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  المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري مجلة حقوقي، نشرية مركز امور حقوقي بين
  193 ـ 214، صص 1386، هفتمشمارة سي و 
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. الملل دانشگاه شهيد بهشتي دانشجوي دكتري حقوق بين. 
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اين مدعا در    ي كيفري بر كسي پوشيده نيست و      اعنوان يكي از ادله اثبات دعو      اهميت شهادت به  
در رسيدگيهاي نوع اخير كـه عمومـاً   . ي صادق استالملل بينو  رسيدگيهاي كيفري داخلي نوع مورد هر دو  

المللي  در پي مخاصمات داخلي و نقضهاي شديد حقوق بشري و حقوق بشردوستانه و به همت جامعه بين                
 عدالت و بازدارندگي  ـ  عنوان تدبيري در جهت حفظ و اعاده صلح و تقويت عنصر عدالت در دوگانه صلح               به

 زيـرا كـه     يابـد    مي  شهادت اهميت افزونتري   مسئلهاند،    هكار گرفته شد   اتي در آينده به   از ارتكاب چنان جناي   
  دادستان عليه متهم و نتيجتاً عدم محكوميـت        ياشاهدان عيني، مانع از اثبات دعو     ترس از شهادت توسط     

سـوي ديگـر اسـتانداردهاي پذيرفتـه شـده           از .شـود  بازدارندگي اين محاكم مـي     الل و نفي استد   متهمين
شـمرد    مـي  حقوقي رابراي متهمين بر   اند    هي كه در كنوانسيونهاي مختلف حقوق بشري متبلور شد        الملل  بين

 آنها مورد پذيرش    دونو محاكمه ب  اند    هبندي شد   طبقه »حق بر دادرسي عادالنه    «عنوان   كه مجموعاً تحت  
توان گفـت     مي اجهيم و لذا ما با دو ضرورت حفظ و رعايت حقوق متهم و حمايت از شهود مو              ؛  نخواهد بود 

  . خواهد بود»منصفانه «در صورت ايجاد تعادل ميان اين دو ضرورت است كه رسيدگي واجد وصف 
ــ دادرسـي     ــ حقـوق بـشردوستانه      ـ حقوق بـشر    ي كيفري هارسيدگيـ    شهادت :واژگان كليدي 

  ـ برابري امكانات دفاع منصفانه
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گواهان، چشمها و گوشهاي دستگاه اجراي      
ايشان كـر     دستگاه كشف جرم بي   عدالتند و   
  .ماند و كور مي

  جرمي بنتام
  
  درآمد ـ1

 و اعتماد طـرفين دعـوي و عمـوم    قضائي محكمه هر  وقضائيترديد اعتبار هرسيستم      بي
دادرسـي   «داري از   رحق برخـو  . نسبت به آن به وجود يك دادرسي منصفانه بستگي مستقيم دارد          

عـدي اسـت كـه جهـت رعايـت حقـوق طـرفين در               و قوا   در بردارنده مجموعه اصـول     »منصفانه
ـ   بـين  گرديده است و در اسناد       بيني  پيشي آنان   ارسيدگي به دعو   ي حقـوق بـشري همچـون       الملل

 7ـ  2بندهاي  ( سياسي   ي و حقوق مدن  يالملل  بين ميثاق   ،)11 و   10مواد  ( جهاني حقوق بشر   اعالميه
 و بر    است  حقوق بشر آمده   )8ماده  ( يي امريكا  كنوانسيون و) 6ماده  ( اروپايي   ن كنوانسيو ،)14ماده  
شدن يك سري استانداردهايي كه به تقويت تـضمينات حقـوق بـشري در اجـراي عـدالت                   عرفي

اصل تقابل يا    2، اصولي همچون اصل برابري امكانات دفاع      1.كند  د داللت مي  شو  كيفري منجر مي  
 اطالع و دسترسي بـه      طرفه بودن دفاع، اصل لزوم مستدل بودن تصميم مرجع رسيدگي و حق             دو

سـوي     ثر ازؤ امكـان دفـاع مـ   ،رعايت اين موارد در جريـان دادرسـي      بدون. پرونده مفاد و مدارك  
  3.طرفين وجود ندارد و رسيدگي واجد صفت منصفانه نخواهد بود

، ي كيفـري  ا مهم و شناخته شده اثبـات دعـو        ،يكي از مهمترين ادله سنتي    سوي ديگر     از
 و  4منظـور ثبـوت آن در دادگـاه        ت از اخبار صحيح از وقوع امري بـه        س ا شهادت است و آن عبارت    

هر شخصي است كه اطالعـاتي را در خـصوص يـك رسـيدگي كيفـري داراسـت و                 ) گواه(شاهد  
 در زمانهـاي  5. قـرار داده اسـت  مـسئول  مراجع تواند آنها را ارائه دهد يا پيشتر آنها را در اختيار           مي

 و شـرط  قيد داد و بي   اجرايي وسيعي را به خود اختصاص مي       گذشته شهادت در امور كيفري قلمرو     
تدريج اهميت سابق خويش را از دست داد و بر اهميت ادله كتبي افـزوده                 پذيرفتند اما به    آن را مي  

مورد يك سري جرايم     در اما از آنجايي كه جرم از امور اتفاقيه است و تحصيل سند كتبي جز             . شد

                                                           
، نشريه حقـوق اساسـي، سـال دوم تابـستان           »رسي نوين ، حق برخورداري از دادرسي منصفانه و آيين داد        …اسدا  « ياوري، .1

  . 254، ص2، شماره 1383
2. Egalite des armes. 

  .280همان، ص، پيشين، .... اسدا ياوري.3
  .98 ، ص1374) ماجد( دانشگاهي دسسه انتشارات جهاؤ، مي گلدوزيان، ايرج، حقوق كيفري تطبيق.4
ه بـا  ي كـ خصوص حمايت از شهود و ديگر متهمان   دولتهاي عضو در   ه اروپا ب   كميته وزيران شوراي   2005) 9(توصيه شماره    . 5

  .كنند  همكاري ميقضائيسيستم 
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 در  6ود ترديدها و نقاط ضعفي كه در شهادت و گواهي وجود دارد           است با وج    ممتنع ،خاص و معين  
 از هـر دو جنبـه       بايد اما يك سيستم كيفري مطلوب       7.نظر كرد  توان از آن صرف     امور كيفري نمي  

اي كه حقوق متهمين به همان اندازه حقوق عامـه در فرآينـد    گونه شكلي و ماهوي سرآمد باشد به    
كند كه مرتكب جـرم مجـازات شـود همـان             عدالت ايجاب مي  رسيدگي مراعات شود زيرا كه اگر       

كند كه شخص مذكور تمام امكانات دفاع از خـود را داشـته باشـد چـه مجـازات           عدالت اقتضا مي  
 لذا اثبات دعوي با شـهادت هميـشه   8. استگناه بينكردن صد نفر بهتر از محكوم كردن يك نفر        

آن ضرورت اعطـاي فرصـت و امكانـات         از آثار گيرد اصلي كه      با توجه به اصل برائت صورت      بايد
كه مـتهم مجبـور بـه مواجهـه بـا شـهود       طور  همان 9.الزم به متهم جهت دفع اتهام از خود است   

هاي حقوقي   ه سيستم اما در هم  . استادت شهود موافق خود نيز برخوردار       مخالف است از حق شه    
تدابيري خاص براي حمايت از ايشان       عليه نيز باشند    ينخود قرباني و مج   ،   اين شهود  كه صورتي در

شود يا در مواجهه مستقيم با  ر اينكه هويت ايشان براي متهم فاش نمي      يشود نظ   در نظر گرفته مي   
قربانيـان و   ،   حمايت از تماميت جـسمي و روانـي شـهود           و تدابيري جهت   دهند  متهم شهادت نمي  

 تالش شود بايدپس . دشو مي تخاذ به ايشان ا10جلوگيري از ضربه عاطفي مجدد  يشان و  ها  خانواده
 متهم و شهود و قربانيـان تعـادل برقـرار       ،ي كيفري يعني دادستان   ادعو ميان حقوق طرفهاي يك   

ي نيز از اين امر مـستثني نيـستند و اعتبـار و حيثيـت يـك دادگـاه                   الملل  بينكيفري   رسيدگيهاي. شود
گـروه   سـه ادلي نسبي ميـان حقـوق ايـن         آن در ايجاد تع    موفقيت ميزان به بسته نيز كيفري يالملل  بين
  11.دارد

 كـه جـز ديـوان      12 تـشكيل شـده اسـت      كيفري يالملل  بين هفت محكمه  نون بيش از  تاك

محـاكم و     ايـن  تأسـيس  اين تحقيق در پرتو اسـناد        13.حالت موقت دارند   مابقيكيفري   المللي  بين
انجام ز سوي اين محاكم     ردازد كه ا  پ  يي مي رسيدگيهاابعاد شهادت در      به بررسي   آنها قضائيرويه  

                                                           
ي دكتر مهد  ترجمه مرحوم    النوشته پروفسور التاوي  » قضائيروانشناسي    « براي مطالعات تكميلي به فصل شهادت در كتاب        .6
  .  مراجعه كنيد1374نيا، مجد  كي
، 2 ، ج1368، سـازمان چـاپ و انتـشارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي،       »ن دادرسـي كيفـري  آيي « آخوندي، محمود،  .7

  .113ـ 116صص
، ترجمه دكتر حـسن دادبـان، انتـشارات دانـشگاه عالمـه طباطبـايي،       »آيين دادرسي كيفري «ي و ديگران، گاستون،   ن استفا .8

  .3 ، ص1 ، ج1377
  .205، ص2، ج1382سمت، چاپ سوم، يين دادرسي كيفري، انتشارات  آ آشوري، محمد،.9

10. Retraumization. 

المللي كيفري، ترجمه بهنام يوسـفيان و محمـد اسـماعيلي، انتـشارات سـمت                  گيتي شيايزري، كريانگ ساك، حقوق بين      .11
  . 534، ص1383

 دادگاه  ،اران دولت ژاپن  لمان نازي، دادگاه توكيو براي محاكمه جنايتك      آدادگاه نظامي نورمبرگ براي محاكمه جنايتكاران          .12
  . كيفريالمللي الئون و ديوان بينرشرقي، دادگاه سير المللي كيفري رواندا، دادگاه تيمو المللي كيفري يوگسالوي، دادگاه بين بين

13   . Adhoc. 
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شده يا ممكن است در آينده انجام شوند و در تمام مـوارد بـه اصـل ايجـاد تعـادل ميـان حقـوق                         
 ضرورت اتخاذ تدابير حمايتي     اصل،اين  . كند  و قربانيان و تحقق عدالت توجه مي      متهمان و شهود    

  .كند  ميب ايجا رايالملل بيناز شهود و قربانيان در رسيدگي كيفري 
ي حضور شاهد ضـرورت داشـته و   الملل بيني كيفري  ادر مواردي كه براي اثبات دعو     حال  

 بـه حـضور در دادگـاه    ويلت متبوع او تمايلي به اجبار    دو او از حضور در محكمه استنكاف كند يا       
ت دادستان پاسـخ نگويـد وضـعيت چگونـه          سؤاالنداشته باشد يا نهايتاً حتي در صورت حضور به          

 كه در اداي شـهادت وضـعيت    هخاص برخي گروههاي شهود موجب شد     است؟ همچنين وضعيت    
كيفيـت ايـن     فلسفه اين ترجيحات و امتيـازات چيـست؟       . متمايزي نسبت به سايرين داشته باشند     

  .ت دغدغه اين تحقيق استسؤاالتدابير و پاسخ به اين 
  
  قربانيان  ـ تدابير حمايتي از شهود و2

ـ    كيفري يالملل  بين محاكم وقـوع   كيفـري پـس از       المللـي    بـين   ديـوان  ءسـتثنا  ا ه عموماً ب
دوستانه و ارتكاب جنايـات جنگـي و جنايـات عليـه بـشريت              وضعيتهاي نقض فاحش حقوق بشر    

طريق از وقوع     شدند تا مرتكبان آن اعمال را محاكمه و مورد مجازات قرار دهند تا از اين               تأسيس
بـسياري از شـهودي   . شان اجرا شودخصوص اي  در در آينده جلوگيري شود و عدالت    يچنين حوادث 

دهند خود قربانيان جرايمي هستند كه متهم از بابت آنهـا محاكمـه                شهادت مي  كماكه در اين مح   
هايشان رانده شده و تحت شكنجه، تجاوز به عنـف و يـا ديگـر                  بسياري از شهود از خانه     .شود  مي

 مـذهبي متفـاوتي بـا       ـ    ق به گروه نژادي   عالوه آنها متعل    به. اند  انساني قرار گرفته   اشكال رفتار غير  
شهادت يك شاهد   ،  در نتيجه تداوم كينه و دشمني بين گروههاي مختلف نژادي         . متهمان هستند 

 كه به او تعلق دارد را       ـ مذهبي   نژادي اش و تمامي جامعه     ممكن است نه تنها خود او بلكه خانواده       
 ر اجراي عـدالت همكـاري كـرده و هـم          د  هم جهت آنكه ايشان  به  لذا   ؛در معرض خطر قرار دهد    

 اتخاذ تدابير حمايتي از شهود و قربانيان در رسيدگيهاي كيفري ،متحمل آسيبي از اين بابت نشوند     
 شـده و    بينـي   پيشي  الملل  بين محاكم   تأسيستدابيري كه در تمام اسناد      ،  ي ضروري است  الملل  بين

به ضرورت رعايـت   اما نظر .دتداوم دارتا پس از پايان محاكمه در طي آن و ،  چه پيش از محاكمه   
  :  داراي شرايط ذيل باشدبايدهرگونه تدابير حمايتي ، مهتم وقحق

ات شـهود را مـورد      د كه صـحت اظهـار      داشته باش   اين امكان را   بايد  متهم يا وكيل او    ـ1
 از  طريق پرسش متهم يا وكيل مدافع او از شاهد يا پرسش دادسـتان              اين امر از  . دارزيابي قرار ده  
   ت؛شاهد ممكن اس

   ؛داتخاذ شود  باش»دقيقاً ضروري « تدابير حمايتي تنها وقتي كه ـ2
يك شاهد ناشناس محكوم شـود      سوي    از اساس شواهد ارائه شده     صرفاً بر  بايدتهم ن ـ م 3
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  .  دليل اصلي محكوميت او باشدبايديا اين شواهد ن
  

   تدابير حمايتي پيش از شروع محاكمه ـ   الف
 كيفري به اتخاذ تدابير مقتضي براي حمايت از المللي  بين اساسنامه ديوان68 ماده )1(بند 

كنـد و     قربانيان و شهود اشاره مـي     هويت  امنيت و سالمت جسمي و رواني، شأن و محرمانه بودن           
كند كه اين تدابير نبايـد بـر حـق مـتهم بـه يـك محاكمـه منـصفانه و           ميتأكيدالبته بر اين امر     

 يوگسالوي نيز بـه تكليـف    كيفرييالملل بين اساسنامه دادگاه 22ماده . دشه وارد كند  طرفانه خ   بي
دليـل مـشابهت      بـه . دادگاه در اتخاذ مقرراتي در جهت حمايـت از قربانيـان و شـهود اشـاره دارد                

ه مـشابهي نيـز در      ررقـ م اساسنامه دادگـاه كيفـري روانـدا،         بااساسنامه دادگاه كيفري يوگسالوي     
 مقررات رسـيدگي دادگـاه تيمـور شـرقي نيـز از      24 ماده  )1(بند  . دگاه اخير وجود دارد   اساسنامه دا 

  14.گويد اتخاذ تدابير حمايتي از شهود و قربانيان سخن مي
 محتـواي ايـن تـدابير در قواعـد رسـيدگي و ادلـه               به تر صورت دقيق  الذكر به  محاكم فوق 

اعد رسـيدگي و ادلـه ديـوان كيفـري مقـرر             قو 87 ماده   )3(عنوان مثال بند      به. اند  هخويش پرداخت 
  : كند كه مي

تواند   مي،   ماده حاضر  )1(موجب بند    درخواست اتخاذ تدابير حمايتي به     صورت  يك شعبه در  
براي ممانعت از افشاي هويت يا موقعيت يـك قربـاني، شـاهد يـا ديگـر                 علني     ر غي اي  طي جلسه 

  اتخاذ كنـد و     تدابيري قرار خواهند گرفت   خطر   دليل گواهي يك شاهد در معرض       اشخاصي كه به  
  : دهد كه دستور

معرض خطر قرار      دليل شهادت يك شاهد در       كه به  يديگر اشخاص  نام قرباني، شاهد و   : الف
  ؛امد از اسناد عمومي شعبه حذف شودي كه به شناسايي او بينجاتاطالع گونه  خواهند گرفت يا هر

نـد  نك  ي يك قضيه شركت مي    رسيدگيهادر  دادستان، وكيل و هر شخص ديگري كه        : ب
  ؛دناز افشاي چنين اطالعاتي به اشخاص ثالث منع شو

اداي شهادت از طريق تجهيزات الكترونيكي يا ديگر ابزارهاي ويژه همچون استفاده از        : ج
 ويدئوكنفرانس  شنيداري نظيرـ   و صدا، استفاده از تكنولوژي ديداري تصاوير تغيير به مربوط وسايل

  د؛لويزيون مدار بسته انجام شوو ت
معرض خطـر    دليل شهادت يك شاهد در     د، قربانيان و ديگر اشخاصي كه به      براي شهو : د
  .شودگيرند از نام مستعار استفاده  قرار مي

 يوگسالوي و روانـدا      كيفري يالملل  بين قواعد رسيدگي دادگاه     69 ماده   )الف(همچنين بند   
                                                           

14. Dixon Rodney and Khan, Karim, "International Criminal Courts, Practices, Procedures and 

Evidence", Sweet and Maxwell Publication Ltd (2003), pp. 230 -32. 
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  : ند كهدار مقرر مي
كند تا به عـدم افـشاي        تواند از شعبه بدوي درخواست      ن مي  دادستا »ثنائياستشرايط  « در

  .دهد رأي ايت دادگاه قرار گيردحمهويت يك قرباني يا شاهد تا زماني كه تحت 
 قربانيان بايد در مدت     و كند كه هويت شهود      مي تأكيدماده بر اين امر       همان )ج (البته بند 

. تهم و وكيل او وقت كافي براي دفـاع داشـته باشـند   پيش از شروع محاكمه فاش شود تا م       كافي
 قواعد رسيدگي دادگاه كيفري يوگسالوي و رواندا به تدابير حمايتي مشابهي كه             75 ماده   )ب(بند  

 ماده  )1(بند  . دنكن  آمده بود اشاره مي     كيفري يالملل  بين قواعد رسيدگي ديوان     87 ماده   )3(در بند   
علني بـه قـضايا و عـدم افـشاي هويـت       ررقي از رسيدگي غي دادگاه تيمور ش    مقررات رسيدگي  35

   15.گويد عنوان تدابير حمايتي سخن مي شهود به
اما معيار تشخيص اينكه افشاي هويت يك شاهد براي متهم يا وكيل او در مرحله پـيش از                  

عمومي آن ممكن است او را در معـرض خطـر            رغم تعهد اين دو مبني بر عدم افشاي        علي،  محاكمه
ـ    واهد شـ  بايـد  دهند چيست؟ در اين خصوص اظهار شده است كه دادسـتان             قرار ه كنـد   ـ عينـي ارائ
گيرد و صرف نگرانيهاي يـك        صورت افشاي نام در معرض خطر قرار مي         ينكه يك شاهد در   ا   بر مبني

 شـواهدي   بايـد كنـد و      شاهد به خودي خود براي احراز اينكه در معرض خطر قرار دارد كفايت نمـي              
   16. ارائه شود زيرا اين امر با حق متهم به دانستن هويت شاهد مربوط استبيش از اين
  
  تدابير حمايتي در طي محاكمه  ـ  ب

تدابير حمايتي از شهود و قربانيان در طي محاكمه عبارتند از عدم افـشاي هويـت شـهود                  
، هـا   شهادت دادن از پشت پرده، ممانعت از افشاي نـام شـهود بـراي عمـوم و رسـانه          ،براي متهم 

هاي تغيير چهره، صدا يا       يا در جلسه علني با استفاده از تكنيك       علني    غير شهادت دادن در جلسات   
شـد  ي از شهود از متهم مخفي نگه داشته         عنوان مثال درقضيه تاديج، هويت يك      به .شهادت كتبي 

  17.اند داده شاهد با نام مستعار يا از پشت پرده يا با تغيير چهره شهادت 26يا در قضيه كرنوجالچ 
 دسـته تـدابير حمـايتي       5بار در قضيه تاديج مطرح و از          موضوع حمايت از شهود نخستين    
  :لندمحاكمه قابل اعما در طي آن و پس از، سخن گفته شد كه هم پيش از محاكمه

   ؛براي متهم  عدم افشاي هويت شهود و قربانيانجهتـ تدابيري 1
 و  هـا   ه دسـترس رسـان    زت شهود و قربانيـان ا     دن نام و هوي   مان  ـ تدابيري جهت محرمانه   2

  ؛عموم
                                                           

15. Dixon and khan, op.cit., pp. 233  -34.  

16. Ibid, pp. 235  -36. 

17. Ibid, pp. 239-40. 
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ه هـ طريـق عـدم مواج       از د به قربـاني   ـ تدابير مربوط به جلوگيري از آسيب عاطفي مجد        3
  ؛مجدد با متهم

  ؛ناگون براي بعضي شهود و قربانيانـ تدابير گو4
  18.دهند ـ تدابير كلي براي تمامي شهود و قربانياني كه در محضر دادگاه شهادت مي 5

  .دهيم در ذيل سه گروه نخست از اين تدابير را مورد بررسي قرار مي
  
   19عدم افشاي هويت شهود و قربانيان براي متهمـ 

كيفري يوگسالوي از عدم افشاي هويت شـهود         ي دادگاه  قواعد رسيدگ  69 ماده   )الف(بند  
رباني يا شهود  اين ماده به افشاي هويت ق)ج( بند همچنين. گويد براي متهم و وكيل او سخن مي   

دهد كه    بررسي اين دو بند نشان مي     . كند مي پيش از شروع رسيدگي اشاره     20يدر مدت زمان كاف   
. لحاظ شده است و ثانياً عدم افشا موقت است         متهماوالً هم حقوق شهود و قربانيان و هم حقوق          

 چگونـه   صورت دائمي افشا نشود وضـعيت      حال اگر درخواست شود كه هويت شهود و قربانيان به         
 در  قـضائي موضـع رويـه     . است آيا اين امر با حق متهم به اطالع از هويت شهود مغـايرت نـدارد               

  خصوص چيست؟  اين
در قضاياي مطروحه در دادگاه كيفري يوگسالوي سابق در قضاياي بالسـكيچ، داللـيچ و         

  .شدتاديچ درخواست عدم افشاي كامل هويت شهود مطرح 
پـنج شـرط را     براي پذيرش عدم افشاي كامل وجود2ه در قضيه تاديچ شعبه بدوي شمار     

  : الزم دانست
  ؛اش وجود داشته باشد د يا خانوادهبراي امنيت و سالمتي شاه) واقعي(ترس جدي ـ 

  ؛يك شاهد خاص براي اثبات ادعاي دادستان اهميت داشته باشدشهادت ـ  
   ؛قت شاهد وجود نداردبر عدم صدا  الظاهر هيچ دليلي مبني شعبه بدوي احراز كند عليـ 
  ؛يك برنامه حمايتي از شهود وجود ندارد يا ناكافي استـ 
  21.هرگونه تدبيري كه قرار است اتخاذ شود ضروري استـ 

  
داد تا هويت تعدادي از قربانيان و شهود براي هميـشه            رأي   در اين قضيه شعبه مزبور    

                                                           
18. Amerasingh, Chittharanjan. F, "Evidence in International Litigation", Martinus Niijhoff Publication 

(2005), pp. 342-43. 

19. Anonymity. 

 كه شهروند فعلي يـا قبلـي يـا          يخصوص مقرر كرده بود كه هويت و گواهي شهود          اين در قضيه كرديچ، شعبه بدوي در     . 20
 شروع محاكمه در اختيار  روز از30 روز از شروع محاكمه و هويت و گواهي ساير شهود طي 21 طي بايدتبعه يوگسالوي بودند 

   .  Dixon & Khan , 236 به نقل از . ر گيرد و وكيل او قرامتهم
21. Amerasinghe, chittharanjan. F, op.cit., pp. 347 -48.  
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نيـز  ) 1996(  در قـضيه بالسـكيچ       گانه مزبور  بعداً شروط پنچ   .ماندباز متهم و وكيل او مخفي       
مانـدن    اسناد مربوط به دادگاه يوگسالوي ناشـناس  با اين وجود  .  قرار گرفت  تأييدمجدداً مورد   

 اساسـنامه دادگـاه   21 مـاده  )2( و بنـد  29 ماده  )1(بند  . پذيرد  شهود در جلسه محاكمه را نمي     
 بـازجويي از     جهـت  حـق او   ه ب 21 ماده   )4( بند   )5( منصفانه و قسمت     هحق متهم به محاكم    به

 قواعد رسيدگي دادگاه كه فهرست تدابير حمايتي        57 ماده   )ب(بند  . شهود مخالف اشاره دارند   
 هويت يك شـاهد بـراي       »عدم افشاي كامل   «شمرد به     مي  تواند صادر كند را بر      شعبه مي كه  

 در بنـدهاي    قواعد رسيدگي دادگـاه نيـز     . در حين محاكمه اشاره نكرده است       او متهم يا وكيل  
رو عـدم    انـد از ايـن    از عدم افشاي كامل هويت يك شاهد سخن نگفتـه        69 ماده   )ج( و   )الف(

اساسنامه ديـوان   . افشاي هويت يك شاهد در طي محاكمه مغاير قواعد رسيدگي دادگاه است           
دادگاه اروپايي حقوق بشر نيز عـدم افـشاي          22.خصوص ساكت است    در اين كيفري   يالملل  بين

 مستلزم آن »محاكمه منصفانه «ت شهود را نپذيرفته است زيرا به اعتقاد اين دادگاه كامل هوي
است كه متهم فرصت كافي براي آماده كردن دفاعيات خويش و پرسش از شهود دادستان را                

نداند از كجا و توسط چه كسي متهم شده است قادر به ايـن امـر                و  كه ا  داشته باشد و هنگامي   
 زيـرا   24اكثريت انتقاد كرد   رأي   شدت از  همخالف خويش ب   رأي   تفن در  قاضي اس  23.نخواهد بود 

 رده و ممكـن اسـت بـه محكوميـت او           منـصفانه را نقـض كـ       هحق متهم به محاكم    رأي   اين
علنـي را     اساسـنامه جلـسات غيـر      22 مـاده    افـزود  شواهد و ادله نادرست بينجامـد و      اساس    بر
  25.پذيرد را نميمنصفانه   ري غپذيرد اما جلسات رسيدگي مي

اي تفسير كنيم كـه منظـور از آن عـدم             گونه  همچنين معقول است كه اين ماده را به       
 در  26.ها و عموم باشد نه براي مـتهم يـا وكيـل او              افشاي هويت شهود و قربانيان براي رسانه      

صـورت   تـوان بـه     پاسخ به اين استدالالت اظهار شده است كه شرط محاكمه منصفانه را نمي            
دادگاه كيفري يوگسالوي در طي يك مخاصمه مـسلحانه و بـا خطـر              . ر گرفت نظ  انتزاعي در 

لـذا دادگـاه    . كنند ايجاد شده است     واقعي براي امنيت و سالمت آنهايي كه با آن همكاري مي          
                                                           

زاده و مجتبـي   ، دكتـر توكـل حبيـب   »از حق حمايت تا حـق بيـان  : المللي  قربانيان و شهود در جنايات بين      «والين لوك،    .22
  .54، ص 85، بهار و تابستان 34ت جمهوري، شماره المللي رياس جعفري، مجله حقوقي مركز امور حقوقي بين

23. Amerasinghe, chittharanjan. F, op.cit., pp. 349-50. 

متهم بايد مـورد احتـرام      كند كه حقوق      مي  مقرر 20 ماده   )1(قاضي استفن در بخشي از رأي خويش اظهار داشت كه بند             .24
 شود و ايـن  (due regard)» ضيتتوجه مق  «بايديت از شهود و قربانيان عين اينكه به حما قرار گيرد در (full respect)كامل 
 عـدم افـشاي     كـه  صورتي رو در  اين از. ايتي از شهود و قربانيان است     هم بر تدابير حم   ت تقدم و اولويت محاكمه منصفانه م      نشانگر

 و 10صـص   (ند به اين امر رأي دهد       توا  دادگاه نمي  ،از حقوقش محروم كند    طرز قابل توجهي متهم را     هويت شهود دادستان به   
لذا حكم به عدم افشاي هويت شهودي كه براي دفاع متهم اهميت بسياري دارند چهره عدالت  )جداگانه قاضي استفن  رأي14

  )همان. 19ـ  21صص . (كند  مخدوش مي راقضائيو فرآيند 
25. Leigh , Monroe, American Journal of International law, Vo1. 90, No. 2 April 1996, p. 236. 

26. Chinkin, Christine. M, American Journal of International law, Vo1. 91, No. 1, January 1997,  p. 81. 
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هاي اين مخاصمه مسلحانه يعنـي شـيوع تـرس و نگرانـي در                بايد به يكي از مهمترين جنبه     
خـالف دادگـاه نـورمبرگ،       ل از آن رو اهميت دارد كه بر        عام  اين .نظاميان توجه كند   ميان غير 

اتهامات در دادگاه كيفري يوگسالوي به ميزان زيادي متكي به شهادت           به  تعقيب و رسيدگي    
دادگاه كيفري يوگسالوي در     همچنين برخالف بسياري از محاكم داخلي،     . ناظران عيني است  

كار بندد كه از مرزهاي ملي       ي موثري را به   تواند برنامه حمايت    رابطه با مسئله امنيت شهود نمي     
موجب ماده   واحد شهود و قربانيان كه به   . و از شهود در اماكن مختلف حفاظت شود       رفته  فراتر  

نيز منابع بسيار محـدودي دارد و         قواعد رسيدگي دادگاه در دفتر دادگاه تشكيل شده است         34
ايمني . آوردعمل    بهر الهه از آنها حمايتهنگام حضور شهود در مقر دادگاه د   تواند به   تنها مي 

ـ   بـين جامعـه    بخشي از منفعت   قربانيان و شهود نيز    ي در جـستجوي عـدالت را تـشكيل         الملل
پايـان   «  تم منشور ملل متحـد بـراي       هف موجب فصل   شوراي امنيت اين دادگاه را به     . دهد  مي

ثري بـراي محاكمـه     ؤابير مـ  يافته در يوگسالوي سابق و اتخاذ تد        بخشيدن به جنايات ارتكاب   
تحقـق عـدالت،    : سـه كـاركرد دارد     دادگـاه مزبـور    .تشكيل داده است  »  آنها مسئولاشخاص  

عـدم  . المللـي  حفظ صلح و امنيت بـين      بازدارندگي از ارتكاب جنايات بيشتر، كمك به اعاده و        
دليل نگراني و ترس و تهديـد از صـدمه بـه سـالمت شخـصي و                   تمايل شهود به شهادت به    

آميز  اي موفقيت   گونه ن ارتكاب چنان جناياتي به    مسئوالشودكه    مي اين ضاي خانواده مانع از   اع
. مـانيم   مـي    ما از نيل به اهداف فـوق بـاز         گونه  اينتحت تعقيب قرار گرفته و مجازات شوند و         

دو ضـرورت حمايـت از       بـه هـر   بايد  حال  ن  عي  براي حل مشكل ناشناس ماندن شهود كه در       
حلي از سوي وكيل مـدافع مـتهم در قـضيه            راهشود    كامل حقوق متهم توجه   هود و رعايت    ش

 از  (ombudsman)پيشنهاد داد كـه نـوعي داور مـستقل          اي    هاو در اليح  . بالسكيچ ارائه شد  
 نهايي را كـه   آشود تا مدارك و اسناد دادستان را مورد مطالعه قرار داده و              طرف شعبه منصوب  

حـل را    چـه شـعبه در ايـن قـضيه ايـن راه            گرا. مند را تعيين كند   توانند به تبرئه متهم بينجا     مي
ناشناس ماندن  ،  توان گفت در مواردي كه تنها راه حمايت از شهود          ميلكن   ،ضروري ندانست 

شود اين اسـت    ميي كه در نهايت مطرح سؤالرو   اين از 27.كار گرفت  را به  توان آن   مي آنها باشد 
لقي به دانستن هويت شخص وارد كننده اتهام است  متضمن حق مط،كه آيا محاكمه منصفانه

  .يا خير
محاكمه منصفانه اصوالً متضمن يك جلسه رسيدگي علني است كه در آن متهم اين              
فرصت را دارد كه شاهدان مخالف را مورد پرسش قرار داده و درخواست كند شهود موافـق او                

قابـل نقـض     فانه جزء حقوق غير    به محاكمه منص   اما مقررات مربوط  . نيز در جلسه حضور يابند    
                                                           

27. Zappala, Salvatore, "The Rights of Accused" in The Rome statute of the International criminal court: 

A commentary vol. 2, edited by Antonio Cassese, paola Gaeta and John. R.W.B. Jones, 2002. 



   ابعاد شهادت در رسيدگيهاي...  203

ي حقوق مدني و سياسي نيـستند و        الملل  بينمندرج در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ميثاق         
 قابـل محـدود شـدن       استثنائي مقررات مطلق نبوده و در شرايط        ايناين بدان معني است كه      

  28. حق اطالع متهم از هويت شهود از اين سنخ است.هستند
  

  شهود و قربانيان براي عموم عدم افشاي هويت  ـ
كه در معـرض خطـر هـستند يـا بـه داليـل               عدم افشاي هويت شهود و قربانياني     دستور  

 نگيـرد بـه درخواسـت دادسـتان         قـرار  ها  هدر اختيار عموم و رسان     اجتماعي اصلح است كه نام آنها     
از پايـان   اين دستور ممكن است در طي فرآيند رسيدگي و حتي پس            . شود  توسط دادگاه صادر مي   
ويـژه در مـورد قربانيـان        اين ادعـا بـه    . ها و عموم همچنان معتبر باقي بماند        آن در ارتباط با رسانه    

 . محـاكم داخلـي عمومـاً بـا چنـين روشـهايي آشـنا هـستند                29.خشونتهاي جنسي صـادق اسـت     
دليـل نيـاز بـه محرمانـه          كه در قضاياي مربوط به خشونتهاي جنسي و تجاوز به عنف به            همچنان

ي رسـيدگيها ايـن    .شـود   برگـزار مـي   علني   ر غي صورت  اندن هويت شهود و قربانيان رسيدگي به      م
ـ   بـين  ميثـاق    14 مـاده    )1(بند  . شود  محسوب نمي  محاكمه بودن منصفانه علني مغاير با   غير  يالملل

محاكمه علني عموماً براي    . شمرد  مي  سياسي استثنائات وارده بر محاكمه علني را بر        و مدني حقوق
 امـا ايـن داليـل و        ،انـد   جلوگيري از محاكمات ساختگي ضـروري       و آموزشي ،رساني هداف اطالع ا

حمايت از   30.شوند  كنار گذاشته مي   ،د شو ضروري شناخته  كه نياز به محرمانه بودن     اهداف هنگامي 
كه مـتهم و وكيـل او         صورتي درشود    نمي مضر به حقوق متهم شناخته     شهود در برابر عموم اصوالً    

  31.عمل آورند امي شهود و قربانيان دسترسي داشته و بتوانند در ارتباط با آنها تحقيقاتي را بهبه اس
  
  تدابير معطوف به حمايت از شهود و قربانيان در برابر ضربه عاطفي مجددـ 

طرفه يا ديگر تدابيري كه اين امكان را ميسر          در اين روش از تلويزيونهاي مدار بسته يك       
تي كـه طـرفين   سـؤاال خصوص  ون ديدن متهم شهادت دهد و محدوديت در      سازد كه شاهد بد     مي
  ان خشونتهايـورد قربانيـم  ري درـابيوماً چنين تدـشود عم اده ميـوانند از شاهد بپرسند استفـت مي
  

  32.رود كار مي جنسي به
                                                           

28. Chinkin, christine. M, op.cit., pp. 75  .77ـ 

29. Morris, virgina and scharf, Michal. P, "An Insiders guide to the International criminal tribunal for 

former yogoslavia, Transnational Publisher Inc. (1995), pp. 244-45. 

30. Amerasinghe, chitthanjan. F, op.cit., pp. 351-52.  

31. W.B Jones, John R, "protection of victims and witnesses", in Antonio cassese , op.cit., p. 1363. 

32. Amerasinghe, chittharanjan. F, op.cit., p. 353. 
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  مين ادله أ قواعد حاكم بر تـ  ج

موجب   به؛ت دارنديماه  كيفريقواعد حاكم بر تامين ادله براي منصفانه بودن رسيدگيهاي  
اند مـورد پرسـش        متهم حق دارد شاهداني را كه عليه او شهادت داده          21 ماده   )4( بند   )5(قسمت  

اند   قرار داده و درخواست كند كه تحت همان شرايطي كه گواهان مخالف او در جلسه حاضر شده                
بنـد مـتهم بايـد فرصـت         همـين    )ب(قسمت   مطابق   .يابند شاهدان موافق او نيز در جلسه حضور      

 قواعد رسيدگي دادگاه 66ماده . كافي و تسهيالت الزم براي آماده كردن دفاعياتش را داشته باشد
 تمـامي   بايـد  روز از اولين مالقات با مـتهم         30كند كه دادستان طي       كيفري يوگسالوي مقرر مي   

اختيـار   در  كـرده اسـت    مـتهم اخـذ     كه از   را خواست و هرگونه اظهاراتي   همراه كيفر  اسناد مثبته به  
همچنين دادستان بايد طي زمان مقرر توسط شعبه بـدوي، رونوشـتي از             . وكيل مدافع او قرار دهد    

  كه دادستان قصد دارد آنها را براي اداي شهادت در محاكمه دعوت كند              را اظهارات تمام شهودي  
  33.دهددر اختيار وكيل مدافع متهم قرار 

  
  34 شهادت كتبيـ د

 ؛ بـسياري دارد   اهميـت  رسيدگي به ماهيت اتهامات كيفري عليـه مـتهم           گواهي شهود در  
  : دهد مزايايي دارد از قبيل اينكه اينكه يك شاهد شخصاً در برابر دادگاه شهادت 

دهـد از ماهيـت       شخصي كه پس از سوگند ياد كردن در محضر دادگاه شهادت مـي            : الف
 قـانوني مترتـب بـر عـدم شـهادت يـا       جدي رسيدگيها و اهميت شهادت صادقانه و دقيق و نتايج        

  د؛تر خواهد بو صادقانه آگاهغيرشهادت 
به موارد مطروحه در قـضيه        هر دو طرف كامالً اين فرصت را خواهند داشت كه راجع          : ب

 از  اسـت  هتر از زمان تحقيقات يـا مرحلـه پـيش از محاكمـ           تر و واضح   كه در زمان محاكمه شفاف    
 كيفـري    قواعـد رسـيدگي دادگـاه      85 مـاده    )ب(مطـابق بنـد     شعبه بدوي نيـز     .  كنند  سؤال شاهد

  ؛تي بپرسدسؤاال اين امكان را خواهد داشت كه از شاهد يوگسالوي
 ارزيابي قابل پـذيرش بـودن اظهـارات         خصوص تواند در   بهتر مي كننده   قاضي رسيدگي : ج
  . شهادت تصميم بگيردهنگام اداي  شاهد به

اهد در جلـسه محاكمـه اسـت امـا در بعـضي             با توجه به موارد فوق، اصل بـر حـضور شـ           
 در اين مـوارد امكـان اسـتماع گـواهي يـك          . امكان حضور شاهد وجود ندارد     استثنائيوضعيتهاي  

 . قواعد رسـيدگي دادگـاه وجـود دارد        71طريق شهادت كتبي مطابق آيين مندرج در ماده          شاهد از 
                                                           

33. Amerasinghe, chittharanjan. F, op.cit., pp. 354-55. 

34. Deposition. 
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بـي و   ري بـراي شـهادت كت     تواند از شعبه بدوي صـدور دسـتو         هر يك از طرفين مي    بدين منظور   
  .آن را درخواست كند انتصاب يك مقام ناظر بر اخذ

ن نـام و نـشاني      واين درخواست بايد كتبي بوده و شامل تمـام اطالعـات مربوطـه همچـ              
 ايـن   كننـده    توجيـه  اسـتثنائي  تاريخ و محل اخذ شهادت و شـرايط          ،سؤال موضوعات مورد شهود،  

  :پذيرد  زير درخواست شهادت كتبي را مي دو شرطشعبه بدوي در صورت احراز. درخواست باشد
  ؛استثنائيدليل شرايط    اخذ شهادت كتبي بهموجه بودن) الف
  .احراز عادالنه بودن استفاده از آن در محاكمه) ب

از اين روش عموماً در مواردي كه يك شاهد مهـم كـه در مراحـل تحقيقـات و پـيش از                      
ت و متعاقباً به دالئلي همچون بيماري شديد، مـرگ،          جلسه محاكمه مورد بازجويي قرار گرفته اس      

 مـورد اسـتفاده قـرار      نـدارد  قابل دسترسي بوده يا تمايل به اداي شهادت        شدن غير  تهديد و ناپديد  
  35.گيرد مي
  
  ـ موازنه حقوق متهم و شهود 3

رسيده   اگفتيم و اينك زمان آن فر خاذ تدابير حمايتي براي شهود سخندر فراز پيشين از ات
  مـتهم سـخن     يعني ي كيفري ادعو ابير حمايتي با حقوق طرف ديگر يك      است كه از رابطه اين تد     

همگي به الحان مختلف به اين امـر         م كه يي ديد الملل  بين  محاكم تأسيسدر بررسي اسناد    . گوييم
. طرفانه باشد   كنند كه تدابير حمايتي نبايد نافي حق متهم بر يك محاكمه منصفانه و بي               اشاره مي 

  ايـن امـر اثبـات شـود كـه          بايدا در تمام موارد مربوط به درخواست حمايت از شهود و قربانيان             لذ
و  يعنـي ميـان د     36.حق او بر رسيدگي علني مغاير نباشد       ويژه به  هتدابير درخواستي با حقوق متهم ب     

 .منفعت يعني حق متهم بر يك محاكمه منصفانه و حق شاهد بر تدابير حمايتي توازن برقرار شود                
 ميثـاق   14 اساسنامه دادگاه كيفري يوگـسالوي و همچنـين مـاده            21 و   20حقوق متهم در مواد     

البتـه در   .  كنوانسيون اروپايي حقوق بـشر آمـده اسـت         6 سياسي و ماده      و ي حقوق مدني  الملل  بين
 به ماهيت خـاص دادگـاه و اساسـنامه آن توجـه كـرد زيـرا در مقـررات                    بايداعمال مقررات اخير    

يك   ت كه هيچ   اس عهدي ايجابي به حمايت از شهود و قربانيان وجود دارد اين در حالي            اساسنامه ت 
 ؛نـد نك  نوان يكي از مالحظات اوليه اشاره نمي      ع از مقررات مذكور به حمايت از شهود و قربانيان به         

بـه مقـررات     بايـد لذا در اعمال اصل محاكمه منصفانه يك متهم مندرج در اسناد حقـوق بـشري                
د كه براي تسهيل انجـام يـك        ننك   اين مواد مقرر مي    37.و قواعد رسيدگي آن توجه شود     اساسنامه  

                                                           
35. Morris and scharf, op.cit., p. 349-51. 

36. Dixon and Khan, op.cit., p. 240. 

  . قواعد رسيدگي دادگاه كيفري يوگسالوي سابق57 اساسنامه و ماده 22 و 20مواد  .37
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وجـود دارد كـه    ي هـم البته نظر. ورد حمايت قرار گيرندمحاكمه منصفانه، شهود و قربانيان بايد م 
حـق    متهم بر محاكمـه منـصفانه نـسبت بـه           نشانگر اولويت حق   ربط  ذيمعتقد است بررسي مواد     

 اساسـنامه مقـرر     20 مـاده    )1(كننـد كـه بنـد         آنها به اين اشاره مي    . مايتي است شهود بر تدابير ح   
 منصفانه و سـريع بـوده و بـا يـك سـري              ،كند شعبه بدوي بايد تضمين كند كه يك محاكمه          مي

 به حمايت از شـهود و قربانيـان         »حقوق متهم و توجه مقتضي      «قواعد رسيدگي و با رعايت كامل     
كند يك قاضـي      وگسالوي مقرر مي  ي قواعد رسيدگي دادگاه كيفري      75  ماده )الف(بند   .انجام شود 

يـك از طـرفين يـا شـهود و قربانيـان        نفع يـا هـر   تواند به درخواست شخص ذي   يا يك شعبه مي   
دهد مشروط بر    رأي    به تدابير مقتضي براي محرمانه ماندن و حمايت از شهود و قربانيان            ربط  ذي

در اين مواد    دهد كه اگرچه    بررسي اين مواد نشان مي    . آنكه اين تدابير با حقوق متهم مغاير نباشند       
به تدابير حمايتي از شهود و قربانيان اشاره شده اما آنها امكان تحديـد منـصفانه بـودن محاكمـه                    

ـ      .پذيرند  عنوان يكي از حقوق متهم را نمي       به وازن حقـوق طـرفين اشـاره        بنابراين اگرچه آنها به ت
عنوان   و دادگاه خود بايد به     38توان گفت كه حقوق متهم اولويت دارد        در تحليل نهايي مي    اما دارند
بـه محاكمـه منـصفانه مطـابق         ويژه از حـق هـر مـتهم        هرين مدافع حقوق بشر عمل كند و ب       بهت

  39.كند  ري معاصر پاسداالملل بينموجب حقوق  استانداردهاي موجود رسيدگي مقتضي به
  
  تمايل شهود به شهادت عدم  ـ4

در مواردي كه حـضور يـك        ي كيفري حقوق داخلي، محاكم صالحيت دارند      رسيدگيهادر  
او را ملزم به حضور كـرده و در صـورت اسـتنكاف بـا او                 جهت منفعت عدالت الزم باشد     در شاهد

تي براي محاكم شـناخته     چنين صالحي  ي نيز الملل  بينكيفري   يرسيدگيها در. برخورد قانوني كنند  
 و  كيفرييالملل بينقواعد رسيدگي ديوان  65 ماده )1( توان به بند در اين خصوص مي .شده است

مبرگ راساسنامه دادگـاه نـو     17 ماده )1(  اساسنامه دادگاه كيفري يوگسالوي سابق و بند       29ماده  
بـار يـك شـاهد بـه     خصوص حق اج   دادگاه كيفري يوگسالوي سابق درچارچوب در  40.داشاره كر 

در حالت اول ممكن است يك دولـت        .  بين اجبار دولت و شاهد تفاوت گذارد       بايدحضور در دادگاه    
تمايلي به اين نداشته باشد كه يكي از اتباعش يا شخص ديگـري كـه تحـت صـالحيت اوسـت                     

شـد   به شـهادت با    تواند ناشي از اجبار يكي از اعضاي نيروهاي مسلح او           اين امر مي   .شهادت دهد 
دسـت آيـد      شواهدي مربوط به دوره خدمت از طرف آن دولت يا دوره جابجايي او به              كه  صورتيدر

                                                           
38. Amerasinghe, chittharanjan. F, op.cit., p. 344 -46. 

39. Chinkin, Christine. M, op.cit., p. 79. 

صورت  در «تنهاكرد كه شهود   خاطرنشان ساخت كه ماده اخير مقرر ميبايد البته در ارتباط با شهادت در دادگاه نورمبرگ      .40
به .  كنترلي ندارد  رسيد دادگاه بر آن     نظر مي  هداد كه ب   شوند و اين خود حاشيه صالحديد وسيعي به دولتها مي           احضار مي » امكان

  . Zappala, p. 1322 نقل از 
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 در حالت دوم يك دولت ممكن اسـت بـه   .كه نشانگر شركت آن دولت در ارتكاب آن جرايم باشد 
  .او خود تمايلي به اين امر نداشته باشد اما شهادت اين شخص عالقمند باشد

  
   به اجبار يك شاهد به حضور در دادگاه  عدم تمايل دولتـ  الف

فصل هفـتم   اساس     بر  شوراي امنيت و   827دادگاه كيفري يوگسالوي به موجب قطعنامه       
موجب اين قطعنامه تمامي دولتها موظفند كه كامالً با دادگـاه و              به.  شد تأسيسمنشور ملل متحد    

داخلي را در ايـن راسـتا اتخـاذ         موجب حقوق     ارگانهاي آن همكاري كرده و هرگونه اقدام الزم به        
كه دولتها بايد در تحقيقـات و تعقيـب اشـخاص            كند   اساسنامه اين دادگاه مقرر مي     29ماده  . كنند

بـه    راجـع . ي با دادگاه همكاري كننـد     الملل  بينمتهم به ارتكاب نقضهاي شديد حقوق بشردوستانه        
احـضار و از آنهـا       نـد شـهود را    توا   قواعد رسيدگي دادگـاه، دادسـتان مـي        39موجب ماده    شهود به 
 شـود و    ربـط   ذيتواند خواستار كمك و مساعدت مقامات دولتـي           كند و در اين جهت مي      بازجويي

 قواعـد رسـيدگي   56 مـاده   . اساسنامه موظف به اين همكـاري اسـت        29موجب ماده     دولت نيز به  
يافت كرده اسـت بايـد      يك شاهد را در    كند دولتي كه قرار بازداشت يا حكم انتقال         مي دادگاه مقرر 

 قواعـد   58 مـاده    عـالوه   بـه . و با تمام تالش خويش اجراي صحيح اين حكم را تضمين كند            فوراً
بـه   گونه منع قانوني راجـع     اساسنامه بر هر   29 مقرر در ماده     كند كه تعهد    رسيدگي دادگاه مقرر مي   

ي يا معاهدات استرداد    يك شاهد به دادگاه كه ممكن است ناشي از حقوق داخل          ...  تسليم يا انتقال  
پس مبناي تسليم يا انتقال شهود يا متهمين به دادگاه، تعهـد آن       .  باشد اولويت دارد   ربط  ذيدولت  

 را اجـرا كنـد      يك دولت نتواند يك قرار انتقـال       كه  صورتي  حال در . دولت همكاري با دادگاه است    
 ،م وجود چنـين گزارشـي     صورت عد   در. دهد موظف است داليل خويش را به دفتر دادگاه گزارش        

 همكاري بـا     به تمايليكه   همچنين دولتي . ند شوراي امينت را از اين امر مطلع سازد        اتو  دادگاه مي 
دادگاه ندارد يا با مطلع نكردن شهود از درخواست دادگاه يا متقاعد نكردن ايشان براي شركت در                 

تعهد خويش به همكاري با دادگاه       اساسنامه و    29كند ناقض ماده      دادگاه در كار آن مانع ايجاد مي      
  41.است

  
  عدم تمايل شاهد به حضور در دادگاه  ـ ب

 نـدارد بـه حقـوق داخلـي         اهي تمايلي به گو    كه توانايي مقامات دولتي براي اجبار شاهدي     
 عامي در آن حقوق داخلي وجود داشته باشد كه در ارتباط            يممكن است قواعد حقوق   . بستگي دارد 
اعمال باشد يا مقررات داخلي مربوط به همكاري بـا دادگـاه در جهـت          قابل يالملل  بينبا صالحيت   

                                                           
41. Hampson, Francoise. J, "International criminal tribunal for the fromer Yugoslavia and the reluctant 

witness, International comparative law quarterly, vol, 47, part 1, january 1998, pp. 55-57.  
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عنـوان    بـه  .ايفاي تعهد آن دولت به همكاري متضمن حق اجبار شهود به حضور در دادگـاه باشـد                
 قرار ملل متحد متعهد به رعايت درخواستهاي دادگاه جهـت ارائـه             19موجب ماده    مثال بريتانيا به  

صـورت درخواسـت دادگـاه       دهـد كـه در      قرار به دادگـاه صـالح اختيـار مـي          اين   9ماده   .ادله است 
 چنـين درخواسـتي را دريافـت        بـه او    راجع  دهد كه  ييوگسالوي حكم به بازداشت و انتقال شخص      

داخلي  ن است مشمول مجازات مقرر در حقوق      شاهدي كه تمايل به حضور ندارد ممك      . كرده است 
 شـود؛   بـه دادگـاه انتقـال داده        و  مقرر كنـد بازداشـت     نهگو  اين حقوق داخلي    كه  صورتي شده يا در  

 چنين مقرراتي وجود نداشته باشد دولت مربوطه ناقض تعهدش در رابطه با همكاري              كه صورتي رد
  42.تواند تحت صالحيت دادگاه قرار گيرد اما شاهد نمي ،گردد مي محسوب با دادگاه

سـاير اشـكال     «  تحـت عنـوان    93مـاده     كيفـري  يالملل  بين اساسنامه ديوان    چارچوبدر  
 شناخته است كه    االجرا  الزم از دولتها را در موارد مختلف        ديوان درخواستهاي همكاري    »همكاري

ر وتـسهيل حـض     «ذكر عبـارت  .  در محضر دادگاه است    يكي از آنها تسهيل حضور اختياري شهود      
اننـد آنهـا را ملـزم بـه     تو  نشانگر عدم الزام به حضور است و به تبع آن دولتها نيـز نمـي            »اختياري

فريقـاي  االتصويب كشورهايي همچون فنالنـد و   در قوانين اخير  اما موضع اتخاذ شده    .حضور كنند 
ي ديـوان   سـو  ن قوانين براي شاهد احـضار شـده از        در اي .  مقرره اساسنامه است   اين جنوبي مغاير 

 شده  بيني  پيشه  صورت عدم حضور بدون عذر موجه، مجازات حبس يا جريم          در  كيفري يالملل  بين
  43. نشده استبيني پيشاست اما در قوانين بعضي كشورهاي ديگر چنين الزامي 

  
  ت سؤاال پاسخ به خصوص شاهد درعدم تمايل  ـ ج
حضور در دادگاه ندارد در دادگاه حاضر شود پرسـش بعـدي آن              به   شاهدي كه تمايلي   اگر

 مجـازات اسـت يـا      ت استنكاف قابل  در صور  پاسخ دهد و   ت مطروحه سؤاالاست كه آيا او بايد به       
 قواعـد رسـيدگي دادگـاه آمـده اسـت كـه             77 ماده   )الف(خصوص در بند     قاعده كلي در اين   . خير
 ت مربوط به مـسئله تحـت بررسـي دادگـاه خـودداري            سؤاالموجب آن شاهدي كه از پاسخ به         به
حـداكثر تـا    اي    ه جريمـ  توانـد او را بـه       كند استهزاء كننده دادگاه تلقي شده و شعبه مربوطه مي            مي

اين مـاده   . خواهي است   نظر  تجديد قابل رأي   اين.  ماه حبس محكوم كند    6 دالر يا حداكثر     10000
توانـد بـه      موجب اين ماده يك شاهد مي      به.  قواعد رسيدگي دادگاه است    90ماده  ) e(منوط به بند    

توانـد او را      د شـعبه مـي    ا ايـن وجـو    ب. اظهار هر مطلبي كه به متهم شدن او بينجامد اعتراض كند          
 شـعبه ايـراد شـاهد را رد كنـد عـدم       كه صورتي عبارت ديگر در    به .ت كند سؤاالمجبور به پاسخ به     
تواند به داليلـي كـه        نهايتاً خود شعبه مي   . شود   دادگاه تلقي مي   ء استهزا ،تسؤاالپاسخ بعدي او به     

                                                           
42. Hampson, Francoise. J, op.cit., pp. 57-58. 

  .257ـ  58 ، صص138المللي، نشر دادگستر،   مير محمد صادقي، حسين، دادگاه كيفري بين.43
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ماده مربوطه بـه مبـاني چنـين         االت معاف كند اما در    ؤداند يك شاهد را از پاسخ به س         يمناسب م 
  44.معافيتي اشاره نشده است

  
  ـ وضعيت خاص برخي گروههاي شهود 5

هـاي    امتيـاز ي از شهود در خصوص شهادت از        ي گروههاي الملل  بينهاي كيفري   در رسيدگي 
 هاي پرسـنل سـازمان    ،ان صليب سرخ  نگاران، كارمند   خاص برخوردارند گروههايي همچون روزنامه    

ممكن است اين اشخاص تمايلي بـه شـهادت   .  پرسنل سازمان ملل متحد    و سعهرساني و تو   كمك
هايشان بلكه از آن روست كه        نداشته باشند و اين عدم تمايل نه از باب ترس براي خود يا خانواده             

شايد در حالتي كه بحث شـهادت       . ثير بگذارد أآنها بر فعاليتهايشان در آينده ت     ممكن است شهادت    
 مقررات مـاده    به گروهها از سوي دادستان مطرح باشد دادستان بتواند        از اين يكي از اعضاي يكي     

 قواعد رسيدگي دادگاه استناد كرده و اطالعاتي را كه در اختيار او گذاشته شده محرمانه تلقـي                  70
 امـا در وضـعيتي كـه مـتهم يـا وكيـل او               .كنـد   داري  افشاي هويت ايشان خود     از گونه  اينكند و   

دفـاع از    او بتوانـد بـراي     يكي از اعضاي اين گروهها در دادگاه حضور يافته تا          كهدرخواست كنند   
گويي و اداي    پاسخ،  توان او را ملزم به حضور        آيا مي  .تي را بپرسد چه بايد كرد     سؤاالخويش از آنها    

 از دريچه بررسي وضـعيت اداي شـهادت         سؤالدنبال پاسخ به اين        به لذيبخشهاي  . شهادت كرد 
  .  اين گروههاستتوسط هريك از

  
  نگاران  روزنامه ـ  الف

نگاران مطرح شده، ترس       براي عدم شهادت از سوي روزنامه      كهيكي از مهمترين داليلي     
استدالل ديگري مطرح شده است تحـت       . نگاران است   و نگراني از ايمني و سالمتي ديگر روزنامه       

اطالعات و شواهد    رفته نشود، اگر چنين ضرورتي پذي    .عنوان ضرورت عدم افشاي منابع اطالعاتي     
  .كند كه منابع اطالعاتي مكتوم بمانند گيرد و لذا منافع عمومي اقتضا مي نمي در اختيار عموم قرار

وضـعيت   .رسميت شناخته شـده اسـت        به الملل  بيننگاري در حقوق      اهميت حرفه روزنامه  
سلحانه پذيرفتـه    مدتهاست كه در حقـوق مخاصـمات مـ         حخبرنگاران جنگي همراه نيروهاي مسل    

اي بـراي مطبوعـات در        ي حقوق بشري نقش ويـژه     الملل  بينعالوه تصميمات مراجع     به. شده است 
نگاران بـه عـدم افـشا هويـت منـابع             كه يكي از آثار آن حق روزنامه      اند    هيك جامعه آزاد قائل شد    

خبري خويش است و حتي در بعضي كشورها همچون سوئد افـشاي منـابع خبـري توسـط يـك                    
  .نگار جرم است  زنامهرو

                                                           
44. Hampson, Fransoise. J, op.cit.,P.S 8. 
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تـوان ارائـه داد كـه         توان گفت كه داليل قوي در حمايت از اين اصل مـي             در مجموع مي  
خبري خويش شوند البته اگر منافع عدالت اقتـضاء كنـد             ملزم به افشاي منابع    بايدنگاران ن     روزنامه

  45.يقيناً وضعيت متفاوت خواهد بود
 اين اصل به چشم تأييددر جهت اي  هبق روي دادگاه كيفري يوگسالوي سا   قضائيدر رويه   

شعبه  رأي    شعبه استيناف دادگاه كيفري يوگسالوي سابق با نقض        2002 دسامبر   11در  . خورد  مي
قـضيه از ايـن       تفـصيل  . اداي شهادت پذيرفت   به ازاتي را براي خبرنگاران جنگي راجع     ـ امتي ،بدوي

 طـي    پـست  ار سـابق روزنامـه واشـنگتن       جاناتان سي راندال خبرنگ    1993 فوريهقرار است كه در     
 در بوسني ن امور مسكمسئول  را از برجانين كه در آن زمان يكاي در اين روزنامه اظهاراتي مقاله

نگـار     كه آن را با كمك روزنامه      مده بود آ  اين اظهارات در مصاحبه راندال با برجانين       .بود نقل كرد  
x        كـرده بـود كـه او     مقاله راندال از برجانين نقل   در اين . دكه هويت او اعالم نشده است انجام دا 

ايـن  .  پاكسازي نژادي شده اسـت      كه طقه و ايجاد محيطي است    نصربها از اين م    مدافع اخراج غير  
ـ     صربها ي جهت اجبار غير   نمقاله همچنين از قصد برجانين براي تدوين قانو        ي هـا   ه به خروج از خان

جنايت عليه بشريت همچـون اخـراج و انتقـال           تانين به اتهاما  برج ها، بعد .گويد  دولتي سخن مي  
 عنوان يكي از داليـل   مقاله راندال را به   ،   دادستان 2002 در ژانويه    .دستگير و محاكمه شد   ،  ياجبار

اي   طـي نامـه    رانـدال  .جانين مطرح كرد زيرا دقيقاً با اتهام وي مرتبط بـود          بر امي خويش عليه  هتا
را اعـالم كـرد اگرچـه         برجانين ات انتسابي به   حقيقت و صحت اظهار    تأييدآمادگي خويش جهت    
 بايداو   كرد  مي برجانين ضمن رد اين اظهارات استدالل     . دهد شهادت ندهد    افزود كه او ترجيح مي    

در اين راسـتا دادسـتان از شـعبه بـدوي        . تي را از راندال بپرسد    سؤاالاين امكان را داشته باشد كه       
در كند كه شعبه مربوطه نيـز بـا ايـن موافقـت              صا 46 شاهد حضار ا جهتدرخواست كرد كه قراري     

 راندال به اين قرار اعتراض كرد اما شعبه بدوي درخواست او را نپذيرفت و استدالل كـرد در                   .كرد
 امتيازاتي كه او براي عدم گواهي بـه         تأييداساسنامه دادگاه يا قواعد رسيدگي آن هيچ مقرراتي در          

 در تجديـد  .  كنـد  تأييـد آنچـه را كـه منتـشر كـرده اسـت             بايدكند وجود ندارد و او        آن استناد مي  

عنـوان يـاور دادگـاه در        اي و اتحاديـه مطبوعـاتي كـه بـه            شركت رسانه  34 راندال و    ،نظرخواهي 
رسيدگي پژوهشي شركت كرده بودند استدالل كردند كـه شـعبه بـدوي بايـد امتيـازاتي را بـراي                   

 به اين مطلب اشـاره كـرد كـه قـضيه            ئاًاف ابتد شعبه استينا . نگاران در باب شهادت بپذيرد     روزنامه
 عـالوه   بـه .  آنها اختياري است   طمورد بحث مربوط به خبرنگاران جنگي است و اداي شهادت توس          

مـانعي در   فعاليت خبرنگاران جنگي متضمن يك منفعت عمومي است كه الزام بـه اداي شـهادت                
 بتوان يك خبرنگار جنگي را احضار كرد  براي آنكه  اين وجودبا   . آورد  وجود مي   انجام وظايفشان به  

                                                           
45. Hampson, Francoise. J, op.cit., pp. 63 -64. 

46. Subpoena. 
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  در رسـيدگي و     دنبـال آن اسـت اوالً       كننده بايد اثبات كند كه شواهدي كه او بـه           طرف درخواست 
  .منبع ديگري قابل دريافت نيست ثانياً از. اتخاذ تصميم اهميت بسياري دارد

ـ                 صميم بـه احـضار     شعبه استيناف اين دو معيار را در اين قضيه اعمال نكرد اما با نقـض ت
نگـاران   هر درخواست مربوط به احضار روزنامه      شاهد در اين قضيه اظهار داشت كه اين معيارها بر         

  47.اعمال است  قابلشاهدعنوان  به
  
  ناظران حقوق بشري  ـ  ب

دولتي آنهايي كه با سازمانهاي غير     يكي .شوند  ناظران حقوق بشري به دو گروه تقسيم مي       
ديگري آنهايي كـه بـا سـازمانهاي        . كنند  بان حقوق بشر فعاليت مي      ديده  و الملل  بينهمچون عفو   

كنند مثـل نـاظران اعزامـي كنفـرانس امنيـت يـا گزارشـگران                 الدولي همكاري مي   ي بين الملل  بين
رسد كه ناظران حقـوق بـشري گـروه نخـست وضـعيتي               مي نظر به. موضوعي سازمان ملل متحد   

آنهـا  . نگاران با ايشان رفتـار شـود         همچون روزنامه  بايدالظاهر    لذا علي  ؛نگاران دارند   روزنامه مشابه
 بتوانند هويت منـابع اطالعـاتي       بايدشود پاسخ گويند اما       كه از ايشان پرسيده مي     تيسؤاال به   بايد

كه وضعيتي مـشابه گـروه       رسد  مي نظر  ناظران گروه دوم در نگاه نخست به      . خويش را افشا نكنند   
 وضـعيت ايـشان را متفـاوت       يالملل  بيننهادين آنها به دولتها يا سازمانهاي       اول دارند اما وابستگي     

 متحـد، پرسـنل آن سـازمان را       هـاي ملـل       بـه مزايـا و مـصونيت       راجع 1946كنوانسيون  . كند مي
نه در قبال حـضور ايـشان       دهد و البته      مورد حمايت قرار مي   كه طرف دعوي قرار گيرند       صورتيدر
ـ   بـين  نيست كه آيا اين امر به يك محكمـه        شخص   م عالوه  به. عنوان شاهد   به ي هـم تعمـيم     الملل
هـاي   هـكـه در زمينـ   ب نيست كه پرسنل سازمان ملـل متحـد      سوي ديگر مناس   از. يابد يا خير    مي

موجب فصل هفـتم منـشور      بهكهكنند از پاسخ به پرسشهاي يك دادگاه       حقوق بشري فعاليت مي   
.  استنكاف كنند تأسيس شده، نقضهاي حقوق بشري  ملل متحد براي مجازات مرتكبان شديدترين       

الدولي دليـل كـافي جهـت عـدم           المللي بين   پس صرف كار كردن شخصي براي يك سازمان بين        
  48.گردد شهادت محسوب نمي

  
  رساني و توسعه  سازمانهاي كمك ـ  ج

مـدت   رساني از رساندن كمكهاي اضطراري تا كار در توسـعه بلنـد            فعاليت سازماني كمك  
الدولي همچـون    دولتي همچون اكسفام و سازمانهاي بين       سازمانهاي غير  هادر ميان آن  .  است متغير

از . خورد  چشم مي  به و كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد        جهاني بهداشت  يونيسف و سازمان  
                                                           

47. Megan. A. Fairlie American Journal of International Law, Vol. 98, No. 4, pp. 805-806. 

48. Hampson, Francoise. J, op.cit., pp. 64   .66ـ 
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 احتمـال اينكـه در ارتبـاط بـا يـك            پـس آنجايي كه اين سازمانها بيشتر در يك مناقشه درگيرند          
 هدان بيشتري نيز از اين گروه نسبت به گروههاي حقوق بشري وجـود داشـته باشـد                شا،  وضعيت

بسياري  آوري اطالعات نيست اما آنها در طي انجام فعاليتشان شواهد          كار ايشان جمع  . بيشتر است 
رسـاني   قبيل را از كساني كه به آنها كمك        از جنايات و جرايم را مالحظه كرده يا اطالعاتي از اين          

  افـشاي  اوالً د؛ بـه دو اصـل توجـه كـر         بايددر ارتباط با اين اشخاص      . ندنماي  مي ريافتكنند د   مي
ـ    كار آنها ي   ، آنها يا ملزم كردن ايشان به پاسخگويي       هويت ثير أا ديگر سازمانهاي مشابه را تحـت ت

  كهتوان پرسيد حال مي. طرف بودن اين سازمانها مغايرت دارد        اين امر با بي    عالوه  به ؛دهد  قرار مي 
كنند    جنايات ارتكاب يافته خودداري    نظر در خصوص   ود كه آنها از اظهار    ش  طرفي موجب مي     بي ياآ

حل در جمع اين دو عنصر با مقتضيات مربوط به حق متهم بر   است؟ راه جمع  قابل با هم  يا اين دو  
اط بـا   ويژه ارتبـ   ه اصلي كه ب   ؛به محرمانه بودن است    ثانياً اصل دوم مربوط      .رسيدگي مقتضي است  

از زندانياني كـه از مراكـز بازداشـت در          . صادق است عالي پناهندگان     كميسارياي مورانأفعاليت م 
سي انتقال داده شدند اطالعات بـسيار زيـادي   وآطريق كر    از وغربي بوسني آزاد شده بودند    شمال
خود و  آنها ممكن است فكر كنند كه افشاي اين اطالعات براي امنيت و سالمتي              . آوري شد  جمع
 قواعـد رسـيدگي     70توانند به مـاده       مي كميساريا   مورانأم. هايشان خطرناك باشد    ي خانواده اعضا

اند واجد ويژگي   كه اين سازمانها دريافت كرده  ياستناد كنند اما دليلي وجود ندارد كه همه اطالعات        
  49.محرمانه باشند

  
  تهاي صليب سرخ أ هيـ  د

يب سـرخ در  موضـع صـل  . يت ويـژه و خاصـي دارد  صليب سرخ در زمينه مورد بحث ما وضع       
دهه  اواخر از. است ي محاكم در زمانهاي متفاوت متغير بوده      رسيدگيهاو ادله در     با ارائه شواهد   ارتباط
ي رسيدگيهامورانش در   أيك از م   سرخ سياست محكمي داشته است كه نه او و نه هيچ            صليب 1940

عملي جهت انجام مذاكره با طرفين درگيـر و مالقـات   طرفي  نياز به بي. كيفري شهادت نخواهند داد  
 البته مواردي وجـود دارد كـه        .تواند دليلي باشد كه اين منع همچنان تداوم داشته باشد           با زندانيان مي  

 يهـا   هصـليب سـرخ موافقتنامـ     . دادگاه ممكن است به اين نتيجه برسد كه حقوق متهم اولويت دارد           
نـه تنهـا     موجـب آن پرسـنل خـارجي او         ا منعقد كرده است كه بـه      هرا با تعداد بسياري از دولت      مقري

كننـده اسـت امـا        اگرچه اين امر قانع    . دارند بلكه از اداي شهادت هم مصون هستند        قضائيمصونيت  
  50.ه استيي قابل توجالملل بينسختي در خصوص صالحيت كيفري  به

  
                                                           

49. Hampson, Francoise. J, op.cit., pp. 66 -67.  

50. Hampson, Francoise. J, op.cit., p. 70.  
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   مرتبط با فعاليتهاي ملل متحد نل پرسـ  هـ
ازمان يا عمليـاتي    عضاي يگانهاي ملي شركت كننده در يك عمليات س        شامل ا  اين گروه 

نظامي سازمان و همچنين اعضاي      نيروي پليس غير   شود و اعضاي    آن انجام مي   كه با مجوز   است
تركيب تعهد دولتها به همكاري با دادگاه و توانـايي آنهـا بـه ملـزم                . شود   مي  نيز دبيرخانه سازمان 

ت سـؤاال  پاسخ به     درخصوص  حاكي از تعهدي روشن و صريح      كردن اعضاي نيروهاي مسلحشان   
 توجه داشت كه ممكن است شخص       بايد ارتباط اوالً    اين در.  اين اشخاص است   سوي مطروحه از 

 ثانياً او ممكـن     .علت پايان رسيدن دوره خدمت ضرورت ديگر جزء نيروهاي مسلح نباشد            مزبور به 
ط با محرمانه بودن در صورت پاسخ با مشكل مواجـه           دليل تعهدات قانوني داخلي در ارتبا       است به 

  .شود
صورت  توان گفت كه آنها در       مي 51نظامي ملل متحد   در خصوص اعضاي نيروي پليس غير     

لح صـ روهاي حـافظ    ـبه اعضاي نيـ    راجع .خ گويند ـت پاس سؤاالد به   نتوان  موافقت مقامات ملي مي   
 وضعيتهايي وجود دارد كـه ضـروري        ت است اما  سؤاالملل متحد اگرچه اصل بر پذيرش پاسخ به         

پايـه    حال مقامـات بلنـد    . مقتضيات مربوط به محرمانه بودن عمليات را بپذيرد        است دادگاه بعضي  
 اين موضوع را مطـرح  سؤال اين ؟توان ملزم به اداي شهادت كرد  آيا آنها را نيز مي    ، چطور سازمان

دانـيم    كند؟ مـي    را نيز ملزم مي    يرخانهدب،   هفتم فصلموجب    كند كه آيا يك قطعنامه صادره به        مي
 شـوند بـراي     ملل متحد صادر مي    نشورهاي شوراي امنيت كه بر اساس فصل هفتم م          كه قطعنامه 

دبيرخانه يكي از ارگانهاي اصلي ملل متحـد اسـت          . آور است  اعضاي ملل متحد يعني دولتها الزام     
انها همچون شوراي امنيت را ايفا       از سوي ساير ارگ    يوطريق آن دبيركل وظايف محوله به        ز  كه ا 
 ربط ذيي الملل بينتواند از هر مرجع  دادستان مي  كهدارد مقرر مي قواعد رسيدگي 39ماده . كند مي

 منـشور  100در عين حال ماده  . تواند يكي از اين مراجع باشد       درخواست كمك كند و دبيرخانه مي     
 از هيچ دولت يا هيچ مرجـع ديگـري          كند كه پرسنل در انجام وظايف خويش        ملل متحد مقرر مي   

 منشور 41موجب ماده     به  اظهار داشت كه    دادگاه ديچدر قضيه تا  . گيرد  خارج از سازمان دستور نمي    
حـال مـشخص نيـست كـه        .  نيـست  7 مـاده    )2(موجب بند     فرعي به  ي شده است و ارگان    تأسيس

شـود يـا      مان تلقي مي   دستورات يك مرجع خارج از ساز      ،دستورات يك شعبه دادگاه به يك شاهد      
در اين  .  محاكمه شدند  61عنوان مثال رادوان كارادزيج، راتكف مالديچ، در چارچوب ماده            به. خير

. نـشد   چارچوب اين ماده در رسيدگي حاضرعنوان شاهد در   كل به  قضايا، آقاي آكاشي نماينده دبير    
 تنها بر مبناي يو  نكند ياپايه سازمان را به شهادت دعوت ممكن است كه دادستان يك مقام بلند

اصوالً حاضر نشود كه شهادت دهد اما اگر مـتهم يـا              حاضر به همكاري با دادگاه شود يا       70ماده  
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 را به اداي شهادت فراخواند و از شعبه حكمي را در اين رابطه تقاضا                مزبور وكيل مدافع او شخص   
نظـر    در نهايـت بـه    . ه است ين امر موافقت كند مشخص نيست وضعيت چگون       اكند و شعبه نيز با      

 است چـون در غيـر       استثنائيبا دادگاه امري      سازمان پايه  رسد كه عدم همكاري يك مقام بلند        مي
  52.انجامد صورت اين امر به استنكاف از اجراي عدالت مي  اين

  
  گيري نتيجه

ي كيفـري يعنـي شـهادت در        اتـرين ادلـه اثبـات دعـو       مقالـه ابعـاد يكـي از مهم       اين  در  
 را بـا در نظـر   مسئلهنگارنده از يكسو اين . مورد بررسي قرار گرفتي الملل  بيناي كيفري   رسيدگيه

ي كيفري يعني دادستان و شهود و حقوق و اختيارات آنهـا و از سـوي                اگرفتن طرفهاي ديگر دعو   
 شـوند و    مي  ناميده »دادرسي منصفانه  «ديگر با مجموعه اصول و قواعدي كه امروزه تحت عنوان           

.  مورد مطالعه قـرار داد ، با توجه به آنها باشد   كه بايد  متهمي با هر درجه از شدت جرم         هرمحاكمة  
كه در جهت برقراري عدالت و جلوگيري از ارتكـاب نقـضهاي فـاحش                كيفري يالملل  بينمحاكم  

توانند به اين اهـداف       مي صورتي نها در تاند    ه شد تأسيس  و نهايتاً اعادة صلح    حقوق بشري در آينده   
وند كه شهود با اطمينان و ايمني خاطر بتوانند در مـورد كـردار متهمـان گـواهي دهنـد و                     نائل ش 

طـرف    ايشان نيز از تمام تضمينات الزم حق دفاع برخوردار باشند تا شائبه سـاختگي بـودن و بـي              
 يالملل بين محاكم تأسيس اسناد، دو مهم آشتي اين جهت. گردد رفعي الملل بيننبودن يك محكمه  

نشان  در عين اينكه خاطر   اند،    هسري تدابير حمايتي را براي شهود و قربانيان مقرر كرد          كي كيفري
 . كه اين تدابير نبايد به حقوق متهمين خدشه وارد كنداند  هساخت
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