
 در قانون آیین دادرسی کیفری ایران یا مطلعین حمایت از شهود

 1حمید رئوفیان

 چکیده  

شود از جملهه مباحهب بنیهادیو حهوزه اجهرای       می لت کیفری تعبیرحمایت از شاهد که از وی به عنوان چشم و گوش دستگاه عدا

آیهد.   می به شمار الملل بیوعدالت کیفری است. شهادت شاهد از دالیل قاطع اثبات دعوی در قوانیو تمامی کشورها و سطح جامعه 

، عهرض ، نسبت به جان مطلعیو و مخبریو ممکو است در طول فرآیند دادرسی کیفری همواره در معرض تهدیدها و تعدی، شهود

نوجوانهان و  ، زنهان ) پهییر  مال خود یا بستگانشان قرار گیرند. ایو اهمیت زمانی بیشتر نمایان خواهد شد که شههود از قشهر آسهی    

برخهوردار  ( مخهدر و جهرائم خشهو    قاچها  مهواد  ، تروریستی، جرائم سازمان یافته) بوده یا جرم از درجه اهمیت باالیی (سالمندان

 اقدامات تدبیر شده در قانون آییو دادرسی کیفری ایران بها نگهاهی مخت هر بهه رویهه م هاکم       ژوهش حاضر بررسیباشد. هدف پ

حمایت از امنیت روانی و امنیت جسمانی شاهد از جمله ساز و کارهای تدبیر شده جهت ترغیه   ، باشد. حمایت مالی از شاهد می

حفاظهت فیییکهی از   ، ر ایو راستا از اقداماتی مانند کتمهان هویهت شههود   باشد که د می شهود به همکاری با دستگاه عدالت کیفری

برنهد. پهژوهش حاضهر بها اسهتفاده از روش       مهی  تغییر شغل و م ل اسکان و جبران خسارات وارده به شهاهد بههره  ، تکریم، شهود

 پردازد. ها می ت لیلی به بررسی ایو گونه حمایت –توصیفی

 کتمان هویت، حمایتیهای  برنامه ،حمایت از شاهد، شاهدها:  کلیدواژه

 مقدمه

 بهوده  عهدالت  اجرای و حقیقت برای احراز ای وسیله همواره بلکه، نبوده کیفری عدالت سیستم یك هدف گاه هیچ کیفری دادرسی

 از حاصهل ی  نتیجهه  تها ، شهود  رعایهت  فرآینهد  ایو جریان در شرایطی ضوابط و مجموعه است الزم، منظور ایو ت قق برای. است

 ایهو  درگیهر در  اشهخا   تکهالی   و حقو  به ناظر سو یك از شرایط و ضوابط ایو. شود اطمینان تا حد امکان قابل کیفری آیندفر

   .است کیفری عدالت اندرکاردست نهادهایهای  یتمسؤول و تشکیالت، صالحیت به ناظر دیگر سوی از و فرآیند

 قضهایی  امور در نظام کلیهای  سیاست ٢ بند موج  به، داخلی قیحقو نظام در شهود مورد در مقررات و قوانیو وضع تکلی 

. شد تعییو قضاییه قوه تکالی  از «هاکردن استفاده از بینه و یمیو در دادگاهمند  نظام»ت ت عنوان ، مقام رهبری ٢2/7/1821 ابالغی

 نههاد ریاسهت   11/٢/182٢ مهور   ك 11-22 شهماره  پیشهنهاد  بهه  بنها  ٢2/1٢/182٢ مهور   جلسه در وزیران تأهی 182٢ سال در

را ت هوی    «برنامه ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله بها فسهاد  »، اسالمی جمهوری اساسی قانون 182 اصل استناد به و جمهوری

 و مؤسسهات  و عمهومی  و دولتهی ههای   سهازمان ، ها دستگاه کلیه در فساد بروز از پیشگیری منظور به»آن  ٢نمود که به موج  بند 

 شهده  موظه   «برنامهه  ایهو  مشهمول های  دستگاه کلیه، کشور اجرایی و اداری نظام در سالمت ارتقای و آنها وابسته بههای  سازمان

 هیئهت  را به برنامه ایو، ابالغ از پس سال ظرف یك و انجام قوانیو اطال  یا اصالح، تسری برای را بند ایو در مندرج لوایح بودند

در  شهده بهود.   «مخبران و شهود از حمایت الی ه»تهیه  به مکل  اطالعات ایو بند وزارت «ح»ق ش موج  به. نمایند ارایه وزیران
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، قهانون  ایو 182ماده  «ج»اجتماعی و فرهنگی به ت وی  رسید. به موج  بند ، نیی قانون برنامه چهارم توسعه اقت ادی 1828سال 

 شد.  «نالی ه حمایت از شهود و بیه دیدگا»تدویو  به مکل  قضاییه قوه

بیه دیهدگان   و شهود از برای حمایت جداگانهای  الی ه تدویو خ و  در 183٢ کیفری دادرسی آییو الی ه تدویو هنگام در

 از حمایهت  مقهررات  اعمهال  طرفهداران  استدالل. نظر بود اختالف کیفری دادرسی آییو الی ه در شهود از حمایت مقررات درج یا

 حقهو   و کلهی  اصهول  کهه  اساسی قانون از بعد، نوشته حقو  دارای کشورهای در بود کهآن  کیفری دادرسی آییو الی ه در شهود

 قهانون ، اجرایهی  و مراجع قضهایی  و دعوی اص اب تکالی  و حقو  بیان و تبییو اصلی منشور و اولیه منبع، کند می را بیان بنیادیو

 بهودن  من هفانه ، درگیهر  افهراد  برای میکور تضمینات ی  وتکال و حقو  ایو گیاردن یکدیگر کنار با تا است کیفری دادرسی آییو

 اصهلی  جایگهاه  عمدتاً، کشورها ایو که شود می مشخص نوشته حقو  دارای قوانیو کشورهای بررسی با. نماید تضمیو را دادرسی

 از  نیههی فرانسههه در کههه چنههان انههد. دانسههته دادرسههی آیههیو قههوانیو در همگههی را شهههود و دیههدگانبههیه ب ههب حقههو  

 سیسهتم  تهابع  کشورهای در است. اما شده پرداخته شهود از حمایت ب ب به کیفری دادرسی آییو قانون 721-1٢تا  721-77واد م

 قهوانیو ، نهدارد  وجهود  کیفهری  دادرسی آییو قانون نام به منسجمی که قانون آنجا از استرالیا، انگلستان، کانادا، آمریکا مانند ال کامو

 قهانون  دارای نوشهته و  حقو های  نظام جیء ایران اینکه به توجه با، لیا اند. نموده ت وی  را شهود از تقانون حمای نام به مستقلی

 به نیازی و شود ذکر قانون ایو در کیفری فرایند دیگر در افراد تمامی حقو  وها  حمایت است شایسته، است دادرسی آییو مستقل

 .نیست جداگانه الی ه تدویو

 دیهدگان بهیه  و شهود از الی ه حمایت، چهارم برنامه قانون در مندرج تکلی  به توجه با که بودند باور ایو بر ایعده مقابل در

 پیهدا  وسهیعی  ابعهاد  چنهان  امهروزه  شهود از حمایت همچنیو موضوع. شود عمل قانونی تکلی  ایو به و شود تدویو جداگانه باید

 ،کنهد  می مشخص را دعوا اص اب تکالی  و حقو  و دادرسی فرآیند بر ظرنا ضوابط صرفاً کیفری که دادرسی آییو قانون که کرده

 یها  دادرسهی  فراینهد  از بعهد  یا مراحل قبل در شهود از حمایت مقررات مثال برای. باشد موضوع ابعاد تمام دهنده پوشش تواند نمی

 لهیا . کهرد  مهنعکس  کیفهری  دادرسی آییو در توان نمی دادرسی را فرآیند در و خویشان شاهد بستگان از حمایت به مربوط مقررات

 ( 02، 1832، کاظمی و طهماسبی) .دارد ضرورت از شهود حمایت برای جداگانه الی ه تدویو

 آیهیو  قهانون  الی هه  در، از شههود  حمایهت  به مربوط موضوعات و اقدام ؛مقررات ایو تدویو در اول گروه نظر طبق نهایت در

شهده   بینیپیش ضوابط به دادرسی مرحله در شاهد حقو  قانون ایو در اینکه به توجه با .شد تدویو قضاییه قوه در کیفری دادرسی

، در سه دسته کلهی بهه شهرح جبهران خسهارات مهالی      ها  حمایت و حقو  ایو لیا، ٢است شده ارجاع مقدماتی ت قیقات مرحله در

 رد.گی می حمایت از امنیت روانی و حمایت از امنیت جسمانی شاهد مورد بررسی قرار

 . حمایت در راستای جبران خسارات مالی وارده به شاهد  1

از ، پرداخت خسارت به شاهد در صورتی که مت مل خسارتی شده باشد و از م کمه تقاضای جبهران خسهارت نیهی نمهوده باشهد     

یك یا ، مجبور شوندتواند مورد توجه قرار گیرد. چه بسا شهود برای ادای شهادت  می حمایتی غیر کیفری است کههای  جمله شیوه

چند روز کاری خود را تعطیل نموده و برای رفت و آمد به دادگاه هیینه نیی پرداخت نمایند. به بیان دیگر کار خود را بهرای کمهك   
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، کنند. بنابرایو در صورتی که شهود ادعای خسارت و جبران ضرر و زیهان حاصهله از ادای شههادت را نماینهد     می به عدالت قربانی

 دالت کیفری به منظور حمایت از آنها باید خسارات وارده به آنها را جبران نماید. دستگاه ع

در صورتی که شاهد یا مطلع بهرای  » :مقرر گردیده است 183٢قانون آییو دادرسی کیفری م وب  ٢17در همیو راستا در ماده 

بهازپر  هیینهه ایهاب و    ، غل خهود شهود  حضور خود درخواست هیینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیب ترك ش

کند و ضرر و زیان ناشهی از تهرك شهغل را در صهورت لهیوم بها اسهتفاده از نظهر          می که قوه قضائیه اعالمای  ذهاب را طبق تعرفه

بهه تشهخیص بهازپر  توانهایی     ، نمایهد. هرگهاه شهاکی    مهی  در صندو  دادگستریآن  کارشنا  تعییو و شاکی را مکل  به تودیع

 مهیکور از م هل اعتبهارات م هوب قهوه قضهائیه پرداخهت       ههای   هیینه، یینه را نداشته یا احضار از طرف بازپر  باشدپرداخت ه

اسهتماع  ، میکور در ایو مهاده خهودداری کنهد   های  شاکی با وجود مالئت از پرداخت هیینه، شود. هرگاه در جرایم قابل گیشت می

مهیکور بهه دسهتور    های  هیینه، آید. اما در جرایم غیر قابل گیشت نمی عملشهادت یا گواهی مطلعیو معرفی شده از جان  وی به 

مهیکور  های  هیینه، شود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد می بازپر  از م ل اعتبارات م وب قوه قضائیه پرداخت

 .«شود می از م ل اعتبارات م وب قوه قضائیه پرداخت

درصدد بوده است تا در هر صورت خسارت وارده به شهاهد جبهران گهردد؛     گیار قانوندهد که  می توجه به مفاد ایو ماده نشان

جبران خسارت از طریق اعتبهارات م هوب قهوه    ، لیا اگر شاکی قادر به جبران خسارت نباشد یا دادگاه متقاضی حضور شاهد باشد

 پییرد.  می قضائیه صورت

بایسهت طبهق یهك قاعهده      مهی  گیار قانونز قانون مطرح است ایو است که ا ٢17ایرادی که در خ و  ماده ، در عالم تئوری

بهه  ، شههادت شههود اسهت   آن  ناظر به ت  یل دلیل که م دا  بهارز های  مرتبط با کش  جرم و از جمله هیینههای  عمومی هیینه

 صهههههههههههههههههههورت مطلهههههههههههههههههههق بهههههههههههههههههههر عههههههههههههههههههههده حاکمیهههههههههههههههههههت و    

  ه دور از منطهههق حقهههوقی اسهههت. بهههر بهههیه دیهههد هههها  گیاشهههت؛ بنهههابرایو ت میهههل ایهههو هیینهههه   مهههی قهههوه قضهههائیه 

 (  113، 1837، نژادباقری)

، همیو ایراد در عالم تئوری را شاید بتوان حسو در عالم اجهرا م سهوب کهرد. زیهرا کهه امهروزه بهه دلیهل شهرایط اقت هادی          

ارت شههود از  نمایند با کمبود جدی بودجه مواجه هستند و عمالً امکهان جبهران خسه    می که از بودجه عمومی ارتیا هایی  دستگاه

، دیده بر جبران خسارت در مهوارد خها   یت بیهمسؤولباشد؛ حداقل  نمی طریق اعتبارات م وب قوه قضائیه به همیو دلیل مقدور

بر حق بیه دیهده مبنهی بهر مراجعهه بهه       گیار قانونشهود تا حدودی جبران شود. بسیار پسندیده بود که های  شود خسارت می باعب

 نمود.   می تأکید، در دعوی کیفریم کوم در صورت حاکمیت 

ی حمایت از شهود و مطلعان ضرر مالی را هر گونه صدمه به اموال یها  یاجرا نامه آییواز  1ذیل ماده  «ت»بند  در همیو راستا در

قلمداد کرده است. در هر صورت اگر چه به صورت بالقوه ایو امکان برای شهود مقهرر شهده تها خسهارات وارده بهر      ، حقو  مالی

 گیشته و عطایش را بهه لقهایش  آن  شهود از خیر، ایشان جبران گردد اما در عمل با توجه به تشریفات اداری خسته کننده و طوالنی

عدم تعییو تعرفه از سوی قوه قضائیه موجبات مغفول ماندن ایو مهاده و عهدم ایجهاد رویهه در     ، بخشند. میید بر مشکالت فو  می

ی از پرداختو به موضوع جبران خسارات مالی جای نقد داشته و یاجرا نامه آییوچنیو غفلت م اکم در ایو خ و  شده است. هم



 باشههههههههههههههههههههد.  مههههههههههههههههههههی نیازمنههههههههههههههههههههد اصههههههههههههههههههههالح جههههههههههههههههههههدی 

در ضمو پرونده کیفری صورت خواههد  ، در هر صورت مطالبه خسارت حس  ماده بدون ارائه دادخواست و طرح دعوی حقوقی

 گرفت.  

توان شغل جدیدی برای شاهد فراهم نمود تا مجهرمیو   می در راستای حمایت از شاهد ی در مواردیالملل بیوهای  مطابق با رویه

شهاهد بهه   ، دستمید کمتری ن هی  شهاهد شهود و در واقهع    ، اگر از شغل جدید، د به شهود دسترسی پیدا کنند. در ایو حالتننتوان

ت هوی   ، تاً الزمه اجرای ایو شیوه حمایتیبایست توسط دستگاه قضایی جبران شود که طبیع می ایو خسارت، نوعی خسارت ببیند

 است.  آن  اتخاذ ایو نوع حمایت در قانون و تعییو منابع الزم برای اجرای

پرداخت دستمید در ازای دادن شهادت نیست زیرا شهادت یهك وظیفهه اخالقهی بهوده و     ، منظور از پرداخت خسارت به شاهد

 ,Rassat, 2013) توان خسارات وارده به او را جبران نمود. می مایت از شاهدقابل برآورد مالی نیست. اما در عیو حال در جهت ح

 حقهو  و دسهتمید دریافهت   ، اطالعاتی فرد مخبر در ازای ارائهه اطالعهات   –ایو در حالی است که امروزه در مراجع انتظامی( 402

ت. اگر چه حمایت از فرد نفوذی و مخبر نیهی  کس  اطالعات و ارائه به مراجع ذی صالح اس، شغل و کار آنان، نماید و در واقع می

 دارند.  می بلکه آنان حقو  خود را دریافت، اما دادن دستمید به آنان به منظور حمایت از ایو اشخا  نیست، ضرورت دارد

 ههای  دهد و الزمه حقهو  و آزادی  می اساسی جامعه را تشکیلهای  از سوی دیگر امروزه مفهوم مالکیت خ وصی یکی از پایه

 شههههههههههود. تردیههههههههههدی وجههههههههههود نههههههههههدارد  مههههههههههی مههههههههههدنی اشههههههههههخا  م سههههههههههوب

 هههها  سیسهههات اصهههلی جامعهههه و حمایهههت از آنهههها از اههههداف مههههم دولهههت       أکهههه مفههههوم مهههال و مالکیهههت از ت   

، مانند تعییو نوع شغل یا م ل اقامت مورد حمایت اسهت ، فیییکی افرادهای  همان گونه که آزادی، رود. به همیو علت می به شمار

 ( ٢7، 1831، میرم مد صادقی) الی افراد نیی باید مورد حمایت قرار گیرد.حقو  و منافع م

 زیهههرا در ههههر ، تهههوان بهههه نهههوعی تهدیهههد بهههه جهههان آنهههان دانسهههت  مهههی تهدیهههد بهههه تضهههییع امهههوال اشهههخا  را 

بهه اجهرای   حریم وی مورد تجاوز قرار گرفته است؛ لیا تهدید شهود به از بیو بردن اموال به دلیل ادای شهادت و کمهك  ، دو مورد

اما استفاده از ، طلبد تا از اموال شهود حفاظت به عمل آید. ایو تدبیر حمایتی در قوانیو داخلی مورد توجه واقع نگردیده می عدالت

رسد و الزم است تها   می ضروری به نظر، در حمایت از شاهدآن  ثیر زیادأایو روش حمایتی در حقو  داخلی کشورها با توجه به ت

 ایران در راستای حمایت از شاهد مبادرت به ت وی  مقرراتی در ایو زمینه نماید.  در گیار قانون

 شاهد  روانی امنیت مینأحمایت در راستای ت. 2

یو دادرسی کیفری اگرچه در قسمت مربهوط بهه   یی است. در قانون آیبا دستگاه قضا راهانرفتار کرامت آمیی با ایو هم، لفهؤاولیو م

بهه صهورت    7مهاده  ، خا  به چگونگی رفتار با شهود اشاره نشده است؛ اما در قسمت کلیات ایو قهانون  به طور، شهود و مطلعان

بایهد در  ، عام مقرر داشته است که کلیه مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارنهد 

مشهروع و حفهح حقهو  شههروندی م هوب      های  احترام به آزادی»حقو  شهروندی مقرر در قانون ، تمام مراحل دادرسی کیفری

از قهانون تعییهرات و    772مجهازات مقهرر در مهاده    ، عهالوه بهر جبهران خسهارت    ، را رعایت نمایند و برای متخلفان« 1828/٢/17



 بازدارنهههههههههههههههههههههههههههههههههههده ههههههههههههههههههههههههههههههههههههای  مجهههههههههههههههههههههههههههههههههههازات

 . را در صههههورت نبههههود مجههههازات شههههدیدتر در سههههایر قههههوانیو در نظههههر گرفتههههه اسههههت       ٢/8/18778م ههههوب 

کید شهده  أم با اخال  حسنه و موازیو اسالمی با اص اب دعوی و مطلعان تأقانون حقو  شهروندی بر رفتار مناس  و تو 0در بند 

با دادخواهان و اشخا  در مظان اتهام و مرتکبهان جهرائم و مطلعهان از وقهایع و کهالً در اجهرای       »دارد:  می است. ماده میبور مقرر

  «مردم الزم است اخال  و موازیو اسالمی کامالً رعایت گردد.وظیفه م وله و برخورد با 

توان به موارد میبهور در   می باشد؛ می به حفح کرامت شهود گیار قانوناز مقررات قانونی که نمود تعهد هایی  در خ و  نمونه

 یو دادرسی کیفری اشاره نمود. یو سایر مواد از قانون آ ٢11و  ٢18و  ٢27مواد 

 ٢0بایهد حهداقل   ، در صورتی که شاهد یها مطلهع از نیروههای مسهلح باشهد     »از قانون آییو دادرسی کیفری:  ٢27 مطابق با ماده

ساعت پیش از ت قیق یا جلسه م اکمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده یا رئهیس مربهوط مکله  اسهت پهس از      

دعوت از طریق مقهام مهافو  و تکلیه  وی بهر اعهیام       .«فرستدشخص احضار شده را در موقع مقرر ب، وصول دستور مقام قضایی

نظهامی   -شود شخص فرمانده نسبت به تنظیم و تغییر ساعات گشت و شیفت اداری می شاهد در وقت تعییو شده به دادگاه؛ باعب

نهی ناشهی از   بهدون دغدغهه و نگرا  ، اقدام نموده و چنانچه شاهد در ساعت میبور موظ  به حضور در م ل کار خود بهوده اسهت  

   .باشد می موقعیت و وظیفه شخ ی خود در دادگاه جهت ادای شهادت حاضر شده و ایو خود نوعی احترام و رعایت کرامت وی

سفانه در رویه دادسراها أباشد. مت می عدم امکان بر تلقی وی به عنوان متهم، نمودهای برخورد کرامت مدار با شاهدتریو  از مهم

نمودند و متعاق  حضور وی در جلسهه   می عنه را بدلیل عدم کفایت ادله ت ت عنوان مطلع احضارمشتکی شد که می گاهاً مشاهده

 نمودنهد؛   مهی  میو از مطلهع أشدن دالئل مبادرت به تفههیم اتههام و اخهی ته    تر  با قطعی، االتی اندك همیمانؤت قیقات مقدماتی و س

توانست دفاع موثری از خود داشهته باشهد و    نمی ارك ندیده بوده و قطعاًکه در درجه اول مطلع مقدمات دفاع از خود را تدآن  حال

گیار تا قبهل از  بود نسبت به آماده کردن کفیل یا وثیقه می در درجه بعد چنانچه نامبرده از صدور قرار پس از تفهیم اتهام خود مطلع

 یو بود.  نمود. نتیجه عملی ایو اقدام بازداشت قسمتی از مطلع می اقدام، جلسه ت قیق

تفههیم اتههام بهه کسهی کهه بهه       »دارد:  می به ایو رویه عملی خاتمه داد. ماده میبور مقرر 183٢در سال  ٢18در ماده  گیار قانون

بایهد  ، عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه ایو شخص پس از ت قیق در مظان اتههام قهرار گیهرد   

بایست قید نمود چنانچه مطلع شخ اً ایو حق قانونی خود  می البته .«متهم برای وقت دیگری احضار شود طبق مقررات و به عنوان

با قید مرات   - به ت قیق از وی ت ت عنوان متهم، مرجع ت قیق، را اسقاط و آمادگی خود را جهت تفهیم اتهام و دفاع اعالم نماید

 نماید.  می ورود -فو 

                                                           
های حکومتی که بر خهالف قهانون، آزادی شخ هی افهراد ملهت را      یك از مقامات و مأموریو وابسته به نهادها و دستگاه هر» از قانون تعییرات: 772ماده  -8

نان را از حقو  مقرر در قانون اساسی م روم نماید عالوه بر انف ال از خدمت و م رومیت یك تا پنج سال از مشاغل حکومتی بهه حهبس   آسل  کند یا 

 م کههههههههههههههههههههههههوم  از دو مههههههههههههههههههههههههاه تهههههههههههههههههههههههها سههههههههههههههههههههههههه سههههههههههههههههههههههههال   

 « خواهد شد.



باشهد. مطهابق    مهی  تکلی  مقرر قانونی در برخورد با شهود سالمند و بیمار، مراه با کرامت با شهوداز دیگر نمودهای برخورد ه

در صورتی که شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا کهولت سو نتوانهد حاضهر شهود و یها تعهداد      »از قانون میبور:  ٢11با ماده 

 زیههههههههههههههههاد و در یههههههههههههههههك یهههههههههههههههها  ، شهههههههههههههههههود یهههههههههههههههها مطلعههههههههههههههههان 

در  .«کند می یابد و مبادرت به ت قیق می بازپر  در م ل حضور ،چنیو هرگاه امنیت و فوریت امر اقتضا کندچند م ل باشند و هم

به خوبی اهمیت شهادت و ارزش همکاری و همراهی شهود با دستگاه عهدالت کیفهری را درك کهرده و     گیار قانون، طی ماده فو 

در م هاکم و حجهم   هها   با عنایت به تراکم پرونده، که در رویه عملی ی را مکل  به حضور در م ل نموده است. اقدامییمقام قضا

ی مبادرت به ترك شعبه ت ت ت دی خود جههت امهر میبهور نمایهد نارضهایتی      یجور مانده و چنانچه مقام قضاهم، باالی مراجعیو

 افتد.  می به صورت نادر اتفا بسیار مهم و های  سایر مراجعیو را همراه خواهد داشت؛ لیا در عمل ایو امر صرفاً برای پرونده

 عدم اجبار وی به ادای شهادت از جمله دیگر مواردی است که بدون الیام وی به اتیان سوگند و همچنیو، اخی اظهارات شاهد

ات اظههار »دارد:  مهی  از قانون آییو دادرسی کیفری مقرر ٢1٢ماده  توان در راستای برخورد همراه با احترام با شاهد تفسیر نمود. می

رسهد و   مهی  گردد و به امضا یا اثر انگشت شهاهد یها مطلهع    می قرائتآن  سپس متو، شود می شهود و مطلعان در صورتمجلس قید

مراته  در صهورتمجلس بهه     ،نباشهد آن  چنانچه از امضا یا اثر انگشت امتناع یا از ادای شهادت خودداری ورزد یا قهادر بهه انجهام   

بازپر  ملک  است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضا یا اثر انگشت یها  »طابق تب ره آن: و م.« رسد می امضای بازپر  و منشی

   .«ادای شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قید کند

قانون امکان جل  شاهد در موارد عدم حضور وی را تدبیر نموده اسهت امها از سهوی    ، مطابق با ماده میبور و توضی ات سابق

تواند وی را ملیم به ادای شهادت نماید.  نمی م کمه، دی که شاهد تمایلی جهت ارائه شهادت و اظهارات خود ندارددیگر در موار

شود و از سوی دیگر کرامت و احترام شهاهد بهه عنهوان یهك انسهان       می کیب جلوگیریهای  با ایو تدبیر از سوئی از ارائه شهادت

 و عدم الیام جهت اقرار وی در قانون در نظر گرفته شده است.  حفح شده است؛ همچنان که ایو حقو  برای متهم 

ثرتر با م کمه از جمله دیگر اقدامات حمهایتی در راسهتای حفهح کرامهت و     ؤتعییو مترجم برای شاهد جهت ارتباط هر چه م

شهاهد  ، مهتهم ، ی خ وصیمدع، بازپر  برای شاکی»دارد:  می از قانون آییو دادرسی کیفری مقرر ٢22باشد. ماده  می احترام به وی

مترجم مورد وثو  از بیو مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسهی بهه   ، و مطلعی که قادر به سخو گفتو به زبان فارسی نیست

ی و امانتداری را رعایت کند. عهدم  یکند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگو می مترجم مورد وثو  دیگری تعییو، مترجم رسمی

  «ب  عههههههههدم پههههههههییرش ترجمههههههههه مههههههههورد وثههههههههو  نیسههههههههت.    اتیههههههههان سههههههههوگند سهههههههه  

 نیهههی همهههیو اقهههدامات را بهههرای شهههاهد و مطلعهههی کهههه ناشهههنوا اسهههت یههها قهههدرت تکلهههم نهههدارد             ٢21مهههاده 

شاهد و مطلعی کهه ناشهنوا اسهت و یها     ، متهم، مدعی خ و ، بازپر  برای شاکی»دارد:  می در نظر گرفته است. ماده میبور مقرر

 بهه عنهوان متهرجم انتخهاب    ، ثوقی که توانایی بیان مق ود از طریق اشاره یا وسایل فنهی دیگهر دارد  فرد مورد و، قدرت تکلم ندارد

منشهی  ، ی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد میکور قهادر بهه نوشهتو باشهند    یکند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگو می

از طر  میبور امکان ارتباط موثر و انتقال مطل  بهرای شهاهد و    .«دهندنویسد تا به صورت کتبی پاسخ  می شعبه سوال را برای آنان

 مطلع فراهم است.  



ی بهه  یاحترام به وی به عنوان همکار با دسهتگاه قضها  های  لفهؤاز جمله دیگر م، جلوگیری از افشا اطالعات خ وصی شاهد نیی

 ت قق عدالت نقش موثری دارند مغفول مانهده اسهت. صهرفاً   ایو امر در مورد شهود که در ، سفانه در قانون ایرانأرفت. مت می شمار

 شهود را از م فوظ ماندن اسرارشان آسوده خاطر کرد.  ، توان ت ت شمول قواعد کلی می

و اشخا  ها  حق شهروندان است که از اطالعات شخ ی آنها که نید دستگاه»دارد:  می منشور حقو  شهروندی مقرر 83ماده 

 ظههههههههههت و حراسههههههههههت شههههههههههود. در اختیههههههههههار    حفا، حقیقههههههههههی و حقههههههههههوقی اسههههههههههت  

من  هراً  ، ی و اداری صالحیقرار دادن و افشای اطالعات شخ ی افراد ممنوع است و در صورت لیوم به درخواست نهادهای قضا

اطالعهات شخ هی افهراد را در اختیهار     ، ی حق ندارد بدون مجهوز صهریح قهانون   مسؤولگیرد. هیچ مقامی و  می در اختیار آنها قرار

  «کنههههههههههههههههد.ر داده یهههههههههههههههها آنههههههههههههههههها را افشهههههههههههههههها دیگههههههههههههههههری قههههههههههههههههرا

 .  0نیی به نوعی دیگر به ایو امر پرداخته است 1828مشروع و حفح حقو  شهروندی م وب های  از قانون احترام به آزادی 11بند 

وعی از قانون میبهور بهه نه    7امیدی یافت. ماده های  توان با رقه می یو دادرسی کیفری نیی با توسل به عمومات قانونیدر قانون آ

 تههههههههوان  مههههههههی گههههههههردد و مههههههههی م سههههههههوب 11پشههههههههتیبان و ضههههههههمانت اجههههههههرای بنههههههههد  

 از قههههانون  31مهههاده  آن  در خ هههو  متخلفهههان اسهههرار شخ هههی شهههاهد و مطلهههع اعمهههال گهههردد. عهههالوه بهههر          

... کلیه اشخاصی که در جریان ت قیقات مقدماتی حضور دارند موظ  به حفح اسهرار هسهتند   » :دارد می آییو دادرسی کیفری مقرر

 .«شوند می م کومای  صورت تخل  به مجازات جرم افشا اسرار شغلی و حرفهو در 

بایسهت بهه    مهی  بیشتر، همان گونه که مالحظه شد در خ و  برخورد همراه با کرامت با شاهد در قانون آییو دادرسی کیفری

در دادسهرا و م هاکم تها     عمومات توسل یافت. عدم وجود مقرره صریح قانونی در ایو خ و  و معطل ماندن شهود و مطلعهیو 

در صورتی که ایشان صرفًا بهه همکهاری جههت کشه  حقیقهت بها مرجهع         –خ وصاً در مرحله دادسرا – رسیدن وقت رسیدگی

 جای نقد جدی دارد. اند  ی به پا ایستادهیقضا

                                                           
از کنجکاوی در اسهرار شخ هی و خهانوادگی و سهوال از گناههان      : » ... 17/٢/1828های مشروع و حفح حقو  شهروندی قانون احترام به آزادی 11بند  -0

 «گیشته افراد و پرداختو به موضوعات غیر موثر در پرونده مورد بررسی، احتراز گردد.



 شاهد  جسمانی امنیت مینأت راستای . حمایت در3

بهه ادای   ،ه دور از هر گونه هراسی از خطرات احتمهالی نسهبت بهه جسهم خهود     بایست تدابیری اتخاذ کند تا شهود ب می گیار قانون

 نامه آییو 1ذیل ماده  «ب»اخفا هویت شاهد و اتخاذ تدابیر حفاظتی است. مطابق با بند ، شهادت مبادرت ورزند. از جمله ایو تدابیر

 امیهت جسهمانی تعریه  شهده اسهت.      هرگونهه خطهر وارد شهدن صهدمه بهه تم     ، خطر جهانی ، اجرائی حمایت از شهود و مطلعان

ایو خ و  طی دو قسمت به شرح اختفا هویت شهاهد و حفاظهت فیییکهی از وی     ایرانی در گیار قانوندر ایو قسمت به تدابیر 

 شود.   می پرداخته

 . اخفا هویت شاهد  3-1

است کهه بهه جهد     183٢نون م وب در قا گیار قانونهای  نوآوریتریو  اقدامات اساسی در راستای اخفا هویت شاهد از جمله مهم

از حضهور در  ، بعدی مجرم یا گهروه وی های  افتاد که شهود از تر  انتقام می شد. بسیار اتفا  می در قوانیو احسا آن  جای خالی

 از قهانون   ٢10بهه خهوبی ضهرورت ایهو موضهوع را درك کهرده و در مهاده         گیار قانونورزیدند.  می م کمه و ادای شهادت امتناع

هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یها خهانواده آنهان وجهود     »دارد:  می دادرسی کیفری مقررآییو 

بازپر  به منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده تهدابیر  ، باشد می اما استماع اظهارات آنان ضروری، داشته باشد

 کند:   می زیر را اتخاذ

 عدم مواجهه حضوری بیو شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم ( ال 

 مشخ ات خانوادگی و م ل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع ، عدم افشای اطالعات مربوط به هویت( ب

  «استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور ...( پ

 آیند.  می در راستای مخفی ماندن هویت شاهد به شمار ارگی قانونبندهای میبور همگی تدابیر 

را نیی  نامه آییواز ای  قسمت عمده، آید می نمودهای حمایتی از شهود به شمارتریو  جا که اخفا هویت شاهد از جمله مهمآن  از

 یو موضوع پرادخته است.  اجرایی حمایت از شهود و مطلعان به صراحت به ا نامه آییوبه خود اخت ا  داده است. ف ل سوم از 

اصل را بر اطالع متهم از هویت شهود قرار داده است با ایو وجود ایهو  ، گرچه مطابق با اصول مسلم حقوقی نامه آییواز  2ماده 

امکهان  ، ی رسیدگی کننده قائل شده تا چنانچه بیم خطر در صورت افشای اطالعات میبور وجود داشته باشدیحق را برای مقام قضا

... مگر اینکه به نظر قاضی رسیدگی کننده بیم خطر در صهورت افشهای   »دارد:  می ویت شاهد مقدور باشد. ماده میبور اعالمحفح ه

 «اطالعات میکور نیی وجود داشته باشد که در ایو صورت مقام قضایی باید از انعکا  و افشها اطالعهات مهیکور خهودداری کنهد.     

، هرگونه احتمال خطر در مورد شاهد یا مطلع به طوری که در صورت عملهی شهدن آن  »طر مطابق با بند ال  از ماده یك نیی بیم خ

 1ایو ماده به شاهد یا مطلع یا اعضا خانواده 7 (ت) تا( ب) موج  بروز صدمه یا ضرر حداقل یك مورد از موارد میکور در بندهای

موضوع خطر و شخ یت شاهد و مطلهع و ایجهاد کننهده     ،به ن وی که احتمال خطر با توجه به مواردی مانند نوع خطر، آنها گردد

 تعری  شده است.   «قوی باشد، خطر به طور متعارف

                                                           
 مالی  خطرهای جانی، حیثیتی، ضرر -7

 نامه خانواده قربانی نسبی و سببی تا درجه دوم از طبقه دوم تعری  شده است.  آییو 1مطابق با بند ث از ماده  -1



اطهالع   بی هویتی شاهد – گرچه مجرم از مشخ ات اصلی، افتد که متعاق  عدم انعکا  هویت شاهد در پرونده می گاهاً اتفا 

آید. ایهو موضهوع    می ی شاهد اقدام و در مقام انتقام از وی برخانوادگی وی نسبت به شناسای –شغلیهای  است اما از طریق مشخه

 بهههههههههههههههههههههههههههه خهههههههههههههههههههههههههههوبی  گهههههههههههههههههههههههههههیار قهههههههههههههههههههههههههههانونرا 

از  3داده اسهت در مهاده   هها   قانون آییو دادرسی کیفری که حکم بر ممنوعیت افشهای آن  ٢10درك کرده و عالوه بر بند ب از ماده 

دی دانسته است که موج  شناسایی شاهد یها مطلهع یها خهانواده     ناظر به تمامی موار، عدم افشای اطالعات را، مربوطه نیی نامه آییو

 گهههههههههههههههههههردد. مهههههههههههههههههههاده میبهههههههههههههههههههور اطالعهههههههههههههههههههات    مهههههههههههههههههههی وی

 تلقی نموده است.   «یا نوع فعالیت یا هر امر دیگر، اشتغال، مشخ ات خانوادگی م ل سکونت، ... اعم از هویت»شاهد را 

گیهرد   می و ابتدا در دادسرا سپس در دادگاه صورت ای کیفری به صورت مرحلههای  ال ایو جاست از آنجا که رسیدگیؤحال س

چنانچه بازپر  از انعکا  هویت شاهد در برگ بازجوئی امتناع نماید و دادگاه در مقام رسیدگی نیازمند اسهتماع شههادت شههود    

ی جههت  یه اجراتواند به هویت شاهد دست یابد و به بیان دیگر رویهه   می جهت اقناع وجدانی باشد تکلی  چیست؟ دادگاه چگونه

 حفح هویت شهود در م اکم چیست؟  

ی پهس از تشهخیص و اتخهاذ    یمقام قضا»: نامه آییواز  ٢تکلی  موضوع را روشو نموده است. مطابق با ماده  نامه آییواز  ٢ماده 

د و مشخ ات واقعی شاهد یا مطلع را بدون ثبت در پرونهده بهه واحهد حمایهت از امنیهت شههو      ، ت میم به عدم افشای اطالعات

ایو مشخ ات ذکهر  ، ی و صورتجلساتیدارد که در تمامی اورا  بازجو می با کد مخ و  دریافتای  مطلعان اعالم نموده و برگه

خواهد شد. احضار چنیو شاهد و مطلعی با دستور مقام قضایی صرفاً از سوی واحد میکور و از طریق ضابطانی که برای ایهو امهر   

در ههر حهوزه    نامهه  آییو ٢گرچه واحد حمایت از امنیت شهود و مطلعان مطابق با ماده  .«دگیر می اخت ا  خواهند یافت صورت

ی تشهکیل و از سهوی دیگهر سهامانه     یقضها ههای   گردد اما در عمل در تعداد کمی از حوزه می سیسأیس حوزه تیقضایی زیر نظر ر

 و گونههه شهههود بههر عهههده    کههه جهههت ثبههت هویههت ایهه     نامههه آیههیو 1٢یکپارچههه الکترونیکههی مقههرر در تب ههره مههاده     

 مرکی آمار و انفورماتیك قوه قضائیه قرار گرفته است هنوز تهیه و تدویو نشده است.  

توجه ویژه داشته است عدم افشای اطالعات شاهد برای تمهامی اشهخا  درگیهر در پرونهده     آن  بر گیار قانوننکته دیگری که 

  7باشد. می در پرونده اعم از شاکی یا متهم یا وکیل آنها و سایر افراد دخیل

رسهانی  شود که لیوم اطالع می مهم سازمان یافته یا جرائم خشو به صورت م دود استفادههای  امروزه از تدابیر فو  در پرونده

 شود.   می احسا ها  و آموزش به قضات و گیشت زمان جهت هر چه بهتر اجرائی شدن ایو گونه برنامه

و پرونده از جمله دیگر اقداماتی است که موجبات حفح هویت و اطالعات شههود را  عدم مواجهه حضوری بیو شاهد و طرفی

یابهد. از   مهی  احتمال افشا هویهت وی نیهی کهاهش   ، سازد. هر چه برخورد و تعامل میان شاهد با طرفیو پرونده کمتر شود می فراهم

از قهانون آیهیو دادرسهی     31صهراحت در مهاده   م رمانه بودن فرآیند ت قیق است که بهه  ، جمله اصول حاکم بر ت قیقات مقدماتی

اشاره شده است. مطابق با ماده میبور ت قیقات مقدماتی به صورت م رمانه صورت گرفته و کلیه اشخا  کهه در  آن  کیفری نیی به

                                                           
عدم افشای اطالعات شاهد یا مطلع یا خانواده وی در صورت احراز شرایط میکور »دارد:  می نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان مقرراز آییو 11ماده  -7

 « قانون، مطلق بوده و اطالعات میبور برای هیچ شخ ی اعم از شاکی یا متهم یا وکیل آنها یا سایر افراد نباید افشا شود. ٢10اده در م



ل به مجازات جرم افشای اسرار شغ، جریان ت قیقات مقدماتی حضور دارند موظ  به حفح ایو اسرار هستند و در صورت تخل 

 مقههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههرر در ای  و حرفههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 از قانون تعییرات م کوم خواهند شد.  102ماده 

از قانون میبور به ت قیق از شهود به صورت غیر علنی تا قبل از رسیدگی در دادگاه اشهاره   ٢21و  ٢27ماده  ،به صورت خا 

کند و منشی اطالعات ایشان  می ت قیقبازپر  از هر یك از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم »دارد:  می داشته و مقرر

رساند. ت قیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنهان بالمهانع    می کند و به امضا یا اثر انگشت آنان می را ثبت

   .«است. دلیل ضرورت باید در صورت مجلس قید شود

 تها  آنها شهادت م توای و شهود شدن هویت شناخته از گیریجلو، فو  مواد تقریر از قانونگیار اهداف از یکی رسد می نظر به

 نکننهد  من هرف  دادگاه در شهادت ادای از را او، شاهد هویت و م توای شهادت از اطالع با او کسان و متهم تا باشد دادگاه مرحله

 مواد در که متهم با شاهد اجههمو عدم، شود می مالحظه که گونه همان اما نکنند؛ با ایو وجود ایجاد برای وی جسمانی خطری یا و

 را دادگهاه  در مرحلهه رسهیدگی   بهه  تعمهیم  قابلیهت  و باشهد  مهی  دادرسی از پیش و ت قیقات مرحله مختص، شده اشارهآن  فو  به

 . داشت نخواهد

 مرحلهه  در مطلعهان  و شهود از بازجویی و ت قیق آید که می بر گونه قانون آییو دادرسی کیفری ایو ٢21 ماده مخال  مفهوم از

 توجهه  بها  اصهل  ایو که دارد اصل یك به اشارهآن  که گفت باید ماده ایو مخال  توضیح مفهوم در. است علنی دادگاه در رسیدگی

 کهه  در صهورتی  گفهت  بایدآن  8 و تب ره ٢10 ماده ال  بند به توجه با بنابرایو است؛ خورده قانون تخ یص ٢10 ف وای ماده به

 امها  آورد؛ عمهل  بهه  جلهوگیری  آنهها  مواجههه  از بایهد ، بینهدازد  مخهاطره  به را شهود امنیت، دادگاه لهمرح در متهم و شاهد مواجهه

. دههد  می تشخیص مناس  را اقدامی چه شرایط و امکانات به توجه با که است قضایی مقام خود بر عهده عمل ایو انجام چگونگی

 - پهرده  مانند –مانعی از یا و کند استماع اتا  خود در دادگاه رسمی هجلس برگیاری از قبل را شهود اظهارات تواند می او مثال برای

 دلیهل  به شهود از حمایتی روشتریو  رایج شاید. سازد می م قق را هدف ایو دیگری که اقدام هر یا و کند استفاده منظور ایو برای

کوشهکی  ) .حمایت هستیم نوع ایو شاهد بیشترا ه دادگاه رویه در دلیل همیو به. باشد همیو، آن بودن کم هیینه بودن و دردسر کم

جههت حمایهت از هویهت    آن  توان بهه  می غیر علنی نمودن رسیدگی در دادگاه نیی از جمله تدابیری است که( 1٢2، 1831، و امینی

   .شهود تمسك جست

تهریو   کهی از مههم  طلبد تا جلسات دادگهاه علنهی برگهیار شهود. علنهی بهودن دادرسهی ی        می اجرای عدالت و دادرسی من فانه

اسهت.  آن  یکی از اصول راهبردی جلسه دادگاه علنهی بهودن  ، تواند امنیت قضایی را تضمیو نماید. در واقع می است کههایی  وسیله

منظور از علنی بودن دادرسی ایو است که افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شوند و چگونگی روند رسیدگی را 

شود مردم به اجرای دقیق و وجود عدالت قضایی واقعی اطمینان خاطر پیدا کنند. در  می نند. علنی بودن دادرسی باعباز نیدیك ببی

توانند افراد جامعهه را از رونهد رسهیدگی آگهاه سهاخته تها مهردم عملکهرد          می گروهیهای  ایو صورت است که مطبوعات و رسانه

 دادگستری را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند. 



 بهه  117اهمیت برگیاری جلسه دادرسی به صورت علنی در حدی است که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در اصهل  

 شههههههههود و حضههههههههور  مههههههههی علنههههههههی انجههههههههام، م اکمههههههههات»اشههههههههاره شههههههههده اسههههههههت.  آن 

 کیهههد أقهههانون آیهههیو دادرسهههی کیفهههری نیهههی مهههورد ت    87٢کهههه ایهههو موضهههوع در مهههاده    «افهههراد بالمهههانع اسهههت ... 

 است.  قرار گرفته 

غیهر علنهی بهودن    ، در برخی موارد ضرورت دارد تا جلسه دادگاه به صورت غیهر علنهی برگهیار شهود. در واقهع     ، با ایو وجود

 قههههههههانون آیههههههههیو دادرسههههههههی کیفههههههههری    87٢.... در مههههههههاده »رسههههههههیدگی اشههههههههعار گردیههههههههده  

  دارد: مگهههر در جهههرایم قابهههل گیشهههت کهههه طهههرفیو یههها شهههاکی   مهههی پهههس از بیهههان علنهههی بهههودن رسهههیدگی اظههههار  

 غیهههر علنهههی بهههودن م اکمهههه را درخواسهههت کننهههد همچنهههیو دادگهههاه پهههس از اظههههار عقیهههده دادسهههتان قهههرار            

 کند:  می غیر علنی بودن م اکمه را در موارد زیر صادر

 امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خالف اخال  حسنه است. ( ال 

 می باشد... مخل امنیت عمومی یا احساسات میهبی و یا قو، علنی بودن( ب

از اسهتثنائات را ههم   ای  اما قانونگهیار مجموعهه  ، ایو بدان معناست که اگر چه در ایو قانون اصل بر علنی بودن رسیدگی است

جهرایم  ههای   شود. از آنجها کهه در بسهیاری از پرونهده     می بینی کرده است که در ایو حالت دادگاه به صورت غیر علنی برگیارپیش

 ، جههههههههههههههههرایم دیگههههههههههههههههر جنسههههههههههههههههی سههههههههههههههههازمان یافتههههههههههههههههه یهههههههههههههههها 

تواند یکی از ابعاد حمایتی از شهود و بیه دیده باشد. شهاید   می غیر علنی بودن جلسه دادرسی، بیه دیده خود تنها شاهد جرم است

باید و هدف او کمك بهه احقها  حهق و اجهرای      می از آنجا که شاهد به عنوان شخص ثالب در جلسه دادرسی حضور، بتوان گفت

 ت عههههههههههههههههههههههههههههههههههدالت و دادگسههههههههههههههههههههههههههههههههههتری اسهههههههههههههههههههههههههههههههههه  

دادگهاه بتوانهد جلسهه دادرسهی را بهه      ، در صورتی که کرامت انسانی و منافع او به عنوان شخص ثالب در معرض تهدید قرار گیرد

 ( ٢72، 1830، مقدم عامر) صورت غیر علنی برگیار نماید.

 ، مواجههههه حضهههوری بهههیو شهههاهد یههها مطلهههع بههها طهههرفیو دعهههوی    » :نیهههی مقهههرر نمهههوده  نامهههه آیهههیواز  8مهههاده 

توانهد از قبهول درخواسهت شهاکی یها مهتهم مبنهی بهر مواجههه           می مقام قضایی، لیکو در صورت بیم خطر، ون مجاز استطبق قان

 .«حضوری شاهد یا مطلع با طرفیو دعوی خودداری نماید

 ، برگهههیاری جلسهههه دادگهههاه بهههه صهههورت غیهههر علنهههی  ، بهههه نظهههر مخالفهههان غیهههر علنهههی بهههودن جلسهههه دادرسهههی  

 د بههها مهههتهم را از بهههیو بهههرده و منهههافی حقهههو  مهههتهم اسهههت. در پاسهههخ      در برخهههی مهههوارد حهههق مواجههههه شهههاه   

باید گفت آنچه که در راستای حفح حقو  دفاعی متهم اهمیت دارد ایو است که متهم از اظهارات شاهد آگاه شهود و لیومهاً نبایهد    

هم به اطالع او برسهد. حمایهت از   تواند توسط قاضی و یا وکیل مدافع مت می خود سخنان شاهد را استماع کند. مفاد اظهارات شاهد

 طلبد تا در صورت لیوم در شیوه ت  یل شهادت در جلسه دادرسی تغییراتی به وجهود آیهد.   می حقو  بیه دیدگان و منافع اجتماع

 ( 73، 1827، باقری نژاد)



 ٢آورد. مطابق بها تب هره   تواند موجبات اخفای هویت شاهد را فراهم  می استماع شهادت از طریق وسائل ارتباط از راه دور نیی

 ت قیهق از آنهان  ، در صورتی که دلیل پرونده من  ر به شههادت شههود و مطلعهان نباشهد    »از قانون آییو دادرسی کیفری  ٢20ماده 

  «تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید. می

در مواردی که مقام قضایی در راستای حمایت از شهود و مطلعان ت همیم بهه   »دبیر نموده: در همیو راستا ت نامه آییواز  17ماده 

مقهام قضهایی   ، عدم افشای اطالعات آنها بگیرد و احتمال شناسایی شاهد یا مطلع از طریق صوت یا ت ویر وی وجود داشته باشهد 

تواند تها حهد زیهادی از طریهق اخفهای       می، دامات فو اق .«باید تدابیری جهت جلوگیری از افشا هویت شاهد و مطلع اتخاذ نماید

 هویت شاهد موجبات امنیت جسمانی شاهد را فراهم آورد. 

 . حفاظت فیزیکی از شاهد3-2

در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حس  مهورد توسهط مهتهم یها     »دارد:  می قانون آییو دادرسی کیفری مقرر ٢10از ماده  1تب ره 

بازپر  به درخواست شاهد یها  ، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان، د قرائو یا شواهدمتهمان یا شاکی و یا وجو

 ترتیبات اجهرای   «کند... می تدابیر الزم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سالمت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنان اتخاذ، مطلع

 باشد.  می مربوطه نامه آییو  دادگاه نیی بر اسا ماده میبور در مرحله دادسر و

حمایت امنیت فیییکی بهر عههده واحهد    های  به ایو مهم پرداخته است. اجرای برنامه 12و  17طی مواد  نامه آییوف ل پنجم از 

 حمایهههههههههت از امنیهههههههههت شههههههههههود بههههههههها همکهههههههههاری مرکهههههههههی حفاظهههههههههت اطالعهههههههههات      

 حیثیتی و مالی علیه شاهد یا مطلع و خهانواده آنهان  ، یقوه قضائیه و ضابطان دادگستری در راستای پیشگیری از بروز مخاطرات جان

 تواند تدابیر ذیل را در نظر بگیرد: می باشد. واحد میبور می

 منظم پلیس به صورت نمایان یا به ن و پنهانی از م ل کار یا سکونت و مسیر تردد شهود یا مطلعان یا خانواده آنها  های  گشت -

یها مخهابراتی و ن ه  تجهیهیات الکترونیکهی      ای  رایانهه ههای   رتباطات غیر عمومی در سامانهنظارت بر م توای در حال انتقال ا -

 با رضایت کتبی آنان. ، ایمنیهای  مدار بسته در م ل کار یا سکونت ایشان یا ن   دربهای  حفاظتی مانند دوربیو

 در اختیار قرار دادن تجهییات تما  سریع با مراجع مربوط   -

 ع شخ ی و حفاظت از سالمت جسمی و روحی و روانی به شهود و مطلعان و خانواده ایشان آموزش تدابیر دفا -

 تغییر مکان  -

 ههههم آن  کنتهههرل مهههراودات غیهههر عمهههومی شهههاهد را منهههوط بهههه رضهههایت شهههاهد     گهههیار قهههانونایهههو امهههر کهههه  

سیستمی کهه  آن  چییی مشابه تلفو خا  یاهای  به صورت کتبی نموده قابل ت سیو است. تجهییات تما  سریع نیی مانند شماره

 گردد.  می مسل انه تعبیه شده است تعبیرهای  جهت آگاهی سریع به مراجع انتظامی در موارد سرقتها  در بانك

دفاع شخ ی به شاهد را برابر قوانیو و مقررات مجاز دانسته اسهت  های  تسلیم و استفاده از افشانه، نیی نامه آییو 17تب ره ماده 

باشد از سوی دیگر افشانه دفاع شخ ی از جملهه وسهائل    نمی از قوانیو و مقررات ب راحت مشخص گیار قانون حال آنکه منظور

رود کهه درگیهر    مهی آن  قهرار دارد و بهیم   –حال به هر طریهق  – دفاعی سرد و سبك بوده که امروزه به راحتی در اختیار شهروندان

 ردی وی یا احتمال مواجهه ایشان با خطر را تسهیل نماید. نمودن شاهد در فرآیند اخی مجوزات قانونی موجبات دلس



 :قیهد شهده اسهت    ٢تغییر شغل را به صراحت در ردی  اقدامات حمایتی قید نکرده است گرچهه در تب هره   ، نامه آییو 17ماده 

امها   «عمل خواههد شهد.  چنانچه تغییر مکان شاهد یا مطلع مستلیم تغییر شغل کارکنان دولت باشد مطابق قوانیو و مقررات مربوط »

باشد. از سوی دیگر چنانچه واحد میبهور کهه زیهر     نمی از قوانیو و مقررات مربوط مشخص گیار قانونبا ایو وجود باز هم منظور 

گردد؛ نظر بر تغییر نوع شغل و یا تغییر مکان اشتغال شاهد داشته باشد در عمهل بها دو مشهکل     می نظر رئیس حوزه قضایی تشکیل

 سازد.   می ست که تغییر شغل را غیر ممکوجدی مواجه ه

قوه قضائیه بوده و چنانچه نظر بر تغییر شغل یا مکان اشتغال یهك کارمنهد داشهته    ی  عضوی از بدنه، ییس حوزه قضاییر( ال 

ی عملهی  باشند آزاد می جدا از قوه قضائیه و وابسته به قوه مجریه، عمالً با توجه به ایو امر که مجموعه ادارات دولتی ،باشد

 ی نخواهد داشت. یضمانت اجرا ،نخواهد داشت و ت میم ایشان مبنی بر تغییر و عدم اجرای دستور وی

نظر بر تغییر شغل یا م ل اشتغال یك کارمند بخش خ وصی داشهته باشهد ایهو مشهکل دو چنهدان      ، چنانچه رئیس واحد( ب

 خواهد بود.  

یو موضوع ب راحت اشاره نشده است اما با توجهه بهه لهیوم و ضهرورت ایهو      به ا نامه آییوشاید به دلیل همیو امر بوده که در 

آن  االتبهاع و بهرای  ت میم واحد میبور را برای قوه مجریهه الزم  گیار قانونبسیار پسندیده خواهد بود ، مهمهای  موضوع در پرونده

نوان عضهوی از اعضهای واحهد جههت ت همیم      عه ی هر شهرستان را نیی بیضمانت اجرا در نظر گیرد یا حداقل باالتریو مقام اجرا

 باشد در نظر بگیرد.  میای  گیری صرفاً در ایو خ و  که موضوعی فرا قوه

حمایت از شهود را به سمت ارتقا کامل یا شکست پیش خواهد بهرد نبهود   های  مشکل دیگر که بسیار جدی بوده و عمالً برنامه

 شههههههد. مطههههههابق بههههههه   با ههههههها مههههههی  بودجههههههه الزم جهههههههت اجرائههههههی کههههههردن ایههههههو برنامههههههه     

قانون همه ساله جهت درج در بودجه کهل کشهور از    717در اجرای ماده ها  اعتبارات الزم برای اجرای ایو برنامه ،نامهآئیو 12ماده 

و اینکهه بودجهه    37شود. حال آنکه در عمل با عنایت به کسری بودجه دولت در سال  می طریق معاونت راهبردی قوه قضائیه اقدام

بها مشهکل جهدی مواجهه شهده و بهه صهرف        ها  دهد؛ عمالً اجرای ایو گونه برنامه نمی جاری راهای  بسیاری از هیینه میبور کفاف

باشند یا اخی یك تعهد کتبی از متهم مبنی بر عدم میاحمت برای بیه دیده یا شاهد  نمی برکه هیینه نامه آییو 17اجرای بند اول ماده 

 شود.   می اکتفا

باشهد. مهوارد    می جهت حفح امنیت شهود و مطلعان گیار قانونموقت برای متهم نیی از جمله دیگر تدابیر صدور قرار بازداشت 

 از قههههههههههانون  ٢87صههههههههههدور قههههههههههرار بازداشههههههههههت موقههههههههههت ب ههههههههههراحت در مههههههههههاده     

سهت  بای مهی  نیهی  ٢82موارد کافی نبوده بلکه شرایط میبور در مهاده  آن  آییو دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته است اما صرف

 از قانون صدور قرار بازداشت موقت را منوط به وجود یکی از شرایط زیر نموده است:   ٢82احراز گردد. ماده 

آزاد بودن متهم موج  از بیو رفتو آثار و ادله جرم یا باعب تبانی با متهمان دیگر با شهود و مطلعهان واقعهه گهردد و یها     ( ال 

 سب  شود شهود از ادا شهادت امتناع ورزند. 

 جلوگیری کرد.  آن  بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از( ب

 شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد. ، موج  به خطر افتادن جان شاکی ،آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی( ج



ت. مطاله  میبهور در فهو  از جملهه     به خوبی دغدغه خود مبنی بر حفح جان شهود را در ماده میبور نشان داده اس گیار قانون

 رود. می در قانون آییو دادرسی کیفری جهت حمایت از شاهد به شمار گیار قانونتدابیر 



 گیرینتیجه

 ایهههران در  گهههیار قهههانونباشهههد کهههه   مهههی نههههاد حمایهههت از شهههاهد از جملهههه نهادههههای نوپههها در حقهههو  ایهههران      

در رویه عملهی م هاکم   آن  مربوطه سعی در نهادینه نمودن نامه آییوآن  با ت وی  قانون آییو دادرسی کیفری و پس از 183٢سال 

جور مانده است که در ذیهل پیشهنهاداتی جههت هرچهه     هبا ایو وجود به دالیل مسایل و مشکالتی ایو نهاد هم چنان م داشته است.

 شود. می ارایهآن  بهتر اجرایی شدن

سهازد. تخ هیص    مهی  ی موجبات تضعی  و فراموشی ایو نهاد را فراهمحمایتهای  نبود ردی  بودجه خا  جهت اجرای برنامه -

 نماید.  می باشد که به حیات ایو نهاد کمك فراوانی می حمایتیهای  ردی  بودجه خا  از جمله ضروریات اجرای برنامه

از قانون آیهیو   ٢17ه تعییو تعرفه خا  توسط قوه قضائیه جهت هیینه ایاب و ذهاب و خسارات وارده به شاهد در راستای ماد -

 سازد. می دادرسی کیفری موجبات جبران خسارات مالی به شهود را فراهم

حمایهت از شهاهد کهه نسهبت بهه اجهرای ناصه یح یها افشهای          های  تعییو ضمانت اجرا و مجازات برای دست اندرکاران برنامه -

 شود. می نهاد میبورتر  نمایند باعب اجرای جدی می اقدام ،اطالعات هویتی شهود ت ت پوشش برنامه

های  با برگیاری کارگاهها  و آموزش و توجه دادن قضات به اجرای ایو گونه برنامهها  تقویت نهاد حمایت از شاهد در دادگستری -

حمایهت از شههود در    نامهه  آیهیو از  1٢مکرر آموزشی همیمان با راه اندازی سامانه یکپارچه الکترونیکی مقهرر در تب هره مهاده    

توانهد   مهی  باشد توسط مرکی آمار و انفورماتیك قوه قضائیه می هویت ایشان یافجهت ثبت هویت شهودی که بنا بر اخت مطلعان
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