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 حمایت از شهود در جریان دادرسی

 

 2مهناز احمدی 1سیمین احمدی،

 

 

  اه پیام نورمدرس دانشگ -جزا و جرم شناسیحقوق کارشناس ارشد  1

 یجزا و جرم شناسحقوق کارشناس ارشد  2

 

یکی از مهم ترین شیوه های حمایت از شهود، حمایت از شاهدی است  :چکيده

ر همان جلسه که در جلسه دادرسی حضور می یابد و مواجهه شاهد با متهم د

رای شاهد به دنبال داشته باشد. بنابراین حمایت از این بممکن است خطراتی را 

ادرسی نیز ضرورت می یابد. چرا که اتخاذ این اقدام حمایتی شاهد در جلسه د

به این معنا  ؛مصداقی آشکار از استفاده از روش های پیشگیری وضعی از جرم است

که کنترل و ابتکار جای مجازات و انفعال را می گیرد و با اتخاذ اقدامات مناسب با 

ری از تجاوز به آن هر هدفی که ممکن است آماج جرم قرار گیرد، سعی در پیشگی

می شود از این رو، شیوه ی حمایتی از شهود در جلسه ی دادرسی می تواند 

و را به همراه داشته اخراج تهدیدکننده یا تهدیدکنندگان شاهد از جلسه دادگاه 

پاسخ مناسبی به مخالفات حمایت از شهود باشد و در بیشتر روش های حمایت از 

 متهم جلوگیری به عمل آورد.شاهد، از روبه رو شدن شاهد با 

 دادرسی، شاهد، شهادت، اقدامات کیفری، اقدامات غیر کیفری. :واژگان کليدی

 

 

 مقدمه

 نظامهای در جزایی امور در اثبات ادله ترین رایج و مهمترین از یکی را شهادت توان می جهان در مختلف حقوقی نظامهای در تعمق با

 شناخته دلیل داناترین یا ادله ملکه عنوان به شهادت امروزه حقوقدانان از برخی زعم به زیرا دانست کنون تا گذشته از کیفری عدالت

 قواعد نظر از هرچند گردد می ادا نفوذی افراد و مخبرین مطلعین، یعنی عام، معنای در شهود و خاص معنای به شاهد، توسط که شودمی

 این تمامی اشتراک نقطه ولی است متفاوت دیگر نظام به حقوقی نظام از هگا آن، ماهیت و شهادت ادای چگونگی حاکم دادرسی وآیین

 تزویر، کذب و هرگونه از به دور و راستین شهادت ویژه به صادقانه و مشروع ادله طریق از واقعیت کشف و حقیقت به دستیابی هانظام

 و کشف و طرف یک از صادقانه و واقعی اظهارات به تیابیدس راستای در شهود از حمایت علت همین به است بیرونی اجبار و الزام احیانا

 بر بنا خواه اخالقی، وظیفه بر بنا خواه شهود است گرفته قرار توجه مورد دیگر طرف از یافته سازمان و مهم جرائم ویژه به جرائم اثبات

 در ای ارزنده و مهم نقش دادگستری با همکاری در شدن سهیم ضمن تا شتافته کیفری عدالت یاری به توانند می خود، قانونی وظیفه

 های چرخ گردش به کمک و کیفری دادرسی فرایند در مشارکت که است بدیهی نمایند ایفا کیفری دادرسی جریان تسریح و جرائم اثبات

 .بود خواهد ممکن نمایندمی همکاری و مساعدت فرآیند این در که کسانی ویژه به جامعه شهروندان خیال آسایش و امنیت سایه در عدالت
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 حمایت از شهود از طریق اقدامات غير کيفری -1-1

حمایت از شهود در پرتو روش های غیر کیفری بیش از اقدامات کیفری مورد توجه قرار گرفته تدوین کنندگان قوانین قرار گرفته است. و 

ر واقع این اقدامات مبتنی بر پیشگیری وضعی از جرم تدابیر حمایتی غیرکیفری بیشتری به منظور حمایت از شهود پیش بینی شده است. د

هستند . لذا پیشگیری وضعی از جرم مجموعه تدابیری است که هدف غایی آنها منصرف یا ناتوان ساختن مقطعی بزهکاران مصمم ، از ارتکاب 

 (1831،  یت جرم صورت می گیرد. )محمد نسلجرم است و از طریق بر هم زدن موقع

 شيوه تحصيل شهادت از شاهد در حين دادرسیتغيير در -1-1-1

شهادت یکی از وسایل اثبات و کاشف حقیقت است و این کشف حقیقت فقط در خدمت تامین منافع خصوصی افراد زیان دیده نمی باشد و 

ی کنند ، لذا کشف حقیقت ، این قلمرو محدود نمی گردد ، بلکه از آنجا که ارتکاب جرایم ، موجبات اخالل در نظم و امنیت عمومی را فراهم م

ظور حمایت از منافع و مصالح عمومی اجتماع را نیز لحاظ می کند. توجه به این امر ، قانونگذارانبرخی از کشرها را بر آن داشته است ، به من

نیز توجه داشته اند حمایت از شهودی که به کشف حقیقت کمک می نمایند ، شیوه تحصیل شهادت را تغییر دهد ، اما همیشه به این موضوع 

 (1811منافی حقوق دفاعی متهم نباشد. )باقری نژاد،  که تغییر در شیوه تحصیل شهادت ،

 غيرعلنی کردن جلسه دادرسی-1-1-1-1

که به لحاظ آثار و  اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتیقانون آیین دادرسی کیفری ؛  944طبق ماده 

بعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی ت

اجرای عدالت و دادرسی منصفانه می طلبد تا جلسات دادگاه به  .مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند

ی برگزار شود . علنی بودن یکی از مهم ترین وسیله هایی است که می تواند امنیت قضایی را تضمین نماید ؛ علنی بودن دادرسی صورت علن

، 1819طمینان خاطر پیدا کنند. ) آخوندی، باعث می شود مردم به اجرای دقیق قوانین ، بی نظر بودن دادرسان و وجود عدالت قضایی واقعی ا

ست که مطبوعات و رسانه های گروهی می توانند افراد جامعه را از روند رسیدگی آگاه ساخته تا مردم عملکرد دادگستری ( در این صورت ا2ج

بیان  161را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند. اهمیت برگزاری جلسه دادرسی به صورت علنی در حدی است که در قانون اساسی در اصل 

 « ی شود و حضور افراد بالمانع است ... محاکمات ، علنی انجام م» گردیده 

 ایجاد مانع بين شاهد و متهم -1-1-1-2

یکی دیگر از راهکارهای حمیتی از شهود در جلسه دادرسی به وسیله تغییر در شیوه تحصیل شهادت ، ایجاد یک مانع بین شاهد و متهم 

این  اعضای جامعه از یک سو و شاهد از سوی دیگر ایجاد می شود. است. در این شیوه حمایتی مانعی همچون یک پرده یا دیوار بین متهم و 

متهم صدای شاهد را نمی شناسد و با قرار دادن پرده بین او و شاهد ، متهم » تدبیر حمایتی در صورتی می تواند مورد استفاده واقع گردد که 

و تهدید نسبت به آسایش و امنیت شاهد و خانواده اش تا حد  چهره شاهد را نمی بیند و چون صدای او را هم نمی شناسد ، احتمال وقوع خطر

 ( در واقع می توان گفت استفاده از این شیوه حمایتی دو مزیت دارد ؛1839. )مهدوی پور، «دی پایین می آیدزیا

 متهم و جامعه ، شاهد را نمی بیند و حمایت از او به نحو موثری صورت می گیرد. .1
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 حبت کردن در این حالت بترسد ، با اتخاذ این تدابیر حمایتی ، دیگر دچار واهمه نمی گردد.اگر شاهد در انظار عمومی و ص .2

 تحصيل شهادت در خارج از جلسه دادرسی -1-1-2

در برخی موارد حفظ امنیت شهود می طلبد تا شهادت شاهد در خارج از جلسه دادرسی استماع گردد. این شیوه حمایتی که بیشتر به 

 (1841، ی انجام می پذیرد . )باقری نژاداز مواجهه شهود با متهم اتخاذ می گردد ، به طرق مختلفمنظور جلوگیری 

 شهادت از طریق وسایل ارتباط از راه دور-1-1-2-1

ری استفاده از این شیوه حمایتی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مورد توجه واقع نگردیده اما تدوین کنندگان جدید آیین دادرسی کیف

در این ماده قانونگذار بازپرس را مکلف نموده است برای  قانون آیین دادرسی کیفری استفاده از این تدابیر را مد نظر قرار داده اند. 1111در ماده 

س در استفاده از استفاده از وسایل ارتباط از راه دور به منظور استماع شهادت شهود ، علت این امر را ذکر نماید. یکی از مهم ترین دالیل بازپر

وسایل مذکور می تواند حمایت از شاهدی باشد که در صورت شناخته شدن توسط متهم ، تمامیت جسمانی و یا اموال او در معرض مخاطره 

 2اشد . دلیل دیگر نیز می تواند توجه به حقوق دفاعی متهم باشد تا بازپرس بدون علت موجه قادر به اتخاذ این روش حمایتی نب قرار می گیرد. 

 شهادت در اتاق قاضی بدون حضور متهم-1-1-2-2

یکی دیگر از شیوه های تحصیل شهادت در خارج از جلسه دادرسی ، اخذ شهادت شاهد در اتاق قاضی است تا بدین وسیله از مواجهه شاهد 

که امنیت عمومی در این است که عموم  با متهم جلوگیری به عمل آید . از سوی دیگر ، قاضی ممکن است در پرونده ای به این نتیجه برسد

بازپرس از هر یک از » قانون آیین دادرسی کیفری جدید آمده است  201در ماده  ( 2، ج1819، جه اظهارات شاهد نشوند. )آخوندیمردم متو

رساند. اثر انگشت آنان میشهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق میکند و منشی اطالعات ایشان را ثبت میکند و به امضاء یا 

در واقع به «   .تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بالمانع است. دلیل ضرورت باید در صورتمجلس قید شود

یکی از اهداف قانونگذار از (  می باشد. اما می توان گفت که همانو یا با متهم و یا شاکی )منظور جلوگیری از ارتباط و تبانی گواهان  با یکدیگر 

ع این پیش بینی این مواد ، حمایت از شهودی بوده که در صورت مواجه با متهم ، از ادای شهادت خودداری می نمایند . بنابراین قانونگذار با وض

 (1839رصدد پیشگیری از آن بوده است . )میرزایی، ماده به حمایت از شهود در برابر تهدیدات متهم اشاره داشته و د

 

 

                                                           
میل(، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، نگار )ایای و مخابراتی، از قبیل پیامهای( رایانههای )سیستماستفاده از سامانه 1 

شرایط و  -تبصره .ارجاع پرونده، احضار متهم، ابالغ اوراق قضائی و همچنین نیابت قضائی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بالمانع است

ای است که ظرف ششماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون نامهوضوع این ماده بر اساس آیینای و مخابراتی مهای رایانهچگونگی استفاده از سامانه

 .رسدشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میتوسط وزیر دادگستری تهیه می
اظهارات شاهد یا اظهار نظر کارشناس اخذ  در این ماده مذکور آمده است : مقررات مافوق مانع از آن نیست که از طریق دستگاههای دیداری یا شنیداری ،2

 شود ، هزینه های مربوطه به عهده طرف متعاهد درخواست کننده خواهد بود ، مگر آنکه طرف های متعاهد به نحو دیگری توافق کنند .
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 حضور قاضی در محل اقامت شاهد-1-1-2-3

یکی دیگر از شیوه های تحصیل شهادت به منظور حمایت از شهود این است که قاضی خود به اقامتگاه شهود رفته و اظهارات آنها را در آنجا 

 استماع نماید.

به عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر در صورتی که شاهد یا مطلع  قانون آیین دادرسی کیفری مقرر گردیده ؛  216در ماده 

، بازپرس در محل حضور  ، زیاد و در یک یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضاء کند شود و یا تعداد شهود یا مطلعان

 .مییابد و مبادرت به تحقیق میکند

 تغيير هویت شاهد-1-1-3

شیوه حمایتی زمانی اتخاذ می گردد که شاهد تحت عنوان شهادت بی نام ، ادای شهادت ننماید. زیرا در تغییر هویت شاهد به عنوان یک 

برخی پرونده ها ، بزهکاران تا حدودی می دانند که چه اشخاصی برای ادای شهادت ممکن است حضور یابند و به دنبال این آگاهی تنها 

آوازه و شهرت  ، گرچه در موارد استثنایى (1841، ه اشخاص می نمایند. )باقری نژادتهدیدات خود را جهت جلوگیری از ادای شهادت متوج

المللى بر این اعتقادند که بین محققان گردد.اما اکثرنوعى حمایت از وى مـحسوب مى ، دهندها انجام مىکه رسانه تالشى المللى شاهد یابین

 ،حضور در مراجع قضایى در زمان اداى شهادت  (1831،  والین) است. وى و عدم افشاى هویتسرى بودن تحقیق  ، شاهد از حمایت بهترین راه

.عدم افشاى هویت شاهد افزون بر برآیند از هویت وى در مقام انـتقام و اطالع شاهد بـا شـناسایى تـا فرصت براى گروه بزهکار است بهترین

براى . نمایدمـى حفاظتى تحمیل -هاى حمایتىدستگاه ى بسیار کمى را نیز بر، هزینهباشدنمى دهکه مستلزم فراهم آوردن امکانات گستراین

 روش هویت شاهد فقط براى این به صورت غیرعلنى برگزار نمود.با دادرسى را در صورت حصول دیگر شرایط، جلسات توانتحقق این هدف مى

توان در هنگام اداى مى حتى در جهت تحقق این هدف، خـواهند ماند. اطالعبى و گروه بزهکار از آن جامعه شده و عموم افراد نمایان متهم

 را وارد جلسه رسیدگى نمود. بار دیگر متهم دادگاه، از شاهد شهادت و خروج اداى از دادگاه خارج نموده و پس از را شهادت متهم

ماندن هویت  ناشناس جهت در که از دیگر اقداماتى است هنگام محاکمه، به اى اداى شهادتاستماع اظهارات شاهد پیش از محاکمه به ج

ى یا حفاظ در جلسه پرده پشت نامه،اداى شهادت بدون ذکر نام،اداى شهادت ازاستفاده از اسامى مستعار در شهادتداد. انجام  توانمى شاهد

متهمان قابل شناسایى نباشد،اداى شهادت از طریق تلویزیون مداربسته و ویدئو کنفرانس نـیز از  وسطت شاهد ىکه چـهره دادگاه به صـورتى

درخصوص شهودى که از طریق ویدئو کنفرانس به  .افزون بر این،توان در جهت مخفى ماندن هویت شاهد انجام دادجـمله اقـداماتى است که مى

توجه داشت  باید ه از تجهیزات الکترونیکى از فنون تغییر چهره یا تغییر صدا استفاده نمود.درهرصورتتوان با استفادمى پردازند،اداى شهادت مى

متهم قادر است با توجه به محتواى  زیرا، شناسد استفاده از وسائل مذکور ارزش چندانى نخواهد داشت؛که در مواردى که متهم، شاهد را مى

 (1833، ملل متحد یافتهسازمان و جرایم رددفتر مقابله با مواد مخ. )آن را در اختیار گروه خود قرار دهد کرده و شناسایى شاهد را نامه،شهادت

 شهادت از طریق اسم مستعار-1-1-3-1

یکی از شیو های تغییر هویت شاهد به منظور حمایت از او ، استاده از اسم مستعار برای شاهد در هنگام محاکمه و یا حتی در زمان 

یقات مقدماتی می باشد. در این شیوه ی حمایتی ، هویت متهم به طور موقت تغییر می یابد و شاهد به جای اینکه با نام و هویت حقیقی تحق

 (ام و هویت دیگری شهادت می دهد. )همانخود ادای شهادت نماید ، با ن
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 تغيير در اسناد هویتی شاهد-1-1-3-2

ود به صورت اتخاذ تدابیری به صورت دائمی می باشد . در این شیوه حمایتی ، اسناد هویتی از جمله روش های حمایتی غیر کیفی از شه

مستعار به  شاهد همانند شناسنامه ، گذر نامه و .... . او برای همیشه تغییر می یابد ؛ در واقع باید گفت که در صورتی که تصمیم به استفاده ازنام

، در اسناد هویتی تغییر به وجود می آید و شاهد نه تنها در دادگاه از اسم و عنوان ئیگری برای ادای عنوان یک تدبیر حمایتی دانمی گرفته شود 

 (1839او برای همیشه تغییر می یابد. )رایجیان ،  شهادت استفاده می کند ، بلکه اسم و عنوان واقعی

 تغيير وضعيت جسمانی شاهد-1-1-3-4

ییر وضعیت جسمانی شاهد است. بدین صورت که وضعیت جسمانی شاهد به گونه ای تغییر یابد یکی دیگر از تدابیر حمایتی از شهود ، تغ

 (تی به دو صورت امکان پذیر است؛ ) همانکه متهم نتواند شاهد را شناسایی کند. اتخاذ این شیوه حمای

 شهادت از طریق وسایل فنی ادا شود که قادر باشد صدا و چهره شاهد را تغییر دهد. .1

 د از طریق نجام عمل جراحی پالستیک تغییر یابد.چهره شاه .2

 تغيير اقامتگاه شاهد -1-1-3-5

یکی از بهترین و مفید ترین راههای حمایت از شاهد ، نقل مکان شاهد است . این روش غالباً زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که سایر 

قانون آیین دادرسی   2191ماده  1ی شاهد را می شناسد. لذا در  تبصره روش های حمایت از شهود قابلیت اجرا نداشته و متهم ، محل زندگ

 کیفری نیز انتقال محل اقامت شاهد مورد توجه تدوین کنندگان قرار گرفته است.

 سایر حمایت های الزم از شاهد-1-1-4

 حمایت مالی -1-1-4-1

جبران خسارت و »ان، حمایت مالی است که از آن معموالً به رسانی به آندیدگان و کمکهای حمایت از بزهترین گونهیکی از برجسته

دیده از طریق سرقت، خیانت در امانت، های بزهشود. این نوع حمایت ممکن است به دلیل آسیب ناشی از جرم به دارایییاد می« پرداخت غرامت

ها به آسیب چون برخی از جرم.ضرب و جرح ضرورت پیدا کندهای بدنی یا روانی وارد بر او در قالب برداری و مانند آن، یا در پی آسیبکاله

شود. دیدگانی شناخته میترین گونه حمایت از چنین بزهترین و ضروریها برجسته، درمان پزشکی این آسیب انجامددیده میبدنی یا روانی بزه

های قضایی ورت، دریافت گواهی پزشکی برای پیگیریاورژانسی( ضرورت پیدا کند. در این ص)های فوری حمایت پزشکی ممکن است در درمان

 .ها، این گواهی تنها مدرکی است که قربانی برای اثبات خسارت متحمل شده در اختیار داردبعدی بسیار اهمیت دارد؛ چراکه بیشتر وقت

                                                           
هد، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاکی و یا وجود قرائن یا شوا -1تبصره 1 

ن اتخاذ خطر برای آنان، بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع، تدابیر الزم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سالمت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنا

شود و به ن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه میای است که ظرف ششماه از تاریخ الزم االجراء شدنامهمیکند. ترتیبات این امر به موجب آیین

 .تصویب رئیس قوهقضائیه میرسد
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، ژرار و فیلیزوال) .میت اساسی برخوردار استکنند از اههای قضایی را دنبال میبرای قربانیان که بعدا پیگیری (cmi) های اولیه پزشکیتصدیق

های ها، به ویژه در خشونتهای عادی یا درمان پزشکی عمومی باشد. این درمانهمچنین، این حمایت ممکن است به شکل درمان (1814

ن فوری یا درمان عادی نه تنها آزاری، بسیار اهمیت دارد. در نهایت، حمایت مالی و پزشکی در چارچوب درماخانگی و در مواردی مانند کودک

 .دهدهای روانی برخاسته از جرم را نیز پوشش میهای بدنی برآمده از جرم، بلکه آسیبآسیب

 پرداخت خسارت به شاهد در صورت ادعای ضرر و زیان-1-1-4-1-1

خسارت نیز نموده باشد ، از  پرداخت خسارت به شاهد در صورتی که وی متحمل خسارتی گردیده باشد و از دادگستری تقاضای جبران

قانون آیین دادرسی کیفری این  211جمله شیوه های حمایتی غیر کیفری است که می تواند مورد توجه قرار گیرد.در همین راستا در ماده 

سارت وارده به شاهد توجه به مفاد این ماده نشان می دهد که قانونگذار درصدد بوده است تا در هر ضورت خ1.نکته مورد توجه قرار گرفته است

جبران گردد ؛ لذا اگر متقاضی احضار قادر به جبران خسارت نباشد یا دادگاه متقاضی حضور شاهد باشد ، جبران خسارت از طریق صندوق 

 دادگستری صورت گیرد.

 حمایت از اموال شاهد-1-1-4-1-1

د و الزمه حقوق و آزادی های مدنی اشخاص محسوب می امروزه مفهوم مالیت خصوصی یکی از پایه های اساسی جامعه را تشکیل می ده

 2شود. تردیدی وجود ندارد که مفهوم مال و مالکیت از تاسیسات اصلی جامعه و حمایت از آن ها از اهداف مهم دولت ها به شمار می رود .

 حمایت غيرمالی از شاهد -1-1-4-2

 حمایت جسمانی-1-1-4-2-1

دارایی واقعی او و جزیی از وجود انسان است.  از این رو قتل انسان را از عزیزترین دارایی وی ، یعنی جسم و جان انسان برخالف مال تنها 

( در صدمات جسمانی چه 1836ابل جبران است . )میرمحمد صادقی، حیات ، محروم می سازد و تنها جرمی است که صدمه ناشی از آن غیر ق

ده متحمل درد و رنج فراوان می گردد. بنابراین ، در صورتی که شخصی به عنوان شاهد حاضر به صورت موقت و چه به صورت دایم نیز ، بزه دی

به ادای شهادت شود و در هین حال از سی مرتکبین تهدید به انتقام جویی و صدمه به تمامیت جسمانی شود ، ضرورت حمایت از شاهد بیش از 

 ند هم در جلسه دادرسی و هم در خارج از جلسه دادرسی انجام بپذیرد. پیش احساس می گردد. این شیوه حمایتی غیر کیفری می توا

                                                           
که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود،  در صورتی -212ماده 1 

ه اعالم میکند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس ای که قوه قضائیبازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه

نماید. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می

اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت میشود. هرگاه در جرائم قابل گذشت، شاکی با وجود مالئت از پرداخت  های مذکور از محلبازپرس باشد، هزینه

ل گذشت، هزینههای مذکور در این ماده خودداری کند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمیآید. اما در جرائم غیر قاب

مذکور  های ر شاهد یا مطلع باشد، هزینهرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت میشود. هرگاه متهم متقاضی احضاهزینههای مذکور به دستور بازپ

 .از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت میشود

  2اصل چهل و هفتم قانون اساسی بیان می کند » مالکیت شخصی از راه مشروع باشد محترم است... «
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 در جلسه دادرسی-1-1-4-2-2

دادرسی هنگامی که شاهد و متهم در کنار  هدر این روش حمایتی ، با استفاده از محافظی از شاهد حمایت می گردد. مثال پلیس در جلس 

ن متهم به شاهد ، از شاهد محافظت می نمایند و امنیت او را در ادای شهادت تامین می یکدیگر قرار می گیرند برای جلوگیری از صدمه رساند

 کنند. 

اتخاذ این اقدام حمایتی مصداقی آشکار از استفده از روش های پیشگیری وضعی جرم است. به این معنا که کنترل و ابتکار جای مجازات و 

فدفی که ممکن است آماج جرم قرار گیرد ، سعی در پیشگیری از تجاوز به آن می شود.... در  انفعال را می گیرد و با اتخاذ اقدامات مناسب با هر

روش وضعی به پیشگیری ، جرم قابل پیش بینی بوده و صرف نظر از این که مرتکب تحت تاثیر چه عاملی بوده ، از طریق کاهش فرصت های 

( بنابراین در صورتی که 1830تنع و خنثی ساخت. )صفاری، ان ، وقوع آن را ممارتکاب جرم و آماج های آن با اعمال روش های فیزیکی می تو

شیوه  محافظ پلیس به همراه شاهد در جلسه دادرسی حاضر باشد ، از آماج جرم حفاظت شده و از وقوع جرم جلوگیری به عمل می آید.

ادرسی می تواند اخراج تهدید کننده یا تهدیدکنندگان شاهد قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه د 219حمایتی دیگر بر اساس بند الف ماده 

لذا تهدید شهود در دادگاه یکی از مصادیق بارز اخالل در نظم عمومی دادگاه است. لذا در جهت حمایت از شهود و  1از جلسه دادگاه باشد.

 بازگرداندن نظم به جلسه دادگاه قاضی می تواند جکم به اخراج تهدید کننده بدهد.

 در خارج از جلسه دادرسی-1-1-4-2-3

اتخاذ این روش حمایتی نیز مبتنی بر روش های پیشگیری وضعی است. یکی از شیوه های مورد استفاده در این روش استخدام محافظین 

به دادگاه است تا در صورتی که متهم و شاهد در خارج از جلسه دادرسی با یکدیگر مواجه گردیدند ، متهم نتواند پلیس برای رفت و آمد شهود 

شیوه حمایتی دیگر می تواند تهیه سالن های جداگانه بری شهود باشد . در این صورت از مواجهه متهم با شاهد در  آسیبی به شاهد برساند.

عمل می آید. این سالن ها و اتاق های انتظار مجزا که در ساختمان اصلی دادگستری تهیه می شوند به  خارج از جلسه دادرسی جلوگیری به

نحوی است که هر یک از بزه دیدگان ، شهود و متهمین تا زمان فرا رسیدن وقت رسیدگی در آنجا نگهداری می شوند. همچنین استفاده از 

ر هنگام انتقال شاد به دادگاه به ویژه در جرایمی مانند جرایم سازمان یافته و تروریستی می لباس های ضد گلوله در خارج از جلسه دادرسی و د

 تواند راهبردی موثر در راستای حمایت از شهود باشد.

 حمایت از شهود از طریق اقدامات کيفری-1-2

 حمایت از شاهد در قوانين ماهوی-1-2-1

توجه   ی از شیوه هایی است که به منظور جمایت از شهود مورد استفاده قرار گرفته است.اتخاذ تدابیر حمایتی در قوانین ماهوی کشورها یک

به قوانین ماهوی داخلی و خارجی ما را به این نکته رهنمون می سازد که قانونگذاران به ندرت موادی را به صراحت به حمایت از شهود 

واد می توان به صورت ضمنی ، حمایت از شهود را استنباط کرد ، در هر حال باید اختصاص داده اند. در عین حال با توجه به محتوای برخی از م

                                                           
 .اجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهمعدم مو -الف1 
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توجه داشت که اتخاذ برخی شیوه های کیفری در قوانین ماهوی به صورت بسیار موثری خواهد توانست هدف حمایت از شهود را برآورده 

 ( 1841ازد.)باقری نژاد، س

 جرم انگاری تهدید شاهد-1-2-1-1

تکاب جرم علیه دیگری ، از جمله اعمالی است که قانونگذاران کشورهای مختلف آن را در قوانین داخلی خود ، جرم انگاری تهدید به ار

 نموده اند. در قانون مجازات اسالمی ، قانونگذار موضوع تهدید را به قید حصر شامل قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و افشای سر می

است. منظور از ضررهای نفسی هر نوع خطر یا صدمه به سالمتی است .واژه شرف دارای دامنه شمول وسیعی است داند. مفهوم قتل مشخص 

بنابراین اگر کسی شاهدی را تهدید به قتل یا سایر  (1831ناموس باشند. )آقایی نیا، ولی در این ماده به نظر می رسد شامل آبرو و عرض و 

 ه او عدم شهادت شاهد باشد، جرم تهدید محقق می شود.ضررهای مذکور در مواد نماید و خواست

 به شاهد جرم انگاری توهين-1-2-1-2

توهین رفتار عمدی خالف » جرم توهین از جمله جرایم عیه حیثیت معنوی اشخاص محسوب می شود. در تعریف توهین می توان گفت 

که در تعریف توهین اهمیت دارد ، این است که رفتار مرتکب عرفاً  آنچه ( همان«. )به طرف موهن باشد قانون است که به موجب عرف نسبت 

، در تایید عرفی بودن توهین اظهار  16/3/1811 – 8912/1باعث تخفیف و تحقیر بزه دیده شود. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 

( دیوان عالی کشور نیز در 1833)رحیمی اصفهانی، « . ست ده ااهانت ، امر عرفی و تشخیص آن با قاضی رسیدگی کننده به پرون» داشته است 

در ماده  (834توان توهین کیفری محسوب نمود. )همان،  تصریح کرده است ، صرف خشونت در گفتار نمی 18/1/1814 -2263رای شماره 

توهین به افراد از قبیل فحاشی و » د قانون مجازات اسالمی ، قانونگذار به جرم انگاری توهین پرداخته است. این ماده مقرر می دار 603

ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. لذا  19استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات تا 

 توهین به هر شخصی می تواند مشمول این ماده قرار گیرد.

 دجرم انگاری افشای هویت یا اقامتگاه شاه-1-2-1-3

افشای هویت و یا اقامتگاه شهود ، در برخی دعاوی ممکن است . تمامیت جسمانی شهود را در معرض مخاطره قرار دهد. در این صورت باید 

د ، فقت گردیبه شاهد اجازه داده شود بدون اینکه ، هویت و با اقامتگاه او برای متهم آشکار گردد ، به ادای شهادت بپردازد و اگر با این اقدام موا

لذا قانون آیین  هویت و یا اقامتگاه شاهد به صورت محرمانه باقی مانده و در صورت افشای هویت و یا اقامتگاه شاهد ، مرتکب مجازات گردد.

ی نه تنها منع افشای هویت و یا اقامتگاه شاهد را پیش بینی نکرده است بلکه به متهم اجازه م 219ماده « ب » دادرسی کیفری ایران در بند 

 1دهد که پس از تکمیل تحقیقات از محتویات پرونده اطالعات الزمه را تحصیل نماید بدون این که شرط یا شرایطی را پیش بینی نماید.  

 مصونيت شاهد-1-2-1-4

می مقرر داشته ون مجازات اسالقان 641افترا از جمله جرایمی است که به شخصیت معنوی افراد لطمه می زند ؛ لذا قانونگذار ایرانی در ماده 

 : لذا توجه به ارکان تشکیل دهنده جرم افترا ، ما را به این موضوع رهنمون می سازد که اگر شاهد نیز در مقام ادای شهادت ، جرمی را بهاست
                                                           

 .عدم افشای اطالعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع -ب 1 
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هود بر دیگری نسبت دهد ، مرتکب جرم افترا گردیده است ، درحالی که چنین نتیجه ای برخالف فلسفه شهادت است ، زیرا علی االصول ش

اساس اراده و اختیار خود و به قصد روشن شدن حقیقت و همکاریبا دادگستری حاضر به ادای شهادت می شوند و اگر شهود در معرض مجازات 

 ( 1841، باقری نژاد پیشگام نخواهند شد. )و مسولیت کیفری قرار گیرند ، هیچ گاه برای ادای شهادت 

 اخذ ضمانت احتياطی-1-2-1-5

احتیاطی یکی از تدابیری است که قانونگذار در قانون اقدامات تامینی و تربیتی توسط حقوق دانان بیان شده است . در یک اخذ ضمانت 

اقدامات تامینی تدابیر فردی و یا وضعی الزامی بدون صبغه اخالقی هستند که درباره افراد خطرناکی که نظم اجتماعی را با » تعریف آمده است 

( بنابراین 1839)اردبیلی، « جب حکم دادگاه اتخاذ می شوند تهدید می کنند و یا نسبت به یک وضع خطرناک به مو حاالت و رفتار خود

 اقدامات تامینی و تربیتی تنها نسبت به افراد دارای حالت خطرناک اتخاذ می شود.

 حمایت از شاهد در قوانين شکلی-1-2-2

فری نیز به طور غیر مستقیم با پیش بینی پاره ای از تدابیر کیفری در مقام حمایت از در کنار قوانین جزاییی ماهوی ، آیین دادرسی کی

 شاهد برآمده است. قانون آیین دادرسی کیفری تبلور حقوق و آزادی های شهروندان اجتماع است تا آنجا که برخی از نویسندگان معتقدند برای

در کنار  (1، ج1836آشوری،  شور است . )راغ آیین دادرسی کیفری آن کشناخت میزان حقوق و آزادی های اشخاص در یک جامعه به س

مجازات قانونگذار باید درصدد وضع مقرراتی باشد که امکان کشف جرم ف تعقیب متهم و تسریع در اجرای کیفر درمورد مجرم را فراهم سازد و 

لذا گاه قانونگذار به منظور حمایت از  ع اجتماعی تضمین نماید. در عین حال حقوق شهروندان جامعه به ویژه متهم را در کنار حمایت از مناف

امینی شهود در برابر تعرضات احتمالی متهم ، اجازه بازداشن موقت متهم و یا اخذ وثیقه از او را می دهد در حالی که دستور به سایر قرارهای ت

 به دلیل خفیف بودن نمی تواند هدف حمایت از شهود را برآورده سازد.

 بازداشت موقت متهم -1-2-2-2

)گلدوست « م از سوی قاضی صادر می شود . قرار تامینی شدید و سنگینی است که علیه آزادی متهم تا صدور حک» بازداشت موقت 

، )آخوندی«  آن غیرقابل جبران است( قرار سازداشت موقت  با اصل برائت و آزادی رفت و آمد افراد مغایر است و نتایج زیان بار 1836جویباری، 

لذا قانونگذران تالش نموده اند تا موارد قرار بازداشت موقت را تحت نظم و قاعده خاصی درآورده و آن را در اختیار قضات قرار  (1ج، 1819

بازداشت موقت ندهند . به تبعیت از این موضوع ، قانونگذار ایرانی نیز به منظور تامین عدالت و تضمین حقوق سایر شهروندان موارد صدور قرار 

قرار بازداشت  -2قرار بازداشت موقت اختیاری  -1را در قانون احصا نموده و دو نوع بازداشت موقت را پیش بینی کرده است که عبارت است از ؛ 

را مد نظر  281مذکور دارای اهمیت بسیاری است و قاضی در صدور قرار بازداشت موقت باید قیود ماده  281از این جهت ماده  موقت اجباری.

ذکر نموده و مرتبط با بحث حمایت از شهود است ، ذکر این موضوع است  283ماده  1« پ » یکی از قیدهایی که قانونگذار در بند   1قرار دهد.

                                                           
 :صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر، که دالیل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم داللت کند1 

 مجنیٌجرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل  -الف

 .علیه یا بیش از آن است

 .جرائم تعزیری که درجه چهار و باالتر است -ب
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ری قانون آیین دادرسی کیف 81که اگر آزادی متهم شود شهود از ادای شهادت خودداری نمایند قاضی می تواند و در موارد مذکور در ماده 

 مکلف است ، قرار بازداشت موقت متهم را صادر نماید. در واقع ذکر این قید به معنای آن است که متهم ، شهود را تهدید نماید که در صورت

 ( 2، ج1836، آشوریادای شهادت آسیبی به آنها و یا خانواده انها وارد می آید. )

 اخذ وثيقه از متهم -1-2-2-3

ار در قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی نموده که به طور ضمنی می تواند هدف حمایت از یکی از تدابیری که قانونگذ

که متهم بخواهد به جای معرفی  در صورتی »قانون مذکور مقرر داشته -22شهود را برآورده سازد ، اخذ وثیقه از متهم است. قانونگذار در ماده 

، آزادی وثیقه را  تواند در هر زمان با معرفی کفیل ف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می، بازپرس مکل ، وثیقه بسپارد کفیل

 توجه به مفاد ماده مذکور نشان می دهد که قانونگذار ایرانی از پیش بینی چنین قراردادی دو هدف را دنبال نموده است : « .تقاضا کند

 ضمین اجرای حکمی که ممکن است در اینده علیه متهم صادر شود.دسترسی به متهم تا پایان دادرسی و ت .1

( تبانی متهم با دیگری یکی از مواردی است که می 1836است.  )گلدوست جویباری ،  جلوگیری از اخالل در روند رسیدگی کیفری .2

 تواند در روند رسیدگی اختالل ایجاد نماید.

ین جرم به منظور انجام اعمال مختلفی صورت پذیرد که یکی از موارد آن را می توان این تبانی ممکن است توسط متهم با شرکاء یا معاون

 تبانی بر تهدید و ترساندن شهود و به منظور حمایت از شهود ، می توان از متهم ، وثیقه اخذ نمود و قاضی می تواند ضمن صدور قرار قبولی

( به نظر نمی 1839، میرزایین و شهود پرهیز نماید. )یز یا انتقام آمیز علیه بزه دیدگاکفالت یا وثیقه به متهم یادآور شود که از اقدام تهدید آم

رسد که صدور سایر قرارهای تامین کیفری به جز بازداشت موقت متهم بتواند مانع متهم از تهدید شهود گردد زیرا ضمانت اجرای عدم اجرای 

 رگذاری این قرارها بر روی متهم پایین است.تعهد در این قرارها نسبت به قرار وثیقه سبک بوده و اث

 نتيجه گيری: بحث و

 گرفته قرار المللی بین اسناد و قوانین کنندگان تدوین توجه مورد کیفری اقدامات از بیش کیفری غیر هایروش پرتو در شهود از حمایت

 از وضعی پیشگیری بر مبتنی اقدامات این واقع در است شده بینی پیش شهود از حمایت منظور به بیشتر کیفری غیر حمایتی تدابیر و است

 دبیرت نوع یک عنوان به شهادت تحصیل شیوه در تغییر جمله از است مختلفی تدابیر شامل شهود از کیفری حمایتی اقدامات هستند جرم

 غیر حمایتی تدابیر عنوان به مانیجس و مالی هایحمایت و شاهد اقامتگاه تغییر یا و هویت تغییر سپس و گرفته قرار بررسی مورد حمایتی

 مورد را مختلفی کیفری غیر تدابیر و اقدامات شهود از حمایت مقام در قانونگذار بنابراین است گرفته قرار قانونگذار توجه مورد دیگر کیفری

                                                                                                                                                                                            
 .ونی آنها درجه پنج و باالتر استجرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قان -پ

 .شودایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که بهوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام  -ت

مشمول بند )ب( این ماده نباشد و متهم دارای یک  سرقت، کالهبرداری، ارتشاء، اختالس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتیکه -ث

 .فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد

 .االجراء شدن این قانون ملغی استموارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ الزم -تبصره 

  1 .پ - آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.
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 فراهم را حقیقت کشف زمینه ودشه کیان از صیانت با کیفری غیر تدابیر و اقدامات این طریق از است نموده تالش هرچند است داده قرار توجه

 حمایت بر عالوه قانونگذار ها کمبود این جبران منظور به است بوده موثر غیر و ناکارآمد تدابیر این از ای پاره عمل در مختلفی دالیل به اما آورد

 در ماهوی قوانین در گاه اقدامات و تدابیر ینا است نموده توجه نیز کیفری اقدامات و تدابیر و کیفری غیر هایروش و هاشیوه طریق از شهود از

 کشورها ماهوی یا کیفری قوانین در حمایتی تدابیر اتخاذ است یافته نمود مختلف صور به شکلی قوانین در گاه و نگاری رمج چون تدابیری قالب

 نکته این به را ما خارجی و داخلی ماهوی وانینق به توجه .است گرفته قرار استفاده مورد شهود از حمایت منظور به کهاست  هاییشیوه از یکی

 از برخی محتوای به توجه با حال عین در اند داده اختصاص شروع از حمایت به صراحت به را موادی تدرن به قانونگذاران که سازد می رهنمون

 قوانین در کیفری های شیوه برخی اتخاذ به که داشت توجه باید حال هر در نمود استنباط را شهود از حمایت ضمنی صورت به توان می مواد

 سازند. برآورده را شهود از حمایت هدف توانست دنخواه موثری بسیار صورت به ماهوی
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