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 چکیده
در زمارۀ اصاوب بایاادی      هااي ییفاري  شدن عدالت در جریاان ریاید ی   جاريلزوم  به اعتقاد
ها، از طریق حضور ماردم  هاي حقوقی قرار دارد یه با ایجاد دریی عمومی از روند ریید ینظام

 جامعاه  افاراد  یاه  ایات  ایا   دادریای  بودن علای از ماظورتوصیف، تقویت خواهد شد. با ای  
 یاااد  مشاهده نزدیک از را ماوقع جریان چگونگی ،شده حاضر داد اه جلسات در آزادانه بتواناد

 پیادا  اطمیااان  قضاایی،  واقعای  عادالت  وجود و دادریان بودن نظربی قوانی ، دقیق اجراي به و
 تواناد می دعوي، طرفی  و قضات بودن ماظردر  و مرئی یه اشتد دور نظر از دینبا البته. نمایاد

رو، هاد   ایا  از. یاد زاییبس یمک محایم در عادالنه حکم صدور و ریید ی ییفیت افزایش به
المللای در محاایم ییفاري از    نگارند ان مقاله پیش رو آن ایت یه با برریی ییر تحوالت بای  

ا به دیت خواناده داده، از ایا  رهگاذر، اشاارتی  رچاه     آغاز تایاون، شمایی یلی از ای  روند ر
ترتیا،، دریای یلای یاه     ای هاي شایان برریی در ای  زمیاه داشته باشاد. بهمختصر به پرونده

شود، نشان از یایر  المللی در ای  زمیاه حاصل میهاي ییفري بی ضم  مطالعۀ موردي پرونده
 داشت. تکاملی شاایایی ای  حق براي متهمان خواهد 

 واژگان کلیدی
 المللی، علای بودن دادریی.هاي ییفري بی حقوق دفاعی متهم، دادریی ماصفانه، داد اه

                                                           
 razavi1351@yahoo.comEmail :  16111761111نویسادۀ مسئوب، فکس:  *
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 مقدمه
 یملا   یقاوان  جاز  ياریمع متهم حقوق ۀایزم در و،یتوی و نورنبرگ يهاداد اه لیتشک زمان در

 يبارا  یالمللا  یبا  يفار یی يهاا داد ااه . دشیم آغاز محایمه ۀمرحل از یدادری و نداشت وجود
 باه  توجاه  باا  یه ندشد لیتشک ملل یازمان تیاما يشورا از یوي یهاگام رواندا، و يو سالوی

 تحاوالت  ایاااد،   یا ا ياجارا  بار  ینظاارت  ينهادها جادیا و بشر حقوق یالملل یب ایااد ،یتصو
 باا  رویاارویی  لیا دل باه   فتاه پایش  يهاداد اه. بود آمده وجودبه متهم حقوق ۀایزم در یقیعم

 مدرک یه يشهود از تیحما در یناتوان ،ییاف یمال ماابع به یدیترینداشت   همچون يموارد
 از يریتفایا  ۀارائا  باه  مباادرت  هاا، دولات نکاردن   يهمکار و روندیم شماربه اثبات يبرا یاصل

 به. باشد ماطبق بشر حقوق  یمواز با ریدینم نظربه یه اندنموده متهم حقوق به راجع مقررات
 در يرییا تغ تاایاون،  نورنبرگ داد اه لیتشک زمان از یه بود اعتقاد  یا بر توانیم ل،یدل  یهم
 یداد ااه  يبارا   فتهپیش ۀتجرب دو از کیچیه یه ییآنجا. ازایت نشده جادیا نامتهم تیوضع
 داد ااه  ،ریاید نظر نمیبه ماای، ،بود دهش سییأت یالملل یب عدالت ياجرا هد  به یه یدائم
 يیشورها در یه دیمبادرت نما یاتیجاا به نسبت تیصالح اعماب به دیبا زین یالملل یب یفريی

 داد ااه  یدادریا  قواعاد  و ایایااامه  طراحاان  ینگرانا ترتی،، ای . بهوندندیپیم وقوعبه مختلف
 د،یا نما مواجاه  خطر با را داد اه ۀادیآ تواندیم یه یمشکالت و موانع وجود از یالملل یب يفریی
 يریتفای احتماب یه دشو میتاظ يا ونهبه محایمه ۀمرحل بر حایم مقررات یه ایت دهش عثبا

 .دهدیم شیافزا را رواندا و يو سالوی يهاداد اهاز یوي  شدهارائه ریتفای با مشابه
با درنظر  رفت  توضیحات پیشی ، علای بودن دادریی وضعیتی ایت یاه در آن، جلساات   

هااي عماومی   بدون ایجاد مانع بر یار راه حضاور افاراد عاادي و ریاانه     ریید ی به اتهام متهم 
هااي دادریای ماصافانه و حقای از     شود. ای  وضعیت، امروزه یکای از مللفاه  تشکیل و اداره می

 دو  یمأتا  متکفال  یدادریا  باودن  یعلاا  اصال شاود.  حقوق بشر در دعاوي ییفري شمرده می
 باه  یعموم اعتماد جل، يگرید و ،يیر ایماتمح برابر در متهم از تیحما یکی ؛ایت مصلحت

 ایات  عدالت ياجرا نماد ،یدادری بودن یعلا شرط. (Bassiouni, 2003, p.609) عدالت ياجرا
.  (Cremona: 1988, p.107)رودیما  شامار به عادالنه ۀمحایم بر حق  یتضم در یایای عاصر و
د مصار  در قاانون یاه تاهاا در     ترتی،، عدوب از اصل علای بودن دادریای، جاز در ماوار   ای به

شود، نقض اصاوب  هاي متعارض تجویز میشرایطی دمویراتیک و در نتیجۀ موازنۀ ماافع و ارزش
  ردد.  دادریی ماصفانه و نادیده  رفت  حقوق ایایی افراد تلقی می

عااوان یکای از   در مقالۀ حاضر با هد  برریی تحوالت شاایایی حق بر دادریای علاای باه   
المللی، ابتدا به برریی محایم نسال اوب،  هاي ییفري بی ی متهم در جریان دادرییحقوق دفاع

عاوان نسل چهارم و آخاری  نسال از   المللی بهیپس نسل دوم و در پایان به داد اه ییفري بی 
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شود. از ای  رهگذر اشاراتی هرچاد مختصار باه عاااویای    المللی پرداخته میمحایم ییفري بی 
المللی و ... اطالعات محرمانه، تشکیل غیرعلای جلسات در دیوان ییفري بی  همچون حفاظت از
 خواهیم داشت. 

 

 یدادرس بودن یعلنحق متهم بر 

 1 بااد  بشر، حقوق یجهان یۀاعالم 11 ۀماد در یه ایت یمهم ااتیتضم از یدادری بودن یعلا
 ییکایمرا ونییاوانس 0 ۀماد 5 باد ،ییاروپا ونییاوانس 1 ۀماد 1 باد ،یالملل یب ثاقیم 11 ۀماد
 تیا رعا باعاث  یاو  کی از یایتضم  یچا. ایت شده یایبشیپ ییقایفرا ماشور 7 ۀماد 1 باد و

 يیاو  از و (115، ص1303)آشاوري،   شاده  یحکاومت  ينهادها عملکرد بر نظارت به مردم حق
. برناد یم یارهب یدادری بر حایم  یمواز یۀیل تیرعا يبرا را خود تالش زین داد اه قضات گر،ید
 ریثأتا  تحات  زیا ن داد ااه  ،درآماده  یاترب تحت ییقضا مقامات ۀخودیران اقدامات ،،یترت ایهب

 وانیا د ولمللای  امیثاق بای   11 ۀماد ریتفس در بشر حقوق ۀتییم. ردی ینم قرار گرید ينهادها
 حقاوق  ۀتا ییم یه يا ونهبه اند؛یرده اشاره حق  یا تیاهمبه  1يمتعدد ماتیتصم در ییاروپا
 ایات  نماوده  دییأت یدادری بودن یعلا بر ی همستیترور مئجرا نامتهم ۀمحایم در یحت بشر

(UN Doc. CCPR/C/79/Add. 67, 25 July 1996.)
 شاود، ینم اعماب ییقضا ادایفر مراحل ۀهم به نسبت بودن یعلا شرط یه داشت توجه دیبا
 ضارورت  ،هاا آن حیلاوا  و ادلاه  یشافاه  یرریب یعای  ،یطرف ایتماع ۀمرحل به نسبت تاها بلکه
 به و ایت یحکم امور به محدود یه را یاافیایت ید یری بشر، حقوق ۀتییم ،ایاس یابر. دارد
 .No) ایات  دانساته  خاار   باودن  یعلاا  شارط  شاموب  از شود،یم محدود یحقوق ۀمسئل کی

301/1988, p 6.4) ،یاافیایات  ید یریا  یتا ممک  یهراچ ؛ستین یامل نظر به دهیعق  یا اما 
 ،یمادن  يدعاوا  کیا  رد تعهادات  و حقوق ای يفریی اتهام کی به نسبت یه باشد داشته یتیماه
 یۀقضا  در بشار  حقاوق  ۀتا ییم ل،یا دل  یهما  باه  .ابدی ضرورت بودن یعلا و باشد یااده ییتع
 به زین یالملل یب يفریی وانید در. (No. 387, 1989, P. 7.3) یرد اصال  را ودخ موضع يگرید
 یعلاا  شارط  ،6ایت ریپذامکان دو هر ،یموضوع امور و یحکم امور از یخواهپژوهش آنکه لیدل

 يفار یی يهاا داد ااه  در  ،یا ابار افازون . باشاد  الزم ایات  ممکا   زین یپژوهش ۀمرحل در بودن
 حیلاوا  رد،ی یم انجام یشفاه طوربه دنظریتجد ۀمرحل در ید یرینیز  رواندا و یابق يو سالوی

                                                           
1. Asch V. Austria, 26 April 1991; Helmers V. Sweden, 29 October 1991. 

داد ااه ییفاري    ۀایایااام  61 ۀراي یو ساالوي یاابق و مااد   المللی بداد اه ییفري بی  ۀایایاام 65ۀ ماد . نک:6
 .المللیدیوان ییفري بی  ۀایایاام 01 ۀالمللی براي رواندا و مادبی 
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 یه ازآنجا. 1شودیم بر زار آنان ایتماع ۀجلس شده ییتع خیتار در آنگاه ده،ی رد افتیدر  یطرف
 ۀمرحلا  در محایم  یا ید یری یه  رفت جهینت توانیم ایت، آن بودن یعلا ،ایتماع در اصل
 ییتب یپژوهش ید یری یالملل یب يفریی وانید در یهی درحال ؛باشد یعلا دیبا زین دنظریتجد

  .6شود انجام یایتماع یه ردیبگ میتصم شعبه مگر ،بود خواهد
 به اغل، بشر حقوق یالملل یب ایااد و یمل  یقوان در بودن یعلا اصل یه داشت درنظر دیبا
 ایا آ یه ایت  یا شود داده پایخ آن به دیبا اجایا در یه یپریش 3.ایت آمده ییایتثااها همراه
 در دهاد، یما  یملا  محاایم  به را یدادری بودن یعلا اصل از عدوب ۀاجاز یه یموجهات و لیدال

  د؟یر ایتاادها به آن توانیم هم یالملل یب يفریی محایمات
 در اهاا ت ،يیار  ۀمحایما  انجاام  موجود، یالملل یب يفریی محایم يهاایایاامه در ظاهربه
 ۀایایااام  البتاه  ؛ایت شده یایبشیپ شهود و انیقربان از تیحما لزوم لیدل به ضرورت صورت
 داد ااه  ۀایایااام  61 ۀمااد  6 بااد  در یعلاا  ۀمحایما  حق. 1به آن افزوده ایت زین را متهم رم
 از تیا حما» عااوان  باا  66 ۀمااد . ایات  شاده  دیمق ایایاامه  یا 66 ۀماد به یابق يو سالوی

 خاود،  اثباات  ۀادلا  و یدادریا   یای آ قواعاد  در تا ایت یرده مکلف را داد اه «شهود و انیقربان
 ،ماحصارا   نه البته ماظور،  یا به یتیحما اقدامات. یاد یایبشیپ را شهود و انیقربان از تیحما
 يفار یی وانیا د ۀایایااام . باود  خواهاد  یقرباان  تیا هو از حفاظات  و یرعلاا یغ یدادری شامل

 وایات   مطر  یارده  یدادری بودن یعلا اصل ا درر ییایتثاا ،10 ۀماد 6 باد در زین یالملل یب
 از یبخشا  هار  ماتهم،  ایا  شاهود  و انیا قربان از تیا حما يبارا  توانادیم وانید شع،» :دی ویم

 لیویاا  گار ید ایا  یکیالکترون ابزار قیطر از را ادله ۀارائ ۀاجاز ای یااد، اداره یرعلایغ را یدادری
 ایا  یقربان یه ییودی ای ،یجاس تیجاا یقربان مورد در ژهیوهب ،یاقدامات  یچا. بدهاد مخصوص
 شااهد،  ایا  یقرباان  نظارات  ژهیباو  طیشرا ۀهم ۀمالحظ با آنکه مگر رد،ی  نجاما دیبا ،ایت شاهد
 .»ردیبگ میتصم گرید يا ونهبه وانید

 لیا دل کیا  تاها موجود یالملل یب محایم يهاایایاامه در شود،یم مالحظه یه  ونههمان
 ثااق یم در شاده ادیا  لیا دال از و ایات  شاده  رفتاه یپذ یدادریا  شدن یرعلایغ يبرا صراحتبه

                                                           
المللی براي یو سالوي یابق و داد ااه ییفاري   هاي ییفري بی هاي داد اهبه ترتی، در ایایاامه 61و  65مواد . 1

 .اثبات ای  محایم ۀدریی و ادلاهاي دآیی  در 111 ۀالمللی براي رواندا و قاعدبی 
 .المللیاثبات دیوان ییفري بی  ۀآیی  دادریی و ادل 151 ۀقاعد 3باد . 6
متحاده   االتیا ا یششام قاانون ایایا    یۀو شرط آمده، و در اصالح دیحقوق بشر بدون ق یجهان یۀالبته در اعالم .3

 .ایت  یچا زین کایامر
 یب يفریداد اه ی ۀایایاام 61 ۀماد و یابق يو سالوی يبرا یالملل یب يفرید اه یدا ۀایایاام 66 ۀ: مادک. ن 1

 .یالملل یب يفریی وانید ۀایایاام 10 ۀرواندا و ماد يبرا یالملل
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)فضاائلی،   سات ین يخبار  بشار  حقاوق  ییاروپاا  ونییاوانس و یاییی و یمدن حقوق یالملل یب
  (361، ص1316

 دیبا قتیحق یشف هم و متهم حقوق تیرعا لیدل به هم ،قاتیتحق ۀمرحل آنکه از نظرصر 
 و مماته  نفاع  زیا ن محایمه ۀمرحل در ،(311، ص1303)آشوري،  شود انجام یرعلایغ صورت به

 صاورت  باه  هاا ید یریا  ،شارایط  یبرخا  در یاه  (11، ص1303)خالقی،  یادیم اقتضا جامعه
 باه  یاه  يماوارد  و اخاالق  نظام،  ت،یا اما بشر، حقوق یالملل یب ایااد در. شود بر زار یرعلایغ

 از حفاظات  داد ااه،  جلسات نظم به توانیم آن قیمصاد از و آوردیم وارد آیی، عدالت مصالح
-Safferling, 2001, p.229)د یار  اشااره  ماردم  بار  محایمه یماف ریثأت و ینظام ۀمحرمان ایااد

 .یادیم هیتوج را محایمه بودن یرعلایغ یهایت  شده شااخته يموارد از، (231 ,230
 ،باودن  یعلاا  هايایاتثاا  از یکا ی عااوان به اخالق از تیحما خصوص در زین ییاروپا وانید
 بر ازار  یرعلایغ به میتصم اما ،ایت ییقضا مقامات ۀبرعهد اژهو  یا ریتفس یه ایت یرده اعالم
 هاا داد ااه  گار، یدعبارتبه. 1یادیم دنباب داد اه یه باشد یهدف با متاای، دیبا محایمه یردن
 اناد مکلاف  بلکاه  ،ااد ینما ایتفاا  اتیا اخالق و یعموم نظم هماناد ییل عبارات ذیر به توانادینم
 .بریاناد عموم اطالع به شفا  تصور به را یاقدام  یچا لیدال

 ممک  رایز ،یرد محسوب متهم يبرا یمطلق حق توانینم را یدادری بودن یعلا یان یبد
 ییقضاا  مقاماات  ل،یا دل  یهم به. ردی  قرار خطر معرض در اقدام  یا با افراد رییا حقوق ایت
  یطارف  از کیا هر یاه  یمااافع  و حقاوق   ارفت   درنظار  با و پرونده هر طیشرا به توجه با دیبا

 بار  یجهاان  ۀجامعا  نظاارت . ااد ینما يریا  میتصم ،موضوع خصوص در ،ایت آن واجد یدادری
 قارار  مدنظر را آن م،یتصم اتخاذ هاگام در دیبا داد اه یه ایت يموارد ۀجمل از ،یدادری ادایفر
 .پرداخت میخواه آن به ادامه در یه دهد

 باه  یاه  دارد حاق  متهم ایایاامه، 17 ۀماد 1 ادب ایاس بر ،یالملل یب يفریی داد اه در اما
 دیا مق يامحرماناه  اطالعات از تیحما ازجمله يامور به حق  یا اما ؛شود محایمه یعلا صورت

 .دارد وجود داد اه در آن افشاي امکان یه ایت دهش
 

 المللیعلنی بودن دادرسی در محاکم نسل اول و دوم کیفری بین

 شادن  بر ازار  یعلاا  باه  يااشااره  و،یا توی و ناورنبرگ  يهاداد اه یدادری قواعد و ایایاامه در
 یاه  باود  دهشا  مقارر  ناورنبرگ  داد ااه  یدادریا  قواعاد  از 7 ۀماد در تاها. بود نشده محایمات

 باه  ییایاتثاا  و خااص  طیشرا دری دادری جلسات يبر زار یچگونگ خصوص در يری میتصم

                                                           
1. Handyside V. United Kingdom, 7 December 1976. 

. 
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 هاا ید یریا  یعلاا  يبر زار در یتیمماوع چیه ،،یترت ایهب. ایت ریپذامکان یرعلایغ صورت
 .نداشت وجود
 ۀجامعا  از ابات ین باه  یادشده يهاداد اه یه باشد آن یو کی از امر  یا علت ریدیم نظربه
 یچگاونگ  بار  نظاارت  حق یه بود یعیطب ، یباابرا و یردندیم اقدام نامتهم ۀمحایم به یجهان
 زیا آماغراق ن،امتهم به وارده اتهامات بود ممک  گر،ید يیو از و باشد داشته وجود زین آن انجام
 شامرده  مغلاوب  بر غال، ۀاراد لیتحم و قدرت  شینما کی صرفا  محایمات انجام و آمده نظربه

 و 1ویا توی يهاداد اه در یدادری جلسات یۀیل ،ياشائبه هر ونه رفع يبرا لیدل همب  به. شود
 يبارا  یجمعا  يهاا ریانه جهان یرایر از یه يا ونهبه؛ دی رد بر زار یعلا صورت به نورنبرگ
 (Marrus, 1997, p.242). بودند یرده دایپ حضور محایمات يخبر پوشش
 تیا رعا ناه  محایماه،  جلساات  یردن بر زار یعلا در  یمتفق یاصل قصد ریدیم نظربه اما 
 یاه ت بوده ای ییهادولت بر یاییی و ینظام يروزیپ  ستردۀ انعکاس بلکه ی،جهان ۀجامع حق
 .بودند شده برخوردار زین ییهاتیحما از یجهان دوم جاگ انیجر در

 باعاث  یاه  رواندا و یابق يو سالوی قلمرو در یارتکاب اتیجاا ی سترد  و شدت به توجه با
  یا ا به ید یری يبرا ییهاداد اه لیتشک و بود شده اي سترده یطح در یعموم افکار کیتحر
 صاورت  به محایمات نمودیم يضرور ،یاییی نهاد کی عاوانبه تیاما يشورا از یوي اتیجاا
 ملال  یاازمان  ریال یدب از جانا،  یما یتاظ ۀایایااام  در ،لیا دل  یهما  باه . شاود  بر زار یعلا
 .شد اشاره موضوع  یا به صراحتبه

 قلمارو  در همچااان  پرایاده ییهايریدر  رواندا، و يو سالوی يهاداد اه لیتشک انیجر در
 يهشادار  ،یدادریا  جلساات  شادن  بر زار یعلا دیشا لیدل  یهم به. داشت هادام یشورهاای  
 .بودند نشده ریدیتگ یهبود  ینامتهم رییا و اقدامات  یا نمسئوال يبرا

 ت،یا اما يشاورا  باه  يشااهاد یپ ۀایایااام  و ملال  یازمان ریلیدب  زارش یه ایت یهیبد
 شادن  بر ازار  یعلاا  بر دائر متهم، حق تیرعا یچگونگ خصوص در یاتیجزئ يحاو توانستینم

 توجاه  با و یدادری عداقو میتاظ هاگام در ل،یدل  یهم به. باشد اشخاص رییا ماافع و یدادری
 يحااو  یاه  یماداری  و ایااد یبرری احتماب ،یو کی از اتهامات، به ید یری هاگام در نکهآ به

 در دادیاتان  لیا دل  یترمهم یه زین شهود گر،ید يیو از و داشت وجود بود، محرمانه اطالعات
 ریا درغ. یردناد یما مباادرت   شاهادت  يادا باه  شخصاا   دیا با، رفتااد یما  شماربه اتهامات اثبات

 باعث امر  یهم ،دهیورز يخوددار شهادت يادا از ،یاحتمال هايخطر لیدل به شهود صورت، یا
 مئجارا  ثباات ا امکاان  رایا ز ،دشیم رواندا و يو سالوی يهاداد اه تیمورأم انجام در وقفه جادیا

                                                           
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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 شاده،  یاا یبشیپ مقررات رید،یم نظربه اما. رفتیم  یازب بایتقر شهود يهمکار بدون یارتکاب
 .انددهی رد قائل متهم حقوق با سهیمقا در شهود ماافع يبرا را يشتریب تیاهم

 نقاش  ییتبا  مادارک  آنکاه  باه  توجه با و،یتوی و نورنبرگ يهاداد اه درالبته باید افزود یه 
 بر ازار  یرعلاا یغ قیا طر از شاهود  از تیا حما باه  يازین نمودند، فایا اتهامات اثبات در ياعمده
 و ژاپا   و آلماان  شرطودیقیب میتسل به باتوجه  یهمچا. دشن احساس یدادری جلسات نمودن
 زیا ن ینظاام  ۀمحرمانا  ایاااد  يافشاا   ،یمتفقا  دیات  در یشاورها   یا ا اماور  زمام  رفت  قرار
 .باشد داشته یپ در هاییخطر یتیاما لحاظ از توانستینم

  ارو  در روانادا  و يو ساالو ی يهاا داد ااه  تیا موفق و،یا توی و نورنبرگ يهاداد اه برخال 
 باا  يهمکاار  باه  حاضار  یزماان  تاهاا  زین شهود. (151، ص1305پور، )تقی ایت شهود يهمکار
. یادینم دیتهد ار آنان شهادت يادا بابت يخطر ادینما حاصل اانیاطم یه شد خواهاد داد اه
 بر زار یرعلایغ داد اه، از خار  در شهود از تیحما يبرا یامکانات یایبشیپ عدم به توجه با اما

  رفتاه  قارار  یادشاده  يهاا داد ااه  توجه مورد اقدام،  یثرترلم عاوانبه همواره ،یدادری نمودن
 ،1ایات  شاده  یاا یبشیپا  هاا ید یریا  بودن یعلا ایایاامه، در هرچاد ل،یدل  یهم به. ایت
 قواعاد  70 ۀماد در. 6دینما اتخاذ آن برخال  یمیتصم شهود، از تیحما لیدل به تواندیم داد اه
 يگار ید ،یا ترت آنکاه  مگار  ایات  یعلاا  صاورت  هبا  هاید یریا »: ایت شده مقرر زین یدادری

 و شاهود  ایا  یقربان تیهو يافشا عدم و ،تیاما و یالمت ،یعموم نظم اخالق، «.شود یایبشیپ
 آنهاا  ایتااد به تواندیم داد اه یه اندشده شااخته يموارد از عدالت، مصالح از تیحما  یمچاه

  .3دینما صادر را یدادری بودن یرعلایغ دیتور
 متهم يبرا حق کی عاوانبه یدادری بودن یعلا یه بود اعتقاد  یا بر توانیم ،،یترت ایهب
 ،یدادریا  قواعد 70 ۀماد ظاهر اوجودب بشر، قوقح یالملل یب ایااد در شدهشااخته اصل کی و

 دهش وا ذار قضات نظر به یامال  یموضوع  یچا خصوص در میتصم و شده ایتثاا کی به لیتبد
 ریتفایا  ۀارائا  باعاث  تواناد یما  عادالت،  مصاالح  و اخالق هماناد ییل یعبارات آنکه ژهیوبه. ایت
 عادالت  مصاالح  قیمصااد  از شاهود،  زا تیا حما شد، ذیر یه همچاان مثاب رايب. شود يمتعدد

 یرعلایغ لیدال از یکی عاوانبه جدا انه صورت به مصداق  یا آنکه به توجه با و رودیم شماربه
 ماوارد  چاه  شاامل  عادالت  مصاالح  یاه  ستین مشخص ایت، شده مطر  یدادری شدن بر زار

 .شد خواهد يگرید
 ۀاداما  محایمه، شدن بر زار یعلا لیدل هب ا ر یه یرد اعالم رواندا داد اه مانا،یناه یۀقض در

                                                           
 .رواندا و يو سالوی يهاداد اه ۀایایاام 61 و 61 مواد 6 باد در ،یبه ترت.  1
 .رواندا و يو سالوی يهاداد اه ۀایایاام 63 و 66 مواد در ،یبه ترت.  6
 .داروان و يو سالوی يهاداد اه یقواعد دادری 71 ۀماد.  3
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 ۀجلسا  در شاهود  شاهادت  یادیم اقتضا عدالت مصالح شود، روبرو یموانع با دادیتان قاتیتحق
 و باشاد  نداشاته  یضارورت  شاهود  از تیا حما ا ار  یحتا  گر،یدعبارتبه 1.شود ایتماع یرعلایغ

 یرعلاا یغ د،یا آ وجاود باه  ندادیتا يبرا ایت ممک  یه یموانع نکاد، دیتهد را آنان زین يخطر
 وجاود باه  دادیاتان  يبارا  یاه  یموانع دهدینم حیتوض داد اه اما. یادیم هیتوج را جلسه بودن
 داد ااه،  اهادا   يبارا  ترییل صورتبه و نامبرده تیمورأم ۀادام يبرا تواندیم حد چه تا د،یآیم

 ؟دارد يشتریب تیاهم متهم حقوق حفظ از يخطر  یچا رفع ایآ .باشد  یخطرآفر
 ۀخاانواد  ایا  شهود تیاما افتادن خطربه احتماب شهادت، يادا یه یرد ایتدالب بتوان دیشا
 دیا تهد را آناان  يخطار  بازداشات،  در متهم جان، از هرچاد رایز ؛داشت خواهد دنباببه را آنان
 ،یالمللا  یبا  يفار یی يهاا داد ااه  تیصالح تحت اتیجاا ارتکاب در آنکه لیدل به اما یاد،ینم
 یاۀ بلادپا مقاماات  از ایت ممک  زین نامتهم و یادیم فایا را یمهم نقش یاییی قصد و زهیگنا
 ۀخانواد و شهود به نسبت ن،امتهم بستگان یۀناح از خطر وجود احتماب باشاد، یشورها یاییی

 از و دکاا ن شاهود  متوجاه  را يخطار  ایات  ممک  شهادت يادا یو، کی از اما. دارد وجود آنان
 ۀاداما  در را یموانع ایت ممک  شهود اظهارات داد اه، قضات ای دادیتان د اهید از گر،ید يیو
 یجلساات  یاۀ یل در ،،یا ترت ایهب. دینما جادیا نامتهم ردیگ يریدیتگ در مثاب رايب و قاتیتحق
 متهم ،یدادری جلسات شدن بر زار یرعلایغ خطر یااد،یم مبادرت شهادت يادا به شهود یه
 .(151، ص1305پور، )تقی یرد خواهد دیتهد را

 روانادا  و يو ساالو ی يهاا داد ااه  یدادریا  قواعاد  و ایایااامه  در یه يموارد ایت ممک 
 ماوارد  مشاابه  یااد، یم هیتوج را یدادری جلسات شدن بر زار یرعلایغ وایت  شده یایبشیپ

 شاده ارائه ریتفای یه یرد توجه نکته  یا به دیبا اما. باشد بشر حقوق یالملل یب ایااد در مادر 
 به. یااد هیتوج را خود اقدامات ،ییل عبارات انیب با یه دهدینم اجازه هاداد اه به ایااد،ای   از
 در مساتدب به صورت  دیبا قضات یرد، اعالم جایفروندز یۀقض در يو سالوی داد اه ل،یدل  یهم

 درباارۀ  ماتیصام ت  یا ا از یکا ی ایات  یهیباد  6.ادینما اظهارنظر خود ماتیتصم یۀیل خصوص
 .بود خواهد یدادری جلسات یردن بر زار یرعلایغ

 اصال  بشار،  حقاوق  یالملل یب نظام طبق بر یدادری بودن یعلا یه دیر اذعان دیبا هرچاد
 در بلکاه  ،ردیا   قارار  مادنظر  دیا نبا زیا ن ایتثاا کی عاوانبه تاهانه اما رود،ینم شماربه یمطلق
 يبارا  یمااافع  متضام   تواناد یما  صاادره  احکاام  آنکاه  لیدل به ،یالملل یب يفریی يهاداد اه
 يدارطار   ۀشائب جادیا احتماب امر  یا و باشد جهان ۀزدآشوب مااطق ينژاد و یقوم يها روه
 یرعلاا یغ باه  نسابت  میتصام  اتخااذ  هاگام در دارد، یپ در انیجهان اذهان در را قضات يیو از

                                                           
1. Prosecutor V. Nahimana, 14 September 2001, para 25. 
2. Prosecutor V. Frundzija, op. cit., para 69. 
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 تیاولو ها روه و اشخاص رییا ماافع بر دیبا رههموا متهم حقوق ،یدادری جلسات یردن بر زار
 1.باشد داشته

 

 محرمانه اطالعات از حفاظت. 1

 صاورت  باه  دیبا محایمه»: ایت شده مقرر الملل یب يفریی داد اه ۀایایاام 11 ۀماد 7 باد در
 ظات حفا ماظوربه ای و 10 ۀماد در مذیور جهات به باا تواندیم يبدو ۀشعب اما. شود انجام یعلا
 از یمراحلا  انجام دیتور شود، ارائه ایت قرار لیدل عاوانبه یه يامحرمانه و حساس اطالعات از

 :ایت ذیر شایان چاد ینکات بادای   خصوص در «.یاد صادر یرعلایغ صورت به را محایمه
 ۀمااد  در ماادر   هايااایاتث  اما شده، نهاده بودن یعلا بر اصل ظاهرا  هرچاد آنکه نخست 
 انیا قربان ۀمحرمان امور و نأش نیز و یروح ،یجسم یالمت ت،یاما خصوص در یه اامهایای 10
 ایاتثاا  باه  لیتباد  محایماه،  بودن یعلا ریدیم نظربه یه هستاد عیوی آنچاان ایت، شهود و

  ایت شده
 يبارا  ياریا مع یاه  هساتاد  یمبهم عبارات شهود، و انیقربان ۀمحرمان امور و نأش آنکه دوم
 داد اه قضات یان، یبد و ایت شده  ییتع داد اه یدادری قواعد و ایایاامه در هاآن ییشاایا

  .برخوردارند یادشده عبارات ریتفس در یعیوی اراتیاخت از
 شادن  بر ازار  یرعلاا یغ دالیال  از یکی عاوانبه محرمانه و حساس اطالعات ۀارائ آنکه یوم
 ایا آ یاه  ایات  آن ،شاود یما  طار  م بااره   یا در یه پریشی. ایت شده  رفته درنظر محایمه
 شادن  بر ازار  یرعلاا یغ درخوایات  توانااد یم محرمانه اطالعات نوع هر ۀارائ صر  به یشورها
 شامرده  هاا آن یملا  تیا اما يبرا يدیتهد دیبا اطالعاتای   يافشا اکهیا ای اد؟ینما را محایمه
 ۀمحرمانا  اطالعاات  از محافظت به راجع مقررات به توجه با (Safferling, 2001, p.239). ؟ شود
 اشاره يایااد و اطالعات به آن مختلف يبادها و شده یایبشیپ ایایاامه 76 ۀماد در یه یمل

 داد ااه  ریدیم نظربه یاد،یم وارد آیی، یشور کی یمل تیاما به هاآن يافشا یهایت  نموده
 يافشا یه دینما اعالم یرعلایغ را جلسه ایایاامه، 11 ۀماد 7 باد ایاس بر تواندیم یزمان تاها

 .یاد وارد آیی، یشور کی یمل تیاما به یعلا ۀجلس کی در محرمانه اطالعات
 76 ۀمااد  مختلاف  يباادها  طباق  بار  یاه  ایات  آن بااره،   یا ا در طار   قابل گرید موضوع
 ایا آ حااب . ایت شده نهاده هادولت ۀبرعهد ایااد بودن محرمانه  ییتع ریدیم نظربه ایایاامه،
 رد اطالعاات  باودن  محرماناه  خصاوص  در را یملا  مرجع نظر تواندیم یالملل یب يفریی داد اه

                                                           
هااي یو ساالوي و   داد ااه  ۀایایااام  66و  63برخال  جلسات دادریی، حکم صادره به ترتی، بر طباق ماواد   .  1

 .رواندا، بدون هیچ ایتثاایی باید به صورت علای اعالم شود

. 
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 يفریی داد اه انیم نظر اختال  خصوص در یه یادشده ۀماد 7 باد ایاس بر بتوان دیشا د؟ینما
 را يشاتر یب يهامشورت تواندیم داد اه ،ایت شده مقرر آن در و ایت یمل مرجع و یالملل یب

 جاه ینت  یا ا به د،ینما بر زار یرعلایغ صورت به زین را ياجلسه رایتا  یا در و دینما درخوایت
 کیا  یملا  تیا اما باه  ای نشده یتلق محرمانه مربوط، ایااد داد اه، نظر از ایت ممک  یه دیری

 یدیتریا  ،دارد تیا اهم داد اه يبرا آنچه رید،یم نظربه حابهردر اما. نکاد وارد آیی، یشور
 ۀجلس یردن بر زار یرعلایغ يبرا شود مجبور هادولت نظر جل، يبرا  رچهایت؛ ا اطالعات به

 ي صادر یاد.قرار محایمه
 دادیاتان  ا ار  اما. بود یشور کی یمل تیاما به راجع اطالعات خصوص در د،ش مطر  آنچه

 آن يافشاا  ،شده یدادری ادایفر در عیتسر باعث یه ابدی دیت یاطالعات به قاتیتحق انیجر در
 در یماوانع  جااد یا باعاث  صرفا  باشد، داشته یخاص یشور به یارتباط آنکه بدون یعلا ۀجلس در
 د؟یا نما صاادر  را محایمه بودن یرعلایغ دیتور تواندیم داد اه ایآ شود، يبعد قاتیتحق انیجر

 مارتبط  به توجه با اما. دشویم زین مورد  یا شامل یهایت  شده میتاظ يا ونهبه 7 باد عبارات
 یکا ی ۀمحایم انیپا تا هیقض به نسبت قاتیتحق دارد احتماب گر،یکدی به نامتهم هاماتات بودن
 جااد یا یعلا ۀجلس در اطالعات يافشا يبرا را یموانع موضوع  یهم و باشد داشته ادامه آنان از
 و اطالعاات  از یفیتعاار  معموال  یشور کی یداخل  یقوان در هرچاد یه ایت یدرحال  یا. دینما

 یاه  یاطالعات بودن محرمانه صیتشخ یچگونگ يبرا ياریمع اما ایت، شده ارائه مانهمحر ایااد
  یا ا جه،یدرنت و نشده  رفته درنظر یدادری قواعد و ایایاامه در دارد، قرار دادیتان اریاخت در
 .ایت شده وا ذار داد اه قضات دیصالحد به امر
 یاه  ایات  یما ئجرا شاامل  یالمللا  یب يفریی داد اه تیصالح آنکه به باتوجه ،،یترت ایهب
 یاه  دیار  یاا یبشیپا  تاوان یما  را يامحایماه  یمتار  اباد،ییم ارتکاب یاییی لیدال به عمدتا 

 باه  ،نباوده  مرتبط دادیتان قاتیتحق ۀادام به ای یشور کی تیاما به پرونده در مادر  اطالعات
 ماجر نشود. محایمه شدن بر زار یرعلایغ

 د،یااز  محادود  شادت باه  را شادن  محایماه  یعلا بر متهم قح دتوانیم یه يگرید موضوع
 .ایت یرعلایغ صورت به یدادری جلسات یۀیل يبر زار
 

 جلسات یۀکل یرعلنیغ لیتشک

 یالملل یب يفریی داد اه ۀایایاام 10 ۀماد 6 باد و 11 ۀماد 7 باد در مادر  عبارات به باتوجه
 و دهیا  رد مقارر  17 ۀمااد  در یاه  باودن  یاعل اصل بر ییایتثاا عاوانبه»: ایت دهیر مقرر یه
 صاورت  به را یدادری مراحل از يامرحله هر توانیم متهم ای و شهود و انیقربان حفظ ماظوربه
 وجاود  اماا  ،دارد وجاود  داد ااه از یاوي   یمیتصم  یچا اتخاذ امکان «....نمود بر زار یرعلایغ
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 قابال  د،یار  بر ازار  یرعلایغ ترصو به را جلسات یۀیل بتوان هاآن ایاس بر یه یاحوال و اوضاع
 . ریدینم نظربه تصور
 ارتکااب  از يریجلو  در آن نقش ،یالملل یب محایمات تیاهم یه یرد ایتدالب بتوان دیشا
 یه یادیم جابیا رفت، آن بحث  یا از شیپ یه یجهان ۀجامع حق تیرعا و یالملل یب اتیجاا

 شادن  بر ازار  یعلاا  باه  متهم حق و باشد نداشته وجود جلسات یۀیل یرعلایغ يبر زار امکان
 .پیدا یاد تیاولو ماافع رییا بر ،یالملل یب یدادری
 داده اجاازه  داد ااه  باه  شاهود،  از یتیحماا  اقدامات از یکی عاوانبه یدادری قواعد 07 ۀماد
 یاه  درییم نظربه ،،یترت ایهب. دینما بر زار یرعلایغ صورت به را محایمات از یبخش یهایت 
 رفتاه یپذ ا ار  اماا . دیا اعالم یرعلایغ ،يقرار صدور با را یدادری جلساتیۀ یل تواندینم داد اه
 را یعیویا  اراتیا اخت یه یالملل یب يفریی داد اه ۀایایاام 10 ۀماد 6 باد با 07 ۀماد یه شود
 شده مقرر نآ در یه ایایاامه 51 ۀماد 5 باد به توجه با دارد، تعارض ایت یرده اعطا داد اه به

 خواهااد  يبرتار  ایایااامه  مقاررات  ،یدادریا  قواعد و ایایاامه  یب تعارض صورت در»: ایت
 ؛دیا نما صاادر  را یدادریا  جلساات  یاۀ یل شدن بر زار یرعلایغ دیتور تواندیم داد اه، «داشت
 .باشد یاز ار بشر حقوق  یمواز و متهم حقوق با ریدینم نظربه یه یاقدام

 نظار باه  يضرور 10 ۀماد 6 باد خصوص در ینکات یادآوري د،ش مطر  هی آنچه از نظرصر 
 :ریدیم

 دهیار  تیا حما گریکدی یاار در تیجاا انیقربان و شهوداز  ،یادشده باد هرچاد آنکه نخست
 یتا یاما يهاا ینگرانا  يدارا شاهود  ا ار  رایا ز ؛شاد  قائل تفاوت  روه دو  یا انیم دیبا اما ،ایت

 داد اه گر،یدعبارتبه. یادیم دیتهد را آنان زین یتیثیح لحاظ از نایقربان تیهو يافشا هستاد،
 را یدادریا  باودن  یرعلاا یغ ۀریا دا یاان  یبد ،داشته معطو  انیقربان به را يشتریب توجه دیبا

 .دینما محدود
 را یتیحماا  اقادامات  ياجارا  تواناد ینما  بودن تیجاا یقربان ای بودن شاهد صر  آنکه دوم
 يبارا  يجاد  دیا تهد دیا با یعلاا  ۀجلسا  در تیهو يافشا ای و شهادت يادعا بلکه ،دینما هیتوج
 .دینما ثابت را آن دادیتان ،شده محسوب شاهد

 ۀمااد  6 و 1 يباادها  باه  یدادری قواعد 07 ۀماد ۀاشار به توجه با معتقدند یبرخ آنکه یوم
 حقوق با یرتیمغا دینبا یتیحما اقدامات ،ایت داشته مقرر 10 ۀماد 1 باد اکهیا و ایایاامه 10

 يیاو  از و شاود  تیا رعا دیا با متهم حق ،یو کی از باشد، داشته ماصفانه ۀمحایم کی و متهم
 نسبت ،ییل د اهید کی از و انیقربان به نسبت عدالت یه یادیم جابیا ماصفانه ۀمحایم گر،ید
 شهود از یتیحما اقدامات یه یهاگام اما.  (Brady, 2001, p.440)شود اجرا یالملل یب ۀجامع به
 يمعااا  ماصفانه، ۀمحایم عبارت ایت، دهش یایبشیپ یدادری قواعد و ایایاامه در انیقربان و
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 یبرریا  ضام   داد ااه  گار، یدعباارت باه . باشاد  داشته تواندینم متهم حقوق تیرعا جز يگرید
 زین را متهم حقوق دیبا ،یتیحما اقدامات خصوص در میتصم اتخاذ يبرا یقربان و شاهد تیوضع

 .دیا مالحظه
 یرعلاا یغ علال  از تواناد ینما  ماتهم  از تیحما معتقدند یه یبرخ نظر برخال  آنکه چهارم

 تیا اما یاه  یرد اشاره نکته  یا به دیبا ،(Donat, 1999, p.878)شود یتلق محایمه شدن بر زار
 ايربا . شود بر زار یرعلایغ صورت به محایمه جلسات یه یادیم جابیا زین او ۀخانواد و متهم
 یاه  یارتکااب  اتیا جاا یاصال  نعاامال  هیا عل ،شاده  حاضار  شهود گاهیجا در تواندیم متهم مثاب

 يبارا  يجاد  هااي خطر یاقدام  یچا ایت یهیبد. دهد شهادت ،هستاد ،یتعق تحت همچاان
 یرعلاا یغ دیاتور  مواقاع،   یا ا در تواناد یم داد اه ،لیدل  یهم به ؛داشت خواهد دنباببه متهم
 .دینما ادرص را محایمه بودن
 يهاا ئتیه از يتعداد ،یالملل یب يفریی داد اه یدادری قواعد سینوشیپ یبرری زمان در
 باه  یشارط  محایماه،  بودن یعلا بر متهم حق تیاهم به توجه با یه یردند شاهادیپ یاد ینما
 یرعلاا یغ باا  را خاود  موافقات  قضاات  تیایثر آنکه بر یمبا شود اضافه یدادری قواعد 07 ۀماد
 هرچااد . (Brady, 2001, p.445) دینریا  ،یتصاو باه  یه يشاهادیپ ؛ادینما اعالم محایمه بودن
 ااد ایفر در عیتسار  ت،یا جاا انیا قربان و شهود از یتیحما اقدامات يبرقرار به یقاض کی میتصم
 یاۀ یل یبرریا  متضم  ،یموضوع  یچا به راجع میتصم اتخاذ ،داشت خواهد یپ در را یدادری
  یهما  باه  و ایات  یدادریا   یطارف  ماافع و حقوق و پرونده بر حایم اباحو و اوضاع و طیشرا
 تیا نها، درنماوده  نظار  اعاالم  خصاوص   یا ا در داد ااه  قضات یۀیل یادیم اقتضا عدالت ل،یدل

 .دشو فتهریپذ تیایثر میتصم
 ااان یاطم جادیا ،(Terrier, 2002, p.1281)ی دادری انیجر در عدالت و انصا  اصوب تیرعا

 اتیا جاا ارتکااب  از يری وجلا  و صاادره  يآرا رشیپاذ  ۀدرجا  شیافازا  جهان، یومعم افکار در
 یزماان  تاا  لیا دل  یهم به. رودیم شماربه محایمات شدن بر زار یعلا مهم جینتا از ی،الملل یب

 همانااد  يگار ید یتیحماا  اقدامات یه یزمان تا و نکاد دیتهد را انیقربان و شهود يجد خطر یه
 رییتغ لیویا از ایتفاده و آنان يبرا مستعار نام انتخاب داد اه، یعموم دایاا از شهود نام حذ 
 دینبا داد اه باشد، اعماب قابلایت  شده یایبشیپ یدادری قواعد 07 ۀماد در یه ریتصو و صدا

 .شود یدادری جلسات نمودن بر زار یرعلایغ به متویل
 

 نتیجه
 یوقتا  زیارا  رود؛می شماربه متهم یدفاع حقوق همم يهاتضمی  از ییک عاوانبه یعلا یدادری
 یقضاای  مقاام  برابار  در را خاود  دیگر شود،می بر زار عموم برابر در يو اتهام به یریید  ۀجلس
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 خود یدولت قدرت از یعمومي داور و نظارت بیم از یقاض دارد اطمیاان و بیادنمی ناتوان و تاها
 حاق  یاه  ایات  یاب،  ایا   به متهم، يیو زا حق ای  قاطای امکان نبود. یادنمی یوءایتفاده

 انجاام  در جامعاه  برابار  دري و زیارا  باشاد؛ مای  نیز تکلیف حق، بر عالوه ،او يبرا یعلا یدادری
  اردد مای  ایجاد مردم يبرا حق ای  شود،می یجرم مرتک، یه یوقت و داردتکلیف  جرمندادن 
 .  باشاد داشته نظارت يو ۀمحایم چگونگی بر یه

المللای ناورنبرگ و توییاو    هااي ییفاري بای    الیان درازي از تشکیل داد ااه نظر به ایاکه ی
توان صرفا  به تشاکیل  هاي یادشده را نمی ذرد، نقایص موجود در ایایاامه و عملکرد داد اهمی

ها از یوي متفقی  و انتخاب قضات از جان، آنان ماتس، دانست، بلکه علت اصالی را  ای  داد اه
المللی راجع به حقوق متهم در آن زماان جساتجو یارد. باه همای       اد بی توان در نبود ایامی

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       

عااوان مبااا قارار    اند یه در ای  خصاوص باه  ار نبودهقوانی  یادشده از چاان ایتحکامی برخورد
  یرند.
ترتی،، باا توجاه باه وضاعیت موجاود پاس از جااگ دوم جهاانی و نباود تضامیاات           ای به
هااي ییفاري   عااوان اولای  داد ااه   هاي ناورنبرگ و توییاو باه   المللی، شاید نتوان از داد اهبی 
م، انتقااد یارد. اماا ماطقای ایات یاه       المللی به دلیل رعایت نکردن مطلاوب حقاوق ماته   بی 

اي را باه حقاوق ماتهم    المللی باراي یو ساالوي و روانادا، جایگااه ویاژه     هاي ییفري بی داد اه
 فته هاي پیشویژه آنکه مقررات راجع به ای  موضوع یه در ایایاامۀ داد اهاختصاص دهاد؛ به

 . المللی حقوق بشر ایتدر  شده، عیاا  انعکایی از ایااد بی 
 یاه  دیار  توجاه  دیا با یدادریا  انیا درجرعاوان نکتۀ پایانی باید یادآور شد یه در آخر و به

 .باشد یدادری ۀاطال موجبات از یکی دینبا صورت هر در یدادری ۀجلس بودن یعلا اصل تیرعا
 ،یا تعق جرم، یشف)ی دادری ادیفرا درالمللی ییفري بی  محایم ا ر یه الزم به یادآوري ایت

، صِار  ایایااامه و   (حکام  ياجارا  تینهادر و اير صدور و ید یری ،یمقدمات قاتیقتح متهم،
المللای آن را  جامعۀ بی  ،باشد هرچه آن تبعات و آثار ،دهاد قرار خطاب فصل را آیی  ریید ی

 .دش خواهد مردم شتریب اعتماد موج، وپذیرد می
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