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  مقدمه
هـا تـن در سرتاسـر جهـان     ی میلیوندیدگجنایات ارتکابی در قرن بیستم که منتهی به بزه

نخسـتین  . شد، لزوم اتخاذ تدابیر کارامد را براي پیشگیري از تکرار این فجـایع مطـرح نمـود   
توکیـو  و  نـورنبرگ هـاي  تـوان در تشـکیل محکمـه   المللـی را مـی  هاي بینهاي دادگاهنمونه

بــراي  هــاي شــوراي امنیــتموجــب قطعنامــهبــه 1994و 1993هــاي بعــدها در ســال. دانســت
المللـی  هـاي بـین  رسیدگی به جنایات ارتکـابی در یوگسـالوي سـابق و روانـدا نیـز محکمـه      

شـد  برگزار رم در شهر 1998ژوئیه  17تشکیل شد، تا اینکه در کنفرانس دیپلماتیکی که در 
کننـده  المللی به امضاي اکثریـت نماینـدگان کشـورهاي شـرکت    اساسنامه دیوان کیفري بین

سـیون،  االجراشدن این کنوانبا الزم. االجرا شدمیالدي الزم 2002ئیه سال رسید و در اول ژو
 1کیفرمانیتواند پدیده بیالمللی فراهم شد؛ امري که میمی بینزمینه براي ایجاد محکمه دائ

.را محدود نماید

صلح و امنیت «در قالب واژگان  توکیوو  نورنبرگهاي نظامی ضرورت تشکیل محکمه
این بدین معنی است که هدف از تشکیل ایـن   (Musila,  2009, 5).توجیه شد2»المللیبین

. المللـی از طریـق اعمـال مجـازات بـود     شده بینها در وهله نخست، اعاده نظم مختلمحکمه
حـال در حقـوق   بـااین . شـد دیدگان در این مقطع، امـر ثـانوي تلقـی مـی    حمایت از منافع بزه

عنـوان مراجـع   توانـد بـه  مـی  3»یـابی و آشـتی  هاي حقیقتکمیسیون«المللی ایجاد کیفري بین
.قضایی که در آن عدالت ترمیمی بر عدالت سزادهنده غلبه دارد مطرح شودشبه

ــه ســازمان ملــل متحــد، در اواخــر ســده بیســتم، میــزان جــرایم    مطــابق گــزارش دبیرخان
. دهـد طـور متوسـط پـنج درصـد افـزایش نشـان مـی       شده در سطح جهان، سالیانه بـه گزارش

این حقیقت داللت بر ناکارامدي رویکـرد اصـالح و درمـان    ) 1386:331میرمحمدصادقی،(
هـاي اسـتحقاقی، مـدیریت خطـر و عـدالت      داشته و در واکنش به آن، سه دیدگاه مجـازات 

شناسی دیدهبا توجه به ارتباط میان عدالت ترمیمی و بزه) 1386:4نجفی،.(ترمیمی مطرح شد
                                                                                                                       

المللی ارتکابی بدون محاکمه و که در آن جرایم بینالملل، داللت بر و ضعیتی دارد در حقوق بین» impunity«اصطالح  .1
المللی، انگاري رفتار ممنوعه بینتواند ناشی از عوامل مختافی از جمله نقص قانونگذاري ملی در جرماین امر می. مجازات بماند

ملی، عدم شمول طرفانه نظام قضایی  صالح، عدم عملکرد مستقل و بیبینی مصونیت براي مرتکب در قانون کشور ذيپیش
  .المللی باشدها و محاکم بینجرم ارتکابی در قلمرو صالحیت دادگاه

2. International  Peace  and  Security
3. Truth and Reconciliation Commissions
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توانـد عـدالت   ین توهم مطرح شود که صرف هر جبران خسارتی مـی حمایتی ممکن است ا
ان عـدالت ترمیمـی بـا ترسـیم     از پیشـگام  هـوارد زهـر  ) 4: 1386نجفـی، .(ترمیمی تلقی شـود 

ی مطـرح  کند که برخی از نهادهایی کـه تحـت عنـوان عـدالت ترمیمـ     اي تصریح میزنجیره
ا غیرترمیمی یا ترمیمی کاذب بوده و هدر مقابل، برخی از آن. شوند کامالً ترمیمی هستندمی

رف    ) 1388:98زهـر، . (بین این دو دسته نیز نهادهاي بینابین وجود دارد عـدالت ترمیمـی صـ
عدالت . دیده و بزهکار استجبران خسارت نیست بلکه جبران خسارتی ناشی از مشارکت بزه

ها، توجه و التفات به شود که نقطه اشتراك همه آنهاي گوناگونی را شامل میترمیمی برنامه
دیـده و بزهکـار در مقابلـه بـا بـزه و اثـرات آن بـا تکیـه بـر نیازهـا و           آفرینی جامعه، بزهنقش

  ).1382:57عباسی،. (دیده و بزهکار استهاي جامعه، بزهقابلیت
. کنـد عدالت ترمیمی، مخالفت خـود را بـا عـدالت سـزادهنده، از مفهـوم بـزه آغـاز مـی        

عنوان یک عمل علیه نظام اجتماعی، روابط انسانی و نقـض حقـوق   را بهعدالت ترمیمی بزه 
در مقابــل، عــدالت ســزادهنده بــزه را نقــض ) 1385:226شــیري،. (کنــدافــراد تعریــف مــی

ایـن موضـوع، در تعریـف جـرم از منظـر      . دانـد هنجارهاي اجتماعی و اخالل در نظم آن می
المللی از منظر عـدالت  رو اگر جنایات بینازاین. الملل نیز قابل طرح استحقوق کیفري بین

ها را راجع به اختالل حاصله در روابـط اعضـاي جامعـه محـل     باید آنترمیمی تعریف شود، 
المللـی بـا توجـه بـه     که از منظر عدالت سزادهنده، جنایات بینارتکاب جرم دانست درحالی

  .شد المللی و اختالل در نظم جهانی تعریف خواهدنقض هنجارهاي بین
دیـده بـوده   هدف اصلی نظریه عدالت ترمیمی در مراحل نخستین، حمایت از منـافع بـزه  

تــري ارایــه شــد و پــردازي جــامعدر تحــوالت بعــدي، نظریــه)4ص،1384نجفــی،. (اســت
سرنوشت بزهکار، وضعیت جامعه محلی و حتی مصالح کل جامعه نیـز در مراحـل مختلـف    

در درون جنبش طرفدار ...ورد توجه قرار گرفترسیدگی و حتی تعیین و اجراي مجازات م
ــی    ــک م ــم تفکی ــده از ه ــرایش عم ــی، دو گ ــدالت ترمیم ــودع ــرد  : ش ــو، رویک ــک س از ی

اه معتقـد اسـت کـه    خـو رویکـرد نـاب  . 2»خـواه بیشینه«سوي دیگر، رویکرد از و 1»خواهناب«
ه بـر  کـ تدریج جاي نظام عدالت کیفري سنتی را خواهد گرفـت، درحـالی  عدالت ترمیمی به

مبناي رویکرد دوم، عدالت ترمیمی در کنار  یـا در قالـب عـدالت کیفـري سـنتی همـراه بـا        
                                                                                                                       
1. Purist Model
2. Maximalist Model
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وفصل مسایل ناشی از ارتکاب جـرم بـه کـار    اصالح و القاي اصول ترمیمی به آن، براي حل
خـواه بـر براینـدهاي    خواه بیشتر بر فرایندهاي ترمیمـی و رویکـرد بیشـینه   رودرویکرد نابمی

ارد که البته در عمل بنا به اقتضائات هر موقعیت خاص، ممکن است یکی از ترمیمی تأکید د
  . این دو بر دیگري ترجیح داده شود

المللـی عمـدتاً مبتنـی بـر     هـاي کیفـري موقـت و دیـوان کیفـري بـین      دادرسی در دادگاه
ها صحبت از فرایندهاي ترمیمی هاي این محکمهفرایندهاي سزادهی است، لذا در رسیدگی

تـوان از فراینـدهاي   خواه بر آن تأکیـد دارد مـی  گونه که گرایش بیشینهاست، اما آنمشکل 
شناسـایی مسـئولیت   . سنتی کیفري نیز در راستاي دستیابی به برایندهاي ترمیمی بهره جسـت 

دیدگان، ایجاد زمینه براي ایجـاد صـلح و   گیري توسط بزهبردن انتقامفردي بزهکاران، ازبین
المللـی  هاي کیفـري بـین  یافته، چهار کارکرد دادرسیجنایات ارتکابآشتی و ثبت و ضبط 

که دو کارکرد ذکرشده اخیر از برایندهاي مـوردنظر  ) Natalya Crark,2009,464(هستند 
  .شودعدالت ترمیمی تلقی می

اجـراي  » راه سـوم «عنـوان   نظـران بـه  و آشتی از سوي صاحب یابیحقیقتهاي کمیسیون
هـا ترکیبـی از   الگـوي ایـن کمیسـیون   . انـد ات علیه بشریت معرفی شدهعدالت در زمینه جنای

) خورده جنگ توسط طـرف پیـروز  محاکمه جنایتکاران طرف شکست(» نورنبرگی«الگوي 
دالوري، . (شودشمرده می) بخشش عامالن جنایات بدون محاکمه(» عفو عمومی«و الگوي 

خص در دوران قبـل از تشـکیل   هـا، بـاال  عمده دلیل گرایش بـه ایـن کمیسـیون   ) 155: 1388
هـاي انـدك عـدالت کیفـري سـنتی در      المللی را باید در انعکاس موفقیتدیوان کیفري بین

المللـی  در همین راستا است که بـاوجود تشـکیل محکمـه بـین    . شناسایی جنایتکاران دانست
براي رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسالوي سابق و حمایـت از عـدالت سـزادهنده در    

، نشـان  2005در ژوئـن   1بررسی آماريِ برنامه توسعه سازمان ملل متحدبوسنی و هرزگوین، 
و آشتی تأکیـد   یابیحقیقتدهندگان بر نیاز و ارزش کمیسیون درصد از پاسخ 7/55داد که
ــرده ــدک ــیون  )NatalyaClark,2009,481. (ان ــن کمیس ــکیل ای ــاکی از   تش ــع ح ــا در واق ه

روست که در بند آخر قـانون اساسـی موقـت    ت و باز ازاینناکارامدي عدالت سزادهنده اس
  :چنین آمده است2»اتحاد ملی و صلح«جنوبی ذیل عنوان آفریقاي 1993سال 

                                                                                                                       
1. United Nations Development Programme
2. National Unity and Reconciliation
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جنـوبی اسـت تـا    اي امن براي مردم آفریقـاي پذیرش این قانون اساسی متکی بر شالوده«
سـانی، تجـاوز از   هاي گذشته را که منتهی بـه نقـض شـدید حقـوق ان    اختالفات ناشی از نزاع

آمیز و میراثی از دشمنی، ترس، تقصـیر و انتقـام   هاي خشونتاصول بشردوستانه در درگیري
توان گفت کـه نیـاز   با توجه به این حقایق در زمان کنونی می. شده است  از پیش رو بردارد

کـردن  بانیگرایی و نه قربراي درك و نه انتقام، نیاز براي جبران و نه تالفی، نیاز براي انسان
بایست در خصوص افعال، تـرك افعـال   در جهت پیشبرد آشتی و بازسازي، می. وجود دارد

هاي گذشته اتفاق افتاده، عفو و جرایمی که توأم با اهداف سیاسی بوده و در دوره درگیري
  .»اعطا شود

جنـوبی تـالش   جنوبی براي احیاي صلح و آشـتی در جامعـه آفریقـاي   کمیسیون آفریقاي
کردنـد کـه احیـا و    اي ایـن عقیـده را مطـرح مـی    هرچند که در آن زمان عـده  .نمود بسیاري

بایـد  ساختن دوباره جامعه مستلزم فراموشی گذشته اسـت کمیسـیون بـر ایـن بـاور بـود کـه        
  )Vora,2004,305. (حوادث تلخ گذشته بیان شده و مورد تأیید قرار گیرد

هـاي  عـدالت ترمیمـی، زمینـه   » براینـدمحور «و » فراینـدمحور «در ادامه با الهام از رویکرد 
المللـی مـورد بررسـی قـرار     ي بـین عدالت ترمیمی در بسـتر دادرسـی و احکـام دیـوان کیفـر     

هـایی  در قسمت نخست تالش آن است که با بررسی آیین دادرسی دیـوان، زمینـه  . گیردمی
شـود و در  هاي دادرسی ترمیمـی خـود را در آن بـروز دهـد نشـان داده      تواند ویژگیکه می

ر بـه احکـام صـادره از دیـوان     قسمت دوم نیز تالش آن اسـت کـه بـا بررسـی مقـررات نـاظ      
.هاي تجلی رویکرد عدالت ترمیمی در این خصوص تبیین شودزمینه
  

  المللیعدالت ترمیمی در بستر دادرسی دیوان کیفري بین .1
راینـد حـاکم بـر    المللی بیانگر آن است کـه ف بررسی مقررات دادرسی دیوان کیفري بین

آن مبتنی بر عدالت کیفري سزادهنده است و بررسی اجمالی دادرسی دیوان بـراي توضـیح   
المللی، دادستان دیـوان  اساسنامه دیوان کیفري بین 13مطابق ماده . این مطلب ضروري است

 هاي عضو  یا شوراي امنیت سازمان ملـل متحـد  یـا رأسـًا    با ارجاع امر توسط یکی از دولت
المللـی عمـدتًا   قواعـد مربـوط بـه دادرسـی دیـوان کیفـري بـین       . نمایـد به تحقیـق مـی  شروع 

حال که وظیفـه تعقیـب را   رو دادستان درعینال است، ازاینگرفته از نظام حقوقی کامنالهام
دادستان پس از انجام تحقیقـات و بـا فـرض احـراز     . دارد، وظیفه تحقیق را نیز بر عهده دارد
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در . شعبه مقدماتی درخواست تأیید اتهامات وارده بـه مـتهم را بنمایـد    مجرمیت متهم باید از
این صورت با فرض تأیید اتهامات در شعبه مقدماتی، پرونده براي رسیدگی به شعبه بـدوي  

فرایند کلی حاکم بر رسیدگی در مرحلـه دادگـاه نیـز ماننـد فراینـد کیفـري       . شودارجاع می
  .سزادهنده است

المللـی مبتنـی بـر عـدالت     بر فرایند دادرسی در دیوان کیفري بـین  بنابراین ساختار حاکم
حـال، بـا   بـااین . معنـا خواهـد بـود   کیفري سنتی است و تحلیل آن از منظر عدالت ترمیمی بی
هـایی  شود که ممکن است زمینـه بررسی قواعد حاکم بر فرایند دادرسی دیوان، مشخص می

ن امور ملهم از عدالت ترمیمـی در فراینـد کیفـري    عنواها بهرا  شناسایی کرد که بتوان از آن
قواعد مربـوط بـه شـروع تعقیـب و تحقیـق از      «این موارد در ادامه در قالب . سنتی تعبیر کرد

  .شودمطرح می» دیده در فرایند دادرسیمشارکت بزه«و » منظر عدالت ترمیمی
  

  قواعد مربوط به شروع تعقیب و تحقیق از منظر عدالت ترمیمی. 1-1
هاي دوم و پـنجم اساسـنامه دیـوان    واعد مربوط به صالحیت، تعقیب و تحقیق در فصلق

شـود کـه اوالًــ صـالحیت دیـوان کیفـري       بـا بررسـی ایـن قواعـد مشـخص مـی      . آمده است
المللی جنبه تکمیلی دارد و ثانیاًـ بـا فـرض اینکـه موضـوع در صـالحیت دیـوان باشـد و        بین

یز در بین نباشـد، ممکـن اسـت کـه بنـا بـه دالیلـی،        بودن صالحیت نمانعی از جهت تکمیلی
این موارد از ایـن  . تحقیق راجع به آن موضوع شروع نشده  یا درصورت شروع متوقف شود

جهت از منظر عدالت ترمیمی قابل طرح است که عدم اعمال صـالحیت  یـا عـدم اقـدامات     
وفصـل مسـائل   ي حـل اي را براالزم براي تعقیب مجرمین و تحقیق جرایم ممکن است زمینه

المللـی  هاي حقـوق ملـی  یـا بـین    مربوط به جنایات ارتکابی، به شیوه ترمیمی از طرق فرایند
  .فراهم کند

  
  صالحیت تکمیلی دیوان.  الف

کند که یکـی از جـرایم در   المللی درصورتی تحقق پیدا میصالحیت دیوان کیفري بین
ان  یا در قلمرو آن کشور پـس از  صالحیت دیوان توسط یکی از اتباع کشورهاي عضو دیو

بـا فـرض تحقـق شـرایط     . االجراشدن اساسـنامه نسـبت بـه آن دولـت واقـع شـده باشـد       الزم
گونه که در مقدمـه اساسـنامه و   چهارگانه مذکور، دیوان مکلف به رسیدگی نیست بلکه آن
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اگـر  دارد و درنتیجه 1آن ذکر شده صالحیت آن جنبه تکمیلی 19و 1،15،17،18نیز در مواد 
  .شده قبالً رسیدگی شده باشد، دیگر در دیوان رسیدگی نخواهد شدبه اتهام مطرح

، دیـوان  1دیباچـه و مـاده    10اساسنامه، بـا توجـه بـه پـاراگراف      17ماده  1موجب بند  به
  :تصمیم خواهد گرفت که در موارد ذیل، موضوع غیرقابل رسیدگی است

ت دارد، در دست تحقیـق یـا تعقیـب    الف ـ آن موضوع توسط دولتی که بر آن صالحی «
  .است مگر آنکه دولت حقیقتاً مایل یا قادر به اجراي تحقیق یا تعقیب نباشد

ب ـ در مواردي که نسبت به آن موضوع توسط دولتی که بر آن صالحیت دارد، تحقیق 
به عمل آمده و آن دولت تصمیم گرفته است کـه شـخص مـوردنظر را تحـت تعقیـب قـرار       

  .»...ه آن تصمیم ناشی از عدم توانایی یا عدم تمایل آن دولت بر تعقیب باشدندهد مگر آنک
اساسنامه آمده است که کسی که بـراي ارتکـاب عملـی     20ماده  3بر این، در بند عالوه 

جرم شـناخته شـده، در دادگـاه کیفـري دیگـري محاکمـه شـده         8و 7و 6موجب مواد  که به
مه نخواهد شد مگر آنکه جریان دادرسی در دادگـاه  باشد، در دیوان براي همان رفتار محاک

منظــور صــیانت شــخص مــوردنظر از مســئولیت کیفــري جــرایم مشــمول الــف ـ بــه  « دیگــر 
طرفانـه و طبـق   طـور مسـتقل و بـی   صالحیت دیوان بوده اسـت، یـا اینکـه، ب ـ دادرسـی بـه      

ده کـه در  اي انجـام شـ  الملل صـورت نگرفتـه و بـه شـیوه    شده حقوق بینهاي شناختهمالك
  .»واحوال مربوطه، مغایر با قصد اجراي عدالت نسبت به شخص موردنظر بوده استاوضاع

بنابراین اگر در سطح ملی، تعقیـب و تحقیـق نسـبت بـه جـرایم در صـالحیت دیـوان بـا         
رعایت اصول دادرسی منصفانه انجـام شـده باشـد دیـوان صـالحیت خـود را نسـبت بـه آن         

ما سـؤال اساسـی آن اسـت کـه اگـر رسـیدگی بـه جـرایم در         ا. موضوع اعمال نخواهد کرد
صالحیت دیوان در سطح ملی در قالب فرایندهاي عدالت ترمیمی انجام شده باشـد، آیـا در   

عنـوان   این صورت نیز این امر مانع از اعمال صالحیت توسط دیـوان خواهـد بـود یـا نـه؟ بـه      
یل شود و در راستاي برقراري یابی و آشتی تشکنمونه، اگر در سطح ملی، کمیسیون حقیقت

صلح و آشتی در سطح ملی اقدام به اعطاي عفو نماید آیا این امر مـانع از اعمـال صـالحیت    
  دیوان خواهد بود  یا اینکه مشمول استثنائات مربوط به ممنوعیت محاکمه است؟

المللی، اجراي عدالت همگانی، لغو مصونیت، کمـک  اهداف تأسیس دیوان کیفري بین
هاي کیفري موقت، تعقیب و محاکمه مجرمین دادن به منازعات، رفع نواقص دادگاهانبه پای

                                                                                                                       
1. Complementary
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هاي کیفـري ملـی و ایجـاد بـیم وهـراس بـراي       در صورت عدم تمایل یا عدم توانایی دادگاه
بـا توجـه بـه سـؤال     ) 1384:54زاده و دیگران،حبیب. (المللی در آینده استجنایتکاران بین

یند ترمیمی که یکی از نتایج محتمل آن، اعطاي عفو بـه جنایتکـاران   مطروحه، آیا اعمال فرا
المللی است مغـایر بـا اهـداف تشـکیل دیـوان اسـت؟ در پاسـخ بـه ایـن سـواالت بایدبـه            بین

اساسـنامه در   17بـا توجـه بـه مـاده     . استثنائات وارده بر قاعده منع محاکمه مجدد توجه نمود
دگی بوده و یا دولت مزبور با رسیدگی نظـر  صورتی که موضوع در سطح ملی در حال رسی

تـوان بـه موضـوع در دیـوان رسـیدگی کـرد کـه        به عدم پیگرد داشته باشد، در صورتی مـی 
المللی را نداشته و یا اینکه تمایلی به دولت مزبور توانایی الزم براي محاکمه جنایتکاران بین

ل پاسـخ داد کـه آیـا اعمـال چنـین      لذا باید به این سوا. محاکمه این جنایتکاران نداشته باشد
  فرایندي به معناي عدم توانایی دولت و یا عدم تمایل دولت در رسیدگی به موضوع است؟

ــابی و آشــتی در کشــورهاي آمریکــا هــاي حقیقــتکمیســیون ــز کشــور  ی ــین و نی ي الت
ها در واقع در دوران گذار واقع شده اسـت و  دهد که این کمیسیونجنوبی نشان میآفریقاي

گونه کـه در  آن. ها بوده استف، جلب موافقت جنایتکاران و مهار اقدامات تخریبی آنهد
شـدن مـدتی و   برخی از این کشورها که بـه جنایتکـاران، عفـو اعطـا نمودنـد بعـد از سـپري       

البته جرایمی کـه مشـمول عفـو    (یافتن بنیان حکومت جدید، به جرایم این مرتکبین استحکام
که در آرژانتین مشـخص شـد کـه عفـو عمـومی، ربـودن       د، چنانرسیدگی ش) اندواقع نشده

هـایی  سـازي علیـه ژنـرال   هـا بـه پرونـده   شود، به همین دلیـل دادسـتان  کودکان را شامل نمی
هاي نظامیان منظور دادن کودکان آنان به خانوادهپرداختند که در ناپدیدسازي زنان باردار به

شـود کـه   هـا آشـکار مـی   به سـابقه کمیسـیون   با توجه) 377: 1383رابرتسون،.(دست داشتند
ــیون  ــن کمیس ــکیل ای ــی از      تش ــاکم و ناش ــت ح ــایی دول ــدم توان ــی از ع ــدي ناش ــا ح ــا ت ه

اساسـنامه در خصـوص عـدم توانـایی      17مـاده   3در بند . هاي سیاسی استاندیشیمصلحت
گیري در مورد عدم توانـایی  منظور تصمیمبه«دولت در رسیدگی به موضوع آمده است که 

مالحظه نظام قضایی ملی یـا  اي خاص، دیوان باید با توجه به فروپاشی کامل یا قابلدر قضیه
آوردن دسـت نبودن چنین نظام قضایی نسبت بـه نـاتوانی آن دولـت در مـورد بـه     در دسترس

توسـل بـه عـدالت ترمیمـی در     . »متهم یا دلیل و شاهد یا اصـوالً انجـام دادرسـی نظـر بدهـد     
شک به معنی عدم توانایی نظـام قضـایی آن کشـور    یک کشور، بی چهارچوب نظام قضایی

قضـایی  یـا غیرقضـایی بـه مثابـه      نیست و اگر توسل به عدالت ترمیمی از طریق نهادهاي شبه
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یابی و آشتی باشد نیز به معناي ناتوانی نظام قضـایی آن  کشـور تلقـی    هاي حقیقتکمیسیون
در مـورد عـدم تمایـل    . یل بیشتري نیازمند اسـت نخواهد شد و احراز این عدم توانایی به دال

توانـد بـه معنـی عـدم تمایـل آن      ها نیز باید گفت که توسل به فرایندهاي ترمیمی نمـی دولت
دولت در رسیدگی به موضوع باشـد، بـاالخص اگـر عـدالت ترمیمـی در نظـام حقـوقی آن        

  .کشور به صورت رسمی از قبل مورد شناسایی قرار گرفته باشد
اساسنامه مقرر کرده که دیوان جهت احراز اینکه تمایلی جهـت رسـیدگی    17ماده 2بند

شده، یـک یـا چنـد مـورد از     به موضوع خاصی ندارد باید با توجه به اصول دادرسی شناخته
الف ـ رسیدگی به این منظور انجام شده یا در دست انجام اسـت   « :شرایط ذیل را احراز کند

شده است که شخص موردنظر را از مسئولیت کیفـري در   یا تصمیم ملی به این منظور اتخاذ
  .مصون نگاه دارد 5قبال جرایم داخل در صالحیت دیوان مذکور در ماده 

واحوال توجیهی در رسیدگی وجود داشته است که با توجه به اوضاعب ـ تأخیر غیرقابل 
  .با قصد اجراي عدالت نسبت به شخص مغایرت دارد

نحـوي  طرفانـه نبـوده و بـه   انجام به طور مستقل یا بـی در دستشده یا ج ـ رسیدگی انجام 
گیـرد کـه در آن، شـرایط بـا قصـد اجـراي عـدالت نسـبت بـه شـخص           صورت گرفته یا می

  .»موردنظر مغایرت دارد
عنوان یکی از موارد عدم تمایـل دولـت ذکـر شـده اساسـاً مـبهم اسـت و         بند الف که به

و درمـورد بنـد دوم   ) 78: 1388بـاقري،  شریعت(گونه که گفته شده، خود عین مدعاستآن
توانـد موجـب تـأخیر در رسـیدگی     تنهایی نمـی باید گفت که توسل به فرایندهاي ترمیمی به
اي چـون  دیـده در ابتـدا بـه فراینـدهاي ترمیمـی     باشد، هرچند که ممکن است بزهکار و بـزه 

راینـد سـنتی   میانجیگري متوسل شده و درصـورت عـدم حصـول نتیجـه، خواسـتار اجـراي ف      
گونه موارد، هرچند ممکن است به تـأخیر در اجـراي عـدالت    عدالت کیفري باشند ولی این

دیده و بزهکار بوده کـه موجـب ایـن تـأخیر     شک این خود خواسته بزهمنتهی شوند ولی بی
  . توان آن را نشان از عدم تمایل دولت دانستشده و نمی

رمیمـی بـه قصـد فـرار بزهکـار از عـدالت       در مورد سوم نیز باید گفت کـه فراینـدهاي ت  
شود هرچند که بین مفهوم عدالت در حقـوق کیفـري سـنتی بـا آنچـه  در      کیفري انجام نمی

عدالت ترمیمی مطرح شده است تفاوت وجود دارد و عدالت ترمیمی بیشتر به دنبـال تـأمین   
است و از طریق دیدگان و جامعه محلی متأثر از وقوع بزه عدالت محلی براي بزهکاران، بزه
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که در ترمیم روابط بین افراد، سعی در اعاده وضع به حالت پیش از وقوع بزه دارد، درحالی
. عـدالت کیفـري سـنتی تـالش در راسـتاي اثبـات بـزه و اتخـاذ تـدابیري  علیـه مـتهم اســت           

هاي ترمیمی به دنبال نفی عدالت نیست، هرچند که به دنبـال  سان، باید گفت که برنامهبدین
  .تیابی به تعریفی نو از عدالت استدس

توانـد دلیلـی   المللـی نمـی  صرف توسل به فرایندهاي ترمیمی در رسیدگی به جنایات بین
البتـه بـا توجـه بـه اینکـه نتیجـه ایـن        . المللـی باشـد  براي رسیدگی توسط دیوان کیفـري بـین  

مر مورد مناقشه قرار تواند منتهی به اعطاي عفو به بزهکاران باشد این افرایندهاي ترمیمی می
یابی و آشتی که سـوابق عملکـرد   هاي حقیقتگرفته است، باالخص در خصوص کمیسیون

ها حکایت از اعطاي عفو به کسانی است که در محضر کمیسیون به جـرایم خـود اقـرار    آن
ها به تعقیب مرتکبان جنایـات  اي اعطاي چنین عفوي را مغایر با تکلیف دولتعده. اندکرده

ــراي رســیدگی توســط دادگــاه  بــزرگ  هــاي دانســته و اعطــاي چنــین عفوهــایی را مــانعی ب
. انـد المللـی نداسـته  المللـی و از جملـه دیـوان کیفـري بـین     کشورهاي دیگـر  یـا مراجـع بـین    

)Bantekas,2003,411 (آید که بـراي تحلیـل درسـت بایـد بـین مـوارد مختلـف        به نظر می
عطاي عفو عمومی بـدون هـیچ قیدوشـرطی،    اعطاي عفو، قائل به تفکیک شد و درصورت ا

شـک جـزء   براي دیـوان حـق اعمـال صـالحیت را مجـاز دانسـت و البتـه چنـین عفـوي بـی          
ولـی درصـورت اعطـاي عفـو مشـروط بـا لحـاظ        . هاي ترمیمی محسوب نخواهـد شـد  برنامه

گونـه کـه   توان بـه مشـروعیت چنـین عفوهـایی حکـم کـرد؛ آن      واحوال میشرایط و اوضاع
یــابی و آشــتی بق ســازمان ملــل متحــد، عفوهــاي صــادره از کمیســیون حقیقــتدبیرکــل اســ

او در ایـن خصـوص   . جنوبی را مانع از اعمال صالحیت تکمیلی دیوان دانسته استآفریقاي
که به دیوان اجازه اعمال صالحیت خود را (هدف شرط مقرر در اساسنامه «:دارد کهبیان می

ایـن اسـت کـه ایـن اطمینـان را بـه       ) داده اسـت  درصورت عدم توانایی و عدم تمایل دولت
توانند در پشت دولتی وجود آورد که مرتکبین کشتار جمعی و سایر جنایتکاران بزرگ نمی

شود پناه گیرند یـا از منفعـت نقـض عمـده     ها اداره میها  یا دوستان آنوسیله خود آنکه به
نخواهد کرد که چنین اعمـال   مند شوند و هیچ کس این تصور راقواعد حقوقی یا نظم بهره

کـه رژیـم حکـومتی و    درحـالی . جنـوبی اعمـال شـود   صالحیتی در خصوص مورد آفریقاي
است و قربانیان قدرت را به دسـت  اي که این جنایات را به وجود آورده خاتمه یافته منازعه
 بایست در مورد اعمـال صـالحیت خـود   دیوان می)Katshung Joseph,2005,17.(اندگرفته
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به مواردي چون دولت اعطاکننده عفو، هدف و انگیـزه اعطـاي عفـو، قلمـرو شـمول عفـو،       
مقبولیت عفو در اذهان عمومی جامعه، نوع عفو و تعهدات احتمالی بزهکار در قبال دریافت 

  .عفو توجه نماید و با بررسی تمامی موارد نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید
شود و موضوع قبالً توسـط  اساسنامه می 20ماده  3در مواردي هم که مورد، مشمول بند 

تواند دوباره به موضـوع رسـیدگی کنـد مگـر     محکمه دیگر رسیدگی شده باشد، دیوان نمی
یکی از این استثنائات، مربوط به موردي است  .اینکه جزء استثنائات مقرر در اساسنامه باشد

ردنظر از مسـئولیت کیفـري   منظور صیانت شخص مـو که رسیدگی در دادگاه محلی صرفاً به
شک عدالت ترمیمی به اگر رسیدگی در قالب فرایند ترمیمی صورت گرفته باشد، بی. باشد

دنبـــال رفـــع مســـئولیت کیفـــري از بزهکـــار نیســـت بلکـــه اساســـاً یکـــی از اهـــداف آن، 
پذیرنمودن بزهکار نسبت به بزه ارتکابی است که در قالب سعی و کوشش بزهکار مسئولیت

  .کندشده، نمود پیدا میروابط مختلدر اصالح 
اما استثناي دوم که مربوط به عدم اجراي عـدالت در خصـوص بزهکـار اسـت نیـز در مـورد       

هاي ترمیمی خـود بـه دنبـال تحقـق عـدالت هسـتند امـا        کند زیرا برنامهعدالت ترمیمی صدق نمی
ینکـه عـدالت ترمیمـی    با توجه بـه ا . عدالتی متفاوت از آنچه  در عدالت کیفري سنتی مدنظراست

خواهان در تمامی مراحل کیفري و حتی پس از صدور حکـم اعمـال   باالخص در رویکرد بیشینه
شود ممکن است که پس از رسیدگی و صدور حکم نسبت به جرم ارتکابی در قالـب فراینـد   می

 بـا ) مـثال (کیفري سنتی، در مرحله پس از صدور حکم عدالت ترمیمـی اعمـال شـود و در نتیجـه     
شود، دولت اقـدام بـه اعطـاي    دیده و بزهکار و تعهداتی که براي بزهکار حاصل میتوافق بین بزه

اساسـنامه   20مـاده   3در این صـورت چنـین عفـوي مشـمول اسـتثنائات مقـرر در بنـد        . عفو نماید
البتـه در حـالتی   (اي با تردید عقیده دارند که درمـورد چنـین عفـوي   نخواهد بود، هر چند که عده

 20مـاده   3مذکور در بنـد  » رسیدگی«با تفسیر موسع واژه ) ه صورت صوري واقع شده باشدکه ب
الملل عرفی مبنی بر اینکه چنین عفوهایی مانع رسـیدگی دیـوان کیفـري    و نیز استناد به حقوق بین

انـد و البتـه خـود بیـان     المللی نخواهد بـود، امکـان اعمـال صـالحیت دیـوان را ممکـن دانسـته       بین
زاده و حبیـب . (یک از دو دلیـل از پشـتوانه حقـوقی محکمـی برخـوردار نیسـت      ند که هیچاداشته

کـه اعطـاي عفـو ناشـی از یـک توافـق بـین        اولـی درصـورتی  طریـق پس بـه ) 69: 1384دیگران،
توانـد  دیده و بزهکار و جامعه محلی باشد چنین عفوي فاقد اشکال حقوقی است و دیوان نمـی بزه

  .مایدبه آن موضوع رسیدگی ن
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عـدم ورودي  «یـا  (» مورديبی«صالحیت تکمیلی دیوان، موجب طرح هدفی با عنوان هدف 
گویـد کـه منظـور، فقـدان دادرسـی بـه      در تبیین این هدف مـی مورنو اکامپو. شده است1)»پرونده

المللی در نتیجه مداخله کارآمد نظام ملی است و ایـن در صـورتی اسـت    وسیله دیوان کیفري بین
بـه  ) Katshung Joseph , 2005 , 25. (قی ملی ناتوان و نامتمایل به رسیدگی نباشدکه نظام حقو

هاي ملـی  هاي مربوط به جرایم در صالحیت دیوان در سطح دادرسیتعبیر دیگر با انجام دادرسی
هـاي  محدودکردن رسیدگی بـه رسـیدگی  . ضرورتی براي اعمال صالحیت تکمیلی دیوان نباشد

هاي ترمیمی در کنـار  راستاي دستیابی به این هدف بوده و با اعمال برنامه کیفري سنتی، مانعی در
توان تا حد زیـادي  هاي نظام کیفري ملی میبخشی به پاسخعدالت کیفري سنتی و در نتیجه تنوع

  .ها کاستها و عدم تمایلاز این ناتوانی
  
  تعلیق تحقیق یا تعقیب. ب

المللـی و  اساسنامه دیوان کیفري بـین  16ده موجب ما شوراي امنیت سازمان ملل متحد به
اي از دیـوان درخواسـت   تواند با صـدور قطعنامـه  در اجراي فصل هفتم منشور ملل متحد می

در ایـن صـورت   . نماید تا تحقیق یا تعقیب را نسبت به یـک موضـوع مشـخص معلـق نمایـد     
نخواهـد کـرد و   ماه هیچ تحقیق یا تعقیبی را نسبت به آن موضوع شـروع   12دیوان به مدت 

درصورت شروع قبلی، ادامه نخواهد داد که البته این درخواست توسط شوراي امنیت قابـل  
درخواست مجدد است و در اساسنامه، محدودیتی در خصوص تعـداد دفعـات درخواسـت    

  .وجود ندارد
هاي حقوق ملی نیز بحث تعلیق مطرح است، اما بین تعلیـق تعقیـب و تحقیـق در    در نظام

هـاي  در نظـام . المللـی تفـاوت اساسـی وجـود دارد    حقوق ملی و دیوان کیفري بین هاينظام
 2.شـود ملی، تعلیق تعقیب عمدتاّ در جرایم کوچک و متوسط تحت شرایط خاصی اعطا می

اند فقـدان شـاکی   هاي ملی در این خصوص پذیرفتهگذاريیکی از شرایطی که عمده قانون
توانـد باعـث ارتبـاط نهـاد تعلیـق تعقیـب بـا        این شـرط مـی  . خصوصی  یا گذشت وي است

                                                                                                                       
1. The Zero Case

ي از قوانین دادگستري قانون اصالح پاره 22براي آشنایی با شرایط تعلیق تعقیب در نظام حقوقی ایران، به ماده.2
قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضایی  85الیحه آیین دادرسی کیفري نیز که در راستاي اصل  81ماده . رجوع شود

مصوبه کمیسیون براي اظهارنظر شوراي . حقوقی مجلس شوراي اسالمی رسیده است اختصاص به تعلیق تعقیب داردو 
نگهبان ارسال شده است و با وجود ایرات متعدد شوراي نگهبان به مصوبه کمیسیون، ماده مورداشاه مورد ایراد قرار 

.  نگرفته است
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امر دیگري که ممکن است باعث پیوند ایـن نهـاد بـا عـدالت ترمیمـی      . عدالت ترمیمی باشد
دیـده بـه   باشد دستورهایی است که ممکن است دادسـتان در راسـتاي جبـران خسـارت بـزه     

یوان، متفـاوت  حال تعلیق تعقیب مذکور در دبااین. شود بدهدمتهمی که تعقیب او معلق می
هاي ملی منظور این است کـه  هاي حقوق ملی است چرا که در نظاماز تعلیق تعقیب در نظام

کـه در  درصورت رعایت شرایط مقرر از سوي دادستان، دیگر تعقیب ادامـه نیابـد، درحـالی   
صـورت موقـت معلـق شـده و پـس از طـی       اساسنامه، تعقیب متهم به 16تعلیق مقرر در ماده 

اي گونـه کـه عـده   در واقـع آن . باید به ادامه تعقیب بپـردازد االصول دیوان علی مدت تعلیق،
بـه  ) 205: 1383وکیـل ، . (اند این تعلیق از یک انگیزه سیاسـی برخـوردار اسـت   مطرح کرده

اساسـنامه دیـوان بایـد بـه منشـور سـازمان ملـل متحـد کـه           16تعبیر دیگر، براي درك مـاده  
المللی به شوراي امنیت واگذار شده است توجه امنیت بینموجب آن وظیفه حفظ صلح و  به

بـاالخص  (توانـد  المللـی کـه در صـالحیت دیـوان اسـت مـی      رسیدگی به جنایات بین. نمود
رو ایـن  المللی باشد، ازاینموجب نقض صلح و امنیت بین) بودن ابعاد آندرصورت گسترده

شـوراي امنیـت   . شـود ملـل مـی  امر موجب تداخل صالحیت دیوان و شوراي امنیت سازمان 
تواند از طـرفین اختالفـی کـه    موجب فصل ششم منشور سازمان ملل متحد میسازمان ملل به

المللی شود درخواست کند کـه اختالفـات   ممکن است منتهی به مخاطره صلح و امنیت بین
 وفصل نمایند و نیزحل... گري، سازش، داوري، رسیدگی قضایی وخود را از طریق میانجی

هرچنـد  . اجراهاي مقرر در فصل هفتم منشور استفاده کنـد تواند از ضمانتشوراي امنیت می
آمیـز  وفصـل مسـالمت  هاست نه اشخاص، در سایه حـل اقدامات سازمان ملل راجع به دولت

هاي ترمیمی نسـبت بـه اشـخاص حقیقـی نیـز      ها زمینه براي اعمال برنامهاختالفات بین دولت
توانـد  آمیـز اختالفـات، خـود مـی    وفصل مسـالمت ها در حلقات دولتشود و تواففراهم می

 16موجـب مـاده   هاي ترمیمی نسبت به اشخاص حقیقی باشد و تعلیق تعقیـب بـه  شامل برنامه
  .کنداساسنامه زمینه را براي این امر فراهم می

  
  عدم شروع یا توقف تحقیقات. ج

دیـوان وجـود نداشـته باشـد،     حتی در مواردي که مـانعی در اعمـال صـالحیت تکمیلـی     
اي کنندهاساسنامه تشخیص دهد که دالیل قانع 53ممکن است دادستان دیوان به استناد ماده 

دادستان در راستاي احـراز ایـن تشـخیص بایـد مراتـب ذیـل را       . براي این اقدام وجود ندارد
  :مدنظر داشته باشد
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عد سـازد کـه یکـی از جـرایم     الف ـ اطالعاتی که در دسترس او قرار گرفته وي را متقا «
  .است ارتکابمشمول صالحیت دیوان واقع شده  یا در حال 

  .این اساسنامه است 17ب ـ مورد مشمول ماده 
دیدگان، دالیـل مقتضـی وجـود دارد کـه شـروع بـه       رغم اهمیت جرم و منافع بزهج ـ به 

  .»نیست 1تحقیق در راستاي اجراي عدالت
امه تصمیم به عدم شروع تحقیق اگـر تنهـا مسـتند بـه بنـد      اساسن 53ماده  1با توجه به بند 

دادسـتان  . باشد، دادستان مکلف است که شعبه مقدماتی را از تصمیم خود آگاه نمایـد ) ج(
ممکن است با توجه به این ماده با احراز اینکه جـرم ارتکـابی در صـالحیت دیـوان اسـت و      

ت،  بـا ارزیـابی شـدت جـرم و     صالح در حال پیگیري نیسهاي ذيموضوع نیز توسط دولت
. دیدگان به این نتیجه برسد که شروع به تحقیق در راسـتاي اجـراي عـدالت نیسـت    منافع بزه

شـود، ضـرورتًا   تلقی می» اجراي عدالت«هرچند که اساسنامه مشخص نکرده که چه اموري 
دیـوان  آفرینان مختلـف را در  دیدگان و فهم ارتباط بین نقشاین اصطالح، رژیم حقوقی بزه

و اشـاره بـه منـافع    ) Mukhaya Musila ,2009,130(کنـد  ریزي میالمللی طرحکیفري بین
عنوان یکی از عـواملی کـه در تبیـین اجـراي عـدالت نقـش دارد بـر توجـه بـه           دیدگان بهبزه

چـه بسـا بـا توجـه بـه      . کیـد دارد دهد تأدیده در تحقیقاتی که دیوان انجام میحمایت از بزه
ترشـدن وضـعیت   اي از زمان منتهی به وخـیم حاکم، شروع تحقیقات در برههواحوال اوضاع

هـاي درگیـر شـده و درنتیجـه تحقـق      دیدگان شود  یا باعث افزایش اختالفات بین گـروه بزه
بینی شده است کـه در  اساسنامه نیز پیش 53ماده  2در بند .صلح و آشتی را با تأخیر مواجه کند

ادستان به جهاتی تشخیص دهد کـه دالیـل کـافی بـراي ادامـه      موردي که تحقیق شروع شده و د
عنـوان نمونـه، ممکـن اسـت      بـه . توانـد از ادامـه تحقیـق خـودداري کنـد     تحقیق وجود ندارد، مـی 

دادستان رسیدگی به موضوع را با لحاظ کلیه جوانب امر ازجمله اهمیـت جـرم ارتکـابی و منـافع     
ن در ارتکـاب جـرم ادعـایی، در راسـتاي اجـراي      دیدگان و سن و ناتوانی متهمین و نقش آنـا بزه

عنوان یکـی از عوامـل مهـم در     دیدگان بهدر این مورد نیز مانند مورد قبلی منافع بزه. عدالت نداند
  .دانسته شده است» اجراي عدالت«تعریف 

تـوان گفـت کـه عـدالت مـوردنظر اساسـنامه بـرخالف        اساسنامه مـی  53با توجه به ماده 
، صرفاً ناظر به احـراز تقصـیر بزهکـار و احیانـاً اصـالح او نیسـت بلکـه        عدالت کیفري سنتی

                                                                                                                       
1. Interests of Justice
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ایـن امـر، لـزوم توجـه بـه      . شـود دیدگان نیـز مـی  عدالت مفهوم عامی دارد و شامل منافع بزه
  .کنددیدگان را مطرح میرسی و جبران خسارت بزهددیده در فرایند دامشارکت بزه

  
  دیده در فرایند دادرسیمشارکت بزه. 1-2

عنـوان دعـوایی بـین     عدالت ترمیمی، برخالف عدالت کیفري که دعـواي کیفـري را بـه   
کند، بر این اعتقاد است که دعواي کیفري در اصـل متعلـق بـه    دادستان و متهم محسوب می

رو مشوق مشارکت جامعه محلی است و ازاین) دیدگیدرصورت آسیب(دیده و متهم و بزه
دیـده نتوانـد مداخلـه و    اگـر بـزه  ) 18: 1390غالمی، .(استدیده، بزهکار و جامعه محلی بزه

نوعی دچار نامالیمات ثانوي و مشارکت الزم را در فرایند عدالت کیفري بنماید، در واقع به
اصالحات مهمی در  1»دیدگی دومینبزه«منظور پیشگیري از به. دیدگی ثانوي شده استبزه

هـا کـاهش   تـرین آن مـده اسـت کـه از مهـم    هاي اخیر در نظام عدالت کیفري به عمل آسال
، 1388شـیري، . (دیـده در فراینـد دادرسـی اسـت    هـاي مربـوط بـه مشـارکت بـزه     محدودیت

هـاي حقـوقی سـبب شـده     دیده از جایگاه شایسته در اغلـب نظـام  عدم برخورداري بزه)449
 در جریـان ) 95: 1384رایجیـان،  . (تعبیـر شـود  »شـده اشخاص فرامـوش «ها به است که از آن

این بحث مطرح شد که صرف مجـازات  جنایتکـاران کـافی نیسـت      رممذاکرات کنفرانس 
منظـور  دیدگان احساس نشود، عدالت نخواهد بود و بـه زیرا اگر اجراي عدالت از جانب بزه

. هـا را بـه رسـمیت بشناسـد    دیدگان، دیوان باید حقوق و نیازهاي آناجراي عدالت براي بزه
دیـدگان  ال، بـزه ه سعی شده است با اقتباس از نظام حقوقی کامنپیرو چنین دیدگاهی بود ک

صـابر،  . (نیز نقش مؤثرتري در فرایند تحقیق، تعقیب و نهایتاً رسیدگی در دیوان داشته باشند
1388 :186(.  

در موارد مختلف خود به بیان 2المللی و قواعد دادرسی و ادلهاساسنامه دیوان کیفري بین
اساسـنامه آمـده    68مـاده   3در بنـد  . کنندر فرایند دادرسی اشاره میدیده دحق مشارکت بزه

گیرد، دیوان اجازه دیدگان در معرض تعرض قرار میدر مواردي که منافع شخصی بزه«:است
خواهد داد که نظرات و مواردي که موجب نگرانی آنان است ارائه شود و در مراحل مختلف 

کـه منـافی یـا معـارض بـا      نحـوي شود، بهده میدادرسی که توسط دیوان مناسب تشخیص دا
                                                                                                                       
1. Secondary Victimization
2. Rules of Procedure and Evidence
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نظرات و موارد نگرانی . طرفانه و منصفانه نباشد، بررسی شودحقوق متهم و نیز  دادرسی بی
دیدگان ارائه شود، مشروط بر آنکه به نظر دیوان و تواند توسط نمایندگان قانونی بزهمزبور می

  .»تشخیص داده شودبر اساس قواعد دادرسی و ادله، چنین امري مناسب 
اي است که از جرمی که در صالحیت دیوان دیدهموجب این ماده با بزهحق مشارکت به

گیرد، متأثر شده  و بر مصـالح و منـافع او خدشـه وارد شـده     است و مورد رسیدگی قرار می
دیـدگان  و بـزه  1دیدگان مستقیمتفسیر مضیق از این مفهوم مستلزم آن است که بین بزه. باشد

دیدگان مستقیم کسانی هستند که با وقوع بزه، مستقیماً بزه. قائل به تفکیک شد2یر مستقیم،غ
دیدگان غیر مستقیم، از که بزهبه یکی از حقوق قانونی آنان صدمه وارد شده است، درحالی

دیدگانی شده است کـه  در اساسنامه، اشاره به بزه. اندوقوع بزه علیه شخص ثالث متأثر شده
دیدگانی که به سان، آن دسته از بزهبدین. آنان تأثیر داشته است3زه در منافع شخصیوقوع ب

اساسـنامه   68مـاده   3تواننـد بـه اسـتناد بنـد    اي وارد نشده است نمیشان  صدمهمنافع شخصی
این امر از لحاظ عملـی نیـز بسـیار واجـد     . درخواست مشارکت در فرایند دادرسی را بنمایند

عـدم  . شـوند رایم در صالحیت دیوان عمدتاً در سطحی وسیع واقـع مـی  اهمیت است زیرا ج
توانـد موجـب اخـتالل در فراینـد     دیدگان مـی تحدید حق مشارکت به گروهی خاص از بزه

دیده، در عدالت ترمیمی این امر پذیرفته شده است که عالوه بر بزهکار و بزه. دادرسی شود
شـود در فراینـد رسـیدگی مداخلـه     تقیم تلقی میدیدة غیرمسنوعی بزهجامعه محلی نیز که به

  .تواند در تعارض با آن باشددیدگان مستقیم مینماید که تحدید مداخله، به بزه
رو هم شـامل  شود و ازاینحق مشارکت فراگیر است و شامل تمامی مراحل دادرسی می

اسـت کـه ایـن     البته این امر منوط به این. مرحله تحقیق و تعقیب و هم مرحله دادرسی است
مشارکت از طرف دیوان، مناسب تشخیص داده شده و مشارکت به نحوي باشد کـه منتهـی   

در ایـن  . طرفانـه نباشـد  داوري نشده و مغایر با حقوق متهم و دادرسی منصـفانه و بـی  به پیش
البتـه  . گیري کندگیري با خود دیوان است که با توجه به حقایق پرونده تصمیممورد تصمیم

دیده، مؤیدي  بر سخن نگارنـده اسـت مبنـی بـر اینکـه      یط مقرر براي مشارکت بزهنفس شرا
فرایند دادرسی در دیوان بر عدالت کیفري سـنتی متکـی اسـت زیـرا در مقـام تعـارض بـین        

  .کنددیده و متهم، این تعارض را به نفع مصالح متهم حل میحقوق و مصالح بزه
                                                                                                                       
1. Direct Victims
2. IndirectVictims
3. Personal Interests
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دیـده  یـا   صورت مشارکت مسـتقیم بـزه  ند بهتوادیده در فرایند دادرسی میمشارکت بزه
ظاهراً با توجه به قسمت اخیـر  . مشارکت غیرمستقیم و از طریق انتخاب نماینده حقوقی باشد

دیـده، تنهـا   هـاي بـزه  هـا و نگرانـی  مشارکت نماینده حقوقی براي بیـان دیـدگاه   68ماده 3بند
و ادلـه آن را مناسـب    درصورتی مجاز خواهد بود کـه دیـوان بـا توجـه بـه قواعـد دادرسـی       

  .تشخیص دهد
. قواعد دادرسی و ادله آمـده اسـت   90شرایط مربوط به انتخاب نماینده حقوقی در ماده 

دیده درمورد انتخاب نماینده حقوقی آزاد خواهد بود و درصورت تعدد مطابق این ماده، بزه
دیـدگان  یـا   بـزه  تواند با مساعدت رییس دبیرخانه ازدیدگان، دادگاه درصورت لزوم میبزه

. ها درخواست نماید که نماینده یا نمایندگان مشترکی را انتخاب نماینـد گروه خاصی از آن
دیدگان در مهلـت مقـرر توسـط دیـوان از انتخـاب نماینـده یـا نماینـدگان         که بزهدرصورتی

تواند از رییس دبیرخانـه درخواسـت انتخـاب یـک یـا چنـد       مشترك ناتوان باشند، شعبه می
شـعبه و دبیرخانـه در انتخـاب نماینـده مشـترك بایـد       . ده مشترك را براي آنـان بنمایـد  نماین

دیـدگان، بـه  دهنده منـافع تمـامی بـزه   مطمئن شوند که نماینده  یا نمایندگان انتخابی انعکاس
کـه  ویژه به لحاظ سن، جنس، شرایط جسمی و ماهیـت جـرم ارتکـابی باشـند و درصـورتی     

براي پرداخت هزینه نماینده قـانونی مشـترك کـه دیـوان انتخـاب     دیده از امکانات کافی بزه
  .تواند از مساعدت دبیرخانه برخوردار شودکرده برخوردار نباشد، می

هـاي خـود، درخواسـت کتبـی بـه      منظور ارائه حضوري نظـرات و نگرانـی  دیدگان بهبزه
ارسـال خواهـد    رییس دبیرخانه ارائه خواهند نمود و وي این درخواست را به شعبه مربوطـه 

طبق مقررات اساسنامه، رییس دبیرخانه رونوشتی از درخواست را به دادستان و متهم .  نمود
گـویی  کند، محق به پاسـخ ارائه خواهد نمود و آنان محق در مهلتی که شعبه دیوان مقرر می

خواهند بود و سـپس شـعبه، رسـیدگی و روشـی را کـه بـراي مشـارکت مناسـب تشـخیص          
  .واهد نموددهد مقرر خمی

صـورت خـاص مبنـی بـر مشـارکت      در اساسنامه و نیز قواعد دادرسی و ادله، مواردي به
شـده بـا مصـادیق غیرمـذکور در     در مقایسـه ایـن مـوارد تصـریح    . دیده ذکـر شـده اسـت   بزه

اساسـنامه،   68مـاده   3موجب عمومیت بنـد اساسنامه  یا قواعددادرسی و ادله و تجویزشده به
اساسـنامه ضـروري    68مـاده   3ارد خاص، احـراز شـرایط مقـرر در بنـد     باید گفت که در مو

توانـد  دیدگان مـی اساسنامه، نماینده حقوقی بزه 82ماده  4موجب بند ازجمله به. نخواهد بود
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دیدگان، حقی در اعتراض نسـبت بـه   البته بزه. نسبت به حکم جبران خسارت اعتراض نماید
  .هاي عدالت ترمیمی استایر با آموزهجنبه کیفري حکم ندارند که این امر مغ

هـاي  توانـد دیـدگاه  قواعداصـول دادرسـی و ادلـه، شـعبه دیـوان مـی       93موجـب مـاده   به
اي جویـا  دیدگان شرکت کننده در دادرسی و یا نمایندگان آنـان را در مـورد هـر مسـئله    بزه

ایـن  . یا شـود دیدگان را نیز جوتواند در صورت لزوم، نظرات سایر بزهشود و حتی شعبه می
هـاي  امر به معناي اعطاي اختیار به مقامات قضایی دیوان در خصوص دخالت دادن دغدغـه 

کیـد عمـده   ت، امري که عدالت ترمیمـی بـر آن تأ  دیدگان در اخذ تصمیمات قضایی اسبزه
  .دارد

  
المللیعدالت ترمیمی در بستر احکام دیوان کیفري بین .2

که بنـا بـه دالیلـی امکـان     برآن است که درصورتی رویکرد برایند محور عدالت ترمیمی
بایسـت بـا تأکیـد بـر براینـدهاي ترمیمـی،       استفاده از فرایندهاي ترمیمی موجـود نباشـد، مـی   

بـه تعبیـر   . عـدالت ترمیمـی اعمـال کـرد    نتایجعدالت کیفري سنتی را در راستاي دستیابی به
عنـوان عـدالتی    وط به پذیرش آن بـه خواهان برآنند که توفیق عدالت ترمیمی مندیگر، بیشینه

هـا و تفسـیرهاي   با عدالت کیفري کالسیک است، بـدین معنـی کـه بـا ارائـه قرائـت      1موازي
ترمیمی از مفاهیم کیفري، محتواي عدالت کیفري کالسیک، صبغه ترمیمی به خـود گرفتـه   

هاي قضـایی بـا حفـظ قالـب عـدالت کیفـري کالسـیک ترمیمـی         گیريو بدین سان، جهت
دیده و نیز رویکرد ترمیمـی بـه   توجه بر جبران خسارت بزه) 11: 1385سماواتی پیروز،.(شود

عـدالت ترمیمـی   . شودهاي کیفري سنتی از جمله نمودهاي این طرز تلقی محسوب میپاسخ
دیده شکل گرفت، هرچند که به مـرور ایـن نظریـه رشـد     در بدو امر بر مبناي حمایت از بزه

دیده یکی از اهداف تري شد، با این حال ترمیم خسارات بزهعپیدا کرد و شامل اهداف جام
دیده که در اساسـنامه مـورد توجـه قـرار گرفتـه      جبران خسارت بزه. شوداصلی آن تلقی می

عنوان یکی ازبسترهاي بررسی عدالت ترمیمی در اساسـنامه دیـوان کیفـري     تواند بهاست می
هدف ترمیمـی را نیـز بـراي مجـازات در نظـر      امروزه در کنار اهداف سنتی،. المللی باشدبین
شـود  با بررسی مقررات حاکم بر تعیین مجازات در اساسنامه دیوان مشـخص مـی  . گیرندمی

در ادامـه ابتـدا   . ها نیز به نوعی توجه شـده اسـت  که به این رویکرد جدید نسبت به مجازات
                                                                                                                       
1.  Paralled Justice



51   المللی هاي عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفري بین زمینه

منظـر عـدالت   هاي مقرر در اساسنامه دیـوان و سـپس حکـم بـه جبـران خسـارت از      مجازات
  .شودترمیمی بررسی می

  
  احکام کیفري. 2-1

عنوان پاسخ جامعه به جرم، داراي کارکردها  یا بـه تعبیـر دیگـر، داراي اهـداف      کیفر به
تـوان ایـن کارکردهـا را بـه دو نـوع کـارکرد       بنـدي کلـی مـی   در یـک تقسـیم  . متعدد است

یفــر پاسـخ بــه ناهنجــاري  بــر مبنــاي رویکـرد اخالقــی، ک . اخالقـی و پیامــدگرا تقســیم کـرد  
ولـی در  . ارتکابی از سوي بزهکار است، بدون آنکـه از اعمـال کیفـر، هـدفی مـدنظر باشـد      
توانـد در  مقابل، رویکـرد پیامـدگرا بـر لـزوم اثربخشـی تأکیـد دارد کـه ایـن اثربخشـی مـی          

سـازي و اصـالح   هاي متعـددي چـون ارعـاب و بازدارنـدگی فـردي و جمعـی، نـاتوان       قالب
هـاي عـدالت   امروزه با گسترش آمـوزه ) 673: 1388جانکی، محمودي. (ح شودبزهکار مطر

ترمیمی، کارکرد یا هدف جدیدي مبتنی بر پیامـدگرایی مطـرح شـده اسـت و آن کـارکرد      
دیـده  در معناي مضیق کلمه، ترمیم صرفاً نـاظر بـه جبـران خسـارت بـزه     . ترمیمی کیفر است

دیــده بـر تـرمیم روابــط   م خسـارات بـزه  اسـت ولـی در معنـاي وســیع کلمـه عـالوه بــر تـرمی      
رویکرد ترمیمی نسبت بـه کیفـر،   . شده ناشی از ارتکاب جرم نیز تأکید دارداجتماعی مختل

دیده در تعیین مجازات و تعیین آن به شـکلی اسـت   هاي بزهمستلزم توجه به نیازها و دغدغه
  .ها پاسخ دهدکه بتواند به این دغدغه

  
  الهاي قابل اعممجازات. الف

المللـی را برشـمرده   هاي قابل اعمال توسط دیوان کیفري بیناساسنامه، مجازات 77ماده 
شده بـراي جـرایم در صـالحیت دیـوان، مجـازات حـبس بـا        بینیمجازات اصلی پیش. است

حال، درصورت اهمیت جرم ارتکابی و همچنین اقتضـاي  بااین. سال است 30حداکثر مدت 
چـه  (مجـازات حـبس   . ازات مرتکب، حبس ابد خواهد بـود علیه، مجواحوال محکوماوضاع
عنوان مجـازات اصـلی    بینی حبس بهپیش. شودمجازات اصلی تلقی می) دار و چه دایممدت
توان در تبعیت از اندیشه کسانی دانست کـه مجـازات زنـدان را تنهـا کیفـر جـرایم در       را می

توانـد عـالوه بـر تعیـین     یـوان مـی  حـال، د بااین) 23: 1387صفاري، . (دانندجوامع متمدن می
هـایی  مجازات حبس در جهت تکمیل آن، به جزاي نقدي و مصادره عواید، اموال و دارایی
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نحو مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم حاصل شده نیـز حکـم بدهـد، البتـه بـا ایـن       که به
  .مایداي وارد ننیت لطمهشرط که مصادره اموال نباید به حقوق اشخاص ثالث با حسن

حدنفسـه واجـد جنبـه ترمیمـی نیسـتند،      هاي حبس، جزاي نقدي و مصادره، فیمجازات
تواند دستور دهد کـه  بینی شده است که دیوان میاساسنامه پیش 79ماده  2حال در بند بااین

شـده از طریـق اخـذ جـزاي نقـدي  یـا مصـادره امـوال را بـه          آوريوجوه و سایر اموال جمع
دیـدگان  با این مقرره، جزاي نقدي در جهت جبران خسارت بـزه . ودمنتقل ش1صندوق امانی

توان از آن، تعبیر به تعدیل ماهیت کیفر سنتی به کیفر ترمیمی کرد که رود که میبه کار می
  .شوداز طریق اعطاي اختیارات الزم به مقامات قضایی انجام می

قواعـد   86موجـب مـاده   ی بهالمللعنوان قاعده کلی، تمامی نهادهاي دیوان کیفري بین به
دیـدگان، بـاالخص   باید در انجام وظـایف مربـوط بـه خـود بـه نیازهـاي بـزه       دادرسی و ادله 

. کودکان، سالمندان، اشخاص ازکارافتـاده و قربانیـان خشـونت جنسـی توجـه داشـته باشـند       
نـان  هـاي آ دیـدگان و دغدغـه  درمورد احکام کیفري صادره از دیوان نیز به باید نیازهاي بزه

  .توجه شود
، دیوان در موقع تعیـین مجـازات بایـد عوامـل مختلـف از جملـه       78ماده  1موجب بند به

اهمیت و شدت . علیه را در نظر بگیردواحوال شخص محکوماهمیت و شدت جرم و اوضاع
ها توجه به نوع و شـدت  توان تبیین نمود که یکی از آنجرم ارتکابی را از ابعاد مختلف می

بحث عوامل مؤثر بر تعیـین مجـازات   . دیدگان استدیده و نیز گستره بزهه به بزهصدمه وارد
 1موجب بند به. بینی شده استقواعد دادرسی و ادله پیش 145تر در ماده صورت تفصیلیبه

 78مـاده   1گیـري درمـورد مجـازات بـر اسـاس پـاراگراف       دیوان هنگـام تصـمیم  «: این ماده
اساسـنامه، بـه عوامـل     78مـاده   1شده در پـاراگراف  عوامل اشاره ج ـ عالوه بر  : ... اساسنامه

دیـدگان و خـانواده   خصوص صـدمه وارده بـه بـزه   دیگري از جمله میزان خسارت وارده، به
کاررفتـه بـراي ارتکـاب جـرم، میـزان مشـارکت       -آنان، طبیعت رفتار غیرقانونی و وسایل به
روش ارتکـاب، زمـان و مکـان،     واحوال مربوط بـه شخص محکوم، درجه عمد وي، اوضاع

  .»سن، تحصیالت، شرایط اجتماعی و اقتصادي شخص محکوم توجه خواهد نمود
پـذیري فـرد و اوصـاف مربـوط بـه      که بیان عواملی چون میزان قابلیـت سـرزنش  درحالی

شخص محکوم، حاکی از رویکرد سنتی به تعیین مجـازات اسـت،  در کنـار آن، توجـه بـه      
                                                                                                                       
1. Trust Fund
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هـا داللـت بـر رویکـرد     دیدگان و خـانواده آن خصوص نسبت به بزهمیزان خسارت وارده به
عـالوه بـر آن، اشـاره بـه مـواردي چـون       . ها داردترمیمی هرچند خفیف، در تعیین مجازات

دفـاع عنوان کیفیـات مخففـه و مـواردي چـون بـی      دیدگان بهتالش براي جبران خسارت بزه
دیـدگان  دیـده و تعـدد بـزه   بـه بـزه   رحمی خـاص نسـبت  دیده و ارتکاب جرم با بیبودن بزه

محـوري در تعیـین   دیـده ماده مذکور داللت بر رویکرد بزه 2عنوان کیفیات مشدده در بند  به
.المللی استها در دیوان کیفري بینمجازات

  
  هااهداف مجازات. ب

با ظهور عدالت ترمیمی، رسالت جدیدي براي کیفر تعریف شد که عبـارت از کـارکرد   
دیـده و  بر این مبنا، کیفر بایـد در جهـت جبـران صـدمات وارده بـه بـزه      . ر استترمیمی کیف

دیده اصلی در ارتکاب عمل مجرمانـه حـق   عنوان آسیب دیده بهبزه. تلقی شودجامعه محلی
  .دارد که جبران خسارات خود را از بزهکار بخواهد

مروز تقریباً همان است المللی نیز تا به اها در صحنه بینظاهراً کارکرد و اهداف مجازات
ولـی بـا توجـه بـه     ) 130: 1388فـرد،  رضـوي (شـود که در حقوق داخلی کشورها دنبـال مـی  

توانـد حالـت   هـا مـی  الملـل، ایـن اهـداف و کـارکرد    هاي خاص حقوق کیفري بینخصیصه
الملـل، شـدت   توان ناشی از نو بودن حقوق کیفري بـین این امر را می. اي به خود بگیردویژه

  .دیدگان آن دانستو گستره وسیع بزهجرایم 
شود،  که پاسخ کیفري به جرم در حقوق داخلی امري بدیهی تلقی میدرحالی

المللی و صدور مجازات براي آن جرم در حقوق رسیدگی به جرم در یک محکمه بین
 با بررسی اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله. المللی بیش از چند دهه سابقه نداردکیفري بین
در دیباچه . المللی پی بردتوان به تبیین اهداف و کارکردهاي کیفرهاي بیندیوان، می

. المللی تأکید شده استکیفرمانی نماندن مرتکبین شدیدترین جرایم بیناساسنامه بر بی
. رویکردهاي پیامدگرا و از جمله رویکرد ترمیمی به کیفر نیز در اساسنامه مدنظر بوده است

کیفرمانی مرتکبین جنایات دادن به بیسنامه تأکید شده است که خاتمهدر دیباچه اسا
تواند نقش پیشگیرانه در ارتکاب این جرایم داشته باشد که این رویکرد بیانگر المللی میبین

توجه به کارکرد  .)191: 1389جعفري، (المللی استدیدگاه سزاگرایانه به کیفرهاي بین
  .اد مختلف اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله احراز کردتوان از موترمیمی کیفر را می
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تواند حکـم بـه جـزاي نقـدي  یـا مصـادره امـوال        اساسنامه، دیوان می 77موجب ماده به
توانـد در  اساسنامه، این وجوه و اموال مـی  79ماده  2علیه بدهد که مطابق بندشخص محکوم

گـذار در تعیـین   عوامـل تـاثیر   توجـه بـه  . دیـدگان بـه کـار آیـد    راستاي جبران خسـارت بـزه  
 2موجب قسمت گونه که بهتواند بیانگر کارکرد ترمیمی کیفر باشد، همانها نیز میمجازات

تـوان  را می دیدهقواعد دادرسی و ادله، تالش بزهکار در جبران خسارت بزه 145ماده  2بند 
ون شـدت بـزه   در جـایی کـه بنـا بـه دالیلـی، چـ      . گامی در راستاي عدالت ترمیمـی دانسـت  

هـاي ترمیمـی بـه جـاي عـدالت کیفـري سـنتی وجـود نـدارد،          ارتکابی، امکان اعمال برنامـه 
دیـده بـه نـوعی رویکـرد     توان با اعطاي تخفیف به بزهکار در قبال جبـران خسـارات بـزه   می

  .تلفیقی از عدالت کیفري سزادهنده و عدالت ترمیمی دست یافت
ور حکـم بـه مجـازات توسـط دیـوان امکـان       اساسنامه، پـس از صـد   110موجب ماده به

شده و اعطاي تخفیف تحت شرایطی وجود دارد که واریزنمودن تجدیدنظر در مجازات تعیین
یکـی از مـوارد اعطـاي تخفیـف      1دیدگان استفاده شود،خساراتی که ممکن است به نفع بزه

بینی شده دله پیشقواعد دادرسی و ا 223ماده ) د(تر در بند صورت گستردهاین امر به. است
دیدگان انجام شده و علیه به نفع بزهوسیله محکومموجب این بند، هر عمل معین که به به.است
دیدگان و خانواده آنان اي که در نتیجه آزادي زودهنگام وي به بزهطور هر گونه ضربههمین

  .متصور است باید در تجدیدنظر در کاهش مجازات مدنظر قرار گیرد
  
  م جبران خسارتاحکا. 2-2

در عدالت ترمیمی، تـرمیم  . دیده یکی از مظاهر عدالت ترمیمی استجبران خسارت بزه
با بررسی . دیده بر احیاي نظم عمومی جامعه تقدم داردخسارات مادي، معنوي و عاطفیِ بزه

شود که آنچه  در وهلـه اول مـدنظر   اساسنامه دیوان و نیز قواعد دادرسی و ادله مشخص می
المللـی محقـق   است احیاي نظم عمومی جهـانی اسـت کـه بـا کیفـر جنایتکـاران بـین        دیوان

دیدگان نیز مورد توجه بوده است که این امر هر چند نسـبت  اما جبران خسارت بزه. شودمی
هـاي  هاي کیفري جنبـه ثـانوي دارد، در مقایسـه بـا مقـررات مربـوط بـه دادگـاه        به رسیدگی

عنـوان   تـوان بـه  ین زمینـه صـورت گرفتـه کـه ایـن را مـی      هایی در اکیفري موردي، پیشرفت
.الملل دانستاي براي طرح عدالت ترمیمی در حقوق کیفري بینزمینه

                                                                                                                       
  .اساسنامه  110ماده  4قسمت ب بند . 1
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  مفهوم خسارت و ارزیابی آن. الف
ــر       ــالوه ب ــه ع ــت ک ــامی اس ــوم ع ــوان، داراي مفه ــنامه دی ــوردنظر در اساس ــارت م خس

 85مـاده  ) الـف (بنـد  . شـود هاي معنوي و عاطفی نیز مـی هاي مادي، شامل خسارتخسارت
دیدگان اشخاص حقیقی هسـتند  بزه«: کنددیده مقرر میقواعد دادرسی و ادله در تعریف بزه

البتـه دیـوان   . »انـد شـده 1که از ارتکاب هریک از جرایم در صالحیت دیوان متحمـل صـدمه  
د و دانـ دیده را منحصر در اشخاص حقیقی نداسته و آن را شامل اشخاص حقوقی نیز میبزه

هــا یــا دیــدگان ممکــن اســت شــامل ســازمانبــزه«: داردهمــان مــاده مقــرر مــی) ب(در بنــد 
) و(هایی بشود که مختص اهداف مذهبی، تحصیلی، هنري  یا علمی یا خیریه هسـتند مؤسسه

یافتـه  ها و اماکن دیگر و اشیاي اختصـاص صدمه مستقیمی به اموال، آثار تاریخی، بیمارستان
شود که مشخص می 85از مقایسه دو بند ماده . »ها وارد شده است ه آنبه اهداف بشردوستان

دیده حقوقی تنها دیده حقیقی، مطلق خسارت است ولی براي بزهخسارت موردنظر براي بزه
  .خسارت مادي مدنظر است

دیـدگان  به خسارات معنوي و عـاطفی بـزه   2»دیدگان و شهودواحد بزه«دیوان با تأسیس 
رئیس دبیرخانه، واحدي را که مربـوط بـه   «اساسنامه  43ماده  6مطابق بند  .توجه نموده است

ایـن واحـد بـا مشـورت     . دیدگان و شاهدان خواهد بود، در دبیرخانه تأسیس خواهد کردبزه
ــی و مســاعدت  ــدامات حمــایتی و امنیت ــراي شــاهدان و  دادســرا اق هــاي مناســب دیگــر را ب

ان ممکـن اسـت متضـمن خطـري بـراي      دیدگان و هر شخص دیگري که شهادت شـاهد بزه
در میان کارکنان ایـن واحـد بایـد اشخاصـی کـه تخصـص در       . آنان باشد، انجام خواهد داد

بـا  . »کمک به مصدومین، خصوصاً مصدومین تجاوزات جنسـی دارنـد وجـود داشـته باشـند     
گیـري از کارشناسـان مربوطـه در صـدد تـرمیم      توجه به قسمت اخیر این بند، دیوان بـا بهـره  

دیدگان خواهد بود که این امر قابل مقایسه با ترمیم خسـارات روانـی و عـاطفی    سارت بزهخ
دیـدگان  دیـده و مؤسسـات حامیـان بـزه    هـاي بـزه  دیدگان در سطح ملی، توسط کلینیـک بزه

هـا بـه   هـا و بازگردانـدن آن  دیدگان، نقـش مهمـی در احیـاي آن   توجه به نیازهاي بزه. است
هـاي  در این میان نیازهاي روانی و عاطفی و جبران خسـارت  زندگی عادي خواهد داشت و

  .روانی و عاطفی جایگاه اساسی دارد
                                                                                                                       
1. Harm
2. victimes and witnesses unit



1392فصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 56

تسري مفهوم صدمه، به صدمات معنوي و روانی، مشکل ارزیابی صـدمات را بـه وجـود    
موجب بند  قواعد دادرسی و ادله آمده است، به 97بحث ارزیابی صدمات در ماده . آوردمی

هر خسارت، حکم به جبران خسارت بـه  ا درنظرگرفتن وسعت و گستره این ماده، دیوان ب 1
قواعد دادرسی و ادله با آوردن عبـارت  . صورت فردي یا جمعی  یا هر دو شکل خواهد داد

، بـه  »هـر «بعـد ازواژه   4»صدمه«و 3»ضرر«، 2»خسارت«و از طرف دیگر، تکرار واژگان 1»هر«
دیده تأکید دارد زیرا اگر فقط یکـی از  ه بزهنحوي بر لزوم توجه به هرگونه خسارت وارده ب

هاي ذهنی،  ناظر به نـوعی خـاص   زمینهشد، ممکن بود با توجه به پیشها آورده میاین واژه
شد و اساسنامه با تکرار واژگانی کـه تـا حـد زیـادي بـا هـم       دیده تلقی میاز خسارات به بزه

سته است که از بروز چنین تفسیرهاي ، خوا»هر«پوشانی مصداقی دارند و با آوردن تأکید هم
  .ناروا جلوگیري کند

ها یا شخص محکـوم یـا بنـا بـه     دیدگان یا نمایندگان حقوقی آندیوان بنا به تقاضاي بزه
صالحدید خود، کارشناسانی را براي مساعدت در زمینـه تعیـین قلمـرو و گسـتره خسـارات      

کنـد و پـس از اظهـارنظر    عیین مـی هاي مناسب جبران خسارت، تدیدگان و پیشنهاد شیوهبزه
هـا، شـخص محکـوم، اشـخاص و     دیـدگان و نماینـدگان حقـوقی آن   کارشناسان نیـز از بـزه  

  .نفع براي اظهارنظر در خصوص گزارش کارشناسان دعوت خواهد کردهاي ذيدولت
  
  تأمین خسارت ناشی از جرم. ب

یدگان، حق برخورداري از دهاي حقوقی ملی براي بزهمقرر در نظامامروزه یکی از حقوق 
تـأمین  «این امـر از طریـق نهادهـایی چـون     .  هاستتأمین نسبت به خسارات مورد ادعاي آن

تأمین خواسته نیز در اساسنامه دیوان نیز تصریح شده . شودمحقق می» قرار تأمین«و » خواسته
ت یا احضار اساسنامه در مواردي که دستور بازداش 57ماده  3بند ) ج(موجب قسمت  به. است

شخصی صادر شده و با لحاظ ارزش و اعتبار ادله و حقوق طرفین قضیه، در راستاي اعمـال  
این اساسنامه، همکاري کشورها را در خصـوص انجـام اقـدامات     93ماده  1بند ) ي(قسمت 
  .نمایددیدگان جلب میمنظور حفظ منافع آتی بزهویژه بهمنظور ضبط اموال و بهتأمین به

                                                                                                                       
1. any
2. damage
3. loss
4. injury
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هاي عضو را ملزم نموده است که در زمینه توقیـف امـوال و نیـز    اساسنامه دولت93ماده 
ها و ابزارهـایی کـه مربـوط بـه     شناسایی، ردیابی، ضبط یا توقیف آالت جرم، اموال، دارایی

نیـت  ها بدون آنکه به حقوق اشخاص ثالث بـا حسـن  اند، به منظور مصادره احتمالی آنجرم
  .دضرري وارد شود همکاري نماین

بینـی شـده   قواعـد دادرسـی و ادلـه پـیش     99مقررات شکلی مربوط به تأمین نیز در ماده 
دیـدگان یـا   شعبه مقدماتی یا شعبه بدوي به میل خـود یـا بـا تقاضـاي دادسـتان یـا بـزه       . است

انـد یـا تعهـد کتبـی بـر ارائـه آن       ها که درخواست غرامت ارائه کـرده نمایندگان حقوقی آن
ابـالغ ایـن تصـمیم    . تصمیم بگیرند که چه اقداماتی باید درخواسـت شـود  توانند اند میداده

اصوالً الزم نیست مگر اینکه با توجه به شرایط خاص پرونده، دیوان به این نتیجه برسـد کـه   
در این حالت رییس . شده را به مخاطره بیندازدتواند اثربخشی اقدامات درخواستابالغ نمی

المقـدور بـه هریـک از اشـخاص یـا      خطاب به خوانده و حتـی دبیرخانه، ابالغیه رسیدگی را 
  .نفع صادر خواهد نمودهاي ذيدولت

که قراري بدون ابالغ قبلی صادر شود، شعبه مربوطه در زمـانی کـه تشـخیص    درصورتی
شـده نـدارد، از ریـیس    دهد که دیگر اطالع افراد، تأثیري در اثربخشی اقدامات درخواسـت 

المقـدور بـه اشـخاص و    نمـود کـه قـرار را بـه خوانـده و حتـی      دبیرخانه درخواست خواهـد  
  .ها را پیرامون ابطال یا اصالح قرار بخواهدنفع ابالغ نموده و نظرات آنهاي ذيدولت

  
  مسئولین جبران خسارت. ج

المللـی صـرفاً نـاظر بـه مسـئولیت کیفـري فـردي اسـت و         رسیدگی در دیوان کیفري بین
الـزام بـه   .  یفري اشـخاص حقـوقی فاقـد صـالحیت اسـت     دیوان در رسیدگی به مسئولیت ک

 75مـاده   2موجـب بنـد    بـه . جبران خسارت نیز تنهـا نـاظر بـه اشـخاص حقیقـی خواهـد بـود       
علیـه صـادر نمـوده و نحـوه جبـران      تواند مستقیماً دستوري علیه محکـوم اساسنامه، دیوان می

داد، غرامت و اعاده وضـع بـه   تواند در قالب استردیدگان را تعیین نماید؛ که میخسارت بزه
هـاي مربـوط بـه    تواند درصورت اقتضا، دستور دهد که پرداخـت دیوان می. حال سابق باشد

  .جبران خسارات از طریق صندوق امانی صورت گیرد
دیدگان در اساسنامه دیـوان کـه مشـابه    بینی امکان جبران خسارت براي بزهباوجود پیش

المللی موقت نیز مشـاهده  هاي کیفري بینسنامه دادگاهصورت محدودتري در اساآن البته به
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الاقـل جـرایم مربـوط بـه حقـوق      (المللی شود، در خصوص جبران ضرروزیان جرایم بینمی
صـورت  هـا اسـت زیـرا درغیـراین    اي براین باورند که مسئولیت متوجـه دولـت  ه، عد)جنگ

مفهـوم  ) 263: 1380دلی، بیگـ ضـیائی . (شدن مبناي مسئولیت وجـود دارد بسا امکان لوثچه
کننده است زیرا در عمـل تحقـق آن بـا    المللی، مفهومی فریبنده و گمراهجبران خسارت بین

دهـد کـه تعـداد    المللی نشـان مـی  هاي موردي بینموانع بسیاري مواجه است و تجربه دادگاه
اي هـ زیادي از متهمان در ادعاي فقر، عسروحرج و حتی ادعاي عدم امکان پرداخـت هزینـه  

ایـن امـر ضـرورت طـرح مسـئله مسـئولیت       ) 79: 1388اسـدي،  سـادات .(انـد دفاع موفق بوده
  .کندالمللی مطرح میها را در قبال وقوع جنایات بیندولت

هـا در ارتکـاب   هـا در خصـوص مداخلـه آن   تواند نسبت به مسـئولیت دولـت  دیوان نمی
هـا بـه پرداخـت    دولـت  کـردن المللـی رسـیدگی نمایـد و عـدم امکـان محکـوم      جنایات بـین 

رابرتسـون،  .(رودالمللی به شمار مـی هاي کلیدي جنبش عدالت بینخسارت، یکی از ضعف
ــزه   )49: پیشــین ــوق ب ــا حق ــایر ب ــز مغ ــدالت ترمیمــی نی ــران  از منظــر ع ــدگان در حــق جب دی

این امر در سطح حقوق ملی مستلزم مشـارکت دولـت در   . هاي وارده بر خود استخسارت
  .رت درصورت عجز بزهکار استزمینه جبران خسا

موجـب   بـه .تا حدي این ایراد را مرتفع کرده است 75ماده  6رسد که بند حال، به نظر میبااین
دیـدگان کـه در   اي تفسیر شود که بـه حقـوق بـزه   نباید به گونه 75این بند، موارد مذکور در ماده 

رو اگر در حقـوق داخلـی امکـان    نازای. اي وارد سازدالمللی مقرر شده لطمهحقوق داخلی  یا بین
توانـد از طریـق   دیـده مـی  بینـی شـده باشـد، بـزه    مسئولیت دولت براي جبران چنین خساراتی پیش

هـا در جبـران   البتـه مسـئولیت دولـت   . سازوکارهاي داخلی در صدد جبران خسارت خـود برآیـد  
ان حـدود شصـت   گونـه کـه دولـت آلمـ    سابقه نیست، آنالمللی بیخسارات ناشی از جنایات بین

  )489: پیشینرابرتسون،.(میلیارد دالر به قربانیان هولوکاست غرامت پرداخت نموده است
غیر از منـابعی  (دیدگان از طریق منابع صندوق امانی بینی امکان جبران خسارات بزهپیش

قواعـد   98ماده  5موجب بند  ، به)شودکه از سوي بزهکار براي جبران خسارت پرداخت می
تواند تا حدي ایرادهـاي مربـوط بـه عـدم شناسـایی مسـئولیت دولـت را        و ادله، میدادرسی 

دیـدگان کـافی   البتـه درآمـدهاي صـندوق امـانی بـراي جبـران خسـارت بـزه         1.برطرف کند
                                                                                                                       

دیدگان را در پرونده مطروحه علیه المللی نخستین حکم به جبران خسارت بزهدیوان کیفري بین 2012اوت 7در  .1
سال در نظام وظیفه و  15دادن کودکان زیر داد که سابق بر آن، محکوم به مداخله)Thomas Lubanga(توماس لُبنگا
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. رو، سعی بر شناسایی منابع جدید درآمدي براي این صـندوق شـده اسـت   نخواهد بود ازاین
ان یا مجمع دول عضو به صندوق امـانی اشـاره   بر تخصیص بخشی از بودجه دیو سام گرکاو

دسترسـی  کند که بعیـد اسـت درآمـدهاي اضـافی و قابـل     حال تصریح میاما درعین. کندمی
براي صندوق امانی وجود داشته باشد و دیگر آنکه برخی براین استدالل هستند که صندوق 

توانـد  بنابراین نمی. دکننهایی است که با آن همکاري میامانی مستقل از اشخاص و سازمان
منبـع مـالی دیگـر کـه ممکـن اسـت در جهـت تقویـت         )40: 1388گرکاو ،.(مفید واقع شود

اساسـنامه   116موجب مـاده   هاي داوطلبانه، بهصندوق امانی مورد استفاده قرار گیرد، کمک
-کند، کمکهاي عضو تصویب میهایی که مجمع دولتتواند طبق مالكدیوان می: است

هـا و نهادهـاي دیگـر را    المللی، اشـخاص، بنگـاه  هاي بینها، سازمانلبانه حکومتهاي داوط
هـاي داوطلبانـه در   تواند در چارچوب این مـاده نسـبت بـه جـذب کمـک     دیوان می. بپذیرد

.دیدگان اقدام کندجهت تقویت صندوق امانی و جبران خسارت بزه
  
  نتیجه

هاي جدید توسط اندیشمندان ح اندیشهو طر» اصالح و درمان«با افول تدریجی رویکرد 
نظریه عدالت ترمیمی نیـز  . هاي جدید باز شدعرصه حقوق کیفري، زمینه براي رواج اندیشه

هـاي جوامـع سـنتی، بـا تأکیـد بـر نقـش        هاي نوین بود که با الهـام از تجربـه  یکی از دیدگاه
یمی بـر ایـن اعتقـاد    عدالت ترم. دیده و بزهکار و جامعه محلی پابه عرصه وجود گذاشتبزه

است که عدالت کیفري سنتی با تأکید بر نقش دولت در رسیدگی به جرایم بزهکاران و بـا  
دیده و جامعه محلی متأثر از وقوع جرم را ناحق حق بزهنوع کیفرهاي تحمیلی بر بزهکار،  به

تقیم، دیـدگان مسـتقیم و غیـر مسـ    گویی بزهکار در قبال بـزه در پیگیري بزه ارتکابی و پاسخ
                                                                                                                       

-مرحله مهم تاریخی براي بزه«عنوان یک  ی از این امر بهرییسه صندوق امانرییس هیئت. استفاده از آنها در جنگ شده بود
هاي مطابق اعالم او با توجه به منابع موجود صندوق امانی که عمدتًا از کمک. توصیف کرد» المللیدیدگان جرایم بین

ق امانی رییسه صندوها ناشی شده است و با توجه به اعالم دادگاه مبنی بر اعسار شخص محکوم، هیئتداوطلبانه دولت
مطابق اعالم او در شرایط کنونی، منابع صندوق براي . دیدگان، قصد خود را براي جبران خسارت اعالم کرده استبزه

جبران خسارت براي  لُبنگادر پرونده . دهدسوم کل منابع آن را تشکیل میمیلیون یورو است که یک 2/1جبران خسارت 
براي توضیحات بیشتر، . اشخاص دیگري نیز شایسته جبران خسارت باشند که ممکن استدیده تأیید شد درحالیبزه 85
  :ك.ن

http://www.trustfundforvictims.org/news/trust-fund-victims-welcomes-first-icc-
reparations -decision-ready-engage
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مصــادره نمــوده اســت و الزم اســت کــه بــه مثابــه دعــاوي مــدنی، در دعــاوي کیفــري نیــز  
هـاي اصـلی دعـوي تلقـی شـده و      دیدگان مستقیم و غیرمستقیم در کنار بزهکـار، طـرف  بزه

) و نـه دولـت  (هـا  دادرسی کیفري در وهله نخست در راستاي حمایت از منافع و مصالح آن
هـاي حقـوق داخلـی    تـدریج جایگـاه خـود را در نظـام    لت بهاین شیوه جدید عدا. تلقی شود

تر از گذشته نموده و عدالت کیفري موجود را به سـمت عـدالت سـنتی موجـود در     پررنگ
المللی نیز عـدالت ترمیمـی راه خـود را    در عرصه عدالت کیفري بین. جوامع سنتی سوق داد

ی و آشـتی، زمینـه بـراي    یـاب هـاي حقیقـت  گشوده است و از طریق نهادهایی چون کمیسیون
  . الملل گشوده شده استبحث از عدالت ترمیمی در حقوق کیفري بین

االجراشـدن آن  المللی در اواخر سده بیستم و الزمبا تصویب اساسنامه دیوان کیفري بین
المللی ایجاد شـد  اي دایمی براي رسیدگی به جنایات بینویکم، محکمهدر اوایل قرن بیست
المللـی بـراي   کیفرمـانی جنایتکـاران بـین   تـرین اهـداف آن، مقابلـه بـا بـی     کـه از جملـه مهـم   

بررسـی اساسـنامه دیـوان کیفـري     . پیشگیري از تکرار ارتکاب چنین جرایمی درآینده است
این امر را مشـخص  » قواعد دادرسی و ادله«المللی و سایر اسناد مربوط به دیوان، ازجمله بین
ان، بر مبناي عدالت کیفـري سـنتی شـکل گرفتـه اسـت و      کند که فرایند دادرسی در دیومی

دیـدگان  و نـه حمایـت از منـافع بـزه    » حفظ صلح و امنیت جهـانی «هدف اصلی و اولیه آن، 
حال پرتوهایی از رویکـرد عـدالت ترمیمـی    بااین. مستقیم و غیرمستقیم  یا حتی بزهکار است

دیـدگان در فراینـد   مشـارکت بـزه   تأکید اساسنامه بر. در اساسنامه دیوان انعکاس یافته است
دیدگان و نیز صـدمات  دیدگان و توجه به نظرات بزهدادرسی و حکم به جبران خسارت بزه

توانـد  ویژه در احکام کیفري دیـوان مـی  ها در اخذ تصمیمات توسط دیوان و بهوارده به آن
  .در این راستا تعبیر شود

توان هاي کیفري ملی، میسطح نظامهاي ترمیمی در با توجه به گسترش تدریجی آموزه
ایـن  . کـار رود المللی نیز بـه ها در راستاي رسیدگی به جنایات بینامیدوار بود که این آموزه

المللـی رسـیدگی بـه ایـن جنایـات      تواند در سطح ملی و هم در سطح مراجع بـین امر هم می
عمـومی حقـوق کـه    اساسنامه دیوان، اصول  21ماده  1بند ) ج(مطابق قسمت . صورت گیرد

شود، یکی از منابع حقـوقی  هاي حقوقی جهان استخراج میتوسط دیوان از قوانین ملی نظام
توان امیـدوار بـود بـا بسـط کـاربرد      موجب این امر   میبه. شودقابل اجرا در دیوان تلقی می

ها جزء محتواي حقوق هاي عدالت ترمیمی در سطح حقوق  ملی کشورها، این آموزهآموزه
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هـاي ترمیمـی در   تر آمـوزه ابل اجرا توسط دیوان تلقی شده و مسیر را براي کاربرد گستردهق
  .المللی هموار کندفرایندها و برایندهاي دیوان کیفري بین
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