
 

  
  
 
  
  
  
  

   ها تا بايدهاالمللي، از هستناز منظر حقوق ايران و اسناد بي» جلب شاهد«
  

  مهدي غالمپور

  دانشگاه تهران فارابيشناسي پرديس  جرم كارشناس ارشد حقوق كيفري و
 دكتر عباس تدين

 شناسي دانشگاه شهيد بهشتيدكتري حقوق كيفري و جرم

  
  

يـا كسـب   هرگونه شكنجه براي گـرفتن اقـرار و   «قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  38بر اساس اصل 
اطالع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يـا سـوگند مجـاز نيسـت و چنـين شـهادت و اقـرار و        

هر «: داردقانون آيين دادرسي كيفري مقرر مي 159 از طرفي ماده. »...سوگندي، فاقد ارزش و اعتبار است
حضور براي بار دوم احضار يك از شهود تحقيق و مطلعين بايد در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم 

از جمـع ايـن دو   . »...گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور نيابند به دستور دادگاه جلب خواهند شـد مي
. رسد فلسفه و چرايي اين موضوع استمقررة قانوني كه در طول يكديگرند، نخستين سؤالي كه به ذهن مي

ي اجبار او به اداي شهادت را عملي قابل مجازات يعني پاسخ به اين سؤال كه جلب شاهدي كه قانون اساس
توان در پرتو لزوم پايبنـدي بـه   داند، بر چه مبنايي استوار شده است؟ مبناي حقوقي جلب شاهد را ميمي

دستور مرجع قضايي، اجراي عدالت يا مصلحت اجتماعي دنبال نمود و بر اساس ادله فقهي به كنكـاش در  
المللي نيز، با توجه به نقش شهود در كشف حقيقت و تأكيد بر اسناد بين از منظر. چرايي موضوع پرداخت

اين مقاله در پي آن است تـا  . حمايت و رعايت حقوق آنان وضعيت احضار و جلب شاهد قابل بررسي است
وضعيت حقوقي شاهد را در نظام حقوق كيفري ايران و اسناد بين المللي، در مصاف با دستور جلب مـورد  

  .قد قرار دهدبررسي و ن
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  :مقدمه. 1
نظـام  . تأثير و نقش شهود در اثبات دعاوي، به ويژه دعاوي كيفري بر كسي پوشـيده نيسـت  

هـاي حقـوقي،   گذاري، به تأسي از فقه اماميه، مانند سـاير نظـام  حقوقي ايران از ابتداي قانون
لـيكن  . اسـت  ترين داليل در كنار ساير ادلّـه پذيرفتـه  شهادت شهود را به عنوان يكي از مهم

االصول بايد وقتي مطرح باشد كه اداي شهادت الزامي است، محل  جلب شاهد كه علي ةمسأل
كه اداي شهادت را  در نظام حقوقي اسالم شايد بتوان با تمسك به آيات و روايات. ابهام است
دانند جلبِ شاهد مستنكف از اداي شهادت را واجب دانست، ليكن با نبـود چنـين   الزامي مي

-پـاره . قوق كيفري كنوني ايران، بايد ديد جلب شاهد بر چه مبنايي استوار استالزامي در ح

المللـي  المللي كه در راستاي برخورد با بزرگترين جـرايم بـين  هاي مهم بيناي از كنوانسيون
در اين مقاله سعي بر آن است كه . انداند نيز سخني از جلب شاهد به ميان نياوردهوضع شده

، ضـمن بررسـي مبـاني حقـوقي و     )گفتار اول( هيم جلب، احضار و شاهدبعد از شناختن مفا
وضعيت شاهد را در صورت عدم حضـور، پيـرو دسـتور    ) گفتار دوم( ي فقهي جلب شاهدادله

-اي از اسـناد بـين  و در آخر رويكـرد پـاره   )گفتار سوم( احضار در حقوق ايران بررسي نموده

  ).هارمگفتار چ( المللي را در اين خصوص بازشناسيم
 
  واژه شناسي: گفتار اول. 2

ترين واژگان كليدي اين حوزه يعني مفاهيم جلب  جلب شاهد، مهم ةقبل از پرداختن به مسال
  .  پردازيم و احضار را بررسي و سپس به شناسايي شاهد مي

  
  :جلب. 1.2

فرهنـگ   ).1236: 1378 معـين، ( ه مفهوم كشيدن، بردن و ربودن آمده استبدر لغت  جلب
باشد تعريف قي آكسفورد نيز جلب را دستگيري شخصي كه مظنون به رفتار مجرمانه ميحقو

اند كه شاهد دعـوي  در مورد اصطالح جلب آورده. (Blackwell, 2002: 32) كرده است است
. دهديا خوانده، اگر از سوي دادگاهي احضار شود و اطاعت نكند، دادگاه دستور جلب او را مي

 ).15572: 1382 جعفري لنگرودي،( و در اجراي هدف احضار است پس جلب پس از احضار
انـد كـه جلـب عبـارت از دسـتور      گونه بيان داشـته استادان فرانسوي نيز در تعريف جلب اين

 ةجـا كـه اجـاز   بازپرس به نيروي عمومي به هدايت فـوري مـتهم بـه محضـر اوسـت و از آن     
ـ  ( دهد آن را خيلي شـديدتر  دستگيري فرد را مي اسـتفاني و  ( داننـد مـي  )ه احضـار نسـبت ب

دسـتور  « قانون آيـين دادرسـي كيفـري فرانسـه     122بر اساس ماده  ).822: 1377 ديگران،
تواند نسبت به شخصي كه در مورد او، امارات قوي يا منسـجمي  احضار، جلب يا بازداشت مي
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توانسـته  ، ميكند كه وي به عنوان مباشر يا معاونوجود دارد كه اين احتمال را تقويت را مي

فرهنگ اصطالحات حقوق كيفري نيز ذيل . »در ارتكاب جرم شركت داشته باشد، صادر گردد
در اصـطالح، آوردن قهـري بـا سـلب آزادي      )جلـب ( است كه گونه بيان داشتهواژه جلب اين

دسـتور  . ربط داده باشدمتهمي است كه مقام صالح قضايي، دستور جلب او را به ضابطين ذي
شـود، امـا در جـرايم     بدواً صادر مي )1378ك .د.آ.ق 118 ةموضوع ماد( رايم مهمجلب در ج

. گـردد ديگر، پس از ابالغ احضاريه به متهم و عدم حضور او نزد مقام احضاركننده صادر مـي 
صـالح اعـزام    جلب تا زماني است كه متهم نزد مرجـع ذي  ةتداوم سلب آزادي متهم به واسط

سلب يا عدم سلب آزادي متهم با قرار صادره از سـوي مرجـع    شود، و پس از آن وضعيت،مي
 گردد كه به صورت يكي از قرارهاي تأمين كيفـري خواهـد بـود   كننده مشخص ميرسيدگي

ك به .د.آ.ق 113 عدم حضور متهم جلب اوست و تصريح ماده ةنتيج ).249: 1386 ايماني،(
در . اشـاره بـه همـين امـر اسـت     » نتيجه عدم حضور بايد قيـد شـود  «كه در احضارنامه  اين

جلب يعنـي دسـتگيري در حـالي    . اصطالح حقوقي، جلب با توقيف يا بازداشت متفاوت است
جلب متهم مستلزم سلب آزادي رفت و آمد او و انتقال . كه توقيف يا بازداشت يعني نگهداري

اهي بـه  است، اما توقيف كه گ) دستور جلب ةمثالً نزد مرجع صادر كنند(وي به محلي ديگر 
شود، مستلزم شود، و بازداشت كه بازداشت موقت نيز ناميده ميآن توقيف احتياطي گفته مي

برخي  .)164 :1387خالقي، ( سلب آزادي متهم از طريق نگهداري وي در محلي معين است
اند كه جلب بايد مسبوق به دو عامل ذيل گونه آورده تفاوت احضار و جلب اين ةاستادان دربار

  .امتناع خوانده و يا شاهد از حضور در دادگاه )ب. احضار از طرف دادگاه) الف :باشد
هـا  اند با اين كه تفاوت ذاتـي بـين آن  كتب فقهي عموماً اين دو را از يكديگر جدا نكرده

 نمايد كه تعاريفدر آخر ذكر اين نكته الزم مي. )272: 1359 جعفري لنگرودي،( وجود دارد
 قضـايي  مقام طرف از جلب دستور به ناظر صرفا ،»جلب« واژة از گاننگارند توسط شده ارائه
  .ايم نبوده گردد،مي نيز ضابطين توسط جلب شامل كه جامع تعريفي ارائه درصدد و بوده

  
  :احضار. 2.2

احضار در لغت، حاضر آوردن، فراخواندن، خواندن، امر به حاضر شدن و حاضـر كـردن آمـده    
اند در قانون براي طور كه برخي استادان گفتهاصطالح، همان و در) 159: همانمعين، ( است

استاد دكتـر جعفـري لنگـرودي، احضـار را فراخوانـدن      . قضايي تعريفي وجود ندارد ةاين واژ
دادگاه يا مرجع صالح ديگـر   ةاو و يا شاهد دعوي و مانند آنها به وسيل ةعليه يا نمايند مدعي

نخستين اقدامي كه نسبت بـه مـتهم    .)185/ 1ج :1381جعفري لنگرودي، ( اندتعريف كرده
اين حال، بايد به اين نكته توجه پذيرد، احضار نمودن وي براي تحقيق از اوست با صورت مي
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ولـي صـرف    ،)ك.د.آ.ق 68مـاده  ( استداشت كه اگرچه صرف شكايت براي رسيدگي كافي 
مودن او نيست، بلكـه  وجود شكايت يا حتي گزارش ضابطين عليه كسي، كافي براي احضار ن

شود بايد مستند به قرائني باشد كه دست كـم  اي كه به شخص نسبت داده ميعمل مجرمانه
ك صـريحاً بـه   .د.آ.ق 124 ةروست كه مـاد  از اين. احتمال ارتكاب آن از جانب وي داده شود

اليـل  كـه د  كند مگر آن... قاضي نبايد كسي را احضار«: دارداين نكته اشاره كرده و مقرر مي
وليت انتظـامي مرجـع   ؤ، امري كه تخلـف از آن موجـب مسـ   »كافي براي احضار موجود باشد

  .احضار كننده است
احضار، خالف اصل است، احضار انسان به دادگاه، آزادي عمل شخصي را كه احضار شده 

انـد احضـار بـه    به همـين دليـل گفتـه   . سازدكند و محدوديتي بر آزادي او وارد ميسلب مي
چيزي است از جنس حبس، پس چون آزادي اصل است، ايراد استثنا بر اين اصل بايد  دادگاه

در صورت شك در نفوذ احضار قاضي، به چنين احضاري ترتيـب  . متكي به دليل قطعي باشد
دستور احضار، دستوري است كه قـوه  ). 31 /1ج :1381 جعفري لنگرودي،( توان داداثر نمي

سمي است كه قاضي خطاب به شخص مـورد نظـر صـادر    قهري ضعيفي دارد؛ نوعي دعوت ر
كند كـه در تـاريخ و سـاعت معـين خـود را بـه       دستور احضار به مخاطب اخطار مي. كند مي

كند؛ شده است آزادانه خود را معرفي مي شخصي كه دستور به او ابالغ. بازپرس معرفي نمايد
تواند دسـتور جلـب   د بازپرس مياگر مخاطب حاضر نشو. بازپرس بايد فوراً از او بازجويي كند

قـانون آيـين    122بـر ايـن اسـاس مـاده     ). 822: همـان استفاني و ديگران، ( او را صادر كند
دستور احضار به شخصي كـه عليـه او ايـن دسـتور      ...«دارد دادرسي كيفري فرانسه مقرر مي

ضـور  گردد تا در تاريخ و سـاعت مشـخص در دسـتور، نـزد قاضـي ح     شود، ابالغ ميصادر مي
  .»يابد

  
  :شاهد. 3.2

 انـد امـري يـا چيـزي تعريـف كـرده      ةشاهد را در لغت به حاضر، نگاه كننده، مشاهده كننـد 
ي تعريفي از شاهد، گـاهي آن را بـا   و در اصطالح براي ارائه). 12408/ 9ج  :1373 دهخدا،(

تند بـه  كه شهادت عبارت است از اخبار غيرمسـ  چنان. اندشهادت تعريف كرده ةتوجه به واژ
 جعفـري لنگـرودي،  ( خبر دهنده را شاهد گويند كه به فارسي گواه اسـت  .... تخصص مخبر،

اي است كه رخ داده و شـاهد آن را ديـده   و يا گواهي دادن، نقل حادثه). 2234/ 3ج :1381
برخي اسـتادان  ). 7 /1ج: 1383 كاتوزيان،( يا شنيده يا لمس كرده يا چشيده يا بوئيده است

اند كه شاهد يا گواه كسي است كه وجود امري را به نفـع يكـي از   يف شاهد آوردهنيز در تعر
سزار بكاريا بر اين اعتقـاد  ). 59: 1387 محقق داماد،( داردمتداعيين و زيان ديگري اعالم مي
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است كه هر انسان عاقل، يعني هر كس كه از نوعي ارتباط در انديشه و از احساساتي همانند 

در انگلسـتان  ). 45: 1385 بكاريـا، ( تواند گواه به شمار آيـد ردار باشد، ميساير مردمان برخو
دهد و بايد سوگند ياد معناي اصطالحي شاهد عبارت است از كسي كه در دادگاه شهادت مي

 451 ةدر مـاد ). 41: 1387 نژاد،باقري( گويد عين واقعيت استكند كه هر آن چه را كه مي
ي كه بر طبق وظايف قانوني و يا به ابتكار خود، اعمال قابل ك فرانسه آمده است شخص.د.آ.ق

 :1391 تـدين، ( شـود رساند به عنوان شـاهد اسـتماع مـي   تعقيب را به اطالع دادگستري مي
253.(  

  
  جلب شاهد ةمباني و ادل: گفتار دوم. 3

كنيم تا داليل فقهي و مباني حقوقي بحث را روشن سازيم، بـه طـور   در اين گفتار تالش مي
كلي در بحث مباني، در پي آنيم تا چرايي قضيه را از دو بعد حقـوق كيفـري اسـالم و ايـران     

يك نكته روشن است و آن، اين كـه حقـوق كيفـري ايـران تحـت تـأثير حقـوق        . بيان داريم
كيفري اسالم قرار دارد، ليكن خواهيم ديد كه اين تأثيرپذيري در كليت حقـوق كيفـري، بـه    

موضوع نيست، چه از يك طرف بحث جلب شاهد در حقوق كيفـري   معناي يكي بودن مباني
و بر اين اساس مباني خاص خود  1اسالم، ريشه در پذيرش موضوع الزامي بودن شهادت دارد

در حقـوق كيفـري ايـران، مبـاني     ) الزامي بودن شهادت( را دارد، ليكن با فقدان چنين امري
دانـان   مقدمه بـه بررسـي توجيهـات حقـوق     با اين. گيردجلب شاهد نيز مورد ترديد قرار مي

پردازيم و پس از فراغت از اين بحث داليل جلب شـاهد در حقـوق كيفـري    كيفري ايران مي
  ). ب( پردازيماسالم مي

  
      :مباني حقوقي جلب شاهد. 1.3

بررسي مباني حقوقي بحث از اين لحاظ اهميت دارد كه بدنبال پاسخ به ايـن سـؤال خواهـد    
بيني شده اسـت و قانونگـذار بـا    اصوالً چنين امري در حقوق كيفري ايران پيش بود كه  چرا

كرده و تا چـه حـدود بـه آن دسـت يافتـه اسـت؟       بيني اين امر چه هدفي را دنبال ميپيش
بـا ايـن   . دهـد استقراء در آثار نويسندگان حقوق كيفري، توجيهات چنداني را به دست نمـي 

انـد امـا چنـان كـه     سعي در توجيه اقـدام قانونگـذار داشـته   اي از حقوقدانان اگرچه حال پاره
                                                 

نوبهـار، رحـيم،   : موضوع الزامي بودن شهادت در اسالم و نظرات مختلف در اين باب، بنگريد به ةبراي مطالع. 1
تحقيقات حقوقي، دانشگاه شهيد بهشـتي،   ة، مجل)مقاله( بررسي مباني فقهي الزام به شهادت در دعاوي كيفري

  .1383، پاييز و زمستان 40 ةشمار
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ايشان به پاسخ اين سؤال دست يافت كه قانونگـذار   توان با تكيه بر استداللخواهيم ديد نمي
  .بيني اين امر چه هدفي را در ذهن داشته استبا پيش

  
  :لزوم پايبندي به دستور مرجع قضايي. 1.1.3

تـوجهي شـاهد بـه    بلكه به دليل بي ،ا نه الزام به شهادتبرخي حقوقدانان علت جلب شاهد ر
اند، كه نه نزد وي حضور يافته و نـه عـذر موجـه خـود را اعـالم      دستور مرجع قضايي دانسته

، پرواضح است كه قسمت اول ايـن مطلـب درسـت اسـت و     )160: همانخالقي، ( كرده است
داند، ر گرفته شده فاقد حجيت ميا كه شهادتي را كه از روي اجبا.ق 38اصوالً با وجود اصل 

تـوجهي شـاهد بـه دسـتور     نيازي به اين گفته هم نيست، اما قسمت دوم و اين نكته كه بـي 
گذارد كه بـا  پاسخ ميآورد، هنوز اين سؤال را بيمرجع قضايي، موجبات جلب او را فراهم مي

-يفري گشوده مـي جلب شاهدي كه هيچ الزامي به اداي شهادت ندارد كدام گره از فرايند ك

ي كيفري كه در دادگاه تهران مطرح است، شاكي بـه شـهادت   فرضاً اگر در يك پرونده. شود
اي دور از محل شكايت حضـور دارنـد،   كند كه در آن زمان در نقطهشاهد يا شهودي استناد 

قاضي اگرچه بعد از دو مرتبه احضار و نبودن عذر موجه بـراي شـهود، دسـتور جلـب آنهـا را      
يابد؟ آيا نـه ايـن اسـت كـه     خواهد كرد، به راستي با اين اقدام به كدام هدف دست مي صادر

شـود  اي كشـيده مـي  شاهدي كه به اجبار قواي دولتي از محل زندگي خود به سمت محكمه
ندارد، با دلخوري و ناراحتي از اداي شهادت امتنـاع   )شهادت( كه هيچ الزامي به اداي تكليف

با اين كار آيا سعي دارد اقتدار خود را به رخ شـاهد بكشـاند كـه در     كند؟ دستگاه قضاييمي
آيا چنين برخـوردي از ديـدگاه عمـوم مـردم و خـود      ! صورت عدم حضور، جلب خواهد شد؟

هـاي كيفـري خواهـد بـود، قابـل      شاهد با انصاف و عدالت كه شاكله و جوهرة اصلي دادرسي
  جمع و مورد پذيرش خواهد بود؟

  
  :دالتاجراي ع. 2.1.3

برخي ديگر از حقوقدانان در توجيه عملكرد قانونگذار به نقش شاهد در روند عدالت و كشـف  
اند و به داليل تـأثير حضـور شـهود در دادگـاه و اداي شـهادت در رونـد       حقيقت اشاره كرده

 .)59: 1381 كوشـا، ( شهود را جلب نمايـد  ات اندعدالت و كشف حقيقت به قاضي اجازه داده
كننـد شـكي نيسـت،    شهود در روند عدالت و كشف حقيقت نقش پررنگي ايفا ميدر اين كه 

كنـد جـاي   ليكن اين نكته كه جلبِ شاهد ممتنع از حضور، چه كمكي به كشف حقيقت مي
جلب شاهد در نظامي حقوقي آن هنگام توان كشف حقيقت را بـه دسـتگاه   . بسي تأمل دارد

-1يز وجود داشته باشد، بـه عنـوان مثـال مـاده     دهد كه از پي آن، الزام به شهادت نقضا مي
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 15قـانون  (قانون مجازات فرانسه در مبحثي با عنـوان ممانعـت از اجـراي عـدالت      15-434

، عدم اداي سوگند يا )2000سپتامبر  30قانون (اقدام به عدم حضور در دادگاه ) 2000ژوئن 
سـپتامبر   9قـانون  (حقيـق  شهادت بدون عذر موجه و توجيه قانوني، نـزد قاضـي ت   ةعدم ارائ
يا نزد يك مأمور پليس قضايي است، توسط شخصي كه به منظور استماع سـخنانش  ) 2002

به عنوان شاهد، توسط وي احضار شده، مستوجب سه هزار و هفتصـد و پنجـاه يـورو جـزاي     
قـانون مجـازات اسـالمي لبنـان،      408 ةمـاد ). 337: 1386گودرزي و مقدادي، ( نقدي است
ورزد، قابل مجازات از سه ماه  ه به رغم اطالع از واقعه، از اداي شهادت امتناع ميشاهدي را ك

 665 ةمشابه ايـن وضـع در مـاد   ). 509 :1386زراعت و ديگران، ( داندتا سه سال حبس مي
بيني شده است و حبس تا يك ماه براي شاهدي كه قانون اصول محاكمات جزايي اردن پيش

بـر ايـن    بنـا ) 509، همان( دهد در نظر گرفته شده استت نميكند يا شهادسوگند ياد نمي
واجب، جلب شاهد را در نظـامي حقـوقي كـه اداي شـهادت را      ةتوان از باب وجوب مقدممي

داند قابل توجيه دانست، لكن در نظامي كـه نـه تنهـا الزامـي بـه اداي      براي شهود الزامي مي
روي اجبـار و اكـراه نيـز فاقـد حجيـت       بيني نشده، بلكه شهادت ازشهادت براي شهود پيش

  .مانددانسته شده، جلب شاهد هم چنان بدون مبناي محكم و قابل توجيهي باقي مي
  

  :مصلحت اجتماعي. 3.1.3
اند كه در واقع احضار و جلب شـهود و مطلعـين بـراي    اي ديگر از حقوقدانان بيان داشتهپاره

ـ   آزادي اشـخاص و عـدم الـزام بـه     «ر اصـل  استماع اظهارات آنها، يكي از مسـتثنيات وارده ب
است و اين نوع همكاري اجباري و استثنايي، اما مفيد و الزم » هاي دولتيهمكاري با سازمان

انـد، زيـرا در آن   هـاي قضـايي پذيرفتـه و تائيـد كـرده     را، تمام قوانين آيين دادرسي و رويـه 
كه هـر كـس بـه نحـو      مصلحتي عام الشمول وجود دارد و حق منفعت عمومي و نظم جامعه

 انصـاري، ( اشاعه سهيم است، بر حق و منفعت خصوصي، آزادي بيان و سكوت رجحـان دارد 
نظم بر مسائلي چون  ةهاي كانت است كه در آن مسألاين گفته يادآور انديشه .)509: 1380

در واقـع  . )323: 1388 فـر، كيـوان ( مشروعيت قدرت سياسي، عدالت و اخـالق اولويـت دارد  
پـذيرد  به حكم عقل عملي، اطاعت از قوانين دولتي را به عنوان يك وظيفه اخالقي ميانسان 

جا بايد همين) 322 همان،( حتي اگر محتواي قانوني با اصول و قوانين اخالقي مطابق نباشد
كـه   »مصـلحت عـام الشـمول   «دهد، چه، گفت اين توجيه نيز پاسخ مناسبي به سؤال ما نمي

پرواضح است كه شاهدي كه با . ر نظام حقوقي ايران مجهول مانده استاند دبدان اشاره كرده
 ةنهـد و شـهادت را بـا همـ    نظر گرفتن اصول اخالقي پاي در محكمـه مـي   ميل خود و با در
رسـاند،  شمار در راستاي تحقق عدالت و نفع اجتمـاعي مـي  كند، خيري بيشرايط آن ادا مي
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تواند از اداي شهادت سر باز زنـد كـدام   شاهد ميليكن در كشوري كه با توجه به قوانين آن، 
مصلحت عام الشمول در احضار و جلب شاهد نهفته است؟ حق و منفعت جامعه كه از آن ياد 

اند آيا در گرو جلب شاهد است يا در گرو اداي شهادت صحيح؟ مگر نه ايـن اسـت كـه    كرده
جلب را در مـورد شـاهد    خصوصيتي ندارد و آن چه) حداقل در مورد شاهد(جلب به تنهايي 

دانان نيـز   كند استماع شهادت اوست؟ مشابه همين توجيه را برخي ديگر از حقوقتوجيه مي
حضور نزد مقامات قضايي «اند؛ كه آورده اند، چنانالبته بيشتر در بحث اداي شهادت پذيرفته

كشـف  چـه، در بسـياري از مـوارد    . شـود مهم اجتماعي تلقي مـي  ةو اداي شهادت يك وظيف
-جرم حضور داشته ةحقيقت و صدور حكم عادالنه، بدون معاضدت كساني كه خود در صحن

اند ميسر نيست، بـه همـين   اند و چگونگي ارتكاب آن را مالحظه كرده و يا مطالبي را شنيده
بنـابراين در  . دستگاه عـدالت كيفـري تعبيـر شـده اسـت     » چشم و گوش«دليل از شهود به 

تن تعداد شهود به حد نصاب شرعي برسد يـا مـوردي كـه شـهود     مواردي كه با شهادت يك 
 :1384آشوري، ( »ديگر در ميان نباشد، حضور و اداي شهادت از وجوب عيني برخوردار است

قبل از پايان دادن به بحث ادله حقوقي بحث الزم است به اين نكتـه نيـز اشـاره    ). 113/ 2ج
برخورد با شاهد بايـد يـك برخـورد علمـي     شود كه با عنايت به تنوع شهود و مختصات آنها، 

 :1388انصـاري،  ( اي داردباشد و برخورد علمي مالزمه با آموزش قبلي و تخصصـي و حرفـه  
شـاهد  . توان در راستاي يك برخورد علمـي دانسـت  به نظر ميرسد جلب شاهد را نمي) 157

ه خود را در دهد كشود، چنان حالت هيجان و تحريكي به او دست ميهنگامي كه احضار مي
به ايـن معنـي كـه نـه     . كندخواهد در جلسه امتحان شركت  يابد كه ميوضع دانشجويي مي

كوشد تـا سـؤاالتي   دهد، بلكه مي فقط براي آخرين بار خاطرات خود را تحت بازرسي قرار مي
را كه ممكن است از وي به عمل آورند در تخيل خود طرح و براي آنها از پيش، جوابي تهيـه  

). 299: 1389 التـاويال، ( بيندبنابراين شاهد اداي شهادت خود را بدين سان تدارك ميكند؛ 
بنابراين واضح است كه شهادت شاهد مجلوب نيز از نظر بار اثباتي در وضعيت مطلوب و قابل 

  . اعتمادي قرار ندارد
  

  :ادلة فقهي جلب شاهد. 2.3
آيد بحث در باب شتر از همه به چشم ميبا بررسي منابع فقهي، اعم از آيات و روايات آنچه بي

. الزام به تحمل و اداي شهادت و حرمت كتمان آن بر اساس ادلّه موجود در اين زمينه اسـت 
فقها با توجه به آيات و احاديث مرتبط در اين مورد به بيان حرمت كتمان شهادت، الـزام بـه   

ـ   . اندتحمل و اداي شهادت پرداخته ه حرمـت كتمـان شـهادت    قرآن كريم در آيـات متعـدد ب
و چه كسـي سـتمكارتر اسـت از آن    «سوره بقره آمده  140پرداخته است؛ براي مثال در آيه 
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كند و خدا از اعمـال شـما غافـل    كس كه گواهي و شهادت الهي را كه نزد اوست، كتمان مي

 و شهادت را كتمان نكنيد و هر كسي كه...« داردهمين سوره نيز بيان مي 283آيه . 1»نيست
  . 2»دهيد آگاه استشهادت را كتمان كند قلبش گنهكار است و خداوند به آنچه انجام مي

توان با مراجعه به قرآن كريم به آيـاتي چنـد دسـت    در باب الزام به اداي شهادت نيز مي
ايـد همـواره   اي كسـاني كـه ايمـان آورده   «خوانيم از سوره مائده مي 8يافت؛ از جمله در آيه 

دارد از سوره طالق نيز بيان مـي  2آيه  3».كنيد و از روي عدالت گواهي دهيدبراي خدا قيام 
هـركس از شـهادتش   : فرمودنـد ) ص( رسـول خـدا  »  ...4و شهادت را براي خدا به پا داريـد «

بازگردد و آن را كتمان كند خدا در قيامت در برابر چشم همة بندگان از گوشت خـودش بـه   
نيـز  ) ع( امام صـادق  5.جويدبرد كه زبان خود را ميدوزخ مي خوراند و در حالي او را بهاو مي

. »به هنگامي كه دعوت به شهادت ميشوي، اجابـت كـن  «: فرماينددر باب اجابت شهادت مي
از سوره بقره  282در مورد آيه ) ع(ابوالصباح كناني از امام صادق ). 7/380ج :1407 كليني،(

اري دكه آنها را براي شهادت دعـوت ميكننـد خـود   و شهود نبايد به هنگامي «: فرمايدكه مي
شايسته نيست براي احدي، اگر به شـهادتي  «: كه حضرت فرمودند: روايت كرده است» كنند

 شـيخ طوسـي،  ( شـوم من براي شما بر آن شاهد نمي: كه شاهد آن باشد، دعوت شود، بگويد
آن زمـان كـه بـه    «كه آمده است ) ص( در روايتي ديگر نيز از امام صادق). 275 /6ج: 1407

شوي، اجابت كن ولي اگر شاهد بودي و دعوت به اداي شهادت شـدي بـر   شهادت دعوت مي
همين مطلب از ). 516/ 2ج: 1385 مغربي،( »تو جايز نيست كه از شهادت دادن تخلف كني

آن زمان كه مردي براي ايـن كـه شـاهد مـردي باشـد      «نيز نقل شده است كه ) ع( امام رضا
: به دليل فـروده خداونـد متعـال   . راي او نيست كه از شهادت بر آن امتناع ورزددعوت شود، ب

و آن . 6»كنند خودداري نماينـد و شهود نبايد به هنگامي كه آنها را براي شهادت دعوت مي«
خواهد او برايش اداي شهادت دهد به آن چه دين است، او امتنـاع نـورزد؛ بـه    كه رفيقش مي

 امـام رضـا  ( 7»و هركس آن را كتمان كند، قلبش گنهكار است«: لدليل فرموده خداوند متعا

                                                 
  .ومنْ أَظْلَم ممنْ كَتَم شَهادةً عنْده منَ اللَّه وما اللَّه بِغَافلٍ عما تَعملُونَ.... 1

  .اللَّه بِما تَعملُونَ عليم منْ يكْتُمها فَإِنَّه آثم قَلْبه و ال تَكْتُموا الشَّهادةَ و و2 .…
  ...نَ آمنُوا كُونُوا قَوامينَ للَّه شُهداء بِالْقسطيا أَيها الَّذي. 3
  شهاده هللالو اقيموا ا. ...4
ثواب ( و من رجع عن شهادته و كتمها اطعمه اهللا لحمه علي رءوس الخالئق و يدخله النار و هو يلوك لسانه.  5

  ).486: همان، به نقل از جوادي آملي، 283ص  االعمال،
  282/بقره .6
  همان. 7
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هـر كـس   : فرماينـد نيز در باب حرمت كتمـان شـهادت مـي   ) ص( پيامبر ).261: 1406 ،)ع(
جهت خون مسلماني را پايمال كنـد يـا   شهادتي را پنهان دارد يا به دروغ شهادتي دهد تا بي

شود كه پيش رويش حالي وارد محشر ميمال مسلماني را به ناحق تصرف كند در قيامت در 
اش زخم و خراشي است و همه مـردم او  كند تاريك است و در چهرهتا آنجا كه چشم كار مي

از  2قرآن كريم در باب وجوب پذيرش اداي شهادت نيز در آيه  1.شناسندرا با نام و نشان مي
يزي اسـت كـه مومنـان بـه     و شهادت را براي خدا برپا داريد؛ اين چ«: فرمايدسوره طالق مي

شوند و هركس تقـواي الهـي پيشـه كنـد، خداونـد راه      خدا و روز قيامت به آن اندرز داده مي
توان در باب شود با وجود اين منابع نميچنانچه مشاهده مي 2.»كندنجاتي براي او فراهم مي

تـه اغلـب در   الزامي بودن اداي شهادت در فقه ترديد روا داشت؛ با اين وجود منابع پـيش گف 
دكتـر جعفـري   . سـاكتند  )اداي شـهادت ( باب ضمانت اجراي دنيوي عدم انجام ايـن تكليـف  

وضـوح   دارند؛ داليل جلب را در آثار مؤلفان ما به لنگرودي در بحث ادله جلب شاهد بيان مي
آنان عموماً مباحث احضـار و  . توان ديد، فقه جمهور نيز در اين مورد، وضع روشني ندارد نمي

ي احضـار آورده  نظرم داليل جلب همان است كـه در ذيـل واژه   اند بهرا در هم آميختهجلب 
داليل احضار نيـز از نظـر اسـتاد جعفـري     ). 498/ 1ج: 1359 جعفري لنگرودي،( شده است

   :لنگرودي عبارتند از
كسي كه به دادگاه فراخوانده شود و امتناع از حضور كنـد سـتمكار و بـي     :3حديث نبوي -1

  . تحق اس
مؤلفان بـراي اثبـات   . تلويحاً داللت بر جواز احضار و نيز جلب دارد: 4مائده ةسور 106 ةآي -2

نظر استناد بـه ايـن آيـه مقـدم بـر       اند بهجلب به اين آيه استناد نكرده قانوني بودن احضار و
    .استناد به دليل پيش گفته است

كردند بـدون شـنيدن دفـاع بـه      وقتي دو نفر نزد تو طرح دعوا :1حديث محمد ابن مسلم -3
از طـرف  ) و گواهان(تلويحاً اين حديث داللت بر لزوم احضار خوانده  .مدعي داوري نكن ةگفت

  .قاضي دادگاه دارد

                                                 
 ظلمه لوجهه و القيامه يوم اتي مسلم امري مال ليزوي او مسلم امري دم بها ليهدر بها شهد او شهاده كتم من. 1

  .همان از نقل به ،482 ص صدوق، االمالي،) نسبه و باسمه الخالئق يعرفه كدوح وجهه في و البصر مد
2 . ظُ بِهوعي كُمذَل لَّهةَ لادوا الشَّهيمأَقخْرَجوم لْ لَهعجي تَّقِ اللَّهنْ يمرِ ومِ اآلخوالْيو نُ بِاللَّهؤْمنْ كَانَ يام.   
  .من دعي الي الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم الحله له .3
مـن   يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصـية اثنـان ذواعـدلٍ مـنكم او آخـران      .4

غيركم ان انتم ضربتم في االرض فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلوة و يقسمان باهللا ان ارتبـتم  
  .النشتري به ثمنا و لو كان ذا القربي و ال نكتم شهادة اهللا انّا اذاً لمن اآلثمين
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دكتر لنگرودي پس از پرداختن به اين داليل نقلي، استدالل ديگري براي احضار خوانـده  

اساس بنا بـه آيـات و روايـات قـرآن،      دارند كه براين و گواهان از جانب قاضي دادگاه بيان مي
ة احقاق و فصل خصومت واجب است، اما احضار خوانـده و شـاهد در عـرف و عـادت در همـ     

واجـب، واجـب اسـت     ةكه مقدمجا ي اجراي اين واجب است، از آنها مقدمهها و مكانزمان
ي يا مدعي اعم از شاهد مدع( پس بر دادگاه است كه براي احقاق حق، خوانده و شاهد دعوي

 واجـب  ةبه نظر ما اين كه جلب شـاهد را بـه عنـوان مقدمـ    ). 30همان،( را احضار كند )عليه
-به شمار آورديم در شرايط كنوني چندان صحيح به نظر نمي )احقاق حق و فصل خصومت(

تر نيز گفتيم جلب شاهدي كه ملـزم بـه اداي شـهادت نيسـت     چه همان طور كه پيش. رسد
طور كه در صدر ايـن گفتـار آمـده دليـل     رسد همانبه نظر مي. لت نداردتأثيري در روند عدا

  .توان يافتنمي )حداقل در شرايط كنوني( محكمي را در اين مورد
  

  جلب شاهد در حقوق ايران: مسوگفتار . 4
  .كنيم جلب شاهد را در حقوق ايران بررسي مي ةدر گفتار سوم اين مقاله سير تحولي مسال

  
  :وعموض ةپيشين. 1.4

كوشيم تا بحث جلب شاهد را در قوانين آيـين دادرسـي، اعـم از مـدني و     در اين قسمت مي
  .كيفري، قبل از انقالب بررسي كنيم

  
  :)1318مصوب ( قانون آيين دادرسي مدني. 1.1.4

 شـده  احضـار  قـانون  مطابق كه هر گواهي«قانون قديم آيين دادرسي مدني  409 ةطبق ماد
 نگرديـد  حاضـر  دوم دفعـه  در اگر و شد خواهد احضار مجدداً شودن حاضر جلسه روز در ولي

مستفاد از اين ماده امكـان جلـب شـاهد از سـوي دادگـاه      . »نمايد جلب را او تواندمي دادگاه
ي دوم حاضر اگر در دفعه....« دارداست نه الزام دادگاه به جلب شاهد، چنان كه ماده بيان مي

  .»ب نمايداو را جل تواندمينگرديد دادگاه 
  

  :)1290مصوب (قانون آيين دادرسي كيفري  .2.1.4
هر يك از شهود تحقيق و مطلعـين در روز موعـد   «دارد؛ بيان مي 1290 ك.د.آ.ق 151 ةماد

، مستنطق العمومبر حسب رأي مدعيدر صورتي كه به اختيار حاضر نشوند . بايد حاضر شوند
                                                                                                               

،ص  3الفقيه، ج ه يحضرشيخ صدوق، من ال(  اذا تقاضي اليك الرجالن فال تقض لالول حتي تسمع من اآلخر .1
  )، به نقل از جعفري لنگروي، همان13
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در صـورتي كـه شـخص شـاهد يـا      «دارد؛ ان مينيز بي 152 ةماد. تواند آنها را جلب نمايدمي
 ةالعموم آن را بپذيرد احضارينشدن خود عذر موجهي داشته باشد و مدعي مطلع براي حاضر

قانون مذكور ضمن آن كه موافقت دادسـتان را بـراي    151 ماده. »ثانويه فرستاده خواهد شد
جلب شاهد در صورت عـدم  به  )بازپرس( داند، داللتي بر اجبار مستنطقجلب شاهد الزم مي

در ). 509: همـان  زراعت و ديگران،( شودحضور ندارد و بيش از اين از اين ماده استفاده نمي
جايي كه شاهد با وجود احضار از روي اختيار حاضر نشود بازپرس با موافقت دادسـتان حـق   

جلـب را   گـذار داشتن حق، اعمال آن نيست و اين كه قانون ةجلب او را خواهد داشت و الزم
به اختيار بازپرس و دادستان محول نموده براي اين بوده كه مقتضيات موقع را از هـر حيـث   

  ). 174: 1348 كشاورز صدر،( در نظر گرفته، سپس تصميم مقتضي اتخاذ نمايد
 

  :حقوق موضوعه. 2.4
در اين قسمت جلب شاهد را در قوانين آيين دادرسي مدني و كيفري پس از انقالب، بررسي 

  .نيمك
  

مصـوب  (مـدني   هاي عمومي و انقـالب در امـور  قانون آيين دادرسي دادگاه. 1.2.4
1379(:  

 جلب شاهد در قانون آيين دادرسي مدني كنوني برخالف قانون آيين دادرسـي مـدني سـابق   
دارد؛ بيان مي 1379م سال مصوب .د.آ.ق 243 ةبيني نشده است، در واقع مادپيش 1)1318(
انون احضار شده است چنانچه در موعد مقرر حضور نيابـد، دوبـاره احضـار    گواهي كه برابر ق«

 هـيچ قيـدي  قانون اخير، جلب كارشناس را بي 263 ةاين در حالي است كه ماد. »خواهد شد
شـود كـه در يـك    مالحظه مي. 2بيني كرده استپيش )برخالف قانون آيين دادرسي كيفري(

در مورد . ر ديگري مطلقاً جلب وي مجاز نيستشود و دقانون، شاهد بي هيچ قيدي جلب مي
در  ،بيني كـرده هيچ قيدي مجوز جلب او را پيشكارشناس اما، قانون آيين دادرسي مدني بي

                                                 
شد ولـي در روز  هرگاه گواهي كه مطابق قانون احضار مي«: قانون قديم آيين دادرسي مدني 409 ةطبق ماد. 1

توانست حكم جلب گرديد دادگاه ميي دوم حاضر نميشد و اگر در دفعهشد مجدداً احضار ميجلسه حاضر نمي
  .»در كنداو را صا

در صورت لزوم تكميل تحقيقات يا اخذ توضـيح از كارشـناس، دادگـاه مـوارد     : 1379م سال.د.آ.ق 263ماده . 2
كند و به كارشناس اعـالم و كارشـناس را بـراي اداي توضـيح     مجلس منعكس ميتكميل و توضيح را در صورت

   .شوددر صورت عدم حضور، كارشناس جلب مي. كنددعوت مي
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-ايـن . 1حالي كه جلب كارشناس در قانون آيين دادرسي كيفري مقيد به قيودي شده اسـت 

ابقه نيز نيستند و محدود به سها در قوانين ما قابل توجيه نيستند؛ هرچند بيگونه ناهمگوني
  .شوندهمين موارد نمي

  
مصـوب  (هاي عمومي و انقالب در امـور كيفـري   قانون آيين دادرسي دادگاه .2.2.4
1378(:  

يك از شهود تحقيق و مطلعـين بايـد در موعـد     هر«: كند كهك تصريح مي.د.آ.ق 159 ةماد
كه بدون عذر موجه  دند، چنانگرمقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور بار دوم احضار مي

  .»حضور نيابند به دستور دادگاه جلب خواهند شد
خبـره   نخست آن كه جلب اهل. در رابطه با اين ماده بيان چند نكته خالي از وجه نيست

ك مقيد به قيودي چون جرايم مخل امنيـت، خـالف نظـم    .د.آ.ق 82 ةو اشخاص موضوع ماد
ايه شده است، در حالي كه در رابطه با شـهود، چنـين   الكف به عمومي بودن و عدم وجود من

ظاهر آن است كه قانونگذار در مطلق جرايم جلب شاهد را تجويز نمـوده  . قيودي وجود ندارد
در رابطـه بـا اشـخاص    . است، خواه آن جرم مخل امنيت و نظم عمومي باشد و خـواه نباشـد  

ارزش اثباتي، همپـاي اظهـارات    شايد بتوان گفت چون اظهارات آنان از نظر 82 ةموضوع ماد
گذار دليلي نديده است كه در تمام جرايم جلب آنان را اجازه دهد و آن گواهان نيست، قانون

ة لـيكن در مـورد اهـل خبـر    . را در جرايم مخل امنيت و خالف نظم عمومي الزم ديده است
ا مقيـد بـه   توان اين شبهه را پاسـخ داد كـه چـرا جلـب آنهـ     چگونه مي 83ي مذكور در ماده

قيودي چون مخل امنيت و يا خالف نظم عمومي بودن جرم شده است؟ شايد بتـوان توجيـه   
رف و اهـل خبـره، هـم پـاي       قبلي را در اين جا نيز به كار بست و گفت اظهارات صاحبان حـ

جلب آنان را در مطلق جـرايم   ةگذار اجازشهادت شاهدان نيست و از همين روست كه قانون
ماند ايـن اسـت كـه چـرا قانونگـذار جلـب       پرسشي كه هنوز هم بي پاسخ مي نداده است، اما

الظاهر ملزم به همكاري با دستگاه قضا هستند مقيد به قيودي كرده در برخي افراد را كه علي
حالي كه در مورد شاهدي كه در نظام حقوقي ايران الزام به همكاري با اين دستگاه را نـدارد  

آيد ايـن اسـت كـه    ديگري كه در اين ماده به چشم مي ةست؟ نكتا به طور مطلق اجازه داده
                                                 

آيد كه اظهـارنظر  از اهل خبره هنگامي دعوت به عمل مي«: داردمقرر مي 1378ك سال .د.قانون آ 83 ةماد .1
آنان از جهت علمي يا فني و يا معلومات مخصوص، الزم باشد، از قبيل پزشـك، داروسـاز، مهنـدس، ارزيـاب و     

دون عذر موجه حضور چه در جرايم مخل امنيت و يا خالف نظم عمومي اهل خبره بديگر صاحبان حرف، چنان
  .»الكفايه هم نباشد، به حكم قاضي جلب خواهد شدبهنيابد و من
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گـذار خـود   گويي قـانون . قانونگذار دستور جلب شاهد را بعد از دو بار احضار روا دانسته است
اول يعني  ةنيز در اين اقدام ترديد داشته است كه جلب شاهد را برخالف متهم در همان دفع

كه قـانون اصـول محاكمـات جزايـي، جلـب       آن ديگر ةنكت. پس از اظهار او روا ندانسته است
. شد شـاهد را جلـب كـرد   نمود و بدون موافقت او نميشاهد را با موافقت دادستان تجويز مي

البته شايد بتوان علت اين . قانون فعلي موافقت دادستان را الزم ندانسته و ناديده گرفته است
. دانسـت ) 1378سـال  (صويب قانون فعليامر را در فقدان دادستان در سيستم قضايي زمان ت

ي اجتماعي و اجباري دارد، جلب شاهد بالمانع است ولـي  هايي كه شهادت جنبهدر سيستم
در كشورهايي كه اداي شهادت اجباري نيست، جلب شاهد موجب تضييع حقوق شـهروندي  

دت را ممنوع قانون اساسي كه اجبار افراد به شها 38در كشور ما با توجه به اصل . خواهد بود
هـا،  گونـه شـهادت   كرده است جلب شاهد مغايرت غيرقابل انكاري با قانون اساسي دارد و اين

 /4ج: 1384آخونـدي، ( باشند و متخلف بايد طبق قانون مجازات شودفاقد ارزش و اعتبار مي
-نمي 38دانان تعارضي بين الزام افراد به حضور با اصل  از طرفي ديگر برخي از حقوق .)204

بينند، به اين معنا كه مقصود از منع اجبار به شهادت، الزام افراد به اداي مطلب خاصي است 
كه شباهت زيادي به اقرار ناشي از شكنجه دارد؛ اما الزام افراد به حضـور در دادگـاه و اظهـار    

ـ  .د.آ.ق 159بنابراين تفسير، ماده . اند، ممنوع نيستچه ديده يا شنيدهآن ةآزادان ا ك مغـاير ب
وضع شاهد در قانون آيين دادرسي كيفري ايـران كـه   ). 150: 1383 نوبهار،( نيست 38اصل 
هاي فردي، و ارزش و اعتبـاري  استادان حقوق كيفري براي آگاهي از حقوق و آزادي ةبه گفت

از ايـن هـم   ) 1 /1ج: 1384 آشـوري، ( كه جامعه براي آن قائل است بايد به آن مراجعه كرد،
بـه  . آن بيان شـده اسـت   200ي در ماده 1378ك .د.آ.ز نكات تأسف بار قيكي ا. بدتر است

نمايـد  موجب اين ماده، گواهان نبايد بعد از اداي شهادت تـا زمـاني كـه دادگـاه تعيـين مـي      
براي جلوگيري از تباني شهود با يكديگر و يا با اصحاب دعوا، . متفرق شوند مگر با اذن دادگاه

جا مسـأله قابـل پـذيرش اسـت و ايـرادي      تا اين. دهدها نميآنمتفرق شدن به  ةدادگاه اجاز
اما تا چه زمان؟ آيا اين محدوديت نبايد مدت داشته باشد؟ اگـر دادگـاه تمايـل نشـان     . ندارد

ندهد، گواه بيچاره تا چه زمان بايد در دادگاه بماند و در انتظار اذن دادگـاه بـه سـر بـرد؟ در     
تـر از  ي دادرسي است و نه طـوالني ثر براي همان جلسهقوانين ساير كشورها اين مدت حداك

آخـري كـه    ةنكت .)232: همان آخوندي،( آن، تا موجبات توهم بازداشت گواه را فراهم نياورد
تـر  پردازيم بحث جلب شاهد در قانون آيين دادرسي مدني است، پـيش در اين بند به آن مي

قانون جديـد  . بيني كرده بودد را پيشديديم كه قانون آيين دادرسي مدني سابق، جلب شاه
آيين دادرسي مدني كه در كمتر از يك سال پس از قانون آيين دادرسي كيفري بـه تصـويب   

 243 ةمـاد . رسيد، خبري از جلب شاهد نداشت و تنها به دو بار احضـار شـاهد بسـنده كـرد    
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گواهي كه برابر قانون احضار شده اسـت چنانچـه   «دارد؛ بيان مي 1379م سال مصوب .د.آ.ق

قـانون   263 ةاين در حالي است كه ماد. در موعد مقرر حضور نيابد، دوباره احضار خواهد شد
برخالف قـانون  ( هيچ قيديتر نيز بدان اشاره رفت، جلب كارشناس را بياخير چنان كه پيش

-شود كه در يك قانون شـاهد بـي  مي مالحظه! بيني كرده استپيش )آيين دادرسي كيفري

در مورد كارشـناس امـا،   . شود و در ديگري مطلقاً جلب وي مجاز نيستهيچ قيدي جلب مي
-بيني كرده در حالي كه هماقانون آيين دادرسي مدني بي هيچ قيدي مجوز جلب او را پيش

. ور استطور كه گذشت جلب كارشناس در قانون آيين دادرسي كيفري مقيد به قيود مذكن
سابقه نيز نيستند و محدود ها در قوانين ما قابل توجيه نيستند؛ هرچند بيهمگونيگونه نااين

  .شوند به همين موارد نمي
قبل از پايان دادن به اين قسمت الزم است تـا بـه دو پرسـش و پاسـخ كـه حـائز جنبـه        

الحفـظ شـاهد   تحتاعزام «: پرسش نخست اينكه. كاربري در رابطه با بحث است اشاره كنيم
به مرجع معطي نيابت در مواردي كه شهادت شاهد تنها دليل شرعي و مستند دعوا باشـد و  

الزاماً استماع نمايد، نيابـت   1)59ماده (كننده بايد شهادت وي را طبق تبصره قاضي رسيدگي
 ارسـال ) ب( الحفظ شاهد، به دادگاه عمـومي جهت جلب و اعزام تحت) الف(قضايي از دادگاه 

گرديده آيا نيابت ارسالي وجاهت قانوني دارد؟ دادگستري زريـن دشـت در نشسـت قضـايي     
قانون آيين دادرسـي كيفـري    159طبق ماده : با اتفاق نظر بيان داشت 1380مورخ دي ماه 

توانـد در صـورتي كـه شـاهد پـس از      دادگاه مـي  1378هاي عمومي و انقالب مصوب دادگاه
موجه حاضر نشود، دستور جلـب شـاهد را بدهـد و ضـابطين      احضار براي بار دوم بدون عذر

در اجراي دسـتور، شـاهد مـوردنظر را جلـب و بـه نـزد قاضـي        ) نيروي انتظامي(دادگستري 
شود و كنند پس از حضور، موارد گواهي و شهادت به شاهد تفهيم ميدستوردهنده حاضر مي

. هد را مجبور به شـهادت كنـد  تواند شاشاهد در شهادت يا سكوت مختار است و دادگاه نمي
چه شاهد به اجبار شهادت دهد شـهادتش  چنان. پس از پايان جلسه، شاهد بالقيد آزاد است

معتبر نخواهد بود و دادگاه از نظر قانون حق بازداشت شاهد را به هيچ وجه ندارد و در مـورد  
 قـانوني اسـت   باشد كـه فاقـد وجاهـت   سؤال مطروحه، الزمه انجام نيابت، بازداشت شاهد مي

هـاي قضـايي نيـز    تخصصـي نشسـت   3كميسـيون  ). 607، 1معاونت آموزش قوه قضاييه، ج(
 159اختيـار جلـب شـاهد موضـوع مـاده      «:نسبت به همان سؤال چنين اظهار نظر نمود كه 

هاي عمومي و انقالب در امور كيفري در موردي اسـت كـه جلـب    قانون آيين دادرسي دادگاه

                                                 
باشـد،  در مواردي كه اقرار متهم و يا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شـاهد مسـتند رأي دادگـاه مـي    . 1

  .استماع آن توسط قاضي صادركننده رأي ازامي است
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ايي واحد قضايي احضاركننده باشد و جلب شاهد از حوزه قضايي به شاهد در محدوده جغرافي
 59حوزه قضايي ديگر وجاهت قانوني ندارد و براي استماع اظهارات شاهد بايـد طبـق مـاده    

  ).607همان، ( قانون مذكور نيابت قضايي تفويض گردد
عنـوان  اي شاكي يا متهم شخص فرمانـدار را بـه   چه در پروندهچنان«: پرسش دوم اينكه

گواه يا مطلع معرفي كنند اما پس از ابالغ به وي جهت حضور در جلسه تحقيقـات، نـامبرده   
؟ نظر اكثريـت در نشسـت   »حاضر نشود آيا از نظر قانوني مجوزي جهت جلب وي وجود دارد

چون قانون سـاكت بـوده و   «: بدين شرح است 1385قضايي دادگستري نكاء در تاريخ بهمن 
توان آنها را به عنوان گواه يا مطلع جلب كرد چرا كه مـاده  نداشته مي تعرضي به اين موضوع

قانون كيفر كاركنان دولت به اين موضوع صراحت داشته تا به كليـه جـرايم آنهـا در آنجـا      2
قـانون   4در اين جا جرمي مطرح نيست و حتـي قانونگـذار در تبصـره مـاده     . رسيدگي شود
ر ذيـل آن اعـالم داشـته بـه اتهامـات اسـتانداران و       هاي عمومي و انقـالب د اصالحي دادگاه

تـوان گفـت   شود و آنها صالحيت دارند، مـي فرمانداران در دادگاه كيفري استان رسيدگي مي
باشـد و از  هيچ موجبي در جهت عدم جلب آنها نمـي . جا به نوعي نقض قانون وجود دارداين

قابل نظر اقليت نشست بـدين  در م. »طرفي در اين خصوص همه افراد جامعه مساوي هستند
توان فرمانـداران را در دادسـراي شهرسـتان بـه غيـر از آن      به هيچ وجه نمي« :شرح است كه

چيزي كه قانونگذار مطرح نموده ولو به عنوان مطلع يا گواه جلب كرد چرا كه به خاطر حفظ 
پـس اگـر    شأن آنها قانونگذار رسيدگي به اتهاماتشان را به يك محكمه خـاص واگـذار كـرده   

توان به خاطر گواه يا مطلـع  توان به اتهام يا اتهاماتشان رسيدگي كرد به طريق اولي نمينمي
 5همسو با همين نظـر كميسـيون   . بودن آنها را جلب كرد و به نوعي داراي مصونيت هستند

با توجه به اصل حفظ حيثيت و شـأن  « :هاي قضايي نيز بيان داشته استتخصصصي نشست
ندار و ديگر مقاماتي كه قانونگذار رسيدگي به اتهامات آنان را تحت شرايطي و در مقامي فرما

مراجع قانوني ديگر در نظر داشته و با عنايـت بـه اينكـه جلـب نـوعي سـلب آزادي و هتـك        
حيثيت اجتماعي آنان است كه با شأن و حيثيت اجتماعي آنان مغـاير خواهـد بـود بـه نظـر      

 ب آنان از طرف مرجع قضايي محـل مقـدور نخواهـد بـود    اعضاي اين كميسيون احضار و جل
   .)610همان، (

  
و اصـالحي   1369مصـوب (هاي ويژه روحانيـت  نامه دادسراها و دادگاهآيين. 3.2.4
  :)1384سال 
توانـد شـهود و مطلعـين را احضـار     دادسـرا مـي  «دارد؛  مقرر مي 38مذكور در مادة  ةنامآيين

در رابطه با جلب شـاهد در  . »دادستان جلب خواهد شدنمايد، در صورت استنكاف به دستور 



 

 

191  

»
 شاد

ج
 «

 و اناد 
 اان

 وق
از 

ت
لملی، از  ا

   باید
مذكور، صدور دستور جلب  38نخست آن كه بر اساس مادة . اين قانون چند نكته وجود دارد

شاهد منوط به دستور دادستان است و فقط اين مقام هست كه حق صدور چنـين دسـتوري   
ون است، اگـر چـه بـه نظـر     دارد، بنابراين صدور دستور جلب شاهد از طرف داديار خالف قان

اين نكته را هم بايد افزود كـه در  . توان به آن اعتبار بخشيدرسد كه با تجويز دادستان ميمي
پرسشـي كـه در   ) 33: همان خالقي،( تشكيالت دادسراي ويژه روحانيت، بازپرس وجود ندارد

جـاز بـه صـدور    روحانيـت نيـز م   ةهاي ويژاين جا بايد به آن پرداخت اين است كه آيا دادگاه
دستور جلب شاهد هستند؟ و در صورت مثبـت بـودن پاسـخ، آيـا بـاز هـم نيـاز بـه دسـتور          

مذكور اين اختيار را  38توان گفت اين است كه مادة چه در نگاه اول ميدادستان هست؟ آن
دادسرا و از سوي مقـام دادسـتان پذيرفتـه، در واقـع در قسـمت مربـوط بـه         ةصرفاً در مرحل

ليكن از سوي ديگـر شـايد   . وظايف دادگاه، خبري از احضار و جلب شهود نيستاختيارات و 
به آن الحاق  1384يعني آخرين مادة اين قانون كه در سال  52بتوان گفت با استناد به مادة 

روحانيت نيز پذيرفت، چـه در ايـن مـاده     ةهاي ويژشد چنين اختياري را براي قضات دادگاه
ي كه در اين قانون تصريح شده است، وظايف و اختيارات قضات به جز در موارد«آمده است؛ 

در . »باشـد  حسب مورد بر طبق مقررات عمومي آيين دادرسي كيفري مي دادسرا و دادگاه بر
ي هـاي ويـژه  مورد پرسش دوم نيز به نظر ما، هرگاه چنين اختياري را بـراي قضـات دادگـاه   

ي نكتـه . ا منوط به دستور دادستان بـدانيم روحانيت بپذيريم، دليلي نداريم كه جلب شاهد ر
آيد اين است كـه، بـرخالف آن   ديگري كه در رابطه با جلب شاهد در اين قانون به چشم مي

، قانون آيين دادرسي مدني سـابق و قـانون آيـين    1290چه در قانون آيين دادرسي كيفري 
را پس از يك مرتبه مذكور صدور دستور جلب شاهد  ةنامدادرسي كيفري فعلي ديديم؛ آيين

گفته، جلب شاهد منوط به  داند، در حالي كه ديديم در سه قانون پيشاحضار وي ممكن مي
  . دليل اين تفاوت بر ما پوشيده است. دو بار احضار شاهد بود

  
  :تحوالت اليحة آيين دادرسي كيفري. 3.4

 23/9/1387تاريخ اليحه آيين دادرسي كيفري كه بنا به پشنهاد رييس وقت قوه قضاييه در 
-بيـان مـي   125-37مـاده  توسط هيأت وزيران با قيد يـك فوريـت بـه تصـويب رسـيد در      

حضور شاهد در دادسرا يا دادگاه به منظور اداي شهادت در خصـوص جرايمـي كـه    « :داشت
سـال حـبس يـا     15 مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع يا قصاص عضو، حـبس ابـد و يـا   

آيد ايـن اسـت كـه قانونگـذار     چه كه از مفاد اين ماده برميآن .»استباشد، الزامي  بيشتر مي
صرفاً به بيان الزام حضور شاهد در دادسـرا يـا دادگـاه در مـورد برخـي از مهمتـرين جـرايم        

در . پرداخته است بدون آنكه جلب را به عنوان ضمانت اجراي عدم رعايت اين الزام قرار دهد



 

     
ی 

وق 
نا 

ژپو
    /

م، ماره  
ل ھار

سا
،  دوم

ز و ز 
پا

  ١٣٩٢تان   

192  

اهد را در دادگاه نيز با شرايطي الزامي ندانست و تحت نسخه مذكور قانونگذار حتي حضور ش
بيـان   125-36مـاده   3المللـي در تبصـرة   تأثير قوانين كشورهاي مترقي و برخي اسناد بين

صورتي كه دليل پرونده منحصر به شـهادت شـهود و مطلعـان نباشـد، بـازپرس      در «: داشت
رتباط از راه دور نظير تلفـن، نامـه،   تواند براي تحقيق از شهود و مطلعان از طريق وسايل ا مي

هـا كـه در جـاي خـود بسـيار      اين نـوآوري . »اي اقدام كندويدئو كنفرانس يا ارتباطات رايانه
نيافتني تبديل شد، آنجا كه در رسيد با اصالح اليحه به سرابي دستاميدواركننده به نظر مي

اي حاضر نشـدن خـود عـذر    در صورتي كه شاهد يا مطلع بر«: آورده شد 204ماده  1تبصره 
شود؛ اما در صورتي كه عذر موجهي داشته باشد و بازپرس آن موجهي نداشته باشد جلب مي

در واقـع  . »شـود شود و در صـورت عـدم حضـور جلـب مـي     عذر را بپذيرد، مجدداً احضار مي
مـان  بيني شده كه در اليحه اول ذكر شد بار ديگر به هقانونگذار با برنتابيدن اصالحات پيش

با اين حال در مورد استفاده از وسايل . برگشت 1378وضع قانون آيين دادرسي كيفري سال 
در صـورتي كـه دليـل پرونـده     «: بيـان داشـت   204ماده  2الكترونيكي براي شهادت تبصرة 

تواند به شكل الكترونيكـي و بـا   منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد تحقيق از آنان مي
. اول از باب ششم اين قانون راجع به دادرسي الكترونيكي به عمـل آيـد   رعايت مقررات فصل

به اين امر اختصاص داده شـده كـه بـه شـكل     ) 569 ماده(در باب مذكور نيز فقط يك ماده 
هـاي  هـاي ويـدئو كنفـرانس و سـاير سـامانه     به كارگيري سـامانه «: اي بيان ميداردمحتاطانه

جلسـه دادرسـي، تحقيـق از اصـحاب دعـوي، اخـذ       ارتباطات الكترونيكي به منظور تشـكيل  
شهادت از شهود يا نظرات كارشناسي يا ساير اقدامات دادرسي در صـورتي مجـاز اسـت كـه     

.  »امكان ثبت مطمئن سوابق و احراز هويت و اعتبار اظهارات فرد موردنظر وجود داشته باشد
ي جديـد مصـوب   قـانون مجـازات اسـالم    186در پايان ايـن قسـمت بايـد افـزود كـه مـاده       

چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهي بـه صـورت مكتـوب،    : داردنيز مقرر مي 1/2/1392
  .تصويري زنده و يا ضبط شده، با احراز شرايط و صحت انتساب، معتبر است -صوتي

اليحـه آيـين دادرسـي كيفـري      206از نكات حمايتي ديگر كه نسبت به شهود در ماده 
. بودن تحقيق و بازجويي از شهود و مطلعـان اسـت  » غيرعلني«ت؛ مورد توجه قرار گرفته اس

تواند به اين نمود پيدا كرده مي 152اين نكته كه در قانون فعلي آيين دادرسي فعلي در ماده 
معنا باشد كه يكي از اهداف قانونگذار ايران از غيرعلني كردن تحقيقات مقدماتي، حمايـت از  

   ).65 :1391نژاد، باقري( اندت شدهشهودي است كه حاضر به اداي شهاد
كننـدگان آن قـرار گرفتـه اسـت     نكته حمايتي ديگري كه در اليحه مورد توجـه تـدوين  

اليحه آيين دادرسي كيفـري بيـان    214ماده . حمايت از شهود در برابر تهديدات متهم است
ع يـا خـانواده   هرگاه بيم خطر جاني يا حيثيتي يا ضرر مالي نسبت به شهاد يا مطل« :داردمي
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آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروري باشد، بازپرس به منظور حمايـت از  

عدم مواجهـه بـين   ( -الف: كندشاهد يا مطلع و با ذكر علت در پرونده تدابير زير را اتخاذ مي
-ز پـيش توان گفت يكي از اهداف قانونگذار اهمچنين مي» ...شاهد و مطلع يا شاكي يا متهم

بيني اين ماده حمايت از شـهودي بـوده كـه در صـورت مواجهـه بـا مـتهم از اداي شـهادت         
   .)72همان، ( نمايندخودداري مي

  
  الملليجلب شاهد در اسناد بين: چهارمگفتار . 5

جلب شاهد را در برخي از مهمترين اسناد بين المللي، مورد مطالعه قرار  ةدر اين گفتار مسأل
  . دهيم مي
  

  :)1949مصوب ( هاي اساسي كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي. 1.5
ايـن سـند بالفاصـله    . كنوانسيون مذكور از جمله اسناد تدوين شده توسط شوراي اروپا است
با هدف ارتقاي  1949بعد از جنگ جهاني دوم به وسيله دولتهاي عضو شوراي اروپا در سال 

  اروپا و ترويج و توسعه حقوق بشر، دمكراسي و حاكميتفرهنگ، حيات سياسي و اجتماعي 
كنوانسـيون مـذكور در بحـث از     6مـاده   3از بنـد  » د«قسـمت  . شـد  در اروپا تـدوين  قانون

انـد،  از شهودي كه عليه وي شهادت داده) هر متهم حق دارد(دارد؛  دادرسي عادالنه مقرر مي
رد تحقيق قرار دهد و حق داشته باشـد  سؤال كند و يا اينكه شهود مزبور را توسط ديگري مو

باشـند،   دهند با همان شرايط شهودي كه عليـه وي مـي   كه شهودي كه به نفع او شهادت مي
الزام به حضور شاهد مورد ) 97: 1388 ارجمند، امير( حضور يابند و مورد تحقيق قرار گيرند

  .     ي كنوانسيون قابل برداشت نيستتقاضاي متهم از اين مقرره
  

  :)1959مصوب (امور كيفري  ةكنوانسيون اروپايي همياري قضايي در زمين. 2.5
اصلي اين است كه شخص مورد نظر دولت متقاضي الزامي به پاسخگويي به احضارنامه  ةقاعد
 8 ةالمللي است در ماداين قاعده كه نشئت گرفته از يك عرف بين). داوطلبانگي ةقاعد( ندارد

ت و به موجب آن شاهد يا كارشناس كه به احضـارنامه ترتيـب اثـر    مورد تأييد قرار گرفته اس
آزادي  ةتواند موضوع هيچ گونه ضمانت اجرا يا تدبير سالب يـا محدودكننـد   نمي«نداده است 

  .»عدم حضور جلب است آورده شود ةقرار گيرد حتي اگر در احضاريه عبارت نتيج
اجه است؛ محدوديت نـاظر بـر   اين قاعده هم با يك محدوديت و هم با يك گستردگي مو

خود در قلمـرو دولـت متقاضـي     ةاين است كه اگر شاهد يا كارشناس متعاقباً و به ميل و اراد
تـوان او را، در صـورت   ار شـود، مـي  يافت شود و در آن جا مجدداً، طبق موازين قانوني احضـ 
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ر بـه مـوردي   گستردگي ناظ). 8 ةبند آخر ماد( نافرماني، ملزم به حضور و حتي مجازات كرد
كند و در احضارنامه بـر  تلقي مي» به ويژه ضروري«است كه طرف متقاضي حضور شخص را 

در كشـور  (بـه حضـور   » دعـوت «نفـع را  عنه، ذيورزد و طرف متقاضياين موضوع تأكيد مي
گستردگي به ويژه ناظر به شاهد و كارشناس است كه آنان حتي در مـورد  . كندمي) متقاضي

در واقـع امـر، بـراي طـرف     . ضور يا عدم حضـور از آزادي الزم برخوردارنـد  اخير نيز جهت ح
جايي و حضـور  نفع براي جابهعنه در اين مورد دو الزام وجود دارد يكي دعوت از ذيمتقاضي

در دولت متقاضي و ديگري آگاه ساختن دولت متقاضي از پاسـخي كـه شـخص ارائـه كـرده      
بـه  » دعوت«نظر وجود دارد كه  ها، در اين مورد اتفاقعالوه بر اين). 10ي ماده 1بند ( است

پـرادل و  ( ي ساده تلقي شـود عنه نبايد بيش از يك توصيهعمل آمده از سوي دولت متقاضي
  ).282: 1386 كورستنز،

  
  :)1966مصوب ( المللي حقوق مدني و سياسيميثاق بين. 3.5

ايـن  . جهاني حقوق بشـر اسـت   هايالمللي حقوق مدني و سياسي يكي از عهدنامهميثاق بين
جلب شـاهد بـه طـور    . االجرا شدالزم 1976مارس  23ايجاد شد و در  1966ميثاق در سال 

ميثاق در جهت  14ماده  3از بند » ه«بيني نشده است؛ اما بخش صريح در مواد ميثاق پيش
و يـا  دهند سؤال بكنـد   از شهودي كه عليه او شهادت مي: دارد تضمين حقوق متهم مقرر مي

دهند با همان شرايط شـهود   بخواهد كه از آنها سؤاالتي بشود و شهودي كه له او شهادت مي
شـود   چنان كه مشاهده مـي  ).100: 1386 امير ارجمند،( عليه او احضار و از آنها سوال بشود

بيني شده اسـت، در واقـع مقـررات ميثـاق     در اين بند حقوق متهم تا حد احضار شاهد پيش
ضمانت اجرايي اعم جلب يا هر نوع اقدام ديگري را در صورت عدم حضـور شـاهد   الظاهر علي

  .پيش بيني نكرده است
  

  :)1969مصوب ( كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر. 4.5
اي حقــوق بشــر  كنوانســيون آمريكــايي حقــوق بشــر از جملــه معاهــدات الــزام آور منطقــه 

در كنفرانســي  1969نــوامبر  22كــه در ) & Shelton,D, 1995: 1) Burgenthal,T.اســت
خوزه كاسـتاريكا   بين كشورهاي آمريكايي كه در سن (Burgenthal, 1971: 121)ك ديپلماتي

ژوئيه  18تشكيل شده بود تصويب و در معرض امضاي كشورهاي آمريكايي گذاشته شد و در 
 8مـاده   2از بنـد  » و«قسـمت  . (Davidson, 1997: 12) دنيز قابليت اجرا پيـدا نمـو   1978

دارد؛  كنوانسيون مزبور نيز مانند مشابه اروپايي خود در بحث از حق دادرسي عادالنه مقرر مي
هر كس حق دفاع در برابر سوال از شهود حاضر در دادگاه و احضـار شـهود، كارشناسـان يـا     
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چنانكـه مالحظـه   ) 118: همـان ارجمند،  امير( ).را دارد(ديگر اشخاصي كه از وقايع مطلعند 

بيني نشده است و كنوانسيون صرفاً تـا حـد   ب شاهد در اين كنوانسيون نيز پيششود جل مي
  .بيني كرده استاحضار شهود اين حق را براي متهم پيش

  
  :)1998مصوب ( (ICC)المللياساسنامة ديوان كيفري بين. 5.5

، يـك سـري   )يوگسالوي سابق و روانـدا ( اساسنامه رم با پذيرش تجربه دو دادگاه اختصاصي
رراتي را در بر دارد كه هدف از آنها حمايت از منـابع شـهود در مرحلـه تحقيـق و هـم در      مق

نامه تأسيس يـك بخـش دائمـي بـراي     اين اساس). 50 :1385والين، ( مرحله دادرسي است
بيني ميكند كه بايد از يك سو نظريات مشـورتي ارائـه و از   كمك به قربانيان و شهود را پيش

  1.مؤثري بويژه در زمينه درمان آثار جرم بنمايد سوي ديگر كمك و مساعدت
هـاي عضـو،   اي طراحي شده است كـه دولـت  المللي به گونهاساسنامة ديوان كيفري بين

الزامي براي حاضر نمودن اجباري شهود نزد ديوان ندارند و صرفاً در فرضي كـه شـاهد قصـد    
در واقـع هـيچ   . هسـتند  حضور اختياري را داشته باشد كشورها مكلف به رعايـت تضـميناتي  

نامه وجود ندارد كه شهود را مثالً از طريق صدور دستور جلب يا دستورات  اي در اساسمقرره
معذالك با . شهود بايد به طور داوطلبانه حاضر شوند. مشابه مجبور به احضار نزد ديوان نمايد

شود ممكن است نامه، فردي كه به عنوان شاهد نزد ديوان حاضر مي اساس 71 ةتوجه به ماد
بايسـت  شهادت شهود مي. رفتار در برابر ديوان محكوم به پرداخت جريمه گردد به دليل سوء

نمـايم كـه مـن    من رسـماً اعـالم مـي   «: همراه با يك تعهد باشد و آن عبارت است از اين كه
شهادت بايـد  . »گويمكنم و هيچ چيز جز حقيقت را نميحقيقت را، تمام حقيقت را بيان مي

توانـد  د ديوان انجام شود و در صورت اقتضا حمايت از قربانيان، شهود يا متهم، شهادت مينز
در برخـي از   ).Schabas, 2007: 298( توسط وسايل الكترونيكي و يا ساير وسايل ارائـه شـود  

شود، شهود نيازمند تمهيداتي به ها، مانند آن دسته كه شامل جرايم سازمان يافته ميپرونده
براي مثـال سـرويس ارتـش آمريكـا     . باشندده ماندن و اداي شهادت نزد دادگاه ميمنظور زن

كند كه آنها را از هويتي جديـد و تمهيـدات امنيتـي     اي حمايتي از شهود را اعمال مي برنامه
چنين ترتيباتي به ويژه در مورد قربانيـان  ). Hoffman, 2000: 160( سازد خاص برخوردار مي

  .پذيردمي اند، انجامي كه قرباني جرم تجاوز يا شاهد آن بودهخشونت جنسي يا كودكان
 ةاز قسمت اول مـاد ) E( بند. اساسنامه نمود بيشتري دارد 93ي اين امر به ويژه در ماده

هاي عضو در راستاي همكاري با ديـوان در امـر تعقيـب و    اساسنامه يكي از وظايف دولت 93

                                                 
1. Roma statute, 1998, article 43(6) 
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دامات الزم بـه منظـور تسـهيل حضـور ارادي شـهود و      اقـ «: داردگونه مقرر ميتحقيق را اين
رسد اين امر با تالش ديوان مبني بر اين به هر حال به نظر مي. »كارشناسان در مقابل ديوان

 69ي مـاده  2بنـد  (كه اداي شهادت بايد شخصاً توسط شاهد در نـزد ديـوان صـورت گيـرد     
غايرتي بين اين دو ماده وجود ندارد از نظر ما م). 135 :1388 صابر،( مغايرت دارد) اساسنامه

 69قسـمت اخيـر بنـد دوم مـاده     . شهادت در ديوان منحصر به شهادت حضوري نيست زيرا
تواند اجازه دهـد كـه مطـابق ايـن      دارد ديوان مي المللي مقرر مي اساسنامة ديوان كيفري بين

صورت ضبط شـده  اداي شهادت به نحو شفاهي يا به » ادله آيين دادرسي و«اساسنامه و نيز 
وقتـي كـه   . هـا انجـام پـذيرد    ي اسناد و يا دسـت نوشـته   بصري و يا ارائه در وسايل سمعي و

شود، مكلف به اداي شهادت است مگر اين شاهدي بر مبناي رضايت خود در ديوان حاضر مي
آمـده طـور ديگـري مقـرر شـده       68ماده  نامه و آيين دادرسي و ادلّه و آنچه در كه در اساس

هاي موضوع اين مواد از جملـه شـامل اظهـارات    شهادت .)108 :1386 شريعت باقري،( باشد
شغلي  ةپزشك، وكيل مدافع يا روحاني مذهبي است كه نوعي رابط افرادي نظير پزشك، روان

اي مراعات شود، يـا شـامل   يا عاطفي ميان اين افراد با متهم بوده است و لذا بايد اصول حرفه
احمر است كه محرمانه بوده و افشـا  المللي صليب سرخ و هاللبيني شهادت مقامات كميته

شهودي كه طوعـاً قصـد    ةتحقيقات، دادستان شهادت كلي ةبدين ترتيب در مرحل. گردندنمي
در . نمايـد اداي شهادت دارند را، يا مستقيماً و يا توسط كشورهاي عضو، اخذ و نگهداري مـي 

هـم  ) 69 ةبه ويـژه در مـاد  (لّه كه در اساسنامه ديوان ي اصول ناظر بر اداين مرحله نيز كليه
از جمله شاهد بايد قبل از اداي . چنين در آيين دادرسي و ادلّه آمده است، بايد مراعات گردد

  ).135: همان صابر،( شهادت در خصوص واقعيت داشتن گواهي خود، سوگند ياد كند
  

  :گيرينتيجه. 6
وجوب اداي شهادت در حقوق اسالم، جلـب شـاهد را   هرچند، شايد بتوان با مفروض دانستن 

واجب، واجب دانست، ليكن با نبود چنين الزامي در حقوق ايـران بـراي    ةاز باب وجوب مقدم
المللـي و  هاي محاكم بين اساسنامه. توان بر مبناي محكمي استوار كردشاهد، جلب او را نمي

بـارزه بـا جنايـات مهـم بشـري وضـع       المللي، در راستاي مبين هايي كه در فضايكنوانسيون
ي متهمان اين دسـت  اند، اگرچه به اظهارات شهود در راستاي كشف حقيقت و محاكمهشده

-انـد كـه همـواره فصـلي از اسـاس     اي به جلب شهود نكردهجرايم نيازمندترند، نه تنها اشاره

ايت و حفاظت بيني تمهيداتي در راستاي حمهاي خود را به دفاع از حقوق شهود و پيش نامه
به نظر ما جلب شاهد در شرايط قانوني فعلي كه هيچ الزامي قانوني براي . انداز آنها قرار داده

آيين دادرسـي كيفـري    ةاليح. پذير نيستشهود در راستاي اداي شهادت وجود ندارد توجيه
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بينـي  المللي بـه پـيش  ايران در نسخه اوليه خود، متأثر از حقوق كشورهاي ديگر و اسناد بين

تمهيداتي در راستاي حمايت از شهود دست زده بود كه البته برخي از اين تمهيدات نيـز در  
  . نسخه دوم اليحه به دست فراموشي سپرده شد

تضـمين حقـوق شـاهد، در مسـير حصـول بـه يـك نظـام          ةدر مجموع حقوق ايران در زمين
توجه مقنّن به اين  .وبروستي ريهادادرسي مبتني بر حقوق بشر و عادالنه، با خالء و كاستي

دهـي نظـام دادرسـي    باشد كـه موجبـات سـوق   ها، امري الزم و ضروري ميخالءها و كاستي
 .دينما يكيفري كشورمان را به سمت و سوي يك نظام دادرسي مترقّي فراهم م

  
  : منابع و مĤخذ. 7
 قرآن مجيد -

   .فارسي) الف
 :جلد چهارم، چاپ اول، تهران ها،نديشها -آيين دادرسي كيفري ،)1384( آخوندي، محمود .1

  .مجد
حسـن   ةترجمـ  آيين دادرسي كيفـري، ، )1377( برنار ،بولك ،ژرژ ر،لواسواستفاني، گاستون،  .2
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