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  آن؛ يها چالشدر وضعيت كنگو و  المللي بينتحقيقات ديوان كيفري 
  خبرينتا نقش مديوان كيفري از تكاليف دادستان 

 جواد صالحي

  5/3/1397تاريخ پذيرش:     7/12/1396تاريخ دريافت: 

  چكيده
را اتخـاذ   يا سـابقه در تحقيقات در وضعيت كنگو، رويكرد بـي  المللي بيندادستان كيفري 

جاي استفاده از پرسنل دادسرا، از مخبرين بهره كرد. دادستان ترجيح داد براي تحقيقات به
. دادستان ضمن اين قرارداد شدبا آنها وارد مذاكره و تنظيم قرارداد محرمانه  رو ازاينگيرد. 

مخبـرين در   داليـل دو شرط؛ حفظ محرمانگي اطالعـات و منـابع قـرارداد و اسـتفاده از     
جديد را متعهد شـد. لـيكن ايـن شـروط دادسـتان را بـا        داليلپيشبرد تحقيقات و كسب 
اي پيشبرد پرونده در ديوان كيفري و ناتواني مخبرين بر داليلچالش ممنوعيت توسل به 

به قضات مواجه كـرد. ايـن نوشـتار درصـدد      داليل ارائةدر كسب مجوز از مخبرين براي 
احتمالي شروط قرارداد محرمانـه را بـا    يها تعارضاست كه با توجه به رويكرد دادستان، 

ليل و بررسي انتقـادي  مورد تح المللي بيناتخاذي ديوان كيفري  يةرومقررات اساسنامه و 
  قرار دهد.
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  مسئلهبيان 
شد. بارهـا   سوزي خانمانگسترده و  ير جنگ داخليدرگ 1999ك كنگو از سال يدموكرات يجمهور
در  يحقـوق بشـر   گستردة يها خشونتگر يو د خواري آدماز كشتار، تجاوز،  يمعتبر يها گزارش

ون نفر در اثر اين جنايـات در  يليم 3ش از ياعالم شد كه ب ها گزارشاين كشور منتشر شد. در اين 
واقـع   ييايجغراف ازلحاظون نفر و يليم 4.6برابر  يتيبا جمع يتوريا منطقة. در 1اند شدهد يكنگو ناپد

ـ 2بدتر بود مراتب بهت يبا اوگاندا، وضع جوار هم يدر مرز شمال غرب ـ  ي. جنگ داخل  ي، سـاختار داخل
ـ  ييستم قضـا يكرد تا حدي كه س يدولت را متالش دچـار   قـدر  آن هـا  گـزارش بـر اسـاس    يداخل

زيـاد   قدر آن ين نابسامانيشود. شدت ا ياز داشت تا بازسازيزمان ن ها سالشد كه  گسيختگي ازهم
ـ  ييستم قضايبود كه س و برطـرف شـدن    يخـارج  گسـتردة  يهـا  كمـك بـا   يكنگـو حتـ   يداخل

را انجام  يقاتين دوره تحقيرخ داده در طول ا جرائم ينةزمدر  توانست ينمنيز  يداخل هاي يريدرگ
و  مر اساسـنامة شدن  االجراتا زمان الزم يتوريا منطقةات صورت گرفته در ياز جنا ياريدهد. بس

وان كيفـري  يـ د اساسـنامة رفتن يو پـذ  المللـي  بـين وان كيفري يت كنگو در ديتا زمان عضو يحت
رخ داده در  جـرائم در رابطه با  المللي بين هاي يتحماز ادامه داشت. تحت اين شرايط ين المللي بين

و  يداخل ييستم قضايس دهي سازمانبودن  بر زمانكنگو و  يداخل ييستم قضايو فقدان س يتوريا
را  المللـي  بـين  يفري، دادستان كجرائمن ين ايب و مجازات مرتكبيتعق ياز دست رفتن فرصت برا

 3ق بند يت كنگو از مصاديوضع رو ازاينقرار داد.  فشار تحتقات در وضعيت كنگو يآغاز تحق يبرا
دولـت كنگـو    داد يمـ ص داده شـد كـه نشـان    يتشخرم (زين پس؛ اساسنامه) اساسنامه  17 مادة
ات را ندارد. اين شرايط باعث شد كه دادسـتان  ين جناين ايب مرتكبيقات و تعقيانجام تحق ييتوانا
قـات در دسـتور كـار وي قـرار     يانجام تحق يبرا يتوريت اياعالم كند كه وضع المللي بين يفريك

  .3گرفته است
بـه   يدگيقـات و رسـ  يادسـتان، تحق قـات د يبا آغاز تحق زمان همكنگو  جمهور رئيسال يجوزف كاب

ت ين ارجاع داوطلبانـه، صـالح  يارجاع داد. ا المللي بينوان كيفري يرخ داده در كنگو را به د جرائم

                                                            
1. United Nations, Consolidated Appeals Process, Uganda: Mid-Year Review, 2004, p. 18. 
2. United Nations, Second Special Report of the Secretary-General on the United Nations 
Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo, UN Doc. S/2003/566, 2003, 
para. 10 
3. ICC Press Release, Communications Received by the Office of the Prosecutor of the ICC, 
No. pids.009.2003-EN, 16 July 2003. 
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قـات  يكه به اظهار دولت كنگو، امكان انجـام تحق يحدرا گسترش داد تا يفريوان كيد ييايجغراف
آغـاز   يبـرا  يل موجهيص او داليتشخ. دادستان اعالم كرد كه به سر شديشتر ميدادستان ب يبرا
ك كنگـو وجـود دارد.   يـ دموكرات يصورت گرفتـه در جمهـور   ييادعا جرائمقات در رابطه با يتحق

 اجـازة و  كننـدگان  تحقيـق ت از يـ در رابطه بـا حما  يقراردادبر اين اساس دادستان و دولت كنگو 
ادستان اين مقدار از همكاري دليكن .1م كردنديدولت تنظ ياطالعات هاي يگانيباآنها به  يدسترس

را براي پيشبرد تحقيقات در وضعيت كنگو توسط پرسنل دادسـرا كـافي ندانسـت. ضـمن اينكـه      
خطراتـي دربـر    وقوع در كنگو براي پرسـنل و امكانـات محـدود دادسـرا    حالجنگي درشرايط شبه

داشت. لذا دادستان براي انجام تحقيقات و تنظيم قرارداد محرمانه با مخبـرين وارد مـذاكره شـد.    
متحد و مقررات اساسنامه تنظيم و امضـاء  مللقرارداد همكاري ميان سازمان موجب بهاين قرارداد 

داد محرمانـه را در  شد. دادستان حسب شرايط قرارداد متعهد شد كه اوالً؛ منابع و اطالعـات قـرار  
براي پيشبرد تحقيقات جديـد   يلدالاختيار دادگاه يا عوامل جنايات كنگو قرار ندهد و ثانياً؛ از اين 

عوامـل جنايـات كنگـو اسـتفاده كنـد.       محاكمـة ديگري بـراي اسـتناد در    داليلآوردن دستبهو 
كنگو  ينظام شبهرشيان ادعايي از سوي شو جرائم يدمؤ داليلاساس قرارداد محرمانه، مخبرين بر

كردند و حسب شرايط مندرج در قرارداد در اختيار دادستان قرار دادند. ليكن دادستان  يآور جمعرا 
مخبرين و عدم پايبندي  داليلدر ديوان كيفري به دليل مقيد ماندن به شرط اول در عدم افشاي 

جدي مواجـه شـد.    ييها چالشمخبرين، با  داليلبه شرط دوم در تعقيب وضعيت كنگو بر اساس 
ديـوان   يـة رومقـررات اساسـنامه و    موجب بهدادستان را  يها چالشكه  كند يماين نوشتار تالش 

عملكرد دادستان را با رويكردي انتقادي تحليل  يصنقاقرار دهد و  موردبررسي المللي بينكيفري 
  نمايد.

  طرفي يبدادستان با حفظ  محرمانةتحقيقات  .1
ف ياساسـنامه بـه وظـا    54 مـادة قت اسـت.  يدادستان كشف حق يفةوظن ي، اولاتقيتحق مرحلةدر 

اساسـنامه،   54 مـادة مقـررات   موجـب  بـه د يـ . دادسـتان با پـردازد  يم تحقيقات مرحلةدادستان در 
دهنـده و  فيـ ط تخفيع مرتبط با موضوع پرونده و شـرا يوقا يةكلقات را تا آنجا ادامه دهد كه يتحق

                                                            
1. Prosecutor v. Lubanga, Statement of the delegate of the Democratic Republic of the Congo 
in the Sixth Committee, UN Doc.A/59/C.6/SR.6, 2004, para. 14. 
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فقـط طـرف دعـوا قـرار     نـه  ،منظـر نياكسان شامل شود. دادستان ازيجرم را به نحو  كنندةديتشد
 آوري جمـع متهم در  كه درحاليكند.  يرا در دستگاه عدالت باز طرف يب يد نقشي، بلكه باگيرد يم

دادستان ملـزم   ،ناتوان است يمقامات رسم يل عدم همكاريش به دلياتهام خو كنندةتبرئه داليل
  .1جرم است دهندةفيا تخفيتبرئه كننده  داليل رابطه با ق دريبه تحق

كـاري خـود    يـت اولو، در شده است تأكيدكه در اساسنامه بر آن  را مكلف است مقرراتيدادستان 
ببـرد   يشپ بهتحقيق برابري را تبرئه كننده  داليل آوري جمعوظيفه دارد براي  دادستان قرار دهد.

از  يناش ياحتمال يجةنتق برابر نسبت به دو يرا در تحق يد مشخصآن بتواند تعه موجب بهاينكه تا 
نقش بايد رد، بلكه يطرف دعوا قرار گنبايد دادستان  لذا .2ا تبرئه) انجام دهديت ي(محكوم يدادرس

و  كنـد  يمـ ت يـ خودش حقوق مصرح در اساسنامه را رعا ؛كند كه اوالً يرا باز طرف يبك مقام ي
ايـن   جملـة از كنند.  رفتارمقررات اساسنامه  موجب بهز يكه آنها ن خواهد يماز پرسنل دادسرا  ؛اًيثان

به است كه اساسنامه  54 مادةحقوق كه بايد مدنظر دادستان و پرسنل دادسرا قرار گيرند، مقررات 
محرمانـه بـودن    جنبـة ار دارد كه يقات اشاره كرده است. دادستان اختيدر طول تحق ويارات ياخت
 داليـل و بـر حفـظ    يتموردحماافراد  يآن از گمنام موجب بهدنظر قرار دهد و قات خود را ميتحق
  .3دينما تأكيداز سوي آنها  شده ارائه

را كه بر اساس قرارداد محرمانه كسب  يرد كه اطالعاتيدادستان ممكن است بپذ بر همين اساس
ـ يـ امنت از اطالعـات  يـ ن تعهد در رابطه بـا حما يا د.يكرده است را افشاء ننما  72 مـادة در  يت مل

شـده   تأكيـد  بسـيار اساسـنامه   73 مادةابطه با اطالعات و اسناد شخص ثالث در ر اساسنامه و در
 68)5( مادة. اشخاص ثالث باشدط خاص يت از منافع و شرايحماموظف به دادستان  تا اينكه است

فتد، از ارائه اطالعات يبه خطر ب ثالثت يكه ممكن است امن يزمان خواهد يماساسنامه از دادستان 
ليكن اين رويكرد با مقيد ماندن دادستان به اهداف تنظيم قرارداد محرمانـه تـا   د. ينما يخودداراو 

به شرط ضمن قرارداد محرمانـه بـا    توجه يبحدودي قابل ارتفاع است. تحت اين شرايط دادستان 

                                                            
1. Wouters, Jan and et. al., The International Criminal Court’s Office of the Prosecutor: 
Navigating between Independence and Accountability?; In Jose Doria et al. (eds.), The 
Legal Regime of the ICC: Essays in Honor of Prof. I.P. Blishchenko, 2009, p. 378. 
2. Bergsmo, M. and P. Kruger, “Article 54”, in O. Triffterer (ed.), Commentary on the 
Rome Statute of the International Criminal Court, Observers’ Notes, Article by Article, 
Baden, 2008, p. 716. 
3. Article 54 (3) (e) and (f) ICC Statute. 
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ي پيشبرد تحقيقات، صـرفاً بـه   در اختيار گرفته از سوي مخبرين برا داليلمخبرين در استفاده از 
تا  داند يمدر اختيار گرفته محق  داليلو خود را براي استناد به  پردازد يمدفاع از قرارداد محرمانه 

  .كشد يمجايي كه دادگاه رويكرد وي را به چالش 

  دفاع دادستان از قرارداد محرمانه .1.1

 شـده  يآور جمـع را بـدون اطالعـات   قات وضـعيت كنگـو   يتحق تواند ينمكه  كند يمدادستان ادعا 
سـخت   العـاده  فـوق ط يقرارداد محرمانه با مخبرين آغاز كند. به بـاور دادسـتان در شـرا    موجب به

ت از يـ حما يجه برسد كه براين نتياست كه او به ا يعيجنگي كنگو طبتحقيقات در وضعيت شبه
 يكـار  هـاي  يـت واقعاز آنها را محرمانـه نگـه دارد. اگـر دادسـتان      شده كسبمخبرين، اطالعات 

 ينـة گزسـتند و  ين يبـراي دادسـتان   داليـل  آوري جمع ادامةنيز حاضر به  ها آنرد، يمخبرين را نپذ
ل از سوي مخبـرين نيـز   يدال آوري جمعتحقيقات وجود ندارد. دادستان قبل از  ادامة يبرا يگريد
ـ  چانـه محرمانه با آنها  داليلبطه با موضوعات خاص مثالً افشاي ن امكان را ندارد كه در رايا  يزن

ن مسائل را به مراحل يبايد پيگيري و حل ا ناچار بهكند و نظر مثبت آنها را جلب كند. لذا دادستان 
  .1موكول كند داليلقات و در اختيار گرفتن يبعد از تحق

وان و سازمان ملل متحد يان ديم ياد همكارقرارد 18)3( مادةدادستان معتقد است كه  حال يندرع
 داليل يافشا اجازةده است، يعضو رس يها دولت) كه به امضاء مجمع يپس؛ قرارداد همكارني(ز

. دهـد  ينمـ مخبـرين آن   اجازةقرارداد محرمانه را به ديوان كيفري بدون  موجب به شده يآور جمع
ر يتفسـ  پشتوانةعضو  يها دولتمجمع  يسوب آن از يو تصو ي، محتويات قرارداد همكاررو ازاين

در  شـده  گرفتـه كه لحـن بكـار    كند يماساسنامه است. دادستان اذعان  e)(3(54( مادةدادستان از 
اساسنامه قصد شـمول آن را   e)(3(54( مادةنيست كه  يزيچ كنندةالزاماً منعكس قرارداد محرمانه

 يافشـا  اجازة مخبريننكه يمگر ا ،است لدالي يمتضمن محرمانگ اساسنامه e)(3(54( مادةدارد. 
نهـا بـا   آ يهمكـار  خواهنـد  ينمـ  ها آناز  ياريبس. اين وضعيت در حالي است كه را بدهند داليل

و  محرمانـه  ت قـرارداد ادادستان با توجه به عبـار  يدةعقبه ر ين تفسيشود. ا يعلن ييمقامات قضا
   است. يقطع، آناز ن يمخبر يها برداشت

                                                            
1. Prosecutor v. Lubanga, Transcript of hearing, Case No. ICC-01/04-01/06-T-55-ENG, 2 
October 2007, p. 7. 
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قـت و عادالنـه بـودن    يدادستان از قرارداد محرمانه كه ممكن اسـت بـر كشـف حق    استفادةليكن 
توسل به  يبرا يچ ضرورتيمخبرين ه يست. چراكه از سويداشته باشد، قابل دفاع ن يرتأث يدادرس

 مورداسـتفاده ك يـ بـه   تـوان  يمه نشده است. در اين راستا ياين قراردادها توج يپوشش محرمانگ
ار دادسـتان قـرار   يـ محرمانـه در اخت  طور به يآن سند يمانه اشاره كرد كه طنابجا از قرارداد محر

آن سند از اسناد در دسترس عموم بوده است. به همين دليل است كـه از   كه درحاليگرفته است، 
نكه بـا  يتا ا 1قرار دهد موردبررسيتبرئه كننده و قرارداد محرمانه را  داليلتا  شود يمدادگاه تقاضا 

بر حقـوق   به دليل تاثير منفين قرارداد بتوان آن را يه محرمانگي ايضرورت و توجمشخص شدن 
 قانون آيين دادرسـي و ادلـه (زيـن پـس؛ قـانون)      77 مادةاساسنامه و  64)2( مادة موجب بهمتهم 

  باطل اعالم كرد.
اسنامه اس 67)2( مادة موجب بهتبرئه كننده  داليل يكه تعهد به افشا كند يمليكن دادستان اعالم 

ن تعهـد محـدود بـه    يـ آن، ا يجـة نتبا مخبرين مطرح شود كه در  يتوجه به قرارداد همكارد بايبا
ط يا اگر تحت شرايار دادستان قرار نگرفته است يدر اخت يط محرمانگياست كه تحت شرا داليلي

ه اين ادعـا در حـالي اسـت كـ     ت داشته باشند.يآن رضا ين به افشايقرارداد محرمانه است، مخبر
ده گـرفتن مفـاد اساسـنامه و    يـ د منجر به ناديان دادستان و افراد ثالث نبايم محرمانةاوالً؛ قرارداد 
تبرئه كننده شود. ثانياً؛ دادسـتان نبايـد از اطالعـات     داليلمتهم در مطلع شدن از  يحقوق اساس

ارات يـ حـدود اخت اساس ترديدي نيست كه دادستان از نياناشي از اين قرارداد سوءاستفاده كند. بر
خويش خارج شده است و با ادعاي ضرورت محرمانـه مانـدن منـابع و اطالعـات قـرارداد       يقانون

بر تعهد ديگر خود در قرارداد محرمانه و حسب مقررات اساسنامه يعني استفاده  خواهد يممحرمانه 
  مخبرين براي پيشبرد تحقيقات سرپوش بگذارد. داليلاز 

  ي پيشبرد اهداف تحقيقاتيقرارداد محرمانه برا .2.1

پيشـبرد اهـداف    يكه قرارداد محرمانه فقـط بـرا   كند يمحكم  اساسنامه e)(3(54( مادةات يمقتض
اساسنامه  e)(3(54( مادةر يليكن دادستان در تفسگرفته شود، كاربه )ديجد داليلكسب تحقيقاتي (

ست. يد نيل جديدل آوري جمع ظورمن بهل فقط يمعتقد است كه قرارداد محرمانه محدود به كسب دل
                                                            

1. Prosecutor v. Lubanga, Defense's response to "Prosecution's submissions on undisclosed 
documents containing potentially exculpatory information", Case No. ICC-01/04-01/06-1291, 
22 April 2008, paras 37-38. 
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 توانـد  يمـ ز يـ ن ،به آن استناد شـود  يكه ممكن است در دادرس يليدلهر كه  كند يمدادستان ادعا 
اجـازه  بـه اعتقـاد وي   قـانون   82 مـادة چراكه . آيد به دستز ين اساسنامه e)(3(54( مادة موجب به
، در صـورت ضـروت   حاصـل شـده اسـت    اساسـنامه  e)(3(54( مـادة  موجب بهكه  داليلي دهد يم
  شوند. يمعرفاتهام در دادرسي  يدمؤل يدل عنوان به

و  انـد  دادهار دادستان قرار يرا در اخت يكل داليلاز  يا مجموعهقرارداد محرمانه  موجب بهمخبرين 
قـرار دهـد و    مورداسـتفاده عوامل جنايات  محاكمةل در يدل عنوان بهاز آنها را  يتعداد تواند يماو 

آنهـا تحقيقـات را    موجـب  بـه ل جهت دهنده در دستور كار خود بگذارد تـا  يدل عنوان بهرا  يتعداد
جديد را كه متعلق بـه   داليلبياورد. سپس  به دستآنها  موجب بهجديدي را  داليلببرد و  يشپ به

ري داشـته باشـد.   را به متهم افشاء نمايد بدون اينكه نياز به رضايت مخبرين يا ديگ استخود او 
مشـخص   داليـل ار گـرفتن  يقصد دارد كه پس از در اخت داليلليكن فعالً دادستان براي تفكيك 

. شـايد هـم در   دهـد  يمـ قرار  مورداستفادهل در محاكمه يدل عنوان بهرا  داليلاز  يك كدامكند كه 
ه استفاده كند، بدون دليل در دادگا عنوان بهدر اختيار گرفته را  داليل يةكلآينده تصميم بگيرد كه 

  جديد برود. داليلاينكه نياز باشد به استناد آنها به دنبال 
م قرارداد محرمانه يتنظ اجازةاساسنامه به دادستان  e)(3(54( مادةاين ادعا در حالي است كه نص 

 مـادة . دهد يمدر محاكمه  شده يآور جمعل يد و نه استفاده از داليل جديكسب دل منظور بهرا فقط 
)e)(3(54  ع يكسـب سـر   يبـرا  يا اجـازه بـه و  يـ شدن كـار دادسـتان    تر آسان منظور بهاساسنامه

 ين اتفاقين پرونده چنياهداف خاص است كه در ا ين ماده برايست، بلكه استناد به اياطالعات ن
 منظـور  بـه تنظيم قرارداد محرمانـه   يبرا ياساسنامه مجوز e)(3(54( مادةتاكنون رخ نداده است. 

ن اساس يد پرداخت. لذا بر ايجد داليلاست كه با توسل به آنها بتوان به كسب  داليلي آوري جمع
ست. عالوه بر اين اگـر  ياسناد از منابع شناسايي نشده ن يةكلپوشش دادن به  منظور بهن قرارداد يا

متعلـق بـه خـود     داليـل  آوري جمـع مخبـرين بـه    داليـل دادستان در فرصت مناسب به اتكـاي  
  .شد ينمبه دليل عدم رضايت مخبرين آن مواجه  داليل، با مشكل افشاي رداختپ يم

  قرارداد محرمانه موجب به شده يآور جمع داليلضرورت افشاي  .2
 وضـعيتي ن يچنـ . نـدارد  يار دادستان دسترسـ يدر اخت يارات و امكانات سازمانياخت ،متهم به منابع

ايـن  باشـد.   وي ف دهنـده بـه  يتبرئه كننده و تخف داليل يدادستان مكلف به افشا شود يمباعث 
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تبرئه كننده  داليلق در رابطه با يت تحقيمسئولاست كه اساسنامه  e)(3(54( مادةتكليف ناشي از 
قرارداد محرمانـه بـا مخبـرين     موجب بهو منصرف از تحقيقات  جاد كرده استيدادستان ا يرا برا
 67)2( مـادة از  يرمـوجه ير محـدود و غ يسـ دادسـتان تف  . بسيار جاي تعجب است كـه چـرا  است

تبرئه كننده، بلكه  داليل تنها نهن ماده ياستناد ا هد بيبااو  كه درحالي، اساسنامه را اتخاذ كرده است
 مـتهم را بـه   گـذارد  يم يرتأثكه بر اعتبار مستندات دادستان  داليليف دهنده و يتخف داليل يحت

عوامـل   يـة كل و لـذا  سـته شـوند  يقـانون نگر  145 مادةرتو د در پيتبرئه كننده با داليلارائه كند. 
شـده در   به كـار گرفتـه   ي، ابزارهايرقانونيت رفتار غيمربوط به ماه داليل ازجملهف دهنده يتخف

ن مجـازات  يـي د در زمـان تع يـ زان مشاركت متهم و قصد و رفتار او، زمان و مكان جـرم با يآن، م
مـاده   موجـب  بـه ف دهنده يتخف داليل يةكلالزم است كه  دليلهمينبه رند.يمدنظر دادگاه قرار گ

نشان  يوگسالويدادگاه  ييقضا يةرود. نشو ءافشايا دادگاه  متهمدادستان به  يقانون از سو 145
 يافشـا  يبـرا  ويت ياز مسـئول  داليل يافشا يدادستان برا ياستناد هاي يتمحدودكه  دهد يم

ن يط حاكم در ايكه شرا معتقد استدادستان ليكن . 1كاهد ينم يزيچ متهم گناهي يب مؤيد داليل
از اين حيث به باور او هيچ تخطـي   و ز استيمتما يوگسالويدادگاه  يها پروندهط يپرونده از شرا

از مقررات اساسنامه صورت نگرفته است. شايد استناد دادستان به تفاوت در شرايط حاكم بر ايـن  
ين باشد، ولي بايد پذيرفت كه استناد به اين قرارداد نبايد پرونده، وضعيت قرارداد محرمانه با مخبر

مخبـرين بـراي پيشـبرد تحقيقـات و      داليـل از  يبردار بهرهبه تعارض با مقررات اساسنامه يعني 
  جديد منتهي شود. داليلكسب 

ن يـ . دادسـتان در ا كنـد  يمـ م يدادگاه تقدبه تبرئه كننده را  داليلاز  يدادستان گزارش وجود ينباا
را بـه   قرارداد محرمانه موجب به شده يآور جمع ياحتمال كنندةتبرئه داليلت ين وضعيآخر گزارش

ـ ا يـ ت يم دادگاه نسبت به مجرميكه بر تصم داليلي )1؛ كند يمم يدو گروه تقس مـتهم   گنـاهي  يب
اول شـامل   دستة داليلدادستان  ازنظرداشته باشد.  يرتأثكه ممكن است  داليلي )2ندارد و  يرتأث

ا از ي اند يوستهپمسلحانه  يها گروهسربازان داوطلبانه به كودك) 1؛ دهد يماست كه نشان  داليلي
بـه خـدمت گرفتـه     ينظـام  يها گروهسربازان توسط كودك) 2 ؛اند شدهاء خود فرستاده يطرف اول

بـا   هايي يتفعال) 4 داشته است وروا سربازان در حق كودك اي يرخواهانهخ رفتار ) متهم3 ؛اند شده

                                                            
1. Prosecutor v. Lubanga, Transcript of hearing, Case No. ICC-01/04-01/06-T-86-ENG, 6 
May 2008, p. 28. 
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صـورت   ينظـام  يهـا  گـروه  ياز سو يتوريا منطقةرام كردن اوضاع در آبا هدف  ياسيت سيماه
مـتهم   گنـاهي  بـي ا يت يم دادگاه بر مجرميدوم كه ممكن است بر تصم دستة داليل گرفته است.

ـ  يمـار يب ) متهم1؛ دهد يماست كه نشان  داليليباشد، شامل  تأثيرگذار ) 2؛ داشـته اسـت   يروان
 يبودن رفتارها يرقانونيغ ) متهم3بر رفتار خود كنترل نداشته است؛  يبر اثر اختالالت روانمتهم 

 مـتهم  ياز رفتارهـا  يبرخ) 5و اكراه بوده است؛  فشار تحت ) متهم4ص نداده است؛ يخود را تشخ
سـربازان  مرخص كردن كودك يبرا ياديز يها تالش ) متهم6 دفاع از خود بوده است؛ منظور به

شـده اسـت،    يتلق متهمكه از اتهامات  اند شدهرا مرتكب  يكه جرائم يافراد) 7 انجام داده است؛
گـر  ياوگانـدا، روآنـدا و د   يهـا  دولـت تحت كنترل  ينظام يها گروه) 8و  اند نبودهتحت فرمان او 

  .1اند بودهكشورها 
تبرئه كننده وجود دارد كـه تـاكنون در   ل يفقره دل 216كه  كند يمدر اين گزارش اذعان دادستان 

و  اسـت مخبـرين  مورد آن در انتظار پاسخ  35 يافشا چراكه مجوزار متهم قرار نگرفته است. ياخت
دادسـتان  نخواهـد بـود.    يرپـذ  امكانن قطعاً مخبرين آت يل عدم رضاين به دلآمورد  181 يافشا

، داننـد  يمـ  يضـرور  يرا امـر  داليل يقانون افشا 77اساسنامه و  67)2اگرچه مواد (معتقد است 
و مـواد  اساسنامه  54 مادةمصرح در  هاي يتمحدودت يبا رعا خواهد يم اوقانون از  77 مادةكن يل

 يافشاء نشده به متهم ارزش اثبات داليلنكه يد. ضمن اياقدام نما داليلقانون به افشاء  82و  81
مـتهم   گنـاهي  بـي ا يت يدادگاه بر مجرم ميدر تصم يريتأثچ يه داليلن دسته از يندارد، چراكه ا

داليـل   يو نظر ازچرا كه  مي خواهندح يبه پرونده از دادستان توض كننده يدگيرسقضات  .2دنندار
ح يباشـند. دادسـتان تشـر    تأثيرگذارمتهم  گناهي بيا يت يبر مجرم توانند ينم ياحتمال كنندةتبرئه

 77 مـادة به اسـتناد  اينكه حداكثر ا يف دهنده باشند يفقط ممكن است تخف داليلن يكه ا كند يم
در  داليـل ن دسته از يكه امعتقد است دادستان با اين وجود . 3باشند موثرتدارك دفاع  يقانون برا

   ندارند. يفرق داليل گريضرورت افشاء با د

                                                            
1. Prosecutor v. Lubanga, Prosecution submission on undisclosed documents containing potentially 
exculpatory information, Case No. ICC-01/04-01/06-1248, 28 March 2008, para. 26. 
2. Prosecutor v. Lubanga, Transcript of hearing, Case No. ICC-01/04-01/06-T-69-ENG, 10 
January 2008, p. 59. 
3. Prosecutor v. Lubanga, Transcript of hearing, Case No. ICC-01/04-01/06-T-89-ENG, 10 
June 2008, p. 14. 



 المللي در وضعيت كنگو و .. تحقيقات ديوان كيفري بين  3حقيقات حقوقي معاهده شماره فصلنامه ت

 

164 

خبـرين  مارائه شده از سوي  داليلاين استدالل دادستان در حالي است كه او مكلف بوده است از 
ديگري دسـت يابـد و    داليلاين تحقيقات به  موجب بهبراي انجام تحقيقات جديد استفاده كند و 

در ديوان كيفري تحت تعقيب قرار دهـد. اگـر    داليلوضعيت كنگو را به استناد اين  پروندةسپس 
ي آن بـا  جديد متعلق به خود او بود و براي افشا داليل، برد يم يشپ بهدادستان تحقيقات جديد را 

 داليـل . ليكن دادستان با اطمينان از اينكه نيازي به اين كار نـدارد و  شد ينمهيچ مشكلي مواجه 
ايـن  وضعيت كنگو در ديوان كيفري با ايرادي مواجه نيست، به استناد  پروندةبراي طرح  مخبرين
را دارد، بـا   داليـل تعقيب پرونده را آغاز كرده است. اينك كه دادگاه از او تقاضاي افشـاي   داليل

ايراد عدم رضايت مخبرين و قبول شرط محرمانه ماندن منبع و اطالعات قرارداد محرمانه مواجـه  
  شده است.

  شكست دادستان در جلب رضايت مخبرين .1.2

 كنـد  يمـ تالش  داليل ين بر افشايت مخبريكسب رضا يخود برا يها تالشح يدادستان با تشر
خـود   يها تالشدادگاه را از  ينكهازا پسمثبت ارزيابي كند. دادستان كه همكاري خود را با دادگاه 

ن يت مخبـر يدر كسـب رضـا   يسرعت بخش يخود برا يها تالش، از كند يمنه مطلع ين زميدر ا
قـرار   هـا  يتمحـدود رفـع   يبرا يژه و آمادگيط وي. اگرچه مخبرين در شراآورد يمان يسخن به م

. دادسـتان  يسـت نآن در كنتـرل دادسـتان    يجـة نتان دارد و از بـه زمـ  يدارند، ولي روند مذاكرات ن
از آن  هـا  يتمحـدود ا رفـع  يـ به دادگـاه   داليل ارائةبه متهم،  داليل يكه افشا كند يم بيني يشپ

  .پذيرد يمانجام  بزودي
ت ين در رابطه با رفع محدودياز مخبر يچ پاسخيكه او ه كند يمدادستان بعدها اعالم  وجود ينباا
ن ادامـه  ي. لذا او همچنـان مـذاكرات را بـا مخبـر    1افت نكرده استيدراساسنامه  e)(3(54( مادةاز 
ت از يكه او بـه دنبـال كسـب رضـا     حال يندرع دهد يم. دادستان بعدها به دادگاه اطالع 2دهد يم

                                                            
1. Prosecutor v. Lubanga, Prosecution's application for authorization to disclose and rely on 
incriminating evidence for which Article 54 (3) (e) restrictions have been lifted, Case No. 
ICC-01/04-01/06-1129-Conf, 24 January 2008, para. 4. 
2. Prosecutor v. Lubanga, Transcript of hearing, Case No. ICC-01/04-01/06-T-79-ENG, 13 
March 2008, p. 7. 
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، اگرچـه  1كنـد  ينمـ ت ين منظور كفايا يتوسط دادگاه برا شده مشخصمهلت  ين است، وليمخبر
. مذاكرات در 2محتمل است مدت كوتاهن در يمخبر ينه از سوين زميمثبت در ا يها واكنش يبرخ

  كرد. بيني يشپج آن را ينتا توان ينمحال انجام است، ولي 
. دهد يمافشاء نشده و منابع آن را به دادگاه گزارش  داليلت ين وضعيدادستان آخرپس از مدتي 

ار يـ در اخت مخبرينق ياز طراساسنامه  e)(3(54( مادةمحرمانه موضوع  يقراردادها يسند ط 156
 از ايـن اسـناد   برخـي كن يندارد. ل وجه يچه بهآنها را  يافشا اجازةقرار گرفته است كه او  دادستان

 داليـل اين  يافشا يرا برا يدادستان مذاكراتهستند. يف دهنده ا تخفي هت تبرئه كننديماه يدارا
دادسـتان در حـالي    يدواركنندةاماين اظهارات  ست.ين بيني يشپآن قابل  ةجيكه نت برد يم يشپ به

از  هـا  مـدت اميدبخشي در كسب رضايت مخبرين وجـود نـدارد. چراكـه     انداز چشماست كه هيچ 
ادعاي دادستان بر مثبت ارزيابي  رغم يعلو  گذرد يمتالش دادستان براي كسب رضايت مخبرين 

  .خورد ينمول موفقيت به چشم كردن مذاكرات با مخبرين، هيچ عالئمي از حص

  جايگزين داليل ارائةپيشنهاد دادستان براي  .2.2

در اختيار گرفته از مخبرين  داليل يافشا رابطه بادر  اساسنامه e)(3(54( مادة موجب بهدادستان 
ف يتكل يزود به كه كند يماظهار اميدواري . دادستان دهد يمار دادگاه قرار يرا در اخت ياطالعات

 ياز كنترل و ها تالش يجةنت درهرحال، اما ٣روشن سازد از آن رات يا رفع محدودي داليل يافشا
 اطالعاتبرگ  220 شاملسند  64 ازت ين نسبت به رفع محدوديكه مخبرچراخارج است. 

 كند يم، اعالم داليل ين بر افشايت مخبريدادستان با عدم حصول رضا رو ازاين. ٤ت ندارنديرضا
افشاء نشده به متهم ارائه كند كه متهم  داليلن يگزيجا عنوان بهرا  يمشابه داليلكه قصد دارد 

افت كل يدر يرندةدربرگمتهم  يبا توسل به آنها بتواند به دفاع از خود بپردازد. ليكن حقوق اساس
بر تحقق  يمانع تواند ينمن قرارداد ياز قرارداد محرمانه است و ا نظر صرفتبرئه كننده  داليل
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ت جوانب موضوع از دادستان يرعا منظور بهوي باشد. دادگاه نيز با اين رويكرد و  يحقوق اساس
ار دادگاه قرار دهد و از يدر اخت يافشاء نشده را جهت بررس كنندةتبرئه داليل يةكلكه  خواهد يم

كند،  دستور دادگاه را اجرا تواند ينماصلي خودداري كند. دادستان  داليلمشابه بجاي  داليل ارائة
را از  يقرار گرفته است، و يار ويآن در اخت موجب به داليلچراكه شروط قرارداد محرمانه كه 

  .دارد يبازمن كار يا
ار يرا در اخت ياحتمال كنندةتبرئه داليلاز  يكه شرح كامل خواهد يمدادگاه از دادستان  يجهدرنت

كن ي. ليستندنكننده تبرئه داليلن يا يكه چرا از منظر و ح دهديدادگاه قرار دهد و ضمن آن توض
 عنوان به ي، ول١يستنز ين دستور دادگاه نيا يكه قادر به اجرا كند يمدادستان در پاسخ اعالم 

نكه يار دادگاه قرار دهد، مشروط به ايدر اخت يبازنگر ياسناد ديگري را برا تواند يمن يگزيجا
ن ياينكه دادگاه ا رغم يعلين افشاء نسازد. ت مخبريرا بدون رضا داليلرد كه اين يدادگاه بپذ
ت عدم افشاء يدادگاه در اسناد، ولو با محدود ين با بازنگري، ولي دو تن از مخبرپذيرد يمشرط را 
، مشروط به دانند يماطالعات را به دادگاه مجاز  خالصةن ارائه يگر مخبري. دكنند يممخالفت 

اشخاص  يين خالصه اطالعات حذف شود كه ممكن است منجر به شناساياز ا ييها نشانهاينكه 
   مخبر شود. يا نهادهاي

   

                                                            
1 Prosecutor v. Lubanga, Transcript of hearing, Case No. ICC-01/04-01/06-T-81-CONF-
EXP-ENG, 9 April 2008, p. 27. 
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  گيري يجهنت
داده در كنگـو  ، رسيدگي به جنايات رخالمللي بينبا توجه به عضويت دولت كنگو در ديوان كيفري 

است. دادستان كيفري ملزم به تحقيقات در وضعيت كنگو و  المللي بيندر صالحيت ديوان كيفري 
مثبت جرم براي طرح و تعقيب عوامل آن در ديوان كيفري است. ليكن خطرات  داليل آوري جمع

و دراختيار نداشتن امكانات و پرسنل كافي دادستان  طرف يكازجنگي كنگو احتمالي وضعيت شبه
اين  الزمةتوسط مخبرين استفاده كند.  شده يآور جمع لداليكه براي تحقيقات از  كند يمرا وادار 

كار مذاكره و تنظيم قرارداد با مخبرين است. قرارداد همكاري سازمان ملل متحد با ديوان كيفري 
توسل دادستان به قرارداد محرمانـه را از قبـل فـراهم كـرده اسـت.       ينةزمرم  اساسنامةو مقررات 

با قبول اين شروط كه  شود يممخبرين وارد قرارداد محرمانه دادستان كيفري با اطمينان خاطر با 
اين قرارداد را به ديوان كيفـري و عوامـل    موجب بهدر اختيار گرفته  داليلاوالً؛ اطالعات و منابع 

دليـل مسـتقيم بـراي اسـتناد در      عنـوان  بـه در اختيار گرفتـه   داليلجنايات فاش نسازد و ثانياً؛ از 
ـ  بـه كند، بلكه با استناد به آنها تحقيقات جديـدي را  جلسات محاكمه استفاده ن ببـرد و خـود    يشپ

  آورد. به دستعوامل جنايات كنگو  محاكمةديگري را براي استناد در  داليل
مخبـرين را در   داليـل ، المللي بينتوسل به اين قرارداد در سطح  تجربةدادستان در معرض اولين 

وضعيت كنگو و تعقيب عوامل احتمـالي آن را در   پروندةو با توسل به آنها تشكيل  گيرد يماختيار 
بـراي اسـتناد بـه     كنـد  يمكه تالش  حال يندرع. دادستان كند يمدنبال  المللي بينديوان كيفري 

خود را محق جلوه دهد، با  المللي بيندر اختيار گرفته براي پيشبرد پرونده در ديوان كيفري  داليل
در اختيـار گرفتـه از سـوي     داليلكه  شود يمدادستان خواسته  . ازشود يماعتراض دادگاه مواجه 

آنها در سرنوشت پرونـده مـدنظر قـرار گيـرد.      يرتأثمخبرين را در اختيار دادگاه قرار دهد تا اينكه 
وجود دارد كه منتهي  كنندةتبرئه داليلدر اختيار دادستان  داليلدر ميان  شود يمادعا  حال يندرع

. ليكن دادستان به استناد شـرط اول قـرارداد محرمانـه    شود يمل احتمالي آن به رفع اتهام از عوام
كه رضايت مخبرين را بـراي   كند يمتالش  رو ازاينرا در اختيار دادگاه قرار دهد.  داليل تواند ينم

 بـه دسـت  به دادگـاه   داليلافشاي  ينةزمكردن از اين شرط قرارداد براي فراهم شدن  نظر صرف
و به تعهد دادستان بـر قبـول محرمانـه     كنند يمرا محرمانه تلقي  داليلياري از آورد. مخبرين بس

مخبرين به دادگاه مستأصـل   داليلدادستان در افشاي  رو ازاين. كنند يماستناد  داليلماندن اين 
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. دادگـاه ايـن پيشـنهاد را رد و بـر     دهد يمجايگزين را به دادگاه پيشنهاد  داليلو راهكار  ماند يم
  .كند يمابق خود پافشاري موضع س

مخبـرين   داليـل از  يبـردار  بهـره اين وضعيت در حالي است كه اگر دادستان به شرط دوم يعني 
 شـدة آوري جمـع  داليـل ، بديهي بود كه ماند يمجديد مقيد  داليلبراي پيشبرد تحقيقات و كسب 

جديد متعلق به دادستان بود و براي افشاي آن نياز به كسـب اجـازه از هـيچ شـخص يـا نهـادي       
آن  وجـه  يچهـ  بهنداشت. ضمن اينكه رعايت شرط دوم نيز با قبول شرط اول هيچ منافاتي ندارد و 

در اختيار گرفته از سوي مخبرين را نـزد   داليلشرط اول  موجب به. دادستان اندازد ينمرا به خطر 
مخبرين نيز از بين  داليلافشاي  ينةزممتعلق به خود  داليلو با افشاي  دارد يمود محفوظ نگه خ
  .رود يم

   



 المللي در وضعيت كنگو و .. تحقيقات ديوان كيفري بين  3فصلنامه تحقيقات حقوقي معاهده شماره 

 

169 

  منابع
1. Bergsmo, M. and P. Kruger, “Article 54”, in O. Triffterer (ed.), 

Commentary on the Rome Statute of the International Criminal 
Court, Observers’ Notes, Article by Article, Baden, 2008. 

2. Prosecutor v. Lubanga, Defense's response to "Prosecution's 
submissions on undisclosed documents containing potentially 
exculpatory information", Case No. ICC-01/04-01/06-1291, 22 April 
2008. 

3. ICC Press Release, Communications Received by the Office of the 
Prosecutor of the ICC, No. pids.009.2003-EN, 16 July 2003. 

4. Prosecutor v. Lubanga, Order on the "Prosecution's submission on 
undisclosed documents containing potentially exculpatory 
information", Case No. ICC-01/04-01/06-1259, 3 April 2008. 

5. Prosecutor v. Lubanga, Prosecution's submission regarding the 
subjects that require early determination: trial date, languages to be 
used in the proceedings, disclosure and e-court protocol, Case No. 
ICC-01/04-01/06-951, 11 September 2007. 

6. Prosecutor v. Lubanga, Prosecution's application for authorization to 
disclose and rely on incriminating evidence for which Article 54 (3) 
(e) restrictions have been lifted, Case No. ICC-01/04-01/06-1129-Conf, 
24 January 2008. 

7. Prosecutor v. Lubanga, Prosecution submission on undisclosed 
documents containing potentially exculpatory information, Case No. 
ICC-01/04-01/06-1248, 28 March 2008. 

8. Prosecutor v. Lubanga, Prosecution's submission on Article 54(3)(e) 
confidentiality agreements, Case No. ICC-01/04-01/06-1267, 7 April 
2008. 

9. Prosecutor v. Lubanga, Second Special Report of the Secretary-
General on the United Nations Organization Mission in the 
Democratic Republic of the Congo, UN Doc. S/2003/566. 

10. Prosecutor v. Lubanga, Statement of the delegate of the Democratic 
Republic of the Congo in the Sixth Committee, UN 
Doc.A/59/C.6/SR.6, (2004). 

11. Prosecutor v. Lubanga, Transcript of hearing, Case No. ICC-01/04-
01/06-T-81-CONF-EXP-ENG, 9 April 2008. 

12. Prosecutor v. Lubanga, Transcript of hearing, Case No. ICC-01/04-
01/06-T-69-ENG, 10 January 2008. 

13. Prosecutor v. Lubanga, Transcript of hearing, Case No. ICC-01/04-
01/06-T-52-ENG, 1 October 2007. 

14. Prosecutor v. Lubanga, Transcript of hearing, Case No. ICC-01/04-
01/06-T-55-ENG, 2 October 2007. 



 المللي در وضعيت كنگو و .. تحقيقات ديوان كيفري بين  3حقيقات حقوقي معاهده شماره فصلنامه ت

 

170 

15. Prosecutor v. Lubanga, Transcript of hearing, Case No. ICC-01/04-
01/06-T-79-ENG, 13 March 2008. 

16. Prosecutor v. Lubanga, Transcript of hearing, Case No. ICC-01/04-
01/06-T-89-ENG, 10 June 2008. 

17. Prosecutor v. Lubanga, Transcript of hearing, Case No. ICC-01/04-
01/06-T-86-ENG, 6 May 2008. 

18. United Nations, Consolidated Appeals Process, Uganda: Mid-Year 
Review, 2004. 

19. United Nations, Second Special Report of the Secretary-General on 
the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic 
of the Congo, UN Doc. S/2003/566, 2003. 

20. Wouters, Jan and et. al., The International Criminal Court’s Office of 
the Prosecutor: Navigating between Independence and 
Accountability?; In Jose Doria et al. (eds.), The Legal Regime of the 
ICC: Essays in Honor of Prof. I.P. Blishchenko, 2009. 


