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  چكيده

المللي در راستاي اتخاذ رويكردي هماهنگ با تحوالت نيمه دوم قـرن بيـستم در توجـه بـه حقـوق          ديوان كيفري بين  
 نـشده المللـي تجربـه      ي كيفري بين  ها  دادگاهيك از    ، در هيچ  د كه پيش از اين    ديدگان، جايگاهي را به آنان اعطا كر       بزه
آيين دادرسي و ادله     قواعد   طبق بر اساسنامه رم و     68اساس ماده   يا حقوقي، بر   اشخاص حقيقي     از اعمديدگان،   بزه .بود

شخـصي و چـه از طريـق نماينـده          طـور    رسيدگي ديوان، چه بـه     فرايندتوانند در     مي المللي  اثبات در ديوان كيفري بين    
ركت ـ در صورتي كـه قـضات ديـوان     گان بر مشاديد بزهحق  .ت شوند خواستار جبران خسار وجسته، مشاركت حقوقي

مقـررات موضـوعه     . رسيدگي، قابل اجرا و به رسميت شناخته شـده اسـت           فرايند مراحل   ـ در تمام   آن را مقتضي بدانند   
 ي موسـع  رويكـرد سـازد     مـي  و ايـن امـر، قـضات را قـادر            اسـت ديدگان، كلي    ديوان درخصوص موضوع مشاركت بزه    

 بدون افشاي هويت آنـان       را  رسيدگي فرايندديدگان در    يوان مشاركت بزه  قضات د  .اتخاذ كنند  اين موضوع    درخصوص
  . اند بر طرفين دعوا مجاز دانسته

 ديدگان، المللي، حفاظت از بزه المللي اختصاصي، ديوان كيفري بين ي كيفري بينها دادگاهديده،  بزه :واژگان كليدي

  ديدگان للي، جبران خسارات بزهالم  رسيدگي ديوان كيفري بينفرايندديدگان در  مشاركت بزه

 

. ره(يي طباطبا عالمه دانشگاهي اسيس علوم و حقوق دانشكده ارياستاد ،نويسنده مسئول(                             razavi1351@yahoo. com  
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  مقدمه
 عرصه در اشخاص مجازات و بيتعق يبرا يكار و سازايجاد  هدف با يالملل بين كيفري وانيد سيتأس
 يفريك دادگاه دو همانند وانيد .است بوده يالملل ينب بشر حقوق به توجه گسترش نشانگر ،يالملل بين

 كه آن نيتضم و يانسان عيفجا مرتكبان رساندن فريك به و بيعقت هدف رواندا، و سابق يوگسالو ييالملل  ينب
 نيهم انيب مقام در اما .است داده قرار خود اهداف زمره در را 1ماند نخواهند مجازات و بيتعق از مصون آنان

 به توجه جهت در ريگ چشمي ابتكار ،)يالملل بين كيفري ديوان سيسأت اساسنامه( 2رم اساسنامه مقدمه هدف،
 ابتدا اساسنامه، مقدمه .است داده نشان خود از اند، شده واقع اتيجنا مرتكبان مقابل طرف در كه ينكسا
 هدف به سپس و كرده انيب ستميب قرن در انسان ها ونيليم شدن يقربان از را عضو يها دولت ينگران

   3.است پرداخته ها يددمنش و عيفجا مرتكبان مجازات
 موضوع با 4المللي  بينيآيين دادرسي و ادله اثبات دعوا در ديوان كيفر قواعد و رم اساسنامه 68 ادهم

 در كه اند دهكر مشخص آنان براي حقوقي رسيدگي، فرايند در آنان مشاركت و شهود و ديدگان بزه از حفاظت
 يبرا يالملل بين كيفري يها دادگاه در .بود برانگيزي  مناقشه موضوع ،اين دو سند تصويب مذاكرات جريان

 نخستين و گرفته قرار او مدافع وكيل همراه به متهم با تقابل در دادستان منحصراً رواندا، و سابق يوگسالوي
 قائل ديدگان بزه براي را حقي المللي بين كيفري ديوان كه است المللي بين كيفري حقوق عرصه در بار
   .كنند بيان را خود هاي ديدگاه و شركت رسيدگي فرايند در مستقيماً بتوانند تا شود مي
 

  گانديد بزه به توجه پيشينه )اول گفتار
 كيفري يها دادگاه اكنون تا دوم جهاني جنگ پايان از پس هاي سال از ي،الملل بين كيفري ديوان از غير به

 بشري جنايات ترين شنيع مرتكبان رساندن كيفر به و محاكمه براي و شده سيسأت نيز ديگري المللي بين
 

المللي يوگسالوي سابق بود، در بند دوم   شوراي امنيت كه متضمن تصميم آن شورا به پذيرش اساسنامه دادگاه كيفري بين827قطعنامه . 1
المللي براي هدف محض تعقيب اشخاص مسئول  سيس يك دادگاه بينأوسيله تصميم به ت بدين] شوراي امنيت[ «:اشتد ميصراحتاً اشعار 

 .»گيرد المللي در سرزمين يوگسالوي سابق مي دوستانه بين ي شديد حقوق بشرها نقض

S/RES/827, 15 May 1993, Text of the resolution is available online at:http://www. 1. umn. edu/humanrts/icty/ 
resolution28. htm 

  . المللي رواندا بود  كه مبناي تأسيس دادگاه كيفري بين955 قطعنامه :همچنين رجوع كنيد به
S/RES/955 (1994),Text of the resolution is available online at: http://www. un. org/ictr/english/Resolutions/955. htm 

2. Rome Statute of the International Criminal Court, UN Doc. A/ CONF. 183/9,17 July 1998. 

3. Preamble of The Rome Statute, available online at: http://www. icc-cpi. int/Menus/ICC/ Legal+Texts+and+ 

Tools/Official+Journal/Rome+Statute. htm. 

4. Rules of Procedure and Evidence of The International Criminal Court, Doc ICC- ASP/ 1/3, September 2002, 

hereinafter ICC RPE.  
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 يالملل بين نظامي دادگاه يعني ي،الملل بين كيفري يها دادگاه اول نسل برابر در ديدگان بزه .ندا هدكر تالش
 نورمبرگدادگاه  8لندن منشور 7.»بودند خورده شكست گروه« 6،توكيو يالملل بين نظامي دادگاه و 5نورمبرگ
 جبران ديدگان، بزه حقوق به توجه لزوم به اي هاشار خود مواد از يك هيچ در 1945 آگوست 8 مصوب
 رفتار «درخصوص كه است حالي در اين 9.است نداشته دادرسي در آنان احتمالي نقش و آنان خسارت
 ينتر مهم از برخي گفت توان  ميكه دهكر وضع مقرراتي الذكر فوق منشور 16 ماده »متهمان با منصفانه
 محاكمه تضمين براي الزاماتي نيز 11توكيو دادگاه منشور 9 ماده 10.است كرده تضمين را متهمان حقوق
   12.ندارد توجهي هيچ گانديد بزه حقوق به لندن، منشور همانند اما است، دهكر مقرر متهم براي عادالنه

 از فراتر جايگاهي نيز 14رواندا يالملل بين كيفري دادگاه و 13سابق يوگسالوي يالملل بين كيفري دادگاه
 نسل يالملل بينكيفري  دادگاه دو در نوع آنچه از غفلتي چه اگر 15؛نبودند قائل ديدگان بزه براي شهود حد
 و است صورت نگرفته اختصاصي يالملل بين دادگاه دو اين در بود، شده داشته روا ديدگان بزه درخصوص اول،
 كيفري دادگاه اساسنامه 20 ماده اول پاراگراف مثال، عنوان به .اند هگرفت قرار توجه مورد حدي تا آنان

 

5. International Military Tribunal at Nuremberg 

6. International Military Tribunal for the Far East 

7. Schabas, William A., An Introduction to The International Criminal Court, third edition, Cambridge University 

Press, first published 2007, p. 324. 

8. London Charter of the International Military Tribunal 

9. Text of the charter is available online at: http://www. icrc. org/int. nsf/full/350? Open Document. 

 تفصيلي و به زبان قابل فهم براي متهم طور بهخواستي كه اتهامات را لزوم ارائه كيفر: اده عبارتند از در اين مبرخي از حقوق مطروح. 10
 در زمان معقولي پيش از شروع محاكمه به وي ارائه گردد، حق ارائه توضيحات در مراحل تحقيقات مقدماتي و رسيدگي در كرده،مطرح 

 . شهود نهاد تعقيب ستفاده از وكيل و حق طرح سؤاالت مستقيم ازدادگاه، حق ا

11. Charter of The International Military Tribunal for the Far East 

12. Text of the charter is available online at: http://www. alhag. orgetemplate. php?id=81. 

13. International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) 

14. International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) 

  المللي يوگسالوي سابق، قاضي كلود جوردا توان به بخشي از سخنراني رئيس سابق دادگاه كيفري بين خصوص مي در اين .15
) ( Judge Claude Jorda المللي يوگسالوي  دادگاه كيفري بين«خنراني خود با موضوع وي در س .كرد در سارايوو اشاره 2001 مي 12 در

  :ديدگان در آن دادگاه اظهار داشت  موقعيت بزهدرخصوص »سابق و كميسيون حقيقت و سازش در بوسني و هرزه گوين
هاي سنگيني كه داشتند  طريق مسئوليت يعني كساني كه از ،ترين رهبران نظامي و سياسي باشد رتبه  محاكمه عاليبايدل، اولويت دادگاه ئادر حالت ايد«

لذا دادگاه . اند المللي را به مخاطره انداخته ها توسط دادستان، حقيقتاً نظم عمومي بين م نسبت داده شده به آنئچنين با مد نظر قراردادن شدت جراو هم
توانند مفيد واقع گردند، براي اداي شهادت دعوت  حقايق ميتنها كساني كه در راستاي كشف . ديده باشد ها هزار بزه تواند مستمع ده المللي نمي بين
 .»كننداند، درخواست غرامت  هايي كه متحمل گشته توانند براي صدمات و رنج شوند و حتي همين افراد نيز نمي مي

(The ICTY and the Truth and Reconciliation Commission in Bosnia and Herzegovina, ICTY press release, JL. P. I. S/ 

591 – e, the Hague 17 May 2001, available online at: http://www. icty. org/sid/7985). 
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 مادهو نيز  16رواندا المللي بين كيفري دادگاه اساسنامه 19 ماده اول پاراگراف و سابق يوگسالوي يالملل بين
 رواندا يالملل بين كيفري دادگاه اساسنامه 21 ماده و سابق يوگسالوي يالملل بين كيفري دادگاه اساسنامه 22

ا هدكر اشاره شهود و ديدگان بزه از حفاظت به لزوم
 دادگاه دو اين  اثبات دعوا درادله و دادرسي آيين  قواعداز ،ديدگان بزه خسارات جبران موضوع درخصوص

 از پس و ندكن نمي صادر ديدگان بزه به غرامت پرداخت بر مبني حكمي گونه هيچ قضات كه آيد برمي
   18.ندك پيگيري داخلي مراجع در را خود درخواست بايد غرامت دريافت متقاضي متهم، شخص محكوميت

 مشدده كيفيات از آنان دشوار شرايط و گانديد بزه تعداد كثرت ،ها دادگاه اين  درهصادر يآرا از برخي در
 رسيدگي فرايند در مشاركت براي حقي گانديد بزه ليكن 19است؛ شده گرفته نظر در متهم مجازات تعيين در

 

 ، اثبات دعوا آيين دادرسي و ادله قواعد باانطباق رسيدگي در فرايند ، كه محاكمه عادالنه و سريع بودهكردشعب بدوي تضمين خواهند  .16
  :دنبال شودگان و شهود ديد بزهوجه الزم به حفاظت از با احترام كامل به حقوق متهم و ت

(ICTY Statute is available online at: www. icty. org/x/file/legal%20Library/statute/statute-sep09-en. pdf and ICTR 

Statute is available online at:http://www. unictr. org/portals/D/English/Legal/Statute/2010. pdf). 

اين . كرد خود مقرراتي وضع خواهد  اثبات دعواي آيين دادرسي و ادله قواعدديدگان و شهود در المللي براي حفاظت از بزه دادگاه بين .17
  .يده باشدد تواند شامل اداره فرايند رسيدگي به صورت غير علني و حفاظت از هويت بزه شود، مي] به اين موارد[كه محدود  حفاظت، البته بدون اين

  : هر دو دادگاه اثبات دعواي آيين دادرسي و ادله قواعد از106قاعده  .18
ICTY & ICTR Rules of Procedure and Evidence, Rule No. 2, ICTY Rules of Procedure and Evidence is available 

online at: http://www. icty. org/x/file/legal%20 library/ Rules- procedure- evidence/ IT032Rev 45-en. pdf and ICTR 

Rules of Procedure and Evidence is available at: http://unictr. org/ portals/0/English/legal/ROP/100209. pdf. 

شما و ه كلمنت كايدادستان علي«درخصوص دعواي  شعبه دوم بدوي دادگاه رواندا با موضوع تعيين مجازات 1999 مي 21در رأي مورخ  .19
 بود، شدهشما مرتكب كايي كه كش نسلگان جرم ديد بزهكثرت تعداد  ، غير مستقيمبه طوري خود، أت سه نفره قضات در رأهي ،اوبد روزيندانا

  .تر در نظر گرفتند  كيفيت مشدده براي تعيين مجازات بيشعنوان بهي ارتكابي توسط روزيندانا را كش نسلنسبت به جرم 

The Prosecutor v. Clement Kayishema and Obed Ruzindana, Case No. ICTR-95-1-T, Judgement of 21 May 1999, 

para. 26, Available online at:http://www. unictr. org/portals/D/case/English/kayishema/judgement/990521-sentence. 

pdf and also briefly cited in : Schabas, William A. , op. cit., p. 228. 

 شعبه 2001 آگوست 2 ي مورخأي پاياني رها در قسمت در دادگاه يوگسالوي سابق،» دادستان عليه راديسالو كرستيچ«دعواي همچنين در 
 موضوع به اين  ضمن توجهفجايعي كه ژنرال كرستيچ مسئول آن بود، مطرح شد و دادگاهدر گان ديد بزه شمار بي توجه به تعداد لهأمس ،بدوي

 و صدمات ها  يا دچار آسيباند هكه اين اشخاص با چه شرايط دشواري از دنيا رفت ه داشته و اينديد بزهم ارتكابي تعداد زيادي ئكه جرا
 .  كه در تعيين مجازات متهم، اين عوامل را مد نظر قرار خواهد دادكرداند، اعالم  ناپذير شده جبران

The Prosecutor v. Radislav Krstic,Case No. IT_98-33-T, Judgement of 2 August 2001, paras. 702-703, available 

online at: http://www. icty. Org/x/cases/krstic/tjug/en/krs-tj010802e. pdf. 
دادگاه  در» كرديچ و ماريوچركزدادستان عليه داريو«يط آنان توجه داشته است، دعواي گان و شراديد بزههم به تعداد  پرونده ديگري كه باز

   :دندكرگونه بيان  گان را اينديد بزه شعبه بدوي، قضات شرايط مربوط به 2001 فوريه 26ي مورخ أيوگسالوي سابق بوده است كه در ر
از يك طرح ] مئجرا[ تمام  ...اند هدشم متعددي محكوم ئهر دو متهم به جرا .م استئشدت جرا ،نظر گرفتن مجازات نقطه آغاز براي در«

 درخصوصهيچ تفاوتي ] در حمالت [ ... گرديد... آزار و پاكسازي نژادي مسلمانان بوسنيايي ،گيرد كه منجر به شكنجه ت ميأمشترك نش
تعداد دقيق  .شد شان به آتش كشيده مي يها هشدند و خان يا اخراج مي رسيدند و جوان و پير يا به قتل مي: گان قائل نبودندديد بزهسن 
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 ديدگاني بزه به قضات ،كرستيچ راديسالو هعلي دادستان دعواي در و مورد يك در تنها .ندارند دادگاه دو اين
 از اي گوشه ،كرده صحبت آزادانه شهادتشان پايان دردادند تا  فرصت يافتند حضور شهود جايگاه در كه
 مبناي ،يالملل بين كيفري دادگاه يك در بار نخستين براي و عمل در اين امر 20دارند بيان را خود هاي رنج

   .گرفت قرار ديدگانبزه مشاركت براي ايجاد نظامي
  

  يالملل بين كيفري ديوان با تأسيس گانديد بزه  رويكرد نو به)دوم گفتار
 با .است بيستم قرن پاياني دهه در الملل بين حقوق حركت ترين برجسته ي،الملل بين كيفري ديوان تأسيس

 در .اند شده برخوردار يالملل بين كيفري حقوق نظام در وااليي جايگاه از گانديد بزه ديوان، اين سيسأت
 و منافع و گانديد بزه به اي ويژه عنايت آن  اثبات دعوا درادله و دادرسي آيين  قواعدو رم اساسنامه
 در آنان ورود و گانديد بزه مشاركت حق به توان مي موارد اين جمله از .است آمده عمل به آنان هاي دغدغه
 اشاره ه شدوارد صدمات بابت غرامت دريافت در ايشان حقاقاست نيز و آنان از حفاظت ديوان، رسيدگي فرايند

 مذاكرات جريان در بحث مورد موضوعات از رسيدگي فرايند در آنان مشاركت و گانديد بزه به توجه .دكر
 1985 اعالميه ثيرأت تحت خاصي طور به اساسنامه كنندگان تدوين ،رم كنفرانس در« .است بوده رم كنفرانس
 اظهار و ارائه بر گانديد بزه حق بر ويژه طور به كه 21»بودند ديدگان بزه درخصوص متحد ملل سازمان
 حقوق درخصوص متعددي مقررات دارنده بر  دررم، اساسنامه 22.داشت كيدأت خود يها نگراني و ها ديدگاه

 

] مئجرا[اين   كساني كه در ...رسد و تعداد اخراج شدگان به هزاران نفر د، اما به صدها نفر ميشومشخص ن شدگان ممكن است هرگز تفو
 .» ...ست اها يي باشند كه از لحاظ شدت متناسب با جرم آنها مشاركت داشتند، بايد منتظر مجازات

The Prosecutor v. Dario Kordic and Mario Cerkez, case No (IT-95-14/2-T); Judgement of 26 February 2001, para. 

825, available online at: http:/www. icty. org /x/ cases/ kordic- cerkez/ tjue/ en/kor-tj010226e. pdf and also briefly 

cited in: Schabas, William A., op. cit. 

20. Haslam, Emily, “Victim Participation at the International Criminal Court: A Triumph of Hope over Experience?” 

In: The Permanent International Criminal Court, Legal and policy Issues, Edited by Dominic Mc Goldrik et al., Hart 

publishing, Oxford & Portland Oregon, 2004, p. 319. 

21. War Crimes Research Office, American University, Washington College of Law, Victim Participation Before the 

International Criminal Court, November 2007, p. 2, available online at: http:// www. wcl. American. Edu/ warcrimes/ 

documents/ 12-007- Victim- participation- Before- the- ICC. Pdf. Rd= n1, hereinafter WCRO Report. 

22. United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, A/RES/40/34, 

29 November 1985, hereinafter UN declaration for victims 

گان، حقوقي را براي اين دسته از ديد بزهبيان طرق تسهيل پاسخگويي مراجع قضايي و اداري نسبت به نيازهاي  اين اعالميه در مقام 6ماده 
  :اند شده بيان الذكر فوقده كه در قالب تكاليف معيني براي مراجع كرافراد مشخص 

] هاي ها و نگراني ديدگاه[يند رسيدگي و مدنظر قرار دادن هاي خود در مراحل مناسب از فرا ها و نگراني ديدگان در ارائه ديدگاه اذن به بزه« )ب... 
ها تحت تأثير قرار گرفته باشد، بدون اعمال تبعيض نسبت به متهم و سازگار با نظام عدالت كيفري ملي مرتبط  آنان، زماني كه منافع شخصي آن

  :»با موضوع
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 حيتصال مشمول مئجرا گانديد بزه ييشناسا گام، نخستين راستا، اين در .است آنان مشاركت و گانديد بزه
 . است ديوان

  
  ديده ارائه تعريف از بزه) الف

 مشمول جرم ديده بزه عنوان به بايد كسي چه كه موضوع اين ديوان، در ديدگان بزه نقش به عنايت با
 اما كند نمي ارائه ديده بزه از تعريفي رم اساسنامه .بود بسيار اهميت حائز شود، گرفته نظر در ديوان صالحيت

  :دهد مي ارئه را ذيل تعريف ديوان  اثبات دعوا درادله و دادرسي ينيآ  از قواعد85 دهقاع
   اثبات دعواادله و دادرسي آيين  قواعدو اساسنامه اهداف لحاظ از«

 ديوان، صالحيت مشمول جرايم از يكي ارتكاب نتيجه در كه هستند حقيقي اشخاص »ديدگان بزه«) الف
  . اند ديده آسيب
 هنر، آموزش، مذهب، وقف را اموالشان كه شوند نهادهايي يا ها سازمان شامل توانند مي ديدگان بزه) ب
 ها آن ياشيا و اماكن ديگر و ها بيمارستان تاريخي، آثار به مستقيم صورت به و اند كرده خيريه مقاصد يا و علم
  23.»باشد شده وارد آسيب بوده، دوستانهبشر مقاصد براي كه

بود  مضيق يتعريف كه رواندا و سابق يوگسالوي دادگاه دو در ديده بزه ايبر شده ارائه تعريف با تعريف اين
 تحت صالحيت آن جرائماز  جرمي دش  ميادعا كه «ديده كسي بود ها بزه در اين دادگاه. بسيار متفاوت است

 حقيقي اشخاص بين ديوان،  اثبات دعوا درادله و دادرسي آيين  قواعداما 24.»است يافته ارتكاب او عليه دادگاه
 ؛است شده قائل تفاوت نهادها، و ها سازمان و است صدمه و آسيب شدن، واقع هديد بزه شرط ها آن مورد در كه
 كيفري دادگاه دو كه تعريفي .است شده شرط مستقيم آسيب ورود ،اخير دسته مورد در كه ترتيب اين به

 تواند  ميكسي امر، ظاهر در حداقل ،ها دادگاه آن منظر از كه است آن بر دال، اند كرده ارائه اختصاصي يالملل بين
 شامل را اين عنوان توان نمي« و باشد ديده سيبآ جرم وقوع از شخصاً كه برخوردار شود ديده بزه جايگاه از

 تعريف اما 25.»اند ديده آسيب نزديكانشان، از يكي ديدگي بزه تبع به نمونه، عنوان به كه دانست كساني ساير
 نتيجه در ديدن آسيب ضرورت بر كيدأت با يالملل بين كيفري ديوان اثبات دعوا در ادله و درسيدا آيين قواعد
 دايره ،حقيقي اشخاص به مستقيم غير آسيب ضمني پذيرفتن با نيز و نهاد، آن صالحيت مشمول جرايم از يكي

 تفاسير ارائه براي را راه نبتوا طريق بدين تا است داده قرار نظر مد را ديده بزه مفهوم از تري گسترده شمول
 

Available online at: http://www. un. org/documents/ga/ res/40/a40r034. htm.  

23. ICC RPE, op. cit.,available online at: http://www. icc-cpi. int/Menus/ICC/Legal+Texts+and+Tools/ 
Official+Journal/Rules+of+Procedure+and+Evidence. htm. 

24. ICTY & ICTR Rules of Procedure and Evidence, op. cit.  

25. Zappala, Salvatore, Human Rights in International Criminal Proceedings, Oxford Monographs in International 

Law, Oxford University Press, 2003, p. 220. 
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   .دكر هموار ند،دار را ديده بزه وصف مندي از بهره امكان كه كساني منافع جهت در موسع
 نمايندگي، هاي هيأت از برخي حمايت با غيردولتي، هاي سازمان ، كنفرانس رممذاكرات اوليه مراحل در«

 به توجه مقدماتي، كميته در .شوند تعريف ممكن ممفهو ترين موسع در بايد ديدگان بزه كه دندبو عقيده اينبر 
 رائها ديده ه بز از تعريفي اعالميه، اين 26.»بود شده معطوف ديدگان بزه براي متحد ملل سازمان1985 اعالميه

 كه اشخاصي حتي و خانواده اعضاي ،نفعذي اشخاص اندازه همان به و جرم مستقيم قربانيان «كه 27دكر مي
  28.»داد مي  قرارپوشش  تحترا باشند شده خسارت متحمل يان،قربان به كمك راه در

نويس تهيه شده از سوي كميته مقدماتي اساسنامه ديوان كه به كنفرانس رم ارائه   نهايي پيشمتن در
 22، پانويس شماره 116در صفحه  .گان اشاره شده بودديد بزهبرداري از مقررات اعالميه  ، به امكان بهرهشد

  :نوشته شده بود» گانديد بزهجبران خسارت از « پيشنهادي با عنوان 73مربوط به ماده 
 بلكه همچنين به ساير افراد، همانند ،گانديد بزهتنها به   خسارت، نه]پرداخت[ ماده مربوط به امكان ينا«
يه توان به اعالم مي» غرامت«و » گانديد بزه«منظور تعريف  به .ديدگان و وراث آنان است هاي بزه خانواده

 راهنماشده اصول اساسي و  نظر نويس تجديد و پيش ... استفاده از قدرت گان جرم و سوءديد بزه براي ]1985[
 مراجعه 29يالملل بينهاي فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه  گان نقضديد بزه جبران خسارتحق  ايبر

 

26. Fernadez de Gurmendi, Silvia A., “Definition of Victims and General Principle’, in: The International Criminal 

Court, Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence, Edited by Roy S. Lee, Transnational Publisheres, 

Inc., 2001, p. 428. 

  :ده استشتعريف ذيل ارائه » ديدگان جرم بزه« بخش اول اين اعالميه با عنوان 2و1در مواد . 27
رك فعل ناشي از نقض قوانين كيفري حاكم در بر اثر فعل يا تي يا جمعي، ديدگان اشخاصي هستند كه به صورت انفراد  منظور از بزهـ1«

ز قدرت، دچار آسيب، از جمله صدمه جسماني يا رواني، آسيب روحي، زيان مجرمانه استفاده ا  كننده سوء دولت عضو، از جمله قوانين منع
  . اند ه شدي يا ضرر شديد به حقوق اساسي خوداقتصاد

 وي بازداشت، كه آيا  اين هويت مرتكب ونظر از صرفديده در نظر گرفته شود،   بزهعنوان بهراساس اين اعالميه  يك شخص ممكن است بـ2
، افراد »ديده بزه«در صورت اقتضا واژه  .ه جرمديد بزه يا خير و بدون در نظر گرفتن نسبت خانوادگي بين مرتكب و استتعقيب يا محكوم شده 

 به دنشود كه با مداخله خود براي ياري رسان و همچنين اشخاصي را شامل مي] از وقوع جرم[ه مستقيم ديد زهبواسطه خانواده يا بستگان  بي
  .»اند هديدگان در اضطرار يا براي اجتناب از قرباني شدن، آسيب ديد بزه

UN Declaration for Victims, op. cit. 

، بهار 34ش مجله حقوقي، ، زاده  توكل حبيب:، مترجم»از حق حمايت تا حق بيان: المللي قربانيان و شهود در جنايات بين«والين، لوك، . 28
  .37ص  ،1385و تابستان 

هاي فاحش حقوق بشر  ديدگان نقض اصول اساسي و راهنماي حق به حق دادخواهي و جبران خسارت براي بزه«ديده،  در مقام تعريف مفهوم بزه .29
سند مذكور، پس از طي فرايند ديپلماتيك تصويب، در . كند ديدگان ارائه مي  بزه1985مشابه با تعريف اعالميه نيز تعريفي » المللي و بشر دوستانه بين

 25 مورخ 30/2005 و در شوراي اقتصادي و اجتماعي با قطعنامه شماره 2005 آوريل 19 مورخ 35/2005كميسيون حقوق بشر با قطعنامه شماره 
 21 مورخ 147/60الذكر، مجمع عمومي سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره  ه اين شورا در قطعنامه اخيرمتعاقب توصي. ، تصويب شد2005ژوئيه 
. نويس بود هاي كنفرانس رم، سند مزبور در سطح پيش در زمان برگزاري سخنرانيشايان توجه است كه . ، اين سند را به تصويب رساند2006مارس 

ديدگان اشخاصي هستند كه به صورت  لحاظ اهداف سند حاضر، بزه به«: دارد ديده بيان مي تعريف بزه درخصوص اصول اساسي و رهنمودها 8ماده 
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  31.شد حذف  ليكن به علت عدم حمايت كافي، اين پيشنهاد از متن اساسنامه رم30؛»كرد
 تفاهم حصول از قبل ديدگان بزه تعريف درخصوص توافق كه شد معلوم تدريج به مذاكرات طول در

 درخصوص بحث لذا .است دشوار بسيار رسيدگي مختلف سطوح در آنان مشاركت برنامه طرح درخصوص
 اثبات دعوا در ادله و سيدادر آيين  قواعدبه تعريف ارائه نهايتاً و 32افتاد تعويق به عمداً ديدگان بزه تعريف
  . دش واگذار ديوان

 اثبات ادله و دادرسي آيين تدوين مقدماتي كميسيون كار دستور در ديدگان بزه تعريف موضوع كه زماني
 ديدگان بزه اعالميهاساس بر موسع تعريف ارائه از نمايندگي هاي هيأت عمده اكثريت« گرفت، قرار دعوا

 نمايندگي هيأت كه اين جمله از شد، حادث مذكور هاي هيأت بين نيز اختالفاتي ليكن 33؛»دندكر حمايت
 حمايت مورد كه كرد ارائه را يديگر تعريف خود ،1985 اعالميه تعريف گرايانه دانستن لئاايد ضمن اسپانيا
 شد مطرح تعريف، ضمن در» خانواده اعضاي «به خاص اشاره براي كه پيشنهادهايي «همچنين 34.نشد واقع
 مفصل تعريفي نيازمند خود» خانواده اعضاي «عبارت شد مي احساس عموماً كه چرا ؛نگرفت قرار ولقب مورد

 هاي زمينه تمامي كه كردند مطرح را پيشنهادي عرب دول از گروهي سرانجام 35.»بود خواهد پيچيده و
 نيز را قيوحق اشخاص اي گونه به كه تعريفي ؛ساخت مي مرتفع گانديد بزه از ساده تعريفي ارائه با را تعارض

  36.بود شده تصويب نهايي متن مشابه زيادي حد تا عربي كشورهاي پيشنهادي تعريف .داشت دربر
  
 

 

ها يا  انفرادي يا جمعي، دچار آسيب، از جمله صدمه جسماني يا رواني، آسيب روحي، زيان اقتصادي يا ضرر شديد به حقوق اساسي خود از طريق فعل
در مواقع مقتضي و . اند المللي هستند، شده هاي شديد حقوق بشردوستانه بين المللي يا نقض ق بشر بينهاي فاحش حقو هايي كه منشأ نقض ترك فعل

و همچنين اشخاصي كه با مداخله ] از وقوع جرم[ديده مستقيم  واسطه خانواده يا بستگان بزه ديده، همچنين افراد بي در انطباق با حقوق داخلي، واژه بزه
 .»شود اند را نيز شامل مي ديدگي، آسيب ديده ديدگان در اضطرار يا براي اجتناب از بزه بزهرساندن به  خود براي ياري

 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of 

International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, A/ RES/60 147,21 

March 2006, available online at: http://www. ohchr. org/english/Law/remedy. htm.  

30. Report of the Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court, A/ CONF. 183/2/ 

Add. 1. 14 April 1998, available online at: http://www. un. org/law/n9810105. pdf.  

31. Fernandez de Gurmendi, Silvia A., op. cit., p. 429. 

32. Ibid., p. 430. 

33. Ibid.  

34. Ibid. , p. 431. 

 ص ،1383 انتشارات سمت، تهران،  بهنام يوسفيان و محمد اسماعيلي،ترجمه،  كيفريالملل حقوق بينكيتي شيايزري، كريانگ ساك، . 35
554. 

36. Fernandez de Gurrmendi, Silvia A., op. cit., pp. 432-433. 
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   اساسنامه68ديدگان در پرتو نگاهي به ماده   ضرورت حفاظت از بزه)ب
 اول آن بندجا به سه  در اين .ديدگان است  مقرره كليدي اساسنامه رم درخصوص حقوق بزه،68ماده 

  :دارند پردازيم كه مقرر مي يم
ديوان تدابير مقتضي براي حفاظت از ايمني و سالمت جسماني و رواني، شأن انساني، و حريم  .1«

در انجام اين امر، ديوان به تمامي عوامل مرتبط از جمله سن،  .دكرديدگان و شهود اتخاذ خواهد  خصوصي بزه
كه   و ماهيت جرم، به ويژه، البته بدون اين37سالمتيه است، شد تعريف 7 ماده 3 بنداي كه در  گونه جنسيت به

جايي كه جرم ارتكابي مشتمل بر خشونت جنسي يا جنسيتي يا خشونت عليه  محدود به اين موارد شود، در
 مرحله تحقيق و تعقيب چنين طيگونه تدابير را مخصوصاً  دادستان، اين .دكراطفال بوده است، توجه خواهد 

  . طرفانه نخواهد بود اين تدابير مضر يا ناسازگار با حقوق متهم و محاكمه منصفانه و بي .دكن يمجرايمي اتخاذ 
توانند به  ، شعب ديوان مي67 استثنايي بر اصل علني بودن جلسات رسيدگي مقرر در ماده عنوان به .2

  ياكنندرت غيرعلني برگزار  رسيدگي را به صوفرايندديدگان و شهود يا متهم، هر مرحله از  منظور حفاظت از بزه
ويژه در مورد  ه بداماتاين اق .دهندبهاي مخصوص را   ارائه ادله از طريق وسايل الكترونيكي يا ساير روشاجازه
كه  مگر اين ؛ بوده است، اعمال خواهد شد]وقوع جرم[ه يا شاهد ديد بزهه خشونت جنسي يا كودكي كه ديد بزه

  . دكنديگري صادر دستور ه يا شاهد، ديد بزههاي   مخصوصاً ديدگاهديوان با توجه به تمامي مقتضيات،
ها و   ديوان اجازه خواهد داد كه ديدگاه38،ثير قرار گيردأگان تحت تديد بزههر زمان كه منافع شخصي  .3
ه و شد رسيدگي كه توسط ديوان مقتضي و مناسب تشخيص داده شود، ارائه فرايند طيهاي آنان  نگراني

اين  .طرفانه نباشد اي كه مضر يا ناسازگار با حقوق متهم و محاكمه منصفانه و بي گونه گيرد، بهمدنظر قرار 
بر گان، ديد بزهتواند توسط نمايندگان حقوقي  جايي كه ديوان آن را مناسب بداند، مي ها، در ها و نگراني ديدگاه

  39.»دشو ارائه  اثبات دعوا در ديوان آيين دادرسي و ادلهطبق قواعد
، اند شده بيان  اثبات دعوا آيين دادرسي و ادله قواعد، در68 ماده مقرر درگرچه برخي از اقدامات حفاظتي ا
را در مفهوم موسع آن به كار گرفته و » تدابير مقتضي«آيد،  مي گونه كه از آن بر ، همان68 اول ماده بنداما 

از جمله اين تدابير مقتضي « .ندكند عمل  تشخيص خو در اين خصوص، بنا بهتا داده به قضات ديوان اختيار
ه، شاهد يا ساير ديد بزهتوان به دستور دادگاه مبني بر ممانعت از افشاي هويت يا مكان زندگي   كلي ميطور به

  40.»كردهاي اطالعاتي اشاره  ها و آژانس افراد در معرض خطر به عموم مردم، رسانه
 

شريعت باقري، محمدجواد، : رجوع كنيد به . نيز ترجمه شده است»شرايط جسمي« مندرج در متن انگليسي اساسنامه به »health«واژه  .37
  .112 ، ص1390، چاپ دوم، گلانتشارات جن ،المللي اسناد ديوان كيفري بين

  همان : رجوع كنيد به .، نيز ترجمه شده است»گيرد در معرض تعرض قرار مي«به صورت » affected«اين تعبير از واژه . 38
39. Rome Statute, op. cit.  

40. Schabas, William A., The International Criminal Court, A Commentary on the Rome Statute, Oxford 

Commentaries on Internatonal Law, Oxford University Press, UK, first published 2010, pp. 824-825. 
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 وظايف ترين اساسي از يكي ترديد بي است، اساسنامه 68 ماده عنوان از بخشي كه گانديد بزه از حفاظت
 ادله و دادرسي آيين  قواعد)ويژه تدابير (8841 قاعده و) حفاظتي تدابير (87 قاعده .است آنان قبال در ديوان

 

  :متن اين دو قاعده بدين شرح است .41
  اقدامات حفاظتي .87قاعده «
نماينده حقوقي وي يا به ] به تقاضاي[، ]مايندهن[ديده يا در صورت داشتن  شعبه، پيرو پيشنهاد دادستان يا وكيل متهم يا به تقاضاي شاهد يا بزه. 1

ديده، شاهد، يا شخص  تواند اقداماتي را در جهت حفاظت از بزه صورت اقتضا مي ديدگان و شهود، در ابتكار خود، و پس از مشاوره با واحد بزه
شعبه در هر زمان ممكن، پيش از . داردمعمول  در مخاطره است، 68 ماده 2 و 1هاي  بندديگري كه به علت اداي شهادت از سوي شاهد، براساس 

  .  اقدام حفاظتي، در طلب كسب رضايات شخصي خواهد بود كه اقدام حفاظتي براي او در نظر گرفته شده استهصدور دستور ب
   :كه  باشد به شرط آن134 با قاعده انطباق، بايد در 1هر پيشنهاد يا تقاضا براساس بند  .2

  . نشودقاضايي منحصراً به درخواست يكي از طرفين ارائه  چنين پيشنهاد يا ت)الف
، به دادستان و وكيل مدافع متهم ارائه شود، كه هركدام از اين ]نماينده[ديده يا نماينده حقوقي وي، درصورت داشتن   تقاضاي شاهد يا بزه)ب

  . دو حق پاسخگويي دارند
صورت داشتن  ه يا نماينده حقوقي وي درديد بزه بايد به آن شاهد يا  بگذاردتأثيره خاص ديد بزه پيشنهاد يا تقاضايي كه بر يك شاهد يا )ج
  . ها فرصت پاسخگويي خواهند داشت  اعالم شود، عالوه بر ابالغ به طرف ديگر دعوا، كه هركدام از اين]نماينده[
ه يا نماينده حقوقي ديد بزهتهم و به هر شاهد يا وقتي كه شعبه ابتكار خود عمل كند، اخطاريه و فرصت پاسخگويي به دادستان و وكيل م) د

  . گيرند، ابالغ شود  قرار ميتأثير، كه بر اثر چنين اقدام حفاظتي تحت ]نماينده[وي، درصورت داشتن 
هاي ارائه  خپاس .دكنكه شعبه دستور ديگري صادر  و موم شده باقي بماند، مگر آن هر پيشنهاد يا تقاضايي كه با مهر و موم ثبت شود، مهر) هـ

  . ندشوموم، نيز مهر و موم شده ثبت  و  يا تقاضاهاي ثبت شده با مهرهاشده به پيشنهاد
كه آيا اقداماتي براي اجتناب از آشكار ساختن  اي را به صورت غيرعلني، به منظور تعيين اين ، جلسه1 بند براساس براساس پيشنهاد تواند ميشعبه . 3

  :  از جمله دستور دهد. يا شخص ديگري كه در اثر اداي شهادت از سوي شاهد، در مخاطره باشد، برگزار كندديده، شاهد هويت و محل يك بزه
گيرد، يا هر اطالعاتي كه ممكن است   درخطر قرار مي در اثر اقامه شهادت از سوي شاهده يا شاهد يا شخص ديگري كهديد بزه نام )الف

  . اني عمومي شعبه پاك شودمنجر به احراز هويت وي شود، از سوابق بايگ
  . كنند امتناع ]به شخص ثالث[يند رسيدگي از افشاي اطالعات اكننده ديگر در فر يا هر شركت  دادستان، وكيل متهم و)ب
نده چهره يا صدا، استفاده از ده جمله استفاده از وسايل فني تغيير ازهاي خاص،   الكترونيكي يا ساير روش]وسايل[ شهادت از طريق )ج
  . هاي صوتي، ارائه شود ويژه ويدئو كنفرانس و تلويزيون مدار بسته و استفاده انحصاري از رسانه هتصويري، ب وري صوتيانف
   .ديده، شاهد يا شخص ديگري كه به علت اداي شهادت از سوي شاهد، در مخاطره قرار گرفته است، استفاده شود  اسم مستعاري براي بزهاز )د
   .»كنديند رسيدگي را به صورت غيرعلني برگزار ا شعبه بخشي از فر)هـ

  :دارد مقرر مي» تدابير ويژه« با عنوان 88قاعده نيز 
ديده يا نماينده حقوقي وي، در صورت داشتن   تقاضاي شاهد يا بزهه درخواست دادستان يا وكيل مدافع متهم يا بهتواند بنا ب شعبه مي. 1«
ديده و شاهد، تدابير  هاي بزه  مقتضي، و با در نظر گرفتن ديدگاه نحوديدگان و شهود، به اوره با واحد بزهيا به ابتكار خود و پس از مش ]نماينده[

ديده يا شاهد آسيب ديده، طفل، شخص  كه محدود به اين موارد شود، همانند تدابيري براي تسهيل اداي شهادت بزه ويژه البته بدون اين
چنين   شعبه در هر زمان ممكن، پيش از صدور دستور بر.مقرر كند را 68 ماده 2 و 1هاي  بندساس ديده خشونت جنسي، برا كهنسال و يا بزه

  . اقدامي، در طلب كسب رضايت شخصي خواهد بود كه اقدام ويژه براي او در نظر گرفته شده است
لني يا منحصراً به درخواست يك طرف دعوا، جلسه ، اگر الزم باشد به صورت غير ع1 بند مقرر در پيشنهاد يا تقاضاي هتواند بنا ب شعبه مي. 2

، دال بر اين شودكه محدود به اين موارد  اي، البته بدون اين  كه اقدام ويژهكندگيري درخصوص اين موضوع برگزار  استماعي به منظور تصميم
ديده يا  ز باشند در طي اداي شهادت بزهموضوع صورت داده شود كه يك مشاور، نماينده حقوقي، روانپزشك يا يكي از اعضاي خانواده، مجا

  . شاهد حضور يابند
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 و 68  ماده1بند  از اساساً كه هستند يالملل بين كيفري ديوان حفاظتي رژيم در اساسي قاعده دو ،اثبات دعوا
  43.پردازند مي شهود و ديدگان بزه از حفاظت بحث به اختصاصاً و گرفته نشأت رم اساسنامه 6942 ماده 2بند 

 از 87 قاعده مقررات لذاو  44استقرار گرفته  اساسنامه كيدأت مورد طرفانه بي و منصفانه محاكمه رب متهم حق
 چگونگي در مورد نهايي تصميم  وشود اعمال متهم حقوق داشتن نظر در با بايد  اثبات دعواادله و دادرسي آيين قواعد

   .است شده گذاشته المللي بين كيفري ديوان قضات عهده بر ديدگان حقوق متهم و حقوق بزه بين توازن برقراري
 درخواست حق شاهد، حقوقي نماينده ظاهراً كه شود مي مالحظه، 87 قاعده اول در بند دقت كمي با
 حقوقي نماينده يا ديده بزه يا شاهد «صورت به مزبور قاعده يانشا كه راچ ؛ندارد را حفاظتي تدابير اعمال
 ديده بزه به صرفاً حقوقي، نماينده واژه بازگشت دهنده نشان» وي «مفرد ضمير بردن كار به و 45» ...وي
  . رفت مي كاره ب 46»ايشان «ضمير  بايدبود مدنظر نيز شاهد اگر و است

 متذكر را طرفه يك صورت به حفاظتي تدابير درخواست ممنوعيت لذكره اخيراقاعد دوم بند از »هـ«ش بخ
 ديگر، عبارت به .گيرد مي سرچشمه قاعده اين هدف و ماهيت از 87 قاعده موجب به ممنوعيت اين« .دشو مي

 وكيل و متهم شخص برابر در نه ،دارد مدنظر عموم و ها رسانه برابر در  راحفاظتي تدابير موضوع 87 قاعده
 علني جلسات اصل به اي حمله واقع در حفاظتي تدابير از گيري بهره .)دادستان برابر در طور همين يا و (او مدافع
  47.»باشند آگاه درخواست اين ارائه از دو هر دعوا طرفين كه دارد اهميت علت، همين به و است

ختيار صدور قرارهاي الزم پذيري طراحي شده است تا ديوان ا  نيز با درجه قابل توجهي از انعطاف88قاعده 
ديده يا شاهد آسيب ديده، اطفال،  ديدگان و شهودي كه آسيب پذيرند، از قبيل بزه هاي ويژه از بزه درخصوص حمايت

 

، با اعمال 87 قاعده »د« تا »ب« از بخش 2اند، مقررات بند  براي پيشنهادها يا تقاضاهاي بين طرفين كه براساس اين قاعده ثبت شده .3
   .شود اجرا مي تغييرات الزم

كه توسط   مگر آن،ماند و موم شده باقي مي گونه ثبت شود، مهر و موم ثبت شود و اگر اين با مهرتواند  هر پيشنهاد يا تقاضايي براساس اين قاعده مي. 4
  . ماند و موم ثبت شده، مهر و موم شده باقي مي هرگونه پاسخ به پيشنهادها يا تقاضاهاي بين طرفين كه با مهر. شودشعبه دستور ديگري صادر 

 نحوهتواند امنيت او را در مخاطره قرار دهد، در كنترل  ه، ميديد بزهض حريم خصوصي شاهد يا شعبه با مدنظر قرار دادن اين امر كه نق .5
م خشونت جنسي، ئديدگان جرا بزهه براي اجتناب از هرگونه آزار و اذيت يا تهديد، با توجه خاص به حمالت بر ديد بزهپرسش از شاهد يا 
  .»مراقب خواهد بود

ICC RPE, op. cit. 
 . پردازد  به موضوع اداي شهادت در جلسات دادگاه مي69ماده  دوم  بند.42

43. Brady, Helen, “Protective and Special Measures for Victims and Witnesses”, in: Roy S. Lee, op. cit., p. 435. 

 محاكمه منصفانه و سريع كند تضمين  كهكرده اساسنامه در مقام بيان عملكردها و اختيارات شعبه بدوي، آن مرجع را موظف 64ماده  .44
 . ديدگان و شهود برگزار شود  با احترام كامل به حقوق متهم و توجه الزم به حفاظت از بزه،بوده

Rome Statute, op. cit., Article 64 (2) 

45. … a witness or a victim or his or her legal representative… 

46. their 

47. Brady, Helen, op. cit., p. 444. 
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  52.»است 

                                                          

امكان اتخاذ تدابير ويژه را  ، اين قاعده87همانند قاعده . ديدگان خشونت جنسي را داشته باشد كهنساالن يا بزه
ديده يا نماينده حقوقي  يا با پيشنهاد و تقاضاي دادستان، وكيل مدافع متهم، شاهد يا بزه براساس ابتكار شعبه ديوان و

، امكان درخواست تدابير ويژه 87 در مقايسه با قاعده 88هاي چشمگير قاعده  يكي از تفاوت. بيني كرده است وي پيش
لذا شعبه  .ده بودكرنوع  آن را مم87كه قاعده  حالي  در؛به صورت انحصاري و براي يك طرف دعوا است

 از طرفين را بدون اطالع طرف هر يكتواند اتخاذ تدابير ويژه مورد تقاضاي   مي88كننده با استناد به قاعده  رسيدگي
  . دكنتواند براي اين امر يك جلسه غير علني برگزار  ديگر مورد بررسي قرار دهد و حتي اگر ضروري بداند، مي

  
  ن در ديوانديدگاحقوق مشاركتي بزه) ج
 فرايند در ديدگان بزه مشاركت امكان به آن سوم بند ديديم، رم اساسنامه 68 ماده متن در كه گونه آن

 نه« اما ؛كند مي اشاره ،باشد گرفته قرار تأثير تحت ها آن  شخصي منافع كه ، در صورتيديوانرسيدگي 
در  48.»ندك نمي تعريف را» شخصي افعمن «عبارت ديدگان، بزه 1985 اعالميه نه و ديوان موضوعه مقررات

 مناسب ،آن و گرفته قرار كيدأت مورد ديدگان بزه ركتامش امكان براي ديگري شرط همچنين 68 ماه 3بند 
 اين بر دال خود بودن كلي با شرط دو اين كه دكر اذعان بايد .است ديوان قضات منظر از مشاركت دانستن

 كه چرا ند؛ديدگان بزه مشاركت تقاضاي رد يا قبول در اي گسترده اتاختيار داراي ديوان قضات كه هستند امر
 به مشاركت بودن مقتضي و مناسب هم و ديدگان بزه شخصي منافع گرفتن قرار ثيرأت تحت احراز هم

   .است شده واگذار قضات صالحديد
 اثبات دعوا ادله و ادرسيد ينيآ  قواعدتهيه هنگام همچنين و رم كنفرانس در اساسنامه تدوين مذاكرات هنگام در

 اقتدار كه اين بدون تا شود ابداع گرا واقع ]حقوقي[ نظام يك كه دانستند ضروري شديداً كنندگان مذاكره« ،در ديوان
 جرايم ديدگان آسيب خاطر رضايت باشد قادر كند، تزلزل دچار را جرايم مرتكبان محاكمه و كيفري تعقيب در ديوان

 با حال، عين در اما بود، نو و سابقه بي گرچه رم، اساسنامه در اعطايي مشاركت حق« لذا 49.»كند جلب نيز را
 نه ،شدند برخوردار 50»كنندگان مشاركت «جايگاه از ديدگان بزه .بود مقيد و داشت مرز و حد عامدانه، و شياريوه
 و دادستان از ، اثبات دعواادله و دادرسي ينيآ  قواعدو اساسنامه در رفته كاره ب واژگان در 51.دعوا طرفين ]جايگاه[

شده ياد» كنندگان مشاركت «عنوان به كننده، مشاركت ديدگان بزه از و» ادعو طرفين «عنوان به متهم وكيل

 
48. WCRO Report., op. cit., pp. 19-20. 

49. Fernandez de Gurmendi, Silvia A., op. cit, p. 429. 

50. participant 

51. parties 

52. Chung, Christine H., “Victim’s Participation at the International Criminal Court: Are Concessions of the Court 

Clouding the Promise?”, Northwestern Journal of International Human Rights, Vol. 6, Issue 3, Spring 2008, p. 465, 

available online at: http://www. law. northwestern. edu/journals/jihr/v6/n3/4/Chung. pdf. 
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 .است ديوان مختص تفكيك، اين كه دانيم مي .است 53ديده بزه شهود و ديدگان بزه بين تمايز ،ديگر نكته
ميان  ارتباط ، اثبات دعواادله و دادرسي ينيآ  قواعدو رم اساسنامه دركه  است توجه شايان خصوص اين در
 در «كه اند كرده استدالل صاحبنظران از برخي .بيان نشده است ديده بزه شهود و كننده مشاركت ديدگان زهب

 واحد، پرونده يك در حال عين در نبايد كننده مشاركت ديدگان بزه عادالنه، محاكمه مصالح رعايت جهت
 نبود در و است شنهاديپ سطح در صرفاً استدالل نيا البته 54.»ندكن نقش ايفاي نيز هديد بزه شهود عنوان هب

ي دگانيد بزه حضور از كه دانست نيا به ملزم را قضات توان ينم وان،يد موضوعه مقررات در حيتصر هرگونه
  . آورند عمل بهي ريجلوگ رند،يگ قرار زين شاهد گاهيجا در لنديما مشاركت حق داشتن نيع در كه

 درخصوص اين موضوع، ديوان اقدام  اثبات دعوا آيين دادرسي و ادله قواعد سكوت اساسنامه ورغم علي
گان ديد بزهي، دستورالعمل مشاركت الملل بينگان در برابر ديوان كيفري ديد بزه«به ارائه يك كتابچه با عنوان 

گان را توضيح داده ديد بزهه، موضوعات مربوط به مشاركت  كه به زبان سادكرده 55»هاي ديوان در رسيدگي
  : استشدهگان و شهود، اين جدول ارائه ديد بزه درخصوص تفاوت بين در كتابچه مذكور .است

  
  كننده  مشاركتعنوان بهه ديد بزه   شاهدعنوان بهه ديد بزه

گان ديد بزهتوسط وكيل متهم، دادستان، ساير 
توسط شعبه كننده در دادرسي يا  مشاركت

  . شوند  فراخوانده مي]كننده رسيدگي[
 .مشاركت داوطلبانه است

 كه ]از اصحاب دعوا[به منافع ديوان و طرفي 
  . ندكن هاي خود را به ديوان منتقل مي منافع و نگراني  . كنند ده، خدمت ميكردعوتشان 

 به سؤاالت با اداي شهادت، ادله ارائه كرده،
  . گان دارد كه چه بگويندديد بزهگي به نظر بست  . دهند مرتبط پاسخ مي

براي اداي شهادت در يك زمان معين فراخوانده 
  . شوند مي

صورتي كه  مشاركت در تمامي مراحل رسيدگي در
  . قضات آن را مناسب تشخيص دهند، ممكن است

 دارند كه توسط يك نماينده حقوقي در حقهميشه   .  معمول نماينده حقوقي ندارندطور به
  .  ابراز كنند]عقايد خود را[يوان د

معموالً از طريق يك نماينده حقوقي مشاركت   . هميشه بايد شخصاً اداي شهادت كنند
  . كنند و الزامي به حضور شخصي ندارند مي

                                                           

53. victim-witnesses 

54. Haslam, Emily, op. cit., p. 327. 

55. Victims before The International Criminal Court, A Guide for the Participation of Victims in the Proceedings of 

the Court, available online at: http://www. icc-cpi. int/NR/rdonlyres/8FF91A2C-5274-4DCB-9CCE-37273C5E9AB4/ 
282477/160910VPRSBookletEnglish. pdf. 



    208  1390پاييز ـ زمستان /  و پنجشماره چهل/ المللي مجله حقوقي بين

                                                          

 حدن با بسياري از موضوعات مهم مطر براي آشنا شلكنالبته جدول فوق، قابليت استناد حقوقي ندارد، 
در رديف اول اين  .استديدگان و اداي شهادت از جانب شهود در ديوان، مفيد  ت بزهه درخصوص مشاركشد

به اين  .ديدگان نام برده شده است توانند شاهد را فراخوانند، از ساير بزه جدول، در مقام بيان كساني كه مي
  .شدموضوع نيز در ادامه اشاره خواهد 

 ماده سوم بند در مندرج كلي اصل درخصوص جزئيات برخي ارائه و گانديد بزه مشاركت تبيين مقام در
 درخواست ارائه به 8956 قاعده .است دهكر ارائه را مقرراتي  اثبات دعوا،ادله و دادرسي آيين  قواعد،68

   .پردازد  ميگانديد بزه جانب از رسيدگي فرايند در مشاركت
 به ديده، بزه از غير ديگر صيشخ طرف از مشاركت درخواست  كهآيد برمي بحث مورد قاعده سوم بند از
 معلول يا صغير كه اي هديد بزه درخصوص اما ؛شد خواهد پذيرفته باشد، شده تحصيل وي رضايت كه آن شرط
 . است نشده دانسته شرط موارد اين در هديد بزه رضايت لذا و دهش بيان» طرف از «اصطالح باشد،

 تسريع در رسيدگي، اين اختيار را به قضات داده كه بند چهارم نيز در راستاي اجتناب از اطاله دادرسي و
  . ندكندرخصوص تقاضاهاي متعدد براي مشاركت، يك حكم واحد صادر 

 و رسيدگي فرايند كننده، رسيدگي شعبه گان،ديد بزه تقاضاي پذيرش متعاقب كه دارد مقرر مي 9057 قاعده
 

كه تقاضا را به شعبه مربوطه ارائه   را به مدير دبيرخانهبشانهاي خود، تقاضاي مكتو ها و نگراني به منظور ارائه ديدگاهديدگان  بزه .1« .56
تهم ، مدير دبيرخانه، رونوشتي از تقاضا را براي دادستان و وكيل م68 ماده 1 بند ويژه هبا رعايت مقررات اساسنامه، ب .ندكن كند، تسليم مي مي

 دينافر، 2 سپس با رعايت مقررات بند شعبه .كند ميگويي در محدوده زماني تعيين شده از سوي شعبه هستند، تهيه   پاسخبه كه محق
تواند شامل ارائه اظهارات اوليه و اظهارات نهايي باشد، تبيين   و ميرسد مناسب به نظر مي ]در آن[ كه مشاركت رسيدگي و چگونگي آن را

  . كردخواهد 
نشده است، حاصل  68ماده  3بند هاي مندرج در  كه مالك ديده نيست يا اين ، بزه]متقاضي[ شخص كندصورتي كه احراز   درشعبه. 2

، اي كه درخواستش رد شده ديده بزه. دكن را رد ]ديده ي بزه[يا پيرو درخواست دادستان يا وكيل متهم، تقاضا  تواند رأساً به ابتكار خود و مي
  . كنديند رسيدگي ثبت اتقاضاي جديدي را بعداً در فرتواند  مي

كند، يا توسط شخصي كه در صورت  ه عمل ميديد بزه تواند توسط شخصي كه با رضايت از جانب تقاضاي اشاره شده در اين قاعده، مي. 3
   .د، صورت پذيردكن ه، كودك يا معلول باشد، اقدام ميديد بزهه در مواردي كه ديد بزهلزوم، از طرف 

ضمين كند، مورد يند رسيدگي را تا بودن فرمؤثراي كه  گونه بهتواند اين تقاضاها را  صورتي كه چندين تقاضا ارائه شده باشد، شعبه مي در .4
  .» يك حكم واحد صادر كند،بررسي قرار داده

ICC RPE, op. cit. 

  . ه در انتخاب نماينده حقوقي آزاد استديد بزههر  .1« .57
هاي خاصي از آنان،  گان يا گروهديد بزهيند رسيدگي، از ا بودن فرمؤثرتواند با هدف تضمين  گان، شعبه ميديد بزهمتعدد بودن در صورت  .2

دن كردر تسهيل هماهنگ  .درخواست كند كه در صورت لزوم با ياري دبيرخانه، نماينده يا نمايندگان حقوقي مشترك خود را انتخاب كنند
يا با   وشود گان به فهرستي از مشاوران حقوقي كه توسط دبيرخانه نگهداري ميديد بزهتواند، از جمله با ارجاع  يرخانه ميديده، دب نمايندگي بزه

  . كند ياري ]آنان را[پيشنهاد يك يا چند نماينده حقوقي مشترك، 
 از طرف شعبه معين شود، نباشند، ممكن است گان قادر به انتخاب نماينده يا نمايندگان حقوقي مشترك در محدوده زماني كهديد بزهاگر  .3

  . تواند از مدير دبيرخانه بخواهد كه يك يا چند نماينده حقوقي مشترك انتخاب كند شعبه مي
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 چند  يايك كه بخواهند ديدگان بزه از مجازند قضات قاعده،اين  طبق .دكر خواهد تعيين را آن چگونگي
 زياد ديدگان بزه تعداد ديوان، صالحيت مشمول جرايم در است منطقي .كنند انتخاب مشترك حقوقي نماينده
 اثبات ادله و دادرسي آيين  قواعدو اساسنامه مقررات موجب به شرايط، واجد ديدگان بزه كه جا آن از و باشد
 وضعيت، اين با چگونه كه كرد تصور توان نمي داشت، خواهند را يدگيرس جلسات در مشاركت حق ،دعوا

   .رسانند انجام به متهم حقوق رعايت و آن در تسريع و رسيدگي بودن ثرؤم در را خود وظيفه توانند مي قضات
 انتخاب در است نياز كه شده ديدگان بزه برخي خاص وضعيت به اي اشاره ،قاعده اين چهارم بند در
 اساسنامه، 68 ماده 1 طبق بند كه است ديدگاني بزه به مربوط خاص وضعيت اين .شود توجه آن به نماينده،
 ساير نيازهاي از متفاوت نيازهايي كه هستند ديده بزه اطفال يا بوده جنسيتي يا جنسي خشونت جرايم قرباني

 هزحمال حق پرداخت براي الزم مالي امكانات كه است ديدگاني بزه  مورددر  نيزپنجم بند .دارند ديدگان بزه
 58.پردازد مي امر اين  نيز بهنديوا دبيرخانه مقررات از 113 مقرره كه ندارند را مشترك حقوقي نماينده

 91 قاعده
 قرار توجه مورد را ديوان رسيدگي فرايند در مزبور نمايندگان مشاركت چگونگي و چارچوب 59

 

گونه كه ويژه آن هگان، بديد بزه اينكه در انتخاب نمايندگان حقوقي مشترك، منافع مجزاي برايشعبه و دبيرخانه، تمامي اقدامات منطقي را  .4
   .كرد، اتخاذ خواهند شود، تضمين و از هرگونه تعارض منافع اجتناب شده مقرر 68 اول ماده بند در
 نماينده حقوقي مشترك انتخاب شده توسط ديوان ]هزحمال حق[گان كه فاقد امكانات الزم براي پرداخت ديد بزههايي از  ه يا گروهديد بزههر  .5

  .»...كنند ز جمله در صورت اقتضا، مساعدت مالي دريافت توانند از دبيرخانه، مساعدت، ا باشند، مي
ICC RPE, op. cit. 

توانند براي مساعدت حقوقي قابل  ها مي ديدگان اطالع خواهد داد كه آن يند رسيدگي، دبيرخانه به بزهابه منظور مشاركت در فر«. 58
 .»اختيار آنان خواهد گذاشت را در هاي مربوط  فرم]دبيرخانه[ و كنندپرداخت از طرف ديوان درخواست 

Regulations of The Registry,ICC-BD/03-01-06- Rev. 1,6 March 2006, available online at:  

http://www. icc-cpi. int/NR/rdonlyres/A57F6A7F-4C20-4C11-A61F-759338A3B5D4/282891/RegulationsRegistry 
Eng. pdf. 

 .  را تغيير دهد89ه طبق قاعده  شد صادرتواند حكم قبلي شعبه مي .1« .59

گونه تغيير صورت گرفته  حكم شعبه و هر] درمقرر[ با شرايط مطابقيند رسيدگي ا حضور و مشاركت در فربه ديده محق نماينده حقوقي بزه .2
 ، در شرايط پرونده، شعبه مربوطكه  مگر اين،، شامل مشاركت در جلسات استماع خواهد بود]حق[اين  . خواهد بود90 و 89 قواعد طبقدر آن 

دادستان و وكيل متهم، اجازه پاسخ گفتن به هر  . و لوايح كتبي شود نظر]ارائه[ محدود به  بايدبر اين عقيده باشد كه مداخله نماينده حقوقي
  . ديدگان را دارند نظر شفاهي يا كتبي اظهار شده از طرف نماينده حقوقي بزه

كند و مايل است از شاهد، كارشناس يا متهم   با اين قاعده، حضور يافته و مشاركت ميانطباقده حقوقي، در  هنگامي كه يك نماين)الف .3
 فهرستي سازدتواند نماينده حقوقي را ملزم  شعبه مي . به شعبه درخواست بدهد كند بايد،68 و 67اساس قواعد هايي بر سؤال، از جمله پرسش
 اين افراد مجاز به وشود  ابالغ مين و در صورت اقتضا، به وكيل متهمصورت، اين سؤاالت به دادستا اين در كند كهكتبي از سؤاالت تهيه 

  . هستند خود در محدوده زماني تعيين شده توسط شعبه ارائه نظر
ع و به منظور تأثير طرفانه و سري  شعبه سپس با مدنظر قرار دادن مرحله رسيدگي، حقوق متهم، منافع شهود، نياز به محاكمه منصفانه، بي)ب

ترتيب تهيه و  تواند شامل رهنمودهايي در مورد چگونگي سؤاالت حكم مي .كرد، در مورد تقاضا حكم صادر خواهد 68 ماده 3 بند بخشيدن به
ديده از شاهد،  تواند در صورتي كه مناسب بداند، از طرف نماينده حقوقي بزه شعبه مي . باشد64اساس ماده  با اختيارات شعبه برمطابقاسناد 

  . كارشناس يا متهم سؤال كند
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 مفاد با مطابق البته جلسات، در حضور و شركت براي حقوقي هنمايند استحقاق صراحتاً دوم بنددر  .است داده
 حضور و مشاركت اصل بر استثنايي ،بند اين .است  شدهشناخته رسميت به كننده، رسيدگي شعبه حكم

 كتبي صورت به لوايح و نظرات ارائه به وي حضور و مشاركت قضات اختيار كه به است جلسات در نماينده
 و اوضاع به كامالً باشد، داشتهرا  كتبي لوايح ارائه اختيار فقط نماينده شرايطي چه رد كه اين .شود محدود مي

 به را آن و كند نمي مطرح خصوص اين در جزئياتي وجه هيچ به بند اين .دارد  بستگيدعوا هر احوال
 ارائه به كتمشار محدوديت كه دارد اين بر داللت قاعده، اين مفهوم البته .است دهكر واگذار شعبه صالحديد

 بند عبارات متن در و نيست اجرا قابل رسيدگي مراحل تمامي در و دعاوي تمامي در كتبي، نظرات و لوايح
  . تاس دهش وارد آن بر استثنايي سپس و گرفته قرار تأكيد مورد حقوقي نماينده مشاركت حق ابتدا ،مورد بحث

وي به  .گيري از نماينده حقوقي برشمرد رههاي به ين جنبهتر مهمتوان يكي از  موضوع بند سوم را مي
يكي از « .دكن مطرح تان و شهود، دادس)متهم(از طرف مقابل هاي خود را  پرسشتواند  موجب اين قاعده مي

 نماينده حقوقي اين بود كه برخي از ادله و مستنداتي كه تجويز طرح سؤال از سويداليل پذيرفته شده براي 
ثر باشد، در جلسات رسيدگي قابليت حصول دارند و اين ؤم تخصيص غرامت در تعيين و ممكن استبعداً 

  60.»نياز كند تواند شعبه را از احضار مجدد شهود در برابر ديوان بي موضوع مي
 ،67قاعده  . در طرح سؤال از شهود اشاره شده است68 و 67 به قواعد بند سوم» الف«در متن قسمت 

ويي را مطرح يه صورت زنده با استفاده از تجهيزات صوتي يا ويدبرداري از شهادت شهود ب امكان بهره
كه اصحاب دعوا و قضات كه در جلسه حضور دارند، بتوانند از همان طريق، سؤاالت خود را  ينحو هد، بكن مي

 حقوقي نماينده لذا 61.پردازد  نيز، به موضوع اداي شهادت ضبط شده از قبل مي68قاعده  .كننداز شاهد طرح 
  . دارد شهود از سؤال طرح براي  راقاعدهاين دو  در مطروح امكانات از گيري بهره حق نيز يدهد بزه

امكان احضار شاهد و  نكته قابل توجه ديگري كه از متن اين پاراگراف قابل برداشت است، عدم
 و لذا  رسيدگي كيفري استفراينده، براي اداي شهادت در ديد بزهكارشناس توسط نماينده حقوقي يا شخص 

توانند با تقرب به  ه يا نماينده حقوقي وي ميديد بزهالبته  .ده باشدكرها را احضار   آنبايدالزاماً شخص ديگري 
دادستان از او بخواهند كه شاهد يا كارشناس مدنظرشان را احضار كند و حتي شايد بتوانند از قضات شعبه 

چرا كه  ؛كنندشخص مورد نظر را به دادگاه احضار درخواست كنند كه البته بنا بر تصميم و ابتكار خود، 
تواند از شهود بخواهد كه در جلسات محاكمه   اساسنامه، شعبه بدوي مي6ماده » ب«بند ، 64براساس ماده 

 

هاي مقرر شده در مورد طرح سؤال توسط   است، محدوديت75 جبران خسارات طبق ماده ]موضوع[براي جلسه استماعي كه محدود به  .4
 از شهود، كارشناسان و فرد ،طتواند با اجازه شعبه مربو در اين مورد نماينده حقوقي مي .، اعمال نخواهد شد2نماينده حقوقي، مندرج در بند 

  .»سؤال كند مربوط
ICC RPE, op. cit. 

60. Bitti, Gilbert and Friman, Hakan, op. cit., p. 467. 
61. ICC RPE, op. cit.  
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 62. و شهادت دهندشوندحاضر 

 قاعده آنان، نمايندگان و گانديد بزه مشاركت طرق بيان از پس  اثبات دعواادله و دادرسي آيينقواعد 
 به اخطار بحث، اصلي محور ،قاعدهاين  در .بيني كرده است پيش نيز را گانديد بزه با مرتبط قواعد از 9263
 آن در كه دعوايي درخصوص آنان اطالعات كه هدف اين با ست، اها آن حقوقي نمايندگان و گانديد بزه
 اين با ؛دانند مي مشاركت از منفعل اي گونه را اين امر نويسندگان، از برخي .شود رساني روز به هستند، نفعذي

 و حقوق و نشده فراموش ها آن كه مضمون  اينبا فرستد مي گانديد بزه به پيامي كار، اين كه استدالل

 

62. Bitti, Gilbert and Friman, Hakan, op. cit., pp. 467-468. 

يند ايند رسيدگي در برابر ديوان، به استثناي فرا فرتمامها براي  گان حقوقي آنگان و نمايندديد بزهاين قاعده در مورد اخطاريه به  .1« .63
  . شود  اعمال مي] رماساسنامه[ 2ر در بخش رسيدگي مقر

، ديوان تصميم دادستان را مبني 89 با قاعده مطابق، ديدگان  از سوي بزهيند رسيدگيا درخواست مشاركت در فراجازه ارائهبه منظور دادن  .2
گان يا نمايندگان حقوقي آنان كه ديد بزه به اي اعالميهچنين  .كند  مياعالمديدگان  ، به بزه53م آغاز تحقيق يا عدم تعقيب طبق ماده بر عد

اند، ابالغ خواهد   مكاتبه كردهرباره وضعيت يا دعواي مطروحيند رسيدگي مشاركت كرده يا در حد امكان، به كساني كه با ديوان داقبالً در فر
  .مقرر كند را 8تواند در صورت اقتضا در شرايط خاص، اقدامات مقرر در بند  شعبه مي .شد
 درخصوص، ديوان تصميمش 89 با قاعده مطابق، ديدگان تجويز ارائه درخواست مشاركت در فرايند رسيدگي از سوي بزهمنظور  به .3

ديدگان و نمايندگان  اي به بزه هعالميچنين ا .كند مي اعالمگان ديد بزه، به 61برگزاري يك جلسه استماع براي تأييد اتهامات را متعاقب ماده 
 مكاتبه هح شديوان درباره وضعيت يا دعواي مطريند رسيدگي مشاركت كرده، يا در حد امكان، به كساني كه با داحقوقي آنان كه قبالً در فر

   .اند، ابالغ خواهد شد كرده
 فقط به 6 و 5 مقرر در بندهاي  نحوبه ابالغ شده باشد، هر گونه اخطاريه بعدي 3 و 2 ر در بندهاي مقر نحوبهزماني كه اخطاريه مشاركت  .4

يند رسيدگي مشاركت ا، در فر]حكم[ و هرگونه تغيير درآن 89 با حكم شعبه متعاقب قاعده مطابقگان يا نمايندگان حقوقي آنان كه ديد بزه
  . كنند، ابالغ خواهد شد مي

يند رسيدگي مشاركت دارند، اگان يا نمايندگان حقوقي آنان كه در فرديد بزه، به 91 تا 89ه براساس قواعد  شدا حكم صادر بنحو منطبقبه  .5
  :بندي شده، توسط مدير دبيرخانه، در موارد ذيل اخطاريه داده خواهد شد صورت زمانه يند رسيدگي بادر ارتباط با فر

  له، تاريخ جلسات استماع و هرگونه تأخير در آن و تاريخ تسليم حكم؛ جمازيند رسيدگي در برابر ديوان، افر) الف
   .تقاضاها، لوايح، پيشنهادها و ساير اسناد مربوط به چنين تقاضاها، لوايح يا پيشنهادهايي) ب
 يخانه، در اسرع وقت، آرااند، مدير دبير  مشاركت كردهيند رسيدگياگان يا نمايندگان حقوقي آنان، در مرحله خاصي از فرديد بزهزماني كه  .6

   .يند رسيدگي را به آنان ابالغ خواهد كردا فر]مرحله از[ديوان در آن 
 هر شكل ديگري كه بهصورت كتبي خواهد بود يا جايي كه اخطاريه كتبي ممكن نباشد، ه ، ب6 و 5 در بندهاي ح شدههاي مطر اخطاريه .7

تواند همكاري دول  در صورت لزوم، دبيرخانه مي .كردها، سوابقي را نگهداري خواهد  اريهدبيرخانه از تمامي اخط .گيرد مناسب باشد، صورت مي
  .  خواستار شود93 ماده 1بند » ط«و » ب« شق  بامطابقعضو را 

 در يند رسيدگيا فرعمومي يا براساس درخواست شعبه، مدير دبيرخانه اقدامات الزم را براي اعالن 3 اخطاريه مذكور در بند درخصوص .8 
 و  همكاري دول عضو مربوط خواستارتواند ، مي] رماساسنامه[ 9 با بخش مطابقدر اين كار، مدير دبيرخانه،  .حد كفايت اتخاذ خواهد كرد

 .»الدولي شود هاي بين كمك سازمان

ICC RPE, op. cit. 
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 به مرحله دنكر آگاه 64.است شده شناخته رسميت به صالح مقامات توسط ه شدحمطر پرونده در شانمنافع
 ديوان از پيش كه ست اها آن حقوق ترين بنيادي از متخذ اتتصميم و رسيدگي نتايج از ديدگان بزه مرحله
اعالميه مزبور مقرر  .بود گرفته رارق تأكيد و توجه مورد نيز ديدگان بزه 1985 اعالميه  درلمللي،ا بين كيفري

  65.ندشو مطلع شان دعواي فصل و حل و رسيدگي پيشرفت و بندي زمان از گانديد بزه :داشت مي
 نظر بخش دوم مراحل رسيدگي، به غير از آنچه مد كرده كه در تمامصراحتاً اعالم بند اول اين قاعده 

گان ديد بزه مشاركت درخصوصبخش دوم اساسنامه، شامل مقرراتي  .اساسنامه است، قابليت اعمال دارد
   .استپيش از شروع تحقيقات مقدماتي توسط دادستان 

 مخالفت با آغاز تحقيقات و همچنين عدم بر ني مبكه تصميم دادستان  زمانيشدهدر بند دوم تأكيد 
 است كه نكردهالبته اين ماده مقرر  .ندشوها بايد حتماً مطلع  گان و نمايندگان حقوقي آنديد بزهتعقيب باشد، 

 در مخالفت با تصميم دادستان، اليحه 66،گان متعاقب وصول اخطاريه، حق دارند به شعبه مقدماتيديد بزه
لذا تأكيد اين  . دادستان در تصميم خود تجديدنظر كنددست بزنند تاگونه اقدام ديگري  هربه  يا كنندارسال 

ها را در بر   و اقدام حقوقي خاصي از سوي آناستگان از آخرين تصميم دادستان ديد بزهبند، صرفاً اطالع 
نند با ارائه ادله و توا ديدگان متعاقب وصول اخطاريه مي ده است كه بزهشاما اين استدالل نيز مطرح  .ندارد

 تا تحقيقات مقدماتي را آغاز و تعقيب متهم را درخواست كنندتر به دادسرا، دادستان را ترغيب  مدارك بيش
الل، مفاد آن را دهد، اما پذيرش اين استد منطوق بند دوم چنين موضوعي را نشان نمي چه اگر67.كند

  . دهد تري مي بيش به اخطاريه ديوان در اين خصوص ارزش هدفمندتر ساخته،
  
  ديدگان وظايف دادسرا و شعب مقدماتي در قبال بزه) د

 درخصوصمقرراتي را » اعمالصالحيت، قابليت پذيرش و قانون قابل «فصل دوم اساسنامه ديوان با عنوان 
 اساسنامه با 15 ماده 3 بنددر اين راستا  .بيني كرده است پيشگان پيش از شروع محاكمه ديد بزهحقوق 

  :دارد مقرر مي» دادستان«ن عنوا
 

64. Wemmers, Jo – Anne, “Victims’ Rights and the International Criminal Court: Perceptions within the Court 

Regarding the Victims’ Right to Participate”, Leiden Journal of International Law, Vol. 23, issue 03, September 

2010, p. 635. 

  :  استكرده تكليفي براي مراجع قضايي و اداري مقرر عنوان به اعالميه، اين موضوع را 6ماده  »الف«بند  .65
عواي آنان، مخصوصاً زماني يند رسيدگي و تعيين تكليف دابندي و پيشرفت فر گان از جايگاه خود و چارچوب، زمانديد بزه ساختن مطلع )لفا«

 .» باشندكردهگان چنين اطالعاتي را درخواست ديد بزه و همچنين زماني كه استم سنگين مطرح ئكه جرا

UN Declaration for Victims, op. cit.  

گان ديد بزهلذا اگر  .كندشعبه مقدماتي مرجعي است كه دادستان بايد براي شروع تحقيقات و تعقيب متهم از آن شعبه، كسب مجوز  .66
  . مراجعه كنندبه شعبه مقدماتي بايد ، با توجه به اعراض دادستان از اقامه دعوا، كنندمجاز باشند درخواستي در اين خصوص مطرح 

67. Bitti, Gilbert and Fiman, Hakan, op. cit., p. 470.  
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اگر دادستان به اين نتيجه برسد كه مبناي مستدلي براي آغاز تحقيقات وجود دارد، براي كسب مجوز «
ده، به شعبه مقدماتي ارائه خواهد كرآوري  تحقيقات، درخواستي را به انضمام هرگونه مدارك مثبته كه جمع

را به شعبه مقدماتي توانند اظهارات خود   مي اثبات دعوا ادله آيين دادرسي و قواعد بامطابقگان ديد بزه .كرد
  .»كنندارائه 

  
 درخصوص كه اطالعاتي به استناد با تا داده اختيار دادستان به ،15 ماده 1بند  كه است توضيحالزم به 

ين در ا و كند آغاز را تحقيقات خود، مستقل تصميم براساس د،كن مي دريافت ديوان صالحيت مشمول جرايم
 محدوديتي ،15 ماده كه جا آن از .خواهد كرد تسليم مقدماتي شعبه به را مجوز صدور درخواست حالت، دادستان

 ،آن در كه وضعيتي قربانيان كنيم فرض كه است منطقي نشده، قائل دادستان به اطالعات ارائه منابع در مورد
 توانند مي ديگر نهاد و شخص هر زا بهتر است، يافته ارتكاب ديوان صالحيت مشمول جرم چند يا يك

 به مجوز كسب جهت را خود درخواست دادستان كه زماني متعاقباً و كنند ارائه دادستان به را مربوط اطالعات
 ارائه مقدماتي شعبه  خود را بهنظرهاي كه است داده اجازه ديدگان بزه به ديوان كند، مي ارائه مقدماتي شعبه
 شروع مجوز صدور مرحله در خود نظر ارائه طريق از ديدگان بزه براي مشاركت حق نوعي اساس، اين بر .كنند
 اما باشد، محصور است ممكن حق اين چه اگر« .است شده شناخته رسميت به مقدماتي، شعبه در تحقيقات به
 يدگي،رس فرايند ابتدايي مرحله در دهد مي اجازه ديدگان بزه به كه چرا است، اهميت با بسيار ]حال عين در[

   68.»ددارن بيان را خود هاينظر است، كيفري رسيدگي شروع نقطه كه تحقيق آغاز از پيش حتي
  قواعد باانطباق را منوط به ديدگان از طريق ارائه نظرها ، امكان مشاركت بزه15 ماده 3بند ديديم كه 

 15 ماده 3 بند كه مكمل 50 قاعده  بند اولدر اين راستا، در . دانسته است اثبات دعواآيين دادرسي و ادله
ده شتشريح  قضايي صدور مجوز از جانب شعبه مقدماتي براي آغاز تحقيق فرايندرود،  اساسنامه به شمار مي

ديدگان و  ، بزهكند مي تقاضاي مجوز براي آغاز تحقيق  از ديوانلذا دادستان موظف است زماني كه 69.است
 

68. Cohen, Miriam: Victims, “Participation Rights Within the International Criminal Court: A Critical Overview”, 

Denver Journal of International Law and Policy, Vol. 37, No. 3, Summer 2009, P. 358, available online at:http://law. 

du. edu/documents/djilp/37No3/Victims-Participation-Rights-Within-International-Criminal-Court-Critical-Overview- 
Miriam-Cohen. pdf. 

ته شده ديدگان شناخ ، دادستان، بزهدارد قصد تقاضاي مجوز از شعبه مقدماتي براي آغاز تحقيق 15 ماده 3 طبق بند زماني كه دادستان« .69
كه تشخيص دهد كه چنين كاري  ، مگر آنساختيا نمايندگان حقوقي آنان را مطلع خواهد  ديدگان و شهود و براي وي و براي واحد بزه

 از طريق  اخطاريه الزم راتواند دادستان همچنين مي .كردديدگان و شهود خواهد  خطري را متوجه تماميت تحقيق يا زندگي و سالمت بزه
اي، تهديدي   تشخيص دهد كه چنين اخطاريه اگر در شرايط خاص دعواي مطروح آن هم،كندديدگان ارسال  هاي بزه  به گروهوسايل عمومي

تواند  در راستاي اجراي اين وظايف، دادستان مي .كردديدگان و شهود نخواهد  يا امنيت و سالمت بزه  تحقيق ومؤثررا متوجه تماميت و پيشبرد 
  .»ديدگان و شهود ياري بخواهد  بزهبه طرز مقتضي از واحد

ICC RPE, op. cit. 
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  . شهود را مطلع سازد
 در شده مشخص زماني ظرف در توانند مي ديدگان بزه كه تاس داشته مقرر 50 قاعده 3 بند همچنين

 مهلت روز سي ديدگان بزه ،اساس اين بر 70.كنند ارائه مقدماتي شعبه به را خود اظهارات كتباً ديوان، مقررات
 و 15 ادهم 3 بند در كه اين به توجه با .كنند ارائه مقدماتي شعبه به كتبي صورت به را خود نظرات كه 71دارند
 مكتوب هاينظر ارائه از فراتر مشاركتي امكان به ، اثبات دعواادله و دادرسي آيين  قواعداز مرتبط قواعد
 سطح اين در  رامقدماتي شعبه در حضوري مشاركت امكان توان نمي لذا ،است نشده اشاره ديدگان بزه براي

 از«: دارد وجود مرحله اين در مشاركت درخصوص ديگري مهم نكته البته .شد قائل آنان براي رسيدگي از
 يكل طرح در مندرج شروط رعايت به منوط نيز آنان مشاركت آيا كه دشو نمي مشخص 15 ماده 3 بند متن
 دارد مي بيان 68 ماده 3 بند كه دانيم مي خير؟ يا است ديدگان بزه مشاركت براي اساسنامه 68 ماده 3بند 
 و» باشد گرفته قرار تأثير تحت ايشان شخصي منافع «كه كنند اركتمش توانند مي زماني فقط ديدگان بزه

 داده تشخيص مناسب ديوان توسط كه ]دارد وجود[ رسيدگي از مراحلي در «68 ماده 3 بند اعمال امكان
 ماده 3 بند براساس رسيدگي مراحل از يكي ،تحقيق براي مجوز درخواست فرايند كه باشيم معتقد اگر .»شود
 3 بند براساس آنان مشاركتي حقوق الزمه گيرد، قرار تأثير تحت ديدگان بزه شخصي منافع كه اين است، 68
 72.»بود خواهد 15 ماده

 اثبات ادله و دادرسي آيين  قواعداز 89 قاعده بررسي در كه اين به توجه با كنيم استدالل توانيم مي البته
 حق پذيرش براي را اساسنامه 68 ماده 3ند  بدر مندرج هاي مالك صراحتاً آن دوم بند كه ديديم دعوا

 رعايت لزوم به صريحي اشاره گونه هيچ 50 قاعده 1 بند كه اين به عنايت با و دانست مي ضروري مشاركت
 3 بند اطالق و عموميت رغم علي كه اين دادن قرار مدنظر با همچنين و ندارد 68 ماده 3 بند هاي مالك
 ادله و دادرسي آيين  از قواعد89 قاعده گان،ديد بزه مشاركت ضوعمو كليت درخصوص اساسنامه 68 ماده

 3 بند در مطروح مشاركت به نسبت تري گسترده شمول دايره اشخاص، اين مشاركت درخصوص اثبات دعوا
 حق در مورد 68 ماده 3بند  ضوابط اجراي رسد نمي نظر به لذا دارد، 50 قاعده 1 بند و اساسنامه 15 ماده

  . باشد الزامي 15 ماده 3در بند مقرر  مشاركت
 

 

70. Ibid.  

منظور ارسال  ديدگان به محدوده زماني براي بزه«: دارد مقرر مي هاي زماني معين  مقررات ديوان، با عنوان محدوديت50  قاعده1بند  .71
 با انطباق روز پس از اطالعات ارائه شده در 30] اثبات دعوادله آيين دادرسي و ا قواعداز[ 50 قاعده 3 و بند 15 ماده 3 بند براساس خود نظر
 .» خواهد بود50 از قاعده 1بند 

Regulations of the Court, ICC-BD / 01-02-07, available online at: http://www. icc-cpi. int/Menus/ICC/ 

Legal+Texts+and+Tools/Official+Journal/Regulations+of+the+Court. htm. 
72. Cohen, Miriam, op. cit., p. 359. 
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 در هستند، مقدماتي مرحله در مشاركت به قادر رم، اساسنامه صراحت هب بنا ديدگان بزه كه دومي مورد
 را حقي« ماده اين .است آمده» پذيرش قابليت يا ديوان صالحيت به اعتراض «عنوان با 1973 ماده 3 بند

 .گذارد مي نمايش به صالحيت و پذيرش قابليت موضوع صدرخصو دادسرا وظيفه موازات به مشاركت براي
 ،شوند  منتفع ميگيرد قرار ديوان صالحيت مشمول  ارتكابي عليه آنانجرايم كه اين از ديدگان بزه كه جا آن از
  74.»كنند ارائه را خود هاينظر بتوانند كه است منصفانه لذا

 احوالي و اوضاع چه با ماده اين نيست مشخص «كه چرا است، شده وارد انتقاداتي 19 ماده 3 بند بر البته
 قابليت يا صالحيت لهأمس درخصوص رأيي به نياز دادستان چرا مشخص نيست كه. كند مي پيدا ارتباط
 را قضات مشورتي نظر بتواند دادستان كه گذاشته باز را احتمال اين باب 19 ماده 3 بند .دارد پذيرش

 ادعو كه باشد اين دادستان سؤال به پاسخ اگر اما .شود جويا ادعو يك پذيرش قابليت يا صالحيت درخصوص
 خواهد مشورتي يآرا از فراتر ارزشي مسلماً نظري چنين ندارد، صالحيت هم ديوان و نداشته پذيرش قابليت
  75.»داشت
 اعمال 19 ماده موضوع رسيدگي درخصوص 59 قاعده ، اثبات دعواادله و دادرسي آيين قواعد از
 قبالً كه ديدگاني بزه به فقط كه چرا است، گرفته نظر در را خاصي مشاركت حق «قاعده اين 76.دشو مي

 از جنبه[ اين لذا  ...دهد مي را نظر ارائه اجازه باشند كرده مكاتبه ديوان با ه شدحمطر دعواي درخصوص
 براي ياضاف عملي شرط يك آن مفهوم كه ... دارد اختصاص ديدگان بزه از محدودي دسته به ]مشاركت
  77.»بود خواهد مشاركت

 

 صالحيت يا قابليت لهأمسيند بررسي ادر فر . درخواست كند را صالحيت يا قابليت پذيرشدرخصوصتواند رأي ديوان  دادستان مي« .73
  .»كنند به ديوان تسليم  خود راتوانند نظر ديدگان مي  همچنين بزه]و[اند   وضعيت را ارجاع كرده13پذيرش، كساني كه به موجب ماده 

74. Cohen, Miriam, op. cit., p. 361. 

75. Schabas, William A. op. cit., pp. 370-371. 

  :دارد در دو بند اول خود اشعار مي» 19 ماده 3 بند مشاركت در رسيدگي براساس«اين قاعده با عنوان  .76
 19 ماده 3 و 2، 1هاي  بند براساس كه  راوع يا ايراد به صالحيت يا قابليت پذيرشمدير دبيرخانه بايد هر موض ،19 ماده 3 بنددر راستاي  .1«

  :ايجاد شده است به اشخاص ذيل اطالع دهد
  . اند  ارجاع كرده13 ماده براساس كساني كه وضعيتي را )الف
  . ها اند، يا نمايندگان حقوقي آن  با ديوان مكاتبه كردها آن دعودرخصوصديدگاني كه قبالً   بزه)ب
 محرمانه ماندن اطالعات، حفاظت از اشخاص و درخصوص را به روشي مطابق با وظيفه ديوان 1مدير دبيرخانه بايد موارد مذكور در بند  .2

 مورد ايراد قرار گرفته است، فراهم ا صالحيت ديوان يا قابليت پذيرش دعو،اساس آن هايي كه بر اي از مالك حفظ ادله، به انضمام خالصه
 .»كند

ICC RPE, op. cit.  

77. Cohen, Miriam, op. cit., p. 361. 
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  ديدگان در مراحل بدوي و تجديدنظربزه) هـ
 متهم حقوق به كامل احترام بدوي، شعبه اختيارات و عملكردها بيان مقام در اساسنامه 64 ماده كه 78ديديم

 ديوان نامهاساس ماده اين از كه بديهي نتيجه .دانسته است شهود و ديدگان بزه از حفاظت به توجه را مقدم بر
 به بشري حقوق مدرن معيارهاي با منطبق توجهات و ها نوآوري تمامي رغم علي كه است اين آيد برمي
 سازيم مي نشان خاطر راستا همين در .است گرفته قرار اولويت در متهم حقوق هم باز ديوان، در ديدگان بزه
 و 79»است 1994 در الملل بين حقوق يونكميس نويس پيش در شده ارائه متن با مشابه اساساً ماده اين «كه
 رم، كنفرانس در ديدگان بزه درخصوص حمطر مباحث تمامي كه است نآ دهنده نشان موضوع اين لذا

دهد به  مي اختيار بدوي شعبه به همچنين 64 ماده .دارد مقدم متهم حقوق بر را اشخاص اين حقوق نتوانسته
 حفاظت به ابتدا 64 ماده نيز مورد اين در 80.نديشدتمهيداتي بي ديدگان، بزه و شهود متهم، از حفاظت منظور

. است كرده اشاره متهم از
 گرفته، قرار اساسنامه توجه مورد بدوي، رسيدگي مرحله در ديدگان بزه حقوق  در آنكه ديگري مورد
 كه باشد عقيده اين بر بدوي شعبه ولي ،كرده مجرميت به اعتراف متهم 65 مادهبراساس  كه است هنگامي

 اين در .دارد ضرورت ادعو حقايق از تري كامل ارائه ديدگان، بزه منافع مخصوصاً عدالت منافع جهت در
 رسيدگي درخصوص رأساً خود يا و شود دادستان خواستار اتخاذ اقداماتي از سوي تواند مي بدوي شعبه ،صورت

 ديدگان بزه به مربوط جا اين در آنچه اما .است حاضر بحث از خارج موضوع دو اين كه كند اخذ تصميماتي
 دادرسي آيين از 139 قاعده 1 بند .است رسيدگي فرايند از برهه اين در ها آن منافع دادن قرار مدنظر شود، مي
 تواند مي بدوي شعبه ،65 ماده 4 بند براساس اقدام براي تصميم اخذ در «كه دارد داللت  اثبات دعواادله و

 اين در بايد نيز ديدگان بزه حقوقي نماينده رسد مي نظر به« .شود جويا را متهم وكيل و دادستان هاينظر
 اگرچه شود، واقع استماع مورد بدوي شعبه توسط» ديدگان بزه منافع «مورد در رهنمود ارائه هدف با خصوص

  81.»ندارد وجود 65 ماده در باره اين در صريحي مقرره
 81 ماده مجازات، ميزان تعيين بر حكم يا برائت يا تمحكومي بر حكم از تجديدنظرخواهي مورد در

 موضوع اين 82.است دهكر عليه محكوم شخص و دادستان به منحصر را تجديدنظر درخواست حق اساسنامه،
 در حال اين با اما .ندارند تجديدنظرخواهي حق االشاره فوق موارد درخصوص ديدگان بزه كه دهد مي نشان
 حكم صدور به مربوط  همآن و گرفته قرار تأكيد مورد تجديدنظرخواهي بر يدگاند بزه حق صراحتاً مورد يك

 

  .44 پانويس شماره .78
79. Schabas, William A., op. cit., p. 763. 

80. Rome Statute, op. cit., Article 64 (6) (e). 

81. Schabas, William A., op. cit., pp. 779-780. 

82. Rome Statute, op. cit.  
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 در جايگاهي ،مذكور استثناي تنها جز هب آنان، حقوقي نمايندگان و ديدگان بزه لذا 83.است خسارات جبران بر
  . ندارند ديوان يآرا از تجديدنظر درخواست ارائه

  
  ديدگانجبران خسارات بزه) و

 .ه استآورد را فراهم ديدگان بزه خسارات  جبران امكانخود رويكردهاي ينتر مهم از يكي رد رم اساسنامه
 مادهالبته  .نداشتند را ديدگان بزه به غرامت اعطاي اختيار پيشين، المللي بين كيفري يها دادگاه از يك هيچ
 كه حقوقي دادگاهي به را ديوان« پردازد، مي ديدگان بزه خسارات جبران موضوع به كه اساسنامه 7584

 در خسارات جبران .كرد نخواهد تبديل دهد، مي فيصله را دعوا طرفين توسط شده اقامه خصوصي دعاوي
 ديگر، عبارت به .باشد شده صادر متهم گناهكاري بر حكم كه شد خواهد واقع حكم مورد زماني فقط ديوان
اس ]جرم مرتكب[ كيفري محكوميت به وابسته ديوان، در خصوصي دعواي

 .داشت خواهد ديوان ]قضايي[ تفسير به گيبست عمدتاً آن معناي و است مبهم شديداً «75  ماده1بند 
 ديوان آيا  كهدهشن مشخص چيست؟ كرد، خواهد مقرر خسارت جبران براي كلي قواعد ديوان كه اين معناي

 و يكل طور به ديوان خود يا است خود قضايي صالحيت حدود در كننده رسيدگي شعبه معناي به ]جا اين در[
 

 75 اساس مادهنيت اموالي كه از رأي صادر بر نعليه يا مالك با حس  ديدگان، محكوم نماينده حقوقي بزه«: دارد  مقرر مي82ماده  4 بند .83
 نسبت به تصميم مربوط به جبران خسارات  اثبات دعوا آيين دادرسي و ادله قواعد مقررات مذكور درطبقتوانند  اند، مي متضرر شده

 .»تجديدنظرخواهي كنند

، غرامت و اعاده به وضع ]اموال[ استرداد  جملهازي،  يا در ارتباط با آنان، قواعد كلديدگان  جبران خسارات بزهدرخصوصديوان  .1« .84
يا در شرايط استثنايي، به ابتكار خود،   و]شخص ذينفع[تواند با درخواست  بر اين اساس، ديوان در رأي خود مي .كردسابق را مقرر خواهد 

ها  اساس آن  كه بر رايو قواعد كلتعيين   در ارتباط با آنان وارد آمدهيا ديدگان و  كه به بزه راگونه آسيب، زيان و صدماتي ان هرچارچوب و ميز
  . كندعمل كرده بيان 

 از ، با آنانديدگان يا در ارتباط  جبران خسارات متناسب از بزهنحوهعليه صادر و   تواند مستقيماً دستوري عليه شخص محكوم ديوان مي .2
هاي مربوط به  تواند دستور دهد كه پرداخت در صورت اقتضا، ديوان مي .كند معين  را، غرامت و اعاده به وضع سابق]اموال[جمله استرداد 

   . صورت گيرد79جبران خسارات از طريق صندوق اماني موضوع ماده 
يا اشخاصي از  يا دول ذينفع و ديدگان و ساير اشخاص و عليه، بزه  ند از محكومتوا اساس اين ماده، ديوان ميگونه تصميمي بر قبل از اتخاذ هر .3

  . گونه اظهارات را مدنظر قرار خواهد داد  و اينكندها براي ارائه اظهاراتشان دعوت  طرف آن
م مشمول صالحيت ئاز جراتواند پس از محكوميت شخص به لحاظ ارتكاب يكي  اساس اين ماده، مييوان در راستاي اعمال اقتدارش برد .4

 ماده 1 بند، تصميم بگيرد كه آيا اتخاذ تدابير موضوع كنداساس اين ماده صادر  تواند بر ديوان و به منظور ترتيب اثر دادن به دستوري كه مي
   . اساسنامه ضرورت دارد يا خير93

 اين ماده درخصوص 109خواهد داد كه گويي مقررات ماده اي ترتيب اثر  گونه اساس اين ماده به بر شدهيك دولت عضو به تصميم صادره .5 
  . قابل اجرا است

المللي مقرر  اساس حقوق داخلي يا بين ديدگان كه بر اي تفسير شود كه به حقوق بزه گونه بهيك از موارد مذكور در اين ماده نبايد  هيچ .6
 .»آورد وارد اي ، لطمهاند شده

85. Schabas, William A., op. cit., p. 879. 
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  86؟»كند مي تصويب خسارت جبران براي  رااجرايي رهنمودهاي از اي گونه كه اداري ارگان يك عنوان به
 كار به شروع اوليه هاي سال در« .است نشده تصويب خصوص اين در» يكل قواعد «گونه هيچكنون  تا
 ]كاره نيمه[ پروژه اين اما كردند، كار يكل قواعد نويس پيش تهيه روي بر قضات از متشكل اي كميته ديوان،

 لزوم مواقع در را الزم قواعد تا شود واگذار بدوي شعب به لهأمس اين كه بود بهتر قضات آن نظر به .شد رها
  87.»كنند توشيح خسارات جبران فرايند در تصميم اخذ هنگام و

 به خسارات پرداخت «كه است شده يهتعب قصد بدين اول بند در» گانديد بزه با ارتباط در «عبارت
 است موضوع اين تشخيص به ملزم ديوان عرصه، اين در .دهد قرار مدنظر را ديدگان بزه وراث و ها خانواده

 لذا .دشو احراز ]خسارات دريافت براي[ آنان استحقاق تا اند داشته ديدگان بزه با نزديك قرابت كساني چه كه
 اين در .شود  واردارث حقوق همانند ،خصوصي حقوق با مرتبط هاي صهعر در ناچار  بهاست ممكن ديوان

 قابل قوانين بر عوض در يا و كند خلق را جهاني اعمال قابليت با المللي بين رژيمي تواند مي ديوان خصوص
 شد، خواهد عدالتي بي بعضاً و توجه قابل تساوي عدم به منجر دوم رويكرد .كند تكيه مربوط دولت در اجرا
 شركاي و ]خاص شرايط برخي در [همسران طبيعي، فرزندان كشورها، برخي در ارث و مالكيت قوانين رازي
  88.»كنند مي امستثن ]وراث  جمعاز[ را نكرده ازدواج ]جنسي[

 صندوق طريق از خسارت پرداخت هب حكم مقتضي، مواقع در ديوان كه دهش بيان ،75 ماده بند دوم در
 هدف با است، المللي بين كيفري ديوان فرد به منحصر هاي شاخص از يكي كه يامان صندوق .دهد مي اماني

 شده تأسيس ند،شو مي تحصيل ديوان توسط متهم يك محكوميت نتيجه در كه وجوهي توزيع تسهيل
  89.است

 ديگر طرف از[ و كند دعوت تواند مي ديوان گويد مي طرف يك از« .است ابهام داراي 3بند  زيپردا واژه
 در وسيع صالحديد از ديوان كه رسد مي نظر به طور اين لذا .داد خواهد قرار مدنظر را اظهارات ]دگوي مي

 د،ش ارائه اظهاراتي كه آن محض به اما ؛است برخوردار خير، يا باشد طرفين اظهارات مستمع كه اين بر تصميم
  90.»دهد قرار نظر مد را ها آن است ملزم

 

86. Zappala, Salvatore, op. cit., p. 228. 

87. Schabas, William A., op. cit., p. 881. 

88. Ibid., pp. 881-882. 

  :دارد  از اساسنامه رم در اين خصوص اشعار مي79ماده  .89
هاي اين   ديوان و خانوادهم مشمول صالحيتئديدگان جرا يك صندوق اماني بنا به تصميم مجمع دول عضو، در جهت منافع بزه .1«
  . ديدگان، تأسيس خواهد شد بزه
ها و توقيفات، به دستور ديوان، به صندوق اماني منتقل  آوري شده از طريق جريمه تواند دستور دهد كه پول و ساير اموال جمع ديوان مي .2

  .»شود

90. Zappala, Salvatore, op. cit.  
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 ترتيب در را ها دولت وظيفه 5 بند كه اين عين در «كه است اين آيد، برمي ماده اين از كه ديگري نكته
 اين در مذكور موارد از يك هيچ كه دارد مي اشعار 6 بند د،كن مي مقرر 75 ماده طبق صادر يآرا به دادن اثر

 ردوا لطمه المللي بين و داخلي حقوق در مقرر ديدگان بزه حقوق به كه شود تفسير اي گونه به نبايد ماده
  92.است محفوظ ديدگان بزه براي مذكور حقوق بنابراين، 91.»آورد

اين  .ده استش مقرر  اثبات دعوا آيين دادرسي و ادله قواعد درخواست جبران خسارت درسازوكارهاي
اساس درخواست اشخاص ذينفع و مورد ديگر متعاقب مورد اول بر«: دارد  دو رويه متفاوت را مقرر ميقواعد

   93.»ديوانعمل به ابتكار 
 جبران درخواست ديوان از ديده بزه كه پردازد  ميمواردي درخصوص رسيدگي رويه به 9494 قاعده
 دشو ذكر بايد خسارت جبران درخواست هر در كه  رامواردي از فهرستي آن، بند اولين .كند مي خسارت

 هويت معرفي به لزمم را خواهان كه بود شده طراحي اي گونه به اساس در 1بند » ج«شق « .ردشم يبرم
 ادعاي بين ارتباط يافتن ،شناسايي اين بدون (دكر مي آسيب يا زيان صدمه، مسئول اشخاص يا شخص
 از بسياري كه شد آشكار سريعاً اما .)دش مي سخت ديوان براي تعقيب، تحت متهم شخص و مطروح

 بر كه دارد مهمي مقرره 1ند ب» ج«شق  ،علت همين به .نيستند مرتكب هويت شناسايي به قادر ديدگان بزه
 95.»كند معرفي را مسئول اشخاص يا شخص هويت ممكن حد تا بايد خواهان آن، اساس

 

91. Ibid.  

 ش، سال هفتاد و سوم، مجله حقوقي دادگستري، »المللي هاي كيفري بين ن خسارت ناشي از جرم در دادرسيجبرا«  اسدي، ليالسادات،.92
  .75ص  ،1388زمستان  ،68

93. Zappala, Salvatore, op. cit.  

 ]درخواست[اين  .ود جهت ثبت به مدير دبيرخانه ارائه ش، كتبي بودهبايد 75ماده ديده براي جبران خسارات به موجب  درخواست بزه .1« .94
  :  شامل موارد زير باشدبايد
   خواهان؛نشانيهويت و ) الف
  توصيفي از صدمه، زيان يا آسيب؛) ب
   ؛هستندديده معتقد است مسئول صدمه، زيان يا آسيب  موقعيت و تاريخ حادثه و تا حد ممكن، هويت شخص يا اشخاصي كه بزه) ج
  ها؛ ير اموال عيني درخواست شده باشد، ارائه توصيفي از آنها، مالكيت يا سا  استرداد داراييهرگاه) د
  دعاوي غرامت؛) هـ
  ؛]صدمات[دعاوي براي اعاده به وضع سابق و ساير اشكال ترميم ) و
  .  شهودنشاني جمله اسامي و از مربوط، تا حد ممكن، هر سند مثبت) ز
اي براي ارائه درخواست به  كند كه اخطاريه  مدير دبيرخانه، درخواست ميدر آغاز محاكمه و با رعايت هر گونه اقدامات حفاظتي، ديوان از .2

كساني  .شخص يا اشخاص ذكر شده در درخواست يا شناسايي شده در اتهامات، و تا حد ممكن براي اشخاص و كشورهاي ذينفع تهيه شود
  .»كرددبيرخانه ثبت خواهند  را در 75 ماده 3 بند براساس خود ها اخطاريه داده شده، هرگونه اظهار كه به آن

ICC RPE, op. cit.  
95. Lewis, Peter and Friman, Hakan, op. cit., pp. 479-480. 



    220  1390پاييز ـ زمستان /  و پنجشماره چهل/ المللي مجله حقوقي بين

                                                          

 95 قاعده
براساس  كه پردازد مي خسارت جبران از اي گونه به  اثبات دعواادله و دادرسي آيين  قواعداز 96

 بود اين نمايندگي هاي هيأت از يتعداد احساس «تصويب، مذاكرات حين در .گيرد  ميصورت دادگاه تصميم
 كه چرا شود، خسارت جبران ها آن از نيستند مايل وجداني، موضوع يك عنوان به ديدگان بزه از برخي كه
 معتقد ها هيأت برخي ،برعكس .شود نگريسته ها آن به برد، مي نفع بها خون از كه كسي ديد به خواهند نمي
 اگر: كند پيدا ورود است خصوصي دعاوي به رسيدگي رويه ،اساس در آنچه در نبايد ديوان كه بودند
 شخص عليه خصوصي ادعاي تعقيب در نبايد ديوان بگيرند، خود حق استيفاي عدم بر تصميم ديدگان بزه

خود ابتكار به كه ديوان براي كاري رويه اين كه داشتند اظهار هم سومي گروه نهايتاً .شود وارد عليه  محكوم 
 ده،كر تقديم دير را خود خسارات جبران تقاضاي كه اي ديده بزه به صدمه جهت در نبايد است، مرجع آن

  97.»دكن حركت
 ،2 بند» الف«شق براساس  .است شده پرداخته دوم بند در متعارض، هاي ديدگاه اين تمامي به«
 براي ودخ ]انفرادي[ درخواست سپس و دهكر عمل خود تصميمبراساس  ديوان شده آگاه كه اي ديده بزه

 رفتار او با داده، درخواست معمولي حالت در كه اي ديده بزه از متفاوت اي گونه به كند، ارائه را خسارت جبران
 صادر او براي انفرادي دستور ديوان كند، درخواست ديده بزه اگر 2بند » ب«شق  موجب به .شد نخواهد
 خصوصي حقوق به مربوط امر يك در ديوان دبودن نگران كه نمايندگي هاي هيأت از دسته آن .كرد نخواهد
  98.»است پرداخته آنان نگراني به مؤثري گونهه ب 2 بند» ب«شق  كه شدند قانع كرد، خواهد پيدا ورود

 اين به» خسارت جبران به رسيدگي فرايند انتشار «عنوان با 9699 قاعده متن تصويب و تهيه حين در
 

 دالاي  كند كه اخطاريه  اقدام كند، از مدير دبيرخانه تقاضا مي75 ماده 1 بنددر مواردي كه ديوان قصد دارد به ابتكار خود متعاقب  .1« .96
ديدگان، اشخاص و  باشد و در حد ممكن براي بزه ها در حال بررسي اخذ تصميم مي اشخاصي كه عليه آنبر قصد ديوان به شخص يا 

 را در دبيرخانه ثبت خواهند 75 ماده 3 بند براساس خود ها اخطاريه داده شده، هرگونه اظهار ن كه به آكساني  .كندكشورهاي ذينفع، تهيه 
  . كرد

  :1نظر بند اگر در نتيجه اخطاريه مد .2
 قاعده براساس ]درخواست[شود كه گويي آن  اي تصميم گرفته مي گونه به آن درخصوص، كندديده، درخواست جبران خسارات ارائه  بزه) الف
  .  ارائه شده است94
انفرادي ديده اقدام به صدور دستور   آن بزهدرخصوص جبران خسارت صادر نكند، ديوان درخصوصديده تقاضا كند كه ديوان دستوري  بزه) ب
 .» نخواهد كرد]براي پرداخت خسارت به وي[

ICC RPE, op. cit. 

97. Lewis, Peter and Friman, Hakan, op. cit., p. 481. 

98. Ibid.  

جا كه عملي باشد، به  يند رسيدگي هستند، مدير دبيرخانه تا آنابدون ايراد لطمه به قواعدي كه مربوط به اخطاريه براي فر .1« .99
نظر قرار دادن اطالعات تهيه  مدير دبيرخانه همچنين با مد .ان يا نمايندگان حقوقي آنان و شخص يا اشخاص مرتبط اخطار خواهد دادديدگ بزه

يند رسيدگي به جبران خسارات در برابر ديوان، و تا حد ممكن براي ساير ادن فركرشده توسط دادستان، كليه اقدامات الزم را براي علني 
  . به عمل خواهد آوردهاي ذينفع خاص و دولتديدگان، اش بزه
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 .سازد فراهم را قاعده اين در ه شدحمطر اخطارهاي ييتنها به تواند نمي ديوان كه شد توجه معضل
 تنها است، داده رخ جا آن در ديوان صالحيت مشمول جرايم كه كشوري در فعال بشردوستانه هاي آژانس
 به معتقد نمايندگي هاي تأهي از برخي لذا .رسيدند  ميبه نظر شده متالشي جوامع با مؤثر ارتباطي وسيله
 كه بودند نگران ديگر برخي اما ؛برگيرد در نيز را دولتي غير هاي سازمان بتواند كه بودندي موسع متن ارائه
 داشته كشورها داخلي امور در مداخله در نقشي دولتي غير هاي سازمان كه اين امكان تلويحاً موضوع اين

 اين در يلالدو بين يها سازمان كه شد آن بر تصميم جهت، همين به .سازد  مي متبادر ذهن به را باشند
  100.ندشو دولتي غير هاي سازمان جايگزين ،خصوص
 داده قرار نظر مد را آن تقويم صدمه، نوع به توجه بدون «خسارات، ارزيابي عنوان با 97101 قاعده

 بر هم و جمعي مبناي بر هم و انفرادي مبناي بر هم تواند مي ديوان قاعده، اين اول بندبراساس  102.»است
 كنار در عليه  محكوم حقوق به توجه ،قاعده ايندر  توجه قابل نكته .دهد خسارات انجبر به حكم مبنا دو هر

 ضروري نيز عليه  محكوم شخص حقوق به توجه لذا .است وارد خسارات تعيين در ديدگان بزه حقوق به توجه
  103.»بود نخواهد طرفه يك قضاوت «و بوده

بند » هـ«شق  .است متهم اموال ضبط ست،ا طرح قابل خسارت جبران لهأمس در كه ديگري مهم بحث
 نيز  اثبات دعواادله و دادرسي آيين  قواعداز 99105 قاعده و پردازد  ميموضوع اين به 104اساسنامه 57 ماده 3

 

 و همياري  مربوط عضوهاي تواند همكاري دولت  ، مي]اساسنامه[ 9 با بخش انطباق، ديوان در 1در اجراي اقدامات توصيف شده در بند  .2
 .»ليه وسايل ممكن خواستار شود ك]توسل به[ در حد امكان و با ]يند رسيدگيافر[  كردن علنيتوسعهالدولي را به منظور  هاي بين سازمان

100. Lewis, Peter and Friman, Hakan, op. cit., p. 482. 

 مبناي انفرادي يا در اساس جبران خسارات را بر هتواند حكم ب با در نظر داشتن چارچوب و اندازه آسيب، زيان يا صدمه، ديوان مي .1« .101
   . صادر كند هر دو مبنااساس يا بر  مبناي جمعيبر اساسداند  صورتي كه آن را مناسب مي

تواند  عليه يا به ابتكار خود ديوان، ديوان مي  ها يا به درخواست شخص محكوم ديدگان يا نمايندگان حقوقي آن  درخواست بزهبراساس .2
 ]نيز[يا در ارتباط با آنان و  ان وديدگ  به خود در تعيين چارچوب، اندازه آسيب، زيان و صدمه به بزهدنكارشناسان ذيصالحي را براي ياري رسان

ديدگان يا نمايندگان  در صورت اقتضا، ديوان از بزه .هاي مختلف مرتبط با انواع و قيود مناسب جبران خسارت به كار گمارد پيشنهاد گزينه
هاي كارشناسان   گزارش خود در موردهايراي ارائه نظرع بهاي ذينف عليه و همچنين اشخاص ذينفع و دولت ها، شخص محكوم حقوقي آن

   .دعوت به عمل خواهد آورد
  .»عليه احترام خواهد گذاشت  ديدگان و شخص محكوم ديوان در تمامي موارد، به حقوق بزه .3

 .77، ص پيشيناسدي، ليالسادات،  .102

  .78، ص همان .103
نظر قرار دادن اعتبار و  صادر شده باشد و با مد58 براساس ماده زماني كه قرار بازداشت يا احضاريه ]تواند شعبه مقدماتي مي[«. 104

 پذيرفته شده و در جهت اعمال  اثبات دعوا آيين دادرسي و ادله قواعداي كه در اين اساسنامه و گونه به، استحكام ادله و حقوق طرفين مربوط
وال و مخصوصاً به منظور حفظ منافع  انجام اقدامات حفاظتي با هدف ضبط امدرخصوص، همكاري كشورها را 93 ماده 1 بند» ك«شق 

 .»ديدگان خواستار شود نهايي بزه

Rome Statute,op. cit. 
  : مقرر داشته است93 ماده 1 بند» ك«شق همچنين 



    222  1390پاييز ـ زمستان /  و پنجشماره چهل/ المللي مجله حقوقي بين

                                                                                                                                                       

 نكته .است آشكار و بديهي اي بيانيه ظاهراً قاعده اين اول بند« .كند مي تبيين را اموال ضبط شكلي مقررات
 خسارت جبران درخواست ارائه به كتبي تعهد كه  استديدگاني بزه «به اشاره ه،مقرر اين درك براي كليدي
 به مظنون هاي دارايي حفظ براي اي وسيله اگر كه بود شده پذيرفته ]قاعده اين تنظيم فرايند در[ .»اند داده

 در عاجل داماق در ديوان توانايي لذا .دش مي تأثير بي خسارت پرداخت طرح تمامي داشت،ن وجود جرم ارتكاب
 درخواست تهيه قصد كه اي ديده بزه مورد در تواند مي ديوان علت، همين به .نمود مي ضروري خصوص اين
 اقدام ،97 قاعدهبراساس  ]وي جانب از[ درخواست رسمي ارائه از پيش دارد، را خسارات جبران براي خود
 رويه اينبراساس  كه داشت وجود هايي انينگر ،]قاعده اين تهيه هنگام در[ حال هر به .دهد انجام را الزم
 كه گرديد اضافه نيز حفاظتي جنبه اين دليل، همين به .دشو صادر متهم اموال براي زيانبار يآرا رسمي، غير

 كه بر اين مبني باشد وجود داشته ديده بزه جانب از اي قرينه حتماً بايد ده،شن ارائه كامل درخواست كه زماني
  106.»دارد را ستدرخوا ارائه قصد وي

 در .دارد اختصاص حفاظتي اقدامات براي رسيدگي فرايند درخصوص اخطار موضوع به 3 و 2 بندهاي
 كه آورد مي فراهم مظنون براي را امكان اين ابالغ اخطاريه كه شد مطرح  اين نگرانيمقدماتي كميسيون

نظر  را صرفًا در شرايط مد اخطار ارائه 2 بند لذا .كند پنهان رسيدگي، جريان آغاز از قبل را خود هاي دارايي
 ممكن آور زيان و خطير اقدامات كه گرفت قرار توجه مورد نيز امر اين ديگر، طرف از اما .داند  ميخود مجاز

 يعني ،خصوص اين در حفاظت ترين ابتدايي از وي كه اين بدون شود، اتخاذ شخص اموال درخصوص بود
  .  پرداخته شده است3ين معضل در بند به ا 107؛شود برخوردار اخطار دريافت

 .تجديدنظرخواهي دارند  بر جبران خسارات حق شده احكام صادردرخصوصديدگان تنها  اشاره كرديم كه بزه
 

  شناسايي، رديابي، انسداد يا ضبط عوايد، اموال،]: پيروي خواهند كرد ... در موارد ذيل ...هاي همكاري ديوان  از درخواست...دول عضو [«
 )Ibid (.»ها، بدون ايراد لطمه به حقوق اشخاص ثالث داراي حسن نيت ها و ابزارهاي جرم با هدف مصادره احتمالي آن دارايي

 درخواست دادستان براساس، به ابتكار خود يا 75 ماده 4 بند يا شعبه بدوي، طبق 57 ماده 3 بند» هـ«شق شعبه مقدماتي، طبق  .1« .105
اند يا كسي كه تعهد كتبي به انجام چنين كاري داده است،  ها كه تقاضاي جبران خسارت كرده يا نمايندگان حقوقي آنديدگان  يا تقاضاي بزه

  . تقاضا شود يا خيربايد ]حفاظتي[تواند حكم دهد كه آيا اقدامات  مي
 بودن اقدامات مورد تقاضا را به ؤثرمتواند  ، حكم دهد كه اخطاريه نميا دعوخاصكه ديوان در شرايط  اخطاريه الزم نيست، مگر آن .2

 و تا حد ممكن به اشخاص يا شدهدر مورد اخير، مدير دبيرخانه اخطاريه رسيدگي را به شخصي كه تقاضا، عليه او مطرح  .مخاطره افكند
  . هاي ذينفع ارائه خواهد كرد دولت

كه با مؤثر بودن اقدامات مورد  كند كه به محض آن تقاضا مي  از مدير دبيرخانهقبلي صادر شود، شعبه مربوطاگر دستور بدون اخطاريه  .3
ها دعوت  هاي ذينفع اخطار دهد و از آن ها تقاضا صورت گرفته و تا حد ممكن به اشخاص يا دولت تقاضا سازگار باشد، به كساني كه عليه آن

  . كنند يا تغيير يابد، ارائه ود دستور بايد ابطال شكه  آندرخصوص خود را هايكند كه نظر
 .»گونه مسائل، دستور صادر كند  ايندرخصوصيند رسيدگي الزم براي تعيين تكليف ابندي و اداره فر تواند در مورد زمان ديوان مي .4

ICC RPE, op. cit. 
106. Lewis, Peter and Friman, Hakan, op. cit., p. 489. 

107. Ibid., p. 489-490. 
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متعاقب ارائه درخواست تجديدنظر، . گان را بيان داشته استديد بزه مقررات شكلي تجديدنظرخواهي 150108قاعده 
 109.دكن  ابرام، نقض يا اصالح مي را75 بر طبق ماده ان خسارات صادرديوان، دستور جبر شعبه تجديدنظر

  
   گانديد بزهنگاهي كوتاه به رويكرد كنفرانس بازنگري اساسنامه رم در قبال ) ز

به كار خود  ، كنفرانس بازنگري اساسنامه رم در كامپاال در اوگاندا بعد از دو هفته اجالسيه2010 ژوئن 11در 
 آمد كه ارتباط مستقيمي با موضوع عملبه الحات در اساسنامه رم در آن كنفرانس پايان داد و برخي اص

 با 110يالملل بين كيفري ديوان براي ائتالف ولتيد يرغكنفرانس، سازمان  در سايه برگزاري اين .دندارگان ديد بزه
ات اساسنامه گان و تأثيرديد بزه وضعيت دشوار درخصوص ميزگردي 111،ديدگان گروه كاري حقوق بزههمكاري 

 كه دشسازماندهي  فنالند و شيلياين ميزگرد توسط  .هاي آنان برگزار كرد ه و خانوادهديد بزهرم بر كودكان 
 گان و جوامع تحت تأثيرديد بزهتأثير اساسنامه رم بر  درخصوصسنجي   هسته مركزي تدقيق و موقعيتعنوان به

گان و ديد بزهگان، حفاظت از ديد بزه محور مشاركت رب در اين ميزگرد مباحث مطرح شده .انتخاب شده بودند
كنندگان در   كه از شركت112مدير دبيرخانه ديوان، خانم سيلوانا آربيا .شهود و نقش صندوق اماني متمركز گرديد

 فرايندگان اشعار داشت كه ديد بزه اعطاي حق مشاركت به درميزگرد بود، ضمن تأكيد بر نوآوري ديوان 
 در محل زندگي آنان و در محيطي امن صورت گيرد، بايد  ارائه درخواست مشاركتبهگان ددي بزهقادرساختن 

 2648 ،)2010ژوئن (كه تا آن تاريخ  وي ضمن اشاره به اين .اي كه آنان در معرض خطر قرار نگيرند گونه هب
 كه كرد، تأكيد اند ه نفر از آنان مجاز به شركت در رسيدگي شد770ه، خواهان مشاركت در ديوان شده و ديد بزه

در نظر  .بر آنان مورد قبول قرار گرفته است هاي وارد گان احساس كنند رنجديد بزه گرديده تااين تجربه باعث 
 كه در  راشان   ياد اقوام، دوستان و اعضاي جامعهتوانند  ميگان از آن طريقديد بزه مشاركت راهي است كه وي،

گان و شهود، خانم آربيا ديد بزه محافظت از در مورد .، گرامي دارنداند دهيا آسيب دي ها به قتل رسيده و درگيري
 آورده و رويكرد خود را از طريق اتخاذ معيارهاي عملبه  كه ديوان اقدامات مؤثري در اين راستا كرداظهار 

ه  كنفرانس كامپاال در نهايت، نتيج113.گان در منطقه سكونت آنان آغاز كرده استديد بزهحفاظتي براي 
 

، تا سي روز از تاريخي كه دستور جبران خسارات 75 جبران خسارات طبق ماده ه دستور ب...هي از ، تجديدنظرخوا2با رعايت بند  .1«. 108
  . گردد، ثبت خواهد شد  ابالغ مي...به تجديدنظرخواه، 

 .»...د كن  را به دليل موجه، بنا به درخواست تجديدنظرخواه تمديد مي1شعبه تجديدنظر، مهلت مقرر در بند  .2

ICC RPE, op. cit. 

109. Ibid., rule 153(1). 

110. NGO Coalition for an ICC (CICC) 
111. Victim’s Rights Working Group 

112. Silvana Arbia 
  :رجوع كنيد بهتر  براي اطالعات بيش .113

http://www. icc-cpi. int/Menus/ASP/ReviewConference/Stocktaking/  
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خود با  2شماره ي را از جمله با تصويب قطعنامه الملل بين نظام عدالت كيفري در مورد آمده عمل به ي ها بررسي
گان و جوامع تحت ديد بزهتأثير نظام اساسنامه رم بر «اين قطعنامه با عنوان  .گان به پايان رساندديد بزهموضوع 

گان بر دسترسي برابر و مؤثر به عدالت، حمايت و ديد بزه، از جمله، حقوق شد تصويب به اتفاق آرا كه 114»تأثير
 و ها  و دسترسي به اطالعات مربوط به نقضرات كافي و فوري براي صدمات واردحفاظت، جبران خسا

عالوه بر اين، قطعنامه مذكور  . اركان اساسي عدالت، به رسميت شناختعنوان به ترميم خسارات را سازوكارهاي
  115.كردرساني مالي به صندوق اماني دعوت  عضو را به كمكي ها  دولت،در پايان

  
  يالملل بين در رويه قضايي ديوان كيفري گانديد بزه )سوم گفتار

ديدگان از شعبه اول مقدماتي و در حين   موضوع مشاركت بزهدر باره كه نخستين رأي 2006 ژانويه 17از 
 صادر شده متعددي در اين موضوع يآراصادر شد،  117در جمهوري دموكراتيك كنگو 116رسيدگي به وضعيت

 رسيدگي در معناي فرايندكه  رأي مذكور، ضمن رد استدالل دادستان مبني بر اين قضات صادركننده .است
ديدگان به طور   اعالم داشتند كه منافع بزه118، اساسنامه، در مرحله تحقيق، جريان ندارد68  ماده3 بند مدنظر

دن كرتواند در روشن  گيرد، چرا كه مشاركت آنان در اين مرحله مي رار ميكلي در مرحله تحقيق تحت تأثير ق
 بند شعبه مقدماتي ضمن استناد به 119.حقايق، مجازات مرتكبان و درخواست جبران خسارات وارده مؤثر باشد

 به منظور، چهار مالك مندرج در آن قاعده را  اثبات دعوا آيين دادرسي و ادله قواعد از85 قاعده »الف«
بدين شرح  كرد؛ رسيدگي استخراج فرايندديده جهت اعطاي اذن براي مشاركت در  حصول شرايط تعريف بزه

 ناشي از جرم مشمول ع جرم آسيب ديده باشد، آسيب وارد شخص حقيقي باشد، از وقوبايدديده  كه بزه

 

114. The impact of the Rome Statute System on victims and affected communities, Resolution RC/Res. 2 , adopted 

at the 9th plenary meeting, on 8 June 2010, by consensus. 

115. Text of the Resolution is available online at: http://www. icc-cpi. int/iccdocs/asp-docs/Resolution/RC-Res-2-

EnG. pdf. 

 و نشدهگونه قرار بازداشت يا احضاريه براي متهم يا متهمان معين صادر  زماني است كه هنوز هيچ (situation)ه وضعيت مرحل .116
در  .م مشمول صالحيت ديوان قرار گيردنندگاني داشته و ممكن است از جرائك  رو باشد كه طبيعتاً ايجاد هب دادستان صرفاً با يك مناقشه رو

 و پس از صدور اجازه الزم و پايان تحقيقات، كند مياي آغاز تحقيقات مقدماتي از شعبه مقدماتي ديوان كسب اجازه اين مرحله، دادستان بر
   .دشو ، به شعبه مقدماتي ارجاع مي(case) اها، اين وضعيت، در قالب يك دعو صدور قرار بازداشت آن  ومتهماناحراز هويت 

Pre- Trial Chamber I's decision on the application for participation in the proceedings of VPRS1 [to] VPRS6, ICC-01-

04- 101- tEN- Corr, situation in The Democratic Republic of the Congo, 17 January 2006, para. 68, hereinafter 

PTCI’s 17 January 2006 decision, available online at: http://www. icc-cpi. int/icc docs/doc/doc183441. pdf. 

117. The Democratic Republic of the Congo (DRC) 

118. PTCI’s 17 January 2006 decision, op. cit., para. 25. 

119. Chung, Christine H., op. cit., p. 467. 
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به اول مقدماتي شع 120. وجود داشته باشدرابطه سببيت بين جرم و آسيب واردصالحيت ديوان باشد، و يك 
هاي مشاركت  اين رأي، باب درخواست .ديده متقاضي اعطا كرد در آن رأي، امكان مشاركت را به شش بزه

 و اهميت آن از اين جهت بود كه مشاركت را در مرحله تحقيق و در زماني كردديوان باز ديدگان را در  بزه
 جرائم بود كه رو به روديوان صرفاً با وضعيتي مجاز دانست كه دادستان هنوز متهم خاصي را معرفي نكرده و 

   . در سرزمين جمهوري دموكراتيك كنگو رخ داده بودندمشمول صالحيتش
 و با تكيه بر رويه قضايي صادر شدهديدگان   موضوع مشاركت بزهدرخصوص نسبتاً جديد كه ييكي از آرا

 شعبه چهارم بدوي در دعواي 2011كتبر  ا17، رأي مورخ ديوان، چگونگي مشاركت را مورد تحليل قرار داده
 در پرونده وضعيت دارفور سودان 121عبداهللا باندا اباكائر نورعين و صالح محمد جربو جاموسدادستان عليه 

 شعبه مقدماني 2011،122 اكتبر 28ه در  شدبا عنايت به اين رأي و بنا بر مفاد رأي اصالحي صادر .است
 و 123ده بودكرديده اجازه مشاركت در رسيدگي را اعطا   بزه89 به 2010كننده به اين دعوا، در اكتبر  رسيدگي

ه ديگر نيز تقاضاي مشاركت خود را به دبيرخانه ديد بزهپس از ارجاع پرونده به شعبه چهارم بدوي، شش 
 كه شعبه مقدماتي، چهار مالك را براي پذيرش درخواست كردشعبه بدوي اشاره  .دندكرديوان تسليم 
هاي ارائه شده از جانب شعبه مقدماتي رسيدگي   كه تقريباً همان مالك124كردهيدگان مقرر د مشاركت بزه

 بودند، با اين تفاوت كه تأكيد 2006وضعيت در جمهوري دموكراتيك كنگو در سال كننده به پرونده 
   .دكه او يك شخص حقيقي است، به عمل آمده بو ديده جهت اطمينان از اين تري بر احراز هويت بزه بيش

كه ضرورتي در بازبيني  ، ضمن اينباندا و جربودعواي دادستان عليه كننده به  شعبه بدوي رسيدگي
اي كه تقاضاي او در  ديده  بزهدرخصوص، تأكيد كرد شعبه مقدماتي نديدتقاضاهاي پذيرفته شده توسط 

 تأييد شده عليه متهم مجرائمرحله مقدماتي قبول شده و آسيب وارد به او ناشي از جرمي بوده كه در زمره 
، اين اختيار را دارد كه خود در مورد درخواست مشاركت وي در مرحله بدوي نيست  شعبه مقدماتيتوسط
همچنين در صورتي كه اطالعات جديدي از زمان صدور رأي اوليه مبني بر اجازه  .كندگيري  تصميم

 شعبه مذكور، با عنايت به رويه قضايي 125. رفتار خواهد كرد نحو همين بهدست آيد، شعبه بدويه مشاركت ب
 

120. PTCI’s 17 January 2006 decision, op. cit., para. 79. 

121. Situation In Darfur, Sudan, In The Prosecutor V. Abdallah Banda Abakaer Nourain and Saleh Mohammed 

Jerbo Jamus, ICC-02/05-03/09, Decision on the Registry Report on Six Applications to Participate in the 

Proceedings,17 October 2011, available online at: http://www. icc-cpi. int/iccdocs/doc/doc1247465. pdf. 

122. Corrigendum to Decision on the Registry Report on six applications to participate in the proceedings, 28 

October 2011, hereinafter Corrigendum to Decision on the Registry Report, available online at: http://www. icc-cpi. 

int/iccdocs/doc/doc1252352. pdf. 

123. Ibid., para. 1. 

124. Ibid., para. 6. 

125. Ibid., paras. 15-16. 
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  :ديوان در دعاوي گذشته، درخواست مشاركت را در صورتي كامل دانست كه داراي شرايط ذيل باشد
 ديده، هويت بزه .1

 ،)جرائميا (تاريخ وقوع جرم  .2

 ،)جرائميا (مكان وقوع جرم  .3

  ،]متهم[يد اتهامات  تأييد شده در حكم تأيجرائمتوصيفي از آسيب وارد در نتيجه وقوع يكي از  .4

 رك هويت،مد .5

كند، رضايت   ميديده عمل اگر تقاضا از طرف شخصي ارائه شده باشد كه با رضايت از طرف بزه .6
  ديده، صريح بزه

ديده  كند، در صورتي كه بزه  ميديده عمل اگر تقاضا از طرف شخصي ارائه شده باشد كه از طرف بزه .7
   معلول باشد، مدرك قيمومت قانوني،ديده  كه بزهكودك باشد، مدرك خويشاوندي، و در صورتي

 ،امضا يا اثرانگشت متقاضي بر روي مدرك يا حداقل بر آخرين صفحه درخواست .8

 شعبه با توجه به آراي صادر مدارك قابل پذيرش جهت اثبات هويت متقاضي مشاركت، درخصوص .9
  :تكافي دانس را ذيل اسناد از كدام هر ه از ساير شعب ديوان، ارائهشد

كارت هويت ملي، گذرنامه، گواهي تولد، گواهي فوت، گواهي ازدواج، كتابچه ثبت خانوادگي، ) الف
  وصيتنامه، گواهينامه رانندگي، كارتي از يك مؤسسه بشر دوستانه؛

آموزي، نامه از مقامات محلي،  گيري، كارت مشخصات دانشجويي، كارت مشخصات دانش كارت رأي) ب
   مدارك مرتبط با درمان، كارت مشخصات مستخدم، كارت غسل تعميد؛كارت ثبت نام اردوگاه،

، مدرك مدرسه، عضويت )از دست دادن مدارك رسمي(گواهي يا تصديق از دست دادن مدارك ) ج
ه در مراكز بازتواني براي اطفال مرتبط با  شدكليسا، كارت عضويت انجمن يا حزب سياسي، مدارك صادر

   يا؛نشستگيليت، دفترچه حقوق بازهاي م هاي مسلح، گواهي گروه
ديده و   بين بزهخانوادگيامضا شده و به هويت متقاضي يا ارتباط  اي كه توسط دو شاهد معتبر بيانيه) د

براي [و تقاضا ] اين دو شاهد[كه بين بيانيه  دهد، به شرط اين كننده از طرف او گواهي مي شخص اقدام
  126.» به انضمام مدارك هويتي دو شاهد باشدبايدبيانيه اين  . سازگاري وجود داشته باشد]مشاركت

 14، پيش از اين رأي، از جمله در رأي شعبه اول مقدماتي مورخ الذكر فوقشايان ذكر است كه مدارك 
 18رأي مورخ  و نيز در 127ديدگان در وضعيت دارفور  درخصوص بررسي تقاضاي مشاركت بزه2007دسامبر 

 

126. Ibid., paras. 21-22. 
127. Situation in Darfur, Pre-Trial Chamber I’s Corrigendum to Decision On The Application For Participation In 

The Proceedings of Applicants a/0011/06 to a/0015/06, a/0021/07, a/0023/07 to a/0033/07 and a/0035/07 to 

a/0038/07, 14 December 2007, para. 28, available online at: http://www. icc-cpi. int/iccdocs/doc/doc394742. PDF. 
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  134.  شد

                                                          

 در پرونده وضعيت در جمهوري 128دعواي دادستان عليه تامس لوبانگا دايلو  درشعبه اول بدوي 2008ژانويه 
  . مورد اشاره قرار گرفته بود129دموكراتيك كنگو

، دبيرخانه  اثبات دعواآيين دادرسي و ادلهقواعد  89 قاعده 1 طبق بند 130،تر اشاره شد طور كه پيش همان
كننده به  رسيدگيشعبه بدوي  .كردارائه خواهد رونوشتي از درخواست مشاركت را به دادستان و وكيل متهم 

د كه دبيرخانه تأكيد كر اعالم اساسنامه 68 ماده 1 بند  ضمن اشاره به،دعواي دادستان عليه باندا و جربو
ترين اقدامات  ي مشاركت، يكي از ضروريها ديدگان از درخواست كرده است حذف اطالعات هويتي بزه

هاي تهيه   كه اعمال حذفيات الزم بر رونوشتكرد راستا اين شعبه اشاره در اين 131.حفاظتي براي آنان است
 و بايد برودديده فراتر  شده جهت ارائه به دادستان و وكيل متهم نبايد از حد ضروري براي حفظ امنيت بزه

 هاي مشاركت، قابليت اعمال خود را حفظ  در ارائه پاسخ به درخواستااي باشد كه حق طرفين دعو گونه به
 بود كردهكننده به اين دعوا كه مقرر  خالف شعبه مقدماتي رسيدگي بر ـ  همچنين شعبه بدوي132.كند

  بايد تنها به وكيل متهم ارائه شود و دادستان،ديدگان هاي مشاركت بزه رونوشت داراي حذفيات از درخواست
ضروري دانست كه در اين  133،ها  با توسل به اصل برابري سالحـ ها داشته باشد دسترسي كامل به درخواست

هاي مشاركت با اعمال حذفيات به  خصوص تبعيضي صورت نگيرد و نهايتاً تأكيد كرد كه تمامي درخواست
دندادستان و وكيل متهم ارائه خواه

با توجه  .دكر موافقت ، بدون افشاي هويت آنان بر طرفين دعوا،ديدگان لذا شعبه بدوي ديوان با مشاركت بزه
 در رد ادعاي ا مورد تأكيد قرار داده است، قضات در يك دعورا متهم حقوق به كامل احترامكه اساسنامه،  به اين

ي براي مشاركت آنان در نظر گرفته شرط  پيشعنوان بهديدگان بايد  كه افشاي هويت بزه اين بر وكيل متهم مبني
ديدگان بر قضات شعبه معلوم است،   بزه هويتچونخوبي اين موضوع را مورد تحليل قرار دادند كه   به135شود،

 و دارندد، قرار شو ايشان در بهترين موقعيت براي ارزيابي تأثير و گستره لطمه احتمالي كه به حقوق متهم وارد مي
   136.عمل آورندبه ديده، با هدف كاستن از لطمه مذكور  تر از افشاي هويت بزه توانند اقداماتي را در سطح پايين مي

 

128. Thomas Lubaga Dyilo 

129. Trial Chamber I's Decision on Victims Participation,In The Case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, 

18 January 2008, para. 87, hereinafter TCI's 18 January 2008 decision, available online at: http://www. icc-cpi. 

int/iccdocs/doc/doc409168. PDF. 
 ..56پانويس شماره . 130

131. Ibid., para. 32. 

132. Ibid., para. 35. 

133. equality of arms 
134. Corrigendum to Decision on the Registry Report, op. cit., paras. 36-37. 

135. TCI's 18 January 2008 decision, op. cit., para. 58. 

136. Ibid., para. 131.  
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 گيري نتيجه

 فرايند دري الفع گاهيجا وان،يد  اثبات دعوا درادله وي دادرس نييآ قواعد باي هماهنگ در رم اساسنامه مواد
 درخصوص موسع مقررات ارائه با اساسنامه .كردند اعطا دگانيد بزه بهي الملل نيبي فريك وانيدي دگيرس

ي دعوا هر طيشرا و تيموقع باي سازگار جهت در ديجد ريتفاس ارائه و انعطافي برا را راه دگان،يد بزه حقوق
   .است بازگذاشته نيمع

 توجه در صرفاً محاكمه، وي دگيرس فرايند بودن منصفانه كه است رفتهيپذ رسماًي الملل بيني فريك وانيد
 گرفته قراري الملل بيني فريكي ها دادگاه مدنظري ضرور و معقول حد در متهم، حقوق .ستين متهم حقوق به
 خلق و نشيآفر .بود دهيرس فراي الملل بيني فريك محاكمات در دگانيد بزه به توجه زمان گريد راين، بناب.دبو

 از راي دگيرس فرايند بودن منصفانه قاعده است، صورت گرفته وانيد سوي از كه آنچنان گان،ديد بزه حقوق
 رديبپذ كه است كرده ملزم را يالملل بيني فريكي نوپا نسبتاً حقوق و خارج متهم، به توجهي انحصار كرديرو

 به ازين .داشت خواهد دگانيد بزه جمله از و نفع ذي ها طرفي تمام بهي بستگ ،يدگيرس فرايند بودن منصفانه
 بازماندگان كه چرا است، داشته ضرورتي الملل بين جرائم در عدالت بهي ابيدست در قت،يحق نيا رشيپذ

 گذشته ها آن بر آنچه سبعانه تيماه از متأثر ديترد يب دهند، ادامه خودي زندگ به كهي زمان تا ،يانسان عيفجا
ي دادرسي ها نييآي ترافع تيماه در عمدهي تحول دهنده نشان نگرش، در رييتغ نيا .ماند خواهندي باق است،

 برون بيتعق تحت شخص برابر در بيتعق مقام انحصار از را دادگاه جلسات زيرا ؛است بودهي الملل بيني فريك
  . است داده اختصاص گانديد بزه به راي سهم ،آورده

 تبيين جهت يرمعيا ارائه عدم باالخص گان،ديد بزه مشاركت درخصوص ديوان موضوعه مقررات كليت
 آن خواستار مقررات، اين كنندگان تدوين كه است اين بر دال آنان، شخصي منافع گرفتن قرار ثيرأت تحت
 ديده بزه را خود كه متقاضياني مشاركت درخواست به موسعي ديد با بتوانند عمل در ديوان قضات كه اند هبود
 مقرر در شرايط به عنايت با را الزم تصميم معين، دعواي هر احوال و اوضاع متناسب با ،نگريسته دانند، مي
  . كنند اتخاذ رم اساسنامه 68 ماده 3بند 

دن شده و با محرز كر رسيدگي اتخاذ فرايندقضات ديوان رويكرد موسعي در قبال متقاضيان مشاركت در 
كه افشاي هويت شده  پذيرفته، اين امر در رويه قضايي ديوان  شخص حقيقيعنوان به  بر دادگاههويت آنان

 و قضات با توجه به شرايط هر دعوا، اقدامات الزم را نداردكننده براي طرفين دعوا ضرورت  ديده مشاركت بزه
 . كرداتخاذ خواهند  قوق متهم لطمه به حايجادبراي عدم 
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