شروط ادای شهادت درفقه وقانون
تدوین :عبدالرب حیدری
محصل سمستر ششم پوهنحی شرعیات پوهنتون جهان

چکیده
شهادت درجامعه انسانی یکی از وسایل اثبات حقوق شناخته شده است وانسانها ازقدیم االیام
بخاطر بدست آوردن حقوق شان ازشهادت استفاده میکردند چنانچه مردم روم برای اثبات امور از همه
اولتر عینی بودن شهادت را الزمی ومعتبر میدانستند .دین مقدس اسالم نیز شهادت رابرای مصالح انسانها
و به منظور بیان وثبوت حق مشروعیت داده و به خاطررساندن حق به حقدار آن رامعتبرشمرده است .چون
شهادت وسیله اثبات حق است بنا بر این به منظور پذیرش شهادت ،شریعت یک سلسله شروط را وضع
کرده است  .بنا بر این سوال پدید میاید که :آیا تحقق شروط در ادای شهادت ضروری است؟ آیاشهادت
زن واطفال مورد قبول قرارخواهد گرفت؟ درمورد چنین باید فرضیه گذاشت :به نظرمیرسد که ادای
شهادت دارای شروط عام وخاص میباشد ،تحقق شروط عام شهادت ،در تمام شهادات ضروری است و
موجودیت شروط خاص شهادت ،تنها درجرایم حدود ،قصاص ودیت الزمی میباشد .شهادت زنان نیز با
در نظرداشت شرایط و محل آن صحیح است شهادت اطفال نزد جمهور جواز ندارد اما نزد امام مالک
درقضایای جرح وقتل جایز است .تمام مطالب این مقاله از منابع معتبر با استفاده ازروش کتابخانه ای
گردآوری شده است .بطورفشرده باید گفت که :چون شهادت منحیث یکی از وسایل اثبات حق
مشروعیت حاصل کرده است ،پس شهادت هرکس مورد قبول قرارنمیگیرد؛ بلکه شهادت کسی پذیرفته
خواهد شد که واجد شروط ادای شهادت باشد .شهادت از دید فقهاء دارای شروط عام وخاص است و
تحقق آنها درادای شهادت الزمی است .قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان نیز شروط شهادت رابه
شریعت اسالم راجع ساخته است.
کلید واژه ها :شرط ،ادا ،شهادت،اهلیت ،حریت ،عدالت.

مقدمه
انسانها از زمانه های بسیار دور بدینسو شهادت را منحیث یکی از دالیل اثبات حقوق میشناختند وجهت بدست
آوردن حقوق خویش از آن استفاده میکردند؛ چنانچه مردم روم برای اثبات امورازهمه اولتر تعدد
شاهدان و عینی بودن شهادت را الزم میدانستند .همچنان هنگامیکه به ادیان آسمانی دیده شود از
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آنجمله د ر دین یهودیت ،هیچ عقد و قرارداد ی بدون حضور شاهد معتبر نبوده است .دین مقدس
اسالم نیز شهادت رابه عنوان یکی از وسایل اثبات حقوق مشروعیت داده وآنرا در رساندن حق به
حقدارمعتبر دانسته است.خداوندتعالی میفرماید:وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِجَالِکُمْ فَاِنْ لَّمْ يَکُوْنَارَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِاَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَافَتُذَكِرْاِحْداهُمَااُلْاُخْري(البقرة ) 282
و دو نفر از مردان تانرا به شهادت طلبید پس اگر دو مرد نبودند مردی را با دو زن ،ازمیان گواهانی که
رضایت دارید (گواه بگیرید)تا اگریکی ازآن دو فراموش کرد ،دیگر ،وی را یادآوری کند.
قانون مدنی افغانستان نیزشهادت را در چاچوب شروط که از طرف شریعت اسالمی تعیین شده منحیث
یکی از دالیل اثبات پذیرفته است .روی همین اصل است که قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان
دراثبـا ت حق از آراء و نظریات مستدل ومنطقی فقهای کرام متأثر میباشد.
چون ادای شهادت برای مصالح انسان ها و به منظور بیان و ثبوت حق و جلوگیری از تلف شدن
حقوق مردم مشروع گردیده است؛ بنابراین جهت پذیرش وقبول شهادت ،یک سلسله شروط از طرف
شریعت اسالمی تعیین شده است که رعایت آنها در ادای شهادت الزمی وضروری میباشد.

پیشینۀ تحقیق
پیرامون ادای شهادت کتب فقهی متعددی روی آن در ابواب خاص بحث کردهاند؛ که از آن جمله:
ردالمختارعلی الدر المختار ،الفقه االسال می وادلته فتاوای نوازل ،بحرالرایق ،الهدایه ،التسهیل الضروری
للمسایل القدوری و سایر کتب فقهی  ...همچنان آثار خاصی نیز به زبان عربی نگاشته شده و احکام و
شروط آن را به تفصیل گرفته است؛ اما در مقالۀ هذا سعی شده تا این موضوع مختص شروط ادای شهادت
به زبان دری و مطابق به اصول اکادمیک بصورت همهجانبهتر مورد بحث قرار گیرد.

سواالت تحقیق
 -1ادای شهادت دارای چه نوع شروطی است؟
 -2آیا شهادت زن صحیح است؟
 -3فقهای کرام درباره شهادت اطفال چه نظر دارند؟
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اهداف تحقیق
 .1بیان نمودن مفهوم شهادت ،مشروعیت ،اهمیت و ارزش آن
 .2بیان نمودن شروط ادای شهادت
 .3توضیح نظریات فقها در مورد اداری شهادت

روش تحقیق
دراین تحقیق از روش کتابخانهای استفاده شده است؛ قسمی که تمام مطالب و مسایل از قرآن کریم،
کتب حدیثی ،کتب فقه ،قانون اصول محاکمات مدنی واصول محاکمات مدنی جمع آوری وترتیب
گردیده است .این تحقیق دارای د وگفتار بوده که درگفتار اول پیرامون مفهوم شهادت ومشروعیت آن و
در گفتار دوم پیرامون شروط ادای شهادت بحث صورت میگیرد.

گفتاراول :مفهوم شهادت ومشروعیت آن
دراین بخش نخست تعریف شهادت و سپس دالیل مشروعیت آنرا مورد مطالعه قرار خواهیم داد:
جزء اول :تعریف شهادت
شهادت از دو دیدگاه قابل تعریف است ،از دید فقهاء و از دید قانون:
الف) تعریف شهادت ازدید فقهاء :شهادت مصدر شهد است در لغت به معنی حضور و خبر قاطع آمده است.
دراصطالح (اخبار صادق الثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس الشهادة) یعنی شهادت عبارت از خبر
راست و درست است برای اثبات حق بلفظ شهادت درمجلس شهادت.صاحب هدایه شهادت را چنین
تعریف نموده است(:عبارة عن اخبارصادق فی مجلس الحکم بلفظ الشهادة)
ب) تعریف شهادت ازدید قانون :قانون اصول محاکمات مدنی درماده ( )321شهادت را چنین تعریف
نموده است:
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(شهادت شهود عبارت است از اخبار به حق در مجلس قضاء به لفظ اشهد ) پس دیده میشود که در
تعریف شهادت میان فقهاء و قانون تفاوت کلی وجود ندارد و در هر سه تعریف توافق قیود اخبار ،حق و
مجلس قضاء وجود دارد.
جزءدوم :مشروعیت شهادت
شهادت منحیث یکی از وسایل اثبات به کتاب الله ،سنت واجماع ثابت شده است:
الف) کتاب اهلل :خداوند متعال می فرماید:وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِدَيْنِ مِنْ رِّجَالِکُمْ فَاِنْ لَمْ يَکُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُل ٌ
وَّامْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَد َاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَاِحْدَاهُمَاالْاُخْرَی(البقره آیه .)282
و دو شاهد ازمردان تان را به شهادت طلبید ،پس اگر دومرد نبودند ،مردی را با دو زن از میان گواهانی که
رضایت ىاريد (گواه بگیرید) تا اگر یکی از آن دو فراموش کرد د یگری وی رایاد آوری کند.
ب) سنت :اشعث بن قیس(رض)روایت نموده که با مردی دعوای داشتم و به نزد پیامبرصلی الله علیه وسلم
آمدیم آنحضرت فرمود( :شاهداك أو يمينه قلت انه اذن يحلف وال يبالي فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم
من حلف علي يمين يستحق بها ماال وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان) .
دو شاهد احضار کن یا جانب مقابل سوگند یاد کند ،گفتم او سوگند یاد میکند وهیچ پروایی هم نمیکند.
پس پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمود :شخصی که به خاطر بدست آوردن مالی که حق او نیست سوگند یاد
میکند با خداوند جل جالله درحالی مالقات میکند که او تعالی بر او قهرمیباشد.
د)اجماع امت :امت اسالمی اجماع دارند که شهادت وسیله ثبوت و سبب حکم محکمه را در دعاوی تشکیل
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میدهد .

قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان نیزدرماده()281شهادت شهود را ازمدارک اثباتیه قرارداده
است.پس شهادت ازنظر شرعی وقانونی مشروع وجایزاست.

گفتار دوم :شروط ادای شهادت
شروط ادای شهادت را ازدو دیدگاه مورد بررسی قرارمیدهیم :از دید فقهاء و از دید قا نون:
1ـ شروط ادای شهادت ازدید فقهاء:

قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان ،ص 13863، 99
4
،رشیدیه،دهلی1375،
بخاری،محمد بن اسمعیل،صحیح بخاری،جلد اول،ص367
5
علم استانکزی،محمد ظریف،اصول محاکمات مدنی،ص، 104حامد رسالت،کابل
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دین مقدس اسالم شهادت را به عنوان یکی از وسایل اثبات حقوق مشروع گردانیده است و به خاطررساندن
حق به حقدار درادای شهادت یک سلسله شروط وضع شده است؛ پس شهادت هرکس مورد قبول
قرارنمیگیرد؛ بلکه شهادت کسی پذیرفته خواهد شد که واجد یک سلسله شروط باشد که برخی از آن شروط
عام است وتحقق آنها درتمام شهادات ضروری اسـت و بعضی دیگر آنها خاص است که موجودیت آنها تنها
درشهادات برجرایم حدود ،قصاص ودیت الزمی میباشد.
در نخست پیرامون شروط عامه ادای شهادت و سپس شروط خاصه ادای شهادت ،بحث مینماییم:
الف) شروط عامه ادای شهادت:شرایط عامۀ شهادت در همه شهادات قابل تطبیق است وعبارت انداز. :
1ـ اهلیت (عقل وبلوغ) :شاهد باید عاقل و بالغ باشد؛ پس شهات غیر عاقل مانند :مجنون ،سکران
وطفل قابل قبول نیست؛ چنانچه در الفقه االسالمي وادلته ذکراست( :وال تقبل شهادة من ليس بعاقل
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اجماعا مثل المجنون والسکران والطفل النه ال تحصل الثقة) یعنی به اتفاق علماء شهادت غیرعاقل
مانند دیوانه ،مست وطفل قابل قبول نیست ،زیرا آنها شهادت را به طریق مطلوب اداء کرده نمیتوانند .اما
امام مالک (رح)شهادت اطفال را درجرح و قتل جایز دانسته است بشرطی که در شهادت موافقت داشته
باشند و قبل از جدا شدن از یکدیگر شهادت دهند و در بین شان شخص کبیر نباشد.
2ـ حریت :جمهور فقهاء (حنفیه ،مالکیه وشافعیه )اتفاق نظر دارند بر اینکه درشهادت حریت شرط
است ،شهادت غالم وکنیز قابل قبول نیست ،زیرا شهادت والیت است وغالم اهل والیت نیست .صاحب
هدایه ذکر کرده است( :ویشترط فیه الحرية واالسالم) یعنی درشهادت حریت و ا سالم شرط است.
در التسهیل الضروری للمسائل القدوري ذکراست(:التقبل الشهادة المملوك) يعني شهادت غالم قابل
قبول نیست.
3ـ اسالم :شاهد باید مسلمان باشد پس شهادت کافر باالی مسلمان جایز نیست .خداوند جل جالله می
فرماید:وَاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ(الطالق آیه ) 2و دو تن عادل را از میان خود گواه گیرید .در این آیه
مبارکه به عدالت اشاره شده و عدالت درقسمت کفار به سبب کذب شان نسبت به الله جل جال له منتفی
است وشهادت شان مورد قبول قرار نمیگیرد.
در ردالمحتار علی الدر المختار ذکر است( :فیشترط االسالم لو المدعی علیه مسلما)

یعنی اگر مدعی

علـیه مسـلمان باشد ،اسالم شاهد شرط است .پس شهادت غیرمسلمان باالی مسلمان جوازندارد.
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4ـ عدالت :به اتفاق فقهاء عدالت درشهادت شرط است .خداوند جل جالله می فرماید:وَاَشْهِدُوْاذَوَيْ عَدْلٍ
مِنْكُمْ(الطالق آیه ) 2ودوتن عادل را ازمیان خود گواه گیرید .پس شهادت فاسق مورد پذیرش قرار
نمیگیرد.
در رد المحتار علی الدر المختار عدالت چنین تعریف شده است( :العدالة :ان یکون مجتنبا للکبائر ،
والیکو ن مصرا علـی الصغائر ویکون صالحه اکثر من فساده وصوابه اکثر من خطئه) جزءهشتم ،حاشیه
ص .) 203
یعنی عدالت عبارت است ازاجتناب ازکبائر وعدم اصرار برصغایر ،افزونی نیکی بر فساد و افزونی راستی
برخطا.
در مورد شرط عدالت ،مجلة االحکام درضمن مادۀ ( )1705تصریح میدارد که( :یشترط ان یکون
الشاهد عدال والعادل من تكون حسناته غالبة علی سيأته ،بناء عليه ال تقبل شهادة من اعتاد حاال وحركة
تخل بالناموس والمروة ،كالرقاص والمسخرة ،وال تقبل شهادة المعروفین بالکذب) یعنی شرط است که
شاهد عادل باشد و عادل کسی است که کارهای نیکویش از اعمال ناپسند وی افزون باشد .بنابر این کسی
که به اعمال منافی ناموس و مروت خو گرفته باشد مانند رقاص ومسخره ،گواهی وی پذ یرفته نمیشود.
همچنان شهادت اشخاص معروف به دروغ نیز مورد قبول قرار نمیگیرد.از امام یوسف روایت شده است
که فاسق که میان مردم دارای مروت و شهرت باشد شهادتش درست است  ،زیرا وی بخاطرشهادت دروغ
پول نمیگیرد و بخاطر شان و شوکت خود دروغ هم نمیگوید ،اماجمهور احناف فرموده اند که شهادت
فا سق بطورمطلق قابل قبول نمیباشد.
5ـ بینایی :شاهد باید بینا باشد پس شهادت نابینا قابل قبول نیست ،زیرا نابینا مشهودله را شناخته
نمیتواند مگر به آواز و در آواز شبهه است صاحب بحرالرائق فرموده است(:وال یجوللشاهدان يشهد بشيء
لم يعاينه اال النسب والنكاح والدخول ووالية القاضی) .
یعنی از برای شاهد جایز نیست که چیزی را ندیده باشد بر آن شهادت دهد مگر به نسب ،نکاح ،دخول
ووالیت قاضی.
ابن عابدین در ردالمحتار علی الدر المختارذکر کرده است(:ال تقبل من اعمی) ،یعنی شهادت کسی که
نابیناست قبول نشود .همچنان در فتوای نوازل ذکر است( :والتقبل شهادة االعمی النه اليميز بين
2
مدعی
المدعي والمدعي عليه الن النغمة شبه النغمة) يعني شهادت نابینا پذیرفته نشود زیرا که نابینا بین

ومدعی علیه فرق کرده نمیتواند و یک آوازمشابه دیگر آواز است اما نزد مالکیه ،حنابله و ابویوسف
شهادت نابینا درست است وقتی که آواز راشناخته بتواند.
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6ـ نطق :درشهادت گویایی شرط است پس شهادت گنگ قابل قبول نیست .مجلة االحکام درماده
()1686ذکر کرده است( :التقبل شهادة األخرس واألعمی)

یعنی شهادت گنگ و نابینا درست

نیست اما نزد مالکيه شهادة اخرس درست است وقتی كه اشاره را بفهمد.
الفقة االسالمي وادلته ذکر کرده است که:
(التقبل شهادة االخرس ألن االشارة ال تعتب رفي الشهادات)
یعنی شهادت گنگ قابل قبول نیست ،زیراکه در شهادات اشاره اعتبارندارد(.جزءهشتم ص . )6037
7ـ عدم تهمت :همه فقهاء اتفاق نظر دارند که در صورت موجود بودن تهمت ،شهادت قابل سمع نیست.
تهمت عبارت است از اینکه( :أن یجلب الشاهد الی مشهود له نفعا او یدفع عنه ضررا) تهمت آنست که
شاهد برای مشهود له نفع برساند و یا ضرر را از وی دفع کند .مجله درماده

( )1700ذکرکرده:

(یشترط ان الیکون فی الشهادة دفع مغرم او جر مغنم) يعني درشهادت شرط است که دفع ضرر وجلب
منفعت نباشد .پس شهادت اصل برای فرع وازفرع برای اصل ،شهادت شوهر برای زن و از زن برای
شوهر و شهادت وکیل برای موکل خود قابل قبول نیست.
ب)شروط خاصه ادای شهادت :عالوه ازشروط عامه شهادت ،برخی شروط دیگر نیز وجود دارد که تحقق آنها
درشهادت برجرایم حدود ،قصاص ودیت ضروری میباشند و عبارت اند از:
1ـ عـدد :درحدود شرعی برای ادای شهادت شمار خاص تعیین شده است ،در جرم زنا تعداد شاهدان
نباید ازچهارنفر کمتر باشد .خداوند جل جالله میفرماید:وَالَّتِي يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَمِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْاعَلَيْهِن َّ
اَرْبَعَةً مِنْكُمْ (النساءآیه)15
و از زنان شما آنانی که زنا میکنند پس گواه طلبید بر ایشان چهار مرد از جنس خویش.
تعداد شاهدان در سایر حدود دیگر وقصاص به اتفاق جمهور ،دو مرد است ودرحقوق مدنی تعداد
شاهدان ،دو مرد و یا یک مرد و دو زن است .خداوند جل جالله میفرماید :وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ
رِجَالِکُمْ فَاِنْ لَّمْ يَکُوْنَارَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مَنَ الشُّهَد َاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذ َكِر َاِحْد َاهُمَا
الْاُخْرَی(البقره آیه )282و دو شاهد از مردان تان رابه شهادت طلبید ،پس اگر دو مرد نبود مردی را با دو
زن ازمیان گواهانی که رضایت دارید(گواه گیرید) تا اگریکی از آن دو فراموش کرد ،دیگر وی را
یادآوری کند .امادرامور مختص به زنان که مردان از آن اطالع نداشته باشدمانند بکارت ،والدت و دیگر
عیوب مربوط به آنها ،شهادت خود زنان قابل قبول است؛ چنانچه درهدایه ذکراست(:وتقبل فی الوالدة
والبکارة والعیوب باالنساءيف  موضع اليطلع عليه الـرجـال شهادة امرأة واحدة)

13

ـ اتاسی،محمد خالد،مجله االحکام،جزء پنجم،ص  ، 204حقانیه،پشاور
ـ مرغینانی،برهان الدین،الهدایه،جزء پنجم،ص ، 403بشری،پاکستان1429 ،
14

7

یعنی قبول کرده شود در

3

والدت،بکارت وعيوب مربوط به زنان که مردان از آن اطالع نداشتـه باشد ،شهادت یک زن .امانزد
شافعیه شهادت چهار زن قابل قبول ا ست ،چنانچه درفتوای نوازل ذکراست(:و عند الشافعیة ال تقبـل اال
اربعة منهن ).فتوی النوازل،ص . 393
2ـ ذکوربودن :از نظر جمهور فقهاء ،درجرم زنا شاهدان باید ذکور باشند،پس شهادت زنان در جرم
زناجواز ندارد ،زیرا جرم زنا ،یک عمل نهایت فحش و زشت است و بخاطر تکریم واحترام زنان،
شهادت آنها در جرم زنا پذیرفته نمیشود ،از جانب دیگر در شهادت زنان به نسبت فراموشی شبهه میباشد
و حدود به شبهه ساقط میشود .چنانچه در فتوای نوازل ذکر است( :التقبل شهادة النساء مع الرجال فی
الحدود والقصاص النه یندری بالشبهات)

5
قابل قبول
یعنی شهادت زنان بامردان در حدود وقصاص

نیست زیرا حدود با شبهات ساقط میشود .اما ابن حزم میگوید کـه شهادت زنان چنانچه در دیگر موارد
پذیرفته میشود در جرم زنا نیز قابل قبول خواهد بود ،بدین صورت که شهادت سه مرد با دو زن ،یا
شهادت دو مرد با چهار زن و یاش هادت یک مرد با شش زن و یا شهادت هشت زن بدون هیچ مردی
جایز است ( .حقــوق جــز ا ی اختصاصی اسالم ص . )240
3ـ اتفاق شهود در شهادت :اتفاق شهود در شهادت شرط است اگرمیان شاهدان اختالف باشد شهادت
شان قابل قبول نیست زیرا فیصله بر اساس حجت میشود که شهادت است پس به سبب اختالف
شاهدان حجت ثابت نمیشود ،چه این اختالف در مشهود به باشد و یا در زمان و مکان .قال صاحب
الهدایه(:ویعتبراتفاق شاهدین فی الفظ والمعنی)

یعنی اتفاق شاهدان در لفظ و معنی معتبراست.

6

4ـ اصالت :یعنی شخصی که قضیه را مشاهده ومعاینه کرده  ،اداء کردن شهادت ازطرف خود وی
درمجلس شهادت شرط است پس شهادت علی الشهادة در حدود و قصاص جواز ندارد.
صاحب فتوی نوازل ذکر کرده ( :والشهادة علي الشهادة جائزةيف  كل حق ال تسقط بالشبهة استحسانا
لوقوع الحاجة اليها بموت االصول وغيبتهم ومرضهم) يعني شهادة باالی شهادت در تمام حقوق که به
شبهه ساقط نمیشود جایزاست ازجهت ضرورت مانند مرگ شاهد اصلی ،غایب بودن ومرض وی .در
حالیکه حدود و قصاص به شبهه ساقط میشود .فتوی نوازل ،ص.396
5ـ اتحاد مجلس :همه شهود در وقت ادای شهادت باید حاضرباشند و یکجا شهادت دهند واگرجدا جدا
آمدند شهادت دادند شهادت شان مدار اعتبار نیست.البته این از نظرامام ابوحنیفه است ،اما از نظرامام
مالک وامام احمد برای پذیرفتن شهادت برای گواهان درجرم زنا،اتحاد مجلس گواهان شرط نیست بلکه

15

ـسمرقندی حنفی،ابی لیث نصربن محمد بن ابراهیم،فتوی نوازل،ص  ، 392حقانیه ،پشاور
142916
ـ مرغینانی،برهان الدین،الهدایه،جزء پنجم،ص ، 437بشری،پاکستان،

8

اتحاد مجلس قاضی شرط است ،اما از نظر امام شافعی برای پذیرفتن شهادت گواهان در جرم زنا ،نه
7

اتحاد مجلس گواهان و نه هم اتحاد مجلس قاضی شرط است . .
6ـ عدم تقادم زمان :یعنی با گذشت زمان زیاد ،شهادت قابل قبول نیست واین شرط برای حد زنا ،سرقت
وشرب الخمر است .قال صاحب الهدایه(:واذا شهد علیه الشهود بسرقة او بشرب خمر او بزنا بعد حين لم
يؤخذ به وضمن السرقة).اما درحقوق العباد تقادم زمان مانع دعوی شده نمیتواند.از نظرامام ابوحنیفه تقادم
زمان به اجتهاد قاضی تعلق میگیرد و امام محمد تقادم زمان رابه یک ماه وبیشترازآن تعیین کرده
است(.الهدایه جزء چهارم ص )103
7ـ متصوربودن جرم زنا از مشهود علیه :مشهود علیه کسی باشد که صدور جرم زنا از وی متصور باشد،
مثال از لحاظ جنسی شخص سالم باشد وهمچنان طفل صغیر نباشد.
2ـ شروط ادای شهادت ازدید قانون
شروط شهادت را در قانون اصول محاکمات مدنی درضمن فقره()4ماده()321به شریعت اسالم راجع
ساخته است که چنین تصریح میدارد(:نصاب شهادت وشرایط آن تابع احکام شریعت میباشد)

ازصراحت

ماده متذکره واضحا معـلوم میگردد که غرض دریافت شروط ادای شهادت بایدبه شریعت اسالمی مراجعه
نماییم  .پس دیده میشود که درشروط ادای شهادت میان فقهاء وقانون اختالف وجود ندارد .
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