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 زهرا بوئین کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 7

 

 چکیده

. مشارکت شاهد زمینه کشف جرم و باشد میهمانند چشم و گوش دستگاه عدالت کیفری حقوقی مختلف  های نظامشاهد در 

متهم فرض  مانندانگلستان شاهد  یفریبودن نظام ک  به اتهامی توجهبا . نماید میتأمین امنیت را در جامعه ایجاد  درنهایت

 0اجرایی موضوع تبصره  نامه آیینسی کیفری، در عالوه بر قانون آیین دادربرخوردار است.  یمشابه و یاز حقوق طبعاًو  شود یم

حمایتی امکان  های سیاستدر راستای اجرایی نمودن قانون وضع گردیده است. اتخاذ  هایی حمایت قانون مذکور، 704ماده 

ین این . به همین دلیل در حقوق انگلستان نیز در کنار قوانآورد میمشارکت فعال شاهد را در فرآیند دادرسی کیفری فراهم 

احصاء قواعد رفتاری مناسب در مقابل شهود تحت عنوان منشور شاهد تدوین گردیده است. در این سند  منظور بهکشور، سندی 

آموزش، اختصاص مأموران ویژه و  منظور بهشفاف در راستای حمایت از تمامیت جسمانی و مادی از شهود قواعدی  صورت به

در حمایت از  گذار قانونشناخت رویکردهای این پژوهش، هدف گردیده است.  بینی یشپجبران تمامی خسارات وارده بر شهود 

تحقیق حاکی از آن است  های یافتهو  باشد میدو نظام حقوقی ایران و انگلستان است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی  شهود در

 از حمایت  مقوله به ای ویژه عنایت مذکور، وقیحق نظام دو در کیفری، دادرسی فرآیند در شاهد جایگاه و اهمیت به توجه با که

  زمینه در مثبتی های ، گام0937 کیفری دادرسی آیین قانون ویژه به ایران حقوق در قانونی تحوالت هرچند .شده است شاهد

 .دارد وجود زیادی  فاصله کارآمد و فراگیر جامع، حمایتی به رسیدن تا ولی است، شهود برداشته از حمایت

 

 شاهد، حمایت، حقوق ایران، حقوق انگلستانهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

را مشاهده کرده باشد آمده است، اما در اصطالح حقوقی،  ای واقعهشاهد در لغت به معنی گواه، حاضر و کسی که امری یا 

حقوقی  های نظامنداشته و هم تعریفی از شاهد وجود  المللی بینتعریف واحدی از شاهد وجود ندارد و به همین جهت در اسناد 

 یا جرم معموالواژه نامه آکسفورد، شاهد در لغت کسی است که یک حادثه در  مختلف در تعریف شاهد اختالف نظر دارند.

داند یا دیده است، بیان می  می او آنچه درباره را اظهاراتی دادگاه، در که است شخصی حقوق، اصطالح در و بیند می را تصادف

ارائه شهادت، اختصاص داده شده  منظور بهبه اقدامات حمایتی از شهود  قانون انگلستان که Crime pr 18در بخش  .کند

برای کمک به تشریح وضعیت  که( متهم از غیر) کسی هر» است: شده گفته گونه این شاهد معنی بیان در ،08٫7 است، در بند

 .«و کشف حقیقت دعوت شده است

در حقوق انگلستان تهیه و تدوین  ر کنار قواعد عمومی مرتبط با حمایت از شهود، منشور شاهددر نظام دادرسی انگلستان د 

گردیده است، نیاز مبرم دستگاه قضایی انگلستان به مشارکت فعال شهود در فرآیند دادرسی کیفری و نیز عدم کفایت مقررات 

منشور شهود و هم در قانون آیین دادرسی کیفری، در  هم عمومی می تواند از جمله علل تدوین منشور شهود قلمداد گردد.

. تمام عوامل باشد میشود که حکایت از این امر دارند که قلمرو حمایت از شهود محدود به نیازهای آنها  مقرراتی دیده می

نها را تا جایی که با عدالت کیفری از ابتدا تا انتها، باید در بدو ورود، نیازهای شهود را ارزیابی کرده و تمام نیازهای حمایتی آ

حتی ممکن است چتر حمایت از شهود، از شخص  حقوق متهم منافات نداشته باشد و امکانات یاری دهد، پاسخ دهند؛ بنابراین

زمانی که »مقرر می دارد:  4در همین راستا منشور شهود در استاندارد  .شاهد گسترده تر شده و بستگان وی را نیز پوشش دهد

ارائه اظهارات به پلیس هستید، آنها ارزیابی های اولیه از نیازهای شما را به عنوان شاهد به عمل خواهند شما در حالی که 

 .«آورد

است. تأمین عدالت کیفری،  حمایت از شهود مبحثی است که با ظهور جرائم سازمان یافته و فراملی اهمیت خاصی پیدا کرده

، به وضوح بر ضرورت حمایت از از جمله قانون انگلستان المللی بیندر اسناد مهم ترین دغدغه طرفداران حمایت از شهود است. 

 بینی پیش ... چهره و صدا، حفاظت فیزیکی، عدم افشاء هویت شاهد و شهود تأکید گردیده و شیوه های مختلفی از جمله تغییر

 گردیده است.

عنوان ملکه ادله شناخته  به امروزه ،شود یا شامل مر یو افراد نفوذ نیو مخبر نیعام خود مطلع یشهادت شهود که در معنا

 کیدر حقوق انگلستان که نماد  یاثبات دعو لهیوس نیاست. ا میاثبات جرا یها راه نیتر و مهم نیتر از معمول یکیو  شده است

ی باشد. نظام حقوق می ،رواج دارد رانیدر ا ربازیمتفاوت با آنچه از د کامالً نظامی ،است رپایدی در کشور پا رید یحقوق ستمیس

 یبه آن حقوق عرف یاست و به نوع یفردخاص و منحصر به  یها یژگیو یدارا Common lawحقوق عرفی  یعنی انگلستان

و مجالس   رسمی یحقوق مصوب نهادها یعنی رانیحقوق موضوعه ا نآ شود و در مقابل گفته می« ساخت ـ یقاض»حقوق  ای

در حمایت از شهود در قانون آیین دادرسی کیفری  گذار قانونشناخت رویکردهای مقاله این  هدف قرار دارد. یگذار قانون

 منشور انگلستان است.و  0937مصوب 
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 پیشینه تحقیق

 ( کتب:1

« المللی بینو اسناد  رانیا یفریک یدادرس ندیشهود در فرا تیاز امن تیحما»( در کتاب خود با موضوع 0931رضا احمدی )-0

 .واحد شاهرود د اسالمی دانشگاه آزا در

به  ی( با نگاهیالملل نیفرانسه و اسناد ب ران،یاز شهود )در حقوق ا تیحما»( با موضوع 0931در سال ) نژاد یباقر نبیز -7

 مورد بررسی قرار داده است.« یفریک یدادرس نییقانون آ دیجد حهیال

 

 ( پایان نامه های کار شده:2

حمایت از بزه دیدگان و شهود در برابر تهدید در فرآیند »در پایان نامه خود با موضوع ( 0984اسداله میرزایی در سال )-0

عدالت کیفری حضور بزه دیدگان و  های نظامدر دانشگاه مازندارن به بررسی مسئله پرداخته است. در تمامی « دادرسی کیفری

مهمی به نام تهدید بزه دیدگان و شهود و انتقام از آنها شهود و مشارکت فعاالنه آنها در فرآیند دادرسی به علت برخورد با مانع 

که از طرف متهم و همدستان و آشنایان وی و در جرایم سازمان یافته و باندی از طرف اعضای این سازمان ها انجام می پذیرد، 

ف منصرف کردن بزه کم رنگ شده است. بزهکاران و به طور کلی تمام کسانی که از قبل این مشارکت متضرر می شوند، به هد

دیدگان و شهود از همکاری با نهادهای نظام عدالت کیفری به تهدید و انتقام از آنها می پردازند. این معضل که در تمامی 

مراحل دادرسی، قبل و بعد از آن به ویژه در برخی از جرایم مانند جرایم سازمان یافته و باندی و نسبت به برخی از بزه دیدگان 

انند زنان، کودکان و بزه دیدگان شکنجه رواج دارد، آثار منفی بیشماری بر تهدید شوندگان، نهادهای عدالت آسیب پذیر م

تدابیر مختلف حمایتی برای بزه دیدکان و شهود در فرآیند دادرسی  بینی پیشکیفری و جامعه بر جای می گذارد. بنابراین 

 ضروری است.

 «یالملل نیو اسناد ب رانیا یفریک نیاز شهود در قوان تیحما»ن نامه خود با موضوع ( در پایا0981منصور رحمدل در سال )-7

در مخاطــره بودن شــاهد به لحاظ نقش آنها در روند دادرســى کیفرى و  مورد بررسی قرار داده است. دانشگاه تهران در

اهی به عنوان یکی از مهمترین ادله اثبات دعوای گو تا از آنهــا حفاظت کافى به عمل آید. نماید میسرنوشــت پرونده، ایجاب 

کیفری، از گذشته تاکنون مورد توجه بوده است. ادای شهادت در راستای کشف حقیقت، شاهد را در معرض خطر و تهدید از 

ه پاسداشت عدالت و دادگستری از یک سوی و صیانت از شهروندان به ویژ سوی مرتکبان جرایم قرار می دهد. به همین علت،

در مقام همکاری با دستگاه قضایی و پلیس و حمایت از بزه دیدگان جرایم از سوی دیگر، توجیه کننده حمایت از شهود است. 

 بینی پیشحمایت از شاهد در پرتو رویکردهای حمایتی مختلف امکان پذیر است؛ یکی از موثرترین و کارآمدترین رویکردها، 

وی و شکلی( است؛ تا مقام قضایی بتواند با توجه به قانون و ضرورت اعمال این برنامه ها اقدامات حمایتی در قوانین کیفری )ماه

دیده شهادت  در هر مورد خاص، دستور به اجرای آنها بدهد. دادرسی منصفانه و اجرای عدالت، مستلزم آن است که اگر دلیل بزه

عرفی کند و اگر مانعی در اجرای این حق به وجود آید، شهود است، وی بتواند به راحتی شهود خود را به مقام صالح قضایی م

اما، در سوی دیگر دعوای کیفری، متهم قرار دارد که با وجود اصل برائت،گاه ناچار به توسل به شهادت شهود  ود.باید برطرف ش

اچار به شهادت روی گناه برای رهایی از این وضعیت ن مطرح گردیده و متهم بی  شود. چه بسا ادعاهای واهی علیه متهمی می

 د.آور
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 یفریک یدادرس نیدر قانون آئ دگانیو بزه د نیاز شهود، مطلع تیحما»( در پایان نامه خود با موضوع 0934) ،یبانیش یهاد

اگر بپذیریم که شهود، مطلعین و بزه دیدگان از مهمترین اشخاص درگیر پرونده های کیفری هستند، تردیدی  «0937سال 

باید برای ارزش نهادن به حقوق اساسی آن ها به سمت یک روش حمایتی نسبت به ایشان حرکت  گذار قانونباقی نمی ماند که 

کند. شناخت و رعایت حقوقی که شهود، مطلعین و بزه دیدگان دارا می باشند امروزه از ضروریات یک دستگاه قضایی عدالت 

مورد شناسایی و احترام قرار  المللی بینناد متعدد حقوقی محور است. این مطلب را که اکثر سیستم های حقوقی مترقی و اس

دیدگان به علت  اند هنوز نتوانسته جایی درخور در سیستم قضایی ایران پیدا کند. در فرآیند حمایت از شهود، مطلعین و بزه داده

های متنوع و به روز  وهطلبد، باید از شی های خاص یا اهمیت و شدت جرایمی که همکاری مضاعف آن ها را می وجود ویژگی

گیری شود. لذا برای شناخت مبنای این اقدامات، شایسته است علل آن را بر مبنای صیانت از حقوق فردی و   حمایتی بهره

کرامت انسانی بشر و حمایت از عدالت ترسیم نمود. پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی در پی کشف اصول استاندارد حمایت از 

کارهایی برای بهبود وضع حمایت از -بوده است تا بتواند راه المللی بیندیده در اسناد و رویه های  بزه حقوق شاهد، مطلع و

 .بیابد 0937حقوق اشخاص مذکور در قانون آیین دادرسی 

 

 روش تحقیق

یل و توصیف استفاده شده، روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است. در این جا در پی تجزیه و تحل مقالهروش تحقیقی که در این 

ی هستیم که از مطالعه کتاب ها، مقاالت، مجله ها، اینترنت و سایر منابع به دست می آید و با عنایت به این که موضوع های یافته

و نتیجتا از بعد منابع تحقیق، تنها در  باشد میحقوق داخلی ما دارای سوابق و مطالعات قابل مالحظه ای ن پژوهش حاضر در

کی از این تحقیق منابعی به طور پراکنده یافت می شود که عمده این منابع با مراجعه به مراکز و منابع مورد بخش های کوچ

داخلی مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته اند مراکزی که حین تحقیق به آنها مراجعه شده است شامل مراکز علمی و دانشگاهی 

ی اینترنت نیز مطالبی راجع به موضوع استخراج و در پژوهش همچنین از بعضی از سایت های متعدد شبکه جهان موجود و

 حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.

 

 شهادت در حقوق ایران

 زین یمطرح بوده و واجد صبغه فقه رانیادله در حقوق کشورها و از جمله ا نیتر از مهم یکیباز به عنوان  ریشهود از د شهادت

 حیطلبد که به تشر می نیتواند موجبات صدور حکم را فراهم آورد و بنابرا می یشرع میراج در با دارا بودن شرایط .باشد یم

 یکه نسبت به امر یست از کسا شاهد عبارت»گفت  توان یم یاصطالح یدر معنا .پرداخته شود رانیمفهوم آن در حقوق ا

آن اطالع  ازدت را احساس نموده و موضوع شها یعنی .خواه تحمل شهادت ،شهادت کرده باشد یخواه ادا ،دهد یشهادت م

 یخاص کس یگرفت که شاهد به معنا جهینت نیتوان چن قسمت می نیذکر شده در ا فیاز مجموع تعار 0.«حاصل کرده باشد

 یعام شامل هر کس یشاهد به معنا کنیاست. ل دهیگانه خود مطلع گرد حواس پنج ازی کی لهیوس هاست که از واقعه مجرمانه ب

 حواساطالعات ناشی از  نیا که ی. در حالاشدب یم« مطلع» گرید ریاطالعات بوده و به تعب یدارا یبه جرم ارتکاب راجع است که

 آمده است. مطلعقسمت آن در  شتریب فیاو نبوده است که تعر

                                                           
 .۳۷۳ ص ،حقوق ینولوژیترم ،محمدجعفر ی،لنگرود یعفرج. 1
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 بینه و مقایسه آن با شهادت

 یشود و از سو می محسوبی شرع لیدل که نهیب یبا مفهوم و معنا ستیشهادت بد ن فیفهم و درک بهتر مفهوم و تعر یبرا

 .میبرشمار زیها را ن آن یها با شهادت تفاوت آن و سپس ضمن تطبیق میآشنا شو ،با شهادت دارد ییها مشابهت گرید

 نیا .«روشن و آشکار شد» یبه معنا «بیانا» ،«یبین« »بان»و صفت مشبهه از ماده  انیآشکار و نما یمعنا هب« نبیّ»نث ؤم بینه

آن ارتباط  یبا اصطالح فقه وجه چیجمع استعمال شده است، اما به ه صورت به بار 17مفرد و  صورت بهبار  03در قرآن کلمه 

 نداشته است.

 

 مفهوم شاهد

باشد و  دهیبه چشم خود د رای ا واقعه ای یکه امر یدهنده و کس یگواه، کننده شهادت یادا» یبه معنا یاز نظر لغو شاهد

شاهد  ،آن جیرا یدر معنا کنیل ،خاص است یبه معنا شاهد از فیتعر نیا 7باشد. می «گواه یبه معن نیندهد و همچ یگواه

 یاز شاهد به معنا فیتعر نیرا درباره آن حادثه بدهد که ا یداشته و قادر است تا اطالعات حضوره است که در مکان حادث یکس

 یخواه ادا ،دهد یشهادت م یکه نسبت به امر یست از کسا تشاهد عبار»گفت  توان یم یاصطالح یعام آن است. در معنا

از مجموع  9.«آن اطالع حاصل کرده باشد ازموضوع شهادت را احساس نموده و  یعنی .خواه تحمل شهادت ،شهادت کرده باشد

 لهیوس هانه باست که از واقعه مجرم یخاص کس یگرفت که شاهد به معنا جهینت نیتوان چن قسمت می نیذکر شده در ا فیتعار

 یدارا یبه جرم ارتکاب راجع است که یعام شامل هر کس یشاهد به معنا کنیاست. ل دهیگانه خود مطلع گرد حواس پنج ازی کی

آن در  شتریب فیاو نبوده است که تعر حواساطالعات ناشی از  نیا که ی. در حالاشدب یم« مطلع» گرید ریاطالعات بوده و به تعب

 .آمده است مطلعقسمت 

 

 مفهوم شهادت در حقوق انگلستان

ن با آختالف یا ااشتراک  موارد تا به پرداخته می شودانگلستان  یفریشهادت در نظام ک فیبه تعر ابتدا قسمت نیاذیل  در

به  یاثبات دعو یبرا لیحقوق انگلستان سه نوع دل در مورد بررسی قرار می گیرد. مفهوم شاهد سپسو  میببر یپ رانیحقوق ا

شفاهی همان شهادت موضوع بحث  لیکه دل یشفاه لیو دل ینیع لیدلی، کتب لیدل: شناخته شده است که عبارتند از تیرسم

هر  معموالً شود و با قول شرف اقامه می ایسوگند  دیبا ق است که توسط شهود معموالً یلیدل یشفاه لیدل. باشد می قیتحق نیا

است که  نیشاهد ا فهیظو کنند و می دعوت شهادت یادا یچند شاهد برا ای کیاظهارات خود  دأییت یبرا یاز اصحاب دعو کی

خبر  یعنیشهادت  یسیدانان انگل آگاه سازد. از نظر حقوق خود و مشاهده درک امور مورد یاتمنصفه را از واقع تیأا هیدادگاه 

که  یخبر دادن از امر یعنیشهادت  زین سیلدر انگ ،رانیهمانند حقوق ا قاًیکه در گذشته رخ داده است و دق یا دادن از حادثه

 حواس قابل درک باشد. لهیوس به

PACEدر قانون موسوم به  کنیل ؛نشده است فیبه صراحت تعر رانیواژه شهادت همانند حقوق ا سیحقوق انگل در
در مورد  4

از نظر قانون  یچه کس ینعی یباشد که اول ( مطرح میcompetenceصالحیت ) ( وimpellabilityشهادت دو عنوان اجبار )

                                                           
 .12۲1، ص 1۳31فرهنگ فارسی عمید، جلد دوم، چاپ هفتم، تهران، انتشارات امیرکبیر،  ،حسن ،عمید. 2

 .۳۷۳ ص ،حقوق ینولوژیترم ،محمدجعفر ی،لنگرود یعفرج. ۳

4. police and criminal ACT. 
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مورد  درمی رسد که به نظر  1باشد. می لیدل هینظر قانون مجاز به ارا از یچه کس یعنی  باشد و دومی دلیل می هیمجبور به ارا

داده شده و در حالت  صیتشخ یموظف به حضور در دادگاه است و شهادت او توسط دادگاه ضرور یاجبار شاهد، و یعنیاول 

در دادگاه  دیبا ،داده شود صیتشخ یکه شهادتش ضرور یو تنها زمان ستیشهادت ن ییت، شاهد ملزم به ادادوم یعنی صالح

 .ابدیحضور 

 

 مفهوم شهادت بر شهادت در حقوق ایران و انگلستان

انان و قدحقو انیم شهادت راجع به شهادت بر اتینظر یپس از توضیح مفهوم شهادت بر شهادت به بررس گفتار نیا در

دو پرونده مرتبط با موضوع در  یسپس موضوع را با بررس و میپرداز یم رانیموضوعه ا نیقوان انیآن در م یبه بررس نینهمچ

 که شاهد امر بوده یاز فرد یول ؛دهیو نشن دهیواقعه را ند ماًیمواقع شاهد مستق ازای  در پاره .میکن یم یریگیپ سیحقوق انگل

« شهادت فرع» که اصطالحاً باشد یم یگریشهادت فرد د خود« مشهود به» گریبه عبارت داست.  افتهیبه وقوع آن اطالع  نسبت

 یعنی ،ها دهینه د ابدی ها تحقق می دهیفقط نسبت به شن شهادت شهادت بر نیبنابرا 6شود. می دهینام« شهادت بر شهادت» ای

 پردازد. می دهیشن یاصل آنچه از شاهد انیشاهد فرع به ب

در خارج از  طفل کیکه  باشدی ممکن است نسبت به مطالب« Hearsay evidence»هادت بر شهادت ش سیحقوق انگل در

بوده و  کسانی جهیدر هر حال نت رایشاهد اصل وجود ندارد؛ ز تیصالح در یفرق نیبنابرا 7؛بزرگسال کیا یدادگاه ارائه نموده و 

 در ادله که همراه با قسم ریبرخالف سا سیحقوق انگل در یباشد. از طرف می سیشهادت در انگل بر شهادت رشیآن عدم پذ

 یقانون مدن 0718گونه که ماده  همان رانیحقوق ا در .ردیگ قسم صورت می رادیشهادت بر شهادت بدون ا ،شود دادگاه ارائه می

 مطرح زیهادت بر شهادت نامر را در مورد ش نیتوان ا می ایاما آ ؛است آور باشد و قطع می لیارزش شهادت به اندازه دل :دیگو می

 :کردتوان دو نظریه مطرح  راجع به ارزش شهادت بر شهادت می نمود.

که  ینظر کس نیباشد. طبق ا آن شهادت می گرین اماره و جزء دآجزء  کیاست.  افتهی لیشهادت بر شهادت از دو جزء تشک

که  یکس یول خواهد بود؛مورد قبول  ،ستشهادت ا رشیکه همان پذ یشهادتش بر طبق قواعد کل ،باشد می میشاهد مستق

است. در  رشیبا توجه به اماره صحت مورد پذ یسخنان و ،پردازد واقعه می انیو از زبان شاهد اصل به ب میمستق ریطور غ به

به  یژگیو نیاختصاص دادن ا بری لیاست و دل «یاماره صحت و درست»بنا به  زیصل نادوم آمده است که اعتبار شاهد  هینظر

است که اعتبار شاهد غیر مستقیم  نیدو شاهد اصل و فرع از لحاظ ارزش در ا نیا یشاهد فرع وجود ندارد. لکن تفاوت واقع

 هست. زیشاهد واسطه ن یو درستکار ییراستگو صلا عالوه بر آن اصل مستلزم

که جنبه حق الناس  یدعاو هیر کلد»راجع به شهادت گفته است:  یفقه یبا توجه به مبان یمدن یدادرس نییقانون آ 790 ماده

سفر، حبس و امثال آن  ،یماریب ای بتیهرگاه به علت غ فوق به شرح ماده (آن ریو غ ی)مال یمدن ای یدارد اعم از امور جزائ

 «.مسموع خواهد بود یبر شهادت گواه اصل یباشد گواه متعسر ایمتعذر  یحضور گواه اصل

پرداخته  0971در ماده  مشابه نیقانون مذکور با مضام 790به تکرار ماده  یمدن یسدادر نییمانند قانون آ زین یمدن قانون

به واسطه مانع  ای افتهیوع است که شاهد وفات سمم یصورت شهادت بر شهادت در» :دیگو می یقانون مدن 0971است. ماده 

                                                           
 .36، ص1۳۲3 ی،بهشت دیدانشگاه شه ی،شناس حقوق جزا و جرم ی،رساله دکتر، سیانگل و رانیا یفریو امارات در حقوق ک نیقرا ،رضایعل ،لو قرجه. 5

 .۳1۲جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص . 3

 .۷6-۷5، صص 1۳۲۷، 2۲ ارهشم ،مجله الهیات و حقوق ،سیو انگل رانیا یفریشهادت بر شهادت در حقوق ک ،رضایعل ،لو قرجه. ۷
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 قیمصاد یمدن یدادرس نییقانون آ 790ده مانند ما زیماده ن نیا .«نتواند حاضر شود رهیغ و و سفر و حبس یماریمثل ب یگرید

 داند. می یلیبر شهادت را تمث شهادت

در این تبصره داشته است:  یا اشاره شهادت بر شهادت به زین 003در تبصره ماده  0937مصوب  یفریک یدادرس نییقانون آ در

استماع آن  ،دادگاه باشد أیر ندمست ،شهادت شاهد بر شهادت ایشهادت شاهد و  او ی که اقرار متهم یدر موارد» :آمده است

 790 هداشت باز هم به موجب ماد وجود نمی زین یا مقرره نیکه چن یدر صورت .«است  الزامی أیصادرکننده ر یتوسط قاض

و  یامور اعم از مدن همه شامل 790 هماد رایز ؛شده بود رفتهیپذ یفریشهادت بر شهادت در امور ک یمدن یدادرس نییقانون آ

 تعیین نموده است. فیتکل یفریامور ک یبرا یمدن یدادرس نییاست که چگونه قانون آ یباق رادیا نیا هرچنداست.  یجزائ

صل از دو نفر عادل اکه شاهد  است نیا« استرعا»اند. منظور از  قائل شده کیتفک« شهادت بر شهادت»و « استرعا» نیب یبرخ

مشهود له استماع کنند که این امری مجزا از شهادت بر شهادت است. طبق  حق و حفظ حقوق یخواهد که شهادت او را برا می

شنود که چهار شاهد عادل  نظر این عده از نویسندگان شهادت بر شهادت زمانی است که فردی در دادگاه حاضر است و می

 اند. داده« زنا»شهادت به 

 

 مقایسه مطلع و شاهد

ها  تفاوت انیمطلع از رهگذر ب و شاهد انیم یبهتر کیست تا به تفکا بهتر آن ،گرفت اشاره قرارمورد  قبلیکه در بند  طور همان

شاهد  فیبنا به تعر ای افتهی یاطالع به وقوع امر یکه به نوع استی عام شامل هر کس ی. مطلع در معنامیدو برس نیا زاتیو تما

را به  شاهد ودیها و ق تیاز محدود یاریخاص بس یمعنا اما مطلع به ؛ردیعام مطلع قرار گ یمعنا مجموعه ریتواند ز می زیاو ن

 رانیا یفریک یمطلع در قانون آیین دادرس و شاهد انیکه همان موارد تفاوت م ریتوان به موارد ز همراه ندارد و از آن جمله می

 است اشاره نمود:

موارد به  یبه شهادت مردان و بعض یاز موارد دعو یبعض در رایز ؛است رگذاریثأشهادت ت رشیشاهد در پذ تیکه جنس نیا

در  کیتفک نیا سیوجود ندارد. البته در حقوق انگل یتیمحدود نیمطلعان چن یکه در گواه حال آن ؛شود شهادت زنان ثابت می

شهادت  یرا صالح به ادا افراد همه که 0333بدان جهت که مطابق قانون عدالت جوانان مصوب  ،بوده یاظهارات مطلعین منتف

 کیقائل به تفک یسیانگل گذار قانونشهادت شهود  خصوص گونه که در نمود که همان یریگ جهینت نیچن توان یه مدانست

 بحث مردود است. نیا یاول قیبه طر زین نیدر خصوص مطلع ،نشده است یتیجنس

 

 مبانی شهادت در فقه، حقوق ایران و انگلستان

اعتبار شهادت  یاست. درک مبان شهادت ارزش یریگ در شکل یو عرف یحقوق ،یقواعد فقه یرگذاریتأث زانیم ،یاز مبان منظور

شهادت شهود در فقه و  یمبان یکه ابتدا به بررس طلبد یم، است یفقه واجد صبغه الخصوص، که على رانیشاهد در حقوق ا

 .میانگلستان بپرداز یفریشهادت در حقوق ک یمبان یو سپس به بررس شود پرداخته رانیا یحقوق داخل

 

 مبانی حجیت شهادت

خواهد بود.  گفتار نیموضوع مورد بحث در ا ،فیتکل ای رود یشمار م حق به کیشهود  یشهادت در دادگاه برا یادا ایآ نکهیا

 مختصرا مورد بررسی قرار می گیرد. باشد یمسئله حاکم م نیدر خصوص ا یدگاهیچه د هیدر فقه امام نکهیا
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 در فقه امامیه

 یو ادا اند دانسته فیتکل شهادت را عهیش یشده است. فقها دیکأمهم ت اریبس لیدل کیبه شهادت به عنوان   فقه اسالمی در

 ینیآن را واجب ع یاما برخ ؛است ییکفا واجب شهادت یکه ادا ستا نیا اند و اجماع فقها بر دهشهادت را واجب شمر

شهادت فرا خوانده شده  یکه شاهد به ادا یاند: در صورت د و فرمودهان در مقابل قول مشهور قائل به تفسیر شده یا اند. عده دانسته

دالیل وجوب شهادت  .ستیآن واجب ن یادا ،شهادت دعوت نشده باشد یبه ادا که یدر صورت کنیل ؛است واجب آن یادا ،باشد

 ست از:ا عبارت هیامام یفقها دگاهیاز د

شهادت را » :نمونهی . براشود یشهادت استنباط م جابیها است ق آنوجود دارد که از منطو یاتیقرآن آ در :نآقر اتیآالف: 

 3«.دیخدا به پا دار یبرا شهادت را» 8.«کس آن را کتمان کند قلبش گناهکار است و هر دیکتمان نکن

تا شهادت دهد  یطور ایکه شهادت را کتمان کند  ی)ص( فرمود: کسامبریپ»)ع(: جابر از امام محمد باقر تیروا: وایاتب: ر

محشور خواهد شد و بر  یاهیس رو با امتیق در ،دست آورد هرا ب یمال مسلمان ایشود و  ختهیر یآن خون مسلمان لهیوس هب

از تو  یاگر کس» :دیفرما یمنیز  )ع(امام رضا «.شناخت او را با اصل و نسب خواهند قیخواهد بود که خال انینما  صورتش زخمی

فرمود خداوند به شما امر نموده است امانات را به اهلش  متعال ده. همانا خداوندشهادت ب ،درخواست شهادت دادن کرد

 یادا یبه صراحت اجبار اشخاص را برا رانیا یقانون اساس 98 اصل 01ظلم کرده است. ،کتمان شهادت کند که یو کس دیبرگردان

 قتیکشف حق یحق دارد که برا شاهد نیبنابرا .عمل مرتکب را قابل مجازات دانسته است و شهادت ممنوع دانسته یادا

 .دینما یشهادت خوددار یاز ادا نکهیا ایبدهد  شهادت

شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار »دارد که می  اشعار نیچن 971در ماده  0937کیفری  یدادرس نییآ قانون کنیل

حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت  می شود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف

شاهد یا کسب اطالع از مطلع باشد و یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت 

«. ددر احضاریه شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا کسب اطالع و نتیجه عدم حضور ذکر شو :تبصرهد. حضور جلب می شو

چنانچه در موعد  است که برابر قانون احضار شده یگواه» :نکهیدارد بر ا می اشعار 749در ماده  زین یمدن یدادرس نییقانون آ

 .«دوباره احضار خواهد شد ابدیمقرر حضور ن

 

 فرآیند آشناسازی و آماده سازی شهود

ارد، از آنجا که ممکن است شاهد، در د در اثبات اتهام  معرفی شده توسط شاکی یا دادستان، نقش بسیار مهمی شهادت شهود

شود، دچار مشکل گردد و نتواند مطالب خود را به نحو  پرسیده می االت که در دادگاه از اوؤگویی به س بیان حقایق و پاسخ

آماده ساختن  منظور بهبینی گردیده است، جلسه یا جلساتی  پیش  نظام دادرسی اتهامی مناسب بیان کند، طی فرایندی که در

گیرد و وی با  قرار می شود و در آن، دالیل شاهد، مورد بررسی اهد برای ادای شهادت و بیان اطالعات، در دادگاه برگزار میش

شهادت در اثبات جرم و حمایت از شهود، برای  شود. هدف از این اقدام، افزایش تأثیر االت در دادگاه آشنا میؤچگونگی طرح س

                                                           
 .2۲۳ هیآ ،سوره بقره، ۳42 ص ،1۳۲۲ی، رضو  نشر دانشگاه علوم اسالمیمشهد،  ،چاپ اول ی،، ادله اثبات دعودرضایحم ،زاده یحاج؛ عباس، زراعت. ۲

 .یه دومآ ،سوره طالق. 1

 .1۲6ص ، 1۳۲2 ی،رضو  اسالمی نشر دانشگاه علوممشهد،  ،چاپ اول ی،فریک یادله اثبات دعاو ،سندگانیاز نو یجمع. 16
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های  ای مرسوم در برخی از نظام سازی شهود، رویه آماده 00باشد. اطالعات می هادت یا بیانآمادگی روحی و ذهنی برای ادای ش

07مخصوصاً در ایاالت متحده امریکا است.، دادگستری ملی
 

رویکرد اول، فرایند آشناسازی  سازی شهود، برای محکمه وجود دارد؛ دو رویکرد متفاوت نسبت به فرایند آشناسازی و آماده

و نقش ایشان، جایگاه شاهد در رسیدگی و نیز فرایند ادای  کنندگان در دادگاه له آن، شهود با سایر شرکتوسی است که به

شود  سازی، به شاهد اجازه داده می  گردند. در رویکرد دوم، نسبت به فرایند آماده آشنا می طور کلی هشهادت و بیان اطالعات، ب

بهتری داشته باشد.  دادگاه ارائه کرده، مرور نماید تا حافظه وی عملکرد اظهارات پیشین خود را که به مأموران تحقیق که

االتی ؤکرده است، اجازه داده شود که س ممکن است در طی این فرایند به دادستان و یا طرف دیگر دعوا که شاهدی را دعوت

09سازی به وی ارائه نماید. را در طی جلسات آماده که در هنگام ادای شهادت در جلسه دادگاه از شاهد خواهد پرسید
 

بخش اول، یعنی فرایند  سازی شاهد تقسیم نمود. توان به دو بخش آشناسازی و آماده بنابراین فرایند مورد بحث را می

که برای ادای شهادت و بیان اطالعات فراخوانده د شود. بسیاری از شهو آشناسازی، باعث اختالف و منازعه بین طرفین دعوا نمی

های مورد  ها و فناوری ها و رویه حضور نیافته باشند، لذا، نمودار کلی دادگاه کن است هرگز در هیچ دادگاهیشوند، مم می

 برای آنان ناآشنا خواهد بود. بنابراین بازدیدی از سالن دادگاه و گذری بر کیفیات خاصی رسیدگی، کامالً برداری در فرایند بهره

از این جهت که، تا حد امکان،  ات، با آن مواجهه خواهند داشت، ضروری است؛ همکه شاهد در طی ادای شهادت و بیان اطالع

04پذیر گردد. ادله از جانب آنان، امکان آسایش برای شهود فراهم شده و هم از این باب که ارائه کارآمد
 

لقای شهادت به شاهد تلقی ای ا گونه رسد و شاید به سازی شاهد، بسیار موسع به نظر می بخش دوم، در برخورد با مسئله آماده

االت نیز ؤدادگاه طرح خواهد شد، ممکن است پاسخ شاهد، با س االتی که در آینده در جلسهؤشود؛ چرا که متعاقب ارائه دقیق س

طرفانه به نظر  سازی شاهد، برخالف رعایت حق متهم به محاکمه منصفانه و بی آماده گونه مورد سنجش قرار گیرد و این

پرسیده  االتی که در دادگاهؤسازی، در حکم تمرین س توجه داشت پرسش و پاسخ از شاهد در جلسه آماده باید 01رسد. می

صورت بالقوه  هخواهند شد، ب االتی که در جلسه دادگاه مطرحؤتوانند با س االت، میؤگونه س شود، نخواهد شد؛ اگرچه این می

الی که با شاهد تمرین ؤباشد و هر س االت به وی نمیؤس لزم ارائهسازی شاهد، مست اشتراکاتی داشته باشند. بنابراین آماده

تواند فرض هرگونه  گونه رفتار با شاهد، می نماینده دادسرا خواهد بود، این العمل از جانب شود نیز، بدون ارائه عکس می

 را منتفی سازد. دهی به ادله وی جهت

اما بسیاری از  ؛یابد واند به قاضی کمک کند که به حقیقت دستت سازی می های جلسه آماده همچنین، اگرچه برخی از جنبه

خواندن اظهارات پیشین خود، در ارائه  های دیگر آن، صدمه زننده خواهد بود. در عین حال اجازه دادن به شاهد برای جنبه

اهد بود که وقایع را با کرد. برای شهود و مطلع، دشوار خو کارآمد ادله یاری نموده و به قاضی برای کشف حقیقت کمک خواهد

به یاد آورند، مخصوصاً زمانی که این وقایع، صدمات روحی بر آنان وارد نموده  جزئیات دقیق و به ترتیبی که رخ داده بودند،

                                                           
 .۳1ص  ،1۳۲1، المللی مجله حقوقی بینویژنامه  ،ترجمه فرخ سیری، منصور ،الملل کیفری سازی شهود در حقوق بین آماده، تیلور، بی دون. 11

ها نیز همانند دیوان کیفری  که آن دادگاه حالی اند، در در رویه قضایی خود پذیرفتهسازی شهود را  المللی یوگسالی سابق و رواندا و دادگاه ویژه سیرالئون، فرایند آماده های کیفری بین دادگاه. 12

 (.46ص )همان،  سازی نداشتند. المللی، هیچ صراحتی در قوانین موضوعه خود در مورد جواز اجرای فرایند آماده بین

 .۳۲، ص 1۳16، 2شماره  ،پژوهشنامه حقوقی ،سازی شهود ل آمادهالمللی در قبا رویکرد دیوان کیفری بین، فرد، بهزاد و فقیه محمدی، حسن رضوی. 1۳

 .52 همان، ص. 14
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از طریق ارائه اظهارات پیشین شاهد و مطلع به وی، پیش از ادای شهادت و بیان اطالعات، به این  باشد. لذا کارآیی بیشتری

06ه به یادآوری ذهنی او یاری شود، به دست خواهد آمد.ک منظور
 

سازی یعنی مرور ادله وی و حتی تمرین آنچه که مقرر است، شاهد در جلسه دادگاه اظهار  از طرف دیگر، اجرای فرایند آماده

هایی که دارای  و آنپذیر  به شهود، مخصوصاً قشر آسیب تواند می های شاهد االت و سنجش پاسخؤالبته بدون ارائه دقیق س؛ کند

راهم نکردن فرصتی برای اینکه شاهدبتواند پیش از آغاز جلسه رسیدگی، مفاد ف کمک نماید. باشند، بسیار مشکالت روحی می

 دان بیان نموده و با اطمینان بیشتری در جلسه حاضر شود، کیفیت ادای شهادت و بیان برای یک حقوق شهادت خود را

07یابد. جلسه دادگاه، حضور می تر و آرامش خاطر کمتری در قلیل خواهد داد و شاهد با ترس بیشاطالعات، از جانب شهودرا ت
 

کنند تا وضعیت  برگزار می در تعدادی از کشورها، پلیس، دادستان و مقامات دادگستری، جلسات اولیه و منظم با شهود دادرسی

هوشی،   که شهود از ناتوانی ویژه و هنگامی نوجوانروانی آنان را مشخص نمایند. این جلسات در خصوص شهود کودک یا 

بر کیفیت ادای شهادت از سوی آنان مؤثر است، کمک شایانی  برند که عملکرد اجتماعی یا ناتوانی یا اختالل جسمانی رنج می

یفری به هنگام تماس با فرایند دادرسی ک  پذیر و هر شخص بزرگسالی است که آسیب کنند. اولین کار، شناسایی شهود می

 کند؛ فنون مصاحبه گفتگو درباره ، پلیس اولین نهادی است که با این افراد تماس برقرار میدارند. معموالً مالحظات خاص نیاز

 پشتیبانی در تمامی سازی با تشریفات و روند محاکمات باید کانون توجه قرار بگیرد. ترتیبات رسیدگی در دادگاه و آشنایی

شاهد یا حتی راهنمایی شاهد، قبل از  ولی نباید به شکل گفتگو و تبادل نظر یا تمرین شهادت ؛استمراحل یک پرونده الزم  

 محاکمه باشد.

هستند. صالحیت و  خدمات معاضدتی باید از سوی افراد متخصص اداره و اجرا شوند، که از ادارات تحقیق و تعقیب مستقل

و به ابعادی چون اصل رازداری در اطالعات  ه وضوح تعریف و گنجانده شودهای پشتیبانی دولت، ب ها باید در شبکه اختیارات آن

مستقیم در پرونده دخیل هستند، باید توجه خاص شود. پرسنلی  طور مستقیم یا غیر مشترک و مناسب بودن اشخاصی که به

 های الزم را کسب کنند: دخیل هستند، باید در خصوص موارد زیر آموزش دیده و مهارت که در امر تأمین خدمات برای شهود

بحث و تبادل نظر درباره  پذیر باشند، ولی بدون که ممکن است آسیبی دانش و مهارت الزم برای کار کردن با شهود (الف

، ها های پلیسی و قوانین دادگاه دانش و درک الزم از قوانین جزایی، تشریفات و رویه (ب، هر نحو  پرونده مربوط یا هدایت آنان به

سازی اجازه  رویه آماده 08نایی ایجاد ارتباط بین اعضای خانواده و نهادهایی که ممکن است با فرایند قضایی مرتبط باشند.توا (ج

های آنان، آزادانه و  کنندگان در آن و نقش شرکت کمک شود تا با درک کامل از فرایند رسیدگی دادگاه، دهد که به شاهد می

فراهم ( 0 گردد: سازی شهود است، حاصل می ذیل که بخشی از رویه آماده یق اقداماتبدون ترس شهادت دهند. این هدف از طر

( 7، ال خواهند پرسیدؤشاهد در دادگاه س کردن فرصتی برای شاهد، جهت آشنایی با وکیل دعاوی دادسرا و سایر کسانی که از

مباحثه در خصوص ( 9، رسیدگی نایی با فرایندکنندگان در فرایند رسیدگی و نیز آش آشنا کردن شاهد با سالن دادگاه، مشارکت

متذکر شدن ( 4، درخواست به دادگاه برای اقدامات حفاظتی موضوعات مرتبط با امنیت و ایمنی شاهد، با هدف تبیین لزوم ارائه

یح فرایند طرح توض (1، و بیان اطالعات دارد این امر به شاهد، که وی الزام قانونی اکید به بیان حقیقت در هنگام ادای شهادت

                                                           
 .54 همان، ص. 13

 .55 ، همان، صفرد، بهزاد و فقیه محمدی، حسن رجوع شود به: رضوی 2661ژانویه  2۲برای مطالعه بیشتر به پرونده دعوای دادستان علیه لوبانگا در جلسه استماع مورخ . 1۷

 .44 صیافته،  های کیفری مربوط به جرایم سازمان بهترین راهکارها برای حمایت از شهود در پرونده ،دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد. 1۲
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قضات مورد مصاحبه بیان داشتند، در رویه قضایی ایران چنین راهکاری تحت  03ال اولیه، پرسش متقابل و پرسش مجدد.ؤس

 وجود ندارد.« آشناسازی شهودسازی و  آماده» عنوان

 

 پنهان ماندن اطالعات مربوط به شاهد

هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا »  قانون آیین دادرسی کیفری مقرر گردیده است: 704در ماده 

از شاهد یا مطلع و با  حمایت منظور بهلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد، بازپرس مط

هویت، مشخصات خانوادگی و محل   به عدم افشای اطالعات مربوط (کند:... ب ذکر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ می

 ...«.سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع

عدم »است:  آمده قانون آیین دادرسی کیفری 704ماده  0نامه اجرایی حمایت از شهود موضوع تبصره  آیین 3همچنین در ماده 

شود اعم از هویت،  می مواردی است که موجب شناسایی شاهد یا مطلع یا خانواده وی  افشای اطالعات، ناظر به تمامی

نامه مذکور بیان گردیده است:  آیین 01در ماده «. مشخصات خانوادگی، محل سکونت، اشتغال، یا نوع فعالیت یا هر امر دیگر

گیرد، مقام قضایی مکلف است، شرایط قانونی الزم برای  در مواردی که شهادت بدون افشای اطالعات شاهد یا مطلع صورت می»

نامه  آیین 00در مورد اینکه نسبت به چه کسانی باید اطالعات افشا نشود، ماده «. احراز نماید در این مورد نیزادای شهادت را 

قانون،  704 عدم افشای اطالعات شاهد یا مطلع یا خانواده وی در صورت احراز شرایط مذکور در ماده» کند که: مذکور اشاره می

 «.شود ها یا سایر افراد نباید افشاء اعم از شاکی یا متهم یا وکیل آن مطلق بوده و اطالعات مزبور برای هیچ شخصی

 

 تحقیق از شاهد

االت الزم را برای روشن ؤس برای کشف حقیقت الزم است که بازپرس از شهود، تحقیقاتی را به عمل آورد و ضمن تحقیقات،

به شرح ذیل و روانی شاهد، حقوقی را برای وی،  روحی ها بپرسد. در جریان تحقیقات، برای کاهش فشارهای شدن موضوع از آن

 د.ان نظر گرفته در

که دلیل  در صورتی»دارد:  قانون آیین دادرسی کیفری بیان می 714ماده  7: تبصره الکترونیکی صورت بهامکان تحقیق ( 0

با رعایت مقررات راجع به  الکترونیکی و صورت بهتواند  پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می

این  669تا  643منظور از مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، مقررات مندرج در مواد ؛ «عمل آید دادرسی الکترونیکی به

متهم نیز توجه  اما به حقوق دفاعی ؛، تحقیقات الکترونیکی را تجویز نموده استگذار قانوناست. در این تبصره، اگرچه قانون 

پرونده نباشد، تا متهم تنها به دلیل عدم  استفاده از وسایل الکترونیکی را زمانی مجاز دانسته که شهادت، تنها دلیل نموده و

 شناخت شاهد و ناتوانی در جرح او، محکوم نگردد.

ن، در تحقیق مجدد از شهود و مطلعا»... قانون آیین دادرسی کیفری آمده است:  717: در ماده عدم امکان تحقیق مجدد( 7

؛ بنابراین برای تحقیق مجدد از شهود «مجلس قید شود بالمانع است. دلیل ضرورت باید در صورت موارد ضرورت یا مواجهه آنان

قانون آیین  977همچنین در ماده  مجلس قید شود. نیاز است که ضرورت وجود داشته باشد و همچنین دلیل ضرورت در صورت

تواند... بعد از تحقیقات انفرادی، برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا  ادگاه مید»دادرسی کیفری مقرر گردیده است: 

بنابراین در مرحله رسیدگی دادگاه، تحقیق مجدد «. انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید صورت به با نظر خود مجدداً
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د دادگاه است، اگرچه در این ماده قید مدعی خصوصی یا با نظر خو انفرادی یا جمعی از شهود بر حسب درخواست متهم یا

و اشاره به لزوم وجود ضرورت  انون آیین دادرسی کیفریق 717اما با توجه به ماده  ؛است ضرورت برای تحقیق مجدد نیامده

 مجدد از شهود در مرحله رسیدگی دادگاه را نیز در صورت وجود ضرورت جایز دانست. توان تحقیق برای تحقیق مجدد، می

از شهود و مطلعان موضوع  نامه اجرایی حمایت آیین 7ت تشکیل جلسات متعدد برای استماع اظهارات شاهد، ماده در صور

قضایی، تشکیل جلسات متعدد که به تشخیص مقام  در صورتی: »دارد مقرر می قانون آیین دادرسی کیفری 704ماده  0تبصره 

بنابراین، ؛ «نامه باید در تمامی جلسات رعایت شود آیین مقررات این برای استماع اظهارات شاهد یا مطلع ضرورت داشته باشد،

در صورت ضرورت وجود دارد که باید مقررات  متعدد برای استماع اظهارات شاهدجلسات طبق تبصره مذکور، امکان تشکیل 

 در تمام جلسات رعایت گردد. نامه مذکور آیین

ای که  تواند از هر دستگاه فنی بازپرس همچنین می»... آمده است:  017 در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در ذیل ماده

در مورد حمایت از شهود بیان  716-60عالوه بر این، در ماده  71«دهد، استفاده کند... ارتباط با شاهد را می اجازه برقراری

ورد استماع را از طریق یک دستگاه تواند مواجه با شاهد م ی، میأا فرستاده شده نزد مرجع انشای رشخص متهم ی: »گردیده

دهد، درخواست نماید. نظر  جو از این شاهد توسط وکیل وی از این طریق را می و فنی که اجازه استماع شاهد از راه دور یا پرس

شاهد شود. اگر دادگاه به تکمیل اطالعات از طریق استماع  فنی مناسب، استماع می های شاهد گمنام، از طریق استفاده از شیوه

اطالعات یا یکی از اعضای دادگاه که برای انجام این استماع  ی انجام تکمیلادستور دهد، شاهد توسط بازپرس انتخابی بر

 «.شود می بینی شده توسط بند پیشین، استماع انتخاب شده است و با استفاده از دستگاه فنی پیش

دهد که متهم و دوستان و آشنایان او در جلسه  زمانی رخ می نوع رایجی از تهدید: جداگانه و محرمانه صورت بهتحقیق ( 9

ندهند.  نمایند که شهادت یا اطالعات های تهدیدآمیز به شاهد القا می دار و ژست های معنی با نگاه مقدماتی و اولین تحقیقات

گردد. این  د از طرف متهم میشهو تهدید زمان باعث برخورد این افراد و احتماالً تحقیق از متهمان و شهود در کنار هم و هم

 نماید که مورد انتقام قرار خواهند گرفت. این ترس را در شهود ایجاد می ها و حرکات تهدیدآمیز متهم، نزدیکی و ارتباط و حالت

بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان، جداگانه و بدون حضور متهم »دارد:  قانون آیین دادرسی کیفری بیان می 717ماده 

استفاده از این ماده  هرچند...«. رساند کند و به امضا یا اثر انگشت آنان می کند و منشی اطالعات ایشان را ثبت می می تحقیق

شهود و  از هر یک  داشت که مقرر می گذار قانونبهتر بود،  باشد؛ اما قانونی جهت پیشگیری از تهدید شهود بسیار مفید می

های انتظار  توأمان و نشستن کنار یکدیگر، در سالن صورت بهعه نمایند. حضور این افراد مراج متهمان، جداگانه به نهاد تحقیق

یک زمان دیگر و طی  همین دلیل بهتر است تدبیری اندیشیده شود که شهود در یک زمان و متهمان در باشد. به می تهدیدزا

ها به حداقل خود برسد.  احتمال برخورد آن مبادرت واوقات جداگانه برای تحقیقات به نهاد تحقیق مراجعه نمایند تا نزدیکی و 

 70حدودی چنین تأثیر مثبتی را در پی داشته است. های مجزا و انتظار تا تجربه دیگر کشورها در تهیه سالن
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 حق سکوت شاهد

ت از شده و عبارت اسباشد و از زمره حقوق دفاعی ایشان محسوب  از زمره حقوق متهمان می« حق سکوت»اصوالً تفهیم 

حال این «. االت ضابطان دادگستری و مقام قضایی در مورد اتهام مطروحه علیه اوؤامتناع و خودداری متهم از پاسخ دادن به س»

 مطروحه پاسخ دهد؟ االتؤطرح است که، اگر شاهد، در دادسرا یا دادگاه حاضر شود، آیا او باید به سمال ؤس

بازپرس پیش از شروع به تحقیقات،... نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، »است:  قانون آیین دادرسی کیفری آمده 713در ماده 

سابقه محکومیت کیفری و درجه  ، شماره تلفن ثابت و همراه و(ایمیل)شغل، میزان تحصیالت، مذهب، محل اقامت، پیام نگار 

نماید و در  ال میؤن پرونده را سمطلع با طرفی شاهد یا  قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی

 «.کند مجلس قید می صورت

دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد،... نام، نام »قانون آیین دادرسی کیفری بیان گردیده است:  977همچنین در ماده 

تلفن ثابت و همراه  هخانوادگی، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملی، میزان تحصیالت، مذهب، محل اقامت، شمار

او با طرفین را سؤال و   خادم و مخدومی و سابقه محکومیت کیفری شاهد و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه

 اطالعات را در اختیار مأمور تحقیق و دادگاه قرار دهد. باید این بنابراین شاهد؛ «کند مجلس قید می در صورت

 

 حمایت های مالی از شهود

است که به منافع  ها نیز در این در جوامع کنونی، اشخاص برای گذران معیشت، مجبور به انجام کار هستند و تالش آن

ها  به دست آوردن درآمد روزانه آن کنند تا از انجام هر کاری که مانعی در راه سعی می اقتصادی بیشتری دست یابند. غالباً

تدابیر مختلفی استفاده کنند؛ در این راستا اگر شاهد،  های خود از موال و داراییگردد، پرهیز نموده و همیشه در نگهداری ا

ها را تهدید به از بین بردن اموالشان نماید، امکان  خود را تعطیل کند و متهم نیز آن ادای شهادت مجبور شود، کار منظور به

طلبد، تا  اطالعات می شویق شهود به ادای شهادت و بیاناینکه شاهد از ادای شهادت امتناع ورزد، بسیار زیاد است. در نتیجه، ت

 های مالی حمایت در ذیل این مبحث به بررسی های مالی مؤثری صورت گیرد؛ بر این اساس ها، حمایت در صورت ضرورت از آن

کمک به  دت وهایی است که آنان در راستای ادای شها ها و هزینه از جمله نیازهای شاهد، پرداخت خسارت پرداخته می شود.

حمایت از شاهد پرداخته است که  در قانون آیین دادرسی کیفری، به گذار قانونشوند؛ لذا  دیده در احقاق حق او، متحمل می بزه

ها مورد تهدید  طلبد که اگر اموال آن برای حمایت مالی از شهود می گردد. همچنین برای ادای شهادت متحمل ضرر و زیان می

 توان به پرداخت تعهدات قانونی شاهد، های مالی می الزم از اموالشان صورت گیرد. از دیگر حمایت ایه قرار گرفت، حمایت

شکلی از تهدید علیه شهود خصوصاً در مواردی که شاهد خودش . ها اشاره داشت حمایت اقتصادی و تأمین امنیت شغلی آن

 معموالً از نظر اقتصادی زنانی که استقالل اقتصادی ندارند های خانوادگی، تهدیدات اقتصادی است. خشونت هست و در  دیده بزه

بیشتر، زنان از لحاظ مالی به  ویژه در کشور ما که شوند. این امر به های خود دچار مشکل می برای یافتن سرپناه و تأمین هزینه

مراجعه به پلیس و بیان شکایت خود  طرف شوهر، قادر به دیدگی، از ها در مواقع بزه هستند، باعث گردیده تا آن  شوهران وابسته

 و ادای شهادت و اظهار اطالع نباشند.

دختر، به دلیل وابستگی  ویژه اطفال باشد. کودکان به در مورد کودکان نیز تهدیدات اقتصادی، شکل بسیار رایجی از تهدید می

ها رایج  ادگی که تهدیدات اقتصادی در آنعالوه بر موارد خشونت خانو شدید به والدین، در معرض خطر این تهدید قرار دارند.

ویژه در بخش  عنوان نمونه در حوزه کاری به تواند وجود داشته باشد. به های دیگر نیز می حوزه است، این شکل از تهدید در
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ه شهود، علی برای فشار  تواند به عنوان اهرمی تهدید به اخراج نمودن کارگر با توجه به تبعات منفی اقتصادی آن، می خصوصی،

 مورد استفاده قرار گیرد.

دارند. این دسته  نمایند، نیز در این دسته قرار مهاجرین غیر قانونی به کشورهای دیگر که معموالً برای کار به آنجا سفر می

ج، گیرند و به علت تهدید به اخرا استفاده و شکنجه قرار مورد سوء  ممکن است بنا به دالیلی از جمله تبعیض نژادی و قومی

توانایی شاهد، برای دستیابی سریع به استقالل مالی از طریق تأمین آموزش،  77نتوانند ادای شهادت یا اظهار اطالع نمایند.

شهود،  ها و تجربه کاری، عاملی مهم در از بین بردن تنش و اضطراب ناشی از برنامه و کمک به توسعه مهارت ای، آموزش حرفه

 این مبحث به بررسی دقیق تر این موضوعات پرداخته می شود.در  ظ وضعیت مطلوب است.برای رعایت قوانین برنامه و حف

 

 پرداخت خسارت در صورت ادعای ضرر و زیان

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

توجه قرار بگیرد. چه بسا شهود برای ادای شهادت مجبور  تواند مورد یفری است که میهای حمایتی غیر ک باشد، از جمله شیوه

که  تعطیل نموده و برای رفت و آمد به دادگاه نیز هزینه پرداخت نمایند؛ بنابراین در صورتی شوند، یک یا چند روز کاری خود را

حمایت از  منظور به اطالعات را نمایند، دادگستری شهود ادعای خسارت و جبران ضرر و زیان حاصله از ادای شهادت و بیان

 79ها را بنماید. ها، باید جبران خسارت وارده به آن آن

 

 تغییر در وضعیت جسمانی شاهد

در » آمده است: انون آیین دادرسی کیفریق 704ماده  0نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان موضوع تبصره  آیین 01در ماده 

ها بگیرد و احتمال شناسایی  ایی در راستای حمایت از شهود و مطلعان، تصمیم به عدم افشای اطالعات آنمواردی که مقام قض

تدابیری جهت جلوگیری از افشای هویت شاهد  شاهد یا مطلع از طریق صوت یا تصویر وی وجود داشته باشد، مقام قضایی باید

که وضعیت  است. بدین صورت د، تغییر وضعیت جسمانی شاهدیکی دیگر از تدابیر حمایتی از شهو«. و مطلع اتخاذ نماید

جراحی »این شیوه حمایتی به دو صورت،  ای تغییر یابد که متهم نتواند شاهد را شناسایی کند. اتخاذ ها، به گونه جسمانی آن

 گردد. انجام می« تغییر صدا و تصویر»و « پالستیک

 

 رویکرد نظام کیفری انگلستان در حمایت از شاهد

 مایت از شاهد پیش از شروع محاکمهح

اطالعات احضار  هیارا ای شهادتی محکمه جهت ادا یاز سو شانیکه ا شود یآغاز م یراجع به حقوق شهود از زمان تیحساس

دانست و به حفظ حقوق آنان در  یفریک یدگیرس ندیاز فرآ یعضو شهود را توان یمرحله به بعد است که م نیو از ا گردند یم

 تیحما»انگلستان توسط بخش  یها همان خدمات شهود در دادگاه ای« witnesses service»سه توجه نمود. قسمت پرو نیا

و  دگانید شهود، بزه یرا برا الزمی اطالعات عمل زیو محرمانه و ن گانیرا یها تیو حما گردد یاداره م 74«دگانید از بزه

  بر دستورالعمل . بنادینما یپس از استماع سخنان شهود فراهم م نیهمچن و شانیو در حین استماع اظهارات ا قبل، شان خانواده
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 .163 ، صالمللی از شهود در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بینحمایت  ،نژاد، زینب باقری. 2۳
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 یبررس مورد الًیاست که ذ یگر خدمات بخش در انگلستان و ولز قسمت خدمات شهود ارائه یها دادگاه ی وسلطنت یها دادگاه

 .قرار خواهد گرفت

 

 حق برخورداری از معاضدت حقوقی

شاهد شناخته شده است، حق  نیهمچن متهم و یانگلستان برا ژهیو ال به کامن یظام حقوقبا ن ییکه در کشورها یجمله حقوق از

 76)سولیسیتر( یو مشاور حقوق barrister 71باریستر()مدافع  وکیل از یا حق برخورداری ییاز معاضدت قضا یبرخوردار

solicitor است. دهیاشاره گرد 0384مصوب  یفریو ادله ک سیقانون پل 18امر در ماده  نیباشد که به ا می 

برخوردار است، حق مزبور  یو مشابهی تیشود و از حقوق حما شاهد به مثابه متهم فرض می س،یانگل یآنجا که در نظام حقوق از

کند  میاز شهود، آن را به شاهد تفه ییو بازجو قیمکلف است قبل از شروع به تحق سیاز حقوق مسلم شاهد هست که پل یکی

 در تواند در جلسه دادگاه و می یقابل ابطال در دادگاه خواهد بود و قاض یتوسط و  مییجلسه تنظ صورتنکند،  نیو اگر چن

مجلس  است، صورت دهیاخذ گرد بکارانهیفر نادرست و یندیکه در فرا یلیرد دل بر یمبن یو یشده برا ینیب شیپ اریاخت یاجرا

 77.دیرا ابطال نما سیتوسط پل  مییتنظ

 

 جریان محاکمه حمایت از شاهد در

شاهد به مثابه متهم فرض  ،انگلستان یفریبودن نظام ک  با نظر به اتهامی ،دیبدان اشاره گرد پایان نامه نیکه در ا طور همان

 نیمصداق ندارد. لذا در ا رانیا یفریموضوع در نظام ک نیا که یبرخوردار است. در حال یمشابه و یاز حقوق طبعاًو  شود یم

 شانیا تیعدم وجود مصون ایوجود به  در گفتار دوم وی گیرد مورد مداقه قرار م سیحق سکوت شهود انگل اولگفتار در  مبحث

ی خواهد ریگ یپ سیشاهد از منظر حقوق انگل انیز جبران ضرر و گفتار سوم در و پرداخته می شود شهادت یدر رابطه با ادا

 یشهادت از سو یو آرامش شهود در ادا یکمک به راحت یکه برا ی پرداخته می شودامکانات حیبه توض گفتار چهارمو  شد

 شده است. داده اختصاص سیانگل محاکم

 

 حق سکوت شاهد

ست از ا شود و عبارت می محسوب باشد و از زمره حقوق دفاعی ایشان از زمره حقوق متهمان می« حق سکوت» میتفه اصوالً

عدم  78او. هیو مقام قضایی در مورد اتهام مطروحه عل دادگستری ابطیناالت ضؤخودداری متهم از پاسخ دادن به س امتناع و

حقوقی ندارد، ناچار  قانونی و نیدادگستری ممکن است متهمی را که آگاهی از مواز نیضابط اعالم حق سکوت به متهم توسط

دادگستری  نیاختیارات ضابط شیتنها منجر به افزا حقی نه نیچن تیتوجهی نسبت به رعا به زبان خود کند. بی یبه ذکر مطالب

                                                           
 ن.ک .کند یکمک م ستریمطروحه در محاکم باالتر به بار یه را ندارد و در دعاوحق حضور در دادگا نینخست یها جز در دادگاه سیانگل یکه در نظام حقوق یمشاور حقوق یبه معنا ستریسول. 25

 .161، ص1۳۷۲انتشارات مجد،  ی، چاپ سوم، تهران،فارس یسیانگل یفرهنگ لغت حقوق رفیعی، محمد تقی،

چاپ اول، تهران،  ی،لیال مقدادی و ترجمه محمدرضا گودرز، انگلستان یفریک یسدادر نییآ ،. آر. اسپنسرین.ک ج هاست. در دادگاه نیاز متهم یها دفاع شفاهستریبار فهیوظ: ستریبار. 23

 .۷۳ ص ،1۳۲4 ،جنگلانتشارات 

 .16۳جی. آر. اسپنسر، همان، ص . 2۷

 :تیاز سابرگرفته  یی،ارشد دانشگاه عالمه طباطبا یکارشناس یدانشجو ،و انگلستان رانیحقوق ا یفریک یدگیرس ندیشاهد در فرآ حقوق. مرادی، مجید، 2۲

http://www.bandadeno.com/index.php?option=com content&view=article&id=104:1389-12-06-19.53. 
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تضییع  شدت در معرض تعرض و شود؛ بلکه حقوق متهم را به می قانونی های غیرمعمول و اعتراف از متهم به شیوه در اخذ اقرار و

 دهد. دادگستری قرار می نیتوسط ضابط

امتناع از  ایاالت ؤای پاسخگویی به سزادانه از قدرت خود برآاند که متهم حق دارد  های دادرسی کیفری دنیا پذیرفته اکثر نظام

 جیتدر قضایی به هیرو ایاند  کرده ینیب شیباره پ ا مقررات صریحی در اینی زین کشورها نیسخن قوان گریآن استفاده کند. به د

 یحقوق ظامن ژهیو هال، ب کامن یکشورها یحقوق ستمیلیکن از آنجا که در س ؛نموده است تیبرای متهم تثب حقی را نیچن

رو،  نیباشد، از ا ممکن می زیاو ن یبرا« حق سکوت»فرض دارا بودن  نیبنابرا ،شود متهم انگاشته می  انگلستان، شاهد به مثابه

کننده  یدگیا مقام رسی( ییقضا سی)پل قیمقام تحق  ها، از ناحیه از آن ییبازجو ندیفرا به شهود قبل از آغاز« حق سکوت»تفیهم 

 91« نظم عمومی و یفریک قانون عدالت» 97تا  94موضوع در مواد  نیبه ا 73د.رو شمار می به یقانون فیتکل کی عنوان )قاضی(، به

و  یفرینامه قانون عدالت ک آیین 01ماده  4در بند  نیهمچن .رندیسکوت شاهد را بپذ توانند یها م آن دادگاه یاشاره شده و ط

 از شروع به تحقیق ذکر شده است. قبل لزوم اعالم آن به شهود  نظم عمومی

 

 مصونیت شاهد از اتهامات افتراء و توهین

ها را به خاطر  و نتوان آن باشند اظهارات خود آزاد انیشهود در ب نکهیا یعنی تیگفت که مصون دیبا تیخصوص مصون در

توان شهود را جز در  شهادت دارند، نمی یکه اشخاص برا  به جهت الزامی»در واقع،  کرد. بیتعق ،اند داشته انیکه ب یاظهارات

دادگستری، مصونیت شاهد  ضابطین ایاخذه قرار داد؛ در حقوق فرانسه در مقابل بازپرس ؤو م بیمورد شهادت کذب، تحت تعق

شهادت کذب در مراجع  را،یز ؛ون استکه شاهد مرتکب اهانتی به ایشان گردید، از تعقیب جزایی مص کامل است و در صورتی

 در ییو افترا، در مراجع قضا نیو تنها در موارد توه ندینما انیآزادانه مطالب خود را ب دیبا . شهودستیقابل مجازات ن مزبور

 90.«هستند بیقابل تعق یاظهارات نیچن مقابل

عمل  ،ییخورد و فقط در صورت شهادت دروغ نزد مقامات قضا در خصوص شهود به چشم نمی یتیمصون نیچن رانیحقوق ا در

افراد  یمعنو تیاست که به شخص  شود. افترا از جمله جرائمی جرم محسوب می  قانون مجازات اسالمی 611وفق ماده  شانیا

 ای یچاپ اوراق لهیوس هر کس به»مقرر داشته است:   قانون مجازات اسالمی 637در ماده  یرانیا گذار قانون . لذاند ز یلطمه م

ها  آن اینسبت دهد  حاًیرا صر یامر یکس به گرید لهیبه هر وس اینطق در مجامع  ای دیراا جیوسیله درج در روزنامه  هب ای یخط

که موجب  یجز در موارد دیو نتواند صحت آن اسناد را ثابت نما شود یم محسوب ر جرمآن امرا منتشر سازد که مطابق قانون 

 که یدر صورت :د محکوم خواهد شد. تبصرهرب موها حس از آن یکی ای( ضربه شالق 74سال و تا ) کیماه تا  کی حد است به

مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد  دیاسناد را ثابت نما بتواند صحت هرچندنشر آن امر اشاعه فحشاء محسوب گردد 

م از جر نیگفت ا دیالذکر با قانون فوق 637در ماده « یکس»نسبت دهد. با توجه به واژه  یگریرا به د  جرمی دیمرتکب با«. شد

 قابل ارتکاب است. زین یاشخاص حقوق یسو

                                                           
 .166 جی. آر. اسپنسر، همان، ص. 21

30. Article criminal justice and public order 1994.libd. 

 ،نیحس ی،محمدصادقریبه م دینظر موافق رجوع کن دنید یبرا و 1۳۲5 ،زانیم انتشارات ،تهران، چاپ اول یت معنوی(،)شخص اشخاص هیعل میجرا ،نیحس ،این ییقاآنظر موافق ر.ک.  دنید ی)برا. ۳1

 .(455ص ، اشخاص هیجرائم عل
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باشد که  یا به گونه دیبا یانتساب جرم عنوان»نسبت دهد.  یگریرا به د  جرمی« صریحاً»ست که مرتکب ا الزمه جرم افترا آن

 97.«اسدشن یباشد که قانون آن را جرم م یهمان عنوان یو عنوان انتساب یمختلف منتف یاحتمال خالف در آن و داشتن معان

 یمفتر، الیه را به اثبات برساند منتسب لذا اگر بتواند ارتکاب جرم از ناحیه ؛دیقادر نباشد که صحت اسناد را ثابت نما مرتکب

به  اقدام شهادت یشود. چنانچه شهود در دادگاه ضمن ادا نمی دهیمصونیت د نیا زین سیحقوق انگل در محسوب نخواهد شد.

تنها شهادت کذب است که وفق  ،دینگرد واقع یسیانگل گذار قانون یانگار عمل مورد جرم نیا و ندنمود یگریبه د  انتساب جرمی

شده است و مجازات شهادت کذب نزد دادگاه تا  یانگار جرم 0333 مصوبی فریعدالت جوانان و ادله ک قانون 71بند دوم ماده 

 یستیو با هستندیی مکلف به راستگو ن،یاز شهود و طرفو اشخاص اعم  هاست نیا یهر دو ایو  وروی 0111 تا ایماه حبس  1

و  «شاهد و متهم»عنوان  ییجا تحت عنوان جابه یا مسئله خصوص در99و افترا نباشد. نیواجد توه ایها دروغ  اظهارات آن

 مسئله نیبه هم است، ا هیشب یادیمتهم و شاهد تا حدود ز یتیاز آنجا که حقوق حما سیمقررات راجع به آن در حقوق انگل

عالوه  را دارد. به ییاز معاضدت قضا یشخص احضار شده از همان ابتدا حق سکوت و حق برخوردار رایکند، ز می داینمود پ کمتر

اتهام و  میمکلف به تفه یحاالت نیآمدن چن شیهم در پ سیاست و پل یحقوق فرد تیتوأم با رعا شهیهم ییدر انگلستان بازجو

 باشد. می ییروند بازجو  س ادامهو سپ شخصی تفهیم حقوق دفاع

 

 جبران ضرر و زیان و تهیه امکانات کمکی برای شاهد

 د،یوارد شده به خود را بنما یها خسارت  هکه شاهد مطالب یدر صورت 94،صلح انگلستان یها قانون دادگاه 33و  37اساس مواد  بر

 رهیاه، گذاشتن فرزند در مهد کودک، از دست دادن درآمد و غبه دادگ مسافرت لیوارده از قب نهیشود تا هز داده می یو به  فرمی

 یهزینه به عهده متقاض پرداخت 91و دادگاه دستور پرداخت آن را حداکثر ظرف پنج روز صادر خواهد کرد. دینما دیرا در آن ق

 گردد. پرداخت می یدادگستر پرداخت، که از بودجه ییمگر در صورت عدم توانا ؛است

 یط که ناشیشرا یا داشتن پاره لیدل که به یدر خصوص آن دسته از شهود 0333مصوب  یفرینان و ادله کمحاکمه جوا قانون

مقرر نموده  یحقوق، اند شده یشانیدچار واهمه و پر و باشد یم یدادرس انیاز محیط حاکم بر دادگاه و مواجهه با متهم در جر

داشته  یو از اضطراب یریآرامش خاطر شاهد و جلوگ نیمأدر ت ییسزا هسهم ب تواند یآن م یریگکارب رسد ینظر م است که به

 باشد.

 ایو  یکیزیف تیکه دچار معلول یافراد زیاند و ن دعوت شده یکه به عنوان شاهد به دادرس سال 07 ریقانون مرقوم افراد ز مطابق

که از  دیظر دادگاه تا آن حد مهم بنماآنان از من یاختالالت ذهن کهی افراد نیهمچن ایهستند  یریادگی یبرا یاختالالت ذهن

ی ط شخصیکه به خاطر شرا یآن دسته از افراد نیالشعاع قرار دهد و همچن را تحت آنان شهادت تیفین مرجع کآنظر 

که خود  یشهود نیو همچن شوند یم یشانیشهادت دچار ترس و پر هیهنگام ارا ،باشد که پرونده دارا می یطیشرا ای خودشان

از  یکی. شهود واجد گردند یانگلستان محسوب م یها دادگاهی کمک طیط استفاده از شرایواجد شرا ،اند بوده یم جنسجرائ یقربان

 استفاده کنند. یاز امکانات کمک توانند یدادگاه م از مذکور، در صورت تقاضا طیشرا

 

                                                           
 .34نیا، حسین، همان، ص  آقایی. ۳2

33. http://www.yourright.org.uk/yourrights/right-of-victime. 

34. http://www.bamdadeno.com/index.php?option=com_content&view=article&id= 104:1389-12-06-19. 

35. Article 97 and 99- The Magistrates Court Act 1980، Ibid http://www.yourrights.org.uk/yourrights/rights-of-victims-and-witnesses. 

http://www.bamdadeno.com/index.php?option=com_content&view=article&id=%20104:1389-12-06-19
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 حمایت های جسمانی و مادی

شهود از طریق اخفای هویت شهود  جسمانی تمامیت تأمین ست.ا مادی و جسمانی های حمایت شاهد از حمایت ترین مرسوم

 وارد خدشه محاکمه، کردن غیرعلنی بر اصل شهود، از حمایت منظور به ها دادگاه انگلیس بهترین راه حمایت از شهود است. در

 است؛ استوار اتهامی حقوقی نظام پایه بر دادرسی مرحله هم در و تحقیقات مرحله در هم انگلیس در حقوقی سیستم. کنند نمی

 و شفاهی صورت به دعوا طرفین بنابراین شاهد و 96گیرد؛ می صورت شفاهی و علنی صورت دادرسی به هم و تحقیقات هم یعنی

 خواهند ارائه کشور این قضایی پلیس به را خود مدارک و شهروندان، دالیل حضور حتی و پرونده در درگیر افراد سایر حضور با

است  ممکن اما شد، نخواهد تبدیل علنی غیر دادرسی به کلی صورت به علنی دادرسی شهود، حمایت از ظورمن به اگرچه. کرد

 97.گیرد انجام خصوصی صورت به شهود از بازجویی استثنایی موارد برخی در فقط

این نیز گفته  جلوگیری از مواجهه متهم با شاهد یکی از راه های اخفای هویت شهود محسوب می گردد. همانطور که پیش از

 توسط دادگاه، از قبل مرحله در مدارک و دالیل سایر و شهادت اخذ و تحقیقات اصوالً این است که انگلیس در قضایی رویهشد، 

 کند اقتضاء شهروندان های آزادی و حقوق که مواردی در پلیس اما گیرد؛ انجام می شفاهی و علنی صورت به قضایی پلیس

 مربوط اطالعات از از دیگر راه های اخفای هویت شهود، محافظت98کند. تحقیق خصوصی و انفرادی ورط گواهان به از تواند می

 Coroners and در اما است؛ نداشته آن به ای اشاره شهود تنگلستان منشور موضوع، این اهمیت رغم هویت آهاست. علی به

Justice Act 2009 S.86
 در شاهد هویت افشاء عدم از اطمینان منظور به ند،توا می دادگاه اقتضاء، صورت در شده: مقرر 93

 خواهد کرد، تبیین را نیاز مورد اقدامات انواع که دستورالعمل این 41.تنظیم کند را نام بی شاهد دستورالعمل رسیدگی، جریان

اهد از طریق تغییر صدای ش 49پوشاندن شاهد، 47مستعار، نام از استفاده جواز 40شاهد، نام داشتنمحفوظ مواردی چون  شامل

 41باشد. می 44ها فرکانس

 بتوان شاید ندارد و باره در این انگلستان تصریحی شهود منشور شهود، جسمانی تمامیت از حفاظت اهمیت رغم به طور کلی علی

 جریان در مهم، این به شهود منشور عدم تصریح وجود با اما کرد؛ استنباط را آن 46استانداردها، برخی از غیرمستقیم طور به

 دادگاه در وی، به حمله از جلوگیری و شهود جسمانی امنیت تأمین حفاظت و منظور به پلیس افسران انگلستان، در رسیدگی

 47داشت. خواهند حضور

                                                           
 .1۳4-1۳۳. جی. آر. اسپنسر، همان، صص ۳3

صورت خصوصی انجام  های خاصی که دادگاه اعتقاد داشته باشد کسی از طرف متهم ممکن است شاهد را تهدید کند، ارائه شهادت به های جرایم جنسی، قاچاق انسان و در پرونده . در پرونده۳۷

 خواهد گرفت.

The Witness Charter, 2013, P. 15. 

38. www.iclr.co.uk.law reports & case law search [ICLR]. 

 .2661. قانون عدالت و پزشک قانونی ۳1

40. 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. 

41. withholding a witness’s name. 

42. Permitting the witness to use a pseudonym. 

43. Screening the witness. 

44. Disguising the witness’s voice by modulation. 

45. Martin Hannibal, Lisa Mountford, 2010-2011, Criminal litigation handbook, Oxford university press, P. 296. 

 است ممکن که هرکسی از توانند، می ها آن کرد؛ خواهند جستجو دادگاه، به ورود هنگام در را افراد همه دادگاه، از حفاظت افسران»دارد:  منشور شهود مقرر می 14. پاراگراف اول از استاندارد 43

 «.کند ترک را بحث تا کنند درخواست باشد، حضار دیگر امنیت برای تهدید یا یک کند مختل را گاهداد کار

47. Martin Hannibal, Lisa Mountford, 2010-2011, P. 290. 

http://www.iclr.co.uk.law/
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 حمایت های مالی

 منافع به که است این نیز برای ها آن تالش و هستند کار انجام به مجبور معیشت، گذران برای اشخاص امروزی، جوامع در

 و اضافی های هزینه یا و گردد درآمد آوردن دست مانع به که کاری هر انجام از غالباً افراد پیدا کنند. دست بیشتری ادیاقتص

 و اموال نگهداری در سعی مناسب، تدابیر اتخاذ با و مختلف های راه از و پرهیز می کنند نماید، تحمیل ها آن بر سودمند غیر

 شود ای هزینه متحمل یا و تعطیل نماید را خود کار شود مجبور شهادت ادای منظور به شاهد اگر بنابراین دارند؛ های خود دارایی

 برخی اگرچه. است زیاد بسیار ورزد، امتناع شهادت ادای از اینکه شاهد امکان نماید، اموال بردن بین از به تهدید را او متهم یا و

شهادت  ادای به حاضر عدالت، اجرای به کمک بر مبنی خود وجدان به پاسخ در صرفاً ثروت و و مال به توجه بدون افراد

 از جمله 48آید. عمل به های مالی حمایت ها آن از ضرورت صورت در تا طلبد می کار، این انجام به شهود تشویق اما شوند، می

 او بر شغل ترک نتیجه در که یخسارات وآمد، های رفت هزینه پرداخت به باید آورد عمل به شهود از توان می که مالی های حمایت

 شهود انگلستان ذکر گردیده است. منشور در اول مورد دو کرد؛ که اشاره او اموال از حمایت و شده وارد

 ترین مهم. داشته است تأکید شهود از مالی حمایت به مختلفی اشکال به 43استاندارد چندین در انگلستان شهود منشور

 شهود دفتر اعضای»پاراگراف اول آن چنین آمده است:  در که است 71 استاندارد شهود، زا مالی حمایت خصوص در استاندارد

 و کرد خواهند مطلع را شهود( CPSاز خدمات دادستانی سلطنتی ) ها هزینه درخواست امکان مورد در مدافع، وکیل یا

 دادرسی های هزینه دریافت برای بود خواهند قادر شهود ها پرونده بیشتر در. کنند کمک ها آن به درخواست تکمیل در توانند می

 حاصله زیان و ضرر جبران برای بود قادر خواهند همچنین شهود. کنند اقدام اند، شده متحمل دادگاه به و آمد  رفت حین در که

 بود نخواهد قادر باشد، متهم شاهد شخص، اگر که در صورتی  کنند؛ غرامت شهادت، درخواست ارائه و دادگاه در حضور خاطر به

 «.صادر کند باره در این خاصی دستور دادگاه اینکه مگر کند؛ دریافت را هایش هزینه سلطنتی خدمات دادستانی از

 

 حمایت های معنوی

 با رفتار»مناسب از عوامل اجرای عدالت دارد.  برخوردی انتظار کرده، صرف گستری عدالت برای را اش هزینه و وقت که شاهدی

برخورد  11«.هستند مقدسی مهمانان آنان که شود تصور گونه این و گیرد صورت باالیی بسیار احترام با باید دهدی بزه یا شاهد

 نظام عوامل با همکاری تمایل برای ایجاد و ها آن روانی آرامش باعث تواند می دادرسی، مراحل تمامی در شهود با مناسب

 شهادت برای ارائه است ممکن اند، شده روانی آسیب و شوک دچار م،جر صحنه دیدن با بار یک که شهود .شود کیفری دادرسی

 سیستم با آشنایی و اطالع عدم اطالعات شخصی، افشای از ترس محترمانه، و مناسب برخورد عدم چون مختلفی دالیل به نیز

ش به احتمال زیاد از این رنج 10شوند؛ خاطر آزرده مجدداً قضایی، در مرجع حضور صرف از ناشی اضطراب یا و کیفری عدالت

                                                           
 .1۳2نژاد، زینب، همان، ص  . باقری4۲

 های خواسته و نیازها از سودمند و کاربردی های ارزیابی سوم ـ داد: بند ارائه خواهند ذیل طرق به ودمندس و روانی های حمایت شما به شهود، خدمات منشور شهود: دوم پاراگراف 16 . استاندارد41

 ناتوان دادگاه، از ای دادگاه به رسیدن در مالی به دالیل شما اگر شهود: منشور سوم پاراگراف 26 استاندارد مخارج؛ و ها هزینه قالب در کردن کمک مثال برای خواهند آورد؛ عمل به دادگاه در شما

 حالت این در. دهد ترتیب را شما سفر هزینه  کمک یا پرداخت تواند می که کسی کرد، خواهندرا مطلع  CPSها نیز  کنید؛ آن مطلع شهود را از مراقبت واحد وقت اسرع در و جلوتر باید شما هستید،

 .کنید پیدا حضور توانید می شما که شود حاصل اطمینان تا شد خواهد پیشنهاد پول انتقال شما به اید، دعوت شده احضاریه با شما گرا. کنید مطلع را مدافع وکیل باید هستید کننده دفاع شاهد شما اگر

50. Gautav Gupta, Nishant 2001, Report on Protection of witnesses, new Dehli: National law Institute university, P. 6. 

 .16۲، ص 1۳14نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،  مایت از کرامت انسانی در تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری، پایان. مهرآذین امین، ح51



 هفق و حقوق سیاسی، ومعل مطالعات

 081 -717، صفحات 0411 زمستان ،4 شماره ،7 دوره

033 

 

 حضور جهت شهود ذهنی آماده کردن راستای در اقداماتی باید بنابراین کم خواهد کرد؛ عدالت نظام با همکاری به ها آن تمایل

 داد. انجام ها آن در خاطر و آسودگی روانی آرامش ایجاد و ها آن اضطراب کاهش و دادگاه در

 مواردی از یکی شهود انگلستان منشور انواع حمایت های معنوی به شمار می آید. در محترمانه با شهود یکی از و عادالنه رفتار

 و عادالنه برخورد. باشد می شهود با برخورد نوع است، شده آن اشاره به استاندارد چندین در و شده تأکید آن بر بسیار که

آن  بیان به را استاندارد اولین از پاراگراف لیناو که است بوده اهمیت حائز قدر  آن سند دیدگاه این از شهود با محترمانه

 از نظر صرف و نیازهایشان با و مطابق محترمانه عادالنه، شهود، با باید که است شده گفته پاراگراف این در. است داده اختصاص

 اضافی های حمایت به استاندارد همین بعدی پاراگراف در .رفتار شود دیگری ناتوانی هر و سن جنسیت، سابقه، مذهب، نژاد،

منشور  این استانداردهای سایر در ترتیب همین به. شود تأمین حمایتی خدمات و اطالعات به برابر شهود دستیابی تا شده اشاره

 .است شده اشاره شهود با برخورد چگونگی به

 آرامش و خاطر آسودگی در ایجاد تواند می رو، نیز پیش جریانات و وقایع مورد در وی داشتن نگه روز به و شاهد به رسانی اطالع

 دادرسی پایان تا پلیس اداره به ها آن ورود بدو از شهود به رسانی اطالع انگلستان به شهود منشور .باشد تأثیرگذار او، در روانی

 ند،ده گزارش می پلیس به را ای واقعه یا جرم مطلعان، و شهود که ابتدا همان از بود خواهد ملزم پلیس .است توجه داشته

 انجام به مدت چه تا قرائن، موضوع به با توجه حدوداً و اینکه و کند برخورد موضوع با خواهد می چگونه اینکه درباره توضیحاتی

 شخص و بدهد او به کیفری پیگیری کد یک باید شهود، راهنمایی برای اطالعات الزم ارائه از بعد پلیس. دهد ارائه رسید، خواهد

 راهنمایی بیشتر و و جو پرس  منظور به رابط عنوان  به 19شهود، از مراقبت واحد یا 17شهود از حمایت سرانهمچون اف را نهادی یا

 .کند معرفی بیشتر

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

 برخی )در پلیس و شهود از مراقبت واحد نیز اتمام رسیدگی از بعد. بود خواهد دشهو دفتر اعضای عهده به دادگاه، در پرونده

 کننده  دفاع شاهد شخص، که در صورتی. کرد خواهند مطلع حکم از اقتضاء در صورت و پرونده نتیجه از را شهود ها(، پرونده

 .دهد، خواهد بود اجازه ها آن ای حرفه وظایف که جایی مدافع، تا وکیل عهده بر باال، در وظایف مذکور باشد،

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

 ها پرونده برخی در یا شهود از مراقبت واحد .شد خواهد قرار داده شهود اختیار در دارند که هایی نگرانی و ها درخواست ها، سؤال

 دادگاه، در حضور برای شهود آمادگی به کمک برای هر یک شهود، دفتر، اعضای HMCTSاعضاء  مدافع، وکالی پلیس،

 .خواهند کرد معرفی ها آن به شود، یافت تواند می اطالعات این که جایی یا داد، خواهند ارائه ها آن ذیل به نحو به اطالعاتی

 و فرآیند درباره اطالعاتی، به دادگاه ها آن ورود هنگام در اطراف، مسیر کردن پیدا در شهود به کمک برای ها، عالمت توضیح

 از قبل دادگاه دیدن فرصت، دادرسی از قبل دادگاه، در مستقر شهود خدمات از کپی یک ارائه ،دادگاه )ترتیب( چیدمان

 و غذا مانند در دادگاه دسترس در تتسهیال و ها حمایت و نقل،  حمل خطوط و دادگاه مکان درباره اطالعاتی، دادرسی

 شهود بسته ارائه با سال 08 زیر شهود برای ناتوان، اطالعاتی افراد برای اتخاذی تدابیر انتظار، برای مستقل نواحی نوشیدنی،

 .هست نیز دیده بزه همزمان شاهد اگر دیدگان؛ بزه نامه آیین درباره اطالعاتیو  جوان

 های پرسش به پاسخ و آگاه ساختن به ها، آن در روانی آرامش ایجاد و شهود از حمایت جهت در سند این که شود می مالحظه

 واقع مؤثر کیفری عدالت نظام به همکاری به ها آن ترغیب و استرس در کاهش تواند می امر این که دارد؛ ای ویژه توجه ها آن

                                                           
52. Witness care officer. 

53. Witness care unit. 



 هفق و حقوق سیاسی، ومعل مطالعات

 081 -717، صفحات 0411 زمستان ،4 شماره ،7 دوره

711 

 

 از پلیس قبل که است برخوردار وی مشابه حمایتی حقوق از و شود می فرض متهم مثل شاهد قضایی انگلیس، رویه در. شود

 قابل وی توسط تنظیمی جلسه نکند، صورت چنین اگر و کند می تفهیم شاهد به را آن شهود، از بازجویی و تحقیق به شروع

 و لیسپ قانون 78 ماده در وی برای شده بینی پیش اختیار در اجرای و دادگاه جلسه در قاضی و بود خواهد دادگاه در ابطال

 را ابطال پلیس توسط تنظیمی مجلس صورت گردیده، اخذ فریبکارانه و نادرست فرآیندی که در دلیلی رد بر مبنی کیفری، ادله

14نماید. می
 

 از )اعم آن مسئوالن مقامات و با و دارند و آمد  رفت کیفری عدالت سیستم به شهادت ارائه برای شهود که مدتی طول در

 برخی متوجه است ممکن ها آن هستند، ارتباط .( در..و شهود از حمایت نهادهای وکیل، قاضی، ن،دادستا بازپرس، پلیس،

 برای شهود خود یا شوند (...و خاص مشکل یا بیماری داشتن کیفری، داشتن سابقه )مثل شهود به مربوط خصوصی اطالعات

 های به وقفه نیاز یا بودن سواد بی شنوایی، مشکل )مثل خود شخصی اطالعات برخی ارائه به ناچار نحو بهتر به شهادت ارائه

 دیگران یافتن اطالع از و بدانند خصوصی خود حریم و اسرار جزء را اطالعات این است ممکن که در حالی باشند؛ (...و مکرر

خصوصی  حریم که ادد را اطمینان این ها آن به باید شهود، در روانی آسودگی ایجاد برای بنابراین 11.باشند گریزان آن به نسبت

 .ماند خواهد محفوظ ها آن

 شما شخصی جزئیات»است:  داشته مقرر چنین 1 استاندارد از دوم پاراگراف در و داشته توجه امر این انگلستان به منشور شهود

 پخش ربوطهم کننده حمایت های سازمان و کیفری کارگزاران عدالت چارچوب از فراتر باشد، پرونده به مربوط که مواردی در جز

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

 در دادگاه تصمیم بر است که ممکن... و مکرر های وقفه به نیاز شنوایی، مشکل مثل خصوصی اطالعات ارائه در شهود بنابراین

 .بپردازند ها آن اظهار به خاطر آسودگی با و کنند احساس شرمساری نباید باشد، تأثیرگذار ها آن ینیازها از مراقبت با رابطه

 طرف سخنان متوجه دلیل دیگری، هر یا سواد سطح بودن پایین دلیل به که افرادی یا ناشنوا یا الل افراد برای مترجم به نیاز

 شهادت استماع و رسیدگی تاریخ کردن هماهنگ کند، و تفهیم روشن ها آن برای را مطالب شخصی است نیاز و شوند نمی مقابل

عمومی  سالن در نشستن امکان کردن فراهم انرژی، تجدید فرصت وقت، تعیین در ها آن گرفتن آمادگی نظر در و شهود زمان با

 اقدامات از دیگر بخشی ..و. خدمات دریافتی از رضایت عدم صورت در شکایت امکان کردن فراهم شهود، همراهان برای دادگاه

 شما هر زبان یا»داشته:  مقرر شهود از حمایت راستای در شهود منشور 09 استاندارد از ششم بند 16.باشند می شهود از حمایتی

 دیگر یا 17شده  میانجی ثبت یک یا معتبر مترجم یک مدافع، وکالی یا دادستان باشید، داشته که ارتباطی نیاز هر

 «.شود شناسایی نیازها جلوتر این که شرطی به کرد؛ خواهند فراهم شما برای را ها کننده مساعدت

 نیازهای دارند، قرار آن در که موقعیتی اوضاع و احوال و به توجه با هر یک و داشت نخواهند یکسانی نیازهای شهود تمام

 مستحق شهود، دیگر با مقایسه در را ها آن شهود، از برخی تفاوت شرایط میان، این در اما داشت؛ خواهند متفاوتی حمایتی

 18مرعوب و پذیر آسیب شهود عنوان تحت افراد این انگلستان، از شهود منشور در .سازد می ای اقدامات ویژه و خاص های حمایت

                                                           
 .16۳. جی. آر. اسپنسر، همان، ص 54

نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،  حریم خصوصی اشخاص در تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری، پایان . فرهادی، جمشید، حمایت از55

 .111، ص 1۳۲3

56. John Sprack (2006), A practical approach to criminal procedure, Oxford university press. 

 دادگاه و شده پرسیده های سؤال فهم به قادر شما که کنند فراهم امکانی را تا است این ها آن نقش باشد، شده موافقت شما با شده ثبت های میانجی مساعدت با اگر سوم: پاراگراف 13استاندارد . 5۷

 .باشد شما های پاسخ فهم به قادر نیز

58. Vulnerable and intimidated witnesses. 
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م برده گونه نا بدین مرعوب و پذیر آسیب شهود همان یا ویژه اقدامات برای شرایط واجد افراد از این سند، در. است شده برده نام

 است:

 تأثیر تحت ها آن شهادت کیفیت که افرادی-7 سال؛ 08 زیر افراد همه-0 شوند: می محسوب پذیر آسیب شهود زیر موارد در»

 جسمانی اختالل یا ناتوانی یک وجود-4 اجتماعی؛ کارکرد و هوش در عمده اختالل یک وجود-9 61باشد؛ 13روانی اختالل یک

 شاهد؛ در

 قاچاق یا 60جنسی جرم یک  دیده بزه خود شاهد،-0 شوند: می محسوب مرعوب اتوماتیک صورت به زیر، موارد در شهود همچنین

 از او اضطراب و ترس تأثیر تحت احتماالً شاهد، شهادت کیفیت-9 تفنگ؛ یا چاقو با شده انجام جرایم شاهدِ-7 باشد؛ 67انسان

 «.دادگاه باشد در شهادت ارائه

استاندارد  .بود خواهند اقدامات خاصی مستحق بهتر شهادت ارائه برای باشند، فوق در مذکور ردموا مشمول شهود که در صورتی

 خاص نیازهای حمایتی با شاهدی شما اینکه یا و شدید داده تشخیص مرعوب یا پذیر آسیب شاهد یک شما اگرپاراگراف دوم:  8

 شما( امنیت مربوط به های ترس تمام :)مثالً دادگاه در حضور برای هایتان نگرانی درباره شما با شهود، از مراقبت واحد هستید،

 خواهد عمل دادگاه، به در بهتر شهادت ارائه به کمک برای خاص تدابیر اعمال منظور به شما نیازهای از کاملی ارزیابی و گفتگو

 .شود می ارائه کننده دفاع وکیل توسط مذکور، اطالعات و ها حمایت هستید، کننده دفاع شاهد شما اگر. آورد

هستید،  جدی جرم یک شاهد یا هستید مرعوب یا پذیر آسیب شاهد یک شما قسمت پایانی پاراگراف دوم: اگر 3استاندارد 

 .شد خواهد تعیین خاص روز یک برای دادرسی تاریخ

درخواست  دادگاه از مدافع، وکیل یا دادستان هستید، مرعوب یا پذیر آسیب شاهد یک شما پاراگراف سوم: اگر 3استاندارد 

روز  برای شما انتظار و تأخیر زمان تا دهد قرار اولویت در را شما پرونده استماع، تاریخ و زمان تعیین هنگام در تا کرد خواهند

 .برسد حداقل به دادرسی

اینکه  تضمین برای شد، خواهد ایجاد ها تالش تمام هستید، مرعوب یا پذیر آسیب شاهد یک شما بند سوم: اگر 09استاندارد 

 .شود ارائه معطلی بدون شما شهادت

 اطمینانو امنیت دادگاه،  HMCTSکارکنان  گیرد، می باال خاصی های نگرانی دادگاه که در پاراگراف دوم: زمانی 04استاندارد 

 04استاندارد  دارد و وجود تهدید شده یا پذیر آسیب شهود برای دادگاه در مقتضی و مناسب امنیتی اقدامات که داد خواهند

 به شهادت برای ارائه که زمانی تا بگذارید قرار توانید می شما هستید، مرعوب یا پذیر آسیب شاهد یک شما پاراگراف سوم: اگر

 .بمانید منتظر دادگاه نزدیک مستقلی مکان در شود، نیاز شما

 پنهان متهم دید از که ها در حالی آن که تاس ای گونه به کودکان، از حمایت راستای نیز در انگلیس در موجود قضایی رویه

 شده ضبط  فیلم یا و تلویزیونی زنده لینک طریق شود از می داده اجازه ها آن به بود و خواهند شهادت ارائه به قادر هستند

69دهند. ارائه را خود شهادت
 

 

                                                           
59. Mental disorder. 

 .11۲۳ روانی سالمت قانون مفاد چارچوب . در36

61. Sexual offence. 

62. Human trafficking. 

63. www.iclr.co.uk.law. reports & case law search [ICLR]. 

http://www.iclr.co.uk.law/
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 بحث و نتیجه گیری

جرم هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان بوده است. شهادت از دوران قدیم از عمده ترین و اصلی ترین دالیل اثبات -0

و نقش آن در اثبات جرایم مختلف درخور توجه است. تا  باشد میحجیت و اعتبار شهادت در امور کیفری امری انکار ناپذیر 

ی که قابلیت استناد آنجایی که در متون فقهی از جمله قرآن کریم و نیز در روایات متعدد به آن اشاره شده و به عنوان دلیل

دارد، مورد اشاره قرار گرفته است. دلیل اهمیت این موضوع، شرایط ویژه ای که برای شاهد در متون فقهی و قانون آیین 

. در حقوق انگلستان نیز رویه قضایی و قانون در خصوص شهادت شهود باشد میشده است،  بینی پیشدادرسی کیفری ایران 

قوق انگلیس به جای پایبندی به شرایط شاهد و ادای شهادت، قائل به ارزیابی شهادت در هر پرونده تعیین تکلیف نموده اند. ح

است. مبانی این نظام حقوقی در قسمت ادله اثبات دعوا علی االخصوص شهادت شاهد مبتنی بر تصمیم گیری های هیأت 

صوصا در جریان سؤال از شاهد این مسئله جلوه منصفه و رهنمودهایی است که قضات در دعاوی مورد نظر صادر می کنند، مخ

 .نماید میبیشتری 

  مقوله به ای ویژه توجه انگلستان و ایران حقوقی نظام دو در کیفری، دادرسی فرآیند در شاهد نقش و اهمیت به توجه با-7

 هرچند .ببرند شایانی  هبهر دیگری قوت نقاط از توانند می حقوقی نظام دو هر وصف این با. است گردیده شاهد از حمایت

 شهود برداشته از حمایت  زمینه در مثبتی های ، گام0937 کیفری دادرسی آیین قانون ویژه به ایران حقوق در قانونی تحوالت

 .دارد وجود زیادی  فاصله کارآمد و فراگیر جامع، حمایتی به رسیدن تا ولی است،

 فرآیند این اینکه برای ولی. الزم است و مقدماتی امری شهود، از زمال های حمایت بر مبنی روشن حقوقی اسناد و متون-9

 ضمانت با و جزئیات تمامی ذکر با و شفاف صورت به قوانین در این باید سو یک از. است مهم خواسته دو تأمین گردد، تکمیل

و قانون  انگلستان حقوق در دشهو از حمایت منشور شأن اساس این بر. گردد تبیین حمایت های مختلف جنبه مناسب، اجراهای

از  حمایت منشور اما است؛ بوده رفتاری استانداردهای و موارد ویژه به و جزئیات بیان ایران، آیین دادرسی کیفری در حقوق

 نظر به اجرا ضمانت از حیث اما کند، ایفا زمینه این در را خود نقش است توانسته خوبی به جزئیات بیان و تفصیل با شهود

 .برخوردار است بهتری موقعیت از دارد، ارشادی  جنبه که شهود از حمایت منشور با مقایسه مقام در که رسد می

 قضائی و پلیسی اجرایی، در ارکان متناسب سازمانی فرهنگ که است ضروری فوق، تدابیر اجرای حسن برای دیگر سوی از-4

 سیاست اتخاذ به امید توان نمی نباشد، فوق حمایتی تدابیر کمال و تمام اجرای امر، متصدیان  دغدغه که زمانی تا. گردد ایجاد

 تدابیری اتخاذ نیز و زمینه این در اختصاصی مأموران اختصاص مادی حمایت حیث از دوم، .داشت شهود از فراگیر حمایتی

 شهود مادی و جسمانیتمامیت  از حمایت جهت در مهم اقدامات جمله از تواند می صدا فرکانس تغییر قیافه، مانند، تغییر

 در اختصاصی های مکان از استفاده. است گرفته توجه قرار مورد بیشتری تفصیل با شهود از حمایت منشور در که گردد قلمداد

مورد  زمینه این در احتیاطی تدابیر جمله از تواند می نیز متهمان با شهود مسیر تردد تفاوت نیز و آن خارج و دادگاه محیط

 فرآیند در مشارکت شاهد به توجه با که است مادی حیث از شهود بر وارده خسارات جبران دیگر مهم موضوع .دگیر قرار توجه

 عنوان به دولت متوجه باید امر بدو در ها جبران هزینه رسد می نظر به است، عمومی امور با مرتبط ای مقوله که جرم کشف

 .کند می فراهم را ها آن نارضایتی موجبات دیدگان، بزه بر ها هزینه نتحمیل چنی. باشد امنیت، تأمین در مردم عموم نماینده

 تا کیفری فرآیند به شاهد ورود از بدو را حمایت این مصادیق تفصیل به شهود از حمایت منشور معنوی، های حمایت حیث از-1

 از و اجرایی متصدیان عملکرد تقایار در که ماند می ای کد رفتاری  مثابه به ها حمایت این. است کرده معین و مشخص انتها
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و  شاهد ترس و استرس کاهش منظور به مربوط های مشاوره انجام. گردد واقع مؤثر تواند قضایی می و پلیسی مقامات جمله

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

. است شهود با مرتبط واحدهای مستقیم کارکنان آموزش به اهتمام د،شهو روانی امنیت تأمین در مفقوده های حلقه از یکی-6

 عدالت نظام حمایتی رویکرد تقویت در مهمی عامل تواند شناختی می روان حیث از شهود با ربط ذی کارکنان تعامل چگونگی

 در نیز پرونده به رسیدگی سیر خصوص در جانبه همه و موقع به رسانی اطالع دیگر سوی از .آید شمار به شهود به نسبت کیفری

 .است مؤثر شاهد درونی تقویت آرامش

 حقوق در شهود از حمایت های منشور نوآوری از یافته سازمان و بار خشونت جرائم شهود از اختصاصی و افتراقی حمایت -7

 زیرا گیرد، قرار اعفمض توجه مورد ایران حقوقی نظام در تقنینی بعدی تحوالت در است ضروری که شود می قلمداد انگلستان

 ها از حمایت  گستره که است ضروری جرم، کشف اهمیت نیز و جرائم از دسته این در خطرات احتمالی باالی ریسک به توجه با

 قانون در نظر مورد بعدی اصالحات در باید که رسد می نظر به اساس این بر .گردد برخوردار بیشتری تنوع از و تر گسترده شهود

 این خصوص این در توجه شایان نکات از یکی. گیرد قرار مورد توجه باال موارد جزئیات و شفاف کیفری، بیان دادرسی آیین

حمایتی،  رویکردهای کردن عملیاتی برای کشور ظرفیت و شرایط با متناسب و بومی و ابزارهای اجرائی و راهکارها که است

 .بگیرد قرار التفات مورد

 :اهمیت است واجدموارد و نکات ذیل در تطبیق دو نظام حقوقی  ب ارائه شده در این مقالهدر مجموع با توجه به مطال-8

نخست، متون و اسناد حقوقی روشن مبنی بر حمایت های الزم از شهود، امری مقدماتی و الزم است. ولی برای اینکه این 

شفاف و با ذکر تمامی جزئیات و با  صورت بهین فرآیند تکمیل گردد، تأمین دو خواسته مهم است. از یک سو باید در این قوان

ضمانت اجراهای مناسب، جنبه های مختلف حمایت تبیین گردد. بر این اساس شأن منشور حمایت از شهود در حقوق 

در حقوق ایران در کنار قوانین عمومی و اصلی، بیان  0934اجرائی حمایت از شهود و مطلعان مصوب  نامه آیینانگلستان و 

و به ویژه موارد و استانداردهای رفتاری بوده است؛ اما منشور حمایت از شهود با تفصیل و بیان جزئیات به خوبی  جزئیات

اجرائی حمایت از شهود  نامه آیینتوانسته است نقش خود را در این زمینه ایفا کند، اما از حیث ضمانت اجرا به نظر می رسد که 

از  است. منشور حمایت از شهود که جنبه ارشادی دارد، از موقعیت بهتری برخوردار در مقام مقایسه با 0934و مطلعان مصوب 

سوی دیگر برای حسن اجرای تدابیر فوق، ضروری است که فرهنگ سازمانی متناسب در ارکان اجرایی، پلیسی و قضائی ایجاد 

اشد، نمی توان امید به اتخاذ سیاست گردد تا زمانی که دغدغه متصدیان امر، اجرای تمام و کمال تدابیر حمایتی فوق نب

حمایتی فراگیر از شهود داشت. دوم، از حیث حمایت مادی اختصاص مأموران اختصاصی در این زمینه و نیز اتخاذ تدابیری 

مانند تغییر قیافه، تغییر فرکانس صدا می تواند از جمله اقدامات مهم در جهت حمایت از تمامیت جسمانی و مادی شهود 

، سعی بر آن پژوهشدر انجام این  ردد که در منشور حمایت از شهود با تفصیل بیشتری مورد توجه قرار گرفته است.قلمداد گ

و تطبیق آنها با قوانین داخلی راهکارهای مناسب و  انگلستان است تا با بررسی دقیق شیوه های حمایت از شهود در حقوق

 ، پیشنهادات زیر ارائه میشود:این موارد طبق داده شود.ائه کیفری و حمایت از شهود ار ضروری جهت تأمین عدالت

با توجه  المللی بینمطالعه و تعمق در راهکارها و مقررات راجع به شهادت در قوانین داخلی کشورهای مترقی و نیز در اسناد -0

و از نیازهای اساسی قانون در وضع مقرراتی مدرن و پیشرفته و همس المللی بینبه تجربیات و نیز رویه قضایی دادگاه های 

نویسی در حقوق ایران محسوب می گردد. چرا که آیین دادرسی کیفری هر نظام حقوقی خود آیینه ای برای نشان دادن میزان 

ارزش و احترام آن نظام به آزادی های فردی و حقوق اجتماعی آن جامعه محسوب می گردد و هر چه بیشتر مقررات کاملتر و 
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عایت حقوق افراد جامعه از تضمین بیشتری برخوردار بوده و نشانه ای از تمدن آن جامعه خواهد بود. وضع جامع تر باشد، ر

مقررات کامل تر با مداقه و تطبیق در حقوق سایر کشورها و یافتن نقاط ضعف و قوت حقوق داخلی بهتر و سهل تر تأمین می 

 گردد.

دادگاه وحشت دارند یا از پاسخ دادن به سؤاالتی که از ایشان در جلسه مقرراتی وضع گردد که طی آن شهودی که از محیط -7

دادگاه پرسیده می شود، واهمه دارند؛ لیکن امکان پاسخگویی به همان سؤاالت با وجود یک واسط که فرد اخیر آن سؤاالت را از 

 نزد وی بپردازند.شاهد بپرسد، وجود داشته باشد، بتوانند از این طریق در آرامش خاطر به ادای شهادت 

امکانات رفاهی ویژه ای همچون همراهی یکی از اقوام شاهد همراه وی در دادگاه یا ادای شهادت به طور زنده از طریق -9

وسایل ارتباط از راه دور برای شاهدان در دادگاه مخصوصا شهودی که دچار ترس و فشار روانی برای ادای شهادت شده اند، 

سیله عالوه بر ترغیب افراد به ادای شهادت، به شهادت سالمی که به دور از فشار و تنش محیط دادگاه فراهم شود تا به این و

 است، دست یابند.

محلی مخصوص جهت حضور شاهد در دادگاه برای ادای شهادت ایجاد گردد تا هم امکان مواجهه حضوری ایشان با متهم یا -4

برای شهاد خطرآفرین باشد، زائل گردد و با تهیه چنین مکانی وی برای کمک به  بستگان یا همدستان متهم که بعضا می توانند

 کشف حقیقا احترام و از همکاری او قدردانی گردد.

مقرراتی وضع گردد تا از شهودی که بعد از ادای شهادت به دلیل انتقام جویی گروه بزهکار در معرض تهدید و آسیب جانی و -1

ده خود قرار می گیرند، حمایت گردد و در این میان می توانند با استفاده از راهکارهای حمایتی از مالی خود و یا افراد خانوا

 شهود که در سایر کشورها از جمله انگلیس به کار می رود، بهره برداری نمود.
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