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 چکیده
 اندركاران دست توجه مورد ربازيد از ، افراد يآزاد هيعل كننده محد د اقدام کي عنوان به موقت بازداشت

 در افاراد  يآزاد از تيا حما ناه يزم در يمتعادد  اسناد نيشمچن. است گرفته قرار كشورشا يظريك حقوق

 از. است شده اعالم   صادر يالملل نيب ي سازمانها   يبشر حقوق مدافعان توسط موقت بازداشت مقابل

 از اعام  يالملل نيب يظريك يدادگاشها هير  در كا ش ند،ينما يم جلوه عمل در اسناد نيا يتجل كه آنجا

.  باشاد  اساناد  نيا ا از دادگاشهاا  يبهرمند زانيم انگريب تواند يم ، موضوع نيا خصوص در موقت   ميدا

 انيا ب تواند يم يظريك نيتام کي عنوان به موقت بازداشت قرار نهيزم در يداخل حقوق يبررس نيشمچن

 شم. است زانيم چه به يبشر حقوق اسناد از يداخل حقوق يمند بهره زانيم كه باشد مطل  نيا كننده

 ليا متما اساناد  نيا به تر شيب يداخل حقوق ينيتقن استيس كه گردد يم مشخص اساس نيا بر نيچن

 .يالمللنيب يظريك يدادگاشها هير    قواعد به اي است

 .دينما يانيشا كمک يداخل حقوق ييايژو به تواند يم موضوع نيا يبررس نيچن شم
 

 يالمللا نيبا  اساناد  ،يداخل حقوق ،يالمللنيب يظريك يشادادگاه موقت، بازداشت: کلیدی گانواژ

 .برائت اصل بشر، حقوق

                                                 
 tahmasebi-d2@yahoo.com    2851-339912: سنده مسئول فاكسنوي *


              email-babi.freedom@gmail.com 
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 مقدمه

 طاول  در ي  كردن يزندان   متهم از يآزاد سل  يراستا در كه ينيتأم است ياقدام موقت بازداشت

 يگنااش  يبا  فرض   برائت اصل با موقت بازداشت تعارض. رديژذ يم صورت يدادرس از يقسمت اي تمام

 باعاث  ،ينا يتقن   ييجنا يشا استيس از يبرخ با آن تضاد نيشمچن   يقطع حكم صد ر از قبل متهم

 نظارات  ريتاأث  تحات   د م، يجهاان  جناگ  از ژس شناسان، جرم   حقوقدانان از يبرخ كه است شده

 شامار  باه  ماتهم  يآزاد هيا عل بار  يديا تحد كه اقدام نيا به را خود توجه ن،ينو ياجتماع دفاع مكت 

 يجهاان  يشاا  هيا اعالم مانناد  يالمللنيب اسناد در(. 182ص ،1383 ،يخوندآ) دارند معطو  ر د، يم

   يمادن  حقاوق  يالمللا نيبا  ثااق يم جملاه  از آن، بار  نااظر  يالمللا نيب يشا ونيكنوانس   بشر حقوق

 ديا با بلكاه . ديا درآ يكل قاعده کي صورت به دينبا موقت بازداشت كه شده امر نيا به هيتوص ،ياسيس

 نيا ا نيشمچنا . اباد ي كااشش  شام  ممكن حداقل به   شده احصاء قانون در حيصر صورت به آن موارد

 نيا ا رشگاذر  از(. 181ص ،1383 ،يآخوناد ) اباد ي اختصااص  اعدام مانند شاظريك اشد به ديبا قرار

. رفتيژاذ  صاورت  موقات  بازداشت نهيزم در كشورشا يبرخ يداخل حقوق در يجد تحول اسناد

 حقوق از تيحما ييار ژا وانيد   ملل سازمان بشر حقوق تهيكم گذشته دشه چند طول در رايز

 ماتهم،  حقوق به راج  مقررات ريتظس با ،يالمللنيب اسناد ياجرا بر ناظر ينهادشا وانعن به بشر،

 بار  عمل لذا است، محاكمه از شيژ ي  موقت يآزاد متهم حقوق جمله از كه كردند ينيب شيژ

 باه  يقاو  احتماال  شمچاون  يمتقن ليدال بر يمبتن ديبا موقت، بازداشت يعني قاعده نيا خال 

(. 46ص ،1379 ن،يلاو ) گاردد  ينيبشيژ مهم ميجرا در شم آن   ي  شدن يمخظ اي متهم فرار

 يآزاد بار  اصال  موقات،  بازداشات  ينيب شيژ رغم به بشر، حقوق يالمللنيب اسناد در نيشمچن

 ثااق يم 9 مااده  از 3 بند طبق  بر. شود يم محسوب استثناء کي شم بازداشت   شده، نهاده افراد

 محاكماه  انتظاار  در كاه  ياشخاصا  بازداشت.... »: آمده نيچن ياسيس   يمدن حقوق يالمللنيب

 اخاذ  باه  موكول است ممكن ي  موقت يآزاد اما باشد، يكل قاعده کي صورت به دينبا شستند،

. «ديا نما نيتاأم  ييقضاا  مراحال  ريسا   يدادرس جلسه در را متهم حضور كه شود ييشا نيتضم

-نيب   يداخل يشا كنظرانس كار دستور در يحت« محاكمه از قبل بازداشت» موضوع گرفتن قرار

 رفتاار    جارم  ارتكاب از يريشگيژ يبرا متحد ملل سازمان يشا كنگره   شا اجالس زي ن ،1يالملل

 يشاا  حال  راه باه  يابيدسات  ضار رت    موضوع تياشم از تيحكا امر نيا كه گرفته قرار محكومان با

 (. 68 ص،1385 ارجمند،) دارد را نهيزم نيا در كارساز   ديمظ

 است، معر  « اضير يرشنمودشا» به كه خود 13 شماره نامه هيتوص در ملل سازمان نيشمچن

 نيتار  كوتااه  باه    راشكاار  نيآخار  عنوان به ديبا محاكمه از قبل موقت بازداشت كه شده متذكر

 (.Garraud, 2003, p. 38) ابدي ليتقل يزمان د ره

                                                 
1
 united Nations Rules For Protection Of Juveniles Deprived Of Their Liberty, 1990. 
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 يبارا  بازداشات  قارار  صاد ر  گاردد،  يم مالحظه يبشر قوقح يالمللنيب دراسناد طوركه شمان نيبنابرا

 گرفتاه  نظار  در تيا اشم باا  ميجرا يبرا شم آن   يقانون ليدال بر يمبتن ديبا   بوده يياستثنا يامر متهم

 .رديگ قرار بازداشت، قرار صد ر شنگام ،ييقضا مقامات توجه مورد برائت اصل شمواره ديبا عال ه به شود،

 سالطه    خاواه  تيا تمام يشاا  د لات  از يبرخ تسلط علت به ستميب قرن د م مهين در شرچند

   ضاوابط  تيا رعا تااكنون  اما افت،ي شيافزا ايدن يكشورشا از يبرخ در موقت بازداشت طل ،

 است نشده سسرده يفراموش به كامل طور به موقت بازداشت قرار صد ر يبرا يقانون يارشايمع

 اصاول  قاانون  در باار  نينخسات  يبارا  زين رانيا يظريك حقوق در (.181 ص ،1383 خوندي،آ)

 موقت بازداشت گذارقانون ک،ينئوكالس   کيكالس مكات  نظرات از تيتبع به ،ييجزا محاكمات

 يدادرسا  نيآئا  قانون موج  به شم حاضر حال در. نمود ينيبشيژ را تياشم با   مهم ميجرا در

 شده ينيب شيژ ياجبار   يارياخت قال  د  در موقت بازداشت قرار صد ر1378 مصوب يظريك

 توانيم نمونه يبرا كه .داشت دنبال به حقوقدانان توسط شم را يانتقادات امر نيا چند شر. است

 ايا  «گاردد  فسااد  موجا   ماتهم  يآزاد» مانند؛ گذارقانون توسط مبهم ي اژگان از استظاده به

 526 مااده  موضوع ياطالعات هيتخل جرم مانند سبک ميجرا يبرا موقت بازداشت قرار ينيبشيژ

 در. نماود  اشاره را باشديم حبس ماه شش عمل نيا مجازات حداكثر كه ،ياسالم مجازات قانون

 تاا  ،يدادرسا  نيآئا  قاانون  يميتقاد  حاه يال در يظريك حقوق كاران اندر دست انتقادات نيا يژ

 حقاوق  ايا اح نقاانو  5  احاد  ماده  يتصو با نيشمچن. نمودند طر  بر را اشكاالت نيا يحد د

  احاده  مااده  نيا ا 5 بناد  در. شاد  داده قارار  افراد بازداشت   يريدستگ من  بر اصل ،يشهر ند

 شام،  يضار ر  ماوارد  در كاه  ديا نما يما  جابيا افراد بازداشت   يريدستگ من  اصل»: آمده نيچن

 .«است دهيگرد نيمع قانون در كه باشد يبيترت   حكم موج  به يريدستگ

 اسات،  برائات  اصل خال  بر موقت بازداشت چون كه دارد، امر نيا از تيحكا موارد نيا يتمام 

 از اساتظاده  ليتقل  يبرا را خود تالش قضات، يبرا ييشا تيمحد د   موان  جاديا با  ديبا گذارقانون

 يالمللا نيبا  يظريك يشا دادگاه مقررات   هير  در(. 138 ص ،1392 ي،خالق) .بندد كار به نيتأم قرار نيا

   ماتهم  حقاوق  تيرعا به قادر يخوب به بشر، حقوق يالمللنيب اسناد از رشگذر با رفت يم انتظار كه

   مقاررات  از يبرخا  در متأساظانه  ي ل باشند، موقت بازداشت مورد در يظريك حقوق اصول تيرعا

 ريا نظ شاا  دادگااه  نيا ا از يبرخا  توساط  صادره يآرا رتيمغا رايز شد؛ اجرا مورد نيا خال  شاهير 

 توجاه  باا  دادگاه شر كه گشت آشكار تي اقع نيا ر اندا   يوگسال ي يبرا يالمللنيب يظريك دادگاه

 ارائاه  را ماتهم  حقاوق  قيمصاد از يمتظا ت ريتظاس تواند يم كند، يم دنبال كه ياشداف   ساختار به

 يشاا  گااه داد هيا ر    اساناد  يبررس با كه است نيا در مقاله نيا موضوع به ژرداختن ضر رت. دشد

 نقااط  تيا نها در   ييشناساا  را مقررات   اسناد نيا ضعف   قوت نقاط توان يم يالمللنيب يظريك

 نيا ا يبررسا  ضامن  مقاله نيا در ر  نيا از .نمود شنهاديژ يداخل حقوق اندركاراندست به را قوت

   يمللا النيبا  يظريك حقوق مقررات كه شود يم ژرداخته شم مهم سؤال نيا يبررس به موضوعات،



 
  1391ستان زم   ژاييز، 2، شماره 3، د رهحقوق تطبيقي مجله مطالعات 86

 حقوق تطبيقيمجله  86

   جساته  بهاره  بشار  حقاوق  يالمللا نيبا  مؤثر   ديمظ اسناد از زانيم چه به يداخل حقوق مقررات

 ابتادا  بحاث  به  ر د يبرا. است كرده عد ل شاآن از   تعارض در اسناد نيا با يموارد چه در اناًياح

 .ميژرداز يم بشر حقوق يالمللنيب اسناد در متهم موقت بازداشت يبررس به

 بشر حقوق یالمللنیب اسناد در موقت بازداشت یابیارز :اول گفتار

 نيشمچنا    يقطعا  حكام  صد ر از قبل متهم يگناشيب فرض   برائت اصل با موقت بازداشت تعارض

 تحات  د م، يجهاان  جناگ  از ژس كه شد باعث ،يظريك حقوق اصول از يبرخ با نيتأم قرار نيا تضاد

 يشاا  اسات يس اعماال  خصاوص  در ،يمتعادد  يالمللا نيبا  اساناد  ن،يناو  ياجتماع دفاع مكت  ريتأث

   يمادن  حقاوق  يالمللنيب ثاقيم(. 62 ص ،1379 ن،يلو) گردند صادر موقت بازداشت هيعل يديتحد

 ونيكنوانسا  ،يبردگا  منا   مورد در1963 ژر تكل   1936 ونيكنوانس ،1966 دسامبر 16 در ياسيس

 كاار  من  مورد در كار يالمللنيب سازمان1972   1957 ونيكنوانس ،يجنگ رانياس مورد در 1949ژنو

 تنهاا  ،1973 وني كنوانس ييكايسند يآزاد مورد در كار يالمللنيب سازمان1951 ونيكنوانس ،ياجبار

 يشاا  هيا اعالم شاا  آن نيتار  مهام  كاه  يالمللنيب اسناد نيا در يكل طور به .است اسناد نيا از يا نمونه

 ديا نبا كاه  دهيا گرد ينا يب شيژا  اسات،  آن بار  نااظر  يالمللنيب يشا ونيكنوانس   بشر حقوق يجهان

 در حيصار  صاورت  باه  را آن ماوارد  ديبا بلكه نمود، فيتعر يكل قاعده کي صورت به را موقت بازداشت

، 1383 ،يآخوناد ) داد اختصااص  اعادام  ريا نظ ظرشاا، يك اشاد  باه  را آن ثغور   حد د   احصاء نيقوان

 مهلات  از ديا نبا موقات  بازداشات » :آماده  بشار  حقاوق  يير ژاا ونيكنوانس 5 ماده3 بند در(. 181ص

 ايا  بازداشات  مااده  نيا( c-1) بند در مندرج طيشرا تيرعا با كه شركس» نكهيا اي. «كند تجا ز معقول

 يشاا  تيا فعال اعماال  يبارا  صاالح  قاانون،  يساو  از كه يمقام اي يقاض نزد بالفاصله ديبا شود، فيتوق

 اسات  يمظهاوم  معقاول،  مهلات  حقوقدانان از يبرخ زعم به شرچند .«شود برده شده، شناخته ييقضا

 باه  ي لا  .باشاد  متظاا ت  آن خاص يشا يوگي  به توجه با   گريد ي ژر نده به يا ژر نده از تواند يم كه

 حقاوق   ييتضا  جهات  از را يمنظا  تبعاات  تواند يم رگوناگون،يتظاس علت به شم  اژه نيا رسد يم نظر

 .برشمرد ونيكنوانس نيا ضعف نقاط از توان يم را مورد نيا نيبنابرا. شدبا داشته دنبال به نيمتهم

 ينهادشاا  عناوان  باه  بشر، حقوق از تيحما ييار ژا وانيد   ملل سازمان بشر حقوق تهيكم نيشمچن

 يآزاد ماتهم،  ياساسا  حقاوق  از يكا ي كه اند نموده ديتأك نكته نيا بر ،يالمللنيب اسناد ياجرا بر ناظر

 ازمناد ين موقات،  بازداشات  يعنا ي اصال،  نيا خال  بر عمل نر يا از است، محاكمه از شيژ ي  موقت

 از 3 بناد  در (.46، ص 1379 ن،يلاو ) .اسات  متهم اخظا اي فرار به يقو احتمال شمچون يمتقن دالئل

 انتظاار  در كاه  ياشخاص بازداشت... »: آمده نيچن شم ياسيس   يمدن حقوق يالمللنيب ثاقيم 9 ماده

 اخاذ  باه  موكول است ممكن موقت يآزاد اما د،يآ در يكل قاعده کي صورت به دينبا شستند، محاكمه

 ضار رت . «دينما نيتأم ييقضا مراحل ريسا   يدادرس جلسه در را متهم حضور كه شود ييشا نيتضم

 دساتور  در مرتباه  نيچناد  يحت كه بوده مهم يالمللنيب جوام  نزد يقدر به موضوع نيا به ژرداختن
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. اسات  باوده  موضاوع  نيا ا متحاد  ملال  ساازمان  يشا اجالس   يالمللنيب   يداخل يشا نظرانسك كار

 باه  ديا با شاود،  ريدساتگ  كه شركس» ياسيس   يمدن حقوق يالمللنيب ثاقيم 9 ماده 2 بند براساس

 اتهاام  گوناه  شار  بار  ريدا يا هياخطار  قت اسرع در   گردد مطل  آن( علل) جهات از يريدستگ شنگام

 بشار  حقاوق  ي تهيكم با كساني يدگاشيد بشر حقوق يار ژائ وانيد. «دارد افتيدر را خود به منتس 

 عناوان  باه  تنهاا  آن، به نسبت يعموم العمل عكس اي   جرم شدت» نموده؛ اعالم يا هينظر در   دارد،

 .«دينما هيتوج نيمع مدت يبرا را متهم بازداشت تواند يم يياستثنا عامل کي

 يامار  بازداشات  قارار  صاد ر  ،يبشار  حقاوق  اساناد  در گردد يم مالحظه كه شمانطور نيبنابرا

 نگاردد،  ارائاه  دادساتان  توسط قرار، صد ر لز م يبرا يقانون يدالئل كه يزمان تا   بوده ياستثنائ

 .رديگ قرار ييقضا مقامات توجه مورد برائت اصل شمواره ديبا

 ،ياسي س يمدن حقوق يالمللنيب ثاقيم از الهام با 1976 سال در ملل سازمان ركليدب نيشمچن

 طاارح يراسااتا در كااه كاارد هيتوصاا كشااورشا بااه گاازارش آن در   كاارد منتشاار را يگزارشاا

 از قبال  بازداشات  تيا ممنوع   برائات  اصال    اصاالح  را خاود  مقررات يالمللنيب ياستانداردشا

 تكرار  جود با نيبنابرا(. zappala, 2003, p.168) دشند كاشش ممكن حداقل به را حكم تيقطع

 يالمللا نيبا  وانيا د نظر به كه مختلف يشا نهيزم در مشابه يشا مقررات   قواعد   شا نامه هيتوص

 نظار  ماد  قواعاد  اساتنباط  يبارا  يعرفا  ييمبنا عنوان به تواند يم شا نامه هيتوص نيا يدادگستر

 دسات  توجاه  دماور  اسناد   شا نامه هيتوص نيا قيدق صورت به عمل در ي ل رد،يگ قرار كشورشا

 وانيد نظر اعالم اساس بر شرچند. است نگرفته قرار ،يالمللنيب قضات   نيقوان موض  اندركاران

 عامال  کيا  عنوان به تنها آن، به نسبت يعموم العملعكس اي   جرم شدت بشر، حقوق ييار ژا

 ادامه در هك طور شمان ي ل د،ينما هيتوج ينيمع مدت يبرا را متهم بازداشت تواند يم يياستثنا

 نكاه يا گار يد باشاد،  يم اصل نيا خال  بر قاًيدق يالملل نيب يظريك يشا دادگاه هير  آمد خواشد

 تنهاا  را بازداشت قرار صد ر محاكمه، ي جلسه در متهم حضور بر ديتأك ضمن بشر حقوق تهيكم

 (.428 ص ،1389 ،يفضائل. )است دانسته قاعده کي عنوان به نه   استثناء کي عنوان به

 به نيقوان ريتظس جهت در ينوع به يشمگ يبشر حقوق اسناد نيا يتمام يكل طور به   نيبنابرا

 در يالمللا نيب يظريك يشا دادگاه هير  تر قيدق يبررس جهت ادامه در. اندبرداشته گام متهم نظ 

 حقاوق  يالملل نيب اسناد از شادادگاه نيا ياحتمال يهايبردار گرته زانيم   موقت بازداشت مورد

 .شود يم ژرداخته يالمللنيب يظريك يشا دادگاه در موقت بازداشت يابيارز به بشر،

 یالمللنیب یفریک یها دادگاه در موقت بازداشت: دوم گفتار

 جهاان،  مردم انيم در جنگ اتيجنا از شده جاديا تنظر ليدل به ،يجهان د م جنگ انيژا از ژس

 ، ويا توك   ناورنبرگ  يشاا  دادگااه  ريا نظ يالمللنيب يظريك موقت يشا دادگاه در نيمتهم يآزاد

 فاراشم  را ييقضاا  مقاماات  ينگرانا  موجبات توانست ينم آنان فرار احتمال اي   محاكمه، از شيژ
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 يشاا  دادگااه  ميتسال  محاكماه  انجام يبرا را نيمتهم جهان يشا د لت حال شر در رايز. دينما

 زماان  تاا  ديبا نيمتهم موضوع، نيا اساس بر(. Magnarlla, 2005, p.801) نمودنديم مذكور

   يوگسال ي يشا دادگاه در(. Zappala, 2003, p.1186. )ماندند يم يباق بازداشت در محاكمه

 حصاول  جهات  باه  موقات  بازداشات  شاا،  دادگااه  نيا با د لت چند يشمكار عدم ليدل به ر اندا

 هيا ر  يبررسا  باه  ادامه در. شد قاعده کي به ليتبد محاكمه مرحله در متهم حضور از نانياطم

 .شود يم ژرداخته موقت بازداشت خصوص در يالمللنيب دادگاه د  نيا

 سابق یوگسالوی یالمللنیب یفریک دادگاه

 قطعنامه  يتصو با تيامن يشورا ، نيگو شرز   يبوسن در يريدرگ يژ در 1993 سال اكتبر در

 د ستانه بشر حقوق   بشر حقوق ديشد نقض يبررس يبرا يونيسيكم كه كرد مقرر78 ي شماره

 نيا عملكرد   هير  اساس، نيا بر(. 227ص  ،1392 گران،يد   يخالق) شود ليتشك يالملل نيب

 اتهاام  شار  يازا باه  كاه  درآماد  صاورت  نيبد يالملل نيب يظريك يشا دادگاه ريسا يحت   دادگاه

 يبارا  يكااف  يمبناا  كه باشد داشته  جود يصحت بر محمول ليدل ديبا ظرخواستيك در مندرج

 (.Mcintyre, 2005, p. 206. )دشد ليتشك را متهم تيمحكوم

 يبارا  كاه  يبازداشتگاش در دادگاه به انتقال جهت   شده ريدستگ بالفاصله ديبا متهم آن از ژس

 ماتهم  يالزام بازداشت ينوع ، هير  نيا اساس بر لذا. 1شود يدارنگه شده، گرفته نظر در امر نيا

 نظاام  هيا ر  نيا ا حقوقادانان،  از يبرخا  زعام  به. گرفت قرار رشيژذ مورد دادگاه به  ر د بد  در

 يساال  وگي وهي  دادگاه ستميس در(. Feinberg, 2006, p.108) رفت ينم شمار به يكامل ييقضا

 نياي ا 65 قاعاده  در كاه  ياگوناه  به. شود داشته نگه بازداشت در متهم كه بود نيا قاعده ،سابق

 25 در مثاال  يبارا . باود  شاده  يياساتثنا  طيشرا به محد د موقت يآزاد ،باتاث ادله   يدادرس

 نيا ا اثبات بار   دانست شرط چند به منوط را 2چيدالل نليز موقت يآزاد دادگاه1996 سستامبر

 حضاور  حاق  ضار رت    متهم موقت بازداشت به الزام نيبنابرا. نهاد متهم د ش به زين را شر ط

 مراج  في ظا در مداخله تنها نه ،  ارده اتهامات يبررس يبرا گاهداد شع  از يكي در ي  يفور

 قواعاد  در شرچناد .اسات  تعاارض  در شم يالمللنيب يشا هيتوص با بلكه ، رفت يم شمار به ييقضا

 درخواست متعاقباً تواند يم متهم كه بود شده ينيب شيژ امر نيا يوگسال ي يشا دادگاه يدادرس

 مادت  چه گذشت از ژس كه بود نشده ژرداخته امر نيا به ي ل ،كند مطرح را خود موقت يآزاد

 درخواسات  صاورت  در   دارد  جاود  ماتهم  يبارا  حق ني،ا موقت بازداشت قرار صد ر از يزمان

 در عاال ه  باه  ر؟يخ اي شستند صادره قرار مجدد يبررس به مكلف ييقضا مقامات ايآ متهم مجدد

 حصاول  درخواست نيا مهم طيشرا از يكي ،يسال وگي يشا دادگاه يدادرس قواعد 65 ماد 2 بند

                                                 
 قواعد دادرسي دادگاه شاي يوگسال ي 64ماده  1

2 Delalic, case, 16 January, 1997. 
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 يگااش    موسا   ريتظاسا  سب  شم، ديق نيا لذا است، دادگاه در متهم حضور از دادگاه نانياطم

 (.72 ، ص1385 ارجمند،) برداشت برخواشد در را نيمتهم حقوق برخال 

  اژه حاذ   بار  يمبنا  65 قاعاده  ،1999 ناوامبر  32 در ،دادگااه  نشسات  نيكمي   ستيب در چند شر

 حاذ   اناد  گظتاه  دادگاه شع  يبرخ ي ل، شد  يتصو «متهم توسط يآزاد اثبات يياستثنا طيشرا»

 يبارا . شاود  ليتباد  قاعاده  کيا  به يآزاد   شده استثنا بازداشت كه ستين آن يمعنا به عبارت نيا

 نيا ا هيا وجت در.  اسات  تيا  اقع نيا ا ديمؤ 1چياكي ژر نده در موقت يآزاد به راج  دادگاه يرأ نمونه

 هيا عل ميجارا  نيمارتكب  اتهاام  خصاوص  در دادگاه نيا چون كه شستند نظر نيا به معتقد يبرخ هير 

 صلح هيعل  يديتهد نيمتهم نيا يآزاد بود، شده ليتشك يكش نسل    يجنگ اتيجنا   ، تيبشر

 مانناد ب يبااق  بازداشات  در جاه ينت حصاول  تا شا آن ديبا لذا آمد، يم حساب به يالملل نيب تيامن  

(Mose, 2005, p.140 .)تواناد  ينما  ده،ينرسا  اثباات  به شنوز كه ياتهامات  جود صر  است يهيبد اما 

 انيا م يتظاا ت  يوگساال  ي دادگااه  بعاال ه . ديا آ حسااب  باه   ر د باد   در متهم موقت بازداشت ليدل

 ژر ناده  در ثالم عنوان به.نبود قائل كردند يم ميتسل را خود دا طلبانه اي   شده ريدستگ كه ينيمتهم

 يعاامل  عناوان  به تواند ينم نيمتهم ياراد ميتسل كه كرد اعالم دادگاه ،3چيم يس   2چيكوژرسك يشا

 نيچنا  يمبناا  آنكاه  باه  توجاه  باا . شاود  محساوب  موقات  يآزاد باه  متهم درخواست رشيژذ يبرا

   ماتهم  ليا تحو در شا د لت يشمكار عدم اي  متهم، مجددا حضور عدم احتمال توان يم را يماتيتصم

 كاه  نماود  يما  ثابات  ديا با كاه  باود  متهم نيا بازشم لذا دانست، يآزاد شنگام به شهود ديتهد احتمال

 در نكاه يا ايا   . آ رد نخواشاد   جاود  باه  شهود يبرا را يخطر اي   شد خواشد حاضر دادگاه در مجددا

 عباارت  باه .ديا نما جلا   دارد، را كشاورشا  آن در حضاور  قصد متهم كه يكشور مقامات نظر يموارد

 داشاته  برعهاده  را موقات  يآزاد باه  متهم استحقاق عدم اثبات بار دادستان، آنكه يجا به گر،يد

 ذكار  باه  الزم البتاه . باود  دهيا گرد موقت يآزاد يبرا خود استحقاق اثبات به مكلف متهم باشد،

 دادگااه  يدادرسا  قواعاد  56 مااده  2بناد  بشار،  حقاوق  يالمللا نيبا  مجاام   فشار اعمال با است

 در تنهاا  هياصاالح  نيا انجام از شيژ كه معنا نيبد د،يگرد اصالح 1999 دسامبر در يوگسال ي

 موجا   باه  ي لا  داشات  را شيخاو  موقت يآزاد درخواست حق متهم يياستثنا  احوال ا ضاع

 يبارا  يخطار  ، يآزاد صاورت  در ماتهم  كاه  شد يم متقاعد دادگاه اگر 1999 سال ي هياصالح

 حاضار  دادگاه در زين مقرر موق  در   آ رد ينم  جود به اشخاص ريسا اي   ميجرا انيقربان شهود،

 .دينما صادر را ي  موقت يآزاد قرار توانست يم دادگاه شود، يم

 نيباد . ماناد  يباق دادگاه نيا هير  در اصل کي عنوان به شمچنان موقت بازداشت حال نيا با اما

 حقوق يالمللنيب اسناد در كه يدگاشيد با را خود مخالظت صراحت به يوگسال ي دادگاه  ،يترت

                                                 
1
 Jokic case decision on provisional Release, 20 Feb.2002. 

2
 Kupreskic , case , decision on provisional Release JULY 1990. 

3
 Simic, case, 29 May, 1996. 
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 مثاال  يبارا . اسات  نماوده  اعالم است، موقت بازداشت شدن يتلق استثناء آن   دارد،  جود بشر

 موازناه  اريا مع اسااس  بار  اسات  يكااف  ماتهم  كرد، اعالم کيسنيكرا هيقض در يوگسال ي دادگاه

 اريا اخت در كاه  يامكاناات  اما دينما ثابت موقت بازداشت خصوص در را خود اظهارات 1احتماالت

 كاه  ينيتاأم  قارار  کيا  عناوان  باه  موقات  بازداشت بودن ديشد   سو کي از دارد قرار دادستان

 خصاوص  در .ساازد يما  ديا ترد قابل را مذكور ميتصم گريد يسو از دارد مجازات هيشب يتيماش

 يالمللا  نيبا  يظار يك يشاا  دادگاه قاعده نيا اساس بر كه است حيتوض به الزم احتماالت موازنه

 اگار  كاه  دادناد  قرار صورت نيا به را خود هير  يبشر حقوق نيمواز به توجه يراستا در موقت

 صاحت    برسااند  اثبات به را خود موقت يآزاد بر مؤثر عوامل از يكي توانست يم متهم چنانچه

 كاه  دشاد  احتماال  شام  دادگااه    باشد داشته ينسب يبرتر آن صحت عدم به نسبت ي  يادعا

 اثباات   اقا   در كناد  زيتجو را ي  موقت يآزاد تواند يم است  اق  به مقر ن ي  ياثبات يلهاد

 گريد يسو از متهم بودن بازداشت   يدگيرس بودن يطوالن ليدال به ييسو موارداز نيا در ادله

 كاه  2ليا دال در ديا ترد قاعده خال  بر. بود يكاف حضور احتمال  صر  رفت ينم شمار به الزم

 اثباات  باه  را خاود  حضاور  دادگااه  در ستيبايم موقت يآزاد خوداز ي استظاده جهت در متهم

 اثبات بر يمبن متهم يادعاشا احراز عدم بر را اصل كه بود نيا دادگاشها هير  ر ش نيا در.رساند

 ثابات  آن خاال   كاه  آن مگر دادند يم قرار موقت يآزاد از استظاده جهت ي  درخواست ليدال

 .3گشتيم اعمال ر اندا دادگاه در   يوگسال ي دادگاه ليتشك ليا ا در رياخ هينظر شد يم

   شاد  يما  محسوب قاعده کي بازداشت،   استثناء ،1999 از قبل متهم موقت يآزاد ، جهينت در

 اداماه  در كاه  طاور  شماان  البتاه . باود  گرفته قرار متهم ي عهده بر زين اثبات بار ل،يدل نيشم به

 .(Mcintyre, 2005, p. 271). است مانده يباق اصل کي عنوان به چنانشم بازداشت آمد، خواشد

 احاوال    ا ضااع  اثباات  به ملزم متهم چند شر كرد اعالم چيكال ژر نده در يوگسال ي دادگاه رايز

 نكاه يا اي.4دينما ثابت را دادگاه در حضور مانند يگريد طيشرا ديبا شمچنان اما ست،ين يياستثنا

 سات ين معناا  نيا ا به يياستثنا احوال   ا ضاع عبارت حذ  ، كرد اعالم دگاهدا نيبردان هيقض در

 قادر متهم آنكه فرض به طيشرا نيا يتمام با. است شده قاعده کي به ليتبد نيمتهم يآزاد كه

 نداشات،   جود موقت يآزاد قرار صد ر بر يمبن دادگاه يبرا يالزام بود، مذكور طيشرا اثبات به

 .باشد قرار نيا صد ر عدم يبرا يليدل توانست يم متهم، ازداشتب مدت طول لز م رايز

 چشام  باه  نكتاه  چناد  بشار  حقاوق  يالمللا نيبا  اساناد  با دادگاه نيا هير  نيب سهيمقا مقام در

 يوگساال  ي دادگااه  هير  در بود، يبشر حقوق اسناد ديتأك مورد كه برائت اصل آنكه ا ل خورد، يم

                                                 
1
 Balance of probabilities. 

2
 Beyonda Reasonable Doubt. 

3
 <http://65.18.216.88/englicc> 2013/12/01. 

4
 Galic, case , July, 2002, Para, 4. 
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 اسات  آن برائات  اصل ياقتضا رايز.  است دهينگرد تيرعا لكام طور به موقت بازداشت خصوص در

 خاال   عناوان  به بازداشت   باشد آزاد مناس  نيتأم با متهم ت،يمحكوم حكم صد ر از قبل تا كه

 در ماتهم  حضاور  بار  اصال  يظريك حقوق   بشر حقوق نيمواز اساس بر بعال ه شود، شناخته اصل

 دادگااه  هيا ر    مقاررات  در آنكاه  حاال  كناد،  ثابت ار آن خال  دادستان آنكه مگر است شا دادگاه

 (.249 ص ،1392،يفضائل) بود شده داده قرار متهم حضور عدم بر اصل يوگسال ي

 :رواندا یالمللنیب یفریک دادگاه -2

 شاكل  يكش نسل موارد نيتر خشن از يكي ر اندا، در تونس مردم قوم كشتار دنبال به 1994 سال در

 در تيا امن يشاورا  ،1994 هيا ژ ئ ا ل در. شدند كشته نظر ونيليم مين از شيب ، آن جهينت در   گرفت

 يبارا  يونيسا يكم آن، موجا   به كه كرد مقرر    يتصو را يا قطعنامه ،يانسان فاجعه نيا به  اكنش

 ص ،1392،يخاالق . )شاود  ليتشاك  يكش نسل   يالملل نيب د ستانه بشر حقوق ديشد نقض يبررس

 شظاتم  فصال  مقاررات  اسااس  بار    955 قطعناماه  موجا   باه    1994 امبرنو در آن دنبال به( 228

   بشار  حقاوق  ديشاد  نقض مسئوالن مجازات    يتعق يبرا ر اندا، يالمللنيب يظريك دادگاه منشور،

 يالمللا نيبا  دادگااه  ليتشاك  از يكما  ي فاصاله  به دادگاه نيا كه نيا به نظر. شد ليتشك يكش نسل

 را ياديا ز يشاا  شباشت يدگيرس ر ند در شم دادگاه نيا يدادرس رراتمق شد، جاديا سابق يوگسال ي

 يوگساال  ي دادگاه در بعدشا كه يديشد مقررات از يبرخ يحت. داشت يوگسال ي يالمللنيب دادگاه با

 يبارا  ماناد  يبااق  رييا تغ بد ن ر اندا دادگاه يدادرس قواعد در كرد، رييتغ موقت بازداشت خصوص در

   ماناد  يما  يبااق  موقات  بازداشات  در ديبا متهم ر اندا، دادگاه يدادرس قواعد 65 ماده 2 بند در مثال

   دادگااه  در حضور اثبات بر عال ه خود، يآزاد يبرا ديبا نمود، يم را خود يآزاد درخواست چه چنان

 اثباات  به شم، را بود نشده ينيب شيژ آن يبرا ياريمع كه يياستثنا احوال   ا ضاع شهود، ديتهد عدم

 .گشت دادگاه د  نيمتهم انيم ينابرابر نوع کي جاديا باعث امر نيشم لذا .رساند يم

 يآزاد قارار  صاد ر  به مبادرت توان يم يزمان تنها كرد اعالم ر اندا دادگاه ساگاشوتو، ژر نده در مثال يبرا

 يامار  (.Mose, 2005, p.19) برسد اثبات به متهم توسط يياستثنا احوال   ا ضاع تمام كه نمود موقت

 ملال  ساازمان  آنكاه  رغام  يعلا  نيبناابرا . گشات  ينما  اعماال  شدت نيا به يوگسال ي دادگاه در كه

 نظار  ماد  ر اندا دادگاه اساسنامه در عدالت ياجرا يبرا را د ستانه بشر الملل نيب حقوق يدستا ردشا

 امار  نيا ا ساب   دادگااه  نيا ا مقررات در موقت بازداشت اصول تيرعا به يتوجه يب اما بود، داده قرار

 نيا ا يشاا  زنادان  در ياديا ز اريبس انيزندان   باشد نهيشز ژر ر اندا د لت يبرا ر اندا، دادگاه كه گشت

 .نشود يانسان فاجعه نيا بازماندگان به يتوجه شم گريد يسو از  . شوند حبس كشور

 د،يا آ يم بدست تي اقع نيا موقت بازداشت مورد در يالملل نيب دادگاه د  نيا نيب سهيمقا مقام در

   نمودناد،  يم اعمال موقت بازداشت بر حاكم قواعد اعمال در را ي احد باًيتقر هير  دادگاه شرد  كه

 .گردد يم آشكار قواعد نيا با بشر حقوق يالمللنيب اسناد مخالظت  ضوح به آمد كه آنچه به بنا
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 رواندا و سابق یوگسالوی دادگاه در موقت یآزاد موثر عوامل -3

 بازداشت ولط 3-1

 را موقات  يآزاد تواند يم كه باشد يعامل   يياستثنا تي ضع کي تواند يم بازداشت د ره طول

 ارائاه  اساتاندارد  باه  بااره نيا در سابق يوگسال ي دادگاه(. 416 ص ،1389، يفضائل) كند هيتوج

 نيا ا در يبررسا  يبرا را عامل شظت كه نموده هيتوج ،بشر حقوق ييار ژا ونيسيكم توسط شده

 تيا ماش باه  نظار  بازداشت طول -2 متهم موقت بازداشت ي اقع طول -1:دينما يم اعمال نهيزم

 يدادرسا  ريخأتا  در آن نقاش    متهم رفتار -4 بازداشت آثار ريسا   ياخالق ،يماد آثار -3 جرم

 مقاماات  رفتاار  -7 قاات يتحق اداره   تيشادا  وهيشا  -6 ژر ناده  قيا تحق به مربوط مشكالت -5

 موقات  يآزاد خواسات  در رد باه  مربوط يأر ضمن ،چيبالسك ژر نده در استانداردشا نيا. ييقضا

 در زيا ن ر انادا  دادگااه  نيچنا  شام . (Silvia, 2007, p.45) است شده  اق  دادگاه دييتا مورد ،متهم

 تواناد يم يياستثنا طيشرا احراز در كه است يعامل بازداشت طول كه نيا دييأت با ياباشيكان ژر نده

: گظات  ار ژاا  دادگااه  آن در كاه  شاد  1نرياسات    مرمنيز ژر نده ادآ ري ،كند هيتوج را موقت يآزاد

 .«شود يابيارز آن خاص طيشرا با مطابق مورد شر در ديبا يدادرس طول بودن معقول»

 سالمتی متهم 3-2

شود   شرگاه  ضعيت ساالمتي   ضعيت سالمتي متهم عاملي است كه در اعطا آزادي موقت مالحظه مي

در اين زميناه آراء دادگااه يوگساال ي    . شودآزادي موقت داده مي ، ي با شر نوع بازداشتي ناسازگار باشد

چاون خاودش تساليم     ،زيرا در مورد سميج. قابل ذكر است2شاي د كيچ   ميالن سميچ سابق در ژر نده

ان شام باا آزادي ا    دادسات  ،باوده برد كه مستلزم مراقبت ر زانه ماي شده بود   از بيماري جدي رنج نمي

البتاه ذكار ايان    . دالري سسرد    ي را آزاد نماود  25222اي لذا جمهوري صربستان  ثيقه ،مخالف نبود

در  ،شرگاه امكان مراقبات شااي الزم در بازداشاتگاه باشاد     ،مطل  الزم است كه در صورت بيماري متهم

را باه دليال   3درخواست آزادي راتاگانادا  براي نمونه دادگاه ر اندا . شودخواست آزادي موقت ژذيرفته نمي

 .شاي ژزشكي الزم در يک بيمارستان از ا  به عمل آمده بودچون قبال مراقبت ،بيماري رد كرد

 تضمین حضور متهم برای محاکمه 3-3

معيار ديگر آزادي موقت اين است كه دادگاه متقاعد گردد كه متهم اگر آزاد شود براي محاكماه  

دادگااه در رد درخواسات آزادي موقات گظات حتاي  ثيقاه        4چيده بالساگ در ژر نا . خواشد آمد

زيارا   ،براي تضمين حضور ماتهم در محاكماه كاافي نيسات     ،سنگيني مانند يک ميليون مارک

                                                 
1
Zimmerman and steiner case 13 July 1983 series a NO 66 para.24. 

2
millan simic,case No IT-17 Aprill 1998. 

3
 Rutaganda, case , ICTY 25 Sep.1996. 

4
 Blaskic, case, ICTY, 20 Dec.1996. 
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لذا تضامين حضاور   . جنايات اتهامي  ي بسيار سنگين است   مجازات آن نيز شديد خواشد بود

 .ي دادگاه مي باشد از ديگر شرايط است متهم براي محاكمه كه ژذيرش تضمين شم بر عهده

 نداشتن خطر برای بزه دیده گان شهود یا دیگران 3-4

ديگر شرط ژذيرش درخواست آزادي موقت متهم اين است كه دادگاه به شر نحو احاراز كندكاه   

دادگاه يوگسال ي ساابق  . خطرناک نمي باشد گان شهود يا ديگر افرادآزادي متهم براي بزه ديده

  يا ژر نده دالليچ يا لند ز دادگاه به سب  نبود شرط تضمين حضاور ماتهم     1نده دليچ در ژر 

البتاه  . گان شهود   ديگران دادگاه درخواسات آزادي را رد كارد  نيز خطر نداشتن براي بزه ديده

 .باشداستماع نظر د لت ميزبان شم مي تواند از ديگر شرايط آزادي موقت متهم 
 

 یلمللا نیب یفریک وانید -4

   يكشا  نسال  يعنا ي يالمللا نيبا  ميجارا  نيمهمتر به كه است ينهاد يالمللنيب يظريك وانيد

 (.Huber, 1999, pp.1-25) ديا نمايم يدگيرس تجا ز جرم   يجنگ ميجرا   تيبشر هيعل ميجرا

 يظار يك وانيا د بودند، شده ليتشك موقت صورت به كه ر اندا   يوگسال ي يشا دادگاه برخال 

 از جهاان  افاراد  از تيا حما يراستا در كه است يدائم يالمللنيب يظريك دادگاه کي يلالمل نيب

 اسااس  نيا ا بار .گشت ليتشك د،ينما يم نگران را يالملل نيب جوام  كه يميجرا با مقابله قيطر

  يتصاو  باه  يرأ متحاد  ملال  ارياالخت تام ندگانينما کيسلماتيد كنظرانس 1998 هيژ ئ 17 در

 نيا ا سيتأس(. 82ص ،1385 ،يباقر عتيشر) .كرد اعالم   صادر را وانيد نيا اساسنامه سيتأس

 ة اقعا  نيا ا از متحاد،  ملال  ساازمان   قات  كال  ريدب كه نمود يم جلوه ارزش با يقدر به وانيد

 يظريك وانيد كار اساس آغاز، از. نمود ادي «ندهيآ يسالها به ديام از ياهيشد» عنوان به يخيتار

 آن در جهاان  يشاا د لات  يشمكاار  كاه  است صورت نيبد قاتيتحق به يدگيرس در يالمللنيب

 نهااد  جااد يا  ضا   باا  شام  يالمللا نيبا  يظار يك وانيد اساسنامه نهم فصل لذا. است شده ينيبشيژ

   يريدساتگ  نيشمچنا . است نموده طل  را خود با كشورشا يالمللنيب يهايشمكار ،ييقضا معاضدت

 ۀعهاد  بار  كه است يظيتكال جمله از ،يالمللنيب يظريك وانيد به ليتحو زمان تا متهم موقت بازداشت

 شيژا  اساسانامه  19 مااده  1 بند اساس بر كه است آن توجه قابل نكته اما. است شده نهاده شا د لت

 يآزاد رشيژاذ  لذا. رديگ صورت يمل نيقوان با مطابق ديبا متهم ليتحو   يريدستگ كه دهيگرد ينيب

 اساسانامه  براسااس  نيشمچن. شود رفتهيژذ توانديم استثناء کي عنوان هب وان،يد نيا در متهم موقت

 ديا با عضاو  د لات  ماتهم،  ليا تحو   يريدساتگ  درخواسات  افتيدر از ژس ،يالمللنيب يظريك وانيد

 بارخال   .دشاد  انجاام  را ماتهم  بازداشات    يريدستگ اقدامات خود، يداخل نيقوان اساس بر بالفاصله

 ديا با كشاورشا  آن   باود  نشاده  ينا يب شيژا  آنها يبرا يحق نيچن كه اندار    يوگسال ي يشادادگاه

                                                 
1
 Hazim Delic, case, ICTY, 24 Oct.1996. 
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 يداخلا  ماد ن  نيقوان براساس نه   ر اندا   يوگسال ي يشا دادگاه ليتشك اساسنامه   قواعد براساس

 اساسانامه  59 مااده  3   1 يبنادشا  براساس نيشمچن.نمودند يم متهم موقت بازداشت به ،اقدام خود

 يملا  محكمه   بوده يياستثنا يامر موقت يآزاد يبرا متهم درخواست حق يللالمنيب يظريك وانيد

 در ،يياساتثنا  احاوال    ا ضاع   طيشرا يبررس ،يارتكاب جرم تياشم گرفتن نظر در اساس بر توانديم

 ناوع  گارفتن  نظار  در نيشمچن. (162ص ،1384 ه،يتا رن) .دينما يريگميتصم ي  موقت يآزاد مورد

 ماؤثر  عوامال  گار يد از ،يمقادمات  شاع   يشاا هيتوصا  به توجه   وانيد در متهم ليتحو يبرا نيتضم

 .است متهم موقت يآزاد مورد در يريگميتصم

 مشاخص  نخسات  كاه  اسات  نيا ا يالمللنيب يظريك وانيد مقررات خصوص در توجه قابل نكته

 طباق  بار  اي   دينما تيرعا شده ينيب شيژ اساسنامه در كه را آنچه ديبا يمل محكمه كه ستين

 فصل تعارض، نيا حل يراستا در.كند اقدام نيمتهم بازداشت   يريدستگ به راج  ،يداخل نيقوان

 وانيا د توساط  شده ارائه يشادرخواست به شا د لت كه رفتيژذ شد، اصالح بعداً كه اساسنامه نهم

 نماود؛  تداللاسا  گونه نيا توان يم لذا. دشند ژاسخ خود يداخل نيقوان طبق بر ،يالمللنيب يظريك

 د لت تيحاكم اصل با   است يالزام يالمللنيب يظريك وانيد توسط صادره دستورات آنكه رغم به

 نيا ا بار  يصا يتخص ن،يتهما م ليا تحو   بازداشت ،يريدستگ به راج  مقررات اما دارد، تعارض شا

 ييتثنااسا    العااده فاوق  احوال   ا ضاع آنكه د م(. Clark, 2004, pp.242-249.)است يكل اصل

 بار  اصال  شمچناان  ،يالمللا نيبا  اساناد  خاال   بر لذا باشد، داشته  جود متهم يآزاد يبرا ديبا

 يامار  كند، ثابت را يياستثنا احوال   ا ضاع ، خود موقت يازاد يبرا ديبا متهم   بوده بازداشت

 دساتان دا كاه  بماند يباق بازداشت در يزمان تنها ديبا متهم رايز است، يحقوق اصول برخال  كه

 حق يمل محكمه نيشمچن .باشد بازداشت در دينما ثابت را ي  موقت يآزاد قرار صد ر خطرات

 ريغ اي يضر ر يبررس بعال ه. ريخ اي دارد  جود متهم هيعل يكاف قرائن ايآ كه كند يبررس ندارد

 ريمسا  در ماان   جااد يا عادم    دادگااه  در حضاور  از نانياطم يبرا متهم بازداشت بودن يضر ر

 گار، يد عباارت  به. باشدينم يمل محكمه في ظا از م،يجرا ارتكاب ادامه از يريجلوگ   قاتيحقت

 مظار ض  متهم به نسبت مذكور اتهامات توجه ،يريدستگ قرار در ياتهام نيعنا   جود صر  به

. ديا نما درخواسات  را صاادره  قرار يبررس ندارد حق شم متهم يحت كه ييجا تا است شده يتلق

 ر  نيا ا از. اسات  يداخلا  د لات  توساط   ارده اتهامات يابيارز   يبررس حق با ارضمتع امر نيا

 .رساند اثبات به عمل در را يياستثنا   العادهفوق احوال   ا ضاع اساس، نيا بر تواندينم متهم

 يبارا  را يشتريب حقوق ر اندا،   يوگسال ي دادگاه برخال  يالمللنيب يظريك وانيد حال نيا با

 ناان ياطم ديا با يمقادمات  شعبه نكهيا رينظ است، گرفته نظر در بازداشت قرار خصوص در متهم

 حاق  جملاه  از شاده،  ينا يبشيژا  اساسانامه  در ي  يبارا  كاه  يحقاوق  از متهم كه كند حاصل

 آماده  اساسانامه  58 مااده  در صاراحت  به امر نيا لذا. ريخ اي است آگاه موقت يآزاد درخواست

 در متهم اگر نكهيا بر يمبن ر اندا   يوگسال ي يشادادگاه تلخ هتجرب به توجه با نيشمچن. است
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 اداماه  ضار رت  عادم  توانساته ينما  احتمااالت،  موازناه  اريمع براساس يالمللنيب يظريك دادگاه

 يضار ر  را بازداشات  اداماه  دادساتان  نكهيا اي  د،ينما اثبات اي هيتوج را را خود موقت بازداشت

 نيباد  يالمللا نيبا  يظار يك وانيا د در امار  نيا. مانديم بازداشت در كماكان ديبا ي  دانستيم

 نسابت  كه كند درخواست يمقدمات شع  از كباري ر ز 12 شر توانديم متهم كه شد اصالح صورت

. (228 ص ،1383 ،يصاادق  محمد ريم) .ندينما يبازنگر موقت، بازداشت بر يمبن خود ميتصم به

 6 مااده  بناد  2 در راساتا  نيا ا در.دينماينم ظايا را ينقش چيش گريد وانيد دادستان امر نيا در  

 يآزاد درخواسات  تواناد  يم يريدستگ قرار موضوع شخص»: است آمده نيچن وانيد اساسنامه

 طيشرا كه شد متقاعد اگر شعبه نيا ،دينما يمقدمات شعبه ميتقد محاكمه زمان تا را خود موقت

 «.كناد  آزاد شارط  بد ن اي مشر ط طور به را ي  تواند يم است حاصل 58 ماده 1 بند در مقرر

 مطرح را درخواست نيا زمان شر تواند ينم متهم بشر، حقوق يالمللنيب اسناد خال  بر شرچند

 محاكماه  از شيبا  مرحلاه  مختص حق نيا ،يدادرس قواعد 118 ماده 2 بند داللت به رايز كند،

 ينا يب شيژا  حقوق گريد از. ندارد  جود متهم يبرا يحق نيچن محاكمه از ژس  اق  در   .است

 يساسر  بازداشت در محاكمه از قبل را يمعقول ريغ مدت دينبا ي  كه است نيا متهم يبرا شده

 خال  بر شم امر نيا است، ننموده ينيبشيژ را مدت نيا اساسنامه 62 ماده 4 بند شرچند .كند

 صار   باه  توجاه  باا  كه ددار  جود احتمال نيا رايز.است ياسيس   يمدن حقوق ثاقيم 16 ماده

 يتلقا  متعاار   زيا ن را مدت يطوالن قاتيتحق ،يمقدمات شعبه مطر حه، موضوعات يدگيچيژ

 صيتشاخ  ناموجه را دادستان هيناح از آمده  جود به ريتأخ يمقدمات شعبه اگر يحت اي. دينما

 تبازداشا  زمان مدت ادعا، مورد اتيجنا يگستردگ   شدت شمچون يليدال به تواند يم دشد،

 ميتصام  از ينظرخواش ديتجد امكان رشيژذ با وانيد اساسنامه چند شر. دينما اعالم معقول را

 مظناون  اشاخاص  حقوق تيرعا نظر از ، يتعق تحت شخص يآزاد رد اي اعطا بر يمبن دادگاه

 يالمللا نيبا  نيماواز  باا    تر رفته شيژ يالمللنيب يظريك موقت يشا دادگاه به نسبت متهم اي

 .است تر کيزدن بشر حقوق

 موقات،    دائام  از اعام  يالمللا نيبا  يظريك يشا دادگاه   المللنيب يظريك وانيد در نيچن شم

 درخواسات  حاق  مثاال  يبرا. دارد  جود يبشر حقوق نيمواز با ريمغا ياهير  گردديم مالحظه

 يلمللا انيبا  اساناد  در كه متهم حقوق نيترمهم از يكي عنوان به بازداشت، بودن يقانون يبررس

 دهيا نگرد ينا يبشيژا  يظار يك يشاا دادگاه يدادرس قواعد در بود، شده ديتأك آنها به بشر حقوق

 بار  يليدل تواندينم م،يجرا شدت اي   قاتيتحق ماندن ناتمام بشر حقوق دگاهيد از نكهيا اي. است

 شار . اردد  جاود  دادساتان  يبرا حق نيا شادادگاه ي هير  در اما. گردد يتلق فرد بازداشت ادامه

 تاا    شاود  يتلقا  استثناء امر کي محاكمه از شيژ بازداشت كه است آن برائت اصل اقتضاء چند

 را اصل خود، مقررات شدن يعرف اساس بر يالمللنيب يظريك وانيد ي ل .باشد كوتاه ممكن حد

 يالمللا نيب اسناد در. اند نموده يتلق استثناء کي را ي  موقت يآزاد   داده، قرار متهم بازداشت بر
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 باا  موقت بازداشت رتيمغا صراحتاً ياسيس   يمدن حقوق يالمللنيب ثاقيم 17 ماده در بشر حقوق

 صاورت  در» اسات  آماده  ثااق يم 17 مااده  در اسات،  شاده  ينا يبشيژ متهم يشا يآزاد   حقوق

 هاساتظاد  حق ، لي ك داشتن حق ليقب از يقانون موجود امكانات يشمه از ديبا ي  متهم، بازداشت

 بار   ارد اتهاام  رفا   جهت دشند، شهادت ا  نظ  به تواننديم كه يشهود به مراجعه زين   مترجم از

 محاد د  صاورت  باه  يالمللنيب يظريك وانيد اساسنامه در چند شر كه يموارد. «كند استظاده خود

 در .اسات  نشاده  اجرا موقت،   دائم از اعم يالمللنيب يظريك يشادادگاه يهير  در ي ل است، آمده

 .شوديم ژرداخته موقت بازداشت مورد در رانيا يظريك حقوق كردير  به مباحث ادامه
 

 رانیا یفریک حقوق در موقت بازداشت: سوم گفتار

 اتيا نظر از تيا تبع باه  كه يجزائ محاكمات اصول قانون در بار نينخست رانيا يظريك حقوق در

 بادنبال . ديا گرد ينا يبشيژ موقت ازداشتب قرار بود، شده نوشته کينئوكالس   کيكالس مكات 

 را موقات  قراربازداشات  1378 سال در ،يگذار قانون مختلف مراحل يط از ژس گذار قانون آن

 موقات  بازداشت صد ر موارد   قيمصاد يبررس با.نمود ينيب شيژ ياجبار   يارياخت قال  2 در

 در را يا چندگاناه  اسات يس گاذار قاانون  كاه  ميرسا  يما   جهينت نيبد ، رانيا يظريك حقوق در

 در بشار  حقوق يالمللنيب اسناد از ييسو از رايز است، نموده اعمال يظريك يدادرس نييآ مقررات

 يالمللا نيب يظريك حقوق مقررات گريد يسو از   شده مندهبهر موقت بازداشت قرار صد ر نهيزم

 يبنادشا    32 ماده ب   – الف يبندشا در مثال يبرا. است نموده اعمال ناخواسته اي خواسته را

 يشاا  ساازمان  يشا هيتوص به يظريك يدادرس نييآ قانون35 ماده ج بند يحد د تا   ب – الف

 اباد ي اختصاص نيسنگ ميجرا به محاكمه از شيژ بازداشت ديبا نكهيا بر يمبن بشر حقوق يحام

 تاا  35 ادهما  د بناد    32 مااده  1 تبصاره    د   ج بند در مخالف جهت در  . است نموده توجه

 شيژ يحت اي شود، فساد موج  متهم يآزاد مانند يمبهم ي اژشا آ ردن با گذار قانون يحد د

 مجاازات  قاانون  ژانجم  فصال  موضوع)  ياطالعات هيتخل مانند يجرم يبرا موقت بازداشت ينيب

 يظريك يشا دادگاه يشا هير  از است حبس ماه 6، جرم نيا يقانون مجازات حداكثر كه( ياسالم

 باه    يالمللا نيبا  يظريك يشا دادگاه هير  در آمد كه شمانطور رايز.  است نموده تيتبع يالمللنيب

 زيا انگ مخااطره  را ماتهم  يآزاد دادستان چنانچه وان،يد يدادرس قواعد 122 ماده 2 بند موج 

 جهات  گاذار  قانون نيشمچن. دارد نگه بازداشت در دادگاه ر ز تا را ي  تواند يم دشد، صيتشخ

 دم اءيا ا ل يتقاضاا  باه  عماد  قتال  در متهم بازداشت كه نموده ينيب شيژ يشرع نيمواز تيارع

 ماورد  فقهاا  از يبرخا  زعم به كه چند شر است، مجاز ر ز شش مدت به حداكثر نه،يّب اقامه يبرا

 را يامار  نيچنا   اقا   در  . باشاد  يماشو نيقوان در آن گاهيجا ديبا ر  نيا از   است حكم رياخ

 تيا ماش كاه  اسات  نيا تي اقع اما(. 182ص ،1423 ،يمجلس) دانند،يم فيتكل کي يقاض يبرا

 چاون  لاذا    ،ييقضاا  يرأ يمعنا  به حكم نه   است موقت بازداشت قرار شمان فقه در حكم نيا
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 موضاوع  نيا ا تيا ماش باه  لاذا  ،ندارد يچندان ريتأث هيقض تيماش در امر نيا دانستن قرار اي حكم

 يبنادشا  در را يشرع نيمواز زانيم چه تا گذار قانون كهأل اين است  سو اما. شودينم ژرداخته

 حصار    حد يب موارد ينيب شيژ خصوص در ، يظريك يدادرس نييآ قانون 35   32 مواد گريد

 مجااز  يياساتثنا  ماوارد  در جاز  زنادان  اسالم حقوق در راياست؟ز نموده تيرعا موقت بازداشت

 يامار  صاورت  به ،يا ل قيطر به ديبا شم محاكمه از قبل متهمان فيتوق لذا .است نشده دانسته

 كانون در بزشكار اطظال ينگهدار چنانچه نيشمچن .گردد ينيبشيژ محد د، مدت با   يياستثنا

   ياساالم  مجاازات  قاانون  49 مااده  تعاارض  باازشم  م،يينما يتلق بازداشت شم را تيترب اصالح

 متحاد  ملال  ساازمان  17 شاماره  نامه هيتوص اب يظريك يدادرس نييآ قانون 224 ماده 1 تبصره

 18 ريا ز اطظاال  بازداشت شده مقرر ،1992 سال مصوب نامه هيتوص در كه چرا گردد،يم آشكار

 يساع  گاذار قاانون  شرچناد (. 175 ص ،1382 ،يعباچ) باشد يياستثنا موارد در صرفاً ديبا سال

 حاه يال نيا در ر  نيا از. دينما  ظمرت نوجوانان   اطظال دادگاه ليتشك حهيال در را خالء نيا نموده

 .اندشده مهم ميجرا مرتك  كه دارد يسال شجده تا ژانزده افراد  به اختصاص متهمان بازداشت

 يشاا دادگاه هير  از دتريشد ،يموارد در رانيا يظريك قانون يحت كه است آن گريد ذكر قابل نكته

 تخلظاات  مانناد  تياشم كم ميجرا يبرا يتح را موقت بازداشت   نموده عمل يالمللنيب يظريك

 نماوده  ينا يبشيژ ماه کي حداقل را آن مدت   كرده اعالم ياجبار تومان شزار ده ارزش با يمال

 نيمارتكب  مجازات ديتشد قانون 4 ماده 4 تبصره   5 ماده 5 تبصره به توانيم نمونه يبرا. است

 ياجباار  رايا ز دارد، يباازنگر  باه  ازيا ن وادم نيا رسديم نظر به كه. كرد اشاره ارتشاء   اختالس

 يحقاوق  يكل اصول   يبشر حقوق نيمواز برخال  يامر موقت بازداشت قرار يبرا مدت كردن

 .(234 ص ،1392 ،يخالق) .است يظريك

 نيمتهما  داشاته  ليا تما گذار قانون كه ديآ  جود به شائبه نيا حاضر حال در است ممكن يحت

 صاد ر  موجباات  اگر يموارد در كه آنست گريد نكته. شوند داشتباز حال درشر ميجرا گونه نيا

 حاصال  يدادرسا  انيا جر در ميجارا  گوناه  نيا نيمتهم يبرا  يتعق يموقوف اي  يتعق من  قرار

 يقاضا  ماوارد  گونه نيا در ماده نيا حيصر نص اساس بر رايز ست؟يچ ييقضا مقام فيتكل شود،

 نيا ا اصاالح  يراستا در. دينما صادر را متهم يآزاد دستور ماه، کي مدت اتمام از قبل تواندينم

 يشاا هيتوص   يفقه نظرات از شده برگرفته كه يشهر ند حقوق قانون حده ا ماده 5 بند در موارد

 جااب يا افاراد  بازداشات    يريدساتگ  من  اصل»: آمده نيچن است بشر حقوق ييار ژا تهيكم

 دهيگرد نيمع قانون در كه باشد يبيترت   حكم به( بازداشت) زين يضر ر موارد در كه دينمايم

 شادگان  ريدساتگ  خانواده   شود ارسال ييقضا صالح مراج  به ژر نده مقرر مهلت ظر    است

 يمبنا  رانيا يظريك حقوق در اريبس متظرقه نيقوان  جود با شمچنان اما. «رنديگ قرار انيجر در

 يژزشك امور مقررات به مربوط قانون 18 ماده 3 تبصره رينظ موقت، بازداشت قرار صد ر جواز بر

 باه  نااظر  موارد ، يعموم مجازات قانون 173 ماده ياصالح تبصره ج بند ،134 مصوب ييدار   
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 يبارا  كاه  يا ژراكنده نيقوان ريسا   مخدر مواد ميجرا نيمرتكب مجازات ديتشد قانون 17 ماده

 شاده  امار  نيا ا به مكلف قضات ده،يگرد ينيبشيژ سال سه از شيب حبس اي اعدام مجازات آنها

 اساناد  خاال   بار  كاامالً  كاه  يا هير . ندينما صادر را موقت بازداشت قرار يطيشرا تحت كه اند

 رساد يما  نظار  باه  كه 237 ماده در   يظريك يدادرس نييآ قانون حهيال در .است يبشر حقوق

 ينا يب شيژ نيچن موقت بازداشت مورد در است، داده سوق يالمللنيب اسناد به را گذارقانون ذشن

 در رساد يما  نظار  باه  اما .«يياستثنا موارد در مگر ،...ستين زيجا موقت بازداشت قرار» است شده

 باانوان    اطظال يبرا مزاحمت اي كامل هيد ثلث شاآن زانيم كه ياتيجنا يبرا كه ماده نيا يبندشا

 حقاوق  يقاانون  رضاات تعا شااشد  شوديم سب  امر نيا كه است زشدهيتجو موقت بازداشت است

 باه  موقات  بازداشات  ينا يبشيژ نيشمچن م،يباش يبشر حقوق يالمللنيب اسناد با رانيا يظريك

 باه  موجّاه  يلا يخ شود، شامل شم را تياشم كم ميجرا توانديم كه يعموم نظم در اخالل جهت

 يفعلا  نيقاوان  در عاال ه  به گردديم هيتوص بندشا نيا حذ  شنهاد،يژ مقام در لذا رسد،ينم نظر

 تيشادا  زنادان  باه  موقات  بازداشت جز به يقرار صد ر با يمتهم اگر كه نشده ينيب شيژ امر نيا

 اءيا اح قاانون  3 مااده  ط بند در چند شر. است ملحوظ ي  يبرا بازداشت نيا به اعتراض حق شود

. اسات  شاده  ينا يبشيژا  متهم يبرا مربوط، جرم حس  ماه 2 اي 4 يمعن از بعد حق نيا دادسراشا

 خواشاد  دنباال  باه  ي  يبارا  را اعتاراض  حاق  متهم بازداشت مطلق ،يبشر حقوق نيمواز در ي ل

 حاق  كاه  يبازداشات  معتقدناد  شام  دانانحقوق از يبرخ البته(. Tabachnyk, 2004, p. 30) .داشت

 نيتاأم  قرار از يناش كه است يبازداشت به ناظر دارد، شمراه به 3 ماده ط بند در متهم يبرا اعتراض

 (.82 ص ،1392 ي،باريجو گلد ست) نيتأم يقرارشا ريسا نه باشد، موقت داشتباز
 

 جهینت

 رغام  يعلا  كارد؛  اشااره  ماوارد  نيا ا به توانيم يريگجهينت مقام در شده طرح مباحث مجموع از

 بشار،  حقاوق  يالمللنيب سند نيا ل  يتصو   بشر حقوق يجهان هياعالم صد ر از سال 52 گذشت

 نيا ا ياجارا  بار  نااظر  يشاا  نهاد يسو از متهم حقوق نهيزم در يمتعدد اءآر صد ر با نيشمچن

 را نيماواز  نيا ا با ريمغا يا هير  موقت،   ميدا از اعم يالمللنيب يظريك يدادگاشها شمچنان اما اسناد،

 .ناد ينمايما  اساتناد  شاا  دادگااه  نيا ا خااص  سااختار  به شم خودم عملكرد هيتوج در. كننديم دنبال

 منااب   از ييقضاا  يشاا هيا ر    معاشادات  ،يظار يك حقاوق  اصول براساس نكهيا غمر يعل نيشمچن

   ميتصام  اتخاذ در ديبا شم يالمللنيب يشا دادگاه القاعده يعل   ر ند،يم شمار به المللنيب حقوق

 بار  شاا دادگااه  نيا ا يرأ ماوارد  اغلا   در يحت   يگاش ي ل كنند، مراجعه مناب  نيا به يرأ صد ر

 يظار يك يدادگاشهاا  يقانون مواد از يبرخ   هير  قيدق يبررس با بعال ه. است ييجومصلحت اساس

 موضاوع  خصاوص  در بشار  حقاوق  يالمللا نيبا  اساناد  باا  شادادگاه نيا عملكرد رتيمغا يالمللنيب

 شام  بشر، حقوق يالمللنيب نيمواز با يداخل حقوق سهيمقا مقام در. ديرس اثبات به موقت بازداشت
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 اساناد  نيا ا از ناخواساته  ايا  خواسته ،يداخل حقوق موارد از يبرخ در كه آمد دست به جهينت نيا

 .است گرفته قرار يالمللنيب يظريك يدادگاشها هير  ريتأث تحت شم موارد اكثر در   كرده ير يژ
 

 و مآخذ منابع

 فارسی. الف

استاد دكتر محمد مجموعه مقاالت در تجليل از )، «قرار بازداشت موقت» ،(1383)آخوندي، محمود 

 .189-179 صص علوم جنايي، ،(آشوري

 .دانشگنج  :ا ل، تهران اپچ ،المللی حقوق بشرمجموعه اسناد بین ،(1385)ارجمند، اردشير 

، ترجمه المللیقوانین اساسی کشورها و اساسنامه دیوان کیفری بین، (1382) تا رنيه، ژل

 .162-185ص ص ،29مرتضي كالنتريان، مجله حقوقي، د ره

 .انتشارات شهر دانش :تهران دشم، اپچ ،آیین دادرسی کیفری، (1392) علي ،خالقي

، مجله کشیرویکرد قضایی سازمان ملل متحد در مبارزه با نسل، (1392)،   ديگران _______

 .223-224 ص، ص41د ره ،ي حقوق   علوم سياسي دانشگاه تهراندانشكده

 .جنگلانتشارات  :تهران نهم، اپ، چالمللیوق کیفری بینحق ،(1388)شريعت باقري، محمد جواد 

 .مجد :ا ل، تهران اپچ ،حقوق کیفری اطفال در اساسنامه ملل متحد، (1382)مريم  ،عباچي

 .انتشارات جنگل: سوم، تهران اپچ ،یین دادرسی کیفریآکلیات  ،(1392) گلد ست جويباري، رج 

 :تهران د م، اپچ، المللیکمات کیفری بیندادرسی عادالنه محا ،(1389) مصطظي ،فضائلي

 .انتشارات شهر دانش

 د م، اپچ نده،يژو جعظر محمد ترجمه ،بشر حقوق درباره پاسخ و پرسش ،(1379) ايل ن،يلو

 .قطره نشر :تهران

 .دادگستر نشر :تهران ا ل، اپچ ،یالمللنیب یفریک دادگاه ،(1383) نيحس ،يصادق محمد ريم

 .الوفا موسسه سوم، اپچ ،6 لدج ،االنوار بحار ،(ق ه1423) باقر محمد ،يمجلس

 

 غیرفارسی .ب
Bassiouni, M (2000),cherif with The collaboration of Alfred Dezayas, The protection of 

Human Rights in the administration of criminal Justice. A compendium of United Nations 

Norms and standards, transnational publishers Inc. 

Clark.j.m.safferling (2004), To words an International criminal procedure , Oxford 

uni,press. 

Feinberg, Gary (2006), the International criminal tribunal For the former Yugoslavia: the 

Establishment and Evaluation of a unique concept in International Justice Administrational 

in war crimes, Genocide and crimes against Humanity, vol.2, available. 

Garraud, mcintyre (2003), “Defining Human Rights in the Arena of international 

Humanitarian Law: Human Rights in the jurisprudence of  the ICTY″, in international 

criminal Law Developments in the case law of the ICTY, ed. 

Huber, Barbara (1999), ″the office of the state prosecutor, International Review of criminal 

law″, Vol.62,ed, , London. 



 
  1391ستان زم   ژاييز، 2، شماره 3، د رهحقوق تطبيقي مجله مطالعات 122

 حقوق تطبيقيمجله  011
Magnarlla, Paul j (2005), ″The Background and causes of the Appraise of provisional in 

Rwanda″, journal of international criminal justice, No.3. 

Mcintyre, Gabriell (2005),″ undue Delay and provisional Release″ in Gideon Boas and 

William A. schabas(eds.), International Criminal law Developments in the case law of the 

ICTY, martinus nijhoff publishers. 

Mose, Eric (2005), ″impact of Human Rights conventions on the two ad hoc tribunals″, in 

Morten Bergsmo(ed.),Human Rights and criminal justice, Martinus Nijhoff publishers. 

Nesi,G,the organs of the I.c.c, in lattanzi , F and schabas,A.(eds), Essays on the Rome 

statute of the I.C.C. 

Scha bas, W.A (2008), An Introduction to the in international criminal court, (Cambridge 

university press, 2008). 

silvia Fernandez (2007), di Gurmendi and hakan friman, The rules of procedure and 

evidence of the I.C.C in 3 year book of international law. 

Tabachnyk, Dmytro (2004), the vice prime minister of ukraine, Address in the Stockholm 

International forum : preventing Appraise of  provisional, plenary sessions/ plenary session 1. 

<www.defenselinl .milireleases/2006/net 20006012>. 

<http://65.18.276.88/eng/icc>2013/01/01. 

Zappala, Salvatore (2003), ″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 press. 

 




