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چکیده
گواهی ب�ه عنوان یکی از مهم ترین ادله ی اثبات دعوای کیفری، از گذش�ته 
تاکنون مورد توجه بوده اس�ت. ادای ش�هادت در راستای کش�ف حقیقت، شاهد را 
در مع�رض خط�ر و تهدید از س�وی مرتکبان جرای�م قرار می  دهد. ب�ه همین علت، 
پاس داشت عدالت و دادگستری از یک سوی و صیانت از شهروندان به ویژه در مقام 
همکاری با دس�تگاه قضایی و پلیس و حمایت از بزه  دیدگان جرایم از س�وی دیگر، 
توجیه کننده ی حمایت از شهود است. حمایت از شاهد در پرتو رویکردهای حمایتی 
مختل�ف امکان پذیر اس�ت؛ یکی از مؤثرترین و کارآمدتری�ن رویکردها، پیش بینی 
اقدامات حمایتی در قوانین کیفری )ماهوی و ش�کلی( اس�ت؛ تا مقام قضایی بتواند 
با توجه به قانون و ضرورت اعمال این برنامه  ها در هر مورد خاص، دس�تور به اجرای 

آن ها بدهد. 
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1. درآمد
دادرس��یمنصفانهواجرایعدالت،مستلزمآناس��تکهاگردلیلبزهدیده،
ش��هادتشهوداست،ویبتواندبهراحتیشهودخودرابهمقامصالحقضاییمعرفی

کندواگرمانعیدراجرایاینحقبهوجودآید،بایدبرطرفشود.
ام��ا،درس��ویدیگردعوایکیفری،متهمقرارداردک��هباوجوداصلبرائت،
گاهناچاربهتوس��لبهش��هادتشهودمیشود.چهبس��اادعاهایواهیعلیهمتهمی
مطرحگردیدهومتهمبیگناهبرایرهاییازاینوضعیتناچاربهشهادترویآورد.
دراینجا،امکانداردموانعیبرس��رراهشهودیکهمیخواهندبهنفعمتهمشهادت
دهند،ایجادش��ود.دادرس��یمنصفانهبایدضامنحقوقمته��موبزهدیدهبهصورت
مس��اویباش��دودراینموردنیزدرصورتضرورت،ازشهودمتهمحمایتهایالزم

رابهعملآورد.
قانونگذاردرمقامحمایتازشهود،اقداماتوتدابیرغیرکیفریمختلفیمانند
برگزاریجلس��هیدادگاهبهصورتغیرعلنیوحمایتهایمالیوجس��مانیازشهود
راموردتوجهقراردادهاس��ت.)باقرین��ژاد،1387،ص111(بهرغمآنکهمقننتالش
کردهاستازطریقایناقداماتوتدابیرغیرکیفریوباصیانتازکیانشهود،زمینهی
کشفحقیقترافراهمآورد،امابهعللمختلفی،درعملپارهایازاینتدابیرناکارآمد
وغیرمؤثرجلوهکردهاست.بهمنظورجبراناینکمبودها،قانونگذارعالوهبرحمایت
ازش��هودازطریقش��یوههاوروشه��ایغیرکیفری،بهتدابی��رواقداماتکیفرینیز
توجهنمودهاس��ت.اینتدابیرواقدام��اتگاهدرقوانینماهویدرقالبتدابیریچون
جرمانگاریوگاهدرقوانینشکلیبهشیوههایمختلفمانندبازداشتموقتمتهمنمود
یافتهاست.درایننوشتارسعیشدهاستتابهصورتمختصرایناقداماتحمایتیدر

حقوقایران،فرانسهودرمواردلزومدراسنادبینالمللیموردبررسیقرارگیرد.



91

شماره 67/ پائیز 1388
ستری/ 

مجله حقوقی دادگ

زینب باقری نژاد

91

2. حمایت از شهود در قوانین ماهوی
اتخاذتدابیرحمایتیدرقوانینماهویکش��ورهایکیازش��یوههاییاستکه
بهمنظورحمایتازش��هودمورداستفادهقرارگرفتهاست،اماتوجهبهقوانینماهوی
داخلیوخارجی،مارابهایننکتهرهنمونمیسازدکهقانونگذارانبهندرتموادی
رابهصورتانحصاریبهحمایتازشهوداختصاصدادهاند؛هرچندازمحتوایبرخی
موادمیتوانبهصورتضمنی،حمایتازش��هودرااس��تنباطکرد،اما،اتخاذبرخی
ش��یوههایحمایتیکیفریدرقوانی��نماهویبهصورتمؤثرتریخواهدتوانس��ت،
هدفحمایتازشهودرابرآوردهسازد.دراینقسمتابتداحمایتازشاهددرقالب
جرمانگاریوس��پستدابیرمختلفدیگریکهدرقوانینماهویمیتوانددرراستای

حمایتازشهودمفیدباشد،موردتوجهقرارمیگیرد.

1-2. جرم انگاری
مهمتری��نجنبهیحمایتازش��هوددرقوانینماه��ویرامیتواندرقالب
جرمانگاریاعماللطمهزنندهبهتمامیتجس��مانییامعنویش��هودمالحظهکرد.
هرچندجرمانگاریبرخیازاعمالدرسیاستکیفریکشورهابهمنظوراحیاینظم
اجتماع��یومج��ازاتتعرضکنندگانبههنجارهاوارزشه��ایموردپذیرشجامعه
اس��ت،امانمیتواناینواقعیترانادیدهانگاشتکهجرمانگارییکعمل،بهمعنای
پذی��رشآنعملومعرفیآنبهعنوانیکارزشوهنجاِردس��تکمموردپذیرش
دولتهااس��تودرحقیقتجرمانگاشتنِنقضیکعمل،بهمفهومارزشگذاریدر

اعتباربخش��یدنبهیکعملاست.درهمینراس��تا،حمایتازشاهدبهعنوانیک
ارزشِموردپذیرشدرفراینددادرس��ی،ایجابمیکندتاهرگونهاقدامدرراس��تای
نقضاینارزش،خواهازطریقتهدیدیاتوهینیاافشایهویتیااقامتگاهشاهدمورد

مجازاتقرارگیرد.
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1-1-2. جرم انگاری تهدید شاهد 
تهدیدبهاقدامعلیهدیگری،ازجملهاعمالیاستکهقانونگذارانکشورهای
مختل��فآنرادرقوانی��نداخلیخود،ج��رمتلقیکردهاند.درم��ادهی669قانون
مجازاتاس��المیمقررگردیده»هرگاهکس��یدیگریرابههرنحوتهدیدبهقتلیا
ضررهاینفسییاشرفیویابهافشایسّرینسبتبهخودیابستگاناونماید،اعماز
اینکهبهاینواسطهتقاضایوجهیامالیاتقاضایانجامامریاترکفعلیرانموده
یاننمودهباشد،بهمجازاتشالقتاهفتادوچهارضربه،یازندانازدوماهتادوسال
محکومخواهدش��د«.اینموضوعموردتوجهقانونگذارفرانس��وینیزواقعگردیدهو
درمادهی18-222قانونمجازاتفرانس��همقررشدهاس��ت»تهدیدباهرابزاریبه
ارتکابجنایتیاجنحهایعلیهدیگری،هنگامیکههمراهبادستوربهانجامشرطی
صورتگیرد،مس��توجبسهسالحبسس��ادهوچهلوپنجهزاریوروجزاینقدی
اس��ت.هنگامیکهموضوع،تهدیدبهمرگباش��د،مجازاتتاپنجسالحبسسادهو

هفتادوپنجهزاریوروجزاینقدیافزایشمییابد«.
ب��اتوجهبهاینماده،موضوعتهدیدباعثتش��دیدمجازاتمیش��ود؛لذا،
تهدی��دبهمرگدارایش��دیدترینمجازاتاس��ت.برایتحققج��رمموضوعاین
مواد،عملترساندنطرفدیگربههرآنچهبرایویناخوشاینداست،بایدصورت
پذی��رد.اینتهدیدبنابهتصریحموادمیتواندش��املتهدی��دبهقتلیاضررهای
نفس��یوش��رفییاافشایسّرباش��د.»هرگاهضرر،بنابهقضاوتعرف،کوچکو
قاب��لاغماضباش��د،اینجرممحق��قنخواهدش��د«.)میرمحمدصادقی،1386،
ص483(امابایدخاطرنش��انس��اختکهتهدیدبهآس��یبرس��اندنبهبستگان
ش��خصتهدیدش��دهنیزکفایتمیکند.البت��همقصودازبستگان»خویش��اوندان
نزدیکسببییانسبیفردمیباشند،کهورودضرربهآنهابرایفردنگرانکننده

اس��ت.«)همان،ص484(.
درقانونمجازاتاس��المی،قانونگذارموضوعتهدیدرابهقیدحصر،ش��امل
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قتلیاضررهاینفس��ییاش��رفییامالیوافشایس��رّمیداند.باتوجهبهصراحت
مواد،خواس��تهیتهدیدکنندهوبهعبارتدیگرانگیزهیاوبرایارتکابجرمدرنظر
قانونگذاراهمیتندراد؛بنابراین،اگرکس��یشاهدیرابهقتلیاسایرضررهایذکر
ش��دهدرموادقانونیتهدیدکندوخواستهیاوعدمشهادتشاهدباشد،جرمتهدید
محققشدهاست.افزونبراین،قانونگذاردرمادهی652قانونمجازاتاسالمی،1به
جرمانگاری»سرقتمقرونبهآزاریاتهدید«پرداختهاست.باتوجهبهاینماده،اگر
مرتکبیامرتکباندرحینس��رقتبهتهدیدش��اهدیکهوقوعاینجرمرامشاهده
کردهیابهتهدیدبزهدیدهیجرمکهشاهدنیزبهشمارمیآید،بپردازند،جرمموضوع
اینمادهمحققگردیدهاس��ت.ازظاهرمادهییادشدهاینگونهبرداشتمیشودکه
تهدیدبایدبرایارتکابجرمس��رقتیعنیسهولتدرانجامآنباشد،اماشایدبتوان
درراس��تایحمایتازحقوقبزهدیدگانوشاهدانجرم،اینمادهرااینگونهتفسیر
کردکهچونقانونگذاربهطورمطلقازس��رقتمقرونبهآزارس��خنگفتهواظهار
نکردهاستکهاینتهدیدیاآزارحتماًبایددرراستایارتکابجرمسرقتباشد،لذا،
هرگونهتهدیدیاآزاریش��املاینمادهمیش��ودکهازجملهیاینتهدیدهامیتوان
بهتهدیدش��هودجرماشارهکرد،اما،اگراینتفسیررانپذیریممیتواناینپیشنهاد
رادرراس��تایحمایتازشاهدبهقانونگذاردادکهتهدیدشهوددرهنگامسرقتبه
منظورجلوگیریازمراجعهیشهودبهدادگستریوادایشهادت،بهصورتمستقل

جرمانگاریشود.
مقننایرانیعالوهبراین،دربند5مادهی651قانونمجازاتاسالمی،تهدید
درضمنس��رقتراباعثتشدیدمجازاتدانستهاست.هرچندبرخیازنویسندگان
اینتهدیدبایددرهنگامس��رقتوبرایتس��هیلسرقتباش��د.)میرمحمدصادقی،

1.مادهی652قانونمجازاتاسالمی:»هرگاهسرقتمقرونبهآزارباشدویاسارقمسلحباشد،بهحبسازسه
ماهتادهس��الوش��القتا)74(ضربهمحکوممیشودواگرجرحینیزواقعشدهباشد،عالوهبرمجازاتجرحبه

حداکثرمجازاتمذکوردراینمادهمحکوممیشود«.
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1382،ص269(بهنظرمیرس��دباتوجهبهاطالقاینبندوعدمتقییدآنتوس��ط
قانونگذار،تهدیدمیتواندعالوهبراینکهبهمنظورتس��هیلوقوعجرمباشد،برای

جلوگیریازش��کایتبزهدیدگانوش��هودقضیهازس��ارقاننیزارتکابیابد.
ازموادمربوطبهتهدید،میتوانتهدیدش��هودرانیزاس��تنباطکرد،امااگر
قانونگ��ذاربهصراح��تبهجرمانگاری»تهدیدش��هودبهمنظ��ورجلوگیریازادای
شهادت«بهعنوانیکیازجرایمعلیهعدالتقضاییبپردازدویادرصورتیکهتهدید
بهمنظورجلوگیریازادایش��هادتباش��د،مجازاتمقررقانونیتشدیدشود،هدف

حمایتازشهودبهترتأمینمیگردد.
دراسنادبینالمللیبهصراحتبهجرمانگاری»تهدیدشهود«پرداختهنشده
اس��ت،درایناس��نادعالوهبرذکربرخ��یمواردحمایتیازش��هود،تعیینمصادیق
حمایتازش��هودبهعهدهیدولتهایعضوگذاشتهش��دهاست،1لذادولتهاییکه
بهاینکنوانس��یونهاملحقش��دهاند،درجهتحمایتبیشترازشهودمیتوانندبه
جرمان��گاریتهدیدش��اهدبهعنوانیک��یازمهمتریناقدام��اتحمایتیکیفریدر

قوانینداخلیخودبپردازند.

2-1-2.  جرم انگاری توهین به شاهد
ج��رمتوهینازجملهجرایمعلیهحیثیتمعنویاش��خاصمحس��وبمی
ش��ود.برایاینجرمتعاریفمختلفیارائهش��دهاس��ت،اماآنچ��هدرتعریفتوهین
اهمیتدارد،ایناس��تکهرفتارمرتکبعرفاًباعثتخفیفوتحقیربزهدیدهش��ود.

ادارهیحقوقیقوهیقضاییهدرنظریهیش��مارهی7/3472-1377/8/16،درتأیید
عرفیبودنتوهیناظهارداش��تهاس��ت:»اهانت،امرعرفیوتش��خیصآنباقاضی

1.ر.ک:مادهی22اساس��نامهیدادگاهکیفریبینالمللییوگسالویسابق،مادهی68اساسنامهدیوانکیفری
بینالمللی،مادهی24کنوانسیونمبارزهباجنایاتسازمانیافتهیفراملیومادهی32کنوانسیونمبارزهبافساد

مالی.
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رس��یدگیکنندهبهپروندهاس��ت«.افزونبراینرفتارمرتکببایدموهنباشد.دیوان
عالیکش��ورنیزدررأیش��مارهی2268-1319/7/13تصریحکردهاستکهصرف

خشونتدرگفتاررانمیتوانتوهینکیفریمحسوبنمود.
درم��ادهی608قانونمجازاتاس��المی،قانونگذارب��هجرمانگاریتوهین
پرداختهاس��ت.اینمادهمقررمیدارد:»توهینبهافرادازقبیلفحاش��یواستعمال
الف��اظرکیکچنانچهموجبحدقذفنباش��د،بهمجازاتت��ا)هفتادوچهار(ضربه
وی��اپنج��اههزارتای��کمیلیونری��الجزاینق��دیخواهدب��ود«.دراینمادهی
قانونگ��ذارازواژهی»اف��راد«اس��تفادهنمودهاس��ت؛ل��ذا،توهینبههرش��خصی
میتواندمشمولاینمادهقرارگیرد.همچنینمصادیقمذکوردرماده،تمثیلیبوده
ودرصورتیکهاعمالدیگرینیزازلحاظعرفی،وهنآورمحس��وبش��وند،مرتکب

براساساینمادهمجازاتمیشود.
قانونگذارفرانس��هنیزدرمادهی5-433مقررداش��تهاس��ت:»گفتار،رفتار
یاتهدید،نوش��تهیاتصویریاارس��الاش��یاءبههرصورتکهنس��بتبهیکمأموریا
مستخدمدولتی،تعرضبهکرامتیاحرمتشغلیویمحسوبشود،هرگاهدرحین
انجاموظیفهیابهمناسبتانجاموظیفهصورتگیرد،توهینمحسوبشدهوتاهفتاد

وپنجهزاریوروجزاینقدیخواهدداشت...«.
درای��ندوماده،قانونگذارانبهجرمانگاریتوهینس��ادهپرداختهاند.عالوه
ب��رای��ن،قانونگذارانایرانوفرانس��هدرمواددیگریبهجرمانگاریتوهینمش��دد
پرداختهان��د1،امادراینقوانین،توهینبهش��اهد،بهعن��وانیکیازمصادیقتوهین

مشددذکرنشدهاست.
دراسنادبینالمللیهمانندتهدیدشاهد،بهصراحتبهجرمانگاریتوهینبه
ش��اهدنیزپرداختهنشدهاس��ت،اماازآنجاکهاجازهیاقداماتحمایتیضروریاز

1.مواد609،517،514و700قانونمجازاتاسالمیوذیلمادهی5-433قانونمجازاتفرانسهازجملهموادی
استکهتوهینمشدددرآنهاجرمانگاریشدهاست.
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شاهدبهکشورهادادهشدهاست،قانونگذارانمیتواننددرراستایحمایتازشهود،
بهجرمانگاریتوهینبهشاهدنیزبپردازند.

درنظامحقوقیایران،اهمیتاینامرزمانیبیشترپدیدارمیشودکهتوهین
بهوکالیدادگس��تری1،کارشناس��انرسمی2وقضات3بهعنواناشخاصیکهدریک
دع��وایجزاییمداخلهمیکنند،بهط��ورخاصجرمانگاریومجازاتبیشتریبرای
مرتکبآنپیشبینیشده،امادرموردشهودچنینموضوعیموردتوجهقرارنگرفته
اس��ت.توهینبهش��اهدبراس��اسموادمربوطبهتوهینس��ادهقابلمجازاتاست،
امابهدلیلاهمیتش��هادتدردعاویکیفریوحمایتازش��أنوکرامتش��اهدبه
عنوانفردیکهنقش��یمهمیرادرجریاندادرسیایفامینماید،جرمانگاریتوهین
بهش��اهدبهصورتخاصهمانندس��ایرافرادیکهدرام��رجزاییمداخلهمیکنند،

ضرورتدارد.

3-1-2. جرم انگاری افشای هویت یا اقامتگاه شاهد
ش��ناختهویتی��ااقامتگاهش��هود،دربرخیجرایمممکناس��ت،تمامیت
جس��مانیش��هودرادرمعرضمخاطرهقراردهد.دراینصورتبایدبهش��اهداجازه
دادهشودبدوناینکه،هویتویااقامتگاهاوبرایمتهمآشکارشود،بهادایشهادت
بپردازدواگرباایناقدامموافقتگردید،هویتیااقامتگاهش��اهدبهصورتمحرمانه
باقیماندهودرصورتافش��ایآن،مرتکبمجازاتش��ود.درغیراینصورت،امنیت

شهودتضمیننگردیدهوشهودازادایشهادتخودداریمیورزند.

متأس��فانهقانونآییندادرس��یکیفریایران،نهتنهامنعافش��ایهویتویا
اقامتگاهش��اهدراپیشبینینکردهاس��ت،بلکهبهمتهماجازهمیدهدپسازتکمیل

1.مادهی20الیحهیاستقاللکانونوکالیدادگستریمصوب1333.
2.مادهی20الیحهیمربوطبهاستقاللکانونکارشناسانرسمیمصوب1357.

3.مادهی609قانونمجازاتاسالمیمصوب1375.
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تحقیق��اتازمحتوی��اتپروندهاطالعاتالزمراتحصیلکند،بدوناینکه،ش��رطیا
ش��رایطیراپیشبینیکردهباش��د1.اینام��ربهمعنایرعایتحق��وقدفاعیمتهم
است،امادربرخیجرایممانندجرایممهموسازمانیافته،امنیتشهودرادرمعرض
مخاطرهق��رارمیدهد؛اینموضوعهنگامیکهدلیلاصل��یپروندهبرایمحکومیت

متهم،شهادتشهودباشد،نمودبیشتریمییابد.
تدوینکنندگانالیحهیآییندادرس��یکیفریایرانبهاینموضوعتوجهویژه
نمودهودرمادهی47-125مقررداشتهاند:»هرگاهبیمخطرجانییاحیثیتیویاضرر
مالینسبتبهشاهدیامطلعویاخانوادهآنهاوجودداشتهباشد،امااستماعاظهاراتآنها
ضروریباشد،بازپرسبهمنظورحمایتازشاهدیامطلعوباذکرعلتدرپرونده،تدابیر
زیررااتخاذمیکند:...ب(عدمافش��ایاطالعاتمربوطبههویت،مشخصاتخانوادگی
ومحلس��کونتیافعالیتش��اهدیامطلع،...«.توجهبهمفاداینمادهنشانمیدهدکه
تدوینکنندگانالیحهازیکس��و،بهمنظورحمایتازش��اهد،عدمافش��ایهویتویا
اقامتگاهشاهدراپیشبینیکردهاندوازسویدیگر،بهمنظوررعایتحقوقدفاعیمتهم،
بازپرسرامکلفکردهاندتاعلتاتخاذچنینتدبیریرادرپروندهذکرنمودهوتنهازمانی
بهاینتدابیررویآوردکهاستماعاظهاراتشاهدضروریباشد.پیشبینیچنینموضوعی
میتوان��دازاتخاذاینرویکردحمایتیبدوندلیلکهمنجربهنقضحقوقدفاعیمتهم

میشود،جلوگیریکند.
ع��الوهبرآن،درتبصرهیمادهی7پیشنوی��سالیحهیحمایتازمنابعو
ش��هود2آمدهاست:»هویتمنابعوشهودموضوعاینقانونغیرقابلافشاءاست«.در
اینمادهبدونهیچقیدوش��رطی،افش��ایهویتمنابعوشهودممنوعدانستهشده

1.مادهی190قانونآییندادرس��یکیفری»درمواردیکهتحقیقاتتکمیلوبرایانجاممحاکمهوقتتعیین
شدهباشدمتهمیاوکیلاوحقدارندپیشازشروعمحاکمهبهدفتردادگاهمراجعهوازمحتویاتپروندهاطالعات

الزمراتحصیلکنند«.
2.الیحهیحمایتازمنابعوشهودتوسطوزارتاطالعاتتهیهشدهوتاکنونبهتصویبمجلسشورایاسالمی
نرس��یدهاس��ت.درمادهی1اینالیحهدرتعریف»منبع«آمدهاست»منبعش��خصیاستکهاخبار،گزارشات،

تسهیالت،امکاناتوفعالیتخودرادراختیارمراجعذیصالحقانونیقرارمیدهد«.
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اس��ت.هرچندمقصودازمنابعوش��هوددراینقانون،مخبرانوافرادنفوذیهستند
کهنیازبهحمایتهایبیشتریدارند،امابازگذاشتندستمقامقضاییتاایناندازه
میتوان��دحقوقمتهمراب��همخاطرهافکند،لذاضرورتداش��تهمانندالیحهآیین

دادرسیکیفری،شرایطیبرایاجرایاینتدبیرحمایتیپیشبینیشود.
مادهی84-706قانونآییندادرس��یکیفریفرانس��هدرموردمنعافش��ای
هویتافرادنفوذیمقررمیدارد:»هویتواقعیافس��رانیامأمورانپلیسقضاییکه
باهویتمس��تعاردرعملیاتمخفینفوذدرباندهایمجرمانهشرکتداشتهاند،نباید

درهیچکدامازمراحلدادرسی،افشاءشود...«.
ب��اتوجهبهظاهراینماده،همانندتبصرهم��ادهی7الیحهیحمایتازمنابع
وش��هود،هیچقیدوش��رطیبرایحمایتازافرادنفوذیپیشبینینشدهاست،امادر
مواددیگرقانونآییندادرس��یکیفریفرانسه،شروطیبرایمخفینگهداشتنهویت
افرادنفوذیپیشبینیگردیدهتاحقوقدفاعیمتهمبهمخاطرهنیفتد1.بهعنواننمونه
درمادهی87-706اینقانونمقررگردیده:»هیچمحکومیتینمیتواندتنهابراس��اس
توضیحاتومالحظاتافس��رانیامأمورانپلیسقضاییکهدرعملیاتمخفینفوذدر
باندهایمجرمانهشرکتداشتهاند،صادرشود«.اینمادهبهروشنیبیانگررعایتحقوق

دفاعیمتهمدرجریاندادرسیکیفریاست.
ع��الوهبرمادهی84-706،قانونگذارفرانس��هبهمنظ��ورحمایتازکلیهی
افرادیکهبهعنوانشاهددردادرسیحاضرمیشوندونیازبهاقداماتحمایتیدارند،
عدمافشایهویتویااقامتگاهآنانراپیشبینینمودهاست2.قانونگذارفرانسهعالوه
1. See: Art. 706-81et 706-80C.pr.pén 
2.مادهی57-706قانونآییندادرسیکیفریفرانسه:»اشخاصیکهعلیهآنهاهیچدلیلموجهیوجودندارد
کهاحتمالدادهشودآنهامرتکبجرمشدهاندیاشروعبهارتکابجرمکردهاندوقابلیتمطرحکردنادلهمربوط
بهدادرسیرادارند،میتوانندبااجازهیدادستانشهرستانیابازپرس،آدرسکالنترییابریگاردژاندارمریرابه

عنوانمحلاقامتخوداعالمنمایند...«.
مادهی58-706قانونمذکور:»دررس��یدگیبهجنایتیاجنحهایکهمجازاتآنحداقلسهسالحبساست،
زمانیکهاستماعشخصمذکوردرمادهی57-706اینقابلیتراداردکهبهشدتحیاتیاتمامیتجسمانیاین
ش��خص،اعضایخانوادهیانزدیکاناورابهخطربیندازد،قاضیآزادیهاوبازداشتبهدرخواستموجهدادستان
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براینبرایرعایتحقوقدفاعیمتهممقررداشته:»درصورتیکهباتوجهبهشرایط
واوضاعواحوالیکهدرآنهاجرمارتکابیافتهاس��تیاش��خصیتشاهد،شناخت
هویتشخصبرایاجرایحقوقدفاعیضروریباشد،مقرراتمادهی58-706قابل

اجرانیست«1.
حمای��تازش��هودازطری��قمن��عافش��ایهوی��توی��ااقامت��گاه
ش��اهددراس��نادبی��نالملل��ینیزپیشبینیش��دهاس��ت.درم��ادهی22
اس��اسنامهیدادگاهکیف��ریبی��نالملل��یب��راییوگس��الویس��ابقوم��ادهی
21اس��اسنام��هیدادگاهکیف��ریبی��نالملل��یروآن��دامق��ررگردی��ده:»دادگاه
بینالملل��یبای��ددرمقرراتوآییندادرس��یوادل��هیخود،برنامهه��ایحمایتاز
ش��هودوبزهدیدهرامق��ررداردوچنیناقداماتوتدابیرحمایتی،ش��امل...محرمانه
نگاهداش��تنهوی��تقربانیانجرمنیزهس��ت...«.بهمنظوراجرایاینم��ادهدرمواد
692و2-753مق��رراتآیی��ندادرس��یوادلهیدیوانیوگس��الویس��ابقوروآندا
پیشبینیش��دکهدادس��تاندرمرحل��هیتحقیقاتمقدمات��یودادگاهدرمرحلهی
رس��یدگی،قادربهاتخاذتصمیمدرموردمنعافش��ایهویتیااقامتگاهشاهدباشد.در
بند»الف«مادهی3-87قواعددادرسیوادلهیدیوانکیفریبینالمللینیزبهمنظور
حمایتازش��اهدمقررگردیده:»نامبزهدیدگانوشهودیاهرشخصیکهبهواسطهی
ش��هادتدرمعرضخطرقرارمیگیرندودیگراطالع��اتهویتی،ازگزارشهایعلنی
دادگاهحذفشود«.همچنیندرمادهی32کنوانسیونمبارزهباجنایاتسازمانیافتهی

شهرستانیابازپرس،میتوانددرقالبیکتصمیمموجهاجازهدهدکهاظهاراتاینشخص،بدوناینکههویت
اودرپروندهموردرسیدگیآشکارگردد،کسبشود....«.

1.Art. 706-60. C.pr.pén.
2.مادهی69مقرراتدادرس��یوادلهیدیوانیوگس��الویسابقوروآندا:»درشرایطاستثنایی،دادستانممکن
استازدادگاهبدویدرخواستنمایدکهنسبتبهعدمافشایهویتشاهدیاقربانیکهدرمعرضخطرهستند،

دستوردهدتاچنینفردیتحتبرنامهیحمایتیدیوانقرارگیرد«.
3.مادهی752مقرراتدادرسیوادلهیدیوانیوگسالویسابقوروآندا:»دادگاهممکناست...نسبت
بهمواردزیردستوردهد...1تدابیریبرایعدمافشایهویتیامکانزندگیشاهدیاقربانییاافرادیکهبا

آنهادرارتباطهستندبرایعمومورسانهها...«.
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فراملیبهمنظورحمایتازش��هوددرمقابلگروههایمجرمانهیس��ازمانیافته،عدم
افشایهویتویااقامتگاهشاهدپیشبینیگردیدهاست.

درالیحهیآییندادرس��یکیفریایرانواسنادبینالمللی،منعافشایهویت
یااقامتگاهشاهدپیشبینیگردیدهاست،اما،درصورتافشایهویتیااقامتگاهشاهد،
افش��اکنندهباهیچگونهضمانتاجرایکیفریروبهرونمیشود؛بهعبارتدیگر،افشای
هویتیااقامتگاهشاهدجرمانگارینگردیدهاست.ایندرحالیاستکهجرمانگاریاین
عملبهمنظورحمایتازشهودضرورتدارد؛درغیراینصورتصرفپیشبینیاین
اقدامحمایتیبدونداش��تنضمانتاجرابیفایدهخواهدبود.بههمینعلتاس��تکه
قانونگذارفرانسهدرذیلمادهی59-706مقررداشته»...افشایهویتیاآدرسشاهد
منتفعشدهازمقرراتمواد57-706یا58-706مستوجبمجازاتپنجسالحبسو

هفتادوپنجهزاریوروجزاینقدیاست«.
باتوجهبهاینماده،افش��ایهویتیااقامتگاهش��اهدبادومجازاتحبسو
جزاینقدیروبهرومیگرددواینامرباعثمیش��ودتاحمایتازشاهدبهبهترین
نحوانجامش��ود.عالوهبراینماده،قانونگذارفرانس��ویدرموردافشایهویتافراد
نفوذینیزپیشبینینمودهاس��تکهدرصورتافش��ایهویت،مرتکببهمجازات
حبسوجزاینقدیمحکوممیش��ود؛همچنیندرصورتیکهافشایهویتباعث
خش��ونت،ض��ربوجرحعلیهایناش��خاصیاوابس��تگان،اطفال،اج��داددرخط

مس��تقیمآنهاویاباعثمرگآنهاگردد،مجازاتهاافزایشمییابد1.
بنابراین،درپاس��خب��هاینای��رادبرخیحقوقدان��انکهمعتقدن��د»بعضی
پنهانکاریهامانندمکتومنگهداش��تنمش��خصاتشهودویاشاکیواعالمکنندهی
ج��رمتوجی��هقانون��یوعلل��ین��داردودف��اعمته��مرابهمخاط��رهمیان��دازد«
)آخون��دی،1382،ج5،ص115(،میت��وانگف��تحمایتازحقوقفردیش��اهدو

1. Art.706-84, C.pr.pén.
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بزهدیدگانجرموحمایتازعدالتودادگس��تریمیطلبدتادربرخیمواقعهویت
واقامت��گاهش��اهدپنهانبماندوبههمینمنظوراگرای��ناقدامحمایتیبهصراحت
درقوانینپیشبینیش��دهوبرایآنضمانتاجرایمناس��بنیزدرنظرگرفتهشود،
اتخاذاینش��یوهیحمایتی،وجاهتقانونییافتهوبهایرادهایواردبرآننیزپاس��خ

دادهخواهدشد.

2-2. عدم امکان انتساب افترا به شاهد و اخذ ضمانت احتیاطی از متهم
اتخ��اذروشهای��یبهمنظورحمایتازش��هوددرفراینددادرس��یکیفریدر
قوانی��نماهوی،افزونبرجرمانگاریبرخیاعمال،میتواندش��املتدابیردیگرینیز
باش��د.اینتدابیرکهدرراستایحمایتازش��هودموردتوجهقرارمیگیرد،میتواند
بهصورتجرمزداییازیکعملنس��بتبهشاهدویااتخاذتدابیریبرایجلوگیری
ازتهدیدشاهدباشد؛بنابراین،درصورتیکهشاهددرهنگامادایشهادت،جرمیرا
بهدیگرینس��بتدهد،درراستایحمایتازاو،جرمافترامحققنگردیدهوشاهداز
تعقیبومجازاتمصوناست.افزونبراین،درصورتیکهشاهدتوسطمتهمتهدید
شود،باگرفتنضمانتاحتیاطیازمتهم،میتوانمانعبهاجراگذاشتنتهدیدشد.

1-2-2. عدم امکان انتساب افترا به شاهد
افت��راازجملهجرایمیاس��تکهبهش��خصیتمعنویاف��رادلطمهمیزند؛
بنابراینقانونگذارایراندرمادهی697قانونمجازاتاس��المیمقررداش��تهاس��ت:

»هرکسبهوس��یلهاوراقچاپییاخطییابهوس��یلهدرجدرروزنامهوجرایدیانطق
درمجامعیابههروسیلهدیگربهکسیامریراصریحاًنسبتدهدیاآنهارامنتشر
نمایدکهمطابققانونآنامرجرممحسوبمیشودونتواندصحتآناسنادراثابت
نمایدجزدرمواردیکهموجبحداس��تبهیکماهتایکس��الوتاهفتادوچهار
ضربهشالقیایکیازآنهاحسبموردمحکومخواهدشد.تبصره:درمواردیکهنشر
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آنامراش��اعهفحشامحسوبگرددهرچندبتواندصحتاسنادراثابتنمایدمرتکب
بهمجازاتمذکورمحکومخواهدشد«.

برایتحققجرمافترا،کهدرقوانینکشورهایمختلفنیزجرمانگاریگردیده
است1،سهشرطالزماست:

نخست،مرتکببایدجرمیرابهدیگرینسبتدهد.بهنظرمیرسدباتوجه
بهواژهی»کس��ی«درمادهی697قانونمجازاتاسالمی،اینجرمازسویاشخاص
حقوقینیزقابلارتکاباس��ت2.قانونگذارفرانس��ویدرمادهی12-226بهصراحت
ارتکابجرمافتراراازس��ویاش��خاصحقوقیامکانپذیردانستهاست.دوم،الزمهی
جرمافتراآناس��تکهمرتکب»بهصراحت«جرمیرابهدیگرینس��بتدهد.سوم،

مرتکبقادرنباشدصحتاسنادرااثباتکند.
ذک��رای��ننکتهنیزحائزاهمیتاس��تکهب��رایارتکابجرمافترا،وس��یله
موضوعی��تن��دارد.ارتکابجرمافترابههروس��یلهایامکانپذیراس��ت.برایتحقق
ای��نج��رمعالوهبرتحققعنصرم��ادی،مرتکببایددارایعنصرروانیالزمباش��د،
ام��اوجودس��وءنیتخاصضرورینیس��ت.پساگ��رفردبههرانگی��زهایجرمیرا
بهدیگرینس��بتدهد،مرتکبجرمافتراش��دهاس��تحتیاگرای��نانگیزه،تحقق
عدالتباش��د.بنابراین،هرگاهش��اهدنیزدرمقامادایش��هادت،جرمیرابهدیگری
نس��بتدهد،مرتکبجرمافتراش��دهاس��ت،درحالیکهچنی��ننتیجهایبرخالف
فلس��فهیش��هادتاست؛زیرا،علیاالصولش��هودبراس��اسارادهواختیارخودوبه
قصدروش��نش��دنحقیقتوهمکاریبادادگستریحاضربهادایشهادتمیشوند
واگرش��هوددرمعرضمجازاتومس��ؤولیتکیفریقرارگیرند،هیچگاهبرایادای
ش��هادتپیشگامنخواهندشد.تعقیبشاهدتحتعنوانجرمافترابرخالفموازین
ومقرراتقانونیاس��ت؛زیراهمانگونهکهبرخیحقوقدانانگفتهانداینقانوناست

1.بهعنواننمونهمادهی10-236قانونمجازاتفرانسه،بهجرمانگاریافتراپرداختهاست.
2.برایدیدننظرمخالفر.ک:میرمحمدصادقی،1386،ص455.
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کهبهش��هوددس��تورمیدهدحقیقترابگویندوهرگاهدربیانحقیقتجرمیرابه
)Rassat, 2007, p.403(دیگرینس��بتدهند،ازمس��ؤولیتکیفریمعافهستند
ای��نخود،نتیج��هیامرقانونیوازعواملموجههیجرماس��ت،اما،برعکستوهین
وافترایبهش��اهدبهدلیلادایش��هادتبایدقابلمجازاتباشد؛کهعموماتحقوق

جزانیزبراینموضوعصحهمیگذارد.

2-2-2. اخذ ضمانت احتیاطی از متهم
اخذضمانتاحتیاطییکیازتدابیریاس��تکهقانونگذاردرقانوناقدامات
تأمینیوتربیتیاتخاذکردهاست.تعاریفمختلفیازاقداماتتأمینیوتربیتیتوسط
حقوقدانانبیانشدهاست.دریکتعریفآمدهاست:»اقداماتتأمینی،تدابیرفردی
ویاوضعیالزامیبدونصبغهیاخالقیهس��تندکهدربارهیافرادخطرناکیکهنظم
اجتماعیراباحاالتورفتارخودتهدیدمیکنندویانسبتبهیکوضعخطرناکبه
موجبحکمدادگاهاتخاذمیشوند.«)اردبیلی،1384،ج2،ص135(بنابرایناقدامات
تأمینیوتربیتیتنهانس��بتبهافراددارایحالتخطرناکاتخاذمیشود.درمادهی
1قانوناقداماتتأمین��یوتربیتیمصوب1339درتعریفبزهکارانخطرناکآمده
اس��ت:»مجرمینخطرناککسانیهستندکهس��وابقوخصوصیاتروحیواخالقی
آنانوکیفیتارتکابوجرمارتکابیآنانرادرمظانارتکابجرمدرآیندهقراردهد
اعمازاینکهقانوناًمس��ؤولباش��ندیاغیرش��ود«.هدفقانونگذارازوضعاینماده،
پیشگیریازوقوعجرماس��تکهاینامرنش��اندهندهیورودمباحثجرمشناسی

بهعرصهیحقوقکیفریاس��ت.درتعاریفجرمشناس��ان،حالتخطرناکبهمعنای
»رفتاریاحالتیکهنویدارتکابجرمدرآیندهرامیدهد،بدوناینکهآنحالتلزوماً

جرمانگاریباشد«)نجفیابرندآبادی،81-1380،ص8(تعریفشدهاست.
درمادهی14قانوناقداماتتأمینیوتربیتیمقررگردیده:»هرگاهش��خصی
کهدیگریراتهدیدبهارتکابجرمیکردهبیمآنرودکهواقعاًمرتکبآنجرمگردد
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یاهرگاهش��خصیکهمحکومبهمجازاتجنای��ییاجنحهایگردیدهصریحاًنظرش
رابرتکرارجرماظهارنماید.دادگاهبنابهتقاضایش��خصتهدیدش��دهیامتضرراز
جرممیتواندازاوبخواهدتعهدکندکهمرتکبجرمنگرددووجهالضمانمتناس��ب
برایاینامربدهد.هرگاهمشارالیهازاینتعهدخودداریکردیاوجهالضمانمقرررا

نسپارد،دادگاهمیتوانددستورتوقیفاوراصادرنماید...«.
توجهبهمفاداینمادهنش��انمیدهدکهقانونگذاردردومورداجازهیاخذ

ضمانتاحتیاطیرادادهاست:
نخس��ت،هنگامیکهشخصی،دیگریراتهدیدبهارتکابجرمینمایدوبیم
آنرودک��هتهدیدخودراعملیس��ازد؛دوم،هنگامیک��همرتکبجرم،نظرشرابه
صراحتدرموردتکرارجرمبیانکند.درحالتنخست،دادگاهمیتواندازفردبدون
اینکهمرتکبجرمیش��دهباش��د،بهمحضتهدیددیگریوترسازعملیساختن
آنوبهدرخواستفردتهدیدشده،وجهالضمانمناسباخذنماید.هرچنداتخاذاین
تدبی��ربرخالفمادهی1قانوناقداماتتأمینیوتربیتیاس��ت؛زیراش��رطضروری
برایحکمبهاقدامتأمینی،ارتکابجرمازس��ویمرتکباستدرصورتیکهدراین
حالتممکناس��تتهدیدکننده،مرتکبجرمینشدهباشد،1امامیتوانگفتاتخاذ
اینشیوهبهخوبیهدفحمایتازشهودراتضمینمینماید.چهبساممکناستدر
فراینددادرس��یکیفریاشخاصیغیرازمرتکبجرمبهتهدیدشهودرویآورندویا
اینکهمتهمیکههنوزجرماوبهاثباتنرس��یده،شاهدراتهدیدنماید.بنابراین،باید
بتوانبهشیوهای،مانععملیساختنتهدیدگردید.مادهی14قانوناقداماتتأمینی
یکیازش��یوههایحلاینمشکلاس��ت.درذیلماده14آمدهاست:»...مدتاین
توقیفبیشازدوماهنخواهدبود...«.باتوجهبهطوالنیبودنفرایندرسیدگی،مدت
پیشبینیشدهدراینمادهبسیارکوتاهاستوبهتربودقانونگذاربهمنظورحمایت

1.زیرا قانون  گذار در ماده ی 669 قانون مجازات اس��امی  تنها تهدید به قتل یا س��ایر ضررهای نفسی یا ... را در 
نظر داشته، لذا تهدید به ارتکاب هر جرمی  شامل آن نمی  شود.
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ازفردتهدیدش��ده،مدتزمانبیشتریرادرنظرمیگرفت.همچنیندرمادهییاد
شده،اخذضمانتاحتیاطیموکولبهدرخواستفردتهدیدشده،گردیدهاست.ایراد
واردبراینموضوعآناستکهدربسیاریموارد،تهدیدکنندهعالوهبرتهدیدشخص
ب��هارتکابجرمعلی��هاو،ویراتهدیدمینمایدکهمقام��اتقضاییراازاینتهدید
مطلعننمایدوفردتهدیدشدهنیزبهدلیلترسازعملیساختنتهدید،اینموضوع
رابهاطالعمقامقضایینرس��اندهودرخواس��تاخذوجهالضماننمینماید.بنابراین،
اتخاذایناقدامحمایتیازش��هودرأس��اًبهوسیلهیدادگاه،میتواندهدفحمایتاز
شاهدرابهترتضمیننماید.باوجودایراداتواردبراینمادهوفقداننصصریحیدر
زمینهیحمایتازش��هود،اینمادهبهنحوبسیارمؤثریمیتوانددرراستایحمایت

ازشاهدموردتوجهقرارگیرد.

3. حمایت در قوانین شکلی
درکنارقوانینجزاییماهوی،آییندادرسیکیفرینیزبهطورغیرمستقیمبا
پیشبینیپارهایازتدابیرکیفریدرمقامحمایتازش��اهدبرآمدهاست.قانونآیین
دادرس��یکیفری،تبلورحقوقوآزادیهایشهرونداناجتماعاستتاآنجاکهبرخی
نویس��ندگانمعتقدندبرایشناختمیزانحقوقوآزادیهایاشخاصدریکجامعه
بایدبهس��راغآییندادرس��یکیفریآنکشوررفت.)آشوری،1383،ج1(صیانتاز
اجتماعوحفظحقوقشهروندانفقطباوضعمجازاتبرایاعمالیکهجرممحسوب
میشوند،تضمیننمیگردد.قانونگذاردرکنارمجازاتقانونگذاربایددرصددوضع

مقرراتیباش��دکهامکانکش��فجرم،تعقیبمتهموتسریعدراجرایکیفردرمورد
مجرمرافراهمسازدودرعینحالحقوقشهروندانجامعهبهویژهمتهمرادرکنار
حمای��تازمنافعاجتماعتضمینکند.توازنوتعادلبینحقوقاش��خاصوجامعه
نیازمندآناستکهبدوندلیلیکیبردیگریتفوقوبرترینیابد.بههمینعلتدر
فراینددادرس��یکیفریجزدرمواردقانونی،امکاننادیدهانگاشتناینحقوقوجود
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ندارد.یکیازمواردیکهدرموضوعحمایتازشهوددرنگاهخردوحمایتازعدالت
واجتماعدرنگاهکالنمطرحمیشود،سلبحقآزادیواخذتضمینازمتهماست.
گاهقانونگذاربهمنظورحمایتازش��هوددربراب��رتعرضاتاحتمالیمتهم،اجازهی

بازداشتموقتمتهمویااخذوثیقهازاورامیدهد.

1-3. بازداشت موقت متهم
بازداش��تموقتکهبهآنتوقیفاحتیاطینیزگفتهمیشود)خالقی،1387،
ص209(»قرارتأمینش��دیدوس��نگینیاس��تکهعلیهآزادیمتهمتاصدورحکم
ازس��ویقاضیصادرمیش��ود«.)گلدوس��تجویباری،1386،ص83(قراربازداشت
موق��تبااصلبرائ��ت1وآزادیرفتوآمد2افرادمغایراس��تو»نتای��جزیانبارآن
غیرقابلجبراناس��ت«)آخوندی،پیشین،ص173(،لذا،قانونگذارانتالشکردهاند
مواردصدورقراربازداش��تموقتراتحتنظموقاعدهیخاصیدرآوردهوآنرابه
صالحدی��دقضاتوانگذارند.بهتبعی��تازاینموضوع،قانونگذارایراننیزبهمنظور
تأمینعدالتوتضمینحقوقس��ایرش��هروندان،مواردصدورقراربازداشتموقترا
درقانوناحصانمودهودونوعبازداش��تموقتراپیشبینیکردهکهعبارتنداز:قرار

بازداشتموقتاختیاریوقراربازداشتموقتاجباری.
مبن��ایقانونیصدورقراربازداش��تموقتاختیاری،م��ادهی32قانونآیین
دادرسیدادگاههایعمومیوانقالبدرامورکیفریمیباشد.دراینمادهمقررگردیده:
»درمواردزیرهرگاهقراینواماراتموجودداللتبرتوجهاتهامبهمتهمنماید،صدور
قراربازداشتموقتجایزاست...ددرمواردیکهآزادبودنمتهمموجبازبینرفتن

1.اصلس��یوهفتمقانوناساس��یجمهوریاس��المیایرانبیانمیدارد:»اصلبرائتاستوهیچکسازنظر
قانونمجرمشناختهنمیشود،مگراینکهجرماودردادگاهصالحثابتگردد.«مادهی1اعالمیهیجهانیحقوق

بشرنیزمؤیداینامراست.
آزادیرفتوآمددراس��نادذیلموردتوجهقرارگرفتهاس��ت:مادهی9وبندهای1و2مادهی13 .2
اعالمیهیجهانیحقوقبشر،بندهای1تا4مادهی12ونیزمادهی13میثاقبینالمللیحقوقمدنیوسیاسی،

بندهای1و2مادهی3ونیزمادهی4کنوانسیوناروپاییحقوقبشر.



107

شماره 67/ پائیز 1388
ستری/ 

مجله حقوقی دادگ

زینب باقری نژاد

107

آثارودالیلجرمشدهیاباعثتبانیبامتهماندیگریاشهودومطلعینواقعهگردیده
ویاس��ببش��ودکهشهودازادایش��هادتامتناعنمایند.همچنینهنگامیکهبیم
فراریامخفیشدنمتهمباشدوبهطریقدیگرینتوانازآنجلوگیرینمود...«.در
مادهی35قانونمذکوردرموردقراربازداش��تموقتاجباریآمدهاست:»درموارد
زی��ربارعایتقیودماده32اینقانونوتبصرههایآن،هرگاهقراینواماراتموجود

داللتبرتوجهاتهامبهمتهمنماید،صدورقراربازداشتموقتالزامیاست...«
درتوضی��حایندوماده،ادارهیحقوقیقوهیقضاییهدرنظریهیمش��ورتی
ش��مارهی7/9060م��ورخ1379/3/16اع��المداش��تهاس��ت:»درم��اده32قانون
آیی��ندادرس��یدادگاههایعموم��یوانقالبدرام��ورکیفری،م��واردجوازصدور
ق��راربازداش��تموقتاحصاءش��دهاس��ت،لیکندرم��اده35همانقان��ون،موارد
الزام��یبودنص��دورقراربازداش��تموقتتعیینش��دهاس��ت.بنابرای��ندرجایی
ک��هبن��د»د«ماده32قابلتحق��قبودهوجرای��منیزازجرمهایمذک��وردرماده
35باش��د،توقیفالزامیاس��ت،لیکناگربن��د»د«قابلتحققنباش��د،صدورقرار
بازداش��تموق��تالزامینخواهدبود.ب��هعبارتدیگرهرجاازجرایماحصاش��دهدر
ماده35وهمراهباقیودماده32باش��د،صدورقراربازداش��تموقتالزامیودرغیر

اینصورتجایزخواهدبود«.
بند»د«مادهی32قانونمذکور،دارایاهمیتبس��یاریاس��توقاضیدر
صدورقراربازداش��تموقتبایدقیودمادهی32رامدنظرقراردهد.یکیازقیدهایی
ک��هقانونگذاردربند»د«م��ادهیمذکورآوردهوبابحثحمایتازش��هودمرتبط
اس��ت،ذکراینموضوعاس��تکهاگرآزادیمتهمس��ببشودشهودازادایشهادت
خوددارینمایند،قاضیمیتواندودرمواردمذکوردرمادهی35قانونآییندادرسی
کیفریمکلفاس��ت،قراربازداش��تموقتمتهمراصادرکند.درواقعذکراینقید
بهمعنایآناس��تکهاگرمتهم،ش��اهدراتهدیدکندکهدرصورتادایش��هادت
آس��یبیبهاوویاخانوادهیویواردمیآید،قاضیبرطبققانونبایداقدامبهصدور



شماره 67/ پائیز 1388
ستری/ 

مجله حقوقی دادگ
رویکرد حمایتی به شهود در قوانین ...

108

قراربازداش��تموقتکند.»خطراثرگذاریبرش��هودومطلعانوقتیمیتواندمطرح
میش��ودکهاقداماتیبهطرقغیرمش��روع)تهدید،تطمیعوغیره(معمولش��ودویا
احتمالآنوجودداشتهباشد«)آشوری،1384،ج2،ص148(.باوجوداینکهدراین
ماده،قانونگذاربهصراحتبیاننکردهاستکهشهودبهدلیلتهدیدمتهموترساز
آسیبرسانیاوحاضربهادایشهادتنشوند،امامقصودقانونگذارازوضعاینماده،
همینبودهاست.باوجوداینکههنوزقانونوحتیمادهیمشخصیدرموردحمایت
ازشهوددرقوانینکیفریایرانوجودندارد،درحالحاضربند»د«مادهی32قانون
آییندادرس��یدادگاههایعمومیوانقالبدرامورکیف��رییکیازمهمترینموادی
اس��تکهحمایتازش��اهدرامدنظرقراردادهاست.اهمیتاینامرباعثشدهاست
تدوینکنندگانالیحهیآییندادرس��یکیف��ری،باوجوداختصاصموادیبهمبحث
حمایتازشهود،اینموضوعرادرالیحهیآییندادرسیکیفرینیزمقرردارند1.

درمادهی144قانونآییندادرسیکیفریفرانسهنیزآمدهاست:»بازداشت
موقتفقطهنگامیمیتوانددستوردادهیاتمدیدشودکهتنهاراهوشیوهبرایموارد

ذیلباشد:
نگهداریادلهیاقرائنمادییاجلوگیریازفش��اربرش��هودیابزهدیدگان،یا
جلوگیریازتبانیبیناش��خاصتحتبررس��یومعاونان،...«.دراینمادهقانونگذار
فش��اربرش��هودراازجملهمواردجوازکهصدورقراربازداش��تموقتاس��ت.فشار
برش��هودومطلعانازیکس��و،ممکناس��تباعثش��ودتاآنهاازادایش��هادت
خوددارینمایندوازس��ویدیگر،ممکناستباعثشودشهود،درادایشهادتبه
دروغمتوس��لش��وند.توجهبهاینمهم،قانونگذارفرانس��هراواداشتهاستکهبرای
جلوگیریازفشاربرشهود،بازداشتموقتمتهمرادرقانونپیشبینیکند.درعین
حالقانونگذارفرانسویدراینمادهبهحقوقمتهمنیزتوجهداشتهاست؛بنابراین،

1.مادهی23-126الیحهیآییندادرس��یکیفری؛»صدورقراربازداش��تموقتمنوطبهوجودیکیازش��رایط
زیراس��ت:الف(هرگاهآزادیمتهمموجبازبینرفتنآثاروادلهجرمیاباعثتبانیبامتهماندیگریاش��هودو

مطلعانواقعهگرددویاسببشودشهودازادایشهادتامتناعکنند...«.
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اگرازطریقدیگریبتوانمانعفش��اربرش��هودشد،صدورقراربازداشتموقتجایز
نمیباشد.

صدوردس��توربازداش��تموقتدرمادهی58اس��اسنام��هیدیوانکیفری
بینالملل��یتجویزش��دهاس��ت1.دراینم��ادهیکیازش��رایطصدورایندس��تور،
ممانع��تمته��مازانج��امتحقیق��اتوی��ارس��یدگیدادگاهویابهخط��رانداختن
آنه��ادرصورتآزادیاس��ت.تهدیدش��هودومطلعانواقعهیکیازمواردیاس��ت
ک��هتحقیق��اتصحیحرابهمخاطرهمیان��دازد،لذااینتدبیرحمایتیدراینس��ند
بینالملل��یموردتأییدواقعش��دهاس��ت.درکنوانس��یونجنایاتس��ازمانیافتهی
فرامل��ینی��زهرچن��دب��هصراح��تازای��نش��یوهیحمایت��یس��خنیب��همیان
نیام��دهاس��ت،اماازیکس��و،ب��اتوجهبهفح��وایبرخیم��واداینکنوانس��یون2
وازس��ویدیگ��ر،مصداق��یبودنم��وادمربوطبهحمایتازش��هوددراینس��ند
بینالمللی3،میتواناینگونهبرداش��تکردکهبازداش��تموقتمتهم،بهعنوانیک

راهکارحمایتیموردتوجهقرارگرفتهاست.

2-3. اخذ وثیقه از متهم
یک��یازتدابیریکهقانونگ��ذارایرانیدرقانونآییندادرس��یدادگاههای
عموم��یوانق��البدرامورکیفریپیشبینیکردهاس��توبهط��ورضمنیمیتواند
هدفحمایتازش��هودرابرآوردهس��ازد،اخ��ذوثیقهازمتهماس��ت.قانونگذاردر
مادهی132قانونمذکورمقررداش��تهاس��ت:»بهمنظوردسترسیبهمتهموحضور

ب��هموقعوی،درمواردلزوموجلوگیریازفراریاپنهانش��دنی��اتبانیبادیگری،
قاض��یمکلفاس��تپسازتفهیماتهامبهوییک��یازقرارهایتأمینکیفریزیررا

1. See: International Criminal Court, Art 58(a)
2.ب��هعن��واننمونهر.ک.:بندهایمختلفمادهی18کنوانس��یونجنایاتس��ازمانیافتهیفراملیکهبهصورت

ضمنیاجازهیبازداشتموقتمتهمرامیدهد.
3.مادهی24کنوانسیونپالرموبهذکرمصادیقحمایتازشهودپرداختهاست.
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ص��ادرنمای��د:...4اخذوثیقهاع��مازوجهنقدیاضمانتنامهبانک��ییامالمنقول
وغیرمنقول...«.توج��هبهمفادمادهیمذکورنش��انمیدهدک��هقانونگذارایرانیاز

پیشبینیچنینقراریدوهدفرادنبالکردهاست:
نخس��ت،دسترس��یبهمتهمتاپایاندادرس��یوتضمیناجرایحکمیکه

ممکناستدرآیندهعلیهمتهمصادرشود؛
دوم،»جلوگیریازاختاللدرروندرس��یدگیکیفری«)گلدوستجویباری،

پیشین،ص74(.
تبانیمتهمبادیگری،یکیازمواردیاس��تکهمیتوانددرروندرس��یدگی
اختاللایجادنماید؛اینتبانیممکناس��تتوس��طمتهمباشرکاءیامعاونانجرمبه
منظ��ورانجاماعمالمختلفیصورتپذیردکهیکیازم��واردآنرامیتوانتبانیبر
تهدیدوترس��اندنش��هودوجلوگیریازادایش��هادتآنانویااجبارآنانبهادای
ش��هادتدروغدانست.بنابراین،بهمنظورحمایتازش��هود،میتوانازمتهم،وثیقه
اخ��ذنمودو»قاضیمیتوان��ددرضمنصدورقرارقبولیکفالتی��اوثیقه،بهمتهم
یادآورشودکهازاقدامتهدیدآمیزیاانتقامآمیزعلیهبزهدیدگانوشهودپرهیزنماید.«
)میرزایی،1384،ص170(بهنظرنمیرس��دصدورس��ایرقرارهایتأمینکیفریبه
جزبازداش��تموقتمتهمبتواندمانعمتهمازتهدیدشهودشود؛زیراضمانتاجرای
عدماجرایتعهددراینقرارهانسبتبهقراروثیقهسبکبودهواثرگذاریاینقرارها

بررویمتهماندکاست.
درالیحهیآییندادرسیکیفری،عالوهبراینکهصدورقراروثیقهبهمنظور
جلوگیریازتبانیمتهم1،پیشبینیش��دهاست،درمادهی1-126،»تضمینحقوق
بزهدیده«بهعنوانیکیازجملهمواردیاستکهمیتواندمنجربهصدورقراروثیقه
شود.ازیکسو،بزهدیدهممکناست،شاهدحادثهنیزباشدکهدرصورتعدمصدور

1.مادهی10-126الیحهیآییندادرسیکیفری:»قرارتأمینبایدبهمتهمابالغوتصویرآنبهویتحویلشود.
درصورتیکهمنتهیبهبازداش��تگردد،مفادقراردربرگهاعزامدرجمیشود.چنانچهمتهمبهمنظورجلوگیری

ازتبانی،بازداشتشدهباشد،اینجهتنیزدربرگاعزامقیدمیشود«.
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قرارمناسبتوسطمتهموتهدیدبزهدیدهتوسطاو،حقوقویتضییعشودوازسوی
دیگر،فقدانقرارمناس��بدرموردمتهمممکناستبهتهدیدشهودحادثهوامتناع
آنانازادایش��هادتمنجرش��ودکهدرنهایتاحقاقحقبزهدیدهبامش��کلمواجه
خواهدگردید.اینمش��کالت،قانونگذاررابرآنداش��تتابهمنظورتضمینحقوق

بزهدیده،قرارهایتأمینکیفریمناسبراپیشبینینماید.
درمادهی142قانونآییندادرسیکیفریفرانسهنیزآمدهاست:»هنگامی
کهشخصتحتبررسیبهتهیهیوثیقهیاارائهیتأمینوتضمینملزممیشود،این

وثیقهیاتأمین،تضمینمیکنند:
حضورشخصتحتبررسیرادرهرمرحلهازرسیدگیوبرایاجرایرأیو

درصورتمقتضی،اجرایسایرالزاماتیکهبهاوتحمیلشدهاست...«.
درای��نمادهقانونگذاربهمنظورتضمیناجرایالزاماتیکهبهمتهمتحمیل
شدهاس��ت،قراروثیقهراپیشبینیکردهاست.ازجملهیاینالزاماتمیتواندملزم
نمودنمتهمبهعدمتماسبابزهدیدهیاش��هودپروندهدرراس��تایحمایتازآنها
باش��د.اینگون��هالزاماتبهصراح��تدرپارهایازموادقانونآییندادرس��یکیفری
پیشبینیش��دهاس��ت1رویهیقضایینیزبهتأس��یازمحتوایاینم��وادالزاماتو

)Vergès, 2007, p.205(.تکالیفقانونیوقضاییمتهمرامشخصکردهاست
اخذوثیقهازمتهمدرتوصیههایکمیتهیسازمانمللمتحدبرایپیشگیری
ازجرمنیزموردتوجهقرارگرفتهاستکهبهموجبآن،دادستانهابرایقبولکفالت
ی��اوثیقهبایداینش��رطراقیدنمایندکهمتهم،ش��اهدوبزهدی��دهراتهدیدننماید

.)Farajiha Ghazvini, 2002, p.311(

1.ر.ک:مواد138و144قانونآییندادرسیکیفریفرانسه.
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4. برآمد 
درقوانینواسنادبینالمللی،اقداماتحمایتیمختلفیبرایحمایتازشهود
پیشبینیشدهاست.دریکتقسیمبندیمیتواناینتدابیررابهروشهایحمایتی

غیرکیفریواقداماتحمایتیکیفریتقسیمکرد.
دراقدام��اتحمایت��یکیفری،قانونگ��ذارانبهحمایتازش��هوددرقوانین
ماهویدرقالبتدابیریهمچونجرمانگاریتهدیدشاهدویاتوهینبهاووهمچنین
جرمانگاریافشایهویتیااقامتگاهشاهددرکنارپیشبینیعدمامکانانتسابافترا
بهشاهدواخذضمانتاحتیاطیازمتهمپرداختهاند.حمایتازشهوددرقالبتدابیر
کیفریدرقوانینشکلیازطریقصدورقرارهایتأمینیهمانندبازداشتموقتمتهم

ویااخذوثیقههایمناسبازاونیزامکانپذیراست.
اینتدابیردربرخیقوانینواس��نادبینالمللیبهصراحتآمدهاس��توگاه
ازفح��وایموادموج��ودوبهصورتضمنیمیتواناینروشهاراموردمالحظهقرار
داد.افزونبراین،برخیازتدابیرکهمیتوانددرراس��تایحمایتازشهودبسیارمؤثر
ومفیدباش��د،نهتنهادرقوانین،بلکهدراسنادبینالمللینیزموردتوجهقرارنگرفته
اس��ت؛بنابراین،ضرورتداردتدوینکنندگانقوانینداخلیاینتدابیرحمایتیرادر

تدوینقوانینجدیدخودموردتوجهقراردهند.
ب��اوجوداین،اگرچهدراس��نادبینالمللیکهدرس��الهایاخیربهتصویب
رس��یدهاس��توهمچنیندرقانونآییندادرس��یکیفریفرانس��ه،قسمتیازمواد
موجودبهصورتاختصاصیبهموضوعحمایتازشهوداختصاصدادهشدهاست،اما
درقوانی��نموجوددرنظامحقوقیایران،ب��هاینموضوعمهمبهصورتخاصتوجه

نشدهاست.
درپایانالزمبهذکراستکههرچندنمیتوانادعاکردکهبااتخاذمجموعهی
اینتدابیر،حمایتازش��هودبهنحومطلوبامکانپذیرش��دهاس��ت،امابدونتردید
عدمتوجهبهایناقداماتوتدابیریاعدمتالشدرارتقاءوبهبوداینشیوهها،امنیت
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روانیشهروندانوبهویژهشهودرابهمخاطرهانداختهوآنهارادرهمکاریبامقامات
قضای��یدچارتردیدمیکن��د.بنابراین،درپرتومطالعهیحقوقکیفریکش��ورهای
خارج��یوبهویژهاس��نادبینالملل��یدرزمینهیحمایتازش��هوددرخاللفرایند
دادرس��یکیفریاستکهمیتوانس��نگبنایحمایتازشهودرادرحقوقداخلی
پیریزیکردوباتوجهبهویژگیهاوشرایطحاکمبرنظامدادرسیایرانواوصافو

ویژگیهایجامعهیایرانی،آنراغنابخشید.
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