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چکیده
اعتقاد به لزوم جاري شدن عدالت در جریاان ریاید یهااي ییفاري در زمارۀ اصاوب بایاادی
نظامهاي حقوقی قرار دارد یه با ایجاد دریی عمومی از روند ریید یها ،از طریق حضور ماردم
تقویت خواهد شد .با ای توصیف ،ماظور از علای بودن دادریای ایا ایات یاه افاراد جامعاه
بتواناد آزادانه در جلسات داد اه حاضر شده ،چگونگی جریان ماوقع را از نزدیک مشاهده یاااد
و به اجراي دقیق قوانی  ،بی نظر بودن دادریان و وجود عادالت واقعای قضاایی ،اطمیااان پیادا
نمایاد .البته نباید از نظر دور داشت یه مرئی و در ماظر بودن قضات و طرفی دعوي ،می تواناد
به افزایش ییفیت ریید ی و صدور حکم عادالنه در محایم یمک بسزایی یاد .ازایا رو ،هاد
نگارند ان مقاله پیش رو آن ایت یه با برریی ییر تحوالت بای المللای در محاایم ییفاري از
آغاز تایاون ،شمایی یلی از ای روند را به دیت خواناده داده ،از ایا رهگاذر ،اشاارتی رچاه
مختصر به پروندههاي شایان برریی در ای زمیاه داشته باشاد .بهای ترتیا ،،دریای یلای یاه
ضم مطالعۀ موردي پروندههاي ییفري بی المللی در ای زمیاه حاصل میشود ،نشان از یایر
تکاملی شاایایی ای حق براي متهمان خواهد داشت.

واژگان کلیدی
حقوق دفاعی متهم ،دادریی ماصفانه ،داد اههاي ییفري بی المللی ،علای بودن دادریی.
* نویسادۀ مسئوب ،فکس16111761111 :

Email: razavi1351@yahoo.com

461

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،4بهار و تابستان 4315

مقدمه
در زمان تشکیل داد اههاي نورنبرگ و توییو ،در زمیاۀ حقوق متهم معیاري جاز قاوانی ملای
وجود نداشت و دادریی از مرحلۀ محایمه آغاز میشد .داد ااههااي ییفاري بای المللای باراي
یو سالوي و رواندا ،هاگامی از یوي شوراي امایت یازمان ملل تشکیل شدند یه باا توجاه باه
تصوی ،ایااد بی المللی حقوق بشر و ایجاد نهادهاي نظاارتی بار اجاراي ایا ایاااد ،تحاوالت
عمیقی در زمیاۀ حقوق متهم به وجود آمده بود .داد اههاي پایش فتاه باه دلیال رویاارویی باا
مواردي همچون نداشت دیتریی به ماابع مالی یافی ،ناتوانی در حمایت از شهودي یه مدرک
اصلی براي اثبات به شمار میروند و همکاري نکاردن دولاتهاا ،مباادرت باه ارائاۀ تفایایري از
مقررات راجع به حقوق متهم نموده اند یه به نظر نمیرید با موازی حقوق بشر ماطبق باشد .به
همی دلیل ،میتوان بر ای اعتقاد بود یه از زمان تشکیل داد اه نورنبرگ تاایاون ،تغییاري در
وضعیت متهمان ایجاد نشده ایت .ازآنجایی یه هیچیک از دو تجربۀ پیش فته باراي داد ااهی
دائمی یه به هد اجراي عدالت بی المللی تأییس شده بود ،ماای ،بهنظر نمیریاید ،داد ااه
ییفري بی المللی نیز باید به اعماب صالحیت نسبت به جاایاتی مبادرت نماید یه در یشورهاي
مختلف به وقوع میپیوندند .بهای ترتی ،،نگرانای طراحاان ایایااامه و قواعاد دادریای داد ااه
ییفري بی المللی از وجود موانع و مشکالتی یه می تواند آیادۀ داد اه را با خطر مواجاه نمایاد،
باعث شده ایت یه مقررات حایم بر مرحلۀ محایمه به ونهاي تاظیم شود یه احتماب تفاییري
مشابه با تفاییر ارائهشده از یوي داد اههاي یو سالوي و رواندا را افزایش میدهد.
با درنظر رفت توضیحات پیشی  ،علای بودن دادریی وضعیتی ایت یاه در آن ،جلساات
ریید ی به اتهام متهم بدون ایجاد مانع بر یار راه حضاور افاراد عاادي و ریاانههااي عماومی
تشکیل و اداره میشود .ای وضعیت ،امروزه یکای از مللفاههااي دادریای ماصافانه و حقای از
حقوق بشر در دعاوي ییفري شمرده میشاود .اصال علاای باودن دادریای متکفال تاأمی دو
مصلحت ایت؛ یکی حمایت از متهم در برابر محایمات یري ،و دیگري جل ،اعتماد عمومی باه
اجراي عدالت ) .(Bassiouni, 2003, p.609شرط علای بودن دادریی ،نماد اجراي عدالت ایات
و عاصر ایایی در تضمی حق بر محایمۀ عادالنه بهشامار مایرود ).(Cremona: 1988, p.107
بهای ترتی ،،عدوب از اصل علای بودن دادریای ،جاز در ماوارد مصار در قاانون یاه تاهاا در
شرایطی دمویراتیک و در نتیجۀ موازنۀ ماافع و ارزشهاي متعارض تجویز میشود ،نقض اصاوب
دادریی ماصفانه و نادیده رفت حقوق ایایی افراد تلقی می ردد.
در مقالۀ حاضر با هد برریی تحوالت شاایایی حق بر دادریای علاای باهعااوان یکای از
حقوق دفاعی متهم در جریان دادرییهاي ییفري بی المللی ،ابتدا به برریی محایم نسال اوب،
یپس نسل دوم و در پایان به داد اه ییفري بی المللی بهعاوان نسل چهارم و آخاری نسال از
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محایم ییفري بی المللی پرداخته میشود .از ای رهگذر اشاراتی هرچاد مختصار باه عاااویای
همچون حفاظت از اطالعات محرمانه ،تشکیل غیرعلای جلسات در دیوان ییفري بی المللی و ...
خواهیم داشت.

حق متهم بر علنی بودن دادرسی
علای بودن دادریی از تضمیاات مهمی ایت یه در مادۀ  11اعالمیۀ جهانی حقوق بشر ،بااد 1
مادۀ  11میثاق بی المللی ،باد  1مادۀ  1یاوانسیون اروپایی ،باد  5مادۀ  0یاوانسیون امریکایی
و باد  1مادۀ  7ماشور افریقایی پیش بیای شده ایت .چای تضمیای از یک یاو باعاث رعایات
حق مردم به نظارت بر عملکرد نهادهاي حکاومتی شاده (آشاوري ،1303 ،ص )115و از یاوي
دیگر ،قضات داد اه نیز تالش خود را براي رعایت یلیۀ موازی حایم بر دادریی به یار میبرناد.
به ای ترتی ،،اقدامات خودیرانۀ مقامات قضایی تحت یاترب درآماده ،داد ااه نیاز تحات تاأثیر
نهادهاي دیگر قرار نمی یرد .یمیتۀ حقوق بشر در تفسیر مادۀ  11میثاق بای المللای و دیاوان
اروپایی در تصمیمات متعددي 1به اهمیت ای حق اشاره یردهاند؛ به ونه اي یه یمیتاۀ حقاوق
بشر حتی در محایمۀ متهمان جرائم تروریستی هم بر علای بودن دادریی تأیید نماوده ایات
(.) UN Doc. CCPR/C/79/Add. 67, 25 July 1996
باید توجه داشت یه شرط علای بودن نسبت به همۀ مراحل فرایاد قضایی اعماب نمیشاود،
بلکه تاها نسبت به مرحلۀ ایتماع طرفی  ،یعای برریی شافاهی ادلاه و لاوایح آنهاا ،ضارورت
دارد .بر ای ایاس ،یمیتۀ حقوق بشر ،ریید ی ایتیاافی را یه محدود به امور حکمی ایت و به
یک مسئلۀ حقوقی محدود میشود ،از شاموب شارط علاای باودن خاار دانساته ایات ( No.
 ،)301/1988, p 6.4اما ای عقیده به نظر یامل نیست؛ چرایه ممک ایت ریاید ی ایاتیاافی
ماهیتی داشته باشد یه نسبت به یک اتهام ییفري یا حقوق و تعهادات در یاک دعاواي مادنی،
تعیی یااده باشد و علای بودن ضرورت یابد .باه همای دلیال ،یمیتاۀ حقاوق بشار در قضایۀ
دیگري موضع خود را اصال یرد ( .)No. 387, 1989, P. 7.3در دیوان ییفري بی المللی نیز به
دلیل آنکه پژوهشخواهی از امور حکمی و امور موضوعی ،هر دو امکانپذیر ایت ،6شارط علاای
بودن در مرحلۀ پژوهشی نیز ممکا ایات الزم باشاد .افازون بار ایا  ،در داد ااههااي ییفاري
یو سالوي یابق و رواندا نیز ریید ی در مرحلۀ تجدیدنظر بهطور شفاهی انجام می یرد ،لاوایح
1. Asch V. Austria, 26 April 1991; Helmers V. Sweden, 29 October 1991.

 .6نک :مادۀ  65ایایاامۀ داد اه ییفري بی المللی براي یو ساالوي یاابق و ماادۀ  61ایایااامۀ داد ااه ییفاري
بی المللی براي رواندا و مادۀ  01ایایاامۀ دیوان ییفري بی المللی.
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طرفی دریافت ردیده ،آنگاه در تاریخ تعیی شده جلسۀ ایتماع آنان بر زار میشود .1ازآنجا یه
اصل در ایتماع ،علای بودن آن ایت ،می توان نتیجه رفت یه ریید ی ای محایم در مرحلاۀ
تجدیدنظر نیز باید علای باشد؛ درحالی یه در دیوان ییفري بی المللی ریید ی پژوهشی یتبی
خواهد بود ،مگر شعبه تصمیم بگیرد یه ایتماعی انجام شود.6
باید درنظر داشت یه اصل علای بودن در قوانی ملی و ایااد بی المللی حقوق بشر اغل ،به
همراه ایتثااهایی آمده ایت 3.پریشی یه در ایاجا باید به آن پایخ داده شود ای ایت یه آیاا
دالیل و موجهاتی یه اجازۀ عدوب از اصل علای بودن دادریی را به محاایم ملای مایدهاد ،در
محایمات ییفري بی المللی هم میتوان به آنها ایتااد یرد؟
به ظاهر در ایایاامههاي محایم ییفري بی المللی موجود ،انجاام محایماۀ یاري ،تاهاا در
صورت ضرورت به دلیل لزوم حمایت از قربانیان و شهود پیش بیای شده ایت؛ البتاه ایایااامۀ
رم متهم را نیز به آن افزوده ایت .1حق محایماۀ علاای در بااد  6ماادۀ  61ایایااامۀ داد ااه
یو سالوي یابق به مادۀ  66ای ایایاامه مقید شاده ایات .ماادۀ  66باا عااوان «حمایات از
قربانیان و شهود» داد اه را مکلف یرده ایت تا در قواعاد آیای دادریای و ادلاۀ اثباات خاود،
حمایت از قربانیان و شهود را پیش بیای یاد .اقدامات حمایتی به ای ماظور ،البته نه ماحصارا،
شامل دادریی غیرعلاای و حفاظات از هویات قرباانی خواهاد باود .ایایااامۀ دیاوان ییفاري
بی المللی نیز در باد  6مادۀ  ،10ایتثاایی را در اصل علای بودن دادریی مطر یارده ایات و
می وید« :شع ،دیوان می تواناد باراي حمایات از قربانیاان و شاهود یاا ماتهم ،هار بخشای از
دادریی را غیرعلای اداره یااد ،یا اجازۀ ارائۀ ادله را از طریق ابزار الکترونیکی یاا دیگار ویاایل
مخصوص بدهاد .چای اقداماتی ،به ویژه در مورد قربانی جاایت جاسی ،یا یودیی یه قربانی یاا
شاهد ایت ،باید انجام یرد ،مگر آنکه با مالحظۀ همۀ شرایط باویژه نظارات قرباانی یاا شااهد،
دیوان به ونهاي دیگر تصمیم بگیرد«.
همان ونه یه مالحظه میشود ،در ایایاامه هاي محایم بی المللی موجود تاها یاک دلیال
به صراحت براي غیرعلای شدن دادریای پذیرفتاه شاده ایات و از دالیال یاادشاده در میثااق

 .1مواد  65و  61به ترتی ،در ایایاامههاي داد اههاي ییفري بی المللی براي یو سالوي یابق و داد ااه ییفاري
بی المللی براي رواندا و قاعدۀ  111در آیی هاي دادریی و ادلۀ اثبات ای محایم.
 .6باد  3قاعدۀ  151آیی دادریی و ادلۀ اثبات دیوان ییفري بی المللی.
 .3البته در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر بدون قید و شرط آمده ،و در اصالحیۀ ششام قاانون ایایای ایااالت متحاده
امریکا نیز چای ایت.
 .1نک :مادۀ  66ایایاامۀ داد اه ییفري بی المللی براي یو سالوي یابق و مادۀ  61ایایاامۀ داد اه ییفري بی
المللی براي رواندا و مادۀ  10ایایاامۀ دیوان ییفري بی المللی.
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بی المللی حقوق مدنی و ییایی و یاوانسیون اروپاایی حقاوق بشار خباري نیسات (فضاائلی،
 ،1316ص. )361
صر نظر از آنکه مرحلۀ تحقیقات ،هم به دلیل رعایت حقوق متهم و هم یشف حقیقت باید
به صورت غیرعلای انجام شود (آشوري ،1303 ،ص ،)311در مرحلۀ محایمه نیاز نفاع ماتهم و
جامعه اقتضا می یاد (خالقی ،1303 ،ص )11یاه در برخای شارایط ،ریاید ی هاا باه صاورت
غیرعلای بر زار شود .در ایااد بی المللی حقوق بشر ،امایات ،نظام ،اخاالق و ماواردي یاه باه
مصالح عدالت آیی ،وارد می آورد و از مصادیق آن میتوان به نظم جلسات داد ااه ،حفاظات از
ایااد محرمانۀ نظامی و تأثیر مافی محایمه بار ماردم اشااره یارد (Safferling, 2001, p.229-
) ،230, 231از مواردي شااخته شده ایت یه غیرعلای بودن محایمه را توجیه مییاد.
دیوان اروپایی نیز در خصوص حمایت از اخالق به عااوان یکای از ایاتثااهاي علاای باودن،
اعالم یرده ایت یه تفسیر ای واژه برعهدۀ مقامات قضایی ایت ،اما تصمیم به غیرعلای بر ازار
یردن محایمه باید متاای ،با هدفی باشد یه داد اه دنباب می یاد .1به عبارت دیگار ،داد ااههاا
نمیتواناد به ذیر عبارات یلی هماناد نظم عمومی و اخالقیاات ایتفاا نمایااد ،بلکاه مکلافاناد
دالیل چای اقدامی را به صورت شفا به اطالع عموم بریاناد.
بدی یان علای بودن دادریی را نمی توان حق مطلقی براي متهم محسوب یرد ،زیرا ممک
ایت حقوق یایر افراد با ای اقدام در معرض خطر قرار یرد .به همی دلیال ،مقاماات قضاایی
باید با توجه به شرایط هر پرونده و با درنظار ارفت حقاوق و مااافعی یاه هریاک از طارفی
دادریی واجد آن ایت ،در خصوص موضوع ،تصمیم یاري نمایااد .نظاارت جامعاۀ جهاانی بار
فرایاد دادریی ،از جملۀ مواردي ایت یه داد اه باید در هاگام اتخاذ تصمیم ،آن را مدنظر قارار
دهد یه در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
اما در داد اه ییفري بی المللی ،بر ایاس باد  1مادۀ  17ایایاامه ،متهم حاق دارد یاه باه
صورت علای محایمه شود؛ اما ای حق به اموري ازجمله حمایت از اطالعات محرماناه اي مقیاد
شده ایت یه امکان افشاي آن در داد اه وجود دارد.

علنی بودن دادرسی در محاکم نسل اول و دوم کیفری بینالمللی
در ایایاامه و قواعد دادریی داد اههاي ناورنبرگ و توییاو ،اشااره اي باه علاای بر ازار شادن
محایمات نشده بود .تاها در مادۀ  7از قواعاد دادریای داد ااه ناورنبرگ مقارر شاده باود یاه
تصمیم یري در خصوص چگونگی بر زاري جلسات دادریی در شرایط خااص و ایاتثاایی باه
1. Handyside V. United Kingdom, 7 December 1976.
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صورت غیرعلای امکان پذیر ایت .بهای ترتی ،،هیچ مماوعیتی در بر زاري علاای ریاید یهاا
وجود نداشت.
به نظر میرید علت ای امر از یک یو آن باشد یه داد اههاي یادشده باه نیابات از جامعاۀ
جهانی به محایمۀ متهمان اقدام مییردند و باابرای  ،طبیعی بود یه حق نظاارت بار چگاونگی
انجام آن نیز وجود داشته باشد و از یوي دیگر ،ممک بود اتهامات وارده به متهمان ،اغراق آمیاز
بهنظر آمده و انجام محایمات صرفا یک نمایش قدرت و تحمیل ارادۀ غال ،بر مغلاوب شامرده
شود .به همب دلیل براي رفع هر ونه شائبه اي ،یلیۀ جلسات دادریی در داد اههاي توییاو 1و
نورنبرگ به صورت علای بر زار ردید؛ به ونهاي یه از یرایر جهان ریانه هااي جمعای باراي
پوشش خبري محایمات حضور پیدا یرده بودند ).(Marrus, 1997, p.242
اما به نظر میرید قصد اصلی متفقی در علای بر زار یردن جلساات محایماه ،ناه رعایات
حق جامعۀ جهانی ،بلکه انعکاس ستردۀ پیروزي نظامی و ییایی بر دولتهایی بوده ایت یاه
در جریان جاگ دوم جهانی از حمایتهایی نیز برخوردار شده بودند.
با توجه به شدت و سترد ی جاایات ارتکابی در قلمرو یو سالوي یابق و رواندا یاه باعاث
تحریک افکار عمومی در یطح سترده اي شده بود و تشکیل داد اههایی براي ریید ی به ایا
جاایات از یوي شوراي امایت به عاوان یک نهاد ییایی ،ضروري مینمود محایمات به صاورت
علای بر زار شاود .باه همای دلیال ،در ایایااامۀ تاظیمای از جانا ،دبیریال یاازمان ملال
بهصراحت به ای موضوع اشاره شد.
در جریان تشکیل داد اههاي یو سالوي و رواندا ،در یريهایی پرایاده همچااان در قلمارو
ای یشورها ادامه داشت .به همی دلیل شاید علای بر زار شادن جلساات دادریای ،هشاداري
براي مسئوالن ای اقدامات و یایر متهمانی بود یه دیتگیر نشده بودند.
بدیهی ایت یه زارش دبیریل یازمان ملال و ایایااامۀ پیشااهادي باه شاوراي امایات،
نمیتوانست حاوي جزئیاتی در خصوص چگونگی رعایت حق متهم ،دائر بر علاای بر ازار شادن
دادریی و ماافع یایر اشخاص باشد .به همی دلیل ،در هاگام تاظیم قواعد دادریی و با توجاه
به آنکه در هاگام ریید ی به اتهامات ،از یک یو ،احتماب برریی ایااد و ماداریی یاه حااوي
اطالعات محرمانه بود ،وجود داشت و از یوي دیگر ،شهود نیز یه مهمتری دلیال دادیاتان در
اثبات اتهامات به شمار مایرفتااد ،بایاد شخصاا باه اداي شاهادت مباادرت ماییردناد .درغیار
ای صورت ،شهود به دلیل خطرهاي احتمالی ،از اداي شهادت خودداري ورزیده ،همی امر باعث
ایجاد وقفه در انجام مأموریت داد اههاي یو سالوي و رواندا می شد ،زیارا امکاان اثباات جارائم
1. Clancey, Patrick, Judgment International Military Tribunal For The Far East At
www.Ibiblio.org/Hyperwar/pto/IMTFE/IMTFE-1.HTML.
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ارتکابی بدون همکاري شهود تقریبا ازبی میرفت .اما به نظر میرید ،مقررات پیش بیاای شاده،
اهمیت بیشتري را براي ماافع شهود در مقایسه با حقوق متهم قائل ردیدهاند.
البته باید افزود یه در داد اههاي نورنبرگ و توییو ،با توجه باه آنکاه مادارک یتبای نقاش
عمدهاي در اثبات اتهامات ایفا نمودند ،نیازي باه حمایات از شاهود از طریاق غیرعلاای بر ازار
نمودن جلسات دادریی احساس نشد .همچای باتوجه به تسلیم بی قید و شرط آلماان و ژاپا و
قرار رفت زمام اماور ایا یشاورها در دیات متفقای  ،افشااي ایاااد محرماناۀ نظاامی نیاز
نمیتوانست از لحاظ امایتی خطرهایی در پی داشته باشد.
برخال داد اههاي نورنبرگ و توییاو ،موفقیات داد ااههااي یو ساالوي و روانادا در ارو
همکاري شهود ایت (تقیپور ،1305 ،ص .)151شهود نیز تاهاا زماانی حاضار باه همکااري باا
داد اه خواهاد شد یه اطمیاان حاصل نمایاد خطري بابت اداي شهادت آنان را تهدید نمییاد.
اما با توجه به عدم پیش بیای امکاناتی براي حمایت از شهود در خار از داد اه ،غیرعلای بر زار
نمودن دادریی ،همواره به عاوان ملثرتری اقدام ،مورد توجه داد ااههااي یادشاده قارار رفتاه
ایت .به همی دلیل ،هرچاد در ایایاامه ،علای بودن ریاید یهاا پایش بیاای شاده ایات،1
داد اه می تواند به دلیل حمایت از شهود ،تصمیمی برخال آن اتخاذ نماید .6در مادۀ  70قواعاد
دادریی نیز مقرر شده ایت« :ریاید یها باه صاورت علاای ایات مگار آنکاه ترتیا ،دیگاري
پیش بیای شود» .اخالق ،نظم عمومی ،یالمت و امایت ،و عدم افشاي هویت قربانی یاا شاهود و
همچای حمایت از مصالح عدالت ،از مواردي شااخته شده اند یه داد اه میتواند به ایتااد آنهاا
دیتور غیرعلای بودن دادریی را صادر نماید.3
بهای ترتی ،،می توان بر ای اعتقاد بود یه علای بودن دادریی به عاوان یک حق براي متهم
و یک اصل شااخته شده در ایااد بی المللی حقوق بشر ،باوجود ظاهر مادۀ  70قواعد دادریای،
تبدیل به یک ایتثاا شده و تصمیم در خصوص چای موضوعی یامال به نظر قضات وا ذار شده
ایت .به ویژه آنکه عباراتی یلی هماناد اخالق و مصاالح عادالت ،مایتواناد باعاث ارائاۀ تفایایر
متعددي شود .براي مثاب همچاان یه ذیر شد ،حمایات از شاهود ،از مصاادیق مصاالح عادالت
به شمار میرود و با توجه به آنکه ای مصداق به صورت جدا انه به عاوان یکی از دالیل غیرعلای
بر زار شدن دادریی مطر شده ایت ،مشخص نیست یاه مصاالح عادالت شاامل چاه ماوارد
دیگري خواهد شد.
در قضیۀ ناهیمانا ،داد اه رواندا اعالم یرد یه ا ر به دلیل علای بر زار شدن محایمه ،اداماۀ
 .1به ترتی ،در باد  6مواد  61و  61ایایاامۀ داد اههاي یو سالوي و رواندا.
 .6به ترتی ،در مواد  66و  63ایایاامۀ داد اههاي یو سالوي و رواندا.
 .3مادۀ  71قواعد دادریی داد اههاي یو سالوي و رواندا.
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تحقیقات دادیتان با موانعی روبرو شود ،مصالح عدالت اقتضا می یاد شاهادت شاهود در جلساۀ
غیرعلای ایتماع شود 1.به عبارت دیگر ،حتای ا ار حمایات از شاهود ضارورتی نداشاته باشاد و
خطري نیز آنان را تهدید نکاد ،موانعی یه ممک ایت براي دادیتان باه وجاود آیاد ،غیرعلاای
بودن جلسه را توجیه می یاد .اما داد اه توضیح نمی دهد موانعی یاه باراي دادیاتان باه وجاود
می آید ،تا چه حد میتواند براي ادامۀ مأموریت نامبرده و به صورت یلیتر باراي اهادا داد ااه،
خطرآفری باشد .آیا رفع چای خطري از حفظ حقوق متهم اهمیت بیشتري دارد؟
شاید بتوان ایتدالب یرد یه اداي شهادت ،احتماب به خطر افتادن امایت شهود یاا خاانوادۀ
آنان را به دنباب خواهد داشت؛ زیرا هرچاد از جان ،متهم در بازداشات ،خطاري آناان را تهدیاد
نمییاد ،اما به دلیل آنکه در ارتکاب جاایات تحت صالحیت داد ااههااي ییفاري بای المللای،
انگیزه و قصد ییایی نقش مهمی را ایفا مییاد و متهمان نیز ممک ایت از مقاماات بلادپایاۀ
ییایی یشورها باشاد ،احتماب وجود خطر از ناحیۀ بستگان متهمان ،نسبت به شهود و خانوادۀ
آنان وجود دارد .اما از یک یو ،اداي شهادت ممک ایات خطاري را متوجاه شاهود نکااد و از
یوي دیگر ،از دید اه دادیتان یا قضات داد اه ،اظهارات شهود ممک ایت موانعی را در اداماۀ
تحقیقات و براي مثاب در دیتگیري دیگر متهمان ایجاد نماید .بهای ترتیا ،،در یلیاۀ جلسااتی
یه شهود به اداي شهادت مبادرت می یااد ،خطر غیرعلای بر زار شدن جلسات دادریی ،متهم
را تهدید خواهد یرد (تقیپور ،1305 ،ص.)151
ممک ایت مواردي یه در ایایااامه و قواعاد دادریای داد ااههااي یو ساالوي و روانادا
پیش بیای شده ایت و غیرعلای بر زار شدن جلسات دادریی را توجیه مییااد ،مشاابه ماوارد
مادر در ایااد بی المللی حقوق بشر باشد .اما باید به ای نکته توجه یرد یه تفاییر ارائهشاده
از ای ایااد ،به داد اهها اجازه نمیدهد یه با بیان عبارات یلی ،اقدامات خود را توجیه یااد .به
همی دلیل ،داد اه یو سالوي در قضیۀ فروندزیجا اعالم یرد ،قضات باید به صورت مساتدب در
خصوص یلیۀ تصمیمات خود اظهارنظر نمایاد 6.بادیهی ایات یکای از ایا تصامیمات درباارۀ
غیرعلای بر زار یردن جلسات دادریی خواهد بود.
هرچاد باید اذعان یرد یه علای بودن دادریی بر طبق نظام بی المللی حقاوق بشار ،اصال
مطلقی به شمار نمیرود ،اما نه تاها به عاوان یک ایتثاا نیاز نبایاد مادنظر قارار یارد ،بلکاه در
داد اههاي ییفري بی المللی ،به دلیل آنکاه احکاام صاادره مایتواناد متضام مااافعی باراي
روههاي قومی و نژادي مااطق آشوبزدۀ جهان باشد و ای امر احتماب ایجاد شائبۀ طار داري
از یوي قضات را در اذهان جهانیان در پی دارد ،در هاگام اتخااذ تصامیم نسابت باه غیرعلاای
1. Prosecutor V. Nahimana, 14 September 2001, para 25.
2. Prosecutor V. Frundzija, op. cit., para 69.
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بر زار یردن جلسات دادریی ،حقوق متهم همواره باید بر ماافع یایر اشخاص و روهها اولویت
داشته باشد1.

 .1حفاظت از اطالعات محرمانه
در باد  7مادۀ  11ایایاامۀ داد اه ییفري بی الملل مقرر شده ایت« :محایمه باید باه صاورت
علای انجام شود .اما شعبۀ بدوي میتواند باا به جهات مذیور در مادۀ  10و یا به ماظور حفاظات
از اطالعات حساس و محرمانهاي یه بهعاوان دلیل قرار ایت ارائه شود ،دیتور انجام مراحلای از
محایمه را به صورت غیرعلای صادر یاد» .در خصوص ای باد نکاتی چاد شایان ذیر ایت:
نخست آنکه هرچاد ظاهرا اصل بر علای بودن نهاده شده ،اما ایاتثااهاي ماادر در ماادۀ
 10ایایاامه یه در خصوص امایت ،یالمت جسمی ،روحی و نیز شأن و امور محرمانۀ قربانیاان
و شهود ایت ،آنچاان وییع هستاد یه بهنظر میرید علای بودن محایماه ،تبادیل باه ایاتثاا
شده ایت .
دوم آنکه شأن و امور محرمانۀ قربانیان و شهود ،عبارات مبهمی هساتاد یاه معیااري باراي
شاایایی آنها در ایایاامه و قواعد دادریی داد اه تعیی شده ایت و بدی یان ،قضات داد اه
از اختیارات وییعی در تفسیر عبارات یادشده برخوردارند.
یوم آنکه ارائۀ اطالعات حساس و محرمانه به عاوان یکی از دالیال غیرعلاای بر ازار شادن
محایمه درنظر رفته شده ایت .پریشی یه در ای بااره مطار مایشاود ،آن ایات یاه آیاا
یشورها به صر ارائۀ هر نوع اطالعات محرمانه می توانااد درخوایات غیرعلاای بر ازار شادن
محایمه را نمایاد؟ یا ایاکه افشاي ای اطالعات باید تهدیدي براي امایات ملای آنهاا شامرده
شود ؟ ) .(Safferling, 2001, p.239با توجه به مقررات راجع به محافظت از اطالعاات محرماناۀ
ملی یه در مادۀ  76ایایاامه پیش بیای شده و بادهاي مختلف آن به اطالعات و ایاادي اشاره
نموده ایت یه افشاي آنها به امایت ملی یک یشور آیی ،وارد مییاد ،بهنظر میرید داد ااه
تاها زمانی میتواند بر ایاس باد  7مادۀ  11ایایاامه ،جلسه را غیرعلای اعالم نماید یه افشاي
اطالعات محرمانه در یک جلسۀ علای به امایت ملی یک یشور آیی ،وارد یاد.
موضوع دیگر قابل طار در ایا بااره ،آن ایات یاه بار طباق باادهاي مختلاف ماادۀ 76
ایایاامه ،به نظر میرید تعیی محرمانه بودن ایااد برعهدۀ دولتها نهاده شده ایت .حااب آیاا
داد اه ییفري بی المللی میتواند نظر مرجع ملای را در خصاوص محرماناه باودن اطالعاات رد
 .1برخال جلسات دادریی ،حکم صادره به ترتی ،بر طباق ماواد  63و  66ایایااامۀ داد ااههااي یو ساالوي و
رواندا ،بدون هیچ ایتثاایی باید به صورت علای اعالم شود.
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نماید؟ شاید بتوان بر ایاس باد  7مادۀ یادشده یه در خصوص اختال نظر میان داد اه ییفري
بی المللی و مرجع ملی ایت و در آن مقرر شده ایت ،داد اه میتواند مشورتهاي بیشاتري را
درخوایت نماید و در ای رایتا جلسه اي را نیز به صورت غیرعلای بر زار نماید ،به ایا نتیجاه
ریید یه ممک ایت از نظر داد اه ،ایااد مربوط ،محرمانه تلقی نشده یا باه امایات ملای یاک
یشور آیی ،وارد نکاد .اما در هر حاب به نظر میرید ،آنچه براي داد اه اهمیات دارد ،دیتریای
به اطالعات ایت؛ ا رچه براي جل ،نظر دولتها مجبور شود براي غیرعلای بر زار یردن جلسۀ
محایمه قراري صادر یاد.
آنچه مطر شد ،در خصوص اطالعات راجع به امایت ملی یک یشور بود .اما ا ار دادیاتان
در جریان تحقیقات به اطالعاتی دیت یابد یه باعث تسریع در فرایاد دادریی شده ،افشااي آن
در جلسۀ علای بدون آنکه ارتباطی به یشور خاصی داشته باشد ،صرفا باعاث ایجااد ماوانعی در
جریان تحقیقات بعدي شود ،آیا داد اه می تواند دیتور غیرعلای بودن محایمه را صاادر نمایاد؟
عبارات باد  7به ونه اي تاظیم شده ایت یه شامل ای مورد نیز میشود .اما با توجه به مارتبط
بودن اتهامات متهمان به یکدیگر ،احتماب دارد تحقیقات نسبت به قضیه تا پایان محایمۀ یکای
از آنان ادامه داشته باشد و همی موضوع موانعی را براي افشاي اطالعات در جلسۀ علای ایجااد
نماید .ای درحالی ایت یه هرچاد در قوانی داخلی یک یشور معموال تعااریفی از اطالعاات و
ایااد محرمانه ارائه شده ایت ،اما معیاري براي چگونگی تشخیص محرمانه بودن اطالعاتی یاه
در اختیار دادیتان قرار دارد ،در ایایاامه و قواعد دادریی درنظر رفته نشده و درنتیجه ،ایا
امر به صالحدید قضات داد اه وا ذار شده ایت.
بهای ترتی ،،باتوجه به آنکه صالحیت داد اه ییفري بی المللای شاامل جرائمای ایات یاه
عمدتا به دالیل ییایی ارتکاب مییاباد ،یمتار محایماه اي را مای تاوان پایش بیاای یارد یاه
اطالعات مادر در پرونده به امایت یک یشور یا به ادامۀ تحقیقات دادیتان مرتبط نباوده ،باه
غیرعلای بر زار شدن محایمه ماجر نشود.
موضوع دیگري یه میتواند حق متهم بر علای محایماه شادن را باه شادت محادود یاازد،
بر زاري یلیۀ جلسات دادریی به صورت غیرعلای ایت.

تشکیل غیرعلنی کلیۀ جلسات
باتوجه به عبارات مادر در باد  7مادۀ  11و باد  6مادۀ  10ایایاامۀ داد اه ییفري بی المللی
یه مقرر یرده ایت« :به عاوان ایتثاایی بر اصل علای باودن یاه در ماادۀ  17مقارر ردیاده و
به ماظور حفظ قربانیان و شهود و یا متهم میتوان هر مرحله اي از مراحل دادریی را به صاورت
غیرعلای بر زار نمود .»...امکان اتخاذ چای تصمیمی از یاوي داد ااه وجاود دارد ،اماا وجاود

حق بر علنی بودن دادرسی بهعنوان یکی از...

473

اوضاع و احوالی یه بر ایاس آنها بتوان یلیۀ جلسات را به صورت غیرعلای بر ازار یارد ،قابال
تصور بهنظر نمیرید.
شاید بتوان ایتدالب یرد یه اهمیت محایمات بی المللی ،نقش آن در جلو یري از ارتکااب
جاایات بی المللی و رعایت حق جامعۀ جهانی یه پیش از ای بحث آن رفت ،ایجاب مییاد یه
امکان بر زاري غیرعلای یلیۀ جلسات وجود نداشته باشد و حق متهم باه علاای بر ازار شادن
دادریی بی المللی ،بر یایر ماافع اولویت پیدا یاد.
مادۀ  07قواعد دادریی به عاوان یکی از اقدامات حماایتی از شاهود ،باه داد ااه اجاازه داده
ایت یه بخشی از محایمات را به صورت غیرعلای بر زار نماید .بهای ترتی ،،بهنظر میرید یاه
داد اه نمیتواند یلیۀ جلسات دادریی را با صدور قراري ،غیرعلای اعالم یاد .اماا ا ار پذیرفتاه
شود یه مادۀ  07با باد  6مادۀ  10ایایاامۀ داد اه ییفري بی المللی یه اختیاارات ویایعی را
به داد اه اعطا یرده ایت تعارض دارد ،با توجه به باد  5مادۀ  51ایایاامه یه در آن مقرر شده
ایت« :در صورت تعارض بی ایایاامه و قواعد دادریای ،مقاررات ایایااامه برتاري خواهااد
داشت» ،داد اه میتواند دیتور غیرعلای بر زار شدن یلیاۀ جلساات دادریای را صاادر نمایاد؛
اقدامی یه بهنظر نمیرید با حقوق متهم و موازی حقوق بشر یاز ار باشد.
صر نظر از آنچه یه مطر شد ،یادآوري نکاتی در خصوص باد  6مادۀ  10ضروري باه نظار
میرید:
نخست آنکه هرچاد باد یادشده ،از شهود و قربانیان جاایت در یاار یکدیگر حمایات یارده
ایت ،اما باید میان ای دو روه تفاوت قائل شاد؛ زیارا ا ار شاهود داراي نگرانایهااي امایتای
هستاد ،افشاي هویت قربانیان از لحاظ حیثیتی نیز آنان را تهدید مییاد .به عبارت دیگر ،داد اه
باید توجه بیشتري را به قربانیان معطو داشته ،بدی یاان دایارۀ غیرعلاای باودن دادریای را
محدود نماید.
دوم آنکه صر شاهد بودن یا قربانی جاایت بودن نمای تواناد اجاراي اقادامات حماایتی را
توجیه نماید ،بلکه ادعاي شهادت و یا افشاي هویت در جلساۀ علاای بایاد تهدیاد جادي باراي
شاهد محسوب شده ،دادیتان آن را ثابت نماید.
یوم آنکه برخی معتقدند با توجه به اشارۀ مادۀ  07قواعد دادریی باه باادهاي  1و  6ماادۀ
 10ایایاامه و ایاکه باد  1مادۀ  10مقرر داشته ایت ،اقدامات حمایتی نباید مغایرتی با حقوق
متهم و یک محایمۀ ماصفانه داشته باشد ،از یک یو ،حق متهم بایاد رعایات شاود و از یاوي
دیگر ،محایمۀ ماصفانه ایجاب می یاد یه عدالت نسبت به قربانیان و از یک دید اه یلی ،نسبت
به جامعۀ بی المللی اجرا شود ) .(Brady, 2001, p.440اما هاگامی یه اقدامات حمایتی از شهود
و قربانیان در ایایاامه و قواعد دادریی پیش بیای شده ایت ،عبارت محایمۀ ماصفانه ،معاااي
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دیگري جز رعایت حقوق متهم نمی تواند داشته باشاد .باهعباارتدیگار ،داد ااه ضام برریای
وضعیت شاهد و قربانی براي اتخاذ تصمیم در خصوص اقدامات حمایتی ،باید حقوق متهم را نیز
مالحظه یاد.
چهارم آنکه برخال نظر برخی یه معتقدند حمایت از ماتهم نمایتواناد از علال غیرعلاای
بر زار شدن محایمه تلقی شود) ،(Donat, 1999, p.878باید به ای نکته اشاره یرد یاه امایات
متهم و خانوادۀ او نیز ایجاب مییاد یه جلسات محایمه به صورت غیرعلای بر زار شود .باراي
مثاب متهم می تواند در جایگاه شهود حاضار شاده ،علیاه عاامالن اصالی جاایاات ارتکاابی یاه
همچاان تحت تعقی ،هستاد ،شهادت دهد .بدیهی ایت چای اقدامی خطر هااي جادي باراي
متهم به دنباب خواهد داشت؛ به همی دلیل ،داد اه میتواناد در ایا مواقاع ،دیاتور غیرعلاای
بودن محایمه را صادر نماید.
در زمان برریی پیش نویس قواعد دادریی داد اه ییفري بی المللی ،تعدادي از هیئتهااي
نمایاد ی پیشاهاد یردند یه با توجه به اهمیت حق متهم بر علای بودن محایماه ،شارطی باه
مادۀ  07قواعد دادریی اضافه شود مبای بر آنکه ایثریت قضاات موافقات خاود را باا غیرعلاای
بودن محایمه اعالم نمایاد؛ پیشاهادي یه باهتصاوی ،نریاید ) .(Brady, 2001, p.445هرچااد
تصمیم یک قاضی به برقراري اقدامات حمایتی از شهود و قربانیاان جاایات ،تساریع در فرایااد
دادریی را در پی خواهد داشت ،اتخاذ تصمیم راجع به چای موضوعی ،متضم برریای یلیاۀ
شرایط و اوضاع و احواب حایم بر پرونده و حقوق و ماافع طارفی دادریای ایات و باه همای
دلیل ،عدالت اقتضا می یاد یلیۀ قضات داد ااه در ایا خصاوص اعاالم نظار نماوده ،درنهایات
تصمیم ایثریت پذیرفته شود.
رعایت اصوب انصا و عدالت در جریان دادریی ) ،(Terrier, 2002, p.1281ایجاد اطمیااان
در افکار عمومی جهان ،افازایش درجاۀ پاذیرش آراي صاادره و جلاو یري از ارتکااب جاایاات
بی المللی ،از نتایج مهم علای بر زار شدن محایمات به شمار میرود .به همی دلیال تاا زماانی
یه خطر جدي شهود و قربانیان را تهدید نکاد و تا زمانی یه اقدامات حماایتی دیگاري همانااد
حذ نام شهود از ایااد عمومی داد اه ،انتخاب نام مستعار براي آنان و ایتفاده از ویایل تغییر
صدا و تصویر یه در مادۀ  07قواعد دادریی پیش بیای شده ایت قابل اعماب باشد ،داد اه نباید
متویل به غیرعلای بر زار نمودن جلسات دادریی شود.

نتیجه
دادریی علای به عاوان یکی از تضمی هاي مهم حقوق دفاعی متهم به شمار می رود؛ زیارا وقتای
جلسۀ ریید ی به اتهام وي در برابر عموم بر زار می شود ،دیگر خاود را در برابار مقاام قضاایی
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تاها و ناتوان نمی بیاد و اطمیاان دارد قاضی از بیم نظارت و داوري عمومی از قدرت دولتی خود
یوءایتفاده نمی یاد .نبود امکان ایقاط ای حق از یوي متهم ،به ایا یاب ،ایات یاه حاق
دادریی علای براي او ،عالوه بر حق ،تکلیف نیز مای باشاد؛ زیارا وي در برابار جامعاه در انجاام
ندادن جرم تکلیف دارد و وقتی یه مرتک ،جرمی می شود ،ای حق براي مردم ایجاد مای اردد
یه بر چگونگی محایمۀ وي نظارت داشته باشاد.
نظر به ایاکه یالیان درازي از تشکیل داد ااههااي ییفاري بای المللای ناورنبرگ و توییاو
می ذرد ،نقایص موجود در ایایاامه و عملکرد داد اههاي یادشده را نمیتوان صرفا به تشاکیل
ای داد اهها از یوي متفقی و انتخاب قضات از جان ،آنان ماتس ،دانست ،بلکه علت اصالی را
میتوان در نبود ایااد بی المللی راجع به حقوق متهم در آن زماان جساتجو یارد .باه همای
دلیل ،براي قوانی داخلی یشورهاي پیروز جاگ ،یهم بسازایی در تاظایم مقاررات ایایااامه
درنظر رفته شده ،اما تحوالت نیم قرن ذشته در زمیااۀ حقاوق ماتهم نشاان داده ایات یاه
قوانی یادشده از چاان ایتحکامی برخوردار نبودهاند یه در ای خصاوص باهعااوان مبااا قارار
یرند.
بهای ترتی ،،باا توجاه باه وضاعیت موجاود پاس از جااگ دوم جهاانی و نباود تضامیاات
بی المللی ،شاید نتوان از داد اههاي ناورنبرگ و توییاو باهعااوان اولای داد ااههااي ییفاري
بی المللی به دلیل رعایت نکردن مطلاوب حقاوق ماتهم ،انتقااد یارد .اماا ماطقای ایات یاه
داد اههاي ییفري بی المللی باراي یو ساالوي و روانادا ،جایگااه ویاژهاي را باه حقاوق ماتهم
اختصاص دهاد؛ بهویژه آنکه مقررات راجع به ای موضوع یه در ایایاامۀ داد اههاي پیش فته
در شده ،عیاا انعکایی از ایااد بی المللی حقوق بشر ایت.
در آخر و بهعاوان نکتۀ پایانی باید یادآور شد یه درجریاان دادریای بایاد توجاه یارد یاه
رعایت اصل علای بودن جلسۀ دادریی در هر صورت نباید یکی از موجبات اطالۀ دادریی باشد.
الزم به یادآوري ایت یه ا ر محایم ییفري بی المللی در فرایاد دادریی (یشف جرم ،تعقیا،
متهم ،تحقیقات مقدماتی ،ریید ی و صدور راي و درنهایت اجاراي حکام) ،صِار ایایااامه و
آیی ریید ی را فصل خطاب قرار دهاد ،آثار و تبعات آن هرچه باشد ،جامعۀ بی المللای آن را
میپذیرد و موج ،اعتماد بیشتر مردم خواهد شد.
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