
چکیده
ضرورت جبران خسـارت بـزه دیده که از آموزه هاي مکتب عدالت ترمیمی 
است، در دادرسی هاي کیفري بین المللی به لحاظ شدت، اهمیت و گسـتردگی جرایم 
بین المللی، ضرورت بیشتري می یابد. اسناد دادگاه هاي کیفري بین المللی موقـت در 
این زمینه تمهیدات چندانی اتخاذ نکرده و غیر از اســترداد اموال موجود، تدبـــیر 
دیگري را نیاندیشـیده اسـت. اما اسـناد دیوان کیفري بــین المللی در این خصوص 
پیشرفت قابل مالحظه اي نسبت به دادگاه هاي موقت داشته است. بـه رغم آن که، در 
اسناد دیوان کیفري بـین المللی راهکارهایی چون ارزیابـی خسـارت ناشـی از جرم، 
امکان صدور حکم به جبران خسارت در کنار حکم به مجازات و سرانجام امکان صدور 
قرار تأمین خواسته براي جبران خسارت وارده، پیش بینی شده است، به نظر می رسد 
اتخاذ تدابیر دیگري از جمله فرض مسؤولیت دولت هاي مرتبط با جرم بـراي جبـران 
خسارت و در نظر گرفتن برخی ضمانت هاي اجرایی براي تخلف دولت ها از همکاري با 

دیوان و اجراي دستورها و آراء صادره از این مرجع، ضروري است.

واژگان کلیدي: بـزه دیده، جبــران خســارت، دادگاه کیفري بین المللی، 
دادرسی کیفري بین المللی.
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جبران خسارت ناشی از جرم در ...

1. درآمد

2. جبران خسارت بزه دیده در اسناد دادگاه هاي کیفري بـین المللی 
موقت

عدالت ترمیمی تحـت تأثیر دسـت آوردهاي بزه دیده شناســیِ حــمایتی که 
بزه دیده را مستحق حمایت و کمک می داند، بر فعال کردن نقـش بـزه دیده و شـاکی در 
فرآیند دادرسی کیفري همت گماشت و مطالبات شـاکی متضرر از وقـوع جرم را مدنظر 

قرار داد.
خسارت از لحاظ ماهیت و منشاء آن به دو نوع مادي و معنوي تقسیم می شود. 
ضرر و زیان جانی از انواع خسارت هاي مادي است. همچنین ضرر می تواند ناشـی از تلف 
مال یا فوت منفعت باشد. به هر حال در حمایت از بـزه دیده فراهم کردن سـاز و کارهاي 
جبران خسـارت ضروري اسـت و این ضرورت در جرایم داخل در صالحـیت دادگاه هاي 
کیفري بـین المللی که از شـدت، اهمیت و گسـتردگی زیاد بــرخوردار اســت، ضرورت 
بیشتري می یابد. این نوشتار به بررسی تدابـیر اتخاذ شـده در اسـناد دادگاه هاي کیفري 
بـین المللی موقـت و دیوان کیفري بـین المللی نسبـت بـه جبـران خسـارات بــزه دیده 

می پردازد.

پاسخ به جنایات وحشیانه و ددمنشـانه اي که در دو دهه ي اخیر علیه حقـوق 
انسان ها رخ داد، منشـاء تشـکیل دادگاه هایی تحـت عنوان یوگسـالوي سابـق، روآندا و 
سیرالئون بود. این دادگاه ها نقـش مهمی در ایجاد عدالت کیفري در سـطح بـین المللی 

داشتند.

در بیست و دوم فوریه 
که گزارشات رسیده از نقض گسترده ي حقوق انسانی در سطح بین المللی از یوگسـالوي 
سابق حکایت دارد و این به منزله ي زنگ خطري است. بر این اسـاس محـکمه اي تحـت 
عنوان «دیوان کیفري بین المللی براي یوگسالوي سابـق» ایجاد شـد که اختیار تعقـیب 

. دادگاه هاي کیفري بین المللی براي یوگسالوي سابق و روآندا2-1
، شوراي امنیت سازمان ملل متحـد تصریح کرد 1993

1- ICTY

1
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جرایم جدي صورت گرفته علیه حقوق انسانی را که از سال 
سابق رخ داده بود، برعهده گرفت. در هشتم نوامبر 

بر تعقیب اشخاصی که مسؤول نسل کشی و دیگر اعمال وحشیانه در کشور روآندا بودند، 
تصریح کرد؛ مقررات دادگاه کیفري بین المللی و براي روآندا، نیز امکان تعقـیب جرایمی 
را که در حـوزه هاي مکانی خاص ارتکاب یافته بـودند، پیش بـینی نمود. نسل کشــی در 

روآندا که از آوریل 
به کشته شدن نیم تا یک میلیون نفر شد.

اساسنامه ي دادگاه یوگسالوي سابـق که در بیسـت و پنجم ماه مه 
تصویب رسید، در نتیجه ي قطعنامه هاي شوراي امنیت سازمان ملل متحد در سـال هاي 

1998
که طبق ماده ي 

اعمال می شود، در چهاردهم مارس 
قاعده به توضیح مواد اساسنامه و نحوه ي اجراي آن پرداخته است.

اسناد دادگاه هاي یوگسالوي سابق و روآندا تا حـدودي بـه جبـران خسـارت 
بزه دیده در مرحله ي صدور حکم توجه کرده و میزان خسارت ناشـی از جرم  را در تعیین 

مجازات مؤثر دانسته است.
ماده ي 

می تواند به آن حکم دهد، منحصر به مجازات زندان دانسته و مقـرر داشـته اسـت که در 
تعیین مدت احکام حبس، رویه ي عمومی محاکم یوگسالوي سابق، لحـاظ خواهد شـد. 
همچنین طبق پاراگراف سـوم همین ماده، شـعب بـدوي در تعیین مجازات بـه عواملی 

نظیر اهمیت جرم و ویژگی هاي فردي محکوم علیه توجه خواهند داشت.

قـاعده ي  

1991
1994

1994

1993

 و 
14

1994

24

101

 به بعد در یوگسـالوي 
، شـوراي امنیت، یک بـار دیگر 

 شروع شـده و تا نیمه ي ژوییه ي همان سـال ادامه یافت، منجر 

 بـه 

2000
 اساسـنامه ي دیوان کیفري بـین المللی روآندا عیناً در این دادگاه نیز 
 به تصویب رسـید و در یکصد و بیسـت و پنج 

 اساسنامه ي دادگاه یوگسالوي سابق، کیفري را که شعبه ي بـدوي 

 آیین دادرسـی و ادله ي دادگاه یوگسـالوي سابـق، در توضیح 

 میالدي، دچار برخی اصالحات شـد؛ آیین دادرسـی و ادله ي این دادگاه 

. تأثیر میزان خسارت ناشی از جرم در میزان مجازات2-1-1

1- ICTR

3- Statue of International Tribunal for the Prosecution of  Persons Responsible
for Serious Violations of Humanitarian Law Committed.
 

1

2

3

2-Rules of  Procedure and Evidence of  International Criminal Court

4- Mettraux, Guenael, , New 
York, Oxford university press, second published, 2006.

 International Crimes and the Ad Hoc Tribunals 
 

4
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مجازات ها ضمن پذیرش امکان تعیین حبس ابد در بند «الف»، بـا تأکید بـر فاکتورهاي 
مصرح در پاراگراف دوم ماده ي 

دیگري را شامل شرایط و وضعیت تشدیدکننده و یا تخفیف دهنده ي مجازات مشتمل بر 
همکاري با دادستان قبل و بعد از محاکمه، مقرر نموده است. بنابراین، وضعیت بزه دیده و 
خسارت هاي وارد بر وي در تعیین مجازات حبس لحاظ شده است، اما شاید بتوان بر این 

عقیده بـود شـرایط و وضعیت تشـدیدکننده مجازات موضوع بـند «ب» قـاعده ي 
می تواند ناشی از اهمیت خسارت هاي حاصل از وقوع جرم، وضعیت بزه دیده از حیث سن 
و جنس و یا نوع بزه ارتکابی مانند حمالت جنسی باشـد؛ ضمن آن که، جبـران خسـارت 
بزه دیده یا اقدام و تالش براي جبران، می تواند از مصادیق شـرایط تخفیف دهنده موضوع 

بند «ب» همین قاعده باشد. 
در بررسـی میزان تأثیر منافع بـزه دیده در عفو یا تخفیف مجازات، نگاهی بـه 

ماده ي 
اساسنامه مقـرر داشـته اسـت: «چنان چه بـر اسـاس حقـوق قابـل اجراي کشـوري که 
محکوم علیه در آن جا زندانی است، نامبرده مستحق عفو یا تخفیف مجازات باشد، دولت 
مربـوطه مراتب را بـه دادگاه بـین المللی اطالع خواهد داد. در این صورت رییس کل این 
دادگاه با مشورت سایر قضات و بر مبناي مقتضیات اجراي عدالت و اصول کلی حقوقـی، 

تعیین تکلیف خواهد کرد».
قـاعده ي 

مجازات، موارد زیر را مد نظر قرار داده است:
ـ شدت جرم یا جرایمی که محکوم علیه بابت آن در حبس به سر می برد؛

ـ رفتار مناسب زندانی؛
ـ احراز تأثیر مجازات اجرا شده در اصالح محکوم علیه؛

ـ هر گونه همکاري زندانی با دادستان.
در تفسیر مواد فوق و تعیین جایگاه بزه دیده در آن شاید بـتوان گفت عبـارت 

«مقتضیات اجراي عدالت» ماده ي 
شود. بر این اساس، جبران خسارت بزه دیده و رفع آالم ناشی از ارتکاب جرم و مسـاعدت 

24

101

28

125

28

 اساســـنامه، در تعیین میزان حبـــس، فاکتورهاي 

 ،

 اساسنامه و مواد 

، در بـیان اسـتانداردهاي عمومی بــراي اعطاي عفو یا تخفیف 

 اساسـنامه، می تواند بـه نفع بـزه دیده نیز تفسـیر 

 28 آیین دادرسـی و ادله ضروري اسـت. ماده ي 125 و 123

1- Aggravating Circumstances
2- Mitigating Circumstances

1

2
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متهم در این زمینه، اجراي عدالت را محقـق کرده و از مقـتضیات آن بـه شــمار می آید. 
همچنین بندهاي قاعده ي 

از جمله شدت جرم بر اساس تعداد قربانیان و میزان خسارت وارد بر آنان تفسیر می شود. 
رفتار مناسـب زندانی می تواند تالشی در جهت ترمیم آثار سـوء ناشـی از جرم باشــد. از 
مؤلفه هاي اصالح محــکوم علیه می توان بــه ندامت و پشــیمانی وي اشــاره کرد که از 
نمودهاي بارز آن تالش و تدبیر در جهت جلب رضایت قربانیان جرم یا جبـران خسـارت 
آن ها است. اما، از سوي دیگر شاید پررنگ کردن نقـش بـزه دیده در عفو محـکوم علیه یا 
تخفیف مجازات او تا این حد، تصوري ساده لوحانه باشد. زیرا، از ویژگی هاي غالب جرایم 
بین المللی، گسترده بودن آن ها است که تعدد و کثرت تعداد قربـانیان جرم را بـه دنبـال 
دارد؛ همچنین، نوع جرایم بـه گونه اي اسـت که معموالً بـزه دیدگان از مواجهه بـا متهم، 
اکراه دارند؛ ضمن آن که، اساسنامه و آیین دادرسـی و ادله ي دادگاه یوگسـالوي سابـق، 
حـتی در وظایف بـخش حـمایت از قربـانیان و شـهود و نیز بـراي رویارویی بــزه دیده و 
محکوم علیه و ایجاد ارتبـاط میان این دو، تمهیداتی در نظر نگرفته اسـت. بـا وجود این، 
تفسیر کلی بر این است که اسناد دادگاه بین المللی یوگسالوي سابق، براي قربانیان جرم 

در عفو و تخفیف مجازات ها، نقشی کافی قایل نشده است.

جبران خسـارت بـزه دیده بـه طور کامل در اسـناد دادگاه بـین المللی کیفري 
لحاظ نشده است. ماده ي 

قربـــانیان جرم را صرفاً از طریق اســـترداد اموال یا منافعی که از طریق عمل مجرمانه 
تحصیل شده است، به صاحبان آن ها، امکان پذیر دانسته اسـت. این پاراگراف بـا کلمه ي 

«می توانند» شعب بدوي را مختار به این تدبیر نموده است، اما بند «ب» قـاعده ي 
کلمه ي «باید» شعبـه را مکلف نموده اسـت که 

استرداد را که توسط متهم به طور غیرقانونی برده شده یا با شراکت و معاونت او اخذ شده 
است، صادر کند.

آیین دادرسی و ادله ي دادگاه یوگسالوي به مسأله ي جبـران خسـارت  مادي 

125

24

88
اموالی دستور 

، به طریقی با قربانی جرم و تأثیر بزه بر وي مرتبط است؛ 

 اساسنامه در پاراگراف سوم، صدور حکم به جبران خسارت 

 بـا 

. صدور حکم به جبران خسارت2-1-2

 105بـر اسـاس قـاعده ي 

1- May

1
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بزه دیده توجه بیشتري نموده است. این سند در دو قاعده ي 
به این موضوع پرداخته و براي قربانی جرم، حق مطالبه ي جبران خسارت و براي دادگاه، 

تکلیف اتخاذ تصمیم در این خصوص را مقرر نموده است.
قـاعده ي 

بازگرداندن، مستلزم وجود مال یا منافع حاصل از آن اسـت. بـه رغم آن که، اساسـنامه ي 
دادگاه یوگسالوي نسبت به توقیف و ضبـط اموال ناشـی از جرم تصریحـی ندارد، شـاید 

بتوان بر این اعتقاد بود که ماده ي 
«هرگونه دستوري را که از یکی از شعب بدوي صادر شده باشد، بدون تأخیر غیرموجه به 
موقع اجرا گذارند»، بی آن که جنبه ي حصري داشته باشـد، بـر دسـتور ضبـط و توقـیف 
اموال نیز داللت دارد. با این وصف محکمه می تواند حتی دسـتور توقـیف اموال محـکوم 
علیه یا اموالی که در تصرف دیگران اسـت، اما دالیل کافی بـر تعلق آن بـه محـکوم علیه 

وجود دارد، را صادر نماید.
مطابق قاعده ي 
اجراي بند «ب» قاعده ي 

استماع موضوع استرداد اموال، جلسه اي را برگزار نموده و در این جلسـه، دسـتور اجراي 
تدابیري در جهت نگهداري و حفاظت از اموال یا درآمدهاي (عایدات) بـه دسـت آمده را 
صادر کند. بـند «ب» همین قـاعده، اتخاذ تصمیم در خصوص چنین اموال و عایداتی را 
حتی اگر در ید ثالثی باشد که با جرم و محکوم علیه ارتباطی ندارد، مجاز دانسـته اسـت. 
بند «ج» قاعده ي مذکور، در حالت اخیر، اخطار بـه شـخص ثالث را بـراي ارائه ي ادله ي 
مالکیت خود بر اموال و منافع در فرصتی مناسب، از تکالیف شعبه ي بـدوي دانسـته و در 
نهایت بند «د» مقرر نموده است که «شعبه مکلف است با رعایت حـق مالکیت یا احـراز 

غیر ذیحق بودن او، دستور استرداد اموال را (به ثالث یا بزه دیده) صادر کند».
شعبه ي بدوي می تواند براي تشخیص ذیحق بـر مال و احـراز ادعاي شـخص 
ثالث بـر اموال بـه دسـت آمده، از مقـام هاي ملی دولتی که مال مذکور، در سـرزمین آن 

دولت به دست آمده یا مستقر است، کمک بگیرد. بـند «ز» قـاعده ي 
است که «هر اخطار، دستور، اعالم یا تقاضایی به مقـامات دولت صالح توسـط دبـیرخانه 

صورت می گیرد»

105

105

29

105
88

105

 و 

 یاد شـده بـه اسـترداد اموال اشـاره دارد. اسـترداد بــه معناي 

 که در پاراگراف دوم دولت ها را مکلف نموده است: 

، پس از محاکمه و صدور حـکم محـکومیت در راسـتاي 
 ، شعبه ي بدوي باید رأساً یا به درخواست دادسـتان، بـراي 

 مقـرر داشـته 

 به طور مشـروح 106
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قاعده ي 
قاعده، «چنانچه محکوم علیه در دسترس نباشد دبیرخانه باید از مقام هاي دولت مرتبـط 
با جرم بخواهد که براي یافتن متهم یا محکوم علیه که سبب ورود خسارت به قربانی جرم 

شده است، اقدام الزم را انجام دهد.»
بند «ب» براي قربانی جرم و مدعی این حق را قایل شده است که صرف نظر از 
رسیدگی بـه اصل دعوي کیفري در دادگاه یوگسـالوي سابـق، دعواي مجزایی را تحـت 
عنوان جبران خسارت در دادگاه هاي ملی یا دیگر مراجع اقـامه نماید. مطابـق بـند «ج» 
همین قاعده، «اقامه ي دعواي جبران خسارت در محـاکم ملی هنگامی میسـر اسـت که 
حکم دادگاه یوگسالوي قطعی و نهایی شـده و مسـؤولیت کیفري شـخص محـرز شـده 

باشد».

جنگ هاي داخلی در کشور آفریقایی سیرالئون و جنایات فجیع و هولناکی که 
در این کشور در دهه ي نود میالدي رخ داد، بر این کشـور کوچک و همچنین بـر جهان، 
آثار و تبعات سوء بسیاري بر جاي گذاشته اسـت. شـورش هاي داخلی «جبـهه ي متحـد 
انقالبی» به رهبري «فودي سـنکو» و دخالت هاي کشـور همسـایه - لیبـریا - و جنایات 
بی شماري چون تجاوز به عنف و قطع اعضاي بدن، وحشت و ناامنی را بر این کشور حاکم 

گردانید. 
شـوراي امنیت سـازمان ملل متحـد طی توافقـی بـا دولت سـیرالئون بــراي 
پیشگیري از این جنایات و پاسخ این جنایتکاران، دادگاهی ویژه را براي رسیدگی به این 
جنایات تشکیل داد. به رغم آن که، اساسـنامه ي دادگاه ویژه سـیرالئون، بـه عنوان سـند 

اصلی این دادگاه که در 
شاهد مجال کافی نداشته است، براي تحقق چنین حمایتی، ساختاري را با عنوان «واحد 

106

25

 به جبران خسارت قربانی اختصاص دارد. مطابق بند «الف» این 

 ماده تنظیم شده است، براي پرداختن بـه حقـوق بـزه دیده و 

. دادگاه ویژه سیرالئون2-2

1- See: Special court for sierra leone. http://www. global policy. org/int /justice/
iragindex. htm.
 

2- Revolutionary United Front (RUF)
3- Foday sankoh
4- See: http://www. global policy. org/int /justice/iragindex. htm.

1

23

4

لیالسادات اسدي



72

امور بزه دیدگان و گواهان» مورد توجه قرار داده است. سند الزم االجراي دیگر، در دادگاه 
ویژه سـیرالئون، آیین دادرسـی و ادله اسـت که مطابــق ماده ي 

مقررات آیین دادرسی و ادله ي دادگاه کیفري بین المللی روآندا (یوگسالوي سابق) است 
که همزمان با تشکیل دادگاه ویژه سیرالئون معتبر بوده است. با وجود این، اعمال بـرخی 
تغییرات ضروري در این مقررات، توسط قضات دادگاه ویژه سیرالئون مجاز دانسته شـده 

است. از آن جا که اصالحات صورت گرفته در این سند که در یازده مرحله از سال 
تا 

است، باید به این نتیجه قائل شد که جبران خسـارت بـزه دیده بـه طور کامل مورد توجه 
اسناد دادگاه ویژه سیرالئون قرار نگرفته است؛ به نحـوي که، صرفاً در جهت محـافظت از 
بزه دیده، با تغییر ساختار حمایت از قربانیان و شهود از «واحد» به «بخش»، بـرنامه هاي 

حمایتی آن افزایش یافته است.

دادگاه هاي کیفري موقت که در عرصه ي بین المللی براي رسیدگی بـه جرایم 
مهم تشکیل شدند، هر کدام داراي صالحیت زمانی و مکانی خاص بـودند، اما اندیشـه ي 
تشکیل یک دادگاه کیفري که بتواند به طور دائم به جرایم بین المللی رسیدگی کند و به 
عنوان ابزاري پیشگیرانه بـا ضمانت اجراهاي قـوي، جانیان بالقـوه را از ارتکاب جرم بـاز 
دارد، بـه بـیش از شـصت سـال پیش، یعنی جنگ جهانی دوم و حـتی پیش از آن بــاز 
می گردد؛ سرانجام، این اندیشه به عنوان آرزویی دیرینه، در ابـتداي قـرن بیسـت و یکم 

جامه ي عمل پوشید. 
اساسـنامه ي دیوان کیفري بـین المللی در هفدهم ژوییه 

دیپلماتیک رم بـه تصویب نهایی رسـید و بـدین ترتیب راه حـلی دایمی بـراي مسـأله ي 
عدالت کیفري بین المللی ارائه شد. مطابـق ماده ي 

تأیید شصت کشـور، اعتبـار قـانونی می یابـد، سـرانجام اساسـنامه در اول ژوییه 

14

2003
2008

1998

186
2002

 اساســنامه، همان 

 
 میالدي صورت گرفت، بـراي جبـران خسـارت بــزه دیده تغییري ایجاد نکرده 

، در کنفرانس 

 اساسـنامه، کنوانسـیون پس از 
 

3. جبران خسارت در اسناد دیوان کیفري بین المللی

3- Unit
4- Section

2- Rules of Evidence and procedure see.

1

34

1- Victim and witnesses Unit.

2
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میالدي با پیوسـتن شـصتمین کشـور، اعتبـار قـانونی یافت، اسـناد دیوان مشـتمل بـر 
اساسنامه، آیین دادرسی و ادله ي آن، نسبت به دادگاه هاي موقت، براي جبران خسـارت 
بـزه دیده تمهیدات بیشـتري در نظر گرفته  اســت که در این قســمت بــه آن خواهیم 

پرداخت.

به کارگیري اقدام هاي تأمینی در مراحل اولیه ي تعقیب، یکی از راه هایی است 
که امکان اجراي حکم به جبـران خسـارت را در مراحـل بـعدي فراهم می سـازد. تأمین 
خواسته «وثیقه و تضمینی است که مدعی از اموال مدعی علیه قبل از صدور حکم به نفع 

خویش برمی دارد» (شبت، 
«تأمین محکوم به» نام دارد که با توجه به احراز تقصیر محکوم علیه و محـکومیت او بـه 
جبران خسارت، صدور و اجراي آن با مشکل چندانی مواجه نیست. با وجود این، نسبـت 
بــه تأمین خواســته  که پیش از صدور حــکم صورت می گیرد، از آن جهت که می تواند 
خالف حق باشد، رعایت احتیاط ضروري است. به همین دلیل است که در حقوق داخلی 

کشورها، ضرورت تودیع خسارت احتمالی از سوي خواهان، پیش بینی شده است. 
اساسنامه ي دیوان در بند «هـ» پاراگراف سوم ماده ي 

متهم را در نظر گرفته اســت. مطابــق این بــخش، در صورتی که مجوز دســتگیري یا 
احضاریه اي مطابق ماده ي 

به نحـو مقـرر در این اساسـنامه و آیین دادرسـی و ادله، همکاري دولت ها را بـراي انجام 
اقدام هاي تأمینی به منظور ضبط اموال به ویژه حفظ منافع نهایی قربانیان، بر اساس بـند 

«ي» پاراگراف اول ماده ي 
بـند «ح» پاراگراف اول ماده ي 

درخواسـت دیوان را بـراي توقـیف اموال اجابـت کنند؛ همچنین، بــند «ك» این ماده 
شناسـایی، ردیابـی، بـلوکه یا ضبـط عایدات، اموال، دارایی ها و وسـایل بــه کار رفته در 

. تأمین خسارت هاي ناشی از جرم3-1

1384

57

58

93
93

، ص 

، امکان تأمین اموال 

 صادر شود، با توجه به اعتبـار ادله و حقـوق طرفین دعوي 

، طلب می نماید.
، دولت هاي عضو را مکلف نموده اسـت که 

) اخذ وثیقـه و تضمین پس از صدور حـکم، 134

-1
قرار تأمین خواسته در دعاوي مدنی به لزوم تودیع خسارت احتمالی، تصریح نموده است؛ این دعاوي می تواند ناشی از 

ارتکاب جرم باشد.

، بـراي صدور 1379 قـانون آیین دادرسـی دادگاه هاي عمومی و انقـالب در امور مدنی مصوب 108 تبصره ماده ي 
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ارتکاب جنایت را براي مصادره ي بعدي، بدون خدشـه بـه حقـوق اشـخاص ثالث داراي 
حسن نیت، مقرر کرده و دول عضو را مکلف به اجراي این موارد دانسته است.

پاراگراف اول قاعده ي 
تقاضاي دادسـتان، قربـانیان و یا نمایندگان قـانونی کسـانی که درخواسـت غرامت ارائه 
کرده یا تعهد کتبـی بـراي آن سـپرده اند، نسبت به اقـدام هاي مورد درخواســت، اتخاذ 

تصمیم نماید.
براي پیشگیري از هرگونه اقدام متهم یا ثالث در بی اثر نمودن تصمیم شعبه ي 
مقدماتی در توقیف اموال، ابالغ این تصمیم ضروري نیست؛ بـه نحـوي که، اصل بـر عدم 
ابالغ است، مگر آن که شعبه ي مقدماتی تشخیص دهد چنین ابالغی نمی تواند اثربخشی 

اقدام هاي درخواسـت شـده را بـه مخاطره افکند. مطابـق پاراگراف دوم قـاعده ي 
حالت اخیر، رییس دبیرخانه، ابالغ رسیدگی را خطاب بـه خوانده و حتی المقـدور بـه هر 

یک از اشخاص یا دولت هاي ذینفع صادر می نماید.
پاراگراف سوم همین قاعده، ابالغ قـرار را در مراحـل بـعدي ممکن دانسـته و 
چنین مقرر داشته است: «در صورتی که قراري بدون ابـالغ قبـلی صادر شـود، شعبـه ي 
مربوط در اسرع وقت، به نحوي که با اثربخشی اقدام هاي درخواست شده سازگار باشد، از 
رییس دبـیرخانه درخواسـت می نماید قـرار را بـه خوانده و حتی المقـدور بـه هر یک از 
اشخاص یا دولت هاي ذینفع ابالغ نموده و نظر آن ها را در خصوص ابطال و یا اصالح قـرار 

خواستار شود.»

اساسنامه ي دیوان، توسل به دادگاه ملی یا دیگر مراجع صالحـیت دار را بـراي 
صدور حکم به جبران خسارت ضروري نمی داند؛ ترمیم خسـارات ناشـی از جرم در کنار 

مجازات متهم، باید هنگام صدور رأي مورد نظر قرار گیرد. 
مفهوم حق شخص بر دریافت غرامت با اعالمیه ي مجمع عمومی سازمان ملل 

متحد به سال 

99

99

1985

، نیز به شعبه ي مقدماتی اختیار داده است رأساً یا با 

 در 

 وارد حقـوق بـین الملل شـد. امروزه این مفهوم مورد پذیرش قـرار 

. صدور حکم به جبران خسارت3-2

1

-2
، پایان نامه ي دکتري، دانشگاه شهید بهشتی، 
 براي آگاهی بیشتر در خصوص تفاوت ضبط، توقیف و مصادره ر. ك: دلیر، حمید، 

1386
اموال مرتبط با جرم در حقوق 

.ایران، انگلستان و اسناد بین المللی
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گرفته اسـت که قربــانیان جنایات بــین المللی می توانند مطالبــه ي غرامت کنند. «در 
گزارش نهایی مخبر ویژه سازمان ملل متحد به کمیسیون حقـوق بشـر، در سـال 

حق قربانیان جنایات بـین المللی بـر جبـران خسـارت وارده در اشـکال دریافت غرامت، 
ترمیم، رضایت و ضمانت هایی مبنی بر عدم تکرار پیش بینی شد.» تشـکیل کمیسـیون 
غرامت سازمان ملل متحد، در راستاي اجراي این اصل در چارچوب جنایت بـر ضد صلح 

است.
ماده ي 

نحوه ي گنجاندن این الزام در حکم و نقش قربانیان در این خصوص، توجه کرده است. به 
موجب پاراگراف اول این ماده، دیوان راجع به پرداخت غرامت به قربانیان یا در ارتباط بـا 
آنان اصولی را مقرر خواهد کرد. بر این اساس، دیوان می تواند در شرایط خاصی رأسـاً و یا 
بـه درخواسـت ذینفع، در رأي خود حـدود و میزان آسـیب، نقـص یا صدمه ي وارد بــه 
قربانیان یا اشخاص مرتبط بـا آنان را معین نماید. پاراگراف دوم بـه صدور قـراري بـراي 
تعیین نحوه ي جبران خسارت از طریق اعاده ي وضعیت، جبران خسارت و ترمیم اشـاره 
می کند. استماع نظرات محکوم علیه، قربـانیان و سـایر اشـخاص پیش از صدور این قـرار 
می تواند راهنماي دیوان در صدور آن باشد. در خصوص ماده ي مذکور نظر بر این اسـت 
که «این ماده پیشرفت فوق العاده اي محسوب می شود زیرا نه فقط جبران خسارت مادي 

بلکه اعاده ي وضع به حال سابق و اعاده ي حیثیت را پیش بینی می کند». 
دولت هاي عضو مکلفند به تصمیمات متخذه در این ماده در خصوص جبـران 
خسارت بـزه دیدگان ترتیب اثر دهند. موضوع مهم آن که، جبـران خسـارت موضوع این 
ماده، نباید با حقوق قربانیان که در حقوق داخلی یا اسناد بین المللی آمده اسـت، منافات 

داشته باشد. بنابراین، حقوق مذکور براي بزه دیدگان محفوظ است. 
محکومیت مرتکب به جبران خسارت قربانی جرم، صرفاً منوط به درخواسـت 
قربانی نیست، دیوان نیز می تواند رأسـاً بـه این امر اقـدام کند، هر چند چنین اقـدامی از 

سوي دیوان، منوط به وجود شرایط خاص است.
نحوه ي ارائه ي درخواست توسط قربانی در قـاعده ي 

ذکر شده است. مطابق این قاعده، درخواست قربانی براي جبران خسارت باید بـه صورت 

1999

75

94

 

 اساسنامه ي دیوان، تحت عنوان «پرداخت خسارت به قربانیان» به 

 آیین دادرسـی و ادله 

1-Agreement Between united Nations and the Government of Sierraleone on the 
Establishment of a Special for Sierraleone
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کتبی به رییس دبیرخانه تسلیم شده و مشتمل بر این مشخصات باشد:
ـ هویت و آدرس خواهان؛

ـ شرح جراحت، ضرر یا صدمه؛
ـ شرح واقعه و هویت اشخاصی که بـه تصور قربـانی، مسـؤول بـروز خسـارت 

هستند؛
ـ توصیف اموال موضوع خسارت؛

ـ تصریح بـه درخواسـت غرامت، اعاده ي وضعیت و یا سـایر اشـکال جبــران 
خسارت؛

ـ تا حد امکان تصریح به مستندات، از جمله اسامی و نشانی شهود.
مواردي که دیوان بـر اسـاس شــرایط خاص، بــه پی گیري موضوع جبــران 

خسارت، تمایل دارد، در قاعده ي 
موضوعاتی که دیوان بــه تمایل خود قــصد پی گیري آن ها را دارد، از رییس دبــیرخانه 
می خواهد ابـالغیه اي در این خصوص، خطاب بـه شـخص یا اشـخاص موردنظر دیوان و 
حتی االمکان قربانیان، اشخاص و دولت هاي ذینفع صادر کند». چنانچه پس از این ابالغ، 

قربانی درخواست غرامت ارائه کند، طبق ماده ي 
صورت، دیوان رأساً اقدام خواهد کرد، اما، صدور قرار در مورد غرامت صرفاً به درخواسـت 

قربانی صورت خواهد گرفت.
مطابق قاعده ي 

نمایندگان قانونی آنان و شخص یا اشـخاص مرتبـط را از رسـیدگی در خصوص جبـران 
خسارت مطلع کرده و با توجه به اطالعات ارائه شده توسط دادستان، بـراي اعالن مراتب 
به سایر قربانیان، اشخاص و دولت هاي ذینفع اقدام هاي الزم را صورت دهد. در انجام این 
اقــدام ها، دیوان می تواند همکاري دولت مرتبــط بـــا موضوع و همچنین مســـاعدت 

سازمان هاي دولتی را براي تبلیغ و آگهی به جبران خسارت در دیوان، درخواست کند.

تعیین میزان خسارت ناشی از جرم، مقدمه ي حکم به جبران خسـارت اسـت. 
تقویم خسارت ناشی از جرم به ویژه در خسارت هاي معنوي به دشواري صورت می گیرد. 
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به همین جهت گاه این تصور پیش می آید که خسارت هاي معنوي، قابل ارزیابی بـه وجه 
نقد نبوده و جبران آن با پرداخت مال ممکن نمی باشد. با وجود این، اساسـنامه ي دیوان، 
به موضوع جبران خسارت بـزه دیده بـه طور کامل توجه نموده و عالوه بـر خسـارت هاي 
مادي، خسارت هاي معنوي و از جمله خسارت هاي عاطفی را نیز مدنظر قرار داده اسـت؛ 
هر چند که برخی لطمه هاي معنوي از جمله هتک حیثیت ناشی از تجاوز به عنف شـاید 

هیچ گاه به طور کامل ترمیم نشود.
قاعده ي 

نوع صدمه، تقویم آن را مدنظر قـرار داده اسـت. مطابـق پاراگراف اول این قـاعده، دیوان 
می تواند با لحاظ دامنه و وسعت هر گونه صدمه، ضرر یا جراحت، حسب مورد، بر مبـناي 
غرامت شخصی، غرامت دسته جمعی یا بر هر دو مبـنا حـکم دهد. بنابـراین، هرگاه جرم 
علیه عده اي به وقوع پیوسته و خسارت هاي شبیه یا هم زمان بـه وجود آورد، بـه نحـوي 
که، تفکیک آن خسارت ممکن نباشد، غرامت دسته جمعی مورد حکم قـرار می گیرد. در 
تفسیر این بند گفته شده است: «در پاره اي موارد عده ي بزه دیدگان ممکن است آن قدر 
زیاد باشد که توانایی مالی محکوم علیه براي جبران خسارت همه ي آن ها یا جبران کامل 
خسـارت تکافو ننماید. در چنین فروضی بـاید بــه دیوان اختیار داد که بــراي جبــران 
خسارت براي مثال، مواردي چون پرداخت مبلغی براي سـاختن و اداره ي یک مدرسـه، 
بیمارستان یا پرورشگاه یتیمان را مقرر کند. ضمن آن که، صدور دستور پرداخت غرامت 
بر اساس هر دو مبناي انفرادي و اشتراکی بالمانع خواهد بـود. بـراي مثال، اطفالی که در 
اثر وقوع یک جنایت بین المللی یتیم شده، کشور خود را ترك گفته، در سرزمین بـیگانه 
بـــا پدرخوانده و مادرخوانده ي خود زندگی می کنند، طبـــعاً نمی توانند مانند ســـایر 
بزه  دیدگانی که در وطن مانده اند از مزایاي پرداخت غرامت به صورت اشتراکی بـهره مند 
شوند. پس به جا است به چنین اطفالی جداگانه و به شـکل انفرادي غرامت داده شـود.» 

(والین، 
مطابـق پاراگراف دوم قـاعده ي 

قربـانیان، نمایندگان قـانونی آنان و یا درخواسـت محـکوم علیه بـراي تعیین وســعت و 
اندازه ي خسارت، ضرر یا آسیب وارده و یا اشـکال و ابـعاد غرامت، کارشناسـانی را تعیین 
نماید. دیوان در صورت لزوم از قربانیان یا نمایندگان قانونی آنان، محکوم علیه و اشخاص 
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و دولت هاي ذینفع، براي اظهارنظر در مورد نظرات کارشناسـان، دعوت بـه عمل خواهد 
آورد. در تشخیص خسارات ناشی از جرم و ارجاع امر بـه کارشـناس، حقـوق قربـانیان و 

محکوم علیه مورد توجه دیوان است و قضاوت یک طرفه نخواهد شد.
مـواد 

درخواست قربانیان جرم مبنی بر جبران خسارت و توضیح خسارت هاي وارده اختصاص 
دارد. جبران خسارت مادي به دو صورت پرداخت نقدي یا استرداد مال صورت می گیرد. 
از آن جا که خسارت مادي با پرداخت خسارت نقدي، به طور کامل جبران نمی شـود، در 
کامن ال، جبران خسارت نقدي «جبران خاص» نامیده شده (                              ) 
و هر دو قسـم جرایم علیه اموال و علیه اشـخاص را در بـرمی گیرد. در مقابــل، جبــران 
آسیب هاي روانی یا حتی صدمه هاي جسمی که هیچ گاه التیام نمی یابد، جبرانی اساسی 

است که می تواند در طول زمانی که نیاز آسـیب دیده همچنان پا بـرجاست، تـداوم یابد.   
(               )

قـواعد دیوان بـه قربـانی اجازه می دهد در خصوص نوع جبــران که می تواند 
اعاده ي وضع به حال سابق، یا سایر اشکال جبران خسـارت باشـد، اظهارنظر کند. چنین 

استعالمی از قربـانی جرم که طبـق قـاعده ي 
ممکن است در او این انتظار را ایجاد کند که امکان صدور حکم بر مبـناي درخواسـت او 
وجود دارد. «تجارب اجراي احکام جبـران خسـارت در دادگاه هاي داخلی (ملی) نشـان 
می دهد که دادگاه ها باید مراقب باشند انتظارات پدید آمده به طور معقول قابل بـرآورده 
شدن باشد». (              ) به ویژه هنگامی که محکوم علیه بـه تنهایی قـادر بـه جبـران 
خسارت نبوده و یا زمینه ي اجراي حکم علیه او، به علت عدم دسترسـی بـه اموال فراهم 

نمی باشد.

ماده ي 
پاراگراف اول این ماده، دیوان نسبت بـه اشـخاص حقیقـی صالحـیت رسـیدگی خواهد 
داشت، اما مطابق پاراگراف چهارم همین ماده، هیچ یک از مقررات مربوط به مسـؤولیت 
کیفري افرادي که در این اساسنامه آمده است، بر مسؤولیت دولت ها که بر اساس حقوق 
بین الملل استوار است، تأثیري نخواهد داشت. به هر حال، دیوان نمی تواند دستور جبران 
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خسارت علیه یک دولت را صادر کند. 
الزام کشورها به جبران خسارت ناشی از نقض حقوق جنگ، براي نخستین بار 
در ماده ي 3 عهدنامه ي چهارم الهه پیش بـینی شـد. در معاهده ي ورســاي نیز آلمان و 
متحدان آن شامل اتریش، ترکیه و بلغارستان، مسؤول خسـارت ناشـی از اعمال خویش 
شــناخته شــدند. «پس از جنگ جهانی دوم موضوع در معاهدات صلح تحـــت عنوان 
خسارت جنگی که عنوانی گسترده تر از ضرر و زیان ناشی از جرم بـود، مطرح گردید. بـه 
موجب مقررات قرارداد یاد شده، کشورهاي شکست خورده در جنگ، مسؤول خسـارات 
جنگی وارده بـه متفقـین شـناخته شـده و متعهد بـه پرداخت غرامت جنگی بــه آن ها 

گردیدند.» (کیتی شیایزري، 
مدنی جبران ضرر و زیان ناشی از نقض حقـوق جنگ در اساسـنامه ي دادگاه هاي نظامی 
نورنبرگ وتوکیو مورد توجه قرار نگرفته و صرفاً به ضمانت اجراي کیفري پرداخته شـده 

است.
همچنین مطابق بند «الف» ماده ي 

یا شخصی که عمالً به عنوان یک فرمانده ي نظامی عمل می کند، نسبـت بـه جرایمی که 
رسیدگی به آن ها در صالحیت دیوان است و توسط نیروهاي تحت فرماندهی و کنترل یا 
در اختیار و کنترل واقعی او، ارتکاب یافته است، به عنوان نتیجه ي قصور در انجام کنترل 
مناسب بر نیروهاي مذکور، با شـرایطی از نظر کیفري مسـؤول اسـت. بـا این وصف، این 
امکان وجود دارد که مرتکب جرم و معاونان وي از جمله فرمانده ي نظامی بـــــه عنوان 

محکوم علیه، به جبران خسارت نیز محکوم شوند.
بند 2 ماده ي 

ممکن دانسـته اسـت. بـا وجود این، دیوان در صورت اقـتضاء می تواند دســتور دهد که 
پرداخت هاي مربوط به غرامت از طریق صندوق امانی صورت گیرد.

به  رغم تدوین چنین مقرراتی در اسناد دیوان گفته شده است: «مفهوم جبران 
خسارت بین المللی، مفهومی فریبـنده و گمراه کننده اسـت. زیرا، در عمل تحقـق آن بـا 
موانع بسیاري مواجه اسـت. تجربـه ي دادگاه هاي ویژه ي بـین المللی نشـان می دهد که 
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تعداد زیادي از متهمان در ادعاي فقر، عسـر و حـرج و حـتی ادعاي عدم امکان پرداخت 
هزینه هاي دفاع موفق بـوده اند. بنابـراین انتظار توانایی تعیین و توقـیف اموال اساســی 
زندانیان توسـط دیوان جدید ممکن اسـت امري غیرواقـعی و خیالی بــه نظر برســد.» 

(ضیایی بیگدلی، 

جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بی گناه یکی از اصول پذیرفته شده در 
سیستم هاي جزایی دنیا است. وجود ارزش هاي مطلقـی چون انصاف و عدالت، عامل این 
توجه بوده است. در حقیقت، شخصی که در اثر ظن ناصحیح، اقدام هاي سـوء و شـکایت 
بی وجه به عنوان متهم مدتی در بازداشت  بوده است، خود به نحـوي بـزه دیده محسـوب 
می شود. اسناد دیوان کیفري بین المللی جبران خسـارت از متهم بـی گناه را بـه عهده ي 

دیوان و دولت ها نهاده است. 
در خصوص مبـناي جبـران خسـارت در چنین حـالتی گفته شـده اسـت که 
«تکالیف عمومی باید به صورت مساوي بر همه ي شهروندان بار شود. وقتی یک شـخص 
بی گناه با تحـمیل بازداشـت و آثار آن، بـهاي زیادي را بـراي حـفظ نظم و امنیت جامعه 
پرداخته است، اصل تساوي شهروندان در مقابـل تکالیف عمومی، ایجاب می کند که از او 

جبران خسارت شود.» (آشوري، 
پاراگراف اول ماده ي 

دستگیر یا توقیف غیرقانونی شده باشـد، حـق مسـلمی بـراي مطالبـه ي غرامت خواهد 
داشت.» مطابق پاراگراف دوم همین ماده «در صورتی که شخص بـه دلیل ارتکاب بـزه و 
به موجب رأي قطعی محکوم شده باشد و سپس محکومیت وي به جهت کشف واقـعیت 
جدید و یا احراز سوء اجراي عدالت، نقض شود و شخص مذکور به جهت رأي محکومیت 
مذکور مجازات هایی را تحمل کرده باشد، مطابق قانون مستحق دریافت خسارت خواهد 
بـود مگر آن که ثابـت شـود عدم ارائه ي واقــعیات مکتوم در زمان محــاکمه کالً یا جزئاً 
منتسـب بـه همان شـخص بـوده اسـت.» مطابـق پاراگراف سوم این ماده، هرگاه دیوان 
تشخیص دهد در اجراي عدالت قصوري شدید و آشکار صورت گرفته است، می تواند بـه 
صالحدید خود و مطابـق ضوابـط مقـرر در آیین دادرسـی و ادله، بـه پرداخت خسـارت 
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شخص حکم دهد.

یکی از اهداف و کارکردهاي مجازات، تشـفی خاطر بــزه دیده اســت؛ میزان 
مجازات جنایات بین المللی داخل در صالحیت دیوان کیفري بین المللی بـاید بـا شـدت 
جرم و آثار ناشی از آن متناسب باشـد. گفته شـده اسـت «نقـطه ي اتکاء اساسـنامه (در 
تعیین مجازات) اصوالً حقـوق بـین الملل عرفی بـه ویژه بــا توجه بــه رویه ي قــضایی 

دادگاه هاي ویژه بـین المللی بـوده اسـت.» (ضیایی بیگدلی، 
مجازات قابــل اعمال در دادگاه هاي نورنبــرگ و توکیو، اعدام و حـــداکثر مجازات در 
دادگاه هاي موردي، حبس ابد بـود. اساسـنامه ي رم نیز حـداکثر مجازات را حبـس ابـد 

دانسته است. با این تفاوت که تعیین آن با محدودیتی همراه است که در ماده ي 
شده است. مطابق این ماده، «مجازات هاي اعمال شده بـدون توجه بـه نوع جرایم داخل 
در صالحیت دیوان، شامل حبس به مدت معین به شرط آن که بیش از سی سال نباشـد 
و حبس ابد است و حکم به حبس ابد باید با شدت جنایت و شرایط شخصی محکوم علیه 

متناسب باشد.»
بنابراین، شدت جنایت ارتکابی و صدمات وارد بـه بـزه دیده می تواند مبـنایی 
بـراي صدور رأي بـه حبـس ابـد باشـد؛ بـه هر حـال اقـتضاي اوضاع و احـوال شـخص 
محکوم علیه نیز باید در تعیین مجازات حبس ابـد در نظر گرفته شـود. مجازات هاي فوق 
می تواند با جریمه و مصادره ي اموال و دارایی هایی که به نحو مستقـیم یا غیرمستقـیم از 

جنایت ها حاصل شده است، همراه باشد.
قاعده ي 

میزان مجازات تعیین شده مورد اشـاره قـرار داده و چنین مقـرر داشـته اسـت: «میزان 
مجازات حبس و جزاي نقدي بـاید میزان قابـلیت سـرزنش محـکوم را منعکس نماید و 
عوامل دیگري از جمله میزان خسارت وارده به خصوص صدمه ي وارد شده به قربـانیان و 
خانواده ي آن ها، طبیعت رفتار غیرقانونی و وسایل به کار گرفته شده براي ارتکاب جرم و 

غیره در میزان مجازات مؤثر هستند». مطابق ماده ي 
رسمی فرد موجب تخفیف مجازات نیست.

. تأثیر شدت خسارت ناشی از جرم در میزان مجازات3-6

1370

77

145

27

، ص 

 قـید 

، تأثیر وضعیت بزه دیده و میزان خسـارت وارد شـده بـه او را در 

 اساسـنامه، اسـتناد بـه سـمت 
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بند «ب» از پاراگراف اول قاعده ي 
مشـدده اشـاره کرده و در پاراگراف دوم عمل مرتکب پس از ارتکاب جرم بـراي رفع آثار 
ناشی از جرم را از قبیل تالش براي جبران خسارت قربانیان و هر نوع همکاري بـا دیوان، 
از جهات تخفیف مجازات دانسته است؛ در بـند «ب»، نیز شـش جهت را بـراي تشـدید 
مجازات ذکر کرده است که از این میان، موارد زیر با قربانیان جرم و خسارت وارد به آن ها 

مرتبط است:
ـ ارتکاب جرم در شرایطی که قربانی به طور خاصی بی دفاع بوده است؛

ـ ارتکاب جرم با بی رحمی خاص؛
ـ ارتکاب جرم بر روي قربانیان متعدد؛

ـ ارتکاب جرم به هر انگیزه اي از جمله تبعیض در زمینه هایی چون جنسـیت، 
سن، نژاد، رنگ پوست، زبان، مذهب یا اعتقادات، عقیده ي سیاسی یا غیرسیاسی، ملیت، 

خاستگاه قومی یا اجتماعی، ثروت، والدت یا وضعیت هاي دیگر.
در هر یک از این موارد، چنان چه دیوان حبــس را بـــه عنوان مجازات کافی 

نداند، می تواند حکم به جزاي نقدي نیز صادر کند. 
وضعیت بـزه دیده در تعیین میزان جزاي نقـدي نیز مؤثر اسـت. پاراگراف اول 

قاعده ي 
مشخص نموده و بر این اسـاس حـکم بـه جزاي نقـدي صادر می کند. همچنین منفعت 
مورد انتظار مرتکب از جرم به عنوان معیاري براي تعیین جزاي نقدي بـه کار می رود که 
میزان آن به هر حال بـیش از هفتاد و پنج درصد ارزش دارایی قابـل شناسـایی محـکوم 
(اعم از نقدي یا قابل تبدیل به پول) و اموال او (پس از کسر مبلغی مناسب براي نیازهاي 

مالی محکوم و افراد تحت نفقه ي وي) نخواهد بود. 
با توجه به مراتب فوق باید گفت میزان خسارت وارد شده به بزه دیده و شـدت 
جرم ارتکابـی بـر وي می تواند موجب افزایش مجازات حبـس باشــد، اما، این میزان در 
تعیین جزاي نقدي، نقش معکوس دارد. بـدین معنا که محـکومیت هاي مالی بـزهکار از 
بابت جبـران خسـارت بـزه دیده در تعیین جزاي نقـدي مؤثر بـوده و می تواند موجبـات 
کاهش آن را فراهم کند. این تمهید از آن جهت در نظر گرفته شـده اسـت که بـا سبـک 

نمودن جزاي نقدي امکان جبران خسارت بزه دیده فراهم شود.

145

146

، به عوامل مرتبط در کیفیات مخففه و 

 بـا توجه بـه حـکم بـه غرامت و مصادره ي اموال توان مالی محـکوم علیه را 
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. اعتراض به حکم در خصوص جبران خسارت3-7
اساسنامه دو طریق تجدیدنظرخواهی و اعاده ي دادرسی را بـراي اعتراض بـه 
حکم قرار داده است. همچنین، قربانی جرم یا محکوم علیه می  تواند از تصمیم متخذه بـر 

اساس ماده ي 
تجدیدنظر بخواهد. قاعده ي 

رأي محکومیت یا قرار پرداخت غرامت قرار داده و به حـق بـزه  دیده در اعتراض بـه قـرار 
پرداخت غرامت بـر اسـاس ماده ي 

چهارم قـاعده ي 
شدن دستور صادره مبنی بر پرداخت غرامت از شعبه ي بدوي اسـت. قـاعده ي 

اختیار شعبه ي تجدیدنظر نسبت بـه تأیید، نقـض یا اصالح قـرار پرداخت غرامت اشـاره 
نموده است؛ این رأي به طرفین ابالغ می شود.

نحــوه ي تجدیدنظر در مواد 
است. طبـق ماده ي 

غرامت مورد درخواســت بـــزه دیده در آن ذکر می شـــود. پس از ابـــالغ الیحـــه ي 
تجدیدنظرخواهی مربوط به غرامت به بـزهکار وي از تاریخ ابـالغ الیحـه، مهلتی شـصت 
روزه براي ارائه ي پاسـخ دارد. پاسـخ نبـاید بـیش از هزار صفحـه باشـد. هرگاه شعبـه ي 
تجدیدنظر ابالغ این پاسخ را براي اجراي عدالت ضروري تشخیص دهد، می تواند با ابالغ 
آن به تجدیدنظرخواه، به او مهلت پاسخ دهد؛ پاسخ متقابل نباید بـیش از پنجاه صفحـه 

باشد. مطابـق ماده ي 
ارائه ي الیحه،  فرصت متقابل داده می شود.

اعاده ي دادرسـی یکی از طرق فوق العاده ي اعتراض اســت که اختصاص بــه 
محکوم علیه و قائم مقام قانونی وي دارد و در مورد احـکام قـطعیت یافته ي محـکومیت، 

قابل اجرا است. ماده ي 
محـکوم علیه یا پس از فوت او، همســر، فرزندان، والدین، شــخصی که در موقــع فوت 
محکوم علیه حاضر بوده و متوفی صریحاً و کتباً به وي به انجام چنین درخواسـتی نموده 
اسـت و یا دادسـتان می توانند نسبـت بـه رأي قـطعی ناظر بــه محــکومیت یا مجازات 

محکوم علیه، از شعبه ي تجدیدنظر تقاضاي اعاده ي دادرسی نمایند.
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 ناظر بر پرداخت خسارت به قربانیان جرم و قرار صادره بـر اسـاس آن، 
، مهلت تجدیدنظرخواهی را سی روز پس از تاریخ ابالغ 

 اساسـنامه، اشـاره کرده اسـت. مطابـق پاراگراف 
 عدم ثبـت درخواسـت تجدیدنظر، ظرف این مدت موجب قـطعی 
 بـه 

 تا 
، تجدیدنظر بـا تکمیل فرم مخصوص تجدیدنظر صورت گرفته و 

 در صورت تغییر جهت تجدیدنظر، بـه تجدیدنظرخوانده بـراي 

 اساسنامه، به این حـق اشـاره کرده و مقـرر داشـته اسـت که 
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با توجه به این پاراگراف، رأي محکومیت مبنی بر پرداخت غرامت بـه قربـانی 
جرم، هم چنین قابل اعاده ي دادرسی اسـت. بـا این وصف، بـه رغم آن که بـزه دیده حـق 
اعاده ي دادرسی ندارد و چنین محرومیتی بر اساس اصول پذیرفته شـده ي دادرسـی در 
نظام هاي حقوقی جهان است، حق حضور در جلسه ي مربوط به رسیدگی بـه این ادعا را 

دارد
.

اجراي مجازات توسـط دولت هاي عضو و حـتی غیرعضو بـا نظارت دیوان بـه 
عمل می آید. در خصوص نحوه ي اجرا باید بـا توجه بـه نوع مجازات یا جبـران خسـارت، 

قائل به تفکیک شد.

در خصوص اجراي مجازات حبس دو موضوع قابل توجه اسـت: محـل اجراي 
حبس و تغییر در میزان آن. از آن جا که، دیوان کیفري بـین المللی فاقـد نیروي ضابـط و 
امکانات اجراي مجازات حبس است، از معاضدت دولت ها بهره می گیرد. مطابق پاراگراف 

اول ماده ي 
فهرسـت دولت هایی که تمایل خود را بــراي قبــول محــکومان اعالم کرده اند، تعیین 
می شود. این دولت می تواند در زمان اعالم تمایل خود، شرایطی را طبق توافق بـا دیوان، 
ضمیمه ي قبول خود نماید. دولتی که براي اجراي حـکم خاصی انتخاب می شـود، بـاید 

بالفاصله نسبت به قبول یا رد انتخاب، اعالم نظر کند.
در معیارهاي انتخاب دولت مجري حـکم مطابـق پاراگراف سوم ماده ي 

اثري از نقـش بــزه دیده مشــاهده نمی شــود. در این انتخاب عواملی چون اصل توزیع 
عادالنه ي محکومان، اعمال معیارهاي معاهداتی حاکم بر رفتار با زندانیان، نقـطه نظرات 
و تابعیت محـکوم علیه و بـرخی عوامل دیگر مرتبـط بـا شـرایط جنایت یا محـکوم علیه، 
مدنظر قـرار می گیرد. وضعیت محــکوم علیه و نحــوه ي رفتار او در طول مدت حبــس 
می تواند زمینه ي تجدیدنظر در حـکم صادره را از نظر ادامه یا عدم ادامه ي باقــیمانده ي 

فراهم آورد. ماده ي  حبس، 

3-8

3-8-1

. جبران خسارت و نقش آن در اجراي حکم

. اجراي مجازات حبس
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 اساسنامه، سرزمین محل اجراي مجازات حبس، توسـط دیوان از میان 

 ،

و از جمله اعطاي آزادي مشروط یا عفو  اساسنامه، امکان 
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تقـلیل مجازات را بــراي دیوان قــرار داده اســت. اتخاذ تصمیم در این خصوص پس از 
استماع نظرات محکوم علیه و احراز حداقل یکی از موارد زیر است:

ـ رضایت اولیه و مستمر محکوم علیه به همکاري با دیوان در انجام تحقیقات و 
تعقیب وي؛

ـ همکاري داوطلبـانه ي محـکوم علیه در تسـهیل اجراي آراء دیوان و بـه ویژه 
یافتن اموال موضوع قرار جزاي نقدي، مصادره ي اموال یا پرداخت غرامت؛ 

ـ عوامل دیگري که بر تغییر آشکار و معنادار اوضاع و احوال الزم بـراي تقـلیل 
مجازات، داللت داشته باشد.

بنابراین، مشاهده می شود نقش بزه دیده و جبران خسارت او توسط بزهکار در 
تقـلیل مجازات حبـس در اساسـنامه ي دیوان مغفول نمانده اسـت. همچنین، مطابــق 

قاعده ي 
مقرر نماید. این قاعده از باب تمثیل به هشت شرط اشاره کرده است که برخی از آن ها بـا 
قربانیان جرم مرتبط است؛ از جمله، تعهد متهم به این که به طور مستقیم و غیر مستقـیم 
با قربانیان جرم یا شهود تماس نگیرد و یا التزام، وثیقه و یا کفیل شخصی یا مالی بسپارد. 
شرط اخیر از نظر جبران خسارت بزه دیده قابل توجه است. اعمال این شرط منوط اسـت 
به نظر دادستان، متهم، دولت مرتبط با موضوع و قربانیان جرم و اشخاص دیگري که بـر 
اساس استنباط شعبه  ي مذکور، ممکن است در نتیجه ي آزادي یا شرایط اعمال شده، در 

معرض خطر قرار گیرند.
عدم اجابـت دسـتورها و تعهدات یاد شـده در مدت آزادي مشـروط، صرفاً بـا 
درخواست دادسـتان یا ابـتکار عمل شعبـه می تواند موجب لغو تصمیم آزادي مشـروط 

شود؛ بزه دیده در این باره غیر از اعالم به دادستان، نقش دیگري ندارد.
معیارهاي تجدیدنظر در کاهش مجازات حبس در قاعده ي 

مقرر شده است:
ـ رفتار محکوم علیه در طول مدت بازداشت که نشانگر ندامت قلبی وي از جرم 

ارتکابی باشد؛
ـ چشم انداز اجتماعی شدن مجدد و بازسازگاري موفقیت آمیز وي با جامعه؛

ـ آزادي زود هنگام محکوم علیه منجر به بی ثباتی اجتماعی نشود؛

119

223

، شعبـه ي مقـدماتی می تواند یک یا چند شـرط محـدودکننده ي آزادي را 

 به شـرح زیر 
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ـ اقداماتی که به وسیله ي محکوم علیه به نفع قربانیان انجام شده و نیز هرگونه 
ضربـه اي که در نتیجه ي آزادي زودهنگام وي بــه قربــانیان و خانواده هاي آنان متصور 

است.
ـ شرایط شـخصی محـکوم علیه از جمله وخامت وضعیت جسـمی یا روانی یا 

کهولت سن وي.
کاهش مجازات توسط سه قاضی از شعبـه ي تجدیدنظر و معموالً بـا تشـکیل 
جلسـه ي مقـدماتی صورت می گیرد، مگر آن که، در مورد ویژه اي بــه دالیل اســتثنایی 

تصمیم دیگري اتخاذ شود. طبق قاعده ي 
یا مجري حکم پرداخت غرامت، و در صورت امکان از قربانیان جرم یا نمایندگان قـانونی 
آن ها که در دادرسی ها شرکت داشته اند، دعوت بـه عمل می آید. تمام حـاضران از جمله 
قربانیان جرم می توانند نقطه نظرات خود را به طور کتبی تسلیم نمایند. هر سه سال یک 
بـار امکان تجدیدنظر در موضوع تقـلیل مجازات فراهم اسـت، ضمن آن که، در شــرایط 

خاص بررسی مجدد موضوع در دوره ي کوتاه تر نیز امکان پذیر است.
تصمیم شعبه که باید به طور مستدل باشد، براي تمام اشخاص شـرکت کننده 

در جلسه ارسال خواهد شد.

محــکومیت هاي مالی شــامل جزاي نقــدي، پرداخت غرامت بـــزه دیده و 
مصادره ي اموال است. همان گونه که گفته شـد دیوان در اجراي مجازات حبـس دخالت 
مستقیم ندارد و این امر را به دولت ها واگذار می کند، اما در اجراي محکومیت مالی عالوه 
بر اخذ کمک از دولت هاي عضو، از طریق صندوق امانی که جزیی از دیوان اسـت، اقـدام 

می نماید.
 

ماده ي 
عضو ممکن دانسته و مقرر داشته است: «هرگاه دولت عضو از ترتیب اثر دادن به دسـتور 
مصادره ي اموال ناتوان باشـد، بـاید بـراي حـفظ ارزش عایدات، اموال یا دارایی هایی که 
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، از دادستان دولتِ مجري مجازات حبس 

 اساســنامه، اجراي محــکومیت هاي مالی را از طریق دولت هاي 
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. اجراي محکومیت هاي مالی

. اجرا از طریق دولت هاي عضو
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دیوان دستور مصادره ي آن ها را داده است، بدون لطمه بـه حقـوق اشـخاص ثالث داراي 
حسـن نیت، اقـدام هایی را انجام دهد». بـا این وصف کسـانی که بــا قــصد فراري دادن 
محـکوم علیه از پرداخت غرامت و جریمه یا جلوگیري از مصادره، اموال وي را بـه انتقـال 

گرفته اند، از حمایت هاي مقرر در این ماده برخوردار نیستند.
اموال یا عایدات حاصل از فروش اموال غیرمنقول یا حسب مورد اموال دیگري 
که یکی از دولت هاي عضو در اجراي رأي دیوان به دست آورده اسـت، بـه دیوان منتقـل 

خواهد شد.
قاعده ي 

پرداخت غرامت مقرر داشـته اسـت «هیأت رییسـه ضمن ارسـال تصاویري از قـرارهاي 
مربوطه براي هر دولتی که محـکوم علیه بـه دلیل ملیت، سـکونت یا اقـامتگاه دائمی و یا 
امکان استقرار عواید و اموال خود، ارتبـاط مستقـیمی بـا آن دارد یا بـراي دولت هایی که 
شخص قربانی چنین ارتباط هایی را با آن ها دارد، به نحـو مقـتضی همکاري و اقـدام هاي 

اجرایی را بر اساس بخش 9 درخواست می نماید...».
طبق قاعده ي 

علیه وي صادر شــده، درآمدها، اموال و دارایی هاي مورد مصادره ذکر شــود و اطالعات 
مربوط به موقعیت این موارد مشخص شود. براي قـادر سـاختن دولت ها بـه اجراي قـرار 

پرداخت غرامت، این قرار باید موارد زیر را مشخص نماید:
ـ هویت شخصی که قرار علیه وي صادر شده است؛

ـ در رابطه با جبران خسارت مادي، هویت قربانیانی که قرار جبران خسارت به 
نفع آن ها صادر شـده و در صورتی که وجوه غرامت بـاید در صندوق امانی تودیع شــود، 

مشخصات صندوقی امانی؛
ـ میزان و نوع غرامت هاي مقـرر توســط دیوان از جمله در مواردي که قابــل 

اعمال باشد، اموال و دارایی هایی که قرار مصادره ي آن ها صادر شده باشد.
در صورتی که دیوان پرداخت غرامت را بر مبناي درخواست شخص بـزه دیده صادر کرده 

باشد، رونوشتی از قرار براي قربانی ارسال می شود.
بــزه دیده در نحـــوه ي اجراي حـــکم از جهت پرداخت غرامت که از طریق 

مصادره ي اموال صورت می گیرد، نقش دارد. مطابق پاراگراف اول قـاعده ي 
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 نیز در تشریفات اجراي احکام مربوط به جزاي نقدي، مصادره یا 
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رییسه به نحو مقتضی پس از رایزنی بـا دادسـتان، محـکوم علیه، قربـانیان یا نمایندگان 
قانونی آنان، مقامات ملی دولت مجري حکم، در مورد تمام موضوعات مرتبط بـا وضعیت 
یا محل استقرار اموال و دارایی هایی که از طریق اجراي قرار دادگاه بـه وجه نقـد تبـدیل 

خواهد شد، تصمیم  گیري خواهد نمود.» مطابـق ماده ي 
«به منظور اجراي احکام جزاي نقدي، قرارهاي مصادره ي اموال و جبران خسارت، هیأت 
رییســــه هماهنگی هاي الزم از جمله اخذ اموال یا عایدات فروش اموال منقـــــول یا 
عنداالقـتضاء فروش سـایر اموال، محاسبـه ي منافع حـاصل از وجوه دریافتی و کســب 
اطمینان از انتقـال وجوه بـه صندوق امانی یا پرداخت بـه قربـانیان» راانجام خواهد داد. 
همچنین هیأت رییسه وضعیت مالی محکوم را بـه طور مسـتمر کنترل می کند و در این 
راسـتا می تواند نظرات دادسـتان، قربـانیان و نمایندگان قـانونی آنان را اسـتعالم نماید. 

(ماده ي 
محکومیت هاي مالی دیگر مانند جزاي نقدي اسـت و هرگاه اموال بـه دسـت آمده از وي 
تکافوي پرداخت تمام محکومیت هاي مالی او را ندهد، ابتدا غرامت بزه دیده به طور کامل 
پرداخت خواهد شد و سپس جزاي نقدي لحاظ می شود، مطابـق پارگراف دوم قـاعده ي 

221
استقرار اموال یا دارایی هاي متعلق به شـخص محـکوم علیه اتخاد تصمیم می کند، بـاید 

اجراي اقدا م هاي مرتبط با پرداخت غرامت قربانیان را در اولویت قرار دهد.

بـه منظور حسـن اجراي احـکام مربـوط بــه پرداخت غرامت بــه قربــانیان 
جنایت هاي مشـمول صالحـیت دیوان و خانواده هاي آنان، صندوقــی امانی بــا تصمیم 

مجمع دولت هاي عضو ایجاد شده است.
مطابق ماده ي 

جمع آوري شده از طریق جریمه و مصادره (بـا دسـتور دیوان) را بـه صندوق امانی صادر 
کند. اداره ي این صندوق مطابق ضوابط تعیین شده توسط مجمع دولت هاي عضو است.

در خصوص موارد پرداخت غرامت قربانیان از طریق صندوق امانی باید به یک 
اصل کلی یعنی «لزوم پرداخت غرامت توسط محـکوم علیه» اشـاره کرد که در پاراگراف 
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 آیین دادرسـی و ادله در تمام مواردي که هیأت رییسـه در مورد وضعیت یا محــل 
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 آیین نامه ي مصوب 

 آیین نامه) هرگاه محــــــکوم علیه عالوه بــــــر پرداخت غرامت، داراي 

 اساسنامه، دیوان می تواند دستور انتقال وجوه و سایر اموال 

2004 

. پرداخت از محل صندوق امانی3-8-2-2

جبران خسارت ناشی از جرم در ...



89

اول قاعده ي 
موردي اشاره دارد که محکو معلیه نتواند تمام خسارات بـزه دیدگان را پرداخت نماید. در 

این صورت سایر مبالغ صندوق امانی می تواند به نفع قربانیان مورد استفاده قرار گیرد.
نحوه ي تخصیص وجوه صندوق به بزه دیدگان در قاعده ي 

شده است:
الف) در صورتی که در زمان صدور قرار، پرداخت مستقـیم غرامت بـه قربـانی 
غیرممکن و غیرقابل اجرا باشد، دیوان می تواند دستور دهد مبلغ غرامت تعیین شـده در 
صندوق امانی تودیع شود. این مبلغ باید از سایر منابع صندوق امانی جدا شده و در اولین 

فرصت به هر یک از قربانیان پرداخت شود.
ب) در صورتی که شمار قربانیان و دامنه، شـکل و وسـعت غرامت بـه نحـوي 
است که اجراي حکم دسته جمعی را اقتضاء کند، دیوان می تواند دستور پرداخت غرامت 

توسط محکوم علیه از مجراي صندوق امانی را صادر کند.
ج) دیوان می تواند پس از مشاوره با دولت هاي ذینفع و صندوق امانی، دسـتور 
پرداخت غرامت به سازمان دولتی، بـین المللی یا ملی تأیید شـده، بـه وسـیله ي صندوق 

امانی را صادر کند.
ماده ي 

خسـارت مجنی علیهم، علیه محــکوم علیه صادر می شــود و در صورت اقــتضاء دیوان 
می تواند دستور دهد پرداخت هاي مربوط به غرامت از طریق صندوق امانی صورت گیرد. 

محل درآمد صندوق امانی، وجوه ناشی از جزاهاي نقدي یا مصادره ي اموال است.

اسـناد دادگاه هاي موقـت جبـران خســارت قربــانیان جرم را صرفاً از طریق 
استرداد اموال یا منافع تحصیل شده ي عمل مجرمانه، پذیرفته است. لذا، در صورت عدم 
وجود عین اموال، موضوع استرداد منتفی بوده و بزه دیدگان از جبران خسارت توسط این 
دادگاه ها، محـروم می باشـند و صرفاً می توانند دعواي مجزایی را تحــت عنوان جبــران 

خسارت، در دادگاه هاي ملی یا مراجع دیگر اقامه نمایند.
 اسناد دیوان کیفري بین المللی، امکان صدور حکم بـه جبـران خسـارت را مد
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 ذکر شده اسـت. اسـتثناي وارد بـر این اصل کلی در همین پارگراف بـه 

 بدین شرح ذکر 

 اساسنامه نیز در پاراگراف دوم تأکید کرده اسـت که قـرار جبـران 
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نظر قرار داده و در این راستا اقدام تأمینی را براي توقیف اموال متهم در نظر گرفته است. 
تحول دیگر دیوان در جهت جبران خسارت بزه دیده، قرار دادن صندوق امانی 
براي پرداخت غرامت به قربانیان است. همچنین نباید از نقـش قربـانیان جرم در اجراي 

حکم پرداخت غرامت که از طریق مصادره ي اموال صورت می گیرد، غافل ماند. 
به رغم تحوالت ایجادي در اسناد دیوان کیفري بین المللی در جبران خسـارت 
ناشـی از جرم توجه بــه این نکته ضروري اســت که همکاري و معاضدت دولت ها وراي 
واقعیت هاي سیاسی، در احیاي حقوق بزه دیده واجد اهمیت است و ضمانت هاي اجرایی 
اتخاذي در اسـناد دیوان می تواند راهنماي اتخاذ رویه هاي مؤثر در مقابـله بـا دولت هاي 
متخلف از این وظیفه ي مهم باشد. همچنین اصالح روش هاي جبران خسـارت ناشـی از 
جرم بــه گونه اي که خصیصه ي فراوانی بــزه دیدگان جرایم بــین المللی مانعی در جهت 

ترمیم کامل خسارت هاي وارد به فرد فرد آنان نشود، باید مورد توجه قرارگیرد.
شناسایی دولت ها در کنار محکوم علیه به عنوان جبـران کنندگان خسـارت و 
امکان صدور حکم بر محکومیت دولت ها در جبران خسارت بزه دیده باید مورد توجه قرار 
گیرد؛ زیرا، مالحظات سیاسی و اجتماعی ایجاب می نماید دولت ها بـه عنوان مسـؤوالن 
حفظ امنیت شهروندان خود، مسؤول جبـران خسـارت ناشـی از قـصور در انجام وظیفه 
باشند. همچنین بی احترامی به قواعد و مقـررات و عرف جامعه ي بـین المللی در تجاوز و 
جنگ افروزي به عنوان رفتاري عمومی، مسؤولیت دولت ها را به جبران خسارت قربانیان 

چنین جنایاتی، توجیه می کند.
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