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  چكيده
ممكن است از اين قربانيان .  قربانياني، اغلب به تعداد زياد، به همراه دارد،المللي  جنايت بينره

در جايگاه ) در اين صورت( آنها ،خواسته شود كه در دادگاه درباره آنچه كه اتفاق افتاده است شهادت دهند
هاي  ر حال حاضر در دادرسيالمللي د اين مقاله نقشي را كه قربانيان جنايات بين. گيرند شهود قرار مي

الملل در حفظ  كند كه حقوق بين كنند بررسي كرده و درباره حمايتي بحث مي كيفري ايفا ميالمللي  بين
 رويه قضايي دادگاههاي. آورد عمل مي هب، پذير هستند طور ويژه آسيب هحقوق اين گروه از اشخاص كه ب

اي كه در  هلّنامه دادرسي و اد ينيو آ ـ  به ترتيبـ ندا روا براييوگسالوي سابق و براي  كيفريالمللي بين
  . شده است واقعكيد خاصيأتمورد  ،حاكم خواهد شد كيفريالمللي  بين يواند يها دادرسي

  
                                                           

. Luc WALLEYN, « Victimes et témoins de crimes internationaux: du droit à une protection au droit à 

la parole », RICR mars 2002, vol. 84, n° 845, pp. 51-78.  
 . نيلوك وال(Luc Walleyn)   او در كنفـرانس رم  . وكيل بلژيكي و رئيس سابق انجمن وكالي بدون مرز بلژيـك اسـت

  .المللي كيفري نماينده اين انجمن بود راجع به ديوان بين
 .  ع(استاديار دانشكده معارف اسالمي و حقوق دانشگاه امام صادق.(  

 . ع(ناسي ارشد حقوق جزا و جرمشناسي دانشگاه امام صادق دانشجوي كارش(.  
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  مقدمه
 تعداد بسيار توانند ميكشي،   نسلجنايت عليه بشريت، بويژه جناياتجنايات جنگي و 

م تحقيقات مربوط به چنين جرايمي، قربانيان ابه هنگ. به همراه داشته باشندزيادي قرباني 
هرچند كه ممكن است تمام قربانيان، شهود . گيرند  قرار ميبازجوييمورد عنوان شهود  هانده بمباز

وانده شوند، خعنوان شهود به پشت ميز دادگاه فرا هديدگان ب ماجرا نبوده و كساني غير از بزه
 حمايت ي سزاوار نوعو ندپذير گروه آسيبيك  ،هر دو دو گروه اين است كه  هرمشخصه مشترك

كه  وقتي. دادرسي كيفري احتماليآيين هنگام تحقيقات و چه در چارچوب يك   بهويژه، چه
ادامه  اشغال مواضع قدرت بهدرگيري نظامي همچنان در جريان است و مرتكبين جنايات جنگي 

 بلكه ،ددر معرض خطر هستن  مستقيماًتهديد يا انتقام، نه تنها نسبت به كساني كه ، خطردهند مي
  .كند همچنين نسبت به اعضاي خانواده احتمالي آنها، امري واقعي جلوه مي

حمايت سازمانهاي دفاع از حقوق بشر،  با. اند ه چند سالي است كه قربانيان فراموش شد
 كه  بلكه اين حق را،شوند  قانع نمي»حمايت اشخاص تحت « آنها ديگر به يك نقش انفعالي

 برابرتدريج، آنها حق بيان در ب. كنند يمطالبه م مورد استماع قرار گيرنددعوا عنوان طرف  هب
  .شوند موضوع حقوق واقع ميآورند و حتي شهود نيز  ميدست  هرا ب  كيفريالمللي  بيندادگاههاي

  
 نوانع  بهدولت   كيفري المللي بين دادگاههاي برابر در المللي بين جنايات قربانيان وضعيت

  ؟»خود  «نماينده قربانيان
اي از حقوق است كه روابط بين دولتها را تنظيم  الملل شاخه حقوق بين   سنتي،از ديدگاه

در طول قرنها، .  استمنوالن به همي يتدر مورد حقوق مخاصمات مسلحانه نيز وضع. كند مي
ت از طريق پرداخت ، در بهترين حاالمخاصمه يك جرياندر نظامي  غيرافراده بخسارات وارده 

جبران  دولت نماينده اتباع خود است، ه دولت متبوع آنها، با فرض اينكههاي جنگي ب غرامت
 اقداماتي تأييدجمهوري فدرال آلمان با . اين وضع بعد از جنگ جهاني دوم هم حاكم بود. شد مي

 بود، نجام گرفتهان قرباني تروريسم نازي بيگانگامنظور پرداخت غرامت فردي به برخي از  كه به
  1. ايجاد كرد1949يك سابقه تاريخي را در 

 1991با وجود درگيريهاي فراواني كه در نيمه دوم قرن بيستم رخ داد، بايستي تا سال 
 توسط طرف ،ران خسارت قربانيان جنگمنظور جب ساز وكاري بهكشيديم تا دوباره  انتظار مي

مور أل داد كه مي كميسيوني را تشك،ي امنيتبعد از جنگ خليج فارس، شورا. سيس شود تأمقصر
 بررسي و در مورد ميزان غرامت تصميم ، آنها اشغال كويت بودأبود دادخواستهايي را كه منش

                                                           
شـوند    منظور حمايـت از كـارگراني كـه بـه اجبـار بـه كـاري گمـارده مـي                     اخيراً جمهوري فدرال آلمان صندوق جديدي به       .1

  . كرده و اتريش در اين مورد از آن تبعيت نموده است تأسيس
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 3.اند كند كه از طريق دولتها مطرح شده هايي را بررسي مي  كميسيون غرامت پرونده2.بگيرد
 1949 اوت 12نسيون ژنو مصوب الملل بشردوستانه، بويژه چهار كنوا معاهدات حقوق بين

 بيني پيش، 1977 ژوئن 8مصوب  راجع به حمايت از قربانيان جنگ و دو پروتكل الحاقي آنها، 
د نمو از نظر كيفري مجازات توان  مي، كه مقررات اين معاهدات را نقض كنند را كساني،كنند مي

هدات مذكور، همچنين اين حق معا. گيرند اما هيچ نوع حق غرامتي را براي قربانيان در نظر نمي
 شناسند كه به تعقيب قضايي مرتكبين جنايات جنگي اقدام كنند را براي قربانيان به رسميت نمي

  . وارد شده و غرامت دريافت نمايند،مجرميتمسئله  در جريان دادرسي مربوط به و
 بشر هاي راجع به حقوق طور كلي تحول انديشه هب اين معاهدات مربوط به حقوق بشر و

ردي بر جبران حق فاز است كه بتدريج اين ايده را وارد حقوق بشردوستانه كرد كه قربانيان 
المللي حقوق  چنانكه ميثاق بين. دارند برخوراي كه به آنها وارد شده است خسارت ناشي از صدمه
 1950 نوامبر 14، كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، مصوب 1966 دسامبر 19مدني و سياسي، مورخ 

ت را براي قربانياني كه حقوق درخواست غرام و شكايتاي حق  و ديگر كنوانسيونهاي منطقه
كنوانسيونهاي خاص، مانند كنوانسيون در  4.شناسند اساسي آنها نقض شده است به رسميت مي

موجب اين كنوانسيون اخير، سازمان  هب.  وضعيت چنين است نيز5منع شكنجه سازمان ملل متحد
  .سيس كرده استأمنظور حمايت از قربانيان شكنجه ت هچنين صندوقي را بملل متحد هم

 استفاده از ءاعالميه اصول اساسي عدالت مربوط به قربانيان جرم و قربانيان سوبا تصويب 
 شناسايي ويي به سجديد گام 6، در مجمع عمومي سازمان ملل متحد1985 نوامبر 29 در قدرت

 كلي از حقوق قربانيان ارائه ياين اعالميه تصوير.  برداشته شديالملل حقوق قربانيان در سطح بين
 و اعاده حيثيت، استرداد اموال و دريافت غرامت، كرامت انسانيحق شكايت، حق : نمايد مي

  .ه و اجتماعينشناسا نمساعدت پزشكي، روا
ل  تشكي1993كيفري از زمان دادگاه نورنبرگ در سال المللي  بينوقتي كه اولين دادگاه 

                                                           
 .  (www. un. org.ch/uncc)رك. شوراي امنيت) 1991 (687قطعنامه  .2
  :كار اين كميسيون قابل نقد است .3

A. Gresh, “L’Irak payera - Enquête sur une commission occulte”, Le Monde diplomatique, octobre 2000. 

  .براي مطالعه جزئيات رك .4
Naomi Roht-Arriaza, “Sources in international treaties of an obligation to investigate, prosecute, and 

provide redress”, Impunity and Human Rights in International Law, Oxford University Press, 1995, pp. 

24-38. 

  .همچنين رك
Philippe Frumer, “La réparation des atteintes aux droits de l’homme internationalement protégés- 

quelques données comparatives”, Revue trimestrielle des droits de l’homme, 1996, p. 539. 

  .décembre 1984 10 ،تحقيرآميز رحمانه، غيرانساني و و ديگر مجازاتها يا رفتارهاي بي كنوانسيون منع شكنجه .5
6 . A/Rés. 40/34 (1985). 
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 7، يوگسالوي سابقبراي كيفريالمللي  بيندادگاه  .بودند فراموش شده تا حديشد، قربانيان 
 بر  نمود كه كامالًتهيه و تدوين اي دادرسيآيين  8،نداا روبراي كيفريالمللي  بينهمانند دادگاه 

ود عنوان شه ه اقدامات حمايتي و بويژه بصرفاً كه براي قربانيان ـ ناساس مدل آنگلوساكسو
  9.ريزي شده است  پايهـ كند بيني مي پيش

ت فشار تح 10 در رم1998 سال در يكيفر المللي بين دادگاه اساسنامه تصويب با
كه ـ  سازمانهاي ياد شده. وجود آمد ه به نفع قربانيان بيالمللي غيردولتي، تحول سازمانهاي بين

 فشار خيلي شديدي را در اين ـ ده و ائتالفي تشكيل داده بودندآممنظور همكاري گرد هم  هب
 ژوئيه 12 در  كهنامه دادرسي و ادله ينيعمل آوردند؛ اين اعمال فشار به هنگام تهيه آ هخصوص ب

  11. ادامه داشت،تصويب رسيد المللي كيفري به ميسيون مقدماتي دادگاه بين در ك2000
 

  در حقوق بين الملل كيست؟» قرباني «منظور از 
شود، اعالميه مجمع عمومي ملل متحد   مربوط مي»قرباني «فهوم در مورد آنچه كه به م

  : است اين اعالميه، قربانيان را چنين تعريف كرده2 و1 سهم مهمي دارد؛ مواد 1985در سال 
جمعي، متحمل خسارت  صورت فردي يا دسته ه اشخاصي هستند كه ب»قربانيان « منظور از ـ1 «

زيان مادي يا آسيب شديد به حقوق اساسي خود، در بويژه صدمه به تماميت جسمي يا روحي، 
  .»ندا دهاثر فعل يا ترك فعل ناشي از نقض قوانين كيفري ش

، د، فارغ از اينكه هويت مرتكب جرم شناخته شو»قرباني « يك شخص ممكن است ـ2 «
يتي دستگير و مقصر اعالم شده باشد يا خير و نسبت او با قرباني نيز اهم شناسايي و او تعقيب، 

، همچنين در صورت اقتضا، قوم و خويش نزديك قرباني يا اشخاصي را در »قرباني «واژه . ندارد
 يا براي جلوگيري از ان در معرض خطرمنظور كمك به قرباني هگيرد كه با دخالت خود ب بر مي

  .»اند خسارت گرديده رباني شدن متحملق

                                                           
شوراي امنيـت   ) 1993 (827و قطعنامه   ) 1993( 808با قطعنامه    (TPIY)المللي كيفري براي يوگسالوي سابق        دادگاه بين  .7

 .تشكيل گرديد و مقر آن در الهه است
 . است (Arusha) تشكيل شد و مقر آن در آروشا) 1994 (955 با قطعنامه (TPIR)براي رواندا  المللي كيفري دادگاه بين .8
يـد و بـه دفعـات در آن     تصويب گرد1994 فوريه 11 سابق در يوگسالويبراي المللي كيفري  نامه دادرسي دادگاه بين  آيين .9

  .عمل آمد اصالحاتي به
 كشور رسيده بود و تا اول نوامبر        139، به امضاي    1998 ژوئيه   17المللي كيفري، مصوب      اساسنامه رم راجع به دادگاه بين      .10

. االجرا شدن آن ضروري است       براي الزم   كشور 60اين در حالي است كه تصويب       . را تصويب كرده بودند     كشور آن  43،  2001
 15االجـرا گرديـد و تـا           الزم 2002الزم به ذكر است كه اساسنامه دادگاه بعد از توديع شصتمين سند تصويب، در اول ژوئيـه                  [

  )].م( كشور تصويب شده است 98، توسط 2005مارس 
. Règlement de procédure et de preuve. 
11. Doc. ONU PCNICC/2000/INF/add.1 (Projet de Règlement de la CPI). 

  ).م) ( به تصويب رسيد2002نامه دادرسي و ادله در سپتامبر  آيين(اين متن قانوني بايد به تصويب مجمع كشورهاي عضو برسد 
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قربانيان مستقيم  ،اين تعريفه  است كواقعيتاهميت دارد اين فوق آنچه كه در تعريف 
، اعضاي خانواده و حتي اشخاصي را كه در راه كمك به نفع اشخاص ذيو به همان اندازه جرم 

اي وجود ندارد داير بر  هيچ قرينه ،حالبا اين . دهد اند، پوشش مي قربانيان متحمل خسارت شده
 91/687 ةشمارة نامقطعهمچنين . شود شامل ميهم شخاص حقوقي را  ا،اينكه اين تعريف

  :دارد شوراي امنيت بيان مي
 از جمله زيانهاي ـ جبران تمام خسارات و زيانها  مسئولالملل، حقوق بيناساس بر ،}...{عراق  «

 است كه در  ديگري و تمامي صدمات مستقيم ـوارده به محيط زيست و تخريب منابع طبيعي
رجي و اشخاص حقيقي و شركتهاي خارجي اثر هجوم و اشغال غيرقانوني كويت، به دولتهاي خا

  12.»وارد آمده است
  

، از تأسيس گرديدكميسيون غرامت مربوط به اشغال كويت كه در اجراي اين قطعنامه 
غرامت، زيانهاي   دريافتمنظور به چنانكه ،كند مي استفاده ي خيلي وسيع واژه قربانمفهوم
كه براي كمك به  آمده و مبالغي ردغيرمستقيم به شركتهاي خارجي وا طور ه كه باي تجاري

گسترده راه را براي   خيليفهوميك م. آيند حساب مي  نيز بهپناهندگان اختصاص يافته بود
اسرائيلي، از جمله  مبالغ قابل توجهي به شركتهايعنوان نمونه  به ،كند سوءاستفاده باز مي

  شدهحمل متاثر وضعيت جنگي   تجاري كه درزيانهاي دليل هب فروشندگان گلها و مديران سينما،
هايي  خاطر هزينهه دادخواستهايي را ب  و حتي برخي از كشورها سعي كردندگرديد پرداخت بودند

  13.كه براي اقدامات جنگي متحمل شده بودند، تقديم نمايند
در نگاه اول، پذيرفتن داليل و مدارك ناچيز و كم اهميت براي جبران خسارت ناشي از 

 در مقايسه با داليلي كه براي )حقوق حاكم در زمان جنگ(ت مسلحانه نقض حقوق مخاصما
 الزم است، )حقوق حاكم بر توسل به زور(جبران خسارت ناشي از نقض منشور ملل متحد 

 كه ـ  دادرسي دو دادگاه اختصاصينامه يني اساسنامه و آحالبا اين . وجه قابل توجيه نيست هيچ به
، معنايي دنبر ميهميشه يك معناي خيلي مضيق از قرباني را به كار  ـ دندتشكيل شچند سال بعد 

 آن ه ارتكاب يافته كه رسيدگي ب جرميهر شخص حقيقي كه نسبت به او «به شده محدود كه 
  14.»در صالحيت اين دادگاه قرار دارد

                                                           
12. S/Rés. 687 (1991), par. 16. 
13. Alain Gresh, op. cit. (note 3), p. 17. 
. Jus in bello. 

 . Jus ad bellum. 

المللـي   نامه دادرسي دادگـاه بـين   و آيين) الف (2المللي كيفري براي يوگسالوي سابق، ماده  نامه دادرسي دادگاه بين آيين .14
 ).الف (2كيفري براي رواندا، ماده 
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 گزارشي كه با در  (Van Boven) وان بوونز قرباني توسط پروفسور  اوسعم مفهوميك 
 مربوط به حق بر جبران خسارت قربانيان نقض حقوق بشر دستورالعملهايصول اساسي و ا عنوان

 شامل را خانواده  بويژه   كهارائه شد، تقديم گرديد به سازمان ملل متحد  15هاي اساسي و آزادي
  .شود مي

المللي  يك سمينار بين. كند نمي واژه قرباني را تعريف كيفري المللي ساسنامه دادگاه بينا
 ، دادرسينامه  آيينتدوين منظور   به در پاريس برگزار شد،1999 كه در سال به حقوق قربانيان اجعر

  : قرباني پيشنهاد نمود واژة نزديك به آنچه كه توسط وان بوون ارائه شده است، ازيمعناي
صورت فردي يا  هغيرمستقيم، ب يا طور مستقيم ههر شخص يا گروهي از اشخاص كه ب... ـ 1 «

 متحمل ، كه رسيدگي به آنها در صالحيت اين دادگاه استجناياتي  وقوعجمعي، در اثر هدست
هاي جسمي يا روحي، هر نوع عذاب روحي، هر   تمام آسيب»خسارت «واژه . گردد خسارتي مي

در صورت اقتضا، سازمانها يا . گردد زيان مادي يا صدمه قابل توجه به حقوق اساسي را شامل مي
  16.» قلمداد شوند»قرباني «توانند  اند مي  زيان ديدهجنايتستقيما از نهادهايي كه م

  
  :شود ديده مي) 85ماده (نامه دادرسي و ادله ديوان  ينييك نوع مصالحه در آ

 ناشي از ارتكاب يشود كه متحمل خسارت  شامل هر شخص حقيقي مي»قرباني «واژه ) الف «
واژه قرباني ) ين دادگاه قرار دارد؛ ب شده است كه رسيدگي به آن در صالحيت اجنايتي

تواند شامل هر سازمان يا نهادي شود كه به اموال، اماكن و اشياي آن مانند اموالي  همچنين مي
خيرات شده، يك بناي تاريخي، بيمارستان يا  و كه وقف مذهب، آموزش، هنر، علوم يا احسان

اند، خسارت مستقيمي وارد  استفادهبرخي اماكن و اشياي ديگري كه در جهات بشردوستانه مورد 
  17.»شده باشد

  
بيني شده است،  برخالف آنچه كه هم اكنون در اساسنامه دادگاههاي اختصاصي پيش

 ي قرباني شناخته شوند، بدون اينكه نيازعنوان بهتوانند در آينده  ميالحقوق  اعضاي خانواده و ذوي
. دنيز شامل شوخسارت غيرمستقيم را طوري كه   به،خسارت باشد  مفهومبه توسعه نامحدود 

                                                           
15. Doc. ONU E/CN.4/1997/104 du 16 janvier 1997. 

ايـن  . تقل از سوي شوراي اقتصادي و اجتمـاعي برگزيـده شـد   عنوان كارشناس مس به  (T. Van Boven ) وان بوون. آقاي ت
 ارائــه گرديــد 1993نــسخة اول آن در ســال . مــذكور را در بــر دارد» اصــول و دســتورالعملهاي«گــزارش، ســومين نــسخة 
E/CN.4/Sub 2/1993/8  . گزارش پايـاني ايـشان   . رك. دار شد عهده» شريف بسيوني«ادامة كار را آقايE/CN. 4/ 2000/ 

62.  
  .1999المللي كيفري، گزارش كارگاهها، پاريس،  المللي راجع به دسترسي قربانيان به دادگاه بين سمينار بين .16
  .85المللي كيفري، ماده  نامه دادرسي و ادله دادگاه بين آيين .17
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پرداخت غرامت بيانجامد، يادآور  تواند به كه خسارت وارده به آنها مي فهرست سازمانها و نهادهايي
 ژنو راجع به حمايت از اموال فرهنگي و اموال هاي الحاقي به كنوانسيونهاي مقررات پروتكل

  18.باشد  ميمذهبي
 

   در دادگاهدعواقربانيان و طرح 
 در دادگاه صالحيت دارد و دعواطرح   تنها دادستان براي، دادگاههاي اختصاصيدر

برعكس، به هنگام مذاكرات . امر ايفا كنند كه قربانيان بتوانند نقشي در اينبيني نشده است  پيش
از قربانيان  حمايت سازمانهاي تالشهاي و فشار اعمال ،كيفري المللي بين دادگاه اساسنامه به وطمرب

 و گروه كشورهاي) اروپايي(اي   كشورهاي داراي سنت حقوقي قارهاكثر حمايت  ازوق بشرو حق
  اي منجر شد كه يك سري توانايي اين امر سرانجام به تصويب اساسنامه.  برخوردار گرديدفكر هم

  . دادرسي و ادله گسترش يافته استنامه ينيها در آ دارد؛ اين توانايي انيان عرضه ميرا به قرب
 اهم ،المللي كه دادستان دادگاه بين كند مي بيني  پيشاًصريح  اساسنامه رم15ه ماد

. كند سازمانهاي غيردولتي همكاري مي با ده و بويژهكر ، بررسيكند مي اطالعاتي را كه دريافت
ن دادرسي مقدماتي حضور داشته ييآ يك ت كه قربانيان بتوانند در چارچوبشده اس بيني پيش
توان  آيد و نمي نمي شمار  در دادگاه بهدعواطرح  ، در عين حال، يك حقان حضورمك اين ا19.باشند

  آيينكهال   كامن سنت نسبت به، اين امرهذا  مع. صحبت كرد» مدعي خصوصيگيري شكل «از 
  .محسوب مي گردديك تحول واقعي ، كند دادرسي دادگاههاي اختصاصي را مشخص مي

صالحيت دادگاه يا ه در صورت اعتراض نسبت به كند ك بيني مي اساسنامه همچنين پيش
شود كه در مباحث و جريان دادرسي  به قربانيان داده، اين امكان كيفرخواستقابليت استماع 

كند كه دادستان   اين اصل را مطرح مي، دادرسي و ادلهنامه ينيآ نويس  پيش20.حضور داشته باشند
گيرد  صله از تصميمي كه در مورد انجام تحقيقات ميبايد قربانيان يا مشاور احتمالي آنها را بالفا

صورت گروهي از طريق سازمانهاي حمايت از قربانيان انجام  هتواند اين كار را ب او مي. دسازخبر با
قربانياني كه . كمك بگيرد المللي كيفري ربانيان و شهود دادگاه بين كمك به قة شاخ ازداده و
 دادگاه بدوي حاضر شده و برابردر دعوا ند در مرحله اقامه توان مي ،شوند  ميمطلعترتيب  بدين

.  محدوديت داشته باشنددعوا به ماهيت عنظرات خود را ابراز دارند، بدون اينكه در اظهارنظر راج

                                                           
المللـي     مسلحانه بين   راجع به حمايت از قربانيان مخاصمات      1949 اوت   12پروتكل الحاقي به كنوانسيونهاي ژنو مصوب        .18

 راجع به حمايت 1949 اوت 12، و پروتكل الحاقي به كنوانسيونهاي ژنو مصوب 53، ماده 1977 ژوئن 8، مصوب )پروتكل اول(
  .16، ماده 1997 ژوئن 8، مصوب )پروتكل دوم(المللي  از قربانيان مخاصمات مسلحانة غيربين

  ).2(15اساسنامه رم، ماده  .19
 ).3 (19همان، ماده  .20
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 دادستان تصميم نوع هر 21.شود مي ابالغ آنها به تجديدنظر است، قابل غير كه بدوي دادگاه تصميم
 در مقابل چنين تصميمي، تنها يك دولت يا شوراي امنيت 22.ين است چن نيزبر عدم تعقيب مبني
 دادستان تصميم ساًأر تواند مي همچنين دادگاه  اين،ندك تجديدنظر تقاضاي يبدو دادگاه از تواند مي
  .دقرار دهتجديدنظرمورد  را

د از توان كند كه در دو وضعيت، دادگاه مي بيني مي نامه دادرسي و ادله پيش يني آ107ماده 
ين يتواند، در عمل، به يك نوع آ اين امر مي. قربانيان دعوت كند كه نظرات خود را ابراز دارند

ين دادرسي در كشورهايي دارد كه داراي نظام آيدادرسي منجر گردد كه شباهت فراواني به 
  .سنت اروپايي هستندمتأثر از كيفري 

 
  ورود در رسيدگي ماهوي

كرد كه نظرات قربانيان بايستي در دادرسي  بيني مي  پيش1985اعالميه ) ب( 6ماده 
  :كيفري مورد توجه قرار گيرد

هاي قربانيان، هنگامي كه منافع  ضمن فراهم كردن اين فرصت كه ديدگاهها و دغدغه «
 در چارچوب سيستم عدالت كيفري  و در مراحل مقتضي دادرسي،شخصي آنها در خطر است

  .»گرددتضييع طرف مدافع  وقحق اينكه ار گيرد، بدون و مورد بررسي قر مربوط مطرحكشور
  

به ورود  نامه راجع  با تصويب يك توصيه متحداخيراً، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل
 و دريافت  خسارتتقديم دادخواستهاي جمعي جبران «ور ظمن هگروهي از قربانيان در دادرسي ب

نامه دادرسي دادگاههاي  آيينود اين،  با وج23. يك قدم فراتر رفته است،»تغرامجمعي  دسته
بيني  هيچ نوع امكان دخالت قربانيان در نقشي غير از نقش شهود دادسرا را پيشاختصاصي 

 اين امر از سوي قربانيان و بويژه سازمانهاي حامي بازماندگان و اقرباي قربانيان جنايت .كند مين
توانند   درحالي كه همين افراد ميت،س قانوني جدي احساس شده اعنوان خأل كشي رواندا به نسل

 كرده و حتي دولت را دعواعنوان مدعي خصوصي اقامه  بهدر برابر دادگاههاي داخلي رواندا 
  24.دارد به دادگاه احضار نمايندمسئوليت ي كه از نظر مدني شخصعنوان  هب

ده و سعي رواندا، به نوبه خود، اين مشكل را شناسايي كربراي  كيفري المللي  بيندادگاه
                                                           

 .50المللي كيفري، ماده  نامه دادرسي و ادله دادگاه بين آيين .21
 ).2 (92همان، ماده  .22

23. Commission des droits de l’homme, Doc. E/CN.4/2000/62. 
24. Gasana Ndoba, “Les victimes face à la justice. Rwanda, deux ans après le génocide: quelles 

juridictions pour quels criminels?”, A. destexhe et M. Foret (Eds), De Nuremberg à La Haye et Arusha, 

Ed. Bruylant, Bruxelles, p. 93. 
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هاي كمك به قربانيان يا كارشناساني كه   نمايندگان برخي از انجمناجازه دادن بهنموده است با 
از . را جبران نمايد  آن»نفع اشخاص غيرذي «عنوان   بهدعوا در  براي ورودبه آنها نزديك هستند

ندوق پرداخت كمك به قربانيان تهيه كرده است كه شامل صبرنامة طرف ديگر، دفتر دادگاه يك 
  رواندا و يوگسالوي برايكيفريالمللي  بينهاي  ميالدي، دادگاه2001سال در . غرامت است

 قربانيان و احتماالً اعطاي ة نمايندگياجازمنظور  به  راين دادرسي خوديآدر نظر داشتند  سابق
  مسئوليتيلدلبه نظر شود، بويژه  سرانجام تصميم بر اين شد كه از آن صرف. نده دغييرغرامت ت

، رئيس 2000تبر  اك12در . توانست براي دادگاهها به دنبال داشته باشد سنگيني كه اين امر مي
پرداخت غرامت مسئله به   گزارش مفصلي راجع سابق، يوگسالويبراي المللي كيفري دادگاه بين

گزارش از  اين ،به قربانيان و حضور آنها در جلسه دادرسي به دبير كل سازمان ملل تقديم كرد
 25.كرد ايجاد يك صندوق غرامت با ارجاع صريح به كميسيون غرامت سازمان ملل متحد دفاع مي

رواندا به براي  المللي كيفري  توسط رئيس دادگاه بيناي با همين مضمون چند هفته بعد، نامه
  26.دبيركل سازمان ملل ارسال گرديد

 را براي قربانيان نه تنها در مرحله خوبي، جايگاهيالمللي كيفري، ب دادگاه بين اساسنامه
ماده اصلي مربوط . كند بيني مي در مرحله رسيدگي ماهوي پيش بخصوص بلكه ،مقدماتي رسيدگي

حمايت از قربانيان و شهود و  «كه عنوان آن با عبارت  باشد  مي68به قربانيان، عبارت از ماده 
نويس اوليه، تنها مفهوم  در پيش(د كن را منعكس مي  ويژگي تاريخي آن»شركت آنها در دادرسي

  .بدين ترتيب، يك گشايش واقعي جهت ورود در دادرسي ايجاد شد). حمايت گنجانده شده بود
هاي  دهد كه ديدگاهها و دغدغه  هرگاه منافع شخصي قربانيان مطرح باشد، دادگاه اجازه ميـ3 «

نه اي كه  دهد و به شيوهايشان، در هر مرحله از مراحل دادرسي كه دادگاه مناسب تشخيص 
د، ابراز و مورد باشطرف  يك دادرسي عادالنه و بياقتضائات  برخالف حق دفاع و  نهر ومض

تواند توسط  ها مي اين ديدگاهها و دغدغه  دادرسي و ادله،نامه ينيطبق آ. بررسي قرار گيرد
  .»يص دهدرا مناسب تشخ نآنمايندگان قانوني قربانيان ابراز شود، آنگاه كه دادگاه 

  
منافع  «حقوقدانان طرفدار نظام آنگلوساكسون،  برخي از نظراز كنيم كه  خاطرنشان مي

 عنوان به مجرميت ندارد و تنها، مثالً، به حمايت از آنها وضوع با مي هيچ ارتباط»شخصي قربانيان
  27.شهود مربوط مي شود

                                                           
بـه  »  (Jorda)جوردا  «سابق، پرداخت غرامت و شركت قربانيان، ضميمة نامه          المللي كيفري براي يوگسالوي     دادگاه بين  .25

  .Doc. ONU S/2000/1063 ، 12/10/2000دبيركل سازمان ملل متحد، 
به دبيركل سازمان ملل ) رئيس دادگاه(» (Pillay)پيالي  «14/12/2000براي رواندا، نامه مورخ  المللي كيفري  دادگاه بين.26
  .  Doc. ONU S/2000/1198متحد
  .عنوان مثال رك به .27
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  توسعه داد،نجانده شده بود مجدداً عناصري را كه در اساسنامه گ، دادرسي و ادلهنامه ينيآ
، نامه آيينمطابق اين . وجود آورد  به)اروپايي(اي  اي شديداً متأثر از نظام قاره و آيين دادرسي

كننده،  در صورتي كه درخواست. منظور ورود در دادرسي تقاضايي ارائه دهند هتوانند ب قربانيان مي
شود، تقاضاي مزبور اصوالً از سوي دادگاه  محسوب »قرباني «يك  ، واقعاًنامه آيينبر اساس اين 

شاوران صورت فردي يا دسته جمعي به وكال يا ساير م هتوانند ب قربانيان مي. پذيرفته خواهد شد
ن و وكال به جلسه دادرسي دعوت شده و از طرف دفتر دادگاه يك ااين مشاور. نمايندگي دهند

  .تصوير از مستندات دادرسي دريافت خواهند كرد
كند  بيني مي اين ماده پيش. شود  كامل مي»ورود «دادرسي و ادله، نامه  يني آ91ده با ما

  شرايطتنها در. خواهند داشترا  اصوالً حق شركت در جلسات دادرسي ،كه مشاوران قربانيان
هاي  گيري  دفاعي يا توديع نتيجهحتواند دخالت اين مشاوران را به ارائه لواي ، دادگاه مياستثنايي
بازجويي  و متهم خبره دادگاه بخواهند كه از شهود ازتوانند  ، آنها ميحالبا اين . حدود كندخود م
 از پيشنهادات همايش  مستقيماًمادهاين  . رئيس دادگاه از ايشان سؤاالتي بكندتوسط يا نمايد

 فشارهاي، ضرورت رعايت حق دفاع، بويژه تحت هاين مقرردر  28.پاريس اقتباس گرديده است
ني كه در يك نشست كميسيون تاين سازمان در م. شده است  يادآوري»الملل ان عفو بينسازم«

  29.هايي راجع به اين موضوع ابراز كرده بود مقدماتي ارائه شده، نگراني
ـ  مقايسه با در  قربانيانان به موضوع مجرميت، حقوق نمايندگطبحثهاي مربو اگرچه در

 يدعوا در آن مرحله از دادرسي كه ها محدوديتاين، ي محدود شده استحد تا مدافع وقحق
رسي، مشاوران قربانيان ددر اين مرحله از دا. دنرو  از بين مي كامالً،شود جبران خسارت اقامه مي

  .شهود و كارشناسان سؤاالتي به عمل آورند متهم،  ازتوانند مستقيماً مي
  
  خسارت واردهجبران 

 دولتهاي متبوع خود مداخله بهطور سنتي،  هي، ب جنگناياتاينكه قربانيان ج  توجه به  با
يا آتوان اين سؤال را از خود پرسيد كه  اند، مي شدهارجاع  غرامتاحتمالي دريافت مذاكره منظور  هب

ت به قربانيان وجود پرداخت غرامالملل، مبناي حقوقي براي درخواست مستقيم  در حقوق بين
 است كه مفهوم حق 1985ازمان ملل متحد به سال  اعالميه مجمع عمومي سنيزدارد؟ در اينجا 

                                                                                                                                        
American Bar Association, Proposed Rules of Evidence and Procedure for the ICC, Rule 63 

   .)المللي كيفري مطرح شد هاي كميسيون مقدماتي ديوان بين  هنگام بحث1999پيشنهادي كه در فوريه (
www.igc.apc.org.icc/htlm.aba.htm 

28. op. cit. (note 16), p. 15. 
29. Amnesty international, The International Criminal Court: Ensuring an effective role for victims, 

Prepcom Juillet 1999, p. 15, “www.icg.apc.org/icc/htlm/ai199907a”. 
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امروزه عموماً پذيرفته شده است . الملل كرده است ت را وارد حقوق بينغرامي بر دريافت خصش
 ويژه در مخبر كه اي گزارش نهايي.  كنندند طلب غرامتتوان المللي مي كه قربانيان جنايات بين

خسارت  جبران المللي را بر  قربانيان جنايات بينكرد، حق كميسيون حقوق بشر ارائه به 1999 سال
هايي مبني بر عدم  ضمانت دريافت غرامت، ترميم، رضايت و: دكر مشخصهاي زير  شكل به وارده
صل در چارچوب جنايت بر  سازمان ملل، اجراي مسلم اين ا»كميسيون غرامت «تشكيل  30.تكرار

   .باشد ضد صلح مي
بيني  دو دادگاه اختصاصي پيشهر  دادرسي نامه نييبرعكس، آنچه كه اساسنامه و آ

 پرداخت غرامت به معني خاص 31.ست آنها تنها عبارت از استرداد اموال به مالكان قانوني،كنند مي
عنوان سابقه  المللي به ي دادگاه بينأتوانند از ر  كه مي به دادگاههاي داخلي واگذار شده استكلمه

  32.استفاده كنند
 المللي بيندفتر دادگاه  رئيس ،Agwu U. Okali)( وكاليا يو كتر آگوو، د1998در دسامبر 

 با ـ سيس يك صندوق پرداخت غرامت به قربانيانأكيفري رواندا طرحي ارائه كرد كه در آن ت
 اين طرح بيش از آنكه يك 33.پيشنهاد شده بود ـ هاي داوطلبانه مين اعتبار آن از محل كمكأت

كيفري رواندا بود كه با وضعيت نامطلوب المللي  بيننگر نارضايتي دادگاه برنامه قابل اجرا باشد، بيا
 بيني شده براي نگهداري و دفاع از متهمين مواجه شده بود؛ اي در رابطه با امكانات پيش هزنندو 

، همين 2000 سپتامبر 26در  .كشي رواندا قرار داشتند وضعيتي كه در آن، بويژه، بازماندگان نسل
 برنامه تدوين شده توسط Taba(،34(اي گسترده در تابا   مراسمي با پوشش رسانهدفتردار، طي

نظرات : گيرد هاي متنوعي را دربرمي اين برنامه بخش. قربانيان را ارائه نمودبه دادگاه براي كمك 
اين برنامه . شناختي، بازپروري جسمي و كمك مالي جهت اسكان مجدد حقوقي، كمك روان

عنوان يك برنامه كمك   در واقع، به است اما35»كمك به شهود بالفعل و بالقوه «ة رسماً يك برنام
  .شود كه با همكاري پنج سازمان غير دولتي رواندايي تهيه گرديده است به قربانيان معرفي مي

 ن به هنگام دواامت به قربانيان به هزينه متهمهمچنين، موضوع پرداخت احتمالي غر

                                                           
 Doc. ONU E/CN. 4/2000/62, Annexe n 21. ،»شريف بسيوني«گزارش مخبر ويژه  .30
. در نظر گرفته شده است» زاتمجا«عنوان  به» اعاده وضع سابق«. 23) 3(المللي كيفري رواندا، ماده       اساسنامه ديوان بين   .31

  .105المللي كيفري براي يوگسالوي سابق، ماده  نامه دادرسي ديوان بين آيين. همچنين رك
  .106نامه دادرسي، ماده  المللي كيفري براي يوگسالوي سابق، آيين ديوان بين .32

33. A.U. Okali, Rwanda genocide: Towards a Victim-oriented Justice. The Case for an ICTR Assistance 

to Victims Program, Note, Arusha. Décembre 1998. 

34. Taba          اكايزو  «يك دهكده رواندايي است كه شهردار سابق آن(Akayesu) « المللي كيفري    عليه ديوان بين    اولين محكوم
 اوكالي در سخنراني خـود، هـم بـه سـالگرد آغـاز              تاريخ اعالم برنامة مزبور نيز سمبوليك و معنادار است، زيرا آقاي          . رواندا بود 

  .  اشاره مي كند (Arusha)دادرسي نورنبرگ و هم به سالگرد آغاز محاكمه اكايزو در آروشا 
35. Communiqué de presse IPTR. 26.9.2000. ICTR/INFO- 9-2-242. 
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 با حضور تمام اعضا تشكيل گرديد، مورد بحث و 2000در سال نشست دادگاههاي اختصاصي كه 
دادرسي را با هدف ممكن نامه  ينيهرچند در آروشا، دادستان ابتدا اصالح آ. بررسي قرار گرفت

به  و رواندا سرانجام  سابقساختن اعطاي غرامت تقاضا نمود، دادگاههاي كيفري يوگسالوي
 اين دو دادگاه تشخيص دادند كه عالوه به ، اساسنامه داردكه اين امر نياز به اصالحاجماع رسيدند 
  36.تر اين باشد كه اختالف مربوط به چنين غرامتي به مرجع ديگري واگذار گردد شايد مناسب

كيفري امكان اعطاي غرامت به قربانيان را  المللي  بينبا اين همه، اساسنامه دادگاه
  : آن75طبق ماده . كند بيني مي پيش

الحقوق آنها، مانند اعاده   ذوي يا جبران خسارت قربانيانهاي شيوه حاكم بره اصول  دادگاـ1«
تواند  بر اين مبنا، دادگاه مي. كند وضع به حال سابق، پرداخت غرامت يا اعاده حيثيت را تهيه مي

 درخواست يا به تشخيص خود در شرايط استثنايي، ميزان خسارت، آسيب يا زياني را كه به با
ي دادگاه بر آنها أالحقوق ايشان وارد آمده است، با مشخص كردن اصولي كه ر ن يا ذويقربانيا
  . عين كندمي خود أاست، در ر استوار

و در آن ميزان خسارتي را كه  تواند حكمي را عليه يك شخص محكوم صادر كند  دادگاه ميـ2
اين جبران خسارت . الحقوق آنها پرداخت گردد، مشخص نمايد  ذويياالزم است به قربانيان 

در . بويژه به شكل اعاده وضع به حال سابق، پرداخت غرامت يا اعاده حيثيت باشد  تواند، مي
 تعيين  جبران خسارتعنوان به ي كهتواند تصميم بگيرد كه غرامت صورت مقتضي، دادگاه مي

  .» پرداخت شود79 در ماده مذكور از محل صندوق شده،
  

 بلكه ، ماديجبران خسارتنه فقط . دگرد  ميمحسوباي  هالعاد فوق پيشرفت ادهاين م
، اين امر در صالحيت عالوه به. كند بيني مي پيشنيز اعاده وضع به حال سابق و اعاده حيثيت را 

تواند خسارتي را كه بايد جبران شود ارزيابي نمايد، حتي بدون اينكه  خود دادگاه است كه مي
 متهم به پرداخت غرامت محكوم گردد، اما دادگاه ممكن است. صي تنظيم شودمشخدرخواست 

تواند غرامت را از محل صندوقي كه از طريق جزاي نقدي، همچنين از طريق فروش  مينيز 
 تهايولد 37.شود، بپردازد هاي داوطلبانه تكميل مي مين مالي شده و با پرداختأ ت،اموال ضبط شده

بني بر توقيف اموال محكوم به پرداخت عضو معاهده نه تنها ملزم هستند كه حكم دادگاه م
 تعيين محل نگهداري اين منظور بهخسارت ضرر و زيان را اجرا كنند، بلكه همچنين موظفند 

  38.اموال با دادگاه همكاري نمايند
                                                           

36. op. cit. (note 25), p. 18. 

 .79ده المللي كيفري، ما اساسنامه دادگاه بين .37
 ).5(و ) 4 (75همان، ماده  .38
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ممكن است  كنند و مي كه دستور صادر  يا كسانيهمدستانسفانه، اساسنامه براي أمت
نويس اصلي  ، پيشحال با اين. كند بيني نمي كوميتي پيشباشند مح دولتها حتي يا حقوقي اشخاص

امكان چنين مقرراتي را در نظر گرفته بود و برخي از دولتها، مانند اكثر سازمانهاي غيردولتي، از 
كيفري برخوردار از اعتبار امر المللي  بيني دادگاه أ اين، يك ر وجود با39.كردند آن حمايت مي

 ة آن را اجازه دهد، مبناي اقام،تواند، هرگاه حقوق داخلي ده و مي دولتها را متعهد نمو،مختومه
  .قرار گيرد) بويژه در مقابل يك دادگاه مدني(  عليه اشخاص ثالثدعوا

 المللي كيفري امت دريافتي از دادگاه بيندارد كه غر مقرر مي 75ماده  6باالخره، بند 
  .شناسد، لطمه وارد آورد ميت ميتواند به حقوقي كه حقوق داخلي براي قرباني به رس نمي

بخش ( نامه دادرسي و ادله بيان شده است ينيچگونگي پرداخت غرامت به قربانيان در آ
 زيان وارده به قربانيان را احتماالً براساس خودشكيفري  المللي بين، دادگاه 97بر طبق ماده ). 4

اگر دادگاه در نظر دارد .  كرد ارزيابي خواهددعوايك گزارش كارشناسي و بعد از استماع طرفين 
 40.در صورت امكان قربانيان را مطلع خواهد كرد  غرامتي را اعطا كند، پيشاپيش متهم وساًأر
، دادگاه متعهد است كه تبليغات وسيعي را براي هر پرداخت غرامت، احتماالً با همكاري عالوه به

 تقاضاي خود را بتوانند از قربانيان دولتهاي عضو انجام دهد، به اين منظور كه تعداد خيلي زيادي
 دادگاه ممكن است تشخيص دهد كه يك پرداخت اگر تعداد قربانيان خيلي زياد باشد. مطرح كنند

پرداخت تر است و تصميم بگيرد كه غرامتي كه متهم محكوم به  جمعي و گروهي غرامت مناسب
 كيفري ايجاد شده است، پرداخت المللي  بينبه صندوقي كه به نفع قربانيان نزد دادگاه آن شده

  به قربانيانصورت انفرادي نها بهآهايي را كه موقتاً پرداخت  اين صندوق، همچنين غرامت. گردد
  .امكان پذير نيست، دريافت خواهد كرد

      
  نمايندگي قربانيان و معاضدت حقوقي

 اشاره »انيان قربنمايندگان«خيلي غيرمستقيم به طور  به  مورد چند دراساسنامه رم تنها
ي كه بايد دادگاه را از نظرات قربانيان آگاه كنند يا در دادگاه حرفهاي خود نمايندگاننموده است، 

توانند آزادانه مشاور خود  كه قربانيان مي كند نامه دادرسي و ادله عنوان مي يني آ90 ماده .را بزنند
ردار باشد، مانند شرايطي كه براي نند به شرط اينكه اين مشاور از شرايط الزم برخوكرا انتخاب 

تواند از آنها بخواهد كه   دادگاه مي، اگر تعداد قربانيان زياد باشد41.مشاورين متهمان الزم است

                                                           
39. Voir Avocats sans frontières, Point de vue sur la Cour criminelle internationale. Rome, juillet 1998, 

p. 2. 

  .95المللي كيفري، ماده  نامه دادرسي و ادله دادگاه بين آيين .40
  .دهد ميارجاع ) 1 (22كه به ماده ) 6 (90همان، ماده  .41



    46  چهارمشمارة سي و / جلة حقوقي م

اين امر در وهله اول موضوع مذاكره بين رئيس دفتر دادگاه و . جمعي وكيل بگيرند صورت دسته هب
تواند از رئيس دفتر بخواهد كه يك يا چند  در صورت عدم توافق، دادگاه مي. مشاوران خواهد بود

ص ابا وجود اين، دادگاه و رئيس دفتر بايد مراقب باشند كه منافع خ. مشاور مشترك را تعيين كند
اقتضا  ،اند  زناني كه قرباني جرايم جنسي قرار گرفتهمنافعمثالً (هر قرباني مورد توجه قرار گيرد 

 و همچنين مراقب باشند كه از تعارض منافع 42)ه بگيردعهد  كه يك زن وكالت آنها را بهكند مي
 توسطتوانند   مي، از قربانيان تهيدست و فقير باشندجمعيصورتي كه يك فرد يا  در. اجتناب شود

  43.رئيس دفتر دادگاه تقاضاي غرامت مالي كنند
هام طور گسترده از قواعدي ال هدر واقع، قواعد مربوط به نمايندگي و دفاع از قربانيان ب

  .اند بيني شده اند كه براي دفاع از متهمان پيش گرفته
  

  حق شهود بر حمايت و احترام
  المللي حمايت از شهود به هنگام تحقيقات بين

وجود آمدند، تعقيب  ههاي دادرسي كه به دنبال جنگ جهاني دوم ب اگرچه به استثناي شيوه
ت، اين امر داللت بر اين ندارد كه جامعه اي اس المللي پديده تازه جنايات جنگي در دادگاههاي بين

. دوستانه توجه نكرده استالملل بشر  به امر تحقيق درباره موارد نقض فاحش حقوق بينيالملل بين
المللي  كميسيون بينيعني  ، نظارت و كنترلسازوكار يك 1977  الحاقيترتيب، پروتكل اول بدين

 باقي مانده تأثير و بيهوده و در اكثر موارد بياساساً سيس كرده است كه با اين حال، أ تتحقيق،
 با وجود اين، سازمان ملل متحد در چارچوب تحقيقات راجع به اجراي حقوق بشر، بيش از 44.است

 بويژه كميسيون حقوق بشر و از 45.ده استي را انجام داپيش در اوضاع و احوال جنگي تحقيقات
 ميداني اتات مسلحانه متعدد تحقيق، كميسر عالي حقوق بشر در جريان مخاصم1993سال 
  .اند  يك گزارشگر ويژه انجام دادهتوسط

اي مانند سازمان امنيت و همكاري اروپا يا سازمان وحدت  المللي منطقه سازمانهاي بين
، بان حقوق بشر سازمان ديده و سازمانهاي غيردولتي نظير دهند انجام ميآفريقا تحقيقات ميداني 

گزارشاتي  كه كنند مي  تالشالملل عفو بين سازمانهاي حقوق بشر يا  اتحاديهالمللي  فدراسيون بين
                                                           

 ).1 (68ماده  المللي كيفري، اساسنامه دادگاه بين .42
  ).5 (90المللي كيفري ، ماده  نامه دادرسي و ادله دادگاه بين آيين .43

44. L. Condorelli, « La commission internationale humanitaire d’établissement des faits: un outil 

obsolète ou un moyen utile de mise en oeuvre du droit international humanitaire ? », RICR, n° 842, juin 

2001, p. 393. 

   .براي جزئيات بيشتر رك .45
Sylvain Vité, « Les procédures internationales d’établissement des faits dans la mise en oeuvre du droit 

international humanitaire », Ed. Bruylant, Bruxelles, 1999. 
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تشكيل  كه در نتيجه ابتكارات ملي يهاي تحقيق كميسيون. ددهنبراساس بررسي واقعيتها ارائه 
گاهي از حمايت و همكاري سازمان ملل  ـگواتماال در  تاريخيحقيقكميسيون ت  مانندـ دنا هدش

و بيانات شهود از اهميت اساسي  تحقيقاتي، اعالميه در مورد چنين. اند متحد استفاده كرده
  .برخوردارند
گاهي همكاري  د وان دهاي ش جويانه  اقدامات تالفيمتحمل  زياديشهود سالها، اين تمام در

سازمانهاي غيردولتي كه . المللي به قيمت جان آنها تمام شده است كنندگان بين تحقيق آنها با
خود  ن مسئوليتتوا نمي بنابراين .اند اند تحت فشار قرار گرفته ه گروههاي تحقيق دادهاطالعاتي ب

 بايد بيشترين احتياط را نسبت به مبني بر اينكهكيد قرار داد أكنندگان را بيش از حد مورد ت تحقيق
 خود شاهد اين خطرات را مطرح ، حتي اگرعمل آورند  به به دنبال دارد»شهادت «كه يك  خطراتي

گيرد بايد بداند كه اطالعات او به چه چيزي كمك  شخصي كه مورد بازجويي قرار مي. دنكن
شود و اطالعاتي كه قابل  صورت محرمانه داده مي هدر واقع، بين اطالعاتي كه ب. خواهد كرد

المللي  بين به همان اندازه كه در برابر دادگاه وضوعاين م. انتشار است تفاوت زيادي وجود دارد
 المللي  بيننامه دادرسي و ادله دادگاه يني هنگام تهيه آ بود، مطرح شده سابقري يوگسالويكيف

  . مطرح شده استنيزكيفري 
 و نكته مهم ديگر اينكه بايد بدون اجبار باشد  تلقي شوديك شهادت براي اينكه معتبر

نبال شهادت خود ، به دباشديك شاهد عالوه بر اين، بويژه اگر قبالً حقوق اساسي او نقض شده 
 ،شود المللي، دولتي كه در سرزمين آن تحقيق انجام مي هنگام يك تحقيق بينبه . دومجازات نش

 از آب فريبنده معموالً ، در عملقاعده،از نظر تئوري موظف است كه از شهود حمايت كند اما اين 
عليه شاهد براي تحت در غالب موارد، اين خود دولت است كه تهديدي بار اينكه  سفأت. يدآ  ميدر

  .گردد فشار قرار دادن وي يا اتخاذ اقدامات مقابله به مثل محسوب مي
نويس مقرراتي را تهيه و در آن با نهايت  الملل پيش ، انجمن حقوق بين1980  سالدر

بيني كرده بود كه يك نماينده دولت بتواند به هنگام استماع سخنان يك شاهد  انديشي پيش ساده
 46. مقابله به مثل نخواهد كردويباشد، به شرط اينكه تضمين بدهد كه دولت عليه حضور داشته 

 سري بودن ،المللي معتقدند كه بهترين حمايت از شهود كنندگان بين هم اكنون، اكثر تحقيق
اين امر هميشه ممكن نيست، بويژه هنگامي كه رفتارهاي . ستشاي نام آنهافتحقيق و عدم ا

هاي زندان از سوي قربانياني كه هنوز زنداني هستند افشا  نجه در محيطغيرانساني يا اعمال شك
تواند در برخي  هاي زندان مي المللي صليب سرخ از محيط بازديد منظم نماينده كميته بين. شود

                                                           
 . Commission de clarification historique au Guatemala. 

46. Association de droit international, Minimal Rules of Procedure for international Human Rights Fact-

Finding Missions, 59e Conférence, Belgrade, 1980. 
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المللي قرباني يا   آوازه و شهرت بين استثنايي،در موارد. قوق زندانيان باشدموارد ضامن حفظ ح
  .گردد آورند نوعي حمايت محسوب مي عمل مي هها ب شاهد يا توجهي كه رسانه

درگيري خاتمه يافته است استمرار حمايت از شهود ممكن است حتي موقعي كه جنگ يا 
سالوادور المور تحقيق در أ سازمان ملل متحد كه متحقيقچنانكه كميسيون . نظر برسد ضروري به

تصميم گرفت كه محرمانه بودن منابع خود  هنگام جنگ داخلي بود،به  ارتكابي اتجنايدر مورد 
  47. حفظ كند،نامه صلح منعقد شد را حتي بعد از اينكه يك توافق

  
   كيفريالمللي  بينحمايت از شهود به هنگام يك تحقيق 

ط كيفري يوگسالوي سابق و رواندا، مسائل مربوالمللي  بينسيس دادگاههاي أاز زمان ت
در واقع، شهادت در دادگاه تنها آثار سياسي يا رواني نداشته . به حمايت از شهود تشديد شده است

  .تواند نتايج شديدي براي متهم به همراه داشته باشد و مي
متحمل آنها ممكن است از هر طرف فشارهايي را . گويند ت را نميحقيق شهود هميشه

نين آنها همچ. ه به مثل حتي نسبت به خانواده خود بترسنداز مقابل ثير قرار گرفته ياأ تحت ت،ندشو
 مربوط به كيفيت شهادت در چارچوب اقتضائاتطبيعي است كه  اينبنابر. ممكن است اشتباه كنند

 حداكثر  كه باشديوقايعمورد يك تحقيق در  از اقتضائات تر سختو  تر  دقيق،يك تحقيق قضايي
ند كن ميبيني  هايي را پيش اكثر قوانين داخلي تضمين  .دولت باشد ه يكليعاي   قرينهممكن است

مجازاتهاي مربوط به سوگند دروغ، امكان طرف مدافع براي دسترسي به  سوگند و اداي از قبيل
ز شهود به  استماع، بازجويي ا جلسهاقل قبل ازحددر جريان تحقيق يا   پرونده موجود دراطالعات

ها همچنين در  اين ضمانت. ادگاه مبني بر بازجويي از آنهادرخواست از د هنگام استماع شهادت يا
بيني  المللي حقوق مدني و سياسي پيش  ميثاق بين14ماده  حقوق بشر و كنوانسيون اروپايي 6 ماده
  .اند شده

با اين همه، شهود نيز حقوقي دارند كه ممكن است احتماالً با حقوق متهمان در تعارض 
 و حمايت از امنيت و زندگي كرامت انساني نها حق برآ ،د قرباني باشند، اگر شهوعالوه بهگيرد  قرار

نگام تحقيق و استماع ه اين حقوق به. گيرند خصوصي خود را داشته و نبايد تحت فشار قرار
  .عنوان شاهد بايد رعايت گردند قربانيان به

مه نا ينيبيني شده بود كه آ سيس دادگاه كيفري يوگسالوي سابق پيشأبه هنگام ت
عنوان  ا بهداشته باشد و بدين ترتيب با آنه  را مد نظر48»حمايت از قربانيان و شهود«رسي بايد ددا

                                                           
47. De la folie à l’espoir: une guerre de douze ans au Salvador, Rapport de la commission de vérité pour 

le Salvador, Doc. ONU S/25500. 

 .20المللي كيفري براي يوگسالوي سابق، ماده  اساسنامه دادگاه بين .48
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بيني  كيفري يوگسالوي سابق پيش المللي بين  اساسنامه دادگاه22ماده . شوديك گروه واحد رفتار 
 با حفظ هويت اقتضانامه دادرسي بايد حمايت از شهود و قربانيان را، در صورت  ينيكند كه آ مي

كه توسط دادگاه فوق تهيه گرديد، تدوين شده  نامه دادرسي يني در آامراين . آنها، تضمين كند
تواند از دادگاه بخواهد كه   دادستان مي،باشد كه موضوع احضار مطرحآن حتي قبل از 49.است

كيفري المللي  نبيدر دادگاه .  هويت برخي از شهود را فاش نكندنامه، آيين اين 69مطابق با ماده 
  .هي اعمال مي شودب مقررات مشا نيزرواندا

سيس يك أت دادگاه مذكور تهيه شده است، نامه دادرسي كه توسط دو ينيعالوه، آ هب
 اين بخش نظرات 50.بيني نموده است پيش را در دفتر دادگاه» بخش كمك به قربانيان و شهود«

ين امنيت شهود انجام شود ارائه داده و به تضم ورد اقداماتي كه الزم است در جهتخود را در م
اند،  آميز و يا تجاوزات جنسي شده قرباني جرايم خشونت كه مورد كساني  و شهود، بويژه درقربانيان
پرسنل اين بخش بايد ضرورت استخدام و   تصريح شده است كه هنگام انتصاب ودكن ميكمك 

 به موضوعسرا د دا همچنين51، قرار گيردكارگيري زنان برخوردار از تخصص الزم مورد توجهه ب
بيني همراهي يك   با پيشعالوه بر آن بلكه ،بيني حمايت مادي حمايت از شهود نه تنها با پيش

با توجه به استماع همزمان شهود توسط . اي مبذول داشته است  ويژهتوجه ،شناس پزشك و روان
اند،  جمعي متحمل شده اوزات دستهكشي، كشتار و تج طرفين و تألمات عميقي كه قربانيان نسل

  .آيد يك امر لوكس و زينتي به حساب نمي كامن الن دادرسي از نوع ييدر آموضوع  اين
 بنابراين ،المللي هيچ نوع نيروي پليس خاصي را در اختيار ندارد  دادگاههاي بينيدادسرا

نطقه مربوطه يا از دادگاه ممكن نيست مگر با همكاري كشورهاي مبيرون حمايت از شهود در 
 52. حمايت كنندانخواهند از شهود، شايد با هويت ديگري، استقبال و از آن ديگر كشورهايي كه مي

بخش نبوده   گاهي رضايت بازجويياي اول، حفظ اسراره سال درو محقق نشده  هنوز عمالً امراين
رغم اين،  علي. يدندقتل رس كيفري رواندا بهالمللي  بينه ادادگ) بالقوه( بسياري از شهود .است

باقي  محرمانه ،كيفري رواندا حق ندارد تصميم بگيرد كه يك شهادتالمللي  بيندادستان دادگاه 
اگر دادستان تقاضاي اتخاذ اقدام .  موافقت كنديتواند با برخي اقدامات حمايت  تنها دادگاه مي،بماند

                                                           
 .69المللي كيفري براي يوگسالوي سابق، ماده  نامه دادرسي دادگاه بين آيين .49
 .34مان، ماده ه .50
عمل آمـد،   المللي كيفري رواندا از آنها بازجويي به  توسط دادگاه بين2000 تا 1999 شاهدي كه در فاصله سالهاي     600از   .51
  . مورد قرباني جرايم از نوع تجاوزات جنسي شده بودند113

TPIR, Rapport annuel, A/55/435/S/2000/927. 

المللي كيفري براي رواندا، برنامه اسكان مجدد بيش از بيست نفر شاهد، برخـي در                 گاه بين بنابر اعالم سايت اينترنتي داد     .52
  .همچنين رك. رواندا و برخي در جايي ديگر، قبالً به مرحله اجرا در آمده است

 - Thordis Ingadottir et al., The international Criminal Court - The Victims and Witnesses Unit , A 

discussion paper, P.I.C.T., mars 2000, p. 25 et suiv. 
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قبل از استماع شهود به اطالع و  بايد تمام پرونده را در يك مدت معقول ،حمايتي نكرده باشد
 دستور (Arusha) شعبه دو دادگاه آروشا،  (Bagasora) ادر پرونده باگازور. طرف مدافع برساند

هفته توسط دادستان ارسال  ند، طي دوا هداد اطالعاتي كه شهود در جريان تحقيق ارائه كرد
  53.گردد

اتي را در بر دارد ررسري مقيك ي،  با پذيرش تجربه دو دادگاه اختصاص نيزاساسنامه رم
اين . دادرسي است هم در مرحله تحقيق و هم در مرحله آنها حمايت از منافع شهود  ازكه هدف

كند كه بايد  بيني مي سيس يك بخش دائمي براي كمك به قربانيان و شهود را پيشأاساسنامه ت
 ة بويژه در زمينثريؤ م و مساعدتد و از سوي ديگر كمكارائه ده مشورتياز يك سو نظرات 

 و ه تصريح كرد راموريتأنامه دادرسي و ادله اين وظيفه و م نيي آ54.نمايدبجرم  درمان آثار
صورت نياز، در ارائه خدمات خاص خود بين مساعدت   در،كه اين بخش بايد نموده است بيني پيش

  . متهم تفاوت قائل شودبه نفعمتهم و شهود عليه به شهود 
، شوند اختصاص ندارد به شهود و قربانياني كه به دادگاه احضار مي صرفاً ،حق بر حمايت

 دادگاه، به كه به سبب اين احضار شود مي) مثل اعضاي خانواده( شامل اشخاص ديگري بلكه
منظور حفظ منافع  بيني شده است كه به همچنين پيش. ممكن است خطري متوجه آنها گردد
تواند در پشت درهاي بسته  يم جنسي، استماع شهود ميقربانيان، بويژه كودكان يا قربانيان جرا

 ديگر از شهود بازجويي روشهاي مداربسته يا يويانجام شود و اينكه مي توان از طريق ويد
تواند برخي  اش در معرض تهديد باشد، دادستان مي هرگاه امنيت يك شاهد يا خانواده 55.نمود

هويت برخي از شهود ممكن . ها را ارسال نمايدنآاي از  آوري كرده و تنها خالصه داليل را جمع
 يك دادرسي بربا وجود اين، چنين اقداماتي بايد با حقوق متهم . است از پرونده حذف شود

  . باشدمطابقت داشتهعادالنه 
 تقاضاي حمايت، از جمله تقاضاي اًتوانند شخص مي كنيم كه شهود همچنين كيد ميأت

 كه در شده استبيني  ن دادرسي خاصي پيشييديوان، آ ةنام يني آبراساس. دنماينعدم افشاي نام، 
به . صورت مقتضي از طريق يك مشاور، نمايندگي شود تواند حضور داشته و در آن شاهد مي

  56.صورت گمنام انجام شود ههنگام يك چنين رسيدگي، حضور خود شاهد ممكن است ب
  

                                                           
53.TPIR, décision du 27 novembre 1997, ICTR-96-7-T. 

  ).6 (43المللي كيفري، ماده   اساسنامه دادگاه بين.54
 . 68 و 67المللي كيفري، مواد  نامه دادرسي و ادله دادگاه بين آيين .55
 .88 و 87همان، مواد  .56
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   دادرسيجريانحمايت از شهود در 
در سالهاي اخير . زحمتي نيست ه براي قرباني جرايم شديد كار بيشهادت در دادگااداي 

ايم كه استماع شهادت، بويژه هنگامي كه جرم از نوع تجاوزات جنسي  واقعيت شده متوجه اين
. به دنبال داشته باشدتواند عوارض رواني  شود، مي بوده و قرباني مستقيماً با متجاوز خود روبرو مي

 ، قرباني شكنجه،و جنايات عليه بشريت، بسياري از شهود جنگي جنايات به مربوط هاي دادرسي در
 .آورد وجود ميه اند و اين چيزي است كه وضعيت مشابهي را ب رفتارهاي غيرانساني يا تجاوز بوده

تواند  بيني كرده است كه دادگاه مي دو دادگاه اختصاصي صريحاً پيشهر مين دليل اساسنامه  هبه
نامه دادرسي دادگاه  يني آ75 ماده 57.جلسه دهد ر پشت درهاي بسته تشكيلصورت غيرعلني د هب

قربانيان  از حمايت منظور هب تواند مي دادگاه كه كند مي بيني پيش سابق يوگسالوي كيفري المللي بين
 اجراي شهادت با توسل به وسايل مناسب، بويژه با تجويز استفاده از زمانو شهود، اقداماتي را در 

  .طرفه، اتخاذ نمايد ن مدار بسته يكوزييك تلوي
نامه دادرسي و  نييآ. كيفري اين تجربه را اقتباس كرده استالمللي  بيناساسنامه دادگاه 

كه بايد از تعادل رواني و زندگي خصوصي شهودي كه قرباني  را دربردارد  يك سري مقرراتي،ادله
 به يك ي نياز تلقي شودت آنها معتبر لذا براي اينكه شهاد،اند حمايت كند تجاوزات جنسي شده
  .بازجويي رودررو نيست

و از  اثر نيست  ترتيبرضايت قرباني قابل، يد يا وجود شرايط تهديدآميزده تصورت رد
جنسي قرباني،  رفتار از توان نمي .شود نمي گرفته نتيجه وي رضايت قرباني، مقاومت عدم يا سكوت

عالوه، بررسي و  هب. برد افتمندي يا تمايل جنسي وي پي، به درستكاري، شروقايعقبل يا بعد از 
 گونه ينا قطعاً وجود چنين مقرراتي بر شيوه بازجويي از شهود 58.اثبات چنين وقايعي مجاز نيست

باالخره اينكه قربانيان، بويژه قربانيان تجاوزات جنسي، ممكن است . ثير خواهد گذاشتأجرايم ت
 يويوسيله ويد هبو كه به سالن استماع شهادت فراخوانده شوند پشت درهاي بسته بدون اين تنها نه

...) شناس، عضوي از خانواده و روان(مدار بسته، بلكه همچنين در حضور يك شخص مورد اعتماد 
 59.مورد بازجويي قرار گيرند

  
  تناقض موجود در استماع شاهد گمنام 

توانند همكاري  اند، مي  شده كه از شهادت دادن خود پشيمانآنهاييبرخي از شهود، بويژه 
نام   با وجود اين، يك شهادت بي. خود مشروط كنند»گمنامي «حمايت و حفظ اخذ با دادگاه را به 

                                                           
  .22المللي كيفري براي يوگسالوي سابق، ماده  مه دادگاه بيناساسنا .57
 .71 و 70همان، مواد  .58
  .88المللي كيفري، ماده  نامه دادرسي و ادله دادگاه بين آيين .59
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  .رود محدوديت مهمي بر حق دفاع به شمار مي
از . در جريان رسيدگي در دادگاههاي كيفري، دو حقوق اصلي با هم در تعارض هستند

 متهم حقي بر ،بني بر احترام و حمايت دارند و از سوي ديگريك سو، قربانيان و شهود حقي م
عليه  و اين چيزي است كه مستلزم آگاهي از كل پرونده و بازجويي از شهود ،دادرسي عادالنه

 دادگاه اروپايي 60، (Kostovski)ي كوستوسكيأدر ر. باشد  يا حكم به بازجويي از آنها ميمتهم
عنوان دليل در پيش گرفت، بدون  نام به  استماع شهود بيحقوق بشر يك رفتار انتقادي نسبت به

 نقض گونه ايندر واقع، اين دادگاه از خود پرسيد كه آيا . طور مطلق رد كند هاينكه شهادت آنها را ب
بعدي خود، بويژه   توجيه شود؟ دادگاه مذكور، در رويهدعواتواند از طريق عناصر  ميمتهم حقوق 

 قابل ئاًنام استثنا يان شرايطي كه در آن يك شهادت بي با ب61،(Doorson)ن پرونده دورسو در
 بيني شوند، رويه قضايي خود هاي دادرسي كه بايد پيش قبول است و همچنين شرايط و ضمانت

  .وجود، اين بحث همچنان ادامه دارداين با .  نمودتر بيان را روشن
هاي مربوط به حقوق عام و  دهتوان اين سؤال را مطرح كرد كه آيا در پرون عالوه، مي هب
هاي مربوط به جنايات جنگي، بايد ضرورتاً قواعد يكساني را اعمال كرد؟ از يك سو،  پرونده

طور كلي ايجاد تعادل منافع  ه از سوي ديگر، اگر ب،المللي بايستي الگو ارائه كنند دادگاههاي بين
ي كه ييك وضعيت استثناطريق اولي در ه ميان طرفين در پرتو حقوق بشر ضروري است، ب

اين دادگاهها پليس در اختيار . اند، اين امر ضرورت دارد المللي با آن مواجه شده دادگاههاي بين
 بويژه هنگامي كه موضوع سازماندهي يك برنامه ،ندارند و بنابراين براي حمايت از شهود خود

 كه گاهي خود ـري دولتهاهمكابه   مطرح است،...)تغيير هويت، اقامتگاه جديد و(حمايت مؤثر 
كه  جهاني دوم رخ داد، در حالي برخالف آنچه كه بعد از جنگ. ندنيازمند ـ طرف مخاصمه هستند

بحراني دور از دسترس   ثبات در وضعيتبرقرارييا ) مورد بوسني (شتهمچنان ادامه دا كشمكش
جويانه را بعد  دامات تالفي و اين امر مسلماً خطرات اقشتنددا ها جريان ، دادرسي)مورد كوزوو (بود

  .داد از يك شهادت افزايش مي
كيفري يوگسالوي سابق با در المللي  بينها، دادگاه  از زمان رسيدگي به اولين پرونده

نامه  يني از آنجا كه آ62.خواست دادستان مبني بر عدم افشاي نام برخي از شهود مواجه شده است
در پاسخ به تقاضاي  (Tadic) اه در پرونده تاجيكدادرسي در اين زمينه مبهم بود، اين دادگ
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نام شهادت دهند، شرايطي را  صورت بي هاينكه دادگاه اجازه دهد تا سه نفر ب دادستان مبني بر
چنين شهادتي مستلزم اين  63.عمل آيد اي از شاهد به مشخص كرد كه در آن بايد حمايت ويژه

اريها و زمانند خبرگمردم هگردد و عامه  اي به هويت از پرونده محو است كه هر نوع اشاره
در عمل، از . داشته باشندن عانش، هيچ تماس و ديداري با شاهد متهم و مدافچنينمطبوعات، هم

 غير از جايي  ديگريكه در جاي شود كه صدا و تصوير شاهد را بسته استفاده مي مداريوييك ويد
  .دهد ر مي تغيي،بيند يمتهم او را نمحتي  قرار گرفته و ،كه متهم حضور دارد

اين .  كار آساني نيست،ول استـنام قابل قب بي تعيين شرايطي كه در آن يك شهادت
 كي استيفان( ياد شده، يكي از قضات روندهـپكه در  شود ژه از اين واقعيت ناشي ميـر بويـام

Kay Stephen -( »ران وي  را ابراز نموده است كه شديداً بر خالف تصميم همكا»ينظر مخالف
جهت بنابراين دادگاه شرايط زير را . كند  را نقض ميقوق متهمح كه به نظر او ، تصميميباشد مي

  : نظر گرفته است درنام  قبول شهادت بي
  اش وجود داشته باشد؛  جدي در مورد امنيت شاهد يا خانوادهيبيم -
  اتهام، مهم باشد؛ اثباتشهادت بايد براي -
را كه داراي  نام شخصي اين امر، شهادت بي. ال نبردؤر سهيچ عاملي اعتبار شاهد را زي -

 اثر بي) خير اعم از اينكه پشيمان شده باشد يا(كيفري يا معاونت در جرم است  سابقه
 ابالغو   متهم ارسالراياالمكان ب اطالعات راجع به شخصيت قرباني بايد حتي. كند مي

 ؛گردد
شهود   حمايت ازبرايونه برنامه مؤثري گ دادگاه اين واقعيت را در نظر بگيرد كه هيچ -

 ؛وجود ندارد
 .اقدامات بايد به آنچه كه كامالً ضروري است محدود شود -
   

 64:اند شده  تقويت(Blaskic) چياين شرايط در رويه قضايي بعدي، بويژه در پرونده بالسك
ناديده را  شاهد جويانه، اهميت شهادت و اعتبار  اقدامات تالفي ترس ازصرف بهتواند  نميدادستان 

در اين . كنند ارائه نمايد  همچنين بايد داليل و عناصر عيني كه ديدگاه او را تقويت مي،بگيرد
را نسبت به متهم   گمنامي شاهد را در مقابل مردم و مطبوعات قبول كرد، اما آن،ي، دادگاهأر

 حتي در طول بنابراين دادستان مجبور شد هويت شهودي را كه هنگام تحقيقات و. نپذيرفت
 در جلسه دادگاه افشا كند تا متهم بتواند ، گمنام مانده بودند، قبل از جلسه دادگاهيمدت زمان

  .دفاعيات خود را آماده كند
                                                           

63. TPIY, Décision du 10 août 1995, ICTY-94-1-PT. 

64. TPIY, Décision du 10 juillet 1997, ICTY-95-14-PT. 
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 حمايت 65.كرده است ادـمشابهي ايج  رواندا رويه قضاييبرايري ـكيف المللي بيندادگاه 
كه به درخواست و به   شهوديع،ـر واقد. گيرد صورت نمي قربانيان جهت منافعاز شهود تنها در 

 يعليه آنها اقدامات يا گردند ييفشارها متحمل است ممكن هم دهند مي شهادت نفع متهم
رواندا به براي يفري  كالمللي بين دادگاه 66،(Ruggiu) در پرونده روگيو. جويانه صورت گيرد تالفي

 اتخاذ ،دادند شهادت مي همه نفع متمنظور حمايت از شهودي كه ب هاقداماتي را ب، درخواست دفاع
هويت . وجود نداشتن گرفت فيلم يا عكسامكان  اد،د شهادت مي دفاع نفع به كه از شاهدي. نمود

 دادرسي از يك اسم مداركدر اسناد و . شد و اعالم ميدر دادگاه و نزد دادستان نبايد فاش بجز او 
 ،واند اطالعاتي راجع به هويت او ارائه دهدي كه بتنصرد و پرونده از هر نوع عشمستعار استفاده 

  . گرديدپاك 
به هنگام  برخي از اطالعاتة محرمانجنبه  حفظبراي را  اي اساسنامه رم امكانات گسترده

سمينار . مانده است سكوتمنام   بيادت دادناما موضوع شه. ه استبيني كرد تحقيقات پيش
 آميز گاه خشونت هاي جدل بحث و الي ازكرده بود كه البته خ را تصويب پيشنهادي 67پاريس
در مورد توانند   ميشعباتصريح اين موضوع كه  بيني شنامه دادرسي و ادله با پي يني آ68.نبود

 از طريق يك وسيله الكترونيكي مداربسته كه صدا و تصوير را  واستماع شهود از فاصله دور
خواهد شخصاً در   حتي قرباني كه ميشاهد يا.  را فيصله دادمسئله تصميم بگيرند، ،كند عوض مي

تواند اين اجازه را داشته باشد كه دفاع فقط با يك اسم مستعار او را بشناسد و   مي، وارد شوددعوا
هاي عملي چنين اقداماتي به ارزيابي  شرايط و شيوه. گيردازجويي قرار صورت گمنام مورد ب هب

  .دادگاه واگذار شده است
  

  المللي صليب سـرخ    اطالعاتي كه توسط همكاران كميته بين      و    شهود حفظ اسرار شغلي  
  يدآ  دست ميه ب

كه به است  شامل يك سري مقرراتي پيشاپيشرسي دادگاههاي اختصاصي دنامه دا نييآ
 و به تهيه كه محرمانه بودن اطالعاتي را كه توسط اشخاص ثالث هدد دادستان اين اختيار را مي

تواند آنها را مجبور كند  چنين شهادت افرادي را كه دادگاه نمي گرديده است و همرسالاداره او ا
كيفري در المللي  بيننامه دادرسي و ادله دادگاه  يني آ69. حفظ نمايد، خود را فاش كننديشغلاسرار 

                                                           
65. TPIR, Décision du 27 septembre 1996, ICTR-96-4-T (Akayesu). 
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پزشك،  اط بين يك شخص و رواناين مورد خيلي صريح بوده و ويژگي محرمانه بودن ارتب
 را به رسميت زد او به اعمال و رفتار خود اقرار نموده استكسي كه ن يا ش مشاور وشناس روان
  .  شناسد مي

اشخاصي كه به قربانيان ، كرد  تصريح مي1985 به سالاعالميه سازمان ملل متحد 
مشكل . ده و در نتيجه شبيه قربانيان گردنددياي  كنند ممكن است خودشان صدمه كمك مي

گرفتن اين نكته كه در نظر. شود دوستانه مطرح مياي در مورد نمايندگان سازمانهاي بشر ويژه
سفانه يك فرض كامالً تئوري و أقرباني قرار دارند متجايگاه  اين سازمانها خودشان در همكاران

 يك محيط محرمانه توانند دربپزشكان و ديگر عوامل سازمانهاي بشردوستانه بايد . ذهني نيست
 ، ممكن است نه فقط اين اشخاص،محرمانهجنبه  عدم رعايت و نقض اين. كنند و مطمئن فعاليت

اند، در  ي را كه چنين اطالعاتي براي آنها ارسال كرده عادبلكه ديگر عوامل سازمان يا افراد
  .معرض خطر قرار دهد

بودن برخي اطالعات دقيقاً  للي صليب سرخ، ضرورت حفظ محرمانهالم در مورد كميته بين
دهنده از يك   اگر شهادت،مرتبط است)  غيرههاي زندان و محيط(با بيم عدم دسترسي به قربانيان 

 كيفري يوگسالوي سابق اين المللي  بيندر يك راي، دادگاه. شهادت عليه خودش بيمناك باشد
المللي صليب سرخ به رسميت شناخت كه اطالعات مربوط به  حق را براي نمايندگان كميته بين

 كيفري همچنين شامل المللي  بيننامه دادرسي و ادله دادگاه نيي آ70.فعاليتهاي خود را ارائه نكنند
 ،باشد المللي صليب سرخ مي مقررات روشني در مورد حمايت از اسرار شغلي همكاران كميته بين

ند محرمانه ا دهدست آور ه كميته در چارچوب فعاليتهاي خود بهمكارانهر نوع اطالعاتي كه 
 افشاي چنين ،نتوانند به هنگام اداي شهادت ان و دادگاهكه دادستآن است اين امر الزمة  71.است

 تعهد ند ازتوا المللي صليب سرخ خود مي با وجود اين، كميته بين. دنماين درخواستاطالعاتي را 
 توافق بين دادگاه و موضوع يكتواند  ي است كه ميامرپوشي كند و اين  محرمانه بودن چشم

  .  شودواقعمؤسسه 
بيني نشده  بودن در مورد ديگر سازمانهاي بشردوستانه پيش مانه مربوط به محرقاعده

 ملي جمعيتهايالمللي صليب سرخ از اين حمايت برخوردار است و عوامل  تنها كميته بين. است
  .اند بهره صليب سرخ يا هالل احمر از آن بي
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  حقوق تهديد شده دفاع
ر گرفته شده ممكن است ظهايي كه براي قربانيان و شهود در ن برخي از حقوق و تضمين

از اين قبيل است مواردي . دنك نظر برسد، زيرا به حق دفاع متهمان خدشه وارد مي كننده به نگران
 بازجويي از راه دور يا محدوديتهاي وارده بر بازجويي از قربانيان عالوه برنام  مثل شهادت بي

تواند كاهش  شوند نمي گي ميالمللي رسيد  كه در دادگاههاي بينناياتي ماهيت ج.جرايم جنسي
المللي بايستي در هر آنچه به  برعكس، دادگاههاي بين. بيش از اندازه حقوق متهم را توجيه كند

  . شود نيز الگو باشند  مربوط مي متهمحق دفاع
 المللي بين  در دادگاهعيت مورد توجه قرار گيرد كه دادرسيقبا اين همه، جا دارد اين وا

 دادستان وظيفه دارد در جهت منافع متهم تحقيق كند عالوه بر آن و يست ن اتهاميصرفاًكيفري 
اي   به نظر آيند، تا اندازهوق متهمحقة ند محدود كنندنتوا  برخي از اقداماتي را كه ميامرو اين 
متهمين،  (دعواانجام، اين دادگاه است كه هميشه بايد بين منافع اصحاب سر. كند ميجبران 

   . برقرار نمايدوازنتعادل و ت ، و منافع خود عدالت)قربانيان و شهود
 

  گيري نتيجه
طور اساسي تغيير  هانديشه و تفكر راجع به حقوق قربانيان و شهود در طول دهه اخير ب

اند كه  وجود آورده به براي حمايت از شهود ساز و كارهايي را ،دادگاههاي اختصاصي. كرده است
ا نبود يك چنين بدر حالي كه وضعيت حقوقي قربانيان . تهاي داخلي وجود نداشنظامثر كدر ا

 بين حقوق قربانيان و حقوق ي قابل قبولسازش، رضايت بخش نيستوضعيتي در اين دادگاهها 
همان طور كه برخي از قضات دادگاه . وجود آمده است هكيفري بالمللي  بينمتهمان در دادگاه 

كه اساسنامه شايد مطلوب آن باشد اند،  ظهار داشتهكيفري يوگسالوي سابق و رواندا االمللي  بين
ي يا رواندايي همان حقوقي را ياي در آينده به هم نزديك شوند و قربانيان يوگسالو دادگاهاين دو

اين امر زماني . مند خواهند بود كيفري از آن بهرهالمللي  بيندست آورند كه قربانيان در دادگاه  هب
هاي در حال رسيدگي در دادگاههاي اختصاصي،   پروندهبقيهضرورت بيشتري خواهد يافت كه 

  . اله شوندحاحتماالً بتوانند به شعبات تخصصي اين دادگاه ا
 بويژه در چارچوب ،الملل بشردوستانه بين مسائل حقوق دشوارترين از يكي شهود از حمايت

هود و نه حق  شحمايت ازنه . فاحش اين حقوق است  نقض شديد و،هاي عليه مرتكبين دادرسي
در هر وضعيتي جا دارد منافع . توجه قرار گيرند مورد عنوان يك اصل مطلق هتوانند ب دفاع نمي

ترديد، اين توازن بايد به نفع متهم از بين برود،  الت موازنه قرار بگيرد و در صورتمتقابل در ح
هار داشت كه دو توان اظ حال، مي در هر. است ت جرايمي كه به او نسبت داده شدهرغم شد علي

بر تمرين سخت ايجاد توازن  خوبيب كنند و دادگاه اختصاصي با اين مسائل سرسري برخورد نمي
   .آيند ق ميئفا


