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چکیده

شهادت غیرحضوری عنوانی کلی و شامل روشهایی است که دادگاه به شهادتی که در خاار ا
دادگاه ضبط شده است به عنوان دلیل اثبات جار اعتباار مایدهاد حقاوق کیفاری ایاران باه
مشروعیت برخی ا مصادیق شهادت غیرحضوری تصریح کرده است در پرونادۀ «ویلیاا روتاو»
) ،(William Rutoمعاون رئیسجمهوری کنیا ،در پیوند با خشونتهاایی کاه پاس ا انتخاباات
سال  1770در این کشور رخ داد ،دادستان شهودی را بهعنوان دلیل معرفی کرد که حاضر باه
ادای شهادت در دادگاه نشدند تالشهای یاد دادستان در ایان ماورد نتی اه ناداد و درنهایات
دادگاه رأی خود را مبنی بر عد پذیرش شهادتِ ا قبل ضبطشده صادر کرد باا اینهاه در رویاۀ
قضایی و اسناد بینالمللی برخی ا مصادیق شهادت غیرحضوری بهصراحت ماورد پاذیرش قارار
گرفته است ،اما اعتبار حقوقی آن بهعنوان دلیل همچنان مورد تردید قرار دارد ا جانا دیرار
در راستای حمایت ا حقاوق ماتهم ماواردی در قاوانین کیفاری ایاران و اساناد باینالمللای و
اساسنامۀ دیوان دیده میشود که در تناقض با پذیرش شاهادت غیرحضاوری اسات برخای اماا
روشهایی را بهعنوان بادیل روش شاهادت غیرحضاوری مطارد کاردهاناد ،ا قبیال روش ادای
شهادت در حضور شخص و یا نهاد بی طرف و روش اعطای نیابات قضاایی نرارنادگان پاهوه
حاضر با استفاده ا روش تحقیق تحلیلی -توصیفی و با بهرهگیری ا شیوۀ کتابخاناهای شاهادت
غیرحضوری و مصادیق آن را در آئین دادرسی کیفری ایران و اسناد بینالمللای و رویاۀ قضاایی
بینالمللی مورد بررسی قرار دادهاند همچنین تبیین شده است که شهادت غیرحضوری چروناه
و کدا حقوق متهم را نقض می کند و برای اینهه بتاوان هام ا روش شاهادت غیرحضاوری در
جهت اثبات جر استفاده کرد و هم حقوق متهم را رعایت نمود ،چه راههارهایی وجود دارد
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حفاظت ا شهود ،حقوق متهم ،دادگاه بینالمللی کیفری ،رویۀ قضایی بینالمللی ،شهادت غیرحضوری
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مقدمه
مطابق سیستم حقوقی ایران و کامنال در میان ادلۀ اثبات ،شهادت ا جایراه ویاههای برخاوردار
است اظهاراتی که شهود در دادگاه ارائه میکنند در اثبات اتها نقا مهام و اساسای دارد در
مان تدوین اساسنامۀ دیوان بین المللی کیفری تالش یادی صورت گرفت تا یهی ا دو سیستم
رومی -ژرمنی و یا کامنال بهعنوان سیستم قضایی دیوان مورد تأیید قرار بریرد (حبیبی م ناده
و کریمی ،1918 ،ص  )11پس ا برو اختالفات شدید بین اعضا ،درنهایت سیستم مخاتلط در
اساسنامۀ دیوان بهعنوان راهحل بنبست موجود مورد پذیرش دولاتهاای عضاو قارار گرفات و
اساسنامۀ دیوان تصوی شد
شهادت شهود ا جمله ارکان اساسی تحقیقات جنایی بهشامار مایرود ،یارا در بسایاری ا
موارد کشف حقیقت و صدور حهم عادالنه بدون همهاری کسانی که خود در صحنۀ وقاو جار
حضور داشته ،چرونری ارتهاب آن را مالحظاه کارده یاا مطلبای را شانیدهاناد ،میسار نیسات
(مؤذن ادگان و رئوفیان نائینی ،1911 ،ص )178؛ تاجایی که برخی ا علماای حقاوق شاهود را
به مثابۀ چشم و گوش دستراه عدالت کیفری تعبیر کردهاند (آشوری ،1918 ،ص  )119به ایان
لحاظ هرکدا ا دادستان و متهم در ارائۀ اسناد و مدارک اثبات جر و اثبات بایگنااهی ماتهم
آ ادی کامل دارند؛ به اینصورت که میتوانند به ادلۀ کتبی یا شفاهی ا قبیال شاهادت اساتناد
نمایند (سادات میدانی ،1919 ،ص )191
اما یهی ا چال های جدی در نظا حقوق کیفری بینالمللای ،تعاار قواعاد حفاظات ا
شهود و حقوق متهم است؛ بهگونه ای که در صورت عد حضور شاهد در دادگاه ،برخی ا حقوق
دفاعی متهم ممهن است نقض شود (رئوفیان و حسن اده محمدی ،1911 ،ص  )19راهحلهای
مطردشده در دادگاه یوگسالوی سابق و دیوان بین المللی کیفری ،درواقع مسیر جدیادی اسات
برای اینهه هم بتوان به ادلۀ اثبات مخصوصاً اظهارات شاهود دسات یافات و هام اینهاه امنیات
کسانی را که حاضر به ادای شهادت میشوند ،حفظ کرد اما ایان روش باا وجاود محاسانی کاه
دارد ،انتقادات جدیای نیز متوجۀ آن است عمدهترین انتقاد این اسات کاه باهکاارگیری روش
شهادت غیرحضوری برخی ا حقوق دفاعی متهم را مختال مایساا د ()Cutler, 1988, p. 235
دفا متهم متهی به دالیلی و مدارکی است که ا سوی دادستان ارائه مایشاود و مساتلز ایان
است که متهم ا تما مدارک و دالیلی که قرار است علیه وی استفاده شود اطال داشته باشد و
بتواند برای دفا ا خود کاری ان ا دهد (همان ،ص  )171در پروندهای که علیه ویلیاا روتاو،
معاون رئیس جمهور کشور کنیا ،در دادگاه بینالمللی کیفری با شد ،در جریان رسیدگی به این
پرونده ،دادستان به اظهارات شهودی استناد کرد که برخی ا آنها در دادگاه حاضر نشدند و یاا
اظهارات آنها بهگونه ای تغییر یافت که بیشتر به نفع متهم تما شد درحالی کاه دادساتان باه
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اظهارات شهود غیرحضوری اصرار داشت ،اما متهم و وکالیشان تأکید داشتند تا شاهود یادشاده
در دادگاه حضور یابند و به همین دلیل بود که رسیدگی به این پرونده بعد ا مادتهاا باه نفاع
متهم تما شد و دیوان درخواست دادستان را رد و پرونده را مختومه اعال کرد
منظور ا شهادت غیرحضوری در این مقاله روشی است که شاهد شخصاً در دادگااه حضاور
فیزیهی ندارد ،بلهه مشاهدات خوی را ا طریق وسایل الهترونیهای ا قبیال ویادو کنفارانس،
شهادت در حضور شخص ثالث بیطرف ،شهادت ضبطشده به صورت صوتی یا تصاویری و یاا ا
طریق پست یا نامه به دادگاه رسایدگیکنناده مایفرساتد هرچناد باه صاورت کلای شاهادت
غیرحضوری در برخی ا کشورها و اسناد بینالمللی مورد پذیرش قرار گرفته ،اما درعمل پاس ا
مختومه اعال شدن پروندۀ روتو ،این انریزه برای قضات و حقوقداناان ای ااد شاد کاه ماهیات
حقوقی و اهمیت و درجۀ اعتبار این نو شهادت را بیشتر ماورد توجاه قارار دهناد ا آن اا کاه
شهادت غیرحضوری بخشی ا اقداماتی است که در راستای حمایت و حفاظت ا شاهود صاورت
میگیرد ،نویسندگان یادی هریک ا مصادیق شهادت غیرحضوری را در ضمن مباحث حمایات
ا شهود مورد بحث قرار داده اند ،اما نویسنده به تحقیق مستقلی که شهادت غیرحضاوری را باه
صورت تطبیقی بین قانون آئین دادرسی کیفری ایران و اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی مورد
مطالعه قرار داده باشد ،دست نیافته است؛ لذا پهوه حاضر موضوعی جدید بوده ،میطلباد تاا
مورد بحث قرار گیرد نرارنران این نوشته تالش دارند با تأکید بر پروندۀ «ویلیا روتو» ،باه ایان
پرس ها پاسخ دهند که مبنای شهادت غیرحضوری در آئین دادرسی کیفری ایران و اساسنامۀ
دیوان بین المللی کیفری چیست و چه توجیه حقوقی دارد؟ و اینهه اساتفاده ا ایان روش ادای
شهادت با کدا حقوق متهم در تعار قرار میگیرد؟ بهنظر میرسد برخی ا مصادیق شاهادت
غیرحضوری در اساسنامۀ دیوان با این شرط که حقوق متهم را نقض نهند ،ماورد پاذیرش قارار
گرفته و قانون آئین دادرسی کیفری ایران نیز اکثر مصادیق شهادت غیرحضاوری را باه صاورت
مشروط مشروعیت بخشیده است

 .1مفهومشناسی شهادت غیرحضوری و مصادیق آن
شهادت غیرحضوری ا مباحث جدیدی است که در علم حقوق مطرد مای شاود ،یارا آنچاه در
گذشته ا مفهو شهادت در ذهن متبادر شده ،ادای شهادت در حضور دادگاه باوده اسات پاس
ال است تا نراه گذرایی به بررسی مفهو حقوقی شهادت غیرحضوری داشته باشیم

 .1 .1مفهوم شهادت غیرحضوری
شاهد در لغت به معنای حاضر ،نراهکننده ،مشاهدهکنندۀ امری یا چیزی اسات (دهخادا1909 ،
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 ،1ص  )11971و در اصطالد نقلکنندۀ حادثاهای اسات کاه پای تار رخداده ،شااهد آن را
دیده ،شنیده یا لمس کرده و یا چشیده یا بوییده باشاد (کاتو یاان ،1 ،1919 ،ص  )0اصاوالً
شاهد باید در دو جا شخصاً حضور داشته باشد؛ یهی مانی که واقعاۀ مشاهودبه در حاال وقاو
است و دیرری هنرا ادای شهادت نزد مقا قضاایی (سوانساون و همهااران ،1911 ،ص )191
درصورتی که شاهد نتواند در یهی ا این دو مورد حضور داشته باشد ،بحث شهادت غیرحضوری
مصداق پیدا میکند پس اگر بخواهیم تعریفی ا شهادت غیرحضوری ارائاه دهایم ،بهتار اسات
اینگونه بروییم :شهادتی است که شاهد اصلی در جلسۀ دادگاه شخصاً حضور نداشته باشد
طبیعی است که در برخی موارد حضور شهود در دادگاه متعذر یا متعسر باشد در این صورت
لزو اجرای قوانین و تأمین عدالت قضایی اقتضاا دارد تاا اظهاارات شاهود باا اساتفاده ا روش
شهادت بر شهادت ،شهادت ا طریق فناوری و تهنولوژی ،شهادت ضابطشاده و ساایر روشهاا
استفاده شود به این ترتی  ،ش هادت غیرحضوری خود متشهل ا سا وکارهای متفاوتی است که
وجه اشتراک همۀ آنها عد حضور فیزیهی شاهد در جلسۀ دادرسی است (قرجهلو ،1910 ،ص
 )07مادۀ  119قانون م ا ات اسالمی مصادیق شهادت غیرحضوری را باا صاراحت بیاان کارده
است ،ولی در اساسنامۀ دیوان به برخی ا مصادیق شهادت غیرحضوری با ایان قیاد کاه حقاوق
دفاعی متهم را نقض نهند ،اعتبار داده شده ،اما برخی مصادیق آن همچنان مورد مناقشه است

 .2 .1مصادیق شهادت غیرحضوری
چنانکه اشاره شد ،شهادت غیرحضوری عنوان کلی اسات کاه چناد ساا وکار ادای شاهادت را
شامل میشود لذا بار ترین مصادیق آن را میتوان چنین برشمرد:

 .1 .2 .1شهادت کتبی ()Deposition
برای اینهه بتوان افراد را تشویق به ادای شهادت کرد ،باید روشهای آسان و بدون دردسر بارای
أخذ اظهارات شهود در نظا های حقوقی تعبیه شود تا شاهد بتواند آنچه را کاه دیاده اسات باه
گوش دستراه عدالت قضایی برساند یهی ا این روشها ،اعتبار دادن به شهادت کتبی است کاه
در مادۀ  01قواعد رسیدگی دادگاه بین المللی کیفری آمده است به این منظور هریک ا طرفین
میتواند ا شعبۀ بدوی صدور دستوری برای شهادت کتبی و انتصاب یک مقا ناظر بر أخذ آن را
درخواست کند این درخواست باید کتبی و شامل تما اطالعات مربوطه ،همچون ناا و نشاانی
شهود ،موضوعات مورد سؤال ،تاریخ و محل أخذ شهادت و شرایط استثنایی توجیاهکننادۀ ایان
درخواست باشد شعبۀ بدوی درخواست شهادت کتبی را در صورت احرا این دو شرط میپذیرد:
موجه بودن أخذ شهادت کتبی به دلیل شرایط استثنایی ،و احرا عادالنه بودن استفاده ا آن در
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محاکمه (ابراهیم گل ،1918 ،ص  )178ا این روش عموماً در مواردی که یک شاهد مهم که در
مراحل تحقیقات و پی ا جلسۀ محاکمه مورد با جویی قرار گرفته است و ساسس باه دالیلای
همچون بیماری شدید ،مرگ ،تهدید و ناپدید شدن غیرقابل دساتر باوده یاا تمایال باه ادای
شهادت ندارد ،مورد استفاده قرار میگیرد در این روش امهان مورد سؤال قرار دادن شاهد وجود
ندارد ،بااین حال طبق شرایط خاص و با وجود اعترا متهم ،دادگاه ممهن است تصمیم بریارد
اظهارات شاهد را قبل ا محاکمه و در مواردی بهکار ببرد که برای مثال ،تشخیص دهد شاهد در
وضعیت خاصی ناشی ا تر یا اضطراب قرار دارد که در نتی ۀ آن ممهن است شهادت وی باا
اظهارات قبل ا محاکمه تفاوت داشته باشد (مهدویپور ،1911 ،ص )198

 .2 .2 .1شهادت از طریق اینترنت و فناوری یا جلسات غیرعلنی
حضور شاهد در جلسۀ دادگاه بهترین فرصت برای گروه بزههار است کاه باا شناساایی شااهد و
اطال ا هویت وی در مقا انتقا ا وی برآیند ( )Best, 1870, p. 154برای دفع این تهدیدات،
بهترین روش آن است که هویت شاهد مخفی بماند یهی ا راههارهایی که تهنولوژی جدیاد در
اختیار سیستم عدالت کیفری قرار می دهد ،ادای شهادت ا طریق تلویزیون مداربساته و ویادیو
کنفرانس و استفاده ا ت هیزات الهترونیهی برای تغییار چهاره و صادا اسات (ماوذن ادگاان و
رئوفیان نائینی ،1911 ،ص  )171درواقع تساوی حقوق متهم و شاهود ،مساتلز آن اسات کاه
عین اقداماتی که برای رعایت حقوق متهم صورت میگیارد در جانا مقابال بارای شاهود نیاز
اجرایی شود (سوانسون و همهاران ،1911 ،ص )108
بند  1مادۀ  91اساسنامه استفاده ا تهنولوژی را در ادای شاهادت ماورد پاذیرش قارار داده
است و چنین صراحت دارد« :به عنوان اساتثنایی بار اصال دادرسای علنای مقارر در ماادۀ ،90
شعبات دیوان میتوانند [برای حفاظت ا قربانیان ،شهود یا متهم] هار مرحلاهای ا دادرسای را
بهصورت غیرعلنی برگزار نمایند یا اجا ۀ ارائه ا طریق وسایل الهترونیهی یا ساایر وساایل ویاهه
بدهند » بند  1مادۀ  91کنوانسیون مریدا نیز به ادای شهادت ا طریق فناوری ارتباطات مانند
ویدئو و سایر وسایل مناس تأکید کرده است مادۀ  119قانون م ا ات اسالمی به قضات اجاا ه
میدهد تا در صورت تعذر حضور شهود ،به شهادت صوتی -تصویری نده یا ضبطشاده ،باا ایان
شرط اعتبار دهد که صحت انتساب آن به شاهد احرا گردد تبصارۀ  1ماادۀ  179قاانون آئاین
دادرسی کیفری نیز شهادت ا طریق وسایل الهترونیهی را در صورتی معتبر میداناد کاه دلیال
پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد درحاالی کاه ماادۀ  19آئاینناماۀ حمایات ا
شهود و مطلعان در این مینه اینگونه تصریح میکند« :در راستای اعمال بند «پ» ماادۀ 119
قانون مقا قضایی میتواند ا طریق هر وسیلهای که امهان دیادن و شانیدن همزماان صاوت و
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تصویر یا صرفاً شنیدن صوت شاهد یا مطلع باشاد ،اظهاارات آنهاا را اساتما نمایاد» برخای ا
حقوقدانان ،مواد  119قانون م ا ات اسالمی 119 ،قانون آئین دادرسی کیفری و  19آئینناماه
را چنین توجیه و تفسیر کردهاند که استما اظهارات شاهد ا راه دور بعد ا احرا هویت وی باا
صدا در دادسرا ممهن است ،ولی در دادگاه چون ایان مرجاع ،مصادر صادور حهام اسات ادای
گواهی به صورت صوتی -تصویری نده ان ا گردد تا برای قاضای صاادرکنندۀ حهام شابههای
برای انتساب صدا به شاهد معرفیشده وجود نداشته باشد (شااکری و رضاایی ،1919 ،ص )11
بنابراین شهادت ا طریق وسایل الهترونیهی بهعنوان یهی ا مصاادیق شاهادت غیرحضاوری در
اساسنامۀ دیوان و قانون آئین دادرسی کیفری ایران ا اعتبار حقوقی کافی برخوردار است اما در
مورد رویارویی حضوری شاهد با متهم یا طرفین دعوی بر مبنای حقوق ایران ،اصل بر حضاوری
بودن است؛ مرر آنهه مقا قضایی غیر ا آن را تشخیص دهد (همان ،ص )19

 .3 .2 .1شهادت بر شهادت ))Testimony ontestimony
یهی دیرر ا مصادیق شهادت غیرحضوری ،شهادت بر شهادت بهعنوان یهی ا ادلۀ اثباات دعاوا
است امرو ه موارد یادی وجود دارد که حضور شاهد اصالی در دادگااه متعاذر اسات و مبناای
حهم دادگاه را شاهد فرعی تشهیل میدهد (همان ،ص  )07شاهد فرعی یا هماان subsidiary
 testimonyانرلیسی ،شاهدی است که مستقیماً واقعاه را ندیاده و نشانیده ،ولای ا کسای کاه
شاهد مستقیم بوده ،اطال یافته است؛ این نو شاهادت دراصاطالد باه ناا شاهادت فرعای یاا
شهادت بر شهادت یاد میشود (جعفری لنررودی ،1900 ،ص  )911این نهته را نباید ا یاد برد
که شهادت بر شهادت ،درواقع موردی است که شاهد اصلیِ واقعه حضور ندارد ،اما شااهد فرعای
اظهارات شاهد اصلی را به دادگاه انتقال میدهد؛ بنابراین شهادت بر شاهادت صارفاً نسابت باه
شنیدهها تحقق پیدا میکند نه دیدهها
برخی ا نظا های حقوقی شاهادت بار شاهادت را باهعناوان دلیال اثباات موضاو  ،معتبار
میدانند؛ همانند نظا حقوقی کیفری اساال (ن فای1977 ،ق ،ص 117؛ طباطباایی1979 ،ق،
ص  )989بر اسا مادۀ  111قانون م ا ات اسالمی ایران شهادت بر شهادت در صورتی معتبر
است که شاهد اصلی فوت کرده باشد ،غای باشد و یا به هر دلیلی حضور شاهد متعذر باشد در
حقوق کامنال مخصوصاً کشور انرلستان چنین شهادتی ،به استثنای موارد خاص ،ار ش اثباتی و
اعتبار حقوقی ندارد؛ به دلیل اینهه اوالً احتمال اشتباه در با گویی واقعه ا ساوی شااهد فرعای
یاد است ،ثانیاً امهان اینهه به پرس های متقابل ماتهم پاساخ داده شاود وجاود نادارد ،ثالثااً
شهادت بر شهادت درواقع اظهارات خار ا دادگاه است که نمیتواند باار اثبااتی داشاته باشاد
( )Kean, 2000, p. 316اساسنامۀ دیوان بینالمللی کیفاری در ماورد اعتباار و یاا عاد اعتباار
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شهادت بر شهادت بهعنوان دلیل اثبات جر ساکت است و مطالعه رویۀ دیوان نشان میدهد که
شهادت بر شهادت با ماهیت حقوقی که در نظا حقاوقی اساال و حقاوق کیفاری ایاران دارد،
نمیتواند بهعنوان دلیل مستقل مورد پذیرش باشد

 .4 .2 .1دلیل اصلی ()original evidence
منظور ا دلیل اصلی دلیلی است که اگرچه در خار ا دادگاه ابرا شده ،اما دارای چنان قوت و
اعتباری است که میتواند بهعنوان دلیل مستقل مستندِ حهام قارار گیارد تفااوت شاهادت بار
شهادت با دلیل اصلی در صراحت و عاد صاراحت آنهاسات دلیال اصالی ا صاراحت کاافی
برخوردار است ،برخالف شهادت بر شهادت که احتمال خطای شاهد یاد اسات بارای مثاال در
پروندهای که فرد به خرید اموال مسروقه متهم است ،دادستان میتواند به این دلیل استناد کناد
که سارق در مان فروش به خریدار گفته که این اموال مسروقه است ،پس دلیل اصلی است ناه
شهادت بر شهادت اساسنامۀ دیوان در مورد دلیل اصلی مقرراتِ صریحی ندارد ،اما ا محتویاات
برخی مواد میتوان پی برد که دیوان میتواند با مراجعه به حقوق داخلایِ برخای ا کشاورهاای
عضو ،به اظهارات ثبتشده در خار ا دادگاه بهعنوان دلیل اصلی اعتبار دهد

 .5 .2 .1شهادت ضبطشده بدون حضور متهم یا وکیل مدافع وی
یهی ا مصادیق شهادت غیرحضوری ،بلهه جن الیترین مصداق آن ،روشی اسات کاه اظهاارات
شهود به هر طریقی بدون حضور متهم و یا نمایندۀ قانونی وی ثبت و ضابط مایشاود در ایان
روش امهان اینهه شاهد به پرس های متهم ،دادستان و یا قاضی پاسخ دهد ،وجود ندارد ضبط
اظهارات شهود میتواند در دادگاه و نزد دادستان یا نهادهای ملای و باینالمللای صاوت گرفتاه
باشد برابر بند  1مادۀ  91اساسنامه ،دیوان میتواند اجا ه دهد ادای شهادت به نحو شفاهی و یا
به صورت ضبطشده در وسایل سمعی و بصری و نیز با ارائۀ اسناد یا دستنوشتهها بدون حضاور
وی در دادگاه صورت پذیرد ،مشروط بر اینهه حقوق دفاعی متهم را نقاض نهناد (کریانرسااک،
 ،1919ص  )880مادۀ  119قانون م ا ات اسالمی شهادتِ ا قبل ضبطشده را با این شرط کاه
نسبت آن به شاهد احرا گردد ،معتبر دانسته و ا حقوق ماتهم ناا نبارده اسات دادساتان در
پروندۀ «ویلیا روتو» ،اظهاراتی را که شهود پی تر ابرا کرده بودند و در دادستانی ضابط شاده
بود بهعنوان دلیل اثبات اتهامات وی ارائه کرد ،اما دادگاه این اظهارات را بهعنوان دلیل مساتقل
کافی ندانست و اعتراضات متهم را مبنی بر بیاعتباری چنین شهادتی تأیید کارد ( Prosecutor
 ) v. Williamruto and Joshuaarap sang: December, 2013بحث اساسی این اسات کاه آیاا
چنین شهادتی مبنای حقوقی دارد؟

051

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،00شمارۀ  ،0بهار و تابستان 0911

 .2جایگاه حقووقی شوهادت غیرحضووری در آئوین دادرسوی کیفوری
ایران و اسناد بینالمللی و رویۀ قضایی دادگاههای بینالمللی
اساسنامۀ دادگااه باین المللای یوگساالوی ساابق و رونادا مقرراتای را بارای حفاظات ا شاهود
پی بینی کرده بود که در برخی موارد امهان این را فراهم میکرد کاه شاهود بادون حضاور در
جلسۀ دادگاه اظهارات خود را له یا علیه متهم ادا نمایند دادگاه بینالمللی کیفری ( )ICCنیز با
پذیرش ت ربۀ دو دادگاه پی گفته مقرراتی را برای حفظ امنیات شاهود در مرحلاۀ دادرسای و
تحقیق وضع کرده است؛ ا جملۀ این مقررات مادۀ  91اساسنامۀ دیوان است که به دادگااه ایان
صالحیت را میدهد که حتی به اظهارات ضبطشدۀ شهود نیز اهمیت داده ،رسیدگی نماید ایان
درحالی است که کمیسیونهای بینالمللی در مورد اظهارات شهود در خار ا دادگاه باهعناوان
دلیل اثبات جر دیدگاه مساعدی نداشته ،آن را در تناقض با حقوق ماتهم قلماداد مایکنناد و
رویۀ دادگاههای بینالمللی نیز بر این باوده اسات کاه در برخاورد باا اظهاارات شاهود احتیااط
بیشتری را بهکار بندند در قد نخست باید ببینیم که شهادت غیرحضوری بهعنوان یاک دلیال
اثبات چه مبنایی در اسناد بینالمللی و رویۀ قضایی دادگاههای بینالمللی دارد

 .1 .2جایگاه شهادت غیرحضوری در آئین دادرسی کیفری ایران و اسناد بینالمللی
معاهدات بینالمللی مانند میثااق باینالمللای حقاوق مادنی و سیاسای ( ،) 1199کنوانسایون
اروپایی حمایت ا حقوق بشر و آ ادیهای بنیادی ( ،) 1187کنوانسیون امریهایی حقاوق بشار
( ) 1191و منشور افریقایی حقوق بشر و تودهها ( ) 1111باهمثاباۀ مهامتارین مناابع حقاوق
بینالمللی کیفری ،مقرراتی را در خصوص حقوق متهم پی بینی کردهاند که به نحوی شاهادت
غیرحضوری را ناقض حقوق متهم دانسته ،بر عد اعتبار آن تأکید دارناد (تقایپاور ،1917 ،ص
 )17برای نمونه ،مادۀ  19میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حضور شهود را بارای پاساخ
به پرس های متهم ،دادستان و هیئت قضایی ضروری قلمداد کرده است کنوانسیون امریهاایی
حقوق بشر که ا جمله معاهدات الزا آور منطقهای حقوق بشار اسات ،در قسامت «و» ا بناد 9
مادۀ  1حضور شاهد در جلسۀ رسیدگی دادگاه را ا شرایط محاکمۀ عادالنه بیاان نماوده اسات
( )Burgenthal,T and Shelton, D, 1995, p. 1همچنین نهادهایی مانناد کمیتاۀ حقاوق بشار
سا مان ملل و دیوان اروپایی حقوق بشر که در راستای اجرای مواد اسناد و معاهدات پی گفتاه
ای اد شدهاند ،به تفسیرِ مقررات راجع به حقوق متهم که به ضمانتهای شهلی مربوط میشاود،
پرداختهاند ()Joseph, et al, 2000, p. 291
بر اسا مادۀ  91مواد دادرسی و ادله در دیوان بینالملل کیفری ،شهادتِ ا قبل ضبطشده باا دو
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شرطْ قابل پذیرش است -1« :در مورد شاهدی که قبالً گواهی او ضبطشده و در شعبۀ بادوی حاضار
نیست ،دادستان و وکیل مدافع قبالً در مان ضبط گواهی هردو فرصت پرس ا شاهد را داشتهاناد؛
یا  -1درصورتیکه شاهدی گواهی وی قبالً ضبطشده ،در شعبه حاضر بوده و اعتراضی به ارائۀ گاواهی
ا پی ضبطشده نداشته و دادستان ،متهم و دادگاه فرصات پرسا ا شااهد در خاالل دادرسای را
داشته باشند» مادۀ  119و  111قانون م ا ات اسالمی نیز شهادت ضبطشده ،شهادت بار شاهادت و
شهادت ا طریق وسایل الهترونیهی را معتبر دانسته بهعنوان ادلۀ اثبات جر قلمداد کرده است

 .2 .2شهادت غیرحضوری در رویۀ قضایی محاکم بینالمللی
مطابق رویۀ محاکم بین المللی کیفری خاص دسترسی به شهود ا تعهدات فوقالعادۀ دادگااه در
تضمین محاکمۀ عادالنه بر اساا مقاررات اساسانامه محساوب شاده اسات ( Prosecutor V.
 )Sikirica et al, 23 May 2001دیوان اروپایی حقوق بشر استفاده ا «شهود گمنا » 1را بهطور
کلی منع نهرده ،اما توصیه نموده است تا استفاده ا چناین رویاهای محادود گاردد و صارفاً در
مواردی بهکار گرفته شود که ضرورت آن محسو باشد (خل ی ،1919 ،ص )179
دادگاه بینالمللی کیفری در موارد مختلفی هویت شهود را ا عمو رسانهها مخفی نراه داشاته
و در این موارد ا شیوۀ جلسات غیرعلنی یا تغییر چهره و یا حضور در جلسات علنی با نا مساتعار
اساتفاده کارده اسات ( )Prosecutor V. Kmojelac, October 26, 2000در تااریخ رویاۀ قضاایی
محاکم بینالمللی خاص تنها موردی که هویت شاهد در تما مراحل رسیدگی مخفی نرااه داشاته
شد ،پرونادۀ «تاادی » (Tadić) 1باود کاه ماورد انتقاادات شادید حقاوقداناان نیاز قارار گرفات
( )Prosecutor V. Tadec, August, 1995کمیتۀ حقوق بشر با تأکید بار الازا شاهود نسابت باه
حضور در دادگاه ،استفاده مراجع قضایی دولتهای عضو میثاق بینالمللی حقوق مادنی و سیاسای
ا اظهارات کتبی ارائهشده ا سوی شهود را باه صاراحت مغاایر باا مقاررات میثااق دانساته اسات
( )Safferling, 2001, p. 277این درحالی است که بخ مهمی ا آرای دیوان اروپایی حقوق بشار
 1گمنامی شاهد به این معناست که به شاهد اجا ه داده شود بدون اعال نا  ،آدر  ،شغل یا دیرر مشخصات وی
را که هویت را برای طرف مقابل شناسایی میکند ،شهادت دهد
 1تادی  ،محافظ یهی ا کمپهای ندان صربهای بوسنی بود وی متهم به شرکت در جرایم جنری و جرایم
ضدبشریت شد که در آن کمپها اتفاق افتاده بود در فوریه سال  ،1119دوسهو تادی در مونیخ آلمان دستریر
شد و در آوریل سال  1118به دیوان بینالمللی برای یوگسالوی سابق منتقل شد او به لحاظ نقض شدید
کنوانسیونهای ژنو ،قوانین و عرفهای جنگ و جرایم علیه بشریت بهموج مواد  98- 1در ارتباط با بند 1
مادۀ  0اساسنامه مسئول بود شعبۀ ت دیدنظر دادگاه کیفری بینالمللی یوگسالوی سابق در سال  1111رأی
خود را در این پرونده صادر کرد جریان رسیدگی دادگاه ا حیث اخفای هویت شهود حائز اهمیت است
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در خصوص عد افشای هویت شاهد ،صادر شده و در پرونادههاای متعاددی عاد افشاای هویات
شهود و یا اعتبار شهادت غیرحضوری مردود اعال شده است برای مثال در پروندهای که ماأموران
مخفی پلیس بدون آنهه هویت آنان فاش شود ،علیه متهم شهادت دادناد ،دیاوان اعاال کارد کاه
چنین موردی مصداق نقض حقوق متهم است درحالی کاه در رویاۀ دادگااه یوگساالوی ساابق و
روندا مسموعات نیز ا جمله ادلۀ اثبات تلقی شد و شعبۀ ت دیدنظر دادگااه یوگساالوی در تعریاف
مسموعات بیان کرد که مسموعات شامل اظهارات اشخاصی است که در خار ا دادگاه بیان شده،
در دادگاه مورد استفاده قرار میگیرد این دادگاه در پرونادههاای «تاادی »« ،داللای »)،) Delalić
«بالسااهی » ( )Blaškićو نیااز پروناادۀ «کااوردی و ساارکز» ) )kordic and cerkezبااهصااراحت
قابلپذیرش بودن مسموعات را بهعنوان دلیل مورد تأیید قرار داده است شعبۀ ت دیادنظر دادگااه
روندا نیز در پروندۀ «روتاگاندا» ( (Rutagandaاعال کارد کاه مطاابق بناد  9ماادۀ  11اساسانامه،
دادگاه اختیارات وسیعی برای پذیرش ادله ا جمله مسموعات دارد ()Lamp, 2002, p. 145
مادۀ  91اساسنامۀ دیوان بین المللی کیفری به دادگااه ایان صاالحیت را اعطاا کارد کاه در
صورت ضرورت می تواند ا اظهارات ضبطشدۀ شهود بهعنوان دلیل اساتفاده کناد اماا درعمال
دادگاه تالش دارد تا در صورت امهان ا ویدئو کنفرانس برای أخذ اظهارات شهود استفاده نماید
تا در کنار حفاظت ا شهود حقوق متهم را نیاز رعایات کارده باشاد یارا اساتفاده ا شاهادت
غیرحضوری با عمدهترین حقوق متهم در تناقض آشهار قرار دارد

 .3شهادت غیرحضوری و نقض حقوق متهم
تأکید بر قواعد محافظت ا شهود هرچند یک ضرورت قضایی و نیز راهی برای سهمگیری شهود
و قربانیان در راستای تأمین عدالت کیفری است ،اما اجرای برخی ا اقدامات محافظت ا شاهود
ا قبیل مخفی ماندن هویت شهود و یا استفاده ا روش شهادت غیرحضوری به حقاوق اساسای
متهم ا قبیل سؤال متقابل ا شهود و یا حق جرد شهود خدشه وارد میکند

 .1 .3حق سؤال متقابل از شهود
بر اسا جزء «ها» بند  1مادۀ  90اساسنامۀ دیوان بین المللی کیفری ،طرد سؤال مستقیم و یا
باواسطه ا شهودی که علیه یا به نفع متهم ادای شهادت میکند ،یهی ا حقوق اساسای ماتهم
شمرده میشود حق سؤال متقابل ا شهود در ماادۀ  11دادگااه یوگساالوی ساابق و ماادۀ 17
دادگاه روندا نیز تصریح شده بود (کریانرسااک ،1919 ،ص  )880رویاارویی ماتهم باا شاهود و
طرد سؤالهای مرتبط با موضو  ،درحقیقت یهی ا اصول محاکمۀ عادالنه و تساوی سالدهاای
متهم و دادستان است (جنتمهان ،1911 ،ص )9
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حق احضار شهود و سؤال ا آنها ،عامل اساسی در تأمین اصل تساوی سالدها و حق دفاا
محسوب میشود (خل ی ،1919 ،ص  )178اما مشهلی که در حقوق بینالملل کیفاری وجاود
دارد ،این است که در صورت امتنا شاهد ا حضور در دادگااه ،های ساا وکاری بارای جلا و
احضار وی وجود ندارد چنانکه در پروندۀ «ویلیا روتو» شهود ا حضاور در دادگااه خاودداری
کردند و دادستان تأکید داشت تا دادگاه شهادت غیرحضوری شهود را بهعنوان دلیال علیاه وی
قبول کند ،اما اعترا متهم و وکالی بر این روش سب شد تاا درنهایات دادگااه دادساتان را
مهلاف باه احضاار شاهود نمایاد ( )Prosecutor v. William samoeiruto, December, 2013؛
شهودی که حاضر به شهادت حضوری و قرار گرفتن در مقابل متهم نبودند یارا روتاو در مقاا
متهم ،معاون رئیسجمهور بود و قدرت یادی داشت و میتوانست بهراحتی بارای شاهودی کاه
علیه وی ادای شهادت میکردند ،مشهل ای اد کند
حق سؤالِ متقابل هرچند با محدودیتهای یادی مواجه است و متقاعد کردن یک شاهد به
پذیرش علنی بودن هویت و اظهاارات خاود بسایار دشاوار اسات ،اماا تصامیم دادگااه کیفاری
بینالمللی در پروندۀ «ویلیا روتو» نشان داد که هی کادا ا اقادامات ال بارای محافظات ا
شهود نمیتواند دلیل بر نادیده گرفتن این حق متهم باشد و بر ضرورت رعایت حق سؤال متقابل
تأکید ش د حضور شاهد در برابر متهم و معرفی هویت شاهد دارای این امتیاا اسات کاه دیرار
جایی برای بحث غیرقابل اعتماد بودن شاهد باقی نمیگذارد ( )Scheer, 2002, p. 65بهرهمندی
ا حق سؤال متقابل به متهم این فرصت را میدهد تا ا مطالبی که شاهود باه نفاع وی عناوان
میکنند استفاده نماید و یا مطال بیان شده علیه خود را مورد ار یابی قرار دهد افزون بار ایان،
مانی که شهود ا سوی متهم و دادستان مورد سؤال قرار میگیرند ،فرصات اساتما و ار یاابی
اسناد برای دادگاه نیز فراهم میآید ()Roberts, 2012, p. 97؛ حتی درصورتی که شااهد حاضار
نیست ا طریق فناوری اطالعات ادای شهادت نماید ،با هم این حق متهم باید تأمین شود
مادۀ  ،90قواعد دادرسی و ادلۀ حق سؤال متهم ا شهود را برابر ماادۀ  91اساسانامۀ دیاوان
بینالمللی کیفری مورد تأکید قرار میدهد و در این مینه چناین صاراحت دارد« :در رابطاه باا
پاراگراف  1مادۀ  91اساسنامه ،شعبه میتواند به شاهد اجا ه دهد که بهوسیلۀ فنآوری صوتی یا
تصویری ،شهادت شفاهی نزد شعبه بدهد به شرطی که ثابت شود که این تهنولوژی امهان ایان
را میدهد که شاهد بهوسیلۀ دادستان ،متهم و خود دادگاه در حین ارائۀ گواهی ماورد باا جویی
قرار گیرد» بر اسا مادۀ  919قاانون آئاین دادرسای کیفاری ایاران ،دادگااه پاس ا اساتما
شهادت شهود ،به طرف مقابل اجا ه میدهد تا سؤاالت را ا شااهد مطارد کناد حاق ساؤال،
طرد سؤال متهم ا شهود در مادۀ  8آئیننامۀ حمایت ا شهود و مطلعان مصوب  19دی 1919
نیز مورد تأکید قرار گرفته است
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بنابراین با استفاده ا روش شهادت غیرحضوری ،یهای ا حقاوقِ در معار تهدیاد ماتهم،
شناسایی شاهد و پرس ا وی خواهد بود؛ حقی که با برنامههای حمایات ا شااهد در تعاار
قرار میگیرد در رویۀ قضایی بسیاری ا کشورها و محاکم بینالمللی تالش شده است تا بین این
دو حقْ تعادل ای اد شود راههارهایی نیز برای دستیابی به این هدف مطرد شده است؛ ا قبیال
اینهه علل اخفای هویت شهود در مراحل مختلف دادرسی ماورد بررسای م ادد قرارگرفتاه ،در
صورت عد توجه به تهدید ،ا ادامۀ اجرای آن جلوگیری گردد راه دیرر این است کاه بایاد باه
متهم اجا ه داده شود تا بهصورت مستقیم و یا بهوسیلۀ وکیل خود بهطور کتبی یاا غیرکتبای ا
شاهد سؤاالتی بسرسد برای استناد به شهادت شاهدی که در دادگاه حضور ندارد باید تالش شود
تا دالیل و امارات با سایر قرائن مطابقت داشته باشد (کریانرسااک ،1919 ،ص  )889عاالوه بار
موارد پی گفته ،درعمل میتوان بهگونهای اقدا کرد که هویت شاهد محفاوظ ماناده ،ساؤاالت
متهم نیز مطرد گردد؛ مانند استفاده ا ویدیو کنفرانس و تلویزیون مداربسته ،و یا اینهاه بعاد ا
شهادت ،شاهد را ا جلسۀ دادگاه خار کرده ،متهم را وارد دادگاه کند ،اظهارات شااهد را بارای
متهم قرائت نموده ،سسس متهم را خار کرده ،سؤاالت متهم را برای شاهد مطرد و پاسخ را أخذ
نماید درصورتی که اظهارات شاهد قبل ا جلسۀ دادگاه استما میشود ،به ماتهم و وکیال وی
این فرصت داده شود تا اظهارات شاهد را بررسی کرده ،به چال بهشند (رئوفیاان و حسان اده
محمدی ،1911 ،ص  )179لذا مقررات ناظر بر حفاظت ا شهود باید بهگونهای اجرایی شود که
این حقِ متهم را نقض نهند ،بر این اسا و با توجه به مفهومی که ا شهادت غیرحضوری ارائه
شد ،استفاده ا شهادت غیرحضوری در تقابل واضح با حق سؤال متقابل متهم است

 .2 .3حق جرح و تعدیل شهود از سوی متهم
ا دیرر حقوقی که برای طرفین دعوی درنظر گرفته شاده ،حاق جارد و تعادیل شااهد اسات
درصورتی که چهره و هویت شاهد برای متهم معلو نباشد ،این حق متهم مخادوش مایشاود،
یرا همواره این احتمال وجود دارد که متهم توانایی ایراد خدشه به شرایط شاهد را داشته باشد،
درحالی که با مخفی ماندن هویت شاهد این حق ا متهم سل میشود حتی در برخای ماوارد
ممهن است شاهد اصالً در صحنۀ حادثۀ تحتِ بررسی حضور نداشاته باشاد ،اماا بارای انحاراف
دادرسی برای ادای شهادت حاضر شده باشد مادۀ  111قانون م ا ات اسالمی ایران با تأکید بار
حق جرد و تعدیل شهود چنین صراحت دارد« :قاضی مهلف است حاق و تعادیل شاهود را باه
طرفین اعال کند» (مؤذن ادگان و رئوفیان نائینی ،1911 ،ص  )117در فقه امامیه حق جرد و
تعدیل شهود ،با اینهه ا حقوق اساسی متهم محسوب میشاود ،در برخای ماوارد قابال اساقاط
است برای مثال ،در این مینه استفتا بهعمل آمده است که آیاا در فقاه امامیاه امهاان مخفای
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کردن هویت شاهد در شرایط اضطرار وجود دارد؟ در صورت مثبت باودن پاساخ ،حاق جارد و
تعدیل شاهد چرونه رعایت شود؟ آیت اهلل نوری همدانی امهان مخفای کاردن هویات شااهد در
موارد اضطرار را جایز شمرده ،امهان استناد به چنین شهادتی را در صورتی که شرایط موردنیاا
شاهد در نظر قاضی محر باشد ،کافی دانسته اند یهی دیرر ا فقها امهان مخفی کاردن هویات
شاهد را درصورتی که در معر جرد و تعدیل نباشد ،جایز دانساتهاناد؛ هرچناد معتقدناد کاه
جرد و تعدیل باید بهگونهای رعایت شود همچنین آیتاهلل علوی گرگانی بر ایان باورناد کاه در
فر وجود خطر جانی یا امثال آن برای شاهد و عادل بودن وی در نظر قاضی ،باا ساقوط حاق
جرد و تعدیل ،امهان استناد به چنین شهادتی جایز است (همان ،ص )179
در دادگاه بین المللی کیفری حق پرس ا گواهان ،کارشناسان و متهماان اصاوالً در قاعادۀ
( 11 )9درنظر گرفته شده اسات ( )Harhoff, 2001, p. 649هادف ا تادوین چناین مقرراتای
تأمین حقوق متهم است که به نظر برخی ا نویسندگان به حدی این حقاوق گساترده و وسایع
است که در بیشتر موارد عمالً مانع م ا ات مرتهبان جرایم باینالمللای مایشاود (بر گار اده و
همهاران ،1918 ،ص  )11درحالی که برخی دیرر بر این باورند که رعایت حقوق متهم یهای ا
دستاوردهای اساسی و مهم حقوق جزای بینالملل بوده کاه نتی اۀ تاالشهاایی اسات کاه در
راستای انسانی کردن حقوق جزا صورت پذیرفته است و باید در راساتای حفاظ آن تاالشهاای
مضاعفی نیز صورت گیرد
با اینهه شهادت غیرحضوری با حق جرد شهود در تعاار قارار دارد ،اماا ماانی ضارورت
استفاده ا روش شهادت غیرحضوری بیشتر ا همه احسا گردیاد کاه ویلیاا روتاو ،یهای ا
متهمان جرایم جنری و جنایت علیه بشریت و نیز ت او جنسی ،پروندهاش به علت عد حضاور
شهود مختومه اعال شد با اینهه دادگاه در این پرونده دالیل و مدارک دادستان را برای توجیاه
و بیان ضرورتِ استفاده ا شهادتِ ا قبل ضبطشده نسذیرفت ،باید اذعان کرد که ادلاۀ دادساتان
بهخوبی میتواند تأیید ضمنی اساسنامه و رویۀ قضایی محاکم بینالمللی و محاکم داخلی برخای
ا کشورها را با خود داشته باشد طرفداران نظریۀ استفاده ا روش شهادت غیرحضوری ،بارای
اثبات اعتبار حقوقی این نظریه دالیل و توجیهاتی مهم دارناد کاه مایتواناد در آیناده ،قضاات
دادگاه را به پذیرش این روش متقاعد سا د

 .4اعتبار شهادت غیرحضوری
در پروندۀ «ویلیا روتو» دادستان روی ملحوظات خاصی ا دادگاه بارها تقاضا کرد تا بار اساا
شهادت غیرحضوریِ شهود به پرونده رسیدگی نماید عمده تارین مساتندات دادساتان را بارای
چنین درخواستی میتوان به موارد یر خالصه کرد:
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 بنااد  1مااادۀ  91اساساانامۀ دیااوان نظاار دادسااتان در مااورد پروناادۀ «ویلیااا روتااو» و
پرونده های مشابه این بود که متهمان که پس ا ارتهاب جر به قادرت مای رساند ،باه
محاکمه کشاندن و جمعآوری ادله در موردشان بسیار دشوار اسات؛ مخصوصااً شاهودی
که قرار است علیه متهم شهادت دهند و هم مان در همان کشاور نیاز ساهونت داشاته
باشند ،با تهدید و خطر جدی مواجاه هساتند باه هماین دلیال ،روشانتارین مصاداق
استثنای مندر بند  1مادۀ  91اساسنامه است مخصوصاً در پروندۀ «ویلیا روتو» بسیار
واضح است که شهود درحالی که قبالً شهادت خودشان را ضبط کرده و برای حضاور در
جلسۀ دادگاه نیز اعال آمادگی نموده بودند ،به یک باره ا حضور در دادگاه سر با دناد
که این خود نشان دهندۀ وجود تهدید و فشاری است که ا سوی متهم یا طرف داران آن
در داخل کشور بر شهود وارد شده است اما قضات دادگاه با این استدالل موافق نبودند،
چراکه بنابه استدالل دادگاه ،تشخیص رسیدگی بر مبنای شهادت ثبتشده یاا شاهادت
غیرحضوری با دادگاه است و نه دادستان ،و دادستان نمایتواناد باه اساتناد ایان مااده
متقاضی رسیدگی بر مبنای شاهادتی شاود کاه محادودکننادۀ حقاوق ماتهم اسات (
 )Prosecutor v. William samoeiruto, December, 2013افزون بر این ،استناد به این
ماده با ایراد دیرری ا سوی دادگاه مواجه بود ،چراکه استناد باه ایان مااده در ماواردی
م ا بود که شاهدْ قربانی خشونت جنسی و یا کودک باشد؛ حال آنهاه در ایان پروناده
چنین مسئلهای وجود نداشت
استناد دادستان به مادۀ  91اساسنامه برای پذیرش شهادت غیرحضوری تا حدودی منطقای
بهنظر میرسید ،یرا بر مبناای اساتثنایی کاه در ماادۀ  91اساسانامه و ماواد  10و  11قواعاد
دادرسی و ادله بیان شده است ،دیوان میتواند در شرایط خاص اقدامات ویاههای را در راساتای
حفاظات ا شاهود ان اا دهاد چناانکاه پای تار در پرونادۀ «توماا لوبانراا» (Thomas
)Lubangaهمین بحث مطرد شد که آیا شهادتی که به صورت نهانی ارائه شده است ،مایتواناد
مقبولیت حقوقی داشته باشد یا خیر ( )Klamberg, 2017, p. 516بناابراین مایتاوان باه رویاۀ
دیوان نیز استناد کرد که اگر دیوان در شرایط خاصای مایتواناد جلساۀ غیرحضاوری و نهاانی
تشهیل دهد و اظهارات شهود را استما کند ،این اجا ه وجود دارد در شرایط ویهه باه شاهادت
غیرحضوری که پی تر ضبط و ثبتشده نیز اعتبار بخشد
 بند  1مادۀ  91اساسنامۀ دیوان دادستان تأکید داشت که بر اسا این ماده به شاهادت
غیرحضوری یا شهادت ضبط شده ،اعتبار داده شده است درمقابل قضات دیاوان نیاز باه
استناد قسمت اخیر همین ماده ،استدالل دادستان را مخدوش دانسته ،رد کردناد؛ یارا
شهادتی که در خار ا دادگاه ضبط شده باشد و شاهد حاضر نباشد تا در جلسۀ دادگاه
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حضور یابد ،نمیتواند ا اعتبار کافی برای اثبات جار برخاوردار باشاد (
 )William samoeiruto, December, 2013عاالوه بار ایان ،طباق مقارراتِ اساسانامۀ
دیوان ،موارد ابها باید به نفع متهم تفسیر شود و اساتفاده ا روش قیاا نیاز ممناو
شده است (مؤمنی ،1919 ،ص  )191این اساتداللِ دادساتان باا مشاهل دیراری نیاز
مواجه بود ،به این معنی که شهادت ضبط شدۀ مندر در مادۀ پای گفتاه ،در ماواردی
است که شاهد یک بار در دادگاه حضور یافته و شهادت در حضور قاضی موظاف ضابط
شده باشد ،نه اینهه اظهارات شاهد در خار دادگاه را نیز شاامل شاود؛ هرچناد کاه در
هردو صورت حق سؤال مستقیم ا شاهد مخدوش است
 بر اسا حقاوق باین الملال عماومی ،فلسافۀ وجاودی محااکم باینالمللای مباار ه باا
بیکیفرمانی م رمان خطرناک است پرس جدیای که پروندۀ «ویلیا روتو» را در برابر
نظا حقوق بین الملل کیفری و قضات دیوان کیفری بین المللای قارار داد ایان باود کاه
چنانچه نتوانیم ا شهادت غیرحضوری در روند رسیدگی به محاکمۀ م رمانی چون روتو
استفاده کنیم ،ممهن است در آینده با موارد یادی روبرو شویم که شهود بنابر هر دلیلی
حاضر به شهادت حضوری نشوند و یا اینهه م رمان بین المللی ،شهود را ا طریق تهدید
وادار به عد حضور در دادگاه کنند لذا برخی ا حقوق داناان باا توجاه باه دساتورات و
اشاراتی که اسناد بین المللی و اساسنامۀ دیوان بین المللی در مورد شهادت دارند ،بر این
باورند که حقوق متهم مطلق نیست ،بلهه در برخای ماوارد ضاروری ،محهماه و قضاات
محاکم بین المللی می توانناد ا حقاوق ماتهم چشام پوشای کارده ،بار اساا شاهادت
غیرحضوری به موضو رسیدگی نمایند ()Lamp, 2002, p. 780
اما برخی دیرر بر این نظرند که در موارد تزاحم و تعار حقوق متهم با مقررات حفاظت ا
شهود و م نیعلیه ،قضات و محاکم میتوانند ا روشهای دیراری بارای أخاذ شاهادت شاهود
استفاده کنند تا هم حقوق متهم رعایت شود و هم بر اسا شهادت شاهود ،موضاو مطروحاه
مورد رسیدگی قرار گیرد مخالفان شهادت غیرحضوری دو ایراد را مطرد میکنند :نخست اینهه
چون در این شیوه ها شهود در هنرا ادای شهادت مورد ار یابی قارار نمایگیارد ،قضاات قاادر
نیستند شهادت آنان را بهدرستی بسن ند ،یرا سرخی چهره ،لهنت بان ،یر و بم شدن صدا ا
طریق این گونه شهادتها قابل انتقال نیست دو اینهه چون شااهد در مهاانی دیراری غیار ا
جلسۀ دادگاه ادای شهادت می کند ،تحت تأثیر فضای دادگااه قارار نررفتاه ،اهمیات موضاو را
ممهن است بهخوبی درک نهند و به راحتی به شهادت دروغ متوسل شاود (بااقریناهاد،1918 ،
ص  )179لذا این گروه به روش های بدیل شهادت غیرحضوری اشاره دارند کاه در اداماه ماورد
بررسی قرار میگیرد
Prosecutor v.
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 .5روشهای بدیل شهادت غیرحضوری
روش های بدیل شهادت غیرحضوری شامل دو دسته اقدامات اسات برخای ا ایان اقادامات در
کنوانسیونها و اساسنامههای محاکم بینالمللی مورد اشاره قرار گرفته و گاروه دیرار در حقاوق
داخلی کشورها پذیرفته شده است برای تبیین بیشتر این موضو هردو دسته را ماورد مطالعاه
قرار میدهیم

 .1 .5شهادت در حضور شخص یا نهاد بیطرف
اساساً این روش اولین بار ا سوی وکیل مدافعِ «بالسهی » ،برای بررسی ادلۀ تبرئهکنندۀ ماتهم
پیشنهاد شد بر اسا این روش ،یک داور مستقل وارد پرونادۀ دادساتان مایشاود و ماواردی
تبرئهکنندۀ متهم را بررسی میکند ایان روش مایتواناد در ماوارد شاهود گمناا ماؤثر باشاد؛
بهاینترتی که با توافق هردو طرف ،شخص ثالثِ بیطرف و یا یهی ا کارمندان دادگاه اطمینان
حاصل میکند که وظیفۀ با جویی ا شهود و سؤال کردن ا وی عادالناه صاورت گرفتاه اسات
(خل ی ،1919 ،ص )179
ا آن ا که حمایت ا شهود تنها در جهت مناافع قربانیاان صاورت نمایگیارد ،بلهاه شاامل
شهودی که به نفع متهم شهادت میدهند نیز میشود ،ممهان اسات شاهود کاه در حمایات ا
متهم شهادت میدهند نیز با تهدید و اقدامات تالفیجویانهای مواجه شوند لاذا بحاث محرماناه
ماندن هویت شهود و استفاده ا شهادت غیرحضوری در برخی موارد ممهن است به نفاع ماتهم
تما شود؛ مخصوصاً در شرایطی که متهم در حبس قرار دارد و امهان اینهاه بتواناد شاهودی را
برای اثبات بی گناهی خود به دادگاه حاضر کند دشوار است در چنین حااالتی اساتفاده ا ادای
شهادت در حضور شخص ثالث میتواند راهرشاا باشاد ) (Powles, 2003, p. 518قاانون آئاین
دادرسی کیفری ایران در این مورد ساکت است ا مطالعۀ رویۀ محاکم ایران نیاز چناین معلاو
میشود که تاکنون موردی که طرفین به این موافقت رسیده باشند که شهود در حضور شاخص
ثالث ادای شهادت نمایند ،دیده نشده است
لذا این امهان وجود دارد که دادستان و متهم بتوانند هردو با شخص ثالثی که مورد اعتمااد
طرفین باشد به توافق برسند تا شاهدْ اظهارات خود را در حضور شخص ثالث بیاان کناد بادون
اینهه هویت شاهد برای طرف مقابل فاش شود و بدون اینهاه تهدیاد و خطاری متوجاۀ شااهد
باشد شخص ثالث در این روش می تواناد افاراد خباره و ماورد اعتمااد دادساتان و ماتهم و یاا
نهادهای معتبر بینالمللی باشد
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 .2 .5بهکارگیری روش نیابت قضایی
یهی ا مواردی که در باب أخذ شهادت شهود در بیشتر کشورها مورد پاذیرش قرارگرفتاه و تاا
حدودی همانند شهادت غیرحضوری است ،استفاده ا روش نیابت قضایی است به ایان صاورت
که هرگاه شهود نتوانند یا نخواهناد در دادگااه رسایدگیکننادۀ اصال موضاو حاضار شاوند و
شهادت خود را در حضور دادگاه ادا کنند ،دادگاه میتواند طبق تشریفات خاصی کاه در حقاوق
داخلی کشورها پی بینی شده است ،ا دادگاه محل سهونت شهود بخواهد تا اظهارات شاهود را
أخذ کرده ،به دادگاه رسیدگیکنناده ارساال نمایاد (حسان اده ،1911 ،ص  )179ماادۀ 111
قانون آئین دادرسی کیفری ایران در مورد نیابت قضایی چنین صراحت دارد« :هرگاه تحقیاق ا
متهم ،استما شهادت شهود و مطلع ،معاینۀ محل ،با رسی ا منا ل و اماکن و اشیا ،جماعآوری
آالت جر و بهطور کلی هر اقدا دیرری ،خار ا حو ۀ قضاایی محال مأموریات باا پر ال
شود ،وی با صدور قرار نیابت قضایی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یاا تصاویر اوراق ماورد
نیا پرونده و تصریح موارد ،ان ا آنها را ا با پر محل تقاضا میکند »
وجه شباهتی که بین این روش و روش شهادت غیرحضوری وجود دارد ،ایان اسات کاه در
هردو روش برای متهم و دادستان امهان اینهاه بتوانناد مساتقیماً ا شاهود پرسشای را مطارد
نمایند وجود ندارد چنانچه بتوانیم این روش را در حقوق بینالملل نیز تسری بدهیم ،مایتواناد
توجیهی محهمی باشد برای اعتبار شهادت غیرحضوری اما رویۀ دادگاه بینالمللی کیفری بدون
هی ارجاعی به حقوق ملی ،مبنای اساسی در تعیین م ا ات را مقررات اساسنامه اعال میکناد
( )Lamp, 2002, p. 765لذا مراجعه به حقوق ملی در نحوۀ رسایدگی باه شاهادت شاهود نیاز
مخدوش میشود؛ چنانکه در پروندۀ «ویلیا روتو» هم دادگاه چنین اصلی را نسذیرفت

نتیجه
با اینهه شهادت غیرحضوری در برخی موارد یک ضرورت است و برای تشاویق و تاأمین امنیاتِ
شهود ضروری بهنظر می رسد ،در آئین دادرسای کیفاری ایاران و اساناد باینالمللای برخای ا
مصادیق آن به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است اما شهادت ا قبال ضابطشاده باهعناوان
روشنترین و جن الی ترین مصداق شهادت غیرحضوری به دلیل تعار با حقوق متهم ،در رویۀ
دیوان بینا لمللی کیفری ا ار ش اثباتی کمتری برخوردار است نبود قواعد صاریح و روشان در
اسناد بینالمللی و رویۀ قضایی محاکم بینالمللی در میناۀ باهرسامیت شاناختن روش ا قبال
ضبطشده سب شد که دیوان بین المللی کیفری در پروندۀ «ویلیا روتو» به این روش شاهادت
اعتبار نداده ،پرونده را مختومه اعال کند شهادت غیرحضوری درحقیقات یهای ا شایوههاایی
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است که برای اخفای هویت شهود و حفاظت ا شهود صورت میگیرد ،اما استفاده ا ایان روش
یهی ا اساسیترین اصول محاکمۀ عادالنه یعنی اصل تساوی سالدهاا را نقاض مایکناد یارا
برخی ا مصادیق شهادت غیرحضوری سب مایشاود کاه ماتهم ا هویات و شناساایی شااهد
محرو شود و درنهایت نتواند شاهد را مورد جرد و تعدیل قرار دهد

پیشنهادها
درنهایت با توجه به مشهالتی که فرا راه شهود قرار دارد؛ ا قبیل بُعد مسافت ،تهدیدات امنیتای
شاهد و عد دسترسی دادستان به شهود ،و نیز عد همهاری شهود برای حضاور در دادگااه ،دو
روش یر را میتوان بهعنوان بدیل شهادت غیرحضوری پیشنهاد داد
 پیشنهاد می شود تا در چارچوب مقررات اساسنامۀ دیوان ،آئین نامه هاایی در ماورد اعتباار
شهادت غیرحضوری وضع گردد که شهود بر اسا آن مقررات بتوانند نزد نهااد بایطارف
ملی یا بینالمللی که مورد اعتماد متهم و دادستان باشد ،حضور یافته ،ادای شهادت نمایند
 اعطای نیابت قضایی روش دیرری است که می توان به عنوان پیشنهاد ارائه کرد هرچناد
قانون آئین دادرسی کیفری ایران بحث نیابت قضایی را در مورد استما شاهادت شاهود
به صورت محدود پذیرفته ،اما به نظر می رسد ال است تا دامنۀ این بحاث توساعه داده
شود تا عالوه بر امور مدنی ،در جرایم بین المللی نیز مورد استفاده قرار گیارد همچناان
دیوان کیفری بین المللی در مواردی که دسترسی به شهود غیرممهن است ،بایاد بتواناد
به نهادهای بی طرف ملی و بین المللی و یا دادگاه های داخلی کشورها این نیابت را اعطاا
کند که اظهارات شهود را طبق مقررات دیوان استما نموده ،به دیوان ارسال کنند

منابع و مآخذ
 .1فارسی
الف) کتابها
 ،)1918( ------- 1م موعۀ مقررات دیوان بینالمللی کیفری ،مترجم :غال رضا محمد نسل،
تهران :نشر دادگستر
 1آخوندی ،محمود ( ،)1901آیین دادرسی کیفری ،1 ،تهاران :ساا مان چااپ و انتشاارات
و ارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 9آشوری ،محمد ( ،)1918آیین دادرسی کیفری ،1 ،تهران :انتشارات سمت

مطالعۀ تطبیقی شهادت غیرحضوری در آئین دادرسی کیفری ایران...

011

 9باقرینهاد ،ین ( ،) 1918حمایت ا شهود (در حقوق ایران ،فرانسته و اسناد باینالمللای)،
تهران :خرسندی
 8بهاریا ،سزار ( ،)1918رسالۀ جرایم و م ا اتها ،مترجم :محمدعلی اردبیلی  ،چ  ،8تهران :میزان
 9جعفری لنررودی ،محمدجعفر ( ،)1900ترمینولوژی حقوق ،چ  ،1تهران :انتشارات گنج دان
 0دهخدا ،علیاکبر ( ،)1909لغتنامه دهخدا ،1 ،چ  ،1تهران :دانشاراه تهاران باا همهااری
انتشارات رو نه
 1سوانسوان ،چارلز؛ چاملین ،نیل سی؛ تری تو ،لئونارد ( ،)1911تحقیقات جنایی ،مترجماان:
مهدی ن ابتی ،رضا پرویزی و اصغر شفیعی نیک ،چ  ،1تهران :جهاد دانشراهی
 1شمس ،عبداهلل ( ،)1911ادلۀ اثبات دعوی ،حقوق ماهوی و شهلی ،چ  ،19تهران :انتشارات دراک
 17طباطبایی ،سید علی ( ،)1979ریا المسائل فی بیان االحها بالادالئل ،1 ،قام :مؤسساۀ
آل البیت ( )
 11کاتو یان ،ناصر ( ،)1919اثبات و دلیل اثبات ،1 ،چ  ،1تهران :جنرل
 11کریانرساک ،کیتیچایسار ( ،)1919حقاوق باینالملال کیفاری ،مترجماان :بهناا یوسافیان و
محمد اسماعیلی ،چ  ،1تهران :نشر سا مان چاپ و انتشارات ،و ارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 19مؤمنی ،مهدی ( ،)1919حقوق بینالملل کیفاری ،چ  ،1تهاران :نشار مؤسساۀ مطالعاات و
پهوه های حقوقی شهر دان
 19میرمحمدصادقی ،حسین ( ،)1919حقوق جزای بینالملل ،چ  ،9تهران :نشر میزان
 18ن فی ،محمدحسن (1977ق) ،جواهر الهال فی شرد شارائع االساال  ،91 ،چ  ،9تهاران:
دارالهت االسالمیه

ب) مقاالت
« ،)1919( ------- 19آیین دادرسی و ادلۀ دیوان بینالمللی کیفری» ،م لاۀ حقاوق ،نشاریۀ
مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی و امور م لس ریاست جمهوری ،ش 99
« ،)1918( ------- 10م موعۀ مقررات دیوان بینالمللی کیفری» ،متارجم :غالمرضاا محماد
نسل ،تهران :نشر دادگستر
 11ابراهیم گل ،علیرضا (« ،)1919ابعاد شهادت در رسیدگیهای کیفاری باینالمللای» ،م لاۀ
حقوقی ،نشریۀ مرکاز اماور حقاوقی باینالمللای معاونات حقاوقی و اماور م لاس ریاسات
جمهوری ،ش 90
 11باااقرینااهاد ،ینا (« ،)1910حمایاات ا شااهود در فراینااد کیفااری» ،فصاالنامۀ مطالعااات
پی گیری ا جر  ،سال سو  ،ش 9

011

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،00شمارۀ  ،0بهار و تابستان 0911

 17بر گر اده ،عبدالحسین؛ امینینیا ،عاطفه و شهرچی اده ،محسن (« ،)1918حقاوق اصاحاب
دعوی در دیوان کیفری بینالمللی و اسال » ،م لۀ فقه و مبانی اسال  ،ش 9
 11بیگ اده ،ابراهیم (« ،)1900بررسی جنایت نسلکشی و جنایات بر ضد بشریت در اساسنامۀ
دیوان کیفری بینالمللی» ،م لۀ تحقیقات حقوقی ،ش  11و 11
 11تقیپور ،علیرضا (بهار و تابستان « ،)1917محدودیت های حاق پرسا ماتهم ا شااهد در
قواعد دادرسی و رویۀ قضایی دادگاه کیفری بینالمللی» ،م لۀ علمی -حقوقی فقه و حقاوق
اسالمی ،سال اول ،ش 1
 19حبیبی م نده ،محمد و کریمی ،سیامک (پااییز و مساتان « ،)1918دادگااههاای کیفاری
بینالمللی و تحقق دموکراتیک عدالت کیفری» ،پهوهشنامۀ حقوق کیفری ،ش 1
 19حسن اده ،مهدی (« ،)1911اثار تعاذر حضاور شااهد بارای ادای گاواهی» ،م لاۀ حقاوق
اسالمی ،ش 98
 18خل ی ،منصوره (بهار و تابستان « ،)1919حمایت ا حقوق متهمان به جنایات باینالمللای
در مرحلۀ دادرسی» ،فصلنامۀ علمی -تروی ی فقه و حقوق خانواده ،ش  98و 99
 19دون تیلور ،بی ( مستان « ،)1911آمادهساا ی شاهود در حقاوق باینالمللای کیفاری :آیاا
افزای اختالفات شهلی در دادگاههای باینالمللای کیفاری مایاه نررانای اسات» ،متارجم:
منصور فرخ سیری ،ویههنامۀ م لۀ حقوقی بین المللی ،نشریۀ مرکز امور حقوقی باینالمللای
ریاست جمهوری
 10رئوفیان ،حمید و حسن اده محمدی ،ابوالفضال (« ،)1911حمایات ا شاهود در چاال باا
حقوق دفاعی متهم» ،م لۀ حقوقی دادگستری ،سال  ،09ش 01
 11سادات میدانی ،سید حسین (تابستان « ،)1919پذیرش و اعتبار شهادت و شهادت کارشانا
در رویۀ دیوان بینالمللی دادگستری» ،فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،98ش1
 11شاکری ،ابوالحسن و رضایی ،رضا (« ،)1919سیاست جناایی تقنینای ایاران در حمایات ا
شاهد» ،م لۀ آمو ههای حقوق کیفری ،دانشراه علو اسالمی رضوی ،ش 17
 97مقااد  ،عااامر و آلبوحصااار ،جمااال (« ،)1919حمایاات ا شااهود در قااوانین داخلاای و
کنوانسیونهای بینالمللی» ،م لۀ مطالعات علو سیاسی ،حقوق و فقه ،دورۀ  ،9ش 9
 91غالمسور ،مهدی و تدین ،عبا (پاییز و مستان « ،)1911جل شاهد ا منظر حقوق ایاران
و اسناد بینالمللی ،ا هستها تا بایدها» ،پهوهشنامۀ حقوق کیفری ،ش 1
 91قرجهلو ،علیرضا (« ،)1910شهادت بر شهادت در حقوق کیفاری ایاران و انرلایس» ،م لاۀ
تخصصی الهیات و حقوق ،ش 11
 99کوشهی ،غالمحسن و امینی ،هرا ( « ،)1919بررسی تطبیقای حمایات ا شاهود در قاانون
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 ساال،حقوق کیفاری

 م لۀ پهوه،»آیین دادرسی کیفری ایران و منشور شهود انرلستان
11  ش،ششم
،» «شیوههای حمایت ا شهود با تهیه بر فنااوریهاای ارتبااطی،)1911(  اعظم، مهدویپور99
9  ش،م لۀ فقه و حقوق ارتباطات
 «حمایات ا امنیات شاهود در،)1911(  حمیاد، حسینعلی و رئوفیان ناائینی، موذن ادگان98
18  ش، فصلنامۀ دیدگاههای حقوقی،»فرایند دادرسی کیفری
 ا حاق حمایات تاا حاق: « قربانیان و شهود در جنایاات باینالمللای،)1918(  لوک، والین99
 نشاریۀ مرکاز اماور، م لاۀ حقاوقی، توکل حبی اده و م تبی جعفاری: مترجمان،»بیان
99  ش،حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی و امور م لس ریاست جمهوری

ج) قوانین
 قوۀ قضائیه1919  دی19  مصوب، آئیننامۀ اجرایی حمایت ا شهود و مطلعان90
1919  اسفند9  مصوب، قانون آئین دادرسی کیفری91
1911 اردیبهشت1  مصوب، قانون م ا ات اسالمی91
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