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چکیده 

 حقوق بزه دیده و متهم 
در دیوان کیفری بین المللی

نسیم خدا خواه *

*د انشجوی د کتری حقوق جزا و جرم شناسی د انشگاه آزاد اسالمی مشهد، وکیل پایه یک د اد گستری.
n_khodakhah@yahoo.com :پست الکترونیک  

دی���وان کیفري بینالمللي، با صالحیت رس�یدگي ب�ه خطیرت�رین 
جنایت ه�اي  م�ورد اهتم�ام جامعه بین المللي و براي پایان بخشیدن 

به بي کیفر ماني مرتکبان این جنایت ها، تأسیس شد ه است. 
 د ر طول نیم قرن گذشته، تحوالت عمد ه ای د ر زمینه حقوق متهم و 
بزه د ید ه رخ د اد ه است. رعایت حقوق بزه د ید ه و متهم، یکی از اصول بنیاد 
ی��ن د اد رس��ی منصفانه کیفری است .به این معنی که بزه د ید ه و متهم 
بایستی امکانات مساوی برای طرح اد عاها و د فاع از اتهامات خود د اشته 
باش��ند. ابتد ا د ر مقررات بین المللي د ر خصوص حقوق متهم وجود ند 
 اشت، اما پس از پایان جنگ جهانی د وم، گام  هاي مؤثري د ر این جهت 
برد اشته شد. اسناد متعد د ي د ر سطح جهاني و منطقه اي، این موضوع 
را به تفصیل مورد اشاره قرار د اد ند و ساز و کارهایي نیز همانند کمیته 
حقوق بشر سازمان ملل و دیوان اروپایي حقوق بشر براي اجراي آنها پیش  
بیني گردید چ��را که یافته های جرم شناسانه نشان می د هد که توجه 
به نقش و جایگاه بزه د ید ه و بزهکار تاثیر مهمی بر حل و فصل مسائل 
مجرمانه د اشته است. این پژوهش د ر پرتو مقررات د یوان به بررسی حقوق 

بزه د ید گان و متهم د ر د یوان کیفری بین المللی می پرد ازد.
واژگان کلیدی: 

متهم، بزه د ید ه، د یوان کیفری بین المللی، د اد رسی منصفانه. 
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مقدمه 
ب��ا ارت��کاب جرایم هولناک د ر طول قرن بیس��تم به تد ری��ج جامعه جهانی به فکر 
محاکمه مرتکبین این جرایم افتاد.از این رو، در اوایل قرن بیستم ، شاهد شکل گیری 
محاکم کیفری بین المللی برای محاکمه مرتکبین جرایم علیه صلح وامنیت بین المللی 
و برهم زنندگان نظم جامعه هس��تیم.فرد متهم را نم��ی توان مجرم فرض کرد چه د ر 
این فرض دادگاه و دادرسی فلسفه خود را از دست خواهد داد و در یک نظام د اد رسی 
مترقی و انسانی نقش دادگاه د اوری بی طرفانه میان اصحاب د عوی است. اصل تساوی 
افراد د ر مقابل د اد گاه یک قضیه دو طرفه بوده و د ر برد ارند ه حقوق همه اطراف دعوی از 
جمله مد عی، متهم و شاهد ان است. لذا همچنان که رعایت حقوق متهم الزم و ضروری 
است مراعات کردن حقوق بزه د ید ه وقربانی جرم هم مطابق اعالمیه جهانی حقوق بشر 

از الزامات یک د اد رسی عاد النه است.
 بررسی نقش بزه د ید ه و بزهکار و حقوق این افراد د ر فرایند کیفری دیوان کیفری 
بین المللی و بررسی راهکارهای موجود جهت حمایت از این افراد سؤاالت این پژوهش 

را تشکیل می دهد.

1-بررسی مفاهیم بزه دیده و متهم
1-1- مفهوم بزه دیده

ب��زه د ید ه عنصری مهم در فرایند کیفری اس��ت که به د نبال وقوع یک جرم د چار 
آس��یب بد نی، روانی ومالی ش��د ه است. هانس فون هنتیگ پد ر علم بزه د ید ه شناسی، 
بزه د ید ه را چنین تعریف نمود ه است »بزه د ید ه جرم مانند کسی است که کالبد عمل 
مجرمانه را تشکیل د اد ه است«. سازمان ملل متحد در 11 دسامبر 1985 بزه د ید ه را 
این گونه معرفی می نماید: »بزه د ید گان کس��انی هس��تند که به طور فرد ی یا گروهی 
متحمل خسارت شد ه اند. این خسارت به ویژه د ر زمینه های مربوط به آسیب جسمانی 
یا روانی، رنج روحی ،خس��ارت ماد ی و وارد ش��دن لطمه بزرگی به حقوق اساسی افراد 

می باشد«.1
2-1-مفهوم متهم 

متهم کسی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز د الیل کافی برای محکومیت 
او وجود ند اش��ته و یا حکم محکومیت قطعی او صاد ر نشده است. متهم همچون سایر 
افراد شهروند به حساب می آید و از آن جهت که به جامعه مد نی تعلق د ارد فرد ی  تک  
1 . عزیزی، علیرضا، لپز، ژرار و ژینا،  فیلیزوال، پیشینه و مبانی حمایت از بزه دیده و متهم در فرایند دادرسی کیفری، فصلنامه 

حقوقی گواه، شماره چهاردهم، 1387، ص.96.
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و جد است.
3-1-دیوان کیفری بین المللی 

دیوان بین المللی کیفری )آی سی سی( بعنوان اولین دادگاه دائمی بین المللی در 
سال 1998 به منظور رسیدگی به جنایات بین المللی ارتکابی تشکیل شد و در حقیقت 
تشکیل این دیوان محصول تالش  هایی است که پس از جنگ جهانی اول صورت گرفت. 
اساسنامه رم در یک کنفرانس بین المللی از نمایندگان تام االختیار کشورها در 15 ژوئن 
1998 که به موجب تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رم برگزار شده بود، 
با 120 رأی موافق، 7 رأی مخالف )چین، عراق، اسرائیل، لیبی، قطر، امریکا و یمن( و 
21 رأی ممتنع به تصویب رس��ید و در 1 ژوئیه 2002 با تصویب آن توس��ط 60 کشور 

موجودیت پیدا کرد.
تا مارس 2016 تعداد کشورهای عضو این نهاد به 124 کشور رسیده است. 31 کشور 
دیگر هم اساس��نامه رم را امضا کرده اند، اما هنوز به تصویب مجالس قانون گذاری خود 
نرسانده اند. کشورهای مهمی چون )آمریکا، روسیه و چین )3 عضو دائم شورای امنیت 
سازمان ملل متحد و هند دومین کشور پرجمعیت جهان از منتقدان این دادگاه بوده و 

به آن نپیوسته اند.

2-حقوق متهم در دیوان کیفری بین المللی
دیباچه اساس��نامه دیوان کیفری بین المللی، اش��عار می دارد که کشورهای عضو 
 این اساس��نامه، به پای��ان دادن مصونیت مرتکبین جنایات و ف��رار آن ها از مجازات و 
پیش گیری از ارتکاب جنایات بین المللی مصمم هس��تند. اساسنامه حافظ و تضمین 
کننده حقوق متهمان جنایتکار و راه های گوناگون فرار آنها از محاکمه،تخفیف وتعلیق 

وتاخیر در مجازات محکومیت آن هاست.2
حقوقدان��ان بین المللی با الهام از حقوق داخلی مکاف��ات، بازپروری، بازدارندگی از 
تکرار جرم، حمایت از قربانیان، سلب قدرت از مجرم و اعمال حاکمیت قانون را اهداف 

مجازات عامالن جرایم بین المللی بر می شمارند.3
از سویی صالحیت تکمیلی دیوان با طرح هدفی تحت عنوان هدف بی موردی یعنی 
ع��دم ورودی پرونده، که به گفته مونور اکامپو موجب عدم دادرس��ی در دیوان کیفری 
بین المللی به دلیل مداخله کارآمد نظام ملی اس��ت. اگر در فرض عبور دیوان از مانع 
صالحیت ملی و س��ایر موانع اساسنامه ای ش��روع به رسیدگی به جنایتی نماید آنگاه 
2 .  Aukerman, extraordinary evil ordinary crim:afra nework for understomdiny 
transitional justice, harward human rights journal,2002.p.4.
3 . Damask, what is the pant of international criminal ustice?, 2008.p.83.
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شرایطی مانند عمر بشیر در عین متهم بودن، در نقش دولت ظاهر خواهد شد.لذا چنان 
حقوق وسیعی برای متهم در اساسنامه تدارک دیده اند که گویی قرار بر محاکمه دیوان 

و بزه دیده است.
حقوق برای متهم در مواد 55، 66  و سایر مواد، نظیر عدم اجبار متهم به اقرار علیه 
خود، در معرض اجبار، اکراه وتهدید و ش��کنجه نمودن متهم، داش��تن مترجم رایگان، 
مصونیت از دس��تگیری وبازداشت خودسرانه ،داشتن حق سکوت بدون آنکه داللت بر 
مجرمیت متهم باشد، نبود محاکمه غیابی و حضور متهم در دیوان برای شروع رسیدگی 

به رسمیت شناخته است.
از طرف دیگر، سراسر اساسنامه خود را مشروط به همکاری دولت ها با دیوان نموده 
است. به عنوان مثال، آنگاه که میلوزیچ رئیس جمهور اسبق یوگسالوی سابق به علت 
اینکه دیوان را به رس��میت نمی  ش��ناخت، حاضر نشد در دیوان از خود دفاع کرده و یا 
وکیل معرفی نماید،کار به آنجا کش��ید که دیوان درصدد تشکیل یک دفتر با اصطالح 
دف��اع بین المللی و موازی با خود ب��رای تعیین وکیل برآید و یا به علت عدم همکاری 
میلوزیچ، همکاری متهم با دیوان را شرط شروع محاکمه اعالم نماید.4 این تبعض بیش 
از اندازه در اهمیت دادن به حقوق متهم در دیوان کیفری زمانی به اوج خود می رسد که 
 حتی اعتراف متهم نیز بر علیه خود پذیرفته نمی شود. مالحظه می شود محکمه کیفری 

بین المللی با متهمی روبروست که: 
 1-به اس��تناد مواد 1 آن اساسنامه، دادگاه ملی خود متهم صالحیت اصلی و اولیه 

برای رسیدگی به اتهام های او را دارد.
2-دی��وان برابر با اصل قانونی بودن جرایم در حقوق کیفری و ماده 5 اساس��نامه و 
تحدید عناوین مجرمانه به چهار جرم نسل کشی، تجاوز، جنایات جنگی، جنایت علیه 

بشریت فقط در این چهار مورد صالحیت تکمیلی دارد.
3-متهم فقط بایستی تبعه کشورهای عضو اساسنامه باشد. اتباع دولت های غیرعضو 
اساسنامه و اتباع دول عضو دائم شورای امنیت تقریبا مصون از تعقیب ومجازات هستند.

4-در خص��وص اتباع دول عضو نیز دیوان ب��رای اعمال صالحیت ثانویه و تکمیلی 
خود، برابر ماده 180 مکلف به کسب تکلیف از دادگاه ملی متهم بوده و باید حداقل به 
مدت شش ماه نیز منتظر اعمال صالحیت دادگاه ملی مذکور که در همه احواالت بر له 

و علیه متهم فاقد وصف بی طرفی است، بماند.
5-مفاد ماده 20 اساس��نامه، امکان تبانی متهم کیف��ری بین المللی با دادگاه ملی 

  4. آقایی جنت مکان، حسین، حقوق بشر در محاکمات کیفری بین المللی، تهران، انتشارات جنگل، 1392، ص.69.
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دولت متبوع خود و برگزاری یک دادگاه تشریفاتی و در نتیجه تبرئه او را مهیا می سازد.
6-متهم دیوان رم، مس��تنداً به ماده  اساسنامه از جمله می تواند با سکوت خود، و 
عدم اختیار وکیل دیوان را تا مدت مدیدی بالتکلیف نماید.که این نیز به نوبه خود اطاله 

دادرسی را سبب می گردد.
7-قریب به اتفاق اس��ناد مرتبط به اقدامات جنایتکاران بزرگ یعنی وابس��تگان به 
دولت ها و رؤس��ای سیاسی و نظامی یک کشوری بعلت ارتباط قوی وقهری با مالکیت 
اسناد دولتی محسوب می شوند، لذا متهم دیوان می تواند از ارائه و افشای خیلی از آن 

اسناد وفق ماده 72 اساسنامه دیوان رم خودداری نماید.
 8-دیوان مکلف به تامین هزینه متهم و حفظ کرامت و عزت اوس��ت. درنهایت اگر 
هم متهم ش��رمنده و شرمسار از تمام جنایاتی که کرده به مجرمیت خود اعتراف کرد، 
باز این دیوان است که وفق ماده 65 اساسنامه موظف است که احراز نماید که آیا اقرار 
بر علیه خود توس��ط متهم ،عالمانه و قاصدانه بوده و بی جهت بر علیه خویش اقراری 
نکرده باشد. باید حقوق متهم در حد اعالی خویش در چنین محاکمی رعایت شود تا 
اوال مشوق دولت ها به همکاری باشد در ثانی دولت ها در محاکم داخلی خود از چنین 

حقی استقبال نمایند.
از جمله حقوق متهم می توان به اختصار به موارد زیر اشاره کرد:

1-2-حق برابری امکانات یا تساوی سالح ها 
از جمله حقوقی که متهم از آن برخوردار اس��ت، حق برابری امکانات است که نام- 
های دیگری همچون تساوی سالح ها و توازن قوا نیز بر آن نهاده شده است. حق برابری 
امکانات، بیشتر به سیستم دادرسی اتهامی نسبت داده شده و علت این امر می تواند آن 
باشد که هر یک از طرفین دادرسی ،بدون دخالت قاضی به دنبال جمع آوری ادله بوده 
و از دالیل دیگر آگاهی ندارند، به همین جهت و به آن دلیل که در جلس��ه محاکمات 
در وضعیت دشوار ونامساعدی قرار نگیرند باید از دالیل جمع آوری شده توسط طرف 
مقابل آگاهی یابند.5 اما با توجه به این که چه در سیستم دادرسی تفتیشی و چه اتهامی، 
امکان مقام تعقیب بیش از متهم است تدریجا این موضوع که متهم بتواند به مستنداتی 

که اتهامات بر مبنای آن طرح شده دسترسی یابد. 
دفاعیات خود را به نحو مطلوب تدارک ببیند پذیرفته شده، در غیر اینصورت حکم 
ص��ادره از وجاهت قانونی برخوردار نخواهد بود .بنابراین در حال حاضر دیگر نمی توان 
ادعا کرد که طبق برابری امکانات اختصاص به سیستم دادرسی اتهامی دارد بلکه در هر 
دو سیستم ولو با شیوه های متفاوت به رسمیت شناخته شده است. در همه اسناد مثل 

  5. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات سمت، چاپ هفتم، ص50.
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اسناد بین المللی حقوق بشر،کنوانسیون آمریکایی و.... صراحتا مقرر شده که هر کس با 
مساوات کامل، حق دارد که به دعوای او رسیدگی گردد.

2-2-حق متهم بر علنی بودن دادرسی
 از تضمینات مهمی اس��ت که در ماده 10 اعالمیه جهانی حقوق بش��ر، بند 1 ماده 
7 کنوانس��یون اروپایی، بند 14 میثاق بین المللی و ... پیش بینی ش��ده است. چنین 
تضمینی از یک سو، باعث رعایت حق مردم به نظارت عملکرد نهادهای حکومتی شده  و 
از سوی دیگر، قضات دادگاه نیز تالش خود را برای رعایت کلیه موازین حاکم بر دادرسی 
به کار می برند. باید توجه داش��ت که ش��رط علنی بودن نسبت به همه مراحل فرآیند 
قضایی اعمال نمی ش��ود، بلکه نسبت به مرحله استماع طرفین ،یعنی بررسی شفاهی 
ادله ولوایح آن ها، ضرورت دارد. بر این اس��اس کمیته حقوق بش��ر، رسیدگی استیناف 
را که محدود به امور حکمی است و به یک مسئله حقوقی محدود می شود، از شمول 
شرط علنی بودن خارج دانسته است،اما این عقیده به نظر کامل نیست، چراکه ممکن 
است رسیدگی استینافی ماهیتی داشته باشد که نسبت به یک اتهام کیفری یا حقوقی 
وتعهدات دریک دعوای مدنی، تعیین کننده باش��د و علنی بودن ضرورت یابد.به خاطر 
اساسنامه های محاکم کیفری بین المللی موجود ،انجام محاکمه سری، تنها در صورت 
ضرورت به دلیل لزوم حمایت از قربانیان شهود پیش بینی شده است ، البته اساسنامه 

رم متهم را نیز به آن افزوده است.6
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز در بند 2 ماده 68، استثنائی را در اصل علنی 
بودن دادرس��ی مطرح کرده است و می گوید: »شعب دیوان می توانند برای حمایت از 
قربانیان وشهود یا متهم، هر بخشی از دادرسی را غیرعلنی اداره کنند یا اجازه ارائه ادله 
را از طریق ابزار الکترونیکی یا دیگر وسایل مخصوص بدهند. چنین اقداماتی به ویژه در 
مورد قربانیان جنایت جنسی یا کودکی که قربانی یا شاهد است باید انجام گیرد. تصمیم 
به غیرعلنی برگزار کردن محاکمه باید متناسب با هدفی باشد که دادگاه دنبال می کند 
بدین سان علنی بودن دادرسی را نمی توان حق مطلقی برای متهم محسوب کرد، زیرا 

ممکن است حقوق سایر افراد با این اقدام در معرض خطر قرارگیرد.
3-2-2-حق داشتن وکیل

متهم در صورتی که حق داش��تن وکیل نداش��ته باش��د نمی تواند از خود در برابر 
دادس��تان که به سالح آگاهی از قوانین، تجربه وتخصص در زمینه حقوق مسلح است، 
دفاع کند و همچنین به دلیل عدم آش��نایی به قوانین و اصطالحات حقوقی این دو در 
6.  ماده 22 اساسنامه دادگاه کیفری برای یوگسالوی سابق و ماده 21 اساسنامه دادگاه کیفری برای روآندا و ماده 68 اساسنامه 

دیوان کیفری بین المللی.
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شرایط برابری نیستند و سالح های برابری برای اثبات حرف خود ندارند. حضور وکیل 
از مرحله ش��روع تحقیقات تا اجرای حکم ضروری اس��ت زیرا در این صورت وکیل می 
تواند حقوقی از جمله اصل برائت، حق س��کوت، چگونگی انجام بازجویی قانونی و ... را 
به موکلش در مرحله تحقیقات مقدماتی گوشزد کند و اینگونه توازن وتعادل در دادگاه 
بین دادس��تان ومتهم با وجود وکیل که با اس��تفاده از فن و آگاهی اش به قوانین ایجاد 

می شود.7
امروزه حضور وکیل در دادرسی به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادالنه به شمار می 
رود. حضور وکیل در دادگاه تضمین منافع متهم است و از تضییع حقوق اجتماعی متهم 
جلوگیری می کند و از س��وی دیگر، فرصت و امکانی که وکیل برای بررسی محتویات 
پرونده دارد او را به مش��اوری س��ودمند و همکاری موثر برای مراجع رسیدگی کننده 

تبدیل می کند.
یکی از آثاری که مترتب بر اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام به متهم است .تفهیم اتهام 
با اهمیت ترین بخش از تحقیقات مقدماتی جنایی در دادس��را می باش��د چرا که حق 
قانونی متهم اس��ت که بداند مرتکب کدام رفتار مجرمانه ش��ده است. اهمیت این حق 
چنان است که در بعضی قوانین و میثاق ها و اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی، 

رعایت آن حتی به صورت غیابی پذیرفته شده است.8
دیگر حقوق متهم در ارتباط با وکیل، حق بهره مندی از وکیل منتخب در محاکم 
کیفری بین المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته اس��ت. وقتی متهم خود می تواند وکیل 
انتخ��اب کند، دادگاه حق تعیین وکی��ل را برای او ندارد ،همچنی��ن نمی تواند دامنه 
انتخاب او را بی جهت محدود کند و از جهت دیگر چون برخورداری از وکیل حق متهم 

است،تصمیم به اجرای آن به اختیار اوست؛ بنابراین می تواند از آن صرف نظر کند.9
4-2-2-حق دفاع متهم 

 ح��ق دفاع متهم از مقدس ترین حقوق انس��انی اس��ت که موج��ب تضمین حقوق و 
آزادی های فردی است. در حقیقت حق دفاع برای افراد جامعه در مقابل تجاوز به حقوق و 
آزادی های فردی ضرورتی غیرقابل انکار است و همچنین دفاع از منافع جامعه نباید منجر 
ب��ه گرفتن حقوق متهمان گردد.حقوق دفاعی مته��م امروزه به عنوان یکی از اصول مهم 
در محاکمه منصفانه، در اسناد بین المللی و منطقه ای و ... مورد حمایت واقع می گردد. 

7 . شم آبادی، ابوالقاسم و دیگران، راهنمای جامع و موضوعات حقوقی روزمره، تهران: نشر رمز، 1392، ص.125.
8 . آشوری، محمد، بشریه، حسین، محمد یزدی، عبدالمجید، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، دانشگاه تهران، 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، چاپ اول، 1383، ص.20.
9  . یزدانی، مرتضی ،جایگاه تفهیم اتهام غیابی در قوانین آیین دادرسی کیفری ایران، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، 

مجله پیام آموزش،سال نهم، مرداد و شهریور 1390، شماره پنجاه و یکم.
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حقوق دفاعی متهم قبل از محاکمه در دادگاه کیفری بین المللی:
1-حق جبران خسارت در خصوص دستگیری یا بازداشت غیرقانونی: علی رغم اصل 
برائت و به منظور حفظ نظم اجتماعی و اعمال عدالت کیفری دستگاه قضایی در موارد 
عدیده به بازداش��ت بس��یاری از متهمین –یعنی کسانی که هنوز بزهکاری آنان مسلم 
نیس��ت-، مبادرت می ورزد. مش��کل وقتی ایجاد می گردد که شخص پس از گذراندن 
هفته ها و ماه ها وگاهی سال ها در زندان، سرانجام به جزای نقدی و یا به مدتی کمتر 
از آنچه در بازداش��ت بوده اس��ت محکوم و یا حتی به کلی تبرئه می گردد.حق جبران 
خسارت نسبت به افرادی که بازداشت یا دستگیری آنها، حقوق داخلی یا استانداردهای 
بین المللی را نقض کرده الزم االجراست. تشریفات رسیدگی برای اعمال و اجرایی این 
حق مش��خص نیست و اغلب توسط افرادی که در دادگاه و علیه دولت یا علیه ارگان و 

فرد مسئول بازداشت غیرقانونی اقامه می کنند اعمال واجرا می شود.
2- حق محاکمه در زمان معقول و مناس��ب یا آزادی از بازداشت: هر متهم به جرم 
کیفری که بازداش��ت می شود حق دارد در یک زمان مناسب محاکمه شود و چنانچه 
در یک زمان مناسب به دادگاه آورده نشود حق دارد تا زمان شروع محاکمه آزاد باشد 
چرا که فرد در بازداشت قبل از محاکمه دارای حقوقی می باشد از جمله این که پرونده 

او در الویت قرارگیرد و با فوریت رسیدگی شود و از اطاله دادرسی غیرموجه رنج نبرد.

3-حقوق بزه دیدگان در دیوان کیفری بین المللی
 یکی از کارکردها و اهداف مجازات، تس��لی و تش��فی خاطر بزه دیده است، میزان 
مجازات جنایات بین المللی داخلی در صالحیت دیوان کیفری بین المللی باید با شدت 

جرم و آثار ناشی از ارتکاب آن متناسب باشد.10
ب��ه زعم آن و با وجود حقوق زیادی ک��ه برای متهم در محاکم کیفری بین المللی 
وج��ود دارد، حقوق بزه دیده در آیین دادرس��ی دیوان به چه��ار عنوان »حق امنیت«، 
»آگاهی از سیس��تم عدالت کیفری«، بهره مندی از معاضدت نماینده قانونی و باالخره 
حق مشارکت در دادرسی به شروط گوناگونی از جمله احراز صالحیت قربانی مشروط 
شده است، اصلی ترین حق بزه دیده و آنچه بعنوان تحول اساسی حقوق بزه دیده یاد 
می ش��ود تضییع شده اس��ت. ترمیم خسارت تا آنجا که ممکن است باید تمامی آثار و 
نتایج فعل نامشروع و عمل جنایتکارانه را از بین برده و وضعیت را به حالت اولیه اعاده 
نماید و برای عدم تکرار جرم تضمین های کافی ارائه دهد.می توان مدعی این شد که 
10.  ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق جنگ و مخاصمات بین الملل، تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی، 1370، 

ص.172.
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 در محاکم کیفری مثل یوگسالوی سابق و روآندا، بزه دیدگان جنایات شدید بین المللی 
نمی توانند از یک روش مس��تقیم برای بدس��ت آوردن غرامت خود در س��طح حقوق 
کیفری بین المللی بهره ببرند.11 مطابق ماده 75 اساسنامه رم دیوان می تواند شرایطی 
را برای استرداد غرامت و اعاده وضع به حال سابق را مقرر نماید و تصمیماتی را اتخاذ 

نماید.12
نباید فراموش کرد که هدف غایی محاکم کیفری کیفردادن جانی به تناس��ب جرم 
ارتکابی است. لذا صرف ترمیم خسارت و آن هم ترمیم خسارت صرفا مالی را نمی توان و 
نباید احقاق حق نامید. مالحظه می شود که در ماده 75 اساسنامه دیوان رم که بعنوان 
ش��اهکار حقوق بین الملل برای تضمین و تأمین حقوق بزه دیده ناش��ی از جرایم بین 
المللی یاد می شود، کوچکترین اشاره ای به خسارت معنوی قربانیان جرائم بزرگ بین 
المللی نشده است .هرچند دیوان در مواد 86 و 88 آیین نامه مصوب مورخه 2004 خود 
سعی در تکمیل درخواست قربانیان جرم برای جبران خسارت داشته ولی در عمل آنچه 

مدنظر بوده جبران خسارتی بوده که به آن خسارت نقدی یا خاص گفته می شود.13
قربانیان بر خالف متهمان در تدوین مقررات دادگاه نقشی ندارند، قربانیان برخالف 
متهمان از حمایت های سیاسی وحاکمیتی بی بهره اند، جریان دادرسی به سود متهمان 
به ضرر دادخواهان به شدت کند و بی تحرک است. هیچ روش مستقیمی برای جبران 
خس��ارت تحدید شده و صرفا مالی آسیب دیدگان در خود دیوان وجود ندارد و اجرای 
آن در نهایت با قید و شرط های به محکمه احاله می گردد.و بر خالف حقوق متهم که 
در همه حال دیوان ملزم به رعایت آن بوده و فارغ از قید وبندی است، حقوق یک بعدی 
زیان دیدگان عموماً دارای ابهام، اجمال و مقید به شرایطی است و مضیق بودن حقوق 
بزه دیدگان در دادرس��ی کیفری بین المللی اظهرمن الش��مس است. در ذیل به برخی 

موارد اشاره می کنیم:
1-3-حق مشارکت در دادرسی 

هم��ه بزه دیدگان نم��ی توانند در هرگونه فرایندی بهره مند ش��وند، اما امکان چنین 
مش��ارکتی باید فراهم ش��ود. شرکت بزه دیده در دادرس��ی، در نظام های حقوقی مختلف 
 ب��ه ش��یوه ه��ای متفاوتی تامین می ش��ود. در بس��یاری از کش��ورها دادس��تان نماینده 
دیدگاه های بزه دیدگان انگاشته می شود و در برخی از کشورها فرم های اظهارات بزه دیده 

11. رضوی فرد، بهزاد، جایگاه ترمیم خسارت های وارده به بزه دیدگان جنایات بین المللی از حقوق بین الملل عمومی تا 
حقوق بین الملل کیفری، مجله تحقیقات حقوقی، دوره 14، شماره 146، 1390، ص.312.

12  . میرعباسی، باقر، دیوان بین المللی دادگستری، تهران: انتشارات جنگل، 1384، ص.266.
13. Wemmers, rapairation and the international criminal court,report of the workshop held 
januray 208, 2006.p20.
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در مورد آثار جرم بر خود استفاده می شود. آیین دادرسی و ادله محاکم یوگسالوی و رواندا، 
هیچ نوع امکان دخالت بزه دیدگان در نقشی غیر از شاهد را پیش بینی نمی کنند. این امر 
از س��وی قربانیان و به ویژه سازمان های حامی بازماندگان وخویشاوندان قربانیان جنایت 

نسل زدایی رواندا، به عنوان یک خال  قانونی جدی احساس شده است.14
در نهایت دیوان کیفری بین المللی با پشتیبانی سازمان های حمایت از حقوق بشر 
و حمایت از قربانیان و همچنین متأثر از دکترین مدعی خصوصی،گاهی جس��ورانه در 
مس��یر شناسایی حقوق بزه دیدگان برداشت. یکی از مهمترین حقوق اعطا شده به بزه 
دیدگان حق مش��ارکت در دادرسی های مربوط به وضعیت پرونده های مطرح در نزد 

دیوان است.

2-3-حق بهره مندی از معاضدت نماینده قانونی 
با توجه به اینکه فرآیند کیفری در دیوان کیفری بین المللی امری پیچیده و نیازمند 
تخصص حقوقی است، بزه دیدگان حق دارند از طرف یک نماینده  قانونی یاری شوند. 
جمعیت زیاد قربانی و بازماندگان جنایت های بین المللی، خواس��تار حضور در دیوان 
 و بیان دغدغه های خویش در دادگاه هس��تند. از این رو، آیین دادرس��ی و ادله دیوان 
می کوش��د تا با ایجاد محدودیت هایی مانند دیدگاه های قربانیان، از سوی نمایندگان 
قانونی و محدود کردن تعداد نمایندگان، مشارکت قربانیان در دیوان را ممکن و عملی 
سازد. وکال هم با اعمال این حق، فرصتی می یابند تا با ایفای نقشی فعال در دیوان از 
حقوق بزه دیدگان پشتیبانی نموده و آنان را در بازگشت به وضعیت پیش از بزه دیدگی 

یاری نمایند.
نمایندگان قانونی باید دارای شرایطی باشند :

1- وکیل باید دارای صالحیت در حقوق بین الملل یا حقوق کیفری و آیین دادرسی 
بوده و بهره مند از دانشی برجسته باشد.

2- وکیل باید 10س��ال سابقه قضاوت، دادستانی، وکالت کیفری یا صالحیت های 
مشابه به دادرسی کیفری باشد.

3- وکیل باید به یکی از زبان های کاری دیوان- فرانس��ه یا انگلیس��ی مسلط باشد. 
نباید ناسازگار به دلیل ارتکاب جرم جزایی یا انضباط مهمی که با ماهیت شغل وکالت 

در دیوان ناسازگار به نظر برسد، محکوم شده باشد.
دیوان از س��ویی مش��ارکت بزه دیدگان در دادرس��ی ها را راهبردی ضروری برای 
14  . والین،کوک، قربانیان و شهود در جنایات بین المللی: از حق حمایت تا بیان، ترجمه توکل حبیب زاده و مجتبی جعفری، 

مجله حقوقی، شماره سی و چهارم، 1385، ص.40.
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دسترسی آنان به عدالت می داند، واز سویی دیگر در پی تضمین حق متهم بر دادرسی 
عادالنه اس��ت. دادگاه می تواند با مس��اعدت رئیس دفتر ثبت از تمام قربانیان یا گروه 
خاصی از بزه دیدگان درخواست نماید که نماینده یا نمایندگان مشترکی را برگزینند. 
اگر بزه دیدگان نتوانند در مهلت تعیین ش��ده از سوی شعبه، وکیل مشترکی انتخاب 
کنند، ش��عبه می تواند تعیین او را برعهده ی رئیس دفتر ثبت بگذارد. اگر بزه دیدگان 
از وکیل عمومی ناخشنود باشند، می توانند ظرف تا30روز پس از ابالغ تصمیم رئیس 

دفتر ثبت و بایگانی، از شعبه مربوطه درخواست تجدیدنظر نمایند.

3-3-حق آگاهی از نظام عدالت کیفری
تنها به این دلیل ساده که قربانیان در صورتی می توانند از خدمات موجود بهره برند 
که از وجود آنها آگاه باشند، »اطالع رسانی« مهم ترین نیاز معرفی شده بزه دیدگان در 
ادبیات جرم شناسی است. براساس مقررات آیین دادرسی وادله دیوان، رئیس دفتر ثبت 
ملزم به اطالع رس��انی مناس��ب به بزه دیدگان است. وی باید قربانیان را از حقوق خود 
بر پایه اساسنامه و آیین دادرسی وادله و همچنین از ماهیت، وظایف و فواید )واحد بزه 
دیدگان و شاهدان(، مطلع نمایند وتعداد بی شماری از بزه دیدگان ساکن روستاهایی با 
کمترین امکانات هستند. بی سوادی نیز می تواند موجب آن شود که اطالع رسانی به 

صورت کتابچه راهنما، بروشور، پوستر و ... بی ثمر باشد.
 برخی از قربانیان به دلیل ش��رایط خاص مثل کودکی، سالمندی، بیماری، ناتوانی 
جس��می وذهنی و ... نیازمند تدابیر ویژه ای هس��تند. صرف نظر از تمام موانع موجود، 
دیوان در راس��تای آگاه سازی قربانیان اقدامات ارزنده ای انجام داده است. برای نمونه، 
می توان به برگزاری جلس��ه اطالع رس��انی دو روزه ای 7 و 8 سپتامبر 2008 از سوی 
دیوان اش��اره کرد.این گردهمایی برای مردمان روس��تاهای ایتوری ترتیب داده شد. در 
این جلسه بیش از 280 نفر از زنان قربانی جنگ، غیرنظامی و سالمندان بزه دیده، برای 
نخس��تین این امکان را یافتند که اطالعاتی در خصوص جایگاه و فعالیت های دیوان، 
به طور کلی در کنگو و به طور خاص در ایتوری، دریافت نمایند. آگاه سازی قربانیان و 
یا نمایندگان آنان از رهگذر صدور اعالمیه یا ابالغیه، به رئیس دفتر ثبت س��پرده شده 
است او باید از آگاهی به موقع بزه دیدگان از تصمیماتی که تأثیر مهمی بر منافع آنان 
دارد، اطمینان یابد. اطالع رسانی دیوان به قربانیان را می توان در سه سطح –آگاهی از 
زمان بندی رسیدگی ها، آگاهی از اسناد ومفاد آنها و آگاهی از تصمیم ها- بررسی نمود. 
قربانیان واجد شرایط مشارکت در دادرسی ها و نمایندگان قانونی آنها، از تمام مراحل 
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رس��یدگی دیوان، شامل تاریخ جلس��ات مقدماتی و هرگونه تعویق آن ها و تاریخ ابالغ 
رأی، به موقع آگاه خواهند شد.کمک های مالی دیوان به بزه دیدگان، مختص قربانیان 
مش��ارکت کننده در دادرسی ها نیست. دفتر ثبت بزه دیدگان واجد شرایط حضور در 
دادرسی ها را از تمامی اسناد –شامل درخواست ها، تأیید ها، پیشنهادها وسایر بندهای 
مرتبط– مطلع خواهد کرد. بزه دیدگان زمانی مطلع فرض خواهند شد که اسناد عماًل 
برای آنها و یا نمایندگان قانونی آنان ارسال شده باشد.درصورتی که بزه دیده از معاضدت 
 نماینده قانونی بهره مند باش��د، ارس��ال س��ند به آدرس ارائه ش��ده از سوی وکیل، به 
بزه دیدگانی که در دادرس��ی ها مش��ارکت کرده اند، از تمام تصمیمات دیوان –آراء– 

قرارها از طریق دفتر ثبت بایگانی آگاه خواهند شد.

4-3-حق امنیت
یکی از پیامد های مهم بزه دیدگی، پیدایش احس��اس ناامنی در وجود بزه دیدگان 
است. هنگامی که کشمکش های نظامی همچنان در جریان اند و مرتکبین جنایت های 
بین المللی به اشغال مواضع قدرت ادامه می دهند، خطر تهدید، انتقام نه تنها نسبت به 
بزه دیدگانی که به دفاع از خویش برخاسته اند، بلکه همچنین نسبت به اعضای خانواده 
احتمالی آنها، امری واقعی جلوه می کند.تحقیقات نشان می دهند تکرار بزه دیدگی در 

مناقشات مسلحانه متداول تر است.15
اقدامات و سیاست های تضمین کننده امنیت شاهدان باید به شکلی طراحی شده 
و توس��عه یابند که شهود بتوانند در محیطی امن شهادت خود را ارائه کنند، به طوری 
که تجربه ارائه گواهی به آسیب های روحی، صدمه بیشتر و درد و رنج عاطفی منتهی 
نش��ود. رئیس دفتر ثبت می بایست اقدامات مربوط به بزه دیدگان، شاهدان و افراد در 
معرض خطر را، بدون هیچ تمایزی مبنی بر س��ن، ن��ژاد و ... انجام دهد. تأمین امنیت 
ب��زه دیدگان��ی که در زمره ی حمایت های واکنش��ی با هدف جلوگی��ری از تکرار بزه 
دیدگی می گنجد، شیوه قدرتمندی برای کاهش بزه دیدگی کلی نیز به شمار می آید. 
تأمین امنیت بزه دیدگان بر عهده دادستانی، شعبه مقدماتی، شعبه محاکمه، واحد بزه 
دیدگان و ش��اهدان همچنین دولت های عضو نهاده شده است. بر پایه بند 1 ماده 68 
اساس��نامه رم، دادستان باید تمام تدابیر مناسب امنیتی را به ویژه در جریان تحقیق و 
تعقیب اتخاذ کند. ش��عبه مقدماتی می تواند در صورت ضرورت دس��تورهایی مبنی بر 

15  . وان فرکم ، انگ، نقش بزه دیده در عدالت ترمیمی )زیر نظر: مارتین رایت، تونی مارشال، مایکل مایز و دیگران(، عدالت 
ترمیمی: ارتقاء بخشیدن رویکرد بزه دیده محوری، ترجمه امیرسماواتی پیروز، تهران، 1385، ص.56.
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تأمین حفاظت قربانیان و شهود صادر نماید. شعبه محاکمه، امنیت قربانیان و شهود را 
پیش از محاکمه و همچنین هنگام محاکمه تضمین می نماید. شعبه به منظور تصمیم 
 گیری در خصوص اتخاذ اقدامات امنیتی –مانند پیش گیری از انتشار هویت یا موقعیت 
بزه دیده یا شاهد در سطح جامعه، مطبوعات یا نهادهای اطالع رسانی – جلسه  غیرعلنی 
برگزار خواهد کرد. واحد بزه دیدگان وش��اهدان برای نخستین بار از سوی دادگاه های 

اختصاصی شورای امنیت ملل متحد ایجاد شد.

5-3-دادرسی عادالنه 
عل��ی االصول در فرآیند دادرس��ی های کیفری، از مرحله کش��ف جرم تا اجرای 
احکام کیفری بر رعایت اصول دادرس��ی به ویژه اصول تأمین کننده حقوق اصحاب 
 دع��وی و تضمی��ن کنن��ده کرامت انس��انی آن تائید می گ��ردد. یک��ی از بارزترین 
جلوه های دادرس��ی عادالنه، رعایت اصل هم ترازی حقوق اس��ت که ریشه در اصل 
برابری در دادرس��ی دارد. همه اش��خاص باید بدون تمایز و تبعیض حق دادرس��ی 

یکسان به دادگاه داشته باشند. 
ای��ن اص��ل به برابری اصحاب دعوی مرتبط می گ��ردد و با هر دو طرف دعوی باید 
به گونه ای رفتار ش��ود که تضمین گردد از نظر دادرسی دارای وضعیتی برابر در طول 
جریان رسیدگی است و در یک موقعیت مساوی می توانند دعوای خود را مطرح نموده 
یا به دفاع از آن بپردازند. این اصل به عنوان یکی از اصول بنیادین دادرسی کیفری این 
گونه تفسیر شده است که هر دو طرف دعوی باید در شرایطی که آن ها را در برابر طرف 
مقابل، به گونه ای قابل توجه در وضعیت نامساعد قرار ندهد امکان معقول بیان دفاعیات 
خود را در دادگاه داش��ته باش��ند. مبنای اصل هم ترازی حقوق، حق برابری و تضمین 
عدالت نهفته است. چرا که برابری میان دوطرف منجر به اجرای عدالت می گردد و این 

اصل مؤلفه ها و ویژگی هایی دارد.
1-5-3-حق بهره مندی از تسهیالت کافی در دعوی 

هرگاه میان دادس��تان و متهم نابرابری زیاد ومحسوسی در مورد منابع و تسهیالت 
 در دس��ترس، در فرایند دادرسی وجود داشته باش��د، اصل هم ترازی حقوق مخدوش 
می گردد. دادستان که از منابع و امکانات کافی دولتی بهره می جوید، نسبت به متهم 
در وضعیت مناسب تری قرار دارد .بنابراین هر دلیلی در اختیار دادستان قرار می گیرد 
که می تواند به متهم کمک کند تا تدارک دفاع خود را تسهیل نماید، باید به متهم ارائه 

گردد.
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2-5-3-حق داشتن فرصت کافی در دفاع 
اصل تس��ریع در دادرسی، هرچند اقتضای محاکمه سریع و پرهیز از هرگونه اطاله 
دادرسی را دارد، اما رسیدگی سریع به طریق ناروا و با نادیده گرفتن حقوق متهم ، محکوم 
به رد خواهد بود، چرا که می تواند متهم را در وضعیتی قرار دهد که قادر نباشد وضعیت 
خود را به درس��تی ارزیابی و از خود دفاع نماید. پس متهم باید وقت وتسهیالت کافی 
 برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد. متهم و حتی شاکی 
علی االصول باید زمان و فرصت ضروری برای پذیرش دفاع و تدارک آن نسبت به اتهام 

جدید را پیدا کنند و عدم رعایت این موضوع نقض ماده 6 کنوانسیون خواهد بود.
دادرسی ترافعی و حضوری با اصل هم ترازی حقوق طرفین ارتباط تنگاتنگی داشته 
و اجرای مطلوب عدالت و دادگستری به آن بستگی دارد. بر مبنای حق شنیده شدن، 
به عنوان یکی از مهم ترین جنبه های دادرس��ی ترافعی، نباید هیچ تصمیمی یا رأیی 
گرفته شود مگر اینکه به شخص فرصت کافی داده شودتا دیدگاه و نظر خود را در مورد 
 آن بیان نماید. بنابراین این حق ریش��ه در دادرس��ی حضوری و ترافعی دارد که اقتضا 
م��ی کند فرصتی در اختیار اصحاب دعوی قرار گیرد ت��ا از تمامی ادله آگاهی یافته و 
نسبت به آن اظهار نظر نمایند.اعمال دادرسی ترافعی، مستلزم تضمین حقوق و شرکت 
دو طرف دعوی در دادرسی و محاکمه است. تفسیر اصل هم ترازی با نگاه جانبدارانه و 

یک سویه به نفع متهم در محاکمات بین المللی ضرورتی نخواهد داشت.
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 نتیجه گیری 
آیین دادرس��ی دیوان کیفری بین المللی فرع بودن حقوق متهم 
بر حقوق بزه دیده و فلسفه تشکیل دادگاه و طی روند دادرسی یعنی 
تحقق حقوق ب��زه دیده را فراموش و با کنار نه��ادن حقوق دادخواه 
 ب��ه بهانه مراعات حق��وق متهم از اصل انصاف خارج ش��ده اس��ت. 
دادگاه های کیفری بین المللی که با هدف تعقیب مجرمین و مجازات 
آنها برای دستیابی به صلح و امنیت ایجاد شده اند نمی توانند صرفاً 
به حقوق قربانیان جنایتات توجه داشته باشند. بلکه برای حفظ شان 

و اعتبار خود ملزم به رعایت حقوق متهم نیز هستند. 
دی��وان کیفری بین المللی نی��ز با پیش بینی گونه های متفاوتی 
از حمایت های حقوقی، در مس��یر اجرای عدال��ت برای بزه دیدگان 
 و متهمان گام برداش��ته اس��ت و یکی از اهداف عمده حقوق جزای 
بین الملل جلوگیری از بی کیفر ماندن مجرمان اس��ت که این امری 
است که دیباچه اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز به آن اشاره 

دارد.
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