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The Statute of the International Criminal Court allows the victims whose 

personal interests have been damaged by the occurrence of crimes under 

the jurisdiction of the Court, under certain conditions, to participate in 

the proceedings. This issue has been explained more precisely in the 

provisions of the court's rules of procedure and evidence, as well as the 

judicial procedure of this authority. Also, the intervention of the victims 

in the criminal proceedings before the court has been specified. The 

focus on the rights of the victims and issues related to them in the 

International Criminal Court is much more than in the courts of 

Yugoslavia and Rwanda. Attention to the rights of victims has increased 

in international and internationalized criminal authorities that were 

established after the International Criminal Court. In total, there are two 

approaches regarding the provisions of the Court's statute regarding the 

participation of the victims; The first point of view has a positive view 

of this issue, but the second point of view considers this participation as 

having bad effects on international criminal proceedings. 

 

Corresponding Author’s Info 

ORCID: 0000-0003-3166-1787 

 TELL: +982335256001 

Email: drmomeni.law@pnu.ac.ir 

Article history: 

Received: 10 Oct 2022 

Revised: 09 Nov 2022 

Accepted: 25 Nov 2022 

Published online: 22 Dec 2022 

Keywords: 

Victim’s Rights, Criminal 

Proceedings, Victim, 

International Criminal Court. 

This is an open access article under the CC BY license.                                      © 2022 The Authors. 

How to Cite This Article: Khalili Samani, L; Momeni, M & Milani, AR (2022).“Guaranteeing the Victim's Right to 

Be Present in the Proceedings of the International Criminal Court”. Journal of Comparative Criminal Jurisprudence, 

2(4): 33-45. 



 

 فقه جزای تطبیقی فصلنامه
www.jccj.ir 

 

 

 0410 زمستان ،چهارم، شماره دوم دوره

 

 المللیدیده در فرایند دادرسی دیوان کیفری بین تضمین حق حضور بزه

 

 3علیرضا میالنی ،2مهدی مؤمنی ، 0لیال خلیلی سامانی

 .، ایرانتهران، دانشگاه آزاد اسالمی، شهرقدسواحد  دانشکده علوم انسانی،گروه حقوق، ، شناسی حقوق کیفری و جرم دانشجوی دکتری .1

 (نویسنده مسؤول) .ایران تهران، ،پیام نوردانشگاه ، کیفری حقوق، گروه یاراستاد .2

 .، ایرانتهران، دانشگاه آزاد اسالمی، شهر اسالمواحد  شناسی، حقوق کیفری و جرم، استادیار .3

 

 چکیده  اطالعات مقاله

 پژوهشی: نوع مقاله

 44-33: صفحات
 

المللی کیفری به قربانیانی که منافع شخصی آنها از رهگذر وقوع جرایم  اساسنامه دیوان بین
. دهد دیده، تحت شرایطی اجازه مشارکت در جریان دادرسی را میدر صالحیت دیوان، آسیب

تر این بیان کلی، در مقررات قواعد دادرسی و ادّله دیوان و نیز رویه قضایی این مرجع، دقیق
دیدگان در فرایند دادرسی کیفری نزد دیوان مشخص شده  تبیین شده و چگونگی مداخلة بزه

المللی کیفری بسیار  دیدگان و مسایل راجع به آنان در دیوان بین تمرکز بر حقوق بزه. است
دیدگان در مراجع کیفری  رویکرد به حقوق بزه. های یوگسالوی و رواندا است دادگاه فراتر از

اند نیز بیشتر  المللی کیفری تأسیس شده ای که بعد از دیوان بین المللی شده المللی و بین بین
در مجموع دو نگاه درخصوص مقررات اساسنامه دیوان در باب مشارکت . شده است

دگاه اول نگاهی مثبت به این موضوع دارد؛ اما نگرش دوم، این دیدگان مطرح است؛ دی بزه
 .کند المللی تلقی می مشارکت را واجد آثار سوء بر دادرسی کیفری بین
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دیده، دادرسی کیفری،  حقوق بزه
 .المللی دیده، دیوان کیفری بین بزه

 .دارندبه صورت غیرتجاری را  حاضراجازه توزیع، ترکیب مجدد، تغییر جزئی و کار روی  خوانندگان این مجله،

 .باشد می ، متعلق به نویسندهاین مقاله انتشار تمامی حقوق  ©
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 مقدمه

دیده دلیل وقوع جرم آسیب قربانیانی که منافع شخصی آنها به
است، تحت شرایطی اجازه مشارکت در جریان دادرسی را در 

در این مقاله ابتدا مفهوم . المللی دارا هستند دیوان کیفری بین
المللی کیفری  دیده در سنجه مقررات دیوان بین و جایگاه بزه

بررسی شده و سپس پیشینه این حق، ادله موافقان و مخالفان 
ط اعمال آن بررسی خواهد دیده در دیوان و شرای حضور بزه

 .شد

دیده در سنجه مقررات دیوان همفهوم و جایگاه بز -0
 المللی کیفری بین

 دیده  مفهوم بزه -7-7
گان دید بزهه، از اعالمیه دید بزهتعریف عام مقررات دیوان از 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد گرفته  7871مصوب سال 
که در اساسنامة ای  این تعریف، در هر سه حوزه. شده است

: بینی شده است، یعنی گان مقرراتی پیشدید بزهبرای حقوق 
گان، زمینة مشارکت آنان در فرایند دید بزهحوزه حمایت از 

قواعد . یکسان کاربرد دارد دادرسی و جبران خسارت، به
دادرسی و ادله دیوان، اشخاص حقیقی و حقوقی را با وجود 

  .کرده است شرایطی تحت عنوان قربانی، شناسایی

ه کسی است دید بزهقواعد دادرسی و ادله دیوان،  71بنابر ماده 
« آسیب»مقررات دیوان از مفهوم . دیده است 7«آسیب»که 

لذا مفهوم یاد شده تاب تفاسیر  دهد؛ نمی دست تعریفی به
دیوان در قضیه لوبانگو برای تعریف این . مختلف را دارد

عمومی سازمان ملل مجمع  5001مفهوم، به قطعنامة سال 
اصول بنیادین و راهنمای ناظر بر حق »متحد با عنوان 

های  گان بر دریافت غرامت و جبران خسارت بابت نقضدید بزه
 «ی حقوق بشر و حقوق بشردوستانهالملل بینفاحش مقررات 

اصول فون »که اصطالحًا از آن به  (07: 7680نژاد،  حسینی)

                                                           
1 - Harm 

ین رویه قضایی محاکم شود و همچن می یاد 5«بسیونی/بوون
 6.ی حقوق بشر، تمسک جسته استالملل بین

ایراد آسیب به شخص حقیقی را شامل  ،رویة قضایی دیوان
ایراد ضربه، جراحت و خسارت که دربردارنده لطمات مادی، 

باید فرد البته  .است، دانسته است( یا عاطفی)جسمی و روحی 
لطمة  ،به عبارت دیگر. شخصًا متحمل آسیب شده باشد

ولی این بدان  .گی استدید بزهشخصی یا فردی، مالک تعیین 
دیدگان مستقیم معنا نیست که در مقررات دیوان فقط بزه

کسانی که جنایت مباشرتًا نسبت به ایشان رخ داده است، 
گان غیر مستقیم از قبیل دید بزه، بلکه اند داخل در تعریف شده

نیز ذیل تعریف سربازان، -اعضای خانوادة متوفی یا کودک
  .گنجدمیدیده بزه

تواند رویة قضایی دیوان درخصوص اینکه فرد متوفی هم می
مصداق تعریف قربانی قرار گیرد، متفاوت است؛ برخی شعب 

 متوفیان را داخل در تعریف و برخی خارج از آن 0مقدماتی

 1.اند دانسته
 

باید ه دید بزهنکته شایان توجه دیگر اینکه، لطمة وارد شده به 
ناشی از جرایم مشمول صالحیت ذاتی، سرزمینی و زمانی 

اثباتی، برای ایراد طبق رویة قضایی دیوان، ادله . دیوان باشد
آسیب و ارتباط آسیب واردشده با جرم موضوع دادرسی الزم 

                                                           
2 - Van Boven/Bassiouni Principles 

3 - lubanga Case No. ICC-01/04-01/06-1119, para. 92, &, Case No. 

ICC-01/04-01/06-1432, Judgment on the Appeals of the Prosecutor 

and the Defence against Trial Chamber I’s Decision on Victims’ 

Participation of 18.1.2008, Appeals Chamber, 11 July  2008,  

paras. 20 and 33. 

4 - Situation in Darfur, Case No. ICC-02/05-111-Corr Corrigendum 

to Decision on the Applications for Participation in the 

Proceedings of Applicants a/0011/06 to a/0015/06, a/0021/07, 

a/0023/07 to a/0033/07 and a/0035/07to a/0038/07, Pre-Trial 

Chamber I, 14 December 2007,  para. 36 . 

5 - Prosecutor v. Bemba Gombo Case No. ICC-01/05-01/08-320, 

Fourth Decision on Victims’ Participation, Pre-Trial Chamber III,  

12 December 2008, para. 40. 



 المللی دیده در فرایند دادرسی دیوان کیفری بین تضمین حق حضور بزه 63/ انو همکار خلیلی سامانی

 

به قضیه دیگر، متفاوت است و ای  حسب مورد از قضیه ،است
  7.نظر گرفت کلی برای همة موارد درای  توان قاعدهنمی

قربانیان » ،قواعد دادرسی و ادلة دیوان 71مادة  5مطابق بند 
ها یا مؤسساتی باشند که هر یک از اموالشان  ممکن است سازمان

که به امور مذهبی، آموزشی، هنری و علمی یا خیریه اختصاص 
هایشان یا سایر اماکن و  یافته و یا بناهای تاریخیشان یا بیمارستان

ه به اهداف بشر دوستانه اختصاص یافته، متحمل لطمة اموال آنهاک
 بنابراین اشخاص حقوقی نیز تحت شرایطی .«مستقیم شود

 .ه قلمداد شونددید بزهتوانند،  می

 دیده جایگاه بزه -7-5
خالف دو ، برمقررات اساسنامه و آیین دادرسی و ادله دیوان

جریان دادگاه موقت پیشین، امکان حضور مستقل قربانیان در 
شعب مختلف دیوان اعم از  5.دادرسی را فراهم آورده است

مقدماتی، بدوی و تجدیدنظر حسب مورد، بر چگونگی استیفای 
یکی از . نظارت دارند ،حق دادخواهی قربانیان نزد دیوان

دیدگان و حق متهم بر مالحظات، ایجاد توازن بین حقوق بزه
گان در دید زهببا وجود پذیرش حضور . دادرسی عادالنه است

ه از جایگاه شاکی و دید بزهاما  ،فرایند دادرسی کیفری دیوان
دادرسی حقوق نوشته، برخودار های  مدعی خصوصی در نظام

  (71: 7685دیهم، ) .نیست

ی، در عمل امکان الملل بینگان در جرایم دید بزهواسطة تعدد  به
جع تشریفات را ،بعالوه. دیوان وجود ندارد آنان در حضور همه
دیدگان در فرایند تجویز حضور بزه درخصوصگیری به تصمیم

این . تواند به کندی جریان دادرسی بیافزایددادرسی نیز می
 میزان مشارکت. تشریفات، وقت گیر و هزینه بر است

در طول یک دهة گذشته  ،گان به موازات فعالیت دیواندید بزه
                                                           
1 - Prosecutor v. Kony et al. Case No. ICC-02/04-01/05-371, 

Judgment on the Appeals of the Defence against the Decisions 
Entitled "Decision on Victims' Applications for Participation 

a/0010/06, a/0064/06 to a/0070/06, a/0081/06, a/0082/06, 

a/0084/06 to a/0089/06, a/0091/06 to a/0097/06, a/0099/06, 
a/0100/06, a/0102/06 to a/0104/06, a/0111/06, a/0113/06 to 

a/0117/06, a/0120/06, a/0121/06 and a/0123/06 to a/0127/06" of 

Pre-Trial Chamber II, Appeals Chamber 23  February 2009, para. 
38 . 

 63اساسنامة  و مواد  86از مادة  3و بند  51از مادة  3، بند 51از مادة  3بند  -  

 .ادلة دیوانقواعد دادرسی و  13تا 

به  ،در جریان رسیدگی به قضیة لوبانگا. افزایش یافته است
-ICC) .ه اجازه حضور در جریان دادرسی داده شددید بزه 756

ASP/10/39, 2011: 6)  633در قضیة کاتانگا و سایرین نیز 
. قربانی به واسطة وکالیشان در جریان رسیدگی حاضر بودند

تعداد  5077ة سوم بدوی نیز تا اکتبر در قضیة گمبو، نزد شعب
  .اند مجاز به حضور در فرایند دادرسی شده ،قربانی 7377

ه تقاضای حضور در جریان دید بزه 7078نیز  5077تا آگوست 
رسیدگی به وضعیت ساحل عاج را نزد شعبة سوم مقدماتی 

تعداد مواردی که  5077تا اکتبر  5070از اکتبر . اند ثبت کرده
گان را در دید بزهگان، وکالت دید بزهضدت قضایی دفتر معا

، اند مطرح شده نزد دیوان برعهده داشتههای  قضایا و وضعیت
درصد نسبت به سال قبل، افزایش یافته و تا آن تاریخ  75

-ICC) .دار شده استقربانی را این نهاد عهده 5778وکالت 

ASP/10/39, 2011: 97) 

وضعیت در جمهوری نخستین بار در جریان رسیدگی به 
دموکراتیک کنگو، شعبة اول مقدماتی اجازه داد که وکالی 

وضعیت  درخصوصگان در مرحلة تحقیقات مقدماتی دید بزه
مذکور حتی پیش از آنکه دادستان، مظنون یا متهمی را 

ای را مطرح کند، به نمایندگی تشخیص دهد و پرونده یا قضیه
ُلد ُژوردای برخی قاضی ِک. از موکالنشان حاضر شوند

فرانسوی، رئیس شعبة اول مقدماتی را مروج شیوة دادرسی 
که در  از جمله فرانسه ،منبعث از سنت دادرسی حقوق نوشته

طور فعال در دادرسی کیفری حاضرند،  هب ،دیدگانبزه آن
این موضوع که  (778: 7680میرمحمد صادقی، ) .اند دانسته

تجویز حضور  درخصوصشعبة اول مقدماتی، تصمیماتش 
گان را قابل تجدیدنظر خواهی ندانسته است، نشان از دید بزه

 .هم عقیده بودن سایر قضات شعبه با رئیس شعبه دارد

ه بر حضور در فرایند دادرسی، نباید با دیگر دید بزهحق عام 
در  .گان و جبران خسارت خلط شوددید بزهاقدامات حمایتی از 

رائة تقاضا و طرح دعوی داشته خود قربانیان حق اها  این زمینه
در مواقعی که به . شوند می و طرف دعوی محسوب

آنها طرف  ،علیه، حق حضور در جریان دادرسی دارد جنٌیم
شوند و حقوق شان به عنوان اشخاص  نمی دعوی محسوب
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شریعت ) .حاضر در فرایند دادرسی، مقید به شرایطی است
  (86: 7617باقری، 

گان در دید بزهناظر بر حق حضور  ،اولین تصمیمات دیوان
دکترین نیز . مرحلة تحقیقات مقدماتی و پیش از محاکمه است

ة حضور قربانیان در فرایند این رویة قضایی به مسئأ با توجه به
با توجه به اینکه تصمیمات . دادرسی توجه نشان داده است

دیدگان در زمرة قرارهای ِاعدادی است راجع به مشارکت بزه
قابل  ،گیرندهدر صورت موافقت مرجع تصمیم که تنها

باشد و با توجه به اینکه شعب دیوان در  می تجدیدنظرخواهی
پذیرش و تجویز حق تجدیدنظر خواهی ِاعدادی محتاطانه 

 ,Prosecutor v. Thomas lubangaDyilo) .کنند می عمل

Case No. ICC-01/04-01/06-925)  ،شعب تجدیدنظر
با وجود . اند در این خصوص را داشتهمجال اظهار نظر  کمتر

این، به واسطة تشتت در رویة قضایی شعب مقدماتی و بدوی 
دیوان، مداخلة شعب تجدیدنظر در این قضیه در مواردی الزم 
شده است و دیوان آرای پژوهشی نیز در موضوع مشارکت 

درسوابق خود  ،از جمله در همان قضیة لوبانگو گان،دید بزه
  .دارد

که بعد از دیوان ای  ی شدهالملل بینی یا الملل بینیفری مراجع ک
ی کیفری متولد شدند، با تأسی به رویکرد دیوان نسبت الملل بین
گان را برای مداخله در فرایند دید بزهگان، حقوق دید بزهبه 

العاده  شعب فوق. اند دادرسی کیفری به رسمیت شناخته
در فرایند دادرسی  گاندید بزهتأکید فراوانی بر حضور  ،کامبوج

و حق ایشان بر اقامة دعوی بابت جبران خسارت معنوی یا 
دادگاه ویژه لبنان نیز با اقتباس از مقررات  7.جمعی دارد

گان، حق دید بزهی کیفری، برای الملل بیناساسنامة دیوان 
. حضور و مشارکت در فرایند رسیدگی کیفری قایل شده است

طبق مقررات دادگاه ویژه لبنان اقامه دعوی خسارت باید نزد 

                                                           
مکرر مکرر  33مکرر مکرر مکرر و  33مکرر مکرر، 33مکرر،  33، 33مواد  -  

العاده کامبوج، مقررات مفصلی در خصوص  حق  مکرر قواعد داخلی شعب فوق

حضور و مشارکت بزه دیدگان در فرایند دادرسی و نیز مطالبة ضرر و زیان ناشی 

 .از جرم وضع کرده است

ی صالح داخلی لبنان صورت گیرد و دادخواهی برای ها دادگاه
  5.جبران خسارت مشمول صالحیت دادگاه ویژه نیست

سی کیفری دیده در فرایند دادر پیشینه حق مشارکت بزه -5
 المللی بین

مصوب مجمع عمومی سازمان ملل  7871گان دید بزهاعالمیه 
ی با موضوع به رسمیت الملل بینمتحد، نقطه عطفی در اسناد 

اصول راهنمای ». گان استدید بزهشناختن نقش و جایگاه 
شورای  5001مصوب سال « ه و شاهد جرمدید بزهکودکان 

نیز از  6(اکوسوک) اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد
 مسألهنحو محدودتر به  ی است که بهالملل بینجمله اسناد 

در کنار این . پردازد می گان در جریان دادرسی کیفریدید بزه
ای از جمله مصوبات ی و نیز برخی اسناد منطقهالملل بیناسناد 

 مسألهنیز به طرح  1و اتحادیه اروپا 0قدیم و جدید شورای اروپا
 .ی کمک نمودندالملل بینر عدالت کیفری دیدگان دبزه

ی موردی، در دهه الملل بینهمزمان با تأسیس محاکم کیفری 
دیدگان در میالدی الگوهای مختلفی از مشارکت بزه 7880

شک یکی  بی. فرایند دادرسی محل بحث و بررسی قرار گرفت
ی از تأسیس محاکم کیفری الملل بیناز اهداف جامعه 

ی الملل بینی، التیام آالم قربانیان کشتارها و جنایات الملل بین
جبران لطمات به قربانیان شکل واحدی  ،با این حال. است

. توان اشکال متفاوتی را برای آن متصور شد می ندارد و
تنها بر دوش یک مرجع یا  توان نمی عالوه این وظیفه را به

 . ی یا داخلی نهادالملل بینمحکمه 

                                                           
2- Agreement between the United Nations and the Lebanese 

Republic on the Establishment of a Special Tribunal for Lebanon, 

S/RES/1757 (2007), 30 May 2007, Annex, Article 17. 

3- Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and 

Witnesses of Crime, ECOSOC resolution 2005/20, 22 July 2005. 

4- European Convention on the Compensation of Victims of 

Violent Crimes, 24 November 1983; Recommendation of the 
Committee of Ministers to Member States on the Position of the 

Victim in the Framework of Criminal Law and Procedure, 28 June 

2005 (R(85)11). 

5- Council Framework Decision on the Standing of Victims in 

Criminal Proceedings, 2001/220/JHA, 15 March 2001; Council 

Framework Decision on Combating Trafficking in Human Beings, 
2002/629/JHA, 19 July 2002. 
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ی کیفری یوگسالوی و ها دادگاهین دادرسی از آنجایی که آی
ال داشت، در  به سنت کامن رواندا ساختار و ماهیتی متمایل

های این دو گان نیز در جریان رسیدگیدید بزهنتیجه نقش 
های  گان در دادرسیدید بزهنقش . دادگاه محدود بود

ی موردی، حضور در جایگاه شهود و گواهی دادن بر ها دادگاه
این نقش به . بر ایشان و دیگران گذشته بود آنچه بود که

حدی محدود بود که حتی طرف دعوی استرداد اموال نیز 
آمد، گان پیش میدید بزهاسترداد اموال  مسألهنبودند و چنانچه 

 قدم کننده، رأسًا در این امر پیشدادستان و یا شعبه رسیدگی
  7.شد می

های هگان در دادگادید بزهرنگ  این نقش فرعی و کم 
به طور مثال حین . یوگسالوی و رواندا مورد انتقاد قرار گرفت

ی برای یوگسالوی، دولت فرانسه الملل بینایجاد دادگاه کیفری 
با اشاره به اینکه یکی از اهداف تأسیس مراجع کیفری 

دیدگان است، از عدم ی ارمغان آوردن عدالت برای بزهالملل بین
تحقق چنین هدفی لب به گان در دید بزهکفایت نقش فرعی 

 (  Doak, 2005: 98) .شکوه گشود

نسبت  ی موردی، پذیرش نقش بهها دادگاهبا وجود تجربه 
ی در الملل بیندیدگان در اساسنامه دیوان کیفری رنگ بزهپر

گان، مشارکت آنان در دید بزهقالب مقررات ناظر بر حمایت از 
. به سادگی محقق نشد ،فرایند دادرسی و جبران خسارت

گان در جریان دید بزهموضوع چگونگی مشارکت و حضور 
مذاکرات منتهی به انعقاد اساسنامه دیوان در زمره موارد 

در نهایت  (Lӧffelmann, 2006: 270) .مناقشه برانگیز بود
گان دید بزهمختلف، مقررات ناظر به های  از جمع نظرات گروه

در مقایسه با مقررات و رویه  .در اساسنامه دیوان تدوین شد
حقوق  درخصوصی موردی پیشین ها دادگاهقضایی 

یک . آید می حساب بهای  گان، پیشرفت قابل مالحظهدید بزه
ی کیفری الملل بیندیدگاه بر این باور است که مقررات دیوان 

گان خروج از دایره عدالت دید بزهدر زمینه حضور و مشارکت 
 ,Claude & de Hemptinne) .انتقامی محض بوده است

دیدگاه دیگر، الگوی مقرر در  ،در مقابل (312 :2008

                                                           
 
 .ادرسی و ادلة دادگاه های یوگسالوی و رواندامشترک قواعد د 501مادة  - 

ویژه حق مشارکت آنان در  گان بهدید بزه درخصوصاساسنامه 
تواند اثرات سویی بر نظام  می کهای  دادرسی کیفری را تجربه

 ی داشته باشد، قلمدادالملل بیننوپا و متزلزل دادرسی کیفری 
  (Zahar & Göran, 2007: 75) .کند می

دیده در فرایند  توجیهات موافقان و مخالفان مشارکت بزه -6
 المللی دادرسی کیفری بین

گان در فرایند دادرسی دید بزهنقش  درخصوصاز لحاظ نظری  
همدلی مکاتب . اختالف نظر وجود دارد یالملل بینکیفری 

گان به درجات مختلفی در نوسان دید بزهفکری گوناگون با 
فکری طرفدار عدالت انتقامی و سودباوران های  نحله. است

گان در پشت جبهه فرایند دادرسی دید بزهتمایل دارند که 
کیفری قرار گیرند، در حالی که حامیان عدالت ترمیمی 

 .گان در فرایند دادرسی هستنددید بزهخواستار نقش بیشتر 
(Heikkilä, 2004: 23)  

دادرسی داخلی حقوق های  با وجود آنکه در برخی نظام
های  گان در جریان دادرسی کیفری با اصول دادرسیدید بزه

تواند در  می و دیوان اند جمع شده ءترافعی به نحوی از انحا
الهام گیرد، ولی سیاق مشارکت ها  فعالیت خود از این نظام

دیدگان در مقررات دیوان، بدیع و منحصر به فرد است و بزه
دادن شرکت. ستا تدریجی برای آن مهیاهنوز امکان تکامل 

. بر است ای سترگ و هزینهند دادرسی وظیفهدیدگان در فرایبزه
گان در فرایند دید بزهمشارکت  درخصوصمعضالت متعددی 
ی نوعًا الملل بیندیدگان در جرایم تعداد بزه: دادرسی وجود دارد

ه برای ورود آنها احتیاج به تنظیم و ارائ ؛بسیار زیاد است
درخواستی مفصل با ذکر جزییات و شرایط ورود به دعوی 

گان دید بزهاست و متعاقب آن شعب دیوان باید با دقت شرایط 
 ؛یا منع ورود آنان تصمیم بگیرند را بررسی و در نهایت بر جواز

گاه در یک قضیه یا وضعیت چندین تصمیم قضایی 
ی شود که برخ می گان اتخاذدید بزهورود و حضور  درخصوص

در بدو تحقیقات مقدماتی و صرفًا بنابر فرض اینکه متقاضیان 
هرچقدر که . شوند می آیند، اتخاذاحتمااًل قربانی به حساب می

دنبال  دادستان، وکالی مدافع متهمان و شعب تجدیدنظر به
اکثر شعب  در دادرسی هستند،دیدگان تحدید مشارکت بزه

ط حضور واقعی و مقدماتی و بدوی دیوان به قصد تمهید شرای
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دستانه دیدگان در جریان دادرسی رویکردی گشادهمعنادار بزه
رحال رویه قضایی ه به .اندنسبت به این موضوع در پیش گرفته

تاکنون یکدست و هماهنگ نبوده و  ،گیری دیوان در حال نضج
گان و ارتباط دید بزهنقش  درخصوصفراوانی را های  پرسش

ایشان با اصحاب دعوی، حقوق متهمان و کارآیی محاکمات 
 . دامن زده است

ست تا چه حد ا بحث دیگر این است که آنچه در دیوان مجرا
گان و نه وکال و حقوقدانان به دید بزهضامن حضور شخص 

به هر روی، . ستا ها نمایندگی از ایشان در جریان دادرسی
های  کارآمد، نیازمند آزمودن روش دیوان برای خلق سازوکاری

متفاوت است تا در خالل آن، الگوی مناسب حضور و مشارکت 
هنوز زود . گان در دادرسی نضج گیرد و مستحکم شوددید بزه

است تا قضاوت کنیم که تأسی به عدالت ترمیمی در دیوان به 
 ارزد یا خیر؟ البته تا اینجا می هایی که ایجاد کرده دشواری

توجه جدی مبذول  مسألهگفت که دیوان خود به این توان  می
به غیر از حضور  (Muttukumaru, 1399: 491) .داشته است

ه در فرایند دادرسی در وضعیتی شبیه به دید بزهو مشارکت 
شاکی خصوصی، نظام جبران خسارت در دیوان نیز در نوع 
خود بدیع و بازتاب دهندة عناصر عدالت ترمیمی در سطح 

دادرسی های  این ویژگی هم مأخوذ از نظام. ی استلالمل بین
مرسوم در کشورهای تابع سنت حقوق نوشته است که به 
مدعی خصوصی اجازه ارائه تقاضای جبران خسارت ناشی از 

  (O’Hara, 2005: 261) .دهد می جرم را به مرجع کیفری

حق حضور و مشارکت  ،اساسنامه در بیانی کلی 37مادة  6بند 
هایشان دانسته  اعالم نظرات و دغدغه منظور بهگان را دید بزه

گان در دید بزهشاید اولین هدفی که برای مشارکت . است
فرایند دادرسی به ذهن متبادر شود، اجابت میل ایشان به 

ی کشی مشروع از مرتکبان جنایات علیه آنان است، ول انتقام
علیل دیدگان در تجویی بزه کردن به ارضای حس انتقامبسنده

ای  حق بر مشارکت آنان، نگریستن به این حق از دریچه
 . کوچک است

گان، سهیم شدن در دید بزهیکی از اهداف عیان حق مشارکت 
با این . تعقیب متهم و دریافت غرامت و جبران خسارت است

حق مشارکت اهداف دیگری را نیز در خود نهفته دارد از  ،حال

دیده، ایجاد حس ان آسیبجمله ایجاد احساس عدالت در قربانی
گان، مطمئن ساختن قربانیان از دید بزهاحترام و شرافت در 

اینکه حقیقت جنایات برمال شده و مرتکبان به کیفر اعمال 
 Katanga and Ngudjolo Chui, Case) .اند شان رسیده

No. ICC-01/04-01/07-474, paras. 31–44.)  

تواند  می درسیگان در فرایند دادید بزههمچنین مشارکت 
باشد به مرتکب تا به خوبی دریابد چه لطمات و بی نهی

اهداف دیگری، که برای . صدماتی به دیگران وارد ساخته است
 .توان به این فهرست افزود می قربانیان جنبة ترمیمی دارد نیز

ی کیفری الملل بیندر هر صورت با وجود آنکه مقررات دیوان 
گان در جریان دعوای کیفری دید بزهامکان مشارکت و حضور 

را ایجاد کرده است، ولی نباید از نظر دور داشت که تمسک 
گان به چنین حقی عماًل مقدور نیست و چنانچه دید بزهکلیه 

محدودیتی بر این حق ایجاد نشود، ممکن است موجبات 
گان را فراهم آورد و در صورت برآورده دید بزهتوقعات نابجای 

در نهایت . همراه آورد سندی آنان را بهنشدن این توقعات ناخر
ی عدالت را تمام و الملل بینباید گفت توقع اینکه دیوان کیفری 

گان اجرا نماید، تصوری غیرواقع بینانه و دید بزهکمال در حق 
دیوان تنها مرجع و ملجاء  ،به هر حال. عماًل متعذر خواهد بود

ف تأسیس صر. گان نیستدید بزهجبران خسارت و التیام آالم 
 ی بدین معنا نیست که این مرجعالملل بینمرجع کیفری دائم 

و نهادهای عریض و طویل ها  تواند تمام وظایف سازمان می
ی بر دوش الملل بیندولتی و عمومی در سطح ملی را در سطح 

  .گان در آیددید بزهگیرد و از عهدة توقعات 

 دیده در دادرسیشرایط اعمال حق مشارکت بزه -0
گان در فرایند دادرسی را حق دید بزهسنامة دیوان مشارکت اسا

در عین حال تعیین شیوه، مقطع زمانی و  7.ایشان دانسته است
گسترة اعمال این حق، به صالحدید شعب قضایی دیوان در 

قضات برای تجویز . مختلف دادرسی واگذار شده استمراحل 
امل و دیدگان در فرایند دادرسی باید وجود عو مشارکت بزه

شرایطی را احراز کنند؛ نخست آنکه اشخاص متقاضی 
شوند یا محسوب می" دیده بزه"مشارکت، طبق مقررات دیوان 

                                                           
 
 .  86از مادة  3بند  - 
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از رهگذر وقوع جرم در  نه؟ دوم اینکه آیا منافع شخصی آنان
دست رسیدگی، دستخوش تأثیر شده است؟ سوم اینکه آیا 
حضور قربانی در جریان دادرسی به مصلحت و مقتضی است؟ 

ه در فرایند دید بزهنهایت اینکه در صورت تجویز مشارکت 
دادرسی، شیوة مشارکت وی در جریان رسیدگی، مخل و 

 طرفانه نباشد یمعارض با حق متهم بر دادرسی منصفانه و ب
   .(00: 7671والین، )

ای برای انجام ای دو مرحلهدر عمل شعب دیوان، شیوه
ابتدا مجوز . اندچهارگانه یاد شده در پیش گرفتههای  ارزیابی

دیدگان را در فرایند رسیدگی به یک وضعیت یا کلی حضور بزه
 ،های فرایند دادرسیدادهکنند، سپس بنا به رخقضیه صادر می

کنند که اظهارات  می خصوص، اتخاذ تصمیم هر هر مورد بد
 گان باید استماع شود یا نه؟دید بزه

متنوعی  برای اثبات استحقاق به حضور در جریان دادرسی ادلة
معیار اثباتی مقبول شعب دیوان در این . قابل پذیرش است

تر شدن در حال حاضر و با غنی. خصوص، متفاوت بوده است
یار ارزیابی احراز شرایط، چیزی بین معیار رویة قضایی، مع

شباهت به و ارزیابی آزادنه است که بی 7اثباتی در نگاه اول
 در حقوق فرانسه نیست( وجدانی)معیار اقناع درونی 

(Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu 

Ngudjolo Chui, Case No. ICC-01/04-01/07-357) .
ضوعات از جمله هویت قربانیان، برای احراز برخی مو البته

  .تری حاکم استمعیار سخت گیرانه

دیده برای دستیابی به مجوز مشارکت رسمی، باید مصداق بزه
هایی از تعریف مندرج در مقررات دیوان بوده و متحمل آسیب

 Situation in)باشد ِقَبِل جرم تحت صالحیت دیوان شده 

Congo, Case No. ICC-01/04-101, para. 79.). 

رابطه سببیت بین جرم و آسیب واردشده به قربانی ، عالوه هب
تر شدن تحقیقات، احراز زود هنگام با تکمیل. نیز شرط است

تواند وجود رابطه سببیت میان جرم و لطمة وارد به قربانی، می
طور ضمنی حاکی از  که بهچرا. اصل برائت را خدشه دارد کند

رویکرد شعب دیوان به احراز  با وجود آنکه. تقصیر متهم است

                                                           
1- Prima Facie Test. 

 صراحت احراز سببیت را هچنین سببیتی، منعطف بوده است و ب
ارزیابی مقدماتی دانسته که در مراحل بعدی رسیدگی تأثیر 

 ,Bottigliero) کندندارد و بر حقوق متهم خدشه وارد نمی

2014: 998; Pieslak, 2011: 131.)  

د دارد و حذف این ولی همچنان انتقاداتی به این شیوه وجو
 ،ها از فرایند رسیدگی برای تجویز حضور متهمانگونه بررسی
 :War Crimes Research Office, 2007) مطرح است

یکی از مشکالت این است که قربانی جرمی خاص که  .(63
آن آغاز شده و نه متهمان به ارتکاب  درخصوصنه تحقیقات 

های راجع به یک تواند در دادرسی، میاند آن در حال تعقیب
از دل وضعیت در دست ای  وقتی قضیه. وضعیت حاضر شود

بررسی بیرون آمد، آنگاه تازه باید میان آسیب وارد شده به 
تصمیم . پیوند وجود داشته باشد ،اتهام احتمالی متهم قربانی و

وجود منفعت  شعبه بدوی در قضیه لوبانگو که در ارزیابی معیار
ز پیوند میان آسیب و جرم در دست شخصی قربانی، لزوم احرا

 رسیدگی را مراعات نکرده بود، در شعبة تجدیدنظر نقض شد
(Lubanga, Case No. ICC-01/04-01/06-1119, 

paras. 93-95).  

مفهوم منفعت شخصی عنصر مهم دیگری در تجویز مشارکت 
کنون در رویه قضایی دیوان تا. رسیدگی استقربانی در جریان 
در این . وم معیاری به دست نداده استتفسیر این مفه

نخست اینکه منفعت : خصوص باید به چند نکته توجه کرد
دستخوش تحول  ،قربانی، در خالل مراحل رسیدگی نزد دیوان

به این معنا : زیرا منافع قربانیان بسیار عام و کلی است. شودمی
مرتکبان »و « جرایم مرتکبان تحقیق شده درخصوص»که 

-Situation in Congo, Case No. ICC) .«شناسایی شوند

01/04-101, para. 63.) از دل یک وضعیت  ،اما وقتی قضیه
ای از قربانیان، آید، ممکن است بتوان برای دسته می بیرون

تری را در تعقیب مرتکب شناسایی منفعت شخصی مشخص
نکته دیگر، پرهیز از فروکاستن منفعت قربانی به . کرد

غرامت، به نحوی است که نظام دادرسی استحقاق دریافت 
از نظر رویه قضایی دیوان چنین . کند می امریکن عمل-انگلو

.برداشتی از منفعت قربانی، تفسیر بسیار مضیقی است
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(Lubanga, Case No. ICC-01/04-01/06-1119, 

paras. 98)  

 ،یالملل بیناصواًل توسعه در تعریف منفعت قربانیان در سطح 
های  ی حق حضور مستقل آنها در جریان دادرسیباعث شناسای

ی کیفری شده است، واال صرف درخواست الملل بینمحاکم 
ضرو زیان ناشی از جرم که از پیش حقی مسلم برای 

احراز منفعت های  معیار یکی از ،عالوه هب. گان بوده استدید بزه
قربانیان که البته چالش برانگیز هم هست، خواست و نفع 

 عیین مجازات برای مرتکبان استایشان در ت
(Baumgartner, 2008: 437).  

مقتضی بودن حضور  ،گاندید بزهمعیار سوم، تجویز حضور 
( متهم و دادستان)معمواًل اصحاب دعوی کیفری . آنان است

متعّرض به مصلحت و مقتضی بودن مداخله و مشارکت 
این معیار بنابراین ارزیابی . شونده در فرایند دادرسی میدید بزه

اصحاب دعوی به حضور های  در وهله اول در مقابل اعتراض
البته سایر شرایط و اوضاع و . گیردگان صورت میدید بزه

شعبه مقدماتی در قضیة لوبانگا مشارکت . اند احوال هم دخیل
دیدگان را در شرایط امنیتی موجود در زمان رسیدگی، بزه

 Prosecutor v. Thomas) مقتضی ندانست

lubangaDyilo, Case No. ICC-01/04-01/06-601.).  

مقتضی بودن  در اغلب قضایای مطرح شده نزد دیوان،
شیوة مشارکت قربانیان و نه اصل  درخصوصعمدتًا  ،مشارکت

 ,Situation in Congo) .مشارکت ایشان صورت گرفته است

Case No. ICC-01/04-101, para. 101)  در حالی که
 مسألهیک ،هدید بزه بودن اصل مشارکت مقتضی و به مصلحت

به مصلحت ای  به چه شیوه ،هدید بزهاست و این که مداخله 
باید حین تجویز حضور  ،اول مسألة. دیگری است مسألهاست، 

 ذیل ،دوم مسألهدیده ارزیابی و احراز شود و و مشارکت بزه
ه و حقوق دید بزهشرط چهارم یعنی توازن میان مشارکت 

 .گنجدمتهم، می

ند بر برخی از حقوق دفاعی متهم مؤثر باشد؛ توا ، میمعیار اخیر
برابری . جمله بر حق متهم بر محاکمه بدون تأخیر ناموجهاز

میان متهم و دادستان هم ممکن است با ورود قربانیان برهم 

های  معضل دیگر در این خصوص، جمع میان نقش. بخورد
تجویز مشارکت این . دیدگان استشاهد بزه/متعارض شاکی

با  گان، منوط به عدم تداخل حق مشارکت آنهادید بزهقبیل 
 .Lubanga, Case No) .حق متهم بر دادرسی عادالنه است

ICC-01/04-01/06-1119, paras. 134)  به عالوه رویه
قضایی دیوان، امکان حضور وکیل قربانیان دارای وضعیت 

رایندهای مختلف تحقیقات و دیده، در فبزه/دوگانه شاهد
از قبیل؛ آماده شدن برای ادای شهادت، ادای  ،دادرسی

پزشکی و نیز اطالع های  خذ اظهارات، انجام آزمایشدت، أشها
رسانِی دادستان و وکالی متهم به نمایندگان حقوقی این قبیل 
 شهود را، با توافق اصحاب دعوی، میسر دانسته است

(Prosecutor v. Thomas lubangaDyilo, Case No. 

ICC-01/04-01/06-13790.). 

گان در فرایند دید بزهمداخلة  ،به غیر از موارد چهارگانه فوق
المللی کیفری به واسطة نمایندگان دادرسی نزد دیوان بین

صورت مستقیم حق ارائه لوایح یا  هگیرد و بحقوقی صورت می
ادرسی و ادلة د قواعد 87و  80مواد . ندارند ،نظر شفاهیاظهار

             .(706: 7683خالقی، ) کید دارددیوان بر این امر تأ

در صورت تعدد قربانیان، . ندقربانیان در انتخاب وکیل آزاد هست
در صورت لزوم، . کنند می آنها نماینده حقوقی مشترکی معرفی

 با مساعدت دبیرخانه نماینده مشترکی برای آنان تعیین
گان مهلتی دید بزهتواند برای معرفی وکیل  می دیوان. شود می

در صورت عدم معرفی در مهلت قانونی، خود رأسًا . تعیین کند
دیدگان در صورت لزوم دیوان بزه. وکیلی برای ایشان برگزیند

را با ارائه فهرستی از نمایندگان حقوقی واجد شرایط یاری 
 خواهد نمود و عنداالقتضا وکیل معاضدتی انتخاب خواهد شد

  .(780: 7678فضائلی، )

دیده بر حضور در کلیه مراحل دادرسی نزد دیوان حق بزه -1
 المللی کیفری بین

گان به مرحلة خاصی از فرایند دید بزهحضور و مشارکت 
البته در هر مرحله از . محدود نیست ،دادرسی نزد دیوان

 . گان متفاوت استدید بزهدادرسی، نوع نقش آفرینی 

 



 المللی دیده در فرایند دادرسی دیوان کیفری بین تضمین حق حضور بزه 05/ انو همکار خلیلی سامانی

 

 مرحله شروع به تحقیقات دادستاندر  حضور -1-7
 ی کیفری قربانیانالملل بیناساسنامه دیوان  71طبق ماده 

توانند دادستان را از وقوع جرایم تحت صالحیت دیوان آگاه  می
تواند در تصمیم دادستان مبنی بر ارائه  می این اطالعات. کنند

 مؤثرتقاضای صدور مجوز آغاز تحقیقات به شعبه مقدماتی 
  .(31: 7678پور،  پور و خانعلی انیج) باشد

گان در جریان دید بزهعالوه بر اعالم به دادستان، حضور 
رسیدگی شعبة مقدماتی به تقاضای دادستان برای آغاز 

 بینی پیشقواعد دادرسی و ادله  80مادة  5تحقیقات، در بند 
همچنین در مواردی که دادستان بنابر صالحدید از . شده است
ختن تحقیقات و یا شروع تعقیب خودداری کند، ااند به جریان

حضور در جریان بررسی تصمیم دادستان طبق  قربانیان حق
البته قربانیان رأسًا . در شعبه مقدماتی دارند 16از ماده  6بند 
توانند از تصمیم دادستان بر عدم شروع تحقیق یا ترک نمی

تنها پس از آنکه فرایند . تعقیب تجدیدنظرخواهی کنند
حسب مورد به تقاضای دولت  ،دیدنظر در تصمیم دادستانتج

عضو، شورای امنیت و یا بنا بر صالحدید شعبه مقدماتی، آغاز 
  7.توانند در آن حاضر شوندشد، می

 مرحله تحقیقات مقدماتی در حضور -1-5
گان دید بزهاساسنامة دیوان به حق  37از مادة  6هرچند بند 

اما  ،دیوان اشاره دارد 5«های رسیدگی»برای حضور در جریان 
رویه قضایی دیوان، حضور متهم در جریان تحقیقات مقدماتی 

 Situation) .نیز مجاز شمرده است را« وضعیت»راجع به یک 

in Congo, Case No. ICC-01/04-101, para. 101) 
مواقعی  حضور قربانیان در مرحله تحقیقات مقدماتی محدود به

های راجع بر اختیاراتش به موضوعاست که شعبه مقدماتی بنا
همچنین شعبه تجدیدنظر  .کندبه امر تحقیقات رسیدگی می

مشارکت  منظور بهدیدگان حق عام و کلی برای بزه بینی پیش
را صحیح « وضعیت»یک  درخصوصدر مرحلة تحقیقات 

-Situation in Congo, Case No. ICC) .ندانسته است

01/04-101, para. 59) 

                                                           
 
 .قواعد دادرسی و ادلة دیوان 13مادة  3بند  - 

2
 - Proceedings 

شیوه مشارکت قربانیان در جریان  ،در رویه قضایی دیوان
استماع اظهارات »تحقیقات مقدماتی با عبارتی مبهم از قبیل 

 Situation in) .توصیف شده است« ارائه لوایح»یا « ایشان

Congo, Case No. ICC-01/04-101, para. 71)  در رویه
-شکال نامأنوسی از مشارکت بزهقضایی اولیة شعب مقدماتی، ا

داد از  می مثاًل به ایشان امکان. شده بود بینی پیشدیدگان 
وضعیت،  درخصوصشعب مقدماتی تقاضا نمایند رأسًا 

ساسنامه دیوان در تعارض این امر با مقررات ا. تحقیقات کنند
که وظیفه تحقیقات به دادستان دیوان تفویض شده است؛ چرا

امری استثنایی و  ،شعبه مقدماتی است و مداخله مستقیم
بر همین مبنا، رویه قضایی . محدود به موارد مصرح است

 .مردود شمرد شعب تجدیدنظر، این قبیل اشکال مشارکت را

(Situation in Congo, Case No. ICC-01/04-101, 

para. 71) 

 رسیدگی بدوی درمرحله حضور -1-6

تشخیص  و به محض« وضعیت»با گذار از مرحله بررسی 
یا همان « پرونده»تشکیل  مظنونان به ارتکاب جرایم و

غالبًا زمانی که برای مظنون قرار بازداشت و یا  ،«قضیه»
تعیین حدود و ثغور و میزان حقوق  .شود می احضاریه صادر

 تر گان برای مشارکت در امر دادرسی و شیوه آن آساندید بزه
   .(506: 7680رضوی فرد و فقیه محمدی، ) شود می

مستحق حضور در جریان ای  هدید بزهالقاعده بعد از اینکه  علی
نیاز و بی خاص شناخته شد، باید مستمرًاای  رسیدگی به قضیه

به کسب مجوز مجدد در کلیه مراحل بعدی رسیدگی به آن 
اما رویه قضایی شعب مقدماتی . قضیه نزد دیوان حاضر باشد

حضور برای هر مقطع از دیوان، غالبًا ارائه تقاضای مجزای 
رسیدگی شعبه مقدماتی برای صدور . اند دادرسی را الزم دانسته

حکم جلب، جلسات استماع برای تأیید اتهامات و نیز محاکمه 
نزد شعبه بدوی، مقاطعی از دادرسی هستند که در آن برای 

بر تصریح اساسنامه، حین بنا. دیدگان منفعتی متصور است بزه
ه صالحیت و قابلیت استماع دعوی راجع بهای  رسیدگی

های  گان محق به ارائه دیدگاهدید بزهکیفری نزد دیوان، نیز 
گان در جریان دادرسی از چه حقوقی دید بزهاینکه  6.خود هستند

                                                           
 
 .اساسنامة دیوان 51از مادة  3بند  - 
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اساسنامه فقط به برخی . استای  برخوردارند، بحث جداگانه
-به بزهها  حقوق کلی از قبیل اعالم زمان و نتیجه رسیدگی

و نیز دعوت از ایشان برای ثبت لوایح، بسنده کرده دیدگان 
بخواهد فعاالنه تر در جریان دادرسی ای  هدید بزهاگر . است

مثاًل در جلسات استماع حاضر باشد یا مطالبی را شفاهی به 
  7.استحضار محکمه برساند، باید از طریق وکیل مداخله نماید

گان را از دید بزهالبته شعب دیوان دایره حقوق و مداخالت 
برای آنان حق دسترسی به . اند مقررات اساسنامه فراتر برده

از جمله اسناد محرمانه، ارائة مطالب، حضور در جلسات  اسناد
 بینی پیشعلنی و گاه غیر علنی و حتی پرسش از شهود را 

 Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo)  .اند کرده

Chui, Case No. ICC-01/04-01/07-474) 

 ،محدود در اساسنامهای  حق بر پرسش از شهود با دامنه
رعایت مقتضیات اقتصاد قضایی  ،مقصود. شده است بینی پیش

پور و  جانی) بوده است ،و اجتناب از فراخواندن مجدد شهود
رویه قضایی شعب بدوی و تجدیدنظر  .(86: 7687پور،  خانعلی

حق بر  در قضیه لوبانگو و شعبة مقدماتی در قضیه کاتانگا
گسترش داده است که تبدیل به ای  ازهاند پرسش از شهود را به

به چالش کشیدن ادله مجرمیت و برائت متهم و  حق حضور و
با وجود آنکه تصمیم . حتی قابلیت پذیرش ادله شده است

شعبة بدوی در قضیة لوبانگو مبنی بر توسعة دایره مداخالت 
سیدگی پژوهشی دیدگان در فرایند دادرسی در جریان ربزه

تأیید شد، ولی قضات اقلیت شعبه تجدیدنظر به شدت با 
 ,Lubanga) .تصمیم ابرام شدة شعبه بدوی مخالفت کردند

Case No. ICC-01/04-01/06-1119, paras. 108) 

 ،گاندید بزهتوان گفت اعطای چنین اختیارات وسیعی به  می
ژرمنی -جایگاه آنها را به شاکی خصوصی در نظام رومی

   .نزدیک کرده است

 مرحله تجدیدنظر در حضور -1-0
مرحلة رسیدگی پژوهشی به هر یک از تصمیمات قضایی 

اعم از قرارهای ِاعدادی و حکم به محکومیت یا برائت  دیوان

                                                           
 
 .قواعد دادرسی و ادلة دیوان 13تا  15مواد  - 

 ,Heikkil) شود می متهم و نیز حکم به جبران خسارت اطالق

خواهی و  غرامت درخصوصتصمیمات قضایی  .(271 :2004
در . گان، مصداق این دعاوی هستنددید بزهاقدامات حمایتی از 

رو حق  از این؛ ه ذینفع واقعی تصمیم استدید بزهاین موارد 
تجدیدنظرخواهی از تصمیمات مرجع مقدم را در مرجع باالتر 

  .دارد

بر حضور در گان دید بزه، حق عام در سایر فرایندهای پژوهش
. گفته جاری استفرایند دادرسی، با ضوابط و شرایط پیش

است که آیا منفعت  مسألهحضور آنان در گرو تعیین این 
خواهی مورد نظر، متأثر  شخصی ایشان در جریان پژوهش

خواهد شد یا نه؟ رویة قضایی دیوان حق حضور محدود در 
م را جریان رسیدگی پژوهشی به تصمیم بر آزادی موقت مته

 Prosecutor v. Thomas) به رسمیت شناخته است

lubangaDyilo, Case No. ICC-01/04-01/06-601). 

بنابراین در هر مورد اواًل، باید تقاضای مجدد برای حضور در 
ثانیًا، پس از بررسی قضایی، . خواهی ارائه شودمرحله پژوهش

تصمیم بر جواز یا منع حضور قربانی در مرحلة رسیدگی 
دیده حق بعد از آن است که بزه. شود می وهشی اتخاذپژ

  .حضور در مرحله رسیدگی پژوهشی را خواهد داشت

 گیری نتیجه
-دیدگان در فرایند دادرسی کیفری بینحضور و مشارکت بزه

 بینی پیشالمللی کیفری بار در دیوان بین المللی برای اولین
دیدگان بزهواسطه نمایندگان حقوقی  این حضور به. شده است

دیوان مکلف به معاضدت  ،در عین حال. گیردصورت می
. دیدگان ناتوان از پرداخت حق وکالت وکیل استقضایی بزه

گان در جرایم مشمول صالحیت دیوان و دید بزهتعداد فراوان 
تمایل بسیاری از آنان برای مداخله در فرایند دادرسی باعث 

ف معاضدت قضایی منابع مالی دیوان بیش از پیش، صر ،شده
عالوه تفسیر موسع رویه قضایی از دامنه و  به. گان شوددید بزه

دیدگان در دادرسی موجب شده هم، حدود حق مشارکت بزه
تقاضای  پذیرش یا رد مسألةرسیدگی به  زماِن فراوانی صرف

حضور ایشان در مراحل مختلف دادرسی شود و هم، بعد از 
فراوانی صرف بررسی  زمان تجویز حضور نمایندگان آنان،

با وجود اینکه اعطای حق . های مختلف آنان شوددرخواست
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 منظور بهدیدگان، حضور و مشارکت در فرایند دادرسی به بزه
 آنهاای  ارتقای جایگاه آنان در دادرسی و زدودن نقش حاشیه

ست، ولی در عمل باعث اطاله دادرسی و صرف هزینه فراوان ا
 .شده است

قربانیان جرم   دگان غیرمستقیم ازجمله خانوادهدی شناسایی بزه
های ترمیمی با توجه به آنکه آثار   شرکت در برنامه منظور به

معنوی بر این گروه، غیرقابل های  آسیب ویژه بهناشی از جرم 
ه اسناد توضیح این ک. انکار است، باید مورد توجه قرار گیرد

اگرچه . ستمستقیم اشاره کرده ا دیدهدیوان تنها به بزه
های در نظر گرفته شده در اسناد دیوان در بسیاری از حمایت

شود اما لحاظ این دیدگان غیرمستقیم نیز میموارد شامل بزه
تواند ی نمادین، میدیده حداقل از جنبهگروه در تعریف بزه

 . امیدوارکننده باشد

در این مقاله موارد مربوط به اخالق در  :مالحظات اخالقی
ی در استناد به متون و نیز ارجاعات مقاله دار امانتپژوهش، 

 .به صورت کامل رعایت گردیده است

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

 نویسندگانتوسط مشترکًا نگارش این مقاله  :سهم نویسندگان

 .ستانجام گرفته ا

از تمامی کسانی که در نگارش این اثر یاری : تشکر و قدردانی

 .شود یمی گذار سپاس، اند رسانده

این پژوهش بدون تأمین یا تخصیص : تأمین اعتبار پژوهش
 .اعتبار مالی انجام گرفته است

 منابع و مآخذ
 منابع فارسی. الف

. (7678)، سکینه پور واجارگاه پور، مجتبی و خانعلی جانی -

المللی المللی به دیوان کیفری بینهای بینارجاع جنایت»

(ICC )مجلة مطالعات  .«توسط شورای امنیت و آثار آن

 .63-7: 5، حقوقی

. (7687)، سکینه جارگاهوا پور خانعلیپور، مجتبی و  جانی -

چالش صلح و عدالت از منظر اساسنامه دیوان کیفری »

پژوهشنامه حقوق . «های شورای امنیت المللی و قطعنامه بین

 .11-61: 7، کیفری

 .الملل حقوق کیفری بین. (7680) نژاد، حسینقلی حسینی -

 .نشر میزان: تهران، چاپ نهم

 .المللجستارهایی از حقوق جزای بین. (7683) خالقی، علی -

های حقوقی  ة مطالعات و پژوهشمؤسس: تهران. چاپ ششم

 .شهر دانش

المللی  بر حقوق کیفری بین درآمدی. (7685) دیهیم، علیرضا -
: تهران. چاپ ششم .المللی در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین

 .المللی وزارت امور خارجه دفتر مطالعات سیاسی و بین

تکامل » .(7680)، حسن فرد، بهزاد و فقیه محمدی رضوی -

المللی  حقوق بزهدیدگان از منظر مقررات موضوعه دیوان بین

 .566-781: 01، المللی بین مجلة حقوقی .«کیفری

صالحیت تکمیلی دیوان . (7617) شریعت باقری، محمدجواد -
جمهوری  المللی و دیوان کیفری بین: در .المللی کیفری بین

دفتر : تهران. اسحاق آل حبیب اسالمی ایران، به اهتمام

 .المللی وزارت امور خارجه مطالعات سیاسی و بین

دادرسی عادالنه محاکمات  .(7678) فضائلی، مصطفی -
های  سسه مطالعات و پژوهشؤم: تهران. الملل کیفری بین

 .حقوقی شهر دانش

. المللی دادگاه کیفری بین. (7680) میرمحمد صادقی، حسین -

 .نشر دادگستر: تهران ،چاپ یازدهم

قربانیان و شهود در جنایات ». (7671) والین، لواک -

توکل حبیب   ترجمه. «بیان از حق حمایت تا حق  :المللی بین

 .13-66: 60 ،المللی مجله حقوقی بین ،زاده و مجتبی جعفری
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