیرفته است دیگر
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بخشهای دادرسی نظیر قاضی ،شاهد ،اعضای هیئت منصفه و کارشناس ،مکلّف به
بیطرفی هستند (توحیدی ،رشیدی.)13 :1395 ،
وجود تعارض منافع برای شاهد ،وی را در مظانّ اتّهام قرار داده و اعتبار شهادت
وی را مخدوش مینماید؛ به همین دلیل الزم است موارد تعارض منافع شاهد به درستی
تبیین شود تا ضمن حفظ ا عتبار این دلیل اثباتی مهمّ در نظام حقوقی ،زمینه جرح بی-
مورد شهود نیز محدود گردد.
با عنایت به مقدمات فوق ،الزم است به این پرسش پاسخ داده شود که در نظام
حقوقی ایران ،چه راهکارهایی برای مدیریّت تعارض منافع شهود پیش بینی شده
است؟ و راهکارهای پیشبینی شده در چه مورادی دارای نقص بوده و نیازمند اصالح
هستند؟
در تعارض منافع شاهد مواردی مورد بررسی قرار میگیرد که وجود آنها یک
تردید منطقی نسبت به بیطرفی شاهد در ادای شهادت ایجاد میکند .در واقع ،عنصر
بی طرفی نه تنها نسبت به صادرکننده رأی در دعاوی (قاضی یا داور) یک امر ضروری
است برای شاهد نیز که قرار است شهادت وی مستند صدور رأی قرار گیرد یک امر
ضروری تلقّی میگردد .با عنایت به این مهمّ در مواردی که نسبت به بیطرفی شاهد
تردید وجود دارد و بیم آن می رود که شاهد ،منافع خود را بر منافع دیگران ترجیح
دهد باید به شهادت او با دیده تردید نگریست و از پذیرش آن به عنوان مستند صدور
رأی پرهیز نمود؛ لذا در نوشتار حاضر مواضع تعارض منافع شاهد ،مطرح شده و موضع
نظام حقوقی ایران در خصوص هر مورد نقد و بررسی میشود.
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 -1ممنوعیّت ادای شهادت توسّط ذینفع در دعوا
برای تبیین صحیح موضوع ،ابتدا اصل ممنوعیّت به طور خالصه تبیین میشود و سپس
نقایص راهکار پیشنهادی مقنّن مطرح شده و پیشنهادهای اصالحی متناسب معرفی می-
گردد.
 .1-1تبیین ممنوعیّت
یکی از مصادیق روشن وجود تعارض منافع در شاهد ،آن است که نفعی در موضوع
دعوا داشته باشد .در واقع «چنان چه گواه نفع شخصی در دعوا داشته باشد ،اگرچه
عدالت و ایمان وی میتواند او را از دادن گواهی دروغ باز دارد امّا در عین حال ،در
مظانّ اتّهام جانبداری از طرفی است که پیروزی او موجب «انتفاع شخصی برای شاهد
یا رفع ضرر از وی بوده» و به نفع او گواهی میدهد» (شمس .)230/3 :1389 ،در این
خصوص ،تبصره  2ماده  1313قانون مدنی بیان میدارد« :شهادت کسی که نفع
شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق در دعوی داشته باشد  ...پذیرفته نمیشود».
مصادیق بارز این نفع همان است که در قسمت بررسی فقهی مسأله نیز بدان اشاره شده
است؛ مواردی نظیر شهادت طلبکار از متوفّی یا مفلّس به سود وی ،شهادت شریک به
نفع شریک خود در مال الشرکه و . ...
 .1-2پیشنهاد های اصالحي
ماده  1313قانون مدنی ،که مصادیق ذینفع بودن شاهد را منحصر در عین ،منفعت یا
حق در دعوا نموده است از جنبههای زیر دارای ایراد است:
الف -نفع را در امور مادی منحصر نموده است؛ لذا منافع غیر مادی که میتوانند انگیزه
قوی تری نسبت به منافع مادی باشند نادیده گرفته شده است؛ بهعنوان مثال ،فرض
کنیم خانمی از همسر اول خود طالق گرفته و با شخص دیگری ازدواج نماید؛ چنان
چه دعوایی میان خانم و همسر وی در جریان باشد و موضوع آن بطالن طالق به دلیل
فقدان شرایط باشد ،در این دعوا همسر دوم به تعبیر قانون مدنی ،نفع شخصی بهصورت
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عین یا منفعت یا حق در دعوی ندارد؛ لیکن مشخّصاً در عدم بطالن طالق و تبعاً پابرجا
بودن نکاح دوم ،نفع غیر مادی دارد که همان حفظ زندگی مشترک است؛ لذا شهادت
وی در این زمینه محلّ تردید قرار می گیرد.
ب -نفع را منحص ر در دعوی مطروحه کرده است و لذا مواردی که شاهد ذینفع باشد
ولی نه در دعوی مطروحه ،بلکه در موضوعی خارج از دعوا که برنده شدن مشهودٌ له
در ذینفع واقع شدن شاهد تأثیر دارد ،نادیده انگاشته شده است .به عنوان مثال ،فرض
کنیم در دعوایی میان یک خانم با فردی دیگر ،خواستگار خانم که به وی جواب
مثبت داده شده است بخواهد به عنوان شاهد حضور یابد ،در ادای این شهادت ،اوالً،
انگیزه جلب منافع غیر مادی که همان محبّت شخص مورد عالقه است انگیزه قوی -
تری نسبت به منافع مادی محسوب میگردد (ایراد اول)؛ ثانیاً ،نفع شاهد در دعوی
نیست بلکه در امری خارج از دعواست .یا فرض کنیم در دعوایی که علیه یک شرکت
در جریان است ،فردی که نامزد اصلی تعیین به عنوان مدیر عامل است بخواهد ادای
شهادت کند در اینجا شاهد مزبور در موضوع دعوا ذینفع نیست ولی در امری خارج از
دعوا ذینفع است که برنده شدن مشهودٌ له در دعوا در نفع وی مؤثّر است.
ج -تبصره مزبور فقط از نفع صحبت کرده و از دفع ضرر ،صحبتی به میان نیاورده
است؛ در حالی که یکی از مهمّ ترین جنبههایی که بر شهادت شاهد میتواند مؤثّر
باشد دفع ضرر از شاهد است؛ نظیر حالتی که عاقله برای جرح شهود جنایت خطایی
شهادت دهند (خمینى ،بی تا ،)443/2 ،در اینجا نفعی از شهادت به عاقله نمی رسد ولی
ضرری از آنان دفع می گردد.
در واقع ،چه تفاوتی دارد که بستانکار مفلّس در دعوای مطروحه میان مفلّس و
دیگری به نفع مفلّس شهادت دهد تا بر اموال وی افزوده شده و تبعاً حق شاهد نیز
افزون گردد با حالتی که در دعوای جبران خسارت میان مفلّس و دیگری ،به نفع وی
شهادت دهد تا از اموال وی کسر نگردد .در حالت اول ،شاهد در موضوع دعوا (مال
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موضوع دعوا) ذینفع است؛ چراکه اگر به اموال مفلّس افزوده شود متعلّق حق شاهد
قرار میگیرد ولی در دعوای دوم ،شاهد نفعی از دعوا نمی برد بلکه در نتیجه آن از
زیان خود جلوگیری می کند .البته اگر بپذیریم که دفع زیان خودش ،منفعت محسوب
میگردد دیگر این ایراد وارد نخواهد بود.
د -تبصره صرفاً نفع شخصی را مالک قرار داده و نفع وابستگان را که در بسیاری
موارد ،انسان همانند نفع شخصی خود میپندارد در نظر نگرفته است؛ بهعنوان مثال،
همان طور که شهادت یک فرد به نفع شریک خود در مال الشرکه پذیرفته نمیشود
الزم است به عنوان مثال ،شهادت پدر فرد به نفع شریک فرزندش نیز پذیرفته نشود؛
زیرا اصوالً محبّت پدر به فرزند به میزانی است که نفع فرزند را نفع خود میپندارد.
با بررسی برخی قوانین که متعاقب قانون مدنی به تصویب رسیدهاند میتوان نتیجه
گرفت که برخی از ایرادات فوق مرتفع شده اند .بند «ج» ماده  1۷۷قانون مجازات
اسالمی مصوّب  ،1392یکی از شرایط شاهد را «ذینفع نبودن در موضوع» عنوان نموده
است که میتوان از آن هر نوع نفع  -اعمّ از مادی و غیر مادی  -را استنباط نمود؛ لذا
ایراد نخست دیگر در اینجا وجود ندارد .مشابه همین رویکرد در زمینه ثبت اسناد نیز
وجود دارد .در امور ثبت اسناد و امالک ،مأمور تنظیم اسناد ،معامالت را با شهادت
شهود ثبت میکند و سند به امضای شهود می رسند؛ در این موارد ،شهادت برخی
افراد پذیرفته نمیشود که مطابق ماده  59قانون ثبت اسناد و امالک یک دسته از این
افراد عبارتاند از «اشخاص ذینفع در معامله».
علیرغم رفع ایراد فوق ،سایر ایراداتی که بیان گردید کماکان به قوّت خود باقی
است و با عنایت به اهمیّت این موضوع الزم است اصالحات زیر در زمینه ذینفع بودن
شاهد در قوانین جاری اعمال گردد:
اوالً :عالوه بر نفع ،دفع ضرر نیز در شاهد لحاظ گردد.
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ثانیاً :نفع و ضرر شاهد منحصر در موضوع دعوا نشود و سایر طرق وصول نفع یا دفع
ضرر نیز مدّنظر قرار گیرد .البته ممکن است گفته شود اگر نفع و ضرر شاهد به موضوع
دعوا ارتباط نداشته باشد قاضی پرونده امکان کشف آن را ندارد و لذا پیشبینی آن در
قوانین بیفایده است؛ لیکن در پاسخ باید گفت اگرچه این موضوع ،امکان کشف
برای قاضی را دشوار میکند ولی وضعیّت فعلی قوانین به نحوی است که حتی اگر این
موضوع توسط اصحاب دعوا نیز اثبات گردد از موارد جرح داور محسوب نمیگردد؛
لذا الزم است این موضوعات قابلیّت طرح و اثبات در محکمه را داشته باشند.
ثالثاً :عالوه بر نفع شخصی ،نفع وابستگان نزدیک نیز لحاظ شود .البته الزم است برای
وابستگان از ضوابط عینی استفاده نمود؛ نظیر طبقه اول و نیز اقدام درجه اول از طبقه
دوم و نیز شهادت مدیران شرکت مادر به نفع شرکت های وابسته و نظایر آن.

 -2ممنوعیّت ادای شهادت با وجود دشمني دنیوی میان شاهد و
مشهودٌ علیه
برای تبیین صحیح موضوع ،ابتدا اصل ممنوعیّت بهطور خالصه تبیین میشود و
سپس نقایص راهکار پیشنهادی مقنّن مطرح شده و پیشنهادهای اصالحی متناسب
معرفی میگردد.
 -2-1تبیین ممنوعیّت
یکی از مواردی که در کتب فقهی ،ذیل عنوان «ارتفاع تهمت» بهعنوان یکی از
شرایط مطرح میگردد ،بحث دشمنی دنیوی است که عبارت است از حالتی که یک
شخص از شادی دیگری ناراحت شده و یا بالعکس از ناراحتی و مصیبت وی ،شاد
شود (ر.ک .محقق حلّى28۷/2 :1418 ،؛ عالمه حلّى15۷/2 :1410 ،؛ شهید اول:141۷ ،
.)128/2
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این شرط در قانون مدنی بیان نشده است ولی بند «چ» ماده  1۷۷قانون مجازات
اسالمی مصوّب  ،1392یکی از شرایط شاهد را «نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از
آنها» عنوان نموده است که البته با عنایت به سابقه این شرط ،مشخّص است که منظور،
خصومت دنیوی است؛ نه خصومت دینی (تفاوت ادیان).
 -2-2پیشنهاد های اصالحي
در بند «چ» ماده  1۷۷قانون مجازات اسالمی کافی بود مقنّن ،خصومت با مشهودٌ
علیه را مطرح کند؛ زیرا خصومت با مشهودٌ علیه برای عدم پذیرش شهادت کافی است
و الزم نیست شاهد با طرفین دعوا خصومت داشته باشد.
صرفنظر از ایراد فوق ،یکی از نقایص اصلی بحث حاضر در عرصه تقنین ،فقدان
مالک برای احراز دشمنی دنیوی است ،در حالی که وجود مالک ها مخصوصاً مالک
های عینی می تواند از سلیقه ای شدن موارد احراز دشمنی جلوگیری نماید و از سوی
دیگر ،طرفین دعوا نیز به خوبی از موارد جرح شاهد آگاهی یافته و بهتر میتوانند
نتیجه دادرسی را پیش بینی کنند.
سابقاً در بند  3ماده  413قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب  1318یکی از موارد
جرح شاهد عبارت بود از« :در صورتی که بین گواه و کسی که گواهی بر ضرر او
داده میشود دعوی مدنی یا جزائی فعالً مطرح باشد و یا دعوی جزائی سابقاً مطرح
بوده و هنوز پنج سال در صورت جنائی و دو سال در صورت جنحه از صدور حکم
قطعی نگذشته است ».مقرّره فوق ،در زمان تصویب خود یکی از قواعد مترقّی
محسوب میشده و به خوبی از مالک های عینی برای احراز تعارض منافع بهره برده
بود که متأسفانه با نسخ این قانون ،در حال حاضر چنین مالکی در نظام حقوقی ما
وجود ندارد .اگرچه مقرّره فوق ،با مالکی که در منابع فقهی یافت می شود انطباق
کاملی نداشته و اخصّ از مالک فقهی است ولی با عنایت به استفاده از ضابطه عینی بر
مالک فقهی ،که جنبه شخصی بود ترجیح دارد .در واقع ،مطابق مالک عینی ،در
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مواردی که دشمنی دنیوی منجرّ به هیچگونه دعوای کیفری یا مدنی نشده است مورد
قابل اعتنایی محسوب نمیشود .به نظر می رسد الزم است این نقص در قوانین فعلی ما
برطرف شود و مقرّره ای مشابه بند  3ماده  413قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب
 1318تصویب گردد.

 -3ممنوعیّت ادای شهادت توسط متکدّی و ولگرد
برای تبیین صحیح موضوع ،ابتدا اصل ممنوعیّت بهطور خالصه تبیین میشود و سپس
نقایص راهکار پیشنهادی مقنّن مطرح شده و پیشنهادهای اصالحی متناسب معرفی می-
گردد.
 -3-1تبیین ممنوعیّت
در تبصره  2ماده  1313قانون مدنی مقرّر شده است که «شهادت کسی که نفع
شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق در دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که
تکدّی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود ».به عالوه ،عدم اشتغال به تکدّی و
ولگرد نبودن ،دو مورد از شرایط شاهد مندرج در ماده  1۷۷قانون مجازات اسالمی
 1392است.
تکدّی ،واژهای عربی است که معادل فارس آن «گدایی» است (شاهرودى:1426 ،
 .)599/2به دلیل واضح بودن معنای این واژه ،مقنّن آن را تعریف نکرده است ولی در
خصوص «ولگردی» ،در تبصره  2ماده  45قانون آئین دادرسی کیفری آمده است:
«ولگرد ،کسی است که مسکن و مأوای مشخّص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه
معیّنی ندارد».
یکی از حقوقدانان در این خصوص گفتهاند« :به گفتار اشخاص ولگرد و کسانى
که تکدّى را شغل خود قرار داده باشند نمیتوان اعتماد نمود ،زیرا وضعیّت اخالقى
آنان موجب تهمت آنان میشود که در گفتار خود تطمیع شده باشند» (امامى ،بی تا:
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 .)196-19۷/6در واقع« ،تکدّی و ولگردی ،اگر به صورت اشتغال باشد و به عنوان
حرفه ام رار معاش از آن استفاده شود ،هم شاهد را در معرض این اتّهام قرار می دهد
که در برابر گرفتن پول هر چه بر او تلقین کنند میگوید و هم نشانه وهن طبیعت
اوست و به ویژه ،اماره صداقت را که پایه اعتماد بر گفتار شاهد است بی اعتبار می-
سازد» (کاتوزیان.)45/2 :1392 ،
الب ته در منابع فقهی ،از عدم پذیرش شهادت ولگرد بحثی نشده و در خصوص
تکدّی نیز تنها قسم خاصّی از گدایی مانع شهادت تلقّی شده که عبارت است از
«السائل فی کفّه» (محقق حلّى )119/4 :1408 ،یا «السائل بکفّه» (محقق حلّى:1418 ،
 .)28۷/2امام خمینی (ره) در خصوص معنای «السؤال بکفّه» آورده اند که« :مقصود از
او کسى است که در بازار و درهاى خانه ها گدایى مىکند و این گدایى حرفه و
برنامهاش مى باشد؛ و اما سؤال – احیاناً  -در وقت احتیاج مانع قبول شهادتش
نمىشود« (خمینى)153/4 :1425 ،؛ علّت عدم پذیرش شهادت چنین شخصی آن است
که پیشه گدایی ،نشانه پست فطرتی (مهانه النفس) است و بر چنین شخصی نمیتوان
اعتماد نمود .البته عالمه حلّی معتقد است آن چه موجب عدم پذیرش شهادت است
همان پستی فطرت (مهانه النفس) است که تکدّی یکی از مصادیق آن است و شخص،
«ماجن»1می باشد و نیز کسی که مباحاتی که مناسب وی نیست ،مرتکب میشود به
نحوی که اسباب تمسخر دیگران می گردد؛ همچنین است فردی که تمام مستحبّات را
ترک نماید (عالمه حلّى .)158/2 :1410 ،مطابق این ضابطه ،شخص ولگرد را نیز می-
توان یکی از اقسام افراد دارای «مهانه النفس» تلقّی نمود.
 .1در تعریف ماجن آمده است« :و هو أن الیبالی بما یقول و یفعل ،و تکون أفعاله على نهج أفعال الفسّاق».
(محمود عبد الرحمان ،بی تا )192/3 :یعنی کسی که نسبت به آن چه میگوید و انجام می دهد پروا ندارد و
افعال وی مشابه فاسقان است .همچنین آمده است« :هو :الذی الیبالی ما صنع و ال بما قال و ما قیل له کأنّه من
غلظ الوجه و الصالبه ،و هو الذی یرتکب المقابح المردیه و الفضائح المخزیه و الیمضه عذل عاذله و ال تقریع من
یقرعه ،و هو الذی یخلط الجد بالهزل»( .عالمه حلّى.)158/2 :1410 ،
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 -3-2پیشنهاد های اصالحي
از ضابطه فوق الذکر میتوان برای تکمیل نظام حقوقی در زمینه شهادات مورد ظنّ
استفاده نمود .برای نمونه ،یکی از معضالت شهادت ،پدیدهای به نام «شهادت فروشی»
یا «شاهدان اجارهای» است و مراد از آنها ،افرادی است که در مقابل اخذ وجه ،شهادت
دروغ میدهند .بدیهی است در صورت احراز کذب شهادت برای مرجع قضایی،
شهادت مزبور معتبر نیست ولی نکته آن است که احراز کذب شهادت در همه موارد
میسّر نیست؛ لذا میتوان یکی دیگر از موارد عدم پذیرش شهادت شهود را ادای
شهادت در موارد متعدّد دانست؛ به این صورت که گفته شود اگر یک شخص در
موارد متعدّدی که با یکدیگر ارتباطی ندارند ادای شهادت نماید به نحوی که این ظنّ
منطقی را نسبت به ساختگی بودن شهادت وی ایجاد نماید و یا محرز شود که ادای
شهادت را پیشه خود قرار داده است ،شهادت چنین شخصی در محاکم پذیرفته
نخواهد شد .در حال حاضر ،البته بخشنامه شماره  100/1948/9000مؤرخ 11/1/1399
رئیس قوه قضائیه سعی نموده است تا حدّی این مشکل را مرتفع نماید .مطابق این
بخشنامه« :به منظور حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی و جلوگیری از
انحراف روند تحقیقات و دادرسی ها توسط شهود ساختگی و شهادت کذب الزم
است  ...در خصوص چگونگی احضار ،اخذ اظهارات شهود و جلوگیری از تبانی و
مواضعه آنها با طرفین پرونده نسبت به انجام امور ذیل اقدام نمائید:
 .1مرکز آمار و فناوری اطّالعات قوّه قضائیه حدّاکثر ظرف دو ماه ترتیبی اتّخاذ
نماید که امکان ثبت مشخّصات گواهان در سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ)
امکان پذیر باشد.
 .2قضات دادگاهها و دادسراها نسبت به احراز هویّت شهود تعرفه شده و درج
مشخّصات گواهان در سامانه مذکور و استخراج سابقه آنان اقدام نمایند.
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 .3در صورت کشف شهادت کذب و تبانی در اثنای تحقیقات یا رسیدگی ،فوراً
مراتب صورتمجلس و جهت تعقیب کیفری مرتکبین اقدام الزم معمول گردد.
 .4مرکز حفاظت و اطّالعات قوّه قضائیه ضمن مراقبت مستمرّ در این خصوص،
نسبت به شناسایی و معرّفی اشخاصی که در اطراف واحدهای قضایی به صورت
حرفهای حضور داشته و در قبال اخذ مال یا امتیاز ،مبادرت به ادای شهادت کذب در
مراجع قضایی می کنند ،اقدام مقتضی را مبذول نماید».
البته بخشنامه فوق الذکر ،نمیتواند موردی را به موارد عدم پذیرش شهادت اضافه
نماید و درصدد آن است که افرادی که در اطراف دادگستری ها در قبال اخذ وجه،
شهادت می دهند را شناسایی نموده و آن را مالکی برای کذب بودن شهادت قرار
دهد ،در حالی که بهتر است این مسأله مطابق آن چه گفته شد به عنوان مصداقی
مستقلّ از موارد «متّهم بودن شاهد» در قانون پیش بینی شود و سپس در مقرّرات برای
احراز این مصداق ،سازوکارهای اجرایی نظیر تعبیه سامانه شناسایی ،پیش بینی شود.

 -4ممنوعیّت ادای شهادت در حالت وجود رابطه خویشاوندی
میان شاهد با مشهودٌ له
برای تبیین صحیح موضوع ،ابتدا اصل ممنوعیّت بهطور خالصه تبیین میشود و سپس
نقایص راهکار پیشنهادی مقنّن مطرح شده و پیشنهادهای اصالحی متناسب معرفی می-
گردد.
 -4-1تبیین ممنوعیّت
در خصوص این که آیا رابطه خویشاوندی میتواند مانع ادای شهادت به نفع
خویشاوند شود یا خیر؟ قول مشهور ،پذیرش شهادت خویشاوندان نسبی و نیز شهادت
زن برای شوهر و بالعکس است و در واقع از نظر مشهور ،رابطه خویشاوندی از موارد
«متّهم بودن شاهد» محسوب نشده و مانع از پذیرش شهادت نیست (ر.ک .محقق حلّى،
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119/4 :1408؛ عالمه حلّى158/2 :1410 ،؛ شهید ثانی .)194/14 :1413 ،لذا در حال
حاضر ،مانعی برای پذیرش شهادت خویشاوندان به نفع یکدیگر وجود ندارد.
 -4-2پیشنهاد های اصالحي
یک سؤال اساسی در اینجا وجود دارد و آن این است که تعارض منافع در شاهد از
همان جنس تعارض منافع قاضی (اعتماد به طرفی) است؛ لذا چه دلیلی دارد که وجود
رابطه خویشاوندی ،برای قاضی از اسباب تعارض منافع بوده و مانع رسیدگی محسوب
میشود ولی برای شاهد چنین مانعی وجود ندارد؟
این تردید منطقی نسبت به وجود تعارض منافع در شهادت خویشاوند ،در عرصه
تقنین نیز مؤثّر واقع شد .مطابق بند  1ماده  413قانون آئین دادرسی مدنی مصوّب 1318
یکی از موارد جرح شاهد عبارت بود از« :در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب
دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم باشد ».با نسخ قانون آئین
دادرسی مدنی  ،1318در حال حاضر علیرغم آن که هیچ ممنوعیّتی در قوانین برای
پذیرش شهادت خویشاوندان وجود ندارد و برعکس ،صراحتاً در تبصره ماده 322
قانون آئین دادرسی کیفری آمده است« :رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا
سببی ،مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست» لیکن باز هم در قوانین ،قرینههایی مبنی بر
مورد تردید بودن شهادت خویشاوندان دیده میشود .مطابق ماده  209قانون آئین
دادرسی کیفری« :بازپرس پیش از شروع به تحقیق ،حرمت و مجازات شهادت دروغ و
کتمان شهادت را به شاهد تفهیم میکند و  ...درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا
عدم رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطّلع با طرفین پرونده را سؤال می نماید و در
صورتمجلس قید میکند ».همچنین مطابق ماده  322قانون آئین دادرسی
کیفری « :دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد ،حرمت و مجازات شهادت دروغ را
به او تفهیم می نماید و  ...درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و
مخدومی او با طرفین را سؤال و در صورتمجلس قید میکند ».این مقرّرات نشان می -
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دهد که به هر حال  ،وجود رابطه سببی یا نسبی یکی از مواردی است که تردید منطقی
نسبت به جانبداری شاهد را مطرح میکند و مقنّن نیز به این امر واقف است ولی برای
آن ضمانت اجرایی تعیین نکرده است1.ولی در هر حال« ،خویشاوندی شاهد با طرفی
که به سود او شهادت میدهد ،این دغدغه را در ذهن دادرس ایجاد میکند که احتمال
دارد شاهد از منافع فرزند یا همسر یا برادر خود در برابر دیگران دفاع میکند و کمتر
به بیان واقع میاندیشد و همین دغدغه از اعتبار شهادت میکاهد ،هرچند که مانع
پذیرش آن نشود» (کاتوزیان.)48/2 :1392 ،
این شرایط ،ضرورت بازخوانی ادلّه فقهی مسأله را روشن میکند تا تبیین شود آیا
امکان ارائه راهکاری برای مدیریّت حقوقی تعارض منافع شاهد وجود دارد یا خیر؟
برای بررسی این موضوع الزم است خویشاوندان نسبی و سببی از هم تفکیک
شوند .مستند نظر مشهور برای پذیرش شهادت خویشاوندان به نفع یکدیگر ،روایاتی
نظیر روایات زیر است:
الف -صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السالم قال« :تَجُوزُ شَهَادَه الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ
الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِیهِ :شهادت فرزند به نفع پدر و پدر به نفع فرزند و شهادت برادر
به نفع برادر پذیرفته می شود » (شیخ طوسى .)24۷/6 :140۷ ،
ب -عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَه عَنْ سَمَاعَه عَنْ أَبِی بَصِی ٍر
قَالَ« :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَه الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِیهِ قَالَ فَقَالَ
تَجُوزُ» (کلینى.)393/۷ :140۷ ،
روایات حاضر و روایاتی با مضمون مشابه ،نشانگر آن است که قول مشهور فقهای
امامیه دارای مستند محکمی است؛ اگرچه شیخ طوسی در «النهایه» معتقد است که

 .1به گفته برخی اساتید « ،قرابت یا رابطه مذکور تنها ممکن است در ارزیابی صحّت اظهارات شاهد و مطّلع مؤثّر
باشد (خالقی.)1۷2 :1393 ،
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شهادت برادر به نفع برادر و به زیان او ،در صورتی پذیرفته است که شخص دیگری
که اهلیّت شهادت دارد همراه او باشد (شیخ طوسى.)330 :1400 ،
لیکن بحث در باب خویشاوندی سببی قدری متفاوت است؛ اگر چه عدهای از فقها
شهادت زوج به نفع زوجه و بالعکس را بدون نیاز به همراهی شاهد دیگر می پذیرند
(خمینى ،بی تا444/2 :؛ فاضل لنکرانى)499 :1420 ،؛ زیرا مقتضی ،موجود و مانع،
مفقود است و با وجود عدالت ،تهمت نیز منتفی است (شهید ثانی.)19۷/14 :1413 ،
ولی برخی دیگر از فقها معتقدند که شهادت زوج به نفع زوجه و بالعکس ،در صورتی
پذیرفته است که شخص دیگری که اهلیّت شهادت دارد همراه او باشد (شیخ طوسى،
 )330 :1400و برخی دیگر از فقها ،اشتراط ضمیمه را مختصّ زوجه دانسته (محقق
حلّى119/4 :1408 ،؛ محقق حلّى )28۷/2 :1418 ،و گفتهاند که چه بسا علّت تفاوت
زن و مرد در قوّت مزاج زوج در جذب شدن به امیال و تحت تأثیر قرار گرفتن باشد
(همان) ،در حالی که ضعف زوجه در قوّه مزاج باعث میشود که طبع او به موافقت با
زوج میل نماید (فاضل آبى.)519/2 :141۷ ،
با عنایت به این که مسأله فوق ،اختالفی است میتوان نظری را برگزید که بهتر به
مدیریّت تعارض منافع شاهد کمک میکند؛ یعنی شهادت هیچ یک از زوجین به نفع
دیگری را بدون وجود ضمیمه نپذیرفت .همچنین مشخّص شد که شهادت سایر اقربای
نسبی به صورت کلّی از بحث خارج است و میتوان در قانون تا درجه معیّن مانند
قانون آئین دادرسی مدنی  ،1318شهود سببی را قابل جرح دانست.
با وجود تمام مطالب فوق ،حتی اگر بتوان تمام خویشاوندان سببی را قابل جرح
دانست باز هم غیر قابل جرح بودن شاهدان نسبی که طبعاً امکان ترجیح منفعت
شخصی (خویشاوندی) را بر بیطرفی دارند یکی از نقایص نظام حقوقی ما در مدیریّت
تعارض منافع شاهد محسوب میگردد .البته باید درنظر داشت که شهادت شهود نسبی
یا حتی سببی را نمی توان به طور کلّی قابل جرح دانست ،زیرا در بسیاری از دعاوی
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که منشأ آنها وقایع حقوقی است ممکن است شاهدی بجز شاهدان نسبی یا سببی وجود
نداشته باشد؛ لیکن با عنایت به این که در حال حاضر ،مالکی برای احراز عدالت جز
عدم اشتهار وی به فسق یا شهادت شهود بر فسق وجود ندارد ،ممکن است در بسیاری
از موارد ،شاهدانی که ظاهر امر را حفظ کردهاند بتوانند به نفع اقربای خود شهادت
دهند .این دغدغه ایجاب مینماید که در نظام حقوقی ما همیشه شهادت اقرباء با دیده
تردید نگریسته شود و تنها در صورتی پذیرفته شود که قرائنی بر خالف آن وجود
نداشته باشد.

 -5ممنوعیّت ادای شهادت در حالت وجود رابطه خادم و
مخدومي میان شاهد با مشهودٌ له
برای تبیین صحیح موضوع ،ابتدا اصل ممنوعیّت بهطور خالصه تبیین میشود و
سپس نقایص راهکار پیشنهادی مقنّن مطرح شده و پیشنهادهای اصالحی متناسب
معرفی میگردد.
 -5-1تبیین ممنوعیّت
مشابه بحث قرابت نسبی ،رابطه خادم و مخدومی نیز یکی از وضعیّت هایی است که
به روشنی باعث تمایل میان شاهد و یکی از اصحاب دعوا میشود .در این رابطه سابقاً
به موجب بند  2ماده  413قانون آئین دادرسی مدنی  1318یکی از موارد جرح شاهد
محسوب می شد.
 -5-2پیشنهاد های اصالحي
با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوّب
 13۷9و نسخ قانون آئین دادرسی مدنی  ،1318دیگر رابطه خادم و مخدومی از موارد
جرح گواه محسوب نمیگردد؛ بلکه بالعکس صراحتاً در تبصره ماده  322قانون آئین
دادرسی کیفری آمده است« :رابطه خادم و مخدومی  ...مانع از پذیرش شهادت شرعی
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نیست»1و تنها مطابق ماده  209و  322قانون آئین دادرسی کیفری ،بازپرس یا دادگاه
موظّف شده اند پیش از شروع به تحقیق ،حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان
شهادت را به شاهد تفهیم کنند  ...و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی شاهد یا
مطّلع با طرفین پرونده را سؤال می نماید و در صورتمجلس قید میکند و مشخّص
نشده است که ذکر این موارد در صورتمجلس چه تأثیری دارد؟
به هر حال ،یکی از مواضع روشن تعارض منافع ،همین وجود رابطه خادم و مخدومی
است که مقنّن کشور ما موضع مبهمی در مقابل آن اتّخاذ کرده است.
در مباحث فقهی ،مانعی برای شهادت مخدوم به نفع خادم وجود ندارد مگر آن که
از این طریق ،نفعی عاید وی شود که بحث آن مستقالً مطرح گردید؛ لیکن در
خصوص شهادت خادم به نفع مخدوم ،بحثی تحت عنوان پذیرش یا عدم پذیرش
شهادت اجیر به نفع کسی که وی را به خدمت گرفته است وجود دارد و مطابق بررسی
صورت گرفته میتوان اقوال فقها را در دو نظریّه ذیل الذکر ،مشهور دانست:
الف -برخی فقها نظیر این ادریس حلّی ( ،)121/2 :1410محقق حلّی (119/4 :1408؛
محقق حلّى )28۷/2 :1418 ،و شاگرد وی فاضل آبی ( ،)520/2 :141۷عالمه حلّی
( 2)158/2 :1410و سیوری حلّی (فاضل مقداد )298/4 :1404 ،معتقدند که شهادت
اجیر به نفع مستأجر پذیرفته میشود؛ زیرا اگرچه اجیر به سوی مشهودٌ له تمایل دارد
لیکن با تمسّک به امانت ،تهمت مرتفع میشود .از این منظر ،مقتضی ادای شهادت که
همان عدالت است وجود دارد و عموم آیات مربوط به شهادت یعنی «وَ اشْهِدُوا ذَوَیْ
 .1البته در امور ثبت اسناد و امالک ،مأمور تنظیم اسناد ،معامالت را با شهادت شهود ثبت میکند و سند به
امضای شهود می رسد ،در این موارد شهادت برخی افراد پذیرفته نمیشود که مطابق ماده  59قانون ثبت اسناد و
امالک یک دسته از این افراد عبارتند از «خدمه اصحاب معامله».
 .2البته عالمه در کتاب مختلف الشیعه آوردهاند « :الوجه عندی أنّ شهادته إن تضمّنت تهمه أو جرّ نفع أو دفع
ضرر ،لم تقبل ،و إلّا قبلت ،و علیه تحمل الروایات المطلقه المانعه من القبول ،کما لو شهد لصاحب الثوب به إذا
استأجره لقصارته أو خیاطته أو غیرهما» (عالمه حلّى.)502/8 :1413 ،
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عَدْلٍ مِنْکُمْ» (طالق )2 :و «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ» (بقره )282 :شهادت اجیر
را نیز در برمی گیرد و مانعی نیز برای ادای شهادت وجود ندارد (ابن فهد حلّى:140۷ ،
.)525/4
الف -برخی از فقها از جمله شیخ صدوق (398 :1415؛ شیخ صدوق،)286 :1418 ،
شیخ طوسی در «النهایه» (شیخ طوسى ،)325 :1400 ،ابوالصالح حلبی (حلبى:1403 ،
 ،)436قاضی ابن برّاج ( ،)558/2 :1406ابن حمزه (بن حمزه طوسى ،)230 :1408 ،ابن
زهره (ابن زهره )440 :141۷ ،و کیدری ( )529 :1416معتقدند که شهادت اجیر به نفع
مستأجر پذیرفته نمیشود .روایات ذیل بر قول اخیر داللت دارند:
الف -موثّقه سماعه :قَالَ :سَأَلْتُهُ عَمَّنْ یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الْمُرِیبُ وَ الْخَصْمُ وَ الشَّرِیکُ
وَ دَافِعُ مَغْرَمٍ وَ الْأَجِیرُ وَ الْعَبْدُ وَ التَّابِعُ وَ الْمُتَّهَمُ کُلُّ هَؤُلَاءِ تُرَدُّ شَهَادَاتُهُمْ (شیخ طوسى،
.)14-15/3 :1390
ب -مرسله مذکور در من الیحضره الفقیه :قَالَ لَایَجُوزُ شَهَادَه الْمُرِیبِ وَ الْخَصْمِ وَ دَافِعِ
مَغْرَمٍ أَوْ أَجِیرٍ أَوْ شَرِیکٍ -أَوْ مُتَّهَمٍ أَوْ تَابِعٍ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَه شَارِبِ الْخَمْرِ وَ لَا شَهَادَه
اللَّاعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ وَ لَا شَهَادَه الْمُقَامِرِ (شیخ صدوق.)40/3 :1413 ،
ج -روایت العالء بن سیابه ،عن أبی عبد اللّه (علیه السّالم) قال :کَانَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ(ع)
لَایُجِیزُ شَهَادَه الْأَجِیرِ (شیخ طوسى.)21/3 :1390 ،
د -مرسله صدوق در معنی االخبار :قال النبی (ص) :لَاتَجُوزُ شَهَادَه خَائِنٍ وَ لَا خَائِنَه وَ لَا
ذِی حِقْدٍ وَ لَا ذِی غِمْرٍ عَلَى أَخِیهِ وَ لَا ظَنِینٍ فِی وَلَاءٍ وَ لَا قَرَابَه وَ لَا الْقَانِعِ مَعَ أَهْلِ الْبَیْتِ
لَهُمْ (شیخ صدوق.)208 :1403 ،
تفسیر شیخ صدوق از «القانع مع أهل البیت» ،فردی است که در وابستگی با قومی
چنان خصوصی شده که از نزدیکان آنان به حساب میآید ،مانند خادم و تابع (مزدور)
و اجیر و مانند آن؛ و اصل «قنوع» آن است که شخص با شخص دیگری باشد ،و از او
بخواهد که احسانش شامل حال وی گردد و با زبان از وی درخواست کند که از خیر
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خود بهره مندش سازد ،بنابراین چون این شخص گذران زندگی خویشتن را از آنان
میخواهد ،جایز نیست که به نفعشان گواهی دهد (همان.)209 :
هـ -صحیحه صفوان ،عن أبی الحسن (ع) قال :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَشْهَدَ أَجِیرَهُ عَلَى شَهَادَه
ثُمَّ فَارَقَهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ بَعْدَ أَنْ یُفَارِقَهُ قَالَ نَعَمْ وَ کَذَلِکَ الْعَبْدُ إِذَا أُعْتِقَ جَازَتْ
شَهَادَتُهُ (شیخ طوسى.)25۷/6 :140۷ ،
اقتضای جمع داللی عرف ی بین این روایات به همراه کثرت آنها و وجود صحیحه و
موثّقه میان آنها در کنار موثّقه ابوبصیر1که مشتمل بر لفظ «کراهت» میباشد آن است
که «کراهت»  ،بر غیر معنای مصطلح خود حمل شده و به معنای حرمت حمل شود .به
عالوه ،نمیتوان واژه کراهت در موثّقه ابوبصیر را قرینهای بر عدم اراده حرمت در
سایر روایات دانست؛ زیرا «کراهت اصطالحی» در اینجا فاقد معناست ،به این دلیل که
برای بیان حکم وضعی (نفوذ یا عدم نفوذ شهادت اجیر) به کار رفته است و متعلّق آن
فعل مکلّف نظیر شهادت دادن یا تحمّل شهادت نیست؛ لذا چارهای نیست که گفته
شود مراد از آن ،حرمت وضعی است (فاضل لنکرانى )505-504 :1420 ،که نتیجه آن
عدم پذیرش شهادت است.
بحث فوق نشان می دهد که قول أقوی در فقه ،عدم پذیرش شهادت خادم و نظایر
آن است و شایسته است مقنّن در اصالحات آتی قانون این نکته را مدّنظر داشته باشد.
البته بحث حاضر را نبای د در عدم پذیرش شهادت خادم نسبت به مخدوم منحصر
نمود بلکه همانگونه که در نظر شیخ صدوق منعکس شده بود شهادت تابع به نفع
متبوع نباید پذیرفته شود (شیخ صدوق398 :1415 ،؛ شیخ صدوق .)286 :1418 ،رابطه
تبعیّت ممکن است در قبال اخذ وجه باشد؛ نظیر همان اجیر ،کارگر یا مستخدم دولت؛
لیکن گاهی این رابطه تبعیّت بدون اخذ وجه است ،مانند رابطه تبعیّت مادون نسبت به

 .1رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الضَّیْفِ إِذَا کَانَ عَفِیفاً صَائِناً قَالَ وَ
یُکْرَهُ شَهَادَةُ الْأَجِیرِ لِصَاحِبِهِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَتِهِ لِغَیْرِهِ وَ لَا بَأْسَ بِهَا لَهُ عِنْدَ مُفَارَقَتِهِ( .شیخ صدوق.)44/3 :1413 ،
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مافوق در سلسله مراتب نظامی یا اداری .در این موارد نیز الزم است شهادت مادون
نسبت به مافوق که از وی تبعیّت میکند با دید تردید نگریسته شده و قابل جرح باشد.

نتیجهگیری
از نوشتار حاضر نتایجی به شرح زیر استخراج میگردد:
 .1در نظام حقوقی ما در زمینه پیش بینی راهکارهای مدیریّت تعارض منافع شاهد،
سه حالت متداول که ظنّ منطقی به جانبداری شاهد وجود دارد به عنوان ممنوعیّت
شاهد از ادای شهادت پیشبینی شده است؛ این موارد عبارتند از :ممنوعیّت ادای
شهادت توسّط ذینفع در دعوا ،ممنوعیّت ادای شهادت با وجود دشمنی دنیوی میان
شاهد و مشهودٌ علیه و ممنوعیّت ادای شهادت توسط متکدّی و ولگرد .قانونگذار ما در
زمینه توجه به اصل موضوع به درستی عمل نموده ،لیکن عملکرد وی در زمینه نحوه
بیان ممنوعیّت ،قابل نقد بوده و نیازمند اصالح است.
 . 2در زمینه ذینفع بودن شاهد الزم است اصالحات متعدّدی در قوانین جاری اعمال
گردد تا عالوه بر نفع ،دفع ضرر نیز در شاهد لحاظ گردد و در نهایت ،عالوه بر نفع
شخصی ،نفع وابستگان نزدیک نیز در نظر گرفته شود.
 .3در زمینه ممنوعیّت ادای شهادت توسّط ذینفع در دعوا ،یکی از نقایص اصلی،
فقدان مالک برای احراز دشمنی دنیوی است؛ در حالی که وجود مالک ها مخصوصاً
مالکهای عینی میتواند از سلیقه ای شدن موارد احراز دشمنی جلوگیری نماید و از
سوی دیگر ،طرفین دعوا نیز به خوبی از موارد جرح شاهد آگاهی مییابند و بهتر می
توانند نتیجه دادرسی را پیش بینی کنند؛ لذا الزم است این نقص در قوانین فعلی ما
برطرف شود و مقررهای مشابه بند  3ماده  413قانون آئین دادرسی مدنی مصوّب 1318
تصویب گردد.
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 .4در زمینه ممنوعیّت ادای شهادت توسط متکدّی و ولگرد ،الزم است مالک
ممنوعیّ ت پذیرش شهادت توسّط این افراد به سایر افرادی که دارای وضعیّت مشابه
هستند نظیر شاهدان اجارهای ،تعمیم داده شود و به عنوان مصداقی مستقلّ از موارد
«متّهم بودن شاهد» در قانون پیش بینی نمود و سپس در مقرّرات برای احراز این
مصداق ،سازوکارهای اجرایی نظیر تعبیه سامانه شناسایی ،پیش بینی شود.
 .5مقنّن ایرانی دو مورد از اصلیترین موارد ظنّ به جانبداری شاهد ،یعنی شهادت در
حالت وجود رابطه خویشاوندی میان شاهد با مشهودٌ له و شهادت در حالت وجود
رابطه خادم و مخدومی میان شاهد با مشهودٌ له را نادیده گرفته و برای مدیریّت تعارض
منافع شاهد در این زمینه ها قاعدهگذاری ننموده است .در بحث شهادت در حالت
وجود رابطه خویشاوندی میان شاهد با مشهودٌ له ،الزم است در نظام حقوقی ما همیشه
شهادت اقرباء با دیده تردید نگریسته شده و تنها در صورتی پذیرفته شود که قرائنی بر
خالف آن وجود نداشته باشد .در بحث شهادت در حالت وجود رابطه خادم و
مخدومی میان شاهد با مشهودٌ له نیز قول أقوی در فقه ،عدم پذیرش شهادت خادم و
نظایر آن است؛ و شایسته است مقنّن در اصالحات آتی قانون این نکته را مدّنظر داشته
باشد .البته بحث حاضر را نباید در عدم پذیرش شهادت خادم نسبت به مخدوم منحصر
نمود بلکه همانگونه که در نظر شیخ صدوق منعکس شده بود شهادت تابع به نفع
متبوع نباید پذیرفته شود .رابطه تبعیّت ممکن است در قبال اخذ وجه باشد نظیر همان
اجیر ،کارگر یاس مستخدم دولت؛ لیکن گاهی این رابطه تبعیّت بدون اخذ وجه است
مانند رابطه تبعیّت مادون نسبت به مافوق در سلسله مراتب نظامی یا اداری .در این
موارد نیز الزم است شهادت مادون نسبت به مافوق که از وی تبعیّت میکند با دید
تردید نگریسته شده و قابل جرح باشد.
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