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 چکیده

گذشته مورد توجه حقوقدانان  از ادوارقرار بازداشت موقت تحدید آزادی متهم را به همراه دارد. با اصل برائت در تعارض است و 

 های سازمانمتعددی درزمینه ملغی نمودن و کاستن از موارد بازداشت موقت توسط  های اعالمیهبوده است. اسناد و  کیفری

که با وضع قواعد و  اند داشتهرا بر آن  ها تدول ها اعالمیهمدافع حقوق بشر صادر شده است. این اسناد و  ای منطقهو  المللی بین

 با روشپژوهش  در اینم برداشته و از آن تنها در موارد ضرورت استفاده کنند. مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گا

حقوق بشر دارای مقرراتی  ای منطقهجهانی و  های از اعالمیهمسائل کوشش شده با توجه به آنکه مفاد زیادی  و تحلیلتوصیفی 

و نواقص  مقدورال حتیهستند،  متهم و تحدید بازداشت موقت از حقوقصیانت  ویژه بهمرتبط با اصول آیین دادرسی کیفری 

در با بازداشت موقت بررسی و تبیین گردد. از طرفی با کنکاش  در ارتباط المللی بینموجود در دیوان کیفری  های کاستی

که  شویم میموقت متوجه  المللی بیندرزمینه بازداشت موقت و مقایسه آن با محاکم کیفری  المللی بیندیوان کیفری  مقررات

 موارد تطابق دارند. در برخیبا هم متعارض بوده و  ها آن ی رویهارد مقررات و دربسیاری از مو

 

 موقت المللی بینکیفری  های دادگاه، بازداشت موقت، المللی بیندیوان کیفری های کلیدی:  واژه
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 مقدمه

ر او و تبانی با متهمان قرار بازداشت موقت شدیدترین قرار تأمین کیفری است، که برای دستیابی به متهم و جلوگیری از فرا

سلب آزادی متهم و زندانی کردن او درطول تحقیقات » به طوراختصارعبارت است از قرار بازداشت. شود میدیگر و شهود صادر 

موقت صادرشده، حق آزادی با تأمین را دارا نیست و  قرار بازداشتمتهمی که درمورد او «. مقدماتی توسط مقام صالح قضایی

دی با قول شرف، درابتدای بردار قرارهای تأمین است، بازداشت موقت درانتهای این بردار قراردارد. چون این قرار بنابراین اگرآزا

 بر خالف آزادی انسانهاست بنابراین، همیشه از طرف حقوقدانان و جرم شناسان مورد انتقاد قرار گرفته است.

صدور حکم قطعی و عدم سنخیت آن با برخی سیاستهای مطلوب  تضاد این قرار با اصل برائت و فرض بی گناهی متهم قبل از

تقنینی باعث شد، که برخی حقوقدانان، پس از جنگ دوم جهانی تحت تاثیر نظرات مکاتب دفاع اجتماعی، توجه خود را به این 

ف موازین انسانی بودن اقدام که تهدیدی بر علیه آزادی متهم به شمار می رود معطوف دارند. باتوجه به معایب این قرار و خال

متعددی برای تحت نظم در آوردن آن صادر شد. از باب تمثیل در این زمینه، از جمله میثاق  ای منطقهو  المللی بینآن اسناد 

حقوق مدنی و سیاسی اعالمیه حقوق بشر توصیه کرده که بازداشت موقت نباید به صورت یک قاعده کلی در آید، بلکه باید 

ت صریح در قانون احصاء شده و به حداقل ممکن کاهش یابد. همچنین، این قرار باید به اشد کیفرها مانند موارد آن به صور

 اعدام اختصاص یابد.

حقوق بشر به رغم پیش بینی بازداشت موقت اصل برآزادی افراد نهاده شده و بازداشت هم یک  المللی بینهمچنین، در اسناد 

معروف است متذکر شده که « رهنمودهای ریاض»خودکه به 04در توصیه ی شماره . سازمان مللشود میاستثناءمحسوب 

بازداشت قبل از محاکمه باید به عنوان آخرین راهکار وکوتاهترین دوره زمانی تقلیل یابد. از رهگذر این اسناد تحول جدی 

 درحقوق داخلی برخی کشورها در زمینه بازداشت موقت صورت گرفت.

حقوق  المللی بینموقت که انتظار می رفت باچراغ راه قرار دادن اسناد ویژه به المللی بینکیفری  های دادگاهات اما در رویه و مقرر

از  در برخیبشر به خوبی قادر به رعایت حقوق متهم و اصول حقوق کیفری در مورد بازداشت موقت باشد، ولی متاسفانه 

یوگسالوی  های دادگاهآرای صادره توسط برخی ازاین دادگاهها نظیر  مقررات و رویه ها خالف این مورد اجرا شده، زیرا مغایرت

و رواندا با اسناد حقوق بشری این واقعیت را آشکارساخت که هر دادگاه باتوجه به ساختار و اهدافی که دنبال میکند، می تواند 

در زمینه بازداشت موقت در  المللی بینتفاسیر متفاوتی از مصادیق حقوق متهم را ارائه دهد. اگرچه مقررات دیوان کیفری 

 بسیاری از موارد با این دادگاهها متفاوت بود.

می توان  المللی بیندیوان کیفری  ی رویهاست که با بررسی مقررات و  در اینبه هرحال ضرورت پرداختن به موضوع این مقاله 

حقوق بشر یافته  ای منطقهو  المللی بینن با اسناد با قرار بازداشت موقت با تطبیق آ در ارتباطنقاط ضعف و قوت این مقررات را 

پیشین ذکر کنیم. اما هدف ازانجام این پایان نامه بررسی و تبیین  المللی بینو نوآوریهای آن را نسبت به قوانین محاکم کیفری 

ق بشر و یافتن کاستیها و حقو ای منطقهنسبت به اسناد بین الملللی و  المللی بینقرار بازداشت موقت در مقررات دیوان کیفری 

ایرادات این قوانین وارائه راهکارها و پیشنهادات سودمند جهت یکسان سازی و متناظرنمودن آن با موازین عالیه ی ا نسانی و 

 مکاتب کیفری جدید، برای صیانت از حقوق متهم می باشد
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 ـ بیان مساله و سوالهای اصلی تحقیق1

و ازطرفی به علت  المللی بینیت روزافزون حقوق بشر واصل آزدی اشخاص درسطح ملی و قرار بازداشت موقت باتوجه به اهم 

تضاد با یک سیاست کیفری ایده آل مدتهاست که مورد توجه و انتقاد شدید حقوقدانان و باالخص جرم شناسان قرار گرفته 

موضوع برگزار و برای دستیابی به راه حلهای درباره این  المللی بینو  ای منطقهاست وکنفرانس ها و اجالسهای متعددی درسطح 

اسناد فراوان و ارزشمندی تدوین و  ها آنصحیح ومناسب جهت حمایت ازآزادی افراد و جلوگیری ازتضییع حقوق و اجحاف 

 تنظیم گردیده است.

استثناء و به  از باب تمثیل در اصول میثاق جهانی حقوق بشر ذکر شده است که بازداشت پیش از دادرسی اشخاص باید یک

در طول چند دهه گذشته 0مدت کوتاه باشد و متهم حق انتخاب وکیل و حق جبران خسارت و حق اعتراض داشته باشد. 

با  المللی بینکمیته ی حقوق بشر سازمان ملل و دیوان اروپایی حمایت از حقوق بشر به عنوان نهادهای ناظر بر اجرای اسناد 

م پیش بینی کردند که از جمله حقوق متهم آزادی موقت وی پیش از محاکمه است. لذا تفسیر مقررات راجع به حقوق مته

 0عمل برخالف این قاعده یعنی بازداشت موقت باید مبتنی بر دالیل متقنی باشد. 

قدام در نتیجه این اجالسها و کنفرانسها و نظریاتی که در این زمینه ارائه گردید باعث شد که بازداشت موقت به عنوان یک ا

 سلب کننده آزادی افراد دچار تحول عظیمی در کشورهای مختلف گردد.

موقت کمتر مورد توجه بوده و با توجه به  المللی بینباکمال تاسف قرار بازداشت موقت در رویه و مقررات دادگاه های کیفری  

کید کرده، در قواعد و مقررات دادگاه های حقوق بشر مکرراَ به رعایت اصل برائت و آزادی اشخاص تا المللی بیناین که اسناد 

چون دادگاهای یوگسالوی و رواندا این اصل رعایت نشد و ثابت گردید که هردادگاه با توجه به اهدافی که  المللی بینکیفری 

باز می درنظر گردانندگان واقعی آن است حقوق و آزادی متهم را تفسیر به رأی کرده و از رعایت اصل آزادی وکرامت آن ها سر

با رویه ای متفاوت و مترقی تر به قرار بازداشت موقت پرداخته که  المللی بینزند. البته الزم به توضیح است که دیوان کیفری 

 مقاله به طور مفصل به آن پرداخته خواهد شد. در این

 

 تحقیق حاضربه سواالت زیر پاسخ خواهد داد:

حقوق بشر درمورد قرار بازداشت موقت چه کاستیهایی  المللی بیننسبت به اسناد  المللی بیندیوان کیفری  ی رویهمقررات و  -0

 داشته و در چه مواردی با آن متناسب است ؟

موقت چه تشابهاتی داشته ودر چه مواردی از  المللی بیندر زمینه بازداشت موقت با محاکم کیفری  المللی بیندیوان کیفری  -2

 مترقی تراست ؟ ها آن

 

 ها ی تحقیقـ فرضیه 2

موارد تناسب نداشته، مثالً مقررات و  در برخیحقوق بشر  المللی بینبا اسناد  المللی بیندیوان کیفری  ی رویهمقررات و  -0

دیوان کیفری بین الملی بر خالف اسناد حقوق بشری بازداشت موقت را الزامی دانسته و از طرفی برای متهمان حق  ی رویه

 درنظر گرفته است. اعتراض وحق داشتن وکیل را

درزمینه بازداشت موقت نسبت به محاکم موقت توجه بیشتری به حقوق متهمان داشته ولی  المللی بیندیوان کیفری  -4

                                                           
 001کیفری، جلد پنجم، چاپ دوم، تهران، نشرمیزان، ص:  (، آیین دادرسی0403آخوندی، محمود ) -0
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 ازطرفی کماکان آزادی موقت متهمان را استثناء محسوب نموده است.

 

 ـ روش تحقیق:3

 روش تحقیق استفاده شده در این تحقیق توصیفی است.

 

 ابزار گرد آوری اطالعات: ـ روش و4

 المللی بین های دادگاه ی رویهپژوهش به صورت کتابخانه ای بوده و با استفاده از منابع حقوقی و مقررات و  در اینروش تحقیق 

و اسناد حقوق بشر سعی شده پژوهشی در مورد قرار بازداشت موقت در دیوان کیفری بین الملی ارائه شود. البته شایان ذکر 

 در این پژوهش از ابزاری چون برگه یاد داشت، وسیله غلط گیری، برگه دان و رایانه استفاده شده است. است که

 ـ ساختارتحقیق5

موقت  قرار بازداشتدو فصل ارائه گردیده که فصل اول آن کلیات و مفاهیم قرار بازداشت موقت وهمچنین  این پایان نامه در

 را بررسی می کند. المللی بینت موقت درمحاکم کیفری درحقوق ایران وفصل دوم آن قرار بازداش

 

 موقت المللی بینگفتار اول: بررسی قرار بازداشت موقت در محاکم کیفری 

در اثنای جنگ جهانی دوم که با فجایع هولناک جنایت علیه بشریت و جنگ و خونریزی و کشتار میلیونها انسان همراه بود. 

شکست خوردگان یا همان متحدین بودند  ها آنکمه و تعقیب بانیان جنگ که از نظر متفقین توافق کردند که برای محا

کیفری نورنبرگ و توکیو بودند و متفقین در این دادگاهها به محاکمه  های دادگاهدادگاهی تشکیل دهند که این داگاهها همان 

موقت کیفری فوق پیش از محاکمه و  های دادگاهبا تنفر ایجاد شده در طول این جنگ، آزادی متهمین در »متهمین پرداختند. 

یا فرار آنان نمی توانست موجبات نگرانی مقامات قضایی را فراهم کند زیرا در هر حال دولتهای جهان متهمین را برای انجام 

 .2مذکور می نمودند های دادگاهمحاکمه تسلیم 

 های دادگاه. به هر حال همه واقفند که در 4اندندبراساس این موضوع متهمین باید تا زمان محاکمه در بازداشت باقی می م

نورنبرگ و توکیو متفقین متهمان را پیش از صدور کیفر خواست درتوقیف نگه می داشتند. بیشتر متهمان حتی قبل از تاسیس 

که  فوق دستگیر شده و توسط مقامات ملی بازداشت شده بودند. با کمال تأسف بایستی گفت المللی بیننظامی  های دادگاه

 بازداشت یک قاعده و قانون کلی بود و در این مورد هیچ استثنایی قائل نمی شدند.

استفاده از چنین روشهایی برای بازداشت متهمان  ها آنالبته با نگاهی به شرایط زمانی این دادگاهها و مشخصه نظامی بودن 

بشر چنان وقعی نهاده نمی شد. یا اگر هم برای آزادی  قابل بررسی است. بعالوه در آن زمان برای رعایت آزادی انسانها و حقوق

 نبود. شود میانسان و تحدید در بازداشت او اهمیتی قائل بودند با این دقت و شدت که امروزه بدان پرداخته 

وق اما با صدور اعالمیه جهانی حقوق بشر انسان مورد توجه قرار گرفت و حق آزادی افراد محترم شمرده شد و در میثاق حق

موجود، مورد عنایت و پذیرش کشورها قرار گرفت. اصل  المللی بینمدنی و سیاسی مؤکّداً بر آن پرداخته شد و طبق تعهدات 

                                                           
2-Magnarlla, 2005, p. 801. ″The Background and causes of the Appraise of provisional in Rwanda″, journal of international criminal justice, 

No. 3. 
3-Zappala ،2003، P. 1186 ،″Rights of persons During An Investigation In Antonio (Cassese, Paola Gaeta and john R. W. D. jones (eds. ), The 

Rome statute of the International criminal: A commentary, VOLII., Oxford university pres 
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نشان می دهد  المللی بینقانونی بودن جرائم و مجازاتها مطمح نظر مقامات قضایی کشورهاگردید. بررسی تاریخ حقوق کیفری 

نونی بودن جرایم و مجازاتهاحاکمیت نداشته و حدود و میزان آن مشخص نبوده است. که قبل از دادگاه یوگسالوی، اصل قا

کیفری ایجادکرد و  المللی بینتشکیل دادگاه یوگسالوی تحول عظیمی درزمینه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها درحقوق 

. اما با وجود چنین امتیازاتی در دادگاه 3به این دادگاه گردید ها دولتاهتمام و توجه این دادگاه به این اصل موجب اقبال 

قبل، متأسفانه در  المللی بینکیفری  های دادگاهبا رعایت حقوق متهم نسبت به  در ارتباطیوگسالوی و تا حدودی دادگاه رواندا 

ر با این یوگسالوی و رواندا به علت همکاری نکردن چند کشو های دادگاهزمینه بازداشت موقت تغییرات چندانی حاصل نشد. در 

 .دادگاهها، بازداشت موقت به جهت حصول اطمینان از حضور متهم در مرحله محاکمه تبدیل به یک قاعده شد

آیین دادرسی و ادله  33در سیستم دادگاه یوگسالوی، قاعده این بود که متهم در بازداشت نگه داشته شود. طوریکه در قاعده  

دادگاه آزادی موقت زنیل داللیچ را منوط  0993سپتامبر  23یی بود. برای مثال در اثبات، آزادی موقت محدود به شرایط استثنا

به چند شرط دانست و بار اثبات شروط هم به عهده متهم بود. بنابراین الزام به بازداشت موقت متهم و ضرورت حق حضور 

 المللی بینظایف مراجع قضایی بود بلکه با اسنادفوری او در یکی از شعب دادگاه برای بررسی اتهامات وارده، نه تنها مداخله در و

 هم در تضاد است.

آئین دادرسی و ادله اثبات دادگاه یوگسالوی درمورد شخص تبرئه شده در شعبه بدوی عنوان متهم را به کار برد  99در قاعده »

او و با استماع طرفین، شعبه بدوی  و ضمن بیان اینکه باید فوراً آزاد شود، در صورت تجدید نظر خواهی دادستان، به درخواست

با صالحدید خود می تواند قرار استمرار بازداشت متهم را تا پایان مرحله تجدید نظر صادر کند. البته در فرض محکومیت در 

شعبه بدوی ضمن اینکه شخص همچنان در وضعیت متهم باقی می ماند اصل بر این نهاده شده که تا پایان تجدید نظر، 

 «دامه پیدا کند، مگر آنکه شعبه بدوی به گونه ای دیگر دستور دهد. بازداشت ا

مقید کردن آزادی موقت به شرایط استثنایی آن هم با انتقال بار اثبات از دادستان به متهم نمی توانست با فرض بیگناهی 

م می تواند متقابالً درخواست سازگار باشد. هر چند در قواعد دادرسی دادگاه یوگسالوی این امر پیش بینی شده بود که مته

آزادی موقت خود را مطرح کند، ولی به این امر پرداخته نشده بود که پس از گذشت چه مدت زمانی از صدور قرار بازداشت 

 موقت، این حق برای متهم وجود دارد و در صورت درخواست متهم آیا مقام قضایی مکلف به بررسی قرار صادره هست یا نه؟

یوگسالوی، یکی از شرایط مهم این درخواست حصول اطمینان دادگاه از  های دادگاهقواعد دادرسی  33ماده  2ند به عالوه در ب

3حضور متهم در دادگاه است، لذا این قید هم، سبب تفاسیر موسع و گاهی برخالف حقوق متهمین را دربر خواهد داشت. 
 

از این رو در بیست و »ایندادگاه با اصل برائت در تعارض است. به هر حال محدود کردن آزادی موقت به شرایط استثنایی در 

اصالح و قید شرایط استثنائی از آن حذف شد، اما برخی شعب  33، قاعده 0999نوامبر  41یکمین نشست عمومی دادگاه در 

انسته باشد. به رغم این دادگاه گفته اند حذف این عبارت به معنای آن نیست که بازداشت را استثناء کرده و آزادی را قاعده د

اصالحیه، هنوز شرایط استثنائی مورد توجه است. برای نمونه رأی دادگاه راجع به آزادی موقت در پرونده یاکیج مؤید این 

3«. واقعیت است
 

ررات دادرسی اما دادگاه رواندا با توجه به اینکه این دادگاه در فاصله نزدیک به دادگاه کیفری یوگسالوی بوجود آمد، قواعد و مق

دادگاه یوگسالوی بر روی مقررات این دادگاه تأثیر گذاشت و به نوعی شباهتهای زیادی بین این دو دادگاه در زمینه روند 
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دادرسی وجود داشت. ولی تفاوتی که بین این دو دادگاه وجود داشت این بود که مقررات شدید و مورد انتقاد دادگاه یوگسالوی 

ت زیادی همراه شد و در آن تغییراتی ایجاد شد. اما در قواعد دادرسی رواندا اصالحاتی انجام نشد. لذا بعد از مدتی با اصالحا

 دادگاه رواندا در برخی موارد رویه ای سختگیرانه تر و شدیدتر از دادگاه یوگسالوی داشت.

وقت باقی می ماند و چنانچه درخواست قواعد دادرسی دادگاه رواندا، متهم باید در بازداشت م 33ماده  2برای مثال در بند 

آزادی خود را می نمود، باید برای آزاد شدن، عالوه بر ثابت کردن حضورش در دادگاه و عدم تهدید شهود، اوضاع و شرایط 

استثنایی را هم ثابت می کرد، و یا از باب تمثیل دادگاه ویژه رواندا درپرونده کانیا باشی به دو دلیل درخواست اجرای 

آئین دادرسی و ادله اثبات دادگاه ویژه یوگسالوی سابق را رد کرد: نخست اینکه این دادگاه مستقل از دادگاه  33قاعده «ب»بند

اساسنامه این دادگاه پذیرش قواعد دادرسی دادگاه یوگسالوی سابق را با  03ویژه یوگسالوی سابق است و دیگر اینکه ماده

تنها باتصمیم قضات دادگاه ویژه  33قاعده «ب»سفارش کرده است ازاین رو بند  ها آنتغییراتی که قضات الزم می دانند به 

 رواندا می تواند پذیرفته شود. به همین خاطر این مسئله باعث عدم توازن و نابرابری میان متهمان دو دادگاه می شد.

است.  المللی بینت موقت در دیوان کیفری همان طور که در ابتدای مقاله معروض گردید هدف از این مقاله بررسی قرار بازداش

لذا در این مبحث به طور خالصه به قرار بازداشت موقت درمحاکم کیفری موقت پرداخته شد تا مبحث اصلی پژوهش دقیق تر 

 بررسی و تبیین گردد.

 

 حقوق بشر المللی بینگفتاردوم: قرار بازداشت موقت در اسناد  

اشت موقت با اصل برائت و عدم سنخیت آن با عدالت کیفری و اصول حقوق کیفری بحث در مباحث گذشته درمورد تضاد بازد

کردیم و الزم به ذکر است که این تعارض با موازین انسانی سبب شد که پس از جنگ دوم جهانی، تحت تأثیر مکاتب دفاع 

ه بازداشت موقت صادر شود. میثاق متعددی، درباره ایجاد سیاستهای محدود کننده علی مللیال بیناجتماعی جدید، اسناد 

، و 0943، کنواسیون 0933دسامبر  03حقوق مدنی و سیاسی که در مباحث قبل درباره آن توضیح داده شد در  المللی بین

کار در  المللی بینسازمان  0930درمورد اسرای جنگی، کنواسیون  0939در مورد الغاء بردگی، کنواسیون ژنو  0943پروتکل 

اعالمیه حقوق بشر تأکید بر این بود،  ویژه بهاست. در این اسناد  المللی بینسند یکایی تنها نمونه کمی از این اسناد مورد آزادی 

که بازداشت موقت نباید به صورت قانون کلی در بیاید و بایستی موارد آن به طور حصری همراه با حدود و ثغور آن در قانون 

 .7ظیر اعدام اختصاص یابدمشخص شود و این قرار به اشد کیفرها، ن

، بر این المللی بینکمیته حقوق بشر سازمان ملل و دیوان اروپایی حمایت از حقوق بشر، به عنوان نهادهای ناظر براجرای اسناد 

نکته تأکید نموده اند که یکی از حقوق اساسی متهم، آزادی موقت وی پیش از محاکمه است. از این رو عمل برخالف این اصل، 

 ، بازداشت موقت، نیازمند دالئل متقنی همچون احتمال قوی به فرار یا اخفاء متهم است.یعنی

 9از ماده  4در بند «. بازداشت موقت نباید از مهلت معقول تجاوز کند»کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده:  3ماده  4در بند 

اصی که در انتظار محاکمه هستند، نباید به صورت یک بازداشت اشخ»حقوق مدنی و سیاسی هم چنین آمده:  المللی بینمیثاق 

قاعده کلی درآید، اما آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تضمین هایی شود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر 

 «.مراجع قضایی تأمین نماید

و نیز اجالسها و کنگره های  المللی بینحتی دردستور کار کنفرانسهای داخلی و «بازداشت قبل ازمحاکمه»قرار گرفتن موضوع
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سازمان ملل متحد برای پیشگیری ازارتکاب جرم و رفتار با محکومان قرارگرفته که این امر حکایت از اهمیت موضوع و ضرورت 

 «.0زمینه رادارد در ایندستیابی به راه حل های مفید و کارساز 

مهم و اساسی بود که حتی دبیر کل سازمان ملل درسال  المللی بینالزم به توضیح است که این موضوع آنقدر از نظر جوامع 

قوانین خود را  المللی بینگزارشی رامنتشر کرد و درآن گزارش به کشورهاپیشنهاد دادکه جهت رعایت استاندارد های 0973

 اصالح کرده و بازداشت قبل از محاکمه را تقلیل دهند.

شدت جرم و یاعکس العمل عمومی نسبت به آن، تنهابه عنوان یک عامل »م کرده: دیوان اروپایی حقوق بشر درنظریه ای اعال

 «استثنایی می تواند بازداشت متهم را برای مدت معین توجیه نماید

بر رعایت حقوق متهم و پرهیز از سلب آزادی  المللی بینفوق و تکرار مکرّر اسناد  المللی بینمَعَ اَالسَف با وجود توصیه های 

کیفری برای ممانعت از استفاده بی جهت از قرار بازداشت موقت و استفاده از این قرار به  های دادگاهو قانونمند کردن انسانها 

 المللی بینعنوان آخرین راه حل و یا جایگزین قرارهای تأمین دیگر، این اسناد مورد عنایت و توجه قانونگذاران و مقامات قضایی 

 ه بسیار اندک و در بعضی پرونده ها بوده است.قرار نگرفته و اگر هم قرار گرفت

هر چند بر اساس اعالم نظر دیوان اروپایی حقوق بشر، شدت جرم و یا عکس العمل عمومی نسبت به آن، تنها به عنوان یک »

 های دادگاهاستثنایی می تواند بازداشت متهم را برای مدت معینی توجیه کند. ولی همانطور که در ادامه خواهد آمد رویه 

دقیقاً برخالف این اصل می باشد، دیگر اینکه کمیته حقوق بشر ضمن تأکید بر حضور متهم در جلسه ی  المللی بینکیفری 

 .9محاکمه، صدور قرار بازداشت را تنها به عنوان یک استثناء و نه به عنوان یک قاعده دانسته است

این نتیجه را گرفت که این اسناد بیشتر سعی در احقاق حقوق متهم و ذکر شده می توان  المللی بینبه هرحال با توجه به اسناد 

درصدور قرار  المللی بینتفسیر قوانین به نفع او می باشند، در گفتار بعد به این مسئله خواهیم پرداخت که آیا دیوان کیفری 

صدور این قرار مد نظر می دهد؟ را در  المللی بینبازداشت موقت توجهی به حقوق متهم دارد و آیا استانداردهای کیفری 

 وهمچنین از نحوه صدور قرار بازداشت موقت در این محکمه آگاه می شویم.

 

 المللی بینگفتارسوم: ارزیابی قرار بازداشت موقت در دیوان کیفری  

و جرایم جنگی و  یعنی نسل کشی و جرایم علیه بشریت المللی بیننهادی است که به مهم ترین جرایم  المللی بیندیوان کیفری 

دائمی  المللی بین). بر خالف دادگاه های یوگسالوی و رواندا که موقتی بودند، دیوان کیفری  01جرم تجاوز رسیدگی می نماید. 

در کنفرانس رم کشورهای جهان رأی به تصویب اساسنامه این دیوان دادند. تأسیس دیوان کیفری  0990است و در سال 

 یاد کرد. "هدیه ای از امید به آینده  "و مهم بود که دبیر کل وقت سازمان ملل از آن به  آنقدر با ارزش المللی بین

از ابتدا، اساس کار دیوان جهت رسیدگی به تحقیقات به این نحو است که همکاری همه دول درآن پیش بینی شده است و از  

را دستگیری و بازداشت موقت متهم تا زمان  ها دولتخواسته شده که همکاری الزم را انجام دهند. از جمله تکالیف  ها دولت

اساسنامه دستگیری و تحویل متهم باید طبق قوانین ملی باشد و بعد از  9ماده  0تحویل به دیوان دانسته است. براساس بند 

ی و دریافت درخواست دستگیری و تحویل متهم، دولت عضو باید بالفاصله براساس قوانین داخلی خود، اقدامات دستگیر

بازداشت متهم را انجام دهد. اما در دادگاه های یوگسالوی و رواندا کشورها مجبور بودند طبق قواعد و اساسنامه تشکیل دادگاه 
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های نامبرده اقدام به بازداشت متهم کنند و نه براساس قوانین داخلی خود. البته الزم به توضیح است که در دیوان کیفری 

 4و  0قت به عنوان یک استثناء پذیرفته شده است و این حق درخواست آزادی براساس بندهای پذیرش آزادی مو المللی بین

محکمه ملی می تواند براساس درنظرگرفتن اهمیت جرم ارتکابی، بررسی شرایط و »اساسنامه شناخته شده است.  39ماده 

 «.اوضاع واحوال استثنایی، درمورد آزادی موقت وی تصمیم گیری نماید

 کر است که مقررات دیوان امکان آزادی موقت اشخاص تحت تحقیق یا تعقیب را در دو مرحله پیش بینی کرده است:قابل ذ

یکی وقتی که شخص توسط مقامات دولتی دستگیر شده و هنوز به دیوان تحویل داده نشده است ودیگری پس از آنکه به 

آزادی موقت شخص را، توسط مقامات دولتی که او را دستگیر کرده اساسنامه دیوان امکان  39. ماده شود میدیوان تحویل داده 

آئین دادرسی و ادله ی اثبات این دیوان در این باره چنین آمده است: هنگامی که  007قاعده ی  3اند مقرر می کند و در بند 

 3ی کرده، مطابق با بند مقام صالح دولت توقیف کننده به شعبه مقدماتی اطالع می دهد که شخص دستگیر شده تقاضای آزاد

 شعبه توصیه های خود را در محدوده ی زمانی تعیین شده توسط آن دولت ارائه خواهد کرد. 39ماده 

این ماده می  2اساسنامه حق درخواست آزادی موقت شخصی که در اختیار دیوان است پیش بینی شده است. بند  31طی ماده

رخواست آزادی موقت، تازمان محاکمه کند. شعبه مقدماتی اگر متقاعد شود که گوید: شخص موضوع قرار دستگیری می تواند د

حاصل است، شخص را باید در بازداشتگاه نگه دارد و در غیر اینصورت به طور مشروط یا بدون  30ماده  0شرایط مقرر در بند 

 شرط او را آزاد کند.

آیین دادرسی و ادله اثبات دیوان به صراحت  000قاعده  0اما بند ظاهر این ماده ناظر بر آزادی موقت تا پیش از محاکمه است، 

امکان آزادی موقت را در هر مرحله از فرایند دادرسی پیش بینی کرده است و می گوید اگر شخص تسلیم شده به دیوان 

ه باشد، باید راجع به درخواستی اولیه برای آزادی موقت در انتظار محاکمه، یا در نخستین جلسه دادگاه و یا پس از آن داشت

 درخواست، بدون تأخیر و پس از دریافت نظرات دادستان تصمیم بگیرد.

این است که نخست مشخص نیست که محکمه ملی باید آنچه را  المللی بیننکته قابل توجه در خصوص مقررات دیوان کیفری 

راجع به دستگیری و بازداشت متهم اقدام نماید.  که در اساسنامه پیش بینی شده را رعایت کنند و یا بر طبق قوانین داخلی،

به درخواست های ارائه شده توسط دیوان  ها دولتبرای حل این تضاد، فصل نهم اساسنامه که بعداً اصالح گردید پذیرفت که 

ه طبق این اصالحیه با وجود آنکه دستورات صادره ، بر طبق قوانین داخلی خود پاسخ دهند. پر واضح است کالمللی بینکیفری 

در تضاد است، اما مقررات راجع به دستگیری، بازداشت و تحویل متهمین،  ها دولتتوسط دیوان الزامی است و با اصل حاکمیت 

 00تخصیصی بر این اصل است. 

ته باشد، به هرحال در دیوان هم بر خالف دوم آنکه اوضاع و احوال استثنایی و اضطراری باید برای آزادی موقت متهم وجود داش

اصول حقوقی و اسناد حقوق بشر همچنان اصل بر بازداشت بوده و متهم برای استفاده از آزادی موقت، باید شرایط و اوضاع و 

او را  احوال استثنایی را ثابت کند. چون متهم باید تنها زمانی در بازداشت بماند که دادستان خطرات صدور قرار آزادی موقت

ثابت کند. و همچنین مقامات قضایی دولت مربوطه حق ندارد که وجود قراین و دالیل کافی علیه متهم را بررسی کند. به 

عبارتی به صرف وجود عناوین اتهامی در قرار دستگیری، توجه اتهامات مذکور نسبت به متهم مفروض است تا جایی که حتی 

رخواست کند. این مطلب در تضاد با حق تحقیق و بررسی و ارزیابی اتهامات وارده، متهم حق ندارد بررسی قرار صادره را د

توسط دولت متهم است. به همین خاطر متهم نمی تواند براین اساس، شرایط اضطراری و اوضاع و احوال استثنایی را عمالً ثابت 

                                                           
 .clark,2004, To words an International criminal procedure, Oxford uni,press,. Pp-249, 242ـ11
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وبه ویژه درماده  المللی بیندادگاه کیفری برخورداراست درفصل ششم اساسنامه  ها آنکند. حقوقی که متهم حین محاکمه از 

ماده  در اینآن مورد اشاره قرارگرفته است. این ماده به لزوم علنی، منصفانه وبیطرفانه بودن محاکمه اشاره دارد. همچنین  37

حضوری، حق ودرموارد دیگر به اطالع متهم ازمحتوای اتهام خود، وقت وامکان تدارک دفاع، عدم تأخیرغیرموجه دفاع، محاکمه 

استفاده ازوکیل، مترجم، عدم نیاز به اثبات بی گناهی توسط متهم، منع محاکمه مجدد متهم، پرداخت غرامت به متهم 

 بازداشتی تبرئه شده پس ازاثبات بی گناهی او وموارد دیگر اشاره شده است.

گسالوی و رواندا، متوجه می شویم که دیوان، و دادگاه های یو المللی بینبا وجود تمام تفاسیر فوق با مقایسه دیوان کیفری 

برای متهمان در خصوص قرار بازداشت موقت حقوق بیشتری را مد نظر قرار داده است. برای مثال شعبه مقدماتی بایستی 

 مطمئن شود که آیا متهم از حقوق پیش بینی شده در اساسنامه از جمله حق درخواست آزادی موقت آگاه است یا نه؟

اساسنامه آمده است. بر خالف موازنه احتماالت دادگاه های یوگسالوی و رواندا که اگر متهم نمی  30ر در ماده و این ام 

توانست عدم ضرورت ادامه بازداشت موقت خود را توجیه کند، و یا اگر دادستان ادامه بازداشت را ضروری می دانست او باید در 

روز یکبار از شعبه مقدماتی  02صورت تغییر یافته که متهم می تواند هر  بازداشت می ماند این مسئله در دیوان به این

و در این مورد دادستان دیوان دیگر نقشی 02درخواست کند که نسبت به تصمیم خودمبنی بر بازداشت موقت، بازنگری کند. 

 ندارند.

دی و یا شرایط آزادی تغییر دهد. یکی از شعبه ممکن است طی بازنگری های دوره ای یا موردی رأیش را در باره بازداشت، آزا

اساسنامه،  31ماده  3عواملی که به طورخاص مورد توجه قرار گرفته است طوالنی شدن دوره بازداشت است. به موجب بند 

شعبه مقدماتی باید مراقبت کند که شخص به سبب تأخیر ناموجه دادستان، برای دوره ای نامعقول در بازداشت نماند، اگر 

اساسنامه این مدت را پیش بینی  31ماده  3اطاله ای اتفاق افتاد، باید آزادی شخص مورد بررسی قرار گیرد. البته بند  چنین

میثاق حقوق مدنی و سیاسی است، زیرا این احتمال هست که شعبه مقدماتی به صرف  03ننموده است، این امر برخالف ماده 

د را نیز متعارف محسوب کند، یا اگر شعبه تأخیر غیر موجه را از ناحیه پیچیدگی موضوعات، تحقیقات با مدت زمان زیا

دادستان تشخیص دهد، بتواند به بهانه ها و دالیلی مانند شدت و گستردگی جنایات، مدت زمان بازداشت را متعارف و معقول 

 اعالم کند.

به اعطا یا رد آزادیشخص تحت تحقیق و تعقیب را  باالخره اساسنامه دیوان امکان تجدید نظر خواهی را از تصمیم دادگاه راجع

پیش بینی کرده است. این سیستم تجدید نظرخواهی ازآنچه دراساسنامه های دو محکمه یوگسالوی و رواندا پیش بینی شده 

حاکمه بود کاملتر و با تفصیالت بیشتری است. شعبه تجدید نظر ازکلیه ی اختیارات شعبه بدوی برخوردار است، درصورتی که م

بدوی راغیر منصفانه تشخیص دهد می تواند آن رأی رانقض یا اصالح کند. درصورت تجدید نظر خواهی متهم یادادستان به 

. شخص محکوم شده درشعبه بدوی تازمان 04نمایندگی او، رأی شعبه تجدید نظر نمی تواند نامساعدتر به حال متهم باشد

. درصورت 03خواهد ماندمگر آنکه شعبه بدوی به گونه دیگری تصمیم بگیرد تعیین تکلیف ازسوی شعبه تجدید نظر درتوقیف

تبرئه شدن متهم درمرحله بدوی، وی بالفاصله آزاد خواهد شد مگردرشرایط استثنایی که باتوجه به خطر فرارمتهم واحتمال 

کند. این تصمیم قابل تجدید  موفقیت دادستان درمرحله تجدید نظر، دادستان ازشعبه بدوی تداوم بازداشت متهم رادرخواست

                                                           
 200ـ میرمحمد صادقی، حسین، همان، ص: 02
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که نه بازداشت و نه آزادی شخص  شود میچنین استنباط  المللی نبی. در مجموع از مقرارت دیوان کیفری 03نظر خواهی است

موضوع فرآیند دادرسی در دیوان هیچ یک اصل و قاعده نیست، و تصمیم به هریک ازآنها نیازمند دلیل است، باتوجه به موارد 

گفت که دیوان در مقایسه با دادگاه های کیفری موقت که بازداشت را قاعده و آزادی را استثنا تلقی می کردند، از  فوق می توان

نظر رعایت حقوق متهم و مظنون مترقی تر و به موازین حقوق بشر متناظر تر و نزدیک تر است. البته الزم به توضیح است که 

 موقت رویه های مغایر با مقررات حقوق بشری وجود دارد. المللی بینهم در دیوان و هم در دادگاه های کیفری 

برای مثال از منظر موازین حقوق بشری شدت جرایم و یا ناقص بودن تحقیقات نمی تواند دلیل مناسبی برای ادامه بازداشت  

متهم که در اسناد  فرد محسوب شود و یا حق درخواست بررسی قانونی بودن بازداشت، به عنوان یکی از مهم ترین حقوق

و کنوانسیونهای حقوق بشری مکرراً مورد تأکید قرار گرفته، متآسفانه هیچ کدام در مقررات دادرسی دادگاه های  المللی بین

کیفری فوق پیش بینی نشده است. همچنین قابل ذکر است که هرچند طبق اصل برائت بایستی بازداشت پیش از محاکمه یک 

براساس مقررات عرفی خود، اصل را بر بازداشت  المللی بینحد ممکن کوتاه باشد. ولی دیوان کیفری استثنا محسوب شود و تا 

میثاق حقوق مدنی و سیاسی از حق داشتن  07متهم قرار داده، آزادی موقت وی را یک استثناء تلقی کرده است. در ماده 

ند بحث شده و حقوق فوق را برای متهم مقرر شده وکیل، مترجم و نیز حق مراجعه به شهودی که به نفع متهم رأی می ده

آمده ولی نه در رویه دیوان و نه در رویه دادگاه  المللی بیناست. این حقوق هرچند به طور محدود در اساسنامه دیوان کیفری 

 های کیفری چون یوگسالوی و رواندا، به درستی اجرا نشده است.

 

 اشتبند اول: معیارهای قانونی دستگیری و بازد

همانطور که در مباحث گذشته تشریح شد، دستگیری و بازداشت کردن افراد باید خالف قاعده و استثناء تلقی شود. شناخت 

موارد استثناء به تعیین معیار و شرایط قانونی نیاز دارد. این معیارها را می توان دو نوع ماهوی و شکلی دانست. شروط و 

و قواعد آئین دادرسی و ادله اثبات دادگاه  المللی بیننی می کند در مقررات دیوان کیفری معیارهای ماهوی که دستگیری را قانو

مقرر کرده  33ماده  0بند  "د  "ردیف  المللی بینموقت معین شده است. در اساسنامه دیوان کیفری  المللی بینهای کیفری 

اید از آزادی محروم گردد، مگر مطابق دالیل و آئینی شخص نباید مورد دستگیری یا بازداشت خود سرانه واقع شود، و نب "که 

 "که در اساسنامه مقرر شده است. 

اساسنامه دیوان قابل استنباط است و براساس این ماده،  30ماده  0دالیلی که دستگیری و بازداشت را توجیه می کند از بند 

دور قرار دستگیری شخص رادرخواست کند، اماشعبه دادستان درهر زمان، پس از شروع تحقیق، می تواند از شعبه مقدماتی، ص

در صورتی مکلف به صدور چنین قراری است که پس از تقاضای دادستان و ادله و اطالعات ارائه شده از سوی او، احراز کند که 

ثانیاً:  اوالً: دالیل معقولی وجود دارد بر اعتقاد به اینکه آن شخص مرتکب یکی از جرائم تحت صالحیت دیوان شده است.

 دستگیری او برای یکی از مقاصد ذیل ضروری به نظر برسد.

اطمینان از اینکه شخص روند تحقیقات یا دادرسی دیوان را مختل نمی کند، جلوگیری از ادامه ی ارتکاب آن جنایت یا جنایت 

در محاکمه. علی ایحال با مرتبط دیگری که از همان شرایط بر می آید و تحت صالحیت دیوان است و اطمینان از حضور او 

 توجه به مطالب فوق دو معیار عمده برای قانونی بودن دستگیری شناخته شده:

 وجود دالیل معقول حاکی از ارتکاب جرم توسط شخص دستگیر شونده -1
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 ضرورت دستگیری بنابر یکی از جهات یاد شده ی فوق -6

 

 بنددوم: مقدمات مربوط به معیارها

و اجرای مطلوب عدالت کیفری در  المللی بینبرای تضمین هرچه بیشتر معیارهای شناخته شده با توجه به مطالب ذکر شده 

 زمینه حق مصونیت از دستگیری و بازداشت مقدماتی چند الزم است که چند مورد را ذکر می کنیم:

 حق اطالع از دالیل دستگیری: -1

و مکمل "رعایت آئین قانونی  "خشی از تضمینهای قاعده حق آگاهی یافتن از دالیل دستگیری، یکی از حقوق شناخته شده و ب

حقوق بشر آورده شده است. این اسناد در  ای منطقهجهانی و  المللی بینحق آزادی شخص است. این حق در مهمترین اسناد 

03باید از دالیل دستگیری خود و اتهامات علیه خویش آگاه شود.  شود میاین اصل همسانند که هرکس دستگیر 
 

ی مثال طبق کنوانسیون اروپایی و امریکایی حقوق بشر شخص بازداشت شده حق دارد فوراً از اتهاماتی که مواجه با آن برا

 خواهد شد آگاه شود. هر چند ارائه اطالعات تفصیلی درباره ی اتهام یا اتهامات او در این زمان ممکن نباشد.

شخص دستگیر شده، در لحظه اجرای قرار دستگیری باید از علت آن ویژه،  المللی بینبه موجب مقررات دادگاه های کیفری 

ایجاب  المللی بینویژه درباره این حق چنین مقرر کرده که استانداردهای  المللی بینآگاه باشد. شعبه تجدید نظر دادگاه کیفری 

 می کند که مظنون دستگیر شده فورآ از دالیل دستگیری اش مطلع شود.

به حق مطلع شدن از دالیل دستگیری و بازداشت مقدماتی اشاره نشده است اما  المللی بیندیوان کیفری  در مقررات اساسنامه

اساسنامه دیوان که راجع به شروط مربوط به قرار دستگیری و چگونگی اجرای آن و غیر بحث شده  30با توجه به مقررات ماده 

 ل دستگیری است.همه حاکی از امکان استدالل برای وجود حق اطالع از دالی

قواعد آئین دادرسی و ادله اثبات دیوان به صراحت از حق مظنون به دریافت نسخه ای از قرار دستگیری  007البته در قاعده 

و این نشانگر این است که قواعد دادرسی دیوان در این زمینه  شود میسخن گفته شده که از سوی شعبه مقدماتی صادر 

 هماهنگ با اساسنامه است.

 حق مصونیت از هرگونه اجبار، تهدید، شکنجه، یا مجازات غیر انسانی -6

یکی از حقوق اساسی برای متهم حق مصونیت او از هرگونه اجبار و تهدید و مجازات غیرانسانی و موهن می باشد. حقوق ذکر 

حقوق مدنی و سیاسی،  المللی بینق میثا 7حقوق بشر بارها به تأکید آمده است. ماده  ای منطقهو  المللی بینشده فوق در اسناد 

 شکنجه و رفتار یا مجازات بی رحمانه، غیر انسانی یا موهن را منع می کند.

، درجایی که شکنجه به طور گسترده و سیستماتیک واقع شود آنرا یک جنایت ضد بشریت المللی بیناساسنامه دیوان کیفری 

ر مقام دولتی، یعنی توسط افراد خصوصی با انگیزه های شخصی، نیز تعمیم معرفی می کند، آن را به اعمال ارتکابی منتقل از ه

 می دهد و از این جهت قدری وسیع تر از تعریف کنوانسیون منع شکنجه است.

کنوانسیون منع شکنجه  21ماده  2ممنوعیت شکنجه مطلق است و هیچ وضعیتی نمی تواند سبب تعلیق آن گردد. طبق بند 

نایی اعم از جنگ یا تهدید به جنگ، بحرانهای سیاسی داخلی یا هر وضعیت اضطراری ملی دیگر نمی هیچ گونه شرایط استث

 تواند شکنجه را توجیه کند.

نباید مورد هیچ » )ردیف ب(، مقرر کرده که در جریان تحقیق، شخص  33ماده  0، در بند المللی بیناساسنامه دیوان کیفری 
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 «یا هر شکل دیگر رفتار یا مجازات بی رحمانه، غیر انسانی یا موهن واقع شود گونه اجبار، فشار یا تهدید، شکنجه

که این محاکم بر شرایط بازداشت متهمان نظارت داشته و  دشو میویژه چنین استنباط  المللی بیندادگاه های کیفری  ی رویهاز 

اه کیفری یوگسالوی سابق چندبار به اصالح شرایط در مواردی به اصالح آن پرداخته اند و برای مثال در پرونده بالسیکیچ، دادگ

 بازداشت او رأی می داد.

 حق اعتراض درباره ی قانونی بودن دستگیری و بازداشت و رفتار در حین بازداشت -5

یکی از حقوق مهم و اساسی برای متهم حق اعتراض او به دستگیری و بازداشت می باشد. این حق و تضمین آن در کنوانسیون 

 ق بشری به صراحت پیش بینی شده است.های حقو

هرکس حق آزادی اش سلب شده باشد استحقاق رجوع »مقرر کرده:  9ماده  3حقوق مدنی و سیاسی در بند  المللی بینمیثاق 

 به دادگاه را دارد، تا آنکه بدون تأخیر درباره ی قانونی بودن توقیفش تصمیم بگیرد و در صورت قانونی نبودن آن دستور آزادی

البته این مقررات تنها منحصر به اشخاص بازداشت شده نیست، بلکه شامل هرکسی که آزادی اش سلب « اش را صادر کند. 

 .شود میشده 

الزم به توضیح است که میثاق در این ماده نوعی نظارت قضایی بر دستگیری و بازداشت در نظر گرفته است و هدف از این 

ی است که به طور غیرقانونی دستگیر شده یا در بازداشت نگاه داشته می شوند. این مفهوم نظارت، حمایت از حق آزادی افراد

عبارتست از «هی بی اس کورپس». مقصود ازحکم 07شود میبیان « هی بی اس کورپس»در قالب یک عبارت التین یعنی 

 ارزیابی قانونی بودن بازداشت یا حبس.

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر  3ماده  3قوق بشر وارد شده است. برای مثال بنداین همان مفهومی است که در کنوانسیونهای ح

مقرر کرده که سلب آزادی فرد به طور مسلم می تواند مورد اعتراض واقع شود و چنین اعتراضی باید به سرعت از سوی 

 محاکمه ملی رسیدگی شود.

قابل تعلیق نیست، به همین خاطر بازداشت اروگوئه ای  حقوق بشر، حق بر هی بی اس کورپس المللی بینطبق نظر کمیته ی 

میثاق حقوق مدنی و سیاسی  9ماده  3ها را که طی یک دوره اقدامات تأمینی بدون رعایت هی بی اس کورپس بود، ناقص بند 

 است.

هی بی اس »  ویژه نه در اساسنامه و نه قواعد دادرسی به طور مشخص به موضوع المللی بیناگرچه دادگاه های کیفری 

 این محاکم آن را مورد توجه قرار داده است. ی رویهنپرداخته است ولی « کورپس

در مواردی شعبه تجدید نظر به صراحت اعالم کرده که امکان رجوع شخص بازداشت شده به یک ارگان قضایی مستقل برای 

البته از نظر دادگاه مقصود از « الً مسلم است. به موجب اساسنامه و قواعد دادرسی کام» بررسی قانونی بودن بازداشت خود 

نه اینکه آیا شخص مجرم است یا « ارزیابی قانونی بودن بازداشت یا حبس »عبارت است از  "هی بی اس کورپس "حکم 

 .00بیگناه

ش از هنگامی قابل استفاده است که شخص در طی فرآیند کیفری از حقوق اساسی ا« هی بی اس کورپس»از نظر ماهوی حکم 

جمله حق حمایت علیه دستگیری و بازداشت غیرقانونی، حق اطالع فوری از اتهامات و حقوق و حق محاکمه بدون تأخیر ناروا، 

 محروم شود.
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شعبه تجدید نظر درخالل برخی پرونده های دادگاه ویژه رواندا مواردی را در این زمینه مقرر کرده، از جمله اینکه هرگاه متهم 

توسل جدید و اعتراض را ثبت کند دادگاه باید آن را استماع کرده و بدون تأخیر درباره ی آن « بی اس کورپس هی » به آئین 

رویه دادگاه ویژه یوگسالوی سابق همچنین بیانگر آن است که این دادگاه اعتراضات شخص دستگیر و بازداشت «. حکم دهد

ورداستماع قرارداده است. برای مثال در پرونده داکمانویچ، دادگاه شده را مبنی بر ادعای تضییع حقوق فردی دراثردستگیری م

برخالف نظر دادستان، تأکید کرد که متهم جهت اعتراض به دستگیرش می تواند به نقض حاکمیت دولت استناد نماید. در 

کیل می شوند، شعبه برخالف شعب مقدماتی و بدوی، که موردی برای رسیدگی به پرونده ی خاص تش المللی بیندیوان کیفری 

 09تجدید نظر متشکل ازهمه قضات تجدید نظراست و به کلیه ی پرونده های تجدید نظر رسیدگی می کند. 

درباره کنترل و نظارت قضایی بر دستگیری و بازداشت  007قاعده  4در بند  المللی بینآئین دادرسی دیوان کیفری  در مقررات

 30ماده  0بند « ب»و « الف»یا قرار دستگیری به نحو درست مطابق با ردیفهای چنین آمده است: اعتراض نسبت به اینکه آ

صادر شده، باید درخواست کتبی به شعبه مقدماتی داده شود. این درخواست باید بیان گر مبنای اعتراض باشد. شعبه مقدماتی 

، شخصی که به دیوان 000به موجب قاعده پس از دریافت نظرات دادستان، باید بدون تأخیر درباره آن تصمیم بگیرد. همچنین 

تحویل داده شده است، از همان آغاز حق درخواست آزادی موقت را دارد و شعبه مقدماتی موظف است بدون تأخیر، پس از 

 مطالبه نظرات دادستان، در این باره تصمیم بگیرد.

 حق جبران خسارت ناشی از بازداشت ناموجه: -3

در حقوق بشر حق بر جبران خسارت شخص زیان دیده است و حق بر جبران خسارت ناشی از یکی از اصول مهم و اساسی 

 3است. برای مثال در بند  المللی بیندستگیری یا بازداشت غیرقانونی یکی از این حقوق است که مورد تأکید نظامهای ملی و 

یا بازداشت غیرقانونی باشد از حق الزم االجرای مدنی و سیاسی چنین آمده: هرکس قربانی دستگیری  لیالمل بینمیثاق  9ماده 

 غرامت برخوردار است.

اساسنامه چنین می گوید: هرکس  03ماده  0درباره جبران خسارت ناشی از بازداشت ناموجه در بند  المللی بیندیوان کیفری 

البته این دیدگاه دیوان »بهره مند شود. الزم االجرای دریافت غرامت  از حقوققربانی دستگیری یا بازداشت غیرقانونی بوده، باید 

. زیرا در مقررات این دو 21«درباره حق مطالبه خسارت توسط متهم در مقایسه با دادگاه های کیفری موقت، پیشرفته تر است

دادگاه چنین پیش بینی نشده است. با وجود نبود مقررات مشخص راجع به مطالبه خسارت به خاطر دستگیری یا بازداشت 

چنین دعاوی را  المللی بینه و غیرقانونی رویه این دادگاه ها نشان داده که قضات دادگاه ها تمایل دارند، مطابق با حقوق ناموج

بپذیرند. ولی با کمال تأسف دعادی مطالبه خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی مورد پذیرش دادگاه ها واقع نشده است. برای 

درخواست جبران خسارت جهت دستگیری و بازداشت غیرقانونی مورد پذیرش دادگاه قرار مثال در پرونده نیکولیج و الجیچ 

 نگرفت.
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 نتیجه گیری:

که به منظور دستیابی به متهم وممانعت از فرار  ها آنموقت به عنوان یکی از قرارهای تأمین کیفری و شدید ترین  قرار بازداشت

علت تضاد بایک سیاست مطلوب تقنینی وعدم سنخیت باآزادی انسانها همیشه و تبانی بامتهمان دیگر و شهود صادرمیگردد، به 

متعددی درجهت کاستن ویا ملغی نمودن آن تدوین گردیده  المللی بینمورد انتقاد شدید حقوقدانان وجرم شناسان بوده واسناد 

اکمه باید به عنوان آخرین راهکار خود متذکر شده که بازداشت قبل ازمح 04است. برای مثال سازمان ملل درتوصیه ی شماره 

وکوتاهترین دوره ی زمانی تقلیل یابد، یادرمیثاق حقوق مدنی وسیاسی اعالمیه حقوق بشر توصیه شده که بازداشت موقت نباید 

 به صورت یک قاعده کلی درآید.

لی در برخی موارد از جمله به هرحال از این پژوهش به خوبی قابل استنباط است که رویه و مقررات دیوان کیفری بین الم

استثنایی محسوب کردن آزادی موقت متهمان و عدم پیش بینی مدت نهایی بازداشت موقت در تضاد با اسناد حقوق بشری 

نسبت به محاکم ویژه سیستمی مترقی تر و  المللی بیناست. البته همان طور که در مباحث گذشته مطرح گردید دیوان کیفری 

 های دادگاهموقت به ویژه  المللی بینوجه زیادی به حقوق متهمان نشان داده اشت. اما دادگاه های کیفری به روز تر داشته و ت

نورنبرگ و توکیو در زمینه ی بازداشت موقت در بسیاری از موارد متعارض با اعالمیه حقوق بشر و اسناد مرتبط با آن دارد و 

ود استناد می کنند و همچنین رأی این دادگاههادربرخی موارد این دادگاه ها در توجیه عملکردشان به ساختار خاص خ

براساس مصلحت جویی ومنفعت طلبی کشورها ویا اشخاص ذی نفوذ می باشد و تبعیت اندکی از منابع حقوق بین الملل که 

را استثناء محسوب اصوالً معاهدات و رویه ها باید براساس آن باشد دارند و اصل را بر بازداشت موقت گذاشته و آزادی موقت 

 می نمایند که این برخالف موازین عالیه انسانی می باشد. ازمجموع مطالب این پژوهش نتایج زیربه دست آمد:

در زمینه ی بازداشت موقت در برخی موارد تعارضاتی با اعالمیه ی حقوق بشر و  المللی بینـ مقررات و رویه دیوان کیفری  0 

 اسناد مرتبط با آن دارد.

در بسیاری از موارد متر قی تر و پیشرفته تر از قوانین محاکم ویژه بوده و از نظر  المللی بیندیوان کیفری  ی رویهـ مقررات و  2

 صیانت از حقوق متهمان با اسناد حقوق بشر متناسب تر است.

 

 پیشنهادها

از جمله پیش بینی مدت نهایی بازداشت،  المللی بینجهت انجام اصالحاتی در دیوان کیفری  ها دولتـ ضرورت اقدام عملی  0

 ملغی نمودن بازداشت موقت اجباری و پیش بینی هیأت منصفه ومرور زمان جهت حفاظت از حقوق متهمان

 در جهت تطبیق نمودن نمودن و متناظر کردن مقررات این محکمه با اسناد بین الملللی حقوق بشر ها دولتـ لزوم اقدام 2 
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