
 ملخص تنفيذي –تسجيالت صوتية لمحاكمة الخطيبطلب 

 

ومؤسسة بحثية ومنظمة حقوق إنسان ألمانية وعالمية  امجموعة تتكون من ثالث وعشرين باحث  قدمت  01.07.2021في تاريخ 

 تسنوبلفي مقاطعة كالعليا اإلقليمية للمحكمة ا طلب    (ECCHR)المركز األوروبي للحقوق الدستوري وحقوق اإلنسان  عبالتعاون م

 ل المرافعات صوتي ا. للقيام بتسجي الناظرة في قضية فرع الخطيب األلمانية

على أقوال الشهود  االتسجيالت الصوتية قد تؤثر سلب   نَّ من أة لتسجيل المرافعات بسبب قلقها حيث أنَّ المحكمة رفضت الطلبات السابق

في ة لتالجمع األدل اجراءات بعد االنتهاء من  بتسجيل المحاكمةا الطلب للمحكمة ذالمشاركين بالمحاكمة. يتوجه الموقعون من خالل ه

فادات الختامية لطأطرا  باألخ  الكلمة األخيرة للسماح بتسجيل اإل ا. يسعى هذا الطلب تحديد   أي آثار ممكنة على أقوال الشهود

 الحكم من قبل القاضي.بللمتهم والنطق 

 تسجيل االجراء القضائيب السماح ن  على إمكانيةت  GVGوبالفقرة الثانية من قانون أصول المحاكمات األلماني  169المادة 

للمواد فق ا و ألسباب "أكاديمية وتاريخية، في حال كانت القضية لها أهمية وثقل للتاريخ المعاصر لجمهورية ألمانية االتحادية".صوتي ا 

حتمالية اة ذات أهمية تاريخية في حال كان لها خلفية سياسية وحصلت على اهتمام الرأي العام، أو في حال ر المحاكمعتب  التشريعية ت  

 .سعي األجيال القادمة للحصول على تفاصيل حولها

اسية السي على تتناول الثورة السورية والنزاع في سوريا، حيث أن كالهما يؤثران بشكل كبير إياد أ.و  أنور ر.محاكمة المدعو  إنَّ 

السعي للمحاسبة هو جزء من األجندة السياسية المحلية والعالمية. ف العالمية والسياسة المحلية في ألمانيا منذ ما يقارب العقد من الزمن.

زاع نبعين االعتبار النداءات المتكررة لكشف الحقائق حول ال خذ األذا فإن الخلفية السياسية للمحاكمة ليست مطرح شٍك على اإلطالق. 

سوريا  برات فيفإنَّ أجهزة المخاة كبرى لطأجيال القادمة؛ وأخيرا ا هذه المحاكمة سيكون لها أهميالتفاصيل المرتبطة ب في سوريا، فإنَّ 

ا رئيس ا لعبتحها كال المتهمين، والتي ع ِمل  لصال في قمع المعارضة في سوريا. وهذا ما يشرح االهتمام الكبير للرأي العام في  دور 

 ه القضية.هذ

ا بحقيقة تورط ألمانيا سابق ا  لتاريخية للمحاكمة بالنسبة لجمهوريةاألهمية ا م النازية رة الحكفي فتألمانيا االتحادية مرتبطة أيض 

ا  للحكومة االتحادية فيا سياسي   ام هدف  ما يجعل مالحقة هذه الجرائ بارتكاب فظاعات. ريين ومن السألمانيا. إضافة  إلى أنَّ عدد ا كبير 

 من مصلحته الوصول للحقيقة ومحاسبة المجرمين.وقيمون في ألمانيا ويمثلون جزء  من المجتمع األلماني يفي الشتات  * والسوريات

لقانون أصول المحكمات األلماني متوفرة، يقع اآلن ضمن تقدير المحكمة  169بما أنَّ المتطلبات القانونية للفقرة الثانية من المادة 

بالتسجيل الصوتي للمحاكمة من عدمه. يجب على المحكمة خالل اتخاذها القرار التقديري األخذ بعين االعتبار الثقل الهام سماحها 

 مة ال يمكن تعويضها لمصادر البحث األكاديمي. والمصلحة العلمية الكبيرة لمثل هذه التسجيالت حيث أنها تمثل مواد قي  

اتهم يقدمون شهاد الخطر لكونهم على شهادات الشهود ولن تعرضهم ألي خطر إضافي بجانبا لهذه التسجيالت أن تؤثر سلب  ال يمكن 

 أن يتم حفظها في األرشيفعلى و ،على أنَّ هذه التسجيالت ال يمكن استخدامها من قبل أي محكمة ين  القانونففي محاكمة علنية. 

ال في على سبيل المثاالت استثنائية وتحت شروط صارمة. في ح عامةفترة الحماية اليمكن اختصار ثين عاما . لمدة أقلها ثالالوطني 

 حال وجود الحاجة لها ضمن بحث علمي.

القانون يسمح للمحكمة بالتسجيل رغم أنَّ ورغم هذه الشروط الصارمة تبقي المحكمة على قلقها من تأثيرات سلبية على الشهود. 

 طأطرا  أو في حال كان ذلك ضروري اء محددة في حال وجود مصالح محقة لبشكل جزئي أي أنها يمكنها االمتناع عن تسجيل أجزا

ة من دون الحاجة لرفض تسجيل االجراء بشكل يلضمان سالمة االجراءات. بهذه الطريقة يمكن للمحكمة التعامل مع هذه اإلشكال

 كامل.

 


