137

DOI: http://dx.doi.org/10.22106/jlj.2006.11477

مقاله

تحول حقوق جهاني بزهديدگان
ترازي حقوق بزهديده و متهم در بستر دادرسي عادالنه
بر پاية اصل هم
ِ
مهرداد رايجيان اصلي
چكيده

1

در ميان سندهاي گوناگون حقوق بشري كه هنجارهاي نظام بينالمللي حقوق
بشر را بازتاب ميدهند ،سندهاي مهمي به چشم ميخورند كه با جهتگيري
به سوي بزهديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت ،مالكهاي جهاني حمايت
توجو كرد .در اين ميان ،اعالمية اصول
از بزهديدگان را ميتوان در آنها جس 
بنيادي عدالت براي بزهديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت ( ،)1985و اصول و
رهنمودهاي بنيادي دربارة حق جبران و ترميم ( )2006را ،بهمنزلة دو سند هنجارین
در سطح سياست جنائي سازمان ملل متحد ،بيگمان ميتوان بهمثابة منشور
بينالمللي حقوق بزهديدگان به شمار آورد .از آنجا كه مالكهاي بازتابيافته
در اين منشور به تصويب مجموعه سندهاي بينالمللي ديگري انجاميده اند
كه حقوق بزهديدگان را تقويت ميكنند ،در بستر نظام بينالمللي حقوق بشر
ميتوان از جهتگيري يا رويكردي سخن گفت كه در اين مقاله حقوق بش ِر
بزهديدهمدار ناميده شده است .حقوق بشرِ بزهديدهمدار ،بر پاية اصل همترازي
حقوق بزهديده و متهم (بزهكار) در چهارچوب دادرسي عادالنه ،که خود از
اصل خدشهناپذیری حقوق بینالمللی حقوق بشر برمیخیزد ،در وهلة نخست

 . 1دكتر در حقوق كيفري و جرمشناسي از دانشگاه شهيد بهشتي
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دربرگيرندة مالكها و هنجارهايي است كه حقوق به رسميت شناختهشدة
بينالمللي براي همة بزهديدگان را در منشور بزهديدگان بازتاب ميدهند و
ِ
خاص
در وهلة دوم ،مالكها و هنجارهايي را دربرميگيرد كه از گروههاي
بزهديدگان (با تأكيد بر بزهديدگان سوءاستفاده از قدرت سياسي و اقتصادي
كه در حقوق بينالمللي كيفري بهمنزلة جنايتهاي بينالمللي و جرمهاي
سازمانيافتة فراملي جرمانگاري ميشوند) ،حمايت ميكنند .در حمایت از همة
این بزهدیدگان ،همترازی میان حقوق آنان و متهمان (یا همان بزهدیدهسازان)
همواره بهمنزلة اصلی راهبردی در چهارچوب یک دادرسی عادالنه حاکم
است.
واژگان كليدي

حقوق بشر ،حقوق بشرِ بزهديدهمدار ،اصل خدشهناپذیری ،اصل همترازی
حقوق بزهدیده و متهم ،حقوق بزهديدگان ،دادرسي عادالنه ،دسترسي
به عدالت و رفتار منصفانه ،حق جبران ،حمايت از بزهديده ،بزهديدگان
خاص ،سوءاستفاده از قدرت سياسي و اقتصادي.
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تعامل جنبش حقوق بشر با جنبش حمايت از
دستآورد
ِ

تحقيق دانشگاهي
بزهديده در ميانة سدة بيستم است كه پيدايش آن را از دريچه
ِ
ميتوان در پيوند حقوق بين
المللي حقوق بشر ،بهمنزلة يك رشته مطالعاتي مستقل ،با
ِ

توجو كرد .ترديدي نيست كه
بزهديدهشناسي ،بهمثابة يك حوزة مطالعاتي خاص ،جس 

بزهديدهشناسي (يا دانش مطالعة بزهديدگان) در برخي از هدفهاي جنبش حقوق بشر
نقش داشته است .زيرا ،برخي از نامدارترين پيشگامان اين دانش (مانند مندلسون) آن

بشري رخداده در جنگ جهاني دوم ،كه خود نيز قرباني
را در بستر نقضهاي حقوق
ِ
آن بودند ،تعريف ميكردند [.]15 :3

حقوق بشر كه در چهارچوب حقوق بينالمللي قراردادي و عرفي تدوين شده اند،

عبارت اند از دستة متنوعي از حقوق ايجابي (مانند تأمين رفاه و آموزش و پرورش) و

حقوق سلبي (مانند منع تبعيض و شكنجه) كه هدف آنها ارتقاء و حمايت از كرامت

حق نقضشد ْه
انساني است .اگر هر يك از اين حقوق نقض شوند ،فرد دارندة آن ِ
قرباني (بزهديده) خوانده ميشود .بدين سان ،ميتوان گفت كه در گفتمان علوم جنائي

معاصر ،مفهوم بزهديدگي پيش از بزهديدهشناسي مطرح بوده است.2

بزهديدهشناسي به دنبال شناخت علتها و آثار بزهديدگي است و هدف آن عبارت

است از يافتن پاسخي سودمند به آثار منفي بزهديدگي گذشته و پيشگيري از بزهديدگي

آينده (و در بستر نقضهاي حقوق بشري ،يعني پيشگيري از جنايتكاريهاي آينده).

بدين سان ،يكي از هدفهاي مهم بزهديدهشناسي ،همچون حقوق بشر ،تضمين
كرامت انساني است.

بشر نمايانگر كوشش براي تضمين كرامت انساني است .واقعيت
ِ
تاريخ حقوق ْ

 .2در اين زمينه ،ر.ک :.رايجيان اصلي ،مهرداد؛ بزهديدگان و نظام عدالت جنائي؛ مجله حقوقي دادگستري ،شماره
 ،52-53صص .76-80
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آن است كه با وجود برجستگي انديشههاي غربي در پيدايش حقوق بشر ،اين مفهوم

را انديشمندان و شخصيتهايي از سنتهاي ديني و فرهنگي گوناگون پديد آورده

و گسترش دادند .3در اين ميان ،حكمرانان نيز به ارتقاء و رواج اين انديشه بسيار

كمك كردند؛ هرچند پشت پردة حمايت قانوني از اين حقوق همواره آنها را نقض
نيز ميكردهاند .اين مسأله سبب شد تا ملتها براي تعيين قواعد بينالمللي در زمينة

حقوق بشر ،به ويژه پس از رخداد دو جنگ جهاني در سدة بيستم ،گامهاي مهمي

بردارند .در همان زمانها بود كه بزهديدهشناسي نيز از بستر برخي از اين پيشرفتهاي

حقوق بشري سربرآورد.

در اين ميان ،سازمان ملل متحد كه اختيار رواج و تضمين صلح و امنيت بينالمللي،

رواج دادن روابط دوستانه و حل مسالمتجويانة مسائل بينالمللي در حوزة امور اقتصادي،

اجتماعي و بشردوستانه را بر عهده دارد ،همواره تالش كرده است تا الگوي مناسبي را

براي طرحريزي و ا ِعمال يك سياست جنائي بينالمللي تعريف كند كه همزمان بر دو

مدار بزهكار و بزهديده بچرخد .از اين رو ،هرچند سازمان ملل با توجه به جنايتكاريهاي

جنگ جهاني دوم ،پيشگيري از تهديدهاي عليه صلح و امنيت بينالمللي و ا ِعمال
عدالت جنائي نسبت به نقضهاي حقوق بشري را نخست در پاسخ قاطعانة كيفري

توجو ميكرد ،از همان آغاز همواره به رعايت اصول و
به جنايتكاران اين جنگ جس 

مالكهاي حقوق بشري در سياست جنائي خود تأكيد داشته است .بدين سان ،در پرتو

رسالت پيشگيري از جرم و عدالت جنائي سازمان ملل ميتوان گرايش يا رويكردي
حقوق بشري را شناسايي كرد .از نظرگاه اين رويكرد حقوق بشري،

پيشگيري از

جرم (كه همزمان پيشگيري از بزهكاري و بزهديدگي را دربردارد) در كنار عدالت

جنائي (كه الگوهاي عدالت سزادهنده ،عدالت مبتني بر اصالح و بازپروري ،و عدالت
 .3در اين زمينه ،ر.ک :.موحد ،محمد علي؛ در هواي حق و عدالت :از حقوق طبيعي تا حقوق بشر؛ نشر كارنامه،
 ،1381صص .423-29
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ي اجتماعمدار در آن ميگنجند) نهتنها نشاندهندة گرايش بزهكارمدا ِر سازمان
ترميم 

ملل بر پاية مفهوم دادرسي عادالنه 4اند ،بلكه از گرايش بزهديدهمدا ِر اين سازمان بر

پاية مفهوم دسترسي به عدالت و رفتار منصفانه 5حكايت ميكنند؛ به گونهاي كه،

شدن حقوق كيفري ميتوان از يك حقوق بش ِر بزهديدهمدار
امروزه در گفتمان جهاني ِ

سخن گفت كه در سرلوحة برنامههاي سياست جنائي سازمان ملل از دو دهة پاياني
سدة بيستم تا آغازين دهة هزارة سوم قرار دارد.

دادرسي عادالنه به سخن ساده عبارت است از دادرسي از رهگذر دادگاهي بي طرف و

ناوابسته و سازگار با آيين دادرسي قانونمند كه بهويژه در دادرسيهاي كيفري بر پاية احترام

به حقوق بنيادي و قانوني متهم (بزهكار) اهميتي دوچندان مييابد .نوع دادگاه و چگونگي
تشكيل آن (با تأكيد بر علني بودن رسيدگيها) ،نوع دادرسي و شيوة برگزاري و ادارة آن
ِ

(بهويژ ه در رسيدگي به اتهام يا اتهامهاي فرد) ،چگونگي برگزيدن دادرسان و شرايط و

ويژگيهاي آنان (با تأكيد بر اصل استقالل و بي طرفي) ،6و نيز امكاناتي كه متهم براي دفاع
از خود نياز دارد (از جمله ،داشتن وكيل) ،همگي از سرفصلهاي مهم دادرسي عادالنه اند

[.]7 :105

بدين سان ،حق دادرسي عادالنه ــ بهمنزلة يك هنجار شناختهشدة بينالمللي

در زمينة حقوق بشرــ از افراد در برابر محروم كردن يا محدود ساختن حقوق و

آزاديهاي بنياديشان حمايت ميكند .7از ديدگاه عدالت جنائي ،اين حق عبارت است

از به رسميت شناختن حقوقي براي متهم (به زبان آيين دادرسي كيفري) يا بزهكار (به

4. fair trial
5. access to justice and fair treatment
 .6بر همين پايه ،اصطالح دادرسي عادالنه و بيطرفانه (  )trial impartial and fairنيز براي بيان اين مفهوم

به كار ميرود [.]11 :1543
 .7در اين زمينه ،ر.ک :.مادة  14ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي .بر پاية بند  1اين ماده از ميثاق...« :هر
كس حق دارد كه از دادرسي عادالنه و علني در دادگاهي مستقل و بيطرف و قانوني بهرهمند بوده و آن دادگاه
دربارة درستي اتهامهاي عليه او ...تصميمگيري كند».
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زبان جرمشناسانه) ،و نيز پيشبيني تضمينهايي براي رعايت آنها كه پس از رخداد
جرم ،از زمان دستگيري او آغاز شده و تا صدور حكم قطعي و اجراي آن دربارة وي
ادامه مييابند (دادرسي عادالنه در چهارچوب فرايند عدالت جنائي) ،و ناديده گرفتن يا
رعايت نكردن آنها نقض يك هنجار شناختهشدة بينالمللي انگاشته ميشود.

از اين رو ،مفهوم دادرسي عادالنه نمايانگر گرايشي در سياست جنائي ملل متحد

كارمدار اجراي عدالت جنائي نسبت به مرتكب جرم را
است كه نهتنها با بينشي بزه
ْ

المللي حقوق بشر ،ناديده گرفتن يا رعايت
ايجاب ميكند ،بلكه بر پاية مالكهاي بين ِ

نكردن حقوق متهم يا بزهكار را در چهارچوب فرايند عدالت جنائي نقض يك هنجار

شناختهشدة حقوق بشري انگاشته و بدين سان ،با بينشي بزهديدهمدار فرد زيانديده

را قرباني نقض حقوق بشر و آزاديهاي بنيادياش ميشناسد .در نتيجه ،هر رفتاري

كه با نشانه رفتن حق زندگي يا آزادي (بهمنزلة بنياديترين حقوق مدني و سياسي)،

حقوق بشر و آزاديهاي بنيادي متهم يا بزهكار را نقض و پايمال كند ــ از دستگيري

يا بازداشت خودسرانه و غيرقانوني ،انواع شكنجههاي بدني يا رواني ،تا بياحترامي و

هتك حرمت به كرامت انساني يا شخصيت فرد ،و نقض خلوت و حريم خصوصي
او و  ....ــ نقض مسلم حقوق بشر شمرده شده و فرد زيانديده را ميتوان

(بزهديدة) چنين رفتارهايي انگاشت.

قرباني

اين گرايش در سياست جنائي سازمان ملل متحد به رهيافت بزهديدهمدارانهاي

كاران زيانديده از رعايت نشدن اصول دادرسي
انجاميد كه افزون بر متهمان يا بزه ِ

جنائي حقوق بشري ،ديگر شهرونداني را كه
عادالنه ،بهمنزلة قربانيان نقض عدالت
ِ
بهمنزلة افراد بي گنا ْه قرباني نقض مجرمانة حقوق بشر و آزاديهاي بنياديشان

بهويژ ه از سوي دولتها و كارگزاران حكومتي ميشوند ،به طور كلي بزهديده ميانگارد

[.]5 :144

تعبيري كه آن را ميتوان نمايانگر اين گرايش بزهديدهمدا ِر سازمان ملل دانست،
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دسترسي به عدالت و رفتار منصفانه نامدارد كه با الهام از يافتههاي بزهديدهشناسي
فصل جديدي با عنوان حقوق بزهديده را در گفتمان سياست جنائي و نوشتگان علوم
جنائي گشوده است .سازمان ملل از رهگذر اين مفهوم نهتنها تالش ميكند تا بر پاية

مفهوم
متداول حقوق داخلي حمايت
رسمي-حقوقي بزهديدگي 8از بزهديدگان جرمهاي
ِ
ِ

كند ،بلكه به حمايت از قربانيان نقضهاي حقوق بشري نيز اهميت ميدهد.9

بدين سان ،حقوق بزهديده ــ بر پاية مفهوم دسترسي به عدالت و رفتار منصفانه ــ

در كنار حقوق متهم يا بزهكار ــ بر پاية مفهوم دادرسي عادالنه ــ دو ضلع اصلي عدالت

جنائي حقوق بشري معاصر را تشكيل ميدهند .ولي ،از آنجا كه اصول دادرسي عادالنه
ِ

به همان اندازه براي تضمين جلوگيري از نقض حقوق بنيادين بشر پيشبيني شده اند كه
اصول رفتار منصفانه براي احقاق حقوق انساني بزهديدگان ،جهتگيري هر دو مفهوم را

ميتوان بر پاية رويكردي توجيه كرد كه در اين مقاله حقوق بش ِر بزهديدهمدار ناميده شده

متهم در حقيقت بزهكار
المللي حقوق بشر ،شكنجة يك ِ
است .به همين دليل ،در نظام بين ِ

گروهي اقليتهاي نژادي .اين
به همان اندازه جنايتي است عليه بشريت كه پاكسازي
ِ

واقعيتي است كه سير تحول گفتمان حقوق بش ِر نيمة دوم سدة بيستم ــ از بزهكارمداري

تا بزهديدهمداري ــ را بر پاية آن ميتوان درك كرد؛ واقعيتي كه جلوههاي گوناگون آن

در حوزة حقوق بزهديده موضوع اصلي اين مقاله را ميسازند.

حقوق
بر اين پايه ،ضمن بررسي مالكهاي جهاني حمايت از بزهديده در بستر
ِ
به رسميت شناختهشدة بينالمللي براي بزهديدگان و چگونگي تحول اين مالكها

حقوق به رسميت شناختهشده ،كه بر پاية اين
(گفتار نخست) ،مهمترين جلوههاي اين
ِ
 .8در چهارچوب بزهديدهشناسي سنتي ،كه برخي از جرمشناسان (مانند وان ديك) آن را
مينامند ،فقط قربانيان رخدادهايي كه در قانون جرمانگاري شده اند ،مطالعه ميشوند .بدين سان ،بزهديدگي
را بايد تنها بر پاية مفهوم رسمي-حقوقي جرم كه در قانون مشخص شده و در حقوق كيفري مطالعه ميشود،
تعريف كرد.
 .9براي آگاهي بيشتر ،ر.ک :.رايجيان اصلي ،مهرداد؛ جرمانگاري سوءاستفاده از قدرت در پرتو تعامل نظام حقوق
بشر و حقوق كيفري؛ صص .148-50
قربانيشناسي كيفري
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المللي حقوق بشر معاصر در
مالكها براي گروههاي ِ
خاص بزهديدگان در نظام بين ِ
نظر گرفته شده اند ،تحليل خواهند شد (گفتار دوم) .در سراسر اين مقاله ،بر همترازي
حقوق بزهديده و متهم (بزهكار)ــ

بردي دادرسي عادالنه ــ همواره
بهمنزلة اصل راه ِ

تأكيد شده و بدين سان ،حقوق بزهديدگان يكي از ركنهاي مهم دادرسي عادالنة
مدرن و امروزي شناخته شده اند.

گفتار نخست :حقوق جهاني بزهديدگان در پرتو مفهوم دسترسي به
عدالت و رفتار منصفانه

المللي
شناسايي بين
شريف بسيوني ،حقوقدان نامدار بينالمللي ،در مقالة مفصلي با عنوان
ِ
ِ

كلي نظريهاي دربارة حقوق بزهديدگان را به تصوير
آن شماي ِ
حقوق بزهديدگان 10كه در ْ
كشيده ،از گسترش هنجارهاي كنوني در اين زمينه سخن به ميان آورده است .به باور

او ،بر پاية اين هنجارها ،دولتها بايد ضمن احترام به هنجارهاي حقوق بينالمللي بشر

و حقوق بشردوستانه ،اجراي اين هنجارها و احترام به آنها را تضمين كنند [.]9 :204

اين تعهد دربردارندة پيشگيري از رخداد نقضهاي حقوق بشري ،پيگرد كيفري آنها ،و

مجازات مرتكبان اين نقضها ست .در اين ميان ،سازمان ملل متحد در راستاي رسالت

جنائي خود و ضمن توجه به نيازهاي بزهديدگان ،در سه دهة
پيشگيري از جرم و عدالت
ِ

آغازين دهة هزارة سوم) به ايجاد و گسترش مالكهايي
گذشته (يعني ،از دهة  1980تا
ْ

بشر به شكلگيري
جهاني در اين زمينه پرداخته كه در بستر منشور بين ِ
المللي حقوق ْ
يك منشور بين
المللي حقوق بزهديدگان 11انجاميده اند .امروزه ،هنجارهاي تدوينشده
ِ

حقوق به رسميت
منشور به شكل مالكهايي جهاني درآمده اند كه مهمترين
در اين
ِ
ْ
شناختهشدة بينالمللي براي حمايت از بزهديده را دربردارند[.]4 :31

10. International Recognition of Victims’ Rights
11. international bill of victims’ rights

تحول حقوق جهانی بزهدیدگان
مهرداد رایجیان اصلی

145

در اين گفتار ،افزون بر

مقاله

اعالمية اصول بنيادي عدالت براي بزهديدگان و قربانيان

سنگ بناي اين منشور،
سوءاستفاده از قدرت (زين پس ،اعالمية  ،12)1985بهمنزلة ِ

ْ
مربوط در پيشنويس كنوانسيون سازمان ملل دربارة عدالت
تحول مالكهاي جهاني

و حمايت براي بزهديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت( 13زين پس ،پيشنويس

بشري اين مالكها در اصول
كنوانسيون  )2006بررسي شده ،و سپس ترجمان حقوق
ِ
و رهنمودهاي بنيادي دربارة حق جبران و ترميم براي بزهديدگان نقضهاي فاحش

المللي حقوق بشر و نقضهاي شديد حقوق بشردوستانه( 14زين پس ،اصول
حقوق بين
ِ

و رهنمودهاي  )2006در راستاي اصل راهبردي همترازي حقوق بزهديده و متهم در
بستر دادرسي عادالنه تحليل خواهند شد.

الف) حقوق جهاني بزهديدگان در اعالمية 1985

اعالمية  1985نقطة اوج و شكوفايي تالشهاي سازمان ملل براي حمايت از بزهديدگان

است كه به رويكرد بينالمللي در اين حوزه جنبة جهاني بخشيد .اين اعالميه سرامد

تالشهاي اين سازمان براي پيريزي مالكهاي جهاني براي حمايت از بزهديده بر پاية

يافتههاي بزهديدهشناختي است كه ميتوان آن را

بزهديدهشناسي حمايتمحور

15

[ ]15 :3يا بزهديدهشناسي حمايتي [ ]4 :29ناميد .اين مالكها ضمن به رسميت شناختن

ساختن حقوق بزهديدگان در چهارچوب
بزهديدگان بر پاية تعريف بزهديده ،به ضابطهمند
ِ
مفهوم دسترسي به عدالت و رفتار منصفانه كمك ميكنند .الگوي حمايتي اعالمية

 .12پيوست قطعنامة  29 ،40/34نوامبر  ،1985مجمع عمومي .براي ديدن متن قطعنامه و اعالميه ،ر.ک :.رايجيان
اصلي ،مهرداد؛ بزهديدهشناسي حمايتي؛ نشر دادگستر ،1384 ،صص.160-73 .

13. United Nations Convention on Justice and Support for Victims of Crime
)and Abuse of Power (Latest draft, 14 Nov. 2006
14. Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation
for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law [GA Res. 147, 21 March
2006, A/RES/60/147; 13 IHRR 907 (2006)].
15 . assistance-oriented victimology
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 1985را با توجه به ساختار اين سند ميتوان در دو بخش حمايتهاي ماهوي (با تأكيد

بر حمايت كيفري) و حمايتهاي شكلي (يا حمايتهاي آيين دادرسيمدار) دستهبندي

كرد .گذشته از حمايت كيفري ،مفهوم دسترسي به عدالت و رفتار منصفانه را ميتوان
بهمنزلة كانون برجستة بزهديدهشناسي حمايتي در نظر گرفت كه حقوق بزهديدگان در
چهارچوب حمايتهاي شكلي بر پاية آن در بستر دادرسي عادالنه معنا پيدا ميكند.

 .1دسترسي به عدالت و رفتار منصفانه در بستر دادرسي عادالنه

جهاني بازتابيافته در اعالمية  1985به حمايتهاي
يكي از جنبههاي مهم مالكهاي
ِ

كار در فرايند عدالت
شكلي مربوط ميشود كه چون پس از ارتكاب جرم و پيگرد بزه ْ

جنائي مطرح ميشوند ،از آنها ميتوان به حمايتهاي آيين دادرسيمدار ياد كرد .منظور
حقوق به رسميت شناختهشده براي بزهديدگان در قانون
از حمايتهاي شكلي همان
ِ

آيين دادرسي كيفري است كه آنان بايد با شركت در رسيدگيهاي كيفري به احقاق
آن بپردازند [ .]1 :135نويسندگان اعالمية  1985با مفهومسازي نوآورانة دسترسي

به عدالت و رفتار منصفانه چهرة ديگري از معادله حقوق بشر را در كنار حقوق متهم

(بزهكار) بر پاية مفهوم دادرسي عادالنه نمايانده اند كه اين چهرة جديد را ميتوان با

مفهوم حقوق بزهديده بر پاية رفتار منصفانه بازشناخت.

 .2حمايتهاي شكلي (آييندادرسيمدار) در پرتو دسترسي به عدالت و رفتار منصفانه

در اين ميان ،رعايت احترام به منزلت بزهديده بنياديترين حق انساني او ست كه
پشتيبانان حمايت از بزهديده
از رهگذر رفتار منصفانة همة دستاندركاران و ديگر
ِ

تحقق مييابد (پاراگراف  .)4وانگهي ،نويسندگان اعالميه با تأكيد بر اينكه «مأموران
پليس و [ديگر] دستاندركاران عدالت جنائي  ...براي حساس شدن و توجه به نيازهاي

بزهديدگان بايد آموزش ببينند( »...پاراگراف  ،)15به طور نامستقيم به اهميت مسألة
قرباني شدن دومين اشاره كرده اند .قرباني شدن دومين يا مضاعف 16به آثار منفي
16. secondary/double victimization
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مقاله

افزوني گفته ميشود كه از رهگذر پاسخگويي افراد (مانند اعضاي خانواده يا دوستان

بزهديده) يا برخي نهادها (پليس ،دادسرا ،دادگاه  )...پس از رخداد جرم (بزهديدگي
اصلي-نخستين) يا در فرايند عدالت جنائي به بزهديده وارد ميشود [.]2 :97

افزون بر حق بهرهمندي از رفتار منصفانه ،از آنجا كه بزهديدگان براي جبران و

ترميم همة آثار بزهديدگي خود بايد در فرايند عدالت جنائي شركت كنند ،حق جبران را

ميتوان دومين ركن اصلي حقوق بزهديده درنظرگرفت (پاراگراف  5اعالميه) .اهميت

اين حق تا آنجا ست كه برخي از حقوقدانان بينالمللي از آن بهمنزلة يكي از اصول
بنيادي در همة نظامهاي حقوقي ياد كرده اند [ .]9:207نويسندگان اعالمية  1985با
بهره گيري از واژگاني نوآوران ْه «جبران خسارت از رهگذر بزهكار» 17را (بهمنزلة شكل

اصلي جبران) از «پرداخت غرامت دولتي»( 18بهمنزلة شكل استثنائي جبران) جدا كرده
اند .افزون بر ساختار سنتي جبران خسارت (از رهگذر استرداد مال يا پرداخت پول)،

اين شكل جبران حتي ترميم حقوق بزهديده 19را نيز دربرميگيرد (پاراگراف  .)8ولي،
از آنجا كه سهامداران اروپايي اعالمية  1985پيشتر در «كنوانسيون اروپايي پرداخت

غرامت به بزهديدگان جرمهاي خشونتبار»( 20زين پس ،كنوانسيون اروپايي بزهديدگان)

ضرورت حمايت از بزهديده را بر پاية دو اصل همبستگي اجتماعي و انصاف نمايانده
بودند ،سازوكار پرداخت غرامت دولتي بهمنزلة يكي از مهمترين دستآوردهاي جنبش

حقوق بزهديده به اعالمية  1985نيز راه يافت.

تحقق اين دو ركن بنيادي نيازمند پيشبيني حقوق ديگري براي بزهديدگان است
ِ

كه اعالمية  1985مالكهاي آنها را نيز به رسميت ميشناسد .در اين ميان ،آگاهسازي

بزهديدگان از نقش و امكانات خود ،زمانبندي و روند پيشرفت رسيدگيها و وضعيت
17. restitution from the offender
18. state compensation
19. restoration of victim’s rights

 .20استرازبورگ 24 ،نوامبر  ،1983شوراي اروپا .براي ديدن متن كنوانسيون ،ر.ک :.رايجيان اصلي ،مهرداد؛
بزهديدهشناسي حمايتي؛ صص .147-59
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پروند ْه نخستين ابزار حمايتي در پاسخگويي به نيازهاي آنان شناخته شده است كه
حق دارند درخواست كنند (پاراگراف -6الف).

ارائة ديدگاهها و نگرانيهاي بزهديده در مرحلههاي مناسب رسيدگيها يكي ديگر

از حقوقي است كه نظام عدالت جنائي بايد اجازه دهد تا همة بزهديدگان احقاق كنند
(پاراگراف -6ب) .وانگهي ،ا ِعمال اين حق نبايد هيچ خدشهاي بر حقوق بزهكار كه

در چهارچوب دادرسي عادالنه از آن بهرهمند است ،وارد كند (همان پاراگراف) .بدين

سان ،نويسندگان اعالميه در اينجا بر همترازي حقوق متهم (بزهكار) و بزهديده بهمنزلة

بردي
ركن مهم سياست جنائي انسانمدار (عدالت
جنائي حقوق بشري) و اصل راه ِ
ِ
دادرسي عادالنه تأكيد كرده اند که خود از اصل مهم و شناختهشدهای به

خدشهناپذیری 21حقوق بینالمللی حقوق بشر برمیخیزد.

نام اصل

يكي ديگر از حقوقي كه در الگوي حمايتي اعالمية  1985پيشبيني شده ،فراهم

كردن كمك مناسب به بزهديدگان

در سراسر فرايند عدالت جنائي است (پاراگراف

-6پ) كه بر پاية آن ،بزهديدگان حق دارند در چهارچوب ابزارهاي حكومتي ،داوطلبانه،

اجتماعمدار و بومي كمك مادي ،پزشكي ،روانشناسانه و اجتماعي الزم را دريافت

ي شده،
كنند (پاراگراف  .)14اين پاراگراف كه زير عنوان مستقلي در اعالميه پيشبين 

نمايانگر ويژگي حمايتمدا ِر اين سند بينالمللي است كه مهمترين مالكهاي الگوي

حمايت از بزهديده (از جمله ،حمايت مالي ،حمايت پزشكي ،حمايت عاطفي و حمايت
اجتماعي) را ميتوان از آن برداشت كرد [.]1 :132-36

حق تأمين امنيت يكي ديگر از ابزارهاي مهم حمايت از بزهديده است كه گستره

آن به گواهاني كه از سوي او در دادرسيها شركت ميكنند ،نيز كشانده ميشود

(پاراگراف -6ت) .ركنهاي سهگانة اين حق (يعني ،حفاظت از بزهديده در رويارويي

مستقيم با بزهكار ،حفاظت از بزهديده در برابر تهديدها يا انتقامجوييهاي نامستقيم
21. non-derogation
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مقاله

بزهكار ،و حفاظت از هويت بزهديده) ،همچنانكه خواهيم ديد ،به گشوده شدن فصل
مهمي در گفتمان بزهديدهشناسي حمايتي ــ يعني حفاظت از بزهديده و گواهان( 22و

حتي كارشناسان پرونده)23ــ انجاميده است.

حق بهرهمندي از رسيدگي فوري و اجراي بدون تأخير دستورها يا حكمهاي پرداخت

خسارت يكي ديگر از ابزارهاي حمايتي در پاسخگويي به نيازهاي بزهديدگان است
(پاراگراف -6ت) كه پيشبيني آن را بهويژ ه بايد در راستاي ا ِعمال حق بنيادي جبران

ارزيابي كرد.

افزون بر پاراگراف -6ب اعالمیة  ،1985قطعنامة  40/34مجمع عمومي كه اعالميه

به پيوست آن تصويب شد ،24با تصريح به ضرورت به رسميت شناختن حقوقي براي

بزهديدگان بدون خدشه به حقوق متهمان يا بزهكاران ،همترازي حقوق بزهديده و
متهم را بهمنزلة اصل راهبردي دادرسي عادالنه در اين اعالميه ميپذيرد.

پس از تصويب اعالمية  ،1985سازمان ملل با همكاري ديگر كارگزاريها و

مندان حقوق بزهديده مسأله اجراي مفاد اين اعالميه را دنبال كرده است .افزون
عالقه ِ

بر قطعنامههاي گوناگون شوراي اقتصادي و اجتماعي [ ،]14 :186گزارشهاي دبير كل
سازمان ملل 25و انتشار دو كتابچة راهنما ،26جامعه جهاني بزهديدهشناسي ،27بهمنزلة

مهمترين سازمان غيردولتي بينالمللي در زمينة بزهديدگان ،با همكاري

مؤسسة

ِ
بينالمللي بزهديدهشناسي دانشگاه
تيلبرگ  28هلند پيشنويس كنوانسيوني را براي

22. protection of victims and witnesses
23. experts

 .24براي ديدن متن قطعنامه ،ر.ک :.رايجيان اصلي ،مهرداد؛ بزهديدهشناسي حمايتي؛ صص .160-65
 .25براي نمونه ،ر.ک:.

E/AC ;57/1988/3 .E/AC ;57/1990/3 .E/CN/15/1996/16 .Add ;3 .E/CN 15/1997/16 .and Add.1 .
 .26براي ديدن اين دو كتابچه ،بهترتيب ر.کGuide for Policy Makers…; UNODCCP, 1999] :.

[؛ عدالت براي بزهديدگان ،مترجم :شايان ،علی؛ نشر سلسبيل.1384 ،

)27. World Society of Victimology (WSV

البته ،اين انجمن در تصويب اعالمية 1985و انتشار دو كتابچة يادشده نيز نقش مؤثري داشته است.

28. International Victimology Institute (INTERVICT) of Tilburg University
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سازمان ملل تنظيم ميكنند (پيشنويس كنوانسيون  29)2006كه در صورت تصويب،
جهاني حمايت از بزهديده ايجاد خواهد كرد.
تحول شگرفي در مالكهاي
ِ

ب) تحول مالكهاي جهاني حمايت از بزهديده در پيشنويس كنوانسيون 2006

پيشنويس كنوانسيون  2006كه از يك ديباچه و  25ماده در چهار بخش تشكيل

شده ،دربردارندة مالكهاي گوناگوني در زمينة حقوق بزهديدگان و حمايت از آنها
ست كه برخي نسبت به اعالمية  1985نوآورانه اند .در ديباچة اين پيشنويس ،ضمن

گروهي ميليونها نفرــ از جمله ،بسياري از زنان و كودكان (بهمنزلة
اشاره به بزهديدگي
ِ

شدن حقوق اين
بزهديدگان خاص)ــ و خاستگاه بزهديدگي آنان ،بر ناديده گرفته ِ
بزهديدگان تأكيد شده است.

اجرايي سياست جنائي بزهديدهمدار،
در ديباچه ،با اشاره به اليههاي تقنيني ،قضائي و
ِ

جنبههاي گوناگون حمايت از بزهديده در اين سياست جنائي در چهار بُعد خالصه شده

اند :اطالعرساني؛ خدماترساني؛ جبران خسارت-پرداخت غرامت؛ و مشاركت بزهديده

در فرايند عدالت جنائي .وانگهي ،پيشگيري از بزهديدگي يكي از هدفهاي اصلي
كنوانسيون در نظر گرفته شده است.

تحول مالكهاي جهاني حقوق بزهديدگان در بستر دادرسي عادالنه را در اين

پيشنويس ،در مقايسه با اعالمية  ،1985ميتوان در دو بخش همسانيهاي دو سند

و نوآوريهاي پيشنويس بررسي كرد.

 .1همسانيهاي پيشنويس كنوانسيون  2006و اعالمية 1985در زمينة حقوق بزهديده

يكي از همسانيهاي

پيشنويس كنوانسيون 2006

با

اعالمية 1985

به حقوق

بزهديدگان و جنبههاي گوناگون حمايت از آنان بازميگردد .در اين ميان ،بخش دوم

پيشنويس كه به نظر ميرسد با الهام از

كتابچة اصول و رهنمودهاي بنيادي دربارة

 . 29آخرين نسخة اين پيشنويس در  14نوامبر  2006تنظيم شده است .براي ديدن متن پيشنويس ،ر.ک:.

-http://www.worldsocietyof victimology.org/
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حق جبران و ترميم (راهنماي قطعنامة  ،147/60مجمع عمومي 21 ،مارس )2006

30

به حقوق و وظايف اختصاص يافته ،مقررات مفصلي را در اين زمينه پيشبيني كرده
است .مالزمة
بخش نمايانگر
عنوان در نظر گرفتهشده (حقوق و وظايف) براي اين ْ
ِ

ديدگان وظيفهاي براي
اين مسأله است كه هر يك از حقوق پيشبينيشده براي بزه
ْ

دستاندركاران عدالت جنائي است كه بايد انجام دهند .مادة  5از اين بخش ،زير

حقوق
عنوان دسترسي به عدالت و رفتار منصفانه ،با الهام آشكار از اعالميه بنيان
ِ
به رسميت شناختهشده براي بزهديدگان را بر پاية اصل همترازي حقوق بزهديده و

متهم (بزهكار) شكل ميدهد.

مفصل اين بخش از پيشنويس
مهمترين اصول مشترك با اعالميه را در مقررات
ِ

ميتوان به شرح زير شناسايي كرد.

 .1-1همترازي حقوق بزهديده و متهم (بزهكار)

يكي از جنبههاي مهم دادرسي عادالنه كه حقوق بزهديده نيز در آن بازتاب مييابد،

مسألة همترازي حقوق بزهديده و متهم (بزهكار) است .اگر اصل برابري سالحها در

دادرسي عادالنه ايجاب ميكند كه دو طرف دعوا از فرصت و امكاناتي برابر در دفاع

از خود و اثبات ادعايشان بهرهمند باشند ،بر پاية مفهوم دسترسي به عدالت و رفتار

منصفانه نيز اصل همترازي حقوق اقتضاء ميكند تا به رسميت شناختن هر حقي براي

بزهديده بدون هيچ خدشهاي به حقوق متهمان باشد .ديباچة قطعنامة تصويبكنندة
تضمين به رسميت شناختن حقوق بزهديدگان و احترام به
اعالمية  1985با توجه به
ِ

اين حقوق ،بهمنزلة مهمترين هدف اعالميه ،بر دستيابي به اين هدف بدون هيچ
خدشهاي بر حقوق مظنونان يا بزهكاران 31نيز تأكيد ميكند .نويسندگان پيشنويس

كنوانسيون  2006با الهام از مفاد اين قطعنامه و اعالمية پيوست آن ،نهتنها با تأكيد
 .30ر.ک :.بند پ از همين گفتار.

31. the rights of suspects or offenders
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بر پايبندي به كاهش بزهديدگي از رهگذر روشهاي آيين دادرسيمدار در فرايند

عدالت جنائي (از جمله ،روشهاي كشف جرم و شناسايي بزهكار ،پيگرد و كيفر او)،

به طور نامستقيم به ضرورت همترازي حقوق متهم و بزهديده نظر داشته اند (مادة

-4الف) ،بلكه با تأكيد بر حق جبران و حق ارائة نظرها و نگرانيهاي بزهديده بدون

خدشه بر حقوق متهم ،به طور مستقيم نيز به ضرورت اصل همترازي توجه كرده اند
(بندهاي الف-ب ( )2مادة .)5

پذيري سازوكارهاي عدالت
 .2-1دسترس
ِ

بندهاي الف-ب-پ ( )1مادة  5مربوط ميشوند به سازوكارهاي قضائي و اجرايي

براي توانمند ساختن بزهديدگان به احقاق حق جبران ،و سازوكارهاي اطالعرساني به

بزهديدگان براي جبران نارسمي (عدالت ترميمي) ،كه در پاراگرافهاي -6 ،5الف و
 15اعالمية  1985نيز پيشبيني شده بودند.

 .3-1سازوكارهاي پاسخگويي به نيازهاي بزهديدگان

مهمترين همسانيهاي اين قسمت عبارت اند از كمك به بزهديده در سراسر فرايند
عدالت رسمي و نارسمي

(بند -2ج مادة  ،5همسو با پاراگراف -6پ اعالميه)؛ و

حفاظت از خلوت و حريم خصوصي بزهديده و تأمين امنيت وي ،خانواده و گواهان او

(بندهاي چ-ح ( )2همان ماده ،همسو با پاراگراف -6ت اعالميه) .بدين سان ،در اين

بند از پيشنويس ،حق بهرهمندي از كمك و حمايت ،و حق تأمين امنيت بزهديده به

رسميت شناخت ه شده اند.

در مورد حق بهرهمندي بزهديده از كمك و حمايت ،بند  1مادة  8ــ با الهام از

پاراگراف  14اعالميه ــ ارائة كمكهاي ضروري مادي ،پزشكي ،روانشناسانه و

اجتماعي  ...را تضمين ميكند .سرانجام ،مواد  10و  11پيشنويس با الگوبرداري از

اعالمية  ،1985جبران خسارت و پرداخت غرامت را بهمنزلة دو ضلع اصلي حق جبران

بزهديده پذيرفته اند.
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 .2نوآوريهاي پيشنويس كنوانسيون 2006

پيشنويس كنوانسيون  2006دربردارندة نوآوريهاي مهمي در زمينة حقوق بزهديدگان

است كه در صورت تصويب ،گام بلندي در حمايت از بزهديدگان و به رسميت شناختن
حقوق آنان خواهند بود .در اين ميان ،در چهارچوب سازوكارهاي مادة  5از بخش دوم

(زير عنوان حقوق و وظايف) ،مقررات خاصي پيشبيني شده اند.
 .1-2سازوكارهاي پاسخگويي به نيازهاي بزهديدگان

نويسندگان پيشنويس در بند  2مادة  5با اشاره به مضمون دادرسي عادالنه بر پاية
اصل همترازي حقوق بزهديده و متهم (بزهكار) ،سازوكارهاي مهمي را براي احقاق

حقوق بزهديدگان پيشبيني كرده اند؛ از جمله ،فراهم ساختن رسيدگي عادالنه براي
حق
احقاق حق جبران بدون خدشه بر حقوق متهم (بند الف) و امكان دادن به احقاق ِ

ارائة نظرها و نگرانيهاي بزهديده بدون خدشه بر حقوق متهم (بند ب).

سازوكارهاي نوآورانة ديگري كه بر پاية بند  2مادة  5به احقاق حقوق بزهديده

ميانجامند ،عبارت اند از امكان دادن به احقاق حق ارائة نظرها و نگرانيهاي بزهديده در
استقالل سامانة قضائي (بند پ)؛ استرداد فوري مال بزهديده
چهارچوب اختيار قضائي و
ِ

(بند ت)؛ حق اعتراض يا تجديدنظر بزهديده (بند ث)؛

جلوگيري از اطالة دادرسي در

راستاي حمايت از بزهديده (بند ح)؛ و تضمين اجراي حكم يا قرار مربوط به جبران براي

بزهديده (بند د).

 .2-2تأمين امنيت بزهديده ،گواهان و كارشناسان از رهگذر حفاظت از آنان

مادة  6پيشنويس با الهام از مادة  32كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد

32

به «حفاظت از بزهديدگان ،گواهان و كارشناسان» اختصاص يافته است .اين ماده

در راستاي به رسميت شناختن حق تأمين امنيت بزهديده ،دولتهاي عضو را متعهد

ميسازد تا حفاظت از امنيت ،سالمت بدني و رواني ،كرامت و خلوت بزهديدگان،
 .32ر.ک :.بند ب 2-گفتار دوم.
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گواهان و كارشناسان ،و در صورت لزو ْم بستگان و نزديكان آنان را در برابر تهديد و

انتقام تضمين كنند (بند .)1

تدبيرهاي پيشبينيشده براي تحقق اين هدف نيز در بند  2همان ماده آمده اند

كه عبارت اند از تدبيرهاي حفاظت فيزيكي براي جابهجايي و انتقال بزهديده ،گواهان و
كارشناسان ،و حفظ هويت آنان (بند الف)؛ اداي سوگند يا گواهي با ابزارهاي فناورانه،

مانند ويديو (بند ب)؛ و توافق و ترتيبات با ديگر دولتها براي جابه جايي و انتقال اين

اشخاص (بند پ).

 .3-2حق اطالعرساني به بزهديده

مادة  7پيشنويس كنوانسيون  2006زير عنوان

اطالعرساني

مقررات مفصلي

را به اين موضوع اختصاص داده كه برخي از آنها نسبت به

اعالمية 1985

نوآورانه اند .در اين ميان ،بند  1اين ماده موارد دهگانهاي را براي اطالعرساني

ميشمارد كه مهمترين آنها عبارت اند از مراكز خدماتي و حمايت از بزهديده،

نوع حمايتها ،مكان و چگونگي گزارش كردن جرم ارتكابي ،دسترسي به
مشاوره حقوقي ،و . ...

بند -2ب مادة  7ضمن متعهد ساختن دولتهاي عضو به آگاهسازي بزهديدگان از

روند رسيدگيها ،با استثناء كردن مواردي كه اين كار ممكن است اثر منفي بر بزهديده
بگذارد ،به طور ضمني به قرباني شدن دومين اشاره ميكند كه خود ميتواند از موارد

نقض حقوق بزهديده در بستر دادرسي عادالنه باشد.33
 .4-2حق بزهديده به بهرهمندي از كمك و حمايت

مادة  8پيشنويس كنوانسيون  ،2006ضمن الهام از پاراگرافهاي  14تا  17اعالمية
 ،1985زير عنوان كمك [به بزهديده] ،مقررات مفصلي را در اين زمينه پيشبيني كرده

كه برخي از آنها نوآورانه اند .مهمترين نمونه عبارت است از به كار بردن اصطالح

 .33براي آگاهي بيشتر ،ر.ک :.رايجيان اصلي ،مهرداد؛ بزهديدگان و نظام عدالت جنائي؛ صص .97-100
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آگاهسازي بزهديده از خدماترساني 34كه با الهام از كتابچة عدالت براي بزهديدگان به

پيشنويس راه يافته است [ .]6 :96در اين ميان ،بند  5اين ماده با تأكيد بر آموزش
مترجمان ويژة حمايت از بزهديده ،يكي از ركنهاي مهم دادرسي عادالنه (يعني ،حق

بهرهمندي از مترجم رايگان براي كمك به زبان قابل فهم متهم) را براي بزهديده
نيز به رسميت ميشناسد.

 .5-2حق جبران براي بزهديده

مواد  10و  11پيشنويس كنوانسيون  2006با به كار بردن واژگان اعالمية  ،1985مقررات

مفصلتري را دربارة حق جبران پيشبيني ميكنند .مادة  ،10زير عنوان جبران خسارت از

جمله ترميم ،35ضمن پذيرفتن ركنهاي جبران خسارت در اعالميه ،ترميم را در معنايي

ناهمسان با ديگر سندهايي كه اين اصطالح را به كار برده اند ،36بهمنزلة ركن اصلي

جبران خسارت در نظر گرفته است .بندهاي ت-ث-ج ( )1مادة  10ضمن اشاره به اهميت

اجراي حكم جبران خسارت ،تقدم آن بر ديگر ضمانتاجراها (مانند جزاي نقدي ،ضبط و

مصادره  ،)...و نيز آسان كردن آن از رهگذر حقوق مدني را پيشبيني كرده و بدين سان،
بر اصالت جبران خسارت بهمنزلة يكي از دو ضلع اصلي حق جبران تأكيد كرده اند.

المللي حقوق
اگرچه پيشنويس كنوانسيون  2006بهمنزلة سندي براي تضمين بين ِ

بزهديدگان هنوز به تصويب نرسيده است ،سازمان ملل با تصويب سند ديگري گام
مهمي در راستاي به رسميت شناختن اين حقوق در سطح بينالمللي برداشته است.

قطعنامة  21 ،60/147مارس  2006مجمع عمومي 37كه به اختصار اصول و رهنمودهاي
34. outreach to victims
35. restitution including reparation

 .36براي نمونه ،ر.ک :.قطعنامة اصول و رهنمودهاي بنيادي ،و اساسنامه ُرم بهترتيب در :بند پ از همين گفتار ،و
بند الف 1-1-از گفتار دوم.
آن تاريخ رسمي اين قطعنامه
 .37شايان گفتن است كه بر
ِ
خالف آرشيو اسناد پايگاه اينترنتي سازمان ملل كه در ْ
تاريخ تصويب قطعنامه
 21مارس  2006درج شده است ،نويسندگان كتابچة راهنماي اصول و رهنمودهاي ِ 2006
يادشده را  16دسامبر  2005آورده اند [.]13 :5
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 2006ناميده ميشود ،سند مهمي است كه به باور برخي از حقوقدانان بينالمللي،
المللي حقوق بزهديدگان به شمار آورد
آن را در كنار اعالمية  1985ميتوان منشور بين
ِ

[ .]9 :203در اين ميان ،با توجه به عنوان و محتواي اين قطعنامه ،اصول و رهنمودهاي

 2006را بايد ترجمان آشكا ِر حقوق بش ِر بزهديدهمدار دانست.

بشري حمايت از بزهديده در اصول و رهنمودهاي 2006
پ) ترجمان حقوق
ِ
اصول و رهنمودهاي 2006

دستآورد بيش از شانزده سال تالش كارشناسان و

دستاندركاران دولتها ،سازمانهاي بينالمللي و غيردولتي است كه به مالكهاي
حقوق بشري در زمينة حقوق بزهديدگان (با تأكيد بر حق بنيادي جبران) در آغاز هزارة
سوم رسميت بخشيده است .اگر چه اصول و رهنمودهاي  2006بهروشني از اصل

همترازي حقوق بزهديده و متهم (بزهكار) نام نميبرند ،مضمون آن را بهمنزلة اصل
راهبردي دادرسي عادالنه بر پایة اصل مهم خدشهناپذیری حقوق بینالمللی حقوق
بشر در حوزة حق جبران براي قربانيان حقوق بشري نيز ميتوان تصور كرد.

 .1حق جبران براي بزهديدگان نقضهاي حقوق بشري در پرتو اصول و رهنمودهاي2006

كتابچة اصول و رهنمودهاي بنيادي دربارة حق جبران و ترميم كه عنوان اصلي آن

به اجراي حقوق بزهديدگان 38اختصاص يافته است ،بر بزهديدهمدار 39بودن اصول و

رهنمودهاي  2006تأكيد ميكند [11و .]13 :4اصول يادشده با بهرهگيري از زبان

حقوق بشري تا اندازهاي از نوشتگان بزهديدهشناختي اعالمية  1985متمايز اند و
شايد به همين دليل ،اصل همترازي حقوق بزهديده و متهم در آنها بهروشني ديده
نميشود .اين تمايز همچنان كه شريف بسيوني نيز ميگويد ،به كانون تمركز اين

دو سند بازميگردد [ .]9 :247در حالي كه اعالمية  1985بر بزهديدگان جرمهاي

متداول حقوق داخلي تأكيد ميكند ،اصول وان بوون و بسيوني (بهمنزلة پیشنویسهای
ِ
38. implementing victim’s rights
39. victim-oriented
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اصول و رهنمودهای  )2006بر قربانيان نقضهاي حقوق بشري متمركز اند كه چون

ماهيتي جز همان جرمهاي بينالمللي و فراملي ندارند ،قربانيان آنها را نيز ميتوان

در چهارچوب تعريف بزهديده بازشناسي كرد .قطعنامة  21 ،147مارس  2006مجمع
عمومي كه اين اصول و رهنمودها را دربردارد ،بر حق جبران (بهمنزلة يكي از دو

ضلع اصلي حقوق بزهديدگان) تأكيد ميكند .بر خالف اعالمية  1985كه مالكهاي
نوين حقوق بزهديده را معرفي ميكند ،اصول و رهنمودهاي  2006هنجارهاي
جهاني ِ
موجود حق جبران را بازتاب ميدهند و دربردارندة مالكهاي جديدي نيستند.

 .2مالكهاي حق جبران و ترميم

مهمترين مسألهاي كه در همان عنوان قطعنامة مصوب اصول و رهنمودهاي  2006جلب
توجه ميكند ،به تماي ِز دو اصطالح جبران و ترميم باز ميگردد .در حالي كه اعالمية 1985

براي بيان حق جبران از دو واژة  redressو ( remedyدر معنايي مشترك ،بهترتيب براي

بزهديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت) بهره برده [ ،]3 :33اصول و رهنمودهاي 2006

يبَرد .اين اصطالح به دستة
در كنار واژة دوم ،اصطالح  reparationرا نيز به كار م 

گستردهاي از تدبيرهايي اشاره دارد كه در پاسخ به نقضهاي واقعي يا تهديدكننده

اتخاذ ميشوند و ماهيت كمك يا حمايت و نيز رويه يا آيين دادرسي آن را در چهارچوب

دادرسي عادالنه دربرميگيرد .وانگهي ،در پرتو اين اصطالحشناسي دوگانه ،دولتها

ساختن كمك به آنان
تعهدي دوگانه در برابر بزهديدگان دارند .نخست ،امكانپذير
ِ

در برابر زياني كه ديده اند از رهگذر

سازوكارهاي شكلي يا آيين دادرسيمدار براي

جبران ،40و دوم ،به سرانجام رساندن جبران ماهوي از رهگذر كمك سودمند به ترميم

واقعي 41آثار بزهديدگي[.]13 :8
ِ

ديدگان زير پوشش اصول و رهنمودهاي  2006در كنار راهكارهاي
بر اين پايه ،بزه
ِ
40. procedural mechanisms/remedies
)41. positive relief (substantive reparations
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رسي برابر به تدبيرهاي جبران قضائي
جبراني ا ِعمالپذير در حقوق داخلي ،از حق دست ِ
بر پاية حقوق بينالمللي نيز بهرهمند اند (اصل دوازدهم) .اين راهكارها و تدبيرها با الهام

از اصول وان بوون و بسيوني عبارت اند از :جبران خسارت( 42يعني ،بازسازي وضعيتي
كه پيش از رخداد نقضها وجود داشته است ،شامل ترميم حق آزادي و بهرهمندي

از حقوق بشر ،ترميم هويت ،زندگي خانوادگي و حق شهروندي)؛ پرداخت غرامت

43

(يعني ،آنچه بايد براي هر خسارت برآوردپذير اقتصادي كه در پي نقضها پديد آمده

است داده شود ،شامل زيان بدني يا رواني ،از دست دادن فرصتها و شغل و موقعيت
اجتماعي  ،...خسارتهاي مادي از جمله از دست دادن درآمد يا منافع ،خسارت معنوي،

و هزينههاي تحميلي برخاسته از خدمات حقوقي ،پزشكي)... ،؛

توانبخشي و اعادة

حيثيت( 44دربردارندة مراقبتهاي پزشكي و كمكهاي روانشناسانه و نيز خدمات

حقوقي و اجتماعي)؛ اقناعسازي بزهديده( 45شامل تدبيرهايي كارآمد براي پايان دادن
به ادامة نقضها ،وارسي واقعيتها و افشاي كامل و همگاني واقعيت تا جايي كه

حق تأمين امنيت بزهديدگان و گواهان به خطر نيفتد ،تحقيق دربارة سرنوشت افراد
ناپديدشده بهويژ ه كودكان ربودهشده ،...بيانية رسمي براي اعادة حيثيت بزهديده و

ترميم حقوق او  ،...پوزش همگاني ،نكوداشت و بزرگداشت براي بزهديده ،شرح كامل

و دقيق نقضهاي رخداده در آموزش حقوق بشر و حقوق بشردوستانة بينالمللي) و

ي
كنترل كارآمد مردم 
تضمينهاي تكرار نكردن 46بزهديدگيهاي رويداده (شامل تضمين
ِ

يا همگاني بر ارتش و ديگر نيروهاي امنيتي ،تضمين رعايت مالكهاي بينالمللي

استقالل سامانة قضائي ،حمايت از اشخاص
فرايند قانوني ،انصاف و بيطرفي ،تقويت
ِ

در همة حرفهها يا تخصصهاي حقوقي و پزشكي و رسانهاي  ،...آموزش حقوق بشر
42. restitution
43. compensation
44. rehabilitation
45. satisfaction
46. guarantees of non-repetition
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اخالق
و حقوق بشردوستانة بينالمللي ،رواج دادن مجموعه قواعد رفتاري و اصول
ِ
حرفهاي و .]13 :33-40[ )...

يكي از مهمترين موارد تضمينهاي تكرار نكردن بزهديدگيهاي رويداده كه

اصل راهبردي همترازي حقوق بزهديده و متهم (بزهكار) در آن به چشم ميخورد،
تضمين رعايت مالكهاي بينالمللي فرايند قانوني ،انصاف و بيطرفي است .منظور از

اين مالكهاي بينالمللي مقرراتي است كه در مواد  10و  11-1اعالمية جهاني حقوق
بشر ،مادة  14ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي ،پاراگرافهاي  4تا  7اعالمية

 ،1985و بهويژه مادة  6كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي بنيادي،

دربارة دادرسي عادالنه و رفتار منصفانه پيشبيني شده اند .در اين ميان ،اصطالح

فرايند قانوني 47ترجماني از همان مفهوم دادرسي عادالنه در نظام كامنال (با تأكيد
اصطالح پس از آن از ضرورت رعايت انصاف و
بر انگلستان و امريكا) ست و دو
ِ

بيطرفي در فرايند قانوني حكايت ميكنند كه خود نمايانگر اصل راهبردي همترازي

حقوق بزهديده و متهم در بستر دادرسي عادالنه است.

افزون بر این ،مادة  26اصول رهنمودهای  2006زیر عنوان اصل ( 12خدشهناپذیری)

به یکی از اصول مهم و شناختهشدة حقوق بینالمللی حقوق بشر رسمیت دوباره

میبخشد .بر پایة این اصل« ،هیچ چیز در این اصول و رهنمودهای بنیادی نباید در
جهت محدود کردن یا خدشه زدن به حقوق یا تعهدهای برخاسته از حقوق داخلی یا

بینالمللی تفسیر شود .بهویژه ،چنین میتوان دریافت که اصول و رهنمودهای کنونی

بدون خدشه به حق جبران و ترمیم برای همة بزهدیدگان نقضهای حقوق بینالمللی

حقوق بشر و حقوق بشردوستانه [اعمالپذیر] اند .همچنین ،میتوان دریافت که این

اصول و رهنمودهای بنیادی هیچ خدشهای به قواعد ویژة حقوق بینالمللی وارد
نمیکنند» (مادة  ،26اصل .)12

47. due process
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سپس ،مادة  27زیر عنوان اصل ( 13حقوق دیگران) با تأکید بر ضرورت همترازی

حقوق بزهدیده و متهم بر پایة مالکهای دادرسی عادالنه ،تصریح می کند که «هیچ

چیز در این سند نباید در جهت خدشه زدن به حقوق دیگران که از نظر بینالمللی

یا ملی حمایت شده است ،بهویژه حق متهم به بهرهمندی از مالکهای اعمالپذیر
فرایند قانونی ،تفسیر شود».

باري ،جهتگيري اصلي همة اين مالكهاي جهاني ــ از اصول بنيادي بازتابيافته

در اعالمية  1985گرفته تا اصول و رهنمودهاي 2006ــ حمايت از اشخاصي است
كه در پي نقض حقوق بشر يا آزاديهاي بنيادي خو ْد بزهديده شده اند و از اين رو،

بهمنزلة يكي از طرفهاي اصلي دعواي كيفري در كنار متهم يا بزهكار بايد از حقوق
ن سان ،در كنار
مشخصي در چهارچوب يك دادرسي عادالنه بهرهمند شوند .بدي 

المللي حقوق بشرمداري كه بر پاية اصل منع تبعيض 48از همة اشخاص
سندهاي بين ِ

بزهديده بدون هيچ تمايزي از جهت نژاد ،رنگ ،جنس ،زبان ،دين ،مليت ،باور سياسي
يا هر باور ديگر ،آداب و رسوم فرهنگي ،دارايي ،موقعيت خانوادگي يا تباري ،خاستگاه

قوم 
المللي
ي يا اجتماعي ،ناتواني بدني يا رواني و  ...حمايت ميكنند ،49سندهاي بين ِ
حقوق بشرمدا ِر ديگري نيز تصويب شده اند كه بر پاية همان مالكهاي جهاني و اصول

بنيادي ،حقوق به رسميت شناختهشدة بينالمللي براي گروههاي خاصي از بزهديدگان

را ،كه به دليل داشتن برخي ويژگيها آسيبپذيرتر اند ،تضمين ميكنند .50مهمترين
المللي حقوق
سندهاي دربردارندة اين مالكها و اصول بنيادي را بر پاية منشور بين
ِ

بزهديدگان و در چهارچوب اصل راهبردي همترازي حقوق بزهديده و متهم (بزهكار)

ميتوان به شرح زير تحليل كرد.

48. the principle of non-discrimination

 .49براي نمونه ،ر.ک :.پاراگراف  3اعالمية 1985؛ و مادة  3-1پيشنويس كنوانسيون .2006
خاص بزهديدگان (بهويژ ه زنان،
 . 50اصل منع تبعيض يكي از بنيانهاي اصلي به رسميت شناختن گروههاي ِ
كودكان ،سالمندان ،ناتوانان و اقليتها) ،و به تعبير شريف بسيوني ،يكي از مهمترين پيامدهاي تماي ِز بزهديدگي
فردي از بزهديدگي گروهي است [.]8 :22
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حقوق جهاني براي بزهديدگان خاص در پرتو اصل همترازي
ِ
گفتار دوم:
حقوق بزهديده و متهم

اگرچه مالكهاي بازتابيافته در اعالمية  1985و اصول و رهنمودهاي  2006در مقام

حقوق به رسميت شناختهشدة بينالمللي
جهاني مربوط به
ايجاد و تثبيت هنجارهاي
ِ
ِ

بنيادي منع تبعيض ايجاب ميكند تا در حمايت
براي همة بزهديدگان بوده اند ،اصل
ِ
از بزهديدگان ،به كساني كه به دليل ماهيت بزهديدگي يا ديگر عواملي كه با نقض
شان بزهديده شده اند ،توجه ويژهاي شود
اين اصل و در نتيجه با نقض حقوق بنيادي ْ

[پاراگراف  17اعالميه] .بر همين پايه ،نويسندگان پيشنويس كنوانسيون  2006نيز،

چنان كه ديديم ،با الهام از قطعنامة ( 40/34تصويبكنندة اعالمية  ،)1985ضمن

شدن ميليونها نفر در سدة گذشته ،بهويژ ه بر بزهديدگي گروهي
آگاهي از بزهديده ِ

زنان و كودكان ــ بهمنزلة آسيبپذيرترين گروههاي خاص بزهديدگان ــ تأكيد ورزيده

اند [ديباچة پيشنويس].

در اين ميان ،قربانيان

سوءاستفاده از قدرت (اعالمية  ،)1985يا همان قربانيان

المللي حقوق بشر و نقضهاي شديد حقوق بشردوستانة
نقضهاي فاحش حقوق بين
ِ

مسلم بزهديدگيشان از جمله
بينالمللي (اصول و رهنمودهاي  ،)2006به دليل واقعيت
ِ
كساني اند كه حقوق بنياديشان نقض ميشود .با توجه به مالكهاي جرمانگاري

اين سوءاستفاده از قدرت ،و جنبههاي اصلي آن (يعني ،سوءاستفاده از قدرت سياسي و

اقتصادي) ،دو دسته جر م بينالمللي را در گفتمان سياست جنائي ملل متحد ميتوان از

المللي حقوق بشر و حقوق بينالمللي كيفري ،با هنجارگذاري
هم بازشناخت كه نظام بين ِ

گوناگون از بزهديدگان آنها حمايت ميكنند .مهمترين
و جرمانگاري در سندهاي
ْ
حقوق به رسميت
سندهايي كه بر پاية گونهشناسي دوگانة سوءاستفاده از قدرت،
ِ

شناختهشدة بينالمللي براي اين بزهديدگان خاص را بر پاية همان اصل همترازي
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حقوق بزهديده و متهم (بزهكار) در چهارچوب دادرسي عادالنه بازتاب ميدهند ،ميتوان

به شرح زير بررسي كرد.

الف)حمايت از بزهديدگان سوءاستفاده از قدرت سياسي

ي يا دولتي ــ زشتترين و
سوءاستفاده از قدرت سياسي ــ بهمنزلة تجاوز از قدرت عموم 

خطرناكترين گونة سوءاستفاده از قدرت به شمار ميرود؛ زيرا ،نهتنها سوءاستفادة فاحش

گروهي افرادي ميانجامد
ن جامعه است ،بلكه به بزهديدگي
از اعتماد مردم به حكمرانا 
ِ
ي يا سياسي را به نمايندگان خود واگذار كرده اند [ .]5 :226افزون بر
كه قدرت عموم 

المللي حقوق
المللي حقوق بشر (از جمله ،منشور بين
ِ
سندهاي تصويبشده در نظام بين ِ

بشر و منشور بين
المللي حقوق بزهديدگان) ،سندهاي مهم ديگري در حقوق بينالمللي
ِ

جهاني تدوينشده در
كيفري به تصويب رسيده اند كه با بازتاب دادن مالكهاي
ِ

اين دو منشور ،حقوقي را براي گروههاي خاصي از بزهديدگان به رسميت ميشناسند.
در اين ميان ،اساسنامة ديوان بينالمللي كيفري (زين پس ،اساسنامة ُ 1998رم)

و سندهاي پيوست آن 51را ميتوان با ديگر سندهاي تازهتصويب ملل متحد در اين
زمينه ــ از جمله ،كنوانسيون بينالمللي حمايت از همة اشخاص در برابر ناپديدسازي

اجباري (زين پس ،كنوانسيون بينالمللي  ،52)2007و

كنوانسيون حقوق ناتوانان و

پروتكل اختياري آن (زين پس ،كنوانسيون  2007حقوق ناتوانان) 53ـ ـ مقايسه كرد.

حقوق بزهديدگان خاص در اينجا هم بر پاية اصل راهبردي همترازي حقوق بزهديده
و متهم (بزهكار) از ركنهاي مهم دادرسي عادالنه به شمار ميروند.

ِ
ديدگان شديدترين جنايتهاي ماية نگراني بينالمللي
 .1جلوههاي حقوق بزه
 .51براي ديدن اساسنامه و سندهاي پيوست آن ،ر.ک :.مجموعه مقررات ديوان بينالمللي كيفري؛ مترجم :محمد
نسل ،غالمرضا؛ نشر دادگستر.1385 ،

52. International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearances (A/RES/61/177, 12 January, 2007).
53. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Annex I), and Its
Optional Protocol (Annex II), A/RES/61/106, 24 January, 2007.
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اساسنامة ُ 1998رم از ميان رفتارهاي جرمانگاريشده در حقوق بينالمللي قراردادي
و عرفي ،با تأكيد بر شديدترين جنايتهاي ماية نگراني بينالمللي 54بخش مهمي از

جرمهاي دستة دوم را به رسميت شناخته و اَعمالي را كه تنها در كنوانسيونهاي

بينالمللي ممنوع شده اند ،از پوشش صالحيت ذاتي ديوان بيرون گذاشته است .در
كنار اساسنامه ،سندهاي پيوست آن (از جمله ،قواعد آيين دادرسي و داليل ،مقررات

صندوق اماني ،و مقررات ثبت و بايگاني ديوان) ،با حمايت از بزهديدگان جنايتهاي
ِ

يادشده ،مقررات خاصي را بهويژ ه با الهام از مالكهاي جهاني اعالمية  1985پيشبيني

ميكنند.

 .1-1تج ّلي حق تأمين امنيت بزهديدگان و گواهان در اساسنامة ُ 1998رم

تلفيق قواعد و مالكهاي دو دادگاه ويژة بينالمللي كيفري
مواد  68و  75اساسنامه با ِ

(يوگسالوي و روآندا) ،نوآوريهايي نيز در زمينة حقوق بزهديدگان به همراه دارند .مادة

 68زير عنوان حفاظت از بزهديدگان و گواهان و شركت آنان در رسيدگيها با تأكيد
بر حق تأمين امنيت بزهديدگان و گواهان از يك سو ،و تضمين مشاركت بزهديدگان

در فرايند دادرسيهاي كيفري براي احقاق حق جبران خود از سوي ديگر ،ركنهاي

حقوق به رسميت شناختهشده براي آنان را پيشبيني ميكند .اين ابزارهاي حمايتي
ِ

حفاظتي ويژه براي بزهديدگان جرمهاي جنسي يا تعرضهاي
عبارت اند از تدبيرهاي
ِ

جنسيتي (بند )1؛ غيرعلني كردن دادرسي در موارد استثنائي (بند )2؛ و ارائة ديدگاهها

و نگرانيهاي بزهديده (بند  ،)3كه در همة آنها بر رعايت اصل همترازي حقوق بزهديده
و متهم در چهارچوب دادرسي عادالنه تأكيد شده است.

مادة  75نيز با به كار بردن واژگاني متفاوت با اعالمية  1985و اصول و رهنمودهاي

]54. the most serious crimes of concern to the international community [as a whole

اين جنايتها عبارت اند از :نسلزدايي (ماده )6؛ جنايتهاي عليه بشريت (ماده )7؛ جنايتهاي جنگي (ماده )8؛
و جنايت تجاوز ،كه ديوان زماني صالحيت خود را دربارة اين جنايت اِعمال خواهد كرد كه مقررات آن تصويب
شوند(بند 2ماده .)5
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 ،]3 :139[ 2006به حق جبران براي بزهديدگان اختصاص يافته است .حق جبران در

اين ماده از رهگذر اصطالح  ، reparationشامل جبران خسارت ،پرداخت غرامت و

توانبخشي-اعادة حيثيت دانسته شده است .با وجود اين ،به نظر ميرسد كه تعريف و

المللي
ركنهاي سازندة اين سه مفهو ْم از مالكهاي
جهاني تدوينشده در منشور بين ِ
ِ
حقوق بزهديدگان پيروي ميكنند.
 .2-1تحول حقوق بزهديدگان و گواهان در قواعد  2002آيين دادرسي و داليل

قواعد  2002آيين دادرسي و داليل كه بر پاية مادة  51اساسنامه ،بهمنزلة يكي از

پيوستهاي آن تصويب شده اند ،مقررات مفصلي را دربارة بزهديدگان و حقوق آنان
دربردارند .گذشته از زيربخش يكم از بخش سو ِم نخستين فصل اين سند (شامل

مقرراتي دربارة واحد بزهديدگان و گواهان)55و ،56قواعد  85تا  99مقررات ويژهاي را

در مورد حقوق اين افراد پيشبيني كرده اند .قاعدة  85با عنوان تعريف بزهديدگان،

همسو با اعالمية  1985آنان را شامل هر دو دسته اشخاص حقيقي و حقوقي ميداند.

خاص بزهديدگان (بهويژ ه كودكان ،سالمندان
قاعدة  86نيز حمايت ويژه از گروههاي ِ
بنيادين اين قواعد معرفي ميكند .قواعد  87و  88زير
و ناتوانان) را بهمنزلة اصل
ِ

عنوان حفاظت از بزهديدگان و گواهان مقررات مفصلتري را نسبت به مقررات مشابه
در مادة  68اساسنامه دربردارند .با وجود اين ،برخي از اين تدبيرها با انتقاد روبهرو

شده اند .براي نمونه ،بعضي نويسندگان ،در همترازي حقوق بزهديده و متهم (بزهكار)،

نكردن هويت گواهان بر متهم» در بند -1الف قاعدة 87
با توجه به امكان «فاش
ِ

ترديد كرده اند [ .]10 :345البته ،بر پاية مادة  64-2اساسنامه كه وظيفة نظارت

و دقت در عادالنه بودن دادرسي و رعايت حقوق متهم را بر عهدة مرجع رسيدگي

ديوان نهاده است ،در اين مورد و موارد مشابه ،مسأله در عمل به چگونگي برخورد
 . 56ر.ک :.بند  4-1از همين گفتار.

55. Victims and Witnesses Unit
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مقاله

مرجع و عملكرد آن بازميگردد.

حق ارائة
در چهارچوب امكان شركت بزهديدگان در دادرسي ،در راستاي ا ِعمال ِ

ديدگاهها و نگرانيهاي آنان (قاعدة  ،)89يكي ديگر از نوآوريهاي بازتابيافته در قواعد

 2002آيين دادرسي و داليل حق بزهديده به داشتن نمايندة قانوني در رسيدگيها ست.

تحقق اين حق با توجه به گروهي بودن بزهديدگان
پاسخ پرسش «چگونگي
ِ
ولي ،در ِ

جنايتهاي در صالحيت ديوان در بيشتر موارد» [ ،]10 :352دو راه به نظر ميرسد:

نخست ،محدود كردن شمار نمايندگان بزهديدگان؛ و دوم ،ايجاد محدوديتهايي براي

شركت نمايندگان در دادرسيها .بر پاية قواعد  2002آيين دادرسي و داليل ،در مورد نخست

مرجع رسيدگيكننده ميتواند از بزهديدگان بخواهد تا نمايندة مشتركي را برگزينند (قاعدة

 )90-2و در مورد دوم ،هر بزهديدهاي كه بخواهد نمايندهاي داشته باشد ،بايد درخواست

كتبي به اين مرجع تقديم كند كه در عمل ممكن است به محدود شدن دخالت نماينده

به اظهارنظرهاي كتبي بينجامد (قاعدة .)91-2

تا پيش از تصويب مقررات ديوان ،57بر پاية مادة  52اساسنامه ،مهمترين مسألهاي

كه دربارة ا ِعمال حق جبران براي بزهديدگان مطرح بود ،به چگونگي تأمين محل
صندوق اماني براي بزهديدگان( 58زين پس ،مقررات 2005
آن بازميگشت .مقررات
ِ

صندوق اماني) ،و مقررات ثبت و بايگاني (زين پس ،مقررات  2006ثبت و بايگاني)
ِ

59

تحقق اين هدف بوده اند.
گام ديگري در راستاي
ِ

صندوق اماني
ِ
 .3-1تج ّلي حق جبران براي بزهديدگان در مقررات 2005

مادة  79اساسنامه و مادة  98قواعد  2002آيين دادرسي و داليل بنيان تصويب مقررات
2005
صندوق اماني 60به شمار ميروند .بند  5ديباچة اين مقررات بر پاية سياست جنائي
ِ

57. Regulations of the Courts
58. Regulations of the Trust Fund for Victims, Resolution ICC-ASP/4/res.3, 3 Dec., 2005.
59. Regulations of the Registry, ICC-BD/03-01-06-Rev. 1 (Date entry into force: March
6, 2006; Date of the revision: September 25, 2006), Official Journal Publication.

 . 60اين مقررات از يك ديباچه و  79پاراگراف تشكيل شده اند.
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مشاركتي بزهديدهمدار ،بر مشاركت داوطلبانة حكومتها ،سازمانهاي بينالمللي ،افراد،
ِ

تأمين محل صندوق تأكيد ميكند .همين موضوع
شركتها و ديگر اشخاص حقوقي در ِ

در پاراگراف -21الف نيز تكرار شده است .نويسندگان مقررات با الهام از واژگان اساسنامه

و قواعد  2002آيين دادرسي و داليل (بهترتيب ،مادة  75و قواعد  ،)94-99از اصطالح
حكمهاي جبران 61در بيان حق جبران براي بزهديدگان بهره برده اند .منابع تأمين اين

اموال گردآوريشده از رهگذر جريمههاي
صندوق عبارت اند از كمكهاي داوطلبانه ،پول و ِ

نقدي و ضبط و مصادرة اموال ،منابع گردآوريشده از رهگذر حكمهاي جبران صادرشده
از سوي دادگاه ،و منابع تخصيصي از سوي مجمع دولتهاي عضو.

گروهي
مهم اين مقررات كه از ماهيت بزهديدگيهاي
ِ
يكي از ويژگيهاي ِ
جنايتهاي در صالحيت ديوان برميخيزد ،حكم جبران گروهي 62ست .بر پاية قاعدة
صندوق
 98-3قواعد  2002آيين دادرسي و داليل ،كه در پاراگراف  69مقررات 2005
ِ

جبران صدور
اماني بازتاب يافته است ،چنانچه شمار بزهديدگان ،اندازه ،شكل و شرايطِ
ْ

صندوق
حكم گروهي را ايجاب كنند ،ديوان بهمناسبت ميتواند به پرداخت آن از
ِ
اماني حكم كند.
سرانجام ،يكي ديگر از نوآوريهاي اين مقررات كاربرد اصطالح

آگاهسازي

بزهديده از خدماترساني 63ست كه براي نخستين بار در يك سند رسمي بينالمللي

به كار رفته است و پيشتر دربارة آن بحث شد .64اگر چه مقررات  2005صندوق اماني،

بر خالف قواعد  2002آيين دادرسي و داليل ،از ضرورت همترازي حقوق بزهديده و

متهم (بزهكار) نام نميبرند ،رعايت آن بهمنزلة اصل راهبردي دادرسي عادالنه در اين

مقررات نيز گريزناپذير است .به سخن ديگر ،پرداخت خسارت به بزهديده از محل اين
61. reparations awards
62. collective reparation awards
63. outreach to victims

 .64همچنانكه پيشتر نيز گفته شد [بند ب 4-2-از گفتار نخست] ،اين اصطالح كه در كتابچة سازمان ملل با عنوان عدالت

براي بزهديدگان به كار رفته ،مورد توجه نويسندگان پيشنويس كنوانسيون  2006نيز قرار گرفته است [.]6 :96
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متهمان آن پرونده وارد آورد .براي
صندوق هرگز نبايد خدشهاي به حقوق متهم يا
ِ

نمونه ،اگر چه مادة  77-2اساسنامة رم به ديوان اجازه ميدهد كه افزون بر حبس،

حكم پرداخت جريمة نقدي يا ضبط و مصادرة اموال را صادر كند ،صدور اين حكم

نميتواند بدون توجه به مالكهاي جهاني اصل فردي كردن مجازات نسبت به بزهكار
و تنها به منظور پرداخت خسارت به بزهديده از محل صندوق اماني انجام شود.

 .4-1سازوكارهاي اجراي حقوق بزهديدگان در مقررات  2006ثبت و بايگاني

مقررات  2006ثبت و بايگاني ديوان يكي از مقررات جديدي است كه بر پاية مادة
يكم قواعد  2002آيين دادرسي و داليل تصويب
 52اساسنامه ،و بخش سو ِم فصل ِ

شده اند .قواعد  16تا  19از زيربخش دوم ،با ايجاد واحد بزهديدگان و گواهان وظايفي
حقوق اين اشخاص پيشبيني
را براي بخش ثبت و بايگاني ديوان در راستاي احقاق
ِ

ميكنند .حق تأمين امنيت گواهان ،بزهديدگان و نمايندگان قانونيشان ،و اطالعرساني

حقوق به رسميت شناختهشده در اين بخش اند.
به آنان مهمترين محورهاي
ِ
افزون بر
وظايف ثبت و بايگاني ديوان در قواعد  2002آيين دادرسي و داليل ،فهرستي
ِ
از حقوق بزهديدگان و گواهان را ميتوان در مقررات  2006ثبت و بايگاني نيز شناسايي
كرد .در كنار تدبيرهايي چون تأمين امنيت ،شركت دادن بزهديدگان در دادرسيها و
پشتيبان
خدماترساني به آنان ،سازوكارهاي نوآورانهاي (مانند نقل و انتقال بزهديدگان ،و
ِ
همراه بزهديده) نيز در اين مقررات به چشم ميخورند .بر اين پايه ،قواعد  79تا 118
مقررات مفصلي را زير عنوان كمك به بزهديدگان و گواهان پيشبيني كرده اند.
احقاق هر چه بهتر تأمين
در اين ميان ،قاعدة  91در راستاي كمك به بزهديدگان و
ِ
امنيت آنان ،سازوكاري به نام
پشتيبان
پشتيبانان همراه بزهديده 65را معرفي ميكند.
ِ
ِ
همراه بزهديده شخصي است كه در شرايطي مانند نبودن هيچ بازماندهاي از خانوادة
درجهيك ،وجود گرايش به خودكشي ،امكان بروز خشونت ،وجود بيماري بدني يا
رواني از پيش موجود و  ،...براي مراقبت از بزهديده و كمك به وي در فرايند عدالت
ِ
65. accompanying support persons
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جنائي ميتواند او را همراهي كند.
قواعد  92تا  96نيز مقررات مفصلتري را ،نسبت به مالكهاي پيشين حق
تأمين امنيت ،از جمله دربارة ترتيبات امنيتي ،تدبيرهاي حفاظت محلي ،تدبيرهاي
حفاظتي ،ترتيبات حفاظتي ،و برنامة حفاظتي (مانند نام مستعار ،تغيير چهره يا صدا،
جلسههاي غيرعلني ،خطِ تلفن شبانهروزي  )...پيشبيني ميكنند .حق تأمين امنيت
بحث شركت بزهديدگان در دادرسي براي حق جبران نيز مورد تأكيد قرار
حتي در ِ
گرفته است (قواعد .)97-101
مهم اين مقررات (قواعد  )112-118در پرتو به رسميت
يكي ديگر از نوآوريهاي ِ
شدن نمايندگي قانوني بزهديدگان 66در اساسنامه و قواعد آيين دادرسي و
شناخته ِ
داليل آن ،تعيين وكيل ويژه يا وكيل تسخيري براي آنان است كه بهويژ ه در مورد
جنايتهاي در صالحيت اساسنامه و البته در چهارچوب يك دادرسي عادالنه بسيار
زيربخش  6اين مقررات در راستاي احقاق هر
اهميت دارد .سرانجام ،قاعدة  118از
ِ
كاري بخش ثبت و بايگاني
چه بهت ِر حق جبران براي بزهديدگان ،مقرراتي را به هم ِ
صندوق اماني ديوان اختصاص داده است.
با
ِ
از آنجا كه رعايت حقوق متهم بر پاية دادرسي عادالنه يكي از اصول پذيرفتهشده

در اساسنامة ُ 1998رم است ،همترازي حقوق بزهديده و متهم (بزهكار) در همة اين

مهم بخش ثبت و بايگاني ديوان به شمار ميرود .اين مسأله تا
موارد يكي از
ِ
وظايف ِ

آنجا اهميت داشته كه زيربخش سو ِم فصل يكم قواعد  2002آيين دادرسي و داليل،

وظايف بخش ثبت و بايگاني در چهارچوب واحد بزهديدگان و
بدون فاصله پس از بيان
ِ

گواهان ،مقررات جداگانهاي را زير عنوان «مسؤوليتهاي رئيس ثبت و بايگاني دربارة

حقوق متهم» به آن اختصاص داده است (قواعد  .)20-22در راستاي همترازي حقوق

متهم (بزهكار) و بزهديده بر پاية اصل دادرسي عادالنه ،رئيس ثبت و بايگاني بايد امكان
احقاق حقوق متهم را بهويژه از رهگذر رعايت محرمانگي و كمك حقوقي (از جمله،

تعيين وكيل مدافع) فراهم سازد .بدين سان ،نويسندگان قواعد و مقرراتِ پيشگفته
66 . legal representation of victims
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شناختن دادرسي عادالنه بهمنزلة يكي از اصول پذيرفتهشده در
اين بار با به رسميت
ِ

اساسنامة رم بر ضرورت اين همترازي تأكيد ورزيده اند.

ِ
خاص بينالمللي
ديدگان جنايتهاي
 .2جلوههاي حقوق بزه
ِ

افزون بر شديدترين جنايتهاي ماية نگراني بينالمللي ،جنايتهاي ديگري نيز وجود

دارند كه يا به دليل حاصل نشدن اجماع بينالمللي به اساسنامة ُ 1998رم راه نيافتند

المللي حقوق بشر و حقوق بينالمللي كيفري بهتازگي
يا در راستاي تحوالت نظام بين ِ

جرمانگاري شده اند .در اين ميان ،كنوانسيون بينالمللي  2007دربارة ناپديدسازي

مهم تازهتصويب اند كه ضمن حمايت
اجباري ،و كنوانسيون  2007حقوق ناتوانان دو سند ِ

حقوق به رسميت شناختهشدة آنان
خاص بينالمللي،
كيفري از بزهديدگان جنايتهاي ِ
ِ
را بر پاية اصل راهبردي همترازي حقوق بزهديده و متهم (بزهكار) بازتاب ميدهند.

 .1-2حمايت از بزهديدگان جنايت ناپديدسازي اجباري در كنوانسيون بينالمللي 2007

ناپديدسازي اجباري 67در ميان جنايتهاي عليه بشريت يكي از مهمترين جنايتهايي

گروهي ناراضيان يا مخالفان
پي سوءاستفاده از قدرت سياسي به بزهديدگي
ِ
ست كه در ِ

عطف
حكومت ميانجامد [ .]5 :252در اين ميان ،كنوانسيون بينالمللي  2007نقطة
ِ

خاص سوءاستفاده از قدرت
تالشهاي ملل متحد براي حمايت از اين بزهديدگان ِ
سياسي است.68

پاراگراف هفتم ديباچة اين كنوانسيون با تأكيد بر حق همة اشخاص به مصون

بودن از اين جنايت عليه بشريت،

حق بزهديدگان براي دسترسي به عدالت و به

دست آوردن جبران را به رسميت ميشناسد .پاراگراف هشتم نيز از حق بزهديدگان به
شخص ناپديدشده ،حق
دانستن حقيقت دربارة شرايط ناپديدسازي اجباري و سرنوشت
ِ

يبَرد كه آن را ميتوان
درخواست و دريافت اطالعات يا اطالع دادن بدين منظور نام م 
67. enforced disappearances

 . 68براي آگاهي بيشتر ،ر.ک :.رايجيان اصلي ،مهرداد؛ جرمانگاري سوء استفاده از قدرت در پرتو تعاملِ نظام حقوق

بشر و حقوق كيفري؛ صص .250-55
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ديدگان اين جنايت به شمار آورد.
از حقوق ويژة بزه
ِ

مادة  11-3نوآوري جالبي را در ارتباط با مفاهيم رفتار منصفانه و دادرسي عادالنه

دربردارد« :رفتار منصفانه با هر كسي كه عليه او رسيدگيهايي در ارتباط با جنايت

ناپديدسازي به جريان ميافتد ،تضمين خواهد شد .كسي كه به جرم ناپديدسازي

اجباري محاكمه ميشود ،از دادرسي عادالنه نزد دادگاه يا ديواني صالحيتدار ،مستقل

و بيطرف كه بر پاية قانون برپا شده است ،بهرهمند خواهد بود» .بدين سان ،اين ماده

مفهوم بزهديدهشناسانة رفتار منصفانه را كه پيش از اين يكي از ركنهاي حقوق بزهديده
يبَرد.
بود ،در چهارچوب مفهوم دادرسي عادالنه براي حقوق متهم به كار م 
مادة  13-7نيز با تدبير جالب ديگري ،اصل منع تبعيض را به حمايت از متهمان

جنايت ناپديدسازي اجباري ميگستراند .بر اين پايه ،اگر از دولت عضوي استرداد متهمي

درخواست شود ،ولي آن دولت بر اين باور باشد كه اين درخواست به منظور پيگرد و
مجازات متهم به دليل مالحظههاي تبعيضجويانه (مانند جنس ،نژاد ،دين ،مليت )...

دولت مورد درخواست تعهدي به مسترد كردن متهم نخواهد داشت.
بوده استِ ،

افزون بر مقررات مربوط به حقوق متهم ،كنوانسيون بينالمللي  2007مقررات

خاص جنايت ناپديدسازي اجباري نيز دربردارد .اين
گوناگوني را دربارة بزهديدگان ِ
كنوانسيون با حمايت از اشخاص محروم از آزادي( 69بهمنزلة مرتكبان جرمهاي سياسي

ي
در حقوق داخلي و بزهديدگان سوءاستفاده از قدرت در حقوق بينالمللي) ،70حقوق مهم 

را براي آنان به رسميت ميشناسد:

شخص محروم از آزادي به باخبر ساختن خانواده ،وكيل يا هر كس ديگر
حق هر
ِ
 ِبه انتخاب خود ،و حق داشتن مالقات با آنان؛

حق بزهديدگان نامستقيم احتمالي به اقامة دعوا نزد دادگاه براي رسيدگي فوري و
 ِ69. persons deprived of liberty

 . 70مادة  24-1بزهديده را در اين كنوانسيون چنين تعريف ميكند« :يعني شخصي كه ناپديدشده و هر فردي كه

در پي ناپديدسازي اجباري به طور مستقيم زيان -ديده است».

171

تحول حقوق جهانی بزهدیدگان
مهرداد رایجیان اصلی

مقاله

قانوني به دليل سلب آزادي و قانوني بودن آن؛

حق بهرهمندي از محرمانگي اطالعات شخصي بدون خدشه زدن به حق جبران
ِ -

بزهديده و بدون نقض حقوق بشر ،آزاديهاي فردي يا كرامت انساني بزهديده؛
حق اطالعرساني به فرد محروم از آزادي؛
ِ -

حق به دست آوردن جبران و غرامت فوري ،عادالنه و مناسب71؛
ِ -

حق تشكيل و شركت آزادانه در سازمانها و انجمنهاي فعال در زمينة ناپديدسازي
ِ -

اجباري و حمايتكننده از بزهديدگان آن.

افزون بر حقوق باال كه آنها را ميتوان از ركنهاي مهم دادرسي عادالنه برشمرد،

با توجه به آنچه در مورد مادة  11-3گفته شد ،رعايت همترازي حقوق بزهديدگان و

متهمان (بزهكاران) را بهویژه بر پایة اصل خدشهناپذیری حقوق بینالمللی حقوق بشر
ميتوان بهمنزلة اصل راهبردي كنوانسيون بينالمللي  2007نيز تصور كرد.

 .2-2حقوق بيستگانة بزهديده در كنوانسيون  2007حقوق ناتوانان

كنوانسيون  2007حقوق ناتوانان و پروتكل اختياري آن ،به منظور ترويج ،تضمين و

كامل همة ناتوانان از همة حقوق بشري و آزاديهاي بنيادي،
حمايت از بهرهمندي ِ

و ترويج احترام به كرامت ذاتي آنان ،بهمنزلة هدف كنوانسيون (مادة  ،)1اصول كلي

اصلي حقوق ناتوانان بازتاب ميدهد (مادة  )3كه عبارت
هشتگانهاي را بهمثابة بنيان ِ
اند از :احترام به كرامت ذاتي ،خودمختاري فردي (از جمله ،آزادي در انتخاب و استقالل
اشخاص) ،منع تبعيض ،شركت و حضور كامل و كارامد در جامعه ،احترام به تفاوت و

اختالف عقيده و باور ناتوانان بهمنزلة بخشي از كثرتگرايي بشري و انسانيت ،برابري

فرصتها ،دسترسپذيري ،برابري زن و مرد ،و سرانجام احترام به رشد و پرورش
تواناييهاي كودكان ناتوان و احترام به حفظ هويت آنان.

 . 71مادة  24-5با الهام از اصول و رهنمودهاي « ،2006جبران خسارت ،توانبخشي ،اقناعسازي بزهديده (از جمله،
اعادة حيثيت) ،و تضمينهاي تكرار نكردن بزهديدگيهاي رويداده» را بهمنزلة گونههاي جبران و ترميم
ميپذيرد.
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كنوانسيون  2007حقوق ناتوانان ــ بهمنزلة يك سند حقوقي بينالمللي براي

خاص بزهديدگان ــ براي نخستين بار فهرست بيستگانهاي از
حمايت از گروههاي ِ
نسل نخست حقوق بشر (حقوق
حقوق ناتوانان را ارائه ميكند كه برخي از آنها فراتر از ِ

مدني و سياسي) ،با تأكيد بر نسلهاي دوم و سوم حقوق بشر (حقوق اقتصادي-

اجتماعي-فرهنگي و  ،)...مالكهاي جديدي به حقوق بزهديدگان ميافزايند .اين

حقوق بيستگانه عبارت اند از :حق زندگي (مادة )10؛ به رسميت شناخته شدن برابر

نزد قانون (مادة )12؛ دسترسي به عدالت (مادة )13؛ آزادي و امنيت اشخاص (مادة

)14؛ مصون بودن از شكنجه يا رفتارها يا كيفرهاي سنگدالنه ،غيرانساني يا خواركننده

(مادة )15؛

مصون بودن از بهره كشي ،خشونت و سوءاستفاده (مادة )16؛ حمايت از

تماميت اشخاص (مادة )17؛ آزادي نقلِ مكان و مليت (مادة )18؛ زندگي مستقل و حضور
در جامعه (مادة )19؛ تحرك شخصي (مادة )20؛ آزادي بيان و دسترسي به اطالعات

(مادة )21؛ احترام به خلوت و حريم خصوصي (مادة )22؛ احترام به خانه و خانواده (مادة

)23؛ آموزش و پرورش (مادة )24؛ بهداشت (مادة )25؛ توانبخشي و بازپروري (مادة
)26؛ كار و اشتغال (مادة )27؛ استاندارد زندگي مناسب و حمايت اجتماعي (مادة )28؛

شركت در زندگي سياسي و عمومي (مادة )29؛ و شركت در زندگي فرهنگي ،سرگرمي،

اوقات فراغت و ورزش (مادة .)30

خالف خود
سرانجام ،پروتكل اختياري كنوانسيون  2007حقوق ناتوانان ،بر
ِ

كنوانسيون ،با بهرهگيري از واژگان بزهديدهشناسي ،واژة  victimرا با توجه به

پوشش كنوانسيون (خشونت ،آسيب يا سوءاستفاده ،بدرفتاري،
ديدگي زير
نمودهاي بزه
ِ
ِ

بهرهكشي ،شكنجه ،)... ،به معناي بزهديده به كار برده و بر حق گزارش دادن به كميتة
نقض مقررات كنوانسيون (مادة  ،)1و حق جبران
حقوق ناتوانان مبني بر قرباني شدن ِ

زيان واردشده به قرباني نقض مقررات كنوانسيون (مادة  )4-1تأكيد ميكند .با توجه

به حقوق بيستگانة به رسميت شناختهشده در كنوانسيون  2007حقوق ناتوانان ،بهويژه
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حق دسترسي به عدالت ،همترازي حقوق بزهديده و متهم بر پایة اصل خدشهناپذیری

حقوق بینالمللی حقوق بشر را ميتوان بهمنزلة اصل راهبردي دادرسي عادالنه در اين
كنوانسيون نیز به شمار آورد.

ب)حمايت از بزهديدگان سوءاستفاده از قدرت اقتصادي

سوءاستفاده از قدرت اقتصادي ،كه جنبة ديگر سوءاستفاده از قدرت را در

اعالمية

 1985تشكيل ميدهد ،به مالكهاي شناختهشدة بينالمللي در زمينة رفتار اشخاص

حقوقي مربوط است كه در پرتو مفهوم جرمشناسانة سازمانيافتگي جنائي از يك
سو ،و پديده جهاني شدن حقوق و اقتصاد ،از سوي ديگر ،به مفهومسازي

جرم

سازمانيافتة فراملي 72در گفتمان سياست جنائي سازمان ملل انجاميده است .بدين

فرامليتي جرمهاي سازمانيافته و پيوند آنها با مفهوم
سان ،با توجه به ويژگي
ِ
اقتصادي مستقل
فساد ،جرمانگاري فساد را بهمثابة يك جرم سازمانيافته يا جرم
ِ

ميتوان بهمنزلة نمود برجستة سوءاستفاده از قدرت اقتصادي درك كرد .73در اين
ميان ،سازمان ملل متحد با تصويب چند سند بينالمللي مهم ،ضمن مبارزه با اين

شكلهاي خطرناك بزهكاري ،همواره پيشتا ِز حمايت از بزهديدگان آن و به رسميت
شناساندن حقوق آنان بوده است.
ِ

ِ
ديدگان جرمهاي سازمانيافتة فراملي
 .1جلوههاي حقوق بزه

تصويب كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرم سازمانيافتة فراملي (زين

عطف به رسميت
پس ،كنوانسيون  2000پالرمو) 74و سه پروتكل اختياري آن ،نقطة
ِ
خاص جرمهاي زي ِر پوشش آنها ست .در اين ميان،
شدن حقوق بزهديدگان ِ
شناخته ِ

قاچاق اشخاص بهويژه زنان
افزون بر كنوانسيون  2000پالرمو ،پروتكل سركوب و كيفر
ِ
72. transnational organized crime

 .73براي آگاهي بيشتر ،ر.ک :.رايجيان اصلي ،مهرداد؛ همان منبع؛ صص .321-98

74. United Nations Convention against Transnational Organized Crime (A/RES/55/25,
15 November, 2000).
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و كودكان و پيشگيري از آن (زين پس ،پروتكل يكم  2000كنوانسيون پالرمو) ،75و

قاچاق مهاجران زميني ،دريايي و هوايي (زين پس ،پروتكل دوم 2000
پروتكل مبارزه با
ِ

ديدگان
المللي مهم براي پوشش دادن به حقوق بزه
ِ
كنوانسيون پالرمو) 76سه سند بين ِ
جرمهاي سازمانيافتة فراملي اند.
 .1-1تجلي حق تأمين امنيت بزهديدگان و گواهان در كنوانسيون  2000پالرمو

مادة  24كنوانسيون  2000پالرمو زير عنوان «حفاظت از گواهان» با الهام از مالكهاي
جهاني بازتابيافته در اعالمية ( 1985پاراگراف ت ،)6-بر اهميت حمايت ويژه از

گواهان جرمهاي سازمانيافته و تأمين امنيت آنان در برابر تهديد ،انتقامجويي و نفو ِذ

گروههاي سازمانيافته تأكيد ميكند (بند  .)1بند  2اين ماده با برشمردن تدبيرهاي
حفاظتي (از جمله ،حفاظت بدني ،حفظ هويت ،اداي سوگند و گواهي با ابزارهاي
فناورانه مانند ويديو  ،)...بر همترازي حقوق گواهان و متهمان در دادرسي عادالنه

تأكيد ميكند .افزون بر گواهاني كه از سوي طرفهاي پرونده گواهي ميدهند ،بند
 4مقررات اين ماده را دربارة بزهديدگاني كه بهمنزلة گواه 77در دادرسيها شركت
ميكنند ،ا ِعمالپذير ميداند.

مادة  ،25زير عنوان كمك به بزهديدگان و حفاظت از آنان ،ضمن تأكيد بر حق

تأمين امنيت (بند  ،)1حق جبران براي اين بزهديدگان را نيز به رسميت شناخته
(بند  ،78)2و سرانجام ،با الهام از پاراگراف ت 6-اعالمية  1985و تأكيد دوباره بر

75. Protocol to Prevention, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially
Women and Children, supplementing the United Nations Convention against
Transnational Organized Crime (A/55/383, 15 November, 2000).
 76. Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplmenting the United Nations Convention against Transnational Organized Crime
(A/55/383, 15 November, 2000).
77. victims as witnesses

 .78اين بند با الهام از واژگان اعالمية « ،1985پرداخت غرامت» و «جبران خسارت» را بهمنزلة دو ضلع اصلي حق
جبران براي بزهديدگان پذيرفته است.
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همترازي حقوق متهم (بزهكار) و بزهديده ،ارائة ديدگاهها و نگرانيهاي بزهديدگان
را حق آنان در چهارچوب دادرسي عادالنه دانسته است (بند .)3

قاچاق انسان در پروتكل يكم  2000كنوانسيون پالرمو
ِ
 .2-1حقوق بزهديدگان

پروتكل يكم  2000كنوانسيون پالرمو با جرمانگاري يكي از خطرناكترين شكلهاي

قاچاق انسان) به حمايت از آسيبپذيرترين بزهديدگان
متداول جرم سازمانيافته (يعني
ِ
ِ

اين جرم (زنان و كودكان) پرداخته و از اين رهگذر ،حقوق خاصي را براي آنان به رسميت

ميشناسد .پاراگراف يكم ديباچه و مادة  2اين پروتكل با الهام از پاراگراف هجدهم

قاچاق انسان و رعايت كامل حقوق بش ِر به رسميت
اعالمية  ،1985حمايت از بزهديدگان
ِ

شناختهشدة بينالمللي آنان را يكي از هدفهاي اصلي پروتكل ميشمارد.79

بنيادي پذيرفتهشده در پروتكل (حمايت ويژه از
مادة ب 3-نيز در راستاي اصل
ِ

زنان و كودكان بزهديدة قاچاق) ،با نامعتبر و غيرنافذ انگاشتن رضايت آنان به بهرهكشي

و سوءاستفاده ،به حمايت از تماميت اين بزهديدگان ميپردازد.

در اين ميان ،مواد  6تا  8از بخش دوم پروتكل زير عنوان حمايت از بزهديدگان

قاچاق انسان مقررات مفصلي را دربارة حقوق آنان دربردارد .اين حقوق در سه محور
ِ

(حق بهرهمندي از كمك و حمايت ،وضعيت بزهديدگان در دولتهاي ميزبان ،و حق جبران)

دستهبندي شده اند .حق تأمين امنيت و اطالعرساني ،بهرهمندي از مشاورة حقوقي،

كمك پزشكي ،روانشناسانه و مادي شناختهشدهترين حقوق يادشده اند .همچنين،

ارائة ديدگاهها و نگرانيهاي بزهديده يكي ديگر از حقوقي است كه بر پاية اصل

همترازي حقوق متهم و بزهديده بايد در چهارچوب دادرسي عادالنه احقاق شود (مادة
ب .)6-2-مواد  6-3و  6-6نيز با به كار بردن تعبير ترميم 80و پرداخت غرامت 81حق
 .79در پاراگراف هجدهم اعالميه ،نقض هنجارهاي شناختهشده بينالمللي در زمينة حقوق بشر ركن اصلي
سوءاستفادههاي مجرمانه از قدرت شمرده شده است.
80. recovery
81. compensation
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قاچاق انسان را به رسميت شناخته است .سرانجام ،مواد  7و
جبران براي بزهديدگان
ِ

قاچاق انسان برميخيزند .اين
 8حقوق ويژهاي را ميشمارند كه از ماهيت بزهديدگي
ِ
حقوق ويژه عبارت اند از :حق اقامت دائم بزهديدگان در دولتهاي ميزبان (مادة )7-1؛

و حق بهرهمندي از رفتار بشردوستانه و انساني (مادة  .)7-2در اين ميان ،بازگرداندن

بزهديده به موطن اصلي ــ بهمنزلة حق دولت ميزبان در جلوگيري از ورود يا اقامت
بزهديده ــ هرگز نبايد با حق تابعيت يا حق اقامت و تأمين امنيت وي در تعارض

قاچاق
باشد .به سخن ديگر ،با توجه به اصالت حق تابعيت يا حق اقامت در موارد
ِ
انسان ،بازگرداندن بزهديده فقط بايد با در نظر گرفتن امنيت او انجام شود (مادة ،)8-1
و از اين رو ،دولت ميزبان يا پذيرنده در اين موارد همواره بايد واقعيت بزهديده بودن

شخص قاچاقشده را در نظر بگيرد (مادة .)8-2
ِ

 .3-1حقوق مهاجران بزهديده در پروتكل دوم  2000كنوانسيون پالرمو

قاچاق انسان و مهاجرت غيرقانوني با بزهكاري
با توجه به پيوند و ارتباطِ دو پديدة
ِ

قاچاق مهاجران
سازمانيافتة فراملي ،پروتكل دوم  2000كنوانسيون پالرمو به موضوع
ِ
زميني ،دريايي و هوايي اختصاص يافته است .پاراگراف سوم ديباچة اين پروتكل با تأكيد

بر ضرورت رفتار انساني با مهاجران و حمايت كامل از حقوق آنان ،به شكل نامستقيم به
اصل دسترسي به عدالت و رفتار منصفانه ،بهمنزلة دو ركن بنيادي حقوق بزهديدگان

اشاره ميكند .اين موضوع يكي از هدفهاي اصلي پروتكل نيز شمرده شده است

بردي همترازي حقوق بزهديده و متهم
(مادة  )2كه آن را ميتوان در راستاي اصل راه ِ
(بزهكار) درك كرد .مادة  15پروتكل دوم تنها مادهاي است كه واژة بزهديده را به كار

ميبرد .ولي ،مادة  16بدون به كار بردن اين اصطالح به تدبيرهاي حفاظتي و حمايتي

دربارة مهاجران بزهديده اختصاص يافته است .مهمترين بازتابهاي مالكهاي جهاني

نسل يكم از حقوق بنيادي بشر (حقوق مدني و
حقوق بشري در اين ماده ،نخست به ِ
سياسي) ــ از جمله ،حق زندگي ،حق آزادي ،و حق امنيت شخصي ــ مربوط ميشود
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المللي حقوق
(مادة  .)16-1در اين ميان ،حق اطالعرساني تنها بازتاب منشور بين ِ

بزهديدگان در مادة  16-5پروتكل است .سرانجام ،بازگرداندن مهاجران قاچاقشده
در اينجا نيز بايد با توجه به حق اقامت دائم بزهديدگان يا حق تابعيت آنان انجام شود
(مادة  .)18وانگهي ،بازگرداندن يا ا ِعمال هر حق يا تدبير ديگري در اين پروتكل

المللي حقوق بشر يا حقوق
هرگز نبايد ديگر هنجارهاي شناختهشده در حقوق بين ِ

بشردوستانة بينالمللي (از جمله ،اصل منع بازگرداندن پناهندگان 82يا اصولِ به رسميت

شناختهشدة بينالمللي منع تبعيض )83را نقض كند (مادة (.)19 )1-2

 .2تقدم حقوق گواهان و كارشناسان بر بزهديدگان جرم فساد در كنوانسيون
سازمان ملل براي مبارزه با فساد ( كنوانسيون  2003مريدا)

84

كنوانسيون  2003مريدا ــ بهمنزلة نخستين سند الزامآور بينالمللي براي مبارزه با فساد

ــ تحول مهميرا درجرمانگاري سوءاستفاده از قدرت اقتصادي ايجاد كرده است .اين
دادن جرمهايي كه مرتكبان آنها به طور معمول كارگزاران
كنوانسيون به دليل آماج قرار ِ

دولتي اند ،اهميت فراواني دارد و نشان ميدهد كه ارزشهاي بنياديني چون احترام به

حاكميت قانون ،درستكاري و پاسخگويي را بايد بهمنزلة بنيان اصلي توسعه رواج داد
[ .]16 :118كنوانسيون  2003مريدا ،در عين حال ،با توجه به اين واقعيت كه فساد،

افزون بر يك جرم سازمانيافتة فراملي ،بهمنزلة جرم اقتصادي مستقل نيز به بزهديدگي
گروهي افراد جامعة ملي و بينالمللي ميانجامد ،مادة بهنسبت مفصلي را به حمايت

از حقوق بشر اختصاص داده است .مادة  32اين كنوانسيون با الهام از مواد  24و 25

كنوانسيون  2000پالرمو كه حمايت از گواهان را بر حمايت از بزهديدگان مقدم دانسته

82. the principle of non-refoulement

در مورد اين اصل ر.ک :.كنوانسيون  1951پناهندگان و پروتكل  1967آن ،در:

United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545; Ibid, vol. 606, No. 8791.
83. internationally recognized principles of non-discrimination

در مورد اين اصول نيز براي نمونه ر.ک :.مادة  2اعالمية جهاني حقوق بشر ()1948؛ و پاراگراف  3اعالمية .1985

84. United Nations Convention against Corruption (A/RES/58/4, 31 October, 2003).
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صف افراد شايستة حمايت ،بر حق تأمين امنيت آنان تأكيد
اند ،با افزودن كارشناسان 85به ِ

ورزيده است .اين حق حتي وابستگان و ديگر افراد نزديك به آنان را بهمنزلة بزهديدگان

نامستقيم دربرميگيرد (مادة  .)32-1در كنار حق تأمين امنيت گواهان و كارشناسان ،كه

به بزهديدگان نيز تسري مييابد (-4ب ،)32-حق ارائة ديدگاهها و نگرانيهاي بزهديده،
بهمنزلة يكي از حقوق ممتا ِز بزهديدگان ،نيز در اين كنوانسيون به رسميت شناخته شده

است (مادة -5ب .)32-در اين ميان ،چه در مورد حقوق گواهان و كارشناسان و چه

دربارة حقوق بزهديدگان ،همترازي حقوق بزهديده و متهم بر پایة اصل خدشهناپذیری

بشري بازتابيافته در كنوانسيون
حقوق بینالمللی حقوق بشر اصل راهبردي نظام حقوق
ِ

 2003مريدا نیز به شمار رفته است (مواد  32-2و -5ب.)32-

نتيجهگيري

المللي حقوق بشر مجموعه اصول ،هنجارها و مالكهايي است كه بر پاية
نظام بين ِ

آنها شناسايي كرامت و حقوق ذاتي ،يكسان و خدشهناپذير انسانها بنيان آزادي ،عدالت

و صلح در جهان شمرده شده (ديباچة اعالمية جهاني حقوق بشر) و رواج دادن رعايت

حقوق بشر و آزاديهاي بنيادي يكي از هدفهاي ملل متحد به شمار ميرود (ديباچة
ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي) .در بستر عدالت جنائي بينالمللي (با تأكيد بر

جنائي سازمان ملل متحد) ،بازتاب اين انديشه نخست به شناسايي حقوق
سياست
ِ

تعامل
متهمان و بزهكاران در چهارچوب مفهوم دادرسي عادالنه انجاميد و با توجه به
ِ
فزايندة دو جنبش حقوق بشر و حمايت از بزهديده بهتدريج به گسترة بزهديدگان نيز
المللي حقوق بشر بهتدريج حقوق
كشانده شد؛ به گونهاي كه ميتوان گفت نظام بين ِ

بزهديدگان را گسترش داده است [ .]9:205بدين سان ،در پرتو هنجارهاي بازتابيافته
در منشور بين
المللي حقوق بشر كه رعايت اصول دادرسي عادالنه را از حقوق بنيادي
ِ

85. experts
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متهمان و بزهكاران ميشمارند (مادة  11اعالمية جهاني ،و مادة 14

مقاله

ميثاق حقوق

مدني و سياسي) ،مالكهاي بازتابيافته در منشور بين
المللي حقوق بزهديدگان نيز
ِ

«دسترسي به عدالت و رفتار منصفانه» را بهمنزلة حقوق بنيادي بزهديدگان به رسميت

ميشناسند (پاراگراف  4اعالمية  ،1985و اصول و رهنمودهاي  .)2006در اين ميان ،از

آنجا كه رعايت همترازي حقوق بزهديده و متهم همواره بهمنزلة اصل راهبردي حقوق

بش ِر بزهديدهمدار بر پایة اصل خدشهناپذیری حقوق بینالمللی حقوق بشر پذيرفته

شده است ،ميتوان گفت كه حقوق بزهديده نيز از ركنهاي دادرسي عادالنة مدرن
و امروزي به شمار ميروند.

با وجود اين ،از آنجا كه رعايت حقوق بشر را همواره بايد از رهگذر قانون حمايت كرد

(ديباچة اعالمية جهاني) ،گرانيگاه اين قانونگذاري را در عرصة حقوق بش ِر بزهديدهمدار

توجو كرد .به سخن ديگر ،قانون
اساسي نظامهاي حقوق داخلي جس 
بايد در قوانين
ِ

المللي حقوق بشر در قلمرو نظام حقوق
اساسي بازتابدهندة همان هنجارهاي نظام بين ِ

داخلي است كه تصويب قوانين عادي را ميتوان ضمانتاجراي اصول آن قرار داد.
المللي حقوق بشري كه با جرمانگاري نقض اين
براي نمونه ،افزون بر سندهاي بين ِ

حقوق ،از بزهديدگان آنها نيز حمايت ميكنند (مانند

كنوانسيون منع شكنجه،1984

كنوانسيون منع ناپديدسازي اجباري اشخاص  2007و ،)...قانون اساسي ايران با به

رسميت شناختن هنجارها و مالكهاي حقوق بشر و آزاديهاي بنيادي ،راه را براي

جرمانگاري و در نتيجه ،حمايت از بزهديدگان نقض اين هنجارها در قوانين كيفري

ملي هموار ساخته است .در قانون اساسي ،افزون بر حق دادخواهي (اصل  ،)34اصل

قانونمندي جرم و مجازات (اصل  ،)36و فرض بيگناهي (اصل  ،)37نهتنها هر گونه

شكنج ْه منع شده (اصل  )38و براي مرتكب آن در قوانين كيفري مجازات تعيين

شده است (مواد  578و  579ق.م.ا ،)1375 .بلكه هتك حرمت و حيثيت كسي كه به

حكم قانون دستگير ،بازداشت ،زنداني يا تبعيدشده ،به هر شكل ممنوع (اصل  )39و

شماره  56و 57
پاییز و زمستان 1385

180

موجب مجازات شناخته شده است (مادة  570ق.م.ا.86)1375 .

از نظرگاه عدالت جنائي ،اين اصول را ميتوان بستر مناسبي براي رعايت همترازي

حقوق متهم (بزهكار) و بزهديده در چهارچوب دادرسي عادالنه به شمار آورد كه از رهگذر
عادي برخي از مالكهاي منشور بين
قوانين
المللي حقوق بزهديدگان را نيز بازتاب
ِ
ْ

ميدهند .براي نمونه « ،قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي»

المللي حقوق بشر در عنوان
( ،87)1383/2/15ضمن بازتاب دادن هنجارهاي نظام بين ِ

خود ،بر مهمترين مالكهاي حقوق بش ِر بزهديدهمدار نيز تأكيد ميورزد .بر اين پايه،

كامل اخالق و موازين اسالمي نسبت به
تصريح بند  4ماده واحدة اين قانون به رعايت ِ
ِ
همه را ميتوان در راستاي حق بهرهمندي از رفتار منصفانه ارزيابي كرد .همچنين ،حق

شخص دستگيرشده به مطلع شدن از جريان دستگيري و بازداشت (بند
خانواده هر
ِ

 5همان ماده واحده) را ميتوان همسو با مالكهاي حقوق بزهديدگان در كنوانسيون
بينالمللي  2007دربارة جنايت ناپديدسازي اجباري قلمداد كرد.

قانون جامع حمايت از معلوالن ( 88)1383/2/16و قانون ساختار نظام جامع رفاه و

تأمين اجتماعي ( 89)1383/2/21نيز همسو با كنوانسيون  2007حقوق ناتوانان برخي از

مهمترين حقوق اين افراد آسيبپذير را بازتاب ميدهند .افزون بر تعريف معلول (ناتوان)

در تبصرة  1نخستين قانون ،بستر مناسبي در اين قانون براي بهرهمندي ناتوانان از حق

خدمات توانبخشي ،حمايتي ،آموزشي و حرفهآموزي ،از جمله در اين موارد ،فراهم آمده
است :حق استفاده از امكانات ورزشي ،تفريحي ،فرهنگي …؛ حق بيمه؛ حق اشتغال

و مسكن؛ و حق آموزش رايگان .قانون ساختار نظام جامع نيز قلمرو حمايت از افراد
 .86همچنين ،ر.ک :.بندهاي  5و  9مادة واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حقوق شهروندي (-1383/2/15
مجلس شوراي اسالمي).
 .87روزنامه رسمي ،شماره .1383/3/2 ،17249
 .88روزنامه رسمي ،شماره .1383/3/20 ،17264
 .89قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي (به همراه توضيحات و فهرست موضوعي)؛ دفتر حقوقي و قوانين
و مقررات وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ،مؤسسه فرهنگي-هنري آهنگ آتيه.1383 ،
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آسيبپذير را به كودكان و زنان بيسرپرست ،و سالمندان ميگستراند (مادة ج ،ط.)1-

اين نظام حمايتي در مادة  3آييننامة چتر ايمني رفاه اجتماعي (-1384/3/22هيئت
وزيران) ،90افزون بر آسيبپذيران پيشين ،به بيكاران ،معتادان ،و بيماران مزمن جسمي

و رواني نيز تسري يافته است .همچنين« ،منشور حقوق و مسؤوليتهاي زنان در نظام

جمهوري اسالمي ايران» (-1383/6/31شوراي عالي انقالب فرهنگي) 91نخستين سند

رسمي داخلي است كه فهرست فراگيري از حقوق زنان را دستهبندي ميكند .در اين

ميان ،حقوق هجدهگانة قضائي زنان در فصل پنجم اين منشور را ميتوان زمينهسا ِز

حقوق همتراز بزهديده و متهم (بزهكار) در چهارچوب دادرسي عادالنه به شمار آورد
كه البته بايد از رهگذر قوانين آيين دادرسي كيفري تضمين شوند.

در راستاي احقاق سريع و مناسب حقوق طرفهاي دعوا (از جمله ،بزهديدگان)

در فرايند آيين دادرسي كيفري ،طرح جامع رفع اطالة دادرسي (-1384/7/30مصوب
رئيس قوة قضائيه) 92بر احقاق حقوق آنان از رهگذر سازوكار ارشاد و معاضدت قضائي

تأكيد كرده است .يكي از مهمترين نوآوريهاي اين طرح سازوكار وكالت معاضدتي

نا م دارد كه در صورت پيشبيني آن در قانون آيين دادرسي كيفري ميتواند به حمايت

حقوقي از بزهديدگان بيشتر كمك كند.

سرانجام ،قانون مبارزه با قاچاق انسان ( ،93)1383/4/28كه با الهام مستقيم ولي

ناقص از پروتكل يكم  2000كنوانسيون پالرمو تصويب شده است ،ضمن به رسميت

خاص قاچاق انسان (با تأكيد بر زنان و كودكان) ،به حمايت كيفري
شناختن بزهديدگان ِ

ويژه از آنان بسنده كرده است.

يكي از سنجههاي ارزيابي نظام عدالت جنائي كنكاش در هدف دادرسيهاي كيفري

 .90روزنامه رسمي ،شماره .1384/4/11 ،17575
 .91روزنامه رسمي ،شماره .1383/8/9 ،17383
 .92روزنامه رسمي ،شماره .1384/8/22 ،17687
 .93روزنامه رسمي ،شماره .1383/6/11 ،17334
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است .هدف اصلي اين دادرسيها عبارت است از محكوميت و ا ِعمال كيفر متناسب نسبت

به بزهكار و تبرئة فرد بيگناه .هدف ديگر اين دادرسيها را ميتوان پرهيز از تحميل
درد و رنج ،دردسرها يا كيفر افزون بر كساني دانست كه در راستاي تحقق هدف اصلي

نقش دارند .از اين نظرگاه ،ميتوان گفت كه متهم بايد بهمنزلة كانون اصلي دادرسيهاي
نادرست افراد بيگناه يكي
كيفري باقي بماند و از اين رو ،اشتباههاي قضائي و محكوميت
ِ

از خطرهاي مهمي است كه همواره نظام عدالت جنائي را تهدید میکند.

اگر چه اين مسأله ممكن است با نگرش يا رويكرد دولت نسبت به اين نظام

تفاوت داشته باشد ،به نظر ميرسد كه در نگرش دولت هدف اين نظام بايد كاهش

جرم از رهگذر پيشگيري از بزهكاري ،اجراي منصفانه و اثربخش عدالت ،و رواج دادن

اطمينان از حاكميت قانون باشد .همچنين ،دولت بايد خود را پايبند به همتراز كردن

حقوق بزهديدگان و متهمان بسازد .زيرا ،ترديدي نيست كه وزنة عدالت جنائي پيش
از اين بيشتر به سود متهمان سنگيني كرده است .در اين ميان ،نبايد فراموش كرد
كه تمايز مهمي ميان آنچه حقوق شكلي براي بزهديدگان (يعني حقوقي كه به فرايند

دادرسي مربوط ميشوند) و حقوق خدماتي يا خدمات حمايتي (يعني حقوق و خدماتي

كه حتي بيرون از نظام عدالت جنائي و دادرسيهاي كيفري ممكن است براي حمايت
از بزهديده به كار بسته شوند) وجود دارد .اگر چه حقوق خدماتي به طور كلي اثر اندكي

بر وضعيت متهمان ميگذارند ،حقوق شكلي بيشتر ممكن است حقوق متهمان را

پايمال كنند .به سخن ديگر ،نظام عدالت جنائي با تمركز بر مفهوم همترازي حقوق

بزهديده و متهم ممكن است انتظارهاي نادرستي را براي بزهديدگان ،خانوادة آنان و
حتي جامعه ايجاد كند و در عين حال ،به ناديده گرفته شدن برخي از حقوق متهمان

بينجامد .در نتيجه ،در به كار بستن راهبرد همترازي در بستر دادرسي عادالنه ،نظام

عدالت جنائي همواره بايد مراقب باشد كه منافع بزهديدگان به ابزاري براي نقض

حقوق متهمان تبديل نشود .دادرسي عادالنه تنها در اين سطح است كه ميتواند بر

183

تحول حقوق جهانی بزهدیدگان
مهرداد رایجیان اصلی

مقاله

پایة اصل خدشهناپذیری حقوق بینالمللی حقوق بشر به همترازي حقوق بزهديده و
متهم (بزهكار) جامة عمل بپوشاند.
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