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Abstract
A fact witness might incur damages as the result of attending court to
testify. These damages are chargeable. It has been accepted and legislated by
the legislative power. But paying fact witness for mere witnessing or
testifying engrosses some obstacles in Iranian and American laws. Generally
speaking, these obstacles are the prohibition of payment for witnessing due
to its indispensableness and concern about payment impact on the testimony
substance. In Islamic jurisprudence in witnessing only the former hurdle
exists, whereas both can occur in testifying in which the latter is even more
important. In U.S law only the latter obstacles exists. In this article, the first
hurdle is rejected and a hypothesis would be proved based on which if fact
witness payment is observed and controlled by courts, the mentioned
concern can be eliminated and, therefore, fact witness payment would be
lawful. One of the significant results of this discussion is that the mere
payment to fact-witness does not render his/her witness invalid.
Key Words: Witnessing, Testifying, Indispensable, Comparative Study,
Law of Islam and US.
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چكيده

ممکن است شاهد به لحاظ حضور در دادگاه جهت ادای شهادت متحمل خساراتی
شود .این خسارات قابل جبران است .این امر مورد تأیید و تقنین قانونگذار نیز واقع
شده است .لیکن پرداخت دستمزد به شاهد در قبال نفس تحمل یا ادای شهادت در
حقوق ایران و آمریکا با موانعی مواجه است .این موانع در مجموع عبارتند از حرمت
اخذ اجرت بر شهادت به دلیل وجوب آن و بیم اثرگذاری اجرت بر کیفیت شهادت .در
حقوق اسالم در تحمل شهادت فقط مانع اول وجود دارد ولی در ادای شهادت هر دو
مانع وجود دارند و مانع اخیر اهمیت بیشتری دارد .در حقوق آمریکا فقط مانع اخیر
دیده میشود .در این پژوهش مانع اول رد میشود و این فرضیه به اثبات میرسد که
اگر اجرت شاهد تحت نظارت دادگاه باشد؛ نگرانی اثرپذیری مفاد شهادت نیز رفع
میشود و پرداخت اجرت به شاهد در ادای شهادت مانعی ندارد .یکی از نتایج مهم این
بحث این است که صرف اثبات پرداخت به گواه موجب بیاعتباری شهادت وی
نمیشود.
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مطالعه تطبیقی رپداخت اجرت هب شاهد رد حقوق اسالم و آمری کا

واژگان کلیدی :ادای شهادت ،تحمل شهادت ،حرمت ،واجب ،مطالعه تطبیقی ،حقوق
اسالم و آمریکا.
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مقدمه

شهادت یکی از ادله اثبات دعوی است که در حوزههای مختلف حقوق کاربرد
دارد.ماده ( )230ق.آ.د.م ،مواد ( )1306تا ( )1320قانون مدنی،مواد ( )1204تا ()1215
قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ( )174تا ( )200قانون مجازات اسالمی اهم مقرراتی
هستند که به شهادت اشاره نمودهاند .با بیاعتبار شمردن مقررات محدودکننده اعتبار
شهادت در برابر اسناد رسمی– یعنی مواد ( )1306تا ( )1310قانون مدنی-گواهی گواه
اهمیت بیشتری یافته است.احضار گواهان در محکمه از سوی طرفین– بویژه در دادرسی
اتهامی–غالبا دشوار است؛چراکه هر روز بر ارزش وقت افزوده می شود و کمتر کسی به
صرف آن در محکمه یا محل انعقاد قرارداد جهت ایفای نقش شاهد بدون عوض راغب
است .راغبین نیز غالبا انگیزههایی چون خویشاوندی،دوستی و دیگر وابستگی ها دارند و
چه بسا چشم به جبران خدمت از سوی مشهودله در فرصت های احتمالی آینده دوختهاند.
از سوی دیگر هرچند مطابق تبصره ماده ( )322قانون آیین دادرسی کیفری رابطه
خویشاوندی مانع پذیرش شهادت شرعی نیست اما ماده( )241قانون آیین دادرسی مدنی
ارزیابی اعتبار شهادت شهود را در صالحیت دادگاه دانسته است بنابراین در شاهد گرفتن
خویشان همچنان بیم عدم اعتبار آن از سوی دادگاه وجود دارد.
عالوه بر زمانی که شاهد صرف تحمل و ادای شهادت می کندکه مالزمه با تفویت
منفعت وی در آن مقطع دارد؛ اطالعات ذیقیمتی نیز ارائه می کند .پرسش این است که
آیا می توان درقبال تحمل یا ادای شهادت طلب اجرت نمود؟پاسخ،از منظر اقتصادی مثبت
و عقالیی است لیکن از جنبه فقهی درحرمت اجرت بر شهادت استدالل می شود که تحمل
و اداء شهادت واجب است و اخذ اجرت بر واجبات حرام و بنابراین اخذ اجرت بر شهادت
حرام است.از سوی دیگر پرداخت اجرت از سوی مشهودله به شاهد ،وی را درمعرض
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تهمت قرارمی دهد و شهادت وی را بی اعتبار مینماید .هر دو مانع در حقوق اسالم و تبع ًا

حقوق ایران–به استناد ماده( )3ق.آ.د.م-وجود دارند لیکن در حقوق آمریکا بحث حرمت
اخذ اجرت بر واجب وجود ندارد ولی مانع دیگر در حقوق این کشور هم دیده میشود.
مواجه با این سه مسئله است:
 .1آیا شهادت بر شاهد واجب است؟(نزاع صغروی)
 .2آیا اخذ اجرت بر واجبات حرام است؟(نزاع کبروی)
 .3آیا اخذ اجرت مالزمه با در معرض تهمت واقع شدن شاهد دارد؟
مسئله سوم تنها در ادای شهادت مطرح است و در ضبط موضوع از سوی شاهد احتمال

مطالعه تطبیقی رپداخت اجرت هب شاهد رد حقوق اسالم و آمری کا

پس در مجموع در اثبات جواز یا حرمت اخذ اجرت بر شهادت در نظام حقوقی اسالم



تهمت منتفی است .در حقوق آمریکا تنها مساله ی سوم مطرح میباشد .مسائل فوق را
بررسی و در نهایت نتیجه گیری خواهیم نمود .شایان ذکر است موضوع پرداخت اجرت به
شاهد از سوی شخصی است که به شهادت شاهد استناد و احضار وی را درخواست می-
کند .حال این شخص ممکن است بنا به مفاد شهادت شاهد ،مشهودله یا مشهودعلیه واقع
شود .همچنین پرداخت اجرت در قبال نفس شهادت مدنظر است .زیرا پرداخت هزینههای
تحمیلی به شاهد از جهت حضور در محکمه متکی به نص قانون – از جمله ماده ()247
قانون آیین دادرسی مدنی  -است و مواجه با ایرادی نیست.
پژوهش حاضر درصدد است با روش مطالعه اسنادی و تحلیل محتوای فقهی و حقوقی
به بررسی وجوب شهادت و دالیل آن  ،اجرت بر واجبات  ،دالیل مخالفان اخذ اجرت بر
واجب و پاسخ موافقان در حقوق اسالم پرداخته و سپس بذل عوض به شاهد ،مقررات و
رویه مراجع آمریکایی و موانع بذل اجرت به شاهد در قبال نفس شهادت و پاسخ به آنها در
حقوق آمریکا را مورد کنکاش قرار دهد.
 .1حقوق اسالم و ایران

در حقوق اسالم اخذ اجرت بر شهادت را به جهت واجب بودن آن و نیز احتمال تاثّر
مفاد آن از اجرت جایز نمیدانند .در ادامه این موارد مطالعه و ایرادات مذکور دفع می-
شوند.
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 .1-1وجوب شهادت و دالیل آن

مشهور فقهای شیعه قائل به وجوب شهادت در مراحل تحمل و ادای آن هستند .بر این
قول خود به دالیلی اتکا دارند .در این قسمت به وجوب شهادت و دالیل آن پرداخته و
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جهت ایجاد جنبه کاربردی مقاله به وضعیت شهادت در مقررات کنونی اشاره میشود.
 .1-1-1وجوب شهادت

مشهور فقهای شیعه به استناد آیات و روایات بر وجوب تحمل و ادای شهادت نظر
دارند مگر اینکه موجب ضرر غیرمستحق شود(.عالمه حلی1)508 :1410،در ابتدا آیات و
سپس روایات تفصیال مورد اشاره واقع میشوند.
 .2-1-1دالیل وجوب شهادت

در اثبات وجوب،به آیات و روایات استدالل می شود که در دو بخش به آنها اشاره
میشود:
 .1-1-2-1آیات

درآیه284سوره بقره میخوانیم«:وال تکتموا الشهاده ومن یکتمها فإنه آثم قلبه » یعنی «
شهادت را کتمان نکنید و هر کس شهادت را کتمان نماید،قلباً گناهکار است».
آیه 282همین سوره نیز میفرماید«:وال یاب الشهداء »...یعنی«گواهان از شهادت امتناع
ننمایند».
استناد فقها به داللت آیات به طور مطلق و برای هر دو مرحله تحمل و ادای شهادت
میباشد .به عبارت دیگر این آیات دلیل بر وجوب شهادت هم در زمان تحمل آن و هم در
زمان ادای آن میباشند(.طباطبائی، 1373،ج)359: 25
لیکن برخی اشکال کرده اندکه شامل تحمل شهادت نمیشود؛ چراکه خداوند ایشان را
شاهد نامیده است واشخاص پس از تحمل شهادت متصف یه این وصف می شوند،بنابراین

 1در این زمینه نظر فقها از این منابع استخراج شده است(.ابن فهد الحلی( ،)559 :1407،شهیدثانی، )268 :1414 ،
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(،شیخ طوسی (،)186 :1351 ،الکافی ،ابوالصالح( ،)436 :1404،شهید اول( ،)123 :1414،شهیدثانی،)138 :1414،
(گلپایگانی( ،)10: 1405،طباطبائی.)359 : 1419،

آیات تنها ناهی از ابای ادای شهادت میباشند و اشارهای به زمان تحمل شهادت
ندارند(.ابن ادریس )125 -126 : 1410 ،و (شیخ طوسی)186 : 1351،
آیه  282سوره بقره امر به نوشتن دین و نهی کاتب از ابای نوشتن میکند و به دنبال آن ،به
اشهاد(شاهدگرفتن) و نهی شاهد از ابا میکند .بنابراین مرحله تحمل شهادت نیز ملحوظ
نظر بوده است .احادیث مروی از امام صادق (ع) نیز موید این نظر هستند .این روایات دال
بر وجوب هم تحمل و هم ادای شهادت میباشند .پرداختن تفصیلی به اختالف فقها در این
زمینه خارج از حوصله این مختصر است.

مطالعه تطبیقی رپداخت اجرت هب شاهد رد حقوق اسالم و آمری کا

در پاسخ به این اشکال گفته شده که آیه جهت ارشاد به اشهاد(شاهد گرفتن) نازل شد.



 .2-2-1-1روایات:
روایاتی نیز بر وجوب شهادت نقل است که برخی با اشاره به آیات مذکور اشکال طرح
شده را نیز پاسخ می دهند و برخی دیگر هم بدون اشاره به آیه فقط به وجوب شهادت امر
میکنند:
.1حدیث صحیح توسط ابوالصباح از امام صادق (ع) نقل شده است.وی از امام درباره
آیه  282سوره بقره پرسیدکه امام در پاسخ فرمودند«:اگر کسی را برای شاهد شدن
فراخواندند،شایسته نیست که بگوید؛ برای شما بر آن واقعه شاهد نمی شوم».
همانند این روایت از سماعه نیز منقول است(.شیخ کلینی ، 1367،ج -380: 8
)،379و(طباطبایی  ، 1373ج)146: 25و(حر عاملی)309: 1372 ،
.2روایت هشام بن سالم از امام صادق(ع) که درباره آیه از ایشان پرسید و فرمودند:
بخش«..و الیاب».برای قبل از شهادت و«....من یکتمها فانه»....برای پس از شهادت
است(.حر عاملی)311: 1372 ،و(طباطبایی بروجردی)145: 1373،و(شیخ کلینی ، 1367،ج
)380: 8
.3روایت جراح مدائنی از امام صادق (ع) که فرمودند «:اگر به شهادت دعوت
شدید،اجابت نمایید» (شیخ کلینی ،1367،ج )،380 : 8و(طباطبایی بروجردی1373،
)145:و(حر عاملی)310: 1372،
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.4صحیحه محمد بن فضیل از ایشان درباره آیه که فرمودند « :اگر مردی شما را
فراخواند که بر دین یا حقی شاهد باشید ؛ بر شماسزاوار نیست که سرباز زنید( ».طباطبایی
بروجردی )147 : 1373،و (شیخ کلینی ، 1367،ج(،)،380: 8حر عاملی.)311: 1372،
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.5حدیثی از امام باقر(ع) به نقل از رسولاهلل«:من کتم شهاده او شهد بها لیهدر بها دم
امرى مسلم او لیزوى بها مال امرى مسلم اتى یوم القیامه و لوجهه ظلمه مد البصر و فى وجهه
کدوح یعرفه الخالئق باسمه و نسبه و من شهد شهاده حق لیحیى بها امرى مسلم اتى یوم
القیامه و لوجهه نور مد البصر یعرفه الخالئق باسمه و نسبه.ثم قال ابو جعفر علیه السالم:
االترى اهلل عزوجل یقول:و اقیموا الشهاده هلل»(گلپایگانی.)10: 1405،
.6روایت دیگری از ایشان(ص)«:من کتمها أطعمه اهلل تعالى لحمه على رؤوس
الخالئق»(طباطبائی،1419،ج)359: 13و(گلپایگانی).)10: 1405،و(مجلسی-1403:311 ،
)310و(الکلینی، 1367،ج)380: 7
بنابراین این روایات نیز مفسر و مبین مدلول آیه هستند و تردیدی بر وجوب تحمل و
ادای شهادت به جا نمیگذارند.
 .3-1-1تكليف به تحمل یا ادای شهادت در حقوق کنونی ایران

در برخی از مقررات از جمله ماده ( )2قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  1376به
شاهد گرفتن ارشاد شده است لیکن هیچ مقررهای در زمینه الزام اشخاص به تحمل شهادت
وجود ندارد .از جهت حقوقی ادای شهادت نیز یک تکلیف محسوب نمیشود .هر چند که
در پروندههای کیفری در صورت عدم حضور شاهد پس از دو بار ابالغ ،وی جلب و نزد
قاضی احضار میشود(ماده  204ق.آ.د.ک)؛لیکن اجباری به ادای شهادت ندارد.
مطابق نظریه شماره 7/353مورخ 1366/4/7اداره حقوقی دادگستری کتمان شهادت
اصوال جرم محسوب نمیشود .این نظر بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ابتنا دارد.به
عبارت دیگر از آنجا که در قوانین و مقررات برای کتمان شهادت پیشبینی مجازات نشده
است،این امر جرم نمی باشد .چرا که جرم عبارت از فعل یا ترک فعلی است که برای آن
مجازات تعیین شده باشد .استثنائاً در ماده ( )2قانون مبارزه با پولشویی و ماده( )3قانون
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مبارزه با تامین مالی تروریسم مقنن برای افرادی که از جرم مزبور اطالع یافته و حقیقت را

کتمان کنند به لحاظ اهمیت این جرائم و ارتباط آنها با امنیت جامعه،همان مجازات مقرر
برای فرد منتفع از عواید در قانون اول و مجازات درجه هفتم در قانون اخیر را لحاظ کرده
 .2-1اجرت بر واجبات

پس از فراغت از اثبات وجوب شهادت ،مسئله دیگر در ارتباط با پرداخت اجرت به
شاهد ،حرمت یا جواز اجرت بر واجبات است .در این زمینه فقها اقوال مختلفی دارند .نظر
مشهور حرمت اخذ اجرت بر مطلق واجبات است خواه کفایی باشند یا عینی،تعبدی باشند
یا توصلی و تخییری باشند یا تعیینی(.شهید ثانی)130: 1414،

مطالعه تطبیقی رپداخت اجرت هب شاهد رد حقوق اسالم و آمری کا

است.



ابتدا دالیل مخالفان اخذ اجرت بر واجب را تشریح و در پی آن پاسخ موافقان ارائه و
در نهایت نتیجهگیری میشود.
 .1-2-1دالیل مخالفان اخذ اجرت بر واجب

گروهی از فقها اخذ اجرت بر واجبات را صحیح نمیدانند .این گروه در اثبات نظر
خود به دالیلی شامل غرری بودن معامله و اجماع به شرح زیر تمسک جستهاند:
 .1-1-2-1غرری بودن معامله :

در معاوضات قاعده این است که هر یک از متعاملین در قبال آنچه می دهد ،چیزی هم
بگیرد ،مثال بایع در برابر تملیک عین ،ثمن را تملک کند وگرنه معامله غرری و باطل می
شود .بنابراین برای صحت بذل مال در قبال انجام واجب باید برای باذل مال ،نفعی متصور
باشد که عنوان معاوضه صدق نماید .مثال اگر واجب کفایی باشد با انجام آن از سوی اجیر،
از عهده (مستاجر)ساقط شود و اگر واجب عینی باشد– مثل شهادت در صورت یکی بودن
شاهد -نیز نفعی متصور باشد وگرنه اکل مال بالباطل خواهد بود(.شیخ آشتیانی)27: 1363،
واجبات از این جهت دو دسته اند :دسته ای که برای غیرعامل نفعی ندارند ،مثل صالة و
صوم و اگر کسی مالی به عامل بذل کند که آن فریضه را بجا آورد ،عوضی در برابر مبذول
دریافت نمی کند لهذا این موارد از بحث خارجند.
دسته دوم واجباتی هستند که قابلیت منتفع شدن دیگران ازآنها نیز وجود دارد.مثل
تجهیز میت که با اقدام مبذولله از باذل نیز ساقط می شود.یا شهادت که به مدعی نفع می
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رساند،یا قضاء یا طبابت.همین دسته از واجبات موضوع بحث هستند و موانع اخذ اجرت بر
آنها عبارتند از:
 .1-1-1-2-1تعارض قصد قربت با اجرت:
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در تعبدیات قصد قربت شرط است و با بذل عوض عامل تنها با قصد وصول به عوض
عمل را بجا میآورد و فاقد قصد قربت است.مثل نماز که قصد قربت در آن شرط است و
اجرت بر آن جایز نیست به دلیل منافات آن با قصد قربت .چون در این صورت تنها داعی
همان اجرت می شود و نه قصد قربت و به همین دلیل اخذ اجرت بر آن صحیح
نیست(.شیخ آشتیانی)27: 1363،
 .2-1-1-2-1معاندت وجوب عمل و تمليک آن:
عمل باید از اموری باشدکه قابلیت اخذ اجرت را داشته باشد.عمل واجب حائز شرایطی
است که باعث از میان رفتن این قابلیت درآن میشود .این شرایط حول این محورند که با
وجود آنها ،عاملی که در قبال دریافت اجرت واجب را برای دیگری بجا میآورد؛ مالکیتی
و سلطه ای نسبت به آن ندارد .در ادامه به شرح آن میپردازیم.
از سوی دیگر شهادت حقّی از حقوق مومن است و شاهد باید بالعوض و مجان ًا آن را
ادا نماید و اخذ اجرت بر آن اکل مال به باطل است .عامل مالکیتی نسبت به عمل ندارد که
اختیاری در تملیک آن یا اجتناب از تملیک داشته باشد .عمل نمی تواند متصف به هر دو
وصف وجوب و قابلیت تملک و تملیک باشد .عامل(شاهد) مالکیت و سلطهای بر عمل
ندارد که بتواند آنرا به باذل اجرت (مومن) تملیک کند و بنابراین نمیتواند در قبال دریافت
اجرتی آن را به دیگری بدهد؛ چون عمل واجب ملک خداوند است و بنده مکلف به ادای
آن می باشدو با پرداخت اجرت به مکلف به تملک باذل در نخواهد آمد؛ و نمیتوان گفت
چون جهت ادای شهادت به اجارهی مومن درآمده است؛ در قبال عمل خود باید از مومن(
مستاجر) اجرت دریافت نماید .چراکه در اجاره شرط است که عمل از آن مستاجر باشد
حال آنکه عمل واجب مملوک خداوند است و این دو سلطه (یکی از آن خداوند و
دیگری برای بنده) در یک مال محال است .بنابراین چون اجیر در برابر اجرت عوضی را به
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مومن تملیک نمیکند،آکل مال بالباطل میشود .از آنجا که شهادت حق مومن است و

باید بالعوض ادا شود؛ اخذ اجرت در برابر هیچ است و مانند اجاره مجدد عین مستاجره از
سوی موجر یا اجیر شدن مجدد در زمان اجاره میباشد که اجارههای دوم فاقد موضوع
شیخ مرتضی انصاری در زمینه واجب عینی میفرماید که اخذ اجرت بر آن حرام و اکل
مال بالباطل است؛ چون عامل مقهور اراده تشریعی خداوند است و طوعاً یا کره ًا ناگزیر از
ادای آن در حق مومن است و عمل او نزد عرف و عقال ارزش مالی ندارد که موضوع
اجاره واقع شود(.انصاری)135: 1420،
اما به اعتقاد نگارندگان؛ امروزه در ارزش اقتصادی اطالعات کمتر کسی دچار تردید

مطالعه تطبیقی رپداخت اجرت هب شاهد رد حقوق اسالم و آمری کا

هستند.



است .پرداخت پاداش به اشخاص در قبال ارائه اطالعات از سوی مراجع مختلف مثبت این
ادعاست .بنابراین پرداخت وجه در قبال اطالعات شاهد بالعوض و غرری محسوب نمی-
گردد .در بخش مربوط به حقوق آمریکا در این خصوص توضیح بیشتری ارائه خواهد شد.
 .2-1-2-1اجماع :
برخی از فقها بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات ادعای اجماع نمودهاند(.انصاری1420،
( ،)131:طباطبائی، 1419 ،ج(،)83: 8روحانی)230: 1418،
 .2-2-1پاسخ و دالیل موافقان اخذ اجرت بر واجب

با توجه به دالیل مذکور برخی از فقها اخذ اجرت بر واجبات را حرام میشمرند .اما
گروهی دیگر پاسخهایی به این ایرادات بیان کرده و دالیلی نیز در اثبات جواز اخذ اجرت
بر واجب اقامه نمودهاند .در ادامه ابتدا پاسخ اشکاالت مخالفان اخذ اجرت بر واجب بیان
میشود ( پاسخ نقضی ) و سپس به دیگر دالیل موافقان اخذ اجرت در اثبات جواز(دالیل
حلی)آن پرداخته میشود.
 .1-2-2-1دالیل نقضی

اشکاالت مطرح شده از سوی مخالفان قابل دفع میباشند .زیرا شهادت توصلی است و
مستغنی از قصد قربت و اجماع ادعایی نیز فاقد اعتبار است .در ادامه پاسخ نقضی به نحو
مشروح بیان میشود.
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 .1-1-2-2-1عدم لزوم قصد قربت در شهادت:
شهادت به لحاظ توصلی بودن ،از مانع بند الف مبنی بر فقدان قصد قربت در عاملی که
با قصد وصول به عوض عمل را بجا می آورد ؛ موضوعا خارج است .لیکن اجماال اشاره
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می شود که اخذ اجرت نافی خلوص نیت در اتیان واجب است و در این حالت «وصول الی
اجرت» داعی دیگری می شود در کنار «تقرب الی اله» (طباطبائی ، 1419،ج)83 : 8
بنابراین منافاتی وجود ندارد و اجرت تاکیدی برای اتیان واجب می شود .پیش از اجرت
یک داعی داشتیم و با پرداخت آن داعی دیگری نیز ایجاد می شود (.جواهری1368 ،
)117:و (روحانی)234 :1418 ،
 .2-1-2-2-1عدم اعتبار اجماع:
ادعای اجماع منقول و فاقد اعتبار است .چراکه نظر مخالف مبنی بر جواز اخذ اجرت بر
واجبات نیز وجود دارد (.آخوند خراسانی )124: 1409 ،و( سید خویی)706 :1377 ،
 .1-2-2-1-3پاسخ به سایر دالیل مخالفان

دلیل دیگر مخالفان متضمن وجوهی است که عبارت از عدم مالیت عمل واجب،
سقوط احترام عمل متعلق وجوب ،سلب اختیار و سلطه عامل از عمل و مملوک خداوند
بودن عمل به سبب ایجاب شارع میباشند که صاحب منهاج الفقاهه ضمن بیان آنها پاسخ
میفرمایند:
اوال.وجوب عملی باعث از بین رفتن مالیت آن و مآالً قابلیت تملک و تملیک آن از
این جهت نمیشود؛ زیرا مالیت از اعتبارات عقالیی است و مالک مالیت در شیئی وجود یا
عدم رغبت به آن به سبب اغراض و فواید عقالیی است و عمل حر واجد این مالک می-
باشد .پس مالیت دارد(.روحانی)245: 1418،
نزد حقوقدانان ،ارزش اقتصادی معیار است و هر آنچه که واجد چنین ارزشی باشد مال
شناخته میشود(.امامی )26: 1384،تردیدی در اینکه عمل انسان مال محسوب میشود و
این قابلیت را دارد که موضوع معامله باشد،وجود ندارد.
ثانیا.وجوب سبب از بین رفتن احترام عمل عامل نمیشود؛ زیرا اگر ادعای مخالفان اخذ
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اجرت این باشد که ایجاب از سوی شارع،احترام مال را سلب میکند؛ پاسخ این است که

احترام به معنای سلطه و اناطه تصرف در آن مال(در اینجا عمل عامل) به اذن عامل را رفع
می کند ولی اشاره ای به محترم بودن عمل از جهت اینکه بالتدارک و بالعوض هدر
اول را سلب ولی خللی به مالکیت مالک و حق او در طلب عوض در برابر میوه وارد
نمیآورد .به عبارت دیگر وجوب عمل باعث نمیشود که عمل عامل رایگان شود.
امام خمینی نیز در این زمینه می فرماید :ایجاب شارع ارزش مالی نزد عقال را از میان
نمی برد .مال مسلم از دو حیث حرمت دارد ،یکی از این جهت که احدی حق تعرض به
آن و تصرف در آن را بدون اذن او ندارد و دیگری از این جهت که مالیت و ارزش مالی

مطالعه تطبیقی رپداخت اجرت هب شاهد رد حقوق اسالم و آمری کا

نشود،ندارد .نظیر آن در «حقالماره» دیده میشود که در شرایطی خاص احترام به معنای



دارد و بدون تدارک عوضی در برابر آن از میان نمی رود .ایجاب شارع حیثیت دوم را از
میان نمی برد .بنابراین مجرد وجوب مالیت فعل مسلم را از میان نمیبرد (.موسوی
خمینی)190: 1381،
اگر ادعای مخالفان این باشد که ایجاب دوم  -که ناشی از اجاره است  -؛ نامعقول و
بیفایده است زیرا عامل پیش از این ایجاب نیز به واسطه امر شارع مجبور به اتیان عمل بوده
است؛ این ایراد نیز موجه نیست؛ زیرا با اجاره به انجام عمل تاکید میشود و پس از آن
امتثال از دو جهت الزم میآید .یکی از جهت ایجاب شارع و دیگر از جهت اجاره که
واجد این ثمرات است :
. 1اگر عامل از امتثال امر اول(ایجاب شارع) استنکاف نماید امکان اجبار عامل به اتیان
واجب در راستای اجاره ولو با رجوع به حاکم وجود دارد.
.2در فرض جهل عامل به ایجاب شارع امکان آگاه نمودن او از طریق اجاره ممکن
میشود( .روحانی)246: 1418،
ثالثا.ایجاب شارع مانع از تملیک عمل از سوی بنده (عامل) نیست و واجب مملوک
شارع نمیشود که تملیک عامل و استحقاق باذل،ثانوی باشند.همه افعال بندگان تحت
سلطه تشریعی خداوند هستند و ایجاب تنها ناظر به این سلطنت تشریعی است که پیش از
آن نیز برای خداوند محقق است و نافی حق تملیک برای بنده نمی باشد وپس از ایجاب
نیز ملکیت اعتباری و تکوینی برای عامل باقیست( .روحانی)249: 1418،
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امام خمینی در رد این ایراد نیز میفرماید  :امر به عملی مملِک آن عمل برای آمر نمی
شود .چنانچه اگر پدر فرزندش را مامور به انجام کاری نماید ،نزد عقال مالکیتی برای پدر
ایجاد نمی شود  .وجوب شرعی نیز به همین نحو است با این تفاوت که منشاء ایجاب
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مختلف است ( .موسوی خمینی)192: 1381،
رابعا.میان طلب شارع که اقتضای وجوب دارد و اجرت گرفتن منافاتی
نیست(روحانی ) 246: 1418،و قیاس جمع مالکیت خداوند و عامل از یک سو با جمع
مالکیت دو مستاجر در عمل اجیر یا در عین مستاجره ،معالفارق است؛ چراکه مالکیت بشر
نسبت به اشیاء متفاوت از مالکیت خداوند است .در مثالهای مذکور مالکیت انسانها نسبت
به اشیاء در عرض هم قرار دارد که جمع بینهما نشاید ولی مالکیت خداوند در طول مالکیت
بشر است .مثل مالکیت عبد که در طول مالکیت موال است یعنی عبد و موال در آن واحد و
به نحو طولیت مالکند و یا تصرف وکیل و موکل در موضوع وکالت که هر دو مختار در
تصرفند  .پس از این جهت اجرت بر واجب حرمتی ندارد(.انصاری)130: 1420،
عالوه بر مراتب فوق ،در واجب کفایی اخذ اجرت به طریق اولی جایز است.
(روحانی )251: 1418،مثل انقاذ غریق یا اطفاء حریق یا شهادت در حالت تعدد شهود .چون
مقتضی موجود و مانع مفقود است .در این قسم وجوب با قیام بخشی از مکلفان از عهده
دیگران نیز ساقط می شود و مخاطب حکم عنوان کلی است به نحو عام بدلی و او که مقدم
به اتیان واجب می شود ؛ جزای آنرا خواهد برد .حال تفاوت نمی کند که مباشرتا عمل را
خودش بجا آورد یا با پرداخت اجرت به عامل دیگری ،سبب انجام واجب از سوی عامل
شود .در صورت اخیر اجر امتثال به باذل می رسد .بنابراین با تعلق ثواب به مستاجر و سقوط
تکلیف از وی معامله سفهی و بالعوض نمی شود.
در اینجا وجوب به کلی مکلف تعلق گرفته است و چه بسا اجرت به خصوصیت فرد
معین از سوی باذل پرداخت میشود .برای نمونه در شهادت با تعیین فرد از سوی مشهودله،
خصوصیات شاهد مثل استعداد بیشتر در ضبط جزئیات،صداقت و ...مورد توجه او بوده
است و بذل اجرت مانعی ندارد.
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لهذا صرف وجوب اخذ اجرت بر عمل را تحریم نمیکند.

واجب انواعی دارد که شهادت از گونه توصلی و تعیینی است و گاهی کفایی و گاهی
به صورت عینی وجوب مییابد.اگر شمار گواهان بیش از نصاب الزم در موضوع مورد
الزم یا کمتر از آن باشد،واجب عینی میشود.
با توجه به نظرات و دالیل فقهای مخالف و موافق اخذ اجرت بر واجبات،تنها دلیل
معتنابه مخالفان اخذ اجرت بر شهادت،این است که شهادت حقی برای مشهودله بر عهده
شاهد است.لیکن این ادعای ایشان مدلل به دلیلی نیست و پاسخ دالیل ایشان گفته شد.اگر
گفته شود که به جهت امر خداوند واجب است و مقهوریت عمل بر مکلف مانع از اخذ
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شهادت باشد،شهادت بر گواهان واجبی کفایی میشود و اگر شمار ایشان برابر با نصاب



اجرت بر آن است ؛ پاسخ این است که از امر تنها وجوب فهمیده می شود و صرف وجوب
مقهوریت را ایجاب نمی کند و استدالل به وجوب برای مستحق شدن مشهودله،مصادره به
مطلوب است چون مسئله این است که چرا وجوب باعث استحقاق مشهودله میشود و
پاسخ عین مسئله است.
صاحب مصباح الفقاهه در جواز اخذ اجرت بر شهادت تحمال و ادائا می فرماید که این
مسئله از صغریات کبرای اخذ اجرت بر واجبات است که مشهور قائل به حرمت اخذ
اجرت بر آنها هستند.لیکن مقتضای قاعده جواز اجرت بر واجبات به طور مطلق است؛ مگر
اینکه از خارج دلیلی بر حرمت باشد که در مورد شهادت چنین دلیلی وجود ندارد .ظاهر
روایات و آیات مذکور این است که از شهادت امتناع ننماید و روشن است که این امر
نافی اخذ اجرت بر آن نیست و از ادله وجوب شهادت تنها واجب بودن آن مستفاد است
همانگونه که در بقیه احکام تکلیفی کفایی یا عینی اینگونه است ولی مدلول آن این نیست
که حقی بر مشهودله باشد(.سیدخویی)735: 1377،
 .2-2-2-1پاسخ حلی

عالوه بر پاسخ به اشکاالت مخالفان دالیل دیگری نیز بر جواز اجرت بر شهادت وجود
دارد که ذیال اشاره میشود:
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 .1-2-2-2-1جواز اجرت بر برخی امور مورد امر شارع

مدلول آیه  282سوره بقره – که با «...ولیکتب »...امر به کتابت و با «..و الیاب کاتب ان
یکتب »....نهی از امتناع کاتب از آن نموده – وجوب ثبت دین است  .این امر در حقوق
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کنونی در ماده ( )30قانون دفاتر اسناد رسمی ،بند ( )2شق د و بند ( )6شق ب ماده ()29
آیین نامههای بند ( )4ماده ( )6و تبصره ( )2ماده ( )6و مواد (....)17(،)14قانون دفاتر اسناد
رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب  1354وزارت دادگستری نیز مشهود است و
با این وجود بر این امر اجرت دریافت می شود  .عالوه بر اینکه در صورت رجوع به افراد
غیررسمی همچون عریضهنویسان یا متصدیان بنگاههای معامالتی متعاملین ناگزیر از
پرداخت اجرت ایشان می باشند ؛ دریافت دستمزد با عنوان حقالثبت از سوی سردفتران نیز
تجویز شده است.
.2-2-2-2-1

امكان تسری دالیل جواز اجرت بر واجبات نظاميه به شهادت:

از سوی فقها دالیلی در توجیه تخصیص قاعده منع اخذ اجرت بر واجبات در زمینه
واجبات نظامیه همچون طبابت،خبازی و ...مطرح شده است که با وجود عینیت یا کفایت
اخذ اجرت بر آنها جایز می شود،این مقال را مجال پرداختن به همه موارد نیست1لیکن به
موارد اهم و مرتبط با توجیه جواز اجرت بر شهادت اشاره می شود:
 .1-2-2-2-2-1متعلق وجوب صرفا معنای مصدری است

در ارتباط با اعمال دو معنا مورد توجه است  :یک معنای مصدری که مبین نفس
عمل،مجرد از نتیجه و آثار آن است و دیگری معنای اسم مصدری که اشاره به نتیجه و آثار
عمل دارد و متعلق وجوب در واجبات نظامیه همان معنای اول است بنابراین اخذ اجرت در
این قسم از واجبات جایز است .در مقابل اجرت بر واجباتی که وجوب به معنای اسم
مصدری تعلق گرفته است،جایز نیست(.میرزای نایینی)42: 1413،
شهادت را نیز دو معنای مصدری و اسم مصدری است که معنای مصدری آن تحمل و
ادای آن است و صدق در ادای آن معنای اسم مصدری آن می باشد .مطابق نظر مشروح
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 1جهت مطالعه تفصیلی رجوع کنید به « فخعلی  ،شیخی» 48-25 :

اجرت بر تحمل و ادای شهادت ،صرفنظر از مفاد و نتیجه و آثار آن جایز است لیکن اخذ
اجرت بر مفاد آن قطعا مغضوب شارع است و شاهد مکلف به صدق و راستگویی در ادای
 .2-2-2-2-2-1تعلق اجرت بر مقدمات نه خود واجب عينی

ولی حتی اگر بپذیریم که پرداخت اجرت بر واجب عینی تعیینی ،هرچند از مهارتها
باشد ،جایز نیست با این حال پرداخت اجرت بر مقدمات این واجب که کفایی هستند؛
منعی ندارد .به عبارتی در این واجبات -هرچند از واجبات عینی تعیینی باشند -انجام آن
مستلزم انجام برخی مقدمات است که این مقدمات از واجبات کفایی هستند و اجرت بر

مطالعه تطبیقی رپداخت اجرت هب شاهد رد حقوق اسالم و آمری کا

شهادت است و نظر به تعلق این امر به معنای اسم مصدری اخذ اجرت بر آن جایز نیست.



آنها جایز است .بنابراین اخذ اجرت در برابر درمان بیمار بر پزشک در جایی که درمان بر
وی متعین است جایز نیست ولی جمع میان پزشک و بیمار کفایتاً بر پزشک و نزدیکان
بیمار واجب است که بر این قسم اجرت گرفتن جایز است(.شیخ انصاری)141: 1420،
این راه حل نیز قابل انطباق با شهادت می باشد :در ادای شهادت حضور شاهد در
محکمه مستلزم صرف هزینه و زمان و فوت منفعت است که همه دارای ارزش اقتصادی
هستند که بر مدعی کفایتا واجب است که زمینه جمع شاهد و قاضی را به طریقی فراهم
آورد.
 .3-2-2-1تاثير اجرت بر مفاد و کيفيت شهادت

مانع دیگر در پذیرش پرداخت اجرت به شاهد تاثیر اجرت در کیفیت شهادت است.
این مانع تنها در ادای شهادت متصور است؛ چون در هنگام تحمل شهادت طرفین در مقام
نزاع و اثبات نیستند که شهادت له یکی و علیه دیگری باشد.این مانع مورد توجه حقوقدانان
آمریکایی نیز قرار گرفته است که در ادامه بیان خواهد شد.
در حال حاضر در حقوق ایران در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392مطابق
تبصره ماده ( ) 322وجود رابطه خادم و مخدومی از جهات جرح شاهد حذف شده است و
مقنن عد م مخدوش بودن شهادت به این جهت را تصریح نموده است البته مطابق ماده
( ) 241قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است و محکمه
به استناد این ماده میتواند از اطالق ماده ( )322قانون مذکور رهایی یابد اما به صرف
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خویشاوندی یا رابطه خادم و مخدومی مخالف صراحت ماده ( )322به نظر میرسد .افزون
بر این در حقوق کنونی که آیین رسیدگی به دعاوی به صورت قوانین مدون و الزماالجرا
می باشد،دفع این مانع بدین طریق نیز ممکن است که پرداخت اجرت بر شهادت به صورت
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مقررهای قانونی تقنین شود تا شبهه سلطه مذکور و تبعا اتهام و جرح شاهد از این جهت از
میان برود؛ زیرا در این صورت کسی که به شهادت شهود استناد می کند – قطعنظر از مفاد
شهادت – مکلف به پرداخت اجرت شاهد می شود .به عبارت دیگر طرفی که رجوع به
شهادت را طلب می کند؛ الزاما مشهودله نیست و ممکن است مشهودعلیه واقع شود و در
این صورت نیز ملزم به پرداخت خواهد بود و مستغنی از تمسک به مفهوم موافق مشروح
میباشیم.
از آنجا که در حقوق آمریکا نیز مانع مورد بحث ما،مبنای عدم امکان پرداخت اجرت
به شاهد است در ادامه اشارهای اجمالی به مقررات و رویه موجود در این کشور مینماییم.
 .2بذل عوض به شاهد در حقوق آمریكا

در حقوق آمریکا مساله حرمت اخذ اجرت بر شهادت به عنوان واجب شرعی منتفی
است.اما بیم تاثّر مفاد شهادت از پرداخت اجرت به وی در حقوق آمریکا نیز مشهود است
و با این وجود در میان حقوقدانان آمریکایی گرایش به جواز پرداخت عوض به شاهد
وجود دارد .در این طریق تنها مانع،تاثر مفاد شهادت از دستمزد پرداختی است که در
صورت ارتفاع این مانع پرداخت تجویز شده است)Eugene, 2011 : 112-115 (.
 .1-2مقررات و رویه مراجع آمریكایی

قانون نمونه مسوولیت های حرفهای کانون وکالی آمریکا که قواعد نمونه رفتار حرفه-
ای جایگزین آن شده است در ماده ()) 7-109(Cمقرر میداشت که پرداخت به کارشناسان
بدون محدودیت و پرداخت به گواهان تنها تا میزان هزینههای واقعی تحمیلی به آنها جایز
است .هزینههای واقعی متحمله نیز در برخی جاها با مالک دستمزد از دست رفته سنجیده
میشد.اما هیچ ایالتی پرداخت جهت صرف شاهد شدن را مجاز نمیدانستند.شق  bاز ماده
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( )3.4قانون نمونه رفتار حرفه ای کانون وکالی آمریکا ،وکیل را از مساعدت یا ترغیب

شاهد برای ادای شهادت دروغ برحذر می دارد.بند  cاز ماده ( ) 109-7قانون مذکور در
تبیین مسئله اشعار می دارد که هرچند پرداخت ،پیشنهاد یا تعهد به پرداخت وجهی به شاهد
پرداخت وجهی در برابر هزینه های متعارف که به شاهد جهت حضور و ادای شهادت
متحمل شده یا خسارت وارده به وی به جهت زمان مفوته هنگام حضور در دادگاه و ادای
شهادت قابل جبران است) Cailteux, 1999:5( .
رویه متخذه کانونهای وکالی ایالتهای مختلف نیز چنین است  .برای مثال رای شماره
 81 -549کانون وکالی ایاالت آالباما و رای شماره  1982-547کانون وکالی نیویورک

مطالعه تطبیقی رپداخت اجرت هب شاهد رد حقوق اسالم و آمری کا

در قبال شهادت یا نتیجه محصله از شهادت ممنوع است؛ لیکن پرداخت،پیشنهاد یا تعهد به



پرداخت خسارت ناشی از فوت منفعت و خسارات متحمله به شاهد در جهت ادای شهادت
را مجاز می دانند .نظریه اخیر حتی زمان فراغت شاهد را نیز مستعد ازریابی
میداند)Cohen,1998: 68(.
رای شماره  1984-1مورخ  84/12/10کانون وکالی نیومکزیکو صادره از کمیته
نظرات مشورتی ،پرداخت خسارت برای زمان از دست رفته شاهد در هنگام مصاحبه با
وکیل را تجویز می نماید)Cailteux, 1999:6. (.
بنابراین در حقوق آمریکا نیز برای پرداخت عوض به شاهد تنها با مسئله متعارف و
معقول بودن آن مواجه هستیم تا از این طریق اثبات شود که پرداخت جهت جبران
خسارات وارده به شاهد بوده است نه تطمیع وی.
در تعیین مبلغی که عاری از شائبه اثرگذاری بر مفاد شهادت باشد ؛ داوری با عرف
است .این امر از مفاد نظریات صادره در ایاالت مختلف آمریکا بدست میآید .رای شماره
 1994 – 668ایالت نیویورک و رای شماره  1997-149ایالت کالیفرنیا معیارهایی همچون
«دستمزد شاهدی که اشتغال به کار دارد» «،آخرین دستمزد وی در صورت بیکاری یا
بازنشستگی» و«اجرتالمثل»را برای معقول یا گزاف بودن عوض مبذوله به شاهد ارائه
میدهند.
آراء صادره از دادگاهها نیز موید همین معناست که پرداخت عوض به شاهد در قبال
وقت مصروفه جهت آماده کردن شهادت و در حد معقول مواجه با منعی نیست .لیکن این
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بذل عوض نباید محر مانه باشد و مهمتر اینکه باید بتوان مبنایی برای آن ارائه
نمود )Cailteux,1999:6/Cohen,1998:68(.منظور از این مبنا مواردی غیر از ادای
شهادت میباشد .در دعوی شرکت نیویورک علیه کمپانی سولونت کم1دادگاه پرداخت
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عوض به شاهدی که از کارکنان سابق کمپانی بود،در قبال وقت و هزینههای مختص به
آمادهسازی اطالعات،را صحیح دانست لیکن قرارداد پرداخت ساعتی یکصد دالر و تعهد
به تصفیه دعاوی مطروحه میان کمپانی مشهودله و شاهد و نیز تعهد به عدم اقامه دعوا علیه
شاهد را باطل شمرد .به عبارت دیگر هر چندکه پرداخت به شاهد بر یک مبنای روزانه یا
ساعتی مجاز مطرح شده است اما در صحت این پرداخت شرط است که با قصد تطمیع
شاهد و اثرگذاری بر مفاد شهادت وی نباشد)Ashford, 2014:291 (.
در دعوی گلدستین علیه شرکت تحقیقاتی -مهندسی اکسون  2،شرکت اخیرالذکر
تعهد به پرداخت روزانه  400دالر به شاهد نمود که معادل حقوق قبلی شاهد از اکسون
(مشهودله) بود .خواهان مدعی شد که مفاد شهادت در پی این توافق به زیان او دگرگون
شده است و دادگاه این توافق را به جهت گزاف بودن عوض ناقض مقررات کامن ال
شناخت)Cohen,1998:68(.
از بررسی مقررات و رویه مراجع آمریکایی حاصل میشود که این مقررات و مراجع
نیز صرفا جبران خسارات وارده به شاهد نظیر تفویت منفعت و اتالف زمان وی،هزینههای
مسافرت و اقامت مورد پذیرش واقع شده است و پرداخت در قبال نفس شهادت مردود
میباشد .این موارد در ماده ( )215ق.آ.د.ک مصوب  1392نیز مورد تصریح واقع شدهاند.
برائت شهادت از شبهه تاثر از بذل مال اهمیت دارد و عوض گزاف و نامعقول امارهای برای
تهمت و رد شهادت است.
اما برخی از نویسندگان این کشور با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی برای اطالعات
شاهد؛پرداخت به وی را در قبال نفس شهادت و نه از بابت جبران خسارات وی جایز
دانستهاند)Eugene,2011:139(.
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 .2-2موانع بذل اجرت به شاهد در قبال نفس شهادت و پاسخ به آنها

دالیل ممنوعیت پرداخت به شاهد عمدتا نگرانی از تاثیر آن بر مفاد شهادت و افزایش
کارشناسی نیز وجود دارد با این وجود پرداخت به کارشناس مواجه با منع نیست .از جهت
داللت گواهی گواه نسبت به نظر کارشناس قوت بیشتری دارد .بنابراین از این جهت
پرداخت به شاهد نه تنها منعی ندارد بلکه نسبت به کارشناس اولویت هم دارد.دیدگاه و
د لیل سنتی دیگر ارائه شده در خصوص علت صحت پرداخت به کارشناس این است که
کارشناس جهت اخذ تخصص خود زمان و پول صرف کرده است که مطالب آنها را

مطالعه تطبیقی رپداخت اجرت هب شاهد رد حقوق اسالم و آمری کا

یافتن هزینههای مربوط به دعوا بیان شده است .ایراد هزینههای مربوط به دعوا در مورد



ارزشمند مینماید .امکان اخذ دستمزدهای کارشناس درآمدهای بالقوه در رشتههای
مختلف را افزایش میدهد و تبعا آنها را برای متقاضیان بالقوه جذابتر میکند .اگر به
کارشناسان به حد کافی پرداخت نگردد ،مردم برای اخذ تخصصهای مختلف زمان و هزینه
صرف نمیکنند.دلیل واضح برخورد متفاوت با گواه این است که آنها برای اخذ اطالعات
خود سرمایهگذاری خاصی نکردهاند و مثال زمان و هزینه صرف نکردهاند و پرداخت یا
عدم پرداخت به گواه اثری در عملکرد آنها ندارد و بنابراین پرداخت به آنها الزم نیست(.
)Thornton,1999:101
به عبارتی برخالف کارشناسی که در صورت پرداخت مردم انگیزه اخذ تخصص را
مییابند ،در شهادت عدم پرداخت موجب نمیشود که مردم برای شهادت اقدام نکنند.
بنابراین پرداخت به شاهد از این جهت نیز الزم نیست.
در پاسخ گفته شده تفاوت میان نظریه کارشناس با گواهی گواه هر چند که ضرورت
احترام به مالکیت کارشناس نسبت به نظریه خود و الزام گواه به ادای شهادت را توجیه می-
کند اما صحت پرداخت به اولی و عدم پرداخت به دومی را توجیه نمیکند .در زمینه
کارشناسی ممکن است میان اشخاص رقابت موجود باشد زیرا هر کسی میتواند تخصص
الزم را کسب نماید اما در سوی مقابل مفاد گواهی ممکن است صرفا تنها در اختیار یک
شخص باشد و انحصاری باشد .همین انحصار الزام شاهد به ادای شهادت را توجیه میکند
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اما عدم پرداخت به وی قابل توجیه نیست .پاسخ و راهحل استاندارد مقابله با این انحصار
الزام گواه به ادای گواهی میباشد)Eugene,2011:139(.
توجیه استاندارد دیگر برای منع پرداخت به گواه این است که گواهی گواه  -در
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صورت قائل شدن ارزش اقتصادی برای آن  -دارایی بادآورده و اتفاقی میباشد و بنابراین
پرداخت یا عدم پرداخت به گواه در ایجاد انگیزه برای دیگران بیاثر میباشد.
در پاسخ باید گفت که راهحل این امر نیز وضع مالیات بر آن میباشد نه ممنوعیت
پرداخت به گواه .هرچند تحمل شهادت ممکن است اتفاقی باشد اما کیفیت درک و ضبط
آن ارادی و وابسته به میزان تالش فرد است .همچنین برای درک این مطلب باید بین تحمل
و ادای شهادت تمایز قائل شد .اولی ممکن است ناشی از اتفاق باشد اما ادای شهادت
ارادی میباشد .جلب شاهد در مقررات کیفری نیز صرفا جهت حضور وی میباشد و ادای
مفاد شهادت قابل الزام نیست .پرداخت به گواه ممکن است موجب شود اشخاص انگیزه
پیدا کنند که شهادت را تحمل نمایند بنابراین پرداخت به شاهد در ایجاد انگیزه برای
اشخاص بیاثر نیست.امروزه این امر واضح و بدیهی است در حالی که حدود یکصد سال
پیش موثر بودن پرداخت

نسبت به کارشناسی نیز روشن نشده بود(.

)Wigmore,1995:298
همچنین انحراف از حقیقت در مورد کارشناسان – که مستقیما توسط طرفین دستمزد
دریافت میکنند و پیش از ارائه نظریه با آنها رایزنی میکنند -نیز وجود دارد با این حال
کارشناسان موانعی جهت ادای نظریه غیرواقعی دارند.آنها به نحو مستمر باید نظریه ارائه
نمایند و بنابراین بدنامی به درآمد آنها صدمه وارد میکند مضافا اینکه ارائه نظریه غیرواقعی
از سوی کارشناسان معموال قابل تشخیص یا حداقل قابل معارضه یا رد از سوی کارشناسان
دیگر میباشد .از سوی دیگر نگرانی در مورد خوشنامی میتواند از این جهت هم باشد که
کارشناس بخواهد نظر مشتری خود را تامین نماید و بنابراین نظریه غیر منطبق با واقع ارائه
نماید این نگرانی در مورد شاهد کمتر است زیرا شاهد نگران اعتبار و خوشنامی خود نمی-
باشد و احتمال ادای شهادت کذب به این جهت در مورد شاهد منتفی میباشد.
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()Eugene,2011:139

با سیستم عدم پرداخت به گواه اشخاص جهت تحمل شهادت – هر اندازه که این

سابقه هم نیست .ادارات پلیس جوائز نقدی یا عفو یا تخفیف مجازات در قبال ارائه
اطالعات یا ادای شهادت در دادگاه اعطاء میکنند.دولت به اشخاصی که اطالعاتی در
خصوص فرار مالیاتی توسط اشخاص دیگر ارائه نمایند جوائزی به نسبت ارزش اطالعات
ارائه مینماید .قانون دعوای اشتباه 1اشخاصی که تقلب توسط پیمانکارن دولتی را افشاء
نمایند ؛ سهمی در خسارات جبران شده اعطاء مینماید)Eugene,2011:139( .
مهمترین نگرانی در خصوص پرداخت به شاهد احتمال اثرگذاری بر مفاد شهادت و

مطالعه تطبیقی رپداخت اجرت هب شاهد رد حقوق اسالم و آمری کا

مشاهده در آینده ارزشمند در اثبات واقعیت و احقاق حق باشد – وقت صرف نمیکنند و
اموری بیارزشتر را بر آن ترجیح میدهند .پرداخت به شاهد در سیستمهای حقوقی بی-



ارائه شهادت کذب میباشد .ایجاد یک سیستم پرداخت از طرف دولت یک راهحل برای
این مساله میباشد.این امر احتمال و انگی زه شهادت کذب به نفع یکی از طرفین را از بین
میبرد .البته همچنان احتمال شهادت کذب از سوی شاهدان کاذبی که موضوع شهادت را
ندیده اند با انگیزه کسب وجه پرداختی از سوی دولت وجود دارد اما این احتمال در نظام
عدم پرداخت نیز از سوی طرفین وجود دارد .به عبارت دیگر در نظام عدم پرداخت نیز
احتمال تطمیع اشخاصی که در واقع تحمل شهادت ننمودهاند از سوی طرفین اختالف
وجود دارد.ضمن اینکه شهادت کذب از طریق مجازات شاهد کاذب و نیز منع پرداخت به
شاهدی که به نظر قاضی کاذب میباشد ؛ قابل پیشگیری میباشد.به عبارت دیگر اگر
کذب بودن شهادت روشن گردد؛ پرداخت به وی برای ادای شهادت در آینده ممنوع

گردد .مساله شهادت کذب در تمامی شهادتها – صرفنظر از پرداخت یا عدم پرداخت-
وجود دارد و معلوم نیست که یک نظام پرداخت به شاهد مشکلی بیشتر از وضع موجود
ایجاد نماید.در نظام عدم پرداخت اشخاصی که قوه و پتانسیل ایجاد شهادت کذب دارند ؛
ال نفع آنها در موضوع انگیزهای به مراتب
کسانی هستند که دارای نفعی میباشند و معمو ً
قویتر از وجهی است که به عنوان دستمزد در نظام پرداخت به شاهد تادیه میشود.بنابراین
احتمال ایجاد شهادت کذب در نظام عدم پرداخت نیز وجود دارد و به نظر نمیرسد
پرداخت به شاهد این احتمال را تقویت و تشدید نماید .مضافا اینکه پرداخت به شاهد
ممکن است اثری مطلوب در کشف حقیقت و کاهش شهادت کذب داشته باشد .زیرا
1 False Claim Act.
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پرداخت دستمزد تعداد افرادی که یک واقعه را مشاهده میکنند افزایش میدهد و این امر
احتمال کشف شهادت کذب را افزایش و انگیزه آن را کاهش میدهد .بنابراین پراخت اثر
مثبت و منفی در جهت ایجاد شهادت کذب دارد .انگیزه خلق یک داستان با افزایش سطح
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دستمزد افزایش مییابد .هرچه نرخ پرداخت به گواه پایینتر باشد؛ این انگیزه نیز کاهش
مییابد و به همان اندازه نیز انگیزه برای ادای شهادت صدق نیز در افراد کاهش مییابد.
بنابراین در تعیین میزان دستمزد باید دقت کافی بخرج داد)Eugene,2011:139( .
نتيجه گيری

با حذف مواد ( )1310(،)1308(،)1307(،)1306و ( )1311در سالهای  1361و 1370
گواهی گواه به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی اهمیت بیشتری یافت .بیتردید وجود گواه
و آمادگی اشخاص برای ادای گواهی به احراز حقیقت از سوی دادگاهها کمک شایانی
می کند .بذل عوض به شاهد در قبال خسارات تحمیلی به جهت فوت منفعت وی مواجه با
مشکلی نیست و این امر در قوانین آیین دادرسی کیفری(ماده  )215و مدنی (ماده ) 247
مورد مالح ظه قرار گرفته است.لیکن پرداخت اجرت به وی در قبال نفس شهادت در
حقوق ایران وآمریکا با مخالفتهایی روبروست .دالیل مخالفان نیز حرمت پرداخت اجرت
به شاهد به جهت وجوب شهادت و امکان تاثیر مفاد شهادت از این پرداخت است .در
حقوق آمریکا فقط مانع اخیر وجود دارد.در حقوق ایران تعلیل به وجوب برای حرمت اخذ
اجرت مصادره به مطلوب است .زیرا عین پرسش به عنوان پاسخ ارائه میشود.به تعبیر
دیگر در پاسخ به این سوال که چرا وجوب موجب حرمت اجرت میشود ،پاسخ داده
می شود که چون اخذ اجرت بر واجب حرام است .بنابراین مجرد ایجاب عملی از سوی
شا رع مالزمه با حرمت اخذ اجرت در قبال آن ندارد.توجیه دیگر مخالفان ،اثرپذیری مفاد
شهادت از اجرت است که در حقوق آمریکا نیز اثبات آن به عدم پذیرش گواهی گواه
منتج می شود.این مانع نیز تنها در زمان ادای شهادت وجود دارد.بنابراین در صورت ارتفاع
این بیم،بذل عوض موجه خواهد شد.راهحل پیشنهادی نگارنده در این خصوص نیز این
است که پرداخت اجرت در قبال ادای شهادت به شکلی رسمی و در کنترل دادگاه باشد و
بعنوان تکلیفی برای مشهودله تلقی شود و بدین نحو شاهد خود را مرهون و مدیون
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مشهودله نمیداند و شهادت او متاثر از بذل عوض نمیشود .همانگونه که اشخاص

اضطراب دگرگونی مفاد سند بوسیله سردفتر یا دفتریار را به جهت دریافت حقالثبت



مخالفان نیز می باشد؛چراکه در اثبات وجوب شهادت و تبعا حرمت اجرت بر آن به آیه

مطالعه تطبیقی رپداخت اجرت هب شاهد رد حقوق اسالم و آمری کا

ندارند؛ چراکه همگان پرداخت آنرا تکلیفی میدانند که دینی جز ثبت سند از سوی دفتر
اسناد رسمی برای احدی ایجاد نمیکند.این پیشنهاد متضمن پاسخ نقضی به ایراد اول
 282و  284سوره بقره که امر بر شهادت و نهی از ابای آن میکنند،استدالل میشود حال
آنکه در آیه  282به نوشتن دین از سوی کاتب امر و وی(کاتب) را از ابای کتابت منع
نموده است و با وجود این امر و نه ی امروزه در جامعه پرداخت اجرت به ثبات در مشاغل
مختلف امری کامال مرسوم است.بنابراین این امر داللتی بر حرمت ندارد.پس در فرضی که
جامعه به بذل عوض به شاهد به عنوان تکلیفی برای مشهودله مینگرد ،احساس مدیونیت و
بیم تشویش شهادت ایجاد نمیشود.بنابراین اگر شاهد وکسی که به شهادت او استناد
میکند،از حق و تکلیف قانونی خود برای اخذ و پرداخت اجرت آگاه باشند و دادگاه
پیش از احضار گواه به دادگاه اجرت وی را اخذ و در حساب سپرده حفظ نماید،موانع
مطروحه از سوی مخالفان مرتفع میشود؛ چراکه شاهد با اطمینان از دریافت عوض – ولو
در ف رضی که مفاد شهادت وی برخالف ادعای استنادکننده به شهادت باشد -به ادای
گواهی می پردازد بی گمان استقرار کامل چنین عرف و دیدگاهی در جامعه مستلزم
آموزش و گذر زمان است .لیکن این امر دلیلی موجه برای ممنوعیت بذل عوض به شاهد
نیست.در حقوق آمریکا نیز اثر پرداخت مزد به شاهد بر مؤدّای گواهی وی مانع منحصر
پرداخت مزد می باشد و پرداخت وجهی متعارف به وی که این شبهه را ایجاد نکند مانعی
ندارد .با رد حرمت اخذ اجرت بر شهادت در حقوق ایران صرف اثبات پرداخت وجهی از
سوی مشهودله به شاهد را نمیتوان از موارد جرح تلقی نمود.
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