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 چکیده
باشد. این ادله هم در و دعاوی کیفری استفاده از ادله شهادت میهای پر کاربرد در اثبات جرایم یکی از ادله

در  گردد کهدر این مقاله مشخص میلذا گیرد. مباحث جزایی و هم در امور حقوقی مورد استفاده فراوان قرار می

مسئولیت  ،شودتعبیر می« شاهد الزور»فقه و حقوق موضوعه نیز برای شاهد دروغگو که از آن در فقه به عنوان 

یابد و از طریق ترک فعل با فعل مادی تحقق می باشد که صرفاًکیفری وجود دارد. این جرم از جمله جرایمی می

هایی از قبیل شود. برای این جرم مجازاتگیرد، اما بزه شهادت کذب واقع نمیحقیقتی صورت میهر چند کتمان 

جز تشهیر،   و در حقوق موضوعه به است تعزیر )شالق( و تشهیر، حبس، حد، قصاص و دیه در نظر گرفته شده

انونی برای شهادت کذب شود. البته در حدود، خالء قمابقی مجازات شاهد دروغگو به تناسب نوع جرم اجرا می

بینی گردیده است و در باب قصاص نیز وجود دارد و فقط در جرم زنا مجازات جرم قذف برای شاهد کذاب پیش

شود و در جرایم اجرا می علیه، مجازات سلب حیات و قطع عضوبه تناسب مجازات جاری شده بر مشهود 

نی شده است. در خصوص آثار کیفری جرم بیبرای شاهد کذاب مجازات حبس و جزای نقدی پیشتعزیری 

حسب  ایجاد مسئولیت کیفری برای سایر اشخاص مثل ولی دم، قاضی، مأمور اجرای حکم  بر ،شهادت کذب
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 مقدمه

 این و شودمی اختالفات انواع دچار ناخواه و خواه ،خود اجتماعی زندگی در بشری جامعه

 عدالت دستگاه و حکومت به دعوی و خصومت فصل جهت که شودمی باعث هاکشمکش

 و دعوی اثبات جهت مدارک و دالیل ارائه ،اقدام اولین راستا این در .نمایند مراجعه کیفری

 . باشدمی حقایق کشف

 و جزائی مسائل در هم که باشدمی شهادت دعوا، اثبات ادله کاربرد پر ادله این از یکی

 کاربردیاز  دلیل، همین بهاست.  گرفته قرار فراوان استفاده مورد حقوقی و مدنی امور در هم

 .باشدمیبرخوردار  نیز زیادی حساسیت از و است برخوردار اثباتی ادله سایر از بیشتر مراتب به

 به حقوقی، یا کیفری امر یک مدعی تمسک اثبات، دلیل این روی پیش هایآسیب جمله از

 حقیقت دادن جلوه وارونه جهت ،دروغ شاهداناصطالح،  به یا دروغین یا حقوقی غیر گواهان

 برخوردار خاصی جایگاه از اسالم حقوق در شهادت و قضاوت. باشدمی قضات سازیگمراه و

 مقدس شارع. است شده داده اختصاص دو این به خاصی باب فقهی مختلف کتب در و است

 برای را عادل شهود شهادت قضا، مقام در عدالت اجرای و الناسحق و اهلل حق حفظ برای

 حضوردعواست.  اثبات ادله بارزترین از یکی ،شهادت چون ،است داده قرار حجت ،قاضی

 واقع، خالف بر شهادت گرابراز ولی امر واقعیت از خبربی گاه یا امر واقعیت از خبربی شاهدان

 از هستند حاضر فریب یا تهدید یا تطمیع با شرایطی هر تحت که قضایی محاکم کنار در

 بر گواهی نمایند، ناحق را حقی و جسته بهره خود پیشین کیفری سابقه سوء عدم و وجاهت

 هایواکنش به اکتفاء و کارسازی عدم از حاکی امروز به تا تخلفات این تداوم. مدعاست این

 معرفی ضرورت و کنونی قوانین در دروغ شهادت جرم با مقابله برای حبس و جریمه کیفری،

 که کارانهفریب عوامل این از جلوگیری جهت ،اساس این بر. است جرائم این مرتکبین عمومی

 برای را ایویژه کیفر ،مقدس شارع ،بیانجامد گناهبی یک ناحق شدن کشته به است ممکن بعضاً

 مجموع در .شودمی یاد تشهیر و عمومی معرفی به آن از که است گرفته نظر در دروغ شاهدان

 و شناسیمعنا بحث آن از یکی که است مطرح اساسی بحث دو ،دروغ شهادت لهمسأ به نسبت

 همچنین و دروغگو شاهد برای کیفری مسئولیت دیگری، است دروغ شهادت موضوع شناخت

 به اقدام دروغ شهادت از اطالع و علم سبب به یا و داشتند تبانی وی با که دیگری افراد برای

 چه( زور) دروغ شهادت از مقصود که این کشف تردیدبی. نمودند آن اجرای و حکم صدور

 و قصاص و حدود باب در خصوصاً آن بر مترتب هایمسئولیت و آثار و بوده گواهی نوع



 صحیح قضاوت و داوری امر گشایگره تواندمی مشابه عناوین با آن تفاوت یا ارتباط همچنین

 دروغ شهادت ارتباط نحوه در دقت که این به توجه با ویژهه ب .باشد قضایی مقامات عادالنه و

 عناوین این از یک هر اثبات اختصاصی هایراه مشابه، موارد سایر و شهادت از رجوع با( زور)

 این در که مجازات و نمود خواهد ترروشن پرونده قاضی برای را مجرمانه غیر و مجرمانه

 اهداف به دستیابی جهت ،بنابراین. شد خواهد مشخص گرددمی کذاب شاهد متوجه خصوص

 دیگر و شاهد کیفری مسئولیت که نماییم مشخص شودمی سعی مقاله این در نظر مورد

 مجازات باشد؟می ترتیب چه به قصاص و حدود باب در دروغ شهادت خصوص در ،اشخاص

 جرم آثار است؟ چگونه قصاص و حدود باب در موضوعه حقوق و فقه در دروغ شهادت

 مواردی چه شامل دروغ شهادت اثبات هایادله چیست؟ قصاص و حدود در دروغ شهادت

 باشند؟می

 (کذب) دروغ شهادت ماهیت -1

 تعبیر «الزور شهادت» عنوان به آن از فقه در و است شده شمرده کبیره گناهان از کذب شهادت

 روایات و آیات در دروغ شهادت .است شده بیان «دروغ گواهی» عنوان به قانون، در و شده

 متعال خدای فرقان، مبارکه سوره ۲2 آیه در. است شده نهی آن از و گرفته قرار مذمت مورد

 فاجتنبوا»: فرمایدمی حج مبارکه سوره ۱1 آیه در و «الزور یشهدون ال الذین و: »فرمایدمی

 در و است شده منع دروغ، شهادت از آیه دو هر در .«الزور قول اجتنبوا و االوثان من الرجس

 هذه قرء ثالثاثم قالها باهلل، الشرک الزور شهادت عدلت» :فرموده اسالم گرامی پیامبر حدیثی،

 نموده تکرار را جمله این بار ۱ و است آن با مساوی و شرک پایه هم دروغ، گواهی یعنی «االیه

 (11: 1۱31 دستغیب، شهید. )فرمودند قرائت را حج سوره ۱1 آیه و

 موضوعه حقوق و فقه در دروغ شهادت اثباتی ادله -2

 از شاهد رجوع -1 اسناد -1 قاضی علم -۱ شهادت -2 اقرار -1: از عبارتند دعوی اثبات ادله

 شمرده( خاصی شرایط با) جراحات و قصاص در دعوی اثبات ادله از نیز قسامه و شهادت

 عداد از متوفی اموال علیه ادعا و حقوقی مالی دعوی در احد و شاهد ضمیمه با قسم و شده

-می خودداری بحث این به ورود از موضوع بودن حقوقی لحاظ به که است آمده فقه در دالیل

 (13: 1۱31 کریمی،) .گردد

 دروغگو شاهد اقرار -2-1



. است شده تعریف شیء، اثبات و شیء به اعتراف حق، به اعتراف یا اذعانبه  لغت در اقرار 

 (21: 1۱81 نیا، شیخ. )است بودن ثابت معنی به «قر» ماده آن ریشه

 دروغگو شاهد علیه بر شهادت -2-2

 شرع و است کیفری و حقوقی از اعم دعوی، اثبات قانونی و شرعی مهم دالیل از یکی شهادت

 فردی توانمی عادل، شاهد نفر دو شهادت با و است شده قائل واالیی ارزش آن برای مقدس،

 فردی بر صلب و جلد و رجم از اعم شرعی حد عادل، مرد چهار شهادت با یا و قصاص را

 (همان. )نمود جاری

 شاهد شهادت بودن دروغ بر قاضی علم -2-3

است  شده اشاره آن به قانون و فقه در که است قاضی علم دعوی، اثبات ادله از دیگر یکی

 .است شده بیان خود علم از قاضی استفاده مجاز موارد فقط و نشده بیان آن از تعریفی ولیکن

 .بود نشده قاضی علم به ایاشاره ایران، اسالمی انقالب از قبل قانون در

  دروغگو شاهد علیه بر اسناد -2-4

 به عادی و رسمی از اعم سند. است جزایی و حقوقی از اعم دعوی اثبات دالیل از یکی ،اسناد

 محکمی دلیل و بوده محاکم در استناد قابل آن، مندرجات بودن واقع خالف ثبوت عدم شرط

 نزد هادادگاه یا و دادسراها در فردی هر بنابراین (پیشین کریمی،. )بود خواهد دعوی اثبات بر

 همان اساس بر تواندمی علیه مشهود نماید، کذب شهادت به اقدام ذیصالح رسمی مورینمأ

 در موجود رسمی سند را خود دعوی مستند و نموده کیفری شکایت کاذب، شاهد علیه ،ادناست

 اثر ترتیب رسمی، سند عنوان به شده ارائه سند به نیز کننده رسیدگی حاکم و دهد قرار پرونده

 شکایت صورت در رسدمی نظر به وصف این با (پیشین نیا، شیخ. )نمایدمی نظر اظهار و داده

 یا دادگاه صورتجلسه در که دروغگو گواه اظهارات اساس بر تواندمی قضایی مقام علیه، مشهود

 علیه بر دیگری دلیل اینکه ولو نماید گیریتصمیم کاذب، شاهد خصوص در شده قید دادسرا

 .باشد نداشته وجود شاهد

 شهادت از شاهد رجوع - 5 -2

-می خود، دروغ شهادت از شاهد شدن پشیمان اصطالح به و خود شهادت از شاهد رجوع آیا

 به مختص دعوی اثبات ادله اینکه یا باشد کذب شهادت در جرم اثبات دالیل عداد از تواند

 شاهد رجوع فقهی، یا و حقوقی کتب از یک هیچ در بود؟ خواهد قاضی علم و شهادت و اقرار



 به را کاذب شاهد لحاظ بدین تواننمی و است نشده شمرده دعوی اثبات دالیل از ،شهادت از

 (12: 1۱31 زاده، یوسف. )کرد محکوم دروغ شهادت عنوان

 و باشد داشته دیگری دالیل شهادت، از وی رجوع رسدمی نظر به گونهاین بنابراین  

 شهادت، اقرار، یعنی معمول طرق به مجازات اجرای و دروغ گواهی بزه اثبات برای است الزم

 ،باشد علم حصول برای ایقرینه تواندمی شهود رجوع و نمود اکتفاء رسمی سند یا قاضی علم

 شهادت در که نمایند اقرار رجوع از بعد شهود اگر اینکه یا دالیل سایر از مستقل دلیل به

 (همان. )بود خواهد اقرار باب از موضوع صورت، این در که اندشده تزویر مرتکب

 مذکور شرایط با قاضی علم عادل، شهود شهادت اقرار، در منحصر دعوی اثبات دالیل

 دروغ شهادت دعوی، اثبات دالیل اعداد از نیز رسمی سند مواردی در و باشدمی خود محل در

 اثبات برای مستقلی دلیل شهادت از شهود رجوع شد معلوم باال، توضیح با و گرددمی تلقی

 از دروغگو شاهد اگر و باشد علم حصول برای ایقرینه تواندمی و گرددنمی محسوب دعوی

 مطلق جرمی ،دروغ شهادت که آنجا از نماید رجوع راستا این در و شود پشیمان خود شهادت

 جرایم در و نداشته باشد تعزیری جرایم در وی مجازات در ثیریتأ نظر به است ممکن است

 مجازات سبب نتیجه در و حکم مبنای وی شهادت اگر تسبیب باب از نیز قصاص و حدی

 از قبل اگر اما ندارد دروغگو شاهد مجازات درثیری تأ شهادت از رجوع شود علیه مشهود

 و باشدمی علیه مشهود قذف موجب( لواط و زنا) عفت منافی جرایم در باشد مجازات اجرای

 .دارد پی در وی برای را قذف جرم مجازات

  دروغ شهادت مجازات -3

  کیفری حقوق قانون نظر از دروغ شهادت مجازات -3-1

 محضر در مطلب بیان و أداء هنگام و بوده ناظر واقعه زمان در که کسی نیز کیفری لحاظ از

 ناحق به حکم صدور سبب ترتیب این به و کند عوض عمد و علم روی از را واقعیت ،دادگاه

 محکوم اخالق و وجدان محکمه در و جامعه نظر در آن قباحت لحاظ به او عمل این گردد،

-می م.ق 110 ماده همان که است شده گرفته نظر در مجازات آن برای نیز قانون در و است

 در رسمی مقامات نزد ،گواه توسط دروغ گواهی ادای از است عبارت کذب شهادت. باشد

 نزد دادگاه در کس هر اسالمی، مجازات قانون تعزیرات بخش 110 ماده اساس بر. دادگاه



 و میلیون یک به یا حبس سال 2 تا روز یک و ماه ۱ به بدهد دروغ شهادت رسمی مقامات

 .شد خواهد محکوم نقدی جزای ریال میلیون 12 تا هزار 100

 رسمی مقامات نزد و دادگاه در کذب شهادت ادای با دروغ شهادت جرم مادی عنصر

 دروغ، شهادت جرم معنوی عنصر .شود می محسوب مطلق جرایم از جرم این .شودمی محقق

 از و است عمدی جرایم از جرم این مجرمانه است. عمل انجام قصد معنی به عام نیت سوء

 کرده شهادت قالب در اکاذیب بیان به مبادرت اشتباه به و سهواً که را کسی توان نمی رو این

 بزه این دهنده تشکیل اجزای از ،خاص نیت سوء. دانست 110 ماده مقررات مشمول است،

 .شود نمی محسوب

 :که شودمی محقق یزمان دروغ شهادت جرم مجازات و جرم تحقق شرایط

 در شهادت لذا. آید عمل به( اختصاصی و عمومی از اعم) دادگاه در دروغ شهادت ادای ـ1

 .نیست ماده این حکم مشمول شود، نمی اطالق دادگاه آنها به که مراجعی نیز و دادگاه از خارج

 شهادت استماع که فردی چنانچه ،رو این از باشد؛ رسمی مقامات نزد باید شهادت ادای ـ2

 بخش 110 ماده مشمول را شهادت ادای توان نمی باشد، نداشته را آن استماع صالحیت کند، می

 .دانست اسالمی مجازات قانون تعزیرات

. ت.ق 110 ماده تبصره نظر مورد موارد جزء جدید، .م.ق 118 ماده و ۲3 تا ۲1 مواد

 به. نیست کامل شهادت شرایط بلکه گیرد،نمی صورت دروغ شهادت مواد این در چون. نیست

 را زنا عادل، مرد یک شهادت انضمام به یا تنهایی به زنان شهادت ا. م.ق ۲1 ماده مثال؛ عنوان

، م.ق ۲۲ مادهطبق  و شودمی جاری قذف حد مذکور شهود مورد در بلکه کند،نمی ثابت

 معتبر حدسی شهادت و باشد مشاهده به مستند و ابهام بدون و روشن باید شهود شهادت

 آن، لزوم عدم و دادگاه حکم در تأثیر لزوم مورد در و بوده مطلق. ت.ق 110 ماده. «نیست

 دو با شهادت که مواردی در اگر. شودمی مورد دو هر شامل پس. است نشده ایاشاره صراحتاً

 حکم مشمول باشد، دروغ نیز او شهادت و بدهد شهادت نفر یک فقط است، مؤثر نفر چند یا

. ا.م.ق 1۲۲ ماده در شده ذکر شرایط فاقد کسی اگر شاهد شرایط مورد در. بود خواهد ماده این

-می 110 ماده مشمول او شهادت آیا که است ابهام محل بدهد، دروغ شهادت و باشد جدید

 چنین ماده اطالق پس. باشدنمی تأثیر به مقید و است مطلق مزبور، جرم ظاهر. خیر یا شود

 در باشد، شده صادر شهود شهادت مبنای بر تنها که احکامی همچنین .گیردمی فرا را موردی

 مقرر، قانونی مجازات به کاذب شاهد محکومیت و هاآن شهادت بودن کذب اثبات صورت



 مستند اگر اما. است شده صادر کذب شهادت مبنای بر که شودمی رأیی اعتباریبی موجب

 با صورت این در معتبر، اسناد یا و قسم یا امارات و قرائن مثل نباشد؛ شهود شهادت تنها رأی

 .شد نخواهد اعتبار فاقد صادره رأى قانونی مجازات به کاذب شاهد محکومیت

 :نمود تقسیم ذیل شرح به قسم دو به را دروغ شهادت مجازات توانمی کلی طور به

 باعث عمد روی از کذب شهادت اگر و دارد شهادت مورد به بستگی که اختصاصی مجازات

 وارد خسارت ارزش باید باشد، مالی خسارت اگر یعنی. گردد جبران باید است، شده خسارت

 عنوان به بپردازد. دیه یا شود قصاص باید باشد، بدنی و جانی خسارت اگر. بپردازد را شده

 عمد به بسته توانندمی بازماندگان اند،کرده اعدام یا قصاص را کسی او شهادت اثر در اگر مثال

  .کنند دیه یا قصاص درخواست مورد بودن خطا یا

 کامل طور به( کذب) دروغ شهادت مورد در جزایی قوانین مجازات خصوص در البته

 که است شده نقل السالم علیهم ائمه از فراوانی روایات در. است نکرده تبعیت فقهی نظرات از

 را او همه تا شود معرفی مردم به و شود گردانده شهر در و خورده تازیانه باید زور شاهد

 شهود که است این بر نیز فقها مشهور نظر. نگیرد شاهد عنوان به را او کسی و بشناسند

 کار و کسب و زندگی محل در و شوند تعزیر و نموده جبران اند،شده باعث که را خسارتی

 قانون شهود، تشهیر و معرفی مورد در که باشند دیگران برای عبرت سبب تا شوند معرفی خود

 از جلوگیری برای مثبتی اقدام تواندمی امر این که حالی در. است نکرده پیروی مشهور نظر از

 .آید حساب به جرم این

 قانون، در حبس تعیین و باشد نشده تعیین شاهد برای حبس فقه، در که این دیگر مورد

 موقع شاهد سر نتراشیدن و نکردن سوار در و شرعی نه است حکومتی احکام باب از

 بین و تراشید را سرش و کرد مرکبی سوار را شاهد تواننمی .دارند نظر اتفاق همه چرخاندن،

 امر این بیان ،نهایت در تعزیر. و تشهیر از غیر است مجازاتی خود این، چون چرخاند مردم

 در آن اجرای ضرورت و شاهد تشهیر زمینه در قانون سکوت لحاظ بهکه  است ضروری

-می قضات اساسی، قانون 11۲ اصل به استناد با رسدمی نظر به دیگران عبرت برای جامعه

 دروغگو، شاهد تشهیر بر حکم قانونی، حبس بر عالوه فقهی، معتبر منابع از استفاده با دنتوان

 فرد این بشناسید مردم زندمی فریاد منادی که است صورت این به تشهیر نحوه و نمایند صادر

 .است داده دروغ شهادت

 درحدود دروغگو شاهد مجازات -3-2



 حد اجرای موارد معاصرین، و قدماء از اعم فقها کتب و احادیث و روایات در تتبع و بررسی با

 بر شهادت شهودی چنانچه و است فریه و قذف مورد در منحصراً زور، شاهد برای شرعی

 که فریه حد شهود بر بوده، تزویری شهادت شد، معلوم و دادند فردی توسط لواط یا زنا وقوع

 :گرددمی بیان که دارد شقوقی زنا، وقوع بر شهادت .شودمی جاری است، تازیانه 80

 شالق مستوجب زنای بر شهادت -3-2-1

 صورت این در دارد. تازیانه صرفاً که محصنه غیر و محصن غیر زنای بر شهادت مانند 

 به منتهی اگر و داد نخواهد اثر ترتیب شرع، حاکم باشد، نشده حکم به منتهی اگر شهادت

 شهادت بر مبتنی صادره رأی باید و بوده نقض قابل نظر، تجدید مرحله در نشده قطعی حکم

 و باالتر مقام طریق از نشده، اجرا هنوز و شده قطعی رأی به منتهی اگر شود و نقض کذب،

 صادره، رأی اگر ولکن ندارد. وجود مشکلی حیث، این از و بوده نقض قابل دادرسی اعاده

 به قصاص عنوان به آیا شده، زده علیه مشهود بر شالق و گردیده شرعی حد یاجرا به منتهی

 قانون زمینه این در ؟گرددمی اجرا مفتری حد یا شودمی جاری شهود به شالق، تعداد همان

: اینکه عنوان تحت ایجمله فقط و اندنشده قائل تفصیل هم فقهی معتبر منابع در و بوده ساکت

 از قبل که نشده است معلوم و شودمی جاری فریه حد دادند زنا در کذب شهادت شهود، اگر

 حد اجرای از بعد که رسدمی نظر به منطقی آن. البته از بعد یا است علیه مشهود بر حد اجرای

 حدود مجازات خصوص در و آیدمی وجود به شاهد برای مجازات امکان علیه مشهود بر

 در قذف مجازات بر عالوه  محصنه غیر و محصن غیر زنای مثل حدی شالق مستوجب

 اجرا باید شاهد بر تسبیب عنوان به مجازات این علیه، مشهود بر شالق حد اجرای صورت

 .شود مرتفع باید مجازات قانون در خالء این و شود

 شهادت در زنای موجب رجم  -3-2-2

فی  قضى( ع)المؤمنین امیر ان(: ع) الصادق عن مسمع خبر فی و: »فرمایند می سبزواری مرحوم

 یغرم: قال منهم، واحد یرجع ثم فیرجم، یجامعها؛ امراه مع رأوه انهم رجل اعلى و شهد اربعه

 او رجعو ان و الدیه، نصف غرما علینا، شبه: قاال و اثنان رجع فان على، شبه: اذ قال الدیه ربع

 تقدیم قاعده ایضا علیه تدل و جمیعا قتلوا الزور، شهدنا: قالوا وان الدیه، غرموا علینا شبه: قالو

 صادق امام از مسمع خبر در «.مغرورة المباشر و صار اقوى، السبب کان اذا المباشر، على السبب

 مردی بودند داده شهادت که نفر مورد چهار در السالم علیه علی حضرت که آمده السالم علیه

 کرده رجوع شهود، از یکی بود شده اجرا رجم حکم و اند دیده مجامعت حال در زنی با را



 نفر دو اگر و بود شده مشتبه من برای امر بگوید، اگر نماید می پرداخت را دیه ربع: فرمودند

 که است صورتی در این. دهند می کامل دیه کنند، رجوع همه اگر و دیه نصف کنند، رجوع

 به)شوند می کشته همه ایم، داده کذب شهادت هعمد: بگویند اگر و کردیم اشتباه: بگویند

 به هم مباشر بر سبب بودن مقدم قاعده: فرمایند می سبزواریمرحوم  سپس(. قصاص عنوان

 برای که باشد خورده فریب مباشر و باشد مباشر از اقوی سبب وقتی دارد، داللت معنی این

 .است سبب متوجه مسئولیت و نیست مباشر مسئولیت

 فریه شهادت دروغ حد مورد در فقهاء نظر -3-2-3
 (ره) خمینی امام دیدگاه حضرت -الف

 که شهادتی از شهود اگر»: فرمایندمی الوسیله تحریر 8 مسئله در( ره) خمینی امام حضرت

 و شودنمی صادر حکم باشد، حکم از قبل و شهادت اقامه از بعد اگر کنند، رجوع اند،داده

 شاهد حکم اند،داده کذب شهادت که کردند اقرار اگر و شودنمی اخذ شهود، از هم غرامت

 شودمی پذیرفته هاآن شهادت برگشتند، آیا خود رجوع از بعد اگر و است جاری آنها بر فاسق

 بر تعمد بر اعتراف شهود و بود زنا کذب، شهادت موضوع اگر و دارد اشکال وجود نه؟ یا

 (۱12: 110۱الخمینی،  موسوی) «.شود می جاری قذف حد نمودند، شهادت در کذب

 دیدگاه شیخ مفید -ب

یعنی کمتر از  ،واجب است شاهد زور تعزیر شود به کمتر از حد قذف» :شیخ مفید می فرمایند

حکم به چرخاندن او در بلد نماید تا مردم او را سزاوار است قاضی  تازیانه تعزیر شود و 80

 ((۲31: 111۱، )شیخ مفید« بشناسند.

 حد بوده، دروغ گواهی زنا بر شهادت در شود معلوم اگر که رسدمی نظر به بنابراین

 تنبیه قذف حد از غیر نشده مشخص و شودمی جاری شهود، بر تازیانه ضربه 80 یعنی قذف

 هم، فقهاء سایر کتب در تتبع با. باشدمی کافی قذف حد همان یا دارد وجود شهود بر دیگری

 حد حکم اجرای از بعد شهادت بودن کذب ثبوت صورت در و است مضمون همین تقریباً

 خصوص در حدود در فقط فقها نظر اساس بر چند هر البته گردد.می جاری شهود بر قذف

 بیان مجازاتی حدود سایر خصوص در و گردیده ذکر قذف حد موجب دروغ شهادت زنا جرم

 .دارد وجود حدود مجازات باب در که است قانونی خالء نوعی به سکوت، این. است نشده

 حد از غیر بنابراین. شوند مستثنی قاعده این از حدود سایر که رسدنمی نظر به منطقی زیرا

 است، شده اجرا علیه مشهود بر تسبیب باب از که حدود سایر در مجازات نوع تبع به قذف



 است داده حدود زمره در جرایم در دروغ و کذب شهادت که شاهدی به باید که گفت توانمی

 این البته شود، اجرا نیز شاهد بر علیه مشهود خصوص در شده اجرا مجازات تناسب به

 وارد علیه مشهود بر جسمی آسیب برای حد، اجرای حین در که است مجازاتی از غیر مجازات

 .بود خواهد جبران قابل تسبیب، باب از که شودمی

 قصاص باب در دروغگو شاهد مجازات -3-3

 شده بیان مفصالً فقه، در که است قصاص دروغگو، شاهد شرعی هایمجازات از دیگر یکی

 .است قصاص همان فقه، در( دروغ) زور شاهد اصلی مجازات: گفت توانمی است.

 :نماییممی بندیجمع و بیان را فقها نظریه بدواً موضوع، شدن روشن برای 

 آن موضوع که دادند امری بر شهادت شهود، اگر: فرمایندمی 10 مسئله در خمینی امام حضرت

 از اعم شد، قصاص علیه مشهود و گردید قصاص به منتهی شهود، شهادت و بوده جرح یا قتل

 این در کردند، رجوع خود شهادت از شهود قصاص، از بعد و عضو قصاص یا نفس قصاص

: کردند اقرار اگر و شوندمی قصاص بوده تزویر و دروغ به شهادت: کردند اقرار اگر صورت

 و اندداده زور شهادت عمداً :کردند اقرار بعضی اگر، و نمایندمی پرداخت دیه کردیم، خطاء

 به دیه خطاء مقرین بر و است ثابت قصاص عمد، رینصمق برای کردند، خطاء بر اقرا بعضی

 همه اگر و چهارم یک بودند چهارنفر اگر و دوم یک بودند، نفر دو اگر یعنی ؛نصیبش اندازه

 و کند قصاص را شهود همه تواند،می دمولی اند؛داده دروغ شهادت عمداً: کردند اقرار شهود

 افراد صورت این در و کند قصاص را بعضی تواندمی و نماید رد شهود، ورثه به را دیه فاضل

  (همان. )نمایند پرداخت شده قصاص فرد به را دیه خود، نصیب اندازه به باقی

 حد موجب که بدهند امری بر شهادت شهود اگر: فرمایندمی خمینی امام  11 مسئله در

 محاربه و محارم با زنای مثل) است قتل موجب یا و( محصنه و محصن زنای مثل) است رجم

 شهود بقیه و دادم دروغ شهادت: بگوید شهود از یکی قتل، یا رجم حکم اجرای از بعد و...( و

 را نفر یک از بیش دیه و بکشد قصاص باب از را همه تواندمی دمولی نمایند، تصدیقش هم،

 سهم خود، سهم نسبت به شهود خود و بکشد را یکی اینکه یا و نماید پرداخت زور، شهود به

 بقیه و نمود کذب شهادت بر اقرار یکی، اگر و نمایند پرداخت را شده قصاص شاهد دیه

 .است اجراء قابل فرد، همان به نسبت حکم نکردند تصدیق

 به منتهی که دادند فردی علیه بر شهادت شاهد، نفر دو اگر: فرمایدمی 1۱ مسئله در 

 شهادت شهود، که شد ثابت علیه، مشهود دست قطع از پس و گردید ید قطع حکم اجرای



 رد نفر دو آن به را دست یک دیه و کند قصاص را شاهد دو هر تواندمی ولی اند،داده کذب

 شده، قصاص زور شاهد به را دست دیه نصف دیگر، نفر و ببرد را دست یک اینکه، یا و نماید

 شهادتعمداً : گفتند و کردند رجوع شهود، خود بلکه نشد، اثبات شهود تزویر اگر و نماید رد

 افراد، تشخیص در و کردیم اشتباه :گفتند اگر و است تزویر شاهد مثل هاآن حکم اندداده دروغ

. شودنمی پذیرفته دیگر هاآن شهادت و بدهند باید دیه صورت این در شدیم خطاء مرتکب

 (همان)

 در که حالی در دارد قصاص حق ولی ؛است شده بیان مسئله این در که این به توجه با

 تواند،می خودش و است زنده شده، ید قطع علیه مشهود که است این بر فرض ید، قطع

 قتل، یا رجم حد اجرای علت به علیه مشهود که است مواردی در ولی قصاص و نماید قصاص

 قطع فرد اگر که است بوده این خمینی امام نظر رسد،می نظر به مورد این در لذا و نباشد زنده

 تواند،می ولی صورت این در باشد، رسیده او ولی به قصاص حق و کرده فوت شده، ید

 معاصرین، و قدماء از اعم فقهاء نظرات به توجه با ،طرفی از .بگیرد دیه یا و نماید قصاص

 در فقهاء بین در اختالفی و است جعفری شیعه فقه مسلمات از ،(دروغ) زور شاهد قصاص

 تواندمی بخواهد، علیه مشهود ولی اگر که دارد وجود نظر اتفاق نیز و ندارد وجود مسئله این

 را شده قصاص فرد دیه خود، سهم نسبت به شهود بقیه و نماید قصاص را شهود از یکی

 فاضل باید صورت این در. کند قصاص را همه علیه، مشهود ولی اینکه یا و نمایند پرداخت

 حکم مبنای اگر دروغ شهادت مبنای بر مجازات خصوص در بنابراین. نماید پرداخت را دیه

 باعث و دهد دروغ شهادت قضایی مقامات نزد دادگاه در شاهد و باشد دروغ شهادت

 شهادت جرم ثبوت صورت در تسبیب جهت به ،شود عضو و نفس قصاص به محکومیت

 مشهود یا دمولی تقاضای با و شودمی ثابت وی بر علیه مشهود بر شده اجرا مجازات وی دروغ

 .شودمی اجرا ایشان مورد در علیه

 

 دروغ شهادت آثار -4

 امور در همین برای دهد، تغییر دادگاه در را حکم یک سرنوشت تواندمی کوچک دروغ یک

 قانون در دروغ شهادت برای که مجازاتی دادگاه، در گواهی ادای از قبل باید قاضی ،جزائی

 شود،می حکم بطالن باعث دروغ شهادت ،قانون طبق. بدهد تذکر شاهدان به را شده بینیپیش

 ضمن برسد، اثبات به قطعی حکم موجب به و صالح دادگاه در باید شهادت بودن کذب این اما



 مستحق است، شده ناحق به حکم صدور سبب چون دهد،می دروغ شهادت که کسی که این

 دروغ شهادت ارائه که شود تصور نباید البته. گیردمی قرار تعقیب مورد و بود خواهد مجازات

 صدور در اگر حتی بلکه دارد، مجازات گردد محکومیت صدور به منجر که صورتی در فقط

. شودمی مجازات دروغگو شاهد هم باز شهادت بودن کذب اثبات با باشد، نداشته تأثیری رأی

 عواقب متوجه را او و دهند می قسم راستگویی به را فرد شهادت، از قبل دادگاه در زیرا

 مجرم کند، می دروغ شهادت ارائه به اقدام آگاهانه که فردی ،ترتیب این به .کنند می شهادتش

 داشته تأثیری دادگاه یرأ صدور در وی شهادت که ندارد اهمیتی اینجا در و شود می محسوب

 شهادت طرفی از .است مطلق ،دروغ شهادت جرم مجازات حقیقت در زیرا خیر؛ یا باشد

 شکایت بدون حتی و است عمومی جرایم جمله از دادگستری حقوقی اداره نظریه طبق ،کذب

 .باشدمی کیفری تعقیب قابل دادستان طرف از خصوصی شاکی

 شهادت ادای از قبل آثار -4-1

 از دو، این زیرا. رودمی شمار به شهادت ادای برای حقوقی مهم اثر دو شهود، جلب و احضار

 آیین قانون ۱21 و ۱20 ،211 ،201 ،201 مواد. است شهادت ادای بودن آمره آثار و نتایج

 فقها، از برخی اعتقاد به. است نموده بیان را شهود جلب و احضار شرایط کیفری دادرسی

، نجفی. )نیست ضمان موجب ولی است، حرام اخالقی نظر از اگرچه شهادت، از امتناع صرف

 مطرح مستقلی و صریح بحث صورت به شهود جلب و احضار فقهی نظر از اما( ۱11: 1101

-نموده مطرح «الشهود إحضار المدعی یکلف عنوان تحت فقها از بعضی که آنچه و است نشده

 ارائه حق معنای به بلکه نیست، اصطالحی احضار مقصود( 111: 1۱81 اردبیلی، موسوی) اند

 .است مدعی توسط شهود

 میزان در ثیریتأ هیچ شهادت ادای از قبل شهادت آثار خصوص در رسدمی نظر به

 سبب هنوز ،شاهد و باشدمی تسبیب باب از دروغ شاهد مجازات چون ندارد وی مجازات

 .است نداده انجام ایمجرمانه فعل و شود وارد علیه مشهود به مجازاتی که نشده

 شهادت ادای از بعد آثار -4-2

 به ادامه در که. است مواجه ایناخواسته و خواسته تبعات و آثار با شهادت ادای از پس شاهد

-می ثابت قاضی برای که این یا: نیست خارج حالت سه از غالباً شاهد شهادت .پردازیممی آن

 اقرار خود شاهد یا و( زور شهادت) است شده متوسل دروغ به شهادت موضوع در او که شود

 یا و( شهادت از رجوع) است نموده اظهار را واقع خالف شهادت مورد در که نمایدمی



 شود، ثابت کذب شهادت که فرضی در اما است شده اداء واقع با مطابق و صحیح شهادت

 کذب شهادت فقه، در .بپردازد سنگینی بهای مدنی و کیفری نظر از مورد حسب بر باید شاهد

 (۱11: 1۱8۲ طوسی،. )است کبیره گناهان از

 در که است گرفته نظر در کیفری مسئولیت آن برای مدنی مسئولیت بر عالوه نیز قانون

 حسن، بن محمد نجفی،. )شد خواهد منجر هم وحد نفس قصاص محکومیت به مواردی

 اوالً: است قطعی شرعی، مجازات دو حداقل دروغ شهادت مصادیق تمام در (۱11: 1101

 عموم اطالع به کذب شهادت موضوع او سکونت محل محدوده در ثانیاً و شودمی تعزیر شاهد

 صورتی در اما( 31: 1۱۲1 همو،. )شود پرهیز او شهادت پذیرش از بعدی دعاوی در تا رسدمی

 نظر از ایعدیده خطرات با شاهد هم باز شود، ادا واقع با مطابق و صحیح نحو به شهادت که

 رجم حد مانند هامجازات از برخی اجرای در شاهد حضور شرط به توجه با) روانی و امنیتی

 مواجه علیه محکوم جویی انتقام حس تحریک خصوصاً( جدید. م.ق 10۲ و 33 ماده زنا، در

 که آنچه از. است شده ضرر خوف عدم به مقیدشهادت  ادای وجوب ،فقه در لذا. شد خواهد

 به اگر شهادت که شودمی حاصل نتیجه این شد، مطرح شهادت ادای از بعد آثار مورد در

 مسئولیت گردد، ادا اشتباه نحو به اگر و دارد مدنی و کیفری مسئولیت شود، اقامه کذب صورت

 .دارد کیفری بعضاً و مدنی

 به توجه با و شودمی خارج دالیل عداد از شهادت کنند، رجوع حکم از قبل شهود اگر

 نظر به (21: پیشین نیا، شیخ. )شودمی صادر حکم( باشد موجود اگر) دیگر دالیل و جهات

 کالم صدق بر ظن زیرا. ندارد وجود فقها میان حکم صدور عدم زمینه در نیز اختالفی رسدمی

 یا هستند صادق خود اول کالم در آنان که داندنمی ایشان شهادت با حاکم و نیست باقی شهود

 رجوع اما .آیدنمی دست به حکمی و ماندنمی باقی گفتارشان صدق بر ظن پس. آخر کالم در

-می حکم استیفای از بعد یا و حکم استیفای از قبل یا است حالت دو به ،حکم از بعد شهود

 شود، تلف به مشهود و کنند رجوع آن استیفای از قبل و حکم صدور از بعد شاهدان اگر. باشد

 یا و مثلی نحو به غرامت. بدهند غرامت باید و هستند ضامن شهود ولی شود،نمی نقض حکم

 ضمان باعث که تسبیب قاعده علت به باشد،می آن مانند یا قصاص یا و دیه یعنی است؛ قیمی

( علیه مشهود) شده متضرر نقض قابل غیر حکم اجرای از که کسی ،الناس حق در. شودمی

 که ،اهلل حقوق در. بخواهد خسارت و نموده شاهد علیه دادخواست تقدیم به مبادرت تواندمی

 حکم مستند وقتی دروغ شهادت است، همراه جبران قابل غیر و سنگین هایمجازات با معموالً



 موجبات از حکم اجرای از قبل و حکم صدور از بعد و حکم صدور از قبل باشد، گرفته قرار

 باشد قطعی حکم صدور از بعد رجوع اگر( ۱۲: 1۱83 گلدوزیان،. )باشدمی حکم نقض

 علیه تواندمی حکم از متضرر و شودنمی پذیرفته جهت این به دادرسی اعاده درخواست

. بنماید را خود بر وارد زیان مطالبه و نموده دعوا اقامه اند،کرده رجوع شهادتشان از که گواهانی

 ( همان)

 یکی ؛است تصور قابل صورت دو به دروغ شهادت از بعد آثار که این به عنایت با 

 و فعل ترک با شهادت اینکه دیگری و شود بیان موضوع با مرتبط و مادی فعل با دروغ شهادت

 خودداری بوده آن به واقف که شهادتی ادای از شاهد یعنی .شود همراه اطالعیبی ابراز با

 .نماید

 شرح به آثاری کذب شهادت گفت توانمی مادی فعل با دروغ شهادت خصوص در 

 .است متفاوت کیفری و مدنی امور در مورد حسب بر که دارد ذیل

 و ماه سه) تعزیری حبس رسمی، مقامات حضور در و دادگاه در دروغ شهادت مجازات - 1

( ریال میلیون دوازده تا هزار پانصد و میلیون یک) نقدی جزای یا و( حبس سال دو تا روز یک

 .است دیات و قصاص و حدود باب در مقرر مجازات بر عالوه مجازات این. بود خواهد

 صدور از بعد چه باشد حکم صدور از قبل چه است، حکم بطالن موجب دروغ شهادت -2

 اسالمی مجازات قانون 110 ماده البته .است اثربی شود صادر اساس این بر که حکمی هر و آن

 شامل را کیفری مسئولیت فقط و است نشده کذب شهود توسط خسارت جبران بحث متعرض

 گردد، خسارت ورود سبب کسی هرگاه مدنی، مسئولیت کلی قواعد مطابق چنینهم. شودمی

 اگر. نمایند جبران را دیده زیان خسارت باید شهود نیز کذب شهادت در. نماید جبران باید

 که شهودی نباشد، ممکن اگر و شودمی مسترد باشد، داشته وجود و باشد اموال از به محکوم

 . بپردازند را غرامت باید و هستند ضامن اند،داده کذب شهادت

 اعمال هامجازات جمع قاعده باشد، دیات یا قصاص حدود، مورد در دروغ شهادت اگر -۱

 حدی جرائم مخصوص مجازات هم و دروغ شهادت به مخصوص مجازات هم یعنی. گرددمی

 در اما. است شده گرفته نظر در باشدمی دیه یا و قصاص حکم هاآن برای که جرائمی و

 فعل حالت) قبلی حالت با متفاوت آن آثار رسدمی نظر به فعل ترک با شهادت خصوص

 امری وقوع بر شاهد و داشته حضور مشخصی مکان و زمان در فردی اگر زیرا. است (مادی

 مکان آن در که دارد اظهار دروغ به ولیکن شده حاضر شاهد عنوان به دادگاه در سپس و باشد



 چه اگر حالت این در فرد رسدمی نظر به است، نبوده امری شاهد یا و نداشته حضور زمان یا

 هر و است کرده انکار دروغ به را خود بودن شاهد یا خود حضور واقعیت و است گفته دروغ

 با لیکن و باشد دعوا دیگر طرف ضرر به و طرف یک نفع به وی اقدام این است ممکن چند

 شهادت ادای خصوص در و است کرده انکار دروغ به را خود بودن شاهد وی اینکه به توجه

 دروغ شهادت ادای جرم مرتکب تواننمی را وی بنابراین، است نداده صورت اقدامی دروغ

 امتناع به واقع در حالت این بیشتر و بود همراه فعل ترک با وی اقدام ،صورت این در دانست.

 آگاهانه و مادی فعل با کذب شهادت جرم و کذب، گواهی بیان نه است نزدیک شهادت بیان از

 .یابدمی وقوع دادگاه رسمی مقامات نزد جرم موضوع با رابطه در

 به لذا. باشدمی یکی قتل با قصاص و سرقت در حکم صدور از قبل شهود رجوع حکم       

 اگر .شودمی پرداخته موارد این به فقط باشد،می قتل مورد در بحث موضوع که این جهت

 نه برگردد، حکم صدور از قبل و آن اقامه از بعد خود شهادت از دو آن از یکی یا شاهدان

 سبزواری،. )باشدمی نص و اجماع و اصل خاطر به این و مجازاتی نه و دارد وجود حکمی

 کنند اعتراف شهود اگر. شودمی برطرف شبهه با حدود که آمده مستفیض خبر در( 12۲ :111۱

: 1103 عاملی، حر) ؛شوندمی تعزیر و بوده فاسق اند،داده کذب شهادت عمد روی از که این به

 هنگام در یا و بوده شهادت ادای هنگام در یا دروغ این و اندگفته دروغ حال هر به زیرا (۱11

 و مسموع دیگر شهادتشان ولی نیستند، فاسق کردیم، اشتباه بگویند اگر اما، شهادت از رجوع

 از شهود صدق به نسبت را خود ظن قاضی شهود، رجوع با چنین،هم. بود نخواهد اعاده قابل

 صادر حکم نیز محتمل قول با و شودمی کذب و صدق بر محتمل شهود قول و دهدمی دست

 ادای در عمد به شهود که صورتی در رسدمی نظر به اما( 1۲۱: 1111،الثانی شهید. )شودنمی

 خود شهادت در خطا به اعتراف صورت در و شوندمی تعزیر کنند، اقرار کذب شهادت

 و سرقت شهود رجوع حکم همان نیز قتل شهود رجوع مورد در. شد نخواهند مجازات

 .باشدمی جاری حکم از قبل قصاص

 یا و شده قطع علیه مشهود دست و شود ثابت استیفا از بعد شهود تزویر کهصورتی در

 قصاص را دو هر هاآن به دیه نصف رد از بعد دست، قطع در تواندمی ولی باشد، شده قصاص

 اگر. دهدمی یکی آن به را دیه چهارم یک دیگری کند، قصاص را یکی بخواهد اگر و کند

 دارد، سرقت جرم در دروغ شهادت که اثری .شوندمی قصاص کنند، اقرار خود عمد به شهود

 دارد، حق علیه مشهود شود، ثابت هاآن تزویر علیه مشهود دست قطع از بعد اگر که است این



 دیگری و کند قصاص را یکی اینکه یا و کند قصاص را هاآن دو، هر به دیه نصف رد از بعد

 (۱1۱: 110۱ الخمینی، موسوی. )برگرداند صاحبش به را دیه ربع

 صورت این غیر در شوند،می فاسق کنند، اعتراف دروغ شهادت در تعمد به شهود اگر

 المؤمنین امیر: فرمایدمی که صحیحی روایت در( ع) صادق امام فرمایش دلیل به. نیستند فاسق

 نمود، قطع را دستش است، سارق که دادند شهادت او علیه نفر دو که مردی درباره السالم علیه

 که کسی مورد در ما و است سارق این: گفتند و دادند شهادت دیگری مرد علیه شاهد دو آن

 نصف که شاهد دو آن بر فرمود حکم حضرت. شدیم اشتباه و شبهه دچار شده قطع دستش

 عاملی، حر. )نپذیرفت دوم مرد مورد در را هاآن شهادت و بپردازند خسارت عنوان به را دیه

1103 :۱11 ) 

 در علیه مشهود مجازات باعث که زمانی در شاهد قصاص خصوص در رسدمی نظر به

 از کدام هر به دیه نصف رد با دست قطع در و ندارد وجود بحثی هیچ گردیدند سرقت جرم

 و قصاص را یکی ،باشند نفر دو اگر یا و کندمی قصاص را علیه مشهود از یک هر هاآن

 رجوع دارد وجود خصوص این در که اینکته البته. برگرداند صاحبش به دیع ربع دیگری

 متوجه دوباره رجوع از بعد را شهادت که ایگونه به البته باشدمی دروغ شهادت از شهادت

 شهادت خصوص در اگر صادق امام از روایت طبق صورت این در .نمایند دیگری شخص

 در و است ثابت دیه و قصاص تناسب به باشد شده سارق متوجه مجازاتی ،اول دروغ

 .نیست مرتبت آن بر اثری نیز باشد درست شهادت اگر حتی دوم شهادت خصوص

 آن آثار و نفس قصاص در دروغ شهادت -4-2-1

 مستثنی امر این از دروغ شهادت. دارد خود دنبال به را آثاری مسلماً جامعه در جرمی هر تحقق

 محقق جرم این قتل و جرح سرقت، زنا، نظیر جرائمی اثبات در اگر که مخصوصاً نیست،

 . باشدمی ناپذیرتر جبران و شدیدتر مراتب به آن آثار گردد،

 و عمد شبه قتل عمد، قتل: اندکرده تقسیم قسم سه به را قتل اسالمی حقوق و فقه در

شده است  گرفته نظر در قسم سه این برای اختصاصی جنبه از  که مجازاتی. محض خطای قتل

 به یا است مباشرت به یا عمد قتل. باشد می دیه دیگر مورد دو در و قصاص عمد، قتل در

 اشاره آن به تسبیب جهت از عمد قتل در که مواردی از یکی( 21۱: 1۱۲1 خوبی،. )تسبیب

 شهادت دروغ به قاضی نزد کسی گاه هر که صورت بدین. باشدمی دروغ شهادت است، شده

 اگر و است ضامن شاهد نماید، محکوم را شخصی شاهد، دروغ شهادت اثر در قاضی و دهد



 یا و قصاص به محکوم شاهد برساند، قتل به را علیه محکوم شاهد دروغ شهادت اثر در قاضی

 عمداً شهود که شود ثابت اگر یعنی .است مباشر از اقوا سبب صورت این در. گرددمی دیه

 باشد اموال از به محکوم اگر و شودمی باطل حکم باشد، حکم از بعد امر این و اندگفته دروغ

. شود برگردانده محکوم به باشد نشده تلف است اگر شده گرفته او از که چه هر است واجب

 (همان. )است ضامن زور شاهد نباشد، ممکن امر این اگر

 شد آن به عالم حاکم و است شده واقع زور شهادت سبب به حکم که شد ثابت اگر 

 پس( نیست مؤثر حکم نقض در حکم از بعد رجوع و تعارض که اقرار و بینه طریق از نه)

 به مأخوذ مال و نمایدمی نقض بوده مختل آن در حکم میزان واقع در که را خود حکم ،حاکم

 آن لوازم و حکم آن در دخالت حسب به زور شهود شد، متعذر اگر و شودمی استعاده حکم،

 باشد، شهادت بودن دروغ به عالم نیز مشهودله اگر( ۱11: پیشین ،نجفی. )شوندمی تغریم

 عهده بر غرامت و نیست ضامن که است این ظاهر باشد، قضیه به جاهل اگر اما است، ضامن

-می کشته زور شاهد قتل در باشد، حد یا جراحت یا ید قطع یا قتل به مشهود. باشدمی شهود

 که شود ثابت اگر( پیشین خوبی،. )شودمی قصاص نیز حدود و جراحت و ید قطع در و شود

 ثابت حکم اجرای از بعد و باشد قتل به مشهود اگر و شده نقض حکم هستند، دروغگو شهود

 حکم مانند هاآن حکم و است ثابت هاآن بر قصاص اند،داده دروغ شهادت شهود که شود

 الخمینی، موسوی. )اندگفته دروغ عمد روی از که کنند اقرار و برگردند که است شاهدانی

 کردمنمی فکر ولی کردم دروغ تعمد بگوید علیه مشهود قتل از بعد شاهد اگر( ۱1۱: پیشین

 باشد، داشته احتمال او درباره شبهه این و شودمی قبول خاص موضوع این در من شهادت

: پیشین نجفی،. )است عمد شبیه خطای واسطه به مغلظه دیه ثبوت و قصاص سقوط اظهر

۱11) 

 آن از یکی یا و بپردازد شاهد دو اولیای به کامل دیه یک مقتول ولی باید ،قتل مورد در

 به اعتراف صورت در و دهدمی شده قصاص شاهد به را دیه نصف دیگری و شده قصاص دو

 خطا و عمد در اگر. دهدمی را دیه نصف کند، خطا به اقرار یکی اگر و دهندمی دیه هم با خطا،

 از بعد عمد به معترف پس. شودمی رفتار قولش مطابق کس هر مورد در باشند، مختلف شهود

 دیه جنایت از سهمش اندازه به خطا به معترف و شودمی قصاص جنایت از اشدیه مازاد رد

 ( ۱12: 1110 ادریس، بن حلى. )پردازدمی



 واقع قصاص قاتل از شهادت طبق بر حکم از بعد و بوده قتل بر کذب شهادت اگر

 قصاص، مباشر اگر. رجوع در آن ثبوت مثل است؛ ثابت( دروغ) زور شهود بر قصاص شده،

 اعتراف که شهود شد، شهود تزویر به معترف حکم صدور و شهادت از بعد و بود دم ولی

 دیه یا قصاص مباشر، بر و است شده معلوم ایشان تزویر چه اگر نیستند، ضامن اندنکرده

 در محتمل عذر با عدم اظهر باشد، متقدم اشکال قصاص ثبوت در اگر البته است، ثابت صلحی

 نماید، تزویر به اعتراف و باشد قتل در مباشر ولی اگر (پیشین نجفی،. )است دیه ثبوت و خطا

 او بر دیه کرد،می خطا به اعتراف اگر که طورهمان. است ولی بر قصاص و نیستند ضامن شهود

 که است این ترشایسته است، وجه دو کنند، رجوع هم با شهود هم و ولى هم اگر. شدمی ثابت

 قاتل برای ابزاری مانند شهود و است مباشر او زیرااست؛  ولی عهده بر کامل دیه یا قصاص

 قتل در شریک مانند قتل در شانهمکاری خاطر به شهود و ولی که دارد احتمال و اندبوده

-می مجازات مستحق ایشان همه و اندنبوده قتل برای ابزاری مانند شهود صورت این در. باشند

 از یکی اگر است شایسته و باشدمی سهمشان حسب بر دیه یا قصاص هاآن همه بر و باشند

 ،شهود هرگاه( همان. )است واضح امری این و نباشد واجب ولی بر کامل دیه کند رجوع شهود

 ثابت حاکم نزد دیگری راه از بلکه نکنند اعتراف خودشان دروغ و فریب و تزویر بر خودشان

 .شودمی نقض حاکم حکم اندداده شهادت دروغ به هاآن که شود

 آنچه به نفر چهار یا ارتداد، یا قصاص مثل است؛ قتل موجب که چه آن به نفر دو اگر

 که شود ثابت قصاص یا حد اجرای از بعد و دهند شهادت زنا، مثل است، رجم موجب که

 یا حد که او طرف از مأمور و قاضی و است کذب شهود بر قصاص اند،داده دروغ شهادت

 (21۱: پیشین خوبی،. )نیستند ضامن است، کرده اجرا را قصاص

 شهود زیرا ؛باشد مباشر از اقوی سبب ،شاهد به مجازات توجه دلیل رسدمی نظر به 

 در .است نداشته خصوص این در نقشی اجرا مورمأ و قاضی و است شده تلف سبب ،کذب

 بدهد حکم و کند اقدام دارد وظیفه شرعاً داند،می حجت که شهادتی استناد به حاکم مورد این

 کذب از شانجهل خاطر به لذا. کندمی اجرا را حکم وظیفه برحسب نیز حکم اجرای مأمور و

 دروغ شهادت آگاهی و علم با که( شاهد) بیسب اما است، ضعیف هاآن به قتل انتساب شهود،

 شهادت به آگاه مورد حسب بر اجرا مورمأ و قاضی اگر البته .است مباشر از اقوى است، داده

 نیز هاآن شوند علیه مشهود بر حکم اجرای و محکومیت باعث خصوص این در و باشند دروغ

 .دارند کیفری مسئولیت



 له مشهود ولی مجازات و کیفری  مسئولیت ایجاد -4-2-2

 یا قتل بر یرأ و کردند ایجاد قاضی در یرأ صدور انگیزه زور، شهادت با شهود اگر -الف

 بوده تزویر با شهود اظهارات شد، معلوم و شد اجرا حکم و گردید صادر عضو قطع یا رجم

نسبت به شهود و  تواندمی علیه مشهود ولی شهود، تزویر ثبوت از پس شد بیان قبالً کههمچنان

 حکم اجرای مأمور و قاضی جمله از اند؛بوده جنایت و جرم وقوع در دخیل که دیگری افراد

 . نماید قصاص را شهود و نماید خواهی تظلم (شد بیان هاآن حکم که)

 و صدور تقاضای که قانونی نظر از قصاص ولی برای آیا که اینجاست السؤ حال

 موجب و نموده حاضر را شهود و نموده دادگاه از را گناهی بی فرد علیه بر حکم اجرای

 به خیر؟ یا است شده گرفته نظر در مجازاتی شده، مجازات گناهیبی و گردیده حکم صدور

 با زید و گردیده متواری قاتل و شده کشته عمدی، قتل اثر بر زید فرزند ترروشن عبارت

 تقاضای و نموده معرفی دادگاه به قاتل عنوان به عمرو نامه ب را گناهیبی فرد دادگاه، در حضور

 به شاهدان و نمایدمی معرفی دادگاه به شاهد نفر 2 خود ادعای اثبات برای و نمایدمی قصاص

 کشته گناهبی عمرو، و شده واقع مقبول آنان شهادت و بوده عمرو قاتل؛ دهندمی شهادت دروغ

 عمرو قاتل، و بوده کذب شهادت شودمی معلوم طریقی هر به حکم اجرای از بعد و شودمی

 قصاص سبب باب از زور، شهود که نیست شکی صورت این در است. بوده بکر بلکه، نبوده

 ،اثبات از بعد و آورده را شهود و کرده فراهم را قصاص موجبات که ،قصاص ولى اما شوندمی

: دارد وجود فرض دو موضوع این بررسی در خیر؟ یا دارد مسئولیتکرده است  اجرا را حکم

 است گناهبی وی که دانستهنمی واقعاً و بوده اطالعبی عمر گناهیبی از قصاص ولی اینکه اول

 به را عمرو و نموده دادخواهی شهود، غلط اطالعات و قبلی خصومت یا و هاشنیده اساس بر و

 این درگرفته است،  تصمیم شهود، شهادت اساس بر دادگاه و است نموده معرفی قاتل، عنوان

 .ندارند مسئولیتی دیگران و است شهود متوجه فقط مسئولیت صورت،

 اساس بر ولکن نبوده پسرش قاتل عمرو داشته اطالع قصاص، ولی اینکه دوم

 این در نموده قصاص ی،رأ اخذ با و نموده شکایت طرح شهود، با تبانی و وی با خصومت

 تواند،می علیه مشهود ولی و است شهود مثل و داشت خواهد مسئولیت قانونی، نظر از صورت

 اطالق از لکن و نداریم خصوص این در صریحی نص قانون در گرچه. نماید مجازات را وی

 قانون 201 ماده الف بند جمله از ؛نمود را استنباط این توانمی قصاص قانون عمومات و

 یا معین شخص کشتن قصد کاری انجام با قاتل که مواردی: » است کرده بیان اسالمی مجازات



 نباشد خواه باشد کشنده نوعاً کار آن خواه دارد را جمع یک از معین غیر افرادی یا معین فرد

 بند صدر لکن و است قتل سبب بیان مقام در بند ذیل اینکه با.« شود قتل سبب عمل در ولی

 غیر یرأ اخذ و ناعادالنه محاکمه نمودن فراهم با قصاص ولی و است قتل مباشر بیان مقام در

 در چون و بود خواهد بند تعریف شامل کهاست  نموده گناهبی نفر یک قتل به اقدام واقعی،

 مسئولیت ،است نموده مغرور را اجرا مورمأ یا و نموده اقدام مباشرتاً خود قصاص، موقع

 فقط یا شوندمی قصاص توأماً شهود با قصاص، ولی اینکه اما بود. خواهد ولی متوجه مستقیماً

 متن ذیالً و است شده روشن تکلیف، اسالمی مجازات قانون 212 ماده در شودمی قصاص یلو

 .گرددمی بیان ماده

 قصاص ولی قانونی مسئولیت -4-2-3

 ولی اذن با تواندمی دمولی بکشند را مسلمانی مشترکاً مسلمان مرد چند یا دو هرگاه» :212 ماده

 نصف هاآن از کدام هر به باید باشند نفر دو قاتل کهصورتی در و کند قصاص را هاآن همه امر

 هر به باید باشند نفر چهار اگر و دیه ثلث دو هاآن از کدام هر به باید باشند نفر سه اگر و دیه

 قصاص ولی اگر بنابراین.« بیشتر افراد در نسبت همین به و بپردازد را دیه ربع سه هاآن از کدام

 و شدند قصاص بعضی اگر اما .گرددمی تلقی شده تمام مسئله شدند، قصاص همگی شهود، با

 مجازات آیا شدند، رها قصاص مجازات از خود، نصیب اندازه به دیه پرداخت با دیگر بعضی

 208 ماده در شوند؟می رها قانونی مجازات بدون اینکه یا شودمی اعمال هاآن برای دیگری

 داشته شاکی یا نداشته شاکی و شود عمد قتل مرتکب کس هر» :آمده اسالمی مجازات قانون

 یا شده خوف یا جامعه نظم در اخالل موجب وی اقدام و باشد کرده گذشت قصاص از ولی

 این در.« بود خواهد سال 10 تا ۱ از تعزیری حبس موجب گردد دیگران یا مرتکب تجری بیم

 از اعم عمد قتل شامل نظر به ولکن است نشده باشد باًسب یا مباشرتاً قتل اینکه به ایاشاره ماده

 ماده، در مندرج شرایط با نگردد قصاص قصاص، ولی کهصورتی در .شودمی مباشر و سبب

 .نماید محکوم حبس به شرعی، مقرر مجازات بر عالوه را وی تواند،می دادگاه

 قصاص ولی اگر: فرمایندمی فقه در قصاص ولی مجازات و مسئولیت حلی در خصوص عالمه

 اگر حال و است ثابت او بر قصاص نمود، تزویر بر اقرار و بود قتل در مباشر و کرد رجوع

 شق هستند؟ قتل در شریک یا هستند مقتول ممسک مثل شهود آیا کردند رجوع هم شاهدان

 در. است سبب از اقوی و بوده ولی مباشر، چون است ممسک حکم در یعنی است مقدم اولی



 است جرم شریک او مثل کرد ییدتأ را قصاص ولی شاهد، اگر: فرمایندمی نیز االحکام قواعد

 .است ولی متوجه مسؤلیت واال

 القصاص فعلیه المباشر القصاص ولى رجع لو: »فرمایندمی االرشاد حاشیه در ثانی شهید

 است او متوجه قصاص کرد، رجوع قصاص ولی اگر یعنی (21۲: 1111 الثانی،شهید) .«خاصه

 .باشد قتل در مباشر اینکه شرط به فقط

 حکم، اندداده زور شهادت شهود، که شود ثابت اگر: فرمایندمی خمینی امام حضرت 

 که نباشد برگشت قابل مال، اینکه اال گرددمی مسترد است شده اخذ مالی اگر و شودمی نقض

 آن مانند و قتل مثل مالی غیر بلکه نباشد مالی امور به مشهود اگر و بود خواهند ضامن شهود

 قصاص، ولی اگر و شودمی ثابت قصاص باشند داده شهادت تزویر با شهود اگر برای باشد

 برای قصاص ،است نموده تزویر و کرده تبانی شهود با که کند اعتراف و نماید قتل در مباشرت

 صورت در دارد احتمال ولکن نمایند. تزویر بر اقرار هم شهود اینکه ولو ،شهود نه است ولی

 اولی ولکن شودمی ثابت شهود و ولی یعنی جمیع برای قصاص بگوییم شهود، با ولی تبانی

 اولی مسئله در (۱1۱: الخمینی، پیشین موسوی. )است بهتر باشد ولی برای قصاص یعنی

 در و اندکرده بیان را آن «اشه» کلمه با و دانندمی ولی متوجه را قصاص خمینی، امام حضرت

 . اندکرده بیان را نظریه این «اقرب» کلمه با و انددانسته شهود متوجه را قصاص دوم مسئله

 :است متصور صورت چهار ولی، توسط قصاص طلب مورد در

 مثل ؛است داشته علیه مدعی فرد نبودن قاتل و خودش ادعای بودن کذب بر علم ولی، -1

 هیچ آن از غیر و نموده قصاص حکم صدور درخواست حاکم از و نموده ادعا فقط و شهود

 .است نکرده اقدامی

 حکم صدور درخواست شهود با تبانی با و داشته خود ادعای بودن کذب بر علم ولی، -2

 .است داشته مباشرت قصاص، در خود و نموده قصاص

 این اینکه تصور به واست  بوده جاهل و نداشته علیه مدعی فرد بودن قاتل بر علم ولی، -۱

 خود شهادت با زور شهود و است نموده قصاص حکم صدور درخواست است، قاتل فرد

 .است نکرده اقدامی هیچ ولی و اندشده گناهبی فرد علیه بر حکم صدور موجب

 نموده قصاص به اقدام مباشرتاً حکم، صدور از پس کذب شهادت با و بوده جاهل ولی، -1

 .است



 مباشرتاً اینکه ولو باشدنمی ولی متوجه مسئولیتی چهارم، و سوم و اول صورت در

 مغرور و نبوده عدوانی وی عمل و نداشته نامشروع قصد چون است نموده قصاص به اقدام

 واقع در و است او متوجه قصاص و بوده ضامن ولی دوم، صورت در فقط واست  شده واقع

 با ولی است کرده بیان را اولی صورت دوم، مسئله و کرده بیان را دوم صورت اولی، مسئله

 .باشدنمی او متوجه قصاص ننموده، مباشرت چون ولکن داشته کذب ادعای در تعمد اینکه

 و نیست ضامن بود موضوع به جاهل له، مشهود اگر: فرمایندمی (ره) خویی اهلل آیت

 علم صورت رسدمی نظر به مسئله این در( 21۱: پیشین خوبی،. )است شهود متوجه ضمان،

 مشهود اطالع و علم نظریه، بنابراین. است ننموده بیان را خود ادعای بودن کذب بر له، مشهود

 جرم، ارتکاب در معنوی عنصر شد بیان قبالً اینکه کما دارد، مجازات تعیین در کلیدی نقش له،

 وی متوجه مسئولیت واال کرد مجازات توانمی را مرتکب عمد، و علم احراز با و بوده مؤثر

 . بود نخواهد

 دروغ شهادت مبنای بر حکم کننده صادر قاضی برای مسئولیت ایجاد -4-2-4

 حکم زور، شهود شهادت مطابق که قاضی برای آیا که است این شودمی مطرح که الیسؤ

 شده اجراء هم حکم و بوده کذب و واقع خالف شهادت شده، معلوم بعداً و نموده صادر

 قاضی متوجه مسئولیتی آیا دیگر عبارت به و خیر؟ یااست  شده گرفته نظر در مجازات ،است

 یرأ دروغ، شهادت اساس بر قاضی اگر اینکه دیگر سؤال و نه؟ یا باشدمی یرأ کننده صادر

 نهایتاً شود؟می حداد متوجه مسئولیتی آیا کرد اجراء را آن حکم اجرای مورمأ و نمود صادر

 خیر؟ یا است شده گرفته نظر در له، مشهود ولی برای مجازاتی آیا اینکه

( دروغ) زور شهادت مبنای بر که قصاص و قتل و رجم از اعم حکم اجرای مورد در

 و بوده چه سبب و است کسی چه مباشر، که است ضروری نکته، این بررسی گردیده صادر

 و قتل وقوع بر شهادت شهودی، وقتی دیگر عبارت به سبب؟ یا و است اقوی مباشر، آیا

 و محصنه و محصن زنای مرتکب فرد فالن دهند،می شهادت یا و دهندمی فردی توسط سرقت

 دهدمی دست قطع و رجم و قتل بر حکم شهود، شهادت اساس بر قاضی و گردیده محارم با یا

 مورد در له مشهود ولی شودمی معلوم بعداً و نمایدمی اجرا را آن حکم، اجرای مورمأ و

-بی آن و اندداده گناهیبی فرد علیه دروغ شهادت هاآن واست  نموده تبانی شهود، با قصاص،

 و اندداده گناهبی فرد توسط سرقت وقوع بر دروغ شهادت شهود، یا و است رسیده قتل به گناه،

 و اصلی گناهکار ،افراد از یک کدام حال ،است شده رجم یا و شده اجرا گناه،بی ید قطع حکم



 آمر قاضی یا بوده ید قطع و رجم و قتل مباشر که حکم اجرای مورمأ؛ باشندمی قصاص قابل

 را گناهیبی و شده تبانی مرتکب شهود، با که مشهودله ولی یا ید قطع و رجم و قتل به

 موضوع این بررسی در اند؟شده گناه بی فرد مجازات سبب که شهود یا واست  کرده مجازات

 .نماییممی بیان را فقهاء و قانونگذار نظر و تعریف سبب و مباشربدواً 

 کذب شهادت از شده واقع جرم تسبیب، و مباشرت شناخت و تعریف به توجه با حال

 با شهود دیگر، عبارت به سبب؟ یا است مباشر به منتسب عضو قطع و قتل و رجم قبیل از

 اعالم با زید ولی و شده عمد قتل مرتکب زید که دهندمی دروغ شهادت دادگاه، در حضور

 شهود، شهادت اساس بر نیز قاضی و نمایدمی را زید قصاص درخواست دادگاه، در شکایت

 زید و است شده اجراء حکم اجرای مورمأ توسط حکم و نمایدمی صادر قصاص، حکم

-داده دروغ شهادت شهود، واست  بوده گناهبی زید، که شودمی معلوم بعد و شودمی قصاص

 مباشرند، دم ولی و اجرا مورمأ و قاضی و هستند واقعه سبب شهود مسئله این در حال ،اند

 با مسؤلیت حاکم، اصول و کلی قواعد مطابق سبب؟ یا مباشر باشدمی کدام عهده بر مسئولیت

 از اطالعبی مباشر، اگر قضیه این امثال در و باشد مباشر از اقوی سبب اینکه مگر است مباشر

 اطالع اگر و داشت نخواهد مسؤلیتی است، شده واقع مغرور و بوده شهود شهادت بودن کذب

 متوجه قصاص، اما و بود خواهد جرم در شریک عنوان به داشته، شهود شهادت بودن کذب از

  سبب؟ یا بود خواهد مباشر

 کدام متوجه مسؤلیت فقه و قانون نظر از بودند جمع جنایتی، در سبب و مباشر اگر 

 سبب اینکه مگر است ضامن مباشر جنایت در سبب و مباشر اجتماع صورت در بود؟ خواهد

 است مباشر عمل معلول جنایت، وقوع چون؛ است مباشر ضمان بر اصل.« باشد مباشر از اقوى

 و ضامن مباشر اصل، این با و آیدنمی بوجود ،(معلول) جنایت نباشد، (علت) مباشر تا و

 که شود واقع مغرور مباشر یا باشد مباشر از اقوی ب،سب اینکه مگر شد خواهد شناخته مسئول

 .بود خواهد مسئول و ضامن سبب صورت این در

 و سبب اگر یعنی: فرمایندمی موجبات تزاحم سوم، مبحث در خمینی امام حضرت

 مسئولیت مباشر، بودن اقوی یا و هاآن ثیرتأ بودن مساوی صورت در شوند، جمع هم با مباشر

 کسی ،دهد هل آن داخل به را فردی دیگری و بکند چاه یکی اینکه مثل .بود خواهد مباشر بر

 روشن آتش که کسی، دهد هل دیگری و کند نصب چاقو دیگری فرد و بگذارد ایلغزنده شیء

 دیگری فرد و کند درست متمایل دیوار فردی بیاندارد، آتش داخل به را شخص دیگری و کند



 سبب و باشد ضعیف مباشر اگر و بود خواهد مباشر ،ضامن موارد، این در. کند ساقط را آن

 و بکند چاه عمومی معبر در که کسی مثل بود خواهد سبب با مسئولیت صورت این در قوی

 چاه داخل و دهد هل را فردی چاه، وجود از اطالع بدون دیگری فرد و بپوشاند را آن روی

 کننده، پرتاب چون است کنده را چاه که است کسی متوجه مسئولیت صورت این در بیفتد

 و قانون از که اینتیجه بنابراین (11۱: پیشین الخمینی، موسوی. )است بوده موضوع به جاهل

 یا و بودند مساوی دو هر اگر سبب، و مباشر اجتماع صورت در که است این گیریم،می فقه

 .است سبب متوجه اال و بود خواهد مباشر متوجه مسئولیت بود، اقوی مباشر

 قانون در قاضی مجازات و مسئولیت -الف

 حکم در یا موضوع در قاضی اشتباه یا تقصیر اثر در هرگاه: »کرده مقرر اساسی قانون 1۲2 اصل

 مقصر تقصیر، صورت در گردد کسی متوجه معنوی یا مادی ضرر خاص، مورد بر تطبیق در یا

 شودمی جبران دولت وسیلهه ب خسارت، اینصورت غیر در و است ضامن اسالمی، موازین طبق

 و خطاء، موارد شامل قاضی اشتباه ،اصل بنابراین.« گرددمی حیثیت اعاده متهم از حال هر در و

 صدمه ورود موجب که گردد فعلی مرتکب عمداً قاضی اگر و است عمد موارد شامل تقصیر

 با .بود خواهد جبران مسؤل فقه عمومی مقررات مطابق گردد، متهم به معنوی یا مادی از اعم

 شهود اینکه بر اطالع و علم با قاضی اگر هم کذب شهادت مورد در: گفت توانمی اصل این

 عضو قطع و رجم یا قصاص یأر صدور به اقدام اساس آن بر قاضی و اندنموده تزویر به اقدام

 از اگر و شد خواهد مجازات شرعی موازین مطابق ،جرم ارتکاب در مباشرت باب از نموده،

 بر حکم و نداشته وجود نیز یقین حصول امکان و است بوده اطالعبی شهود، تبانی قضیه

 داده قصاص دستور قاضی اینکه با صورت این در ،است بوده قانونی تشریفات ظواهر اساس

 در. باشدمی مباشر از اقوى سبب، اینجا در چون ؛بود خواهد مبین برای مجازات لکن ،است

 قاضی، تقصیر صورت در اساسی قانون 1۲2 صلا مثل نیز اسالمی مجازات قانون 18 ماده

 برای ایضابطه لکن و است معنوی و مادی زیان و ضرر جبران لمسئو شرعی، موازین مطابق

 دادگاه در قاضی تقصیر اگر قضات محاکمات قانون مطابق واست  نشده بیان تقصیر تشخیص

 گردید، صادر قاضی ناحیه از تخلف وقوع بر قطعی یرأ و شد اثبات قضات انتظامی عالی

-دادگاه و بخواهد را معنوی یا مادی خسارت جبران ،قانونی طریق از تواندمی جرم، از متضرر

 .باشندمی قضات انتظامی عالی محاکم آراء از تبعیت به مکلف عمومی های

 فقه در قاضی مسئولیت -ب



 یا حد حکم اجرای از بعد اگر: فرمایدمی ۱3 مسئله الوسیله تحریر در خمینی امام حضرت

 اجرای امر در وی ناحیه از مورمأ و حاکم اند،داده دروغ شهادت شهود شد معلوم قصاص

 (۱83: پیشین الخمینی، موسوی. )است شهود با مسئولیت و ندارند مسئولیتی حکم،

 که دادند ایمسئله بر شهادت ،شهود اگر: فرمایندمی ضمان باب در شاهرودیهلل ا آیت

 قصاص ،بوده است زور شهادت شد معلوم و شد اجراء حکم و بود عضو قطع یا قتل موجب

 مباشر اینکه اال است کرده اجرا را حکم که حکم اجرای مورمأ و حاکم بر نه است شهود بر

 صورت، این در است بوده کذب شهادت، که بدانند حکم اجرای مورمأ و حاکم یعنی قتل

 را فعل هم ظلم و عدوان با و داشته قتل قصد مباشر چون ؛شهود نه است مباشر برای قصاص

 بیان این با. باشدمی ثابت است حاکم همان که مباشر برای قصاص بنابراین است. داده انجام

 اجرا را حکم و داشت شهود شهادت بودن کذب بر اطالع و علم حاکم، اگر: گفت توانمی

 برای قصاص است، سبب از اقوی مباشر و داشته قصد اینکه لحاظه ب صورت این در کرد،

. داشت نخواهد مسئولیتی قاضی، و شد خواهد اجرا شهود، برای قصاص واال است مباشر

 .است شهود شهادت بر قاضی اطالع و علم مالک بنابراین

 که همانطور: فرمایندمی مباشر و سبب اجتماع باب در لنکرانی فاضل هللا آیت مرحوم

 بر شهادت تزویر، با شهود اگر مباشر و سبب اجتماع باب در شد بیان کذب شاهد مورد در

-می داده اسناد شهود به قتل صورت این در گردید، علیه مشهود قتل به منتهی که دادند امری

 شده مرتکب قتل و کرده اجرا را حکم مباشرتاً که حکم اجرای مورمأ یا و حاکم بر نه شود

 (238: 1۱81 لنکرانی، فاضل)  .است

 حکم اجرای مورمأ و قاضی یعنی مباشر توسط علیه مشهود قتل اینکه با نظریه، بنابراین

 شهادت بودن کذب بر اطالع و علم و اندشده واقع مغرور هاآن چون لیکن و گرفته صورت

 مباشر از اقوی که است شهود متوجه بلکه بود نخواهد آنان متوجه مسئولیت اند،نداشته شهود

 تزویر از اطالع و علم صورت در مورمأ یا و قاضی از ذکری بیان، این در اینکه با. باشندمی

 تزویر بر علم مور،مأ و قاضی اگر که آیدمی بر مخالف، مفهوم از لکن و است نیامده شهود،

 مباشر هاآن چون. بود خواهد مورمأ و قاضی متوجه قصاص باشند، داشته هاآن تبانی و شهود

 ما صورتی در تنها و است سبب از اقوى موضوع، بر اطالع و علم با مباشر و هستند قطع و قتل

 دروغ شهادت بر قاضی اگر یعنی. باشد شده واقعه مغرور مباشر، که دانیممی اقوی را سبب



 از اقدام تناسب به نماید محکومیت حکم صدور به اقدام اساس آن بر و باشند داشته علم شاهد

 .هستند مجازات قابل و دارند کیفری مسئولیت مباشر از اقوی سبب باب

  دروغ شهادت براساس صادره حکم اجرای مورمأ برای مسئولیت ایجاد -4-2-5

  قانون در مورمأ مسئولیت -الف

 محکومی دولتی مورینمأ از یک هر چنانچه» است آمده اسالمی، مجازات قانون 1۲3 ماده در

 نبوده حکم مورد که کند مجازاتی یا کند مجازات است حکم مورد که مجازاتی از ترسخت را

 دیگری فرد دستور به عمل این چنانچه و شد خواهد محکوم سال ۱ تا ماه 1 از حبس به است،

 یا قصاص موجب عمل این چنانچه و شودمی محکوم مذکور مجازات به آمر فقط شود انجام

 نیز دیگری جرم متضمن مزبور اقدام اگر و شودمی محکوم نیز آن مجازات به مباشر باشد دیه

 ،ماده بنابراین.« شد خواهد اجرا آمر یا مباشر به نسبت مورد حسب جرم همان مجازات باشد

 اال باشدنمی او متوجه مسئولیت نماید، وظیفه انجام اگر صادره حکم محدوده در اجرا ورمأم

 کند، اقدام صادره حکم از بیش و گردد تفریط یا تعدی مرتکب حکم، اجرای حین در اینکه

 در که کند اجرا تعداد نظر از زیادتر یا و آن شرعی حد از بیشتر شدت با را تازیانه اینکه مثل

 ارتکاب که صورتی در آمده نیز 11 ماده 1 بند در و بود خواهد ضامن تقصیر، ثبوت صورت

 قوانین مالحظه با. باشدنمی جرم نباشد، هم شرع خالف و بوده قانونی آمر امر به عمل،

 نداشته صادره حکم بودن شرع خالف بر یقین مورمأ که صورتی در رسدمی نظر به موجود،

 .داشت نخواهد مسئولیت ننماید، هم تفریط و تعدی و باشد

 فقه در حکم اجرای مورمأ مسئولیت -ب

 قبالً که شاهرودی و خمینی امام و حلی عالمه و لنکرانی فاضل جمله از فقها نظرات اساس بر

 در که حکم اجرای مورمأ برای ؛است شده بیان فقه در قاضی مسئولیت بیان ضمن در شد بیان

 بودن اقوی فقهاء بیان مطابق هم آن علت و باشدنمی متوجه مسئولیتی باشد،می هم مباشر واقع

 از اطالع و اندشده واقع مغرور قاضی و مورمأ و است بوده زور شهادت در مباشر، از سبب

 شهود، تزویر از اطالع قاضی، و مورمأ شود معلوم اینکه از .اندنداشته شهود تزویر و تبانی

 آن به شاهرودی آقای اینکه کما .بود خواهد مباشر متوجه مجازات صورت، این در اندداشته

 و است شده بیان موضوع این هم اسالمی مجازات قانون 11 ماده 1 بند در و اندکرده اشاره

 در و نبوده ایساده کار اجرا، مورمأ توسط صادره حکم بودن شرع خالف تشخیص اینکه حال

 نمود مؤاخذه توانمی چگونه را شرعی و فقهی موازین به آشنا نا مورینمأ حکم، اجرای حین



 ممکن صادره یرأ اینکه حال واست  بوده شرع خالف صادره حکم ندادید تشخیص چرا که

 به و باشد رسیده باشند،می فقهی و حقوقی بزرگان از که کشور دیوانعالی قضات ییدتأ به است

 نداده شرع بین خالف تشخیص چرا بگیریم ایراد است معمولی فرد که حکم اجرای مورمأ

 .است

 در چراکه است، شده رفع ابهامات بعضی 1۱32 مصوب  جدید مجازات قانون در البته 

 باطل جرم کننده اثبات دلیل حکم، اجرای از پس اگر: »که است آمده جدید. ا.م.ق 11۱ ماده

 رخ جرم که این یا بوده دیگری شخص مجرم، که شود مشخص دادگاه در که آن مانند گردد؛

 باشد، شده مالی خسارت یا جانی بدنی، آسیب دچار حکم اجرای علت به متهم و است نداده

 شاکی سوگند، کننده ادا از اعم است، آنان به مستند مذکور، خسارت یا آسیب ایراد که کسانی

 مالی خسارت جبران و قانون در مقرر تعزیر یا دیه پرداخت یا قصاص به مورد حسب شاهد یا

 روی از چه که کذبی شهادت قتل بحث در بنابراین( 11: 1۱38 مصدق،. )«شوندمی محکوم

 باشد، حکم صدور دلیل تنها هم شهود شهادت و باشد خطایی یا و عمد شبه چه و عمد

 ماده تبصره برای که را اشکالی ماده، این وجود و گیردمی قرار قانونی ماده این مفاد مشمول

 برای که مجازاتی همان قتل، در دروغ شهادت در ترتیب بدین. سازدمی برطرف شد، ذکر  110

 در تسبیب باب از نیز او عمل زیرا ؛است شده مشخص نیز کاذب شاهد برای شده تعیین قاتل

 مورمأ اگر یعنی. شودمی اعمال آن مورد به بسته دیه یا و قصاص مجازات لذا. باشدمی قتل

 حکم اجرای به اقدام اساس آن بر و باشند داشته علم شاهد دروغ شهادت بر نیز اجرا

 قابل و دارد کیفری مسئولیت مباشر از اقوی سبب باب از اقدام تناسب به نماید محکومیت

 .هستند مجازات

 و شاهد شرایط مورد در قانونگذار که گفت توانمی جدید، قانون در تأمل و دقت با

( دروغ) زور شهود تشهیر مورد جز به دروغ شهادت مجازات و کیفری مسئولیت و شهادت

 ولی. دارد تمام هماهنگی اسالم فقه و شرع با و است نموده تبعیت فقهی نظرات از کامالً

 حتی که دارد وجود حدود باب در خصوصاً دروغگو شاهد مجازات باب در قانونی هایخالء

 .شود رفع خالء این باید که است نموده اختیار سکوت آن مورد در نیز فقه

 گیری نتیجه



 عناصر به نیاز جرایم سایر مثل و است فقه و قانون در مجرمانه عناوین از یکی کذب شهادت

 بلوغ قبیل از شرایطی دروغگو شاهد تعقیب برای و دارد قانونی و معنوی مادی، دهنده تشکیل

 در نموده اداء دروغ شهادت که فردی و است الزم اکراه و اجبار عدم و اختیار و عقل و

 شرایط دارایباید  دیگر عبارت به باشد. شرایط آن دارای که شودمی کیفری تعقیب صورتی

 .بود خواهد معاف کیفری مجازات از گرنه و باشد قانونی تکلیف

 محکمه در شهادت -1 .است الزم شرط چند شود مجازات دروغگو شاهد اینکه برای 

 یا مادی زیان و ضرر ورود -۱ دروغ شهادت بر آثار شدن مترتب -2 رسمی مقامات نزد

 رسمی غیر مأمورین نزد و دادگاه از خارج در ،شهادت اگر بنابراین. علیه مشهود بر معنوی

 انجام مقدمات اینکه مگر ؛داشت نخواهد وجود مجازاتی ،نشود مترتب آن بر آثاری یا و باشد

 سایر مثل دروغ شهادت اثبات برای. بود خواهد مجازات قابل مقدمات آن که باشد جرم شده

 برای که عادی یا رسمی سند و قاضی علم و شهادت و اقرار جمله از است؛ الزم دلیل جرایم،

 از است شده گرفته نظر در مجازاتی فقه و قانون در دروغ شهادت برای. باشد آورعلم دادگاه

 تتمیم عنوان به و اسالمی مجازات قانون 110 ماده در نقدی جزای یا و حبس مجازات جمله

 اجتماعی یا فردی حقوق از بخشی یا تمام از را مجرم تواندمی دادگاه تبعی مجازات و مجازات

 که( دروغگو) کذاب شاهد برای نیز فقه در .نماید مجبور معینی فعل ترک یا انجام به یا محروم

 و( شالق) الحاکم یراه بما تعزیر قبیل از هاییمجازات شده تعبیر «الزور شاهد» عنوان به آن از

 جرم تناسب به کاذب شاهد و است شده گرفته نظر در دیه، و قصاص و حد و حبس و تشهیر

 .شد خواهد مجازات شده واقع

 ضربه 80 یعنی قذف حد بوده، دروغ گواهی زنا بر شهادت در شود معلوم اگر بنابراین

 شهود بر دیگری تنبیه قذف حد از غیر است نشده مشخص و شودمی جاری شهود، بر تازیانه

 همین تقریباً هم، فقهاء سایر کتب در تتبع با. باشدمی کافی قذف حد همان یا دارد وجود

 بر قذف حد (حکم اجرای از بعد) شهادت بودن کذب ثبوت صورت در و است مضمون

 زنا جرم خصوص در حدود در فقط فقها نظر اساس بر چند هر البته ؛گرددمی جاری شهود

 نشده بیان مجازاتی حدود سایر خصوص در و گردیده ذکر قذف حد موجب دروغ شهادت

 زیرا ،دارد وجود حدود مجازات باب در که است قانونی خالء نوعی به سکوت این و است

 به قذف حد از غیر بنابراین. شوند مستثنی قاعده این از حدود سایر که رسدنمی نظر به منطقی

 توانمی است، شده اجرا علیه مشهود بر تسبیب باب از که حدود سایر در مجازات نوع تبع



 به است داده حدود زمره در جرایم در دروغ و کذب شهادت که شاهدی به باید که گفت

 مجازات این البته .شود اجرا نیز شاهد بر علیه مشهود خصوص در شده اجرا مجازات تناسب

 شودمی وارد علیه مشهود بر جسمی آسیب برای حد، اجرای حین در که است مجازاتی از غیر

 .بود خواهد جبران قابل تسبیب، باب از که

 در ثیریتأ هیچ شهادت، ادای از قبل شهادت آثار و کیفری مسئولیت خصوص در

 هنوز شاهد و باشدمی تسبیب باب از دروغ شاهد مجازات چون ؛ندارد وی مجازات میزان

 در اما. است نداده انجام ایمجرمانه فعل و شود وارد علیه مشهود به مجازاتی که نشده سبب

 مالحظه با باشدمی دروغ شهادت آثار از که اشخاص سایر برای کیفری مسئولیت خصوص

 اگر دیات و قصاص رجم، قتل، حدود، در که رسیممی نتیجه این به حقوقدانان و فقهاء نظرات

 رعایت با دارد حق ،قصاص ولی شد، مجازات گناهیبی فرد و دادند ناحقه ب شهادت شهود،

 درندارد.  وجود زمینه این در اختالفی فقها بین در و نماید قصاص را شهود شرعی موازین

 مورد در اما و بود خواهد دیه پرداخت ضامن شاهد، گردید، دیه به منتهی اگر نیز دیات باب

 شهادت از اطالعی و شد واقع مغرور قاضی اگر کردیم بیان ی،رأ کننده صادر قاضی ضمان

 مشهودله ولی یا و شهود با شود ثابت اینکه اال بود نخواهد او متوجه مسئولیت نداشت، دروغ

 در مباشر عنوان به نمود حکم اجرای به اقدام ساًرأ قاضی اگر صورت این در است. کرده تبانی

 متوجه لیتیمسئو نداشته، شهود تبانی از اطالع اگر و شد خواهد قصاص رجم، یا قتل وقوع

 تبانی بر علم صورت در .دارد را حکم همین هم، حکم اجرای مورمأ و بود نخواهد قاضی

 و شد خواهد مجازات جنایت، وقوع در مباشر عنوان به صادره حکم بودن نامشروع و شهود

-بی بر علم با چنانچه قصاص، ولی اما باشد،می مجازات از معاف بوده، قضیه از اطالعبی اگر

 باشد، نداشته جنایت وقوع در عملی اقدام و نماید دعوی طرح به اقدام علیه، مشهود گناهی

 اقوى سبب عنوان به شهود و بود قصاص عدم مشهور، قول که شده نقل مختلف اقوال

 قانون، مطابق قتل، وقوع در معاونت عنوان به صورت این در ولی، و شوندمی مجازات

 داشته مباشرت قصاص، در واقعی غیر دعوی طرح بر عالوه ولی اگر. شد خواهد مجازات

 .نماید قصاص را او تواندمی علیه مشهود ولی و بوده او متوجه مجازات صورت این در باشد،

 صورت این در نبوده، خبر با شهود تبانی از و بوده قضیه از اطالعبی له، مشهود ولی اگر

 .شودمی ثابت شهود برای قصاص و بود نخواهد او متوجه مسئولیت
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Criminal Liability for False Testimony in Subject Law in the 

Light of Jurisprudence 

Abstract 
One of the most widely used evidence in proving crimes and criminal cases is the 

use of evidence. This evidence is widely used in both criminal and legal matters. 

Therefore, in this article, it is clear that in jurisprudence and law, there is a criminal 

responsibility for a lying witness, which is interpreted in jurisprudence as a "witness 

of coercion". This crime is one of the crimes that is committed only by material act. 

And by abandoning the act, although the truth is concealed, the crime of false 

testimony does not occur. For this crime, punishments such as ta'zir (whipping) and 

expropriation, imprisonment, hadd, retribution and blood money, are considered and 

in the case law, except for expropriation, the rest of the punishment of a lying 

witness is applied according to the type of crime. Of course, there is a legal vacuum 

for false testimony, and only in the crime of adultery is the punishment for the crime 

of qazf provided for a false witness. In the case of retribution, the punishment of 



deprivation of life and amputation is applied in proportion to the punishment 

imposed on the witness. And in ta'zir crimes, imprisonment and fines are provided 

for false witnesses. Regarding the criminal effects of the crime of perjury, the 

creation of criminal liability for other persons, such as the guardian, the judge, the 

executor of the sentence, as the case may be. 
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