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ديده در تحقيقات  حق مشاركت بزهر شناسي ب ديده آثار بزه

  المللي كيفري مقدماتي در پرتو رويه ديوان بين
  

  جواد صالحي
  
  

  چكيده
شود كه   ميدر اين نظام تالش. ترين موضوعات نظام دادرسي كيفري نوين است  از مهمديده بزهحقوق 

هاي   در دادرسيديده بزهمشاركت ه ت جايگاه، اجازيكي از ابعاد اين تقوي.  تقويت شودديده بزهجايگاه 
 اين  ولي داده شده است،اين مشاركت ، اجازهمر هاساسنام 68ه در ماد.  استيالملل بينديوان كيفري 

 شركت ،يالملل بينمقدماتي ديوان كيفري ه شعب ،بار براي اولين. دادرسي استه مجوز مربوط به مرحل
 ،يالملل بينديوان كيفري ه اين روي.  مجاز اعالم كرده است،مقدماتيتحقيقات ه  را در مرحلديده بزه
شناسي  ديده بزههاي  به عدالت و رفتار منصفانه بر اساس آموزهگان  ديد بزهدر دسترسي  عطفي هنقط

 اساسنامه به حمايت از اجراي 68)3(ه  با تفسير موسع از ماديالملل بينديوان كيفري قضات . حمايتي است
 روي ، از مراحل ابتدايي تحقيقاتديده بزهشناسي حمايتي بر مشاركت هرچه بيشتر ديده بزهاي هدستاورد
  .اند نشان داده  خوش

  
  يكليدگان واژ

  در تحقيقات مقدماتيگان  ديد بزه، شركت يالملل بينديوان كيفري شناسي حمايتي، ديده بزه، ديده بزهحقوق 
  

  مقدمه
يت حقوق كيفري جديد هاي كيفري يكي از موضوعات بااهم ديده در دادرسي توجه به حقوق بزه

هاي عدالت كيفري به نقش و  دهد در اكثر نظام  تاريخ حقوق كيفري نشان ميمطالعه. است
 اين رويكرد پس از حال، درعين.  توجه مناسب و كافي نشده است، بزهكارديده به اندازه جايگاه بزه

شناسي  ديده بزههاي علم دستاورد تأثير.  گذاشته استحمايتي رو به بهبودشناسي  ديده بزهظهور 
امروزه درنتيجه اين . شودتحول م شگرفي به طرزباعث شده است كه حقوق كيفري از اين حيث 

غيربرخوردار از سهم مشاركت در فرايند دادرسي كيفري و ايفاي نقش در آن،  ةديد بزه ،تحوالت
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 از همان ابتداي ديده بزه نقش ،در اين رويكرد. كند  مينقش اصلي را در هدايت پرونده ايفا
اين حق در . متهم عليه وي، مورد احترام و تكريم استه گيري تحقيقات كيفري در پروند شكل
ه ماد.  شده استبيني پيشي الملل بينديوان كيفري ه بار در اساسنام ي براي اولينالملل ه بينعرص

كيفري ديوان هاي   در دادرسيگان ديد بزهركت به حق ش)  اساسنامه،زين پس (رم هاساسنام 68
ه اين حق را به مرحله توسعه اجاز» دادرسي كيفري« تفسير لغوي  اين،باوجود. اشاره كرده است

  . دهد  نميتحقيقات
وضعيت جمهوري دموكراتيك ه  در پروندبار  اساسنامه براي اولين68ه محتويات مقررات ماد

مقدماتي ه شعب. ي به اجرا گذاشته شده استالملل بينيفري در ديوان ك)  كنگو،زين پس(كنگو 
 68)3(ه خود را در تفسير و اجراي ماد رأي اوليناين پرونده،  در يالملل بينديوان كيفري 

 68)3(ه  كه ماده استبه اين موضوع پرداخت رأي  در اينيوان د1.ه استاساسنامه صادر كرد
عوامل جنايات در ه ر جلسات دادرسي براي محاكم دگان ديد بزهاساسنامه كه مجوز كلي شركت 

كه هنوز عوامل جنايت در آن نيز تحقيقات مقدماتي ه تواند به مرحل  ميصالحيت ديوان است، آيا
 را خاص گان ديد بزهشركت ، سؤالدر پاسخ به اين مقدماتي ه شعب 2اند تسري يابد؟ مشخص نشده

ه  در تفسير ماديالملل بينديوان كيفري  مقدماتيه شعب. ه استمحاكمه تشخيص نداده مرحل
 چراتحقيقات مقدماتي نيز كاربرد دارد ه  كه اين ماده در مرحله است اساسنامه اعالم كرد68)3(

 از اعمال اين ماده براي يوان اساسنامه تصريح نشده است كه د68)3(ه در هيچ جاي مادكه 
گان  ديد بزه بايد به 68)3(ه موجب ماد هلذا ب. تحقيقات ممنوع باشده  در مرحلگان ديد بزه شركت

مناسب از  ةبه منافع شخصي خود را در هر مرحل راجعهاي  نظرات و نگراني اجازه داده شود كه 
  . ابراز نماينديوان، دمنظر

ي الملل بينداخلي تا هاي   از نظامديده بزهسير تحوالت جايگاه كند كه   مي تالشنوشتاراين 
را ) ب( اساسنامه 68)3(ه تفسير ماددر  يالملل بيناتي ديوان كيفري مقدمه شعبه  و روي)الف(

روي   اندازي را پيش  و چشماحتمالي آن را به چالش بكشاندهاي  ند و نقيصهكبررسي و تحليل 
ديوان كيفري هاي  حمايتي در پروندهشناسي  ديده بزه به موضوعات مند عالقهحقوقي ه جامع
  .ي بگشايدالملل بين

  
  يالملل بينداخلي تا هاي   از نظامديده بزه جايگاه حوالتت سير .1

 كه به 3آيد  ميشماره دادرسي كيفري نوين بهاي  ترين موضوعات نظام  از مهمديده بزهحقوق 
 

1. Situation in the Democratic Republic of Congo, Decision on the Applications for Participation in the 
Proceedings of VPRS1, 2, 3, 4, 5 and 6, Case No. ICC-01/04-101, 17 January 2006. 

2. Ibid, paras. 26-27. 

 .28 ، ص1381 ، خط سوم،ديده در فرايند كيفري بزه ؛اصلي، مهرداد رايجيان .3



  پرتو رويه  در مقدماتي تحقيقات ديده در بزه اركتمش حق بر شناسي ديده بزه آثار...  
____________________________________________________________________ 
257

 ديده بزهو سپس تقويت و تحكيم جايگاه ها   آندنبال مراقبت از كرامت افراد و حقوق انساني
، احترام به آنان در چارچوب رعايت ديده بزهبل اعمال بر  قايكي از ابعاد مهم حقوق بشريِ. است

گي،  ديد بزهبر تحمل خسارت، درد و رنج ناشي از  عالوهديده بزه 4.معيارهاي رفتار منصفانه است
بيند و به دنبال بازسازي اين وضعيت آشفته   ميرفتهكرامت و ارزش انساني خويش را ازدست

صورت محترمانه برخورد شود، او در برابر  يند كيفري به در فراديده بزه وقتي كه با 5.است
كه رفتار  گردد چرا كند و آرامش روحي و رواني به او بازمي  مي احساس جبران صدمات،ناماليمات

كند كه نيازهاي وي شناسايي، خسارات وي   مي اين حس را در او تقويت،ديده بزهتوأم با احترام با 
گي  ديده بزهكه مجدداً در معرض  نحوي امعه فراهم شده است بهبازگشت او به جه جبران و زمين

  6.قرار نگيرد
 ،نسبت به سرنوشت محاكمه كيفريها   آنو آگاهيگان  ديد بزهدادن  ضرورت مداخلهروازاين

 »شناسيعليه مجني« و ارتباط آن با علم ديده بزه ضرورت حمايت از 7.يك موضوع بديهي است
 تأمينين افراد در افكار عمومي بيشتر شود تا حدي كه زمينه را براي باعث شده است توجه به ا

 مستلزم ،ديده بزه البته ترديدي نيست كه رعايت كرامت 8.فراهم كندها   آن جبران خسارتمؤثر
خدمات قضايي به ه مادي و معنوي و ارائهاي  شناسايي نيازهاي او، حق دادخواهي، جبران آسيب

 به 10»دسترسي به عدالت و رفتار منصفانه« تسري مفهوم 9.ي استاو در فرايند عدالت كيفر
مندي از حقوقي در جهت دسترسي به  بهرهه  نيز شايستديده بزه باعث شده است گان ديد بزهوضعيت 

 ديده بزه در چنين شرايطي 11.روي وي شوده ناشي از جرم بهاي  ها و زيان عدالت و جبران آسيب
 به ايفاي نقش و هاي قانوني خود،  در جهت تأمين خواستهتواند  ميپس از آگاهي از وضعيت پرونده

ه  پس از كسب مجوز شركت در جلسات دادرسي، فرصت ارائديده بزه. هدايت پرونده بپردازد
  . آورد  ميدسته كننده به پرونده را ب رسيدگيه خود به قضات شعبهاي  و نگرانيها  هديدگا

 
مجله تحقيقات ، »رساني در فرايند كيفريديده بر امنيت و اطالع حق بزه« ؛نالي، اميرحمزه و محمدباقر مقدسي رويينزي .4

 .227 ص ،1391، 57ماره  ش،حقوقي

 ماره ش،هاي حقوق كيفري آموزه، »ديده در فرايند دادرسي كيفري حقوق بنيادين بزه« ؛آشوري، محمد و ابوالقاسم خدادادي .5
 .4  ص،1390 ،2

 .19 ، ص1386 ،1ماره ، شفصلنامه مطالعات پيشگيري از جرم، »فرايندهاي عدالت ترميمي« ؛شيري، عباس .6

علوم ، در »و جايگاه آن در گستره جهاني و سياست جنايي تقنيني ايرانگان  ديد بزهانديشه حمايت از « ؛توجهي، عبدالعلي. 7
 .641 ، ص1383 ، سمت،) محمد آشوريمجموعه مقاالت در تجليل از استاد دكتر (جنايي

 ، ص1370 حسين نجفي ابرندآبادي، انتشارات دانشگاه تهران، محمد آشوري و علي:، ترجمهدفاع اجتماعي ؛آنسل، مارك .8
139. 

 .70، ص1389 ،2 ماره، شفصلنامه انتظام اجتماعي، »هاي آنان از پليس و خواستهگان  ديد بزهحقوق « ؛قوام، ميرعظيم .9

10. Access to Justice and Fair Treatment 

  .49 ، ص1384 ، دادگستر،شناسي حمايتيديده بزه ؛اصلي، مهرداد رايجيان .11
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 و با ديده بزه گاه به سبب ذهنيت منفي نسبت به ،فري متوليان نظام عدالت كي اين،باوجود
، امكان بكند پيشبرد روند رسيدگي كيفري كمكي بهگونه  هيچ تواند نميفرض كه او  اين پيش

 باعث افزايش توجه ديده بزه بيشتر قضات اعتقاد دارند كه 12.كنند  ميمشاركت فعال را از او سلب
 نامطلوبي از قضات بروزه  وجه،شود و اغلب  ميجمعي به روند رسيدگيهاي  عمومي و رسانه

نظام هاي  كنند كه فرزندخوانده  مياحساسگان  ديد بزه بسياري از ، در اين شرايط13.دهد مي
درك مناسبي وجود ندارد يا اينكه ها   آنهاي كه از حقوق و نگراني عدالت كيفري هستند، چرا

زيادي وجود دارد هاي   حالي است كه نگراني اين در14.شود  ميناديده گرفته ناشحقوق و نيازهاي
كه  حالي  ايفا كنند؟ درديده بزهتري براي  توانند نقش فعال  نميكه چرا مجريان نظام عدالت كيفري

 ، زماني در رابطه با متهم نيز به همين وضعيت وجود داشت و امروز ارتقا يافته است،اين وضعيت
  نيز صورت گيرد؟  ديده بزهتواند براي   نميچرا اين ارتقا

  
   از مشاركت انفعالي تا مشاركت فعال در حقوق داخلي كشورهاديده بزه جايگاه .1ـ1

سياست جنايي تحت عنوان حمايت شكلي ه  در چارچوب مراحل چهارگانديده بزهالگوي حمايت از 
اين  15. شده استديده بزه سازوكارهايي براي احقاق حقوق بيني پيش منجر به ،مدارآيين دادرسي

 ،ال، شروع و پيگيري تعقيب كيفري كيفري كامنهاي  تحول در حالي رخ داده است كه در نظام
ترين مباحث در اين حوزه،   يكي از عمده، در اين دوران16.دولت بوده استه عهد عموماً بر

نظام حقوقي برخي از كشورها .  در فرايند كيفري بوده استديده بزهچگونگي و ميزان مشاركت 
 در چنين فضايي اين باور شكل گرفت كه 17. قائل به مشاركت انفعالي بودند،انگلستانمانند 

 در نقش شاهد بايد به نظام ديده بزه 18. ابزاري است كه بايد از او عليه متهم استفاده كردديده بزه

 
، رساله شناسي و قوانين كيفري در حقوق ايران و انگليسهاي جرم ديده در پرتو رهيافت ناتوانان بزه ؛پيروز، امير سماواتي .12
 . 163 ، ص1388 نشگاه شهيد بهشتي،شناسي دا حقوق كيفري و جرميدكتر

، فصلنامه حقوق و مصلحت، »در مرحله دادرسي و اجراي حكمگان  ديد بزهرساني به خدمات« ؛مراغه، مهدي يوسفي .13
 .172و171ص ، 1388، 4 مارهش

14. Beatty, David et al., [Report] New Direction from the Field: Victims' Rights and Services for the 21st 
Century, U.S. Department of Justice, Office of Justice Program, Office for Victims of Crime, Washington 
D.C. (2006): 97. 

 .126 ، ص1390، شهر دانش،شناسيديده بزه ؛مهرداد ،اصلي رايجيان .15

مجله ، »ديده در فرايند كيفري ي به نقش و جايگاه بزهرويكرد تطبيق« ؛رويينزينالي، اميرحمزه و محمدباقر مقدسي .16
 .182 ، ص1392 ،5ماره  ش،هاي حقوق كيفري آموزه

 .351 ، ص1391 ،57ماره ، شمجله تحقيقات حقوقي، »دهي به بزهكاران ديده در چگونگي پاسخ نقش بزه« ؛نيازپور، اميرحسن .17

18. Wolhuter L., Olley N., and Denhain D., Victimology: Victimization and Victims' Rights, London, 
Cavendish Publishing (2009): 177.  
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در .  تا اينكه نظام عدالت كيفري به هدف محكوميت متهم دست يابد19عدالت كيفري كمك كند
 بلكه 20،، شخصي نبوده است كه بايد به جبران خسارات وي توجه شودديده بزهيندي چنين فرا

آوردن ابزاري خودداوطلبانه در خدمت دستگاه عدالت كيفري بوده است تا از او براي پايين
  . برداري شود  بهره،اثبات جرمهاي  هزينه

از هايي  ه زمزم.كم اصالح شده است  كم،ابزاري از قرباني جرمه اين فضاي سوءاستفاد
 در ديده بزه.  توجه شودديده بزهحمايتي باعث شده است تا اينكه به شناسي  ديده بزههاي  انديشه

اين رويكرد جديد در تقابل با بزهكار، موجودي ضعيف ارزيابي شده است كه بايد از او حمايت 
تفاده كند تا اينكه  دستگاه عدالت كيفري بايد از تمام امكاناتش اس21.شود تا صدايش شنيده شود

 قرباني اميال و اهداف ،بار ديگر  نبايد يكديده بزهكه   چرا، جلوگيري شودديده بزهاز آسيب بيشتر 
 در ديده بزهبسا اينكه  چه.  جرم اثبات شود،دستگاه عدالت كيفري شود تا اينكه با توسل به وي

  .  بيشتر صدمه ببيند،زارگونهچنين وضعيتي حاضر به همكاري نباشد يا اينكه از اين همكاري اب
ژرمني سرعت بيشتري  ـ روميهاي   در نظامديده بزه رويكرد بهبودي جايگاه ،در اين دوران

 نقش ديده بزهژرمني مانند آلمان و فرانسه به  ـ در كشورهاي پيرو نظام رومي. به خود گرفت
ركت فعال و پوياي  نظام حقوقي اين كشورها به مشا22.تري در فرايند كيفري اعطا شد فعال
 اجازه داده شد تا در جلسات دادرسي ديده بزهها به  در اين نظام23. اعتقاد پيدا كردندديده بزه

بر اين  عالوه24.شركت كند و راجع به خسارات خود و ميزان مجازات احتمالي متهم اظهارنظر كند
راي جبران خسارت، در شرايط جديد، اميدها ب. ها به نقش ميانجيگري توجه شد در اين نظام

 اعطاي فرصت بيان انتظارات، 25.فراهم شدميانجيگري مذاكره و سازش با بزهكار از طريق 
 آالم وي التيام يابد و بهبود ديده بزهجرم باعث شد تا وضعيت ه  درنتيجديده بزهها و صدمات  زيان

  26.آمدن بر مشكالت ناشي از جرم به آرامش و امنيت برسدو با فائق
هاي  و نگرانيها  هديدگاه  ديدگاه غالب اين بود كه دادستان، نمايند، در اين دورانلحااينبا
 دادستان كسي بود كه معموالً به حد كافي از حقوق و منافع ،از اين منظر.  استديده بزه

 
19. Doak, J, Victims Rights, Humans Rights and Criminal Justice, Oxford, Hart Publishing (2008): 138. 

20. Sanders, A., “Victim Participation in an Exclusionary Criminal Justice System”, in: Hoyle, C. and R. 
Young, (Eds.), New Versions of Crime Victims, Oxford, Hart Publishing (2002): 201. 

21. Garland, D., “The Culture of High Crime Societies: Some Preconditions of Recent Law and Order 
Policies”, British Journal of Criminology, vol. 40 (2000): 347. 

  .182 ص، همان، 1392 ؛زينالي و مقدسي رويين .22
 .352 ، صهمان ؛نيازپور .23

24. Walther, S., “Victims' Rights in German Court System”, Federal Sentencing Reporter, vol. 19.2 
(2006): 11. 

 .123 ، ص1382، دانشور، يفري كهاي نوين عدالت ترميمي در ميانجيگري افق ؛عباسي، مصطفي .25

 .104 ، ص1385، نگاه بينه، تعديل تدريجي عدالت كيفري يا تغيير آن: عدالت ترميمي ؛پيروز، امير سماواتي .26
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وي ندارد و تنها ه پرونده نتيج ي درتأثير ،ديده بزهه رو مداخلازاين .كند  ميحمايتگان  ديد بزه
اعطاي نقش مستقيم به . شود  ميديده بزهمورد  شدن اطالعات و تقاضاهاي بيمتراكمموجب 

  صرفًا موجب يك عامل احساسي در روندي، در روند محاكمه و صدور حكم بزهكارديده بزه
 در فرايند عدالت ديده بزهمشاركت . دور از احساسات طي شود  منطقي و بهطور بهشود كه بايد  مي

دادن توجه بيش از اندازه و مشاركت. ندارداي  ه نتيج،شدن زمان محاكمهنيجز طوالهكيفري ب
 جمعيت ايش افز، توقع در تشديد مجازات و درنهايتموجب ،بزهكاره  در جلسات محاكمديده بزه

 در فرايند ديده بزه بسياري در جلوگيري از مشاركت ،عالوه در اين دورانبه 27.زندانيان است
 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر است 6ه ند كه اين وضعيت در تعارض با ماددادرسي استدالل كرد

 در ديده بزه شركت 28. شده استتأكيدمنصفانه ه كه در آن به حق متهم در برخورداري از محاكم
  .جلسات دادرسي نبايد منجر به تضييع معيارهاي دادرسي عادالنه در حق متهم شود

ها در   استدالل شد كه اگر اصل برابري سالح،افراداما مدتي نگذشت كه در پاسخ به اين 
كند كه دو طرف دعوا از فرصت و امكاناتي برابر در دفاع از خود و   ميدادرسي عادالنه ايجاب
 نيز 29»مفهوم دسترسي به عدالت و رفتار منصفانهه بر پاي«مند باشند،  اثبات ادعايشان بهره

 مشابه حقوق متهم در برخورداري از ،كند تا اوالً  ميترازي حقوق طرفين پرونده اقتضا اصل هم
 ، نيز در دسترسي به عدالت و رفتار منصفانه شكل بگيرد و ثانياًديده بزهدادرسي عادالنه براي 

دو حق؛ . به حقوق متهم باشداي  ه بدون هيچ خدش،ديده بزهشناختن هر حقي براي  رسميت به
برخورداري متهم از معيارهاي دادرسي ) 2نه و  به عدالت و رفتار منصفاديده بزه دسترسي )1

اين .  قاضي است،عدالت است كه شاخص برابري آنه ترازوي فرشته  همچون دو كف،عادالنه
  .  و متهم استديده بزهترازي حقوق  همان اصل راهبردي دادرسي عادالنه در هم

اين بود كه رعايت ها  اين نگرانيه عمد. زيادي در اين زمينه وجود داشتهاي  ليكن نگراني
ايجاد . كند  مي به حقوق متهم در برخورداري از دادرسي عادالنه آسيب واردديده بزهحقوق شكلي 

اجراي هاي   يكي از چالش،رفتن حقوق متهم به بهاي ازدستديده بزهتوقعات نادرست براي 
تحقق «د كه رو پيشنهاد شازاين.  در دسترسي به عدالت و رفتار منصفانه استديده بزهحقوق 

ترازي   منجر به هم30» حقوق بشرالملل بينناپذيري حقوق  اصل خدشهه دادرسي عادالنه بر پاي
 با اسناد ديده بزه طرح تعارض حقوق ،در اين دورانحال، بااين.  و متهم شودديده بزهحقوق 

 
 .202 ، صهمان ،1392 ؛زينالي و مقدسي رويين .27

28. Emmerson, B. and Ashworth A., Human Rights and Criminal Justice, London, Sweet and Maxwell 
(2001): 199. 

ديده و متهم در بستر دادرسي  ترازي حقوق بزه گان بر پايه اصل هم ديد اني بزهتحول حقوق جه«رايجيان اصلي، مهرداد،  .29
 .151 ، ص1385، 56 ـ57ماره ، شمجله حقوقي دادگستري، »عادالنه

  .183 ، صهمان .30
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ت نسبت ي در حمايت از حق برخورداري متهم از دادرسي عادالنه باعث شد اين اعتراضاالملل بين
ي به خود بگيرد تا اينكه براي الملل ه بين جنب، به عدالت و رفتار منصفانهديده بزهبه دسترسي 

ي در الملل بين زمينه را براي اقدام ،لذا اين وضعيت. ي ارائه شودالملل بينحل   راه،رفت از آنبرون
  .اين حوزه فراهم كرد

  
  الملل بيننظام حقوق رفتار منصفانه در ه  بر پايديده بزه جايگاه .2ـ1
برگ ني نورالملل بيني يعني دادگاه نظامي الملل بينكيفري هاي   در برابر نسل اول دادگاهگان ديد بزه

برگ و ن دادگاه نور، منشور لندن31.»خورده بودندگروه شكست «،ي توكيوالملل بينو دادگاه نظامي 
، جبران گان ديده بزهلزوم توجه به حقوق به اي  ه اشار،يك از مواد خود منشور دادگاه توكيو در هيچ

ه  اعالمي،مجمع عمومي  تا اينكه32،خسارات آنان و نقش احتمالي آنان در دادرسي نداشتند
ه بر اساس توصيرا  33» و قربانيان سوءاستفاده از قدرتگان ديد بزهاصول اساسي عدالت براي «

  .  پذيرفت1985 نوامبر 29هفتم در ه كنگر
 ارائه شده ديده بزه ماده درباره حمايت از 21 و حاوي 34/40شماره ه طعنام طي قاعالميهاين 

بناي   است كه سنگ1985ه  يكي از دستاوردهاي اعالمي34حمايتيشناسي  ديده بزهمفهوم . است
 به عدالت و رفتار منصفانه با وي، گرايش ديده بزهدسترسي .  استديده بزهنظام حمايت از 

 ديده بزهمبتني بر حقوق  شناسيِ ديده بزههاي   است كه با الهام از يافتهمدار سازمان ملل ديده بزه
 دادرسي عادالنه مراعاته طور كه حقوق بزهكار بر پاي   همان، در اين رويكرد35.مطرح شده است

يكي از ابعاد . شود  ميتأكيددسترسي به عدالت و رفتار منصفانه ه  بر پايديده بزهشود، به حقوق  مي
 در ديده بزهعدالت و رفتار منصفانه در بستر دادرسي عادالنه، حق شركت دسترسي به 

هاي  و نگرانيها  ه اين اعالميه بر ضرروت توجه به ديدگا6 بند 36.استكيفري هاي  رسيدگي
اين همان . كند  ميتأكيد بدون خدشه به حقوق متهم ، در مراحل رسيدگي به جرمگان ديد بزه

 
31. Schabas, William A., An Introduction to the Criminal Court, 3rd Edition, Cambridge University 
Press (2007): 324. 

، »المللي گان از منظر مقررات موضوعه ديوان كيفري بين ديد تكامل حقوق بزه« ؛محمديفرد، بهزاد و حسن فقيه رضوي .32
 .197 ، ص1390و زمستان پاييز ،45 مارهالمللي، ش ، نشريه مركز امور حقوقي بينالمللي  بينيمجله حقوق

33. Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, G.A. Res. 
40/34, U.N. GAOR, 40th Sess., 96th plenary mtg., Annex, U.N. Doc. A/RES/40/34, 29 Nov 1985. 

و قربانيان سوءاستفاده گان  ديد بزهتي در اعالميه اصول بنيادي عدالت براي حمايشناسي  ديده بزه« ؛رايجيان اصلي، مهرداد .34
 . 29 ، ص1384 ،7ماره  شهر دانش، ش،هاي حقوقي مجله پژوهش، »از قدرت

  .143 و 142ص، همان، 1385 ؛اصلي رايجيان .35

، 1385 ،19ماره ، شش حقوق و سياستمجله پژوه، »هاي بايسته گان؛ حقوق و حمايت ديده بزه« ،اصلي، مهرداد رايجيان .36
 . 135 ص
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 . نمود خارجي پيدا كرده است،گان ديد بزهه نسبت به حقوق بشر است كه روي ديگر سك
 چتر حمايت ،حقوق بشريهاي   معيارهاي دادرسي عادالنه در پرتو آموزه،كه تا قبل از اين درحالي

عنوان    تحت،دانانجديد به تعبير برخي از حقوقه خود را بر سر بزهكار گسترانده بود، اين چهر
  . استكرده  ظهور پيدا 37»صفانهرفتار منه  بر پايديده بزهحقوق «

 كنوانسيون سازمان ملل درباره عدالت و حمايت 2010نويس   پيشa)(2(5(ه  ماد،بر اينعالوه
نظرات و ه كند كه حق ارائ  ميتأكيد نيز 38و قربانيان سوءاستفاده از قدرتگان  ديد بزهبراي 
. ادرسي عادالنه صدمه وارد كندنبايد به حقوق متهم در برخورداري از دگان  ديد بزههاي  نگراني
اصل ه  با اشاره به مضمون دادرسي عادالنه بر پاي5)2 ( اين كنوانسيون در مادهكنندگان تنظيم
ساختن   فراهمـ1اند كه شامل؛   دو سازوكار را در نظر گرفته، و متهمديده بزهترازي حقوق  هم

 امكان دادرسي به احقاق ـ2هم و بران بدون خدشه بر حقوق مترسيدگي عادالنه براي احقاق حق ج
 ،دادن به احقاق حقامكان.  بدون خدشه به حقوق متهم استديده بزههاي  نظرات و نگرانيه حق ارائ

 حق اعتراض يا ـ1 :است كه شاملهايي  هلفؤ خود داراي م،ديده بزههاي  نظرات و نگرانيه ارائ
 تضمين اجراي ـ3 و ديده بزهتاي حمايت از دادرسي در راسه  جلوگيري از اطالـ2، ديده بزهتجديدنظر 

   . استديده بزهحكم يا قرار مربوط به جبران خسارت 
 در فرايند عدالت جنايي، بازتاب حقي است كه از گذشته براي جبران ديده بزه نقش ايفاي

ترين حق  ، بنياديديده بزه رعايت احترام به منزلت 39.رسميت شناخته شده است  خسارات وي به
بايد با همدردي و گان  ديد بزهبا « اعالميه تصريح شده است كه 4در پارگراف . ي اوستانسان

مستحق دسترسي به سازوكارهاي قضايي و نيز جبران ها   آناحترام به كرامت آنان رفتار شود،
اصول اساسي ه  اعالمي4 پارگراف :ك.ن(» خسارات وارده به ايشان بر مبناي قوانين ملي هستند

 از رهگذر رفتار ديده بزهاين احترام به ). و قربانيان سوءاستفاده از قدرتگان  ديد بزه عدالت براي
اين رفتار هاي  يكي از جلوه. يابد  ميعوامل اجرايي دستگاه عدالت كيفري با وي بروزه منصفان

بندي و روند پيشرفت رسيدگي و   از نقش و امكانات خود، زمانديده بزهشدن  منصفانه، حق آگاه
اصول اساسي عدالت براي ه  اعالمي6  پارگراف:ك.ن(عيت پرونده عامل جنايت است وض
  ). و قربانيان سوءاستفاده از قدرتگان  ديد بزه

 با حقوقي كه قانون به او اعطا كرده است، در بازيابي موقعيت اجتماعي ديده بزه آشناكردن
 صِرف شكايت قانوني ،اين حيثاز . كند  ميگي مجدد او جلوگيري ديده بزه است و از مؤثروي 

 
 حقوق ي، رساله دكترانگاري سوءاستفاده از قدرت در پرتو نظام حقوق بشر و حقوق كيفري جرم ؛اصلي، مهرداد رايجيان .37

 .148 ص ،1385  دانشگاه شهيد بهشتي،،شناسي كيفري و جرم

38. United Nations Convention on Justice and Support for Victims of Crime and Abuse of Power, Draft 
Convention, 8 February 2010. 

 .107 ، ص1384 ،52ـ 53 ماره، شمجله حقوقي دادگستري، »و نظام عدالت جناييگان  ديد بزه« ؛اصلي، مهرداد رايجيان. 39
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موازات تعقيب و  پس از وقوع جرم و به. كند  نمي خسارات وي را جبران،ديده عليه مجرم زيان
اين حمايت بايد . لويت كاري استو در اديده بزهتحقيق از متهم و طي مراحل دادرسي، حمايت از 

ليكن اين . ده به وي باشدواردشهاي   و در راستاي جبران آسيبديده بزهمتناسب با نيازهاي 
الزم را در اين زمينه هاي   نيازمند مجرياني در نظام عدالت كيفري است كه آموزش،رويكرد

 40. باشندمند عالقه حساس و ،كنندگان خود سپري كرده باشند و به نيازها و سرنوشت مراجعه
لذا .  ارتباط دارنديدهد بزه بيش از ساير متخصصان در نظام عدالت جنايي با ، مجري قانونمورانأم

 به مسائل مرتبط با مؤثرالزم را در پاسخگويي هاي   آموزش،ضروري است كه مجريان قانون
 با حساسيت رفتار شده و ديده بزهاين مجريان بايد تضمين كنند كه با .  دريافت كنندديده بزه

  41.قرار گرفته استها   آناطالعات ضروري و مساعدت اضطراري در اختيار
  

  مشاركت در دادرسي بدون خدشه به حقوق متهمه  بر پايديده بزه جايگاه .3ـ1
هاي   حمايت42.تحقق عدالت كيفري در گروِ تدوين، عرضه و رعايت دقيق قوانين شكلي است

 ،ديده بزهاز حمايت حقوقي . شود  ميين دادرسي كيفري شناساييآيحقوقي نيز معموالً در قوانين 
 ، دليل به همين43.يي براي احقاق حقوق وي در فرايند جنايي است سازوكارهابيني پيشمستلزم 

متفاوت ازجمله جبران هاي  تدريج پس از جنگ جهاني دوم در شكل  بهديده بزهحمايت از 
 يِالملل بين اگرچه در اين دوران تالش شد از غفلت دو دادگاه كيفري 45. ظهور پيدا كرد44خسارت

ي يوگسالوي سابق و الملل بينفته شود، دادگاه كيفري فاصله گرگان  ديد بزهنسل اول در حق 
 در 46. قائل نبودندگان ديد بزهي روآندا جايگاهي فراتر از حد شهود براي الملل بيندادگاه كيفري 

 در اين ديده بزه 47. و شاهد اشاره شده بودديده بزهتنها به لزوم حفاظت از ها  هاين دادگاه اساسنام
ت در فرايند رسيدگي نداشت، جز اينكه قضات دادگاه كيفري حقي براي مشاركها  هدادگا

 
ابرندآبادي و   حسين نجفي  علي:، ترجمه»ديده از سياست مبارزه با بزهكاري تا سياست دفاع از بزه« ؛عبدالفتاح، عزت .40

  .98، ص 1371، 3 ماره، شمجله قضايي و حقوقي دادگستريسوسن خطاطان، 

، فصلنامه مطالعات پيشگيري از جرم، »در مرحله تحقيقات مقدماتيگان  ديد بزهرساني به  خدمات«يوسفي مراغه، مهدي،  .41
 .149 و 148، ص 1388، 13 مارهش

   .3، ص 1376، گنج دانش، )مجموعه مقاالت (عدالت كيفري، آشوري، محمد .42
، »ديده در مراحل محاكمه و تجديدنظر  بزهحقوقالمللي و  ديوان كيفري بين«حبيبي مجنده، محمد و مرضيه ديرباز،  .43

 . 162ص ، 1392، 2 ماره، شتعالي حقوقمجله 

44. Reparation  
 .631، ص همان ؛توجهي .45

 .199، ص همان ؛محمدي قيهفرد و ف  رضوي.46

 اساسنامه دادگاه كيفري 21 و 19المللي يوگسالوي سابق و مواد   اساسنامه دادگاه كيفري بين22 و 21 مواد :ك. ن.47
 .المللي روآندا بين
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 اجازه دادند گان ديد بزه به 48راديسالو كرستيچه  يك مرتبه در پروند،ي يوگسالوي سابقالملل بين
ناشي از جرم بر خود را به هاي  از رنجاي  هتا در پايان شهادتشان آزادانه صحبت كنند و گوش

ي يوگسالوي سابق، اولين سنگ الملل بينضات دادگاه كيفري  مجوز ق49.استحضار قضات برسانند
   .داد ميمشاركت در دادرسي ه  اجازديده بزهبناي ايجاد نظامي بود كه در آن به 

اصول اساسي عدالت براي ه  اعالميتأثير تحت ،رمه كنندگان اساسنام  تدوين،در اين مسير
 بر ارائه و اظهارنظر ديده بزهاول بر حق ه ل و قربانيان سوءاستفاده از قدرت، در مرحگان ديد بزه

هاي   كردند و حق مشاركت او را در فرايند رسيدگي به پروندهتأكيدخود هاي  راجع به ديدگاه
اصلي هاي  رم از دغدغهجكه جبران آسيب  ليكن ازآنجايي. نظر گرفتند تحت صالحيت ديوان در

 در فرايند ديده بزهس از اعطاي مجوز شركت ي پالملل بينديوان كيفري ه  اساسنام50، استديده بزه
را در اين راستا مدنظر قرار اي  همادي شايستهاي   و حمايتكردحمايت  ديده بزهدادرسي ديوان، از 

   51.داد
 ي والملل بينبار در تاريخ عدالت كيفري    و لزوم جبران خسارات وي براي نخستينديده بزهمشاركت 

 جبران ،يالملل بينديوان كيفري ه  اساسنام52. به رسميت شناخته شديالملل بيندر سطح ديوان كيفري 
 در وضعيت ترميم، به ديده بزه تا اينكه 56 برشمرد55بخشي  و توان54 غرامت53،خسارت را شامل ترميم

مالي مربوط به صدمات و هاي   هزينه، در وضعيت غرامت وگي بازگردانده شودديد بزهپيش از  ةحالت اولي
بخشي از خدمات پزشكي، روانپزشكي،   روحي را دريافت كند و در وضعيت توانجسمي وهاي  آسيب

  57.مند شود حقوقي و اجتماعي بهره
 از همان ابتداي فرايند تحقيقات در ديده بزهدادن  جبران خسارت، مشاركته  الزم اين،باوجود

شود و   نميود رها به حال خديده بزهتنها در اين وضعيت است كه . است ديده بزهجرم عليه ه پروند
 

48. Prosecutor v. Radislav Krstic, Judgment, Case No. IT-98-33-T, 2 August 2001, para. 702.  

49. Haslam, Emily, "Victim Participation at the International Criminal Court: A Triumph of Hope over 
Experience?", in: Dominic Mc Goldrik et al. (eds.), The Permanent International Criminal Court, Legal 
and Policy Issues, Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon (2004): 319. 

، فقه و حقوقمجله  ،»ديده توسط بزهكار تا جبران خسارت توسط دولت از جبران خسارت بزه« ؛آبادي، احمد حاجي ده .50
 .96، ص 1386، 9 مارهش

هاي حقوق  آموزهمجله ، »گان ديد المللي كيفري از بزه هاي مادي ديوان بين حمايت« ؛الدين و مرضيه ديرباز لساني، حسام .51
 .195، ص 1390 ،2 ماره، شكيفري

 .179، ص همان ؛ حبيبي مجنده و ديرباز.52

53. Restitution 

54. Compensation 
55. Rehabilitation  
56. Wemmers, Jo-Anne, “Reparation and the International Criminal Court: Meeting the Needs of 
Victims”, Report of the Workshop held January 28th 2006. Available at: 
http://www.globalsolutions.org/files/general/victims-rights.pdf., p. 17. 

 . 185، ص همان ؛ديربازو لساني  .57
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 بهتر ديده بزه. اول وي در حفظ حقوق خودش استفاده كرد توان از تجربيات دست  ميحال درعين
بر . تواند اطالعات وقوع جرم بر خود را در اختيار دادستان قرار دهد  مياز هر شخص يا نهاد ديگر

ه قيقات از شعب دادستان نيز قادر است در هنگام درخواست مجوز براي شروع تح،اين اساس
 را به سمع قضات ديده بزه نظرات ، اساسنامه15ه موجب ماد ي بهالملل بينمقدماتي ديوان كيفري 

 را تحت حمايت قوانين موجود ديده بزههاي  توان آسيب  ميدر اين مرحله است كه. ديوان برساند
  . قرار داد و راهكارهاي متفاوتي را براي جبران خسارت وي شناسايي كرد

 در مراحل مختلف قبل از رسيدگي به پرونده ديده بزهدادن  به نشان داده است كه مشاركتتجر
جرم، شناسايي ه موقعيت ضابط قضايي در كشف جرم، حفظ صحن«در دادگاه، توانسته است به 

پليسي و حتي نظارت هاي  آوري ادله و مدارك، پيگيري پرونده، رعايت توصيه متهم يا متهمين، جمع
يافته    اجازهديده بزه ، از اين حيث58.» كمك زيادي كند، ضابط قضايي در انجام تحقيقاتبر عملكرد

اظهارنظر و ه ، اجازاست تحقيقات جرمه است كه در اولين ايستگاه رسيدگي كيفري كه مرحل
   .گيري تحقيقات و ساختمان پرونده داشته باشد و ايفاي نقش كند مشاركت در شكل

  
   اساسنامه 68)3(ه تفسير ماددر  يالملل بينديوان كيفري مقدماتي ه شعبه روي .2

 68ه ماد.  شده استبيني پيشي الملل بين در فرايند دادرسي ديوان كيفري ديده بزه مشاركت
 را در جلسات ديده بزهمشاركت ه اجاز)  اساسنامه،پس زين(ي الملل بينديوان كيفري ه اساسنام

تحقيقات با ه  در مرحلديده بزه در رابطه با مشاركت ليكن اعطاي اين مجوز. دادرسي داده است
اصول سازمان ملل راجع به ه  اعالميb(6(تكرار پارگراف ،  اساسنامه68)3(ه ماد. ابهام مواجه است

 كه تالش كرده است  سوءاستفاده از قدرت است وو قربانيانگان  ديد بزهاساسي عدالت براي 
  .  كندتأمين  كيفريعدالت زوكارسارا در دسترسي به گان  ديد بزه منافع

ديوان هاي  در دادرسيگان  ديد بزه اساسنامه به مقررات كلي شركت 68)3(ه ماد ،از اين منظر
 بايد يوان قرار گرفته است، دتأثيرتحت گان  ديد بزهدر جايي كه منافع شخصي . پردازد  ميكيفري

 مناسب ، آن راقضاتاز دادرسي كه اي  هخود را در مرحلهاي  نظرات و نگراني اجازه دهد ها   آنبه
 حقوق متهم و معيارهاي دادرسي منصفانه منافي يا معارض باكه  نحوي  و بهنداتشخيص داده

جلسات «شركت در ه اجازگان  ديد بزه ملزم است كه به يوان د،در اين رويكرد. نباشد، ابراز نمايند
 اين ماده ،همه  بااين59.نظر قرار دهدرا استماع كند و مدها   آننظرات  را بدهد و »دادرسي

 
، ص 1392، 3 ماره، شفصلنامه انتظام اجتماعي، »در كشف جرم و حمايت پليس از آنانگان  ديد بزهنقش « ؛قوام، ميرعظيم .58
140. 

59. Donat-Cattin, David, Article 68: in: Otto Triffterer ed., Protection of Victims and Witnesses and 
Their Participation in the Proceedings; Susana SáCouto and Katherine Cleary, “Commentary on the 
Rome Statute of the International Criminal Court”, (1999): 869. 
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 اين شائبه را تقويت ،دادرسيه قيد صريح مرحل. اشاره كرده است» دادرسي«ه صراحت به واژ به
رو طبيعي است كه در مراحل  ازاين. است محاكمهه كرده است كه اين ماده فقط مربوط به مرحل

هنوز پرونده مراحل مقدماتي را  وابتدايي تحقيقات كه هنوز مظنون يا متهمي معرفي نشده است 
  . پشت سر نگذاشته است، اين ماده نبايد كاربرد داشته باشد

 بر اعطاي مجوز شركت يالملل بينمقدماتي ديوان كيفري ه شعب رأي  از صدورقبلتا 
ه در وضعيت كنگو، مشخص نبود كه آيا ماددر حال انجام تحقيقات مقدماتي ه در مرحلگان  ديد بزه

عنوان مظنون  كه دادستان هنوز فرد يا افرادي را بههايي  هتواند در پروند  ميسنامه واقعاً اسا68)3(
ه  تا اينكه شعب60 يا نه؛به ارتكاب جرم در آن وضعيت شناسايي نكرده است، كاربرد داشته باشد

اتي مقدمه شعب.  اساسنامه ارائه كرد68)3(ه  ماد از تفسيري كامالً متفاوت،مقدماتي در اين رابطه
 ،گان ديد بزهصراحت اعالم كرد كه   اساسنامه به68)3(ه  با استناد به ماد2006 ژانويه 17 رأي در

 چرا ،شركت كننددادستان در وضعيت كنگو در حال انجام  تحقيقات مقدماتيِه در مرحلدارند حق 
 ابتدايي  در مراحلگان ديد بزهشركت .  جزئي از مراحل دادرسي است،تحقيقات مقدماتيه كه مرحل

 سهم و نقش ،در اساسنامهگان  ديد بزه ،منظراز اين . دادرسي با اهداف اساسنامه همخواني دارد
خويش به   نظر و نگراني فرصت اظهارها   آنموجب اين استقالل بايد به مستقلي دارند كه به

  . داده شودمقدماتي تحقيقات ه دادستان در مرحل
  

  تحقيقات مقدماتيه حلدر مرگان  ديد بزه مجوز شركت .1ـ2
 تشريفات خاص در فرايند پس از طي اساسنامه حق دارند 68)3(ه موجب ماد بهگان  ديد بزه

خود را راجع به تحقيقات جاري وضعيت كنگو به هاي  و نگرانيها  هم، ديدگادر حال انجا تحقيقاتِ
مقدماتي درخواست  هشعب«از  و حتي 61نندك برسانند و دالئل مرتبط با آن را ثبت يواناستماع د

دادستان  ،حال بااين 62.»صادر كنددر اين زمينه كنند كه دستور اجراي برخي اقدامات خاص را 
كه  دادستان درحالي. كند  ميگيري مقابل آن موضعو درپذيرد   نميمقدماتي راه شعباين تفسير 

 به تفسير بعد سه  از63،داند  مي قانوني مقدماتيرا در مراحل پس از تحقيقاتگان  ديد بزهشركت 
 

60. Stahn, Carsten, Hector Olasolo & Kate Gibson, “Participation of Victims in Pre-Trial Proceedings of 
the ICC”, Journal of International Criminal Justice, 4 (2006): 221 

61. Situation in the Democratic Republic of Congo, Decision on the Applications for Participation in the 
Proceedings, op. cit., para 71. 

62. Ibid, para 75. 

63. Situation in the Democratic Republic of Congo, Prosecution’s Observations on the Applications for 
Participation of Applicants a/0004/06 to a/0009/06, a/0016/06 to a/0063/06, a/0071/06, a/0072/06 to 
a/0080/06 and a/0105/06, Case No. ICC-01/04-315, 17 Sep 2007, para 6; And also: Situation in the 
Democratic Republic of Congo, Prosecution’s Reply under Rule 89(1) to the Applications for 
Participation of Applicants a/0106/06 to a/0110/06, a/0128/06 to a/0162/06, a/0188/06, a/0199/06, 
a/0203/06, a/0209/06, a/0214/06, a/0220/06 to a/0222/06 and a/0224/06 to a/0250/06, Case No. ICC-
01/04-346, 25 June 2007, para. 11  
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. كند  مياعتراضتحقيقات مقدماتي ه  در مرحلگان ديد بزهدر صدور مجوز شركت مقدماتي ه شعب
  .داند  مياساس و مردود ها را بي مقدماتي اين استداله ليكن شعب

را بررسي مقدماتي اين موضوع ه شعبكه  زمانياولين استدالل دادستان اين است كه  ـ1
تحقيقات را نيز ه  مرحل، اساسنامه68)3(ه مصرح در ماد» دادرسيِ« هكه آيا واژكرد  مي

 ،تحقيقات و دادرسيه  كه اساسنامه ميان دو مرحلكرده است، دادستان اعالم  يا نهگيرد دربرمي
 كه نحوي متفاوت و مجزا از هم وجود دارد، بهه  دو مرحل،به اعتقاد دادستان. تمايز قائل شده است

 127ه  ماد،بر اين عالوه. دانستتحقيقات نيز ه مرحله دربرگيرندرا سي دادره توان مرحل نمي
به اعتقاد دادستان لذا .  تفكيك قائل شده است،دادرسي و تحقيقاته اساسنامه نيز ميان دو مرحل

تحقيقات وجود ه  اساسنامه در مرحل68)3(ه مدنظر ماد» دادرسيِ«رسد كه هيچ   ميبه نظر
دهد كه   نمي اساسنامه اجازه68)3(ه گيرد كه ماد  ميادستان نتيجه د، با اين استدالل64.درندا
  .نندكشركت  ، در حال انجاممقدماتيِتحقيقات ه در مرحلگان  ديد بزه

  اساسنامه68)3(ه وي از مادتفسير استدالل دادستان را بر اساس مقدماتي اين ه شعب
 در چارچوب اساسنامه، نتيجهپذيرد و با تحليل فني از تمايز ميان تحقيقات و دادرسي  نمي
  كهندا كار گرفته شده هنحوي ب اساسنامه بههاي  گيرد كه اين دو واژه در برخي از قسمت مي
  . هست نيزمقدماتي تحقيقات ه دادرسي شامل مرحله لذا واژ. توانند جايگزين يكديگر باشند مي

  ساختار اساسنامه اشاره اساسنامه در68ه به موقعيت مكاني ماددر استدالل دوم  دادستان ـ2
 65.جاي گرفته است» محاكمه« اساسنامه تحت عنوان 6 در ذيل فصل 68ه كند كه ماد مي

  . تحقيقات تسري داده  اساسنامه را به مرحل68ه نبايد مادبه اعتقاد دادستان رو  ازاين
 6 اساسنامه كه در ذيل فصل 68ه مقدماتي با اشاره به موقعيت مكاني ماده شعبليكن 

 به مراحل و اصول قابل اجرا در 6كند مواد ذيل فصل   ميساسنامه قرار گرفته است، استداللا
 اساسنامه 72 تا 69مقدماتي با توسل به مواد ه شعب. پردازد  ميديوانمراحل مختلف دادرسي 

 اساسنامه مربوط به جرايم 71 و 70 اساسنامه مربوط به دليل، مواد69ه كند كه ماد  ميتصريح
. به مراحل مختلف دادرسي ارتباط دارندديوان سوءرفتار درمقابل هاي  دالت و مجازاتعليه ع

. صورت گيردنيز تحقيقات ه  اساسنامه ممكن است در مرحل70)1(ه شده در ماد جرايم توصيف
 4، 1 هاي بندصراحتِ به است »حفاظت از اطالعات امنيت ملي« اساسنامه كه مربوط به 72ه ماد
   66.تحقيقات را نيز دربرگيرده ست مراحل مختلف دادرسي ازجمله مرحلممكن ا ،خود 5و 
 

64. Situation in the Democratic Republic of Congo, Prosecution’s Reply on the Applications for 
Participation 01/04-1/dp to 01/04-6/dp, Case No. ICC-01/04-84-Conf, 15 August 2005, para 13. 

65. Ibid, para 18. 

66. Situation in the Democratic Republic of Congo, Decision on the Applications for Participation in the 

Proceedings, op. cit., para 43. 



    1394تابستان  ـ بهار/ 52شماره / المللي  حقوقي بينمجله  
____________________________________________________________________ 

268

 ،تحقيقاته  در مرحلگان ديد بزه كه مجوز شركت در استدالل سوم معتقد است دادستان ـ3
  سالمت تحقيقات را به،در فرايند تحقيقاتگان  ديد بزهه مداخله اجاز )1كه   چرا67نامناسب است

 الزاماً منجر به افشاي ابعاد و ماهيت ، در تحقيقاتگان ديد هبزمشاركت  )2اندازد و   ميخطر
 از ،گان ديد بزه به ، در حال انجامكه افشاي جزئيات راجع به تحقيقاتِ  درحالي،دشو مي تحقيقات
   68.كاهد  ميكارآيي آن
 هيچ ،در اين مرحلهگان  ديد بزه برخالف دادستان معتقد است كه شركت ،مقدماتيه شعب ليكن
 گان ديد بزههاي  كه طرح نظرات و نگراني سازد چرا  نمي،در حال انجام ا متوجه تحقيقاتِخطري ر

 منفي بر عملكرد تحقيقاتي دادستان تأثيرتواند   نمييوانراجع به برخي از ابعاد تحقيقات به د
به ها   آنالزاماً به معناي دسترسياز اين حيث،  گان ديد بزهگرفتن اين حق براي  درنظر. داشته باشد

موجب مفاد   بر عملكرد دادستان در انجام تحقيقات به لذاويست سوابق تحقيقات دادستان ن
   69.گذارد  نميهيچ تأثيري ،اساسنامه

  
تحقيقات ه در مرحلگان  ديد بزهمقدماتي بر شركت ه شعب رأي هايدستاورد .2ـ2

  مقدماتي
 68)3(ه دانان از ماد رخي از حقوقتصور بي نيز الملل بينكار ديوان كيفري   ابتداي شروع بهدر 

ها   آن. كاربرد ندارد،قبل از شناسايي عامل جنايته اساسنامه اين بود كه اين ماده براي مرحل
» مقدماتيه شكايت به شعبه ارائ«بر صرفاً  ،گان ديده بزهديوان به حق ه معتقد بودند كه اساسنام

) اساسنامه 15)3(ه  ماد:ك.ن(تحقيقات پس از بررسي تقاضاي دادستان براي صدور مجوز انجام 
اشاره )  اساسنامه53ه  ماد:ك.ن(شدن از پايان تحقيقات   مطلعبرگان  ديد بزهطور به حق   و همين

تضمين كرده  ،متهمه محاكمه در مرحل را در طول دادرسي گان ديد بزهكرده است و نيز شركت 
كنندگان   بودند كه تصويب به اين نظريهقائلها   آن). اساسنامه68)3(و 19)3( مواد :ك.ن (70است

اند حقي  نخواسته» دادرسي«ه صريح به واژه و با اشار اساسنامه 68)3(ه اساسنامه با تصويب ماد
عملي ه  اما در روي.تعقيب يا تحقيقات در نظر بگيرنده در مرحلدر مشاركت گان  ديد بزهبراي 
  . كه با تصورات سابق از اين ماده همخواني نداردنحو ديگري رقم خورد   وضعيت به،ديوان
ترين مراحل تحقيقات، از اولين  در ابتداييگان  ديد بزهمقدماتي بر تجويز شركت ه شعبي أر

 
67. Situation in the Democratic Republic of Congo, Prosecution’s Reply on the Applications for 

Participation, op. cit., para 30. 

68. Ibid, para 30. 

69. Situation in the Democratic Republic of Congo, Decision on the Applications for Participation in the 

Proceedings, op. cit., para 47. 

70. Jorda, Claude & Jerome de Hemptinne, “The Status and Role of the Victim”, in: Cassese et al. eds., 
The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary (2002): 1404. 
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است اي  هاين اولين مرتب«كه به اعتقاد برخي  ي است تا حديالملل بين تاريخ حقوق كيفري يآرا
اند و حق دفاع  متحمل شدهها   آنكهاي  ه، صدمانگ ديد بزه نقض حقوق بنيادي ،كه ديوان كيفري

 ممكن است مقدماتي،ه نظر از كسب مجوز از شعب  صرف71.»ده استكرشناسايي را از منافع خود 
هاي  را از سازمانها   آن تحقيقاتي را بر اساس اطالعاتي شروع كند كه،دادستان به تشخيص خود

 شركت مستقيم 72.ردولتي دريافت كرده استغيهاي   يا سازمانگان ديد بزهمختلف حمايت از 
 ممكن است دادستان را تحت فشار قرار دهد كه تحقيقات را ولو ،تحقيقاته  در مرحلگان ديد بزه

 اين وضعيت 73. مقدمات آن را فراهم كند،اينكه به آن تمايلي نداشته باشد، شروع كند يا حداقل
 قادر به ،از همان ابتداي تحقيقاترا ها  آن كه  بسيار حائز اهميت است، چرا،گان ديد بزهبراي 

چنين شرايطي زمينه را از طرفي . كند  مي در دست تحقيقبه وضعيتِ  دسترسي به اطالعاتي راجع
در اختيار دادستان قرار دهند و از اين   اطالعات تكميلي رانيزها  آن كند كه  ميفراهمها   آنبراي
   74.به پيشبرد تحقيقات كمك كنند لحاظ

مقررات جديدي راجع به ه دربرگيرند ،رم هاساسنامدانان نيز  از منظر برخي حقوق،بر اينوهعال
در مراحل مختلف رسيدگي ) عنوان شاهد يا متقاضي جبران خسارت نه فقط به(گان  ديد بزهشركت 

ترين دالئل اعطاي اين   يكي از مهم75.است  از شروع تحقيقات تا پايان محاكمه،به يك پرونده
 از وقوع جرم ياول دستهاي  تجربه ،گان ديد بزهكه   چرا،، كشف حقيقت استگان ديده بزهاز به امتي
در ها   آن مشاركت76. بازگو كننديواندقضات د آن را براي دادستان يا نتوان  ميند كه دار خودرب

حق و براي احقاق ها   آنهاي ها و خواسته  را از نگرانييوان د، در حال انجامفرايند تحقيقاتِ
 گان ديد بزه هم به نفع ،تحقيقاته در مرحلگان  ديد بزهدادن شركت. سازد  ميجبران خسارت مطلع

توانند بر عملكرد   ميمقدماتيه شعب از طريق گان ديد بزه. مقدماتي استه شعبنفع   و هم به
 سمع نظركردن از تحقيقات به خود را بر انجام يا صرفهاي   بگذارند و خواستهتأثيردادستان 

   77.دادستان برسانند
شكايت ه صراحت امكان ارائكند، اساسنامه به  ميساً اقدامأدر تحقيقاتي كه دادستان ر

گيرد كه   مي كرده است، اما اين شكايت زماني صورتبيني پيشمقدماتي را ه شعب به گان ديد بزه
 

71. Situation in the Democratic Republic of Congo, ICC Press Release, First Victims Recognized by the 
International Criminal Court, 20 January 2006. 

72. Baumgartner, Elisabeth, “Aspects of Victim Participation in the Proceedings of the International 
Criminal Court”, International Review of the Red Cross, 90 (2008): 870. 

73. Ibid. 

74. Cohen, Miriam, “Victims' Participation Rights within the International Criminal Court: A Critical 
Overview”, Denver Journal of lnternational Law & Policy, 37.3 (2009): 358. 

75. Ibid, 351. 

76. Ibid, 353. 

77. Hemptinne, Jerome and Francesco Rindi, “ICC Pre-Trial Chamber Allows Victims to Participate in 
the Investigation Phase of Proceedings”, Journal of International Criminal Justice, vol. 4 (2006): 347. 
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 :ك.ن( ات وجود دارددادستان قبالً به اين نتيجه رسيده است كه مبناي منطقي براي آغاز تحقيق
 در فرايند تحقيقات، تضميني گان ديد بزه شركت بيني پيش ،منظراز اين ).  اساسنامه15)3(ه ماد

مقدماتي در اين رابطه ه شعبطور كه   عدالت است، تا اينكه همانتحقق طرفي و  مضاعف بر بي
وجب آن معلوم شود كه م  به ومسئوليت دارد، بتوان به شخص ثالثي غير از دادستان نيز اتكا كرد

 :ك.ن( كند بازنگري ،تصميم خود بر عدم انجام تحقيقاتدر چه زماني از دادستان خواسته شود 
 يا چه زماني به دادستان مجوزي داده شود كه تحقيقات را شروع كند)  اساسنامه53)3(ه ماد

تحقيقات مقدماتي، ه  در مرحلگان ديد بزه شركت ،اين  بر عالوه 78.) اساسنامه15)3(ه  ماد:ك.ن(
 تصميم يالملل بيناگر ديوان كيفري كه  دهد، چرا  نمي قرارتأثيرتحقيقات دادستان را نيز تحت 

 مصرح  حتماً اقدامات احتياطيِ،شركت در تحقيقات را بدهده  اجاز،گان ديده بزهگرفته است كه به 
در  ي آن بر روند تحقيقاتِات منفي احتمالتأثير اساسنامه را براي جلوگيري از 57 و 56در مواد 

  .دهد  ميمدنظر قرارحال انجام نيز 
  

  نتيجه 
تاريخ حقوق ه مطالع. مانده استكيفري يكي از موضوعات مغفولهاي   در دادرسيديده بزهحقوق 

ه  به اندازديده بزهعدالت كيفري به نقش و جايگاه هاي  دهد در اكثر نظام  ميكيفري قديم نشان
حمايتي شناسي  ديده بزه ليكن اين رويكرد در دوران معاصر و پس از ظهور .كافي توجه نشده است

هاي اين علم باعث شده است كه حقوق كيفري تحول دستاورد تأثير. رو به بهبود گذاشته است
دادن كه مداخله  چرا، نقش اصلي را در هدايت پرونده ايفا كند،ديده بزهو  پيدا كندشگرفي 

نسبت به سرنوشت محاكمه كيفري از ضروريات عدالت كيفري ا ه  آن و آگاهيگان ديد بزه
 خسارات وي را ،ديده عليه مجرم  صِرف شكايت قانوني زيان،از طرف ديگر. مدار استديده بزه

موازات تعقيب و تحقيق از متهم و طي مراحل رو پس از وقوع جرم و بهازاين. كند  نميجبران
  .  كاري استلويتو در اديده بزهدادرسي، حمايت از 

گيري تحقيقات   و جبران خسارات وي در نظام جديد از همان ابتداي شكلديده بزهنقش 
ي براي اولين بار در الملل ه بيناين حق در عرص.  مورد احترام و توجه است،كيفري در پرونده

ه اعالمي تأثير   تحت،مره كنندگان اساسنام تدوين.  شدبيني پيشي الملل بينديوان كيفري ه اساسنام
اول بر حق ه و قربانيان سوءاستفاده از قدرت، در مرحلگان  ديد بزهاصول اساسي عدالت براي 

اند و حق مشاركت او را در فرايند   كردهتأكيدخود هاي   بر ارائه و اظهارنظر راجع به ديدگاهديده بزه
 اساسنامه به حق 68 هرو مادازاين. اند نظر گرفته تحت صالحيت ديوان درهاي  رسيدگي به پرونده

 
78. Gaeta, Paola, “Is the Practice of ‘Self-Referrals’ a Sound Start for the ICC”, Journal of International 
Criminal Justice, vol. 2 (2004): 950. 
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تفسير لغوي اين، باوجود . كيفري ديوان اشاره كرده استهاي  در دادرسيگان  ديد بزهشركت 
  . دهد  نميتحقيقاته اين حق را به مرحله توسعه  اجاز،»دادرسي كيفري«

ترين مراحل خود با   شروع تحقيقات دادستان در وضعيت كنگو در ابتدايي،تحت اين شرايط
تحقيقات ه مقدماتي براي شركت در مرحله  از شعب،داده در اين سرزمينرخگان  ديد بزهتقاضاي 

در گان  ديد بزه اساسنامه استدالل كرد كه 68)3(مقدماتي با استناد به ماده ه شعب. مقدماتي همراه شد
ن به دادستارا خود هاي  نظرات و نگراني اين مرحله از تحقيقات حق دارند كه حضور داشته باشند و 

 مقيد به جواز شركت ، اساسنامه68)3(ه حالي است كه ماد اين در. دكنناظهار مقدماتي ه و شعب
 اساسنامه در 68)3(ه مادكه د كرمقدماتي استدالل ه ليكن شعب. دادرسي استه در مرحلگان  ديد بزه

يقات تحقه  در مرحلگان ديد بزهكه شركت   چرا،محاكمه نيز كاربرد دارده مراحلي غير از مرحل
  .كاهد  نمي آنتأثيرزند و از  نمياي  ه، به روند تحقيقات صدميستمقدماتي ممنوع ن

تفسير مضيقي از ه ارائدادستان با . گيري كرد  موضع، دادستان درمقابل اين استدالل،همهبااين
 اساسنامه 68)3(ه به آن معنايي كه در ماداي  كه هيچ دادرسيكرد اساسنامه استدالل 68)3(ه ماد
دادرسي از لحاظ لغوي ه  مرحلكه  چرا،وجود نداردمقدماتي تحقيقات ه كار رفته است، در مرحل هب

 6 اساسنامه در ذيل فصل 68)3(ه  ماد،بر اينعالوه. شود  نميتحقيقات مقدماتيه مرحلشامل 
 حالي   در،ض دادستانرااين اعت. محاكمه اختصاص دارده اساسنامه قرار گرفته است كه به مرحل

 گان ديد بزهمقدماتي را براي صدور مجوز شركت ه است كه بسياري از مواد اساسنامه، رويكرد شعب 
در اين مرحله گان  ديد بزهبسا شركت  چه. كند  ميتأييد ، در حال انجامتحقيقات مقدماتيِه در مرحل

. يابد مي تر به حقايق دست  بيشتر و سريع،كه دادستان  چرا،به نفع دادستان و ديوان نيز باشد
، مجوزهاي الزم گان ديد بزه و با آگاهي دنكن  مي را كنترل دادستان،گان ديد بزهديوان نيز از طريق 

، به انجام امور توسط گان ديد بزههاي  د يا اينكه بنا به خواستهنده  ميرا در اختيار دادستان قرار
  . دنبخش  ميدادستان تسريع

 مبتني بر دسترسي به عدالت و رفتار ،ن مرحله از حقوقدر ايگان  ديد بزهبر اين، شركت عالوه
ديوان كيفري . حمايتي استشناسي  ديده بزههاي علم دستاورد است كه از ديده بزهمنصفانه با 

حمايتي قرار گرفته است كه شناسي  ديده بزهنوين هاي   جنبشتأثيرتحت  ، رأيي در اينالملل بين
سرآغاز  ، رأياين.  احترام قائل شده است،يقات مقدماتي از ابتداي تحقگان ديد بزه حقوق ايبر
عدالت هاي   كيفري است كه نويدبخش الگوپذيري نظامالملل بيندر عرصه حقوق اي  هروي

ه با توسع رأي  اين،بدون شك. ي و داخلي كشورها از آثار مثبت اين رويه استالملل بينكيفري 
 به گان ديد بزهتواند دسترسي   مي، مراحل آغازين در فرايند دادرسي از همانگان ديد بزهمشاركت 

   .عدالت و رفتار منصفانه را ترويج دهد و استحكام بخشد
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1386. 

 جمه، تر»ديده از سياست مبارزه با بزهكاري تا سياست دفاع از بزه« ؛عبدالفتاح، عزت: 
، 3 ماره، شمجله قضايي و حقوقي دادگستريحسين نجفي ابرندآبادي و سوسن خطاطان،  علي

1371.  

 فصلنامه انتظام اجتماعي، »هاي آنان از پليس گان و خواسته ديد حقوق بزه« ؛قوام، ميرعظيم ،
 .1389، 2 مارهش

 فصلنامه ، »ت پليس از آنانگان در كشف جرم و حماي ديد نقش بزه« ؛ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1392، 3 ماره، شانتظام اجتماعي

 المللي كيفري از  هاي مادي ديوان بين حمايت« ؛الدين و مرضيه ديرباز ، حساملساني
 .1390 ،2 ماره، شهاي حقوق كيفري مجله آموزه ،»گان ديد بزه

 ه تحقيقات مجل، »دهي به بزهكاران ديده در چگونگي پاسخ نقش بزه« ؛نيازپور، اميرحسن
 .1391، 57 ماره، شحقوقي

 گان در مرحله دادرسي و اجراي حكم ديد رساني به بزه خدمات« ؛مراغه، مهدي يوسفي« ،
 .1388، 4 ماره، شفصلنامه حقوق و مصلحت

 فصلنامه ، »گان در مرحله تحقيقات مقدماتي ديد رساني به بزه خدمات« ؛مراغه، مهدي يوسفي
  .1388، 13 ماره، شمطالعات پيشگيري از جرم
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   رسالهـ
 انگاري سوءاستفاده از قدرت در پرتو نظام حقوق بشر و حقوق  جرم ؛اصلي، مهرداد رايجيان

 .1385  دانشگاه شهيد بهشتي،،شناسي  در حقوق كيفري و جرمي، رساله دكتركيفري

  ،فري در شناسي و قوانين كي هاي جرم ديده در پرتو رهيافت ناتوانان بزهسماواتي پيروز، امير
 ، دانشگاه شهيد بهشتي،شناسي  حقوق كيفري و جرميرساله دكتر، حقوق ايران و انگليس

1388 . 
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