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 چکيده

 اختصاصی را بدون قید و شرط نمیداند. اسناد بین دادگاه هایمللی، تشکیل ال دهای بیناستاندار

دادگاه اختصاصیای که از آنها استقبال میشود و چه دربارهی سایر  دادگاه هایالمللی چه دربارهی 

اختصاصی که منعی بر تشکیل آنها نیامده است، قیود و شرایطی را برای تشکیل  مقرر میدارد،  های

المللی مقبول نخواهد  های که بدون وجود هر یک از این شرایط، آن دادگاه از نظر اسناد بینبهگون

الی  اختصاصی نامیده میشود،  میتوان از البه دادگاه هایبود. این شروط را که شرایط تشکیل 

های جهانی و منطقهای حقوق بشر و  و کمیسیون دادگاه هامقررات اسناد، آرای صادره و نظریات 

اظران سازمانهای بینالمللی و دکترین حقوقی استنباط کرد. هرچند قیدی که کمیتهی گزارش ن

اختصاصی آورده )الزام به  دادگاه هایحقوق بشر در تفسیر شمارهی سیزده خود برای تشکیل 

شرایط و ارکان دیگر، زیر  همه یرعایت دادرسی عادالنه(، بهنحوی جامع است که میتوان گفت 

ر گرفته و با بررسی مقتضیات یک دادرسی عادالنه که در اسناد بینالمللی مجموعهی این قید قرا

اختصاصی نیز لحاظ کرد. با  دادگاه هایآن شرایط را میتوان برای  همه یصریحاً ذکر شده است، 

المللی و حقوق بشر مواردی را میتوان یافت که بهطور پراکنده به شرطی از  این حال در اسناد بین

د که با جمعبندی آنها و ارکان دادرسی منصفانه، میتوان رویکرد و شرایط شروط اشاره کردهان

 اختصاصی دریافت. دادگاه هایاسناد بینالمللی را دربارهی تأسیس 

اسناد بین المللی، دادگاه های کیفری اختصاصی، دادرسی عادالنه، برابری  :يديکل واژگان
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 .استاد، دانشگاه تهران،گروه علوم سیاسی، تهران، ایران 3
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 مقدمه
یی، اصوالً نباید هیچ دادگاهی بدون مجوز قانونی به وجود آید و در صورت طبق اصل قانونی بودن محاکم و احکام قضا

تشکیل، غیرقانونی تلقی میشود. بر همین اساس، تعریف و مشروعیت محاکم اختصاصی در قانون اساسی یا عادیِ نظامهای موافِق 

وضاع و احوال سیاسی، مانند کیفری اختصاصی را میتوان در ا دادگاه هایاین محاکم، تصریح شده است. دالیل تشکیل 

اقتدارگرایی حکومت، انقالبهای مردمی و کودتاها و دیگر عوامل اجتماعی، فرهنگی و حقوقی دانست. اما آنچه در این میان حائز 

که صیانت از امنیت عمومی و حفظ حقوق خصوصی افراد است،  گاه هاداداهمیت است، اینکه با توجه به هدف اساسی تشکیل 

محسوب می شوند، از سوی قانونگذار و حقوقدانان بدون هیچ  دادگاه هاکیفری اختصاصی که قِسمی از  دادگاه هایضروری است 

ابهام و اجمالی تعریف شوند تا افراد جامعه برای ارتقا و اعتالی حقوق شهروندی خود، آشنایی با این محاکم یافته، مانع تضییع 

که اصوالً به طور موقتی در کنار محاکم عمومی تشکیل میشود، « فوق العاده»ا حقوق خود شوند. بنابراین، محاکم استثنایی ی

عمومی دارد. این تفاوتها که از نظر صالحیت رسیدگی، شخصیت متهمین، نوع جرم ارتکابی و  دادگاه هایتفاوتهای زیادی با 

میدهند. عالوه بر این، تمایزهای یاد  کیفری اختصاصی را تشکیل دادگاه هایزمان و مکان آن نمود مییابد، عناصر اصلی تعریف 

شده به تبع خود مختصّاتی مانند غیر علنی بودن رسیدگی را برای محاکم کیفری اختصاصی به ارمغان میآورد که در بازشناسی 

 (Einar, 2000: 83-85) تعریف محاکم کیفری اختصاصی از مفاهیم مشابه دیگر، کمک شایانی میکند.

به نهادهای قضایی اطالق میشود که صالحیت آنها به اعتبار ویژگی « محاکم کیفری اختصاصی»،درواقع باید اذعان داشت

 یا اختصاصیفوق به محاکم  دادگاه هایکه اساساً نامگذاری  جرم یا موضوع دعوا یا طرفین دعوا مشخص میشود. به درستی

صی اصوالً مراجعی هستند که صالحیت رسیدگی است؛ چرا که مراجع کیفری اختصا« صالحیت»به دلیل وجود عنصر  استثنایی،

به هیچ جرمی را ندارند، مگر جرایمی که صریحاً در صالحیت آنها قرار داده شده باشد. تعاریف دیگری نیز که از حقوقدانان بیان 

ت، مقام و ای متمایز در متهم، مانند شخصی شده، با تأکید بر صالحیت استثنایی در موضع نص قانون و به دلیل وجود خصیصه

ی  عنوان مثال در نظام حقوقی ایران در خصوص دادگاه ویژه موقعیت شغلی یا در نوع جرم ارتکابی مطرح شده است. به

 ((Bassiouni, Christopher. L , 1992: 158روحانیت که مجرمین آن الزاماً باید روحانی باشند 

فراوانی، پراکندگی و تنوع محاکم کیفری اختصاصی همچنین عنصر صالحیت در تعریف محاکم کیفری اختصاصی سبب 

 دسته بندیمیشود؛ به گونهای که در یک تعریف کلی نمیگنجد و باید با تفکیک هر یک، به تعریف آنها پرداخت. در اینصورت 

دسته ، فوق العادهکلیِ آنها ضرورت پیدا میکند. فوستنهلی، محاکم استثنایی را به صورت کلی به سه قسمِ اختصاصی، سیاسی و 

 کرده است:  بندی

محاکم کیفری اختصاصی عبارت از مراجع قضایی است که ایجاد آن متکی به دالیل فنّی مثل طبیعت جرم یا موضوع  -1

نظامی )به اعتبار  محکمه یال )به اعتبار شخصیت( و یا اطف محکمه یدعوا و شخصیت مجرمین یا طرفین دعوا است؛ نظیر 

 جرایم(. 

از تشکیل آن، محاکمهی سران دولت است. اندیشهی سیاسیای که منجر به ایجاد محاکم  محاکم سیاسی که هدف -2

ی افراد صاحب قدرت، مشکالتی را در عمل به وجود آورده است؛ به همین جهت ترکیب  سیاسی شده، این است که محاکمه

 :David. Wippman 2006 ) است. های محاکمات سیاسی معموالً از مقامات قدرتمند سیاسی، نظیر اعضای قوهی مقننه دادگاه

113) 

ترین محاکم استثنائی به شمار میرود، عبارت است از محاکمی که هنگام  که از پر اشکال فوق العادهمحاکم کیفری  -3

این است که از قواعد حقوق عمومی  دادگاه هاهای داخلی به وجود میآید. از خصایص بارز این گونه  ها و یا انقالب اغتشاش

اکثراً سریع و معموالً فاقد امکانات دفاع برای متهمین است و حتی گاهی اصول اساسی  دادگاه هامحاکمه در این  پیروی نمیکند و

کنندگان نیز گاهی از کسانی  ل تجدیدنظرخواهی رعایت نمیشود. محاکمهها و اص نظیر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات

کارشان مقتضیات مبتنی بر دفع عوامل ایجاد کنندهی بحران و  هستند که فاقد تخصص و مهارت الزم قضایی بوده و مالک

 (William. W. B. With, 2008: 59) اغتشاش است.
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هایی  در پایان مقدمه الزم به ذکر است که بررسی تعاریف، مفاهیم، صالحیتها، عملکرد و آییندادرسی، مؤید وجود تفاوت

عمومی هستند و  دادگاه هایاکم کیفری اختصاصی استثنایی بر میان محاکم کیفری اختصاصی و کیفری تخصصی است لذا مح

فقط به جرایمی رسیدگی میکنند که بهموجب قانون در صالحیت انحصاری آنها قرار داده شده است و بهجز آن ذاتاً صالحیت 

 ی هستند که برعموم دادگاه هایهای کیفری تخصصی در واقع شعبی از  رسیدگی به جرایم دیگر را ندارند. در حالیکه دادگاه

ی دیگر  های سرقت و به شعبه اساس تقسیم کار به نوع معینی از جرایم رسیدگی میکنند. مثالً به یک شعبه خاص پرونده

تخصصی در اسناد  دادگاه هایبدین ترتیب، تشکیل  های جرایم اقتصادی ارجاع میشود. ای یا پرونده های جرایم رایانه پرونده

 & ason. Strainمیکنندهای عضو را به تشکیل چنین محاکمی تشویق  است و عمدتاً دولتالمللی مورد استقبال واقع شده  بین

Elizabeth). (Keyes, in Stromseth. Jane, 2003: 84  برای نمونه میتوان به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با

هر کشور عضو طبق اصول اساسی نظام » این کنوانسیون مقرر میدارد: 36اشاره کرد. مادهی  2003اکتبر  31فساد مصوب 

حقوقی خود، وجود نهاد یا نهادها یا افراد متخصص در مبارزه با فساد از طریق اجرای این قانون را تضمین خواهد نمود. طبق 

ر و بدون نفوذ اصول اساسی نظام کشور عضو، به چنین نهاد یا نهادها یا افراد، استقالل الزم اعطاء خواهد شد تا بتوانند به نحو مؤث

نامعقول وظایف خود را انجام دهند. چنین افراد یا کارکنان چنین نهاد یا نهادهایی باید از آموزش و منابع مناسب برخوردار باشند 

کیفری اختصاصی  دادگاه هایحال آنکه دربارهی   (Payam. Akhavan, 1998: 741)«.تا بتوانند وظایف خود را انجام دهند 

اختصاصی برای اطفال که به  دادگاه هایها را تشویق به تشکیل چنین محاکمی نمیکنند مگر  هرگز دولت المللی اسناد بین

دلیل شرایط خاص این قشر و لزوم حمایت از آنها در اسناد بینالمللی بر اتخاذ یک فرایند دادرسی خاص، تأسیس دادگاهی 

 (Catherine. Lu, 2006 in Joanna Harrington and ... : 193) مستقل تاکید شده است.

 کیفری اختصاصی را ممنوع نمیکنند دادگاه هایالمللی تشکیل  البته باید خاطر نشان کرد که اکثر استانداردهای بین

موجب قانون محاکم کیفری  اند که در شرایط خاص و به ای عضو شناختهه تشویق هم نمیکنند( و این حق را برای دولت)

 تأسیس کنند، مشروط به آنکه تمامی معیارهای یک دادرسی عادالنه در آنها رعایت شود.اختصاصی با صالحیت محدود و معین 

 (Ibid: 194) 

را تأیید  13عیناً همان تفسیر کلی پیشین خود با شماره  2005در سال  32ی حقوق بشر نیز در تفسیر کلی شماره  کمیته

در عین حال همیشه نگرانی خود را نسبت به  ..ته استها را با شرایطی مجاز در تأسیس محاکم اختصاصی دانس کرده و دولت

اختصاصی در برخی از کشورها، اعالم کرده است. از اینرو در برخی از کشورها نسبت به بازگرداندن  دادگاه هایافزایش صالحیت 

دارد که  صالحیت محاکم کیفری اختصاصی به محاکم عمومی تالشهایی صورت گرفته است، چرا که همیشه این احتمال وجود

حقوق متهم به نحو شایسته تأمین نگردد. برای نمونه میتوان به اصل هفتاد و ششم قانون اساسی کشور ژاپن اشاره کرد که به 

ی مجریه نیز  ای قوهه صراحت تشکیل دادگاه کیفری اختصاصی را ممنوع دانسته و تصریح کرده است که هیچیک از سازمان

 (Thomas. W. Pogge, In Ibid: 247) ند بود.دارای اختیارات قضایی نهایی نخواه

 

 کيفري اختصاصی دادگاه هايهاي تأسيس  چالش

کیفری اختصاصی که در بدو پیدایش، َمجرای اِعمال قدرت هیأت حاکمه بوده است و همچنین  دادگاه هایبستر ایجاد 

شناخته میشود، « فوق العاده» دادگاه هایم نوعی خاص از آن که در لحظات ناآرامی، اغتشاش و انقالب، به وجود میآید و به نا

سبب ایجاد این تصور در ذهن برخی شده که ایجاد یک دادرسی اختصاصی نشاندهندهی این است که قوای حاکمه میخواهد 

عملی را محکوم کند، بدون آنکه مجوز قانونی داشته باشد و یا اینکه به خاطر ترس از اذهان عمومی و یا اطاعت از مافوق، 

 . (Einar. Fife, op.cit: 85)واهان محکوم کردن افرادی است که دادرسی عادی و معمولی از آن امتناع داردخ

 

 کيفري اختصاصی دادگاه هايدالیل مخالفت با تأسيس 

عدالتِ کیفری ایناستکه کامالً مستقّل از دولت به اجرای عدالت بپردازد،  سیستم هایخاصّیت اصلی قضاوت و دادرسی در 

ین استقالل منشأ یک دادرسی و قضاوت بیطرفانه است. بنابراین، اگر شخص یا مقامی، توانایی اِعمال نفوذ و تحمیل حکم یا ا
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 مجازاتی را در دستگاه دادگستری داشته باشد، دیگر از اجرای عدالت نمیتوان اسمی برد و مسمّایِ دستگاه مزبور چیزی جز ظلم

 (M.Cherif. Bassiouni, 2006: 558 ) گستری نیست.

کیفری  دادگاه هایبرابری افراد در مقابل قانون اقتضا دارد که در مقام اِعمال قانون و اجرای عدالت کیفری نیز برابر باشند،  

اختصاصی با انحصار در رسیدگی به جرایم افراد خاص با شخصّیت و موقعیّت متمایز از سایر شهروندان و همچنین برخی از 

ی نابرابری در اجرای قانون، برداشته است، گرچه مصالحی این تأسیس را توجیه نماید، اما با توجه به اینکه جرایم، گامی به سو

اکنون در غالب کشورها، هیأت حاکمه، از میان خود مردم و با رأی آنان تشکیل میشود، مُحِقترین و اولیترین افراد در خصوص 

بدین ترتیب، اهم دالیل مخالفت با تأسیس این محاکم به قرار زیر   .هستندوقوف یافتن بر جرایم و تخلفات آنان، خود مردم 

  (Jenia. Iontcheva, Turner, 2005: 533-534) است:

 الف: نادیده گرفتن اصل تفکيکِ قوا در برخی موارد

یان شد، ( نظریهپرداز مشهور فرانسوی در کتاب روحالقوانین ب1755-1689نظریهی تفکیک قوا که از طرف مونتسکیو )

ی جان الک، دانشمند معروف انگلیسی اظهار شد و  مورد پذیرش کشورهای جهان قرار گرفته است. این نظریه، نخست به وسیله

میالدی، در کتاب روحالقوانین دربارهی تفکیک قوا از  1748سپس منتسکیو آن را اقتباس و تکمیل کرد. مونتسکیو در سال 

هدف منتسکیو در واقع یافتن حکومتی است که بتواند از استبداد و خودکامگی  جهات حقوقی و سیاسی بحث کرده است.

جلوگیری کند. او تفکیک قوا را ضامن آزادی میداند و معتقد است که اگر وظایف قانونگذاری اجرا و قضاوت از یکدیگر مجزا شود 

: به تجربه ثابت شده است که وقتی یک فرد های مختلف قرار گیرد، آزادی تأمین خواهد شد. منتسکیو میگوید و در دست ارگان

دارای قدرتی است، میل طبیعی او بر این است که از آن سوءاستفاده کند؛ از اینرو برای حفظ آزادی، قدرت را باید تقسیم کرد و 

 .(Mirielle. Delmas. Marty, 2003: 13) هر یک را به دستگاهی سپرد تا هر قدرت، قدرت دیگر را مهار و خنثی کند

انحصاری و مشخصی داشته باشند. به دلیل این تفکیک، جایز  مسئولیت های، باید نهادهای مختلف دولت، بدین ترتیب

نیست که یک قوه در کار سایر قوا دخالت کند. اصل تفکیک قوا، سنگِ زیر بناییِ یک سیستم قضایی مستقل و بیطرف است. 

توسل به مراجع قضایی و گزارشگر ویژهی این سازمان درباره استقالل  گزارشگر ویژهی سازمان ملل متحد درباره اعدام، عدم

تفکیک قوا و رعایت عملی این تفکیک، شرط الزم و اساسی برای قوهی » قضات و وکالی دادگستری نتیجهگیری کردهاند که 

و وکال تأکید کرده است که  گزارشگر ویژه دربارهی استقالل قضات«. قضاییه مستقل و بیطرف، برای اجرای مؤثر وظایف آن است

اصل تفکیک قوا، سنگ زیربنایی است که شرایط استقالل و بیطرفی قضایی بر آن بنیان نهاده شده است. شناسایی و احترام به » 

 .(Antonio. Garapon, 2004:719-720) «اصل تفکیک قوا، شرط الزم و اساسی برای یک دولت دموکراتیک است 

قوای  صالحیت هایفقدان شفافیت در حدود » ر دربارهی اصل تفکیک قوا اشاره دارد که همچنین، کمیتهی حقوق بش

دادگاه آمریکایی حقوق « مجریه و قضاییه ممکن است اجرای حکومت قانون و سیاستهای ثابت حقوق بشری را به خطر اندازد

یکی از اهداف تفکیک قوای عمومی، م کرد: ، دربارهی دادگاه قانون اساسی پرو اعـال2001ژانویه  31بشر در رأی خود، مورخ 

دادگاه اروپایی حقوق بشر، در «. قضات باید تأمین شود  همه یتضمین استقالل قضات است و بهموجب حکم قانون، استقالل 

احترام به اصل تفکیک قوا، یک اصل اساسی برای اجرای دموکراسی است که » اعالم کرده که  2003فوریه  13رأی مورخ 

 (Philippe. Kirsch and John. T. Holmes, 1998: 6-8) «وان در آن تردید کرد نمیت

همانگونه که مشاهده میشود، این اصل که بهطور گسترده با اقبال جهانی مواجه شده است، در واقع تمهیدی برای محو 

ین اصل، اعمال قوهی مقننه از طریق استبداد، دفاع از آزادی مردم، مقابله با سوء استفاده از قدرت و فساد است. بر اساس ا

مجلسی متشکل از نمایندگان منتخب مردم، اعمال قوهی مجریه از طریق رئیس و اعضای هیأت دولت و اعمال قوهی قضاییه 

اعمال قوهی » دادگستری صورت میگیرد. مثالً در کشور ایران اصل شصت و یکم قانون اساسی بیان  میدارد  دادگاه هایتوسط 

دادگستری است که باید طبق موازین اسالمی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ  دادگاه هایوسیلهی  قضاییه به

برای تحقق این مهم ابتدا باید قانون اساسی و قوانین عادی « حقوق و گسترش و اجرای عدالت و اقامهی حدود الهی بپردازد. 

صراحتاً تأسیس دادگاهی را تجویز نموده باشد و این دادگاه باید  -شودکه موافق قانون اساسی تدوین می-مصوّب نمایندگان مردم 
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 توسط قوهی قضاییه و بهعنوان زیر مجموعهی دستگاه قضایی تشکیل و کامالً مستقل از قوای دیگر به فعالیت خود ادامه دهد.

 (128و  127: 1384(ویلیام. ا. شبث، 

از این محاکم خارج از فرایند قانونی و توسط نهادی غیر از قوهی کیفری اختصاصی معتقدند برخی  دادگاه هایمخالفین  

اختصاصی غیروابسته به دادگستری( و  دادگاه هایقضاییه تشکیل میشود و قوهی قضاییه هیچگونه نظارتی بر عملکرد آنها ندارد )

و منافات دارد.عدم رعایت اصل  این دقیقاً با اصل تفکیک قوا که از مهمترین اصول پذیرفته شدهی جهانی و ملی است، مغایرت

کیفری اختصاصی گاهی در  دادگاه هایتفکیکِ قوا منجر به عدم استقالل قضایی در اجرای عدالت کیفری میشود، توضیح آنکه،  

شرایط اضطراری و خاص، توسط حکومت برای برخورد شدید و قاطع، با مرتکبین برخی جرایم به وجود میآیند و از آنجایی که 

موارد زیرمجموعهی دستگاه قضایی محسوب نمیشوند، از تضمینهای الزم برای استقالل در رسیدگی و صدور رأی  در برخی

 .Ralf) برخوردار نبوده، تحت نفوذ دولت و حکومت بوده و در جهت خواستههای آن، اقدام به رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکنند

Henham, 2002: 277-280.) ن استقاللی را میطلبد، که با استقالل عمل سایر دستگاههای حسّاسیت قوهی قضاییه آنچنا

 .Sharon) عمومی، تفاوت کلی و اصولی دارد؛ به گونهای که یکی از ارکان استقالل ملت را رکن استقالل قضایی میدانند.

Williams, (2000) PP. 297-298)  (Erik. K. Leonard, 2005:164-165)سناد مستقل بودن دادگاه صراحتاً در ا

جهانی و منطقهای حقوق بشر پذیرفته شده است، از اینرو، قوانین اساسی و عادی کشورهای عضوِ سازمانهای بینالمللی، بهآن 

کنوانسیون اروپایی  6تصریح کردهاند. در این راستا، دادگاه اروپایی حقوق بشر در یکی از آرای خود دربارهی بند یک مادهی 

فقط نهادی دارای صالحیت کامل است که تعدادی از شرایط در آن جمع » مستقل میگوید:  حقوق بشر در توصیف یک دادگاه

باشد، مانند استقالل از قوهی مجریه و طرفین دعوا، چنین محکمهای شایستگی داشتن نام یک دادگاه را در چارچوب بند یک 

 .(Mohamed. Elewa. Badar, 2008:1-2)«کنوانسیون اروپایی دارد...  6مادهی 

کیفری اختصاصی که به نحو قابل مالحظهای تحت سیطرهی قوهی مجریه قرار میگیرد، مصداق بارز نقض  هایدادگاه 

تفکیک قوا و درنتیجه استقالل قضایی است. کارگروه سازمان ملل متحد دربارهی توقیف خودسرانه، این واقعیت را کشف کرد که 

 14مهوری جیبوتی، کارمندان حکومت بودهاند و این برخالف مادهی اکثریت قضات رسیدگی کننده در دادگاه امنیت در ج

 (Mirielle). Delmas – Marty, 2006: 2 باید مستقل باشند. دادگاه هامیثاق است که مقرر میدارد 

قوهی قضاییه قوهای است مستقل که »قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز مقرر میدارد:  156همچنین، اصل 

آنچه در این مورد غیر قابل انکار است، این «. فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و... است پشتیبان حقوق

واقعیت است که، دستگاههای اجرایی در برخی از محاکم کیفری اختصاصی نفوذ دارند، یک دادگاه کیفری اختصاصی به شدّت 

اصل استقالل دستگاه دادگستری مخدوش میشود و هیچ تضمینی  در ارتباط و تحت تأثیر مقامات قرار دارد، در این صورت،

قوهی » اعالمیهی بیروت نیز آمده است:  3وجود ندارد که روند دادرسی به گونهی منصفانه برگزار شود. به همین دلیل، در بند 

شنامهها، استقالل قوهی مجریه در فعالیتهای مربوط به بازرسی قضایی در هیچ امری دخالت نمیکند و از طریق دستورات و بخ

اصول اساسی استقالل قوهی قضاییه نیز بیان  1اصل  (M. Cherif. Bassiouni, op. cit: 9).«قضاییه را مخدوش نمیسازد 

استقالل قوهی قضاییه باید توسط دولت تضمین شود و در قانون اساسی و یا قانون عادی کشور پیشبینـی گردد. » میدارد: 

 :Sylvia. De. Bertodano, 2002«حکومتـی است که استقالل قوهی قضاییه را محترم بدانند.  نهادهای همه یوظیفهی 

421-422)). 

 ب: عدم برابري افراد

میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تصریح  14برابری در مقابل دادگاه، ایدهای است که در اولین جملهی مادهی 

افراد بدون هرگونه تبعیض بر مبنای  همه ی« دادگاه و دیوانهای دادگستری برابر خواهند بود. همه در مقابل » قرار گرفته است: 

نژاد، مذهب، جنسیت، زبان، دیدگاههای سیاسی و غیرسیاسی، وضعیت اجتماعی، والدتی، مالکیتی و... باید مورد حمایت دستگاه 

دیگر اعم از جهانی و منطقهای به این مهم اشاره دارند. از جمله قضایی بوده و دادگاه رفتاری برابر با آنها داشته باشد. اسناد 

 (Kai.Ambos, 2003: P.1)اعالمیهی جهانی حقوق بشر که به تساوی افراد در دادگاه تصریح میکند.  10مادهی 

http://www.joce.ir/


 59 -69، ص 1399 پاییز، 17فقه، حقوق و علوم جزا، شماره  

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

چراکه  .1کیفری اختصاصی میتواند اصل برابری در دادگاه را به خطر اندازد دادگاه هایمنتقدین مدعی هستند که تشکیل 

ممکن است دو نفر که مرتکب جرم مشابهی مثالً تخریب اموال شده باشند در دو دادگاه مختلف یکی دادگاه عمومی و دیگری 

محاکمه شوند. نتایج  -خواه از نظر شخصیت مرتکب و خواه از نظر ارکان دیگر جرم مثل انگیزه یا موضوع جرم –اختصاصی 

تفاوت ساختاری و فرایند حاکم بر رسیدگی هر کدام یکسان نخواهد بود و این خود منجر  دادرسی در این دو نوع دادگاه از نظر

 (41: 1378)آشوری،  به نابرابری در مقابل دادگاه خواهد شد.

 هاي حق دفاع متهم پ: محدویت

حقوق  دادگاه هاکیفری اختصاصی مطرح میشود، این است که در این  دادگاه هایاز جمله ایرادات بسیار مهمی که برای 

بتوانند  دادگاه هاهایی مواجه است. چراکه دلیل تشکیل این محاکم در بسیاری موارد این است که،  دفاعی متهم با محدودیت

 :M. Cherif. Bassiouni, op. cit) رویههای استثنائی را که با معیارهای دادرسی عادالنه سازگاری ندارد، اِعمال کنند.

449) 

م از جهانی و منطقهای از دادرسی عادالنه سخن گفتهاند و کشورهای عضو نیز مکلف به رعایت استانداردهای حقوق بشر اع

. برای تحقق دادرسی عادالنه معیارها و مالکهایی مقرر شده است (Mark. J. Osiel.,1995: 463)دادرسی منصفانه شدهاند

اعضا مکلف به رعایت آن هستند. تکلیف دولت  که بخشی از آن مربوط به حداقل تضمینهای مرتبط با حق دفاع متهم است که

در باب فراهم آوردن موجبات حق دفاع متهم یک تعهد به نتیجهی فوری است و نه تعهد به وسیله؛ به تعبیر دیگر رعایت مباحث 

که دولتها مربوط به دادرسی عادالنه برای کشورهای عضو الزامی بوده و در تمام اسناد حقوق بشر این جمله را نمیتوان یافت 

تالش خود را برای تحقق یک دادرسی منصفانه به کار خواهند گرفت بلکه تحقق یک دادرسی عادالنه تکلیف است. در ذیل به 

مواردی اشاره میشود که، استانداردهای الزم برای تأمین حق دفاع متهم  در محاکم کیفری اختصاصی را با محدودیتهای جدی 

 Jane. E. Stromseth, op. cit: 11-13) مواجه ساخته است:

 

 حق محاکمه در زمان معقول

المللی این حق  حق تسهیالت و زمان کافی برای تهیهی دفاعیه نسبت به تمام متهمین الزمالرعایه است؛ استانداردهای بین

ون تأخیر غیرموجه جمله حقوق مربوط به محاکمه قلمداد میکنند. از طرف دیگر، متهم این حق را دارد که به اتهام او بد را از

رسیدگی شود. به عبارت دیگر، دادگاه باید میان دو نوع از حقوق متهم تعادل و توازن ایجاد نماید: حق داشتن زمان کافی برای 

در بررسی » میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بیان میدارد:  14مادهی  3تدارک دفاعیه و حق محاکمه بدون تأخیر غیر موجه. بند 

برخورداری از تسهیالت و زمان  -ب های زیر برخوردار شود: ... ، متهم حق دارد با تساوی کامل از حداقل تضمینهر اتهام کیفری

 ,Reed. Brody).«.بدون تأخیر غیر موجه محاکمه شود -ج کافی برای تهیهی دفاعیه و برقراری ارتباط با وکیل انتخابی خود

2002: 245) 

حقِ متهم، از زمان معقول صحبت میشود. زمان معقول با تسریع در رسیدگی  به همین دلیل و به دلیل رعایت هر دو 

متفاوت است. زمان معقول امری نسبی است و بستگی دارد به شرایط و پیچیدگیهای هر پرونده و از موردی به مورد دیگر 

محاکم گاهی به خاطر تسریع کیفری اختصاصی وارد میکنند آن است که این  دادگاه هایمتفاوت است. ایرادی که منتقدین به 

رسیدگی ایجاد میشوند، سرعت دادرسی موجب میشود متهم نتواند زمان کافی و مناسب برای تدارک دفاعیه در اختیار داشته 

از سوی دیگر، برخی معتقدند در برخی از محاکم کیفری اختصاصی به  (M. Cherif Bassiouni, op. cit: XXXVI) باشد.

افی ممکن است محاکمه نهتنها سریع انجام نشود، بلکه برای مدت زمان غیرمتعارفی به طور ناموجه به دلیل فِقدان نظارت ک

این مغایر است با اصول پذیرفته  (Ralf. Henham, op. cit: 80-85) .تأخیر افتد و افراد ماهها از اتهام واقعی خود آگاه نشوند

هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد » ی ایران نیز تجلی یافته است : قانون اساسی جمهوری اسالم 32شدهی جهانی که در اصل 

مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دالیل بالفاصله کتباً به متهم ابالغ و 

 (Theodor.  Meron, 1995:219).«تفهیم شود... 
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 حق محاکمه و صدور حکم بهطور علنی

از معیارهای یک دادرسی منصفانه و از ابزارهای تأمین کنندهی عادالنه بودن آن، این است که رسیدگی به صورت علنی 

باشد. اسناد جهانی و منطقهاِی حقوق بشر و قوانین داخلی دولتهای عضو، علنی بودن رسیدگی را پذیرفتهاند، مگر در موارد 

ه خواهد شد.  علنی بودن یعنی اینکه امکان اطالع مردم از جریان محاکمه )خواه خاص و معیّن که در مبحث مربوط به آن اشار

 :Paul. Roberts and Nasem. McMilan ,2003)به صورت حضوری و خواه به طریق وسایل ارتباط جمعی( فراهم گردد. ب

و اتخاذ تصمیمات نامناسب به  ا وجود نظارت تیزبین افکار عمومی بر جریان محاکمه، امکان نفوذ در فرایند محاکمه (329

حداقل میرسد. نادیده گرفتن حقوق دفاعی متهم، آن هم در دیدگاه افکار عمومی، موجب واکنش مردم شده، مطالبات آنها در 

 Joanna). .طور غیرمستقیم دستگاه قضایی را به مسیر اجرای عدالت واقعی هدایت میکند اجرای عدالت به نحو صحیح، به

Harrington, 2006:108) 

کیفری اختصاصی غیرعلنی بودن محاکمه است؛ چراکه  دادگاه هایبا این توصیف، دانستیم که یکی از بارزترین خصوصّیات 

یا بهطور ویژه و یا برای موارد و موضوعات خاص تشکیل میشود که همین وصف خاصبودن، غیرعلنی بودن را در   دادگاه هااین 

تجربه نشان داده است که حتی اگر در ارتباط با این   .(Ralf. Henham, 2003: 80-83) نظر برگزارکنندگان توجیه میکند.

محاکم، قانون یا دستورالعملِ تشکیل این محاکم، علنی بودن دادرسی را پیشبینی کند باز هم به دلیل خصیصهی پیش گفته، 

اصل را بر غیرعلنی بودن  دادگاه هادر این  طبیعت این نوع محاکم سبب عدول از آن خواهد شد. به همیندلیل، رویهی عملی

دادرسی نهاده است، به گونهای که قاعدهی علنیبودن محاکمه، در خصوص این محاکم، منتفی است. از سویدیگر، با غیرعلنی 

ارت شدن و عدم اطالع عموم از جریان محاکمه، بیم آن میرود که حکومت و دولتمردان و افراد غیرقضایی بر فرایند رسیدگی نظ

 (.394و  393: 1383جفری، رابرتسون،و کنترل پیدا کنند)

در عمل بارها دیده شده که عموم از صدور حکم و موضوع دادنامه نیز بیاطالع ماندهاند؛ حتی در برخی از محاکم کیفری 

ز دادنامه در اختصاصی رویهی غلط آن است که  فقط مُفاد حکم به متهم و وکیل او به صورت حضوری ابالغ شده، تصویری ا

اختیار ایشان قرار نمیگیرد. این رویه در آرای صادره از دادگاه انقالب در پروندههای مواد مخدر که قطعی هستند، گاهی سبِب 

حالیکه در تمام استانداردهای  در(Theodor.  Meron, 1995: 70) تضییع حقوق متهم از جمله حق اعادهی دادرسی میشود. 

 دادگاه هایصورت علنی از حقوق متهم بوده که این مهم در  باید علنی باشد، بلکه صدور حکم به تنها محاکمه المللی نه بین

هر حکمی که در پروندهی » میثاق حقوق مدنی و سیاسی اذعان دارد:  14مادهی 1کیفری اختصاصی با موانعی مواجه است. بند

وانان ایجاب کند یا رسیدگیها مربوط به اختالفات کیفری یا حقوقی صادر میشود باید علنی باشد مگر درموردی که مصالح ج

 (Ahmed. E. Nassar, 2003: 593-595). «  زناشویی و یا سرپرستی صغار باشد. 

در اصل علنیبودن دو مصلحت نهفته است: اول حمایت از متهم در برابر محاکمات سرّی و دوم جلب اعتماد عمومی برای 

برخوردار است و اصوالً محاکمه  فوق العادهت کیفری اصل علنیبودن دادرسی از اهمیت اجرای عدالت. به همیندلیل، در محاکما

 (Erik. K. Leonard, op.cit : 147)   نمیتواند بسته و سرّی باشد.

ماهیت علنی » همچنین، کمیسیون اروپایی حقوق بشر فلسفهی شرط علنیبودن محاکمه را چنین توضیح داده است: 

هی عادالنه از طریق جمعیت از طرفین دعوا علیه تصمیمات خودسرانه، کمک میکند و جامعه را قادر دادرسی به تضمین محاکم

میسازد تا اجرای عدالت را کنترل کند... ماهیت علنی دادرسی همراه با اعالن علنی حکم به تضمین این مهم کمک خواهد کرد 

 .(Madeline, op.cit :596-599) حاصل کنندکه مردم مطلع شوند و درنتیجه به تأمین اجرای عدالت اطمینان 

 

 حق داشتن امکانات برابر )تساوي سالح(

برابری امکانات طرفین دعوا یا تساوی سالح یکی از اجزای مهم دادرسی عادالنه است. این اصل را نخستین بار کمیسیون 

د بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد اروپایی حقوق بشر به کار گرفت و بدینمعنی است که هر یک از طرفهای دعوا بای

 (63و  62: 1382وارنر، دانیل، که او را نسبت به طرف مقابل به گونهای اساسی در وضعیت نامناسبتری قرار ندهد)
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حق متهم بر دفاع بهگونهای برابر و همسان با تهاجم دادستان، از اساسیترین حقوق رویهای متهم است که میثاق بینالمللی 

 .(Jenia. Jontcheva.Turner, op. cit.: 27)وق مدنی و سیاسی شماری از آنها را در فهرستی پنجگانه مطرح کرده است:   حق

 . حق بر دفاع حضوری1 

 . حق بر دفاع توسط خود متهم2 

 . حق بر داشتن وکیل مدافع انتخابی3 

 . تکلیف مقامات در مطلع کردن متهم از حق بر انتخاب وکیل4 

 بر معاضدت رایگان قضائی در صورت عدم تمکن. . حق5 

به این فهرست میتوان از نظر اسناد بینالمللی حقوق بشر، موارد دیگری را نیز افزود. از قبیل: حق دسترسیِ بهموقع به 

اطالعات پرونده توسط متهم و وکیل او؛ حق احضار و سؤال از شهود له و علیه خود؛ حق دسترسی به کارشناسان رسمی و 

 (276: 1378)آل حبیب،  داشتن مترجم؛ حق تجدیدنظرخواهی از حکم صادره.

کیفری اختصاصی در یک طرف دادستان و همکاران وی که بهرهمند از امکانات  دادگاه هایاز اینرو، به اعتقاد منتقدین، در 

خی از موارد صرفاً یک شهروند قدرت عمومی هستند به نمایندگی از طرف جامعه در مقابل فرد و در طرف دیگر متهم که در بر

عمومی است، قرار میگیرند. دادستان با این ادعا که امنیت حاکم بر اجتماع و نظم عمومی جامعه نقض شده است با امکانات 

سختافزاری و نرمافزاری متعدّد و متنوع در مقابل متهم قرار میگیرد که نهتنها از کمک قدرت عمومی برخوردار نیست، بلکه 

 (Joanna. Harrington, ... others, 2006:114) نسبت به وی نگاه مثبت ندارد. حاکمّیت

کیفری اختصاصی با شرایط خاص و ویژه و اهدافی متفاوت با محاکم عمومی تشکیل میشوند و  دادگاه هایاز آن جاییکه 

رد، مرزهای میان مقام تعقیب، گاهی تأسیس و راهاندازی آنها در خارج از چارچوب دستگاه قضایی توسط حاکمّیت صورت میگی

تحقیق و حتّی قضایی به درستی مشخص نیست؛ چراکه هر سه، نمایندهی حاکمّیت محسوب شده، متهم در وضعیّتی نابرابر قرار 

اطالّعات  همه یمیگیرد. رویهی عملی در پارهای از محاکم اختصاصی، بهگونهای است که، برای متهم و وکیل او، دسترسی به 

زمان مناسب، با محدودیتهایی مواجه است. برای احضار و سؤال از شهود له و علیه، خود با مشکالتی روبهرو شده و پرونده در 

 ( 48: 1385(ضیائی بیگدلی، حتی امر کارشناسی، به کارشناسان خاصّی ارجاع میشود. 

دنظر پیشبینی نشده است و این ی قطعیت داشته و مرحلهی تجدیدادگاه هایعالوه بر اینکه در برخی مواقع، احکام چنین 

بهمعنای آن است که متهم، یک مرحله از دفاع را از دست میدهد. حتی اگر امکان تجدیدنظرخواهی پیشبینی شده باشد، شعب 

خاص یا در همان ساختار دادگاه کیفری اختصاصی و یا در ساختار محاکم عمومی اما بهصورت ویژه، به اعتراض وی رسیدگی 

 (32-28: 1380(ژاک، مورژئون،  ن ایراد، به چنین محاکم تجدیدنظری نیز وارد است.میشود، که هما

 ث: نادیده گرفتن اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

مبانی این اصل را میتوان در اسالم و نیز در حقوق عرفی پیدا کرد. در حقوق اسالمی، ادلهی متعددی برای آن ذکر شده 

ما هیچ کسی را پیش از برانگیختن پیامبر به  ماکنا معذبین حتی نبعث رسوالً:» اسراء میفرماید: سورهی  15است. مثالً آیهی 

که داللت دارد بر مذمت کیفر کردن عملی تا زمانی که قانونگذار، افراد را از «  قُبح عِقاب بِال بَیان» یا قاعدهی «. کیفر نمیرسانیم 

هر شهروند باید » مینویسد: « رسالهی جرایم و مجازاتها » سزار بکاریا، در کتاب  ارتکاب آن منع نکرده باشد.در حقوق عرفی نیز

قانون اساسی جمهوری  36و  169اعالمیهی حقوق بشر، اصل  8مادهی «.بداند چه موقع گناهکار و چه موقع بیگناه است 

یت از این دارد که هیچ کسی را نمیتوان ق.م.ا و سایر اسناد بینالمللی و داخلی، همگی صریحاً حکا 2اسالمی ایران و مادهی 

 .Ahmed. E)   مجازات کرد مگر بهموجب قانونی که پیش از ارتکاب جرم، مقرر و توشیح شده و قانونًا به اجرا در آمده باشد.

Nassar, op. cit: 595-596) 

انین کیفری و تفسیر مضیق مهمترین نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها عبارت است از عطف به ماسبق نشدن قو

قوانین کیفری که مورد اخیر، خود دو نتیجهی منطقی دیگر دارد: برائت دربارهی شک و تردید )فرض برائت( و منع قیاس در 

امور جزایی. بنابراین، اصوالً قوانین کیفری عطف به ماسبق نمیشوند و اَعمال ارتکابیِ قبل از خود را، شامل نمیشوند، مگر در 

 (67-61(وارنر، پیشین:  خاص مثل زمانیکه، قانون جدید مساعد به حال متهم باشد.موارد 
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ضرورت دارد، قوانین بدواً وضع شده و اَعمالی جرم اعالم شود، که تعاریف آنها، دقیق صورت گرفته و مجازات  بدین ترتیب

مشمول جرم دانست که منظور قانونگذار نیست. نیز صریحاً تعیین شده باشد، بهگونهای که نتوان با تفسیرهای موسع، مواردی را 

 کیفری اختصاصی نادیده گرفته میشود. دادگاه هاینگرانی حقوقدانان این است که، این اصل و نتایج منطقی آن، گاهی اوقات در 

(Judgment prosecutor. V. Furundzijia, case. No. IT-95-17/1-T. 10. Dec. 1998)  دادگاه هایبه ویژه 

ختصاصی و محاکم انقالبی که پس از انقالبها تأسیس میشود، که یکی از مهمترین اهداف آن، مجازات کردن افرادی کیفری ا

است که، پیش از انقالب در جناح مخالف، اعمالی را مرتکب شده بودند. از اینرو، با تأسیس این محاکم، جرمانگاریهایی نیز صورت 

ی را مجازات میکنند که قبالً و بهموجب یک متن قانونی جرم اعالن نشده بود.) میگیرد که عطف به ماسبق میشوند و اَعمال
Mina. Schrag, 2004: 427-428 

برخی از محاکم کیفری اختصاصی نیز دامنهی مجازات کردن اَعمال را فراتر از قانون توسعه داده، حتی اعمالی را مجازات 

عناوینی که امکان  (Mark. A. Drumble, 2005: 577). ) دهاند.میکنند که در قانون صراحتاً بهعنوان جرم تعریف نش

 18تفسیر موسّع داشته و حتی ممکن است هنگام ارتکاب، مرتکب تصوری از مجرمانه بودن آن نداشته باشد. برای نمونه مادهی 

قوانین موضوعه یا احکام هر فعل یا ترک فعلی که مطابق » ویژهی روحانیت بیان میدارد:  دادگاه هایآییننامهی دادسراها و 

 ,Joanna.Harrington).  شرعیه، قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب میشود.

2006:108) 

 «اعمالی که عرفاً موجب هتک حیثیت روحانیت و انقالب اسالمی باشد، برای روحانیـون جرم تلقـی میشود. -تبصره

 

 

 نتيجه گيري

ن قسمت باید گفت که، براساس دالیل یاد شده، هرچند محاکم کیفری اختصاصی در برخی موارد کارایی خود را در پایان ای

به اثبات رساندهاند، اما، مسیر کلی عدالت کیفری معارض با فلسفهی تشکیل آنها است. به نظر نگارنده حتی دالیلی که موافقان 

ضرورت، برخورد قاطع و دیگر دالیل بیان میدارند، در پرتو اصلِ اصیلِ  این تشکیالت، از قبیل تسریع در رسیدگی، مصلحت و

دادگاه ، که موارد نقض آن در محاکم اختصاصی بیان شد، فروغی نمییابند. زیرا تمامی اهداف یاد شده، در مورد دادرسی منصفانه

 عمومی نیز متمنّی است.  های

بویِ فدا کردن حقیقت در مسلخِ مصلحت را میدهد. اگر مصلحت  دربارهی مصلحت و ضرورت نیز دالیلی که بیان شد، همه،

است، شخصّیتی که وابسته به صنف خاصّی است در خفا و به دور از انظار عمومی محاکمه شود، که مبادا خدای ناکرده مردم به 

ست. همین طرز تلقی، آن صنف وگروه خاصّ، سوءظن یابند، نکتهای است که انحراف آن از حقیقت برخورد با مجرمین واضح ا

دیگران از همان صنف را برای ارتکاب جرم جریتر میسازد و از سویدیگر مردم نیز، اگر تخلّف یا جرمی از آنان مشاهده کنند یا 

بشنوند، و کنترل رسمی را برای ممانعت آنان احساس نکنند، به یکباره به اساس آن صنف بدبین میشوند، در حالیکه، اگر فردی 

در انظار عمومی به محاکمه کشیده شود، این اموّاج در گسترهی جامعه منتشر میشود که، این فرد و فقط این فرد،  از آن صنف

عالوه بر این، «. موی اندر شیر خالص زود پیدا میشود » تخلف کرده است و تمامی اعضای صنف یاد شده چنین نیستند. چراکه 

هساکن مدافع حقوق شهروندان است و هر کسی و از هر صنفی، که به این حقوق به مردم میفهمانند که حکومت اوالً و ابتدا ب

 تجاوز کند مورد مجازات قرار میگیرد.

با این وجود، نگارنده، نه مانند برخی یکسره تمامی تشکیالت محاکم کیفری اختصاصی را به باد انتقاد و انحالل میگیرد و نه 

است که، با توجه به جایگزینهای این محاکم که اهداف تأسیس آنها را تأمین مینماید، مدافع تمام عیار آن است. نظر برگزیده آن 

کیفری اختصاصی، باید تشکیل این  دادگاه هایبه ماننِد رویکرد جهانی که در مطالب آتی بدان میپردازیم در به حداقل رساندن 

 محاکم در موارد استثنایی با رعایت اصول دادرسی عادالنه، صورت پذیرد.
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