
 

Journal of  

Comparative Criminal Jurisprudence 

www.jccj.ir 
 

 

Volume 2, Issue 3, 2022 
 

The Validity of Testimony of Witnesses in International 

Criminal Courts 
 

Negar Iranipour
1
, Mohammad Ali Mahdavi Sabet

2
, Mohammad Ashuri

3
 

1. Ph.D Student, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, 

Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. 

2. Assitant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political 

Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) 

3. Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, 

Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.  
 

ARTICLE INFORMATION  ABSTRACT 

Type of Article: 

Original Research 

Pages: 39-44 

 

The testimony of witnesses has always been considered as one of the 

most important evidences to prove claims and accusations in various 

criminal systems. In this research, with an emphasis on criminal 

matters and with a descriptive-analytical method, a comparative study 

of the validity of testimony in international criminal courts and 

jurisprudence has been done. The findings of the research show that 

from the point of view of jurisprudence, testimony is informing a right 

that is expressed confirmly and its validity is not dependent on the 

persuasion of the judge. Regarding the international criminal courts, 

despite the weak role of testimony as a proof of accusation in the 

Nuremberg and Tokyo courts as the first generation courts, with the 

passage of time and the formation of the second generation 

international criminal courts such as the former Yugoslavia, Rwanda, 

Sierra Leone and finally with the ratification of the Rome Statute and 

the formation of the International Criminal Court, we see the 

increasing status of witness testimony as a proof of accusation in 

criminal proceedings, which can be seen mainly in the form of special 

protection measures for witnesses as important criminal actors. 
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هوای   ترین ادّله اثبات دعووی و اتهوام در نموام    مهمعنوان یکی از  شهادت شهود همواره به
در این پوژوه  بوا تیکیود بور اموور کیفوری و بوا رو         . مختلف کیفری، مطرح بوده است

المللوی و   تحلیلی، به مطالعوه تطبیقوی اعتبوار شوهادت در محواکم کیفوری بوین        -توصیفی
از منمور فقهوی،   دهد کوه   های پژوه  نشان می یافته. های فقهی پرداخته شده است آموزه

 دارد و در دنبوال  بوه  را غیر الزام و شود می جزم بیان روی از است که حقی از شهادت، خبر
درخصوو   . اسوت  نشوده  وابسته قاضی اقناع به آن، اعتبار داشته و موضوعّیت دعوا اثبات

عنووان دلیوا اثبوات اتهوام در      المللی، با وجود نق  کمرنگ شهادت بوه  محاکم کیفرِی بین
های نسوا اول، بوا گتشوت زموان و تشوکیا       عنوان دادگاه های نورنبرگ و توکیو به دادگاه

المللی نسا دوم همچون دادگاه یوگسالوی سابق، روآنودا، سویرالنون و   محاکم کیفری بین
المللی، شاهد جایگاه روزافوزون   در نهایت تصویب اساسنامه رم و تشکیا دیوان کیفری بین

لیا اثبات اتهام در دعوای کیفری هستیم که جایگاه مزبور عمودتا   عنوان د شهادت شهود به
 .عنوان کنشگران مهم کیفری قابا مشاهده است در قالب تدابیر حمایتی ویژه از شهود به
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 مقدمه

 شوناخته  ِیحقووق  یهوا  و در هموه نموام   خیادوار تار یدر تمام
 فیو از ادله اثبات دعووا تعر  یکی عنوان بهشده، شهادت شهود 

بوه   یکشور حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کنیل ؛شود می
 ایو دل عنووان  بوه استناد به شهادت . متفاوت است گریکشور د
 یدسوتاوردها  فقودان  ایو به دل ،گتشته در دورانی دعواثبات 
رو  نیو از ا ؛از دوران معاصر بوده اسوت   یبی، کیو تکن یعمل

جایگاه مختلف،  یکشورها در یحقوق یامروزه با توجه به مبان
. (02: 0331فر،  نریمان) دگرگون گشته استی، اثبات ایدل نیا

کیفوری بوه    اساسوی تحقیقوات   ارکوان  از جمله شهود شهادت
 و چشوم  مثابوه  بوه را  که برخوی، شوهود   تاجایی رود، می شمار
سیدزاده و قائمی، )اند  کرده تعبیر کیفری عدالت دستگاه گو 
هر شخصی است که اطالعواتی را  ( گواه)شاهد . (051: 0333

( و به طور ویوژه رسویدگی کیفوری   )درخصو  یک رسیدگی 
عنوان  اهمیت شهادت به. (034: 0331براهیم گا، ا)ست ا دارا

یکی از ادله اثبات دعوای کیفری بر کسوی پوشویده نیسوت و    
داخلوی و   های کیفوریِ مورد هر دو نوع رسیدگی این مدعا در

با توّجه به مقدمه کوتاه اشاره شده، در  .المللی صادق است بین
تحلیلی،  -این پژوه  بر آن شدیم تا با اّتخاذ رو  توصیف 

یک دلیا اثبوات   مثابه بهضمن تبیین اعتبار و جایگاه شهادت 
فقهی، به بررسی تطبیقی جایگواه اشواره   های  دعوی در آموزه

 .ی بپردازیمالملل بینشده در محاکم کیفرِی 

 های فقهی ت در آموزهاعتبار شهاد -0
شواهد   علوم  از ناشوی  است خبری شهادت روایات، و آیات در
 لوتا  اسوت؛  دالیا رؤیت قطعی یا مشاهده طریق از که( گواه)

نیست  پتیر  مورد باشد، ظن و به حدس شهادت مستند اگر
 در اسوالمی، شوهادت   فقوه  در. (201: 0333احمدوند و تال، )

 وابسته قاضی اقناع به آن، اعتبار و دعوا موضوعّیت دارد اثبات
 آن نادرسوتی  بر کافی، مبنای امارات بر که مادام و است نشده
اکرموی،  )نموود   صوادر  آن حکوم  اسواس  بور  باید نشود، یقین
 ای ویووژه تیکیوود در همووین راسووتا، قوورآن کووریم،. (31: 0333

 شوهادت  ادای همچنین و به تحّما شهادت درخصو  رجوع
: فرمایود  موی  بقوره  سوره 232 شریفه آیه در مثال  است؛ نموده

 از چنانچه را شاهدان و نشاید را مرد شاهد دو بطلبید شهادت به»
 اینكه به توجه با« کنند امتناع شهادت ادای شود، از خواسته آنان

 ادای بور  متوقوف  احكوام اسوالمی،   و حقووق  از بسیاری اثبات
 شهادت ادای به امر كریم قرآن آیات طرفی، و از بوده شهادت
 كوه  دارنود  نمر متاهب، اتفاق تمام در فقها رو از این اند، نموده
كفایی اسوت   فرض قاضی، برابر در آن ادای و شهادت تحما

نجفوی،  )و حتی بعضی فقها  (313: 0410ناروئی و همکاران، )
به طور . اند هدر این باب، ادعای عدم خالف نمود (034: 0411

توان به معنای خبر از حقی  می کّلی، شهادت را از منمر فقهی
شود و الزام غیور   می قلمداد نمود که از روی جزم و یقین بیان

در ارتباط با تعریوف  . (2/113: 0421گیالنی، )را به دنبال دارد 
واگوتار نموودن    (03: 0415، گلپایگوانی )شهادت، برخی فقهوا  

محقق حّلوی،  )فقها . اند هتعریف شهادت به عرف را اولی دانست
علم شواهد را بوه آنچوه     (5/511: 0403؛ حّلی، 4/035: 0405

با وجود اعتبار، جایگواه و  . اند هدهد، الزم دانست می که شهادت
رسود کوه    موی  وجوب شهادت از منمر حقوق اسالمی، به نمر

 مغفوول  فقوه،  حمایوت از شوهود در   شرایط و ضورورت  مبانی،
ه با توّج. (3: 0333شهبازی النجارقی و معصومی، )است  مانده

به آنچه که مختصرا  در ارتبواط بوا اعتبوار شوهادت در فقوه و      
حقوق اسالمی گفته شد، اینک به بررسی و ارزیابِی اعتبار این 

ی بوا تیکیود بور محواکم     المللو  بوین ادّله اثباتی دعوا در محاکم 
 .پردازیم می کیفری

 المللی کیفری اعتبار شهادت در محاکم بین -2
عنووان   اهمیت شوهادت بوه  همانگونه که پیشتر نیز گفته شد، 
بر کسی پوشویده نیسوت و    ،یکی از ادله اثبات دعوای کیفری

داخلوی و   های کیفوریِ این مدعا در مورد هر دو نوع رسیدگی
که عموما   -های نوع اخیر در رسیدگی. المللی صادق است بین

 ی وهای شدید حقووق بشور  و نقض در پی مخاصمات داخلی
 عنووان  بوه المللوی   حقوق بشردوستانه و به هموت جامعوه بوین   

تقویت عنصر عدالت در  تدبیری در جهت حفظ و اعاده صلح و
از ارتکاب چنان جنایاتی در آینده  ،دوگانه عدالت و بازدارندگی

توری   افوزون  له شوهادت اهمیوت  یمسو  - انود  کار گرفته شده به
ن عینی، موان  از  شهادت توسط شاهدا که ترس اززیرا ؛یابد می

 عدم محکومیت هنتیجدر اثبات دعوای دادستان علیه متهم و 
 شوود  متهمین و نفی اسوتدالل بازدارنودگی ایون محواکم موی     

؛ بنووابراین، تفوواوت اصوولی در   (033: 0331ابووراهیم گووا،  )
ی در ارتبواط بوا   المللو  بوین فقهی و محاکم کیفورِی  های  آموزه



 المللی کیفری شهادت در محاکم بیناعتبار  09/پور و همکاران  ایرانی

 

های  تبیین نمود که در آموزهتوان اینگونه اعتبار شهادت را می
فقهی و مناب  وابسته به آن، به اعتبار شهادت تصریح گردیوده  

؛ لویکن در  انود  هو تحما و ادای آن را واجب کفوایی برشومرد  
ی، اعتبار شهادت نوه از بواب تصوریح    الملل بینمحاکم کیفرِی 

کیفرمانِی  اساسنامه محکمه بلکه به جهت ضرورت مقابله با بی
ی نوورنبرگ و  هوا  دادگواه هرچند که اساسنامه  مجرمین است؛

یکوی از ادّلوه اثبوات اتهوام،      عنوان بهتوکیو، شهادت شهود را 
در طوول جریوان دادرسوی در دادگواه     . بینی کرده بودنود  پی 

نفر به صورت حضوری در دادگاه شهادت دادند؛  34نورنبرگ، 
ه دلیا اثباتی، مورد توّجو  عنوان بهنامه نیز  در حالی که شهادت

مودار  اصویا و گواه     عنووان  بوه دادگاه قرار داشت کوه گواه   
 تقوی پوور،  )شود   موی  مدار  تکمیلی، از آنها استفاده عنوان به

 3نامه به موجب بنود   در دادگاه توکیو نیز شهادت. (24: 0331
دلیا، مورد پتیر  قرار گرفتوه   عنوان بهاساسنامه  03از ماده 

 کتبی  نامه شهادت 113 و شد شاهد استماع 403 بود و شهادت
گرفت؛ با این وجوود، بوه دلیوا نگهودارِی      قرار رسیدگی مورد

در بایگوانی و  ( آلمان و ژاپن)مکتوب اسناد نمامی دول مّتحد 
دلیا اصلی، نیواز چنودانی بوه حضوور      عنوان بهاستفاده از آنها 

و  (25: 0331 تقوی پوور،  )شود   شهود در محکمه احساس نمی
بسویار اسوتثنایی، اثور ملموسوی در     هوا جوز در مووارد     شهادت

. (11: 0330مهوودوی ثابووت و محرابووی،  )شووتند دادرسووی ندا
هووای  دادگوواهنووورنبرگ و توکیووو، در هووای  بوورخالف محکمووه

ی کیفری برای روآندا و یوگسوالوی سوابق و نیوز در    الملل بین
شوهادت علیوه موتهم،     9،یالمللو  بوین اساسنامه دیوان کیفوری  

 دادگواه . م بوه شومار آموده اسوت    ترین دلیا در اثبات جر مهم
، پس از برجانیندر دعوای  یوگسالوی برای كیفری المللی بین

اشاره به ادّله گوناگون اثبات دعوی و اتهام از جملوه شوهادت   
شهود، تمامِی آنها را توا زموانی کوه دلیلوی موتقن مبنوی بور        

                                                           
 از جایگاه شهادت اثبات، هادل میان در ال کامن و ایران حقوقی سیستم مطابق -9

 در اثبوات  کننود،  موی  ارائوه  دادگواه  در شهود اظهاراتی که .برخوردار است ای ویژه
 المللوی  بوین  دیووان  هاساسونام  در زموان تودوین   .دارد اساسوی  و مهم نق  اتهام

یوا   و ژرمنوی  -سیستم روموی  دو از یکی تا گرفت صورت زیادی تال  کیفری،
 بوروز  از پوس  بگیورد، اموا   قرار تییید مورد دیوان قضایی سیستم عنوان به ال کامن

دیووان بوه    هدر اساسونام  مخوتلط  سیسوتم  در نهایت ،اعضاء بین شدید اختالفات
 گرفوت  قورار  عضوو  هوای  دولوت  پوتیر   موورد  موجود، بن بست حاراه  عنوان

 .(051: 0333اده ثانی و قائمی، سیدز)

 مخوودو  بودنشووان اقامووه نگووردد، معتبوور قلمووداد نمووود    
(Prosecutor v. Brdjanin, 2004: 20) .  این دادگواه طوی 

استماع  را شاهد 5111 شهادت تقریبا  فعالیت، دهه دو از بی 
 روآنودا، آیوین   بورای  كیفوری  یالملل بین دادگاه و همانند نمود

 آنگلوساكسون مدل نزدیک كه نمود و تدوین ای تهیه دادرسی
 و  9كنود  موی  بینوی  پوی   حموایتی  شهود، اقودامات  برای كه و

 این دادگاه، حتوی در . (31: 0335والین، )است  شده ریزی پایه
دیووان،   در افوراد  حاضور   از برخی كه حقیقت این با رویارویی

 در جوایی در مووورد  ب هاینگرانی ممكن است شاهد، عنوان به
 و دیودگان بوزه  واحود » باشند، گرفتن داشته قرار انتقام معرض

 کوواه  منمووور بووه واحوود، ایوون .نمووود ایجوواد را« شوواهدان
 َامون  محیطوی  ایجواد  و ممكون  میزان بیشترین ها تااضطراب

: 0332رضوی فرد و دیرباز، )گردید  ایجاد شهود برای شهادت
33). 

 عنوان بهاز دیگر نکات جالب توّجه درخصو  جایگاه شهادت 
یک دلیا مهم اثبات دعووی و اتهوام در دادگواه یوگسوالوی     

توان به استفاده از شهادت از طریق ویدئو کنفورانس   می سابق
و در قضیه تادیچ اشاره نمود  0331برای نخستین بار در سال 

ی المللو  بینکیفری  دیوان. (034: 0333نزندی من  و بتبار، )
 انجوام  و تحقیقوات  تكمیوا  نهادی دائمی، بورای  عنوان بهنیز 

 رضووی )گواهان اسوت   شهادت بر متكی خود های رسویدگی
اساسوونامه  43و بووه موجوب موواده   (33: 0332فورد و دیربوواز،  

به نام شهود است توا   بخشی دیوان، دبیرخانه این نهاد، دارای
 آنهوا  بوه  را کموک  و مشاوره امنیتی، و تدابیر مقتضِی حمایتی

 اساسونامه دیووان، شوهود    55 و 50 موواد  براساس. نماید ارائه
( 2) 22مواده   براساس .باشند و نماینده مشاور دارای توانند می

از  تواننود  موی  کوه  را افورادی  از فهرستی دبیرخانه سند، همین
معرفوی   نیوز  را آنهوا  هوای  صالحیت و آماده کنند، دفاع شهود
 افورادی  فهرست این از آزادانه توانند می شهود سپس کند، می
: 0333حسوینی و زموانی،   )کنند  انتخاب ها سمت این برای را
در ارتباط با مقولوه امنیوت شوهود در دیگواه دیووان      . (23-21
توان به رأی صادره درخصو  پرونوده   می ی کیفری،الملل بین

اشاره نمود که به موجب آن، شعبه بدوی دیووان مقورر    تزیرانو

                                                           
2 - Rule 34, ICTY Rules of Procedure and Evidence. 
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شعبه بایستی قان  گردد که به موجب یک وضعیت عینی، »: داشت
هد افتاد و اینجا امنیت شاهد به خطر افتاده و با اینکه به خطر خوا

 درحالی 9«.است که بایستی به تضمین اقدامات حفاظتی پرداخت
کیفوری   دیووان  سویس تی از پوس  سویرالنون  ویوژه  دادگاه که
 از جایگاه شهادت و حمایوت  مورد در یافته، تشکیا یالملل بین

 بایود  شاهدان که دارد می خود مقرر دادرسی در آیین شاهدان،
هوای   کموک  جملوه  از هوا،  معاضدت دیگر و مشاور حمایت، از

هوای   پرونوده  در ویوژه  بوه  روحی و جسمی بازپروری پزشکی،
 برخووردار  کودکوان  علیوه  جورایم  و جنسیهای  آسیب تجاوز،
 9.شوند

  گیرینتیجه
 و نباشد تردید و شک آن در که حق به است اخباری شهادت،

شهادت شهود همیشه  .شود ادا راستگویی و صداقت روی از
های  یکی از ادّله مهم به منمور اثبات دعوی و اتهام در نمام

 در فقهی، شهادتهای  از دیدگاه آموزه. مختلف بوده است
 وابسته قاضی اقناع به آن، اعتبار و دعوا موضوعّیت دارد اثبات
احكام  و حقوق از بسیاری است؛ ضمن اینکه چون اثبات نشده

 تمام در فقهایاست، لتا  ادای شهادت بر متوقف اسالمی،
 در آن ادای و شهادت تحما كه دارند نمر متاهب، اتفاق

در ارتباط با محاکم کیفری . واجب كفایی است قاضی، برابر
ی، پی  از هرچیز بایستی به این نکته اشاره نمود که الملل بین

فقهی در ارتباط با های  تفاوت اصلی میان این محاکم و آموزه
فقهی، های  ر و جایگاه شهادت، این است که در آموزهاعتبا

تصریح به اعتبار شهادت شده و تحما و ادای آن را واجب 
؛ لیکن در محاکم فوق االشاره، اعتبار اند هکفایی برشمرد

شهادت نه از باب تصریح اساسنامه محکمه بلکه به جهت 
به همین دلیا . کیفرمانِی مجرمین است ابله با بیضرورت مق

توکیو، با  و ی نورنبرگالملل بینست که درخصو  محاکم ا
 یکی عنوان به را شهود شهادت آنها،های  وجود اینکه اساسنامه

نموده بودند، لیکن در عما و به  بینی اتهام، پی  ادّله اثبات از
 و آلمان) مّتحد دول نمامی اسناد مکتوب نگهدارِی دلیا به

                                                           
1 - Decision on the Defence Motion for Protective Measures for 

Witnesses, Nteziryayo (ICTR-97-29-T), Trial Chamber II, 18 

September 2001, para 6. 

2 - Art. 17(2), SCSL Statute, Rule 34 of SCSL RPE. 

 نیاز اصلی، دلیا عنوان به آنها از استفاده و بایگانی در( ژاپن
 و شد نمی احساس محکمه در شهود حضور به چندانی
در  ملموسی اثر استثنایی، بسیار موارد در جز ها شهادت
 یالملل بینی ها دادگاه در نقطه مقابا، در. نداشتند دادرسی
ّرم برای  سابق، اساسنامه یوگسالوی و روآندا برای کیفری

 ویژه ی و همچنین دادگاهالملل بین کیفری تشکیا دیوان
 تشکیا یالملل بینکیفری  دیوان که پس از تیسیس)سیرالنون 

ارتقا پیدا  جرم اثبات در دلیا ترین به مهم ، شهادت(یافت
اعتبار و جایگاه متناسب با این رویکرد جدید درخصو  . نمود

ها و قواعد رسیدگی خاصی تهیه و تدوین  شهادت، اساسنامه
کرده  و نسبت  بینی پی  تدابیر حمایتی شهود، برایشد که 

به ایجاد واحد حمایت از شهود و پی  بینی افراد صاحب 
 .صالحیت در این راستا مبادرت ورزیدند

 متون اصالت حفظ انجام شده، پژوه  در :مالحمات اخالقی
 هایترین بایستهمهم عنوان به گفتار، نقا در داریامانت و

  .است بوده نویسندگان نمر مورد اخالقی،

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض مناف 
 .بوده است

 عنوان به دوم نویسنده پژوه ، این در :سهم نویسندگان
 اصلی نویسنده عنوان به نویسنده نخست ول،مسؤ نویسنده
 .باشدمی تحقیق ناظر نیز سوم نویسنده ومتن 

نویسندگان از همه بزرگوارانی که در : تشکر و قدردانی
ویرای  ادبی و نگارشی این مقاله پژوهشی، همیاری و 

 .نهایت قدردانی و امتنان را دارندراهنمایی داشتند، 

این پژوه  بدون تیمین مالی انجام : تیمین اعتبار پژوه 
 .گرفته است

 مناب  و مآخت
 مناب  فارسی .الف

ابعووواد شوووهادت در  ». (0331) علیرضوووا، گوووا ابوووراهیم -
 ،الملوی مجلوه حقووقی بوین   . «المللی های کیفری بین رسیدگی

31 :033-204. 



 المللی کیفری شهادت در محاکم بیناعتبار  00/پور و همکاران  ایرانی

 

بررسی نقو  و  »(. 0333)تال، حسن  و احمدوند، خلیا اهلل -
 01. المللی قانون یوار  فصلنامه بین. «جایگاه شهادت در دادگاه

(4 :)205-231. 

رجوع از شهادت پوس از صودور   »(. 0333)اکرمی، روح اهلل  -
دوفصولنامه  . «حکم کیفوری در فقوه امامیوه و حقووق ایوران     

 .11-35: 23 ،مطالعات فقه و حقوق اسالمی

حوق پرسو    هوای   محودودیت »(. 0331)تقی پور، علیرضا  -
ی هوا  دادگواه متهم از شاهد در قواعد دادرسی و رویه قضوایی  

پژوهشوی فقوه و حقووق     –نشریه علمی . «یالملل بینکیفری 
 .43-03( : 2) 0 ،اسالمی

نقو   »(. 0333)زمانی، سید قاسوم   و حسینی، سید ابراهیم -
غیردولتووی در حمایووت از قربانیووان جنایووات   هووای  سووازمان

فصولنامه  . «یالمللو  بوین ی کیفوری  هوا  دادگواه ی نوزد  الملل بین
 .33-23(: 0) 51 ،مطالعات حقوق عمومی

هوای   حمایت»(. 0332)زاد و دیرباز، مرضیه رضوی فرد، به -
فصولنامه  . «ی از بوزه دیودگان  المللو  بینحقوقی دیوان کیفری 
 .33-11: (3) 2، پژوه  حقوق کیفری

(. 0333)قووائمی، مهوودی  و سوویدزاده ثووانی، سووید مهوودی  -
 دادرسووی ینآیوو در غیرحضوووری شووهادت تطبیقووی مطالعووه»

 ی پرونده بر تیکید با کیفری یالملل بین دادگاه و ایران کیفری
(: 0) 00 ،فصوولنامه مطالعووات حقوووق تطبیقووی. «روتووو ویلیووام
043-011. 

(. 0410)معصووومی، جمشووید  و شووهبازی النجووارقی، رعنووا -
فصولنامه مطالعوات   . «مبانی فقهی ضرورت حمایت از شهود»

 .24-2( : 2) 0 ،فقه اقتصادی

(. 0330)محرابووی، محّموود  و مهوودوی ثابووت، محّموود علووی -
 .«یالمللو  بوین تحصیا دلیا در حقوق کیفری ایران و اسناد »

 .50-45: 11، ماهنامه قضاوت

 و بهوارلوئی، سوویامک  ؛پنجوه پووور، جوواد   ؛نواروئی، عبوداهلل   -
بررسوی تطبیقوی شوهادت در اموور     »(. 0410)عابدینی، احمد 

ماهناموه علموی   . «قضایی از دیدگاه فقهای موتاهب اسوالمی  
 .332-311: (3) 5، امعه شناسی سیاسی ایرانج

نق  شوهادت شوهود در    یبررس(. 0331)نریمان فر، نهال  -
 یحقووق ی بوه نمامهوا   یقو یتطب یبا نگاه: رانیا ینمام حقوق

 .انتشارات مجد :تهران. چاپ اول. ال  ایویال و س کامن

شوهادت از  »(. 0333)بّتار، وحید  و نژندی من ، هیبت اهلل -
ی کیفری در الملل بینی ها دادگاهطریق ویدئو کنفرانس و رویه 

-203: 01، های حقوق کیفری دوفصلنامه آموزه. «پتیر  آن
233. 

قربانیووان و شووهود در جنایووات   »(. 0335)والووین، لووو    -
ترجمه توّکوا حبیوب   . «ی؛ از حق حمایت تا حق بیانالملل بین
نشوریه مرکوز اموور    )مجلوه حقووقی   جعفوری،   بیو مجت زاده

المللی معاونوت حقووقی و اموور مجلوس ریاسوت       حقوقی بین
 .51-33: 34، (جمهوری

 مناب  عربی .ب
 ،جلد پونجم . قواعد االحکام(. 0403)حّلی، حسن بن یوسف  -

 .مؤسسه نشر اسالمی :قم ،چاپ اول

 ،چواپ اول . کتاب الشهادات(. 0415)گلپایگانی، محّمدرضا  -
 .السید علی الحسینی المیالنیالنشر  :قم

رسوائا  (. 0421)حسون  گیالنی، ابوالقاسم بون محمود بون     -
انتشارات دفتر تبلیغات  :قم ،چاپ سوم ،جلد دوم. المیرزا القمی

 .اسالمی

جلد  .شرای  االسالم(. 0405)حّلی، جعفر بن الحسن محقق  -
 .مؤسسه المعارف االسالمیه: قم ،چاپ دوم ،چهارم

شرای   شرح فی الکالم جواهر(. 0411)نجفی، محّمد حسن  -
 .العربی التراث دارإحیاء :بیروت ،الطبعه الثانیه. اإلسالم
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