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 فرییک یدادرس ییناز شهود در قانون آ یتحما یقیتطب یبررس

 و منشور شهود انگلستان یرانا

 **امینی زهرا* یغالمحسن کوشک
 )03/5/62: پذیرش تاریخ 62/1/62: دریافت تاریخ(

 چکیده؛
 ی کشف جرم و در نهایتمشارکت شاهد زمینه .کنندچشم و گوش نظام عدالت کیفری یاد می عنوانبهاز شاهد  

شاهد در  مشارکت فعال بسترسازتواند اتخاذ سیاستی حمایتی میلذا آورد. تأمین امنیت را در جامعه به ارمغان می

ل منظور احصاء قواعد رفتاری مناسب در قبادر حقوق انگلستان سندی به رونیاز افرآیند کیفری قلمداد گردد. 

ز قواعد تر اصورت شفافتخصیص یافته است. در این سند به« منشور شاهد»شهود در کنار قواعد عمومی به نام 

، در گام نخست در راستای 1061اجرائی حمایت از شهود و مطلعان مصوب  نامهنییو آ 1066 یفریآیین دادرسی ک

منظور آموزش، اختصاص مأموران ویژه و جبران تمامی حمایت از تمامیت جسمانی و مادی شهود قواعدی به

 بینی شده است. از سوی دیگر در هر دو نظام، قواعد و استانداردهای رفتاری با هدفخسارات وارده بر شهود پیش

 یرسانعو اطال یاحمایت از حیثیت معنوی شاهد و تکریم جایگاه او در فرآیند کیفری و نیز ارائه خدمات مشاوره

موقع و برخورد محترمانه و عادالنه با شاهد اختصاص یافته است. افزون بر این، در نظام حقوقی انگلستان حمایتی به

صورت گرفته است. اختصاص ضمانت اجراهای  افتهیمانبار و سازافتراقی و اختصاصی در شهود جرائم خشونت

 نیازهای نظام حقوقی دو کشور است. نیترمؤثر برای حسن جریان حمایت از شهود از مهم
 یرسداد یینشهود و مطلعان، منشور شهود انگلستان، قانون آ یتی،حما یرتداب واژگان کلیدی:

 یفریک

                                                           
                                                               شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی.استادیار گروه حقوق جزا و جرم *

 شناسی دانشگاه تهران )نویسنده مسئول(:و جرم کیفریدانشجوی دکتری حقوق  **

    Zahraamini233@yahoo.com 
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 مقدمه
ای در رود که نقش برجستهشاهد یکی از کنشگران اصلی نظام دادرسی کیفری به شمار می

دارد. اهمیت نقش و مشارکت شاهد در فرآیند دادرسی کیفری  بر عهدهسرنوشت دعاوی کیفری 

 های قضایی از آن فراوانای که در نظامترین ادلهگردد، زیرا یکی از مهمبرمی« دلیل»ی به حوزه

 بنابراین شهود با مشارکت خود در فرآیند کیفری؛ شود، تحصیل شهادت شهود استمی استفاده

(. 110، ص 1035آشوری، )شود یفری قلمداد میعدالت کی چشم و گوش دستگاه مثابهبه

عنوان یکی از دالیل پراستفاده در نظام قضایی به علت وجود شهادت شهود به هرچند که اعتبار

بط پیشین شاهد با طرف دعوا و نیز خطای دید، ممکن است مورد تردید سوگیری احتمالی و روا

های عملی و ضرورت وجود با توجه به واقعیت، ولی با این(11، ص 1031)حسامی، واقع گردد 

گسترده از این دلیل جهت اثبات جرائم  صورتبهین امنیت در جامعه، هنوز تأمکشف جرم و 

 شود.استفاده می

 ییهاضرورت ادای شهادت بسیار تأکید شده است؛ تا جایی که حتی نقل در حقوق اسالم بر

 .(016 :1033)زراعت،  1بر وجوب آن وجود دارد

نظر از قولی که بر وجوب ادای شهادت داللت دارد، اسالم بر ادای شهادت بسیار تأکید صرف

اقوال و قواعدی در خصوص مراقبت از ضرر رسیدن به افراد وجود دارد.  ،دیگراز سوی . 6دارد

و  «نباید به کاتب و شاهد زیانی وارد آید»اند: سوره بقره که خداوند فرموده 636برای مثال، آیه 

                                                           
فلو فُقِدَ سواه فیما یثبت به وحده ولو مع الیمین، أو کان تمام العدد تعین الوجوب کغیره من فروض الکفایة إذا لم یقم به  .1

 .(056، ص 1036غیره )شهید ثانی، 

ها استنباط آیات و روایات متعددی در مورد ضرورت ادای شهادت وارد شده است که اگر وجوب ادای شهادت را از آن .6

 توان به موارد ذیل اشاره کرد.ها میتوان به مهم و مؤکد بودن آن در نزد شارع پی برد. از جمله آنم، حداقل مینکنی

سوره بقره که  636( و یا در آیه 630)سوره بقره/« شهادت را کتمان نکنید و هر کس آن را کتمان کند قلبش گناهکار است»

 «کنند. یعوت شوند، نباید از شهادت خوددارو شاهدان چون به شهادت د»فرماید: خداوند می
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قاعده کلی الضرر که مانع از ادای شهادت در صورت وجود ضرر برای شاهد یا خانواده وی 

 1شود.می

 هایی برایمنظور عمل به هردو، باید اقدامات و حمایتقام جمع این دو مهم و بهبنابراین در م

توانند بدون هایی است که شهود میها به عمل آورد. باوجود چنین حمایتشهود و خانواده آن

آسیبی، به انجام آنچه شارع بر آن تأکید داشته، مبادرت ورزند. عالوه بر آن، از باب  و ضرر

 ورزد و یا انجام آن را واجبجب باید گفت، وقتی شارع بر انجام امری تأکید میوجوب مقدمه وا

داند، عقال باید تدارک مقدمات آن نیز برای وی مهم باشد؛ چراکه بدون انجام و تدارک می

عقال قبیح است که شاهد را ملزم به ادای یگر دعبارتمقدمات، انجام موکَّد مقدور نخواهد بود. به

داقل حضور در دادگاه برای ارائه شهادت و کمک به تحقق عدالت نمود، اما شهادت یا ح

گونه حمایتی از او به عمل نیاورد و وی را به حال خود رها نمود تا هرگونه ضرر و آسیبی را هیچ

 متحمل شده و به جان بخرد.

تر ششود که از حضور و مشارکت شاهد بیهای کیفری، تالش میگذارییاستسرو در ینااز 

ی شاهد ینآفرنقشمند گردند. الزمه تحقق چنین امری ایجاد بسترهای الزم و مناسب برای بهره

دون ها بتوانند باست. یکی از این بسترها، وجود تدابیر و اقدامات حمایتی از شهود است تا آن

 گونه دغدغه و یا ترسی در نظام عدالت کیفری مشارکت نمایند. به دیگر سخن حمایت ازهیچ

 ها مختص نظام حقوقی اسالم و ایران نیست.گیری از مشارکت آنشهود و بهره

بر این اساس در قوانین دادرسی کیفری کشورهای مختلف تالش شده است که بر اساس 

های حمایتی گوناگونی به شهود اختصاص داده شود. شرایط و مقتضیات خود، تدابیر و برنامه

قرار  ذارانگقانونتواند مسیرهای نوین و متنوعی فراروی نه میانجام مطالعات تطبیقی در این زمی

شود که تحوالت نظام تقنینی در زمینه آیین دهد. در همین راستا، در این نوشتار کوشیده می

                                                           
 (023 :1036یجب األداء مع القدرة علی الکفایة إال مع خوف ضرر غیر مستحق )شهید ثانی،  .1
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دادرسی کیفری ایران با منشور شاهد در حقوق انگلستان که یکی از اسناد حمایتی از شهود قلمداد 

 شود، تطبیق داده شود.می

بر رعایت و تضمین حقوق شاهد  10661 قانون آیین دادرسی کیفری 2ر همین اساس در ماده ب

یکی از اشخاص درگیر در فرآیند دادرسی کیفری تأکید گردیده است و در ادامه و  عنوانبه

تواند های متنوع و گوناگونی از شهود به عمل آورده است که میضمن مواد بعدی حمایت

 رویکرد حمایتی از شاهد به شمار رود.یدبخش تقویت نو

در حقوق  0منشور شاهد، 6در نظام دادرسی انگلستان در کنار قواعد عمومی مرتبط با حمایت از شهود

نیاز مبرم دستگاه قضایی انگلستان به مشارکت فعال شهود در ، 1انگلستان تهیه و تدوین گردیده است

د تواند از جمله علل تدوین منشور شهوعمومی می فرآیند دادرسی کیفری و نیز عدم کفایت مقررات

 قلمداد گردد.

 تشویق شهود به همکاری برای ترین دغدغه ای که در تنظیم این منشور مورد نظر بوده است،مهم

ها در نبه آ (جسمی و روانی و مالی)کشف و اثبات هرچه بیشتر جرایم و جلوگیری از ورود آسیب 

ر نظام رود که دنتیجه ارائه شهادت است. در واقع با عملیاتی شدن مفاد و محتوای این منشور امید می

 قضایی انگلستان، شهود بیشتری و با آرامش خاطر قابل توجهی در فرآیند دادرسی مشارکت نمایند.

توانند می «انگلستان و ولز»مجموعه استانداردهایی است که شاهدان وقایع کیفری در این منشور، 

کنندگان خدمات درگیر در سیستم عدالت جریان تعقیب کیفری از هریک از ارائهدر هر مرحله از 

انتظار داشته باشند. ،کیفری

                                                           
ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه و متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذی: »1066ق.آ.د.ک  2. ماده 1

 «.رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود یسازوکارها

2. Coroners and Justice Act 2009 - The Criminal Procedure Rules, 2015 - Youth Justice 

and Criminal Evidence Act 1999. 
3. The Witness Charter 

 مراجعه شود. www.gov.ukبرای دسترسی به منشورشهود، به سایت  .1

http://www.gov.uk/
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توسط وزارت دادگستری انگلستان تهیه و  6333این منشور، برای نخستین بار در اول مارس 

این در  آنچهمورد اصالح و بازنگری قرار گرفته شده است.  6310دسامبر  13منتشر شده و در 

 های موجود در اینحمایتباشد. مقاله مورد بررسی قرار گرفته است همین متن اصالح شده می

دی حمایتی متعد کننده وکمک استاندارد ذکر شده که هریک شامل تدابیر 61منشور در قالب 

سطحی  عنوانآور نیستند و بهالزام باشد. استانداردهای این منشور جنبه ارشادی دارند و قانوناًمی

 .اندوضع شده ،عنوان یک شاهد انتظار داشته باشیدتوانید بهاز خدماتی که شما می

ها و نامهترین تدابیر، برروست این است که مهمترین پرسشی که این نوشتار با آن روبهمهم

اقدامات قابل تصور برای حمایت از شهود کدام است؟ هر یک از دو نظام حقوقی با توجه به 

 ها استفاده نمایند؟اند از این ظرفیتانونی پیش روی خود چگونه توانستهتحوالت ق

های مادی و معنوی و نیز اتخاذ تدابیر اختصاصی از در نهایت باید تصریح کرد که حمایت

 بار از جمله مصادیق رویکردیافته و خشونتقبیل گمنام تلقی نمودن شهود در جرائم سازمان

که در تمامی مراحل دادرسی کیفری از کشف تا اجرای احکام  حمایتی نسبت به شاهد هستند

اعث ادای شهادت بدر نتیجه،  باشند.ای مینیازمند حمایت و پشتیبانی معنوی و مالی و بودجه

ن شناسایی، تعقیب و متالشی شوند و قاضی بتواند بدو تریعهای بزهکار هرچه سرشود تا گروهمی

انه و های بزهکارمناسب و منطبق با موازین صادر کند. از بین رفتن گروه ییاطاله دادرسی، رأ

 به هجامع برای را روانی – امنیتی –کاهش میزان جرایم و صدور حکم عادالنه، ثبات اقتصادی 

( حال برای اینکه بتوان از 631 :1036رئوفیان نائینی،  ؛زادگانخواهد آورد. )مؤذن ارمغان

ن در راستای تکمیل تحقیقات و کشف حقیقت و گسترش عدالت سود اظهارات شهود و مطلعی

خودداری از ادای شهادت، ادای شهادت دروغ و یا انکار شهادت در  باریانجست و از آثار ز

کرد که در نتیجه ارائه  ها ایجادجامعه جلوگیری به عمل آورد، باید این اطمینان را در وجود آن

؛ که این امر شدها نخواهد زیان مادی و معنوی متوجه آن اظهارات خود و ادای شهادت، هیچ

، میل هاباشد. با وجود این حمایتجانبه از شهود میمستلزم اتخاذ تدابیری در جهت حمایت همه

ک کم اًیتنها و گرددمی تقویت پلیسی –های قضایی و رغبت شهود جهت همکاری با دستگاه
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-مان، گسترش عدالت، حفظ نظم و امنیت و آزادیبه کشف جرایم و شناسایی مجر یتوجهقابل

بر این اساس مجموعه مطالب این نوشتار  .آیدیهای فردی و آرامش روانی در اجتماع، به عمل م

های روانی د: های جسمانی و مادی ج: حمایتدر چهار بند الف: مفاهیم و قلمرو ب: حمایت

فری لعه تطبیقی قانون آیین دادرسی کیتسهیالت ویژه برای شهود با شرایط خاص، در پرتو مطا

 گردد.با منشور شهود حقوق انگلستان ارائه می 1066

 مفاهیم و قلمرو؛ .1

 مفاهیم .1-1

ت آمده اس مشاهده کرده باشد را یاواقعه کسی که امری یا و لغت به معنی گواه، حاضر در شاهد

و به همین  ندارد وجودشاهد  اصطالح حقوقی، تعریف واحدی از اما در، (6332 :1011)معین، 

تعریف  های حقوقی مختلف درنظام نداشته و شاهد وجود هم تعریفی از المللیینب جهت در اسناد

 ( ,p. 22001Gaurav Gupta :) 1دارند. اختالف نظر شاهد

 را -جرم یا تصادف معموالً –لغت کسی است که یک حادثه  در 6نامه آکسفورد، شاهدواژه در

 داندمی درباره آنچه او دادگاه، اظهاراتی را اصطالح حقوق، شخصی است که در و در 0بیندمی

of witness in  www.OxfordDictionaries.com/Definition) 1کنددیده است، بیان می یا

English). 

ارائه شهادت، اختصاص داده  منظورشهود به حمایتی ازکه به اقدامات  prCrime 13،5بخش  در

که هم( مت از )غیر هرکسی»گفته شده است  گونهینبیان معنی شاهد ا رد ،1386شده است، در بند 

                                                           

، (166 :2، جلد 1012)امامی، ، (62 :1063)کاظمی و طهماسبی، . برای اطالع بیشتر از مفهوم شاهد رجوع شود به: 1

 (010 :1011)جعفری لنگرودی، ، (163 :6، جلد 1016)آخوندی، 

2. witness 

3. A person who sees an event, typically a crime or accident 

4. law : a person who makes a statement in a court about what he or she knows or has seen 

5. The Criminal Procedure Rules 

http://www.oxforddictionaries.com/Definition
http://www.oxforddictionaries.com/Definition


 
 

 
 
 

161 
 .... قانون در شهود از حمایت تطبیقی بررسی 

 The Criminal) 1«کشف حقیقت دعوت شده استو  برای کمک به تشریح وضعیت

Procedure Rules, 2015, p.136). 

 ؛رودبه کار می ،تمام افرادی که عنوان شاهد دارند برای همه شهود وشهود در انگلستان  منشور

-زهب این اقدامات برای حمایت از ندارد؛ برای مثال برخی از فقط اختصاص به شهود این تدابیر اما

 6دیدگانبزه اجرایی حمایت از مجموعه مقررات گونه که دررود، هماندیدگان نیز به کار می

 رما دادهد؛ پوشش می راشاکی  هم شهود هم شهود متهم و ،ت. این منشورشده اس ذکر یلتفصبه

 که اقدامات حمایتی هریک تفاوت اندکی با دیگری دارد که در شودجزئی مشاهده می برخی موارد

 .اشاره خواهد شد هامتن به آن

 از: اندعبارت این منشور یلهوسکنندگان خدمات بهارائه

 HM یهااعضاء و کارکنان خدمات دیوان و دادگاه، 3(cps) سلطنتیپلیس، خدمات دادستانی 

(HMCTS)1 ،ها تحت پوشش این مجستریت کار قضات و وکالی مدافع؛ اما و 5خدمات شهود

 .(The Witness charter, 2013: 1) گیردنمی قرار منشور

 . قلمرو1-2

یتی تا چه میزان حما چتریکی از موضوعات مهم در بحث حمایت از شهود این است که این 

ن نامحدود بود توجه به متفاوت و باگیرد؟ هایی آن را فرا مییتمحدودشود و چه گشوده می

محدودیت  خاصی دانست؛ شاید به قلمرو را محدود این نیازها توان حمایت ازنیازهای شهود، نمی

دودی ح بتواند حقوق دفاعی متهم در راستای اجرایی کردن تدابیر حمایتی و امکانات موجود

ت برای اجرایی شدن ممکن اس شهود تدابیر حمایتی از بسیاری از. برای این قلمرو محسوب شود

را تنگ  ها محدوده حمایت از شهودکه فقدان آن تجهیزات خاصی داشته باشند به امکانات و نیاز

                                                           
1. Anyone (other than a defendant) for whose benefit an application, direction or order is 

made 

2. code of practice for victims of crime 

3. the crown prosecution service 

4. Her Majesty’s Courts and Tribunal service 

5. the Witness service 
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 که در گونهخواهد بست. همچنین همان از شهود برای حمایت دست عوامل عدالت کیفری را و

شهود حمایت به عمل  توان ازشده تا جایی می مقرر 1066ق.آ.د.ک مصوب  611ماده  6تبصره 

 آورد که به حقوق دفاعی متهم لطمه وارد نیاید.

 شود که حکایتمقرراتی دیده می ،قانون آیین دادرسی کیفری هم در شهود و هم در منشور

باشد. تمام عوامل عدالت ها میبه نیازهای آن شهود محدود دارند که قلمرو حمایت از این امر از

تمام نیازهای حمایتی  ارزیابی کرده و نیازهای شهود را ،بدو ورود در باید، انتها تا بتدااکیفری از 

ن و امکانات یاری دهد، پاسخ دهند؛ بنابرای حقوق متهم منافات نداشته باشد جایی که با را تا هاآن

یز ن تر شده و بستگان وی راگسترده شخص شاهد شهود، از حتی ممکن است چتر حمایت از

مقرر  1استاندارد  شهود در همین راستا منشور در .(01 :1063)کاظمی و طهماسبی،  پوشش دهد

 های اولیه ازارزیابی هاارائه اظهارات به پلیس هستید، آن کهیدرحال زمانی که شما»دارد: می

. برای مثال: چه زبانی دارید، زمان و چگونگی آورد مل خواهندعنوان شاهد به عبه را نیازهای شما

 در مورد اینکه چه نیازهای ارتباطی ممکن است داشته باشید. پلیس نظر شما را برقراری ارتباط و

ه ب ارائه شهادت بهتر در مرحله دادگاه در طول تحقیقات و ای که ممکن است دراقدامات ویژه

برای حضور  خواهند کرد که شما همچنین جستجو هاآن کرد.کمک کند، مطالبه خواهد  شما

شما برای  اطالعات دریافت شده از از داشته باشید. دیگری ممکن است نیاز دادگاه چه تدابیر در

 متناسب با ابیرتد اتخاذ اطمینان از برد تحقیقات پرونده وتصمیم گرفتن درباره چگونگی پیش

 «شد. نیازهای شما، استفاده خواهد

نیاز  مورد الزم و یربه انجام تداب 611 ماده 1و تبصره  611 در مواد قانون آیین دادرسی کیفری نیز در

 اشاره شده است. شهود

                                                           
کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین منظور حمایت از بزه دیده، شاهد، مطلع، اعالمبازپرس به»: 1066ق.آ.د.ک  61ماده  .1

-ورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور میخانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضر

 «دهد...
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 های جسمانی و مادی؛حمایت .2

های جسمانی و مادی است. تا شاهد احساس امنیت نکند و ترین حمایت از شاهد حمایتمرسوم

فرآیند دادرسی کیفری مشارکتی فعال و سازنده  تواند درنمیبسترهای امنیت او فراهم نشود، وی 

ت جسمانی ین تمامیتأمهای قابل تصور نسبت به شاهد، داشته باشد. بر این اساس در صدر حمایت

 .گیردهای مادی قرار میشهود و حمایت

 تمامیت جسمانی شهودمین أت .2-1

هرگونه نگرانی احتمالی هستند و هرگاه  دورازبهاغلب افراد اجتماع به دنبال یک زندگی آرام و 

 گرجویند؛ حال ایعتاً از آن خطر دوری میطبدر سیر زندگی خود، احساس خطر یا ناامنی نمایند، 

شهروندی که در مقام همکاری با عدالت، حاضر به ادای شهادت شده، آرامش و امنیت خود را 

ی و در این میان امنیت جسمانی و فیزیک در خطر ببیند، تمایل او به ادای شهادت کاسته خواهد شد

 قرار گیرد. هاصدر این حمایت باید در

، 1061نامه اجرائی حمایت از شهود و مطلعان مصوب یینآ 1ذیل ماده « ب»بر همین اساس در بند 

منشور  101ی را هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تمامیت جسمانی قلمداد کرده است و ماده خطر جان

 حق شهروندان، تصریح نموده است. عنوانبهین امنیت جانی تأم، به 6حقوق شهروندی

خود،  احتمالی نسبت به جسم از خطراتبنابراین، باید تدابیری اتخاذ نمود تا شهود بدون هراس 

هویت شهود و اتخاذ تدابیر حفاظتی  اخفابه ادای شهادت مبادرت ورزند. ازجمله این تدابیر، 

 یل بررسی خواهند شد.تفصبهادامه هریک  شد؛ که دربامی

 

                                                           
شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی  هر» حقوق شهروندی: منشور 10. ماده 1

 ...«آن برخوردار باشد.  و نظایر

جمهوری و همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور رئیس در 66/6/1065ماده در  163 حقوق شهروندی در . منشور6

 رسید. جمهورحقوقدانان و اساتید رونمایی و به امضاء رئیس جمع کثیری از
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 از طریق اخفا هویت شاهد .2-1-1

عدم  یق وشهود، سری بودن تحق که بهترین راه حمایت از این اعتقادند ، برالمللییناکثر محققان ب

 .(16، ص 1035هاست )لوک والین، افشای هویت آن

اشد ببرای گروه بزهکار می زمان ادای شهادت، بهترین فرصت در مراجع قضایی در حضور

 ن بهبا آسیب رساند وی برآیند و یا مقام انتقام از هویت وی، در اطالع از و شناسایی شاهد که با

 به شهود آسیب رسیدن او، مانع ارائه اظهاراتش شوند؛ بنابراین برای جلوگیری ازتمامیت جسمانی 

ام تم ارائه شهادت، باید از هاآن یا منصرف کردن دارد و مواقعی که بیم چنین خطری وجود در

بدین ترتیب با مخفی به عمل آید.  جهت مخفی ماندن هویت شهود مناسب در اقدامات الزم و

ی وارد اصدمهتوان به او آسیب و یا ماندن هویت شهود و در نتیجه عدم اطالع از هویت او، نمی

 کرد.

 باشد.هویت شهود ضروری می اخفاذکر دو نکته در مورد ، الذکرفوق بررسی تدابیر قبل از

غیرعلنی کردن  توان، نمی1066قانون آ.د.ک مصوب  056 توجه به فحوای ماده با نکته اول اینکه،

ن توجه به اینکه علنی بود . بادادرسی را یکی از طرق جلوگیری از افشاء هویت شهود دانست

نون اساسی جمهوری قا 125 اصل و در شوداصول اساسی رسیدگی محسوب می محاکمات از

 مصرحه در موارد شده است، جز در آن تأکید بر 1منشور حقوق شهروندی 56و ماده اسالمی 

اشاره به اصل  از ق.آ.د.ک بعد 056آن عدول کرد. ماده  از توانقدر متیقن نمیاکتفا به قانون و

علنی »اصل چنین مقرر نموده است:  ینار ب بند ب، در مقام بیان استثناء وارد علنی بودن دادگاه، در

منیت ا توجه به اینکه اخالل در با« قومی باشد. احساسات مذهبی یا بودن، مخل امنیت عمومی یا

ظرگرفته ن مصداق امنیت عمومی در جنبه عمومی داشته باشد و تواندنمی حتی شهود، عرفا شاهد یا

                                                           
 صورت تمایل در اصل، برگزاری علنی محاکمات است و شهروندان حق دارند در»منشور حقوق شهروندی:  56. ماده 1

 «باشد.حکم قانون میر یابند. موارد استثناء صرفاً بهجلسات رسیدگی حضو
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، برای 1066ق.آ.د.ک مصوب براساس  1اندشود، برخالف آنچه برخی به آن اشاره کرده

 استنادق.آ.د.ک  056 بند ب ماده در استثناء مقرر توان برنمی جلوگیری از افشاء هویت شهود،

 کرد.

جلوگیری از افشاء هویت شهود، ناقض حقوق  منظوربهعالوه بر آن، غیرعلنی کردن محاکمه 

ی کردن توان به غیرعلنبرای جلوگیری از افشاء هویت شهود نمی ؛ بنابراینباشددفاعی متهم می

زون افاستفاده کرد.  ،شد ذیل اشاره خواهد تدابیر دیگری که در ازدادرسی متوسل شد، بلکه باید 

در این خصوص اهمیت دارد، مخفی ماندن هویت شاهد نسبت به متهم  آنچهها بر این استدالل

د از کند. در اینجا بایرا در دستیابی به این هدف کمک نمی است و غیرعلنی کردن دادرسی، ما

کننده عدم دسترسی و اطالع متهم نسبت به هویت شاهد ینتضمکه « سری بودن تحقیقات»اصل 

های ایران نیز در همین راستا گام نهاده و در عمل کمتر مشاهده ی دادگاهاست، بهره جست. رویه

یرعلنی کردن محاکمه مبادرت ورزند بلکه بیشتر غز شهود به ها برای حمایت اشود که دادگاهمی

، انفرادی و در اتاق قاضی صورتبههای حمایتی دیگر همچون شهادت تمایل به استفاده از روش

 شود.مشاهده می

ر شهود، ب منظور حمایت ازبهها دادگاه ووجود دارد مشابهی  قضایی یرویه در انگلیس نیز

هم  مرحله تحقیقات و . سیستم حقوقی در انگلیس هم درکنندنمی وارداصل مهمی، خدشه  ینچن

ی هم دادرس پایه نظام حقوقی اتهامی استوار است؛ یعنی هم تحقیقات و مرحله دادرسی بر در

بنابراین شاهد  ؛(101و  100 :1031اسپنسر،  .آر .گیرد )جیشفاهی صورت می صورت علنی وبه

حتی حضور شهروندان،  پرونده و در درگیر افراد سایر حضور باصورت شفاهی و به طرفین دعوا و

ت منظور حمایارائه خواهند کرد. اگرچه به به پلیس قضایی این کشور مدارک خود را دالیل و

صورت کلی به دادرسی غیر علنی تبدیل نخواهد شد، اما ممکن است شهود، دادرسی علنی به از

                                                           
، فصلنامه «حمایت از امنیت شهود در فرآیند دادرسی کیفری»مؤذن زادگان، حسنعلی، رئوفیان نائینی، حمید، رجوع کنید به:  .1

ری ه مطالعات پیشگی، فصلنام«حمایت از شهود در فرآیند کیفری»و باقری نژاد، زینب،  636، ص 1036های حقوقی، هدیدگا

 .111، ص 1031از جرم، 
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 The Witness) 6صورت خصوصی انجام گیردبه شهود از استثنایی بازجویی برخی موارد فقط در

charter, 2013: 15). 

باشد. هویت شهود، تعارض آن با حقوق دفاعی متهم می اخفانکته قابل ذکر دیگر در ارتباط با 

ورزی، ارائه اظهارات یل ارائه شهادت از روی غرضقبدر نظام حقوقی انگلیس، در مواردی از 

بار شهادت توان به اعتمتناقض با اظهارات قبلی، داشتن محکومیت قبلی و ناتوانی ذهنی شاهد، می

 :Martin Hannibal, Lisa Mountford, 2010-2011توسط شاهد، خدشه وارد آورد ) شدهارائه

نفع از جمله متهم، مستلزم آگاهی وی از مشخصات که استفاده از این حق برای ذییدرحال (.303

 سؤالشود و این باشد. همین نکته در حقوق ایران نیز مطرح میو هویت شاهد و اظهارات او می

رسش شهود و حق پ بر جرحهویت شهود، به حق متهم مبنی  اخفاسازد که آیا را به ذهن متبادر می

به این پرسش باید گفت، اگرچه در ظاهر چنین سازد؟ در پاسخ متهم از شهود لطمه وارد نمی

توان به هایی خاص در عمل میو به کار بستن تکنیک تأملشود اما با کمی تعارضی دیده می

 جمع این دو مهم و حل این تعارض نائل آمد.

در راستای حفظ حقوق دفاعی متهم اهمیت  آنچهدر مورد حق پرسش از متهم باید گفت، 

ز اظهارات شاهد است و این مستلزم مواجهه حضوری با شاهد و شنیدن دارد، آگاهی متهم ا

و یا هر  ای مثل قاضی، وکیل مدافعتواند از طریق واسطهمستقیم سخنان وی نیست. بلکه متهم می

، از مفاد اظهارات شاهد مطلع شده نامهشهادتشخص موثق دیگر در سیستم رسیدگی و قرائت 

 بپردازد. سؤاالتو به طرح 

توان دادرس را ملزم دانست تا در مواردی که هویت شاهد مورد حق جرح شاهد نیز، میدر 

ویژه و موشکافانه به بررسی شرایط شاهد پرداخته و نسبت به وجود شرایط  صورتبهپنهان است، 

جرح شاهد توسط متهم نبوده و این حق  صورت دیگر نیاز بهینبدالزم در وی یقین حاصل کند. 

 (611، ص 1036)مؤذن زادگان، رئوفیان نائینی، گیرد. ی مورد عنایت قرار میتوجهقابلتا حدود 
                                                           

های خاصی که دادگاه اعتقاد داشته باشد کسی از طرف متهم ممکن های جرایم جنسی، قاچاق انسان و در پروندهدر پرونده .1

 صورت خصوصی انجام خواهد گرفت.است شاهد را تهدید کند، ارائه شهادت به
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نیز در همین راستا، استفاده از اظهارات شاهد گمنام را در صورتی مجاز  از کشورهابرخی 

که شهادت تنها دلیل پرونده نباشد تا متهم تنها به دلیل عدم شناخت شاهد و ناتوانی در  انددانسته

ر اساس و فقط ب صرفاًتواند گونه محکومیتی نمییگر هیچدعبارتبهاو محکوم نگردد.  جرح

 .(611 :1036زادگان، رئوفیان نائینی، )مؤذن 1اظهارات شاهد گمنام صادر شود

 هویت شهود پرداخته خواهد شد. اخفا در جهتاینک در ادامه به بررسی هریک از اقدامات الزم 

 با شاهدجلوگیری از مواجهه متهم  .2-1-1-1

ین أمتو در نتیجه  راستای اخفای هویت شهود ترین تدابیری که درازجمله مهمرسد، به نظر می

به آن تصریح شده، عدم مواجهه شهود  قانون نیز و در نمود توان اتخاذمیامنیت جسمانی شهود، 

 به جزئیات اجرایی آن اشاره شده است. 1061اجرایی مصوب  نامهیینآ که در استمتهم  با

 صورت حضورمواجهه حضوری به ، مواجهه حضوری اعم است ازنامهیینآ 0 طبق تبصره ماده

 راه دور. از طریق وسایل ارتباط از مطلع و یا فیزیکی شاهد یا

 باط ازز طریق ارتچه ا صورت فیزیکی وچه به -متهم  رویارویی شاهد و توجه به اینکه با با

ه در نتیج برای شهود قابل شناسایی است، درصورت وجود احتمال خطرشهود  هویت –راه دور 

ه اینک جلوگیری به عمل آورد؛ مگر هااز مواجهه آن باشدهویت، مقام قضایی موظف می افشاء

ن شاهد جلوگیری شدشناخته  استفاده از تدابیری همچون تغییر قیافه، تغییر صدا و ... از به نحوی با

 .(Martin Hannibal, Lisa Mountford, 2010-295 :2011) 2شود

                                                           
 فرانسهقانون آیین دادرسی کیفری  132-26ماده  .1

6 .Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999 S.26 دارد: یک اقدام خاصی ممکن است برای مقرر می

 شود تا در طول شهادت پنهان بمانند.اتخاذ  و لباس مبدل یسگپوشاندن شهود با کاله

را با اجازه دادگاه، برای  های دیگریپاراگراف اول: دادستان یا دفاع کننده نیز ممکن است حمایت 13استاندارد 

های خاصی برای اصالح ظاهر شهود در جایگاه شاهد ها ممکن است شامل کمکشهود ترتیب دهند. این حمایت

 یا اتاق ارتباط زنده تلویزیونی باشد.
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 شهود و بازپرس از هریک از»داشته است:  مقرر 631 ماده ، در66قانون آ.د.ک  همین راستا در

 «کند...متهم تحقیق می بدون حضور مطلعان جداگانه و

به غیرعلنی بودن تحقیق و بازجویی از ق.آ.د.ک  632در ماده  گذاراین ماده، قانون عالوه بر

 دادگاه، اشاره کرده است. رسیدگی در مطلعان قبل از شهود و

فوق، جلوگیری از شناخته شدن  تقریر مواد از گذاراهداف قانون رسد، یکی ازمی به نظر

ای تومح اطالع از تا متهم و کسان او با مرحله دادگاه باشد ها تاهویت شهود و محتوای شهادت آن

و یا خطری جسمانی برای  ادای شهادت در دادگاه منصرف نکنند از هویت شاهد، او را شهادت و

 فوق مواد با متهم که در شود، عدم مواجهه شاهدگونه که مالحظه میهمان اماوی ایجاد نکنند، 

 رحلهقابلیت تعمیم به م باشد ودادرسی می از پیش به آن اشاره شده، مختص مرحله تحقیقات و

آید یبرم گونهیناق.آ.د.ک  632 مفهوم مخالف ماده نخواهد داشت. از دادگاه را رسیدگی در

ضیح تو دادگاه علنی است. در مطلعان در مرحله رسیدگی در بازجویی از شهود و که تحقیق و

حوای توجه به ف که این اصل با مفهوم مخالف این ماده باید گفت که آن اشاره به یک اصل دارد

 و ق.آ.د.ک 611الف ماده  توجه به بند ، تخصیص خورده است؛ بنابراین باق.آ.د.ک 611 ماده

ه را ب مرحله دادگاه، امنیت شهود متهم در و مواجهه شاهد کهیگفت درصورت آن باید 0 تبصره

جلوگیری به عمل آورد؛ اما چگونگی انجام این عمل بر  هامواجهه آن ، باید ازیندازدمخاطره ب

مناسب تشخیص  شرایط چه اقدامی را توجه به امکانات و که با 1قام قضایی استم عهده خود

اتاق  برگزاری جلسه رسمی دادگاه در را قبل از اظهارات شهود تواندمی دهد. برای مثال اومی

 یگرید اقدام یا هر کند و منظور استفاده این برای -پرده  مانند –از مانعی  و یا استماع کند خود

ترین روش حمایتی از شهود به دلیل کم دردسر بودن شاید رایجسازد. می را محقق هدف این که

ها بیشتر شاهد این نوع حمایت هزینه بودن آن، همین باشد. به همین دلیل در رویه دادگاهو کم

 هستیم.
                                                           

ر و یا با یکدیگطور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود تواند از شهود بهدادگاه می: »1066ق.آ.د.ک  061ماده  .1

 «با متهم اقدام الزم را انجام دهد...
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 .... قانون در شهود از حمایت تطبیقی بررسی 

اشاره نشده است  موارد خطر لزوم عدم مواجهه در صریح بر طورشهود اگرچه به منشور در

این  11 استاندارد پاراگراف سوم از در گیرد.صورت می داماتی ذکر شده که به همین منظوراق اما

 حاضر در صورت تقاضای شهود، افسران حفاظت دادگاه، شهود در»شده است:  مقرر منشور

تقلی مس مکان مستقل برای نگهداری هدایت خواهند کرد؛ اگرهای مکانساختمان دادگاه را، به 

ست در این مقرره ممکن ا ناگفته نماند،« شد. دیگری اندیشیده خواهد ، تدابیردسترس نباشد در

 تمامیت جسمانی و حفاظت از و یا شهود راستای اهداف دیگری همچون حمایت روانی از

 شود. اتخاذ نیز صدمه به شاهد هجوم و جلوگیری از

 و پذیرآسیب که به اقدامات اتخاذی برای شهود قسمت ابتدایی این منشور همچنین در

ارائه  و 1دادگاه در پشت یک پرده پیرامون جایگاه شاهد مرعوب اشاره شده، شهادت دادن از

شده است؛ که البته ارائه  ذکر ،ازجمله این اقدامات 6یرعلنیغ و صورت خصوصیشهادت به

 اساس این منشور گرفت. بر صورت خواهد برخی موارد صورت خصوصی فقط درشهادت به

ان، وضعیت دادست این . درآیدیشهود، رکن ضروری دادرسی عادالنه به شمار م نی ازبازجویی عل

 محک خواهند را صداقت شهود دقت و ،هاییپرسش دعوی با طرف دیگر وکالی مدافع و یا

 رد های جرایم جنسی، قاچاق انسان وپرونده شده است؛ در استثنائاتی وارد این اصل بر زد؛ اما

 هدیدت را شاهد طرف متهم ممکن است کسی از داشته باشد دادگاه اعتقاد های خاصی کهپرونده

 Martin Hannibal, Lisaشد ) انجام خواهد صورت خصوصیکند، ارائه شهادت به

Mountford, 2010-2011: 294). 

ایر تحقیقات و اخذ شهادت و س اصوالًرویه قضایی در انگلیس نیز به همین ترتیب است که 

م علنی و شفاهی انجا صورتبهدر مرحله قبل از دادگاه، توسط پلیس قضایی دالیل و مدارک 

ن تواند از گواهاهای شهروندان اقتضاء کند میاما پلیس در مواردی که حقوق و آزادی؛ گیردمی

                                                           
1. Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999 S.23 

2. Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999 S.25 
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 www.iclr.co.uk.law reports & case law searchانفرادی و خصوصی تحقیق کند ) طوربه

[ICLR].) 

 اطالعات مربوط به هویت شهودمحافظت از  .2-1-1-2

جهت عدم مواجهه  در را شهود، تمام تالش خود مسئولین حمایت از مقامات قضایی و حتی اگر

د، تمام عمل نیایاطالعات هویتی شهود محافظت به گیرند، درصورتی که از کارشاهد به متهم با

 بود. فایده خواهدشاهد بی جهت عدم رویارویی متهم با در هاتالش آن

 جسمانی امنیت ینتأم منظوربه هویت شهود اقدامات الزم در جهت اخفا از بنابراین یکی دیگر

طول رسیدگی  دسترس دیگران در از ها، تالش برای محفوظ ماندن اطالعات هویتی شهودآن

عدم  یا هویت و اسامی مستعار، تغییر از اقداماتی از قبیل استفاده توانباشد. برای این منظور میمی

 1دسترسی افراد به پرونده استفاده کرد یا جلوگیری از پرونده و درج مشخصات هویتی در

 .(161 :1066تدین،  و )غالمپور

 اطالعات مربوط به هویت و افشاء از ق.آ.د.ک، ضابطان را 13ماده  مقنن در همین راستا در

ق.آ.د.ک  20ماده  در قانونی، ممنوع کرده است و در موارد مطلعان، جز محل اقامت شهود و

است. عالوه  ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی تعیین نموده 0مقررات آن،  برای تخلف از

اطالعات مربوط به هویت،  افشاء ، عدمق.آ.د.ک 611 ب ماده در بند گذاراین ماده، قانون بر

هت ج الزم در ریجمله تداب از مطلع را یا محل سکونت یا فعالیت شاهد مشخصات خانوادگی و

. در صورت رودوی می مطلعی دانسته است که بیم خطر جانی، مالی، حیثیتی بر شاهد یا حمایت از

بق ماده ط اطالعات شهود عدم افشاء هاتخاذ تصمیم ب و وجود خطر تشخیص مقام قضایی مبنی بر

رای مزبور ب اطالعات این تصمیم مطلق بوده و طلبد تامی امنیت شهود ، حمایت از.آ.د.کق 611

 ه همین منظورب. قابل دسترسی نباشد افراد سایر ها یاوکیل آن متهم یا شاکی یا هیچ شخصی اعم از

مقام قضایی » دارد:مقرر می 1061 مطلعان مصوب شهود و اجرایی حمایت از نامهیینآ 16ماده 

                                                           
 مراجعه شود. "criminal litigation handbook, 2010-2011"برای اطالع بیشتر به  .1



 
 

 
 
 

101 
 .... قانون در شهود از حمایت تطبیقی بررسی 

بدون  را مطلع اتخاذ تصمیم، به عدم افشای اطالعات، مشخصات واقعی شاهد یا تشخیص و پس از

مخصوص  کد ای بابرگه اعالم نموده و 1نامهییناین آ 6 ماده مقرر در به واحد ،پرونده ثبت در

د. ش جلسات، این مشخصات ذکر خواهدصورت تمامی اوراق بازجویی و که در دارددریافت می

ابطانی طریق ضاز  سوی واحد مذکور و دستور مقام قضایی صرفاً از مطلعی با چنین شاهد و احضار

اهمیت این موضوع از نظر « گیرد.اختصاص خواهند یافت صورت می که برای این امر

، به حفظ مشخصات هویتی 23کنندگان منشور حقوق شهروندی نیز دور نمانده و در ماده ینتدو

 عنوان یک حق برای کلیه شهروندان اعم از متهم، محکوم، قربانی و شاهد و... اشاره کرده است.به

فتادن زحمت نیو به سوبردار نبودن برای شاهد و دولت از یکاین شیوه حمایتی به دلیل هزینه

شاهد برای ادای شهادت از سوی دیگر، در عمل و در رویه مورد استقبال مراجع قضایی اعم از 

 دادگاه و دادسرا است.

 ا درامای به آن نداشته است؛ اشاره شهود رغم اهمیت این موضوع، منشورعلی

Coroners and Justice Act 20092s.86 تواند، مقرر شده: در صورت اقتضاء، دادگاه می

ا تنظیم نام راطمینان از عدم افشاء هویت شاهد در جریان رسیدگی، دستورالعمل شاهد بی منظوربه

 9(.s.86(1)کند )

اشد بموارد زیر میاین دستورالعمل که انواع اقدامات مورد نیاز را تبیین خواهدکرد، شامل 

(Martin Hannibal, Lisa Mountford, 2010-2011: 296:) 

 4(s.86(2)(a)) محفوظ داشتن نام شاهد -

 5(s.86(2)(b)جواز استفاده از نام مستعار ) -

                                                           
 «امنیت شهود و مطلعانواحد حمایت از ». 1

 .6336قانون عدالت و پزشک قانونی  .6

3. The court may make an anonymous witness order where it considers appropriate to 

ensure the identity of a witness in the proceedings is not disclosed. 

4. withholding a witness’s name. 

5. permitting the witness to use a pseudonym. 
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 6(s.86(d)(2)) پوشاندن شاهد -

 2(s.86(2)(d))ها تغییر صدای شاهد از طریق فرکانس -

 حفاظتی تدابیر اتخاذ .2-1-2

احتمال آسیب به تمامیت جسمانی  برای متهم شناخته شده است و هویت شاهدمواردی که  در

یه ناح ورود هرگونه آسیب از و جلوگیری از هاامنیت آن ینرود، برای تأمخانواده وی می شاهد و

خانواده وی به عمل آورد؛  شهود و جهت محافظت از اقدامات الزم را اطرافیان او، باید متهم و

قیمت صدمه به تمامیت  به انسان دوستانه بخواهد خواهانه ویک عمل عدالتانجام  چراکه اگر

فاظت ح باید با شد. لذا تردید خواهند نسبت به انجام آن دچار یقیناًجسمانی اشخاص تمام شود 

 در امنیت بود و هیچ آسیبی نخواهد به ورود که متهم قادر ها دادبه آن شهود این اطمینان را از

 برند.کامل به سر می

ق.آ.د.ک به آن اشاره شده  611 ماده 1 تبصره رنمانده و د گذار دورنظر قانون این مهم از

 اتوسط متهم ی مطلع حسب مورد در صورت شناسایی شاهد یا»دارد: می است؛ این تبصره مقرر

آنان،  بیم خطر برای وجود شواهد مبنی بر احتمال شناسایی و وجود قرائن و متهمان یا شاکی و یا

مت سال از قبیل آموزش برای حفاظت از الزم را یا مطلع، تدابیر بازپرس به درخواست شاهد

 «کند.می مکان آنان اتخاذ روحی یا تغییر جسمی و

جلسه  از خارج داخل و محافظین پلیس در توان به استفاده ازمی این راستا تدابیر در از دیگر

(؛ در 101، ص 1387ها )باقری نژاد،سکونت آن و محل کار شهود، در مسیر تردد دادرسی، در

راجع م اختیار قرار دادن تجهیزات تماس سریع با های دفاع شخصی؛ درقرار دادن افشانه یاراخت

سکونت  امحل کار ی دوربین مداربسته در مربوط؛ نصب تجهیزات الکترونیکی حفاظتی مانند

 حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در در ینظارت بر محتوا های ایمنی ونصب درب ایشان یا

نامه اجرایی آیین 11 ماده که در رضایت کتبی آنان اشاره کرد مخابراتی با ای یاهای رایانهسامانه

                                                           
1. Screening the witness. 

2. Disguising the witness’s voice by modulation. 



 
 

 
 
 

100 
 .... قانون در شهود از حمایت تطبیقی بررسی 

ه بر عهد این تدابیر را تصریح شده است. این ماده اتخاذ 1061 مطلعان مصوب شهود و حمایت از

 قوه اطالعات –با همکاری مرکز حفاظت  تااست داده  و مطلعان قرار حمایت از شهود واحد

از شهود  یمؤثرتواند حمایت اگرچه این شیوه می ضابطان دادگستری به انجام رساند. و قضائیه

ا جز هبه دلیل کمبود امکانات دولتی برای تحقق آن، در رویه دادگاه متأسفانهبه عمل آورد اما 

سیدن به ر منظوربه. مگر اینکه خود ذینفع شودیافته مشاهده نمیسازماندر جرایم بسیار مهم و 

 هدف، با امکانات خصوصی خود به محافظت از شاهد اقدام کند.

 داردن بارهینشهود تصریحی درا تمامیت جسمانی شهود، منشور رغم اهمیت حفاظت ازعلی

اما با وجود عدم استنباط کرد؛  ، آن را1استانداردها برخی غیرمستقیم از طورشاید بتوان به و

حفاظت  منظوربهیان رسیدگی در انگلستان، افسران پلیس در جرتصریح منشور شهود به این مهم، 

به وی، در دادگاه حضور آماده خواهند داشت  از حملهین امنیت جسمانی شهود و جلوگیری تأمو 

(Martin Hannibal, Lisa Mountford, 2010-2011: 290.) 

 های مالیحمایت .2-2

 نیز اهو تالش آن هستند به انجام کار امع کنونی، اشخاص برای گذران معیشت، مجبورجو در

که مانع  یانجام هر کار از برای این است که به منافع اقتصادی بیشتری دست یابند، افراد غالباً

 تحمیل کند، پرهیز هاآن سودمند بر یرغ های اضافی وهزینه یا گردد و آوردن درآمد دستبه

ای هدارایی نگهداری اموال و مناسب، سعی در تدابیر اتخاذ های مختلف و باراه از و کرد خواهند

 تعطیل را خود کار شود ادای شهادت مجبور منظورشاهد به خواهند داشت؛ بنابراین اگر خود

 بین بردن اموال نماید، امکان اینکه تهدید به از را متهم او یا و ای شودمتحمل هزینه یا و نماید

روت ث بدون توجه به مال و است. اگرچه برخی افراد زیاد ادای شهادت امتناع ورزد، بسیار از شاهد

                                                           

افسران حفاظت از دادگاه، همه افراد را در هنگام »دارد: مقرر میمنشور شهود  11پاراگراف اول از استاندارد  .1

که ممکن است کار دادگاه را مختل کند یا  یتوانند، از هرکسها میآن ورود به دادگاه، جستجو خواهند کرد؛

 «یک تهدید برای امنیت دیگر حضار باشد، درخواست کنند تا بحث را ترک کند.
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به ادای شهادت  مبنی بر کمک به اجرای عدالت، حاضر پاسخ به ندای وجدان خود صرفاً در و

 ایهحمایت هاآن در صورت ضرورت از تا طلبدتشویق شهود به انجام این کار، می شوند، امامی

 .(106 :1387نژاد، باقری( عمل آیدمالی به

های به پرداخت هزینه باید عمل آوردشهود به توان ازهای مالی که میازجمله حمایت

اشاره کرد؛  اموال او حمایت از شده و او وارد نتیجه ترک شغل بر وآمد، خساراتی که دررفت

 شهود. منشور هم در و شده قانون آیین دادرسی کیفری ذکر اول هم در مورد که دو

آورد، به شمار می 1نظر از مقرراتی که مالکیت شخصی را محترم و حق شهروندانصرف

حمایت مالی از شهود، تکالیفی مقرر کرده  در خصوص 615 ماده قانون آیین دادرسی کیفری در

 گذاردیدگاه قانون در دهنده اهمیت حمایت مالی از شهوداین ماده نشان به مفاد توجه است.

 جبران گردد؛ لذا درهرصورت خسارات وارده به شهود بوده است تا است؛ چراکه وی درصدد

ان بازپرس متقاضی حضور شاهد باشد، جبر به جبران خسارت نباشد یا اگر متقاضی احضار، قادر

 با این وصف ایرادی که طریق اعتبارات مصوب قوه قضائیه صورت خواهد گرفت. خسارت از

-بایست طبق یک قاعده عمومی هزینهمی گذارقانونشود این است که مطرح میدر این خصوص 

های ناظر به تحصیل ادله که مصداق بارز آن شهادت های مرتبط با کشف جرم و از جمله هزینه

 گذاشت، بنابراین تحمیل اینییه میقوه قضاحاکمیت و  بر عهدهمطلق  صورتبهشهود است، 

نامه آیین 1ذیل ماده « ت»منطق حقوقی است. در همین راستا در بند ها بر شاکی دور از هزینه

ضرر مالی را هرگونه صدمه به اموال یا حقوق  1061اجرائی حمایت از شهود و مطلعان مصوب 

بالقوه این امکان برای شهود مقرر شده است اما با  صورتبهمالی، قلمداد کرده است. اگرچه 

 شهود از خیر آن گذشته و عمالًکننده و طوالنی، داری خستهبازی و تشریفات اتوجه به کاغذ

 بخشند.عطایش را به لقایش می

                                                           
ت تواند مالکیحق مالکیت شخصی شهروندان محترم است. هیچ شخص یا مقامی نمی»منشور حقوق شهروندی:  15ماده  -1

او را مصادره یا ضبط یا توقیف کند یا نسبت به حقوق مالی یا مالکیت او ممانعت، مزاحمت یا  دیگری را سلب یا اموال

 «موجب قانون.محدودیت ایجاد کند، مگر به
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ته تأکید داش به اشکال مختلفی به حمایت مالی از شهود 1چندین استاندارد شهود نیز در منشور

پاراگراف  است که در 63استاندارد ، شهود خصوص حمایت مالی از استاندارد در ینتراست. مهم

ا هامکان درخواست هزینه مورد یا وکیل مدافع، در اعضای دفتر شهود»آن چنین آمده است: اول 

تکمیل  توانند دررا مطلع خواهند کرد و می شهود (CPS) خدمات دادستانی سلطنتی از

-برای دریافت هزینه بود خواهند ادرق ها شهودبیشتر پرونده کمک کنند. در هادرخواست به آن

 همچنین قادر اند، اقدام کنند. شهودوآمد به دادگاه متحمل شدهرفت یندر حهای دادرسی که 

ارائه شهادت، و دادگاه  حضور در به خاطر حاصلهزیان  و ضرر جبران بود برای خواهند

مات خد بود از نخواهد متهم باشد، قادر شخص، شاهد اگر کهیدرخواست غرامت کنند؛ درصورت

صادر  بارهنیخاصی درا اینکه دادگاه دستور دریافت کند مگر راهایش دادستانی سلطنتی هزینه

 «کند.

شاکی تفکیک قائل شده  شاهد قانون آ.د.ک بین شاهد متهم و 615 نیز همچون ماده این سند

 های شاهد شاکی ازآید، تقاضای هزینهدر باال برمی استاندارد مذکور گونه که ازاست؛ اما آن

ز ا اقدام به جبران آن کند و است که باید آید و همین نهادعمل میخدمات دادستانی سلطنتی به

فقط در  ،شاهد متهم در مورد کهیشود، درحالاین بابت دریافت نمی ای ازشاکی هزینه خود

 خدمات دادستانی سلطنتی تقاضای از توانددستور، می از صدور دادگاه و بعد صورت صالحدید

                                                           

های روانی و سودمند به طرق ذیل ارائه : خدمات شهود، به شما حمایتمنشورشهود پاراگراف دوم 13استاندارد  .1

های شما در دادگاه به عمل خواهند ای کاربردی و سودمند از نیازها و خواستههارزیابی -خواهند داد: بند سوم

: اگر شما به منشور شهود پاراگراف سوم 63ها و مخارج؛ استاندارد آورد؛ برای مثال کمک کردن در قالب هزینه

شهود  ت واحد مراقبت ازدالیل مالی در رسیدن به دادگاه یا از دادگاه، ناتوان هستید، شما باید جلوتر و در اسرع وق

 هزینه سفر شما را ترتیبپرداخت یا کمک تواندیرا مطلع خواهند کرد، کسی که م CPSها نیز را مطلع کنید؛ آن

کننده هستید باید وکیل مدافع را مطلع کنید. اگر شما با احضاریه دعوت دهد. در این حالت اگر شما شاهد دفاع

 توانید حضور پیدا کنید.اد خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که شما میاید، به شما انتقال پول پیشنهشده
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تهم م تقاضای جبران خسارت از خود ن به معنای ممانعت شاهد ازای یقیناً جبران خسارت کند؛ اما

 بود. نخواهد

 قانون آیین دادرسی کیفری و نه در سومین تدبیر در جهت حمایت مالی از شهود که نه در

اشد. ببرابر تهدیدات متهم می اموال شهود در از آن سخنی به میان نیامده، حفاظت از منشور شهود

راستای احترام به حقوق اساسی  طور خاص به این امر اشاره نشده اما درعادی بهقوانین  اگرچه در

های راییاز دا شمارد بایدمحترم می هفتم قانون اساسی که مالکیت شخصی را و اصل چهل و افراد

 عمل آورد.دیگران حمایت به برابر تجاوز افراد در

 های روانیحمایت .3

اند، ممکن است برای آسیب روانی شده دچار شوک ودیدن صحنه جرم،  بار باکه یک شهود

اطالعات  یافشا مناسب و محترمانه، ترس از ارائه شهادت نیز به دالیل مختلفی چون عدم برخورد

 ور درصرف حض اضطراب ناشی از سیستم عدالت کیفری و یا آشنایی با شخصی، عدم اطالع و

 از احتمال زیاد(؛ این رنجش به133 :1061خاطر شوند )مهرآذین، مرجع قضایی، مجدداً آزرده

اده راستای آم اقداماتی در کاست؛ بنابراین باید نظام عدالت خواهد به همکاری با هاتمایل آن

 ایجاد آرامش روانی و ها وکاهش اضطراب آن دادگاه و کردن ذهنی شهود جهت حضور در

 شد. ین اقدامات اشاره خواهدا ذیل به برخی از انجام داد؛ که در هاآن آسودگی خاطر در

 1061 نامه اجرائی حمایت از شهود و مطلعان مصوبیینآ 1ماده ذیل « پ»بند  همین اساس در بر

 کرده خطر حیثیتی را هرگونه خطر ورود صدمه به تمامیت معنوی، اعم از آبرو و اعتبار، قلمداد

 .است

 عادالنه و محترمانه رفتار .3-1

 صرف کرده است، انتظار برخوردی مناسب یگستربرای عدالت اش راهزینه شاهدی که وقت و

گیرد  باالیی صورت احترام بسیار با بزه دیده باید شاهد یا رفتار با»عوامل اجرای عدالت دارد.  از

 برخورد .(Gautav Gupta, 2001: 6) «شود که آنان مهمانان مقدسی هستند تصور گونهینا و
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تمایل  ایجاد ها وباعث آرامش روانی آن توانددادرسی، میتمامی مراحل  در شهود مناسب با

 عوامل نظام دادرسی کیفری شود. برای همکاری با

در چندین استاندارد به آن  آن تأکید شده و بر مواردی که بسیار شهود یکی از منشور در

اه دیدگ ازشهود  عادالنه و محترمانه با باشد. برخوردشهود می اشاره شده است، نوع برخورد با

ن به بیان آ اولین استاندارد را اهمیت بوده است که اولین پاراگراف از قدر حائزآن این سند

 شهود، عادالنه، محترمانه و این پاراگراف گفته شده است که باید با اختصاص داده است. در

 ری رفتارگناتوانی دی نژاد، مذهب، سابقه، جنسیت، سن و هر نظر ازصرف مطابق با نیازهایشان و

 شود.

 های اضافی اشاره شده است تا دستیابی برابربه حمایت پاراگراف بعدی همین استاندارد در

نشور استانداردهای این م شود. به همین ترتیب در سایر ینخدمات حمایتی تأم شهود به اطالعات و

 اشاره شده است. با شهود به چگونگی برخورد

مدن آ کنار منظوربه شهود طرفانه؛ حمایت ازبی رایگان و عادالنه، ارائه یک خدمت محرمانه و

دادگاه داشته باشند؛ همراهی اعضای دفتر  در هایی که ممکن است برای حضوراضطراب با

طول مدت ارائه شهادت  اتاق ارتباط زنده تلویزیونی در داخل اتاق دادگاه یا در شاهد با 1شهود

؛ امکان دعوی اهانت طرف مقابل ممانعت ازو اجازه دادگاه؛  صورت درخواست شاهد در

 از سطح خدمات دریافتی و صورت عدم رضایت شهود کنندگان خدمات درارائه شکایت از

مورد اشاره  جمله موارد از روشن به شکایت شهود ارائه پاسخ واضح و جدی و و رسیدگی سریع

 است.

به حق کرامت و برابری انسانی و مصونیت  6در منشور حقوق شهروندی در چندین ماده

ادرسی قانون آیین د درحیثیت و اعتبار شهروندان از تعرض، توهین و تحقیر تأکید شده است. 

ی خاص به چگونگ طورو مطلعان، به قسمت مربوط به شهود ، اگرچه درنیز 1066 کیفری مصوب

                                                           
1. witness service 

 منشور حقوق شهروندی رجوع شود. 23، 13، 6، 1. به مواد 6
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داشته  عام مقرر طوربه 1 نون، مادهدر قسمت کلیات این قا ها اشاره نشده است؛ اماآن با رفتار

رسی داد فرآیند اشخاصی که در سایر است که تمام مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و

ه احترام ب»قانون  در تمام مراحل دادرسی کیفری، حقوق شهروندی مقرر مداخله دارند، باید در

این  1بند  نمایند. دررعایت  را« 15/6/1030حفظ حقوق شهروندی مصوب  های مشروع وآزادی

ده ش مطلعان، تأکید اصحاب دعوا و موازین اسالمی با اخالق و م باأتو رفتار مناسب و قانون، بر

توان به نحوه حضور مقامات از رویه قضایی در رعایت کرامت شهود می 6هایینمونه 1.است

فظ ح منظوربهصورت است که شاهد در دادگاه اشاره کرد. رویه در این خصوص بدین عنوانبه

ع گذار رسیدگی به اتهامات آنان را در مراجمقام فرماندار و دیگر مقاماتی که قانون شأنحیثیت و 

عنوان شاهد از طرف مرجع قضایی محل قضایی متفاوتی در نظر داشته، احضار و جلب آنان به

، 236ص ، 1031، 1فری آیین دادرسی کی مسائلهای قضایی مقدور نخواهد بود )مجموعه نشست

 (.35بهمن نشست قضایی دادگستری نکا، 

                                                           
با دادخواهان و اشخاص در مظان »: 15/6/1030حفظ حقوق شهروندی مصوب  های مشروع واحترام به آزادیقانون  1بند  .1

مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کال در اجرای وظیفه محوله و برخورد با مردم الزم است اخالق و موازین اسالمی اتهام و 

 «کامالً مراعات گردد.

ه ها اشارنحوه حضور شهود و شهادت آنتوان به های این نوع حمایت در رویه قضایی می. یکی دیگر از نمونه6

صورت است که اگرچه امکان جلب شهود در صورت عدم حضور برای بار کرد. رویه در این خصوص به این 

دوم بدون عذر موجه، وجود دارد اما بعد از حضور و تفهیم موارد گواهی، وی در شهادت یا سکوت مختار است 

قضایی  بعد از پایان جلسه، شاهد بالقید آزاد است. رویه کنند ونمی ها شاهد را مجبور به شهادتو دادگاه

وجه هیچها شاهد را بهاجبار شهادت دهد، شهادتش معتبر نخواهد بود و دادگاهصورت است که اگر شاهد بهنبدی

 ؛قضایی دیگر مستلزم بازداشت وی است قضایی به حوزه کنند، بنابراین چون جلب شاهد از حوزهبازداشت نمی

ایی مسائل های قضکنند. )مجموعه نشستمیها برای استماع اظهارات شاهد نیابت قضایی تفویض بنابراین دادگاه

 (33دشت، دی ، نشست قضایی دادگستری زرین231 ، ص1031، 1آیین دادرسی کیفری 
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آ.د.ک که فقط در یک ماده  شود، منشورشهود برخالف قانونگونه که مالحظه میهمان

 ربه دستگاه عدالت اشاره کرده است، د ینهمه مراجع به داشتن رفتار مناسب با یطورکلهم بهآن

ین تشریح کرده است که ا را با شهود ی برخوردجزئی چگونگ طور خاص وبه چندین استاندارد

یی انگلیس نیز به جهت قضا یهرودر  باشد. این سند اهمیت این موضوع در نشان از تواندمی

کنند و وی را از کلیه ها وی را ملزم و مجبور به ادای شهادت نمیاهمیت احترام به شهود، دادگاه

یی این کشور قضا یهرو(. 621ص ، 1033انصاری، )سازند حقوق و امتیازات متهم برخوردار می

ای قائل است و هرگونه اقدام خودسرانه در جهت های فردی، احترام ویژهبرای حقوق و آزادی

 (.010، ص 1033محدود کردن حقوق شهود قابل مجازات است )انصاری، 

ست باعث ن اتوجهی به شاهد، ممکیا بی محترمانه و غیر ناصحیح و توجه به اینکه رفتار با

 اینکه از غیر –نظام عدالت کیفری شود، داشتن رفتار مناسب  از ادامه همکاری با منصرف شدن او

ه رغبت برای ادام اشتیاق و در ایجاد تواندمی -شودمحسوب می انسانی شاهد حقوق اساسی واز 

 ه منشورک باشد یرگذاریتأث همین اهمیت و شاید به خاطر باشد؛ ویرگذار تأث همکاری، بسیار

 سزایی به آن مبذول داشته است.توجه به در استانداردهای متعددی به آن اشاره کرده و شهود

 به شهود یرساناطالع .3-2

 رد تواندرو، میجریانات پیش وقایع و مورد روز نگه داشتن وی درو به به شاهد یرساناطالع

 باشد.یرگذار او، تأث آرامش روانی در آسودگی خاطر و ایجاد

 ط خواهددر ارتبا هاآن سلسله مراتبی که با فرآیندی که پیش رو دارد و آگاه کردن وی از با

به  واندتمی ،جریان پرونده نوع تغییر در هر به او کمک کنند و توانندنهادهایی که می و یا بود

 واندتبه سیستم عدالت کیفری کمک کند؛ این آمادگی ذهنی می برای ورود آمادگی ذهنی شهود

 .بکاهد –باشد  یفتادهن قضایی مراجع او به گذر گاهیچه اگر یژهوبه –اضطراب شاهد  از

ها به اداره پلیس تا پایان دادرسی توجه آن از بدو ورود به شهود یرسانشهود به اطالع منشور

 داشته است.
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ش پلیس گزارای را به واقعه مطلعان، جرم یا که شهود و همان ابتدا از بود پلیس ملزم خواهد

با  – اینکه حدوداً کند و با موضوع برخورد خواهددهند، توضیحاتی درباره اینکه چگونه میمی

عات ارائه اطال از رسید، ارائه دهد. پلیس بعد چه مدت به انجام خواهد موضوع تا –قرائن  به توجه

همچون  نهادی را شخص یا و بدهد او پیگیری کیفری به راهنمایی شهود، باید یک کد الزم برای

وجو و راهنمایی منظور پرسعنوان رابط به، به6شهود مراقبت از واحد یا 1شهود افسران حمایت از

 بیشتر معرفی کند.

 دارد. پرونده مطلع نگه جریان از را شهود جرم، طول تحقیق از در این منشور، پلیس باید طبق

تمام ا از بعد بود. شهود خواهد اعضای دفتردادگاه، به عهده  زمان جریان پرونده در این وظیفه در

 در از نتیجه پرونده و را ها(، شهودبرخی پرونده )در پلیس و مراقبت از شهود واحد رسیدگی نیز

ظایف و کننده باشددفاع شخص، شاهد کهیحکم مطلع خواهند کرد. درصورت از صورت اقتضاء

خواهد  -دهد ها اجازهآن ایحرفه وظایف که ییجاتا –عهده وکیل مدافع  باال، بر در مذکور

 .بود

عنوان به ها افسران پلیس،برخی پرونده در شهود و یا افسران مراقبت از جزئیات ارتباط با نام و

 اختیار شهود قرار در هایی که دارندها و نگرانیها، درخواستبرای سؤال نقطه ارتباطی شهود

 شد. داده خواهد

، اعضای HMCTS ها پلیس، وکالی مدافع، اعضاءبرخی پرونده درشهود یا  مراقبت از واحد

یل ذ در دادگاه، اطالعاتی به نحو برای حضور دفتر شهود، هریک برای کمک به آمادگی شهود

معرفی خواهند  هابه آن یافت شود تواندجایی که این اطالعات می ارائه خواهند داد، یا هابه آن

 کرد.

ه ها بآن هنگام ورود اطراف، در کردن مسیر یدادر پ به شهود ها، برای کمکتوضیح عالمت -

 دادگاه

                                                           
1. Witness care officer 

2. Witness care unit 
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 اطالعاتی درباره فرآیند و چیدمان )ترتیب( دادگاه -

 دادرسی دادگاه، قبل از مستقر در خدمات شهود ارائه یک کپی از -

 دادرسی فرصت دیدن دادگاه قبل از -

 دسترس در تسهیالت درها و ونقل، حمایتخطوط حمل اطالعاتی درباره مکان دادگاه و -

 اتوان.ن اتخاذی برای افراد و نوشیدنی، نواحی مستقل برای انتظار، تدابیر دادگاه مانند غذا

 جوان ارائه بسته شهود سال با 13اطالعاتی برای شهود زیر  -

 هست. دیده نیززمان بزههم شاهد دیدگان؛ اگرنامه بزهاطالعاتی درباره آیین -

ها، به آگاه آن آرامش روانی در ایجاد و شهود جهت حمایت از سند درکه این  شودمالحظه می

ر تواند دای مبذول داشته است؛ که این امر میها توجه ویژههای آنپاسخ به پرسش ساختن و

یی قضا هیرودر  واقع شود. به همکاری به نظام عدالت کیفری مؤثر هاترغیب آن کاهش استرس و

لیس پ که شود و از حقوق حمایتی مشابه وی برخوردار استمی انگلیس، شاهد مثل متهم فرض

د، کند و اگر چنین نکنقبل از شروع به تحقیق و بازجویی از شهود، آن را به شاهد تفهیم می

تنظیمی توسط وی قابل ابطال در دادگاه خواهد بود و قاضی در جلسه دادگاه و در  جلسهصورت

قانون پلیس و ادله کیفری، مبنی بر رد دلیلی که  13در ماده بینی شده برای وی اجرای اختیار پیش

ا مجلس تنظیمی توسط پلیس ردر فرآیندی نادرست و فریبکارانه اخذ گردیده است، صورت

 .(130ص ، 1031گودرزی بروجردی و مقدادی، )نماید ابطال می

 مأمورانو  ، حق آگاهی شهروندان و وظیفه مقامات660و 166منشور حقوق شهروندی در مواد

قانون آیین  درگویی و راهنمایی به شهروندان را مورد توجه قرار داده است. اداری در پاسخ

                                                           
وع مشر نوعی حقوق و منافعحق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که به»منشور حقوق شهروندی:  66. ماده 1

 «دهند، آگاه شوند.ها را تحت تأثیر قرار میآن

د قابل دسترس باشن مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و»حقوق شهروندی:  منشور 60. ماده 6

چارچوب صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در و چنانچه درخواستی را رد کنند باید حسب تقاضا، به

 «های خود ارائه نمایند.صالحیت
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 اشاره آمده، به این امر منشور شهود گونه که درجزئی، آن موردی و طوردادرسی کیفری، به

احضاریه به شهود آن سخن به میان آمده است که یکی به ارائه  ماده از 6نشده است؛ بلکه فقط در 

حقوق  از دیگری به آگاه کردن شهود و 1مکان برگزاری جلسه دادگاه از زمان و هابرای اطالع آن

مطلعان نیز که  و شهود نامه اجرایی حمایت ازآیین در 6باشد.مربوط می یدادرس یندفرآ خود در

حمایت  به نام واحد، واحدی نامهییناین آ 6به تصویب رسیده، اگرچه طبق ماده  1061در سال 

 مشاوره و راهنمایی و اما شد خواهد یسنامه تأسآیین مقرر در برای انجام امور شهود از

 نشده است. نامه ذکراین آیین مقرر در امور به شهود جزء یرساناطالع

 خصوصیعدم افشای اطالعات  .3-3

مقامات  او ب دارندوآمد طول مدتی که شهود برای ارائه شهادت به سیستم عدالت کیفری رفت در

)اعم از پلیس، بازپرس، دادستان، قاضی، وکیل، نهادهای حمایت از شهود و ...(  مسئوالن آن و

داشتن  )مثل ممکن است متوجه برخی اطالعات خصوصی مربوط به شهود هاارتباط هستند، آن در

 به نحو ه شهادتبرای ارائ خود شهود یا سابقه کیفری، داشتن بیماری یا مشکل خاص و ...( شوند

از به سواد بودن یا نی)مثل مشکل شنوایی، بی به ارائه برخی اطالعات شخصی خود بهتر ناچار

 حریم خصوصی جزء اسرار و ممکن است این اطالعات را کهیهای مکرر و...( باشند؛ درحالوقفه

( 166، ص 1386اطالع یافتن دیگران نسبت به آن گریزان باشند. )فرهادی،  بدانند و از خود

وصی داد که حریم خص ها این اطمینان راشهود، باید به آن بنابراین برای ایجاد آسودگی روانی در

 ماند. محفوظ خواهد هاآن

داشته است:  چنین مقرر 5استاندارد  در پاراگراف دوم از توجه داشته و منشورشهود به این امر

 زارانکارگچارچوب  باشد، فراتر از مواردی که مربوط به پرونده جز در جزئیات شخصی شما»

                                                           
 1066ق.آ.د.ک مصوب  113و  631مواد  .1

 1066ق.آ.د.ک مصوب  2ماده  .6
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ن ای شد. در صورت انتشار کننده مربوطه پخش نخواهدهای حمایتعدالت کیفری و سازمان

 «شد. کسب خواهد داشته باشد، اجازه شما مواردی که الزام قانونی وجود در اطالعات جز

.. که های مکرر و .ارائه اطالعات خصوصی مثل مشکل شنوایی، نیاز به وقفه در بنابراین شهود

ید احساس باشد، نبا یرگذارها تأثمراقبت از نیازهای آن رابطه با ممکن است بر تصمیم دادگاه در

 ها بپردازند.آن آسودگی خاطر به اظهار و با شرمساری کنند

را از محفوظ ماندن اسرارشان  ، شهودیتوان تحت شمول قواعد کلقانون ایران، می در

حق شهروندان است که از »دارد: منشور حقوق شهروندی مقرر می 06ماده  خاطر کرد.آسوده

ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست ها که نزد دستگاهاطالعات شخصی آن

و افشای اطالعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به  قرار دادنشود. در اختیار 

گیرد. هیچ مقام و ها قرار میدر اختیار آن منحصراً، درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح

مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطالعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار 

های احترام به آزادی قانون 11و بند  1066ق.آ.د.ک  1و  11مواد « ها را افشاء کند.داده یا آن

 1066ق.آ.د.ک  61ماده  هاآن ینترمهم و 10306مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 

مقرر  1066ق.آ.د.ک  61که به این امر پرداخته است. ماده  از جمله مقرراتی باشد تواندمی

دارند موظف به حفظ این  جریان تحقیقات مقدماتی حضور کلیه اشخاصی که در»... دارد: می

ای محکوم حرفه و یاسرار شغل در صورت تخلف، به مجازات جرم افشاء اسرار هستند و

 «شوند.می

 

 

                                                           
ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام »...  :1066ق.آ.د.ک  1ماده  .1

 «اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. یاگونهقضائی مجاز نیست و درهرصورت این اقدامات نباید به

از کنجکاوی در اسرار شخصی »...  :15/6/1030های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب احترام به آزادیقانون  11بند  .6

 «و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر مؤثر در پرونده موردبررسی، احتراز گردد.
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 امکان ارتباط مؤثر و انتقال مطلب .3-4

گونه مانعی با دنیای پیرامون خود ارتباط های درونی شهود است که بدون هیچیکی از خواسته

تحقق چنین ارتباط مؤثری فهم زبان حاکم بر جلسه  مؤثری برقرار نمایند. نخستین شرط برای

است. اگر شاهد با زبان حاکم بر جلسه بیگانه باشد و یا به دلیل مشکالت جسمی نتواند با محیط 

اطر ین آرامش و رضایت ختأمحاکم بر جلسه ارتباط برقرار کند، نظام عدالت کیفری در جهت 

 فراهم نماید. طه راشاهد باید امکانات مؤثر برای برقراری این راب

نیاز به مترجم برای افراد الل یا ناشنوا یا افرادی که به دلیل پایین بودن سطح سواد یا هر دلیل 

ن و ها روششوند و نیاز است شخصی مطالب را برای آندیگری، متوجه سخنان طرف مقابل نمی

تن در نظر گرف تفهیم کند، هماهنگ کردن تاریخ رسیدگی و استماع شهادت با زمان شهود و

ها در تعیین وقت، فرصت تجدید انرژی، فراهم کردن امکان نشستن در سالن عمومی آمادگی آن

دادگاه برای همراهان شهود، فراهم کردن امکان شکایت در صورت عدم رضایت از خدمات 

 1باشند.اقدامات حمایتی از شهود می دریافتی و ... بخشی دیگر از

شما هر زبان »منشور شهود در راستای حمایت از شهود مقرر داشته:  10بند ششم از استاندارد 

یا هر نیاز ارتباطی که داشته باشید، دادستان یا وکالی مدافع، یک مترجم معتبر یا یک میانجی 

ها را برای شما فراهم خواهند کرد؛ به شرطی که این نیازها کنندهیا دیگر مساعدت 6شدهثبت

 «جلوتر شناسایی شود.

 به تعیین مترجم اشاره شده است. 631و  633قانون آیین دادرسی کیفری ایران نیز در مواد در 

منظور کاهش تمام انتظارهای ها و بهبرای حمایت و ترغیب شهود و جلوگیری از اتالف وقت آن

تعیین زمان رسیدگی، همه افراد درگیر در پرونده، سعی خواهند کرد تا تاریخی  غیرضروری، در

اند، برای دادرسی تعیین شهود برای ارائه شهادت و حضور در دادگاه، درخواست کردهرا که 

                                                           
 مراجعه شود. "A Practical approach to criminal procedure, 2006"برای اطالع بیشتر به  .1

امکانی  ها این است تاشده با شما موافقت شده باشد، نقش آنهای ثبتسوم: اگر با مساعدت میانجی پاراگراف 12استاندارد  .6

 های شما باشد.پرسیده شده و دادگاه نیز قادر به فهم پاسخ یهارا فراهم کنند که شما قادر به فهم سؤال
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ها شهود را برای زمانی که قصد دارند به دادگاه بروند، آماده خواهند کرد. شود؛ همچنین آن

الذکر، این امکان فراهم است تا در صورت نارضایتی شهود از سطح عالوه بر تسهیالت فوق

کننده خدمات، قادر به طرح و ارائه شکایت از طریق رابط موجود در ز هر ارائهخدمات دریافتی ا

 های آن باشند.کننده خدمات و یا بخش داخلی شکایتآن ارائه

 تسهیالت ویژه برای شهود با شرایط خاص  .4

در قسمت قلمرو حمایت از شهود گفته شد که محدوده حمایت از شهود، بستگی به نیازهای 

یگر، باید با توجه به نیازهای شهود، تمام تدابیر الزم و مناسب برای دعبارتبهاشت. ها خواهد دآن

 ها به عمل آید.حمایت از آن

 احوالواوضاعبدیهی است تمام شهود نیازهای یکسانی نخواهند داشت و هریک با توجه به 

فاوت در این میان، ت اما؛ و موقعیتی که در آن قرار دارند، نیازهای حمایتی متفاوتی خواهند داشت

های خاص و اقدامات ها را در مقایسه با دیگر شهود، مستحق حمایتشرایط برخی از شهود، آن

 سازد.ای میویژه

نام برده شده است. در این  1پذیر و مرعوبدر منشور شهود از این افراد تحت عنوان شهود آسیب

 نهگو ینبدپذیر و مرعوب یبآسشهود  سند، از افراد واجد شرایط برای اقدامات ویژه یا همان

 شده است: بردهنام

 شوند:پذیر محسوب میدر موارد زیر شهود آسیب»

 سال؛ 13همه افراد زیر  -1

 0باشد؛ 6یر یک اختالل روانیتأثها تحت افرادی که کیفیت شهادت آن -6

 وجود یک اختالل عمده در هوش و کارکرد اجتماعی؛ -0

                                                           
1. Vulnerable and intimidated witnesses 

2. Mental disorder 

 1630در چارچوب مفاد قانون سالمت روانی  .0
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 جسمانی در شاهد؛وجود یک ناتوانی یا اختالل  -1

 شوند:یک مرعوب محسوب میاتومات صورتبههمچنین شهود در موارد زیر، 

 باشد؛ 6یا قاچاق انسان 1یک جرم جنسی یدیدهشاهد، خود بزه -1

 با چاقو یا تفنگ؛ شدهانجامجرایم  شاهدِ -6

یر ترس و اضطراب او از ارائه شهادت در دادگاه تأثتحت  احتماالًکیفیت شهادت شاهد،  -0

 «باشد.

که شهود مشمول موارد مذکور در فوق باشند، برای ارائه شهادت بهتر مستحق اقدامات یدرصورت

 0خاصی خواهند بود.

                                                           
1. Sexual offence 

2. Human trafficking 

پذیر یا مرعوب تشخیص داده شدید و یا اینکه شما شاهدی با نیازهای پاراگراف دوم: اگر شما یک شاهد آسیب 3استاندارد  .0

ای مربوط هبرای حضور در دادگاه )مثالً: تمام ترس هایتانحمایتی خاص هستید، واحد مراقبت از شهود، با شما درباره نگرانی

اه، منظور اعمال تدابیر خاص برای کمک به ارائه شهادت بهتر در دادگبه امنیت شما( گفتگو و ارزیابی کاملی از نیازهای شما به

 ود.شکننده ارائه میها و اطالعات مذکور، توسط وکیل دفاعکننده هستید، حمایتبه عمل خواهد آورد. اگر شما شاهد دفاع

پذیر یا مرعوب هستید یا شاهد یک جرم جدی هستید، قسمت پایانی پاراگراف دوم: اگر شما یک شاهد آسیب 6استاندارد 

 تاریخ دادرسی برای یک روز خاص تعیین خواهد شد.

ت مدافع، از دادگاه درخواسپذیر یا مرعوب هستید، دادستان یا وکیل پاراگراف سوم: اگر شما یک شاهد آسیب 6استاندارد 

رای روز و انتظار شما ب یرخواهند کرد تا در هنگام تعیین زمان و تاریخ استماع، پرونده شما را در اولویت قرار دهد تا زمان تأخ

 دادرسی به حداقل برسد.

که د، برای تضمین اینها ایجاد خواهد شپذیر یا مرعوب هستید، تمام تالشبند سوم: اگر شما یک شاهد آسیب 10استاندارد 

 شهادت شما بدون معطلی ارائه شود.

و امنیت دادگاه،  HMCTSگیرد، کارکنان های خاصی باال میپاراگراف دوم: زمانی که در دادگاه نگرانی 11استاندارد 

 دارد.پذیر یا تهدیدشده وجود اطمینان خواهند داد که اقدامات امنیتی مناسب و مقتضی در دادگاه برای شهود آسیب

رای توانید قرار بگذارید تا زمانی که بپذیر یا مرعوب هستید، شما میپاراگراف سوم: اگر شما یک شاهد آسیب 11استاندارد 

 ارائه شهادت به شما نیاز شود، در مکان مستقلی نزدیک دادگاه منتظر بمانید.
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عام به تسهیالت ویژه برای کودکان، زنان و افراد  صورتبهاگرچه در بسیاری از متون قانونی 

خاص این دسته از  طوربهاما در قانون آیین دادرسی کیفری  ؛1و سالمند اشاره شده است معلول

ده ها نام برده شصورت تمثیلی از برخی از آنشاهد مورد توجه قرار گرفته و به عنوانبهافراد 

که شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا یدرصورت»دارد: این قانون مقرر می 612است. ماده 

و در یک یا چند محل باشند و  کهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان، زیاد

ه یابد و مبادرت بهمچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضاء کند، بازپرس در محل حضور می

ای مشابه را ذکر مقرره 1066.آ.د.ک ق 061در مورد مرحله دادگاه نیز ماده « کند.تحقیق می

 کرده است.

گذار در ابتدا این بوده است که اگر شهود نتوانند در علت اتخاذ چنین اقدامی توسط قانون

ادای شهادت حاضر شوند، به طریق دیگری شهادت آنان اتخاذ گردد  منظوربهدادگستری 

(Valette, 2007: 219)  اجتناب از وقفه در امر تولید یا  منظوربهو قاضی تحقیق باید

 .(61، ص 1030آشوری، )ه محل رفته و اظهارات آنان را استماع کند رسانی، خود بخدمات

اند، اما با توجه به مواد دیگری هم چون بند پ ارائه داده 6حلاگرچه مواد مذکور فقط یک راه

توان از طریق وسایل ارتباط از راه دور می ،0ق.آ.د.ک 631 ماده 6ق.آ.د.ک و تبصره  611ماده 

تواند به دالیل دیگری الزم به ذکر است که این روش اخذ شهادت مینیز شهادت را اخذ کرد. 

و حتی حمایت مالی از وی  5، حمایت از تمامیت جسمانی شاهد1همچون حمایت روانی از شاهد

 صورت گیرد.

                                                           
 منشورحقوق شهروندی رجوع شود. 0،1،5،06. به مواد 1

 در محل حضور مقام قضایی .6

کی و با صورت الکترونیتواند بهدلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می کهیدرصورت .0

 عمل آید.رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به

 برای جلوگیری از دیدار متهم و یادآوری خاطره تلخ صحنه جرم و ارائه شهادت در آرامش و بدون ترس .1

 .ها با یکدیگر احتمال صدمه به شاهد وجود دارددر مواقعی که در رویارویی آن .5
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 های است که آناگونهبهیی موجود در انگلیس در راستای حمایت از کودکان، قضا یهرو

ود شها اجازه داده میپنهان هستند قادر به ارائه شهادت خواهند بود. به آنکه از دید متهم یدرحال

 www.iclr.co.uk.lawشهادت خود را ارائه دهند ) شدهضبطاز طریق لینک زنده تلویزیونی و یا فیلم 

reports & case law search [ICLR].) 

 برآمد؛
ان ر دو نظام حقوقی ایران و انگلستبا توجه به اهمیت و نقش شاهد در فرآیند دادرسی کیفری، د

-ی حمایت از شهود گردیده است. با این وصف هر دو نظام حقوقی میای به مقولهتوجه ویژه

 ی شایانی ببرند.توانند از نقاط قوت دیگری بهره

نامه و آیین 1066یژه قانون آیین دادرسی کیفری وبهتحوالت قانونی در حقوق ایران  هرچند

ی حمایت از شهود های مثبتی در زمینهگام 1061از شهود و مطلعان مصوب اجرائی حمایت 

رد. بر ی زیادی وجود دابرداشته است، ولی تا رسیدن به حمایتی جامع، فراگیر و کارآمد فاصله

 این اساس موارد و نکات ذیل در تطبیق دو نظام حقوقی دارای اهمیت است:

های الزم از شهود، امری مقدماتی و الزم حمایتنخست، متون و اسناد حقوقی روشن مبنی بر 

و باید در ساست. ولی برای اینکه این فرآیند تکمیل گردد، تأمین دو خواسته مهم است. از یک

ای هبا ضمانت اجراهای مناسب، جنبه شفاف و با ذکر تمامی جزئیات و صورتبهاین قوانین 

حمایت از شهود در حقوق انگلستان و مختلف حمایت تبیین گردد. بر این اساس شأن منشور 

یران در کنار قوانین عمومی در حقوق ا 1061نامه اجرائی حمایت از شهود و مطلعان مصوب آیین

ز اما منشور حمایت ا؛ یژه موارد و استانداردهای رفتاری بوده استوبهو اصلی، بیان جزئیات و 

ند، اما از خود را در این زمینه ایفا ک ی توانسته است نقشخوببهشهود با تفصیل و بیان جزئیات 

 1061از شهود و مطلعان مصوب  یتحما ینامه اجرائیینآ رسد کهحیث ضمانت اجرا به نظر می

ی ارشادی دارد، از موقعیت بهتری برخوردار در مقام مقایسه با منشور حمایت از شهود که جنبه

 است.
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است که فرهنگ سازمانی متناسب در از سوی دیگر برای حسن اجرای تدابیر فوق، ضروری 

ی متصدیان امر، اجرای تمام و ارکان اجرایی، پلیسی و قضائی ایجاد گردد. تا زمانی که دغدغه

 .توان امید به اتخاذ سیاست حمایتی فراگیر از شهود داشتکمال تدابیر حمایتی فوق نباشد، نمی

زمینه و نیز اتخاذ تدابیری مانند،  دوم، از حیث حمایت مادی اختصاص مأموران اختصاصی در این

تواند از جمله اقدامات مهم در جهت حمایت از تمامیت تغییر قیافه، تغییر فرکانس صدا می

جسمانی و مادی شهود قلمداد گردد که در منشور حمایت از شهود با تفصیل بیشتری مورد توجه 

یر ه و خارج آن و نیز تفاوت مسهای اختصاصی در محیط دادگاقرار گرفته است. استفاده از مکان

تواند از جمله تدابیر احتیاطی در این زمینه موردتوجه قرار گیرد. تردد شهود با متهمان نیز می

موضوع مهم دیگر جبران خسارات وارده بر شهود از حیث مادی است که با توجه به مشارکت 

 رسد جبرانبه نظر می ی مرتبط با امور عمومی است،امقولهشاهد در فرآیند کشف جرم که 

ل ین امنیت، باشد. تحمیتأمنماینده عموم مردم در  عنوانبهها در بدو امر باید متوجه دولت هزینه

 کند.ها را فراهم میدیدگان، موجبات نارضایتی آنها بر بزهچنین هزینه

ا از ریل مصادیق این حمایت تفصبههای معنوی، منشور حمایت از شهود سوم، از حیث حمایت

ی کد مثابهبهها بدو ورود شاهد به فرآیند کیفری تا انتها مشخص و معین کرده است. این حمایت

ماند که در ارتقای عملکرد متصدیان اجرایی و از جمله مقامات پلیسی و قضایی ای میرفتاری

و  کاهش استرس و ترس شاهد منظوربههای مربوط تواند مؤثر واقع گردد. انجام مشاورهمی

 تواند نقش مهمی در آرامش روحی و روانی شاهد ایفاء نماید.همراهی وی می

ین امنیت روانی شهود، اهتمام به آموزش کارکنان واحدهای تأمهای مفقوده در یکی از حلقه

ناختی شربط با شهود از حیث روانیذمستقیم مرتبط با شهود است. چگونگی تعامل کارکنان 

تقویت رویکرد حمایتی نظام عدالت کیفری نسبت به شهود به شمار آید. تواند عامل مهمی در می

 در خصوص سیر رسیدگی به پرونده نیز در تقویت جانبههمهو  موقعبهی رساناطالعاز سوی دیگر 

 آرامش درونی شاهد مؤثر است.
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های یافته از نوآوریبار و سازمانچهارم، حمایت افتراقی و اختصاصی از شهود جرائم خشونت

شود که ضروری است در تحوالت تقنینی منشور حمایت از شهود در حقوق انگلستان قلمداد می

بعدی در نظام حقوقی ایران مورد توجه مضاعف قرار گیرد، زیرا با توجه به ریسک باالی خطرات 

ها ی حمایتاحتمالی در این دسته از جرائم و نیز اهمیت کشف جرم، ضروری است که گستره

 تر و از تنوع بیشتری برخوردار گردد.د گستردهاز شهو

رسد که باید در اصالحات بعدی مورد نظر در قانون آیین دادرسی بر این اساس به نظر می

نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعین، بیان شفاف و جزئیات موارد باال مورد کیفری و آیین

وص این است که راهکارها و ابزارهای توجه قرار گیرد. یکی از نکات شایان توجه در این خص

اجرائی و بومی و متناسب با شرایط و ظرفیت کشور برای عملیاتی کردن رویکردهای حمایتی، 

 مورد التفات قرار بگیرد.
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Abstract 
The witness is remembered as the eyes and ears of the criminal justice system; the 

participation of witnesses makes it possible to discover the crime and ultimately 

bring security to the community. Therefore, the adoption of protectionist policies 

could be considered as a ground for the active participation of witnesses in the 

criminal process. Hence, in English law, a document has been allocated in order 

to appropriate rules of conduct for witnesses with the general rules called "the 

Witness Charter." In this document, more clearly than the Code of Criminal 

Procedure (1392) and the Code of Practice for the Protection of Witnesses and 

Informants (1394), in the first step, the protection of the physical and material 

integrity of the witnesses, the rules for training, the assignment of special officers 

and the compensation of all damage inflicted on witnesses have been foreseen. On 

the other hand, in both systems, the rules and standards of conduct allocated aimed 

at protecting the spiritual integrity of the witness and rewarding his position in the 

criminal process, as well as providing advisory services and timely information 

and a fair and just treatment with the witness. In addition, in the UK legal system, 

there is a differential and specific support in the witnessing of violent and 

organized crimes. The allocation of effective enforcements in order to facilitate 

the process of support for witnesses is one of the most important needs of the legal 

system of the two countries. 
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