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 مقدمه
طیور کلیی امکانیات و اختییارات     هیا، بیه  دیدگان در رسیدگیبرای مداخله و مشارکت بزه

تواننید در مقیام و جایگیاه گواهیان     دییدگان میی  متفاوتی وجود دارد؛ ازجمله اینکیه بیزه  
افته، اقدام کنند یا طرح دعاوی خسیارت نمیوده، آن را پیگییری کننید ییا آنکیه       حضوری

دیده، مشیارکت کننید. در ایین    توانند در فرایندهای کیفری و در جایگاه بزهدرنهایت می
 نوشتار شق سوم آن بررسی خواهد شد. 

ساز احقیاق  شرط و زمینهعنوان پیشدیدگان بههای کیفری، مشارکت بزهدر رسیدگی
دییدگان در  حقوق آنان  اهمییت شیایانی دارد. بررسیی تطبیقیی حقیوق مشیارکتی بیزه       

المللی ویژۀ نسل اول؛ یعنی نورنبرو و توکیو، و نسل دوم؛ یعنیی  های کیفری بیندادگاه
المللی ]از این پیس بیه   یوگسالوی سابق، رواندا و سیرالئون و درنهایت دیوان کیفری بین

وییژه  هیا از تحیوالت نیوین عیدالت کیفیری، بیه      یرپذیری آناختصار، دیوان[ و میزان تأث
شناسیی، میا را در درر رویکیرد ایین     دییده های عدالت ترمیمی و رویکردهای بیزه آموزه

طیورکلی شناسیایی موقعییت آنیان در حقیوق      دیدگان و بهمراجع نسبت به مشارکت بزه
 کند.الملل یاری میکیفری بین

گفتیه، کوشیش شیده    و رویۀ حاکم بر محاکم پییش  در این نوشتار با بررسی مقررات
دیده و حقیوق مشیارکتی وی در مراحیل آگیازگری، تحقییق،      است مفهوم و مصادیق بزه
طور تطبیقی تبیین شود. بدیهی است که مطالعه به این شیوه ما دادرسی و تجدیدنظر به

 سازد.  یدیدگان رهنمون مرا به درر بهتر سیر تحوالت حاکم بر بتشی از حقوق بزه
 

 دیدهمفهوم بزه
 دیده در محاکم کیفری اختصاصیمفهوم بزه. 1

دیدگان و اینکه چه اشتاصی در اعمال و اجرای این حقیوق از  تعیین و بررسی حقوق بزه
« دییده بیزه »عنوان شوند، قبل از هر چیز مستلزم واجد شرایط شدن بهمند میها بهرهآن

بیرد.  سیر میی  المللی هنوز در مرحلیۀ جنینیی بیه   م، حقوق بشر بین4311است. در سال 
هیای  المللی در نیورنبرو و توکییو )شیرق دور(، نتسیتین دادگیاه     های نظامی بیندادگاه
المللی بودند که مرتکبان جرائم جنگی را تحت پیگرد قرار دادند. مقررات این محاکم بین

دییدگان در  اند. از بیزه رائه دادهو نه تعریفی از این مفهوم ا کرده« دیدهبزه»ای به نه اشاره
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، 2007یاد شده است )شیبث،  « خوردهگروه شکست»عنوان ها، بهبرابر این نسل از دادگاه
 (.437، ص4930به نقل از رضوی فرد و فقیه محمدی، 

منظور پیگرد شورای امنیت سازمان ملل متحد به 808، قطعنامۀ 4339فوریۀ  22در 
المللییی در قلمیرو کشییورهای  شردوسییتانۀ بیین اشیتاص مسییئول نقیی جییدی حقیوق ب   

در پیی   4المللی گرفت.م تصمیم به ایجاد یک محکمۀ بین4334یوگسالوی سابق از سال 
شیورای امنییت، دادگیاه روانیدا      311بر اسیا  قطعنامیۀ شیمارۀ     4331نوامبر  8آن در 

هید   شیده بیود. ایین اساسینامه     تشکیل شد. اساسنامۀ این دادگاه ضمیمۀ قطعنامۀ یاد
هیای حقیوق بشردوسیتانۀ    کشیی و دیگیر نقیی   دادگاه را پیگرد اشتاص مسیئول نسیل  

هیای همسیایه کیه از    المللی در قلمرو رواندا و نیز تعقیب این جنایات در قلمرو دولتبین
ارتکاب یافته، معرفی کیرده   4331دسامبر  94تا  4331سوی اتباع رواندایی از اول ژوئن 

 2است.
موجیب قطعنامیۀ شیورای    دنبیال و بیه  م بیه 2000ن نیز در سال دادگاه ویژۀ سیرالئو

تأسیس این سیه   9امنیت، پس از توافق میان سازمان ملل و دولت سیرالئون تأسیس شد.
های رخداده در جهیان، پیس از ییک وقفیۀ     رحمیمحکمه برای رسیدگی به جنایات و بی

  p.232 ,2004)ت المللیی نسیل اول صیورت گرفی    های کیفیری بیین  توجه از دادگاهقابل
.(Glickman, 

آییین دادرسیی    2آیین دادرسی و ادلۀ دادگاه یوگسالوی سابق و عیین میادۀ    2مادۀ 
شتصیی کیه علییه او یکیی از     »را چنین تعرییو کیرده اسیت:    « دیدهبزه»دادگاه رواندا، 

، و دادگیاه نییز   (allegedly been committed)جرائمیی کیه ادعیا شیده، ارتکیاب یافتیه       
 «.  سیدگی آن را داراستصالحیت ر

دیدگان بزه»م تعریو متفاوتی به شرح زیر ارائه کرده است: 4381دیدگان اعالمیۀ بزه
جرائم، اشتاصی هستند که در اثر افعال یا ترر افعال ناقی حقیوق کیفیری دول عضیو    

                                                           
1. Security Council Resolution 808 (1993), S/RES/808, para. 1; 

http//:www.un.org/icty/basic/statut/S-RES-808_93.htm.   

2. Security Council Resolution 955 (1994), S/Res/955; http://69.94.11.53/ENGLISH/ 

Resolutions/955e.htm.   

3. See UN Doc. S/2002/246, para. 58, see also UN Doc. S/RES/1315 (2000); 

http://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/605/32/pdf/N0060532.pdf?OpenElement.   
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اند، بیه صیورت فیردی ییا     شامل حقوقی که سوء استفادۀ مجرمانه از قدرت را منع نموده
آسیب، ازجمله آسیب جسمانی و روانی، رنج عاطفی، زیان اقتصادی، ییا لطمیۀ    جمعی به

»... کنید کیه   این اعالمیه بیان میی  2بند «. 4انداساسی به حقوق بنیادین خود دچار شده
دییدۀ مسیتقیم و   دیده در صورت اقتضاء شامل خانوادۀ بالفصیل ییا بسیتگان بیزه    واژۀ بزه

دییده ییا کمیک بیه پیشیگیری از      ییده مصییبت  داشتاصی که در جریان کمیک بیه بیزه   
این تعریو با تعریفیی کیه در محیاکم نسیل دوم     «. شوداند نیز میدیدهدیدگی، آسیببزه

هیایی دارد. نتسیت اینکیه    یعنی یوگسالوی سابق و رواندا صورت گرفتیه اسیت، تفیاوت   
تیر از تعرییو مقیرر در محیاکم یوگسیالوی سیابق و       گفتیه بسییار گسیترده   تعریو پیش

ای بیه اینکیه آییا اشیتاص     شیده، اشیاره  روانداست؛ دوم، آیین دادرسی و ادلۀ محاکم یاد
انید؛ سیوم، در ایین محیاکم،     اند ییا خییر نکیرده   طور فردی یا گروهی دچار آسیب شدهبه

هیای  مطلبی دربارۀ اینکه ترر فعل اثرش مشابه فعل است نیامیده اسیت؛ چهیارم، رنیج    
چشیم  گیره در اسناد و مقررات محیاکم یادشیده بیه    عاطفی، خسارات مالی و اقتصادی و

های نسل دوم صرفاً شامل قربانیان مسیتقیم  شده در دادگاهخورد؛ پنجم، تعریو ارائهنمی
دیده یا بیرای کمیک   است و شامل اعضای خانواده و اشتاصی که در جریان کمک به بزه

 شود.اند، نمیدیدگی دچار آسیب شدهبه پیشگیری از بزه
آیین دادرسی و ادله  2های قضایی خود هیچ تفسیری از مادۀ یادشده در رویه محاکم
دییدگان در ایین   اند و شاید این امر ناشی از این واقعیت اسیت کیه چیون بیزه    ارائه نداده

شوند، لذا ضرورتی وجود ندارد که به تبیین ابعیاد و  محاکم تنها در نقش شهود حاضر می
شیدند و بیه ایین    دیدگان بتشی از شهود شمرده میی بزه جوانب تعریو بپردازند. درواقع

دییدگانی  گرفتند. این به آن مفهوم است کیه بیزه  مناسبت مشمول طرح حفاظت قرار می
شیدند. ایین درحیالی اسیت کیه      مند نمیی که قصد ادای گواهی نداشتند، از حفاظت بهره

شیمار  مسیتقیم بیه  دیدۀ شهودی که در اثر جرائم ارتکابی تحت صالحیت این محاکم، بزه
البته شایان . ((Chifflet, 2003, p.77شدند های مقرر برخوردار میآمدند، از حفاظتنمی

 2دیدگان بودند.ذکر است که در این محاکم درواقع بیشتر شهود از بزه

                                                           
1. Victim’s Declaration. General Assembly Resolution 40/43 (1985), A/RES/40/43, para. 1; 

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

2. See Ninth Annual Report of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for 

Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former  

Yugoslavia since 1991, A/57/150 of 4 August 2002, http://www.un.org/icty/rappannu-
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شیده در  درنتیجه باید گفت که آیین دادرسی و ادلۀ محاکم نسل دوم از تعریو ارائیه 
ها را در تعاریو خیود مید نظیر قیرار     یروی نکرده و بسیاری از جنبهدیدگان پاعالمیۀ بزه

(. (Donat-Cattin, 1999, p.251-255انید  اند و از این حیث محل انتقاد قرار گرفتیه نداده

شده در این محاکم، ناقص، رسد، چراکه تعاریو ارائهنظر میاین انتقادات کامالً منطقی به
نظیر گرفتیه   دییدگان در قوقی مستقل از شهود برای بیزه بسیار کوتاه و گیردقیق بوده و ح

 نشده است.
 

 المللیدیده در دیوان کیفری بینمفهوم بزه. 2
در دییوان چگونیه تفسییر شیود، از     « دییده بیزه »این که قلمیرو و محیدودۀ تعرییو واژۀ    

های بنیادینی است که پرداختن به آن دارای اهمیت شایانی است. تفسیر مضییق  پرسش
 کننده است.های آگازین و بعدی بسیار تعیینع این واژه در رسیدگییا موس

دیدگان را تعرییو کیرده اسیت:    آیین دادرسی و ادلۀ دیوان، طی دو بند، بزه 81مادۀ 
باشند که در نتیجۀ ارتکاب هیر جرمیی کیه    الو( قربانیان به معنای اشتاص حقیقی می»

. ب( قربانییان ممکین اسیت، شیامل     انید در صالحیت دیوان قرار دارد، دچار آسیب شیده 
ها یا نهادهایی شوند که اموالشان اختصاص به مذهب، آمیوزش، هنیر ییا علیم ییا      سازمان

هیا کیه   ها، و دیگران امیاکن و اشییاء آن  اهدا  خیریه یافته و به آثار تاریتی، بیمارستان
 «.باشد، آسیب مستقیم وارد شده استبرای اهدا  بشردوستانه می

تواننید  دارد که دراصل فقط اشتاص حقیقی میی مقرر می« الو»در بند  مادۀ یادشده
، استثنایی بر این قاعده وضع شده است، به ایین  «ب»دیده باشند؛ درحالی که در بند بزه

تواننید قربیانی   ها و نهادهایی که شرایط اضافی معینی را احراز کنند، میی نحو که سازمان
ارتکیاب  »آییین دادرسیی و ادلیه، و اشیاره بیه       81پیردازی میادۀ   شمرده شوند. از عبارت

شناختی منطبق رسد که این تعریو با رویکرد جرمنظر میدیده، بهدر تعریو بزه« جرمی
، پس از عبیارت ارتکیاب جیرم، بیه ایین      «انددچار آسیب شده»کار رفتن عبارت باشد. به

گییرد.  م صورت میدیده بعد از ارتکاب جرعنوان بزهمعناست که شناسایی یک شتص به
لذا اطالق این عنوان مستلزم احراز مجرمیت و محکومیت فرد نیست. امیا ازآنجیا کیه در    

اسیتفاده نشیده   « طوری که ادعا شده استبه»یا « ادعا شود»این تعریو از اوصافی چون 

                                                                                                                                        
e/2002/index.htm, at para. 268. 
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و نیه   –دهد کیه در خصیوص ییک ارتکیاب جیرم     است، لذا موقعیت قربانی زمانی رخ می
 ایی صورت گرفته باشد.  قضاوت نه -مجرمیت

دییده شیمرده   هیا و مسسسیات تنهیا در صیورتی بیزه     ، سازمان81مادۀ « ب»برابر بند 
طور مستقیم دچار آسییب شیده باشیند و دیگیر آنکیه ایین آسییب بایید         شوند که بهمی

های آنان باشد که به مذهب، آموزش، هنر یا علیم ییا   مستقیماً متوجۀ آن دسته از دارایی
ها، و دیگر امیاکنی  اختصاص یافته است یا متوجه ابنیۀ تاریتی، بیمارستاناهدا  خیریه 
پیردازی ایین بنید    انید. عبیارت  منظور اهیدا  بشردوسیتانه ایجیاد شیده    شده باشد که به

 داند.  هایی را درنظر گرفته است و آسیب به منفعت اقتصادی را کافی نمیمحدودیت
یافتیه بیه میذهب،    اختصیاص »، «آسییب مسیتقیم  »ای همچیون  نشدهمفاهیم تعریو

امیاکن و اشییای درنظیر گرفتیه بیرای اهیدا        »و « آموزش، هنر یا علم یا اهدا  خیریه
گونه که بایسته است به نیاز به تفسیر دارند. دیوان تاکنون در رویۀ خود آن« بشردوستانه
هستند که  حال، در دیوان این قضاتهرها را تفسیر نکرده است. بهها توجه و آناین نکته

 کنند.محدودۀ اشتاص حقوقی را طبق صالحدید خودشان تعیین و تبیین می
 

 دیدگان مشارکت بزه
 هادیدگان در مرحلۀ آغاز رسیدگیمشارکت بزه. 1
 ها در محاکم اختصاصیمشارکت در آغاز رسیدگی. 1. 1

در نیورنبرو  المللیی  های نظامی بینکدام از محاکم دادگاهاساسنامه و آیین دادرسی هیچ
انید، بلکیه واژۀ   ای نکیرده دییدگان اشیاره  هیایی از بیزه  تنها به حقوق و حمایتو توکیو، نه

هیای نظیامی طبیق آییین دادرسیی نیاقص و       اند. این دادگاهکار نبردهرا هم به« دیدهبزه»
عنوان شاهد برای هم بهکردند و درنهایت نیز شمار اندکی از قربانیان، آنابتدایی عمل می

طور عمده بر پایۀ دالیل و مستندات مفصلی که ها بهادای گواهی فراخوانده شدند. پرونده
ها گردآوری شده بود، تشکیل و بررسی گردید. لذا درمجموع در ایین دسیته   از خود نازی

از محاکم نظامی، نه از قربانیان یادی شده و نه هیچ حقوقی برای آنان درنظر گرفته شده 
 طور کامل نادیده گرفته شدند.درواقع قربانیان بهبود؛ به نحوی که 
های یوگسیالوی  دیدگان در فاصلۀ میان جنگ جهانی دوم و تأسیس دادگاهحقوق بزه

المللی با عبارات کلی پذیرفته شده است. در نیوامبر  سابق و رواندا در چندین معاهدۀ بین
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اسیناد مهیم    مجمیع عمیومی سیازمان ملیل، یکیی از ایین       91/10طی قطعنامیۀ   4381
دییدگان و  تصویب رسید. این سند با عنوان اعالمیۀ اصیول بنییادین عیدالت بیرای بیزه     به

« دییدگان اعالمیۀ بیزه »باشد که به صورت اختصار به می 4قربانیان سوء استفاده از قدرت
هیا و  مشهور است. درحقیقیت، سیند یادشیده نقطیۀ عطفیی در زمینیۀ حقیوق، حماییت        

 شود. دیده شمرده مین بزههای الزم پیراموحفاظت
ها را متاطب قیرار داده اسیت،   طور کلی دولتاصول اساسی مندرج در این اعالمیه به

هیا نظییر محیاکم    اما به طریق اولی این اصول، اشتاص حقوق جمعی متشیکل از دولیت  
 ,Clark and Tolbert, 1999)دهد طور ضمنی خطاب قرار میالمللی را نیز بهکیفری بین

p.102 ). 
دییدگان یعنیی دسترسیی بیه     در این اعالمیه به چهار دسته از حقوق و مطالبات بیزه 

عدالت و رفتار منصفانه، جبران خسارت، گرامت، و مساعدت اشاره شده است. همگیام بیا   
هیای عیدالت کیفیری ملیی بسییاری از      المللی، در نظیام های بیناین تحوالت و پیشرفت

دییدگان از جیرم   هیا و حقیوق بیزه   ر به نقیش، نگرانیی  کشورها نیز شاهد آگاز توجه بیشت
ظهیور و   (Victims' movement)« دییدگان جنیبش بیزه  »به بعد  4360هستیم. از دهۀ 

. این جنبش ( (Aldana-Pindell, 2004, p.621های خود نمودشروع به گسترش فعالیت
لت کیفیری  دیدگان جرائم در روند رسیدگی عدامدافع و حامی افزایش نقش و حقوق بزه

 (.(Tobolowsky, 2001, p.7 شود شمرده می
های یوگسالوی سابق و رواندا معتقدند که اجیازۀ مشیارکت   کنندگان اساسنامهتدوین
تواند به دخالت در حوزۀ اختیارات و وظایو دادستانی، انحیرا  اذهیان   دیدگان میبه بزه

 ,Mouthaanجیر شیود   قضات دادگاه از موضوعات اصلی و درنهاییت، اطالیه دادرسیی من   

2013, p.625)). 
های محاکم نسل اول، یعنی محاکم نظامی نورنبرو و توکییو،  در مقایسه با اساسنامه

دییدگان  ها و آیین دادرسی و ادلۀ محاکم یوگسالوی سابق و روانیدا بیه بیزه   در اساسنامه
محیاکم  کننیدگان اسیناد   رسید کیه بانییان و تیدوین    نظر میهایی شده است. لذا بهاشاره
 اند.دیدگان داشتهنگاهی به اعالمیۀ بزهکم نیمگفته، دستپیش

                                                           
1. General Assembly Resolution 40/43 (1985), A/RES/40/34, 

http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm. Declaration of Basic Principles of Justice for 

Victims of Crime and Abuse of Power 
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 المللیها در دیوان کیفری بینمشارکت در آغاز رسیدگی. 2. 1

دییده در سیازمان دادگسیتری کیفیری     رخداد پدیدۀ بزهکارانه، آگازگر ایفیای نقیش بیزه   
هیا بیا اتتیاذ    رخی نظیام عنوان آگازگر تعقیب کیفری، بدیده بهدر زمینۀ نقش بزه 4است.

هیای کیفیری   دیده را محدود ساخته، در مقابل، بیشیتر نظیام  رویکردی ایستا، دخالت بزه
نحوی که اند؛ بهویژه نظام کیفری اسالم، نقشی پویا و تأثیرگذار برای آنان درنظر گرفتهبه

 2دیده وابسته است.ای از دعاوی کیفری صرفاً به خواست بزهتعقیب پاره
هیا و تحقیقیات   ترتیب سه شیوۀ متتلو را برای آگیاز رسییدگی  اساسنامه به 49مادۀ 

رسید در آن ییک ییا    نظیر میی  معرفی کرده است: الو( یک دولت عضو، وضعیتی را که به
چند جرم رخ داده است، به دادستان ارجاع نماید. ب( شورای امنیت وضعیت یادشیده را  

ان ارجاع دهد. ج( دادسیتان تحقیقیاتی   موجب فصل هشتم منشور ملل متحد به دادستبه
 را در خصوص آن جرم شروع کرده باشد.

تواننید  های حقوق کیفری ملی، تحت هییچ شیرایطی نمیی   دیدگان، برخال  نظامبزه
بلکیه آنیان فقیط    ، (Bottigliero, 2004, p.217)طور مستقیم آگازگر تحقیقات باشیند  به
 .  توانند به دادسرا اطالعاتی ارائه نمایندمی

رسیمیت  هیا را بیه  دیدگان حیق واقعیی در آگیازگری رسییدگی    اساسنامۀ رم برای بزه
 بر شروع تحقیقات بسیار محدود است.نشناخته و در این مرحله حقوق مشارکتی آنان 

 

 دیدگان در مرحلۀ رسیدگی مقدماتی )تحقیق(مشارکت بزه. 2
 مشارکت در رسیدگی مقدماتی در محاکم اختصاصی. 1. 2

طیور کلیی امکانیات و اختییارات     هیا، بیه  دیدگان در رسیدگیاخله و مشارکت بزهبرای مد

                                                           
شناسی دیدهدیده ر.ر.  مهرداد رایجیان اصلی، بزهبرای مطالعۀ بیشتر پیرامون اهمیت مشارکت بزه. 4

 .71-76، ص4981حمایتی، تهران، دادگستر، چاپ اول، 
های دیده مدار را در طرح دعاوی کیفری مربوط به جرمآیین دادرسی کیفری ایران همواره رویکرد بزه. 2

روی پذیر و دعوای خصوصی پذیرفته است تا از رهگذر باز کردن درهای شبکۀ کیفری بهگذشت
د قربانی جرم، امکان مداخلۀ وی در تعیین سرنوشت دعاوی دوگانۀ مرتبط با بزهکاری فراهم شو

دهی به بزهکاران، دیده در چگونگی پاسخپور، نقش بزه)برای مطالعۀ بیشتر ر.ر. امیرحسین نظام
 .(917-981، ص4934، 17مجلۀ تحقیقات حقوقی، شمارۀ 
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تواننید در مقیام و جایگیاه گواهیان،     دییدگان میی  متفاوتی وجود دارد؛ از جمله اینکه بیزه 
یافته و اقدام نمایند یا طرح دعاوی خسارت نموده، آن را پیگیری کنند و ییا آنکیه   حضور

دییده مشیارکت جوینید. در ایین     ای کیفری در جایگاه بیزه توانند در فرایندهدرنهایت می
 نوشتار شق سوم بررسی خواهد شد.

اساسنامه، آیین دادرسی و ادلۀ دادگاه یوگسالوی پیشین با ابتنای بیر میدل ترافعیی     
(Adversarial modelحقوق کیفری انگلوساکسون، نقش بزه )عنوان گواه دیده را صرفاً به

طور کلیی محیاکم   به(. (Doak, 2005, P.294اند ناسایی کردهیکی از طرفین رسیدگی ش
دییدگان را در نقیش و موقعییت خیود     یوگسالوی سابق، رواندا و سیرالئون، مشارکت بزه

« طیر  »آیین دادرسی و ادلۀ یوگسالوی سیابق در تبییین واژۀ    2اند. مادۀ درنظر نگرفته
(Party)دییده حیق   شمار نییاورده اسیت و بیزه   هعنوان یکی از اطرا  دعوا بدیده را به، بزه

دییده  دیده از آن حییث کیه بیزه    عنوان بزهها را بهها و رسیدگیسروکار داشتن با دادگاه
هیم درصیورتی   یابد؛ آنعنوان گواه در دادگاه حضور میدیده صرفاً به، ندارد. لذا بزه4است

دییده اختییار   ع شود. بیزه که یکی از اطرا  پرونده تقاضایی صریح داده باشد که مسثر واق
دهنید و نییز حیق    داشتن وکیل، حق حضور در جلساتی را که شهود در آن گیواهی میی  

ها را نیدارد. حتیی فراتیر از    دسترسی به محتویات، دالیل و مدارر پرونده و آگاهی از آن
ها، از حقوق مشارکتی بنییادینی همچیون بییان حقیایق در طیول دادرسیی و اتییان        این

و درنهایت اینکیه قربیانی، حیق پیگییری و تعقییب دعیوای        2خوردار نیستسوگند هم بر
توانید در ایین راسیتا انجیام     دیده میکیفری علیه مرتکبان را ندارد. حداکثر کاری که بزه

 (.(van Boven, 1999, P.21سازی مقام تعقیب در خصوص بروز جرائم اسیت  دهد، آگاه
اصطالح عدالت کیفیری، صیرفاً نگیاه    نظام بهدیدگان در چنین بدیهی است که نگاه به بزه

که گفته شد، در این نظیام بییش از آنکیه عیدالت در خیدمت منیافع       ابزاری است. چنان
واحید   دیدگان در خدمت منافع عدالت هستند و اگر در ییک زمیان  دیدگان باشد، بزهبزه

                                                           
4.Victim qua victim  (Qua     واژۀ التین است به معنای من حیث هو و در ظرفیت، پس از ایین کلمیه نیام

عنیوان   دولت، و مقصود آن است که دولیت در ظرفییت خیود بیه    شود؛ مثالًنهاد یا شتصی برده می

فارسیی. تهیران: نشیر یلیدا،      -دولت. ر.ر. به طالقانی، محمدعلی، فرهنگ اصطالحات حقوقی التین
 .(410، ص4979چاپ اول، 

2. See Rule 77, Rule 91 RPE.   
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ه شده یا حتیی  دیده است که نادیده گرفتاین منافع موافق و همسو نباشد، این منافع بزه
 شود.  به آن تعرض می

 
 المللیمشارکت در رسیدگی مقدماتی در دیوان کیفری بین. 2. 2

برخال  مرحلۀ دادرسی، قواعد شکلی دییوان، تمیایز دقیقیی مییان مرحلیۀ تحقیقیات و       
 18موجیب میادۀ   رسید بیه  نظیر میی  ها قائل نشیده اسیت. امیا بیه    مراحل بعدی رسیدگی

آمده را ضیمن درخواسیتی بیه شیعبۀ     عملدادستان تحقیقات بهمحی آنکه اساسنامه، به
مقدماتی ارسال نمود و شعبۀ مقدماتی با بررسی این درخواست و ادله و دیگیر اطالعیاتی   
که ارائه شده است، دستور بازداشت یا احضار شتص را صادر کرد و متهم تحویل دییوان  

 (Strictu sensu) «ای اخیص بیه معنی  »شد و یا در دیوان حاضر گردید، مرحلۀ مقیدماتی  
قربانییان در  . (Marchesiello, 2002, p.1239؛Olasolo, 2005, p.284)آگاز شده اسیت  

اساسنامه مشارکت داشته باشند که ایین میاده بیرای     68(9توانند طبق مادۀ )صورتی می
اساسینامه   64موجب میادۀ  ها قابل اجرا باشد. برگزاری جلسات بهاین مرحله از رسیدگی

کم مرحلۀ تحقییق ییک   دست. های دیوان تلقی شودتواند نتستین بتش از رسیدگیمی
شود. ازآنجا کیه ایین قسیمت از پیژوهش     وضعیت با صدور یک دستور بازداشت کامل می

دیدگان در مرحلۀ رسیدگی مقیدماتی دارد، شیاید در   پیش رو، اختصاص به مشارکت بزه
که در  فصیل   68(9ه دلیل، مندرجات مادۀ )ذهن برسد که به چ نگاه اول، این پرسش به

تر، یعنی مرحلیۀ رسییدگی مقیدماتی،    قبل تواند به یک مرحلآمده است، می« دادرسی»
در  68تعمیم یابد. در پاسخ به این پرسش باید به این نکته اشاره کرد که هرچنید میادۀ   

بیه   68 گنجانده شیده اسیت، ولیی ازآنجیا کیه در میادۀ      « دادرسی»فصل ششم با عنوان 
کند و محتوای آن، کاربرد و اجیرای آن را بیه همیۀ مراحیل     اشارۀ کلی می« هارسیدگی»

دهد و به این موضوع بارها در عبارات این رسیدگی ازجمله رسیدگی مقدماتی تسری می
بنیابراین احکیام ایین میاده را      ؛((Donat-Cattin, 1999, p.289ماده اشیاره شیده اسیت    

 ,Nainar, 2000 مرحلۀ رسیدگی مقدماتی نیز جاری دانسیت  توان برای مشارکت درمی

p.4) .)68موجیب میادۀ   نویسندگان بسیاری نیز بر این امر که مشارکت در این مرحله به 
 ,2001 ,؛ Donat-Cattin, 1999, p.873) انید پذیر است، صیحه گذاشیته  اساسنامه امکان

p.216 (Friman, . 
موجیب  مقدماتی و جلسات تعیین وضعیت بیه های طور خالصه، دیوان در رسیدگیبه
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دیدگان اعطا کیرده اسیت.   اساسنامه، حقوق مشارکتی محدودی به بزه 48و  43(9مواد )
تیری از  اساسینامه، حقیوق مشیارکتی جیامع     68(9کم در یک نگاه اجمالی، میادۀ ) دست

 تیر بایید گفیت کیه ایین حیق      های مقدماتی را پذیرفته است، اما با نگیاه دقییق  رسیدگی
های بیشتری روبرو شود. دیوان در اولین تصمیم خود در این بیاره،  تواند با محدودیتمی

طور کلی مشارکت در مرحلۀ رسیدگی طور ناشنا  را پذیرفته است. بهاجازۀ مشارکت به
 تر از مرحلۀ دادرسی است.مقدماتی، محدود

 
 دیدگان در مراحل دادرسی و تجدیدنظرمشارکت بزه .3
 کت در مراحل دادرسی و تجدیدنظر در محاکم اختصاصیمشار. 1. 3

دیده تر گفته شد، مشارکت بزهگونه که پیشدر زمینۀ محاکم اختصاصی نسل اول، همان
وییژه مراحیل دادرسیی و تجدییدنظر،     ای، بیه در موقعیت و جایگاه خود در هییچ مرحلیه  

ان مشارکت برای های محاکم نسل دوم نیز هرچند امکشناسایی نشده است. در رسیدگی
 –هیایی از مشیارکت  دیده وجود نداشت، اما درعمل در برخی موارد شاهد بیروز جنبیه  بزه

بیرخال    (Kristic case)« کریستیچ»بودیم. برای نمونه در پروندۀ  -طور ناقصهرچند به
دیده هم بودند، در خاتمۀ ادای گواهی اجازه دادنید  قاعده، قضات به شاهدانی که خود بزه

طور آزادانه صحبت کنند. البته این موضوع انتقادات بسیاری را برانگیتیت، چراکیه   که به
ارتبیاط  که بیی  -گفته شده است که شهود قربانی با تشریح رخدادها و بیان سرگذشتشان

موجبیات اطالیۀ دادرسیی و     -با گناهکاری و ارزیابی میزان تقصیر متهمان و مرتکبان بود
عنوان یکی از استانداردهای محاکمۀ منصیفانه را  ها بهتعرض به سرعت و فوریت رسیدگی

 (.(Dembour and Haslam, 2004, P.151فراهم آوردند 
شیناختی  دیده از حییث روان با اینکه تأکید شده است که بیان سرگذشت از سوی بزه

(، نه در اساسنامه و نیه در  62، ص4981موجب التیام است )نجفی ابرندآبادی و سایرین، 
ای برای بیان اظهارات قربانی وجود ادرسی دادگاه یوگسالوی سابق، در ابتدا مقررهآیین د

مکرر آیین دادرسی و ادله، ایین امیر بیه ایین صیورت       32نداشت، اما پس از آن در مادۀ 
پذیرفته شد که ادلۀ شیاهد بیه اثبیات موضیوعی، گییر از اعمیال و رفتیار میتهم کیه در          

توانید ایین ادلیۀ    در این صورت شعبۀ دادرسی می کیفرخواست درج شده است، بینجامد.
جای شهادت شفاهی به شکل الیحۀ مکتیوب بپیذیرد. واضیح اسیت کیه ایین       شاهد را به
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مکیرر   32دیده در معنای واقعی نیست؛ چراکیه اوالً، میادۀ   تراز با مشارکت بزهمداخله هم
نید. دوم اینکیه   اشود کیه از موقعییت شیهود برخیوردار شیده     دیدگانی میصرفاً شامل بزه
شیود. سیوم، مضیامین و مفیاد اظهیارات محیدود بیه        طور شفاهی گرفته نمیاظهارات به

معنیای  مواردی خاصی است. چهارم، اخذ اظهارات مکتوب صرفاً شامل مرحلۀ دادرسی به
دییدگان راسیاً و   تر اینکه بیزه گیرد و درنهایت و مهمخاص شده، مراحل دیگر را دربر نمی

رای ارائۀ آزادانۀ اظهارات مکتوب ندارند و این اطیرا  پرونیده هسیتند کیه     ابتدائاٌ حقی ب
 توانند تصمیم بگیرند که اظهارات مسثر قربانی ارائه شود یا خیر.  می

در دادگاه رواندا وضعیت مشارکت اندکی متفاوت است؛ هرچنید کیه در اساسینامه و    
عنیوان  ان در جایگاه خود بیه دیدگآیین دادرسی این دادگاه هم امکانی برای مشارکت بزه

در  4«دوست دادگیاه »ها، ای از وضعیتمقرر نشده است، ولی در پاره -نه شاهد –دیدهبزه
، سازمان مردم نهیاد  2«جین پاول آکایسو»خورد. در پروندۀ چشم میدیده بهخصوص بزه

« دوسیت دادگیاه  »عنیوان  م به4337در سال « ائتال  برای حقوق بشر در اوضاع جنگی»
منظیور  کیفرخواست و ادلۀ مندرج بهها مشارکت جسته، بازبینی و تجدیدنظر در دادرسی

های جنسی را از دادسیتان درخواسیت   انتساب برخی اتهامات زنای عنو و سایر خشونت
کرد. دیگر آنکه پیشنهاد کرد که زنای به عنو و تجاوز اگر به صورت گسترده باشد، بایید  

 9کشی درنظر بگیرد.عنوان اتهام نسلدادگاه آن را به
عنوان دوست دادگیاه  به 4338آوریل  20آن دولت رواندا در  در پروندۀ دیگری که در
بوده که این مشارکت با هد  درنظیر گیرفتن    1«باگوسورا»در آن مداخله داشت، پروندۀ 

دییدگان  موضوعاتی نظیر جبران، اعادۀ وضعیت به حال سابق و پرداخت گرامیت بیه بیزه   
   1صورت گرفت.

عنیوان  دیدگان را در موقعیت خود بهرکت بزهبا این همه، دادگاه رواندا نیز امکان مشا
دیده مد نظر قرار نداده است؛ هرچند نسبت به محاکم سلو خود تاحدودی درجات و بزه

                                                           
1.«Amicus Curia»  نافع شتص ثالثی مطرح باشد )مانند به معنای دوست دادگاه است؛ لذا هرگاه در دعوایی م

عنوان دوست و یاور دهد که بهکانون وکال در دعوای میان وکیل و موکل(، دادگاه به آن شتص ثالث اجازه می
  های خود را بیان کند.دادگاه در دادرسی حضور یافته، دیدگاه

2. Jean-Paul Akayesu Case; See Case No. ICTR-96-4.   

3. See Prosecutor vs. Jean-Paul Akayesu, Case No. TPIR-96-7-I.   

4. Bagosora Case; See Prosecutor vs. Jean-Paul Akayesu, Case No. TPIR-96-7-I.   

5. See Fondation Hirondelle at: 

http://www.hirondelle.org/hirondelle.nsf/0/48946dbe58a37270c125680100703134?OpenDocument.   
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 سطوح بیشتری از مشارکت ثالث را فراهم آورده است. 
 

 المللیمشارکت در مراحل دادرسی و تجدیدنظر در دیوان کیفری بین. 2. 3
میادۀ  « الیو »موجب بنید  وی شعبۀ مقدماتی، شعبۀ دادرسی بهپس از تأیید اتهامات از س

های بعدی اسیت. بیر ایین اسیا ، در پیی      اساسنامه، مسئول رسیدگی 64(44و ) 6(64)
تأیید اتهامات، هیئت رئیسۀ دیوان یک شعبۀ بدوی محاکمه را برای ادارۀ مراحیل بعیدی   

اب شیوۀ متفیاوت حیل   اختصاص خواهد داد. اگر اوضاع و احوال و شرایط خاصی که انتت
اساسنامه، دادرسی باید  61(7و فصل را ایجاب کند وجود نداشته باشد، اصوالً برابر مادۀ )

نحیو  به صورت علنی انجام شود. شعبۀ دادرسی باید اطمینان حاصل کند که محاکمه بیه 
شیود و توجیه شیایان و    منصفانه، سریع و با رعایت کامل حقوق متهم اداره و انجیام میی  

 4آید.عمل میدیدگان و شهود بهبی نیز برای حفاظت از بزهمناس
شده از سوی مرحلۀ قبلی، یعنیی شیعبۀ   مرحلۀ دادرسی، با تفهیم اتهامات قبلی تأیید

آیین دادرسی و ادلیه، رئییس    414برابر مادۀ  2شود.رسیدگی مقدماتی، به متهم آگاز می
پیذیرد و دوم اینکیه از   ه پاییان میی  کند که در چیه زمیانی ارائیۀ ادلی    شعبه اوالً اعالم می

کنید. وکییل میدافع    دادستان و وکیل مدافع برای طرح اظهارات پایانی خود، دعیوت میی  
 71موجب میادۀ  عنوان آخرین شتص را دارد و سپس بههمیشه فرصت صحبت کردن به

آیین دادرسی و ادله، شعبۀ دادرسی ختم رسیدگی را اعالم کرده، بیرای   412اساسنامه و 
کننیدگان  دهد و به کلیۀ شیرکت طور گیرعلنی تشکیل جلسه میجام شور و مشورت بهان

دهد. این اعیالم ظیر    کند، اطالع میدر جلسات، تاریتی را که تصمیم خود را اعالم می
 گیرد.  مدت زمانی معقول صورت می

اساسنامه شاهد هسیتیم.   68دیدگان را در مادۀ درواقع، مقررات محوری مشارکت بزه
نسیبتاً   68(9دیدگان، شیاهد هیم باشیند. میادۀ )    شارکتی که مستلزم این نیست که بزهم

آیین دادرسی و ادلیه، شیکل اجراییی پییدا      39تا  83مبهم است و از طریق تفسیر مواد 
شیود  های متتلو مشیارکت درر میی  ها، شیوهکند. از مجموع مقررات و دقت در آنمی

 پردازیم:ها میکه در اینجا به اختصار به آن

                                                           
 اساسنامه. 61(2مادۀ ) .4

 .اساسنامه 61(8مادۀ ). 2
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  طور علنی برگزار اساسنامه، دادرسی اصوالً به 61(7موجب مادۀ )حق حضور. به
 68(9تواند بنابه دلیل یادشده در مادۀ )شود؛ با این حال، شعبۀ دادرسی میمی
عنیوان دلییل قیرار    ای که بیه منظور حفاظت از اطالعات حسا  و محرمانهیا به

ی از دادرسی را به صیورت گیرعلنیی صیادر    است ارائه شود، دستور انجام مراحل
دییدگان حیق   شیوند، بیزه  کند. مادامی که جلسات به صورت علنی برگیزار میی  

هیای  حضور در آن جلسات را دارند، اما حق فراگیرتر برای حضیور در رسییدگی  
بیه   34(2اساسنامه بیه میتهم و نییز برابیر قاعیدۀ )      69موجب مادۀ گیرعلنی به

 ,Mekjian  and Varughese ده محیدود شیده اسیت )   دیی نمایندۀ قانونی بیزه 

2005, p.18) . 
  ( 9طرح اظهارات. در مادۀ)هیا  هیا و نگرانیی  اساسنامه، صرفاً به ارائۀ دیدگاه 68

تصیریحی نیدارد. بیاوجوداین،    « اظهارات»اشاره شده است و لذا به اختیار طرح 
ین و پاییانی  کنید کیه اظهیارات آگیاز    آیین دادرسی و ادله بییان میی   83قاعدۀ 

هیا  دیدگان است که دیوان طیرح آن های ممکن برای مشارکت بزهازجمله روش
کند. واژۀ اظهارات اشاره به این دارد که مشیارکت گفتیاری ییا    را مجاز تلقی می

پیردازی  شفاهی همان چیزی است که مورد انتظار است. بیا ایین همیه، عبیارت    
وۀ بییان اظهیارات آگیازین و    قاعدۀ اخیر هیچ جزئیات دیگری را در خصوص شی

 کند.  ها مشتص نمیپایانی و محتوای آن
   ( 2اظهییار عقاییید. از قاعییدۀ)حییق اظهییار عقاییید )   32Right to make 

observationsشود. فراز پایانی ایین قاعیده نییز   دیدگان استنباط می( برای بزه 
 اعید و قوکنید. اساسینامه   پذیر میی ارائۀ مکتوب و شفاهی آرا و نظریات را امکان

 یییا« statements»از « Observations»روشیینی بییه وجییه تمییایز  دیییوان بییه
«submissions »رسید  نظر مینپرداخته است. به«statements »   کیارکرد ارائیۀ

« observations» گفتن آزادانه را دارد، حال آنکیه  دیده برای ستناجازه به بزه
ضیح و تفسیر یا پاسخ دادن و کارگیری این واژه در جهت توظهور و تبادر در به
اسیت   ]یعنی دادستان و متهم[شده از سوی طرفین ارائه 4واکنش به سایر آرای

                                                           
1. See for instance Legal representative of victims, Situation en république démocratique du Congo Le 

Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Observations du Représentant légal des victimes VPRS 1 à 6 
suite aux observations du Procureur et du Conseil de la défense, au sujet du statut de victime de 
demandeurs VPRS 1 à VPRS 6 dans le cadre de l’affaire „Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo“ 
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Garner,1999, p.213) .)   به عبیارت دیگیرobservations» »  هیای  بیه پرسیش
طیور کیه در ادامیه    همیان  «submissions»شده تمرکز دارد، امیا  ازپیش مطرح

 وعات جدیدی طرح شود.دهد که موضخواهیم دید، اجازه می
  نشانگر این مطلب اسیت کیه بیزه    34(2پردازی قاعدۀ )ارائۀ پیشنهادها. عبارت

طور شفاهی مادامی کیه مداخلیه محیدود بیه     دیدگان حق ارائۀ پیشنهادها را به
. حیق ارائیۀ پیشینهادها، اختصیاص بیه      4ارائۀ مکتوب مطالب نشده است، دارند

تفاوت از اظهار عقاید است؛ چراکه اظهار عقاید، دیده دارد و منمایندۀ قانونی بزه
متمرکز بر مسائلی است که پیش از این به آن پرداخته شده اسیت، ولیی ارائیۀ    

 ,Mekjian and Varughese)پیشنهادها، اجازۀ طرح موضیوعات جدیید اسیت    

2005, p.27)دیییدگان از طریییق . طبییق مقییررات دیییوان، بییرای مشییارکت بییزه
هایی ازجمله ارائۀ درخواسیت کتبیی بیه دییوان و     حدودیتنمایندگان قانونی، م

انحصار اظهار نظر نماینده به صورت کتبی درنظر گرفته شیده اسیت )رایجییان    
 (.461، ص4981اصلی، 

        ،پرسش از گواهان، کارشناسان و متهمیان. حیق پرسیش و بیازجویی از شیاهد
 ,Harhoff)ت درنظر گرفته شده اسی  34(9کارشنا  یا متهم، اصوالً در قاعدۀ )

(2001, p.649       لکن این حق صیرفاً از طرییق نماینیدۀ قیانونی، قابیل اعمیال و ،
 اجراست. 

  اساسینامه، طیرفین مسیئول ارائیۀ      63و  67، 61موجب مواد حق ارائۀ ادله. به
آیین دادرسی و ادله نیز اشیاره بیه ایین     410(4شوند و قاعدۀ )دلیل قلمداد می

 تواند مستقیم باشد.دارد که شیوۀ ارائۀ دلیل می
دیدگان به معنای واقعی و دقیق کلمه یکی از اطرا  دعوا ییا متیداعیین   ازآنجا که بزه

رسد که از حق ارائیۀ ادلیه برخیوردار بیوده،     نظر نمیشوند، لذا در آگاز کار بهشمرده نمی
 هیای قادر باشند درخواست فراخوانی شهود یا کارشناسان را بدهند تا آنیان در رسییدگی  

 ,Bassiouni, 2006)هیای تتصصیی خیود را مطیرح کننید      کیفری، شیهادت و دییدگاه  

p.245 .) 

                                                                                                                                        
of 31 May 2006, Case No. ICC-01/04-01/06-132 at page 4.   

1. Situation in the Democratic Republic of the Congo Prosecutor vs. Thomas Lubanga Dyilo, written 
submissions of the legal representative of victim a/0105/06 of 1 December 2006, Case No. ICC-
01/04-01/ 745-tFR at page 2.   
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  شیده(. اساسینامه و قواعید و مقیررات     حق بررسی سوابق )اسناد و مدارر ثبت
تواننید بیه ادلیه    اند که آییا قربانییان میی   یک به این مسئله نپرداختهدیوان هیچ

 (Aldana-Pindell, 2004, p.660).دسترسی داشته باشند یا خیر 
مشارکت کارآمد و اثربتش قربانیان، مسیتلزم برخیورداری از حیق بررسیی سیوابق و      

آییین دادرسیی و ادلیه، درصیورتی کیه       34تا  83موجب قواعد هاست. بهاسناد رسیدگی
درستی ارائه داده باشد، حق مراجعیه و دسترسیی   دیده سابقاً تقاضانامۀ مشارکت را بهبزه

دیدگان ییا نماینیدگان قیانونی آنیان     صراحت به بزهبه494شده در قاعدۀ به محتویات یاد
 داده شده است. 

اساسنامه، حق تجدیدنظر خواهی نسبت به  84موجب مادۀ علیه بهدادستان و محکوم
احکام برائت یا محکومیت یا تعیین مجازات را دارند. در این ماده حق تجدیدنظر خیواهی  

منظور تجدییدنظر  دیدگان بهه است. تنها حق صریح برای بزهدیده شناسایی نشدبرای بزه
دیدگان اجیازه داده اسیت کیه از    اساسنامه آمده و طی آن به بزه 82(1خواهی، در مادۀ )

 .((McDonald, 2002, p.272 تصمیم مربوط به جبران خسارت، تجدیدنظر خواهی کنند
هیای مرحلیۀ   ، رسییدگی 67(9های منیدرج در میادۀ )  درصورتی که اثبات شود رسیدگی

دییدگان را در مرحلیۀ تجدییدنظر    گیرد، دییوان مشیارکت بیزه   تجدیدنظر را هم دربر می
اساسینامه،   6و  1آیین دادرسیی و ادلیه، و بتیش     413موجب قاعدۀ خواهد پذیرفت. به

ها و ارائۀ ادله در شعبۀ رسیدگی مقدماتی و دادرسی، با تغییرات قواعد حاکم بر رسیدگی
 68(9رسید میادۀ )  نظر میشود؛ لذا بههای شعبۀ تجدیدنظر اعمال میرسیدگیجزئی در 

 های تجدیدنظر اعمال خواهد شد.  نیز با تغییرات جزئی در رسیدگی
پذیر اسیت،  قرینۀ دیگری که مسید این است که مشارکت در مرحلۀ تجدیدنظر امکان

 6و  1هیای  است که بتشاست. در این قاعده آمده  413قابل اجرا و اعمال بودن قاعدۀ 
شیده در شیعبۀ مقیدماتی و    و مقررات حاکم بر جلسات رسیدگی و مستندات و ادلۀ ارائیه 

شیود.  دادرسی با اعمال تغییراتی الزم در جلسات رسیدگی شعبۀ استینا  نیز اعمال میی 
براین، در فرم تقاضانامه مشارکت قسمتی وجیود دارد کیه متقاضیی بایید تعییین و      افزون
ذاری نماید که آیا درخواست مشارکت در مرحلۀ تجدیدنظر را دارد یا خییر؛ لیذا   گعالمت

اگر بنا بود مشارکت در این مرحله مستثنا گردد، وجود این بتش در تقاضیانامه میوجبی   
 نداشت. 
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ها با ابتنا بر ایین  ، آن2و شعبۀ دیوان 4های اولیۀ دادستانگیریپیش از این در تصمیم
دیدگان در میذاکرات و تمهییدات مرحلیۀ تجدییدنظر     ارکت بزهفرض عمل کردند که مش

، آنیان اجیازۀ مشیارکت در رونید     84پذیر خواهد بود؛ لذا به موجیب میادۀ   خواهی امکان
 تجدیدنظر خواهی را خواهند داشت.

 

 نتیجه
هیای نسیل اول؛ یعنیی    در محاکم کیفری اختصاصی پیش از تأسیس دییوان، در دادگیاه  

دییدگان نشیده   هیای بیزه  ای به حقوق و حماییت تنها اشارهسفانه نهنورنبرو و توکیو، متأ
خیورد. در محیاکم نسیل دوم؛ یعنیی     چشیم نمیی  هم به« دیدهبزه»است، بلکه حتی واژۀ 

هایی نسبت بیه محیاکم پیشیین در    یوگسالوی سابق، رواندا و سیرا لئون، گرچه پیشرفت
طیور کیه گفتیه شید،     میان دیدگان ایجاد شده اسیت، ولیی ه  بحث حقوق و مشارکت بزه

عنیوان  هیای اخییر، چنیدان بیه مشیارکت افیراد بیه       های دادگاهکنندگان اساسنامهتدوین
ها اعتقادی نداشتند و حتیی گیاهی   دیده و اثربتشی مثبت و حضور آنان در رسیدگیبزه

مشارکت را موجب اطالۀ دادرسی، مداخله در حوزۀ اختیارات دادستانی و انحرا  اذهیان  
دیده در این محاکم فقط در موقعیت شیاهد،  کردند و درنتیجه، بزهگاه تلقی میقضات داد

دیدگان در ایین محیاکم، بتشیی از شیهود     اجازۀ حضور و ارائۀ مطلب داشت. درواقع، بزه
هیای حفیاظتی و حمیایتی قیرار     شدند و به این دلیل بود کیه مشیمول طیرح   شمرده می

 گرفتند.می
های یوگسالوی سیابق و روانیدا   دیدگان در دادگاهزهیکی از دالیلی که حق مشارکت ب

رسمیت شناخته نشده، این بوده که اساسنامه و آیین دادرسی این محیاکم بیر اسیا     به
دییدگان  ال تنظیم شده است. این نظام عدالت کیفیری بیرای بیزه   نظام ترافعی نظام کامن

عیوا قلمیداد نکیرده و    عنیوان ییک طیر  د   دیده را بهنقش پررنگی قائل نبوده و حتی بزه
جایگاه او را صرفاً در سطح شاهد پایین آورده است. در این محاکم، بیه نقیش ترمیمیی و    

                                                           
1. See Prosecutor, Situation in the Democratic Republic of the Conge in Prosecutor vs. Thomas 

Lubanga Dyilo, Prosecution's Response to Request of Victims to Participate in the Appeal, pursuant 
to 'Order of the Appeals Chamber' of 4 December 2006 of 6 December 2006, Case No. ICC-01/04-
01/06-757, paras. 11 et seq.   

2. See Appeals Chamber, Situation in the Democratic Republic of the Conge in Prosecutor vs. Thomas 
Lubanga Dyilo, Decision of the Appeals Chamber of 12 December 2006, Case No. ICC-01/04-
01/06-769, at page 3.   
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شیوند و نییز بیه هید      های نوینی در عدالت کیفری شمرده میی جویانه که ویژگیآشتی
دیدگان کمتر توجه شده است. حال آنکه بیدیهی اسیت کیه    به بزه« اجازۀ بیان اظهارات»

تواند به حصول حقیقیت، مطالبیۀ گرامیت،    یدگان در دادگاه بهتر و مسثرتر میدحضور بزه
ترمیم و آشتی و سرانجام به بازگشت صلح و امنییت بینجامید. درمجمیوع عملکیرد ایین      

 کننده و قابل سرزنش است.محاکم نسل دومی، از نگاه قربانیان ناامید
کیفری اختصاصی، جملگی  نظام عدالت ترمیمی و تجارب محاکم محور بودندیدهبزه

المللیی همیوار سیاخت.    دیده در دییوان کیفیری بیین   راه را برای ارتقا و تعالی جایگاه بزه
دییدگان در دییوان در نظیام حقیوق     ها بیانگر این است که اگرچیه مشیارکت بیزه   بررسی

المللی نوآوری شمرده شده و به این دلییل دییوان نسیبت بیه دیگیر محیاکم       کیفری بین
هیای بسییاری   گام است، اما در عین حال، ایین مشیارکت بیا محیدودیت    لی پیشالملبین

 روبروست. 
دییدگان، تیاکنون از تفسییر موسیع حقیوق      رویۀ قضایی دیوان در زمینۀ مشارکت بزه

مشارکتی حمایت کرده است. این تفسیر گسترده را بیش از هیر چییز در تبییین مفهیوم     
هیا شیاهد هسیتیم. هرچنید     و رسییدگی دیده و حقیوق مشیارکتی در مراحیل متتلی    بزه

تصمیمات شعب متتلو دیوان در مراحیل رسییدگی مقیدماتی، دادرسیی و تجدییدنظر،      
هیا پیرامیون مشیارکت را بیه بحیث و بررسیی گذاشیته، امیا         ها و ابهامبسیاری از پرسش

برانگیز زیادی بیاقی مانیده اسیت. در مقیررات،     نشدۀ مناقشههمچنان موضوعات مهم حل
هیای دیگیری بیرای    هیا و محیدودیت  المللی، چیالش عملکرد دیوان کیفری بینساختار و 

انید  ها عبیارت ترین آنها انتقاد شده است که مهمبیش از آنومشارکت وجود دارد که کم
هیای نماینیدگی   های مالی برای مشارکت و تأمین هزینهاز: نتست، محدود بودن حمایت

هیای  رسانی و توسعۀ آگاهیاز ناکافی بودن اطالعدیدگان؛ دوم، مشکالت ناشی قانونی بزه
دیده از برخی حقیوق مشیارکتی   مند نشدن خود شتص بزهعمومی و خدمات؛ سوم، بهره

همچون حق حضور در جلسات گیرعلنی و حق طرح پرسیش از گواهیان، کارشناسیان و    
حیق در  دییدگان؛ چهیارم، نداشیتن    متهمان و انحصار این حقوق به نمایندگان قانونی بزه

آگازگری دعیوا و درنهاییت صیراحت نداشیتن حیق تجدییدنظر خیواهی جیز در زمینیۀ          
 تصمیمات مربوط به جبران خسارت.
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