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حمایت از شهود
در چالش با حقوق دفاعی متهم
حمید رئوفیان

1

ابوالفضل حسنزاده محمدی

2

چکیده

حمايت از شاهد ،مجموعهي اقدامات مالي ،امنيتي ،آموزشي و روانشناختي

اس�ت كه دستگاه عدالت كيفري براي مشاركت بيشتر شهود در فرآيند دادرسي به

كار ميبندد .اجرای اینگونه برنامهها که در جرایم سازمانیافته ،تروریستی ،جرایم
علی�ه بش�ریت و جرایم جنگ�ی ،رویهای عادی در کش�ورهای جه�ان و دادگاههای

بینالمللی اس�ت ،در سه قالب برنامههای حمایتی -امنیتی ،حمایتی -روانشناختی

و برنامههایی در جهت مخفی ماندن هویت ش�هود ص�ورت ميگيرد .از طرف دیگر،

ام�روزه حق�وق دفاعی متهم به عنوان بخش�ی جدايیناپذیر یک دادرس�ی عادالنه
مطابق با اس�ناد بینالمللی ،منطقهای و مقررات داخلی کش�ورها محس�وب شده و

.1کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی ،دادیار دادسرای عمومی و انقالب فریدونشهر
 .2کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی ،بازپرس دادسرای عمومی و انقالب تهران
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نمیت�وان آن را ب�ه هر بهانهای مح�دود نمود؛ چه آنکه این حق ،میراثی اس�ت که
پس قرنها دادرسی به دست آورده است.
جامعهي بش�ری پس از تالش فراوان ،در ِ
در نگاه اول اجرای برخی از برنامهها مانند مخفی ماندن هویت شهود و حمایت بیش
از حد از وی در تعارض جدی با شماری از حقوق متهم از جمله حق پرسش از شهود

و یا اصل تس�اوی سلاحها در رس�یدگی قرار میگیرد .امری ک�ه در عمل از طریق

توسل به اقداماتی خاص میتوان آن را به حداقل رسانیده و جهات دادرسی عادالنه

را تا حدودی تضمین نمود.

واژگان کلی�دی :برنامهه�ای حمایتی ،حق�وق دفاعی متهم ،ش�هود ،جرایم

سازمانیافته

حمید رئوفیان /ابوالفضل حسنزاده محمدی

 .1درآمد
ش��هود یکی از اركان موفقيت در تحقيقات قضایی به ش��مار ميروند؛ زيرا ،در
بسیاری موارد کشف حقیقت و صدور حکم عادالنه ،بدون معاضدت کسانی که خود در
صحنهي وقوع جرم حضور داشته و چگونگی ارتکاب آن را مالحظه کرده و یا مطلبی
را شنیدهاند ،میسر نمیباشد؛ به همین دلیل از شهود به چشم و گوش دستگاه عدالت
کیفری تعبیر ش��ده است( .آشوری ،1385 ،ص  .)113در رسیدگی به جرایم ،به ویژه
در مورد جرايم س��ازمانیافته و تروریس��تی گس��ترده که عموم افراد جامعه را تهدید
مینمایند ،ضروري اس��ت تا شهود به نظام عدالت كيفري اعتماد كامل داشته باشند؛
بايد به شاهد اين اطمينان خاطر داده شود كه در مقابل تهديدات و صدمات احتمالي
وارده از ناحيهي اعضای گروه بزهکار ،حمايت و پشتيباني خواهد شد .در نتيجهي اين
حمايتها ،نه تنها ميل و رغبت ش��اهد براي همكاري با دستگاههاي پليسي -قضايي
پس اثبات بسیاری از این جرايم ،به حفظ حاكميت قانون در
تقويت ميشود ،بلكه در ِ
جامعه نيز كمك بسيار ميشود.
نخس��تين بار حمايت از ش��هود ،در اياالت متحده آمريكا و در دههي 1970
مي�لادي در قانون كنت��رل جرايم س��ازمانيافته مورد توجه قرار گرف��ت؛ پس از آن
دامنهي این برنامهها به جرايم مربوط به مواد مخدر ،باندهاي خشن خياباني و  ....نيز
تسری یافت.
پس از آن كش��ورهاي ديگري چون فرانسه ،انگلستان و آلمان نيز در زمينهي
حمايت از شهود براي كشف جرائم شديد ،احساس نياز كرده و  قوانيني در اين زمينه
1
به تصويب رسانيدند.
دادگاه بينالمللي يوگوسالوي سابق در سال  1993ميالدي و دادگاه بينالمللي
رواندا در س��ال  1994از جمله دادگاههايي هس��تند كه در طول تاريخ براي رسيدگي
به جرائم مهمي تش��كيل شدهاند .در اساس��نامهي اين دو دادگاه نيز موادي در جهت
حمايت از ش��هود و قربانيان موجود ميباشد 2.اساس��نامهي دادگاه كيفري بينالمللي
 .1برای نمونه بخش بیس��ت و یکم از  قانون آیین دادرس��ی کیفری فرانس��ه ضمن مواد  706-57تا  706-63به
این امر پرداخته است.
 .2برای نمونه در مادهي  22اساس��نامهي تش��کیل دادگاه یوگوسالوی سابق به مخفی نگاه داشتن هویت شهود و
رس��یدگی غیرعلنی ،در مادهي  65اين اساس��نامه به در نظر داشتن امنیت ش��هود و بزهدیدگان در هنگام اعطای
آزادی به متهم ،در بند الف مادهي  75به محرمانه نگاه داشتن اطالعات مربوط به روند دادرسی و در بند ب همان
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مصوب  2002ميالدي نيز در جهت حمايت از شهود متضمن برخي اقدامات است.
در نظام حقوقي ایران نیز با تمسك به برخي مواد قانوني ،ميتوان اقداماتي هر
چند محدود 2را براي حمایت از انجام داد 3.با اين وجود ،بايد توجه داش��ت كه اجرای
برخی از این برنامهها به حقوق متهم ،این میراث حقوقی و گرانبهای جامعه بش��ری،
خدشهاي اساسي وارد مینماید .برای نمونه مخفی ماندن هویت شاهد موجبات سقوط
4
حق پرسش و جرح شاهد توسط متهم و خروج از دادرسی عادالنه را فراهم میآورد.
پرسش��ي كه در اين خصوص مطرح ميش��ود ،اين اس��ت كه در مقام تعارض
حق��وق ش��اهد و متهم ،کدام ی��ک ارجح بوده و در اولویت قرار دارد؟ آیا با توس��ل به
تدابیری میتوان این گونه تعارضات را به حداقل رساند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ،
آن تدابیر کدامند؟
نوش��تار حاض��ر در مقام پاس��خگویی به اینگونه پرس��شها ،در س��ه بخش  
حقوق در معرض خدشهی متهم و سرانجام چگونگی حل تعارضات
برنامههای حمایتی
ِ
تنظیم و بررسی شده است.
1

ماده از اساس��نامهي مذکور ،به ادای ش��هادت از طریق تلویزیون مداربسته ،صدای جایگزین و یا امکانات ویدئویی
اشاره شده است.
 .1برای نمونه پاراگراف  2مادهي  69اساسنامهي دیوان كيفري بينالمللي به ادای شهادت به صورت شفاهی یا به
صورت ضبط شده ،در پاراگراف  4مادهي  46و پاراگراف  3مادهي  154اين اساسنامه ،به محرمانه ماندن اطالعات
و جلوگیری از افشاي هویت افراد و در قاعدهي  17آيین دادرسی و ادلهي دیوان نیز به لزوم حمایت کافی ،اقدامات
حفاظتی و طرحهای بلندمدت و کوتاهمدت در راستای حفظ امنیت شهود اشاره شده است.
 .2جهت بررسی بیشتر ر.ك( :باقرينژاد ،شمارهي )1388 ،67
 .3قانونگذار ايران در الیحهي آيین دادرس��ی کیفری که در حال حاضر در مجلس ش��وراي اس�لامي در جريان
تصویب اس��ت ،برخي مواد ،در جهت ارتقاي حمايت از ش��هود گامهايي را برداش��ته است از جمله :در تبصرهي 2
مادهي  125-36اين اليحه به تحقيق از ش��هود از طريق وس��ايل ارتباط از راه دور نظير تلفن ،ويدئو كنفرانس يا
ارتباطات رايانهاي اش��اره ش��ده است .در مادهي  125-39نيز تحقيق از شاكي ،متهم و شهود و مطلعين غيرعلني
اعالم شده است .در مادهي  ،125-47به صراحت اشاره شده است« :هرگاه بيم خطر جاني يا حيثيتي يا ضرر مالي
نسبت به شاهد يا مطلع يا خانواده آنها وجود داشته باشد اما استماع اظهارات آنها ضروري باشد بازپرس به منظور
حماي��ت از ش��اهد با ذكر عل��ت در پرونده ،تدابير زير را اتخاذ مينمايد :الف) عدم مواجهه حضوري بين ش��اهد يا
مطلع با شاكي يا متهم .ب) عدم افشاي اطالعات مربوط به هويت ،مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت
شاهد يا مطلع .ج) فراهم ساختن امكان استماع اظهارات شاهد يا مطلع در خارج از دادسرا يا وسايل ارتباط از راه
دور ».در تبصره همين ماده آمده اس��ت كه بازپرس تدابير الزم مانند آموزش براي حفاظت از س�لامت جس��مي و
روحي يا تغيير مكان شهود را اتخاذ ميكند.
 .4در تبصرهي  2مادهي  125-45اليحهي آيين دادرسي كيفري آمده است« :برنامههاي حمايتي بايد به گونهاي
اجرا شود كه در تعارض با حقوق متهمين قرار نگيرد».

حمید رئوفیان /ابوالفضل حسنزاده محمدی

 .2ابعاد حمايت از شهود
اجرای برنامههای حمایتی در رسیدگی به پروندههای مربوط به جرايم جنگی،
تروریس��تی ،موادمخدر و سازمانیافته و اثبات اینگونه جرایم ،امري انكارناپذير است.
امروزه بس��ياري از نظامهاي حقوقي جهان ،چنين ضرورتي را به فراست دريافته و در
اين راستا اقداماتي را نيز به سامان رسانيدهاند.
با توجه به صبغه و فضاي حاكم بر اين برنامهها ،ميتوان آنها را به برنامههاي
روانشناختي ،امنيتي و برنامههايي در جهت مخفي ماندن هويت شاهد تقسيم نمود؛
حس��ب مورد ،اين برنامهها در مراحل پيش از دادرس��ي ،در فرآيند دادرسي و پس از
ختم آن به كار ميروند.
 .2-1برنامههاي حمايتي -روانشناختي
از جمله اقداماتي كه بايد در راستاي آماده كردن ذهني شاهد براي حضور در
دادگاه صورت گيرد ،پشتيباني روانشناختي از وي جهت به حداقل رسانيدن اضطراب
ناش��ي از حضور در مرجع قضايي اس��ت .اضطراب ناشي از شركت در يك محاكمه ،به
ویژه اگر در گذشته ،فرد با دستگاههاي پليسي -قضايي در ارتباط نبوده و جرم نيز از
جمله جرايم مهم باشد ،موجب نگراني وي شده و بر كيفيت شهادت او اثرات نامطلوبي
بر جاي ميگذارد.
براي آماده كردن ذهني ش��اهد جهت حضور در دادگاه دو روش متصور است؛
نخس��ت آنكه ،مقامات دادگس��تري و يا نمايندگان دادستان پيش از حضور شاهد در
دادگاه ،جلس��ات منظمي با وي برگزار نمايند؛ اين امر براي كاهش فشار روحي شاهد
است؛ ش��يوهي ديگر ،تعيين وكيل معاضدتي برای شاهد ،جهت آشنایی بیشتر وی با
حقوق و تکالیف خود در هنگام حضور در مرجع قضایی است؛ اين موضوعي است كه
در نظام حقوقي ايران بس��يار غريب جلوه مينمايد( .آش��وري ،1379 ،ص  .)120به
كارگيري اين ش��يوهها در اداي شهادت از سوي ش��هود نوجوان و يا زنان بسيار مؤثر
اس��ت .امري كه بايد در تمامي مراحل رس��يدگي به پرونده صورت گيرد ،تا عالوه بر
كاهش فشار رواني بر شاهد ،وي با حقوق خود نيز آشنا گردد.
بايد در نظر داش��ت كه براي حفظ حقوق متهمان ،اين جلس��ات نبايد شكل
تبادل نظر ،تمرين ش��هادت يا حتي راهنمايي ش��اهد پيش از محاكمه ،به خود گيرد.
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حتي ميتوان با توجه به ش��دت و نوع جرايم فش��ار و اس��ترس رواني حاكم بر شاهد،
پش��تيبان روانشناس در جلسه دادگاه داشت؛ بهگونهايكه ،وي در هنگام
نظر بر ورود
ِ
اداي ش��هادت كمي عقبتر از ش��اهد نشسته و در صورتي كه شاهد در شرايط روحي
نامناس��بي قرار گيرد ،از رئيس دادگاه درخواست تجديد جلسه يا تنفس موقتنمايد
(دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمانیافته ملل متحد ،1388( ،ص .)45
اين پشتيباني و معاضدت از جمله اقداماتي است كه به دليل هزينهي مصرفي
نس��بتاً اندك ،در تمامي جرايم حتي جرايم كماهميت قابليت اعمال دارد و با استفاده
از آن ،شاهد در آرامش خاطر به اداي شهادت خواهد پرداخت.
 .2-2برنامههايي در جهت مخفي ماندن هويت شاهد
گرچه در موارد اس��تثنايي ،آوازه و ش��هرت بينالمللي ش��اهد يا تالش��ی كه
رس��انهها انجام میدهند ،نوعي حمايت از وي محس��وب ميگ��ردد ،اما اكثر محققان
بينالمللي بر اين اعتقادند كه بهترين راه حمايت از شاهد ،سري بودن تحقيق و عدم
افشاي هويت وي است( .لوک والین ،1385 ،ص .)42
حض��ور در مراجع قضايي در زمان اداي ش��هادت ،بهترين فرصت براي گروه
بزهكار اس��ت تا با شناس��ايي ش��اهد و اطالع از هويت وي در مقام انتقام برآيند .عدم
افشاي هويت شاهد افزون بر اين كه مستلزم فراهم آوردن امكانات گسترده نميباشد،
هزينهي بسيار كمي را نيز بر دستگاههاي حمايتي -حفاظتي تحميل مينمايد.
براي تحقق این هدف ميتوان جلس��ات دادرس��ي را در صورت حصول دیگر
ش��رایط ،به صورت غيرعلني برگزار نمود .با اين روش هويت ش��اهد فقط براي متهم
نماي��ان ش��ده و عموم افراد جامعه و گروه بزه��کار از آن بياطالع خواهند ماند .حتي
در جه��ت تحقق اين هدف ،ميتوان در هنگام اداي ش��هادت متهم را از دادگاه خارج
نموده و پس از اداي ش��هادت و خروج ش��اهد از دادگاه ،بار ديگر متهم را وارد جلسه
رس��يدگي نمود .اس��تماع اظهارات ش��اهد پيش از محاكمه به جاي اداي شهادت به
هنگام محاكمه ،از ديگر اقداماتي اس��ت كه در جهت ناش��ناس ماندن هويت ش��اهد
ميتوان انجام داد.
استفاده از اسامي مس��تعار در شهادتنامه ،اداي شهادت بدون ذكر نام ،اداي
شهادت از پشت پرده يا حفاظ در جلسهي دادگاه به صورتيكه چهرهي شاهد توسط

حمید رئوفیان /ابوالفضل حسنزاده محمدی

متهمان قابل شناس��ايي نباش��د ،اداي ش��هادت از طريق تلويزيون مداربسته و ويدئو
كنفرانس نيز از جمله اقداماتي اس��ت كه ميتوان در جهت مخفي ماندن هويت شاهد
انج��ام داد .افزون بر اين ،در خصوص ش��هودي كه از طري��ق ويدئو كنفرانس به اداي
ش��هادت ميپردازند ،ميتوان با استفاده از تجهيزات الكترونيكي از فنون تغيير چهره
يا تغيير صدا اس��تفاده نمود .در هر صورت بايد توجه داشت كه در مواردي كه متهم،
شاهد را ميشناسد استفاده از وسائل مذكور ارزش چنداني نخواهد داشت؛ زيرا ،متهم
قادر اس��ت با توجه محتواي شهادتنامه ،شاهد را شناس��ايي كرده و آن را در اختيار
گ��روه خ��ود قرار دهد (دفتر مقابله ب��ا مواد مخدر و جرایم س��ازمانیافته ملل متحد،
پيشين ،ص .) 57
 .2-3برنامههاي حمايتي -امنيتي
همواره اين امكان وجود دارد كه ش��اهد در معرض تهديدات شفاهي ،ارعاب،
حمله به قصد آزار بدني ،تخريب اموال ش��خصي و ساير خطرات جسمي و رواني قرار
گیرد .براي تأمين امنيت ش��اهد ،دستگاههاي پليسي با نظارت مقامات قضايي برخي
اقدامات فیزیکی انجام ميدهند؛ «حفاظت از نزديك» از جملهي اين اقدامات اس��ت.
در اين روش با توجه به اهميت جرم ،گش��تهاي منظم پليس��ي پيرامون منزل شاهد
صورت ميگيرد .اين گش��تها حس��ب مورد به صورت كام ً
ال مشخص و نمايان و يا به
نح��و پنهاني و با لباس مب��دل صورت ميگيرد .نكتهاي كه بايد به آن توجه داش��ت،
اين اس��ت كه تماسهاي پليسي مشخص بايد به حداقل برسد ،زيرا ،اين امر عالوه بر
برانگيختن حس كنجكاوي ديگران ،س��بب نمايان شدن هرچه بيشتر شاهد در ميان
عموم ميشود.
كنترل وروديها و تماسهاي تلفني به منزل ش��اهد ،با رضايت وي ،از ديگر
اقداماتي است كه در جهت حمايت از وي ميتوان انجام داد .زيرا ،محمولههاي پستي
و تماسهاي تلفني ،الكترونيكي و اينترنتي از جمله آسانترين راهها براي تهديد شاهد
محسوب ميشوند .در اين ميان امكان دارد تجهيزات تماس سريع نيز در اختيار شاهد
قرار داده شود تا در صورت احساس كوچكترين خطر ،نيروهاي پليسي را آگاه نمايد.
براي برقراري امنيت هرچه بيش��تر شاهد ،بايد امنيت محل زندگي وي را نيز
افزايش داد .نصب دربهاي ايمني مستحكم ،نرده ،آژير و يا تخصيص شماره تلفنهاي
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محرمانه و يا حداقل تغيير ش��ماره تلفن فرد ،نصب امكانات الكترونيكي هشداردهنده
يا اس��تفاده از تلفنهاي همراه با ش��مارههاي اضطراري ميتواند اقدام مؤثري در اين
زمينه باشد.
تغيير محل سكونت شاهد به صورت دائم يا موقت و به صورت اسكان در منزل
يكي از خويش��اوندان ،اس��كان در نزديكي مراكز پليس و يا اس��كان در منزل جديد و
در ش��هر ديگر بهگونهايكه نيروهاي پليس به راحتي با وي در تماس باشند ،ميتواند
شاهد را تا حدودي از تعرضات مصون بدارد (رئوفیان ،1389 ،ص .)130
در راستاي حفظ امنيت شاهد ،همواره اين امكان وجود دارد كه نهاد متصدي
حمايت از همكاران با دس��تگاه عدالت كيفري ،به تغيير ش��غل شاهد و تعيين شغلي
جديد براي وي معتقد باشد تا از اين طريق گروه مجرمانه نتواند به رديابي فرد حتي از
طريق كوچكترين نشانه و سرنخ ها بپردازد .در رويهي بسياري از كشورها براي عملي
ش��دن اين امر ،به طور معمول ش��غل پايينتري در اختيار فرد قرار داده شده و ضرر و
زيان ناش��ي از تغيير شغل توسط نها ِد زير نظر دادستان جبران ميگردد( .دفتر مقابله
با مواد مخدر و جرایم سازمانیافته ملل متحد ،پيشين ،ص .91
صاحبنظران برخي ش��يوههاي ديگر را نيز براي حمايت از شاهد ارائه دادهاند؛
شيوههايي مانند تغيير هويت ،بدين معني كه فرد هويت جديدي براي خود برميگزيند
و پيشينهي كيفري س��ابق به هويت جديد به گونهاي انتقال مييابد كه براي همگان
قابل پيگيري نباش��د .با برگزيدن هويت جديد ،ش��غل و محل س��كونت شاهد نيز به
نحوي تغيير داده ميشود تا از گزند آسيبهاي احتمالي در امان باشد.
ش��يوههايي كه از آنها ياد ش��د ،در بس��ياري از نظامهاي حقوقي جهان در
زم��رهي روشهاي��ي بس��يار معمول در جهت حمايت از ش��هود و ترغي��ب آنان براي
همكاري با دس��تگاه قضايي به شمار ميآيند؛ به رغم آنكه ممكن است در ابتدا ورود
اي��ن نوع حمايتها در حقوق ايران امري عجيب به نظر آيد ،اما همانگونهكه پيش��تر
نيز گفته شد ،قانونگذار ايران نيز ضرورت حمايت از شاهد را دريافته و برخي اقدامات
را نيز در اين راستا صورت داده است.
معرض خدشهي متهمان
حقوق در
.3
ِ
ِ
امروزه حقوق جزا به ویژه دادرس��ی کیفری تح��ت نفوذ کامل حقوق عمومی
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درآمده است؛ به گونهايكه ،مقامات تعقیب در امر کیفری در برابر متهم قدرت بسيار
يافته و امکان اس��تفاده از قوای عمومی و دیگر تضمینهای ویژه را دارا میباشند؛ اين
در حالي اس��ت كه متهم از هیچ یک از این امکانات بهرهمند نیست؛ (خزانی،1377 ،
ص )139
برای تحقق دادرسی عادالنه ،حقوقی برای متهم از جمله حاکمیت اصل برائت
در حین دادرس��ی لحاظ ش��ده است .این اصل در اس��ناد بینالمللی ،قوانین و رویهي
1
قضايی کشورهای مختلف از جایگاه ویژهای برخوردار است.
اجرایی ک��ردن برنامههاي حمايتي ،آث��ار رواني ناخودآگاه��ي را برای هیأت
رس��یدگیکننده به همراه خواهد داش��ت .هر نوع اش��ارهي ضمني به خطرناك بودن
متهم ،به طور ناخودآگاه در قضاوت دادرس��ان و يا حداقل هيأت منصفه تأثير گذاشته
و به فرض برائت و بيگناهي متهم لطمه ميرساند .براي مثال ،در فرضي که نهادهای
پش��تیبان ،براي حفظ امنیت جانی ش��اهد پرونده ،حفاظت وی��ژهاي از وی بنمايند،
برداش��ت اولیهي ذهنی هر ف��ردی ،خطرناک بودن متهم مذکور ب��وده و در نتیجه با
تس��ری این امر به ذهنیت هیأت رسیدگیکننده نیز ،فرض مجرميت ،جايگزين فرض
برائت ميشود .افزون بر آنكه ،متهم در نتيجهي حمايت از شاهد ،مسؤوليت مضاعف
اثبات بيگناهي خود و يا حداقل اثبات عدم وجود تهديد از جانب خود براي شاهد را
نيز متحمل ميشود.
از ديگر حقوق و اصولي كه با اجرايي ش��دن برنامههاي حمايت از ش��اهد در
معرض تهديد قرار ميگيرد ،اصل رعايت  دادرس��ي عادالنه و تس��اوي سالحها است؛
زيرا ،اعمال محدوديت در حقوق متهم براي مواجهه با اش��خاصي كه به وي اتهام وارد
نمودهاند ،نوعي جانبداري در محاكمه محس��وب ميش��ود؛ بدي��ن ترتيب ،عدالت در
 .1در حقوق موضوعه ايران ،این امر در اصل س��ي و هفتم قانون اساس��ی جمهوري اسالمي ايران ،و مادهي 1275
قانون مدنی و مادهي  197قانون آيین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ،اس��ت .با وجود آنكه،
مواد اخیر به اصل برائت در امور مدنی ناظر ميباش��ند ،اما از حیث مبنا با اصل برائت در امور کیفری مش��ترکاند.
در قوانین دیگر نظامهاي حقوقي نیز میتوان به پنجمین و شش��مین متمم قانون اساس��ی آمریکا مصوب ،1789
مادهي  19اعالمیه حقوق بش��ر و شهروند فرانس��ه مصوب  1789و اصل بيست و هفتم قانون اساسی ایتالیا اشاره
نمود؛ قانون اخير اصل مذکور را تا هنگام قطعیت حکم تس��ری میدهد (ش��مس ناتری ،1388 ،ص  .)288پیمان
آفریقايی حقوق بش��ر در ژوئن  1981ميالدي توس��طِ دولتهایِ عض ِو سازمان وحدت آفریقا پذيرفته شده ،مادهي
 11اعالمیه حقوق بشر ،بند  2مادهي  14میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،مادهي  2کنوانسیون آمریکايی
حقوق بشر و بند  2کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ،نیز بر این اصل تصريح دارند.
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فرآيند دادرسي ناديده گرفته ميشود.
حق متهم به پرس��ش از گواهان ،از جمله حقوق اساسي وي به شمار ميرود.
پرس��ش از گواهان موجب كش��ف بهتر حقيقت ش��ده و دادرس را به سيس��تم دالئل
معنوي رهنمون ميس��ازد .در بسياري از اسناد بينالمللي و منطقهاي نيز اين حق به
تصريح شده است 1.محروميت متهم از رويارويي با شهود و عدم امكان طرح پرسش از
آنان ،به حق متهم در تدارك دفاع موثر از خود لطمه ميرساند .اين در حالي است كه
ايجاد امكان پرس��ش متهم از شهود ميتواند از انحراف آنان در بيان حقايق جلوگيري
نموده و سبب تقويت سيستم داليل معنوي در مقابل سيستم داليل قانوني شود.
از ديگر حقوقي كه براي طرفين دعوا در نظر گرفته ش��ده اس��ت ،حق جرح و
تعديل شاهد اس��ت .هنگامي كه در راستاي اجرايي كردن برنامههاي حمايتي ،چهره
و هويت ش��اهد افشاء نميش��ود ،و متهم نيز از هويت وي بياطالع ميماند ،اين حق
مخدوش میش��ود؛ زيرا ،همواره اين احتمال وجود دارد كه متهم توانايي خدش��ه بر
ش��رايط ش��اهد را داش��ته باش��د ،اما با مخفي ماندن هويت وي ،اين حق از او سلب
میشود؛ حتي اين امكان وجود دارد كه شاهد در صحنه حادثهی تحت بررسی حضور
نداشته ،اما براي انحراف دادرسی برای ادای شهادت حاضر شده باشد؛ با مخفی ماندن
هویت شاهد ،متهم امکان تعرض و ایراد را از دست خواهد داد.
از ديگر راهكارهاي حمايت از شاهد ،برگزاری جلسات به نحو غیرعلنی است؛
اين در حالي اس��ت كه برگزاری جلسات به صورت علنی از جمله حقوقی میباشد که
در اسناد بينالمللي و منطقهاي و قوانين موضوعه بسياري از كشورها مورد تصريح قرار
گرفته اس��ت 2.برگزاري جلس��ات به صورت غيرعلني و براي جلوگيري از افشاء هويت
شاهد و قربانيان ،اصل مذکور را مورد خدشه قرار میدهد .افزون بر آنكه ،اين احتمال
وجود دارد كه ش��اهد نيز فارغ از هرگونه اس��ترس و فشار ،خود را ملزم به راستگويي
 .1از اي��ن جمله اس��ت بند (هـ) ( )3مادهي  14ميث��اق بينالمللي حقوق مدني و سياس��ي ،بند (ي) ( )2مادهي
 8كنوانس��يون آمريكايي حقوق بش��ر ،بند (د) ( )3مادهي  6كنوانس��يون اروپايي حقوق بشر ،بند (هـ) ( )4مادهي
 21اساس��نامهي دادگاه يوگوس�لاوي ،بند (هـ) ( )4مادهي  20اساس��نامه دادگاه رواندا و بند (هـ) ( )1مادهي 67
اساسنامهي ديوان كيفري بينالمللي (رحمدل ،1388 ،ص  .)316همچنين مواد  196تا  199قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری نيز اين حق را به رسمیت شناخته است.
 .2مادهي  10اعالمیهي جهانی حقوق بش��ر ،مادهي  14میثاق بينالمللي حقوق مدني و سياس��ي ،بند  7مادهي
 64و بند  1مادهي  67اساسنامهي دیوان کیفری بینالمللی و نيز در مادهي  188قانون آيین دادرسی دادگاههاي
عمومي و انقالب در امور کیفری.
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ندانسته و بر خالف واقع به اداي شهادت بپردازد.
برنامههاي حمايت از ش��اهد ،تمام موارد خطر فوق را در بردارد؛ اين در حالي
است كه با اعمال برخي راهكارها ميتوان اين آثار زيانبار را تا حدودي كاهش داد.
 .4چگونگی حل تعارض ميان حقوق شاهد و متهم
همواره با اجرايي شدن راهكارهاي حمايت از شاهد ،امكان تعارض آن با حقوق
بنيادين متهم وجود دارد؛ حقوقي چون حكومت اصل برائت .به رغم جایگاه اين اصل
در امور کیفری و حاکم بودن آن بر دیگر اصول و قواعد حقوق جزا ،در موارد خاصی از
اعمال آن عدول میشود .در بسیاری موارد ،مبنای عدول از اصل برائت ،همان مبنایی
اس��ت ک��ه حاکمیت اصل برائت در ام��ور کیفری را توجیه میکند .ب��ه عبارت دیگر،
همانگونهک��ه عدالت حقوقی اقتضا میکند در ص��ورت نبود دلیل ،برائت و بیگناهی
متهم مورد حکم قرار گیرد ،در موارد که وجود قرائنی ظن ارتکاب جرم توس��ط متهم
را تقوی��ت میکند ،اقتضای عدالت حقوقی و مصالح عمومی تقدم امارهي مجرمیت بر
اصل برائت است (شمس ناتری ،پيشين ،ص  .)291در حقوق اسالم امارههای قضایی
ک��ه از آنها به «ظاهر حال» تعبیر میش��ود ،بر اصل برائ��ت مقدم نخواهند بود؛ مگر
آن که این امارات یقینآور و یا دس��تکم اطمینانبخش باشند (محقق داماد،1378 ،
ص  .)186عدول از این اصل هنگامي توجیه منطقی خواهد داشت که امارهای قانونی
س��بب ایجاد ظن قوی یا اطمینانآور اس��ت ،در میان باش��د .برنامههای
یا قضایی که
ِ
حمایت از شاهد نیز ،در صورت وجود ظن قوی به ارتکاب جرم توسط متهم و با توجه
به مصلحت جامعه در کشف جرایم مهم ،اجرایی میگردند .از آن جا كه با اجرای این
برنامهها ،احتمال به خطر افتادن ذهنی اصل برائت برای هیأت رسیدگیکننده مطرح
است ،قاضي مكلف است براي از بين بردن آثار رواني اين برنامهها بر هيأت منصفه به
هيأت مذكور يادآور ش��ود كه اجرايي كردن اين برنامهها به معني خطرناك بودن فرد
متهم نميباش��د 1.قاضي و هيأت مذكور بايد اصل برائت را همواره در ذهن مرور كرده
 .1م��ادهي  353قانون آيین دادرس��ی کیفری فرانس��ه مقرر می دارد« :پيش از اينك��ه دادگاه جنايى به كار خود
پايان دهد و قبل از ش��روع مشاوره ،رييس دادگاه دس��تورالعمل تعليمى زير را قرائت ميكند؛ اين دستورالعمل با
حروف درشت در محلى از اتاق مشاوره كه بيشتر به چشم مىخورد ،الصاق شده است ...« ،قانون از هيأت منصفه
مىخواهد كه در كمال آرامش و با مراجعه به وجدان خود به اين پرسش پاسخ دهند كه اثر معقول ادله ارائه شده
عليه متهم و آنچه او در مقام دفاع از خود به آن متوس��ل ش��ده ،چه بوده اس��ت .قانون فقط اين پرسش را كه در
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تا تحت تأثير افكار انحرافي قرار نگيرند.
حقوق در معرض تهديد ،حق متهم به شناس��ايي ش��اهد و پرسش از
از دیگر
ِ
وي است ،حقي كه با برنامههاي حمايت از شاهد در تعارض قرار ميگيرد؛ در رویهي
بسیاری از کشورها ،تالش شده است در مرحلهي عمل و اجرا ميان اين دو حق توازن
برقرار شود .در راستاي تحقق اين هدف بايد همواره اين شروط اساسي لحاظ شود:
الف) علل محرمانه نگاه داشتن هويت شاهد در مراحل مختلف دادرسي مورد
بررس��ي مجدد قرار گي��رد و در صورت عدم توجه تهديد ،از ادام��هي اجراي برنامهها
جلوگيري شود.
ب) بايد به متهم اجازه داده شود تا هنگام اداي شهادت ،به نحو مستقيم يا از
طريق وكيل مدافع ،به طور كتبي يا غيركتبي از شاهد سؤاالتي بپرسد.
ج) براي اس��تناد به ش��هادت ش��اه ِد تحت حمايت ،بايد اظهارات وي با ساير
1
قرائن ،داليل و امارات مطابقت داشته باشد.
در قوانین کش��ور فرانس��ه نیز هر چند در جرايمي كه دارای حداقل مجازات
سه سال حبس بوده و احتمال به خطر افتادن تمامیت جسمانی شاهد و یا خانوادهي
وي مطرح اس��ت ،پس از درخواس��ت دادس��تان و اذن قاضی آزادی و بازداش��تها ،با
کتمان هویت ش��اهد موافقت شده است ،اما در مادهي  60-706قانون آيین دادرسی
کیفری اين كش��ور مقرر گردیده« :در صورتی که با توجه به ش��رایط و اوضاع و احوال
مس��لم قضیه و یا ش��خصیت شاهد ،شناخت هویت ش��اهد براي اجرای حقوق دفاعی
متهم ضروری باشد ،مقررات مربوط به کتمان هویت ،اجرايی نمیگردد ».همچنین در
مادهي  62-706از اين قانون آمده اس��ت كه «هیچگونه محکومیتی را نمیتوان صرفاً
بر اساس اظهارات شاهد گمنام صادر نمود ».ضمن آنكه ،اظهارات شاهد بايد با اوضاع
2
و احوال مسلم قضیه و سایر قرائن و امارات نیز مطابقت داشته باشد.
برگيرنده كل وظايف آنان است ،مطرح مىكند :آيا اعتقاد باطنى و اقناع وجدانى داريد؟».
 .1در رس��یدگی به اتهامات داسکو تادیچ در دیوان بینالمللی یوگوسالوی سابق ،درخواست ناشناس ماندن هویت
کامل تعدادی از شهود مطرح شده توسط دادستان ،به علت تعارض با حقوق متهم مذکور مورد اعتراض شدید قرار
گرفت و از آن پس هیچیک از دادگاههای بینالمللی یوگوسالوی سابق و رواندا جواز کتمان کامل هویت شهود را
صادر ننمودند .ر.ك :پروندهي کالسهي IT-94-1-Tبه آدرس پايگاه الكترونيكي زير:
www.un.org/icty/cases-e
 .2مطابق با قانون آيين دادرسي كيفري كشور ژاپن اظهارات قبل از محاكمه تنها در صورت رضايت متهم ،قابليت
اس��تناد به عنوان شهادت را خواهد داش��ت .در غير اين صورت ،شاهد بايد در دادگاه حاضر شود .با اين وجود ،هر
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ميت��وان در عمل ب��ه گونهاي اقدام کرد كه هويت ش��اهد محف��وظ مانده و
همچنين س��ؤاالت متهم مطرح شود .مانند اس��تفاده از برخي امكانات ارتباطي چون
ويدئو كنفرانس 1و يا تلويزيونهاي مداربسته .همچنين ميتوان ترتيبي اتخاذ نمود كه
پس از اس��تماع اظهارات شاهد ،وي را از جلسهي دادگاه خارج و متهم را وارد دادگاه
نمود .با قرائت اظهارات ش��اهد براي متهم و س��پس خروج وي از جلسهي رسيدگي،
پرسشها و يا ايرادات مطرح شده از سوي وي از شاهد پرسيده ميشود.
در فرض استماع شهادت پيش از تشکیل جلسهي دادگاه نیز ،به طور معمول
فرصت کافی به متهم یا وکیل وی اعطا میش��ود تا موثق بودن اظهارات را بررس��ی و
پذیرش آن توسط دادگاه را مورد چالش قرار دهد .همچنین در مواردی که در راستای
عدم شناسایی هویت شاهد ،میان شاهد و متهم ،مانع فیزیکی قرار داده میشود ،این
مانع باید به نحوی تعبیه که هیأت رس��یدگیکننده بتوانند به راحتی حاالت چهره و
2
عکسالعملهای شاهد را رؤیت و بررسی كنند.
ايراد ديگري كه بر مخفي ماندن هويت شاهد مترتب است ،از بين رفتن حق
جرح و تعديل شاهد توسط متهم است .امري كه در قوانين موضوعه انعكاس يافته 3و
4
فقهاي اماميه و به ويژه برخي فقهاي معاصر بر آن تصريح دارند.
گاه اين علم براي دادرس حاصل شود كه در اين صورت ،شهادت شاهد با شهادتي كه در گذشته نزد دادستان ارائه
نموده ،به دليل ترس و اضطراب تفاوت خواهد داشت ،به رغم اعتراض متهم ،مجاز به استماع شهادت قبل از شروع
محاكمه ميباشد( .دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمانیافته ملل متحد ،پيشين ،ص )54
 .1ب��رای نمون��ه در پروندهي کارمرا (  )karemeraدادگاه بینالمللی ب��ه صراحت اعالم میدارد چنین گواهی به
منافع عدالت نزدیکتر است و این نوع گواهی حقوق متهم را نقض نمینماید؛ چراکه در ارتباط ویدئویی میتوان با
مشاهده حرکات ،رفتار و نحوهي بیان شاهد اعتبار کواهی را مورد سنجش قرار داد و حق پرسش متهم نیز حفظ
میشود .جهت بررسی بیشتر ر.ک( :اسدی ،1388 ،ص )20
 .2در نظ��ام حقوقي ايران رويارويي متهم با ش��اهد در مرحلهي تحقیق��ات مقدماتی ،فقط در صورت ضرورت ،كه
تش��خيص آن بر عهدهي دادرس است ،امكانپذير اس��ت .به بيان ديگر حقوق ایران اصل را بر عدم مواجههي اين
افراد در مرحلهي تحقيقات مقدماتي قرار داده است؛ مگر در صورت ضرورت و آن هم به تشخيص دادرس .از اين
رويه ،در مرحلهي رس��يدگي دادگاه ،عدول ش��ده اس��ت .به نحوي كه  در اين مرحله دادگاه مكلف به ايجاد امكان
طرح س��ؤال متهم از گواه ميباش��د .ر.ك :مواد  151و  198قانون آيين دادرس��ي دادگاههاي عمومي و انقالب در
امور كيفري.
 .3مواد  168تا  172قانون آيین دادرسی دادگاههاي عمومي و انقالب در امور کیفری.
 .4در اي��ن راس��تا ،از برخي فقهاي معاصر ،اين اس��تفتاء به عمل آمده اس��ت كه آيا در فق��ه اماميه ،امكان مخفي
كردن هويت ش��اهد در صورت وجود ش��رايط اضطرار وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ حق جرح و تعديل
ش��اهد چگونه رعايت ميش��ود؟ آيت اهلل نوري همداني امكان مخفي كردن هويت شاهد در موارد اضطرار را جايز
دانسته و امكان استناد به چنين شهادتي را در صورتي كه شرايط مورد نيا ِز شاهد در نظر قاضي محرز باشد ،كافي
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به نظر ميرس��د به اس��تناد قاعدهي «الضرورات تبيح المحظورات» و ضرورت
احق��اق حق در جامعهي مس��لمين ب��ه عنوان یک اصل و مصلح��ت کلی ،ميتوان به
سقوط حق جرح و تعديل شاهد توسط طرفين دعواي كيفري حكم دارد؛ با اين وجود،
به لحاظ ضرورت احراز ش��رايط مربوط به شاهد بايد پيش از استماع شهادت ،دادرس
ب��راي احراز اين امر تحقيقات كاملي صورت دهد تا حق جرح و تعديل ،به نوعی دیگر
رعايت شود.
همانگونه كه پيش��تر نيز گفته ش��د ،از ديگر برنامهه��اي حمايتي ،برگزاري
جلس��ات به نحو غيرعلني اس��ت .هر چند اين امر برخالف اصل علني بودن محاكمات
اس��ت ،اما اصل مذكور نيز دارای استثنائاتی بوده و هیچ گاه به صورت افسارگسیخته
م��ورد تقنین قرار نگرفته اس��ت 1.همچنان ك��ه در قانون آيين دادرس��ي دادگاههاي
عموم��ي و انقالب در ام��ور كيفري نيز برگزاري تحقيق��ات مقدماتي به نحو غيرعلني
پيشبيني ش��ده است 2.ضمن آنكه در مرحلهي رس��يدگي در دادگاه ،نيز ميتوان با
اس��تناد به بند  3مادهي  188همين قانون علني شدن محاكمه را مخل امنيت شاهد
دانس��ته و به غيرعلني بودن رس��يدگي حكم دارد؛ بر اين اساس ،در مواردي که برای
امنيت شاهد با تهديدي جدي مواجه است ،برگزاری جلسات به صورت غیرعلنی و آن
هم صورت محدود توجیه منطقی مييابد.

دانستهاند .يكي ديگر از ايشان امكان مخفي كردن هويت شاهد را در صورتي كه در معرض جرح و تعديل نباشد،
جايز دانس��تهاند ،هر چند معتقدند كه جرح و تعديل بايد به گونهاي رعايت ش��ود .همچنين آيتاهلل علوي گرگاني
ب��ر اي��ن باورند كه در فرض وجود خطر جاني يا امثال آن براي ش��اهد و عادل بودن وي در نظر قاضي ،با س��قوط
حق جرح و تعديل ،امكان اس��تناد به چنين ش��هادتي جايز اس��ت( .پاسخ اس��تفتانات صورت گرفته در تاريخهاي
 1388/12/1و .)1388/12/3
 .1برای نمونه مادهي  6کنوانس��یون اروپایی حقوق بش��ر هر چند اصل را بر علنی بودن محاکمات قرار داده است،
اما مقرر میدارد« :هرگاه رعایت اخالق و یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک ،یا در مواقعی که منافع اطفال
یا حفظ مس��ائل خصوصی خانوادگی اصحاب دعوی ایجاب نماید و یا در صورتی که امکان لطمه به منافع عدالت
وجود داشته باشد و دادگاه نیز ضرورت آن را تشخیص دهد جلسات به صورت غیرعلنی در تمام مدت رسیدگی یا
بخشی از آن برگزار میگردد ».مادهي  8کنوانسیون امریکایی حقوق بشر نيزچنين است «رسیدگی کیفری علنی
است مگر هنگامی که منافع عدالت در معرض خطر باشد».
 .2مادهي  152قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري.
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 .4برآمد
شهود به علت همكاري با دستگاه عدالت كيفري و تهديد منافع گروه مجرمانه،
همواره در معرض خطر بوده و نيازمند حمايت دس��تگاههاي مربوط ميباشند .در این
راس��تا در بس��ياري از نظامهاي حقوقي جهان برخي راهكارهاي حس��ب مورد ،مالی
امنیتی ،روانشناختی و هویتی اجرا میشود .به رغم آنكه ،حمایتهای روانشناختی
امنیتی از شاهد ،موجبات از بین رفتن اصل بیطرفی و تساوی سالحها را فراهم آورده
و اعطاي ارزش بیش از حد به ش��هادتِ ش��اهد را موجب ميش��ود ،بايد توجه داشت
که اصول مذکور همواره دارای اس��تثنائاتی بوده و این امر نیز میتواند در زمرهي اين
استثنائات به شمار آيد؛ اهمیت کشف جرایم سازمانیافته ،فراملی و تروریستی ایجاب
مینماید تا ش��هادت در پروندههای مذکور نیز ،به حق ،واجد اهمیت دانس��ته شده و
ب��راي جلوگیری از تکرار و اس��تمرار اين اعمال مجرمانه ،بیش��ترین حمایت از ادلهي
اثبات جرم به عمل آید.
از میان اینگونه برنامهها ،برنامههای حمایتی هویتی ،بيشتر از ديگر راهكارها
حقوق دفاعی متهم مانند حق پرس��ش از گواهان ،جرح شهود و حاکمیت اصل برائت
را با خدشه مواجه میسازد.
ب��ه رغم آنك��ه ،در ابتدا و در عالم تئ��وری این تعارضات تا حد بس��يار بروز
ميياب��د؛ اما در عمل از طریق توس��ل ب��ه راهكارهاي تعديلي میت��وان تا حد امکان،
چني��ن تعارضاتي را به حداقل رس��انید .راهكارهايي مانند برق��راری ارتباط از طریق
ِ
پشت حائل فیزیکی تعبیه شده میان متهم و شاهد،
ویدئو کنفرانس ،ارائهي شهادت از
ارائهي ش��هادت با تغییر صدا و یا چهرهي مبدل ،نيز قائل شدن حق جرح شاهد برای
وکیل متهم.
اف��زون بر آنكه ،متوليان اجرای این برنامهه��ا همواره باید حقوق متهم را در
نظر داش��ته و صرفاً در مواردي كه بر گفتار ش��اهد و تهدید جدی وی از س��وي گروه
بزهکار قطع و يقين دارند و امكان توسل به اقدامات حمایتی دیگر براي ايشان فراهم
نباشد ،اين راهكارها را اجرايي نمايند.
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 ، .............................. -16دادگاه کیفری بینالمللی ،نشر دادگستری ،تهران.1387،
 -17مترجم :تدین ،عباس ،آيین دادرسی کیفری فرانسه ،تهران ،انتشارات روزنامه
رسمی.1388 ،
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