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تاريخ دريافت مقاله ۱5/10/۹1 :تاريخ پذيرش نهايي۱6/۹۹/۹2 :

چکیده
بدون ترديد يکي از مهم ترين اهداف عدالت کیفری مجازات کردن بزهکاران است.ممکن است چنین
تصور شود که با کیفر دادن بزهکاران و آزاد ماندن بيگناهان عدالت تحقق يافته است .لکن حتي اگر

مجازات متناسب با جرم در حق مرتکب اعمال شده باشد " ،عدالت در دادرسي " بدون تحقق مفهوم
" انصاف " کامل نخواهد شد .عدالت در دادرسي تنها کشف يک واقعه مجرمانه نیست ،بلکه به معني
تحقق معیارها و تضمیناتي است که به طور کامل حقوق يک متهم را در جريان دادرسي مورد حمايت
قرار دهد .لذ ا بايد حقوق اساسي متهم در دادرسي کیفری در قوانین اساسي و عادی هر کشور مورد
تاکید قرار گرفته و قانونگذار و دستگاه عدالت کیفری فرصت دفاع متهم در برابر اتهامات وارده را
بدون کمترين تبعیض و نابرابری در مقايسه با دادستان و مقام تعقیب در اختیار وی قرار دهند .در اين

صورت "اصل برابری سالح ها " و توازن واقعي بین طرفین يک دعوی کیفری و در حقیقت گرانیگاه و

Disclousure
 2استاد و عضو هيات علمي گروه حقوق ،دانشکده حقوق و علوم سياسي ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران(.نویسنده مسئول).
 3استادیار ،گروه حقوق جزا و جرم شناسي ،دانشکده حقوق ،الهيات و علوم سياسي ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاداسالمي ،تهران ،ایران.
 4استادیار و عضو هيات علمي گروه حقوق دانشگاه عالمه طباطبایي ،تهران ،ایران
 5دانشجوي دکتري حقوق کيفري و جرمشناسي،دانشکده حقوق ،الهيات و علوم سياسي ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاداسالمي ،تهران،
ایران.
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دعوی کیفری يعني دادستان و متهم در مقابل يکديگر و اعطاء فرصت کافي و تسهیالت مناسب به انها
است.تا بتوانند در وضعیتي برابر و فراهم نمودن داليل خود نسبت به رد ادله افشاء شده اقدام
نمايند.در اين تحقیق ابتدا به موضوع شناخت مفاهیم و مباني و در گفتار دوم به مهمترين طرق و
شیوه های افشای مستندات به صورت تطبیقي با دادرسي کیفری فرانسه و رويه قضايي بینالمللي
خواهیم پرداخت.

کلید واژهها
برابری سالحها ،افشاء مستندات ،انصاف ،دادرسي منصفانه

مقدمه
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اسنادي را که در جریان تحقيقات به دست اورده و یا اختيار دارد و قصد دارد بر عليه متهم به
انها استناد کند و متهم ميتواند با اطالع یافتن از انها از خود در برابر اتهامات وارده دفاع نموده
و موجبات برائت خود را فراهم کند و یا بتواند به نحوي از خود دفاع کند که از امتياز تخفيف
در مجازات بهره مند شود ،را در برابر او افشاء نماید.اطالع یافتن از «ماهيت و سبب اتهام» یکي
از حقوق بنيادین متهم است که در اسناد بين المللي متعددي مورد شناسایي قرار گرفته است.
از جمله ميتوان به قسمت الف از بند  4ماده  ۹3ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و نيز
قسمت الف از بند  4ماده  6کنواسيون اروپایي حقوق بشر در این زمينه اشاره کرد .این حق
مستلزم تکليف دادستان به آگاه کردن متهم از ماهيت اتهام و سبب آن است .ماهيت و سبب
یک اتهام نه تنها به معناي توصيف حقوقي دقيق جرم است بلکه شامل وقایع مربوط به آن نيز
ميشود به گونهاي که زمينه کافي را براي آمادگي دفاع فراهم سازد .وظيفه افشاي مستندات
اتهام موجب ایجاد نوعي موازنه اطالعاتي ميان طرفين در راستاي اجراي اصل برابري سالحها
خواهد شد .یعني آنچه در پرونده اتهامات جمع آمده و طبعا در اختيار دادستان است به اطالع
متهم نيز رسانده شود چرا که در غير اینصورت در مقام دفاع در وضعيتي نابرابر و در موقعيتي
ضعيفتر از دادستان قرار خواهد گرفت .بنابراین ارتباط معنيدار و الینکفي بين حق برداشتن
فرصت و امکانات مناسب براي تدارک دفاع و حق بر اطالع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات
انتسابي وجود دارد و آنچه که از مفهوم برابري در این زمينه به ذهن متبادر ميشود تساوي در
دسترسي به اطالعات است .هر دو طرف باید دسترسي مساوي به مدارک و اسناد مرتبط با
پرونده داشته باشند و در نتيجه متهم حداقل باید حق دسترسي کامل به ادلهاي که توسط
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دادستان در پرونده جمعآوري شده است و بنيانهاي تحقيق را تشکيل داده است را داشته
باشد .حق متهم برداشتن امکانات مساوي براي تدارک دفاعيات خود ،در بردارنده الزام و تکليف
دستگاه قضایي براي زمينه سازي دسترسي کامل متهم به کليه ادله و مدارکي است که اساس و
بنياد اتهام انتسابي را تشکيل داده است .در پرونده جاسپرز علیه بلژيک ۹دادگاه اروپایي اعالم
کرد که برابري در امکانات ،تسهيالت حسب ماده  -4-6ب کنواسيون شامل اعطاي فرصت براي
آشنا شدن و اطالع یافتن متهم از حقوق قانوني خود به منظور تدارک دفاعيات خویش از یک
سو به همراه مطلع شدن از نتایج تحقيقات صورت گرفته از ناحيه دادسرا در زمان دادرسي از
سوي دیگر مي گردد .به نظر ميرسد براي تضمين حق طرفين دعوي و به ویژه متهم از مفاد
اتهام و ادله آن در مرحله رسيدگي به چهار روش ميتوان متوسل گردید که توسط قانونگذاران
کشورهاي فرانسه و ایران نيز مورد تائيد قرار گرفته است .ابالغ کيفر خواست به متهم و تضمين
حق دسترسي اصحاب دعوي به پرونده محاکماتي و تفهيم اتهام در آغاز فرایند دادرسي و
تضمين تبادل مستندات دعوي .بدیهي است با اجراي راهکارهاي فوق پيش از جلسه دادرسي و
در خالل آن ميتوان تائيد کرد که طرفين از عنوان اتهام و ادله آن به طور کامل مطلع گردیده
و برابري سالح هاي تضمين شده است.

jespers v Belgium. ECTHR.NO.8403/78.1981

1

 2کليه مواد قانوني ایين دادرسي کيفري فرانسه برگرفته ازکتاب :بوریکان ،ژان ،سيمون ،آن ماري ،)۹43۱( ،قانون آئين دادرسي
کيفري فرانسه ،ترجمه عباس تدین ،انتشارات خرسندي ،چاپ اول.
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مبحث اول :شناخت مفاهیم و مبانی
تکليف مقامات تعقيب و تحقيق به افشاي ادله و اطالعات مورد استناد ،موجب ایجاد نوعي
موازنه اطالعاتي ميان طرفين در راستاي اجراي اصل برابري سالح ها خواهد شد .یعني آنچه در
پرونده اتهامات جمع آمده و طبعا در اختيار دادستان است به اطالع متهم نيز رسانده شود .چرا
که در غير اینصورت در مقام دفاع در وضعيتي نابرابر و در موقعيتي ضعيفتر از دادستان قرار
خواهد گرفت.مفهوم افشاء مستندات اتهام و شناخت مباني آن در این مبحث مورد بررسي قرار
خواهد گرفت2.
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ابزاري بسيار کليدي در فرایند دادرسي کيفري است که براي جبران استبداد در دادرسي و
یکطرفه بودن تحقيقات در فرایند کيفري به کار گرفته ميشود .دولتها با اختيارات مطلقه خود
تحقيقات راجع به جرایم را با تفتيش و بازرسي ،دستگير کردن متهم و بازجویي از او مدیریت
ميکنند .دولت دالیل مثبته اتهام را به شيوه اي که متهم هرگز توان مقابله با ان را ندارد ،فراهم
ميکند .او اسناد و مدارک را به راحتي جمعآوري ميکند ،شهود را براي اداي شهادت به صف
ميکند .هيچ یک از این شاهکارها را متهم نميتواند انجام دهد.حتي ممکن است متهم در
سراس ر فرایند تحقيقات مقدماتي در بازداشت موقت باشد و بدین ترتيب قابليتهاي کم او براي
تدارک دفاع از خود هم به صفر برسد.کوچکترین اقدام وي براي ارتباط یافتن او با تحقيقات به
منزله مداخله وي در امر تحقيقات قضایي و ممانعت از فرایند تحقيقات تلقي ميشود .تنها راه
مناسب براي عالج این خصيصه یکطرفه بودن تحقيقات افشاء مستندات اتهام است و همانگونه
که اشاره شد ،بدین معني است که دادستان کليه اسنادي را که در جریان تحقيقات به دست
اورده و یا اختيار دارد و قصد دارد بر عليه متهم به انها استناد کند و متهم ميتواند با اطالع
یافتن از انها از خود در برابر اتهامات وارده دفاع نموده و موجبات برائت خود را فراهم کند و یا
بتواند به نحوي از خود دفاع کند که از امتياز تخفيف در مجازات بهره مند شود ،را در برابر او
افشاء نماید .مبناي این حق متهم ،تحقق اصل برابري سالحها ميان دادستان و متهم به عنوان
جوهر ذاتي دادرسي منصفانه ست .بنا بر تعریف دیوان اروپایي حقوق بشر ،اصل برابري سالحها
در صدد آن است که تضمين نماید متهم نسبت به طرف مقابل خود (دادستان)] که از
حمایتهاي همه جانبه دولت در تفوق خود در جریان دادرسي برخوردار است [در تدارک دفاع
و ارائه ان در دعوي در وضعيت نامتوازني قرار نگرفته باشد..برابري سالحها بدین معناست که
متهم اگاهي و اشراف کاملي بر دالیل تدارک یافته عليه خود داشته باشد و بتواند در مقابل همه
دالیل ارائه شده و اظهارات افراد اعم از شاکي ،شاهد و نماینده دادسرا در پرونده ،اظهارنظر
نماید.در همين راستا متهم باید دسترسي کامل به فایلهاي ضبط شده و مدارکي که در اختيار
اداره پليس است داشته باشد و بتواند در مقابل تمامي این مستندات وهر مستند دیگري که در
خالل دادرسي ارائه گردد ،اتخاذ موضع نموده و انها را به چالش کشيده و رد کند .به منظور
تقویت وضعيت متهم در رویارویي با دولتها در دادرسي کيفري ،بسيار اهميت دارد که وي به
طور دقيق و همراه با جزئيات از اتهامات وارده اطالع و نسبت به انها اشراف یابد و قبل از ان که
او مجرميت خود را بپذیرد ،به طور کامل از ماهيت ادله تدارک یافته عليه خود مطلع شود و در
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426; ''Since the prosecution enjoys considerable facilities derived from its powers of investigation, 2005
Modern Law Review 737- 752.
2
Sabrina Lavric. Le Principe d`egaLite` des armes dans Le proce`s pe`nal. 2011. Editions universitaires
europeennes.
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صورتي که قصد پذیرش اتهام خود رادارد با چشم باز و اگاهي دقيق از موضوع و ادله به این کار
اقدام نماید و درنهایت باید به وي زمان کافي ومناسب براي تدارک دفاع داده شود .همانطور که
در دعوي انگليسي  R v McLlkennyمورد تاکيد قرارگرفته است ":نابرابري در منابع اطالعاتي
ميان متهم ودادستان ،زماني ترميم ميشود که دادستان قانونا مکلف باشد تمامي نتایج
تحقيقات خود رادر مرحله تحقيقات مقدماتي ،که ممکن است به متهم در دفاع مطلوب از خود
کمک نماید ،در دسترس متهم قرار دهد" ۹.به موجب منشور حقوق و آزاديهاي کانادا متهم
موظف است که شرحي از مستندات خود را به اطالع دادستان به صورت کتبي برساند .همچنين
به موجب ماده  206قانون جزاي کانادا متهم موظف است که به صورت مکتوب قصد خود را در
استناد به دليل مبني بر اثبات داشتن روابط جنسي شاکي در گذشته را به دادستان اعالم
نماید 2.در انگلستان متهم موظف است دادستان و دادگاه را از ماهيت دفاع خود در خصوص
اتهامات مندرج در کيفرخواست مطلع نماید چراکه عدم افشاي دفاعيات متهم به ویژه دالیلي
که نيازمند بررسي و تحقيقات خاص علمي است ،دولت را در موقعيت نامتوازني نسبت به متهم
قرار ميدهد .در حقوق اسکاتلند متهم مکلف است تا ده روز قبل از جلسه رسيدگي نسبت به
افشاي دالیل خود مبني بر مستي حين ارتکاب جرم ،بي اختياري در حين ارتکاب جرم ،اشتباه
و دفاع مشروع در مقابل دادستان اقدام نماید.تکذیب و رد ادعاي متهم توسط دادستان ممکن
است نيازمند بررسي هاي فني و تخصصي باشد .در این صورت دادستان ميتواند از دادگاه
تعویق جلسه رسيدگي را به منظور مشورت با کارشناسان خود یا تعيين کارشناس تخصصي
براي اظهارنظر تخصصي و رد مدعاي متهم تقاضا نماید.افشاي دالیل توسط متهم در زماني که
به اختالالت رواني و یا دفاع مشروع براي تبرئه خود استناد مي کند ،در حقيقت مغایر با حق
سکوت متهم و یا فرض برائت او نيست چرا که در اینگونه موارد (عوامل موجهه جرم) متهم
ارتکاب جرم را پذیرفته است لکن عقيده دارد که به دليل برخي از شرایط و عوامل موجهه
جرمي واقع نشده است.

11

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

شماره  ،43زمستان ۹4۱6

افشاء مستندات اتهام؛ ابزاری برای تحکیم اصل برابری سالحها

11

افشاء مستندات اتهام ریشه در حق افراد در بهر مندي از دادرسي منصفانه دارد .بدیهي
است که دادستان از امتيازات فوق العاده اي نسبت به متهم نه تنها در گرداوري دالیل بلکه در
ازادي عمل و فرصت داشتن براي اماده سازي پرونده خالل ماهها و یا سالها قبل از تفهيم اتهام
به متهم برخوردار است.به همين دليل نه تنها در فضاي تئوریک بلکه در عمل نيز عميقا این
عدم توازن ميان دادستان و متهم بروز و ظهور دارد .دولت ها در مداخله در تمامي شئون زندگي
افراد از اختيارات موسع برخورداند و دادرسي کيفري نيز از این قاعده مستثني نيست.اختيارات
دولتها در برابر افراد در مرحله پيش از محاکمه بسيار افزونتر است .دولت اختيار انجام
تحقيقات ،تفتيش و بازرسي و توقيف اموال و بازداشت متهمان را دارد در حالي که متهم به
هيچ وجه از چنين اختياراتي برخوردار نيست .در قوانين کشورهاي دموکراتيک دادستان موظف
است نتایج تحقيقات خود را ولو به نفع متهم و تبرئه کننده او باشند را در اختيارش قرار دهند
با دسترسي متهم به مستندات دادستان ،اعتبار و مرتبط بودن شهود دادستان قابل آزمودن و
اعتبارسنجي است.از سوي دیگر فرایند دادرسي نيز ممکن است کوتاه تر شود چرا که ممکن
است متهم در وضعيتي باشد که مفاد اظهارات شهود و مستندات دادستان را که مغایرتي با
منافع او ندارد؛ بپذیرد ۹.افشاء مستندات اتهام اصل برابري سالحها را نيز در فضایي ترافعي
تقویت ميکند ودر نتيجه تحقق دادرسي منصفانه را در سيستمهاي عدالت کيفري در پي
خواهد داشت .قاعده افشاء مستندات اتهام در سيستم حقوقي کامن ال نيز پيش از تصویب
قانون حقوق بشر به رسميت شناخته شده بود 2.محاکم انگلستان نوعي برابري وتوازن را در
شرایطي که دولت بر اساس منافع عمومي مخالف با افشاي ادله بود ،به وجود آوردند .در یک
سو تمایل به حفظ منافع جامعه و در سوي دیگر تضمين منافع عدالت قرار دارد.زماني که منافع
عدالت با ازادیهاي شخصي افراد مرتبط است ،باید وزن بيشتري براي منافع عدالت ودر نتيجه
ترجيح ان بر منافع دولتها قائل شد 4.لردتيلور ضمن پذیرش نظریه برابري تاکيد ميکند
مستندات چالش ساز قطعا باید در برابر متهم افشاء شوند ،شاید منتهي به احراز برائت متهم
وپيشگيري از عقيم ماندن عدالت گردد.رویه قضایي دیوان اروپایي نيز بر محوریت افشاء
مستندات اتهام ،در فرایند دادرسي منصفانه و برقراري مفهوم برابري در فضاي دادرسي ترافعي
تاکيد نموده است.کميسون اروپایي حقوق بشر در راستاي تحکيم مفهوم افشاء مستندات اتهام،
1

S 373 of the Criminal Procedure and Evidence Act.
See R v Maguire and Others [1992] 2 W.L.R. 767 (CA) (regarding scientific evidence. Thus was
extensively modified by the English Criminal Procedure and Investigation Act 1996 c 25.
3
R v Governor of Brixton Prison ex P Osman (No1) [1992] 1 ALL E.R. 108.
2
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DPP v Ara'' 2002 Criminal Law Review 295 297.
3
Jasper v United Kingdom (2000) 30 E.H.R.R. 441.
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در دعواي jespers v Belgium ۹اشاره نموده است که زماني که دادستان ادله را جمع اوري مي
کند ،این کار را براي هر دو طرف دعوي یعني دادستان و متهم انجام داده است ودر نتيجه
متهم نيز اجازه دارد از دالیل گردآوري شده در فرایند تحقيقات مقدماتي بهره مند گردد و از
این دالیل در جهت برائت خود و یاکاهش مجازات استفاده نماید.دیوان اروپایي حقوق بشر نيز
در دعوي Lamy v Belgium 2اعالم کرد زماني که متهم نخستين بار در شعبه جزایي دادگاه
بلژیک جهت رسيدگي به اعتراض به قرار بازداشت خود حاضر شد ،عدم دسترسي وکيل مدافع
وي به محتویات پرونده که در اختيار دادستان بود ،متهم را از به چالش کشيدن مناسب قرار
غير قانوني بازداشت خود محروم کرد .دیوان اروپایي تصریح کرد که بسيار مهم وحياتي بود که
وکيل مدافع متهم دسترسي به مستندات دادستان در پرونده داشته باشد و بتواند قرار بازداشت
ناموجه موکل خود را به چالش بکشاند و ملغي کند.دیوان در ادامه افزود در شرایطي که متهم
ازامتيازدسترسي به پرونده محروم شده است ،دادستان با پرونده و محتویات ان کامال مانوس و
اشنا بوده و این موضوع منتهي به عقيم ماندن اصل برابري سالح ها گردیده است .در دعوي
 Jasper v United Kingdom4دیوان اروپایي با تاکيد بر محاسبه و مقایسه منافع متهم و جامعه
در دادرسي کيفري تصریح نمود" :حق برخورداری از افشاء مستندات اتهام ،و افشای داليل در
دعاوی کیفری حقي مطلق نیست.در دادرسي های کیفری بايد منافع طرفین دعوی را
محاسبه نمود.از يک سو منافع عمومي قرار دارند از قبیل امنیت ملي ،لزوم حمايت از شهود
در برابر خطر تعرضات احتمالي تالفي جويانه ويا لزوم محرمانه ماندن شیوه های تاکتیکي
پلیس در کشف جرايم  .در دادرسي کیفری بايد اهمیت اين نوع از منافع عمومي در مقايسه با
منافع متهم موردسنجش وارزيابي قرار گیرد.در اين گونه موارد ضروری است که از افشای
برخي از مستندات در برابر متهم به منظور حمايت ازحقوق بنیادين افراد ديگر و يا تضمین
مصلحت مهم عمومي ديگر ،خودداری شود .ماده  1-6کنوانسیون اروپايي حقوق بشر نیز تنها
در چنین شرايطي اعمال برخي از محدوديتها را در حقوق دفاعي متهم تجويز مي نمايد".
برجسته ترین دالیل مخالفت با افشاي اسناد توسط متهم در برابر دادستان این است که
اقدام به افشاء مستندات اتهام ،توسط متهم ،با هسته مرکزي و اساسي حقوق بنيادین او در
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دادرسي عادالنه از قبيل فرض برائت ،حق سکوت و منع از متهم نمودن خود مغایرت دارد ۹.از
سوي دیگر افشاء مستندات اتهام ،متهم از دیدگاه تئوریک ميتواند اینگونه توجيه شود که
دادرسي هاي کيفري در جستجوي کشف و احراز حقيقتند و در این مسير افشاي اطالعات
توسط متهم به تحقق این هدف غایي فرایند کيفري کمک ميکند 2.در عمل تجویز افشاء
مستندات اتهام ،توسط متهم از یک سو موجب افزایش راندمان و بهرهوري دادرسي کيفري
ميشود و از سوي دیگر مانع از مستتر شدن متهم پشت مخفيگاههاي سري و کاهش
پيچيدگيهاي دعاوي و کوتاه شدن فرایند دادرسي خواهد شد 4.افشاي دليل قبل از اغاز
محاکمه در دادگاه بر پایه قواعدکامن ال استوار است.در دعوي موسوم به Mogatla v The State
دادگاه اعالم کرد از انجا که دولت وظيفه دارد شواهد و مدارک خود را افشاء نماید؛ در مقابل
متهم نيز مکلف است قبل از اغاز رسيدگي در دادگاه دولت را متوجه و مطلع از ادله خود نماید
تا بدین ترتيب فرصت کافي براي تحقيق و تفحص در مورد ان دالیل براي دولت (دادسرا) وجود
داشته باشد.دادگاه تاکيد نمود که" :حسب قواعد و حقوق حاکم بر دالیل ،بار اثبات کذب بودن
دالیل ارائه شده توسط متهم بر عهده دادستان است .عقل سليم حکم ميکند که قبل از اغاز
رسيدگي به دعوي در دادگاه ،دالیلي را که متهم قصد دارد در مقام دفاع از خود در دادگاه ارائه
کند به اطالع دادستان رسانده شود تا دادستان فرصت کافي براي تحقيق در خصوص صحت
وسقم ان دالیل را داشته باشد .لذا متهم باید در اسرع وقت دالیل خود را مبني بر اینکه در
زمان و یا مکان ادعایي براي ارتکاب جرم حضور نداشته و در محل خاصي به غير از محل
ارتکاب جرم بوده است را به اطالع شاکي و دادستان برساند" 3.ضمانت اجراي این افشاء
مستندات اتهام ،توسط متهم ،در دعوي فوق معين نشده است ،لکن در دعوي دیگري موسوم به
 Ross v Stateبه طور مختصر اشاره شده است که عدم افشاي دالیل توسط متهم قبل از اغاز
محاکمه ،موجب عدم پذیرش و رد آنها در مرحله محاکمه توسط دادگاه خواهد شد.در حقوق
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کانادا نيز متهم مکلف شده است که به موقع وبه شيوه مناسب نسبت به افشاي دالیل بيگناهي
خود در برابر دادستان اقدام نماید۹.
لزوم افشاي دالیل توسط متهم در مرحله پيش از محاکمه موجب افزایش راندمان و
کارامدي در رسيدگيها ميشود .افشاء مستندات اتهام ،مانع از مخفيکردن واقعيت توسط متهم
و ارائه دالیل در دقایق پایاني توسط او ميشوند به ویژه اگر رد این دالیل توسط دادستان
نيازمند اعطاء فرصت جهت انجام تحقيقات و تفحص در خصوص صحت و سقم انها باشد .الزم
به ذکر است که در افشاء مستندات اتهام ،انگونه که دادستان ملزم به افشاي دالیل است به
معناي تحميل وسيع مسووليت ارایه دليل بر متهم نيست.چنين تحميلي تنها باعث تشدید
هرچه بيشتر نابرابري ميان متهم و دادستان خواهد شد.مهمترین موضوعي که در فرایند افشاء
مستندات اتهام ،باید مد نظر قرار گيرد ،تحقق موضوع انصاف در دادرسي است و گستره اعمال
ان را تنها با مقياس انصاف باید سنجيد و تا انجا که اقدام به افشاء مستندات اتهام ،منطبق با
انصاف در دادرسي است ،اجازه اقدام به ان را داد .مهم ترین توجيه براي انجام افشاء مستندات
اتهام ،وافشاي مستندات دعوي ،رفع نابرابري ميان طرفين دعوي و به ویژه اصالح وضعيت
نامتوازن متهم نسبت به موقعيت دادستان و تحقق اصل برابري سالحها به عنوان جوهره
دادرسي منصفانه است 2.براي تحقق دادرسي منصفانه اوال باید دولت متهم را از اتهامات
منتسب کامال اگاه نماید 4ثانيا دالیل اتهام باید به زباني که متهم متوجه ان ميشود در اختيار او
قرار گيرد.تفهيم مناسب اتهام به متهم و اگاهي یافتن دقيق او از مستندات دعوي ،الزمه قابليت
یافتن او براي تدارک دفاع از خویش است.قانون دادرسي کيفري در ماده و قانون اساسي در
اصل تحقق این موضوعات ضروري دانسته شده است.قانون ایين دادرسي کيفري مقرر نموده
است که یک نسخه از کيفرخواست صادره که عنوان اتهامات انتسابي در ان قيد شده است باید
به صورت مکتوب در اختيار شخص متهم قرار گيرد 3.در دادگاه ماجيستریت انگلستان نيز
اعالميهاي مشتمل بر ات هامات وارده به متهم باید در اختيار او قرار گيرد.کيفرخواست و یا
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اعالميه اي که در اختيار متهم قرار مي گيرد باید دربردارنده اطالعات کافي در خصوص جرم
منتسب به متهم همراه با موضوعات خاص هر دعوي از قبيل کيفيات مشدده جرم که اگاهي
معقولي از کليت دعوي و ماهيت اتهام وارده را براي تدارک دفاع براي متهم فراهم سازد ،باشد۹.
نخستين کارکرد این اعالميه مطلع ساختن متهم از اتهامات مطروحه عليه اوست .از این
دیدگاه ،اینکه متهم اگاهي کاملي از عناصرتشکيل دهنده جرم داشته باشد ،بسيار واجد اهميت
است 2.افشاي دقيق و توام با جزیيات مدعاي شاکي ]افشاء مستندات اتهام [ ،نقشي بنيادین در
توانایي متهم براي تدارک دفاع خود دارد 4.تحقق اصل برابري سالحها در صورت محروم کردن
متهم از دریافت اعالميه یا تصویر کيفرخواست ،امکانپذیر نيست.ارائه ناقص کيفرخواست و
اتهامات منت سب به متهم به دليل عدم هماهنگي با مقتضيات اصل برابري سالحها باید بي
اعتبار تلقي شوند چرا که منجر به اگاهي ناقص متهم از اتهامات و دالیل ان و نيز سلب قابليت
وي براي تدارک مناسب دفاع او خواهد شد 3.نکته حائز اهميت ان است که مراد از ارسال
اعالميه اتهام یا کيفر خواست براي متهم اگاهي یافتن وي از ادعاهایي است که عليه وي مطرح
شده است.بنابراین اگر افشاي اطالعات و مستندات عليه متهم به شکل کامل ومعقولي صورت
گيرد و منتج به اطالع دقيق متهم از محتواي پرونده گردد ،جایگزین مناسبي براي ارسال
اعالميه اتهام و تبادل مستندات خواهد بود.اگر چه درج کليه عناصر تشکيل دهنده اتهامات در
اعالميه اتهام و ارسال ان براي متهم ضروري است 5 ،لکن در مواردي که متهم به نحو درخور و
مناسب از مفاد پرونده اتهامي عليه خود اطالع یافته است ،دادگاه اعالميه اتهامي ناقص را به
عنوان نقص پرونده تلقي نميکند 6.آنچه که واجد اهميت است ان است که ادعاهاي دولت عليه
متهم به شکلي به اطالع وي رسيده باشد که او را قادر به دفاع متناسب از خود نموده باشد.در
نتيجه در مواردي که به وضوح مشخص است که متهم کامال از مفاد ادعاي مطروحه از ناحيه
دادستان عليه خود اگاه بوده است و قادر ا ست به نحو متناسب از خود در برابر اتهامات وارده
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دفاع نماید ،اسيبي به حقوق وي وارد نشده است و اشکاالت تکنيکي در اعالميه اتهام خللي به
اعتبار دادرسي وارد نميکند۹.
مبحث دوم :شیوههای افشای ادله در فرایند دادرسی کیفری
براي تضمين حق طرفين دعوي و به ویژه متهم از مفاد اتهام و ادله آن در مرحله رسيدگي
به چهار روش مي توان متوسل گردید که توسط قانونگذاران کشورهاي فرانسه و ایران نيز مورد
تائيد قرار گرفته است .ابالغ کیفر خواست به متهم ،تضمین حق دسترسي اصحاب دعوی به
پرونده محاکماتي ،تفهیم اتهام در آغاز فرايند دادرسي و تضمین تبادل مستندات دعوی.

بدیهي است با اجراي راهکارهاي فوق پيش از جلسه دادرسي و در خالل آن ميتوان تائيد کرد
که طرفين از عنوان اتهام و ادله آن به طور کامل مطلع گردیده و برابري سالحهاي تضمين شده
است.
گفتار اول :افشای مستندات از طریق ابالغ تصویر کیفر خواست
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حق بر اطالع یافتن از اتهام به صورت «فوری» و در اسرع وقت جزء الزم حق بهره مندي از
فرصت مناسب براي تدارک دفاع توسط متهم است .قيد «فوريت» متضمن آن است که
اطالعات الزم باید به محض اینکه شخص مورد نظر به طور رسمي و از جانب مرجع صالح به
ارتکاب یک جرم متهم شد و یا شخص علناً مرتکب جرم معرفي گردید( .جرائم مشهود) در
اختيار وي قرار گيرد .قانونگذار فرانسوي نيز در ماده  64-۹قانون آئين دادرسي کيفري این
کشور افسر پليس قضائي و مأمور پليس قضائي را مکلف ساخته است که «فوراً» متهم را از
ماهيت جرمي که بر روي آن تحقيق صورت مي گيرد و سایر حقوق خود در مرحله تحت نظر
آگاه نماید .اطالع یافتن یافتن متهم حتما باید با قيد جزئیات باشد و صرف اطالع دادن عنوان
اتهام به متهم کفایت نمي کند .به طور مثال باید رفتارهایي که از متهم بروز یافته و در نتيجه او
را متهم به ارتکاب جرم نموده است و مجموع این رفتارها عناصر ارتکاب جرم را شکل داده
است ،به اطالع متهم رسانده شود .همچنين اطالع یافتن متهم از توصيف قانوني که به
رفتارهاي مرتکب داده شده است نيز ضرورت دارد و به طور مثال موادي از قانون مجازات که به
رفتارهاي مرتکب عنوان مجرمانه داده است به اطالع متهم رسانده شود 2مهمترین توجيه براي
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افشاء مستندات اتهام؛ ابزاری برای تحکیم اصل برابری سالحها

11

افشاي مستندات ،رفع نابرابري ميان طرفين دعوي و به ویژه اصالح وضعيت نامتوازن متهم
نسبت به موقعيت دادستان و تحقق اصل برابري سالح هاست .ارسال نسخه اي از کيفر خواست
براي متهم به منظور مطلع ساختن او از اتهامات مطروحه عليه اوست .از این دیدگاه اینکه متهم
آگاهي کاملي از عناصر تشکيل دهنده جرم داشته باشد ،بسيار واجد اهميت است.افشاي دقيق
و توام با جزئيات مدعاي شاکي نقش بنيادین در توانایي متهم براي تدارک دفاع از خود دارد
تحق اصل برابری سالحها در صورت محروم کردن متهم از دریافت اعالميه یا تصویر کيفر
خواست امکان پذیر نيست و ارائه ناقص کيفر خواست و اتهامات منتسب به متهم به دليل عدم
هماهنگي با مقتضيات اصل برابري سالحها باید بي اعتبار تلقي شود چرا که منجر به آگاهي
ناقص متهم از اتهامات و دالیل آن و نيز سلب قابليت وي براي تدارک مناسب دفاع او خواهد
شد .۹قانون گذار ایراني در قانون آئين دادرسي کيفري مصوب  ۹4۱2در پایان ماده 432تصریح
نموده است "تصوير کیفر خواست برای متهم فرستاده ميشود " ارسال تصویر کيفر خواست
که شرح مختصر و مفيدي ازمحتواي پرونده تحقيقاتي است جهت تضمين حق اطالع متهم از
مفاد اتهام و ادله آن بسيار اقدام مفيدي است .چرا که در کيفر خواست مطابق ماده 2۱0
بندههاي "پ"" ،ت"" ،ث" کليه مواردي را که مطابق استانداردهاي بينالمللي ناظر بر
دادرسي منصفانه ميبایست به اطالع متهم برسد ،گنجاده شده است .به موجب این بندها کيفر
خواست باید شامل موارد زیر باشد :نوع اتهام ،تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش ،دهستان،
روستا ،شهر ،ناحيه ،منطقه ،خيابان وکوچه .ادله انتساب اتهام و مستند قانوني اتهام.
مراد از نوع اتهام عبارت است از عنوان کيفري فعل ارتکابي ]در مواردي که فعل مجرمانه
داراي عنوان خاصي است مثل کالهبرداري[ و یا تصریح به ماده مربوطه به آن جرم ]در مواردي
که اعمال ارتکابي فاقد عنوان جزایي خاص و شناخته شده اي است [2.تا پيش از تصویب قانون
آئين دادرسي کيفري ذکر جزئيات اتهام نظير تاریخ و محل ،ضرورت نداشته 4و در ماده اخير
التصویب  20۱ذکر این جزئيات به همراه سایر جزئيات مرتبط با متهم و اتهام انتسابي ضروري
دانسته شده است .اگرچه از نظر برخي از نویسندگان حقوقي هدف قانونگذار از ذکر تاریخ و
محل وقوع جرم تعيين و تشخيص صالحيت محلي دادگاه است مع هذا شاید بتوان گفت ذکر
1

Negri “the principle of Equality of Arms and the evoling law of international procedure''. 2005.
International criminal law review. 513-551.

 2آخوندي ،محمود .آئين دادرسي کيفري ،جلد  ،6ص .۹42
 4خالقي ،علي .نکته ها ،ص .24۱
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sadak and others v turkey [2001] ECHR`479.
treason against the integrity of the state.
3
belonging to an armed organization set up for the purpose of destroying the integrity of the state.
4
Marques de Morais v angola .HRC communication 1128/2202.
2
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این جزئيات در کيفر خواست و ارسال آن براي متهم به خوبي اقدام قانونگذار ایراني به تعهدات
خود در دادرسي منصفانه را حسب اسناد بين المللي مورد تائيد قرار ميدهد .طبعاً ذکر عنوان
اتهامي از منظر بازپرس و دادستان در دادسرا صورت گرفته است و به هيچ وجه تبعيت از
تشخيص آنان براي دادگاه الزم االتباع نيست .از این رو حسب ماده  231عنوان اتهامي که در
کيفر خواست ذکر مي شودمانع از تعيين عنوان صحيح قانوني توسط دادگاه نيست در نتيجه هر
گاه دادگاه عنوان اتهامي را تغيير دهد مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهيم تا از اتهام
انتسابي مطابق مقررات دفاع کند و پس مبادرت به صدور راي نماید (ماده  )231بدیهي است
هرگاه تغيير نوع اتهام به نحوي صورت گرفته باشد که دفاع متهم جز با استمهال امکان پذیر
نباشد ،براي تجدید جلسه رسيدگي به منظور تدارک دفاع شایسته و متناسب متهم از خود
وجود ندارد .در پرونده سدک و ديگران علیه ترکیه ۹متهمان ابتدا به اتهام خيانت عليه تماميت
کشور 2متهم گردیدند و در عوض به جرم تدارک سازمان مسلحانه به منظور براندازي حکومت4
محکوميت یافتند .دادگاه اروپایي اعالم کرد که در صورت تغيير عنوان محرمانه توسط دادگاه
داخلي ترکيه ضرورت داشت که دادگاه به متهمان امکان برخورداري از حقوق دفاعي شان به
وی ژه آنکه فرصت کافي را براي تدارک دفاع به نحو مفيد و کار آمد در اختيار آنها قرار مي داد.
از سوي دیگر از دیدگاه کميته حقوق بشر تنها در صورتي امکان محکوميت یک متهم به بيش
از جرم مندرج در کيفر خواست وجود دارد که محکوميت وي به جرایم اضافي منطبق بر
توضيحات مندرج در کيفر خواست صورت گرفته باشد3.
منظور از ادله انتساب اتهام اموري است که دادستان به به منظور اثبات وقوع جرم و نيز
انتساب آن به متهم به آنها متوسل مي شود و شامل "داليل حکمي" و "داليل موضوعي"
است .دالئل حکمي استدالل به این است که عمل ارتکابي جرم است و دالئل موضوعي استدالل
به این است که متهم مورد تعقيب مرتکب آن جرم شده است .در امور کيفري معموال دالئل و
قرائن و امارات عبارتند از شکایت ،شاکي ،اعترافات متهم ،گزارش ضابطان ،شهادت شهود،
گزارش کارشناسان ،معاینه محلي ،تحقيقات محلي و دالئل کتبي و سایر قرائن و امارات که
وقوع جرم و انتساب آن به متهم را مورد تائيد قرار ميدهند و در جریان تحقيقات مقدماتي
توسط بازپرس یا دادگاه تحصيل شده اند.آنچه که حائز اهميت است آن است که در راستاي
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اصل برابري سالحها و لزوم تدارک دفاع توسط متهم ،هر دلیل بايد به طور مستقل و شفاف به

متهم تفهیم شود و دفاع متهم در برابر آن استماع گردد و سپس مبناي استدالل قرار گيرد.
دليلي که تفهيم نشده و متهم در برابر آن دفاعي نکرده باشد دليل واقعي و قانوني محسوب
نميشود و نمي توان بر مبناي آن تصميم قضائي را اتخاذ نمود ۹.ابالغ کيفر خواست به متهم
منوط به آنکه با د قت و با قيد جزئيات اتهامات و دالیل انتسابي تنظيم شده باشد مي تواند تا
حدودي متهم را از محتویات پرونده تحقيقاتي آگاه ساخته و در وضعيتي متوازن و ضمن
تضمين اصل برابري سالح ها وي را براي دفاع هرچه بهتر از حقوق خود مهيا سازد.
در فرانسه نيز مطابق قانون تحقيقات کيفري سابق مطابق ماده  23۹دادستان استان
ميبایست بعد از راي شعبه اتهام و مطابق آن کيفرخواست تنظيم ميکرد .در قانون آئين
دادرسي کيفري فعلي ماده  2۹5فقط پيشبيني ميکند که راي به جلب به دادرسي در دادگاه
جنایي باید شامل گزارش کوتاه و وصف قانوني اعمال موضوع اتهام و نيز راي اتهام شامل قرار
زنداني کردن متهم براي عملي شدن دادرسي باشد .اگر متهم آزاد باشد این قرار بالفاصله اجرا
نمي شود .قرار جلب به محاکمه که توسط قاضي تحقيق صادر مي شود یا راي اتهامي که توسط
شعبه تحقيق صادر ميگردد براي دادگاه جنایي ایجاد صالحيت ميکند .رای اتهامي در
بردارنده شرح و وصف قانوني اعمال موضوع اتهام و تعیین هويت متهم است که وفق مقررات
به متهم نیز ابالغ مي

شود2.
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حق بهره مندي از زمان و امکانات متناسب براي تدارک دفاع شامل حق دسترسي به پرونده
کيفري تحقيقاتي هم خواهد شد در حقوق داخلي فرانسه به موجب ماده  ۹۹3قانون آئين
دادرسي کيفري این حق مورد تأیيد و تأکيد قرار گرفته است به موجب این ماده وکيل مدافع
متهم یا وکيل شاکي مي توانند از تمام یا قسمتي از اسناد و مدارک پرونده به هزینه خود
فتوکپي تهيه نمایند ،لکن این اقدام حتماً باید با اجازه و اطالع بازپرس صورت گيرد .بازپرس
مي تواند با این درخواست وکال مخالفت کند در این خصوص ماده  ۹۹3مقرر ميدارد « :بازپرس

پنج روز کاري از تاریخ وصول درخواست مهلت دارد تا به ارائه تمام یا قسمتي از این رو گرفتها
 ۹آخوندي،محمود .آئين دادرسي کيفري ،جلد  ،6ص .۹44
 2استفاني ،گاستون و دیگران ،)۹400( ،آیين دادرسي کيفري ،ترجمه حسن دادبان ،تهران ،دانشگاه عالمه طباطبائي
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به علت ایجاد خطر در مورد بزه دیدگان اشخاص تحت بررسي (متهمين) وکالي آنها ،شهود،
مأمورین تحقيق به یا هر شخص دیگري که در دادرسي شرکت دارد با صدور قرار موجهي،
مخالفت نماید ».اوراق پرونده نباید ب راي افراد ثالث غير از اصحاب دعوي ارسال گردند به
استثناي نظرات کارشناسان .هنگامي پرونده نزد قاضي تحقيق یا شعبه تحقيق است ،اصحاب
دعوي حق دسترسي مستقيم به پرونده را ندارند و تنها با درخواست وکيل آنها پرونده در
اختيار قرار خواهد گرفت .در جلسات دادگاه جنائي مطابق ماده  20۱به هرکدام از متهمين و
طرفين دعواي خصوصي به طور رایگان رونـوشـت صـورت جـلـسـات که حاوي نوع جرم،
شهادت کتبي شهود و گزارشهاي کارشناسي است داده ميشود .متهم و طرف دعوي خصوصي
یا وکالي او ميتوانند طبق ماده  231با هزینه خود از کليه اسناد دادرسي کپي تهيه کنند .در
موضوعات جنحهاي و خالف ،در سال  ۹۱۱6دادگاه جزائي موافقت کرد که اوراق پرونده در
اختيار متهم قرار گيرد.حق دسترسي طرفين دعوي به پرونده تحقيقاتي به عنوان مقدمهاي الزم
براي اطالع از دالیل له و عليه خود جهت تدارک دفاع و تضمين حقوق دفاعي متهم ضرورتي
اجتناب ناپذیر بود .هرچند در مرحله تحقيقات مقدماتي قانونگذار همواره محدودیتهاي را به
لحاظ خاصيت سري بودن تحقيقات مقدماتي در موارد  ۹۱1و  ۹۱۹براي طرفين دعوي و
وکالي آنها قائل گردیده و بازپرس را مکلف نموده است که نسبت به صدور قرار عدم دسترسي
به تمام یا برخي از اوراق و اسناد و مدارک پرونده اقدام نماید و این قرار ظرف  4روز پس از
ابالغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است ،لکن در مرحله رسيدگي در دادگاه هيچ محدودیتي
براي دسترسي به پرونده اوراق و اسناد مندرج در آن وجود ندارد .قانونگذار صراحتاً و به طور
مطلق این حق را براي طرفين دعوي یا وکالي آنها به رسميت شناخته و در ماده  45۹قانون
آئين دادرسي کيفري مصوب  ۱2مقرر ميدارد":شاکي يا مدعي خصوصي و متهم يا وکالی
شماره ، 43زمستان ۹4۱6

رئیس دادگاه به هزينه خود از اوراق مورد نیاز تصوير تهیه کنند".این تجویز قانونگذار برآمده
از خاصيت نظام هاي مختلط است که در مرحله رسيدگي در دادگاه پيرو سيستم اتهامي هستند
و طرفين حق دارند که از جریان پرونده آگاه شوند و این حق ناشي از ویژگي ترافعي بودن در
مرحله دادرسي است .تنها استثناي این ماده مربوط است به تهيه فتوکپي (تصویر ) از اوراق
پرونده در مواردي که اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرایم منافي عفت و یا جرایم
عليه امنيت داخلي و خارجي باشند (تبصره ماده  )45۹به موجب ماده  1آئین نامه از نگهداری
اسناد سری و محرمانه دولتي مورخ  ،53/۹1/2ارائه تصویر اسناد و اطالعات طبقه بندي شده
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(به کلي سري ،سري ،محرمانه و خيلي محرمانه) نيز به اصحاب دعوي ممنوع گردیده
این موضوع در صدر تبصره ماده  45۹نيز مورد تاکيد قرار گرفته است .باید توجه داشت که هر
گاه حق دسترسي به پرونده محاکماتي از همه اصحاب دعوي سلب شود ،اصل برابري مخدوش
نشده است زیرا سایر طرف هاي دعوي نيز از حق حضور در دادگاه و دسترسي به اوراق پرونده
محروم بوده اند بلکه اصل ترافعي بودن دادرسي در آن دعوي رعایت نشده است ،چرا که طرفين
دعو ي باید از مفاد پرونده اطالع یافته تا امکان تهيه و تدارک دفاع در برابر آنها را پيدا کنند.
این موضع دقيقا توسط دادگاه اروپایي حقوق بشر در دعوي نیدروست -هابر عليه سوئيس
اتخاذ شده است 2.در خصوص استثنائات پيش بيني شده در تبصره ماده  45۹ق ا د ک نيز باید
گفت مطابق استانداردهاي بين المللي دادرسي منصفانه که بيشتر در رویه قضائي دادگاه اروپایي
حقوق بشر و کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد منعکس شده است ،حق در دسترسي به
محتویات پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي حقي مطلق 4نيست و در شرایط خاصي نظير
امنيت ملي ،دولتها مي توانند محدودیت هایي در دادرسي ناظر به رسيدگي به این نوع از
جرائم را اعمال کنند 3با این وجود به هيچ وجه این محدودیتها در مرحله دادرسي قابل اعمال
نيست و در نتيجه مقنن هيچ گونه محدودیتي را در دسترسي به پرونده و مطالعه و اطالع از
اوراق پرونده تجویز ننموده است .بدیهي است ممنوعيت از تهيه تصویر از اسناد طبقه بندي
شده و تحقيقات مربوط به جرایم منافي عنف و جرایم عليه امنيت داخلي و خارجي نيز بدون
آنکه بتواند مانع از دسترسي و مطالعه آنها توسط طرفين گردد به هيچ وجه مخلّ حقوق دفاعي
اصحاب دعوي خواهد بود .در حقوق فرانسه نيز دسترسي مستقيم وکالي طرفين دعوي و نيز
متهم ،مطلع و دسترسي غير مستقيم اصحاب دعوي و نيز متهم مطلع با رعایت اصل محرمانگي
تحقيقات مقدماتي و عدم افشاء محتویات پرونده در موارد  ۹۹3و  ۹۹3-2و  ۹۹4-4به رسميت
شناخته شده است .در مرحله دادرسي نيز به طریق اولي این حق براي اصحاب دعوي و وکالي
ایشان تضمين شده است .در دادگاه جنایي حسب ماده  20۱قانون آئين دادرسي کيفري
فرانسه" :به هرکدام از متهمین و وکالی دعوی خصوصي به طور رايگان رونوشت صورتجلسات
که حاوی نوع جرم ،شهادت کتبي شهود و گزارشهای کارشناسي است داده ميشود ".و

 ۹دیبا نژاد ،شایسته ،آئين دادرسي کيفري در نظم کنوني ،ص .460

2

Niderost-Huber v Switzerland. Ecther. app. no. 18990/91-1997.
3
absolute Right.
4
Ethr.app.no.28901/95-2000
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مطابق ماده  231متهم و طرف دعوي خصوصي یا وکالي آنها ميتوانند با هزینه خود از کليه
اسناد دادرسي کپي تهيه کنند .در این قانون طرفين دعوي (دادستان ،شاکي و متهم ) مکلف
شده اند فهرست اشخاصي که تمایل دارند به عنوان شاهد استماع شوند را در صورت امکان
حداقل  23ساعت قبل از برگزاري مذاکرات ابالغ نمایند ،اساس کارشناسان نيز در همين
شرایط باید به طرفين ابالغ شود (ماده  )23۹ماده  ۹۹3این قانون نيز به وکال اجازه داده است
حداکثر  3روز کاري پيش از هر بازجویي از شخص تحت بررسي (متهم) و یا هر شهادت مدعي
خصوصي پرونده در طول روزهاي کاري در اختيار وکال قرار مي گيرد.
گفتار سوم :افشای مستندات از طریق تفهیم دقیق اتهام و دالئل آن در آغاز رسیدگی
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 ۹فضائلي،مصطفي .دادرسي عادالنه در محاکمات کيفري بين المللي ،انتشارات شهر دانش ،چاپ سوم ،بهار  ،۱3ص .43۱
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یکي از مقدمات الزم براي تضمين رعایت معيارهاي قانوني در دستگيري و بازداشت شخص
حق آگاهي یافتن از دالیل دستگيري و بازداشت است .در مهم ترین اسناد بين المللي جهاني و
منطقه اي حقوق بشر به این حق پرداخته شده است .به طور مثال ،بند  2ماده  ۱ميثاق ،بند 2
ماده  5کنوانسيون آمریکائي حقوق بشر به این موضوع پرداختهاند ۹.در مقررات داخلي نيز
قانونگذار ایراني در ماده  36قانون آئين دادرسي کيفري مقرر نموده است« :چنانچه در جرایم
مشهود نگهداري متهم براي تکميل تحقيقات ضروري باشد ،ضابطان باید موضوع اتهام و ادله
آن را بالفاصله به صورت کتبي به متهم ابالغ و تفهيم کنند و مراتب را فوري براي اتخاذ تصميم
قانوني به اطالع دادستان برسانند .در هر حال ضابطان نمي توانند بيش از  23ساعت متهم را
تحت نظر قرار دهند».مبناي این ماده اصل  22قانون اساسي است که مقرر ميدارد« :هيچکس
را نميتوان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين ميکند .در صورت بازداشت
موضوع اتهام باید با ذکر ادله بالفاصله کتباً تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت  23ساعت پرونده
مقدماتي به مراجع صالحه قضایي ارسال و مقدمات محاکم در اسرع وقت فراهم گردد مجازات
ميشود .ضمانت اجرایي این اصل نيز طبق ماده  501قانون مجازات اسالمي عالوه بر انفصال از
خدمت و محروميت  4تا  5سال از مشاغل دولتي محکوميت به حبس از  6ماه تا  4سال خواهد
بود».در قانون آئين دادرسي کيفري فرانسه نيز ماده  64-۹حق اطالع فوري شخص تحت نظر
از نوع اتهام و حقوق متصوره خود را به رسميت شناخته و مقرر مي دارد«:هر شخص تحت نظر
فوراً توسط افسر پليس قضایي یا تحت نظارت او ،توسط مأمور پليس فضایي از ماهيت جرمي
که برروي آن تحقيق صورت ميگيرد ،حقوق مذکور در مواد  64-3 ،64-4 ،64-2و مقررات

11

افشاء مستندات اتهام؛ ابزاری برای تحکیم اصل برابری سالحها

مربوط به مدت تحت نظر مذکور در ماده  64آگاه ميگردد .این اعالم در صورتجلسه قيد
ميشود و اوراق توسط شخص امضاء ميشود و در صورت امتناع از امضاء این موضوع در
صورتجلسه ذکر مي شود».ماده  -52قانون آئين دادرسي کيفري ایران نيز ضابطان را مکلف
نموده است که بالفاصله پس از تحت نظر قرارگرفتن مظنون به منظور رعایت اصول منصفانه
دادرسي و رعایت حقوق دفاعي وي ،تمامي حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت
نظر را به او تفهيم نموده و به صورت مکتوب در اختيار وي قرار مي دهند و رسيد دریافت و
ضميمه پرونده کنند.حقوق مندرج در قانون آئين دادرسي کيفري فرانسه در مرحله تحت نظر
که پليس موظف است به متهم تفهيم نماید عبارتند از ،اطالع دادن موضوع به خانواده ،معاینه
توسط پزشک و تقاضاي وکيل .در قانون دادرسي ایران نيز ضابطان مکلف هستند حقوق مربوط
به اشخاص تحت نظر مندرج در ماده واحد قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق
شهروندي ،آگاهي از موضوع و ادله اتهام انتسابي ،حق دسترسي به وکيل ،حق آگاه ساختن
خانواده و آشنایان خود از تحت نظر بودن ،و حق معاینه پزشکي را به متهم تفهيم نموده و کتباً
در اختيار وي قرار دهند و رسيد اخذ و ضميمه پرونده نمایند .بدین ترتيب ميتوان گفت منظور
از تفهيم اتهام عبارت از این است که «متهم از موضوع جرم و یا جرایم انتسابي به خود و کليه
دالئل و مستندات آن آگاه شود تا بتواند آگاهانه از خود دفاع کند ۹».قانونگذار با به کار بردن
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قيودي نظير «فوری»« ،بالفاصله» و یا «در اسرع وقت»ضرورت اقدام بدون اتالف وقت و

11

تأخير ناموجه را براي مخاطبان خود اعم از ضابطان یا مقامات قضائي ،ترسيم نموده است .به
طور مثال ،در ماده  36بر تکليف ضابطان به «اطالع فوري» نتيجه اقدامات به دادستان و یا
تفهيم و ابالغ «بالفاصله» موضوع اتهام و ادله آن ،تأکيد نموده است.با توجه به اینکه «فوريت»
مفهومي است که باید با مالحظه شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر هر وضعيت باید احراز گردد،
قانونگذار در برخي موارد براي اجتناب از برداشت هاي متفاوت ،صراحتاً مهلت مقرر را تعيين
کرده است و یا از قيد «به محض» استفاده نموده و یا هردو را توأمان به کار گرفته است .به طور
مثال در ماده  30تأکيد نموده است که ضابط باید حداکثر ظرف يک ساعت مراتب تحت نظر
قرارگرفتن یک فرد را در خارج از اوقات اداري به اطالع دادستان یا قاضي کشيک برساند و یا در
ماده  3۱حداکثر ظرف یک ساعت براي اعالم مشخصات متهم تحت نظر به دادسراي محل در
نظر گرفته است .در چنين مواردي باید توجه داشت که قانونگذار حفظ حقوق و آزادي هاي
 ۹آخوندي،محمود .آئين دادرسي کاربردي کيفري ،۹433 ،جلد  ،5چاپ دوم ،نشر ميزان ،ص .۹۹3
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افراد و یا نظارت دادستان بر اقدامات ضابطان را با قيد فوریت مطالبه نموده و به هيچ وجه نباید
این اقدام با تأخير صورت گيرد .اصل  42قانون اساسي نيز بر این موضوع تأکيد نموده است.در
خصوص تفهيم موضوع اتهام و ادله آن نيز قانونگذار در ماده  36از قيد «بالفاصله» و «فوري»
استفاده نموده و مقرر داشته است«:ضابطان بايد موضوع اتهام و ادله آن را بالفاصله و به طور
کتبي به متهم ابالغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانوني به اطالع

دادستان برسانند».در کنوانسيون اروپائي بشر و کنوانسيون آمریکائي حقوق بشر از واژه
«فوری»۹و در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي عبارت «در زمان دستگیری» 2به کار
برده شده است .بر این اساس ماده  54مقرر مي دارد« :ضابطان دادگستري مکلفند اظهارات
شخص تحت نظر ،علت تحت نظر بودن ،تاریخ و ساعت آغاز آن ،مدت بازجوئي و  ...را در
صورتمجلس قيد کنند .آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند ».در ماده  36نيز همين تکليف
را در خصوص تفهيم موضوع اتهام وادله آن به صورت فوري و کتبي به متهم و نيز ابالغ ان به
وي ،براي ضابطان مقرر نموده است .بدیهي است در این ماده بدواً ضابطان مکلف شده اند
موضوع اتهام و دالئل ان را به متهم تفهيم کنند و در پرونده درج نمایند و سپس شرح مکتوبي
از این موارد را تهيه و به متهم «ابالغ» نمایند .به کار بردن کلمه «ابالغ» اعالم داللت بر لزوم
کتبي بودن این اطالعات دارد .در ماده  52نيز صراحتاً مقرر شده است که «هرگاه متهم تحت
نظر قرار گرفت ،ضابطان دادگستري مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت
نظر را به متهم تفهيم و به صورت مکتوب در اختيار وي قرار دهند و رسيد دریافت و ضميمه
پرونده کنند».
دادگاه اروپائي حقوق بشر در آراء متعددي تأکيد نموده است که اطالع یافتن متهم باید با

1

Promptly
at the time of arrest.
3
Pelissier and sassi V FRANCE (1999) ECHR.717
4
Mattoccia v Italy (2000) ECHR 383.
2
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دادگاه ،اطالعات مبهم و گنگي که در مرحله تفهيم اتهام به متهم داده ميشود( .از جمله
اطالعات راجع به زمان و مکان ارتکاب جرم) باعث ميشود فرصت دفاع مؤثر و مفيد کارآمد از
وي سلب شود 3.همانگونه که از آراي فوق استنباط ميشود ،هدف نهایي حقوق دفاعي متهم آن
است که وي را قادر سازد در جریان یک دادرسي منصفانه و در شرایطي برابر و متوازن با
دادستان و تحت حاکميت اصل برابري سالحها ،به نحو «مؤثر»« ،مفيد» و «کارآمد» از حقوق

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

«قید جزئیات» باشد و صرف اطالع دادن عنوان اتهام به متهم کفایت نميکند 4.از نظر این
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خود در برابر اتهامات وارده دفاع نماید .قانون ائين دادرسي کيفري ایران در ماده  33ضابطان را
ابتدا مکلف نموده است که تمامي اقدامات الزم را جهت حفظ آالت و ادوات ،آثار ،عالئم و ادله
وقوع جرم و جلوگيري از فرار یا مخفي شدن متهم و یا تباني به عمل آورند ،تحقيقات الزم را
انجام دهند و بالفاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطالع دادستان برسانند ،اسامي شهود
و مطلعان در صحنه را نيز در پرونده درج نمایند .هرچند در ماده  31ضابطان از افشاي اطالعات
مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده و شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده منع
شدهاند .لکن در ماده  36که پس از مواد  31و  33قرار گرفته است مکلف شدهاند در جرایم
مشهود « موضوع اتهام ادله آن را بالفاصله و به طور کتبي متهم ابالغ و تفهيم نمایند ».در
جرائم غيرمشهود نيز مقام قضائي مکلف است حسب ماده  ۹01در احضاریهاي که براي دعوت
متهم ارسال ميکند عالوه بر تاریخ ،ساعت و محل حضور« ،علت احضار» را نيز مقيد نماید .در
تبصره این ماده به مقام قضائي اجازه داده شده است که «در جرایمي که به تشخيص مرجع
قضایي ،حيثيت اجتماعي متهم عفت یا امنيت عمومي اقتضا ميکند ،علت احضار ذکر نشود اما
متهم مي تواند براي اطالع از علت احضار به دفتر مرجع قضایي مراجعه کند ».پس از حضور
متهم نزد بازپرس نيز ماده  ۹۱5بازپرسي را مکلف نموده است پيش از هرگونه پرسش و
بازجوئي «موضوع اتهام و ادله آن» را به شکل «صریح» به او تفهيم نماید ...آنگاه شروع به
پرسش ميکند».همانگونه که مالحظه ميشود قانونگذار ایراني هم در جرایم مشهود و هم در
جرایم غير مشهود ضابطان و مقام قضائي را ملزم نموده اند عالوه بر «موضوع اتهام»« ،ادله» آن
را نيز به متهم تفهيم نمایند.
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واضحترین مفهوم اساسي مشترک ميان انواع سيستم هاي دادرسي این است که هر دو
طرف دعوا باید استماع شوند .این اصل به عنوان یک از مهمترین اصول حاکم بر دادرسيهاي
مدني است که در جهت ترافعي نمودن آئين دادرسي و تحقق اصل برابري سالحها باید در
فرایند دادرسي کيفري نيز هرچه بيشتر مراعات گردد .به موجب این اصل ،قضات هرگز نباید
مجاز به اتخاذ تصميم در خصوص دعاوي بر مبناي اطالعاتي بر غير از آنچه در جریان دادرسي
ارائه شده و در معرض بحث و مجادله بين طرفين قرار نگرفته است ،باشند( .بچند،2115 ،
 )201به موجب اصل تناظر ،هریک از طرفين دعوي ،اعم از خواهان و خوانده حق دارند در
زماني مناسب نسبت به تمام عناصر ارائه شده به قاضي يا استخراج شده از جانب او که
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قابلیت تاثیر بر نتیجه دادرسي دارند مطلع شوند و امکان مناقشه در خصوص عناصر مزبور را

قبل از اتخاذ تصمیمي که موثر بر حقوق و منافع اوست داشته باشند( .حيدري )۹23 ،۹43۱
این ویژگي که از مهمترین عناصر دادرسي اتهامي است ،مبنا و اساس انصاف را تشکيل ميدهد،
ضمن محقق ساختن امکان تناظر و ترافع ،طرفين دعوي را قادر ميسازد دعوي مربوط به خود
را بدون محدودیت اقامه نمایند و این موضوع و بستر مناسبي براي اجراي اصل برابري سالحها
فراهم خواهد ساخت .مهمترین بخش این فرایند افشاي کامل دالیل از جمله استماع شهادت
شهود و اظهارات مطلعين است که ذیال به ان خواهيم پرداخت.
بند اول :تضمین افشاء مستندات درمبحث شهادت شهود و مطلعین

حسب مقررات و اسناد بينالمللي« ،حق مواجهه با شاهد و استنطاق و پرسش از وي» یکي
از حقوق مهم متهم در راستاي رعایت اصل برابري و تضمين شرایط مساوي با دادستان
است.احراز کشف حقيقت و حاکم نمودن عدالت در رسيدگيهاي قضائي مهمترین هدف در
رسيدگيهاي کيفري است .شاهد کسي است که وقوع جرم را مشاهده و یا به طریق یکي دیگر
از حواس خود ادراک نموده است .مطلع نيز کسي است که وقوع جرم را از طریق مشاهده و یا
سایر حواس خود ادراک نکرده ،اما اطالعاتي از وقوع آن دارد )4( .شيوه اخذ شهادت این افراد
که باید اطالعات و مشاهدات خود را از روي قطع و تعيين اظهار نمایند در قانون آئين دادرسي
کيفري پيش بيني شده است .طبيعتاً دعوت از شهود با ارسال احضاریه صورت ميگيرد و در
مواردي نيز امکان جلب و یا حتي مراجعه بازپرس نزد آنها وجود دارد .پس از حضور در شعبه
بازپرسي حسب و ماده  216قانون آئين دادرسي کيفري «تحقیق و بازجويي از آنان تا قبل از

رسیدگي در دادگاه ،غیرعلني است ».غيرعلني بودن یکي از مهمترین اصول نظام دادرسي
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تفتيشي و نظامهاي مختلط است که تحقيقات مقدماتي باید سري و محرمانه و غيرعلني صورت
گيرد .مراد از غيرعلني بودن نيز آن است که افرادي که سمتي در پرونده ندارند ،حق حضور در
جلسه استماع شهادت شهود را ندارند .عالوه بر ویژگي غيرعلني بودن ،ویژگي غيرترافعي بودن
نيز در مرحله تحقيقات مقدماتي از اصول پذیرفته شده این سيستمها است .بدان معني که
متهم و وکيل او حق ) و مواجهه و پرسش و استنطاق از شاهد را ندارند؛ از این رو ماده 210
قانون آئين دادرسي کيفري مقرر ميدارد« :بازپرس هریک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون
حضور متهم تحقيق ميکند ».اگرچه از نظر برخي از حقوق دانان استماع جداگانه شهود «براي
جلوگيري از ارتباط و تباني گواهان با یکدیگر و یا با متهم و شاکي به عمل ميآید )۹( .لکن
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بدون تردید این شيوه استماع شهادت شاهد در مرحله مقدماتي ،حقوق دفاعي متهم که در
اسناد بينالمللي و رویه قضایي بينالمللي مورد تصریح قرار گرفتهاند را مورد خدشه قرار داده و
وضعيت متهم را نسبت به طرف مقابل وي بسيار نامتوازن نموده و این شيوه بر خالف اصل
برابري سالحها و قاعده انصاف در دادرسي هاي کيفري است .از جمله حقوق حداقلي متهم آن
است که از یک سو بتواند شهودي که جهت اداي شهادت بر عليه او در محکمه حضور یافتهاند
را مورد پرسش قرار داده و از سوي دیگر بتوانند شهودي را براي اداي شهادت به نفع خود در
دادگاه حاضر و در شرایط کامالً برابر نسبت به شهود عليه خود ،مورد پرسش قرار دهد .این حق
بارزترین تجلي اصل ترافعي بودن دادرسي و اصل برابري سالح ها و منطبق بر کنوانسيونهاي
حقوق بشري است .اجراي ا ین دو حق بيانگر تفاوت دو نوع دیدگاه در نظامهاي اتهامي و
تفتيشي است .در حالي که در سيستم اتهامي این دو حق به عنوان هيئت بنيادین این سيستم
تلقي ميگردد ،در سيستم تفتيشي این حقوق ماهيتاً فرعي و موازي با اصل تکليف قاضي به
تحصيل دليل و جمعآوري ادله و مدارک به شمار ميرود .یا این وصف اهميت این موضوع
نميتواند مستلزم خطرهاي جاني ،حيثيتي و یا ضرر مالي براي شاهد یا مطلع باشد .انصاف
اقتضا مي کند که اگر مرجع قضائي براي انجام وظيفه خود در کشف واقع در دادرسيهاي
کيفري نيازمند همکاري شهود و مطلعان است ،از سوي دیگر مکلف باشد که به گونهاي
متناسب از شهود و مطلعاني که با اداي شهادت ،خود و خانواده شان را آماج خطرات جاني،
حيثيتي یا مالي قرار داده اند ،حمایت نماید .لزوم حمایت از شهود یا مطلعان از سوي دیگر
نباید با حقوق دفاعي متهم ،در تعارض باشد .بدین ترتيب حقوق متصوره کليه اشخاص دعوي
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برقراري مواجهه حضوري بين شاهد یا مطلع با شاکي یا متهم»« ،عدم افشاي اطالعات مربوط
به متهم» و نيز « عدم حضور شاهد یا مطلع در مرجع قضائي و استماع اظهارات وي در خارج از
دادسرا با وسائل ارتباط از راه دور» و در نهایت «اتخاذ تدابير الزم حمایتي نظير آموزش حفاظت
از خود و یا تغيير مکان شهود یا مطلعان» از جمله موارد حمایتي است که قانونگذار در ماده
 2۹3براي شهود و مطلعان در نظر گرفته است و حداقل در  4مورد اول ،احتمال وارد آوردن
آسيب به وضعيت متوازن متهم نسبت به دادستان و اصل برابري سالح ها را به شدت تقویت
مي کند .از این رو تبصره 2ماده  2۹3صراحتاً و با تأیيد این احتمال مقرر نموده است«:ترتيبات
فوق باید به نحوي صورت پذیرد که منافي حقوق دفاعي متهم نباشد ».ماده  ۹36قانون مجازات
اسالمي نيز گواهي مکتوب یا صوتي ،تصویري زنده یا ضبط شده را با احراز شرایط و صحت
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انتساب در موارد متعذر پذیرفته است .موضوع حمایت از شهود در اسناد بينالمللي نيز مورد
تأیيد قرار گرفته است .از جمله ماده  ۹4کنوانسيون منع شکنجه مقرر شده است« :دولتهای
عضو بايد اقداماتي به عمل آورند برای تأمین اينکه شاکیان و شهود در برابر همه رفتارهای

سوء يا ارعاب و تهديد در اثر شکايت يا اقامه دلیل ،حمايت شوند».تحوالت مربوط به شيوه
بزهکاري به ویژه بزهکاري هاي کالن و سازمان یافته و لزوم کشف و مبارزه بزهکاري و سرکوب
مرتکبان از یک سو و لزوم حمایت از شهودي که با شهادت شهود در معرض انتقام جویي و
خطرهاي جاني حيثيتي و مالي قرار ميگيرند از سوي دیگر ،امکان توسل به «شهود ناشناس»
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را اجتناب ناپذیر کرده است .دیوان اروپایي حقوق بشر نيز بر عقيده است که اگر موازنه متقابل
تأمين گردد قبول شاهد ناشناس مغایر ماده  6کنوانسيون اروپایي حقوق بشر نخواهد بود .بدون
تردید رعایت توازن بين طرفين دعوي و اصول عادالنه و علني بودن دادرسي و عنصر اساسي
دادرسي منصفانه یعني دادرسي ترافعي موضوعاتي هستند که در اثر تجویز استماع شهود
ناشناس و صدور حکم محکوميت بر پایه اظهارات آنان ،به شدت در معرض مخدوش شدن
هستند .دیوان اروپائي در نخستين رأي خود در سال ( ۹۱3۱موسوم به قضيه کوتوفسکي) اقدام
نموده است « :شهادت شهود باید معموالً در حضور متهم و در جلسه علني دادگاه ،به منظور
بحث و گفتگویي ترافعي ،ارائه شوند ولي از این مطلب نباید چنين استنتاج گردد که اداي
شهادت باید هميشه در محضر دادگاه و یا به صورت علني باشد تا بتواند به عنوان دليل پذیرفته
شود .به ویژه اینکه چنين امکاني در برخي موارد وجود ندارد ۹».ماده  6کنوانسيون به طور کلي
مقرر مي دارد که باید متهم از فرصت مناسب و کافي براي اعتراض به شهادت شهودي که عليه
ادله اداي شهادت ميکنند برخوردار شود و بتواند در هنگام اداي شهادت و یا بعداً چنين
شاهدي را مورد پرسش و اعتراض قرار دهد :وقتي متهم از مشخصات شهود دادستان آگاه
نيست و نمي داند منشأ اتهام او از کجا و مبتني بر اظهارات چه کسي بوده است و در عمل
اعتراض به اعتبار شاهد ناشناس دشوار خواهد بود ،محاکمه عادالنه و منصفانه چگونه ميتواند
محقق شود؟از مجموعه رویه قضائي دیوان اروپائي حقوق بشر ميتوان اینگونه نتيجهگيري کرد
که علي االصول توجه به چنين شهادتي منجر به نقض اصول دادرسي منصفانه خواهد شد چرا
که عمالً متهم در وضعيت نامتوازن و نابرابري قرار ميگيرد .البته گاهي اوقات لزوم مراعات
برخي مصالح از جمله مصالح عمومي و نيز منافع بزه دیدگان اقتضا ميکند که دادگاه به چنين
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شهودي توجه نماید ۹.در چنين شرایطي محاکم قضائي باید شيوههایي را براي جبران و ترميم
این نابرابريها که متهم در معرض آسيب آنها است پيشبيني نمایند و نباید براي محکوميت
متهم و یا اخذ یک تصميم قضائي قطعي صرفاً به چنين ادله اي اکتفا نمایند 2.راهکارهاي دیوان
اروپائي براي جمع بين تمام منافع (متهم ،شاهد ،جامعه) را ميتوان در موارد زیر خالصه کرد:
اجتناب از افشاي هویت شاهد باید همواره به عنوان یک استثناء در نظر گرفته شود .و در غير از
موارد ضروري ،باید به اصل توجه نمود و مطابق قاعده ،هر متهمي بتواند شخصاً یا توسط وکيل
مدافع شهودعليه خود را مورد پرسش قرار دهد و احضار و پرسش از شهودله را در شرایطي
مشابه شهود عليه تقاضا نماید( .ماده  6-4-dکنوانسيون اروپائي) مع الوصف هرگاه دالئل کافي
مبني بر ضرورت ناشناس ماندن شاهد وجود داشته باشد و ضرورت اقتضا نماید ميتوان شهادت
شهود و مطلعين گمنام را نيز استماع نمود.ضرورت تقليل حداکثري صدمات وارده به حقوق
دفاعي متهم باید مطمح نظر باشد .در این راستا مي توان شهادت شاهد را از پشت شيشههاي
رفلکسي و یا استفاده از دستگاه هاي ارتباط صوتي که امکان گفتگو بين متهم و شاهد راه
فراهم مي سازد و نيز با استفاده از سؤاالت کتبي یا شفاهي و با استفاده از سيستم تغيير صدا و
استفاده از نام هاي مستعار استماع نمود .و به وکيل مدافع متهم با این ترتيبات اجاره داد که
سؤاالت خود را در حضور قاضي از شهود مطرح نماید .دادگاه اروپائي با بيان مشکالتي در
خصوص تعقيب پرونده هاي قاچاق مواد مخدر منجمله مسائل مربوط به حضور شهود در دادگاه
اظهار نظر کرد که «چنين مالحظاتي نميتواند توجيه کننده اعمال محدودیت به حق متهم
جهت سؤال از شهود باشد».ورود و مداخله یک قاضي مستقل و بي طرف براي استماع اظهارات
شاهد گمنام و احراز هویت او ،بررسي دالیل توجيه کننده ضرورت عدم افشاي هویت و معتبر
بودن اظهارات شاهد باید تضمين گردد.سرانجام اینکه حکم محکوميت فقط یا به نحو مؤثري
مبتني بر اظهارات شهود گمنام نباشد .شعبه دیوان کيفري بين المللي نيز در رأي صادره خود
در سال  ۹۱۱6در پرونده موسوم به «تاديچ» 4پنج معيار را نظير آنچه در آراي دیوان اروپایي
حقوق بشر آمده به شرح زیر براي موازنه ميان همه منافع ارائه کرد :وجود ترسي واقعي براي
سالمت شاهد یا خانوادهاش وجود داشته باشد.شهادت براي پرونده دادستان کامالً مرتبط و مهم
باشد به نحوي که ادامه پرونده بدون آن غيرمنصفانه باشد.هيچ دليلي حاکي از غيرقابل اعتماد
1
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بودن شاهد به نظر نرسد هيچ برنامه حمایتي مؤثري براي او یا خانواده اش وجود نداشته
باشد.اقدامات حمایتي مورد بحث باید جداً ضروري باشد)۹( .و()2با این همه به نظر مي رسد در
نظام حقوقي دادرسي کيفري ایران که تحقيقات در مرحله مقدماتي به صورت غيرعلني صورت
مي گيرد و امکان رسيدگي ترافعي در حين استماع شهادت شهود وجود ندارد و شهود به صورت
جداگانه و بدون حضور شاکي و متهم استماع ميشوند و نيز حاکميت نظام تفتيشي بر مرحله
تحقيقات مقدماتي ،علي االصول این مقرره قانوني مطابق با اصل مقرر شده است .با این وجود
عليرغم همه محدودیتهایي که عمدتاً در موارد ( 216و  )210در نظر گرفته شده است،
طرفين مي توانند از هویت شهود و مطلعان مطلع شوند و اظهارات آنها را مطالعه نموده و در
مقابل آن لوایح دفاعيه تقدیم کنند .عالوه بر این ،امکان مواجهه حضوري در مرحله تحقيقات
مقدماتي در جلسات بعد از تحقيقات اوليه از شهود و مطلعان وجود دارد( .ماده )210مجموعه
این قابليتها از نظر قانونگذار ایراني «حقوق دفاعي متهم» نام گرفته است و در تبصره  2ماده
 ،2۹3براي جلوگيري از نقض این حقوق ،بازپرس مکلف شده است که ترتيبات مربوط به
شهادت شهود ناشناس و یا عدم مواجهه حضوري به نحوي صورت پذیرد که «منافي حقوق
متهم نباشد ».هرچند هيچ مالک و معيار و ضابطه معيني براي تشخيص این موضوع ارائه نداده
و به طور تشخيص بازپرس یا مقام قضائي واگذار نموده است .ناگفته پیداست که عدم پیش
بیني ضمانت اجرا برای اين التزام و عدم پیش بیني مرجع ديگری برای اعتراض به اين گونه

اقدامات تا چه حد مي تواند وضعیت متهم را در گفتار برابری سالح ها با مخاطره مواجه سازد!!
الف :الزامات حاکم بر جلسه استماع شهادت شهود
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حق متهم بر پرسش از شهود با اصل بي واسطه بودن ۹و شفاهي بودن 2ارائه ادله مرتبط
است .اصل اول بيانگر این است که حاکم مکلف است حتي المقدور اطالعات را به صورت دست
اول تحصيل نماید تا به آساني بتواند آنها را مورد ارزیابي و اعتبارسنجي قرار دهد .این نحوه
ارائه ادله (بي واسطگي) ترجيحاً به صورت شفاهي نيز انجام مي شود و به طور مستقيم با اصل
علني بودن دادرسي و حمایت این اصل از حقوق متهم مرتبط است)Desmet. 2009. p. 412( .
حداقل مزیتي که بر حق متهم بر پرسش از شهود متصور است آن است که گاهي اوقات در
جریان رسيدگي کيفري چه در مرحله تحقيقات مقدماتي و چه در مرحله رسيدگي در دادگاه،
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متهم حتماً باید فرصت سؤال از شاهدي که عليه او شهادت ميدهد را داشته باشد .تنها در
چهار مورد مي توان اعمال این حق را براي متهم محدود کرد :در مواردي که شاهد به دالیل
گوناگون امکان حضور در محکمه را ندارد .شاهد ناشناس ،لزوم حفاظت از شاهد به دليل
جلوگيري از انتقام گيري از او و در نهایت براي اجتناب از مضروب و مجروح کردن شاهد یا بزه
دیده آسيب پذیر .)Trechsel. 2005. p. 312( .ماده  ۹3-2 -eميثاق و ماده  ،6-4-dکنوانسيون
اروپایي حقوق بشر ،در دعاوي کيفري و مدني حق پرسش و به چالش کشیدن شهودی ۹که
عليه متهم شهادت دادهاند را داده است .کميته حقوق بشر تصریح ميکند که حق پرسش از
شهود عليه متهم باید در راستاي اجراي اصل برابري سالحها با تمام اختيارات دادستان در
پرسش از شهود ،یکسان و همانند باشد 2.بر دادرسي عادالنه اقتضا دارد که علي االصول متهم
بتواند فرصت به چالش کشيدن تمام اظهارات یا مفاد شهادت شهود را در جریان رویارویي و
مواجهه با شاهد داشته باشد 4.در پرونده  Duginعليه فدراسيون روسيه عدم اجازه احضار یکي
از شهود به منظور سؤال کردن یا بر چالش کشيده شدن او توسط متهم به عنوان مصداقي از
نقص ماده  ۹3ميثاق تلقي گردید .به ویژه اگر دادگاه در تصميم متخذه خود توجه و اعتناي
قابل مالحظه اي به شهادت داشته و رأي براین اساس صادر شده باشد 3.از سوي دیگر کليه
اسناد و مدارک به دست آمده در جریان رسيدگي الزاماً باید در حضور متهم به دست آمده
باشند ،و همواره امکان مباحثه و ترافع بين اصحاب دعوي در خصوص همه ادله امکان پذیر
باشد .این بدان معني نيست که اظهارات شاهد باید الزاماً در محضر دادگاه اخذ شده باشد5.
استناد به اظهاراتي از شهود که در مرحله بازجویيهاي پليسي یا تحقيقات بازپرس به دست
آمده است في نفسه مغایر با حق سؤال و به چالش کشيدن شاهد توسط متهم نيست مشروط
بر اینکه به متهم فرصت مناسب براي به چالش کشيدن و سؤال از شاهد در همان زمان که
شاهد اظهاراتي را بيان مي کند و یا در مراحل بعدي رسيدگي قبل از جلسه دادرسي در دادگاه
داده شده باشد 6.هر گاه رأي محکوميت متهم صرفاً بر اساس اظهارات شاهدي صادر شده و یا به
قطعيت رسيده باشد ،در حالي که به متهم هيچ گاه فرصت سؤال و به چالش کشيدن این
شخص نه در مرحله دادرسي و نه قبل از آن داده نشده باشد ،دادرسي مغایر با مقررات ماده 6
1

Cross examination.
UN Human Rights Committee, CCPR General Comment 32 (2007).
3
Bricmint v Belgium [1989] ECHR 12.
4
Dugin v Russian Fedration, HRC Communication 815/1998.
5
Asch v. Austria [1991].ECHR 28/para 27.
6
Mirilashvili v. Russia [2008] ECHR 16
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کنوانسيون اروپایي خواهد بود ۹.در پرونده  Saidiعليه فرانسه دادگاه اروپایي تأکيد کرد که
اگرچه در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و نتایج مخرب ناشي از آن مشکالت انکار ناپذیري
وجود دارد ،مع الوصف چنين مالحظاتي نمي تواند مانع از برخورداري متهمان از حقوق دفاعي
گردد و در این پرونده چون اظهارات شاهد پرونده اساس و مبناي محکوميت متهم را تشکيل
داده است و متهم هيچگاه در مراحل رسيدگي (نه در مرحله تحقيقات مقدماتي و نه در مرحله
رسيدگي) فرصت به چالش کشيدن و سؤال از شاهد مربوطه را به دست نياورده ،فلذا نقض
حقوق دفاعي متهم صورت گرفته است2.
مالحظه مفاد اسناد بين المللي و رویه قضایي مراجع قضایي بين المللي حاکي از لزوم
رعایت اصول متعددي است از جمله «اصل بي واسطه بودن»« ،اصل شفاهي بودن»« ،اصل

تراقعي بودن» تحصيل دليل از جمله استماع شهادت شهود است .اجراي همگي این اصول
مستلزم آن است که متهم به همراه وکيلش در جلسه استماع شهادت شهودي که جهت درج
اظهاراتله و عليه او در پرونده تشکيل شده است و ميتواند مبناي تصميم نهایي باشد
«حضور» داشته باشد و بتواند از شهود «استنطاق» و پرسشگري نماید .مالحظه مقررات
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دادرسي کيفري ایران حاکي از آن است که متأسفانه قانونگذار هيچ یک از این اصول را مراعات
نکرده است .اگرچه به متهم نيز در ماده  213حق معرفي شهود را اعطاء نموده ،مع الوصف به او
امکان حضور در جلسه استماع شهادت شهود را نداده است .این در حالي است که عالوه بر
دادستان که وفق ماده  03و  05حق حضور در جلسه و انجام هرگونه سؤال و تحقيق از شهود را
دارد و گاهاً قانونگذار اجازۀ تحقيق را به خود او اعطاء کرده است ،شاکي و وکيل نيز ميتواند
مطابق ماده  ۹11در جلسه استماع شهادت شهودله و عليه متهم حضور داشته باشد .مفاد ماده
 210قانون آئين دادرسي کيفري حاکي از آن است که تنها به عدم حضور متهم تأکيد کرده
است .مطابق این ماده « :بازپرسي از هریک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم
صورت مي گيرد ».چگونه ممکن است متهم امکان حضور در جلسه استماع شهادت شهود را
نداشته باشد و حتي نتواند از شهود پرسشگري کند( .حتي شهود خود) و چنين دادرسي
منطبق بر اصل برابري سالحها و انصاف تشکيل شده باشد!! هرچند در ماده  ،210تحقيق مجدد
از شهود و مطلعان در موارد ضرورت و یا مواجهه آنان بالمانع دانسته شده است لکن این تجویز
منافي اشکاالت مزبور نخواهد بود؛ چرا که انجام مواجهه حضوري بين شهود ،مطلعان و متهم و
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شاکي و متهم امري است اختیاری و به ضرورت و تشخيص بازپرس بستگي دارد ،در حالي که
امر تحقيق از شهود و استماع شهادت آنان امري است اجباری و سنگ بناي پرونده و دالیل در
همان جلسه گذارده مي شود .عالوه بر آن استماع شهادت شهود که در محضر بازپرسي صورت
ميگيرد و مفيد علم است ،مواجهه غالباً در نزد ضابطان صورت ميگيرد و از اعتبار کمتري
برخوردار است .به عالوه در جلسه استماع شهادت شهود ،شهود به علت قسم خوردن پيش از
اظهارات ،خود را تا حدودي مقيد به راستگویي ميدانند و چنين امکاني در جلسه مواجهه
نيست .در حقوق فرانسه نيز مقررات مشابهي پيش بيني شده است .وفق ماده  ۹12قانون آئين
دادرسي کيفري فرانسه شهود به صورت مجزي و بدون حضور اصحاب دعوي اداي شهادت
ميکنند .با این وجود ،بازپرس مي تواند شهود را با متهم و با یکدیگر مواجهه دهد .در زمان
مواجهه وفق ماده  ۹21بازپرس مدیریت جلسه را به صورت ترافعي انجام ميدهد .بازجویيها،
مواجههها و شهادتها را مدیریت ميکند .دادستان ،وکال ،شهود ميتوانند سؤاالت خود را مطرح
نمایند و اعالم کفایت مذاکرات با بازپرس است و او ميتواند هر زمان که تشخيص داد به
مذاکرات پایان دهد و با سؤاالت مخل حسن جریان تحقيقات یا کرامت اشخاص نيز مخالفت
کند؛ و در صورت مطالبه طرفين ،به آنها علت درخواست را بيان مينماید .در حقوق فرانسه در
جریان استماع شهادت شهود و مواجهه نيز امکان به کارگيري مترجم حسب شرایط وجود دارد.
(ماده  ۹2۹و )۹12
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شاهد موظف است پيش از اداي شهادت خود سوگند یاد کند .متن این شهادت به شرح
مندرج در ماده  ۹21قانون آئيندادرسي کيفري است .به موجب این ماده « شاهد و مطلع پيش
از اظهارات خود به این شرح سوگند یاد ميکنند .به خداوند متعال یاد ميکنم که جز راستي
چيزي نگویم و تمام واقعيت را بيان کنم ».اگر شاهد یا مطلع نخواهند سوگند یاد کنند و یا
واجد شرایط شهادت شرعي نباشند ،بازپرس حسب ماده  « ۹2۹بدون یادکردن سوگند اظهارات
او را براي اطالع بيشتر استماع مي کند».نکته واجد اهميت آن است که آنچه که از ناحيه شاهد
یا مطلع اجباري و الزم االجرا است ،حضور نزد بازپرس است .مع هذا پس از حضور به هيچ وجه
امکان اجبار وي به بيان و اظهار امکانپذیر نيست .براساس اصل  43قانون جمهوري اسالمي
ایران نميتوان شاهد یا مطلع را مجبور به شهادت نمود و چنين 3شهادتي فاقد اعتبار است.
حتي سکوت شاهد در نظام حقوقي ایران فاقد ضمانت اجراي کيفري است .این در حالي است
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که اگر شاهد اقدام بر شهادت دروغ نماید حسب ماده  651قانون مجازات اسالمي مجازات
خواهد شد[ .حبس و جزاي نقدي] در نظام حقوقي فرانسه شاهد مکلف است در بازپرسي حاضر
شود ،سوگند بخورد ،سکوت نکند و اطالعات خود را براي مقام قضایي صادقانه بيان نماید و در
صورتي که به این تعهدات خود عمل نکند ،در معرض مجازات شهادت دروغ قرار خواهد گرفت؛
مگر اینکه عدم افشاي اطالعات به دليل رعایت رازداري حرفه اي باشد(.نظير پزشکان و روزنامه
نگاران) [ماده  .]۹1۱رأي گود وين ۹در این زمينه جالب به نظر ميرسد .خبرنگاري مبادرت به
درج مقالهاي در ارتباط با وضعيت سالمت مالي یک بنگاه اقتصادي ميکند .بنگاه مزبور که از
انعکاس خبر این موضوع نگران بوده به قاضي مراجعه کرده و از او درخواست ميکند که از
خبرنگار فوق الذکر خواسته شود هویت منابع اطالعاتي خود را افشا کند .قاضي به درخواست
بنگاه اقتصادي پاسخ مثبت مي دهد و در مقابل امتناع خبرنگار) به اتهام امتناع از پذیرش
تقاضاي دادگاه او را به پرداخت جزاي نقدي محکوم ميکند .دیوان اروپایي حقوق بشر ،بریتانيا
را به علت نقص ماده  ۹1کنوانسيون اروپایي حقوق بشر که مدافع آزادي بيان است ،محکوم
ميکند ،نظر دیوان برآن بوده است که صدور دستور افشاء ،ارتباط معقوالنهاي با اهداف مشروع
مندرج در ماده  ۹1کنوانسيون اروپائي حقوق بشر ندارد)2(.در فرانسه در صورت عدم حضور
شاهد ،عالوه بر جلب توسط مأموران دولتي به مجازات جزاي نقدي خالفهاي طبقه [ 5توسط
بازپرس] محکوم شود .مطابق ماده  343-۹5-۹قانون مجازات فرانسه این مبلغ  4051یورو
خواهد بود .در صورت حضور شاهد وفق ماده  ۹14باید سوگند یاد کند که تمام حقيقت را
بگوید و جز حقيقت نگوید .در غير اینصورت در معرض مجازات کيفري (مجازات عدم حضور)
قرار ميگيرد .در نهایت اگر شاهد ،شهادت دروغ دهد نيز حسب مواد  226-۹4و  226-۹3به
مجازات شهادت دروغ محکوم خواهد شد .مجازات کتمان شهادت و عدم افشاي حقيقت نيز
معادل مجازات شهادت دروغ خواهد بود .تمام اوصاف کيفري فوق به شاهد قبل از اداي شهادت
تفهيم خواهد شد .همانگونه که گفته شد کتمان حقيقت از ناحيه شاهد در نظام کيفري ایران
مجاز دانسته شده است .این در حالي است که مطابق نص صریح قرآن کریم در آیه  234سوره
بقره افراد از کتمان شهادت نهي شدهاند و در این آیه خداوند متعال مي فرماید« :وال تکتموا
الشهاده و من یکتمها فانه ءاثم قلبه» یعني و شما آن شاهدان شهادت را پنهان نکنيد و هرکه
آن را پنهان کند ،یقيناً دلش گناهکار است.شهادت دروغ داراي ضمانت اجراي کيفري شدید
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حبس و جزاي نقدي است .به این دليل ماده  21۱قانون آئين دادرسي کيفري بازپرس را ملزم
نموده است که پيش از شروع به تحقيق حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به
شاهد تفهيم کند .بدیهي است با وصف فوق «حرمت» ناظر به کتمان شهادت و مجازات «ناظر
به شهادت دروغ» خواهد بود.باز پرس مشخصات شاهد اعم از نام ،نام خانوادگي ،نام پدر و ...را
به شرح ماده  21۱سؤال و در صورتمجلس قيد نماید.تقدم و تأخر بازپرسي از شهود به
صالحدید بازپرس است( .ماده  )213لکن این بازپرسي باید جداگانه و بدون حضور متهم باشد.
(ماده  ) 210منشي اطالعات شهود و مطلعان را ثبت مي کند و سپس بازجوئي از آنان آغاز و
اظهارات آنها در صورتمجلس قيد ميشود و به امضاء یا اثر انگشت شاهد یا مطلع ميرسد و
چنانچه از امضاء یا اثر انگشت امتناع یا از اداي شهادت خودداري کند یا قادر در انجام آن نباشد
مراتب در صورتمجلس قيد مي شود و تمام صفحات صورتمجلس به امضاء بازپرس و منشي
ميرسد( .ماده  .)2۹2حسب تبصره ماده « 2۹2بازپرس مکلف است از شاهد یا مطلع علت
امتناع از امضاء یا اثر انگشت یا اداي شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قيد کند».
بدیهي است قيد این مطلب ضروري است و هدف از آن رفع احتمالي موانع پيش روي شاهد از
اداي شهادت است .نظير اقدامات حمایتي از وي و خانواده و یا اداي شهادت به صورت ناشناس
(ماده ۹۹3تبصرههاي آن) ،لزوم انتخاب مترجم در مورد شهودي که امکان تکلم به زبان رسمي
دادگاه را ندارند در ماده  21۹قانون آئين دادرسي کيفري شناسایي شده است .رعایت ماده
 ۹۹5قانون آئين دادرسي کيفري از حيث شيوه نوشتن اظهارات و ممنوعيت نوشتن بين سطور،
قلم خوردگي ،تراشيدگي کلمات و ...در این مقطع نيز ضروري است .ماده  ۹۹5صراحتاً مقرر
داشته است « :رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسي از سوي مقامات قضایي و
ضابطان دادگستري الزامي است .در صورت قلم خوردگي جزئي موضوع باید در ذیل برگه
توضيح داده شده و به امضاء اشخاص فوق برسد».
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بند دوم :تضمین افشای اسناد از طريق تبادل مستندات دعوی
واضح ترین مفهوم اساسي مشترک ميان انواع سيستمهاي دادرسي این است که هر دو

طرف دعوا بايد استماع شوند .این اصل به عنوان یک از مهم ترین اصول حاکم بر دادرسي هاي
مدني است که در جهت ترافعي نمودن آئين دادرسي و تحقق اصل برابري سالح ها باید در
فرایند دادرسي کيفري نيز هرچه بيشتر مراعات گردد .به موجب این اصل قضات هرگز نباید
مجاز به اتخاذ تصميم قضایي بر مبناي اطالعاتي به غير از آنچه در جریان دادرسي ارائه شده و
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در معرض بحث و مجادله بين طرفين قرار گرفته است ،باشند ۹.به موجب اصل تناظر ،هریک از
طرفين دعوي ،اعم از خواهان و خوانده حق دارند در زماني مناسب نسبت به تمام عناصر ارائه
شده به قاضي یا استخراج شده از جانب او که قابليت تاثير بر نتيجه دادرسي دارند مطلع شود و
امکان مناقشه در خصوص عناصر مزبور را قبل از اتخاذ تصميمي که موثر بر حقوق و منافع
اوست داشته باشد .این ویژگي که از مهمترین عناصر دادرسي اتهامي است ،2محقق ساختن
امکان تناظر و ترافع طرفين دعوي را قادر ميسازد دعوي مربوط به خود را بدون محدودیت
اقامه نمایند و این موضوع مبنا و اساس انصاف را تشکيل ميدهد و ناظر بستر مناسبي براي
اجراي اصل برابري سالحها فراهم خواهد ساخت .ماده  6کنوانسيون اروپایي حقوق بشر ،اجراي
اصل برابري سالحها و حقوق ناظر به آن را در بستر دادرسي اتهامي قابل اعمال ميداند و لذا
تعجب آور نيست که آراي صادره از محاکم تابع حقوق نوشته (برخالف حقوق کامن الو) در
موارد متعددي توسط دیوان اروپایي حقوق بشر مغایر با اصل برابري تشخيص داده شده باشند.
برابري طرفين دعوي در جریان دادرسي مهم ترین تضمين دفاعي است و محور و بنياد اصل
برابري سالحها را تشکيل مي دهد .دادگاه اروپایي حقوق بشر در آراء متعددي اصل تناظر را به
عنوان اساسي ترین رکن حق بر دادرسي عادالنه معرفي و تاکيد مي کند که دادرسي ترافعي
مستلزم آن است که برابري سالحها بين اصحاب دعوي به نحو دقيق مراعات گردد .اصحاب
دعوي کيفري عبارتند از «متهم» و کيل وي« ،شاکي» یا «مدعي خصوصي» و وکيل او و در

افشاء ادله (افشاء مستندات اتهام) مؤلفه دیگري است که باید مورد توجه قرار گيرد .الیحه

Bachand. 2005, 277

 2شمس،عبداهلل،)۹43۹( ،اصل تناظر،مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي ()45-46
http://fa.m.wikpedia.org.
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دفاعيه به نوشتاري گفته ميشود که از سوي اصحاب دعوي  -چه دعاوي حقوقي و چه دعاوي
کيفري -به مقام قضایي تقدیم مي شود تا سبب امتناع وجدان دادگاه را در پي داشته باشد
البته در عرف رایج چنانچه این نوشتار توسط وکيل نوشته شده باشد عنوان اليحه به آن صدق
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نهایت «دادستان» و یا نمایندگان دادسرا که در جلسه رسيدگي حضور دارند و حسب مورد از
حقوق خصوصي یا عمومي در فرایند دادرسي کيفري دفاع ميکنند .تحقق دادرسي منصفانه و
به ویژه اصل برابري سالح ها مستلزم آن است که لوایح دفاعيه تقدیمي طرفين براي طرفهاي
دیگر مبادله شود تا آنها بتوانند از مفاد دفاعيات یکدیگر اطالع یابند 4.از سوي دیگر ضرورت
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ميکند ۹.وظيفه اصلي دادگاه بهعنوان "داور بي طرف" آن است که برابري و توازن بين اصحاب
اصحاب دعوي را تضمين نماید .بدین نحو که هریک از اصحاب دعوي بتوانند ادله و اسناد و
مدارک ارائه شده توسط دیگر را مالحظه و به چالش بکشند 2.از نظر دیوان اروپایي حقوق بشر
این توازن بدان معني است که اصحاب دعوي فرصت اطالع یافتن و مالحظه و اظهار نظر در
خصوص کليه اسناد و مدارک مورد استناد و یا لوایح ضميمه شده به پرونده توسط طرف مقابل
را داشته باشند .به عبارت دیگر هريک از اصحاب دعوی بايد از فرصت معقول برای اقامه دعوی
و ارائه ادله و مدارک خود در شرايطي که نسبت به طرف مقابل در وضعیت نامتوازن اساسي
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قرار نگرفته باشند بهرهمند گردد .در پرونده
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MC Michael

علیه انگلستان 4که موضوع آن

بازداشت یک طفل بود ،دادگاه اروپایي حقوق بشر تصریع کرد که حق متهم مبني بر بهرهمندي
از دادرسي عادالنه مورد نقض قرار گرفته است چرا که گزارشات پليس در خصوص وي در
اختيار طفل قرار نگرفته و بدین ترتيب والدین طفل در وضعيت نامتوازني نسبت به دادستان
قرار گرفته اند.بدین ترتيب آنچه از مجموعه آراء صادره از دیوان اروپایي حقوق بشر و اصول
دادرسي منصفانه و اصل برابري سالحها مي توان نتيجه گرفت آن است که کليه مستندات و
ضم ائم پرونده به محض وصول و ضمّ به آن باید به اطالع طرف مقابل رسيده و تبادل گردند تا
بتواند براي دفاع شایسته در برابر آن خود را مهيا سازد .در حقوق ایران آنچه به مفهوم "تبادل
لوايح" شناخته شده است ،در قانون آئين دادرسي مدني وخاص دعاوي حقوقي است .در
دعاوي کيفري قانونگذار در غالب موارد ضرورتي به تبادل لوایح و اسناد و مدارک و مستندات
دعوي ندیده است خواه آنچه توسط شاکي یا متهم به پرونده ضميمه شده است و خواه آنچه که
در اثر تحقيقات پليسي یا استعالمات دادگاه فراهم آمده است لکن قانونگذار فرانسوي در غالب
موارد لزوم تباد ل اسناد و مدارک ولوایح دفاعيه را ضروري اعالم و ضمانت اجرا براي آن تعيين
کرده است.انونگذار ایراني مقرره خاصي براي پرداختن به موضوع مستندات و لوایح دفاعي پيش
بيني نکرده و به طور کلي اصحاب دعوي را مجاز دانسته است تا قبل از ختم دادرسي هرگونه
مطلبي ضروري ميدانند ]کتبا یا شفاها[ اظهار نمایند و دادگاه نيز ملزم به استماع آن است
بدون اینکه ضرورتي به تبادل آن با طرف دیگر باشد( .ماده  )40۹مفهوم مخالف این مقرره این
است که دادگاه پس از اعالم ختم رسيدگي نمي تواند لوایح ،اسناد و مدارک جدیدي دریافت
1
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نماید (ماده  )404البته حسب مقرره  45۹حق شاکي یا مدعي خصوصي و متهم و وکالي آنها
براي مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده و تحصيل اطالعات الزم و حتي تهيه تصویر از اوراق
پرونده مجاز شمرده شده است و آنان ميتوانند از این طریق از اظهارات یکدیگر اطالع یابند
لکن به خوبي پيداست که این اقدا م تنها در صورت اطالع یافتن آنها از اقدام طرف مقابل در
تودیع لوایح دفاعي یا وصول پاسخ استعالم امکان پذیر است و به هيچ وجه قابل مقایسه با
تکليف دادگاه براي تبادل مستندات نيست.در دادگاه کيفري یک نيز که رسيدگي در دو مرحله
جلسه مقدماتي و جلسه رسیدگي صورت ميگيرد ،ماده  430مدیر دفتر دادگاه را مکلف نموده
است که به متهم و وکيل او و حسب مورد به شاکي یا مدعي خصوصي یا وکيل آنان اخطار
نماید تا تمام ایرادات و اعتراضهاي خود را ظرف ده روز از ابالغ تسليم کند .پس از وصول
ایرادات و اعتراضات دادگاه اقدام به تشکيل جلسه مقدماتي اداري مينماید و با توجه به گزارش
و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراضهاي اصحاب دعوي تقسيم مقتضي را اتخاذ مينماید .حسب
تبصره ماده « 43۱دادگاه ميتواند در صورت ضرورت ،دادستان يا نماينده او شاکي ،مدعي

خصوصي ،متهم و يا وکالی آنان را برای حضور در جلسه مقدماتي دعوت کند» طبعا در
صورت دعوت از اصحاب دعوي و حضور آنان در این جلسه ميتوانند از لوایح تودیع شده
یکدیگر اطالع یابند و در غير اینصورت الزامي به تبادل این لوایح وجود ندارد .در حقوق کيفري
فرانسه ،قانونگذار حق اصحاب دعوي مبني بر « افشای مستندات» را به طور قاطع تري تضمين

از متهمين و طرفين دعوي خصوصي به طور رایگان رونوشت صورتجلسات که حاوي نوع جرم،
شهادت کتبي شهود و گزارش هاي کارشناسي است داده ميشود .اصل برابري سالحها ایجاب
ميکند که طرفين از مشخصات شاهدي که ميخواهد عليه آنها اداي شهادت نماید مطلع باشند
و بتوانند تحقيقات خود را در خصوص وي صورت دهند و جهت اثبات موضوعاتي چون ،کذب
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مدير دفتر از توديع آنها مطلع شدهاند قرار ميگیرند( .ماده )233مطابق ماده  20۱به هر کدام
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نموده است در دادگاه جنائي به محض وصول پرونده ،رئيس دادگاه پرونده را در صورتي بررسي
مي کند که براي رسيدگي و قضاوت تکميل باشد .در صورت نقص تحقيقات یا کشف عناصر
جدید پس از اتمام تحقيقات رئيس دادگاه دستور ميدهد که هر عمل تحقيقاتي و باز جوئي که
مفيد به نظر ميرسد صورت گيرد (ماده  ) 34این تحقيقات یا توسط رئيس دادگاه و یا
مستشاران او و یا بازپرسي که براي این منظور انتخاب شده است صورت ميگيرد .اسناد و
مدارک و صورتجلسات جمعآوري شده در جریان تحقيقات فوق العاده ،به دفتر دادگاه سپرده و
به پرونده دادرسي ضميمه ميشوند .اين اسناد در اختیار دادسرا و طرفین دعوی که توسط
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شهادت ،عدم وجود شرایط قانوني شاهد ،وجود تعارض منافع و سایر جهات جرح و به چالش
کشيدن آنها اقدام نماید .بدیهي است اگر طرفين تنها در زمان تشکيل جلسه و اداي شهادت،
شاهد را ببينند و یا با وي آشنا شوند به هيچ وجه امکان به چالش کشيدن آنها (به عنوان یکي
از حقوق مسلم دفاعي) وجود ندارد .از اینرو قانونگذار فرانسوي در ماده  23۹قانون آئين
دادرسي کيفري ،طرفين (دادسرا ،شاکي ،متهم ) را ملزم نموده است ،فهرست اشخاصي که
تمايل دارند به عنوان شاهد استماع شوند را حداقل  42ساعت قبل از برگزاری مذاکرات به
يکديگر اطالع و ابالغ نمايند .اسامي کارشناسان دعوت شده نیز در همان شرايط بايد ابالغ

گردد .شهود دعوت شده توسط دادسرا یا طرفين دعوي حتي اگر در مرحله تحقيقات شهادت
نداده باشند یا اگر در دادگاه حاضر نشده باشند به شرط اینکه اسامي آنها بر طبق مقررات ماده
 23۹ابالغ شده باشد در جلسه استماع مي شوند (ماده  .)42۱دادسرا و طرفين دعوي ميتوانند
به استماع شهودي که نام آنها ابالغ نشده است یا به طور غير منظم ابالغ شده است اعتراض
کنند دادگاه در این مورد تصميمگيري مينماید .اگر دادگاه اعتراض آنها را قبول کند این شهود
مي توانند به عنوان مطلع و بر طبق اختيار محتاطانه اي که رئيس دادگاه در کنترل اوضاع دارد
استماع شوند( .ماده  ) 441چنين الزامي براي دادستان و یا مدعي خصوصي و شاکي و حتي
متهم در مقررات قانون آئين دادرسي کيفري ایران به چشم نميخورد .در ماده  421قانون آئين
دادرسي کيفري مقرر شده است که شاهد یا مطلع براي حضور در دادگاه احضار مي شود و در
ماده  422پس از حضور و پيش از شروع تحقيق از شاهد ،دادگاه حرمت و مجازات شهادت
دروغ را به او تفهيم ميکند پس از اخذ مشخصات سوابق محکوميت کيفري قرابت نسبي یا
نسبي ،وجود یا عدم وجود رابطه خادم و مخدوهي را از وي سوال و در صورتجلسه قيد
فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
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شخص شاهد به دادگاه مي دهد و فرصتي براي طرفين از قبل از جلسه رسيدگي براي بررسي
این موضوعات پيش بيني نشده است .از سوي دیگر در ماده  4۱3قانونگذار به دادستان ،متهم،
شاکي ،مدعي خصوصي و یا وکالي آنان اجازه داده است که تحقيق از اشخاص حاضر در دادگاه
را درخواست کنند و دادگاه در صورت ضرورت موظف است از آنها تحقيق نماید هرچند از قبل
احضار نشده باشند .مالحظه مي شود که در این ماده به طور کلي امکان بررسي قبلي شرایط
شاهد یا تدارک دفاع در برابر وي براي طرفين در نظر گرفته نشده است و دادگاه مي تواند از
اشخاص حاضر در دادگاه اعم از گواهان ،مطلعان و امثال آنها دفعتاً واحده تحقيق نماید.
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