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 مقدمه
بخشی از حقوق عمومی،  عنوان بهآیین دادرسی کیفری 

کیفری، هدف  یها یدگیمند نمودن رس وظیفه دارد ضمن نظام

این شاخه از حقوق را که همانا عدالت کیفری اســت، محقق 

 دیده بزهوصول به عدالت کیفری منوط به آن است که . سازد

یا شکایت کننده از ناحیه وی بتواند به دور از هر گونه تهدید 

و در کمال امنیت خاطر، شــکایت خود را مطرح و پیگیری 

همچنین کلیه کسانی که حضور آنها در فرایند . نماید

کشف حقیقت ضروری است، باید به دور  منظور بهدادرســی 

ی را در از هرگونه تهدید، در مرجع قضایی حضور یافته و قاض

 .یافتن واقعیت مســاعدت نمایند

و  دیده بزه دینما یضرورتــی که در باال بیان شــد، ایجاب م

بدون دغدغه خاطر در  (شهود شاکی یا متهماعم از ) شــاهد

تقنینی، قضایی و  یها فرایند دادرســی حضور یابند و نظام

 ها در مقابل مخاطرات جانی، کننده امنیت آن نیاجرایی، تأم

اخیر موضوع حمایت از  یها لذا در دهه. مالی و حیثیتی باشد

اساسنامه و قواعد  ژهیو به یالملل نیو شاهد در اسناد ب دیده بزه

 یالملل نیدادگاه کیفری ب)موردی  یها دادرسی و ادله دادگاه

موقت از  یها و دیگر دادگاه( یوگسالوی ســابق و رواندا

چنین دیوان دائمی جمله دادگاه ویژه ســیرالئون، هم

 .مورد توجه قرار گرفته اســت یالملل نیکیفــری ب

یکی از  عنوان بهحقوقی  یها شهادت شهود در تمامی نظام

توجه بیش از حد به . باشد یمهمترین ادله اثبات جرم مطرح م

ارزش اثباتی محتوای شهادت، پژوهشگران را از یکی از 

ارکان شهادت، یعنی حمایت از امنیت شاهد در  نیتر مهم

شاهد که بار تحمل و . فرآیند دادرسی، مغفول ساخته است

در جرایم شدید و یا  ژهیو ادای شهادت را بر عهده دارد، به

همواره از ناحیه بزهکاران و یا همدســتان آنها  افتهی سازمان

 ترس. در معرض تهدید، آزار و اذیت جســمی و روانی است

ز تهدیدات مکرر در ایجاد خطرات جســمی و روحی که ا

، موجب دهد یمســتقیم شاهد را مورد هدف قرار م طور به

همکاری با دستگاه قضایی و درنتیجه،  عدم رغبت شــهود به

منظور  غالبًا عدم کشــف جرایمی است که جامعه بشری به

فردی و نظم عمومی نیاز مبرم به  یها یحفظ حقوق و آزاد

: 1789مهدوی زرگر و اختر شهر، )ها دارد  شف و اثبات آنک

2). 

در واقع، حمایت از شــاهد، مجموعه اقدامات مالی، امنیتی، 

شناختی است که دستگاه عدالت کیفری برای  آموزشی و روان

. بندد یم کار بهمشــارکت بیشتر شهود در فرآیند دادرسی 

در نگاه . همراه باشدالبته، این امر ممکن است با انتقاداتی 

ها مانند مخفی ماندن هویت شهود  اول، اجرای برخی از برنامه

و حمایت بیش از حد از وی در تعارض جدی با شماری از 

حقوق متهم از جمله حق پرســش از شــهود و یا اصل 

امری که در عمل از . ردیگ یها در رسیدگی قرار م تساوی سالح

آن را به حداقل  توان یطریق توسل به اقداماتی خاص م

رسانیده و جهات دادرسی عادالنه را تا حدودی تضمین نمود 

 .(87: 1798زاده،  رئوفیان و حسن)

 الملل حقوق قربانیان در رویه کیفری بین-0

مستقیم از وقوع جرم  طور بهشخصی است که  دیده بزه

تواند شخصی  می دیده بزهلذا  .متحمل ضرر و زیان شده است

مستقیم  طور بهورود خسارت نیز باید  ،حقوقی باشد یا حقیقی

باید آماج مستقیم  دیده بزهعبارت دیگر  به .ناشی از جرم باشد

توجه به  .مستقیم متوجه او شود طور بهجرم باشد و خسارت 

 دیده بزهاین نکته الزم است که غالبًا اشخاص دیگری غیر از 

اما به  ،دنشو متحمل خسارت اعم از مادی یا معنوی می زنی

مثال والدین  عنوان به .داد دیده بزهتوان عنوان  ها نمی آن

از جرم  ،کودکی که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته

 ،غیر مستقیم هستند دیده بزهشوند و در واقع  ارتکابی متأثر می

رایجیان اصلی، ) .مستقیم همان کودک است دیده بزهاما 

1791 :7). 
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، اعالمیه شود یممربوط « قربانی»فهوم در مورد آنچه که به م

سهم مهمی دارد،  1899مجمع عمومی ملل متحد در سال 

 :این اعالمیه قربانیان را چنین تعریف کرده است 1 و 1مواد 

فردی یا  صورت بهمنظور از قربانیان اشخاصی هستند که . 1

ویژه صدمه به تمامیت  هدسته جمعی، متحمل خسارت ب

جسمی یا روحی، زیان مادی یا آسیب شدید به حقوق اساسی 

خود، در اثر فعل یا ترک فعل ناشی از نقص قوانین کیفری 

 .اند شده

یک شخص ممکن است قربانی شناخته شود، فارغ از . 1

قیب، دستگیر و هویت مرتکب جرم، شناسایی و او تع اینکه

و نسبت او با قربانی نیز اهمیتی مقصر اعالم شده باشد یا خیر 

، قوم و خویش ءواژه قربانی، همچنین در صورت اقتضا. ندارد

که با دخالت خود  ردیگ یمنزدیک قربانی یا اشخاصی را در بر 

کمک به قربانیان درمعرض خطر یا برای جلوگیری  منظور به

و  زاده بیبح) اند دهیگرداز قربانی شدن متحمل خسارت 

 .(9: 1799همکاران، 

نامه دادرسی دو دادگاه اختصاصی که چند  اساسنامه و آیین

از مضیق همیشه یک معنای خیلی  ،سال بعد تشکیل شدند

هر شخص نایی که محدود شده به ، معبرند یم کار بهقربانی را 

 حقیقی که نسبت به او جرمی ارتکاب یافته که رسیدگی به آن

ع از قربانی مفهوم موسیک . در صالحیت این دادگاه قرار دارد

در گزارشی که با عنوان اصول وان بوون توسط پروفسور 

ی مربوط به حق بر جبران خسارت ها العملاساسی و دستور

ی اساسی به سازمان ملل ها یآزادقربانیان نقض حقوق بشر و 

خانواده را شامل  ویژه بهمتحد تقدیم گردید، ارائه شد که 

المللی کیفری واژه قربانی را  گاه بینداداساسنامه . شود یم

حقوق  ع بهالمللی راج سمینار بین یک .کند تعریف نمی

منظور  به ،در پاریس برگزار شد 1888قربانیان که در سال 

وان دادرسی معنای نزدیک به آنچه که توسط  نامه نییتدوین آ

هر شخص  :از واژه قربانی پیشنهاد نمود ،ارائه شده است بوون

 ،مستقیم و غیر مستقیم طور بهار اشخاص که یا گروهی از اقش

در اثر وقوع جنایاتی که  ،صورت فردی یا دسته جمعی به

متحمل  .ها در صالحیت این دادگاه است رسیدگی به آن

های جسمی یا  تمام آسیب «خسارت»گردد واژه  خسارتی می

زیان مادی یا صدمه قابل  هر ،عذاب روحی هر نوع ،روحی

 ءدر صورت اقتضا .گردد توجه به حقوق اساسی را شامل می

 اند دهیداز جنایت زیان  مًایمستق ها یا نهادهایی که سازمان

نامه  آیینمصالحه در  ینوع. قلمداد شوند «قربانی» توانند یم

 :شود دیده می (99ماده )دادرسی و ادله دیوان 

شود که  شامل هر شخص حقیقی می «قربانی»واژه  (الف

متحمل خسارتی ناشی از ارتکاب جنایتی شده است که 

واژه  (ب. رسیدگی به آن در صالحیت این دادگاه قرار دارد

که  شود یتواند شامل هر سازمان با نهاد قربانی همچنین می

 ،آن مانند اموالی که وقف مذهب یاشیا وبه اموال اماکن 

 ،بنای تاریخی یکان و خیرات شده علوم یا احس ،آموزش هنر

بیمارستان یا برخی اماکن و اشیای دیگری که در جهات 

 ی وارد شده باشدقیمخسارت مست ،اند مورد استفاده هبشردوستان

 .(3: 1799و همکاران،  زاده بیبح)

 دیده بزهطرح شکایت از سوی  -0-0

های اختصاصی تنها دادستان برای طرح دعوا در  در دادگاه

بینی نشده است که قربانیان  دادگاه صالحیت دارد و پیش

برعکس به هنگام مذاکرات  .بتوانند نقشی در این امر ایفا کنند

اعمال فشار و  ،المللی کیفری مربوط به اساسنامه دادگاه بین

های حمایت از قربانیان و حقوق بشر از  های سازمان تالش

ی اروپایی و ا حمایت اکثر کشورهای دارای سنت حقوقی قاره

این امر سرانجام به  .گردیدفکر برخوردار  گروه کشورهای هم

سری توانایی را به  یکای منجر شد که  تصویب اساسنامه

سی و ادله رددا نییها در آ این توانایی ،دارد قربانیان عرضه می

 .گسترش یافته است
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کند که دادستان  بینی می پیش حًایاساسنامه رم صر 19 دهما

ی سربر ،کند که دریافت می ااهم اطالعاتی ر ،المللی بین دادگاه

کند که  های غیر دولتی همکاری می مانزبا سا ویژه بهکرده و 

آیین دادرسی مقدماتی حضور  یکقربانیان بتواند در چارچوب 

حق طرح  یکدر عین حال  ،این امکان حضور .دنداشته باش

گیری  لتوان از شک آید و نمی دعوا در دادگاه به شمار نمی

هذا این امر نسبت به سنت  مع .مدعی خصوصی صحبت کرد

های اختصاصی را مشخص  ال که آیین دادرسی دادگاه کامن

اساسنامه  .گردد تحول واقعی محسوب می یک ،کند می

کند که در صورت اعتراض نسبت به  بینی می همچنین پیش

این امکان به  ،کیفرخواست عالحیت دادگاه یا قابلیت استماص

قربانیان داده شود که در مباحث و جریان دادرسی حضور 

دادرسی و ادله این اصل را  نیینویس آ پیش .داشته باشند

کند که دادستان باید قربانیان یا مشاور احتمالی  مطرح می

حقیقات ها را بالفاصله از تصمیمی که در مورد انجام ت آن

صورت  تواند این کار را به او می .سازدگیرد باخبر  انجام می

های حمایت از قربانیان انجام داده و  گروهی از طریق سازمان

المللی کیفری  از شاخه کمک به قربانیان و شهود دادگاه بین

 ،شوند قربانیانی که بدین ترتیب مطلع می .کمک بگیرد

برابر دادگاه بدوی حاضر  توانند در مرحله اقامه دعوا در می

نظر راجع بدون اینکه اظهار ،شده و نظرات خود را ابراز دارند

تصمیم دادگاه بدوی . به ماهیت دوام محدودیت داشته باشند

 ر نوعه .شود به آنها ابالغ می ،که غیر قابل تجدیدنظر است

در  .تصمیم دادستان مبنی بر عدم تعقیب نیز چنین است

دولت یا شورای امنیت  یکتنها مقابل چنین تصمیمی 

 گاهاین داد ،تواند از دادگاه بدوی تقاضای تجدیدنظر کند می

 تجدیدنظرتصمیم دادستان را مورد  ًاسأتواند ر همچنین می

کند که  بینی می دادرسی و ادله پیش نییآ 103ماده . قرار دهد

تواند از قربانیان دعوت کند که  وضعیت دادگاه می هر در

 یکتواند در عمل به  این امر می .نظرات خود را ابراز دارند

نوع آیین دادرسی منجر گردد که شباهت فراوانی به آیین 

دادرسی در کشورهایی دارد که دارای نظام کیفری متأثر از 

 .(9: 1799و همکاران،  زاده بیبح) سنت اروپایی هستند

 در روند دادرسی دیده بزهنقش  -2-0

قربانیان  ،اظهارات0935اعالمیه  6ماده ( ب)بر اساس بند 

ها  دادگاه»: کیفری مورد توجه قرار گیردبایستی در دادرسی 

ی قربانیان، در ها دغدغهضمن فراهم کردن شرایطی در صدد رفع 

 .«... مراحل دادرسی باشند و

 یکمان ملل متحد با تصویب سازکمیسیون حقوق بشر  رًایاخ

نامه راجع به ورود گروهی از قربانیان در دادرسی  توصیه

برای  جمعی غرامت جبران خسارت و دریافت دسته منظور به

با وجود این  .قدم فراتر رفته است یک ،گروهی از قربانیان

ی هیچ نوع امکان دخالت صصاختهای ا آیین دادرسی دادگاه

بینی  نقش شهود دادسرا را پیش قربانیان در نقشی غیر از

های حامی  سازمان ویژه بهقربانیان و  از سویاین امر  .کند نمی

 عنوان بهروندا ی کش بازماندگان و اقربای قربانیان جنایت نسل

در حالی که همین افراد  ،خأل قانونی جدی احساس شده است

 مدعی عنوان بها دهای داخلی و روان د در برابر دادگاهنتوان می

شخصی  عنوان بهخصوصی اقامه دعوا کرده و حتی دولت را 

 .یت دارد به دادگاه احضار نمایدمسؤولکه از نظر مدنی 

المللی کیفری رواندا به نوبه خود این مشکل را  دادگاه بین

نموده است با اجازه دادن به نمایندگان  سعیشناسایی کرده و 

سانی که به های کمک به قربانیان یا کارشنا برخی از انجمن

اشخاص » عنوان بهها نزدیک هستند برای ورود در دعوا  آن

از طرف دیگر دفتر  .نماید مشکل را برطرفآن  «غیر ذینفع

برنامه کمک به قربانیان تهیه کرده است که  یکدادگاه 

 ،میالدی 1001در سال  .شامل صندوق پرداخت غرامت است

المللی کیفری برای رواندا و یوگسالوی سابق  های بین دادگاه

اجازه نمایندگی  منظور بهدر نظر داشتند آیین دادرسی خود را 

سرانجام تصمیم  .قربانیان و احتمااًل اعطای غرامت تغییر دهند
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به دلیل  ویژه به ،بر این شد که از آن صرف نظر شود

ها به  برای دادگاهتوانست  یت سنگینی که این امر میمسؤول

المللی  رئیس دادگاه بین ،1000اکتبر  11در  .دنبال داشته باشد

به مسئله  گزارش مفصلی راجع ،کیفری برای یوگسالوی سابق

 ها در جلسه دادرسی پرداخت غرامت به قربانیان و حضور آن

 یکاین گزارش از ایجاد  ،دبیر کل سازمان ملل تقدیم کرد به

ع صریح به کمیسیون غرامت سازمان صندوق غرامت با ارجا

ای با همین  چند هفته بعد نامه .کرد ملل متحد دفاع می

ا به دالمللی کیفری برای روان مضمون توسط رئیس دادگاه بین

 .دبیر کل سازمان ملل ارسال گردید

جایگاهی را  بی،به خو ،کیفری المللی اساسنامه دادگاه بین 

تنها در مرحله رسیدگی مقدماتی بلکه به  نهبرای قربانیان 

ماده . کند بینی می خصوص در مرحله رسیدگی ماهوی پیش

باشد که  می 29عبارت از ماده  ،مربوط به قربانیاناصلی 

حمایت از قربانیان و شهود و شرکت »عنوان آن با عبارت 

در )کند  ویژگی تاریخی آن را منعکس می «ها در دادرسی آن

بدین  (اولیه تنها مفهوم حمایت گنجانده شده بود سینو شیپ

 .گشایش واقعی جهت ورود در دادرسی ایجاد شدیک  ترتیب،

دادگاه اجازه  ،شخصی قربانیان مطرح باشد عهرگاه مناف

های ایشان در هر مرحله از  ها و دغدغه دهد که دادگاه می

ای  شیوه به و خیص دهدمراحل دادرسی که دادگاه مناسب تش

دادرسی  یک برخالف دفاع و اقتضاعات نهو  ضرم هنکه 

طبق  .ابراز و مورد بررسی قرار گیرد ،طرف باشد عادالنه و بی

تواند توسط  ها می ها و دغدغه و ادله این دادگاه ادرسیآیین د

نمایندگان قانونی قربانیان ابراز شود آنگاه که دادگاه آن را 

از نظر برخی کنیم که  خاطر نشان می .«مناسب تشخیص دهد

منافع شخصی » ،از حقوقدانان طرفدار نظام آنگلوساکسون

هیچ ارتباطی با موضوع محرومیت ندارد و تنها مثاًل  «قربانیان

 .شود شهود مربوط می عنوان بهبه به حمایت از آن 

که در اساسنامه را مجددًا عناصری  و ادلهدادرسی  نییآ

متأثر از  دًایتوسعه داد و آیین دادرسی شد ،گنجانده شده بود

مطابق این آیین نامه  .به وجود آورد «اروپایی»ای  نظام قاره

در دادرسی تقاضای ارائه  (ورود) منظور بهتواند  قربانیان می

نامه  بر اساس این آیین ،در صورتی که درخواست کننده .دهند

سوی اصواًل از  میتقاضا ،قربانی محسوب شود یکواقعًا 

فردی یا  صورت بهتوانند  دادگاه پذیرفته خواهد شد قربانیان می

این  .دسته جمعی به وکال و یا سایر مشاوران نمایندگی دهند

مشاوران و وکال به جلسه دادرسی دعوت شده و از طرف دفتر 

 .دریافت خواهند کرد دادرسی اتمستندر از تصوییک دادگاه 

شود این ماده  ود کامل میور ادله دادرسی و نییآ 81ماده  با

اصواًل حق شرکت در  ،کند که مشاوران قربانیان بینی می پیش

 ،ا در شرایط استثنایینهت .ی را خواهند داشترسجلسات داد

دفاع یا  یحاوتواند دخالت این مشاوران را به ارائه ل دادگاه می

ها  آن ،های خود محدود کند با این حال گیری نتیجه تودیع

خبره و متهم بازجویی  دوهتوانند از دادگاه بخواهند که از ش می

این ماده  .دبکن االتیوسنماید یا توسط رئیس دادگاه از ایشان 

 .است گردیده سباتاز پیشنهادات همایش پاریس اق مًایمستق

تحت  ویژه به ،ضرورت رعایت حق دفاع ررهدر این مق

 .یادآوری شده است «یالملل بین فوهای ع سازمان»فشارهای 

مقدماتی  سیوننشست کمی یک رکه د نیاین سازمان در مت

 .است هایی راجع به این موضوع ابراز کرده نگرانی ،ارائه شده

 در دادرسی دیده بزهحفظ هویت  -4-0

داخل در صالحیت ( جنایات)جمعی بودن ماهیت جرایم 

، جنایت جنگی و یکشــ نسل شامل یالملل نیبی ها دادگاه

ها،  دادگاه جنایت علیه بشــریت، موجب گردیده در اسناد این

در کنار یکدیگر قرار گرفته و از تمهیدات  دیده بزهشاهد و 

یکی از این تمهیدات، کتمان  .یکسانی برخوردار شوند بًایتقر

 .متهم اســت هویــت این دو و عدم اعالم آن به
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ی اخیر استماع شهادت در دادگاه برای قربانی ها سالدر 

ی اخیر متوجه ها سالدر . ی نیستزحمت یبشدید کار  جرایم

هنگامی که  ویژه بهکه استماع شهادت،  میا شدهاین واقعیت 

 با متجاوز مًایمستقجرم از نوع تجاوزات جنسی بوده و قربانی 

اشته تواند عوارض روانی به دنبال د می ،شود رو می هخود روب

مربوط به جنایت جنگی و جنایت علیه  یها یدادرسر د .باشد

قربانی شکنجه رفتارهای غیر  ،بسیاری از شهود ،بشریت

و این چیزی است که وضعیت مشابهی را  دانسانی تجاوز بودن

دادگاه  دوبه همین دلیل اساسنامه هر  .آورد به وجود می

تواند  کرده است که دادگاه می ینیب شیپ حًایاختصاصی صر

 .غیر علنی در پشت درهای بسته تشکیل جلسه دهد صورت به

المللی کیفری یوگسالوی  دادرسی دادگاه بین نییآ 39ماده 

حمایت از  منظور بهتواند  کند که دادگاه می بینی می سابق پیش

قربانیان و شهود اقدامات یا در زمان اجرای شهادت با توسل 

تلویزیون  یکبا تجویز استفاده از  ویژه به ،ناسببه وسایل م

المللی  اساسنامه دادگاه بین .اتخاذ نماید ،طرفه یکمداربسته 

دادرسی و ادله  نییآ .کیفری این تجربه را اقتباس کرده است

سری مقرراتی را در بر دارد که باید از تعامل روانی و  یک

ن زندگی خصوصی شهودی که قربانی تجاوزات جنسی شد

 ،لذا برای اینکه شهادت آنها معتبر تلقی شوند ،حمایت کند

 .بازجویی رو در رو نیست یکنیازی به 

رضایت قربانی  ،زیدآمیدر صورت تهدید یا وجود شرایط تهد 

 ،یا عدم مقاومت قربانی از سکوت قابل ترتیب اثر نیست و

توان از رفتار جنسی  نمی .شود رضایت وی نتیجه گرفته نمی

شرافتمندی یا  ،به درستکاری ،یا بعد از وقایع قبل ،قربانی

به عالوه بررسی و اثبات چنین  .تمایل جنسی وی پی برد

 وهیقطعًا وجود چنین مقرراتی بر ش .وقایعی مجاز نیست

باالخره  .خواهد گذاشت ریجرایم تأث گونه نیبازجویی از شهود ا

 نهست قربانیان تجاوز جنسی ممکن ا ویژه به ،اینکه قربانیان

شهادت  عتنها پشت درهای بسته بدون اینکه به سالن استما

بلکه همچنین  سته،ویدئوی مدارب لهیوس فراخوانده شوند و به

عضوی از  ،شناس روان)شخص مورد اعتماد  یکدر حضور 

 .مورد بازجویی قرار گیرند ...( خانواده و

نیز اهمیت حفاظت ی الملل نیدیوان کیفری ب یها یدگیدر رس

خص پس از الاین ضرورت با. استمشاهده  شــهود قابل از

اولین رسیدگی دیوان در وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو 

نهاد دادســتانی در استفاده از شهادت شهود  یها و چالش

در رســیدگی به وضعیت جمهوری . بیشتر احســاس گردید

دموکراتیک کنگو عملکرد ضعیف نهاد دادستانی در حفاظت از 

منجر به آن گردید که امکان استفاده از این ابزار مفید شهود 

 .استفاده بهینه نگردد توماس لوبانگادر اثبات جرم آقای 

خاص نهاد  طور بهکیفری و  یالملل نیبه عبارت دیگر، دیوان ب

در حقیقت، . دادستانی در استفاده از شهادت شهود ناموفق بود

دت شهود استفاده تا از شها رفت یبه آن اندازه که انتظار م

شهودی  اساسًا. این امر محقق نگردید مؤثرتری انجام گیرد،

مرتبط با جمهوری  یها پروندهکه در جریان رسیدگی به 

کیفری احضار  یالملل نیدموکراتیک کنگو توســط دیوان ب

کسانی که  -الف: شدند یشــدند، به سه دسته تقسیم م

شهادت  سانی کهک -ب ؛مسترد نمودند شهادت خود را

 کسانی که شهادت صحیح دادند -ج ؛ وساختگی داده بودند

(Sobhani, 2022: 126). 

هیچ نوع نیروی پلیس خاصی  یالملل نیب یها دادسرای دادگاه

را در اختیار ندارد، بنابراین حمایت از شهود در بیرون از دادگاه 

ممکن نیست مگر با همکاری کشورهای منطقه مربوطه یا 

از شــهود، شــاید با هویت  خواهند یدیگر کشــورهایی که م

این امر هنوز عماًل . دیگری، اســتقبال و از آنان حمایت کنند

اول، حفظ اسرار بازجویی گاهی  یها ـده و در سالمحقق نشـ

دادگاه ( بالقوه)بســیاری از شهود . نبوده اســت بخش تیرضا

 نکهعلیرغم ای. کیفری رواندا به قتل رســیدند یالملل نیب
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کیفری رواندا حق ندارد تصمیم  یالملل نیدادستان دادگاه ب

گاه بگیرد که یک شهادت، محرمانه باقی بماند؛ تنها داد

اگر دادستان . با برخی اقدامات حمایتی موافقت کند تواند یم

باید تمام پرونده را تقاضای اتخاذ اقدام حمایتی نکرده باشد، 

ع طالو قبل از اســتماع شــهود به ا معقول تمد کدر ی

 آروشادادگاه  شعبه دو باگازورادر پرونده . طرف مدافع برساند

در جریان تحقیق ارائه عاتی که شهود الدســتور داد اط

اسدی  بنی)د اند، طی دو هفته توسط دادستان ارسال گرد کرده

 .(19: 1800و همکاران، 

 نهیه در زمک 99 المللی ماده دادگاه دائمی کیفری بیندر 

تواند هر  مقرر داشته است که دادگاه می ست،د اهحمایت از شا

همانند پذیر  شهادت افراد آسیب لیسهنوع اقدامی را برای ت

قربانیان خشونت جنسی و کسانی که شاهد آن  ،اطفال

تواند از جمله شامل  این اقدامات می .سازدبرقرار  ،اند بوده

در زمان ادای  ،پزشک روان یکحضور خانواده شاهد یا 

ای تنظیم شده  ماده مذکور به گونه ،بدین ترتیب .شهادت باشد

به اوضاع و  و با توجه لزومصورت د درانوتاست که دادگاه ب

 .کند دستورات مختلفی صادر ه،احوال پروند

درخواست  ،متهم و شاهد حق دارند از دادگاه ،دادستان

با  لسهاما امکان تشکیل ج ؛برقراری چنین اقداماتی را کنند

 ،حضور درخواست کننده و بدون اطالع و حضور طرف دیگر

حمایت از  ،99ماده  وضعست که علت ای بدیه .وجود دارد

شهودی است که ممکن است به علت ادای شهادت در 

اگر بنا  ،به همین دلیل .معرض خطر انتقام قرار داشته باشد

بررسی درخواست شاهد تشکیل  منظور بهای که  باشد در جلسه

ماده مطبوع  ،طرف دیگر دادرسی نیز حضور داشته باشد ،شود

: 1788همکاران،و  ســبحانی) اثر خود را از دست خواهد داد

18). 

 29ماده  9که بند  شودممکن است این گونه استدالل 

دادستان را تنها مجاز به عدم افشای اطالعاتی  ،مهاساسنا

تواند خطر بزرگی برای شاهد یا خانواده او  کرده است که می

محسوب شود و این اقدام تنها باید قبل از برگزاری جلسه 

 ،قواعد دادرسی 32همچنین ماده  .محاکمه انجام شود

ملزم به افشای نام و اظهارات  ،دادستان را پیش از محاکمه

ای به عدم  قواعد دادرسی صراحتًا اشاره 99کرده و ماده  شهود

همگی این  .افشای هویت شاهد نسبت به متهم نکرده است

توان هویت شاهد را از متهم  اینکه نمیدارند بر داللت  ،موارد

 موادتوان اشاره کرد که  این نکته می اما به ؛مخفی نگه داشت

منافاتی با حق دادگاه در برقراری اقدامات ویژه از  ،الذکر فوق

همچنین  .جمله حمایت از هویت شاهد نسبت به متهم ندارد

صراحتًا مقرر شده است که اقدامات حمایتی به  99در ماده 

تواند  بلکه دادگاه می ،شود آنچه که در ماده آمده محدود نمی

د بدون ناتو همچنین دادگاه می .دستورات دیگری را صادر کند

درخواست ارائه شده را مورد  ،حضور طرف دیگر دادرسی

عدم  عبه نف ستداللیتواند ا بررسی قرار دهد که این خود می

 .افشای هویت شاهد باشد

 الملل حقوق شهود در رویه کیفری بین -2

 ای یکه امر یگواه، حاضر و کس یشاهد در لغت به معن

ذیل /نیمع) اســت را مشاهده کرده باشد، آمده یا واقعه

از شاهد وجود  یواحد فیتعر ،یحقوق اصطالح؛ اما در (کلمه

از  یفیهم تعر یالملل نیجهت، در اســناد ب نیهم به ندارد و

شهادت شهود از ی حقوق یها شــاهد وجود نداشته و نظام

شهادت . نظر دارند فالشاهد اخت فیدر تعر مختلف جمله

به شمار  فرییک قاتیدر تحق یاساســ ارکان شهود از جمله

صدور حکم  و قتیاز موارد کشف حق ارییدر بس رایز روند، یم

صحنه وقوع  که خود در یبدون معاضدت کســان عادالنه

کرده و  الحظهارتکاب آن را م یچگونگ جرم حضور داشــته و

شهود  از ل،یدل نیبه هم. نیست سریم اند، دهیرا شن یمطلب ای
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 .شده است ریتعب یفریبه چشم و گوش دستگاه عدالت ک

یا دادستان نقش  یتوســط شاک شده یاظهارات شــهود معرف

از آنجا که ممکن اســت . دارد در اثبات اتهام یبسیار مهم

که در  یتاالبه سؤ یشــاهد در بیان حقایق و پاسخگوی

ل گردد و نتواند دچار مشک ،شــود یاو پرســیده م از دادگاه

که در  یفرآیند طی نحو مناسب بیان کند، مطالب خود را به

گردیده اســت، نماینده  ینیب شیپ یاتهام ینظام دادرســ

، یل مرحله تحقیقات مقدماتدر خال یشــاک وکیل دادستان یا

 یشــاهد برا ســاختن آماده منظور بهرا  یجلســه یا جلســات

یل شاهد و در آن، دال کند یشــهادت در دادگاه برگزار م یادا

طرح  یبا چگونگ یو و ردیگ یقرار م یبررســ مورد

افزایش  اقدام، هدف از این. شود یت در دادگاه آشنا مســؤاال

اسدی و  بنی)تأثیر شهادت در اثبات جرم است 

 .(223: 0411همکاران،

 حفظ هویت شاهد در هنگام تحقیقات -2-0

ی دادرسی که به دنبال جنگ ها وهیشاگرچه به استثنای 

آمدند، تعقیب جنایات جنگی در  وجود بهجهانی دوم 

ی است، این امر داللت بر ا تازهی پدیده الملل نیبی ها دادگاه

به امر تحقیق درباره مواد نقض  الملل نیباین ندارد که جامعه 

بدین . تبشر دوستانه توجه نکرده اس الملل نیبفاحش حقوق 

یک سازوکار نظارت و  0994ترتیب، پروتکل اول الحاقی 

کرده است  سیتأسی تحقیق، الملل نیبکنترل، یعنی کمیسیون 

و بیهوده باقی  ریتأث یبو در اکثر موارد  اساسًاکه با این حال، 

با وجود این، سازمان ملل متحد در چارچوب . مانده است

از پیش در اوضاع  تحقیقات راجع به اجرای حقوق بشر، بیش

کمیسیون  ویژه به. و احوال جنگی تحقیقاتی را انجام داده است

، کمیسر عالی حقوق بشر در 0994حقوق بشر و از سال 

جریان مخصمات متعدد تحقیقات میدانی توسط یک گزارشگر 

 .اند دادهویژه انجام 

المللی کیفری یوگسالوی  های بین دادگاه تشکیلاز زمان 

مسائل مربوط به حمایت از شهود تشدید شده  ،سابق و رواندا

شهادت در دادگاه تنها آثار سیاسی روانی  ،در واقع .است

تواند نتایج شدیدی برای متهم به همراه داشته  نداشته و می

 .باشد

ها ممکن است از هر  آن .دنگوی د همیشه حقیقت را نمیوشه

قرار گرفته یا از  ریتأث تحت ؛طرف فشارهایی را متحمل شوند

ها  آن .دسنمثل حتی نسبت به خانواده خود بتر به مقابله

که است بنابراین طبیعی  .همچنین ممکن است اشتباه کنند

تحقیق  یک مربوط به کیفیت شهادت در چارچوب ئاتاقتضا

در مورد  یک تحقیق اتئاقتضا ازتر  و سخت تر قیدق ،قضایی

دولت  یکای علیه  وقایعی باشد که حداکثر ممکن است قرینه

را  ییها نیاکثر قوانین داخلی تضم .(11: 1798پور،  تقی) باشد

های مربوط  کنند از قبیل ادای سوگند و مجازات بینی می پیش

برای دسترسی به  فعامکان طرف مدا ،دروغ سوگند به

ن تحقیق یا حداقل ت این موجود در پرونده در جریاااطالع

تماع سبازجویی از شهود به هنگام ا ،تماعسقبل از جلسه ا

این  .ها دادگاه مبنی بر بازجویی از آن از خواستشهادت یا در

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر  2ها همچنین در ماده  ضمانت

بینی  المللی حقوق مدنی و سیاسی پیش میثاق بین 18ماده 

 .اند شده

 احتمااًلبا این همه، شهود نیز حقوقی دارند که ممکن است 

، اگر شهود عالوه به. با حقوق متهمان در تعارض قرار گیرد

حق بر کرامت انسانی و حمایت از امنیت  ها آنقربانی باشند، 

و زندگی خصوصی خود را داشته و نباید تحت فشار قرار 

 عنوان بهانیان این حقوق به هنگام تحقیق و استماع قرب. گیرند

 .شاهد باید رعایت گردند

ی کیفری یوگسالوی سابق ها دادگاه سیتأسبه هنگام 

حمایت از »دادرسی باید  نامه نییآی شده بود که نیب شیپ
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را مد نظر داشته باشد و بدین ترتیب با « قربانیان و شهود

اساسنامه  22ماده . یک گروه واحد رفتار شود عنوان به ها آن

 کند یمی نیب شیپی کیفری یوگسالوی سابق الملل نیبدادگاه 

در  اید حمایت از شهود و قربانیان رادادرسی ب نامه نییآکه 

این امر در . تضمین کند ها آنصورت اقتضا با حفظ هویت 

وین ددادرسی که توسط دادگاه فوق تهیه گردید، ت نامه نییآ

حتی قبل از آنکه موضوع احضار مطرح باشد، . شده است

این  69از دادگاه بخواهد که مطابق با ماده  تواند یمستان داد

، هویت برخی از شهود را فاش نکند در دادگاه نامه نییآ

 .شود یمی کیفری رواندا نیز مقررات مشابهی اعمال الملل نیب

دادرسی که توسط دو دادگاه مذکور تهیه  نامه نییآبه عالوه، 

را در « بخش کمک به قربانیان و شهود» سیتأسشده است، 

این بخش نظرات خود را . ی نموده استنیب شیپدفتر دادگاه 

در مورد اقداماتی که الزم است در جهت تضمین امنیت شهود 

درمورد  ویژه بهانجام شود ارائه داده و به قربانیان و شهود، 

یا تجازوات جنسی  و زیآم خشونت جرایمکسانی که قربانی 

و تصریح شده است که هنگام انتصاب  کند یم، کمک دان شده

گیری زنان کار بهپرسنل این بخش باید ضرورت استخدام و 

همچنین  .ز تخصص الزم مورد توجه قرار گیردبرخوردار ا

ی حمایت نیب شیپتنها با  دادسرا به موضوع حمایت از شهود نه

ی همراهی یک پزشک و نیب شیپمادی، بلکه عالوه بر آن با 

با توجه به . ی مبذول داشته استا ژهیوشناس، توجه  وانر

استماع همزمان شهود توسط طرفین و تألمات عمیقی که 

ی متحمل جمع دستهی، کشتار و تجاوزات کش نسلقربانیان 

یک امر  ال کامن، این موضوع در آیین دادرسی از نوع اند شده

 .دیآ ینملوکس و زینتی به حساب 

شــاهد یا خانوادهاش در معرض تهدید  کهرگاه امنیت ی

کرده و  یآور را جمع دلیلی برخ تواند یباشــد، دادستان م

از شهود  یهویت برخ. ها را ارسال نماید آن ترین مهمتنها 

با وجود این، چنین . از پرونده حذف شــود اســت ممکن

مطابقت  نهعادالی دادرس کباید با حقوق متهم بر ی یاقدامات

 یشخصًا تقاضا توانند یشهود همچنین م. باشدداشــته 

بر اساس . نمایند نام یعدم افشــا یتقاضا حمایت، از جمله

اســت  شــدهی نیب شیخاصی پ یدیوان، آیین دادرس نامه نییآ

از  یحضور داشته و در صورت مقتض تواند یکه در آن شاهد م

چنین  کبه هنگام ی. شود ینمایندگ ،وکیل کطریق ی

 گمنام صورت به، حضور خود شاهد ممکن است یرسیدگ

 .(33و  34 نامه دادرسی کیفری ماده، نییآ)شود  انجام

و  یالملل نیبر این اســاس، هم در اساسنامه دیوان کیفری ب

که  شود یدر قانون آیین دادرسی کیفری، مقرراتی دیده م هم

حکایت از این امر دارند که قلمرو حمایت از شهود محدود به 

تمام عوامل عدالت کیفری از ابتدا تا . استها  نیازهای آن

انتها، باید در بدو ورود، نیازهای شــهود را ارزیابی کرده و 

تمام نیازهای حمایتی آنها را تا جایی که با حقوق متهم 

یاری دهد، پاسخ دهند؛ منافات نداشــته باشــد و امکانات 

بنابراین، حتی ممکن است چتر حمایت از شهود، از شخص 

تر شده و بستگان وی را نیز پوشش دهد  شاهد گسترده

حمایتی از  یها برنامه (.78: 1780کاظمی و طهماسبی، )

در  ییها شناختی، امنیتی و برنامه روان یها شهود به برنامه

که  گردند یم مجهت مخفی ماندن هویت شــهود تقســی

نیاز و سایر  هر یک از آنها ممکن است با توجه به البته

از دادرسی، حین فرآیند دادرسی و  شرایط، در مراحل پیش

زادگان و  مؤذن)پس از دادرسی مورد استفاده قرار گیرند 

 .(103: 1798رئوفیان، 

ســابقه  یالملل نیب یفریک یها از شــهود در دادگاه تیحما

 یوالوگســی یبرا یالملل نیبی ها داشــته اســت و دادگاه

 ایدر آروشای تانزان رواندای الملل نیه و دادگاه بالهدر  ســابق

با  ت،یهســتند که توســط شورای امن یمحاکم جمله از

در  .اند شده سیتأس ،یردائمیغ صورت بهخاص و  تیحالص

 تیشــروع به فعال یالملل نیکه محاکم ب ییها تمام ســال
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 یا انهیجو یتاالف اقدامات متحمل یکردند، شــهود زیاد

 یالملل نیب کنندگان قیها با تحق اند و گاهی همکاری آن شده

 یها ســازمان. ها تمام شــده است آن جان به قیمت

 تحت اند، تحقیق داده یها عاتی به گروهالغیردولتی که اط

یت خود مسؤول توان یبنابراین، نم. اند فشــار قرار گرفته

باید  ایشانتأکید قرار داد؛  مورد را بیش از حد کنندگان قیتحق

 به شهادت کیکه  یبیشترین احتیاط را نسبت به خطرات

دنبال دارد، به عمل آورند، حتی اگر خود شاهد این خطرات را 

باید  رد،یگ یقرار م بازجویی شخصی که مورد. مطرح نکند

در واقع، . او به چه چیزی کمک خواهد کرد اطالعاتبداند که 

و  شــود یمحرمانه داده م صورت بهکه  عاتیالاط بین

این . دارد وجود انتشار است، تفاوت زیادی عاتی که قابلالاط

کیفری  یالملل نیموضوع به همان اندازه که در برابر دادگاه ب

 نامه نییشــده بود، هنگام تهیه آ مطرح وی سابقالیوگس

 شده کیفری نیز مطرح یالملل نیدادرســی و ادله دادگاه ب

 .(43 :0435 ن،یوال)است 

مورد  یالدیم 1887در  یوالاساســنامه دادگاه یوگســ

دادگاه را  ،اساســنامه مذکــور 11تصویب قرار گرفت و ماده 

و  دگانید مکلــف به در نظر گرفتن تدابیر حمایتی از بزه

از قبیل  ها تیشــهود نموده و به مصادیقی از این حما

مخفی  یدادرسی غیرعلنی و یا مجموعه اقداماتی در راستا

آیین دادرسی  29قاعده . ماندن هویت شهود اشاره کرده است

دادگاه را مکلف  نیز ها و ادله دیگر سند حاکم بر این دادگاه

متهم، امنیت شــهود  یصورت نظر بر آزادکرده اســت که در

آیین دادرســی  39قاعده . و قربانیــان را در نظــر بگیرد

و  دگانید مزبور، به مجموعه اقداماتی در جهت حفاظت از بزه

مانند  یدر همان قاعده به موارد. شــهود اشــاره نموده است

یگزین، تلویزیون مداربســته و یا تصاویر جا یاستفاده از صدا

شــهود تصریح شده  جایگزین جهت عدم شناســایی هویت

 . است

 حفظ اسرار شغلی شهود -2-2

ی اختصاصی شامل یک سری ها دادگاهدادرسی  نامه نییآ

که  دهد یممقرراتی است که به دادستان این اختیار را 

ه ثالث تهیه و بی را که توسط اشخاص بودن اطالعات محرمانه

اداره او ارسال گردیده است و همچنین شهادت افرادی را 

را مجبور کند اسرار شغلی خود را فاش  ها آن تواند ینمدادگاه 

ی الملل نیبدادرسی و ادله دادگاه  نامه نییآ. کنند، حفظ نماید

یژگی محرمانه وکیفری در این مورد خیلی صریح بوده و 

شناس و  ، روانپزشک روان بودن ارتباط بین یک شخص و

مشاورش یا کسی که نزد او به اعمال و رفتار خود اقرار نموده 

 .شناسد یماست را به رسمیت 

ی صلیب سرخ، ضرورت حفظ محرمانه الملل نیبدر مورد کمیته 

با بیم عدم دسترسی به قربانیان  قًایدقبودن برخی اطالعات 

ی، دادگاه رأدر یک  .مرتبط است( ی زندان و غیرهها طیمح)

ی کیفری یوگسالوی سابق این حق را برای الملل نیب

ی صلیب سرخ به رسمیت شناخت الملل نیبنمایندگان کمیته 

این . ی خود را ارائه نکنندها تیفعالکه اطالعات مربوط به 

ی کیفری همچنین شامل الملل نیبدادرسی و ادله  نامه نییآ

ی همکاران مقررات روشنی در مورد حمایت از اسرار شغل

نوع اطالعاتی که  هر .باشد یمی صلیب سرخ الملل نیبکمیته 

 دست بهی خود ها تیفعالهمکاران کمیته در چارچوب 

این امر آن است که دادستان و  الزمه .محرمانه است ،اند آورده

، افشای چنین اطالعاتی شهادتی ادادادگاه نتواند به هنگام 

ی صلیب الملل نیببا وجود این، کمیته . را درخواست نمایند

ی کند و پوش چشماز تعهد محرمانه بودن  تواند یمسرخ خود 

موضوع یک توافق بین دادگاه و  تواند یماین امری است که 

 .سسه واقع شودمؤ

 یریگ جهینت

ی ها دههاندیشه و تفکر راجع به حقوق قربانیان و شهود در 

 یها دادگاه. اساسی تغییرات شگرفی داشته است طور بهاخیر 
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ی الملل نیبآن دیوان کیفری  دنبال بهو  اختصاصی

کارهایی را برای حمایت از شهود و قربانیان ایجاد وساز

این در . ی داخلی وجود نداشتها نظامکه در اکثر  اند کرده

ین ست که وضعیت حقوق قربانیان با نبودن چنا  حالی

 ها دادگاهیی در روند دادرسی کیفری در ها حفاظتو  ها تیحما

بین حقوق قربانیان و حقوق . نیست بخش تیرضامطلوب و 

ی سازش قابل الملل نیبمتهمان و شهود در دادگاه کیفری 

 . آمده است وجود بهقبولی 

و دشوارترین  نیتر دهیچیپحمایت و حفاظت از شهود یکی از 

در  ژهیو به، باشد یمل بشر دوستانه المل مسائل حقوق بین

علیه اشخاصی که مرتکب نقض شدید و  ها یدادرسچارچوب 

نه حمایت از شهود و نه حق دفاع . فاحش این حقوق است

در . یک اصل مطلق مورد توجه قرار گیرد عنوان به تواند ینم

در روند دادرسی جا دارد منافع  خصوصًاهر وضعیت و موقعیتی 

و  تهمان در حالت موازنه قرار بگیردشهود و قربانیان با منافع م

در . در صورت تردید این توازن باید به نفع متهم از بین برود

 الملل نیباظهار داشت که قواعد دادگاه کیفری  توان یمپایان 

ی با دقت بیشتری با این مسائل برخورد کرده و در حد مطلوب

توانسته نسبت به ایجاد توازن بین این حقوق و حفظ حقوق 

 .شهود و قربانیان برقرار کند

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی
داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت
 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

توسط  صورت مشترک بهنگارش مقاله  :سهم نویسندگان

 .انجام گرفته است نویسندگان

که ما را در تهیه این مقاله  تمام کسانیاز : تشکر و قدردانی

 .اند، سپاسگزاریم یاری رسانده

اعتبار مالی مین ون تأاین پژوهش بد: تأمین اعتبار پژوهش
 .سامان یافته است
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