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 ت از راه دوردشها
 (یقانون مجازات اسالم 681ماده  یل)تحل

 **یخالد یعلـ  *یابوالقاسم خداددکتر 

 چکیده:
 یطکـه واجـد شـرا    یشهادت در صورت یادا یدشهادت از راه دور، به عنوان شکل جد

باشـد بـه عنـوان     یشهادت و شاهد به صورت کل یطخاص شهادت از راه دور و شرا
ممکـن اسـت    ی،و تجـار  یاعـم از مـدن   یو حقـوق  یفریک دعاوی کننده اثبات یلدل

از شـهادت بـه عنـوان     شـکل  یـن قابل استناد بودن ا یبرا. یردمدنظر دادگاه قرار بگ
از حضـور در دادگـاه باشـد و صـحت انتسـاب       شاهد متعذر یدشهادت مثبِت دعوا، با

شاهد و شهادت حسـب مـورد    یعموم یطشهادت از راه دور به شاهد احراز شود، شرا
 .  منحصر به شهادت شهود نباشد هپروند یلوجود داشته باشد و دل

 یـد گـاه با دادسـرا و داد  ییمختص شهادت از راه دور، مقامات قضـا  یطاز شرا یرغ به
 ینـد را احـراز نما  یکیالکترونیرشهادت غ یطشرا ینادله و همچن یعموم یطشرا یگرد

. یرنـد در نظـر بگ  یاثبـات دعـاو   یشـهادت از راه دور را بـرا   یتا بتوانند ارزش اثبـات 
در  شـود  یمـ  یمتقسـ  یکیالکترونیرو غ کترونیکیشهادت از راه دور که به دو دسته ال

حسـب مـورد در صـورت    توان اثبات موضوع دعـوا را   یو حقوق یفریک یدعاو یهکل
 . خواهد داشت یط،شرا یهاحراز کل

 :ه  هکلیدواژ
 .  یریتصوـ  یصوت یکی،شاهد، شهادت، شهادت از راه دور، شهادت الکترون

                                                                                                                             
 :A.khodadi@gmail.com Email شاهد گروه حقوق دانشگاه یعلم یأتعضو ه یار،استاد *

 مسؤول یسندهنو ،دانشگاه شاهد یارشد حقوق خصوص یآموخته کارشناس دانش **
Email: Khalediali50@yahoo.com 
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 مقدمه
طور که بر کسی پوشیده نیست پیشرفت علم ابزارهایی را در اختیار بشر امروزی گذاشته  همان

ها، سرعت  اینکه از سرعت و امنیت باالیی برخوردارند، موجب کاهش هزینه بر عالوه است که 
امروزه دستیابی به تأمین امور فـوق یکـی از   . جویی در زمان شده است در انجام امور و صرفه

قانونگذار در راستای هماهنگ شدن . های نظام قضایی جمهوری اسالمی ایران است ضرورت
قانون مجازات اسـالمی   992شهادت از راه دور را در ماده  های علمی امکان ادای با پیشرفت

قانونگذار در این ماده برای تحقق عدالت و احقاق حق و عدم به وجـود آمـدن   . پذیرفته است
بینی کرده است کـه شـهادت شـهود در     عسر و حرج برای طرفین دعوا و به ویژه شهود، پیش

حضوری و از طریق الکترونیکی و یـا  یرعه حضوری به دادگاه، به صورت غمواردی بدون مراج
چنانچـه حضـور   »صورت که مقرر کـرده اسـت:    بدین. ه از دیگر وسایل صورت گیردبا استفاد

تصویری زنده و یا ضبط شده، با احـراز  باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی ـ  شاهد متعذر 
قانون آیین  613ماده  6در راستای این تحول، تبصره . «شرایط و صحت انتساب، معتبر است

در صورتی که دلیل پرونـده منحصـر   »نیز مقرر کرده است که  9316 دادرسی کیفری مصوب
تواند به صورت الکترونیکی و با رعایـت   به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می

 با توجه به اینکه این تبصره، ذیل عنـوان . «مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید
مبحث دوم تحت عنوان احضار و تحقیق از شـهود و مطلعـان از فصـل ششـم قـانون آیـین       

شود  پردازد مقرر شده است مشخص می دادرسی کیفری که به بیان وظایف مقامات دادسرا می
و حسـب مـورد    تواند بـه صـورت از راه دور   اینکه تحقیق از شهود در دادگاه می بر عالوه که 

توان تحقیق از شهود و مطلعان را بـه   ترونیکی باشد، در دادسرا نیز میالکالکترونیکی و یا غیر
با توجه بـه مقـررات   . الکترونیکی انجام دادر و به صورت الکترونیکی و یا غیرصورت از راه دو

دو  کـه خـود بـه   « از راه دور»شود که ادای شـهادت   فوق و قواعد کلی شهادت مشخص می
شود مقید به تحقق شـرایط خاصـی، از    الکترونیکی تقسیم میدسته شهادت الکترونیکی و غیر

جمله احراز شرایط شاهد، شرایط شهادت و همچنـین شـرایط خـاص شـهادت از راه دور بـه      
کننـده و   عهـده قاضـی رسـیدگی   ن شک احراز آنها برباشد که بدو عنوان دلیل اثبات دعوا می

در این مقاله پس از بیان شرایط . شدبا حسب مورد دیگر مقامات قضایی در دادگاه و دادسرا می
عام شاهد و شهادت از راه دور به صورت مختصر )گفتار اول(، به صورت مفصل )گفتـار دوم(  
به بیان شهادت از راه دور، شرایط خاص آن، آیین رسیدگی و قلمرو این شـهادت بـه عنـوان    
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ورت کلـی خـواهیم   اری به صدلیل اثبات دعوا در دعاوی کیفری و حقوقی اعم از مدنی و تج
 . پرداخت

 مفه م ر هد و ره نت و ررایط ع م آمه  -8
در فقه و مقررات کنونی شرایطی برای اعتبار شهادت و شخص شاهد به صـورت کلـی مقـرر    

چند از راه دور بیان شود باید متصف به آن شرایط باشند تا ت، هرشده است که شاهد و شهاد
به عنوان شهادت شرعیه و یا قابـل اسـتماع در حـد    شهادت ارزش اثباتی الزم را حسب مورد 

در صورتی کـه شـهادت شـرایط    . اماره قضایی و یا صرفاً برای مزید اطالع قاضی داشته باشد
الزم قانونی و شرعی را داشته باشد به عنوان بینـه شـرعیه اسـت و اگـر فاقـد شـرایط باشـد        

مچنـین ممکـن اسـت کـه     تواند در حد اماره قضایی محسوب شود مثل شهادت طفـل، ه  می
شهادت صرفاً برای مزید اطالع استماع شود و یا به کلی شهادت محسوب نشده و توان اثباتی 

چنـد شـهادت از راه   ادت، هربنابراین در این گفتار آنچه را که الزمه شناخت شه. نداشته باشد
 . باشد را به صورت کلی بیان خواهیم کرد دور، به عنوان دلیل اثبات دعوا می

 مفه م ر هد و ررایط ع م آن -8-8

قاطع، حاضر و غیـره آمـده اسـت و     دهنده، خبر به معنای گواه« شهد»شاهد در لغت از ریش  
کسی که به لفق شهادت در حضور دادگـاه بـرای   »تعریف حقوقی و فقهی آن عبارت است از 

است را داشـته  شاهد باید شرایطی که برای حجیّت ا خبار او الزم . 9«اثبات حقی گواهی بدهد
قانون مجازات اسالمی شرایط الزم بـرای   977با توجه به مقررات کنونی به ویژه ماده . 6باشد

 -2طهارت مولـد؛   -5؛ 5عدالت -3ایمان؛  -3عقل؛  -6بلوغ؛  -9: 3عبارتند از 3شخص شاهد

                                                                                                                             
 جلدی، 3(، دوره 9399)تهران: جنگل جاودانه،  خصوصیدانشنامه حقوق طاهری،  مسعود انصاری، محمدعلی .9

9999. 
انـد. نـک: محمدحسـین نجفـی،      برخی از فقها دو شرط اختیار و قصد را نیز در زمره شرایط شاهد دانسته .6

علـی  ک: . در مورد شرط اسـالم شـاهد نیـز ر   653-655(، 9199)بیروت: دار التراث العربی،  جواهرالکالم
 . 651(، 9393)تهران: مؤسسه دار العلم،  اللمعه شر  مترجم،عباسی،  شیروانی، و محمدمسعود

قانون آ.د.م احراز شرایط و صالحیت گـواه را بـه قـانون آ.د.ک ارجـاع داده اسـت و       633ز آنجا که ماده ا .3
قانون آیین دادرسی کیفری نیز احراز شرایط شاهد را به قانون مجـازات اسـالمی ارجـاع داده اسـت. لـذا      

  گردد. ر میشرایط شاهد بر اساس این قانون ذک

(، ج 9315)تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانـش،   آیین دادرسی کیفریخالقی، علی  .3
9، 976. 
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عـدم   -9نداشتن خصومت با طـرفین یـا یکـی از آنهـا؛      -7؛ 2نفع نبودن در موضوع دعوا ذی
ولگرد نبودن: در مورد این شخص چون شایبه اینکـه ممکـن اسـت بـا      -1غال به تکدی؛ تاش
شود البته این گفتـه بـدین اطـالق     نفع شهادت تبانی کرده باشد شهادت وی پذیرفته نمی ذی

باشد و شایسته است قاضی به نحو مطلوب در این باره تحقیق نمایـد تـا    خالی از اشکال نمی
ز حق خود محروم نشود و شاهد نیز حق ادای شهادت را کـه یـک   نفع شهادت، ا جهت ذی بی

مـورد اطمینـان    حق مربوط به شرافت و آزادگی و کرامت انسانی است را از دست ندهد و بـی 
عهده قاضی و حسب مورد یهی است که احراز شرایط شاهد بربد. 7افراد نیز از وی زایل نگردد
ده به شهادت و دیگر اشخاص درگیر در دعـوا  و شاهد و استنادکنن 9دیگر مقامات قضایی است

شرایط انجام داده و شرایط را برای دادسرا و دادگاه فراهم نمایند تا  را های الزم باید همکاری
چند در شهادت از راه دور توسط مقامات قضایی مربوطه احراز فوق به نحو دقیق و صحیش هر

شـده بـرای شـاهد، در    شروط ذکر. (ک.آد.ق 613م  6 ا و تبصره.م.ق 977م  9 )تبصره 1شود
 . 91شهادت از راه دور مالک هستند نه در وقت تحمل شهادت یوقت ادا

 ت و ررایط ع م آننمفه م ره  -8-8

و معنای آن در فقه  99شهادت در لغت به معنای گواهی دادن، سوگند، حضور و آگاهی و اطالع
و « اخبار درست برای اثبات حق، به لفق شهادت، در حضور دادگـاه »و حقوق عبارت است از: 
هـا یـا سـایر     هـا یـا شـنیده    اخبار فرد نزد مرجع قضـاوتی از دیـده  »همچنین عبارت است از: 

                                                                                                                             
است کـه در   یقانون مجازات اسالمی در تعریف شخص عادل مقرر داشته است که عادل کس 999ماده  .5

د. شهادت شخصی که اشـتهار  صیت نباشعدهد اهل م نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می
به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه کبیره اصرار داشته باشد، تا احراز تغییر در اعمـال  

عروة اطبایی یزدی، طبشود.نک: ـ سید محمد کاظم   او و اطمینان از صالحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی
بـن ابـی العبـاس، نهایـ      محمـد   ینالد شمس . ـ 591، 2 (، ج9365)قم: مؤسسه النشر االسالمی،  الوثقی

 .616، 9(، ج 9313الفکر، دار: المحتاج الی شر  المنهاج )بیروت

قـم: منشـورات   ) اللمعـه الدمشـقیه  )شهید اول(،  العاملی الدین مکی محمدبن جمالو یا عدم التهمه. نک:  .2
 . 939، 3، ج تا( یب ی،مکتبه الداور

های ظاهری جسمی و  دادگاه آن دسته از ویژگی»مقرر کرده است که  9316 مصوبق.آ.د.ک  363 ماده .7
  «.کند مجلس قید می در صورت روانی شاهد را که ممکن است در ارزیابی شهادت مؤثر باشد،

 .927، 9(، ج 9311 ،: دارالعلومیروتب) الفقهحسینی شیرازی،  محمد یدس .9

 .595طباطبایی یزدی، پیشین،  .1

 .933ن، ی)شهید اول(، پیش لعاملیمکی ا .91

 .9916طاهری، پیشین،  انصاری، .99
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ده هایی که به صورت اتفاقی یا به درخواست یکی از اصحاب دعوا از موضوعی پیدا کر آگاهی
از اخبـار   شـهادت عبـارت  »در قانون مجازات اسالمی در تعریف شهادت مقرر شده: . 96«است

به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هـر امـر دیگـری نـزد      شخصی غیر از طرفین دعوا
شهادت از راه دور به عنوان نوعی از شهادت، بایـد دارای  . ا(.م.ق 973 )م« مقام قضایی است

 نیز باشد این شرایط عبارتند از:شرایط کلی شهادت 
. ا(.م.ق 993 م و م.ق 9395 )م 93شهادت از راه دور باید از روی قطـع و یقـین باشـد    -9

بدین صورت که گواه شهادت از راه دور نباید در بیان ا خبار خویش با شـک و تردیـد   
 ا در این باره بیان کرده است که شهادت باید مسـتند بـه  .م.ق 993ماده . صحبت کند

امور حسی باشد یعنی گواه موضوع گواهی را با یکی از حواس درک کـرده باشـد بـه    
علم »به عبارت دیگر . طوری که یقین یا ظن متاخم به علم برای او حاصل شده باشد

گوید علم عادی است، ظنی که عرف خردمندان معتبر بداند  شاهد به درستی آنچه می
چند از راه دور، نباید علم بـه خـالف   ی هرر شهادت شرعد. 93«کند و به آن اعتماد می

خالف مفـاد شـهادت شـرعی    گاه قرائن و امارات برهر. مفاد شهادت وجود داشته باشد
و در صورتی که به خالف واقع  95دهد باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی الزم را انجام می

 997 بودن شهادت از راه دور، علم حاصل کند، شهادت مزبور معتبـر نخواهـد بـود )م   
 . ا(.م.ق

در مواردی قانون تعـدد گـواهی را   . 92در صورت تعدد، مفاد شهادت شهود متحد باشد -6
ت، چند شاهد دمقرر کرده است و در مواردی دیگر ممکن است که استنادکننده به شها

چنـد همـه یـا بعضـی از آنهـا      گامی که تعدد گواهی وجود دارد هرهن. را معرفی نماید
از راه دور انجام دهند مفاد شهادت آنها باید بـا هـم اتحـاد    شهادت خود را به صورت 

شـود همـان    ای که هر آنچه از مفاد گواهی فرد اول استنباط مـی  داشته باشد به گونه
ا در راسـتای ضـرورت   .م.ق 996مـاده  . موضوع از گواهی دیگر گواهان استنباط گردد

                                                                                                                             
 .666، 3(، ج 9319)تهران: دراک، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته شمس،  عبداهلل .96

ـ  یـه الروضـ  البه العاملی،  الدین الجبعی ینز؛ 633؛ شمس، پیشین، 973خالقی، پیشین،  .93 الشـر  اللمعـه    یف
 .931، 3(، ج تا یب ،یدارالعالم اسالم: یروتب) یهدمشق

 .96، 6(، ج 9397 یزان،م یاد حقوقیتهران: بن) اثبات و دلیل اثباتناصر کاتوزیان،  .93

 .976خالقی، پیشین،  .95

(، 9311 المعرفـ ، : داریـروت ب) المبسـوط ین السرخسی، الد شمس ـ  وحدت موضوع شهادت ضروری است. .92
913. 
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هـا در   اد شـهادت بایـد مفـ  . ..»وجود این شرط برای شهادت مقرر داشـته اسـت کـه    
هـا موجـب    هرگاه اختالف مفاد شـهادت . ثر در اثبات جرم یکسان باشدؤخصوصیات م

تعــارض شــود و یــا وحــدت موضــوع را مخــدوش کنــد شــهادت شــرعی محســوب  
 . 97«شود نمی

در صـورت  . 99موضوع دعوا و موضوع شهادت از راه دور نیز باید با هم مطـابق باشـد   -3
م مقـرر داشـته   .ق 9392مـاده  . 91رفته نخواهد شدفقدان این شرط شهادت شهود پذی

شهادت باید مطابق با دعوا باشد ولی اگر در لفق مخالف ولی در معنا موافق یا »است 
ن کـه  شـود همـی   با توجه به این ماده مشـخص مـی  . «کمتر از آن باشد ضرری ندارد
وع شده توسط گواه داللت بر چیزی کند کـه بـا موضـ    کلمات و جمالت به کار گرفته

داشته باشد کافی است و نیازی نیست کـه شـاهد خـود را بـه     « مطابقت عرفی»دعوا 
تکلف انداخته و دقیقاً کلماتی عین کلمات به کار رفتـه در موضـوع دعـوا را بـه کـار      

همچنین در اثبات جرایم کیفری به استناد شهادت شهود، با توجـه بـه اینکـه    . 61ببرد
وین مجرمانه آنها اطالع دقیـق ندارنـد مطابقـت    عامه شهروندان از انواع جرایم و عنا

دعـاوی   لفظی بین الفاظ شهادت و الفاظ عناوین مجرمانه موضوع دعوا، مالک اثبات
مطابقـت  »چند شهادت از راه دور نیست در این زمینه نیز به استناد شهادت شهود، هر

 . کافی است« عرفی
قانون مجـازات   993به موجب ماده . شهادت از راه دور باید روشن و بدون ابهام باشد -3

در فوق بیان . «در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد. ..شهادت»اسالمی است 
کردیم که مفاد شهادت از راه دور باید دارای قطعیت باشد و موضوع را اثبـات کنـد و   

ـ  . کـار ببـرد  ه نیز گفتیم که الزم نیست عین عبارات عنوان مجرمانه موضوع دعوا را ب

                                                                                                                             
ق.م در صورتی کـه از   9397های ناشی از جرایم به استناد ماده  ضرر و زیاندر خصوص دعاوی مدنی و  .97

شود. در قانون مدنی نیـز مقـرر شـده     شهادت در صورت عدم اتحاد قدر متیقنی استنباط شود پذیرفته می
 9399 است که اختالف در خصوصیات امر اگر موجب اختالف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد )م

  .62زیان، پیشین، کاتو ق.م( ـ
 محمـد  ینالد شمسدهند باید رعایت شود. ـ   این شرط شهادت در صورتی که شهود متعدد نیز گواهی می .99

  . 935، 6(، ج تا یب ی،قم: مؤسسه النشر اسالم) الدروس الشرعیهالعاملی،  مکی

 .633(، 9391یداهلل بازگیر، ادله اثبات دعوا )تهران: انتشارات فردوسی،  .91

این مورد از شرایط گواهی به این صورت که از شرایط اختصاصی شهادت باشد نیست بلکه هر دلیلی که برای  .61
 .635ک: شمس، پیشین، ه باشد. رشود باید با موضوع دعوا مطابقت داشت اثبات دعوایی به کار گرفته می
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شود نباید مبهم باشند به ایـن   مطابق این شرط کلمات و عباراتی که به کار گرفته می
معنی، دوپهلـو و   کارگیری کلمات بیه صورت که شاهد شهادت از راه دور نیز باید از ب

چرا که عـدم رعایـت    مرتبط با موضوع دعوا در گفتار و نوشتار خود خودداری کندغیر
عـدم ادای شـهادت از راه دور بـه صـورت قطعـی       اینکه موجـب  بر عالوه این شرط 

شود، کمکی به پیشبرد روند پرونده نیز نخواهد کرد و چه بسـا در صـورت صـدور     می
 های باالتر نقض گردد )بنـد الـف م   این شهادت، رأی صادره در دادگاه رأی به استناد

ط مهـم  شـرای  بـر  عـالوه  م( بنـابراین،  .د.آ.ق 339ده ک و بند الف و ب ما.د.آ.ق 333
 . گفته، شهادت از راه دور باید روشن و بدون ابهام باشد پیش

 ام اع ره نت به اعاب   رکل آن -8-3

شکل شـهادت را بـه چنـد     9316قانونگذار تا قبل از تصویب قانون مجازات اسالمی مصوب 
صورت اسـت کـه گـواه بـه      بدین. بینی کرده بود پیش. ..و مکتوب و اشاره و 69صورت شفاهی

رفته و با یاد کردن سوگند مبنی بر اینکه تمام حقیقت را گفته و غیـر از حقیقـت چیـز     دادگاه
 کـدام از هر. ک(.د.آ.ق 363پرداخـت )مـاده    دیگری بر زبان نیاورد به بیان شهادت خـود مـی  

شد موظف بود که گواهـان خـود را حاضـر و معرفـی      طرفین دعوا که متمسک به گواهی می
عهـده  کـردن گـواه را در امـور مـدنی بر    قانون ابتدا معرفی و حاضـر  . م(.د.آ.ق 636 نماید )م

اختیـار اسـتنادکننده بـه     بر عالوه ولی در امور کیفری . ده استاستنادکننده به شهادت قرار دا
حاضر کردن شهود خود در دادسرا و دادگاه در مواردی قانونگذار اجازه احضـار و حتـی جلـب    

دربـاره   ک.د.آ.ق 613مـاده   9 تبصـره . دادگاه داده اسـت  شاهد را به مقامات قضایی دادسرا و
در صورتی که شاهد یا مطلع بـرای عـدم حضـور    »دارد  امکان جلب شاهد در دادسرا مقرر می

شود اما در صورتی که عـذر مـوجهی داشـته باشـد و      خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می
با توجه بـه ایـن   . «شود جلب می بازپرس آن را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور

شود و در صورتی که عذر مـوجهی نداشـته باشـد مقـام قضـایی       تبصره ابتدا شاهد احضار می
کـرده و  نماید مقام قضایی مکلف است به عـذر شـاهد رسـیدگی     دادسرا اقدام به جلب او می

به محکمـه   ک نیز امکان جلب شاهد را.د.آ.ق 361این، ماده  بر عالوه . تصمیم مقتضی بگیرد
چنانچه شاهد . شود شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می»داده است طبق این ماده 

                                                                                                                             
)تهـران: نشـر    ثبـات دعـوا  گلدوزیان، ادله اایرج ک: پذیرد. ر اصوالً شهادت به صورت شفاهی صورت می .69

 .331، (9393میزان، 
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یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقـف  
بر شهادت شاهد یا کسب اطالع از مطلع باشد و یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، 

بـا مقایسـه ایـن دو    . «شـود  تور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور، شاهد جلب میبه دس
اینکه شاهد عذر موجهی  بر عالوه جلب شاهد در مرحله دادرسی، شود که  مقرره مشخص می

نداشته باشد متوقف است بر اینکه، کشف حقیقت و احقاق حق نیز متوقف بر شهادت باشـد و  
شد و نیز مستلزم این است که حضور شاهد ضـرورت داشـته   یا جرم مرتبط به نظم عمومی با

و یا « لفق»کند ممکن است مفاد شهادت را به  شاهدی که در محکمه اقدام به اخبار می. باشد
انجام دهد و در صورتی که شاهد تعـذر در کتابـت و یـا نطـق     « مکتوب و نوشته»به صورت 

در هر صورت مفاد . بیان خواهد کرد. ..اشاره وداشته باشد مفاد شهادت خود را با فعل از قبیل 
بـه صـورت    در مورد شهادتی که ابتدائاً. ا(.م.ق 993 شهادت باید روشن و بدون ابهام باشد )م

چند صراحت قانونی الزم وجود نداشت منتها با توجه به اینکه شود هر کتبی به دادگاه ارائه می
شـهادت کتبـی سـند محسـوب     »اسـت کـه    قانون مدنی مقرر کرده 9695قانونگذار در ماده 

چند به عنوان رسید که شهادت کتبی هر به نظر می« نامه را دارد شود و فقط اعتبار شهادت نمی
اینکه حضـور   بر عالوه در کلیه موارد فوق . 66طریق معمول ادای شهادت نیز پذیرفته شده بود

ی و شـهادتی کـه بـه اشـاره     شاهد در دادگاه و یا دادسرا الزامی است کلیه مفاد شهادت شفاه
شود حسب مورد ضـبط   شود و همچنین شهادتی که به صورت مکتوب انجام می انجام می...و

نـین قـانون آیـین    و همچ 9316در قانون مجـازات اسـالمی مصـوب    . در پرونده خواهند شد
اینکـه در   بـر  عـالوه  سنت دیرینه را رها کرده و  قانونگذار این 9316 بدادرسی کیفری مصو

اردی که تعذر حضور شاهد در دادگاه وجود دارد حضور شاهد را الزم نشمرده است، شهادت مو
الکترونیکی، در صورتی که مطابق شـرایطی کـه در   به صورت الکترونیکی و غیر« ه دوررا»از 

ایـن تغییـر رویـه    . ادامه بیان خواهیم کرد انجام شده باشد را به صراحت معتبر شناخته اسـت 
هـای   همسو شدن با تحوالت علمی و همچنـین اعمـال سـرعت در رسـیدگی    قانونگذار برای 

و شهود و طـرفین دعـوا اسـت در ادامـه بـه بیـان        های دستگاه قضا قضایی و کاهش هزینه
 . شهادت از راه دور خواهیم پرداخت

                                                                                                                             
شـد. رک:   نویس شهادت به مقامات دادسرا تحویل داده می بدین صورت که شهادت کتبی به عنوان پیش .66

قانون مجازات اسـالمی   992ماده  رسد شهادت کتبی با توجه به امروزه به نظر می .96کاتوزیان، پیشین، 
ر مستند قانونی خود را پیدا کرده است و برای اثبات موضوع دعـوا بـه   به عنوان نوعی از شهادت از راه دو

 تنهایی اصالت دارد منتها باید اصالت و صحت انتساب آن به شاهد احراز شود.
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 ا )ره نت از  اه نو (.م.ق 821تبیین ره نت م ض ع م نه  -8
ک شـکل جدیـدی از   .د.آ.ق 613مـاده   6همچنین در تبصـره  ا و .م.ق 992قانونگذار در ماده 

نتها با توجه بـه شـرایطی کـه    ، م63«راه دور»شهادت را پذیرفته است تحت عنوان شهادت از 
شرایط شاهد و شرایط شهادت، برای شهادت از راه دور مقرر کـرده اسـت بـه نظـر      بر عالوه 

معمول ادای شهادت نیسـت و جنبـه    رسد که این نوع از شهادت در کلیه انواع آن از طرق می
ادت ا شـهادت از راه دور بـه دو نـوع شـه    .م.ق 992با توجه به اینکه در مـاده  . استثنایی دارد

شود در یک نگاه کلی انواع شـهادت از   الکترونیکی تقسیم میالکترونیکی و شهادت کتبی غیر
ـ  رونیکی و شهادت صوتیالکترونیکی، شهادت کتبی الکت دور عبارتند از: شهادت کتبی غیر راه

الکترونیکـی  ا شهادت کتبی غیر.م.ق 992ر ماده بناب. شده الکترونیکی تصویری زنده و یا ضبط
شد در زمره طـرق معمـول ادای    خالف آنچه قبالً ادعا میشود بر به دادگاه ارائه می که ابتدائاً

شهادت اسـت در   شهادت نیست بلکه همانند شهادت الکترونیکی یکی از طرق استثنایی ادای
 . خواهیم پرداخت« شهادت از راه دور»ذیل به بیان شرایط 

 ررایط ره نت از  اه نو  -8-8

پذیرفتـه اسـت شـرایط خاصـی را     چند شهادت از راه دور را با توجه به انواع آن، قانونگذار هر
شرایط شاهد و شهادت به صورت کلی نیز برای آن مقرر کرده است بـدین صـورت    بر عالوه 

حسب مورد باید شرایط شاهد را از حیـث بلـوغ، عقـل،     اکه مقامات قضایی دادگاه و یا دادسر
احراز نمایند و همچنین شرایط شهادت را از حیث قطعیت و همـراه   ...نفع نبودن و عدالت، ذی

 992 نیـز احـراز کننـد )م   . ..مفاد گواهی و صریش و بدون ابهام بودن و، اتحاد 63با یقین بودن
توجـه بـه شـکل الکترونیکـی و یـا      ا( تا بتوانند به شـهادت از راه دور، حسـب مـورد بـا     .م.ق

الکترونیکی آن، که به دادگاه و یا دادسرا ارائه شده است با توجه بـه احـراز دیگـر شـرایط     غیر
شرایط خاص استناد بـه شـهادت از راه دور جهـت    . ر دهندخاص شهادت از راه دور ترتیب اث

اثبات وقوع جرم از طرف متهم و یا اثبـات ضـرر و زیـان ناشـی از جـرم در امـور کیفـری و        
مـاده   6ا و تبصـره  .م.ق 992همچنین اثبات خواسته دعوا در دعاوی حقوقی با توجه به مـاده  

 ک عبارتند از:.د.آ.ق 613

                                                                                                                             
از راه دور شـامل شـهادت کتبـی     تر از شهادت الکترونیکی است چرا کـه شـهادت   شهادت از راه دور عام .63

  شود. الکترونیکی نیز می غیر

 .913(، 9373 یزان،تهران: نشر منژاد، ادله اثبات دعوا ) ینقلی حسینیحس .63
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 .  ا(.م.ق 821 رد )محض   ر هد ماعذ  ب  -8-8-8

قبالً بیان کردیم که هرگاه شاهد برای عدم حضور خود در دادسرا و یا دادگـاه عـذر مـوجهی    
 613م  9نداشته باشد به دستور مقامات قضایی مربوطه حسب مورد جلب خواهد شد )تبصـره  

لکن هنگـامی کـه شـاهد عـذر موجـه دارد قانونگـذار فـروض        . ک(.د.آ.ق 361 ک و م.د.آ.ق
متفاوتی را بیان کرده است که باید از هم تفکیک شوند بدین صورت کـه فـرض اول: شـاهد    

طرف شدن عذر وی حسـب مـورد وجـود دارد در اینجـا طبـق      مکان برعذر موجه دارد منتها ا
شده برای عدم حضـور شـاهد را بررسـی     ا در دادسرا بازپرس عذر عنوان.م.ق 613 م 9تبصره 

و در صـورت عـدم    65بپذیرد مجـدداً وی را احضـار خواهـد کـرد    کرده و در صورتی که آن را 
حضور، دستور جلب او را خواهد داد در دادگاه نیز مطابق گفته فوق عمل خواهد شد علـت آن  
نیز این است که طرفین دعوا و دادگاه در جلسه رسیدگی استماع شهادت شهود، بتوانند شهود 

اصوالً . 62وجود داشته باشد جر  و یا رد کنند آنهارا در صورتی که موارد جر  و رد  و شهادت
، تا حد امکان باید شهود به صورت حضـوری در دادگـاه   67ها با توجه به ترافعی بودن رسیدگی

فرض دوم: هنگامی است کـه شـاهد بـه علـت     . 69حاضر شده و به بیان شهادت خود بپردازند
بل رفع است در این صورت در بیماری عذر موجه دارد که برای مدت طوالنی یا نامعلوم غیر قا

دادگاه رئیس شعبه و یا یکی از دیگر قضات عضو شعبه با حضور نزد شـاهد اظهـارات وی را   
هرگاه عذر فوق و یا کهولـت سـن بـرای شـاهد در مرحلـه      . حسب مورد استماع خواهد نمود

با توجه به و یا فوریت امر در پرونده وجود داشته باشد  61تحقیقات در دادسرا وجود داشته باشد
ک بازپرس و یا دیگر مقامات قضایی دادسرا با حضور نزد شاهد اظهارات وی .د.آ.ق 692ماده 

شـده،  است در این فرض، حسب عـذرهای ذکر  طور که مشخص همان. 31نمایند را استماع می

                                                                                                                             
 .917، (9391)تهران: انتشارات فکرسازان،  آیین رسیدگی در دادسرامهاجری، علی  .65

 .96کاتوزیان، پیشین،  .62

 .67، خالقی، پیشین .67

بـه رسـیدگی اقامـت دارنـد     هنگامی که شهود در حوزه قضایی دیگری غیر از حوزه قضایی دادگاه صالش  .69
شـود و حسـب مـورد     شهادت آنها معموالً از طریق اعطای نیابت به دادگاه محل اقامت آنها اسـتماع مـی  

   شود. دهنده ارسال می مفاد شهادت آنها به دادگاه نیابتگزارش 

 .915، خالقی، پیشین .61

اه و همچنین در مـواردی کـه دادگـاه    نیز در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگ ق.آ.د.م 633ماده  .31
مقتضی بداند مقرر کرده است که در این صورت گواهی شاهد در منزل یا محل کـار یـا در محـل دعـوا     

تهران: کتابخانه ) ادله اثبات دعواین مدنی، الد جالل یدسـ  ز قضات دادگاه استماع خواهد شد.توسط یکی ا
 .917(، 9372 ،گنج دانش
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استماع شهادت شهود باید با حضور نزد شاهد استماع شود مگر اینکه در این فرض نیز امکان 
توانند  پذیر نباشد که در این صورت مقامات قضایی دادگاه و دادسرا می د شاهد امکانحضور نز

فرض سوم: هنگامی کـه شـاهد عـذر    . استماع نمایند« از راه دور»اظهارات آنها را به صورت 
موجه دارد به غیر از عذر بیماری، کهولت سن و از طرف دیگر عذر شاهد نیز قابل رفع نیست 

 م 6ا( و هم در دادگاه با توجه به تبصـره  .م.ق 613 م 6ر دادسرا )تبصره در این صورت هم د
 . استماع نمود« از راه دور»توان اظهارات شاهد را به صورت  ا می.م.ق 613

توانند به صورت از راه دور شهادت  در دو فرض فوق مقامات قضایی دادگاه و یا دادسرا می
به عبارت دیگر هنگامی که حضور شاهد در دادگاه و یا دادسرا متعـذر  . شهود را استماع نمایند

ک(، استماع .آد.ق 693 )م از وضعیت دستگاه قضااست چه ناشی از وضعیت شاهد و چه ناشی 
عذرهای مالک تعیین طریـق ادای  . شهادت شهود به صورت از راه دور انجام خواهد پذیرفت

خطر جانی یا حیثیتی یا  -9قررات کنونی عبارتند از: شهادت به صورت از راه دور با توجه به م
شـاهد در   -6 وجـود داشـته باشـد؛   ک( .آد.ق 693 ضرر مالی برای شهود و یا خانواده آنها )م

مـانع از  . ..عوامل قهـری از قبیـل سـیل، طوفـان و     -3 م(؛.ق 9361م باشد ). ..حبس، سفر و
نیز ممکن نباشـد و یـا مـدت آنهـا معلـوم      حضور شاهد در دادگاه و یا دادسرا باشد و رفع آنها 

 . 39نباشد

 840 م 8مدحصر به ره نت رهه ن و مللعه ن مب رهد )تبصهره      هنلیل پرومد -8-8-8

 . ک(.آن.ق

شرط دیگری که برای اعتبار ادای شهادت از راه دور الزم است این است کـه دلیـل پرونـده    
بینی شده  ک پیش.د.آ.ق 613ماده  6 این شرط که در تبصره. منحصر به شهادت شهود نباشد

تـوان   است ناظر به احضار و تحقیق از شهود و مطلعان در مرحله کشف جرم است منتهـا مـی  
مالک این ماده را در مرحله رسیدگی، هنگامی که دلیل پرونده منحصر به شهادت نیست نیز 

در  هنگامی که دلیل پرونده منحصر به شهادت است و شاهد متعـذر از حضـور  . جاری دانست
وانین کیفری مسکوت اسـت بـه نظـر    دادگاه است در خصوص نحوه استماع شهادت، ظاهر ق

قانون آیین دادرسی مدنی بهره برد و قائل  633توان از مالک ماده  رسد در این زمینه، می می

                                                                                                                             
شده برای اثبات تعذر شاهد از حضور در دادگاه و جواز شهادت بر شهادت برای تعذر ذکر توان از موارد می .39

بـر  شده در خصـوص شـهادت   استفاده کرد برای دیدن موارد ذکرشاهد و جواز انجام شهادت الکترونیکی 
 . 939، شهادت نک: مکی العاملی، پیشین
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به صـورت کلـی بایـد    . شهادت وی را استماع نماید ،بر این شد که قاضی با حضور نزد شاهد
توان به شهادت از راه دور روی آورد که به  دسرا و چه در دادگاه هنگامی میگفت که چه در دا

غیر از شهادت از راه دور دیگر دالیل و قرائن حسب مورد نیز در کنار این نوع شهادت وجـود  
. باشـد . ..تواند اقرار، سند، سوگند، قسامه و علم قاضی و داشته باشد ادله دیگر حسب مورد می

وجود قرائن و امارات نیز کافی برای انجـام شـهادت بـه صـورت از راه دور      در مورد اینکه آیا
ک .د.آ.ق 613مـاده   6 که در تبصره« دلیل»رسد کلمه  هست یا نه؟ باید گفت که به نظر می

شـود از   به کار رفته است در معنای عام خود مدنظر بوده است و شامل قرائن و امارات نیز می
عهده دادگاه و مالک نیز اقناع وجـدان  ارزیابی این شهادت نیز براینکه  طرف دیگر با توجه به

جـام شـهادت از راه دور   رسد قرائن و امارات نیز کافی برای اعتبـار ان  دادرس است به نظر می
 . باشد

 . ا(.م.ق 821 ررایط ر هد و ره نت حسب م  ن احراز ر ن )م -8-8-3

ز راه وجود داشته باشد وجود شرایط شـاهد  از دیگر شرایطی که باید هنگام استناد به شهادت ا
برای ادای شهادت فارغ از شکل انجام آن، باید کلیه شـرایط  . و شهادت به صورت کلی است

شاهد که ضامن درک درست و کامل تحمل و ادای شهادت و همچنین ضامن کشف حقیقت 
از شکل اعتبار آن شهادت نیز به عنوان دلیل اثبات دعوا، فارغ . و احقاق حق است موجود باشد

دارای شرایطی است که ضامن انجام دادرسی عادالنه و مستند و مستدل است و حسب مورد 
برای تمسک به شهادت بدون توجه به شکل انجام آن، کلیه شرایط شـاهد  . باید موجود باشند

ه ا در ایـن بـار  .م.ق 917مـاده  . کننده به پرونده احراز شود و شهادت باید توسط مقام رسیدگی
شده را واجد شرایط قانونی تشـخیص دهـد،    هرگاه دادگاه، شهود معرفی»ست که مقرر کرده ا

توانـد در   بازپرس مـی »دارد که  ک مقرر می.د.آ.ق 699همچنین ماده . «...پذیرد شهادت را می
واجد شرایط شهادت نباشد، بدون یادکردن سـوگند، اظهـارات او را بـرای     ...صورتی که شاهد

شود که احـراز شـرایط هـم در مقـام      از این دو ماده مشخص می. «استماع کنداطالع بیشتر 
تحقیق در دادسرا و هم در مقام رسیدگی و صدور حکم در دادگاه هنگام استماع شهادت از راه 

 . دور الزم است

 .  ا(.م.ق 821 صحت اماس ب ره نت از  اه نو  به ر هد احراز ر ن )م -8-8-0

باشد، چنانچه حضور شاهد متعذر »ا بیان کرده است که .م.ق 992در خصوص این شرط، ماده 
شده، با احـراز شـرایط و صـحت     گواهی به صورت مکتوب، صوتی ـ تصویری زنده و یا ضبط 
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الکترونیکی و یـا بـه   اده شهادت ممکن به صورت کتبی غیردر این م. 36«انتساب، معتبر است
شده به  و یا صوتی ـ تصویری ضبط  ورت شهادت الکترونیکی کتبی، صوتی ـ تصویری زنده ص

را ذکر نکرده است که این نشان از « صوتی»دادگاه ارائه گردد در این ماده قانونگذار شهادت 
نپذیرفتن شهادت صوتی الکترونیکی به عنوان شکل معتبر انجام شهادت از راه دور است علت 

ه شاهد در مقایسه با آن نیز ضعف شهادت الکترونیکی صوتی در اصالت و صحت انتساب آن ب
پـذیر بـودن ایـن شـکل از شـهادت       دیگر اشکال شهادت الکترونیکی است با توجه به آسـیب 

الکترونیکی به لحاظ عدم اطمینان از اصالت و صحت انتساب آن به شـاهد، قانونگـذار آن را   
رسد در صورتی که اصالت و صـحت انتسـاب آن بـه شـاهد      البته به نظر می 33نپذیرفته است

. ا(.م.ق 972 مز شود مانعی در پذیرش آن حداقل برای کسب اطالع بیشتر دادگاه نباشد )احرا
رونیکی و هم شامل ا هم شامل شهادت کتبی الکت.م.ق 992لفق مکتوب به کار رفته در ماده 

در کلیـه اشـکال   . شود الکترونیکی است که معموالً بر روی کاغذ نوشته میشهادت کتبی غیر
صالت و صحت انتساب آنها را به شاهد احراز کند بدین صورت که باید برای فوق دادگاه باید ا

صوتی ـ تصویری زنده و یا   دادگاه مشخص شود که شخصی که ادعا شده شهادت کتبی و یا
ای انجام شـده اسـت    شده به عنوان شاهد دعوا، منتسب به او است شهادت وی به گونه ضبط

شخص مذکور و مفـاد  رده است یعنی دادگاه دریابد که که واقعاً خود شاهد اقدام به شهادت ک
اینکه شرایط کلی شاهد و شهادت را حسب مـورد دارنـد خـود وی نیـز      بر عالوه گواهی وی 

« از راه دور»توان شهادت  شهادت را به صور فوق انجام داده است در این صورت است که می
در صـورت  . قـوقی معتبـر دانسـت   را به عنوان شهادت معتبر، برای اثبات دعاوی کیفری و ح

دور به شاهد، این شهادت در صورتی کـه دیگـر شـرایط     هاثبات صحت انتساب شهادت از را
شاهد و شهادت را داشته باشد و یا نداشته باشد حسب مورد شهادت شرعی محسوب شـده و  

ماع ا( و یا برای اطالع بیشـتر دادگـاه اسـت   .م.ق 975 اعتبار شهادت شرعی را خواهد داشت )م
پذیرد در  ت که به صورت از راه دور انجام میدر این صورت نیز ارزش این اظهارا. خواهد شد

 . ا(.م.ق 972 با دادگاه است )م. ..علم قاضی، در حدود اماره قضایی و

                                                                                                                             
  .336(، 9315 یشان،راندتهران: انتشارات دو) حقوق جزای عمومیزاده،  شادی عظیم .36
آیـین دادرسـی    زاده، برای دیدن نظر مخالف که قائل به پذیرش شهادت صوتی است. رک: شادی عظـیم  .33

 .633(، 9315 یشان،تهران: انتشارات دوراند) کیفری

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

 (1315-1) 7شناسی  مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم 

 

01 

 آیین  تیدگی به ره نت از  اه نو  -8-8

را مشـمول  « دوراز راه »قانون آیین دادرسی کیفری آیین رسیدگی بـه شـهادت الکترونیکـی    
ک مقرر شـده اسـت   .د.آ.ق 613ماده  6مقررات دادرسی الکترونیکی قرار داده است در تبصره 

توانـد بـه    ، تحقیـق از آنـان مـی   ...در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شـهود »که 
 بنا بر. «صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به آیین دادرسی الکترونیکی به عمل آید

ترونیکی در هر سه شکل کتبی، صـوتی ـ تصـویری     این تبصره آیین رسیدگی به شهادت الک
ک تحـت عنـوان   .د.آ.ق 223الـی   231شده با توجه بـه مـواد    زنده و صوتی ـ تصویری ضبط 

یک از طرفین دعوا و یا در مواردی دادستان هنگامی هر . ی الکترونیکی ارائه خواهد شددادرس
کنند شهود خـود را در جلسـه دادرسـی حاضـر      ود را شهادت ذکر میکه دلیل اثبات دعوای خ

و در صـورتی   33نمایند در غیر این صورت حسب مورد شهود احضار و یا جلب خواهند شـد  می
که عذر موجه برای شهود وجود داشته باشد و قابل رفع نیز نباشد شهادت از راه دور شهود به 

 شود ساز ه شهادت به صورت الکترونیکی ادا میهنگامی ک. شود طریق الکترونیکی استماع می
و پس  35ای باشد که شهود ابتدا سوگند یاد کرده کار رسیدگی به شهادت شهود باید به گونه و

 . از آن به بیان مفاد شهادت خود به صورت الکترونیکی بپردازند
ینکـه  آیین رسیدگی به شهادت از راه دور جهت حفق صحت و توان ثباتی آن با توجه به ا

شود در دو زمینـه   کننده به پرونده انجام می این نوع از گواهی در غیر دادگاه صالش و رسیدگی
گیرد که در ذیل به تبیین  وجه قرار میاحراز هویت شخص شاهد و اعتبار اظهارات وی مورد ت

 . کدام از آنها پرداخته خواهد شدهر

 احراز ه یت ر هد:  -8-8-8

کترونیکی کتبی و الکترونیکی در خصوص استماع شهادت الجهت احراز هویت شخص شاهد 
بـه کـارگیری   »دارد  دک مقـرر مـی  .آ.ق 251شـده مـاده    صوتی ـ تصویری زنده و یـا ضـبط   

یکـی بـه منظـور تحقیـق از     های ارتباطـات الکترون  های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه سامانه
که احراز هویت، اعتبار اظهـارات  در صورتی مجاز است . ..، اخذ شهادت از شهوداصحاب دعوا

بخشـی بـه   ایـن مـاده در راسـتای اعتبار   . «یردفرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذ

                                                                                                                             
توجهی به دسـتور مقـام قضـایی در خصـوص عـدم       هد به دلیل بیادای شهادت الزامی نیست و جلب شا .33

 .915موجه خود و عدم حضور نزد وی است نک: خالقی، پیشین، اعالم عذر 

 .332(، 9399 یزان،م یحقوق یادتهران: بن) تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفریعباس تدین،  .35
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اظهارات شهود مقرر داشته است که هویت فرد مورد نظر باید احراز شود یعنی مشخص شـود  
ـ    دهد واقعاً هویت شخص معرفـی  فردی که از طریق الکترونیکی شهادت می وان شـده بـه عن

تصویری زنده انجـام شـود مشـکلی در    رد هنگامی که شهادت به صورت صوتی ـ  شاهد را دا
به علت ارتبـاط   دهنده پیش نخواهد آمد بدین صورت که دادگاه تعیین هویت شخص شهادت

پرسد هویـت   االتی که از شخص شاهد میری مستقیمی که با شاهد دارد با سؤتصویصوتی ـ  
ه شهادت الکترونیکی به صورت صوتی ـ تصویری منتها هنگامی ک. 32وی را احراز خواهد کرد

مـذکور و دیگـر اسـناد هـویتی      شود کیفیـت شـهادت   شده و یا کتبی به دادگاه ارائه می ضبط
ای باشد که هویت شخص مورد  شده برای معرفی شاهد در دادگاه و یا دادسرا باید به گونه ارائه

باید اسناد هویتی شخص شاهد توسط استنادکننده بـه  در همه موارد فوق . نظر را تعیین نماید
 . 37شهادت به دادگاه و یا دادسرا تحویل داده شده و ضبط در پرونده شده باشند

 اعاب   اظه  ات ر هد: -8-8-8

پردازد ماده فـوق نیـز    هنگامی که شاهد از طریق الکترونیکی و از راه دور به ادای شهادت می
اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبـت مطمـئن سـوابق صـورت     . ..»مقرر داشته است که باید 

در خصوص اعتبار اظهارات شخص شاهد باید گفت که اعتبار اظهـارات شـاهد در دو   . «پذیرد
اعتبار اظهارات وی به عنوان شهادت: بدین صورت که  -9 :گیرد سطش متفاوت مدنظر قرار می

همراه با علم و یقین بودن، در صورت تعدد اظهارات شاهد باید دارای شرایط شهادت از جمله 
شهود، مفاد اظهارات شهود همسان باشد، مطابقت اظهارات شاهد با موضوع دعوا احراز شود و 

                                                                                                                             
کردن شاهد پیش نخواهد آمد بدین صـورت   در این خصوص نیز مشکل و ابهامی در خصوص سوگند یاد .32

ا در کردن سوگند و پس از آن ادای شـهادت را خواهـد کـرد. منتهـ     دکه مقام قضایی از شاهد تقاضای یا
دهد ایـن اسـت    شده ابهامی که در مورد آن رخ می خصوص شهادت الکترونیکی صوتی ـ تصویری ضبط 

اند که ادای شهادت باید بعد از درخواست مقام قضایی باشد در غیر این صورت معتبر  که برخی بیان کرده
شـود و معمـوالً قبـل از     شده چون از قبل تهیـه مـی   ادت صوتی ـ تصویری ضبط خواهد بود در مورد شهن

قـم: مؤسسـه   ) الحلـی، المختصـر النـافع    عالمـه  رو است. نک: به درخواست مقام قضایی است با ابهام رو
  .699(، تا یب ،ینیالمطبوعات الد

امضـای الکترونیکـی   در این خصوص برای تعیین هویت و همچنین صحت اسناد شـهادت بـه شـاهد از     .37
در  کننـده بـه ارسـال  گردد. امضای الکترونیکی که برای حفق امنیت، اصالت، و صحت اسـناد   استفاده می

شود و معموالً  شود به دو دسته امضای ساده و امضای مطمئن تقسیم می ارتباطات الکترونیکی استفاده می
شـود. در   وم در هنگـام دریافـت انجـام مـی    نامفهوم در هنگام ارسال و بازخوانی بـامفه  رمزگذاراز طریق 

شـود. بـرای امضـای     امضای الکترونیکی حسـب مـورد از کلیـدهای عمـومی و خصوصـی اسـتفاده مـی       
  .931-959(، 9397 یزان،م یحقوق یادتهران: بنالکترونیکی )رضایی، حقوق تجارت  علی الکترونیکی نک:
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های  در صورتی که اظهارات شاهد ویژگی. در نهایت اظهارات شاهد روشن و بدون ابهام باشد
اصالت طریق انجام شهادت الکترونیکی: بـدین   -6 نداشته باشد اعتبار نخواهد داشت؛ فوق را

ـ   های الکترونیکی که شهادت از طریق آنها صـورت مـی   صورت که وسایل و سامانه ه پـذیرد ب
ک شدن و یا دخل و تصـرف  قابل جعل شدن، هباشند که  39قدری ایمن، معتبر و قابل اعتماد

منتسب کند در ایـن سـطش   دیگر نباشند و به صورت شایسته شهادت الکترونیکی را به شاهد 
نیکی و صحت انتساب آن وهای الکتر معموالً با صدور قرار کارشناسی اصالت وسایل و سامانه

بات اصالت هنگامی که شهادت الکترونیکی به صورت کتبی باشد اث. به شاهد احراز خواهد شد
ــق تشــخیص امضــای ــذیرفت  آن از طری در ادای شــهادت . الکترونیکــی صــورت خواهــد پ

در . شود که امنیت باالیی نیز دارد استفاده می 31ونیکی کتبی معموالً از پست الکترونیکیالکتر
خصوص احراز اصالت دیگر طرق شهادت الکترونیکی حسب مورد کارشناسان مربوطه با توجه 

هـای ارتباطـات    افزارهای تشخیص اصالت وسـایل و سـامانه   های فنی و دیگر نرم به تکنیک
های ویدئویی صـوتی ـ    با توجه به طرق اثبات اصالت وسایل و سامانهالکترونیکی و همچنین 

هـای   های فوق حسب مورد و احراز صحت انتساب شـهادت  تصویری، به احراز اصالت سامانه
 . پردازند مذکور به شاهد می

از طرف دیگر در خصوص انجام شهادت به صورت الکترونیکی بایـد گفـت کـه شـهادت     
ترونیکی در صورتی معتبر خواهد بود که شرایط شـاهد بـه اثبـات    شاهد به عنوان شهادت الک

احراز نشود شـهادت وی بـه عنـوان     ه شرایط شاهد حسب مورد برای ویبرسد در صورتی ک
شهادت شرعی معتبر نبوده و صرفاً در حد یک اماره قضایی ممکن است مدنظر دادگـاه قـرار   

اعتبار شهادت از راه دور مقـرر داشـته    امر دیگری را که قانونگذار جهت حفق ارزش و. بگیرد
است ثبت مطمئن سوابق شـهادت از راه دور اسـت کـه در ایـن زمینـه بایـد مفـاد شـهادت         

به صورت مطمئن و با امنیت باالیی ثبت شـوند و ضـبط در    کترونیکی و اسناد هویتی شاهدال
احل رسیدگی امکـان  پرونده گردند تا در صورت نیاز امکان کنترل و بازخوانی آنها در کلیه مر

                                                                                                                             
 95 مجلـه فقـه و حقـوق   ، «رونیکی در امـور کیفـری  پذیری ادله الکتاستناد»امیرحسین جاللی فراهانی،   .39

(9392). 

را موظف به ارائه پست الکترونیکی و شـماره   ان به دستگاه قضاکنندگ مراجعه ،ق.آ.د.م 255ماده  3تبصره  .31
 بـا توان قائل بـر ایـن شـد کـه اسـتنادکننده       تلفن همراه کرده است. در خصوص شهادت الکترونیکی می

شهادت الکترونیکی نیز موظف است که حسب مورد پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه شـاهد را نیـز   
 ثبت نماید تا شهادت الکترونیکی حسب مورد در صورت ارائه به دستگاه قضا در اوراق هویتی شاهد جهت

 کتبی بودن با شاهد انجام شود. 
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ات کافی را حسب مورد بـرای حفـق،   زمینه مقامات قضایی مکلفند تضمین داشته باشد در این
هـای   ثبت و ضبط شهادت الکترونیکی در نظر بگیرند که از آن جملـه اسـت اسـتفاده از لـو     
ثبـت  فشرده و همچنین استفاده از امضای الکترونیکی و پست الکترونیک، حسب مورد بـرای  

شـده و همچنـین شـهادت     ق شهادت الکترونیکی صـوتی ـ تصـویری زنـده و یـا ضـبط      سواب
 . ک(.د.آ.ق 252 الکترونیکی کتبی )م

 ا زش اثب تی ره نت الکارومیکی  -8-8-3

های ویدئو کنفرانس و سایر  در خصوص ارزش اثباتی شهادت الکترونیکی که از طریق سامانه
ک مقـرر کـرده   .د.آ.ق 255مـاده   9گیرد تبصـره   های ارتباطات الکترونیکی صورت می سامانه

در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفـری و ارائـه خـدمات الکترونیـک     »است که 
توان صرفًا به لحاظ شـکل و یـا نحـوه تبـادل اطالعـات الکترونیکـی از اعتبـار         قضایی، نمی

مقامات قضایی دادسـرا و   در این ماده. «...بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود
دادگاه حسب مورد مکلفند شهادتی را که شاهد به صـورت الکترونیکـی انجـام داده اسـت را     
معتبر بدانند و البته این تکلیف مقامات قضایی به ترتیب اثر دادن به شهادت الکترونیکـی، بـا   

یـا  صـورت الکترونیکـی شـهادت و    »ک در صورتی اسـت کـه   .آد.ق 255توجه به صدر ماده 
بینـی شـده در    کارهـای امنیتـی پـیش    و محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سـاز 

در صورتی که شهادت الکترونیکی با رعایت و احراز کلیه . «مقررات دادرسی الکترونیکی باشد
شرایط خاص شهادت الکترونیکی و همچنین احراز شرایط عمومی شهادت و شـاهد باشـد در   

ا شهادت فوق شهادت شرعی محسوب خواهد شد و در .م.ق 975مواد  این صورت، با توجه به
شهادت وی در حد اماره قضایی بـرای دادگـاه    31صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت نباشد

معتبر خواهد بود و در صورتی که شرایط شهادت و یا شرایط خاص شهادت الکترونیکی وجود 
تواند آن را برای مزید اطالع حسب  گاه مینداشته باشد شهادت فوق شهادت تلقی نشده و داد

مورد استماع نمایند در هر صورت میزان تأثیر و ارزش شـهادتی کـه واجـد شـرایط شـهادت      

                                                                                                                             
الکترونیکـی ادا شـود شـهادت    رونیکی و یـا کتبـی غیر  ز طریق الکتچند ااز جمله مواردی که شهادت، هر .31

کند هنگامی است که یـک شـاهد    شود منتها در صورت وجود، موضوع دعوا را اثبات می شرعی تلقی نمی
مرد و یا دو شاهد زن به همراه سوگند مدعی برای اثبات دعاوی مالی و یا دعاویی که مقصود از آنها مال 

 ،تهـران: کتابخانـه گـنج دانـش    ) شر  قانون آیین دادرسی مـدنی ری، علی مهاجشود. نک:  ادا می ،است
 .959، 6(، ج 9396
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قوه قضائیه موظف است کلیه امکانات . گیری علم قاضی با دادگاه است شرعی نباشد در شکل
به عنوان دلیل اثبـات   الزم برای ادای شهادت الکترونیکی را هنگامی که شهادت الکترونیکی

دعوا ارائه شده است جهت احراز و تشخیص هویت، اصالت، شرایط شاهد و شهادت و شهادت 
، 259، 257، 252، 255 فراهم نماید )مواد 39الکترونیکی، صحت انتساب و ثبت مطمئن سوابق

های کشور  ای در تشکیالت دادگستری ک( امروزه این تشکیالت در سطش گسترده.آد.ق 251
راهم آمده است که امکان انجام کلیه امور قضایی از راه دور از جمله ادای شهادت از راه دور ف

هنگامی که برای اثبات دعوا تعدد شهود الزم است و یـا تعـدد شـهود    . 36را فراهم کرده است
وجود دارد و به صورت کلی هنگامی که شاهدی باید به ادای شهادت بپردازد در صورتی کـه  

مقرره برای شاهد، شهادت و شهادت الکترونیکی وجود داشته باشد همـه شـهود   کلیه شرایط 
توانند به صورت الکترونیکی شهادت دهند بدون اینکه الکترونیکی بودن صـورت شـهادت    می

آنها تأثیری از حیث ضعف و یا قوت اثبات جرم و یا حقوق مالی و مادی دعوا حسب مـورد در  
ــته   ــدنی داش ــا م ــری و ی ــاوی کیف ــد )تبصــرهدع ــی . ک(.د.آ.ق 255م  9 باش ــهادت کتب ش

نیکی نیز با توجه به مطالب فوق در صورتی که حسب مورد شرایط شاهد، شهادت و والکترغیر
شرایط خاص شهادت از راه دور وجود داشته باشد در صورت احـراز هویـت شـاهد، اصـالت و     

عی تلقی شـده و  شرمورد شهادت شرعی و یا شهادت غیر صحت انتساب آن به شاهد، حسب
ارزش اثباتی دیگر اشکال شهادت را اعم از حضوری و از راه دور خواهد داشت بدون اینکه از 
راه دور بودن و یا کتبی بودن آن تـأثیری در ارزش اثبـاتی آن در دعـاوی اعـم از کیفـری و      

 . حقوقی داشته باشد
دعـوا بـر جـر  و    آنچه شایسته است در پایان این بحث به آن پرداخته شود حق اصحاب 

                                                                                                                             
کـه سـابقه   پذیری ایـن اسـت   شهادت الکترونیکی به لحاظ استنادیکی از ارکان ادله الکترونیکی از جمله  .39

نک: رضایی، بر اینکه باید به شاهد مستند باشد هویت شاهد را نیز احراز نماید.  شهادت الکترونیکی عالوه
 .397پیشین، 

افزاری جهت انجام این  افزاری و نرم یی کشور تشکیالت الزم اعم از سختهای قضا امروزه در اکثر حوزه .36
مهم به صورت ویدئو کنفرانس و... ایجاد شده است که شایسته است به لحاظ امنیـت و اطمینـان بـاالی    

قرار گیرد. بدین صورت که بـا لحـاظ اصـل    کشور  یاین تشکیالت به صورت جدی مدنظر دستگاه قضای
ش است منتهـا بـه دادگـاه    شاهد متعذر از حضور در دادگاه صال دن دعاوی در این زمینه مثالً اگرترافعی بو

رسی دارد به آن دادگاه مراجعه کرده و همزمان با جلسه دادرسی بـه صـورت زنـده بـه ادای     دیگری دست
رعایت قواعد مربوط به اعطای نیابت قضایی برای استماع شهادت شهادت خود بپردازد البته در این زمینه 

از راه دور ضروری است کما اینکه استماع شهادت شهود به این صورت جهت حفق حقوق اصحاب دعـوا  
  نیز شایسته است مدنظر قرار گیرد.
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اصـحاب دعـاوی اعـم از    . تعدیل شاهد و دفاع از اعتبار و عدم اعتبار شهادت از راه دور است
دعاوی کیفری و حقوقی حقوق خود را بر جر  و تعـدیل شـاهد در شـهادت از راه دور حفـق     

مقامات قضایی مربوطه حسب مورد پس از احراز هویت شاهد و صحت انتسـاب  . خواهند کرد
شاهد و احراز دیگر شرایط شهادت از راه دور، باید مفـاد شـهادت و اسـناد هـویتی      شهادت به

شخص شاهد و منبع اطالعاتی که شاهد، شهادت خـود را بـر آن اسـتوار کـرده اسـت را بـه       
طرفین دعوا عرضه بدارند تا حسب مورد طرفین دعوا در راستای جر  و تعدیل و نفی اعتبار و 

ر به دفاع از خود بپردازند و این مهم اعم از آن است که خطر جـانی  یا اعتبار شهادت از راه دو
این نتیجه نیز ناشی از اصل ترافعی بـودن  . برای شاهد وجود داشته باشد و یا نداشته باشد. ..و

شود و نیز حق تدارک  ای است که علیه آنها ابراز می دعاوی و حق آگاهی اصحاب دعوا بر ادله
در شهادت به صورت کلی و شهادت از راه دور، شائبه . آن ادله است ابزارهای دفاعی در برابر

خطر جانی برای شاهد در هر صورت مانع از آن نخواهد بـود کـه اطالعـات هـویتی و مفـاد      
های کیفری داده  شهادت و منبع اطالعاتی شهادت به اصحاب دعوا و به ویژه متهم در پرونده

ه دلیل عدم حضور شـاهد در دادگـاه و معلـوم نبـودن     کما اینکه در شهادت از راه دور ب. نشود
توسط نیروهای انتظـامی و  . ..مکان وی برای اصحاب دعوا امکان حفق شاهد از خطر جانی و

بـه هـر حـال    . تر از هنگامی است که شاهد در دادگاه حضور دارد تا حدودی راحت. ..نظامی و
های کیفری در توسل بـه   پروندهآنچه اهمیت دارد حق اصحاب کلیه دعاوی به ویژه متهمان 

کلیه طرق و ابزارهای قانونی و شرعی برای جر  و تعدیل شاهد و اعتبار و عدم اعتبار شهادت 
از راه دور است که الزمه آن نیز معرفی شخص شاهد و احراز هویت آن و ارائه مفاد گواهی و 

 . 33باشد منبع اطالعات شهادت از راه دور به اصحاب دعوا می

 ت از  اه نو  ن  نع وی کیفری و حق قینل رو ره ق -8-3

تعریف شهادت در ماهیت خود عبارت است از اخبار شخصی غیر از طرفین دعـوا بـر کیفیـت    
. 35، و یا اخبار صحیش بر وقوع امری جهت ثبوت آن در دادگـاه اسـت  33حقیقت در همان دعوا

                                                                                                                             
د شهادت و... ثابت عدالت و یا عدم عدالت شاهد را به استنا توانند به فرض در این زمینه اصحاب دعوا می .33

کنند کما اینکه در اثبات و یا عدم اثبات شـرایط شـهادت از راه دور نیـز اصـحاب دعـوا از چنـین حقـی        
باشند البته از نظر نیز نباید دور داشت که ارزیابی توان اثباتی شهادت در هر صورت با دادگاه  برخوردار می
 خواهد بود. 

از  و زیان ناشی از جرم و چه اثبات حقوق مالی و یا مادی ناشـی حقیقت مذکور چه اثبات جرم و چه ضرر  .33
  حسب مورد ممکن است موضوع شهادت شهود باشد.دعاوی کیفری و حقوقی باشد بر

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

 (1315-1) 7شناسی  مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم 

 

98 

حقیقت ممکن است بـه سـود   بنابر این تعریف ماهیت شهادت اخبار به حقیقت است حال این 
و یا هم به سود و هم به ضرر هر دو طرف دعوا در مواردی باشد  32یکی از طرفین دعوا باشد

و آن هنگامی است که کشف حقیقت به موجب شـهادت، باعـث محـروم شـدن هـر یـک از       
حسب تعریـف  شهادت بر. شود طرفین از مقداری و یا کل آنچه ادعا دارد اتفاق افتاده است می

یتی خود به عنوان دلیل اثبات دعوا، چه در امور کیفری و چه در امور حقوقی هـیچ فرقـی   ماه
ندارد و شهادتی که اداکننده آن واجد شرایط قانونی شـاهد باشـد و از طـرف دیگـر صـورت،      

کننده دعوای کیفری و یا مدنی و یا تجاری حسب  عتبار شهادت را داشته باشد اثباتشرایط و ا
بدون اینکه شکل ادای آن، تأثیری بر اعتبار شـهادت بـه عنـوان شـهادت      37مورد خواهد بود

نیز در صورتی که واجد « از راه دور»با توجه به تحلیل فوق شهادت . معتبر شرعی داشته باشد
. دعاوی کیفری باشد بر عالوه د مثبت دعاوی مدنی و تجاری توان شرایط مقرر قانونی باشد می

در هر مورد که بـه  »دارند  آن به شر  زیر مقرر می 9ک و تبصره .د.آ.ق 255در این باره ماده 
موجب قوانین آیین دادرسی و یا سایر مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، 

و مانند آن الزم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مـورد بـا   . ..نوشته،
 . های آن کافی و معتبر است در مواد این قانون و تبصرهکارهای امنیتی مذکور  و رعایت ساز
فری و ارائه خدمات الکترونیک در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کی -9 تبصره

توان صرفًا به لحـاظ شـکل و یـا نحـوه تبـادل اطالعـات الکترونیـک از اعتبـار          ی، نمیقضای
با توجه به این ماده و تبصره، مشخص  .«...بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود

کارگیری شهادت الکترونیکی برای اثبات دعاوی حقوقی اعم از مـدنی و تجـاری   ه است که ب
م اخذ شهادت از شهود به صورت مطلق بـه کـار   .د.آ.ق 251کما اینکه در ماده . بالمانع است

الکترونیکی در دعـاوی حقـوقی   رسد استناد به شهادت  رفته است که به موجب آن به نظر می
به »ک در این باره مقرر کرده است که .د.آ.ق 251ماده . مورد قبول قانونگذار واقع شده است

هـای ارتباطـات الکترونیکـی بـه منظـور       های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه کارگیری سامانه
مشخص اسـت کـه    با توجه به این ماده. «...تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت از شهود یا

قلمرو شهادت الکترونیکی هم دعاوی کیفری و هم دعاوی حقوقی اعـم از مـدنی و تجـاری    

                                                                                                                             
  .335گلدوزیان، پیشین،  .35

 .975مدنی، پیشین، ؛ 95کاتوزیان، پیشین،  .32
 همانجا. .37
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در دعاوی کیفری به صورت مطلق، کـه  « از راه دور»از طرف دیگر پذیرش شهادت . 39است
است به طریق اولی پذیرش . ..موضوع برخی از این دعاوی حسب مورد سلب حیات، آزادی و

در دعاوی حقوقی را که اهمیت کمتری نسبت به دعاوی کیفری دارنـد  « راز راه دو»شهادت 
  . کند حکم می

 مایجه
ـ   یو شهادت صوت یکیالکترون یو کتب یکیالکترونیرغ یشهادت از راه دور که به شهادت کتب

شاهد و شهادت به صورت  یطکه شرا یدر صورت شود یم یمشده تقس ضبط یازنده و  یریتصو
در  یـا حسب مورد در دادسـرا و   ییخاص شهادت از راه دور توسط مقامات قضا یطو شرا یکل

 یکـی الکترون یدادرس یینبه شهادت و آ یدگیرس یدادرس ییندادگاه احراز شود و با توجه به آ
و  یاعم از مدن یو حقوق یفریک یانجام شود توان اثبات موضوع دعوا را حسب مورد در دعاو

آن  ینوع از شـهادت در ارزش اثبـات   ینبودن ا یحضوریرغ کهینخواهد داشت بدون ا یتجار
 . داشته باشد یریتأث

 یـه کل کننـده  یدگیرس ییمقامات قضا یندعوا و همچن ینشهادت طرف ینوع از ادا ینا در
کـه   یحفق خواهند کرد و در صورت یشهادت ینو رد شاهد چن یلحقوق خود را در جر  و تعد

و . خواهد شـد  یلتعد یادعوا حسب مورد جر  و  ینباشد توسط طرف یلشاهد قابل جر  و تعد
 یشاهد که از راه دور انجام شده است با توجه به ارزش اثبات تکه شهاد یدر صورت ینهمچن

 یـا دادگاه و  ییمعتبر باشد مقامات قضایردادسرا، قابل رد و غ یادادگاه و  یصشهادت، به تشخ
 یصورت آن را حسب مورد شهادت شرع ینا یرکرد در غدادسرا حسب مورد آن را رد خواهند 

 . نمود خواهندنموده و استماع  یتلق یشرعیرغ یاو 
است که با توجـه   یندور مورد توجه واقع شود ا هاست در مورد شهادت از را یستهشا آنچه

 ینـان و اطم یتشهادت از راه دور اصالت و صحت انتساب آن به شاهد و امن یدر ادا ینکهبه ا
 یگراز طرف د یبودن دعاو یاصل ترافع یشترچه بهر یتطرف و رعا یکآن از  یادا یزارهااب

                                                                                                                             
موضوعی در قانون آیین دادرسی مدنی بیان نشده باشد تواند در صورتی که  های حقوقی می هقاضی دادگا .39

و از طرف دیگر در قانون آیین دادرسی کیفری به صورت مطلق بیان شده است استناد نماید کمـا اینکـه   
این قضیه به صورت بالعکس نیز ممکن است و قاضی در این صورت موظف است به قانون آیین دادرسی 

اد به قوانین آیین دادرسی کیفری و یا مدنی را ناشی از تکلیف قاضی به مدنی استناد نماید. برخی نیز استن
 . 39دانند. نک: خالقی، پیشین،  می 927موجب اصل 
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استماع شهادت از  یمستند قانون ینکهبا توجه به ا یهقوه قضائ یسه است رئیستمدنظر است شا
 یا بخشنامه یآن، در ط یروال ادار یمتنظ یشده است برا بینی یشپ یکنون ینراه دور در قوان

موجـود را در   یکـی الکترون یلدستورالعمل نحوه انجـام شـهادت از راه دور و اسـتفاده از وسـا    
دارند  رسیبه دعوا دست کننده یدگیاز دادگاه صالش رس یرغ یگرید هکه شهود به دادگا یموارد

محل سکونت و  یمنتها متعذر از حضور در دادگاه صالش هستند با استفاده از امکانات دادگستر
 هـای  یـت مهـم بـا توجـه بـه قابل     یـن مرکز استان مقرر دارد ا یدادگستر یامت شاهد و اقا یا

استماع شـهادت   یتکه قابل یتالعاده با اهم است فوق ریکشور ام های یدادگستر یکیالکترون
 . سازد یممکن م یزن یاز راه دور را همزمان با جلسه دادرس
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 . تا یب. ی، قم: منشورات مکتبه الداور3 ج. یهاللمعه الدمشق. (اول یدشه) الدین محمدبن جمال ی،العامل یمک

 . 9199 ی،: دار التراث العربیروتب. 35 ج. جواهر الکالم. ینمحمدحس ی،نجف

 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir



