Challenge of Detained Witnesses’ Applying for
Asylum from Host Government in Jurisdiction of
International Criminal Court

Abstract
Detained witnesses of the Congolese government with danger of life claims
posed by testimony to the Criminal Court applying for non-extradition to
specific government, refugee status in the Netherlands and illegal detention.
Primary branch of the Court in the interpretation of articles 68(1) and 93(7)
of the Statute and their relationship with article 21(3) of the Statute holds
that the custody tribunal will continue to detain the witnesses until the end
of the Dutch administration's application for their asylum. Nevertheless,
Court opens a prospect before the Dutch court in order to continue to detain
the witnesses in contravention of the international commitments of the
Dutch government to protect the freedom of individuals in its territory.
Dutch primary branch disqualifies decision makers from arresting
witnesses, but the Dutch court of appeal reverse the European Court of
Human Rights' recent judicial review in its fourth case. Until finally, Court
of appeal judges affirms proceedings of the European Court of Human
Rights and the Dutch court of appeal, taking into account the provisions of
the Statute.
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مقاله پژوهشی

 --فصلنامه علمي پژوهش حقوق عمومي ---------

چالش تقاضای پناهندگی شاهد در بازداشت از دولت میزبان
در رویه قضایی دیوان کیفری بینالمللی
جواد صالحي



دانشیار گروه حقوق ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

شاهد در بازداشت با ادعای خطر جاني ناشي از ادای شهادت در دیوان كيفری بينالمللي ،متقاضي عدم
استرداد به دولت متبوع و پناهندگي از دولت ميزبان است كه بررسي ابعاد آن واجد اهميت است .هدف از
این نوشتار بررسي وضعيت شاهد متقاضي پناهندگي از دولت ميزبان در رویه قضایي دیوان كيفری بينالمللي
است .شعبه محاكمه دیوان كيفری بينالمللي در وضعيت جمهوری دموكراتيك كنگو با تفسير مقررات مواد
رسيدگيهای دولت ميزبان به تقاضای پناهندگي آنها ميباشد .اما استمرار بازداشت شاهد نيز ناقض تعهدات
بينالمللي دولت ميزبان در حمایت از آزادیهای فردی است .بر این اساس شعبه بدوی دادگاه هلند
صالحيت تصمي گيری راجع به بازداشت شاهد را از دیوان كيفری بينالمللي سلب ميكند و در صالحيت
دولت ميزبان قرار ميدهد .ليكن شعبه تجدیدنظر دادگاه هلند آن را تحت تاثير رویه قضایي دیوان اروپایي

تاریخ پذیرش1398/10/21 :

( 68)1و ( 93)7اساسنامه و ارتباط آنها با ماده ( 21)3اساسنامه قائل به تداوم بازداشت شاهد تا پایان

تاریخ دریافت1396/10/26 :

چکیده

حقوق بشر نقض ميكند و در صالحيت دیوان كيفری قرار ميدهد .شعبه تجدیدنظر دیوان كيفری بينالمللي
اعتراض شاهد همچنان در صالحيت دیوان كيفری بينالمللي باشد .با وجود این ،قضات شعبه تجدیدنظر
دیوان كيفری قائل به الغاء بازداشت شهود و واگذاری امور آنها پس از ادای شهادت به دولت ميزبان
ميباشند تا اینكه استرداد آنها را نيز دولت ميزبان تا مشخص شدن نتيجه تقاضای پناهندگي آنها به تاخير

واژگان کلیدی :شاهد در بازداشت ،پناهندگی ،دیوان کیفری بینالمللای ،رویاه قضااایی،

دیوان اروپایی حقوق بشر.
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مقدمه
همكاری شاهد با دیوان كيفری بينالمللي (زینپس دیوان كيفری) از جلوههای مشاركت
در تحقق عدالت كيفری بينالمللي است .شاهد در اثبات یا تبرئه مته از جرای بينالمللي
تاثير و نقش بسزایي دارد .ليكن شاهد در دیوان كيفری به ادای شهادت نميپردازد ،مگر
این كه قبل از آن متقاعد شود كه شهادت به نفع یا ضرر مته برای وی خطری دربرندارد.
بر این اساس سازكار اعزام شاهد به دیوان كيفری و بازگشت وی به قلمرو دولت متبوع
در اساسنامه رُم (زینپس اساسنامه) پيشبيني شده است تا حقوق شاهد در نتيجه اجرای
آن نيز تضمين شود .انتقال شاهد از دولت متبوع به دیوان كيفری و بازگشت وی تحت
شرایط قرارداد همكاری ميان دیوان كيفری و دولت عضو آن بر اساس مقررات ماده
( 93)7اساسنامه است .این وضعيت نسبت به شاهد در دو حالت صورت ميگيرد .حالت
اول شاهدی است كه آزاد است و با حمایت دولت متبوع اعزام ميشود .اما حالت دوم
شاهدی است كه به دليل ارتكاب جرم در بازداشتگاه دولت متبوع است .در حالت دوم،
شاهد خود مته است كه پرونده او در محاك كيفری دولت متبوع تحت رسيدگي است،
ليكن به شهادت او برای اثبات یا رفع اتهام در پرونده دیگری پيشروی قضات دیوان
كيفری نياز است.
شاهد از بازداشتگاه دولت عضو دیوان كيفری به تقاضای اصحاب دعوی یا به
تشخيص قضات رسيدگيكننده به پرونده فراخوانده ميشود .بر این اساس شاهد تحت
حمایت دولت متبوع به دیوان كيفری اعزام ميشود تا به ادای شهادت بپردازد .شاهد پس
از رسيدن به قلمرو سرزميني دولت ميزبان دیوان كيفری (دولت هلند) برای مدت
محدودی در بازداشتگاه دیوان كيفری نگهداری ميشود .پس از فرایند آمادهسازی 1به
ادای شهادت ميپردازد و بعد از آن در همان حالت بازداشت به دولت متبوع استرداد
ميشود .اما این وضعيت مستعد شرایط تقاضای پناهندگي شاهد از دولت ميزبان است.
تقاضای پناهندگي شاهد در بازداشت ،برای دیوان كيفری بهعنوان طرف قرارداد دولت
متبوع شاهد و بهعنوان محكمه كيفری بينالمللي متعهد به رعایت موازین حقوق بشری
 .1برای مطالعه بيشتر در این زمينه ر.ک .رضویفرد ،بهزاد و حسن فقيهمحمدی« ،تكامل حقوق بزهدیدگان از منظر
مقررات موضوعه دیوان كيفری بينالمللي» ،مجله حقوقي بينالمللي ،شماره .)1390( ،45
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چالشبرانگيز است .این وضعيت زماني تشدید ميشود كه شاهد ادعا ميكند كه از طرف
مقامات دولت متبوع بهخاطر ادای شهادت در دیوان كيفری ،تحت تعقيب قرار گرفته
است ،یا تداوم بازداشت وی در بازداشتگاه دیوان كيفری و یا استرداد وی به دولت متبوع
با تعهدات حقوق بشری دیوان كيفری منافات دارد .پرونده شورشيان كنگو پيشروی
دیوان كيفری ،نمونهای از این وضعيت ميباشد.
جریان ماوقع از این قرار است كه چهار تن از نظاميان سابق تحت تعقيب و بازداشت
دولت كنگو قرار ميگيرند .زمانيكه دیوان كيفری به پرونده شورشيان عليه دولت كنگو
به اتهام جرائ عليه بشریت رسيدگي ميكند ،1این افراد از كنگو در حالت بازداشت برای
ادای شهادت در پروندههای كاتانگا 2و لوبانگا 3به دیوان كيفری اعزام ميشوند .در ابتدا
قرار بود تا شهود فقط راجع به نفي اتهام از متهمان اصلي شهادت بدهند .ولي آنها به
مسائل دیگری از جمله؛ نقش جوزف كابيال 4،رئيسجمهور وقت كنگو ،در حمله
نيروهای نظامي تحت امر به روستای بوگورو 5و كشتار مردم منطقه ایتوری 6كنگو
شهادت دادند .7شهادت شهود با واكنش مقامات رسمي دولت كنگو مواجه شد .تعقيب و
محاكمه جوزف كابيال یا دیگر مقامات دولت كنگو در نتيجه شهادت آنها در دیوان
كيفری تقویت شده بود .شهود تحت این شرایط از تعقيب كيفری یا سلب حيات به
محض بازگشت به كنگو نگران شدند .قتل آنها برای جلوگيری از شهادت مجدد در
دیوان كيفری محتمل بود .وضعيت سابق شهود در كنگو قبل از اعزام به دیوان كيفری
احتمال انتقام از آنها را تقویت ميكرد .چنانكه تمام شهود قبل از انتقال تحت و بازداشت

 .1برای مطالعه بيشتر در این زمينه ر.ک .فاخری ،نریمان و جواد صالحي« ،رویه شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان
كيفری بينالمللي در اصال اتهامات لوبانگو :از هماهنگي تا تعارض ميان آیين نامه دیوان با اساسنامه رُم» ،مجله
حقوقي بينالمللي ،شماره .)1393( ،51
2. Katanga.
3. Lubanga.
4. Joseph Kabila.
5. Boguro.
6. Ituri.
7. International Criminal Court, Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, Decision on
an Amicus Curiae Application, Case No. ICC-01/04-01/07, 9 June 2011, paras. 16.
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دولت كنگو بودند .سه تن از شهود 1از نيروهای نظامي دولت كنگو هستند كه ادعا شده
بود تحت امر كاتانگا و لوبانگا فعاليتهای مجرمانه انجام دادهاند .بنابراین آنها به اتهام
دست داشتن در كشتار صلحبانان سازمان ملل در كنگو بازداشت شده بودند 2.شاهد
چهارم نيز به اتهام خيانت به كشور در كنگو بازداشت شده بود 3.آنها سالها در
بازداشتگاه دولت كنگو انتظار محاكمه ميكشيدند .اما تا زمان اعزام به دیوان كيفری آنها
هنوز محاكمه نشده بودند و به طریق اولي برای آنها مجازاتي تعيين نشده بود.
شهود پس از ادای شهادت بر اساس مقررات ماده ( 68)1اساسنامه از دیوان كيفری
تقاضا كردند تا اقدامات حمایتي الزم برای جلوگيری از استرداد آنها به دولت كنگو و
تقاضای پناهندگي از دولت ميزبان صادر شود .این در حالي بود كه مقامات دولت كنگو
دائماً پيگير استرداد آنها بودند .اما قضات دیوان كيفری معتقد بودند كه استرداد آنها
مشمول مواد ( 68)1و ( 93)7اساسنامه ناظر به ماده ( 21)3اساسنامه ميباشد .تقاضای
پناهندگي شهود از دولت ميزبان ذیل بایستههای حقوق بشری است و دیوان كيفری را در
استرداد به رعایت مقررات ماده ( 21)3اساسنامه مكلف ميكند .دیوان كيفری در این
شرایط با تكليف متعدد مواجه است .اول اینكه شهود را استرداد كند .دوم اینكه بازداشت
شهود را تمدید كند .سوم اینكه استرداد شهود تا زمان مشخص شدن نتيجه تقاضای
پناهندگي آنها از دولت ميزبان دیوان كيفری باید به تاخير بيفتد .تاخير در استرداد شهود
مستلزم تداوم بازداشت شهود است .بر تداوم بازداشت شهود به دستور دیوان كيفری
اشكالي وارد نيست ،چراكه اوالً؛ دیوان كيفری صالحيت رسيدگي به ابعاد قانوني یا
غيرقانوني بودن بازداشت شهود را ندارد .ثانياً؛ تداوم بازداشت شهود در دیوان كيفری در
تمام موارد بهمعنای نقض معيارهای حقوق بشری نيست .چنانكه برخي 4معتقدند كه
1. Floribert Ndjabu Ngabu, Sharif Manda Ndadza Dz’Na, and Pierre-Célestin
Mbodina Iribi.
2. J. Easterday, Three Defense Witnesses Blame the DRC for Bogoro Attack, then
Seek Asylum in the Netherlands, International Justice Monitor (Rechtbank Den
Haag: 2011) p. 123.
3. Emma Irving, “The Relationship between the International Criminal Court and
its Host State; Impact on Human Rights”, Leiden Journal of International Law,
Vol. 27, No. 2, (2014), p. 4.
4. Ondrej Svacek, “Review of the International Criminal Court’s Case Law 2013”,
International and Comparative Law Review, Vol. 13, No. 2, (2013), p. 16.
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آزادی شاهد در معرض محدودیتهای زیادی است كه تمام آنها موضوع حقوق
بينالملل كيفری نيستند.
تداوم بازداشت شهود متقاضي پناهندگي از دولت ميزبان وضعيت بيسابقهای است
كه دیوان كيفری درگير آن شده است .این در حالي است كه تنظي كنندگان اساسنامه
ابعاد مختلف آن را پيشبيني نكردهاند .برونرفت از این وضعيت در گِرو تفسير مواد
( 68)1و ( 93)7اساسنامه و ارتباط آنها با ماده ( 21)3اساسنامه است .دیوان كيفری برای
اولينبار در وضعيت جمهوری دموكراتيك كنگو به تفسير مقررات اساسنامه در ارتباط با
شهود در بازداشت پرداخته است .لذا در این نوشتار وضعيت شاهد در بازداشت ،از اعزام
به دیوان كيفری تا استرداد وی به دولت متبوع و چالشهای پيشروی دیوان كيفری با
تفسير مواد ( 68)1و ( 93)7اساسنامه ناظر بر ماده ( 21)3اساسنامه مدنظر است تا
دستاوردهای تطبيقي آن به عالقهمندان حقوق بينالملل كيفری در پرتو رویه قضایي
دیوان كيفری ارائه شود.

 .1حمایت از شههدود در تعههارض بهها مسههوولیت دیههوان کیوههری در تههداوم
بازداشت یا استرداد
تكاليف دیوان كيفری در حمایت از قربانيان و شهود پرونده ناشي از الزامات ماده (68)1
اساسنامه است1.حمایت از شهود فقط در مقابل خطرات ناشي از ادای شهادت در دیوان
كيفری نيست ،بلكه برای جلوگيری از نقض معيارهای حقوق بشری شهود پس از استرداد
به دولت متبوع است .این در حالي است كه انتقال شهود از كنگو به دیوان كيفری و
سپس استرداد آنها تحت شرایط قرارداد همكاری به موجب ماده ( 93)7اساسنامه ،منوط
به تداوم بازداشت آنها در بازداشتگاه دیوان كيفری است .از یك طرف ،تداوم بازداشت
یا رفع بازداشت شهود از اختيارات و تابع مجوزهایي است كه مقامات دولت كنگو صادر
كردهاند .از طرف دیگر ،قضات دیوان كيفری در اصل ،تداوم یا الغاء آن تابع الزامات
اساسنامه هستند .لذا دیوان كيفری مكلف است شهود را با توجه به ماده ( 93)7اساسنامه و
 .1شائبه پيشداوری در رسيدگي به جرم بعنوان یكي از موضوعات مرتبط با حمایت از شاهد مطر شده است.
برای مطالعه بيشتر در این زمينه ر.ک .شاكری ،ابوالحسن و رضا رضایي« ،سياست جنایي تقنيني ایران در حمایت از
شاهد» ،آموزههای حقوق كيفری ،شماره  ،)1394( ،10ص .97
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قاعده  192آیين دادرسي و ادله (زینپس آیين دادرسي) تا زمان ادای شهادت در
بازداشتگاه نگه دارد و سپس تحتالحفظ به دولت متبوع استرداد كند .اما استرداد شهود
به دولت كنگو برخالف مقررات ماده ( 21)3اساسنامه است اگر احتمال نقض معيارهای
حقوق بشری شهود وجود داشته باشد .دیوان كيفری راجع به نقض حقوق اساسي شهود
پس از استرداد مسئوليت دارد ،اگر نقض حقوق شهود در نتيجه ادای شهادت آنها در
دیوان كيفری باشد .البته دیوان كيفری بر اساس ماده ( 21)3اساسنامه ،ضامن اجرای
معيارهای حقوق بشری در محاكمات كيفری دولت عضو در سطح داخلي نيست .اما
وقتي كه محاكمات در سطح داخلي با وضعيت شهود بهخاطر ادای شهادت در دیوان
كيفری مرتبط ميشود ،مساله متفاوت است .چراكه بهكارگيری و تفسير قوانين قابل اجرا
در دیوان كيفری باید با معيارهای حقوق بشری منطبق باشند.
شاهد در پروندههای دیوان كيفری حق دارد تا بر اساس كنوانسيون پناهندگي ()1951
و ظرفيتهای دیوان اروپایي حقوق بشر (زین پس دیوان اروپایي) از دولت ميزبان
تقاضای پناهندگي كند .بر این اساس سه شاهد در پرونده كاتانگا پيشروی دیوان
كيفری 1و یك شاهد در پرونده لوبانگا مطر در دیوان كيفری 2از دولت هلند تقاضای
پناهندگي كردند .بنابراین دولت ميزبان باید اقدامات الزم و مرتبط با تقاضای شهود برای
پناهندگي بر اساس اصل ممنوعيت اخراج 3را انجام دهد .استرداد شهود پس از ادای
شهادت بهموجب مقررات ماده ( 93)7اساسنامه برخالف رو

مقررات ماده (21)3

اساسنامه است ،در حاليكه آنها پس از ادای شهادت در دیوان كيفری از دولت هلند
تقاضای پناهندگي كردهاند .پناهنده ،بيگانهای است كه خارج از قلمرو سرزميني دولت
متبوع است و بهخاطر ترس از تحت تعقيب گرفتن نميتواند به قلمرو دولت متبوع
برگردد 4.احتمال تحت تعقيب قرار گرفتن تبعه بهمحض برگشت به قلمرو دولت متبوع
1. International Criminal Court, Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, Decision on
an Amicus Curiae Application, Case No. ICC-01/04-01/07, 9 June 2011, paras. 16.
2. International Criminal Court, Prosecutor v. Lubanga, Redacted Decision on the
Request by DRC for Special Protective Measures Relating to his Asylum
Application, Case No. ICC-01/04-01/06-2766-Red, 5 August 2011, para. 1-4.
3. Non-Refulement.
4. European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms, Article 1(a), 1956.
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موجد شرایط پناهندگي از دولت دیگر است 1.بر این اساس پناهنده نباید از قلمرو دولت
ميزبان اخراج یا برخالف ميل شخصي به دولت متبوع تحویل داده شود .اصل ممنوعيت
اخراج نسبت به هر متقاضي پناهندگي اعمال ميشود كه به حمایت دولت غيرمتبوع نياز
دارد و مقي در قلمرو سرزميني و یا تحت كنترل آن است .اصل ممنوعيت اخراج ،از
اصول مورد اجماع دولتها و از بایستههای حقوق بينالملل عرفي است 2.اصل ممنوعيت
اخراج بهخاطر ماهيت اجتماعي و انساني دارای وصف حقوق بشری است 3.لذا دولتها
نميتوانند پناهنده را از قلمرو سرزميني اخراج كنند 4،در حاليكه پناهنده در معرض
شكنجه ،رفتارهای تحقيرآميز یا ضدبشری ،سلب حيات و یا آزادی تن از طرف دولت
متبوع ميباشد.

5

حك بازداشت شهود توسط دولت كنگو صادر شده است .دیوان كيفری مكلف به
بررسي قانوني بودن بازداشت شهود در محاك كيفری دولت كنگو نيست .ماده (93)7
اساسنامه بر اساس معيارهای حقوق بشری موید این استدالل است 6.معيارهای حقوق
بشری نسبت به شهود با تداوم بازداشت آنها نقض نميشود .چراكه حق آزادی افراد
موضوع محدودیتهای بيشماری است و موضوع یك قاعده آمره در حقوق بينالملل
كيفری نميباشد .اما بازداشت افراد بدون تكليف قضات به ارزیابي دورهای برای تداوم یا
الغاء آن برخالف الزامات حقوق بشری است .لذا قضات دیوان كيفری قائل به فوریت در
استرداد شهود بهخاطر تقاضای پناهندگي آنها از دولت ميزبان نيستند .این وضعيت ميان
1. Ibid, Article 1(c) to (f), 1956.
2. G. G. Gill, & J. McAdam, The Refugee in International Law, 4th Ed (Oxford
University Press: 2021) p. 223.
3. D. J. Cantor & S. E. Barichello, “The Inter-American Human Rights System: A
New Model for Integrating Refugee and Complementary Protection?”, The
International Journal of Human Rights, No. 15, (2013), p. 689; and also; K.
Wouters, International Legal Standards for the Protection from Refoulement
(Intersentia: 2009) p. 165.
4. W. Kalin, & M. Caroni and L. Heim (2011), “Article 33”, in; A. Zimmermann et
al. (eds), The 1951Convention Relating to the Status of Refugees and Its 1967
Protocol: A Commentary, Oxford University Press, p. 1327.
5. Vladislava Stoyanova, “The Principle of Non-Refoulement and the Right of
Asylum-seekers to Enter State Territory”, Interdisciplinary Journal of Human
Rights Law, Vol. 3, No.1, (2009), p. 1.
6. International Criminal Court, Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, Dissenting
Opinion of Judge Christine van Wyngaert, Case No. ICC-01/04-01/07-3405-Anx, 1
October 2013, para. 33.
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دیوان كيفری و دولتهای كنگو و هلند اختالفاتي را ایجاد ميكند .از یك طرف دیوان
كيفری فاقد سرزمين است .كليه امور اجرایي دیوان كيفری توسط دولت ميزبان یا
دولتهای عضو انجام ميشود .از طرف دیگر مسئوليت نقض حقوق شهود متقاضي
پناهندگي برعهده دولت ميزبان دیوان كيفری است .در این شرایط استرداد شهود به
دولت كنگو نقض حقوق و نادیده گرفتن تقاضای پناهندگي از دولت ميزبان است.
صِرف استقرار دیوان كيفری در قلمرو سرزميني دولت ميزبان برای اعمال صالحيت
دولت هلند بر موضوعات حقوق بشری مرتبط با شهود كفایت ميكند .این وضعيت
موجد صالحيت دولت ميزبان بر امور شهود است كه بهدليل تداوم بازداشت نميتوانند از
مزایای اساسنامه برای آزادی بهرهمند شوند 1.دولت ميزبان بر اساس كنوانسيون اروپایي
حقوق بشر نميتواند از مسئوليت صالحيت انتقالي به سازمانهای بينالمللي (دیوان
كيفری) در قلمرو سرزميني مبری باشد .موضوعات حقوق بشری نباید مغفول واقع شوند،
حتي زمانيكه دو متولي اجرایي دارند و ميزان مسئوليت هر یك از آنها به تفكيك
مشخص نيست .قضات دیوان اروپایي صِرف استقرار دیوان كيفری را در ایجاد صالحيت
دولت ميزبان برای مداخله در امور دیوان كيفری كافي نميدانند 2.چنانكه بر اساس
قرارداد دولت ميزبان و دیوان كيفری ،3صالحيت دولت ميزبان فقط در امور مرتبط به
دیوان كيفری محول شده است.
دولت ميزبان به استناد قرارداد همكاری ميان دیوان كيفری و دولت كنگو ،از یك
طرف قائل به نفي تعهد پذیرش اتباع بيگانه و از طرف دیگر خواهان تداوم بازداشت
شهود تا پایان رسيدگي به تقاضای پناهندگي آنها ميباشد .البته هيچ چش انداز روشني
1. European Court of Human Rights, Longa v. Netherlands, Decision, Application
No. 33917/12, 9 October 2012. para. 38.
 .2ماده  1كنوانسيون اروپایي حقوق بشر ،مستند قضات دیوان اروپایي برای این استدالل است .ليكن این استدالل
مخدوش است .چراكه واسپاری صالحيت از دولت ميزبان به سازمان بينالمللي مشروط به استفاده آن سازمان
بينالمللي از ظرفيتهای واگذار شده است .در صورتيكه سازمان بينالمللي نخواهد یا نتواند از تمام ظرفيتهای
واگذار شده استفاده كند ،صالحيت دولت ميزبان همچنان بهقوت خود باقي است .دولت ميزبان نميتواند با استدالل
اینكه امور مربوط به سازمان بينالمللي را به خودش واگذار كرده است ،منفعل باشد در فرضي كه آن سازمان
بينالمللي نيز منفعل است.
3. Headquarters Agreement between the International Criminal Court and the Host
State, 2008.
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برای تسریع در رسيدگي به تقاضای پناهندگي شهود وجود ندارد تا از این طریق مدت
بازداشت آنها در بازداشتگاه دیوان كيفری طوالني نشود .هرچند كه تداوم بازداشت
شهود مبتني بر وضعيت سابق آنها توسط دولت متبوع بعنوان طرف قرارداد همكاری با
دیوان كيفری است .از این حيث بازداشت شهود تا پایان مرحله ادای شهادت در دیوان
كيفری با ممنوعيت مواجه نيست .ليكن رسيدگي به قانوني بودن تداوم بازداشت پس از
ادای شهادت در صالحيت دیوان كيفری ميباشد .صالحيت دیوان كيفری در صورت
عدم اقدام و بنا بر اصل صالحيت سرزميني به دولت ميزبان برميگردد 1.ولو اینكه
صالحيت دولت ميزبان به دیوان كيفری منتقل شده باشد .صالحيت انتقالي به دیوان
كيفری تا جایي معتبر است كه مسائل حقوق بشری شهود از سوی دیوان كيفری رعایت
شود .در صورتي كه مسائل حقوق بشری شهود از سوی دیوان كيفری رعایت نشود،
صالحيت از آن سلب و اِعمال آن به دولت ميزبان برميگردد .لذا دولت ميزبان با یك
پيششرط صالحيت رسيدگي بر امور شهود و تضمين رعایت مسائل حقوق بشری آنها را
در اختيار دارد .این پيششرط ،عدم اقدام مقتضي و متناسب از سوی دیوان كيفری در
امور شهود پس از ادای شهادت است كه زمينهساز اعمال صالحيت دولت ميزبان ميشود.

 .2تقاضای پناهندگي و اعتراض بههه بازداشههت در دادگههاه هلنههد و دیههوان
اروپایي حقوق بشر
متقاضيان پناهندگي از دولت هلند در سه گروه قرار ميگيرند .اول متهماني كه از اتهامات
در دیوان كيفری تبرئه شدهاند .دوم شهودی كه در بازداشتگاه دیوان كيفری هستند ،به
این دليل كه آنها در قلمرو سرزميني دولت متبوع تحت تعقيب هستند و تحتالحفظ برای
ادای شهادت به دیوان كيفری اعزام شدهاند .سوم شهودی كه از دو گروه اول نيستند و از
سوی دیوان كيفری احضار ميشوند .دو گروه اول مشمول پناهندگي از دولت ميزبان
نيستند.آنها تحت صالحيت دیوان كيفری هستند یا اینكه حسب مقررات اساسنامه به
صالحدید دیوان كيفری واگذار شدهاند .یكي از اختيارات دیوان كيفری نسبت به دو
گروه اول بر اساس قاعده ( 16)4آیين دادرسي است .بر این اساس دبيرخانه دیوان كيفری
1. European Court of Human Rights, Longa v. Netherlands, Decision, Application
No. 33917/12, 9 October 2012. paras. 10-14.

صالحي | 51

با دولت متبوع وارد مذاكره و قراردادهای محرمانه ميشود تا اینكه تقاضای پناهندگي دو
گروه اول مرتفع شود .در ارتباط با گروه سوم كه با اراده خود به دیوان كيفری آمدهاند و
تحت صالحيت دیوان كيفری نيستند ،وضعيت برعكس است .گروه سوم ميتوانند از
دولت ميزبان تقاضای پناهندگي كنند .اما این وضعيت بهمعنای سلب حق تقاضای
پناهندگي از دو گروه اول نيست .چراكه در هر صورت افراد منصرف از وضعيت خود
مستحق تقاضای پناهندگي هستند.
تقاضای پناهندگي بر اساس معيارهای حقوق بشر بينالمللي یكي از حقوق اصلي افراد
است كه شاهد در دیوان كيفری نيز از آن مستثني نيست 1.لذادولت ميزبان مكلف به
دریافت و رسيدگي به تقاضای پناهندگي شاهد است .دریافت و رسيدگي تقاضای
پناهندگي شاهد صرفنظر از خطرات احتمالي ناشي از تعقيب دولت متبوع آن به دليل
شهادت او در دیوان كيفری است .دیوان كيفری نسبت به تعقيب احتمالي شاهد در دولت
متبوع هيچ صالحيتي ندارد ،ليكن دولت ميزبان نسبت به دریافت و رسيدگي به تقاضای
پناهندگي شاهد به این دليل دارای مسئوليت مضاعف است .از این منظر ممنوعيت دو
گروه اول برای تقاضای پناهندگي از دولت ميزبان مردود است .وضعيت دو گروه اول
اگر خطرات بيشتری برای استحقاق پناهندگي آنها دربر ندارد ،حداقل اینكه همانند گروه
سوم است كه استحقاق تقاضای پناهندگي را دارند .این شرایط با تعهدات دیوان كيفری
بر لزوم استرداد شاهد به دولت متبوع از یك طرف مرتبط است و از طرف دیگر
دوچندان تشدید ميشود.
دیوان كيفری باید زماني شهود را به دولت متبوع استرداد كند كه اوالً؛ دولت ميزبان
تقاضای پناهندگي آنها را رسيدگي وارد كرده باشد .ثانياً؛ حيات و آزادی شهود از سوی
دولت متبوع در معرض خطر نباشد .اگر دولت ميزبان تقاضای پناهندگي شهود را بپذیرد
یا اینكه ادامه زندگي و آزادی آنها در معرض تهدید از سوی دولت متبوع باشد ،در این
حالت دیوان كيفری مكلف به تحویل شهود به دولت ميزبان است 2.تدوام بازداشت شهود
1. International Criminal Court, Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, Decision on
an Amicus Curiae Application, Case No. ICC-01/04-01/07, 9 June 2011, paras. 634.
2. International Criminal Court, Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, Decision on
the Application for the Interim Release of Detained Witnesses, Case No. ICC01/04-01/07-3405-tENG, 1 October 2013, para. 21.
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برای مدت نامعين برخالف آموزههای حقوق بشری است .اگر تصمي گيری مقامات
دولت ميزبان برای اعطاء یا رد پناهندگي شهود زمانبَر باشد ،دیوان كيفری ناگزیر از
آزادی شهود در سرزمين دولت ميزبان است .البته دولت ميزبان این تئوری را در ارتباط با
شهود در وضعيت دولت جمهوری دموكراتيك كنگو قبول ندارد .از یك طرف ،دولت
ميزبان در این پرونده معتقد است كه شهود در زمان بازداشت در دیوان كيفری از
صالحيت قضایي دولت ميزبان خارج هستند .صرفنظر از اینكه دولت ميزبان نگران است
كه در فرض پذیرش تقاضای پناهندگي شهود ،با تقاضاهای پناهندگي سایر شهود در
دیوان كيفری مواجه شود 1.این در حالي است كه عليالقاعده نباید دولت ميزبان از این
شرایط نگران باشد .چراكه دولتهای عضو دیوان كيفری در فراه كردن مقدمات تغيير
اقامتگاه شهود پس از ادای شهادت در دیوان كيفری ملزم به همكاری هستند 2.تحت این
شرایط الزاماً تمام شهود متقاضي پناهندگي از دولت ميزبان نيستند.
از طرف دیگر ،دولت ميزبان برای مخالفت با بررسي تقاضای پناهندگي شهود به ماده
( 1)fكنوانسيون پناهندگي استناد ميكند .با وجود این دولت ميزبان تقاضای پناهندگي
شهود در بازداشت دیوان كيفری را بررسي ميكند .ليكن پذیرش تداوم بازداشت شهود
در بازداشتگاههای دولت ميزبان تا روشن شدن وضعيت پناهندگي آنها ميسر نيست .توافق
ميان دولت كنگو و دیوان كيفری نميتواند منجر به ایجاد تعهد برای پذیرش بيگانان
بدون مجوز اقامت در سرزمين دولت ميزبان شود 3.بنابراین دولت ميزبان خواهان
نگهداری شهود در بازداشتگاه دیوان كيفری تا پایان رسيدگي به تقاضای پناهندگي آنها
ميباشد .در حاليكه دیوان كيفری و دولت ميزبان تالش ميكنند تا مسئوليت تداوم
بازداشت شهود را برعهده یكدیگر بگذارند ،دو سال از بازداشت شهود در بازداشتگاه
دیوان كيفری سپری ميشود .ت دوام یا زوال این وضعيت به تصمي دولت ميزبان بر
پذیرش یا رد تقاضای پناهندگي شهود بستگي دارد .گزینه سوم انصراف شهود از تقاضای
پناهندگي از دولت ميزبان است تا دیوان كيفری آنها را به دولت متبوع استرداد كند .در
1. Goran Sluiter, “Shared Responsibility in International Criminal Justice. The ICC
and Asylum”, Journal of International Criminal Justice, No. 10, (2012), p. 16.
2. W. A. Schabas, The International Criminal Court: A Commentary on the Rome
Statute, 2th Ed (Oxford University Press: 2016), p. 1021.
3. European Court of Human Rights, Longa v. Netherlands, Decision, Application
No. 33917/12, 9 October 2012. para 22.
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قبال موضعگيری دولت ميزبان ،سه شاهد در دادگاه هلند و یك شاهد در دیوان اروپایي
حقوق بشر از وضعيت ایجاد شده شكایت ميكنند.
دادگاه هلند با درنظر گرفتن محل استقرار دیوان كيفری در قلمرو سرزميني دولت
ميزبان اذعان ميكند كه نقض بایستههای حقوق بشری شهود در بازداشتگاه دیوان كيفری
در صالحيت محاك دولت هلند است 1.اصل صالحيت سرزميني موید عملكرد محاك
دولت هلند است .اگر تداوم بازداشت شهود در دیوان كيفری را دادگاه هلند غيرقانوني
ارزیابي كند ،دیوان كيفری از آن استقبال ميكند .چراكه شهود صرفنظر از نحوه
حضور در قلمرو سرزمين دولت ميزبان ميتوانند از دولت هلند تقاضای پناهندگي كنند.

2

مقامات دولت هلند مكلف به رسيدگي تقاضای پناهندگي شهود هستند 3.هيچ مبنای
حقوقي در قرارداد دولت ميزبان با دیوان كيفری برای ممنوعيت اعمال قوانين دولت هلند
در تقاضای پناهندگي وجود ندارد .شرط استثنای ماده ( 1)fكنوانسيون پناهندگي ،دو
گروه شامل؛ افراد مرتكب جرای شدید و افراد در حال محاكمه را از تقاضای پناهندگي
ممنوع كرده است 4.بر این اساس مرتكبان جرای جنگي ،جرای عليه بشریت یا ژنوساید
مشمول پناهندگي نيستند 5.تقاضای پناهندگي در صورتي پذیرفته ميشود كه از سوی
دولت متبوع بهخاطر نژاد ،مذهب ،مليت و عقاید سياسي یا عضویت در گروههای
اجتماعي خاص تحت تعقيب قرار گرفته باشند 6یا اینكه بهمحض برگشت به كشور متبوع
در معرض شكنجه یا مجازات یا رفتارهای تحقيرآميز یا ضدبشری قرار بگيرند.

7

1. Ibid. para. 38.
2. J. Easterday, Dutch Court Rules that Witnesses Must Be Allowed Asylum
Procedure, International Justice Monitor (Rechtbank Amsterdam: 2012), p. 12.
3. District Court of Hague, Decision, Case No. LJN: BU9492, 28 December 2011.
4. Brian Moore, & Joris Van Wijk, “Asylum Seekers Falsely Implicating
Themselves in International Crimes: Should They be Informed of the Existence of
Article 1F of the Refugee Convention?”, Migration Letters, Vol. 12, No. 1, (2015),
p. 91.
5. Joris Van Wijk, “When International Criminal Justice Collides with Principles
of International Protection: Assessing the Consequences of ICC Witnesses Seeking
Asylum, Defendants Being Acquitted, and Convicted Being Released”, Leiden
Journal of International Law, No. 26, (2013), p. 178.
6. Art. 1(a)(2), Convention to the Status of Refugees (1951).
7. Art. 3, European Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms (1956).
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دادگاه بدوی هلند اذعان مي كند كه رسيدگي به تقاضای پناهندگي شهود مانع از
استرداد آنها به دولت متبوع است .الغاء تداوم بازداشت شهود در قلمرو سرزميني دولت
ميزبان در صالحيت دولت هلند است 1.ليكن دادگاه تجدیدنظر هلند در اعتراض مقامات
اجرایي دولت به رای شعبه بدوی ،تقاضای پناهندگي شهود را به دليل عدم صالحيت رد
ميكند .قضات تجدیدنظر استدالل ميكنند كه دادگاه هلند بر اساس قانون اتباع بيگانه
صالحيت رسيدگي به شكایت شهود از وضعيت خود در قلمرو سرزميني دولت ميزبان را
ندارد 2.رویكرد متضاد شعبه تجدیدنظر تحت تاثير رویه مقدم دیوان اروپایي حقوق بشر
در رسيدگي به پرونده لونگا است .لونگا در اعتراض به تداوم بازداشت خود به دیوان
اروپایي حقوق بشر شكایت كرده است 3.او مدعي است كه مقامات دولت هلند به اتكاء
مواد  5و  13كنوانسيون اروپایي حقوق بشر از رسيدگي به تقاضای وی بر الغاء بازداشت
خودداری كردهاند .اما دیوان اروپایي حقوق بشر شكایت لونگا را رد ميكند ،با این
استدالل كه اعمال صالحيت آن متوجه دولتي است كه بهخاطر فعل یا ترک فعل منتسب
4

به آن دولت دارای مسئوليت باشد.

اعمال صالحيت مبتني بر سرزمين است .بدین معنا كه دولتي قادر به اعمال صالحيت
بر افراد است كه آن افراد در قلمرو سرزميني آن حضور داشته باشند .استثنای اصل
سرزميني بودن صالحيت دولت ،ایجاد سازمان بينالمللي با اهداف خاص و اعطای
صالحيت و مصونيتهای خاص به آن است كه در وضعيت حاضر راجع به دیوان كيفری
مصداق دارد .اگرچه آزادی لونگا در قلمرو سرزمين دولت ميزبان سلب شده است ،ليكن
سلب آزادی وی منجر به ایجاد صالحيت برای دولت هلند نيست .لونگا از یك طرف به
دولت كنگو استرداد نشده است و از طرف دیگر به دولت هلند تحویل نشده است.

1. International Criminal Court, Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, Decision on
the Application for the Interim Release of Detained Witnesses, Case No. ICC01/04-01/07-3405-tENG, 1 October 2013, para. 35.
2. District Appeal Court of Hague, Decision, Case No. LJN: BU9492, 18
December 2012, para. 2.1.
3. European Court of Human Rights, Longa v. Netherlands, Decision, Application
No. 33917/12, 9 October 2012, paras. 51-4.
4. Ibid. para. 61.
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تقاضای پناهندگي لونگا از دولت ميزبان نيز این وضعيت را تغيير نميدهد 1.تداوم
بازداشت وی مبتني بر قرارداد همكاری ميان دیوان كيفری با دولت كنگو است .از اینرو
دولت هلند متعهد به بررسي تداوم بازداشت لونگا نيست.

2

دیوان اروپایي حقوق بشر در رسيدگي به شكایت لونگا اذعان دارد كه اقامت وی در
قلمرو سرزميني دولت ميزبان موجد صالحيت دولت هلند بر امور وی نيست 3.به اعتقاد
قضات دیوان اروپایي حقوق بشر اگرچه به صِرف حضور افراد در قلمرو سرزميني دولت
ميزبان باید آنها را تحت صالحيت دولت هلند تلقي كرد ،ليكن استقرار دیوان كيفری در
قلمرو سرزميني دولت هلند این وضعيت را تغيير داده است .تداوم بازداشت شهود
بهموجب ماده ( 93)7()bاساسنامه دیوان كيفری و تا پایان ادای شهادت آنها ميباشد.
تداوم این وضعيت موجد مسئوليت برای دولت ميزبان بهخاطر رسيدگي به تقاضای
پناهندگي آنها نيست .چراكه تصمي گيری در این رابطه برعهده دولت كنگو و دیوان
كيفری است 4.البته دولت هلند تقاضای پناهندگي شهود را پذیرفته است و مكلف به
رسيدگي به شرایط و استحقاق متقاضيان پناهندگي ميباشد .اما تعهد دولت هلند در این
زمينه به تداوم یا الغاء بازداشت شهود ارتباطي ندارد.

 .3تقاضای دولت کنگو بر ایوای تعددات دیوان کیوههری و اتخههاا اقههدامات
حمایتي
شهود را دیوان كيفری تحتالحفظ و بر اساس تصمي دولت كنگو در وضعيت بازداشت
تحویل گرفته است .دیوان كيفری بهخاطر تعهد به همكاری با دولت متبوع شهود ناچار از
احترام به اصل حاكميت آن دولت و عدم مداخله در امور قضایي آن است 5.بر این اساس
1. European Court of Human Rights, Longa v. Netherlands, Decision, Application
No. 33917/12, 9 October 2012, para. 83.
2. District Appeal Court of Hague, Decision, Case No. LJN: BU9492, 18
December 2012, para. 2.2.
3. European Court of Human Rights, Longa v. Netherlands, Decision, Application
No. 33917/12, 9 October 2012, para. 1.
4. Ibid. para. 2.
5. M. Cupido & Joris Van Wijk, “Testifying Behind Bars: Detained ICC Witnesses
and Human Rights Protection”, SSRN Electronic Journal, (2014), p. 15., Available
at; SSRN: http://ssrn.com/abstract=2374678.
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وضعيت سابق شهود و دالیل موجد بازداشت آنها از سوی دولت متبوع به دیوان كيفری
ربطي ندارد .شهود را دولت كنگو سابق بر این بازداشت كرده است و به تقاضای دیوان
كيفری برای شهادت اعزام كرده است و اینك استرداد فوری شهود را به دليل اختتام
شهادت آنان درخواست ميكند 1.همكاری دولت كنگو با دیوان كيفری در تحویل دادن
شهود در راستای مقررات اساسنامه بوده است .دیوان كيفری نيز مكلف است برای
استرداد آنها حسب مقررات اساسنامه عمل نماید .دولت كنگو به محض درخواست دیوان
كيفری بر اعزام شهود ،در همكاری با دیوان كيفری تردید نكرده است .ليكن دیوان
2

كيفری در همكاری با دولت كنگو در استرداد شهود تعلل ميكند.

دولت كنگو مدعي است كه تعقيب كيفری شهود به خاطر اظهارات آنها در دیوان
كيفری متوقف شده است 3.دولت كنگو تعهد ميدهد كه بر اساس دستورات دیوان
كيفری مراقبتهای ویژهای را با همكاری كامل با واحد حمایت از قربانيان و شهود
بهعمل آورد 4.وزیر دادگستری دولت كنگو اعالم ميكند كه با بازگشت شهود هيچ
صدمهای به آنها نميرسد .دولت كنگو خود را متعهد ميداند كه حداكثر تالش در
چارچوب مقررات فصل نه اساسنامه در همكاری با دیوان كيفری را بهعمل آورد و
حتي گزارش آن را به مجمع عمومي دولتهای عضو دیوان كيفری تقدی كند 5.این
تعهدات از سوی دولت كنگو برخي نگرانيهای شهود در بازداشت را برطرف ميسازد.
1. International Criminal Court, Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, Urgent
Request for Convening a Status Conference on the Detention of Witnesses, 30
January 2012, para. 4.
2. Sara Kendall, “Defense Witnesses Claim Asylum in the Netherlands:
Implications for State Cooperation”, (2011), p. 2., Available at
http://www.katangatrial.org/20n/08/defense-witnesses-claim-asylum-in-thenetherlands-implications-for-state-cooperation/.
3. International Criminal Court, Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, Decision on
the Application for the Interim Release of Detained Witnesses, Case No. ICC01/04-01/07-3405-tENG, 1 October 2013, paras. 7-8.
4. International Criminal Court, Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, Decision on
the Security Situation of witnesses, 24 August 2011, para. 6.
5. International Criminal Court, Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, Decision on
the Security Situation of three Detained Witnesses in Relation to their Testimony
before the Court (Art. 68 of the Statute) and Order to Request Cooperation from
the Democratic Republic of the Congo to Provide Assistance in Ensuring their
Protection in Accordance with Article 93(1)(j) of the Statute, Case No. ICC-01/0401/07-3033, 22 June 2011, para. 40.
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ليكن تعهدات موصوف برای هميشه ضامن خودداری دولت كنگو از تعقيب شهود
بهخاطر اظهارنظر بر عليه رئيسجمهوری كنگو در دیوان كيفری نيست.

1

تحت این شرایط ،شعبه محاكمه دیوان كيفری تصریح ميكند كه امكان اجرای ماده
( 93)7()bاساسنامه بهخاطر تناقض آن با مقررات ماده ( 21)3اساسنامه راجع به معيارهای
حقوق بشری وجود ندارد .قضات شعبه محاكمه دیوان كيفری نتيجه ميگيرند كه
«استرداد بدون تاخير» شهود به دولت كنگو ناقض معيارهای حقوق بشری و لزوم تعهد
دولت ميزبان در بررسي تقاضای پناهندگي شهود است .بر این اساس دیوان كيفری باید
بنا به مقررات ماده ( 21)3اساسنامه از استرداد شهود خودداری كند .اگر شهود در
بازداشت حسب مقررات ماده ( 93)7()bاساسنامه بالفاصله استرداد شوند ،امكان بررسي
تقاضای پناهندگي آنها از سوی دولت ميزبان و نتایج احتمالي آن از بين ميرود .این
رویكرد بهمعنای نقض حقوق اساسي شهود است 2.از اینرو دیوان كيفری تصمي
ميگيرد كه شهود تا زمان اعالم نتيجه تقاضای پناهندگي آنان در بازداشتگاه دیوان
كيفری نگهداری شوند .تداوم بازداشت شهود به اذعان دیوان كيفری ،حاكي از رعایت
معيارهای حقوق بشری است .ليكن در واقع اینطور نيست.
حداكثر مسئوليت دیوان كيفری در ارتباط با شهود شامل اتخاذ اقدامات حمایتي و
دیگر اقدامات خاص مقرر در قواعد آیين دادرسي از طریق واحد حمایت از قربانيان و
شهود در دیوان كيفری است تا اینكه حقوق بنيادین شهود تضمين شود .اعتبار و حيثيت
دیوان كيفری به توفيق آن در ایجاد تعادل نسبي ميان حقوق شهود ،مته و قربانيان بستگي
دارد .دیوان كيفری بر اجرای برنامههای حمایتي نسبت به شهود همكاریكننده با دیوان
كيفری تاكيد دارد .ليكن باید ميان شاهد آزاد و شاهد در بازداشت تمایز قائل شد.

3

1. Dersim Yabasun, & Mathias Holvoet “Seeking Asylum before the International
Criminal Court; Another Challenge for a Court in Need of Credibility”,
International Criminal Law Review, No. 13, (2013), p. 736.
2. International Criminal Court, Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, Decision on
an Amicus Curiae Application, Case No. ICC-01/04-01/07, 9 June 2011, para. 79.
3. International Criminal Court, Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, Public
Redacted Version of ICC-01/04-02/12-69-Conf-Exp, Case No. ICC-01/04-02/1269-Red, 3 June 2013, para. 2.
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برنامههای حمایتي از شهود و قربانيان در دیوان كيفری محرمانه هستند 1،ولي چارچوب
آنها بر اساس مقررات ماده  68اساسنامه ميباشد كه به «اقدامات الزم» اشاره كرده است.

2

تغيير اقامتگاه شاهد بر اساس مقررات ماده ( 16)4قواعد دادرسي در راس این امور است.
تغيير اقامتگاه اقدام حمایتي با ماهيت غيرقضایي است كه ریسك سایر اقدامات حمایتي را
ندارد 3.ليكن گزینه تغيير اقامتگاه شهود بهدليل مختل كردن زندگي معمول شاهد و
خانواده وی باید بهعنوان آخرین راهكار مدنظر قرار گيرد .چراكه به اعتقاد برخي توسل
به این گزینه با سازكارهایي پيچيده و غيرقابل دسترس برای دیوان كيفری در همكاری با
دولت ثالث توأم است.

4

قدر مُتيقّن دیوان كيفری نباید شاهد در بازداشت را از امتيازات مقرر برای شاهد آزاد
منع كند .شاهد آزاد پس از ادای شهادت ميتواند به دولت متبوع برنگردد و در قلمرو
سرزميني دولت دیگری اقامت كند .اما قضات دیوان كيفری با تفسير ماده ( 68)1اساسنامه
معتقدند كه تغيير اقامتگاه شاهد در بازداشت از اختيارات دیوان كيفری نيست .چراكه
اوالً؛ دیوان كيفری بر اساس شِق اول ماده ( 93)7()bاساسنامه مكلف به تداوم بازداشت
شهودی است كه از سوی دولت متبوع بازداشت شدهاند و تحت عنوان «شاهد در
بازداشت» به دیوان كيفری اعزام شدهاند .ثانياً؛ دیوان كيفری بر اساس شِق دوم ماده
( 93)7()bاساسنامه مكلف است پس از ادای شهادت بالفاصله آنها را به دولت متبوع
استرداد نماید .از این منظر دیوان كيفری ه از الغاء بازداشت شاهد و اعطای اختيار
انتخاب محل اقامت به وی و ه از تحویل وی به دولت ميزبان معذور است .دولت متبوع
برای صدور مجوز تغيير اقامتگاه یا سلب تابعيت از شاهد در بازداشت مكلف به همكاری
با دیوان كيفری نيست .ولو اینكه واحد حمایت از شهود و قربانيان دیوان كيفری 5بر
اساس مقررات مواد ( 68)1و ( 43)6اساسنامه مكلف است تا تدابير الزم برای تغيير
1. R. Frolich, “Current Developments at the International Criminal Court”, Journal
of International Criminal Justice, No. 9, (2011), p. 931.
2. Schabas, Ibid, p. 823.
3. M. Eikel, “Witness Protection Measures at the International Criminal Court:
Legal Framework and Emerging Practice”, Criminal Law Forum, No, 23, (2012),
p. 118.
4. S. Arbia, “The International Criminal Court: Witness and Victim Protection and
Support, Legal Aid and Family Visits”, Commonwealth Law Bulletin, No. 36,
(2010), p. 519.
5. ICC Victims & Witnesses Unit.
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اقامتگاه شهود جهت همكاری آنها با مخبرین یا ميانجي و حفظ امنيت آنها را در نظر
بگيرد كه بهخاطر ادای شهادت در دیوان كيفری در معرض خطرات جاني هستند .اما
شهود در بازداشت از این شرایط مستثني هستند.
قضات دیوان كيفری با اتكاء به ماده ( 93)7اساسنامه در ارتباط با ضرورت تداوم
بازداشت شهود تا زمان رسيدگي به تقاضای پناهندگي آنان اعالم ميكنند تا از سوی
دبيرخانه دیوان كيفری با مقامات دولتهای هلند و كنگو برای برونرفت از این وضعيت
مكاتبه شود 1.دبيرخانه دیوان كيفری بعد از مكاتبه با این دولتها اعالم ميكند كه
راهكاری از سوی آنها ارائه نشده است .دولت ميزبان بر تداوم بازداشت شهود تا زمان
رسيدگي به تقاضای پناهندگي آنان تاكيد كرده است .دولت هلند رسيدگي به وضعيت
بازداشت شهود را از صالحيت خود خارج ميداند .دولت هلند بنا به شروط قرارداد
دولت ميزبان با دیوان كيفری تنها صالحيت دارد كه شهود را به محض تقاضای دیوان
كيفری به دولت متبوع استرداد نماید .صِرف تقاضای پناهندگي شهود موجد تعهد دولت
ميزبان بر الغاء بازداشت آنها نيست .چنانكه اگر متقاضيان پناهندگي برای اقامت در
سرزمين هلند مبنای حقوقي دیگری نداشته باشند ،به صِرف تقاضای پناهندگي اجازه
اقامت در هلند را تا روشن شدن وضعيت پناهندگي ندارند.
با وجود این ،واحد حمایت از ق ربانيان و شهود دیوان كيفری تقاضا ميكند تا استرداد
شهود به دولت كنگو معلق شود و شهود تا پایان دوره رسيدگي به تقاضای پناهندگي آنها
در اختيار دولت ميزبان باشند 2.چراكه استرداد فوری شهود به دولت متبوع با رعایت
معيارهای حقوق بشری از جمله حق تقاضای پناهندگي و حمایت از شهود منافات دارد
كه بهخاطر ادای شهادت در دیوان كيفری در معرض تعقيب كيفری دولت متبوع قرار
گرفتهاند .قضات دیوان كيفری در تفسير مقررات ماده  68اساسنامه به تعهد «اتخاذ
اقدامات حمایتي الزم» برای جلوگيری از تعقيب شهود اذعان دارند .بر این اساس حق
تقاضای پناهندگي شهود و الزام دولت هلند به بررسي تقاضای پناهندگي آنها محترم
است ،ليكن نباید مانع از ایفای تعهدات دیوان كيفری در قبال دولت متبوع شهود باشد.
1. International Criminal Court, Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, Decision on
the Security Situation of witnesses, 24 August 2011, para. 17.
2. International Criminal Court, Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, Decision on
an Amicus Curiae Application, Case No. ICC-01/04-01/07, 9 June 2011, para. 55.
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لذا قضات پرونده كاتانگا تدابيری را با جمع مقررات مواد ( 68)1و ( 93)7اساسنامه برای
حمایت از شهود در زمان استرداد به دولت كنگو در نظر ميگيرند ،از جمله اینكه الف-
جابجایي شهود در بازداشت با تدابير امنيتي ویژه صورت گيرد؛ ب -گارد آموزشدیده
ویژه و بازداشتگاه مجزا از سایرین برای آنها در نظر گرفته شود و پ -نماینده واحد
حمایت از شهود و قربانيان دیوان كيفری در طول محاكمات شهود هر دو هفته یكبار از
آنان بازدید بعمل آورد 1.این تدابير از منظر دیوان كيفری باعث ميشود كه سالمت و
امنيت شهود را دولت كنگو برعهده گيرد ،به نحویكه هيچ آسيبي بهخاطر شهادت در
دیوان كيفری به آنها وارد نشود.

2

این تدابير ضامن عدم نقض معيارهای حقوق بشری شهود در بازداشتگاههای دولت
كنگو یا جلوگيری از تعقيب آنها به اتهام موضعگيری عليه آن دولت نيست .این تدابير
اگرچه ظاهراً حاكي از انجام تعهدات دیوان كيفری در نفي خطرات احتمالي ناشي از
همكاری شهود با دیوان كيفری است 3،اما در واقع خطرات متوجه شهود را زائل نميكند.
دولت ميزبان را دیوان كيفری به بررسي تقاضای پناهندگي شهود متعهد ميسازد ،ليكن
گزینه استرداد شهود به دولت كنگو را نيز توأمان برای دولت هلند در نظر ميگيرد .دیوان
كيفری با این تصمي گيری در واقع سرنوشت شهود را به دولت هلند ميسپارد تا در
صورت عدم موافقت با پناهندگي شهود ،بالفاصله آنان را به دولت كنگو استرداد نماید.
احتمال عدم موافقت با پناهندگي شهود زیاد است ،چنانكه دولت هلند در ابتدای مواجهه
با تقاضای پناهندگي شهود اعالم كرده بود كه شهود از شمول مقررات دولت هلند خارج
هستند ،چراكه آنها تحت صالحيت دیوان كيفری ميباشند .البته این موضعگيری بعدها

1. International Criminal Court, Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, Decision on
the Security Situation of three Detained Witnesses in Relation to their Testimony
before the Court (Art. 68 of the Statute) and Order to Request Cooperation from
the Democratic Republic of the Congo to Provide Assistance in Ensuring their
Protection in Accordance with Article 93(1)(j) of the Statute, Case No. ICC-01/0401/07-3033, 22 June 2011, para. 41.
2. International Criminal Court, Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, Decision on
the Security Situation of witnesses, 24 August 2011, para. 12.
 .3برای مطالعه بيشتر در این زمينه ر.ک .جواد صالحي« ،آثار بزهدیدهشناسي بر حق مشاركت بزهدیده در تحقيقات
مقدماتي در پرتو رویه دیوان بينالمللي كيفری» ،مجله حقوقي بينالمللي ،شماره .)1394( ،52
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تعدیل شد و دولت هلند اعالم كرد تقاضای پناهندگي شهود را بعنوان «تقاضای حمایت»
بررسي ميكند.

1

بنابراین دولت هلند از یك طرف نميتواند شهود را اخراج كند .چراكه احتمال نقض
حقوق آنها در برخورداری از محاكمه عادالنه در محاك داخلي كنگو زیاد است .از
طرف دیگر دولت هلند نميتواند شهود را در قلمرو سرزميني نگه دارد ،چون كه مبنایي
حقوقي برای آن ندارد 2.دولت هلند تمایلي به مداخله در وضعيت شهود و نگهداری آنها
ندارد .اما این شرایط بهمعنای تكليف به نگهداری شهود در بازداشتگاه دیوان كيفری تا
اعالم نتيجه تقاضای پناهندگي آنها ه نيست .اگرچه تداوم بازداشت پس از ادای
شهادت با تردیدهایي جدی مواجه است ،ليكن تداوم بازداشت ناشي از تصمي دولت
كنگو برای بازداشت شهود قبل از اعزام به دیوان كيفری است .لذا هيچیك از دیوان
كيفری و دادگاه هلند صالحيت بررسي قانوني بودن تداوم بازداشت را ندارند .شهود در
سرزمين هلند بازداشت هستند و همزمان از دولت هلند ه تقاضای پناهندگي دارند ،ليكن
این وضعيت چيزی را به نفع دولت هلند برای بررسي قانوني بودن تداوم بازداشت آنها
تغيير نداده است.
با وجود این ،شعبه تجدیدنظر دیوان كيفری اعالم ميكند كه بازداشت شهود باید
خاتمه یابد 3.بازداشت شهود از منظر قضات شعبه تجدیدنظر متكي به مقررات ماده (93)7
اساسنامه نيست .چراكه اوالً؛ دیوان كيفری مكلف است بر اساس مقررات ماده (21)3
اساسنامه از اجرای سایر مقررات اساسنامه خودداری كند ،وقتيكه آنها ناقض مقررات
حقوق بشری هستند .ثانياً؛ دیوان كيفری مركز نگهداری از متقاضيان پناهندگي یا
اشخاص منتظر آرای قضایي از محاك داخلي نيست .بازداشتگاه دیوان كيفری محدود به
وضعيتهایي است كه نگهداری افراد بهخاطر طي فرایند قضایي آنها در دیوان كيفری
1. J. Easterday, Dutch Court Rules that Witnesses Must Be Allowed Asylum
Procedure, International Justice Monitor (Rechtbank Amsterdam: 2012), p. 2.
2. Joris Van Wijk, & Marjolein Cupido, “Testifying behind Bars; Detained ICC
Witnesses and Human Rights Protection”, in; Carsten Stahn (ed.), the Law and
Practice of the International Criminal Court, Oxford University Press, (2015), p.
1094.
3. International Criminal Court, Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, Case No.
ICC-01/04-02/12-158, 20 January 2014, para. 21.
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ضرورت دارد .شهود در بازداشت پس از ادای شهادت در دیوان كيفری بر اساس
مقررات ماده  192قانون آیين دادرسي در كنترل و اختيار دولت ميزبان هستند 1.در این
شرایط دولت ميزبان صالحيت دارد تا از استرداد شهود به دولت متبوع تا پایان رسيدگي
به تقاضای پناهندگي آنها خودداری كند .از این حيث واگذاری تصمي گيری به دولت
ميزبان برای به تاخير انداختن استرداد شهود به دولت متبوع بهخاطر مسئوليت آن دولت در
بررسي تقاضای پناهندگي شهود بهمراتب تبعات كمتری از نقض معيارهای حقوق بشری
دربردارد 2.از اینرو الزم است تا دبيرخانه دیوان كيفری اقدامات الزم برای استرداد شهود
به دولت كنگو را در اسرع وقت انجام دهد .اما در حاليكه دبيرخانه دیوان كيفری با
دولت ميزبان مكاتبات الزم برای تشریفات انتقال شهود به دولت كنگو را انجام ميدهد،
دولت هلند در راستای تعهدات حقوق بشری ميتواند اقداماتي انجام دهد تا استرداد
شهود به تاخير بيفتد 3.البته این رویكرد شعبه تجدیدنظر دیوان كيفری بهمعنای آزادی
شهود در قلمرو دولت ميزبان نيست.

نتیجهگیری
شهادت شهود راجع به نقش رئيسجمهور دولت كنگو در وقوع جرای عليه بشریت در
منطقه ایتوری برای تبرئه یا تخفيف مسئوليت كاتانگا و لوبانگا موجب نگراني از تعقيب
كيفری آنها پس از بازگشت به كنگو شده است .بر این اساس شهود احساس كردهاند كه
آنها بهمحض بازگشت به كنگو و بهخاطر ادای شهادت در دیوان كيفری تحت تعقيب
قرار ميگيرند .بنابراین آنها حسب رویه محاك كيفری كنگو اطمينان یافتند كه معيارهای
حقوق بشری در حق آنها نقض ميشود .لذا آنها پس از ادای شهادت در مرحله اول از
دیوان كيفری تقاضای تعليق استرداد به دولت كنگو ،در مرحله دوم از مقامات دولت
هلند تقاضای پناهندگي و در مرحله سوم از دادگاههای هلند و دیوان اروپایي حقوق بشر
تقاضای رسيدگي به تداوم بازداشت و الغاء آن در قلمرو سرزميني هلند كردند .دیوان
كيفری در این وضعيت با دو تكليف شامل؛ تعهد به بازگشت فوری شهود و تعهد به
تداوم بازداشت شهود مواجه شد .ليكن دیوان كيفری تعهد به بازگشت سریع شهود در
1. Ibid. paras. 27-8.
2. Ibid. para. 29.
3. Ibid. para. 30.
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این شرایط را بر اساس مقررات ماده ( 12)3اساسنامه منتفي و اجرای این تعهد را مُنتج به
نقض حقوق شهود در تقاضای پناهندگي تلقي كرد .چنانكه سایر مقررات اساسنامه بر
مقررات ماده ( 12)3اساسنامه اولویت ندارند و باید منطبق با هنجارهای حقوق بشری
تفسير و اجرا شوند.
دیوان كيفری با استناد به ماده ( 21)3اساسنامه قائل به اجرای ماده ( 93)7اساسنامه
همسو با معيارهای حقوق بشری است تا جایيكه شهود در بازداشت بهخاطر ادای شهادت
در دیوان كيفری از سوی دولت كنگو تحت تعقيب كيفری قرار نگيرند .بر این اساس
ميتوان اجرای ماده ( 93)7اساسنامه را بهخاطر تحدید معيارهای حقوق بشری با استناد به
ماده ( 12)3اساسنامه به نحوی تعدیل كرد كه استرداد شهود در بازداشت بهتاخير بيفتد تا
زمانيكه خطر احتمالي تعقيب آنها بهخاطر شهادت در دیوان كيفری منتفي شود.
صرفنظر از اینكه در این شرایط حداقل انتظار از دیوان كيفری در راستای حمایت از
شهود به تأخير انداختن استرداد تا مشخص شدن نتيجه تقاضای پناهندگي آنها ميباشد.
انتظار از دیوان كيفری بهمعنای تداوم بازداشت شهود در بازداشتگاه است .ليكن از یك
طرف مدت بازداشت شهود تا پایان پروسه ادای شهادت آنها در دیوان كيفری است .از
طرف دیگر دیوان كيفری بر اساس مقرات ماده ( 93)7اساسنامه از آزاد كردن شهود در
قلمرو دولت ميزبان منع شده است .تحت این شرایط ،دیوان كيفری سرنوشت شهود را به
مقامات اجرایي دولت هلند سپرد ،در حاليكه هيچ چش اندازی ه بر الزام آنها در تسریع
رسيدگي به تقاضای پناهندگي شهود وجود نداشت .دیوان كيفری صرفنظر از تعهد
الزام به استرداد شهود به دليل اتمام پروسه ادای شهادت آنها اعالم كرد كه این افراد باید
تا پایان دوره رسيدگي به تقاضای پناهندگي آنها تحت كنترل و اختيار دولت هلند قرار
داشته باشند.
مقامات اجرایي دولت هلند در واكنش به موضعگيری قضات دیوان كيفری اعالم
كردند كه صالحيت رسيدگي به وضعيت شهود را ندارند .بر این اساس آنها تقاضا كردند
كه شهود تا پایان رسيدگي به وضعيت پناهندگي آنها در بازداشتگاه دیوان كيفری
نگهداری شوند .چنانكه شهود در دولت متبوع و قبل از اعزام به دیوان كيفری نيز
بازداشت و از آزادی محروم بودهاند .تداوم این وضعيت بخاطر ادای شهادت به نفع مته
چيزی را تغيير نداده است تا آنها در وضعيتي قرار گيرند كه به بازداشت خویش در قلمرو
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سرزميني دولت هلند معترض باشند و آن را غيرقانوني تلقي كنند .تصمي گيری در ارتباط
با بازداشت آنها در محاك دولت متبوع اتخاذ شده است و اعزام آنها به دیوان كيفری
چيزی را تغيير نداده است ،جز اینكه بازداشتگاه آنها تغيير كرده است .بنابراین
تصمي گيری راجع به ادامه بازداشت یا رفع بازداشت آنها با دولت متبوع است .دولت
هلند با تداوم این وضعيت در بازداشتگاه داخلي مخالف است .در عين حالكه از منظر
مقامات اجرایي دولت هلند ،بازداشت شهود غيرقانوني است ،ليكن بر اساس قوانين
داخلي هلند نميتوان شهود را آزاد كرد .لذا شهود پس از دو سال تداوم بازداشت از
دادگاه هلند تقاضای رسيدگي به وضعيت خود را مطر ميكنند .دولت هلند با نفي
صالحيت خود بر امور شهود برای رفع بازداشت آنها به مذاكره با دیوان كيفری
ميپردازد .اما این مذاكرات به نتيجه مثبتي نميرسد .دادگاه هلند قبل از رسيدگي به
شكایات شهود اعالم ميكند كه صالحيت رسيدگي به ادامه یا پایان بازداشت آنها در
صالحيت محاك دولت هلند است ،چراكه مَقّر دیوان كيفری در قلمرو سرزميني دولت
هلند استقرار یافته است .اما قرار پذیرش صالحيت محاك داخلي مورد اعتراض مقامات
اجرایي دولت هلند قرار ميگيرد.
دیوان اروپایي حقوق بشر در پرونده لونگا برخالف دادگاه هلند قائل به نفي
صالحيت دولت هلند است .دیوان اروپایي حقوق بشر خود را صالح به رسيدگي به
تقاضای شهود در بازداشت نميداند .فراتر از آن دیوان اروپایي حقوق بشر ،صِرف واقع
شدن دیوان كيفری در خاک هلند را با اذعان به سرزميني بودن صالحيت كيفری ،موجب
صالحيت هلند در رسيدگي به دعاوی شهود تشخيص نميدهد .از اینرو دیوان اروپایي
نتيجه ميگيرد كه دادگاههای هلند در رابطه با شكایات شهود صالحيت رسيدگي ندارند
و لذا تقاضای شهود بر رسيدگي به بازداشت آنها مسموع نيست .صرفنظر از اینكه دیوان
اروپایي به نقض معيارهای حقوق بشری شهود در بازداشت دیوان كيفری در قلمرو
سرزميني دولت هلند ه معتقد نيست .لذا دیوان اروپایي هرگونه اعمال صالحيت دولت
هلند برای رسيدگي به ادعاهای شهود بر نقض معيارهای حقوق بشری آنها در دیوان
كيفری را رد ميكند .شعبه تجدیدنظر دادگاه هلند نيز تحت تاثير دستاوردهای دیوان
اروپایي حقوق بشر (متاخر بر رویه شعبه بدوی دادگاه هلند) نيز اعتراض دولت هلند به
رای بدوی دادگاه هلند را ميپذیرد و در رویكردی متناقض با رای بدوی دادگاه هلند
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اعالم ميكند كه دولت هلند در این رابطه صالحيت رسيدگي ندارد .چراكه ادامه
بازداشت شهود در دیوان كيفری غيرقانوني نيست .این وضعيت ناشي از بازداشت شهود
در كنگو است .تحت این شرایط هيچ یك از دولت هلند و دیوان كيفری صالح به
رسيدگي و اظهارنظر در خصوص قانوني یا غيرقانوني بودن تداوم بازداشت نيستند .بر این
اساس حضور شهود در سرزمين هلند و تقاضای پناهندگي از سوی آنها منجر به ایجاد
صالحيت رسيدگي برای دیوان كيفری یا دولت هلند نيست.
بر این اساس صالحدید دادگاه هلند و دیوان اروپایي حقوق بشر مبتني بر
برداشتهایي از اصل صالحيت سرزميني دولت هلند است ،ليكن تمایز آن در فعال شدن
صالحيت سرزميني دولت ميزبان بهمحض عدم استفاده دیوان كيفری از ظرفيتهای
صالحيت انتقالي است كه از موضوعات حقوق بينالملل عمومي است .با پذیرش
صالحيت دیوان كيفری برای رسيدگي به وضعيت شهود نميتوان قائل به نفي مسئوليت
دولت هلند بر وقایع حادث در قلمرو سرزميني بود .بر فرض اینكه دولت هلند بهخاطر
ميزباني دیوان كيفری مسئوليت اعمال صالحيت خود را به آن سازمان بينالمللي مستقر در
قلمرو سرزميني منتقل كرده باشد ،ليكن صالحيت آن دولت بهخاطر عضویت در این
سازمان بينالمللي هنوز بهقوت خود باقي است.
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Abstract
International commercial arbitration imposes heavy costs to the parties involved. In
this regard, one of the recent phenomena in international commercial arbitration is
"financing of court costs by a third party funding (TPF)”. There are several reasons
for the emergence of a third party funding: 1-involved parties may not have the
resources to pay for the costs of arbitration or they may be reluctant to use their funds
to finance the litigation; 2- the uncertainty of receiving compensation as a result of
paying the arbitration fees might encourage the parties to transfer this risk to a third
party; and finally 3- in order to have their own advantages and disadvantages. Since
the funder retains “the power of the purse” (i.e. the power to discontinue further
payments), TPF entails the risk of the control of the claim being transferred to the
third party funder. We might ask whether international arbitration tribunals should
examine the extent of the investor's influence in determining the allocation of costs.
In addition, is it essential to disclose the third parties’ contracts details? Overall, it is
concluded that those mentioned Tribunals should allocate and guarantee the
arbitration cost and agree on disclosing of third parties fund contracts under urgent
circumstances by international arbitration tribunal.
Keywords: Third Party Funding, International Commercial
Disclosure, Cost Allocation, International Arbitration Tribunals.

Arbitration,

 Corresponding Author: bolori.p@gmail.com
How to Cite: Ebrahimi, S., Boloori, P., Solhchi, M, (2022), “Third Party Investment in
International Commercial Arbitration”, Public Law Researsh, 23(73), 89-110.
doi: 10.22054/qjpl.2021.47247.2259

ISSN:2345-6116 Accepted: 02/Nov/2021

Peyman Bolori

eISSN:2476-6216

Seyed Sadegh Ebrahimi

Ph.D Student, Public Internaitonal Law,
Faculty of Humanities and Arts, Islamic
Azad University, Zanjan Branch, Zanjan,
Iran

Received: 03/Nov/2019

Third Party Funding in International Commercial
Arbitration

دوره  ،23شماره  ،73زمستان 71-105 ،1400
qjpl.atu.ac.ir
DIO: 10.22054/QJPL.2021.47247.2259

مقاله پژوهشی

 --فصلنامه علمي پژوهش حقوق عمومي ---------

سرمایهگذاری شخص ثالث در داوری تجاری بینالمللی
سيد صادق ابراهيمي

محمدعلي صلحچي

زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زنجان ،ایران
استادیار گروه حقوق ،دانشکده علوم انسانی و هنر ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،زنجان ،ایران
دانشیار حقوق بینالملل عمومی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

چکیده

ضروری موافقت نمایند.

تخصيص هزینهها ،دیوانهای داوری بينالمللي.
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واژگههان کلیههدی :ســرمایهگذاری شــخص ثالــث ،داوری تجــاری بينالمللـي ،افشاســازی،

تاریخ پذیرش1400/08/11 :

ميشود كه محاك مذكور باید به تعيين تخصيص و تضمين هزینههـای داوری پرداختـه و از سـویي بـا
افشاسازی قراردادهـای تـامين مـالي شـخص ثالـث در داوری تجـاری بينالمللـي ،در شـرایط خـاص و
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مراجعه به داوری تجاری بينالمللي هزینههای كالني را برای طرفين درگير در فرآیند داوری به همـراه
دارد و تأمين این هزینهها در خيلي از موارد به صورت مانع در مراجعه به داوری نمود پيـدا ميكنـد .در
همين راستا یكي از پدیدههای جدید در داوری تجاری بينالمللي« ،تأمين مالي هزینـه دادرسـي توسـط
سرمایهگذار ثالث» است .ظهور سرمایهگذار ثالث دالیل متعددی دارد؛ اوالً طرفين دعوی ممكن اسـت
فاقد امكانات مالي كافي برای هزینـه های داوری باشـند ،ثانيـاً ممكـن اسـت طـرفين دعـوی تمـایلي بـه
استفاده از منابع مالي خود برای تأمين مالي دادرسي پرهزی نه نداشته باشند ،ثالثاً عدم قطعيت ذاتي كه در
زمينه امكان اخذ خسارت در نتيجه دادرسي وجود دارد ميتواند باعث تمایل طرف منازعه به انتقال این
ریسك به شخص ثالث شود .پرسش این است كه آیا توافقنامههای تـأمين مـالي توسـط شـخص ثالـث
هنگام تصمي گيری برای تخصيص یا تضمين پرداخت هزینهها باید توسط دادگاه داوری در نظر گرفته
شود یا خير؟ و آیا افشاسازی قراردادهای شخص ثالث ضروری ميباشد؟ در نهایت ایـن نتيجـه حـاص
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