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تحول حقوق جهاني بزه ديدگان
 بر پاية اصل هم ترازِي حقوق بزه ديده و متهم در بستر دادرسي عادالنه

مهرداد رايجيان اصلي1

چکیده
در ميان سندهاي گوناگون حقوق بشري كه هنجارهاي نظام بين المللي حقوق 
بشر را بازتاب مي دهند، سندهاي مهمي به چشم مي خورند كه با جهت گيري 
به سوي بزه ديدگان و قربانيان سوء استفاده از قدرت، مالك هاي جهاني حمايت 
از بزه ديدگان را مي توان در آنها جست و جو كرد. در اين ميان، اعالمية اصول 
بنيادي عدالت براي بزه ديدگان و قربانيان سوءاستفاده از قدرت )1985(، و اصول و 
رهنمودهاي بنيادي دربارة حق جبران و ترميم )2006( را، به منزلة دو سند هنجارين 
در سطح سياست جنائي سازمان ملل متحد، بي گمان مي توان به مثابة منشور 
بين المللي حقوق بزه ديدگان به شمار آورد. از آنجا كه مالك هاي بازتاب يافته 
در اين منشور به تصويب مجموعه سندهاي بين المللي ديگري انجاميده اند 
كه حقوق بزه ديدگان را تقويت مي كنند، در بستر نظام بين المللي حقوق بشر 
مي توان از جهت گيري يا روي كردي سخن گفت كه در اين مقاله حقوق بشِر 
بزه ديده مدار ناميده شده است. حقوق بشرِ بزه ديده مدار، بر پاية اصل هم ترازي 
حقوق بزه ديده و متهم )بزه كار( در چهارچوب دادرسي عادالنه، كه خود از 
اصل خدشه ناپذيری حقوق بين المللی حقوق بشر برمی خيزد، در وهلة نخست 

1 . دکتر در حقوق کیفري و جرم شناسي از دانشگاه شهید بهشتي
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دربرگيرندة مالك ها و هنجارهايي است كه حقوق به رسميت شناخته شدة 
بين المللي براي همة بزه ديدگان را در منشور بزه ديدگان بازتاب مي دهند و 
در وهلة دوم، مالك ها و هنجارهايي را دربرمي گيرد كه از گروه هاي خاِص 
بزه ديدگان )با تأكيد بر بزه ديدگان سوء استفاده از قدرت سياسي و اقتصادي 
كه در حقوق بين المللي كيفري به منزلة جنايت هاي بين المللي و جرم هاي 
سازمان يافتة فراملي جرم انگاري مي شوند(، حمايت مي كنند. در حمايت از همة 
اين بزه ديدگان، هم ترازی ميان حقوق آنان و متهمان )يا همان بزه ديده سازان( 
همواره به منزلة اصلی راه بردی در چهارچوب يك دادرسی عادالنه حاكم 

است.

واژگان كلیدي
حقوق بشر، حقوق بشرِ بزه ديده مدار، اصل خدشه ناپذيری، اصل هم ترازی 
حقوق بزه ديده و متهم، حقوق بزه ديدگان، دادرسي عادالنه، دست رسي 
به عدالت و رفتار منصفانه، حق جبران، حمايت از بزه ديده، بزه ديدگان 

خاص، سوء استفاده از قدرت سياسي و اقتصادي. 
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درآمد

از  حمایت  جنبش  با  بشر  حقوق  جنبش  تعامِل  دست آورد  بزه دیده مدار  بشِر  حقوق 

بزه دیده در میانة سدة بیستم است که پیدایش آن را از دریچه تحقیِق دانشگاهي 
مي توان در پیوند حقوق بین المللِي حقوق بشر، به منزلة یک رشته مطالعاتي مستقل، با 
بزه دیده شناسي، به مثابة یک حوزة مطالعاتي خاص، جست و جو کرد. تردیدي نیست که 

بزه دیده شناسي )یا دانش مطالعة بزه دیدگان( در برخي از هدف هاي جنبش حقوق بشر 
نقش داشته است. زیرا، برخي از نام دارترین پیش گامان این دانش )مانند مندلسون( آن 
را در بستر نقض هاي حقوق بشرِي رخ داده در جنگ جهاني دوم، که خود نیز قرباني 

آن بودند، تعریف مي کردند ]3: 15[.
حقوق بشر که در چهارچوب حقوق بین المللي قراردادي و عرفي تدوین شده اند، 
عبارت اند از دستة متنوعي از حقوق ایجابي )مانند تأمین رفاه و آموزش و پرورش( و 
حقوق سلبي )مانند منع تبعیض و شکنجه( که هدف آنها ارتقاء و حمایت از کرامت 
انساني است. اگر هر یک از این حقوق نقض شوند، فرد دارندة آن حِق نقض شدْه  
قرباني )بزه دیده( خوانده مي شود. بدین سان، مي توان گفت که در گفتمان علوم جنائي 

معاصر، مفهوم بزه دیدگي پیش از بزه دیده شناسي مطرح بوده است2.
بزه دیده شناسي به دنبال شناخت علت ها و آثار بزه دیدگي است و هدف آن عبارت 
است از یافتن پاسخي سودمند به آثار منفي بزه دیدگي گذشته و پیش گیري از بزه دیدگي 
آینده )و در بستر نقض هاي حقوق بشري، یعني پیش گیري از جنایت کاري هاي آینده(. 
بدین سان، یکي از هدف هاي مهم بزه دیده شناسي، همچون حقوق بشر، تضمین 

کرامت انساني است. 

تاریِخ حقوق بشْر نمایانگر کوشش براي تضمین کرامت انساني است. واقعیت 

2. در این زمینه، ر.ك.: رایجیان اصلي، مهرداد؛ بزه دیدگان و نظام عدالت جنائي؛ مجله حقوقي دادگستري، شماره 
53-52، صص 76-80.
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آن است که با وجود برجستگي اندیشه هاي غربي در پیدایش حقوق بشر، این مفهوم 
را اندیشمندان و شخصیت هایي از سنت هاي دیني و فرهنگي گوناگون پدید آورده 
و گسترش دادند3. در این میان، حکم رانان نیز به ارتقاء و رواج این اندیشه بسیار 
کمک کردند؛ هرچند پشت پردة حمایت قانوني از این حقوق همواره آنها را نقض 
نیز مي کرده اند. این مسأله سبب شد تا ملت ها براي تعیین قواعد بین المللي در زمینة 
حقوق بشر، به ویژه پس از رخداد دو جنگ جهاني در سدة بیستم، گام هاي مهمي 
بردارند. در همان زمان ها بود که بزه دیده شناسي نیز از بستر برخي از این پیش رفت هاي 

حقوق بشري سربرآورد.
در این میان، سازمان ملل متحد که اختیار رواج و تضمین صلح و امنیت بین المللي، 
رواج دادن روابط دوستانه و حل مسالمت جویانة مسائل بین المللي در حوزة امور اقتصادي، 
اجتماعي و بشردوستانه را بر عهده دارد، همواره تالش کرده است تا الگوي مناسبي را 
براي طرح ریزي و اِعمال یک سیاست جنائي بین المللي تعریف کند که هم زمان بر دو 
مدار بزه کار و بزه دیده بچرخد. از این رو، هرچند سازمان ملل با توجه به جنایت کاري هاي 
جنگ جهاني دوم، پیش گیري از تهدیدهاي علیه صلح و امنیت بین المللي و اِعمال 
عدالت جنائي نسبت به نقض هاي حقوق بشري را نخست در پاسخ قاطعانة کیفري 
به جنایت کاران این جنگ جست و جو مي کرد، از همان آغاز همواره به رعایت اصول و 
مالك هاي حقوق بشري در سیاست جنائي خود تأکید داشته است. بدین سان، در پرتو 
رسالت پیش گیري از جرم و عدالت جنائي سازمان ملل مي توان گرایش یا روي کردي 
حقوق بشري را شناسایي کرد. از نظرگاه این روي کرد حقوق بشري، پیش گیري از 
جرم )که هم زمان پیش گیري از بزه کاري و بزه دیدگي را دربردارد( در کنار عدالت 

جنائي )که الگوهاي عدالت سزادهنده، عدالت مبتني بر اصالح و بازپروري، و عدالت 

3. در این زمینه، ر.ك.: موحد، محمد علي؛ در هواي حق و عدالت: از حقوق طبیعي تا حقوق بشر؛ نشر کارنامه، 
1381، صص 423-29.
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ترمیمي  اجتماع مدار در آن مي گنجند( نه تنها نشان دهندة گرایش بزه کارمداِر سازمان 
ملل بر پایة مفهوم دادرسي عادالنه4 اند، بلکه از گرایش بزه دیده مداِر این سازمان بر 
پایة مفهوم دست رسي به عدالت و رفتار منصفانه5 حکایت مي کنند؛ به گونه اي که، 
امروزه در گفتمان جهاني شدِن حقوق کیفري مي توان از یک حقوق بشِرِ بزه دیده مدار 
سخن گفت که در سرلوحة برنامه هاي سیاست جنائي سازمان ملل از دو دهة پایاني 

سدة بیستم تا آغازین دهة هزارة سوم قرار دارد.
دادرسي عادالنه به سخن ساده عبارت است از دادرسي از رهگذر دادگاهي بي طرف و 

ناوابسته و سازگار با آیین دادرسي قانونمند که به ویژه  در دادرسي هاي کیفري بر پایة احترام 
به حقوق بنیادي و قانوني متهم )بزه کار( اهمیتي دوچندان مي یابد. نوع دادگاه و چگونگي 
تشکیِل آن )با تأکید بر علني بودن رسیدگي ها(، نوع دادرسي و شیوة برگزاري و ادارة آن 
)به ویژه  در رسیدگي به اتهام یا اتهام هاي فرد(، چگونگي برگزیدن دادرسان و شرایط و 
ویژگي هاي آنان )با تأکید بر اصل استقالل و بي طرفي(6، و نیز امکاناتي که متهم براي دفاع 
 از خود نیاز دارد )از جمله، داشتن وکیل(، همگي از سرفصل هاي مهم دادرسي عادالنه اند

.]7 :105[
بدین سان، حق دادرسي عادالنه ــ به منزلة یک هنجار شناخته شدة بین المللي 
یا محدود ساختن حقوق و  برابر محروم کردن  افراد در  از  در زمینة حقوق بشرــ 
آزادي هاي بنیادي شان حمایت مي کند7. از دیدگاه عدالت جنائي، این حق عبارت است 
از به رسمیت شناختن حقوقي براي متهم )به زبان آیین دادرسي کیفري( یا بزه کار )به 

4. fair trial
5. access to justice and fair treatment

6. بر همین پایه، اصطالح دادرسي عادالنه و بي طرفانه ) trial impartial and fair( نیز براي بیان این مفهوم 
به کار مي رود ]1543: 11[.

7. در این زمینه، ر.ك.: مادة 14 میثاق بین المللي حقوق مدني و سیاسي. بر پایة بند 1 این ماده از میثاق: »...هر 
کس حق دارد که از دادرسي عادالنه و علني در دادگاهي مستقل و بي طرف و قانوني بهره مند بوده و آن دادگاه 

دربارة درستي اتهام هاي علیه او ...تصمیم گیري کند«.

تحول حقوق جهانی بزه دیدگان
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زبان جرم شناسانه(، و نیز پیش بیني تضمین هایي براي رعایت آنها که پس از رخداد 
جرم، از زمان دست گیري او آغاز شده و تا صدور حکم قطعي و اجراي آن دربارة وي 
ادامه مي یابند )دادرسي عادالنه در چهارچوب فرایند عدالت جنائي(، و نادیده گرفتن یا 

رعایت نکردن آنها نقض یک هنجار شناخته شدة بین المللي انگاشته مي شود.
از این رو، مفهوم دادرسي عادالنه نمایانگر گرایشي در سیاست جنائي ملل متحد 
است که نه تنها با بینشي بزه کارمداْر اجراي عدالت جنائي نسبت به مرتکب جرم را 
ایجاب مي کند، بلکه بر پایة مالك هاي بین المللِي حقوق بشر، نادیده گرفتن یا رعایت 
نکردن حقوق متهم یا بزه کار را در چهارچوب فرایند عدالت جنائي نقض یک هنجار 
شناخته شدة حقوق بشري انگاشته و بدین سان، با بینشي بزه دیده مدار فرد زیان دیده 
را قرباني نقض حقوق بشر و آزادي هاي بنیادي اش مي شناسد. در نتیجه، هر رفتاري 
که با نشانه رفتن حق زندگي یا آزادي )به منزلة بنیادي ترین حقوق مدني و سیاسي(، 
ـ از دست گیري  حقوق بشر و آزادي هاي بنیادي متهم یا بزه کار را نقض و پایمال کندـ 
یا بازداشت خود سرانه و غیر قانوني، انواع شکنجه هاي بدني یا رواني، تا بي احترامي و 
هتک حرمت به کرامت انساني یا شخصیت فرد، و نقض خلوت و حریم خصوصي 
او و .... ــ نقض مسلم حقوق بشر شمرده شده و فرد زیان دیده را مي توان قرباني 

)بزه دیدۀ( چنین رفتارهایي انگاشت.

این گرایش در سیاست جنائي سازمان ملل متحد به رهیافت بزه دیده مدارانه اي 
انجامید که افزون بر متهمان یا بزه کاراِن زیان دیده از رعایت نشدن اصول دادرسي 
عادالنه، به منزلة قربانیان نقض عدالت جنائِي حقوق بشري، دیگر شهرونداني را که 
به منزلة افراد بي گناْه قرباني نقض مجرمانة حقوق بشر و آزادي هاي بنیادي شان 
به ویژه  از سوي دولت ها و کارگزاران حکومتي مي شوند، به طور کلي بزه دیده مي انگارد 

.]5 :144[
تعبیري که آن را مي توان نمایانگر این گرایش بزه دیده مداِر سازمان ملل دانست، 
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دست رسي به عدالت و رفتار منصفانه نام  دارد که با الهام از یافته هاي بزه دیده شناسي 

فصل جدیدي با عنوان حقوق بزه دیده را در گفتمان سیاست جنائي و نوشتگان علوم 
جنائي گشوده است. سازمان ملل از رهگذر این مفهوم نه تنها تالش مي کند تا بر پایة 
مفهوم رسمي-حقوقِي بزه دیدگي8 از بزه دیدگان جرم هاي متداوِل حقوق داخلي حمایت 

کند، بلکه به حمایت از قربانیان نقض هاي حقوق بشري نیز اهمیت مي دهد9.
ـ  ـ بر پایة مفهوم دست رسي به عدالت و رفتار منصفانهـ  بدین سان، حقوق بزه دیدهـ 
ـ دو ضلع اصلي عدالت  ـ بر پایة مفهوم دادرسي عادالنهـ  در کنار حقوق متهم یا بزه کارـ 
جنائِي حقوق بشري معاصر را تشکیل مي دهند. ولي، از آنجا که اصول دادرسي عادالنه 
به همان اندازه براي تضمین جلوگیري از نقض حقوق بنیادین بشر پیش بیني شده اند که 
اصول رفتار منصفانه براي احقاق حقوق انساني بزه دیدگان، جهت گیري هر دو مفهوم را 
مي توان بر پایة روي کردي توجیه کرد که در این مقاله حقوق بشِر بزه دیده مدار نامیده شده 
است. به همین دلیل، در نظام بین المللِي حقوق بشر، شکنجة یک متهِم در حقیقت بزه کار 
به همان اندازه جنایتي است علیه بشریت که پاك سازي گروهِي اقلیت هاي نژادي. این 
ـ از بزه کارمداري  واقعیتي است که سیر تحول گفتمان حقوق بشِر نیمة دوم سدة بیستمـ 
ـ را بر پایة آن مي توان درك کرد؛ واقعیتي که جلوه هاي گوناگون آن  تا بزه دیده مداريـ 

در حوزة حقوق بزه دیده موضوع اصلي این مقاله را مي سازند.
بر این پایه، ضمن بررسي مالك هاي جهاني حمایت از بزه دیده در بستر حقوِق 
به رسمیت شناخته شدة بین المللي براي بزه دیدگان و چگونگي تحول این مالك ها 
)گفتار نخست(، مهم ترین جلوه هاي این حقوِق به رسمیت شناخته شده، که بر پایة این 

8. در چهارچوب بزه دیده شناسي سنتي، که برخي از جرم شناسان )مانند وان دیك( آن را قرباني شناسي کیفري 
مي نامند، فقط قربانیان رخدادهایي که در قانون جرم انگاري شده اند، مطالعه مي شوند. بدین سان، بزه دیدگي 
را باید تنها بر پایة مفهوم رسمي-حقوقي جرم که در قانون مشخص شده و در حقوق کیفري مطالعه مي شود، 

تعریف کرد.
9. براي آگاهي بیش تر، ر.ك.: رایجیان اصلي، مهرداد؛ جرم انگاري سوء استفاده از قدرت در پرتو تعامل نظام حقوق 

بشر و حقوق کیفري؛ صص 148-50.
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مالك ها براي گروه هاي خاِص بزه دیدگان در نظام بین المللِي حقوق بشر معاصر در 
نظر گرفته شده اند، تحلیل خواهند شد )گفتار دوم(. در سراسر این مقاله، بر هم ترازي 
حقوق بزه دیده و متهم )بزه کار(ــ  به منزلة اصل راه بردِي دادرسي عادالنه ــ همواره 

تأکید شده و بدین سان، حقوق بزه دیدگان یکي از رکن هاي مهم دادرسي عادالنة 
مدرن و امروزي شناخته شده اند. 

گفتار نخست: حقوق جهاني بزه ديدگان در پرتو مفهوم دست رسي به 

عدالت و رفتار منصفانه 

شریف بسیوني، حقوق دان نام دار بین المللي، در مقالة مفصلي با عنوان شناسایِي  بین المللِي 
حقوق بزه دیدگان10 که در آْن شماي کلِي نظریه اي دربارة حقوق بزه دیدگان را به تصویر 

کشیده، از گسترش هنجارهاي کنوني در این زمینه سخن به میان آورده است. به باور 
او، بر پایة این هنجارها، دولت ها باید ضمن احترام به هنجارهاي حقوق بین المللي بشر 
و حقوق بشردوستانه، اجراي این هنجارها و احترام به آنها را تضمین کنند ]204: 9[. 
این تعهد دربردارندة پیش گیري از رخداد نقض هاي حقوق بشري، پي گرد کیفري آنها، و 
مجازات مرتکبان این نقض ها ست. در این میان، سازمان ملل متحد در راستاي رسالت 
پیش گیري از جرم و عدالت جنائِي خود و ضمن توجه به نیازهاي بزه دیدگان، در سه دهة 
گذشته )یعني، از دهة 1980 تا آغازیْن دهة هزارة سوم( به ایجاد و گسترش مالك هایي 
جهاني در این زمینه پرداخته که در بستر منشور بین المللِي حقوق بشْر به شکل گیري 
یک منشور بین المللِي حقوق بزه دیدگان11 انجامیده اند. امروزه، هنجارهاي تدوین شده 
در این منشوْر به شکل مالك هایي جهاني درآمده اند که مهم ترین حقوِق به رسمیت 

شناخته شدة بین المللي براي حمایت از بزه دیده را دربردارند]31: 4[.

10. International Recognition of Victims’ Rights
11. international bill of victims’ rights
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در این گفتار، افزون بر اعالمیة اصول بنیادي عدالت براي بزه دیدگان و قربانیان 
سوء استفاده از قدرت )زین پس، اعالمیة 1985(12، به منزلة سنِگ بناي این منشور، 

تحول مالك هاي جهاني مربوْط در پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل دربارۀ عدالت 
و حمایت براي بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت13 )زین پس، پیش نویس 

کنوانسیون 2006( بررسي شده، و سپس ترجمان حقوق بشرِي این مالك ها در اصول 
فاحش  نقض هاي  بزه دیدگان  براي  ترمیم  و  دربارۀ حق جبران  بنیادي  رهنمودهاي  و 

حقوق بین المللِي حقوق بشر و نقض هاي شدید حقوق بشردوستانه14 )زین پس، اصول 

و رهنمودهاي 2006( در راستاي اصل راه بردي هم ترازي حقوق بزه دیده و متهم در 

بستر دادرسي عادالنه تحلیل خواهند شد.
الف( حقوق جهاني بزه ديدگان در اعالمیة 1985 

اعالمیة 1985 نقطة اوج و شکوفایي تالش هاي سازمان ملل براي حمایت از بزه دیدگان 

است که به روي کرد بین المللي در این حوزه جنبة جهاني بخشید. این اعالمیه سرامد 
تالش هاي این سازمان براي پي ریزي مالك هاي جهاني براي حمایت از بزه دیده بر پایة 
یافته هاي بزه دیده شناختي است که مي توان آن را بزه دیده شناسي حمایت محور15 
]3: 15[ یا بزه دیده شناسي حمایتي ]29: 4[ نامید. این مالك ها ضمن به رسمیت شناختن 
بزه دیدگان بر پایة تعریف بزه دیده، به ضابطه مند ساختِن حقوق بزه دیدگان در چهارچوب 
مفهوم دست رسي به عدالت و رفتار منصفانه کمک مي کنند. الگوي حمایتي اعالمیة 

12. پیوست قطعنامة 40/34، 29 نوامبر 1985، مجمع عمومي. براي دیدن متن قطعنامه و اعالمیه، ر.ك.: رایجیان 
اصلي، مهرداد؛ بزه دیده شناسي حمایتي؛ 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 Se-
rious 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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1985 را با توجه به ساختار این سند مي توان در دو بخش حمایت هاي ماهوي )با تأکید 
بر حمایت کیفري( و حمایت هاي شکلي )یا حمایت هاي آیین دادرسي مدار( دسته بندي 
کرد. گذشته از حمایت کیفري، مفهوم دست رسي به عدالت و رفتار منصفانه را مي توان 
به منزلة کانون برجستة بزه دیده شناسي حمایتي در نظر گرفت که حقوق بزه دیدگان در 

چهارچوب حمایت هاي شکلي بر پایة آن در بستر دادرسي عادالنه معنا پیدا مي کند.
1. دست رسي به عدالت و رفتار منصفانه در بستر دادرسي عادالنه

یکي از جنبه هاي مهم مالك هاي جهانِي بازتاب یافته در اعالمیة 1985 به حمایت هاي 
شکلي مربوط مي شود که چون پس از ارتکاب جرم و پي گرد بزه کاْر در فرایند عدالت 
جنائي مطرح مي شوند، از آنها مي توان به حمایت هاي آیین دادرسي مدار یاد کرد. منظور 
از حمایت هاي شکلي همان حقوِق به رسمیت شناخته شده براي بزه دیدگان در قانون 
آیین دادرسي کیفري است که آنان باید با شرکت در رسیدگي هاي کیفري به احقاق 
آن بپردازند ]135: 1[. نویسندگان اعالمیة 1985 با مفهوم سازي نوآورانة دست رسي 
به عدالت و رفتار منصفانه چهرة دیگري از معادله حقوق بشر را در کنار حقوق متهم 

)بزه کار( بر پایة مفهوم دادرسي عادالنه نمایانده اند که این چهرة جدید را مي توان با 
مفهوم حقوق بزه دیده بر پایة رفتار منصفانه بازشناخت.

2. حمايت هاي شکلي )آيین دادرسي مدار( در پرتو دست رسي به عدالت و رفتار منصفانه

در این میان، رعایت احترام به منزلت بزه دیده بنیادي ترین حق انساني او ست که 
از رهگذر رفتار منصفانة همة دست اندرکاران و دیگر پشتیباناِن حمایت از بزه دیده 
تحقق مي یابد )پاراگراف 4(. وانگهي، نویسندگان اعالمیه با تأکید بر اینکه »مأموران 
پلیس و ]دیگر[ دست اندرکاران عدالت جنائي ... براي حساس شدن و توجه به نیازهاي 

بزه دیدگان باید آموزش ببینند...« )پاراگراف 15(، به طور نامستقیم به اهمیت  مسألة 

قرباني شدن دومین اشاره کرده اند. قرباني شدن دومین یا مضاعف16 به آثار منفي 

16. secondary/double victimization
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افزوني گفته مي شود که از رهگذر پاسخ گویي افراد )مانند اعضاي خانواده یا دوستان 
بزه دیده( یا برخي نهادها )پلیس، دادسرا، دادگاه ...( پس از رخداد جرم )بزه دیدگي 

اصلي-نخستین( یا در فرایند عدالت جنائي به بزه دیده وارد مي شود ]97: 2[.
افزون بر حق بهره مندي از رفتار منصفانه، از آنجا که بزه دیدگان براي جبران و 
ترمیم همة آثار بزه دیدگي خود باید در فرایند عدالت جنائي شرکت کنند، حق جبران را 
مي توان دومین رکن اصلي حقوق بزه دیده درنظرگرفت )پاراگراف 5 اعالمیه(. اهمیت 
این حق تا آنجا ست که برخي از حقوق دانان بین المللي از آن به منزلة یکي از اصول 
بنیادي در همة نظام هاي حقوقي یاد کرده اند ]9:207[. نویسندگان اعالمیة 1985 با 
بهره گیري از واژگاني نوآورانْه »جبران خسارت از رهگذر بزه کار«17 را )به منزلة شکل 
اصلي جبران( از »پرداخت غرامت دولتي«18 )به منزلة شکل استثنائي جبران( جدا کرده 
اند. افزون بر ساختار سنتي جبران خسارت )از رهگذر استرداد مال یا پرداخت پول(، 
این شکل جبران حتي ترمیم حقوق بزه دیده19 را نیز دربرمي گیرد )پاراگراف 8(. ولي، 
از آنجا که سهام داران اروپایي اعالمیة 1985 پیش تر در »کنوانسیون اروپایي پرداخت 
غرامت به بزه دیدگان جرم هاي خشونت بار«20 )زین پس، کنوانسیون اروپایي بزه دیدگان( 
ضرورت حمایت از بزه دیده را بر پایة دو اصل هم بستگي اجتماعي و انصاف نمایانده 
بودند، سازوکار پرداخت غرامت دولتي به منزلة یکي از مهم ترین دست آوردهاي جنبش 

حقوق بزه دیده به اعالمیة 1985 نیز راه یافت.
تحقِق این دو رکن بنیادي نیازمند پیش بیني حقوق دیگري براي بزه دیدگان است 
که اعالمیة 1985 مالك هاي آنها را نیز به رسمیت مي شناسد. در این میان، آگاه سازي 
بزه دیدگان از نقش و امکانات خود، زمان بندي و روند پیش رفت رسیدگي ها و وضعیت 

17. restitution from the offender
18. state compensation
19. restoration of victim’s rights

مهرداد؛  اصلي،  رایجیان  ر.ك.:  کنوانسیون،  متن  دیدن  براي  اروپا.  شوراي  نوامبر 1983،   24 استرازبورگ،   .20
بزه دیده شناسي حمایتي؛ صص 147-59.
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پروندْه نخستین ابزار حمایتي در پاسخ گویي به نیازهاي آنان شناخته شده است که 
حق دارند درخواست کنند )پاراگراف 6-الف(.

ارائة دیدگاه ها و نگراني هاي بزه دیده در مرحله هاي مناسب رسیدگي ها یکي دیگر 

از حقوقي است که نظام عدالت جنائي باید اجازه دهد تا همة بزه دیدگان احقاق کنند 
)پاراگراف 6-ب(. وانگهي، اِعمال این حق نباید هیچ خدشه اي بر حقوق بزه کار که 
در چهارچوب دادرسي عادالنه از آن بهره مند است، وارد کند )همان پاراگراف(. بدین 
سان، نویسندگان اعالمیه در اینجا بر هم ترازي حقوق متهم )بزه کار( و بزه دیده به منزلة 
رکن مهم سیاست جنائي انسان مدار )عدالت جنائِي حقوق بشري( و اصل راه بردِي 
دادرسي عادالنه تأکید کرده اند که خود از اصل مهم و شناخته شده ای به نام اصل 

خدشه ناپذیری21 حقوق بین المللی حقوق بشر برمی خیزد.

یکي دیگر از حقوقي که در الگوي حمایتي اعالمیة 1985 پیش بیني شده، فراهم 
)پاراگراف  فرایند عدالت جنائي است  به بزه دیدگان در سراسر  کردن کمك مناسب 

6-پ( که بر پایة آن، بزه دیدگان حق دارند در چهارچوب ابزارهاي حکومتي، داوطلبانه، 
اجتماع مدار و بومي کمک مادي، پزشکي، روان شناسانه و اجتماعي الزم را دریافت 
کنند )پاراگراف 14(. این پاراگراف که زیر عنوان مستقلي در اعالمیه پیش بیني  شده، 
نمایانگر ویژگي حمایت مداِر این سند بین المللي است که مهم ترین مالك هاي الگوي 
حمایت از بزه دیده )از جمله، حمایت مالي، حمایت پزشکي، حمایت عاطفي و حمایت 

اجتماعي( را مي توان از آن برداشت کرد ]132-36: 1[.
حق تأمین امنیت یکي دیگر از ابزارهاي مهم حمایت از بزه دیده است که گستره 

آن به گواهاني که از سوي او در دادرسي ها شرکت مي کنند، نیز کشانده مي شود 
)پاراگراف 6-ت(. رکن هاي سه گانة این حق )یعني، حفاظت از بزه دیده در رویارویي 
مستقیم با بزه کار، حفاظت از بزه دیده در برابر تهدیدها یا انتقام جویي هاي نامستقیم 

21. non-derogation
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بزه کار، و حفاظت از هویت بزه دیده(، همچنان که خواهیم دید، به گشوده شدن فصل 
مهمي در گفتمان بزه دیده شناسي حمایتي ــ یعني حفاظت از بزه دیده و گواهان22 )و 

حتي کارشناسان پرونده23(ــ انجامیده است.
حق بهره مندي از رسیدگي فوري و اجراي بدون تأخیر دستورها یا حکم هاي پرداخت 

خسارت یکي دیگر از ابزارهاي حمایتي در پاسخ گویي به نیازهاي بزه دیدگان است 

)پاراگراف 6-ت( که پیش بیني آن را به ویژه  باید در راستاي اِعمال حق بنیادي جبران 
ارزیابي کرد.

افزون بر پاراگراف 6-ب اعالمیة 1985، قطعنامة 40/34 مجمع عمومي که اعالمیه 
به پیوست آن تصویب شد24، با تصریح به ضرورت به رسمیت شناختن حقوقي براي 
بزه دیدگان بدون خدشه به حقوق متهمان یا بزه کاران، هم ترازي حقوق بزه دیده و 

متهم را به منزلة اصل راه بردي دادرسي عادالنه در این اعالمیه مي پذیرد.
با هم کاري دیگر کارگزاري ها و  از تصویب اعالمیة 1985، سازمان ملل  پس 
عالقه منداِن حقوق بزه دیده مسأله اجراي مفاد این اعالمیه را دنبال کرده است. افزون 
بر قطعنامه هاي گوناگون شوراي اقتصادي و اجتماعي ]186: 14[، گزارش هاي دبیر کل 
سازمان ملل25 و انتشار دو کتابچة راهنما26، جامعه جهاني بزه دیده شناسي27، به منزلة 
مؤسسة  هم کاري  با  بزه دیدگان،  زمینة  در  بین المللي  غیر دولتي  سازمان  مهم ترین 
بین المللي بزه دیده شناسي دانشگاه تیلبرِگ 28 هلند پیش نویس کنوانسیوني را براي 

22. protection of victims and witnesses
23. experts

24. براي دیدن متن قطعنامه، ر.ك.: رایجیان اصلي، مهرداد؛ بزه دیده شناسي حمایتي؛ صص 160-65.
25. براي نمونه، ر.ك.:

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 .
  Guide for Policy Makers…; UNODCCP, 1999[ :.26. براي دیدن این دو کتابچه، به ترتیب ر.ك

[؛ عدالت براي بزه دیدگان، مترجم: شایان، علی؛ نشر سلسبیل، 1384.
27. World Society of Victimology (WSV)

البته ،این انجمن در تصویب اعالمیة 1985و انتشار دو کتابچة یاد شده نیز نقش مؤثري داشته است.
28. International Victimology Institute (INTERVICT) of Tilburg University
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سازمان ملل تنظیم مي کنند )پیش نویس کنوانسیون 2006(29 که در صورت تصویب، 
تحول شگرفي در مالك  هاي جهانِي حمایت از بزه دیده ایجاد خواهد کرد.

ب( تحول مالک هاي جهاني حمايت از بزه ديده در پیش نويس كنوانسیون 2006

پیش نویس کنوانسیون 2006 که از یک دیباچه و 25 ماده در چهار بخش تشکیل 
شده، دربردارندة مالك هاي گوناگوني در زمینة حقوق بزه دیدگان و حمایت از آنها 
ست که برخي نسبت به اعالمیة 1985 نوآورانه اند. در دیباچة این پیش نویس، ضمن 
اشاره به بزه دیدگي گروهِي میلیون ها نفرــ از جمله، بسیاري از زنان و کودکان )به منزلة 
بزه دیدگان خاص(ــ و خاستگاه بزه دیدگي آنان، بر نادیده گرفته شدِن حقوق این 

بزه دیدگان تأکید شده است.
در دیباچه، با اشاره به الیه هاي تقنیني، قضائي و اجرایِي سیاست جنائي بزه دیده مدار، 
جنبه هاي گوناگون حمایت از بزه دیده در این سیاست جنائي در چهار بُعد خالصه شده 
اند: اطالع رساني؛ خدمات رساني؛ جبران خسارت-پرداخت غرامت؛ و مشارکت بزه دیده 
در فرایند عدالت جنائي. وانگهي، پیش گیري از بزه دیدگي یکي از هدف هاي اصلي 

کنوانسیون در نظر گرفته شده است.
تحول مالك هاي جهاني حقوق بزه دیدگان در بستر دادرسي عادالنه را در این 
پیش نویس، در مقایسه با اعالمیة 1985، مي توان در دو بخش همساني هاي دو سند 

و نوآوري هاي پیش نویس بررسي کرد.
1. همساني هاي پیش نويس كنوانسیون 2006 و اعالمیة 1985در زمینة حقوق بزه ديده 

حقوق  به   1985 اعالمیة  با   2006 کنوانسیون  پیش نویس  همساني هاي  از  یکي 
بزه دیدگان و جنبه هاي گوناگون حمایت از آنان بازمي گردد. در این میان، بخش دوم 
پیش نویس که به نظر مي رسد با الهام از کتابچة اصول و رهنمودهاي بنیادي دربارۀ 

29 . آخرین نسخة این پیش نویس در 14 نوامبر 2006 تنظیم شده است. براي دیدن متن پیش نویس، ر.ك.:
-http://www.worldsocietyof victimology.org/
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حق جبران و ترمیم )راهنماي قطعنامة 147/60، مجمع عمومي، 21 مارس 2006(30 

به حقوق و وظایف اختصاص یافته، مقررات مفصلي را در این زمینه پیش بیني کرده 
است. مالزمة عنواِن در نظر گرفته شده )حقوق و وظایف( براي این بخْش نمایانگر 
این مسأله است که هر یک از حقوق پیش بیني شده براي بزه دیدگاْن وظیفه اي براي 
دست اندرکاران عدالت جنائي است که باید انجام دهند. مادة 5 از این بخش، زیر 
عنوان دست رسي به عدالت و رفتار منصفانه، با الهام آشکار از اعالمیه بنیان حقوِق 
به رسمیت شناخته شده براي بزه دیدگان را بر پایة اصل هم ترازي حقوق بزه دیده و 

متهم )بزه کار( شکل مي دهد.
مهم ترین اصول مشترك با اعالمیه را در مقررات مفصِل این بخش از پیش نویس 

مي توان به شرح زیر شناسایي کرد.
1-1. هم ترازي حقوق بزه ديده و متهم )بزه كار(

یکي از جنبه هاي مهم دادرسي عادالنه که حقوق بزه دیده نیز در آن بازتاب مي یابد، 
مسألة هم ترازي حقوق بزه دیده و متهم )بزه کار( است. اگر اصل برابري سالح ها در 
دادرسي عادالنه ایجاب مي کند که دو طرف دعوا از فرصت و امکاناتي برابر در دفاع 
از خود و اثبات ادعاي شان بهره مند باشند، بر پایة مفهوم دست رسي به عدالت و رفتار 
منصفانه نیز اصل هم ترازي حقوق اقتضاء مي کند تا به رسمیت شناختن هر حقي براي 
بزه دیده بدون هیچ خدشه اي به حقوق متهمان باشد. دیباچة قطعنامة تصویب کنندة 
اعالمیة 1985 با توجه به تضمیِن به رسمیت شناختن حقوق بزه دیدگان و احترام به 

این حقوق، به منزلة مهم ترین هدف اعالمیه، بر دست یابي به این هدف بدون هیچ 
خدشه اي بر حقوق مظنونان یا بزه کاران31 نیز تأکید مي کند. نویسندگان پیش نویس 
کنوانسیون 2006 با الهام از مفاد این قطعنامه و اعالمیة پیوست آن، نه تنها با تأکید 

30. ر.ك.: بند پ از همین گفتار.
31. the rights of suspects or offenders
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بر پاي بندي به کاهش بزه دیدگي از رهگذر روش هاي آیین دادرسي مدار در فرایند 
عدالت جنائي )از جمله، روش هاي کشف جرم و شناسایي بزه کار، پي گرد و کیفر او(، 
به طور نامستقیم به ضرورت هم ترازي حقوق متهم و بزه دیده نظر داشته اند )مادة 
4-الف(، بلکه با تأکید بر حق جبران و حق ارائة نظرها و نگراني هاي بزه دیده بدون 
خدشه بر حقوق متهم، به طور مستقیم نیز به ضرورت اصل هم ترازي توجه کرده اند 

)بندهاي الف-ب )2( مادة 5(.
1-2. دست رس پذيرِي سازوكارهاي عدالت

بندهاي الف-ب-پ )1( مادة 5 مربوط مي شوند به سازوکارهاي قضائي و اجرایي 
براي توانمند ساختن بزه دیدگان به احقاق حق جبران، و سازوکارهاي اطالع رساني به 
بزه دیدگان براي جبران نا رسمي )عدالت ترمیمي(، که در پاراگراف هاي 5، 6-الف و 

15 اعالمیة 1985 نیز پیش بیني شده بودند.
1-3. سازوكارهاي پاسخ گويي به نیازهاي بزه ديدگان

مهم ترین همساني هاي این قسمت عبارت اند از کمك به بزه دیده در سراسر فرایند 
و  اعالمیه(؛  پاراگراف 6-پ  با  مادة 5، هم سو  )بند 2-ج  نا رسمي  و  عدالت رسمي 

حفاظت از خلوت و حریم خصوصي بزه دیده و تأمین امنیت وي، خانواده و گواهان او 

)بندهاي چ-ح )2( همان ماده، هم سو با پاراگراف 6-ت اعالمیه(. بدین سان، در این 
بند از پیش نویس، حق بهره مندي از کمک و حمایت، و حق تأمین امنیت بزه دیده به 

رسمیت شناخته  شده اند.
در مورد حق بهره مندي بزه دیده از کمک و حمایت، بند 1 مادة 8 ــ با الهام از 
ارائة کمک هاي ضروري مادي، پزشکي، روان شناسانه و  پاراگراف 14 اعالمیه ــ 
اجتماعي ... را تضمین مي کند. سرانجام، مواد 10 و 11 پیش نویس با الگوبرداري از 
اعالمیة 1985، جبران خسارت و پرداخت غرامت را به منزلة دو ضلع اصلي حق جبران 

بزه دیده پذیرفته اند.
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2. نوآوري هاي پیش نويس كنوانسیون 2006

پیش نویس کنوانسیون 2006 دربردارندة نوآوري هاي مهمي در زمینة حقوق بزه دیدگان 

است که در صورت تصویب، گام بلندي در حمایت از بزه دیدگان و به رسمیت شناختن 
حقوق آنان خواهند بود. در این میان، در چهارچوب سازوکارهاي مادة 5 از بخش دوم 

)زیر عنوان حقوق و وظایف(، مقررات خاصي پیش بیني شده اند.
2-1. سازوكارهاي پاسخ گويي به نیازهاي بزه ديدگان

نویسندگان پیش نویس در بند 2 مادة 5 با اشاره به مضمون دادرسي عادالنه بر پایة 
اصل هم ترازي حقوق بزه دیده و متهم )بزه کار(، سازوکارهاي مهمي  را براي احقاق 
حقوق بزه دیدگان پیش بیني کرده اند؛ از جمله، فراهم ساختن رسیدگي عادالنه براي 
احقاق حق جبران بدون خدشه بر حقوق متهم )بند الف( و امکان دادن به احقاق حِق 

ارائة نظرها و نگراني هاي بزه دیده بدون خدشه بر حقوق متهم )بند ب(.

سازوکارهاي نوآورانة دیگري که بر پایة بند 2 مادة 5 به احقاق حقوق بزه دیده 
مي انجامند، عبارت اند از امکان دادن به احقاق حق ارائة نظرها و نگراني هاي بزه دیده در 
چهارچوب اختیار قضائي و استقالِلِ سامانة قضائي )بند پ(؛ استرداد فوري مال بزه دیده 

)بند ت(؛ حق اعتراض یا تجدیدنظر بزه دیده )بند ث(؛ جلوگیري از اطالة دادرسي در 

راستاي حمایت از بزه دیده )بند ح(؛ و تضمین اجراي حکم یا قرار مربوط به جبران براي 

بزه دیده )بند د(.

2-2. تأمین امنیت بزه ديده، گواهان و كارشناسان از رهگذر حفاظت از آنان 

مادة 6 پیش نویس با الهام از مادة 32 کنوانسیون سازمان ملل براي مبارزه با فساد32 
به »حفاظت از بزه دیدگان، گواهان و کارشناسان« اختصاص یافته است. این ماده 
در راستاي به رسمیت شناختن حق تأمین امنیت بزه دیده، دولت هاي عضو را متعهد 
مي سازد تا حفاظت از امنیت، سالمت بدني و رواني، کرامت و خلوت بزه دیدگان، 

32. ر.ك.: بند ب-2 گفتار دوم.
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گواهان و کارشناسان، و در صورت لزوْم بستگان و نزدیکان آنان را در برابر تهدید و 
انتقام تضمین کنند )بند 1(.

تدبیرهاي پیش بیني شده براي تحقق این هدف نیز در بند 2 همان ماده آمده اند 
که عبارت اند از تدبیرهاي حفاظت فیزیکي براي جابه جایي و انتقال بزه دیده، گواهان و 
کارشناسان، و حفظ هویت آنان )بند الف(؛ اداي سوگند یا گواهي با ابزارهاي فناورانه، 

مانند ویدیو )بند ب(؛ و توافق و ترتیبات با دیگر دولت ها براي جابه جایي و انتقال این 

اشخاص )بند پ(.

2-3. حق اطالع رساني به بزه ديده

مفصلي  مقررات  اطالع رساني  عنوان  زیر   2006 کنوانسیون  پیش نویس   7 مادة 
 1985 اعالمیة  به  نسبت  آنها  از  برخي  که  داده  اختصاص  موضوع  این  به  را 
نوآورانه اند. در این میان، بند 1 این ماده موارد ده گانه اي را براي اطالع رساني 
مي شمارد که مهم ترین آنها عبارت اند از مراکز خدماتي و حمایت از بزه دیده، 
به  دست رسي  ارتکابي،  جرم  کردن  گزارش  چگونگي  و  مکان  حمایت ها،  نوع 

مشاوره حقوقي، و ... .
بند 2-ب مادة 7 ضمن متعهد ساختن دولت هاي عضو به آگاه سازي بزه دیدگان از 
روند رسیدگي ها، با استثناء کردن مواردي که این کار ممکن است اثر منفي بر بزه دیده 
بگذارد، به طور ضمني به قرباني شدن دومین اشاره مي کند که خود مي تواند از موارد 

نقض حقوق بزه دیده در بستر دادرسي عادالنه باشد33.
2-4. حق بزه ديده به بهره مندي از كمك و حمايت

مادة 8 پیش نویس کنوانسیون 2006، ضمن الهام از پاراگراف هاي 14 تا 17 اعالمیة 
1985، زیر عنوان کمک ]به بزه دیده[، مقررات مفصلي را در این زمینه پیش بیني کرده 
که برخي از آنها نوآورانه اند. مهم ترین نمونه عبارت است از به کار بردن اصطالح 

33. براي آگاهي بیش تر، ر.ك.: رایجیان اصلي، مهرداد؛ بزه دیدگان و نظام عدالت جنائي؛ صص 97-100.
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آگاه سازي بزه دیده از خدمات رساني34 که با الهام از کتابچة عدالت براي بزه دیدگان به 

پیش نویس راه یافته است ]96: 6[. در این میان، بند 5 این ماده با تأکید بر آموزش 
مترجمان ویژة حمایت از بزه دیده، یکي از رکن هاي مهم دادرسي عادالنه )یعني، حق 
بهره مندي از مترجم رایگان براي کمک به زبان قابل فهم متهم( را براي بزه دیده 

نیز به رسمیت مي شناسد.
2-5. حق جبران براي بزه ديده

مواد 10 و 11 پیش نویس کنوانسیون 2006 با به کار بردن واژگان اعالمیة 1985، مقررات 
مفصل تري را دربارة حق جبران پیش بیني مي کنند. مادة 10، زیر عنوان جبران خسارت از 
جمله ترمیم35، ضمن پذیرفتن رکن هاي جبران خسارت در اعالمیه، ترمیم را در معنایي 

ناهمسان با دیگر سندهایي که این اصطالح را به کار برده اند36، به منزلة رکن اصلي 
جبران خسارت در نظر گرفته است. بندهاي ت-ث-ج )1( مادة 10 ضمن اشاره به اهمیت 
اجراي حکم جبران خسارت، تقدم آن بر دیگر ضمانت اجراها )مانند جزاي نقدي، ضبط و 
مصادره ...(، و نیز آسان کردن آن از رهگذر حقوق مدني را پیش بیني کرده و بدین سان، 

بر اصالت جبران خسارت به منزلة یکي از دو ضلع اصلي حق جبران تأکید کرده اند.
اگرچه پیش نویس کنوانسیون 2006 به منزلة سندي براي تضمین بین المللِي حقوق 
بزه دیدگان هنوز به تصویب نرسیده است، سازمان ملل با تصویب سند دیگري گام 
مهمي در راستاي به رسمیت شناختن این حقوق در سطح بین المللي برداشته است. 
قطعنامة 60/147، 21 مارس 2006 مجمع عمومي37 که به اختصار اصول و رهنمودهاي 

34. outreach to victims
35. restitution including reparation

36. براي نمونه، ر.ك.: قطعنامة اصول و رهنمودهاي بنیادي، و اساس نامه ُرم به ترتیب در: بند پ از همین گفتار، و 
بند الف-1-1 از گفتار دوم.

37. شایان گفتن است که بر خالِف آرشیو اسناد پایگاه اینترنتي سازمان ملل که در آْن تاریخ رسمي این قطعنامه 
21 مارس 2006 درج شده است، نویسندگان کتابچة راهنماي اصول و رهنمودهاي 2006 تاریِخ تصویب قطعنامه 

یاد شده را 16 دسامبر 2005 آورده اند ]5: 13[.
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2006 نامیده مي شود، سند مهمي است که به باور برخي از حقوق دانان بین المللي، 

آن را در کنار اعالمیة 1985 مي توان منشور بین المللِي حقوق بزه دیدگان به شمار آورد 
]203: 9[. در این میان، با توجه به عنوان و محتواي این قطعنامه، اصول و رهنمودهاي 

2006 را باید ترجمان آشکاِر حقوق بشِرِ بزه دیده مدار دانست.

پ( ترجمان حقوق بشرِي حمايت از بزه ديده در اصول و رهنمودهاي 2006

و  کارشناسان  تالش  سال  شانزده  از  بیش  دست آورد  رهنمودهاي 2006  و  اصول 

دست اندرکاران دولت ها، سازمان هاي بین المللي و غیر دولتي است که به مالك هاي 
حقوق بشري در زمینة حقوق بزه دیدگان )با تأکید بر حق بنیادي جبران( در آغاز هزارة 
سوم رسمیت بخشیده است. اگر چه اصول و رهنمودهاي 2006 به روشني از اصل 
هم ترازي حقوق بزه دیده و متهم )بزه کار( نام نمي برند، مضمون آن را به منزلة اصل 
راه بردي دادرسي عادالنه بر پایة اصل مهم خدشه ناپذیری حقوق بین المللی حقوق 

بشر در حوزة حق جبران براي قربانیان حقوق بشري نیز مي توان تصور کرد.
1. حق جبران براي بزه ديدگان نقض هاي حقوق بشري در پرتو اصول و رهنمودهاي 2006

کتابچة اصول و رهنمودهاي بنیادي دربارۀ حق جبران و ترمیم که عنوان اصلي آن 

به اجراي حقوق بزه دیدگان38 اختصاص یافته است، بر بزه دیده مدار39 بودن اصول و 
رهنمودهاي 2006 تأکید مي کند ]11و4: 13[. اصول یاد شده با بهره گیري از زبان 

حقوق بشري تا اندازه اي از نوشتگان بزه دیده شناختي اعالمیة 1985 متمایز اند و 
شاید به همین دلیل، اصل هم ترازي حقوق بزه دیده و متهم در آنها به روشني دیده 
نمي شود. این تمایز همچنان که شریف بسیوني نیز مي گوید، به کانون تمرکز این 
دو سند بازمي گردد ]247: 9[. در حالي که اعالمیة 1985 بر بزه دیدگان جرم هاي 
متداوِل حقوق داخلي تأکید مي کند، اصول وان بوون و بسیوني )به منزلة پیش نویس های 

38. implementing victim’s rights
39. victim-oriented
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اصول و رهنمودهای 2006( بر قربانیان نقض هاي حقوق بشري متمرکز اند که چون 

ماهیتي جز همان جرم هاي بین المللي و فراملي ندارند، قربانیان آنها را نیز مي توان 
در چهارچوب تعریف بزه دیده بازشناسي کرد. قطعنامة 147، 21 مارس 2006 مجمع 
عمومي که این اصول و رهنمودها را دربردارد، بر حق جبران )به منزلة یکي از دو 
ضلع اصلي حقوق بزه دیدگان( تأکید مي کند. بر خالف اعالمیة 1985 که مالك هاي 
جهاني نویِن حقوق بزه دیده را معرفي مي کند، اصول و رهنمودهاي 2006 هنجارهاي 

موجود حق جبران را بازتاب مي دهند و دربردارندة مالك هاي جدیدي نیستند. 
2. مالک هاي حق جبران و ترمیم

مهم ترین مسأله اي که در همان عنوان قطعنامة مصوب اصول و رهنمودهاي 2006 جلب 
توجه مي کند، به تمایِز دو اصطالح جبران و ترمیم باز مي گردد. در حالي که اعالمیة 1985 
براي بیان حق جبران از دو واژة redress و remedy )در معنایي مشترك، به ترتیب براي 
بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت( بهره برده ]33: 3[، اصول و رهنمودهاي 2006 

در کنار واژة دوم، اصطالح reparation را نیز به کار مي بَرد. این اصطالح به دستة 
گسترده اي از تدبیرهایي اشاره دارد که در پاسخ به نقض هاي واقعي یا تهدید کننده 
اتخاذ مي شوند و ماهیت کمک یا حمایت و نیز رویه یا آیین دادرسي آن را در چهارچوب 
دادرسي عادالنه دربرمي گیرد. وانگهي، در پرتو این اصطالح شناسي دوگانه، دولت ها 
تعهدي دوگانه در برابر بزه دیدگان دارند. نخست، امکان پذیر ساختِن کمک به آنان 
در برابر زیاني که دیده اند از رهگذر سازوکارهاي شکلي یا آیین دادرسي مدار براي 
جبران40، و دوم، به سرانجام رساندن جبران ماهوي از رهگذر کمك سودمند به ترمیم 

واقعِي41 آثار بزه دیدگي]8: 13[.

بر این پایه، بزه دیدگاِن زیر پوشش اصول و رهنمودهاي 2006 در کنار راه کارهاي 

40. procedural mechanisms/remedies
41. positive relief (substantive reparations)
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جبراني اِعمال پذیر در حقوق داخلي، از حق دست رسِي برابر به تدبیرهاي جبران قضائي 
بر پایة حقوق بین المللي نیز بهره مند اند )اصل دوازدهم(. این راه کارها و تدبیرها با الهام 
از اصول وان بوون و بسیوني عبارت اند از: جبران خسارت42 )یعني، بازسازي وضعیتي 
که پیش از رخداد نقض ها وجود داشته است، شامل ترمیم حق آزادي و بهره مندي 
از حقوق بشر، ترمیم هویت، زندگي خانوادگي و حق شهروندي(؛ پرداخت غرامت43 
)یعني، آنچه باید براي هر خسارت برآوردپذیر اقتصادي که در پي نقض ها پدید آمده 
است داده شود، شامل زیان بدني یا رواني، از دست دادن فرصت ها و شغل و موقعیت 
اجتماعي ...، خسارت هاي مادي از جمله از دست دادن درآمد یا منافع، خسارت معنوي، 
و هزینه هاي تحمیلي برخاسته از خدمات حقوقي، پزشکي، ...(؛ توان بخشي و اعادۀ 
حیثیت44 )دربردارندة مراقبت هاي پزشکي و کمک هاي روان شناسانه و نیز خدمات 

حقوقي و اجتماعي(؛ اقناع سازي بزه دیده45 )شامل تدبیرهایي کارآمد براي پایان دادن 
به ادامة نقض ها، وارسي واقعیت ها و افشاي کامل و همگاني واقعیت تا جایي که 
حق تأمین امنیت بزه دیدگان و گواهان به خطر نیفتد، تحقیق دربارة سرنوشت افراد 
ناپدید شده به ویژه  کودکان ربوده شده...، بیانیة رسمي براي اعادة حیثیت بزه دیده و 
ترمیم حقوق او ...، پوزش همگاني، نکوداشت و بزرگ داشت براي بزه دیده، شرح کامل 
و دقیق نقض هاي رخ داده در آموزش حقوق بشر و حقوق بشردوستانة بین المللي( و 
تضمین هاي تکرار نکردن46 بزه دیدگي هاي روي داده )شامل تضمین کنترِل کارآمد مردمي  

یا همگاني بر ارتش و دیگر نیروهاي امنیتي، تضمین رعایت مالك هاي بین المللي 
فرایند قانوني، انصاف و بي طرفي، تقویت استقالِل سامانة قضائي، حمایت از اشخاص 
در همة حرفه ها یا تخصص هاي حقوقي و پزشکي و رسانه اي ...، آموزش حقوق بشر 

42. restitution
43. compensation
44. rehabilitation
45. satisfaction
46. guarantees of non-repetition
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و حقوق بشردوستانة بین المللي، رواج دادن مجموعه قواعد رفتاري و اصول اخالِق 
حرفه اي و ...( ]33-40: 13[. 

یکي از مهم ترین موارد تضمین هاي تکرار نکردن بزه دیدگي هاي روي داده که 
اصل راه بردي هم ترازي حقوق بزه دیده و متهم )بزه کار( در آن به چشم مي خورد، 
تضمین رعایت مالک هاي بین المللي فرایند قانوني،  انصاف و بي طرفي است. منظور از 

این مالك هاي بین المللي مقرراتي است که در مواد 10 و 1-11 اعالمیة جهاني حقوق 
بشر، مادة 14 میثاق بین المللي حقوق مدني و سیاسي، پاراگراف هاي 4 تا 7 اعالمیة 
1985، و به ویژه مادة 6 کنوانسیون اروپایي حمایت از حقوق بشر و آزادي هاي بنیادي، 
دربارة دادرسي عادالنه و رفتار منصفانه پیش بیني شده اند. در این میان، اصطالح 
فرایند قانوني47 ترجماني از همان مفهوم دادرسي عادالنه در نظام کامن ال )با تأکید 

بر انگلستان و امریکا( ست و دو اصطالِح پس از آن از ضرورت رعایت انصاف و 
بي طرفي در فرایند قانوني حکایت مي کنند که خود نمایانگر اصل راه بردي هم ترازي 

حقوق بزه دیده و متهم در بستر دادرسي عادالنه است.
افزون بر این، مادة 26 اصول رهنمودهای 2006 زیر عنوان اصل 12 )خدشه ناپذیری( 
به یکی از اصول مهم و شناخته شدة حقوق بین المللی حقوق بشر رسمیت دوباره 
می بخشد. 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 
بین المللی تفسیر شود. به ویژه، چنین می توان دریافت که اصول و رهنمودهای کنونی 
بدون خدشه به حق جبران و ترمیم برای همة بزه دیدگان نقض های حقوق بین المللی 
حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ]اعمال پذیر[ اند. همچنین، می توان دریافت که این 
وارد  بین المللی  ویژة حقوق  قواعد  به  بنیادی هیچ خدشه ای  رهنمودهای  و  اصول 

نمی کنند« )مادة 26، اصل 12(.

47. due process
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سپس، مادة 27 زیر عنوان اصل 13 )حقوق دیگران( با تأکید بر ضرورت هم ترازی 
حقوق بزه دیده و متهم بر پایة مالك های دادرسی عادالنه، تصریح می کند که »هیچ 
چیز در این سند نباید در جهت خدشه زدن به حقوق دیگران که از نظر بین المللی 
یا ملی حمایت شده است، به ویژه حق متهم به بهره مندی از مالك های اعمال پذیر 

فرایند قانونی، تفسیر شود«.
ـ از اصول بنیادي بازتاب یافته  باري، جهت گیري اصلي همة این مالك هاي جهانيـ 
در اعالمیة 1985 گرفته تا اصول و رهنمودهاي 2006ــ حمایت از اشخاصي است 
که در پي نقض حقوق بشر یا آزادي هاي بنیادي خوْد بزه دیده شده اند و از این رو، 
به منزلة یکي از طرف هاي اصلي دعواي کیفري در کنار متهم یا بزه کار باید از حقوق 
بدین  سان، در کنار  بهره مند شوند.  مشخصي در چهارچوب یک دادرسي عادالنه 
سندهاي بین المللِي حقوق بشرمداري که بر پایة اصل منع تبعیض48 از همة اشخاص 
بزه دیده بدون هیچ تمایزي از جهت نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، ملیت، باور سیاسي 
یا هر باور دیگر، آداب و رسوم فرهنگي، دارایي، موقعیت خانوادگي یا تباري، خاستگاه 
قومي  یا اجتماعي، ناتواني بدني یا رواني و ... حمایت مي کنند49، سندهاي بین المللِي 
حقوق بشرمدارِ دیگري نیز تصویب شده اند که بر پایة همان مالك هاي جهاني و اصول 
بنیادي، حقوق به رسمیت شناخته شدة بین المللي براي گروه هاي خاصي از بزه دیدگان 
را، که به دلیل داشتن برخي ویژگي ها آسیب پذیرتر اند، تضمین مي کنند50. مهم ترین 
سندهاي دربردارندة این مالك ها و اصول بنیادي را بر پایة منشور بین المللِي حقوق 
بزه دیدگان و در چهارچوب اصل راه بردي هم ترازي حقوق بزه دیده و متهم )بزه کار( 

مي توان به شرح زیر تحلیل کرد.
48. the principle of non-discrimination

49. براي نمونه، ر.ك.: پاراگراف 3 اعالمیة 1985؛ و مادة 1-3 پیش نویس کنوانسیون 2006.
50 . اصل منع تبعیض یکي از بنیان هاي اصلي به رسمیت شناختن گروه هاي خاِص بزه دیدگان )به ویژه  زنان، 
کودکان، سالمندان، ناتوانان و اقلیت ها(، و به تعبیر شریف بسیوني، یکي از مهم ترین پیامدهاي تمایِز بزه دیدگي 

فردي از بزه دیدگي گروهي است ]22: 8[.
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گفتار دوم: حقوِق جهاني براي بزه ديدگان خاص در پرتو اصل هم ترازي 

حقوق بزه ديده و متهم

اگرچه مالك هاي بازتاب یافته در اعالمیة 1985 و اصول و رهنمودهاي 2006 در مقام 
ایجاد و تثبیت هنجارهاي جهانِي مربوط به حقوِق به رسمیت شناخته شدة بین المللي 
براي همة بزه دیدگان بوده اند، اصل بنیادِي منع تبعیض ایجاب مي کند تا در حمایت 
از بزه دیدگان، به کساني که به دلیل ماهیت بزه دیدگي یا دیگر عواملي که با نقض 
این اصل و در نتیجه با نقض حقوق بنیادي شاْن بزه دیده شده اند، توجه ویژه اي شود 
]پاراگراف 17 اعالمیه[. بر همین پایه، نویسندگان پیش نویس کنوانسیون 2006 نیز، 
چنان که دیدیم، با الهام از قطعنامة 40/34 )تصویب کنندة اعالمیة 1985(، ضمن 
آگاهي از بزه دیده شدِن میلیون ها نفر در سدة گذشته، به ویژه  بر بزه دیدگي گروهي 
ـ تأکید ورزیده  ـ به منزلة آسیب پذیرترین گروه هاي خاص بزه دیدگانـ  زنان و کودکانـ 

اند ]دیباچة پیش نویس[.
در این میان، قربانیان سوء استفاده از قدرت )اعالمیة 1985(، یا همان قربانیان 
نقض هاي فاحش حقوق بین المللِي حقوق بشر و نقض هاي شدید حقوق بشردوستانة 

بین المللي )اصول و رهنمودهاي 2006(، به دلیل واقعیت مسلِم بزه دیدگي شان از جمله 

کساني اند که حقوق بنیادي شان نقض مي شود. با توجه به مالك هاي جرم انگاري 
این سوء استفاده از قدرت، و جنبه هاي اصلي آن )یعني، سوء استفاده از قدرت سیاسي و 
اقتصادي(، دو دسته جرم  بین المللي را در گفتمان سیاست جنائي ملل متحد مي توان از 

هم بازشناخت که نظام بین المللِي حقوق بشر و حقوق بین المللي کیفري، با هنجارگذاري 
آنها حمایت مي کنند. مهم ترین  بزه دیدگان  از  و جرم انگاري در سندهاي گوناگوْن 
به رسمیت  از قدرت، حقوِق  پایة گونه شناسي دوگانة سوء استفاده  بر  سندهایي که 
شناخته شدة بین المللي براي این بزه دیدگان خاص را بر پایة همان اصل هم ترازي 
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حقوق بزه دیده و متهم )بزه کار( در چهارچوب دادرسي عادالنه بازتاب مي دهند، مي توان 
به شرح زیر بررسي کرد.

الف(حمايت از بزه ديدگان سوء استفاده از قدرت سیاسي

ـ زشت ترین و  ـ به منزلة تجاوز از قدرت عمومي  یا دولتيـ  سوء استفاده از قدرت سیاسيـ 
خطرناك ترین گونة سوء استفاده از قدرت به شمار مي رود؛ زیرا، نه تنها سوء استفادة فاحش 
از اعتماد مردم به حکم رانان  جامعه است، بلکه به بزه دیدگي گروهِي افرادي مي انجامد 
که قدرت عمومي  یا سیاسي را به نمایندگان خود واگذار کرده اند ]226: 5[. افزون بر 
سندهاي تصویب شده در نظام بین المللِي حقوق بشر )از جمله، منشور بین المللِي حقوق 
بشر و منشور بین المللِي حقوق بزه دیدگان(، سندهاي مهم دیگري در حقوق بین المللي 

کیفري به تصویب رسیده اند که با بازتاب دادن مالك هاي جهانِي تدوین شده در 
این دو منشور، حقوقي را براي گروه هاي خاصي از بزه دیدگان به رسمیت مي شناسند. 
در این میان، اساس نامة دیوان بین المللي کیفري )زین پس، اساس نامة 1998 ُرم( 
و سندهاي پیوست آن51 را مي توان با دیگر سندهاي تازه تصویب ملل متحد در این 
ـ از جمله، کنوانسیون بین المللي حمایت از همة اشخاص در برابر ناپدیدسازي  زمینهـ 
و  ناتوانان  کنوانسیون حقوق  و  بین المللي 2007(52،  کنوانسیون  پس،  )زین  اجباري 
پروتکل اختیاري آن )زین پس، کنوانسیون 2007 حقوق ناتوانان(53 ــ  مقایسه کرد. 

حقوق بزه دیدگان خاص در اینجا هم بر پایة اصل راه بردي هم ترازي حقوق بزه دیده 
و متهم )بزه کار( از رکن هاي مهم دادرسي عادالنه به شمار مي روند.

1. جلوه هاي حقوق بزه ديدگاِن شديدترين جنايت هاي ماية نگراني بین المللي

51. براي دیدن اساس نامه و سندهاي پیوست آن، ر.ك.: مجموعه مقررات دیوان بین المللي کیفري؛ 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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اساس نامة 1998 ُرم از میان رفتارهاي جرم انگاري شده در حقوق بین المللي قراردادي 

و عرفي، با تأکید بر شدیدترین جنایت هاي مایة نگراني بین المللي54 بخش مهمي از 
جرم هاي دستة دوم را به رسمیت شناخته و اَعمالي را که تنها در کنوانسیون هاي 
بین المللي ممنوع شده اند، از پوشش صالحیت ذاتي دیوان بیرون گذاشته است. در 
کنار اساس نامه، سندهاي پیوست آن )از جمله، قواعد آیین دادرسي و دالیل، مقررات 
صندوِق اماني، و مقررات ثبت و بایگاني دیوان(، با حمایت از بزه دیدگان جنایت هاي 
یادشده، مقررات خاصي را به ویژه  با الهام از مالك هاي جهاني اعالمیة 1985 پیش بیني 

مي کنند.
1-1. تجّلي حق تأمین امنیت بزه ديدگان و گواهان در اساس نامة 1998 ُرم

مواد 68 و 75 اساس نامه با تلفیِق قواعد و مالك هاي دو دادگاه ویژة بین المللي کیفري 
)یوگسالوي و روآندا(، نوآوري هایي نیز در زمینة حقوق بزه دیدگان به همراه دارند. مادة 
68 زیر عنوان حفاظت از بزه دیدگان و گواهان و شرکت آنان در رسیدگي ها با تأکید 
بر حق تأمین امنیت بزه دیدگان و گواهان از یک سو، و تضمین مشارکت بزه دیدگان 
در فرایند دادرسي هاي کیفري براي احقاق حق جبران خود از سوي دیگر، رکن هاي 
حقوِق به رسمیت شناخته شده براي آنان را پیش بیني مي کند. این ابزارهاي حمایتي 
عبارت اند از تدبیرهاي حفاظتِي ویژه براي بزه دیدگان جرم هاي جنسي یا تعرض هاي 
جنسیتي )بند 1(؛ غیر علني کردن دادرسي در موارد استثنائي )بند 2(؛ و ارائة دیدگاه ها 
و نگراني هاي بزه دیده )بند 3(، که در همة آنها بر رعایت اصل هم ترازي حقوق بزه دیده 

و متهم در چهارچوب دادرسي عادالنه تأکید شده است.
مادة 75 نیز با به کار بردن واژگاني متفاوت با اعالمیة 1985 و اصول و رهنمودهاي 

54. the most serious crimes of concern to the international community [as a whole]
این جنایت ها عبارت اند از :نسل زدایي )ماده 6(؛ جنایت هاي علیه بشریت )ماده 7(؛ جنایت هاي جنگي )ماده 8(؛ 
و جنایت تجاوز ،که دیوان زماني صالحیت خود را دربارة این جنایت ِاعمال خواهد کرد که مقررات آن تصویب 

شوند)بند 2ماده 5(.
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2006 ]139: 3[، به حق جبران براي بزه دیدگان اختصاص یافته است. حق جبران در 

این ماده از رهگذر اصطالح reparation ، شامل جبران خسارت، پرداخت غرامت و 
توان بخشي-اعادۀ حیثیت دانسته شده است. با وجود این، به نظر مي رسد که تعریف و 

رکن هاي سازندة این سه مفهوْم از مالك هاي جهانِي تدوین شده در منشور بین المللِي 
حقوق بزه دیدگان پیروي مي کنند.

1-2. تحول حقوق بزه ديدگان و گواهان در قواعد 2002 آيین دادرسي و داليل

قواعد 2002 آیین دادرسي و دالیل که بر پایة مادة 51 اساس نامه، به منزلة یکي از 

پیوست  هاي آن تصویب شده اند، مقررات مفصلي را دربارة بزه دیدگان و حقوق آنان 
دربردارند. گذشته از زیربخش یکم از بخش سوِم نخستین فصل این سند )شامل 
مقرراتي دربارة واحد بزه دیدگان و گواهان(55و56، قواعد 85 تا 99 مقررات ویژه اي را 
در مورد حقوق این افراد پیش بیني کرده اند. قاعدة 85 با عنوان تعریف بزه دیدگان، 
هم سو با اعالمیة 1985 آنان را شامل هر دو دسته اشخاص حقیقي و حقوقي مي داند. 
قاعدة 86 نیز حمایت ویژه از گروه هاي خاِص بزه دیدگان )به ویژه  کودکان، سالمندان 
و ناتوانان( را به منزلة اصل بنیادیِن این قواعد معرفي مي کند. قواعد 87 و 88 زیر 
عنوان حفاظت از بزه دیدگان و گواهان مقررات مفصل تري را نسبت به مقررات مشابه 
در مادة 68 اساس نامه دربردارند. با وجود این، برخي از این تدبیرها با انتقاد روبه رو 
شده اند. براي نمونه، بعضي نویسندگان، در هم ترازي حقوق بزه دیده و متهم )بزه کار(، 
با توجه به امکان »فاش نکردِن هویت گواهان بر متهم« در بند 1-الف قاعدة 87 
تردید کرده اند ]345: 10[. البته، بر پایة مادة 2-64 اساس نامه که وظیفة نظارت 
و دقت در عادالنه بودن دادرسي و رعایت حقوق متهم را بر عهدة مرجع رسیدگي 
دیوان نهاده است، در این مورد و موارد مشابه، مسأله در عمل به چگونگي برخورد 

55. Victims and Witnesses Unit
56 . ر.ك.: بند 1-4 از همین گفتار.
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مرجع و عمل کرد آن بازمي گردد.
در چهارچوب امکان شرکت بزه دیدگان در دادرسي، در راستاي اِعمال حِق ارائة 
دیدگاه ها و نگراني هاي آنان )قاعدة 89(، یکي دیگر از نوآوري هاي بازتاب یافته در قواعد 
2002 آیین دادرسي و دالیل حق بزه دیده به داشتن نمایندۀ قانوني در رسیدگي ها ست. 

ولي، در پاسِخ پرسش »چگونگي تحقِق این حق با توجه به گروهي بودن بزه دیدگان 
جنایت هاي در صالحیت دیوان در بیش تر موارد« ]352: 10[، دو راه به نظر مي رسد: 
نخست، محدود کردن شمار نمایندگان بزه دیدگان؛ و دوم، ایجاد محدودیت هایي براي 
شرکت نمایندگان در دادرسي ها. بر پایة قواعد 2002 آیین دادرسي و دالیل، در مورد نخست 
مرجع رسیدگي کننده مي تواند از بزه دیدگان بخواهد تا نمایندة مشترکي را برگزینند )قاعدة 
2-90( و در مورد دوم، هر بزه دیده اي که بخواهد نماینده اي داشته باشد، باید درخواست 
کتبي به این مرجع تقدیم کند که در عمل ممکن است به محدود شدن دخالت نماینده 

به اظهارنظرهاي کتبي بینجامد )قاعدة 91-2(.
تا پیش از تصویب مقررات دیوان57، بر پایة مادة 52 اساس نامه، مهم ترین مسأله اي 
که دربارة اِعمال حق جبران براي بزه دیدگان مطرح بود، به چگونگي تأمین محل 
آن بازمي گشت. مقررات صندوِق اماني براي بزه دیدگان58 )زین پس، مقررات 2005 
صندوِق اماني(، و مقررات ثبت و بایگاني )زین پس، مقررات 2006 ثبت و بایگاني(59 

گام دیگري در راستاي تحقِق این هدف بوده اند.
1-3. تجّلي حق جبران براي بزه ديدگان در مقررات 2005 صندوِق اماني

مادة 79 اساس نامه و مادة 98 قواعد 2002 آیین دادرسي و دالیل بنیان تصویب مقررات 
2005 صندوِق اماني60 به شمار مي روند. بند 5 دیباچة این مقررات بر پایة سیاست 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.
60 . این مقررات از یک دیباچه و 79 پاراگراف تشکیل شده اند.
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مشارکتِي بزه دیده مدار، بر مشارکت داوطلبانة حکومت ها، سازمان هاي بین المللي، افراد، 
شرکت ها و دیگر اشخاص حقوقي در تأمیِن محل صندوق تأکید مي کند. همین موضوع 
در پاراگراف 21-الف نیز تکرار شده است. نویسندگان مقررات با الهام از واژگان اساس نامه 
و قواعد 2002 آیین دادرسي و دالیل )به ترتیب، مادة 75 و قواعد 99-94(، از اصطالح 
حکم هاي جبران61 در بیان حق جبران براي بزه دیدگان بهره برده اند. منابع تأمین این 

صندوق عبارت اند از کمک هاي داوطلبانه، پول و امواِل گردآوري شده از رهگذر جریمه هاي 
نقدي و ضبط و مصادرة اموال، منابع گردآوري شده از رهگذر حکم هاي جبران صادر شده 

از سوي دادگاه، و منابع تخصیصي از سوي مجمع دولت هاي عضو.
گروهِي  بزه دیدگي هاي  ماهیت  از  که  مقررات  این  مهِم  ویژگي هاي  از  یکي 
جنایت هاي در صالحیت دیوان برمي خیزد، حکم جبران گروهي62 ست. بر پایة قاعدة 
3-98 قواعد 2002 آیین دادرسي و دالیل، که در پاراگراف 69 مقررات 2005 صندوِق 
اماني بازتاب یافته است، چنانچه شمار بزه دیدگان، اندازه، شکل و شرایِط جبراْن صدور 

حکم گروهي را ایجاب کنند، دیوان به مناسبت مي تواند به پرداخت آن از صندوِق 
اماني حکم کند.

از نوآوري هاي این مقررات کاربرد اصطالح آگاه سازي    سرانجام، یکي دیگر 
بزه دیده از خدمات رساني63 ست که براي نخستین بار در یک سند رسمي بین المللي 

به کار رفته است و پیش تر دربارة آن بحث شد64. اگر چه مقررات 2005 صندوق اماني، 
بر خالف قواعد 2002 آیین دادرسي و دالیل، از ضرورت هم ترازي حقوق بزه دیده و 
متهم )بزه کار( نام نمي برند، رعایت آن به منزلة اصل راه بردي دادرسي عادالنه در این 
مقررات نیز گریزناپذیر است. به سخن دیگر، پرداخت خسارت به بزه دیده از محل این 
61. reparations awards
62. collective reparation awards
63. outreach to victims

64. همچنان که پیش تر نیز گفته شد ]بند ب-2-4 از گفتار نخست[، این اصطالح که در کتابچة سازمان ملل با عنوان عدالت 
براي بزه دیدگان به کار رفته، مورد توجه نویسندگان پیش نویس کنوانسیون 2006 نیز قرار گرفته است ]96: 6[.
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صندوق هرگز نباید خدشه اي به حقوق متهم یا متهماِن آن پرونده وارد آورد. براي 
نمونه، اگر چه مادة 2-77 اساس نامة رم به دیوان اجازه مي دهد که افزون بر حبس، 
حکم پرداخت جریمة نقدي یا ضبط و مصادرة اموال را صادر کند، صدور این حکم 
نمي تواند بدون توجه به مالك هاي جهاني اصل فردي کردن مجازات نسبت به بزه کار 

و تنها به منظور پرداخت خسارت به بزه دیده از محل صندوق اماني انجام شود.
1-4. سازوكارهاي اجراي حقوق بزه ديدگان در مقررات 2006 ثبت و بايگاني

مقررات 2006 ثبت و بایگاني دیوان یکي از مقررات جدیدي است که بر پایة مادة 

52 اساس نامه، و بخش سوِم فصل یکِم قواعد 2002 آیین دادرسي و دالیل تصویب 
شده اند. قواعد 16 تا 19 از زیربخش دوم، با ایجاد واحد بزه دیدگان و گواهان وظایفي 
را براي بخش ثبت و بایگاني دیوان در راستاي احقاق حقوِق این اشخاص پیش بیني 
مي کنند. حق تأمین امنیت گواهان، بزه دیدگان و نمایندگان قانوني شان، و اطالع رساني 

به آنان مهم ترین محورهاي حقوِق به رسمیت شناخته شده در این بخش اند.
افزون بر وظایِف ثبت و بایگاني دیوان در قواعد 2002 آیین دادرسي و دالیل، فهرستي 
از حقوق بزه دیدگان و گواهان را مي توان در مقررات 2006 ثبت و بایگاني نیز شناسایي 
کرد. در کنار تدبیرهایي چون تأمین امنیت، شرکت دادن بزه دیدگان در دادرسي ها و 
خدمات رساني به آنان، سازوکارهاي نوآورانه اي )مانند نقل و انتقال بزه دیدگان، و پشتیباِن 
همراه بزه دیده( نیز در این مقررات به چشم مي خورند. بر این پایه، قواعد 79 تا 118 

مقررات مفصلي را زیر عنوان کمك به بزه دیدگان و گواهان پیش بیني کرده اند.
در این میان، قاعدة 91 در راستاي کمک به بزه دیدگان و احقاِق هر چه بهتر تأمین 
امنیت آنان، سازوکاري به نام پشتیباناِن همراه بزه دیده65 را معرفي مي کند. پشتیباِن 
همراه بزه دیده شخصي است که در شرایطي مانند نبودن هیچ بازمانده اي از خانوادة 
درجه یک، وجود گرایش به خودکشي، امکان بروز خشونت، وجود بیماري بدني یا 
روانِي از پیش موجود و ...، براي مراقبت از بزه دیده و کمک به وي در فرایند عدالت 

65. accompanying support persons
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جنائي مي تواند او را همراهي کند. 
را، نسبت به مالك هاي پیشین حق  نیز مقررات مفصل تري  تا 96  قواعد 92 
تأمین امنیت، از جمله دربارة ترتیبات امنیتي، تدبیرهاي حفاظت محلي، تدبیرهاي 
حفاظتي، ترتیبات حفاظتي، و برنامة حفاظتي )مانند نام مستعار، تغییر چهره یا صدا، 
جلسه هاي غیر علني، خِط تلفن شبانه روزي ...( پیش بیني مي کنند. حق تأمین امنیت 
حتي در بحِث شرکت بزه دیدگان در دادرسي براي حق جبران نیز مورد تأکید قرار 

گرفته است )قواعد 97-101(.
یکي دیگر از نوآوري هاي مهِم این مقررات )قواعد 118-112( در پرتو به رسمیت 
شناخته شدِن نمایندگي قانوني بزه دیدگان66 در اساس نامه و قواعد آیین دادرسي و 
دالیل آن، تعیین وکیل ویژه یا وکیل تسخیري براي آنان است که به ویژه  در مورد 
جنایت هاي در صالحیت اساس نامه و البته در چهارچوب یک دادرسي عادالنه بسیار 
اهمیت دارد. سرانجام، قاعدة 118 از زیربخِش 6 این مقررات در راستاي احقاق هر 
چه بهتِر حق جبران براي بزه دیدگان، مقرراتي را به هم کارِي بخش ثبت و بایگاني 

با صندوِق اماني دیوان اختصاص داده است.
از آنجا که رعایت حقوق متهم بر پایة دادرسي عادالنه یکي از اصول پذیرفته شده 
در اساس نامة 1998 ُرم است، هم ترازي حقوق بزه دیده و متهم )بزه کار( در همة این 
موارد یکي از وظایِف مهِم بخش ثبت و بایگاني دیوان به شمار مي رود. این مسأله تا 
آنجا اهمیت داشته که زیربخش سوِم فصل یکم قواعد 2002 آیین دادرسي و دالیل، 
بدون فاصله پس از بیان وظایِف بخش ثبت و بایگاني در چهارچوب واحد بزه دیدگان و 
گواهان، مقررات جداگانه اي را زیر عنوان »مسؤولیت هاي رئیس ثبت و بایگاني دربارة 

حقوق متهم« به آن اختصاص داده است )قواعد 22-20(. در راستاي هم ترازي حقوق 
متهم )بزه کار( و بزه دیده بر پایة اصل دادرسي عادالنه، رئیس ثبت و بایگاني باید امکان 
احقاق حقوق متهم را به ویژه از رهگذر رعایت محرمانگي و کمک حقوقي )از جمله، 
تعیین وکیل مدافع( فراهم سازد. بدین سان، نویسندگان قواعد و مقرراِت پیش گفته 
66 . legal representation of victims
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این بار با به رسمیت شناختِن دادرسي عادالنه به منزلة یکي از اصول پذیرفته شده در 
اساس نامة رم بر ضرورت این هم ترازي تأکید ورزیده اند.

2. جلوه هاي حقوق بزه ديدگاِن جنايت هاي خاِص بین المللي

افزون بر شدیدترین جنایت هاي مایة نگراني بین المللي، جنایت هاي دیگري نیز وجود 
دارند که یا به دلیل حاصل نشدن اجماع بین المللي به اساس نامة 1998 ُرم راه نیافتند 
یا در راستاي تحوالت نظام بین المللِي حقوق بشر و حقوق بین المللي کیفري به تازگي 
جرم انگاري شده اند. در این میان، کنوانسیون بین المللي 2007 دربارة ناپدیدسازي 
اجباري، و کنوانسیون 2007 حقوق ناتوانان دو سند مهِم تازه تصویب اند که ضمن حمایت 
کیفري از بزه دیدگان جنایت هاي خاِص بین المللي، حقوِق به رسمیت شناخته شدة آنان 

را بر پایة اصل راه بردي هم ترازي حقوق بزه دیده و متهم )بزه کار( بازتاب مي دهند.
2-1. حمايت از بزه ديدگان جنايت ناپديدسازي اجباري در كنوانسیون بین المللي 2007

ناپدیدسازي اجباري67 در میان جنایت هاي علیه بشریت یکي از مهم ترین جنایت هایي 

ست که در پِي سوء استفاده از قدرت سیاسي به بزه دیدگي گروهِي ناراضیان یا مخالفان 
حکومت مي انجامد ]252: 5[. در این میان، کنوانسیون بین المللي 2007 نقطة عطِف 
تالش هاي ملل متحد براي حمایت از این بزه دیدگان خاِص سوء استفاده از قدرت 

سیاسي است68.
پاراگراف هفتم دیباچة این کنوانسیون با تأکید بر حق همة اشخاص به مصون 
حق بزه دیدگان براي دست رسي به عدالت و به  این جنایت علیه بشریت،  از  بودن 
دست آوردن جبران را به رسمیت مي شناسد. پاراگراف هشتم نیز از حق بزه دیدگان به 

دانستن حقیقت دربارۀ شرایط ناپدیدسازي اجباري و سرنوشت شخِص ناپدیدشده، حق 

درخواست و دریافت اطالعات یا اطالع دادن بدین منظور نام مي بَرد که آن را مي توان 

67. enforced disappearances
68 . براي آگاهي بیش تر، ر.ك.: رایجیان اصلي، مهرداد؛ جرم انگاري سوء استفاده از قدرت در پرتو تعامِل نظام حقوق 

بشر و حقوق کیفري؛ صص 250-55.
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از حقوق ویژة بزه دیدگاِن این جنایت به شمار آورد.
مادة 3-11 نوآوري جالبي را در ارتباط با مفاهیم رفتار منصفانه و دادرسي عادالنه 
دربردارد: »رفتار منصفانه با هر کسي که علیه او رسیدگي هایي در ارتباط با جنایت 
ناپدیدسازي به جریان مي افتد، تضمین خواهد شد. کسي که به جرم ناپدیدسازي 
اجباري محاکمه مي شود، از دادرسي عادالنه نزد دادگاه یا دیواني صالحیت دار، مستقل 
و بي طرف که بر پایة قانون برپا شده است، بهره مند خواهد بود«. بدین سان، این ماده 
مفهوم بزه دیده شناسانة رفتار منصفانه را که پیش از این یکي از رکن هاي حقوق بزه دیده 

بود، در چهارچوب مفهوم دادرسي عادالنه براي حقوق متهم به کار مي بَرد.
مادة 7-13 نیز با تدبیر جالب دیگري، اصل منع تبعیض را به حمایت از متهمان 
جنایت ناپدیدسازي اجباري مي گستراند. بر این پایه، اگر از دولت عضوي استرداد متهمي 
درخواست شود، ولي آن دولت بر این باور باشد که این درخواست به منظور پي گرد و 
مجازات متهم به دلیل مالحظه هاي تبعیض جویانه )مانند جنس، نژاد، دین، ملیت ...( 

بوده است، دولِت مورد درخواست تعهدي به مسترد کردن متهم نخواهد داشت.
افزون بر مقررات مربوط به حقوق متهم، کنوانسیون بین المللي 2007 مقررات 
گوناگوني را دربارة بزه دیدگان خاِص جنایت ناپدیدسازي اجباري نیز دربردارد. این 
کنوانسیون با حمایت از اشخاص محروم از آزادي69 )به منزلة مرتکبان جرم هاي سیاسي 
در حقوق داخلي و بزه دیدگان سوء استفاده از قدرت در حقوق بین المللي(70، حقوق مهمي  

را براي آنان به رسمیت مي شناسد:
- حِق هر شخِص محروم از آزادي به باخبر ساختن خانواده، وکیل یا هر کس دیگر 

به انتخاب خود، و حق داشتن مالقات با آنان؛
- حِق بزه دیدگان نامستقیم احتمالي به اقامة دعوا نزد دادگاه براي رسیدگي فوري و 
69. persons deprived of liberty

70 . مادة 1-24 بزه دیده را در این کنوانسیون چنین تعریف مي کند: »یعني شخصي که ناپدیدشده و هر فردي که 
در پي ناپدیدسازي اجباري به طور مستقیم زیان- دیده است«.
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قانوني به دلیل سلب آزادي و قانوني بودن آن؛
- حِق بهره مندي از محرمانگي اطالعات شخصي بدون خدشه زدن به حق جبران 

بزه دیده و بدون نقض حقوق بشر، آزادي هاي فردي یا کرامت انساني بزه دیده؛
- حِق اطالع رساني به فرد محروم از آزادي؛

- حِق به دست آوردن جبران و غرامت فوري، عادالنه و مناسب71؛
- حِق تشکیل و شرکت آزادانه در سازمان ها و انجمن هاي فعال در زمینة ناپدیدسازي 

اجباري و حمایت کننده از بزه دیدگان آن.
افزون بر حقوق باال که آنها را مي توان از رکن هاي مهم دادرسي عادالنه برشمرد، 
با توجه به آنچه در مورد مادة 3-11 گفته شد، رعایت هم ترازي حقوق بزه دیدگان و 
متهمان )بزه کاران( را به ویژه بر پایة اصل خدشه ناپذیری حقوق بین المللی حقوق بشر 

مي توان به منزلة اصل راه بردي کنوانسیون بین المللي 2007 نیز تصور کرد.
2-2. حقوق بیست گانة بزه ديده در كنوانسیون 2007 حقوق ناتوانان

کنوانسیون 2007 حقوق ناتوانان و پروتکل اختیاري آن، به منظور ترویج، تضمین و 

حمایت از بهره مندي کامِل همة ناتوانان از همة حقوق بشري و آزادي هاي بنیادي، 
و ترویج احترام به کرامت ذاتي آنان، به منزلة هدف کنوانسیون )مادة 1(، اصول کلي 
هشت گانه اي را به مثابة بنیان اصلِي حقوق ناتوانان بازتاب مي دهد )مادة 3( که عبارت 
اند از: احترام به کرامت ذاتي، خودمختاري فردي )از جمله، آزادي در انتخاب و استقالل 
اشخاص(، منع تبعیض، شرکت و حضور کامل و کارامد در جامعه، احترام به تفاوت و 
اختالف عقیده و باور ناتوانان به منزلة بخشي از کثرت گرایي بشري و انسانیت، برابري 
فرصت ها، دست رس پذیري، برابري زن و مرد، و سرانجام احترام به رشد و پرورش 

توانایي هاي کودکان ناتوان و احترام به حفظ هویت آنان.
71 . مادة 5-24 با الهام از اصول و رهنمودهاي 2006، »جبران خسارت، توان بخشي، اقناع سازي بزه دیده )از جمله، 
ترمیم  و  جبران  گونه هاي  به منزلة  را  روي داده«  بزه دیدگي هاي  نکردن  تکرار  تضمین هاي  و  حیثیت(،  اعادة 

مي پذیرد.
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 کنوانسیون 2007 حقوق ناتوانان ــ به منزلة یک سند حقوقي بین المللي براي 
حمایت از گروه هاي خاِص بزه دیدگان ــ براي نخستین بار فهرست بیست گانه اي از 
حقوق ناتوانان را ارائه مي کند که برخي از آنها فراتر از نسِل نخست حقوق بشر )حقوق 
مدني و سیاسي(، با تأکید بر نسل هاي دوم و سوم حقوق بشر )حقوق اقتصادي-

اجتماعي-فرهنگي و ...(، مالك هاي جدیدي به حقوق بزه دیدگان مي افزایند. این 
حقوق بیست گانه عبارت اند از: حق زندگي )مادة 10(؛ به رسمیت شناخته شدن برابر 
نزد قانون )مادة 12(؛ دست رسي به عدالت )مادة 13(؛ آزادي و امنیت اشخاص )مادة 

14(؛ مصون بودن از شکنجه یا رفتارها یا کیفرهاي سنگدالنه، غیر انساني یا خوارکننده 
)مادة 15(؛ مصون بودن از بهره کشي، خشونت و سوء استفاده )مادۀ 16(؛ حمایت از 
تمامیت اشخاص )مادة 17(؛ آزادي نقِل مکان و ملیت )مادة 18(؛ زندگي مستقل و حضور 

در جامعه )مادة 19(؛ تحرک شخصي )مادة 20(؛ آزادي بیان و دست رسي به اطالعات 

)مادة 21(؛ احترام به خلوت و حریم خصوصي )مادة 22(؛ احترام به خانه و خانواده )مادة 
23(؛ آموزش و پرورش )مادة 24(؛ بهداشت )مادة 25(؛ توان بخشي و بازپروري )مادة 
26(؛ کار و اشتغال )مادة 27(؛ استاندارد زندگي مناسب و حمایت اجتماعي )مادة 28(؛ 
شرکت در زندگي سیاسي و عمومي )مادة 29(؛ و شرکت در زندگي فرهنگي، سرگرمي، 

اوقات فراغت و ورزش )مادة 30(.

خود  خالِف  بر  ناتوانان،  حقوق   2007 کنوانسیون  اختیاري  پروتکل  سرانجام، 
به  توجه  با  را   victim واژة  بزه دیده شناسي،  واژگان  از  بهره گیري  با  کنوانسیون، 
نمودهاي بزه دیدگِي زیر پوشِش کنوانسیون )خشونت، آسیب یا سوء استفاده، بدرفتاري، 
بهره کشي، شکنجه، ...(، به معناي بزه دیده به کار برده و بر حق گزارش دادن به کمیتة 
حقوق ناتوانان مبني بر قرباني شدن نقِض مقررات کنوانسیون )مادة 1(، و حق جبران 
زیان واردشده به قرباني نقض مقررات کنوانسیون )مادة 1-4( تأکید مي کند. با توجه 
به حقوق بیست گانة به رسمیت شناخته شده در کنوانسیون 2007 حقوق ناتوانان، به ویژه 
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حق دست رسي به عدالت، هم ترازي حقوق بزه دیده و متهم بر پایة اصل خدشه ناپذیری 
حقوق بین المللی حقوق بشر را مي توان به منزلة اصل راه بردي دادرسي عادالنه در این 

کنوانسیون نیز به شمار آورد.
ب(حمايت از بزه ديدگان سوء استفاده از قدرت اقتصادي

 سوء استفاده از قدرت اقتصادي، که جنبة دیگر سوء استفاده از قدرت را در اعالمیة 
1985 تشکیل مي دهد، به مالك هاي شناخته شدة بین المللي در زمینة رفتار اشخاص 

حقوقي مربوط است که در پرتو مفهوم جرم شناسانة سازمان یافتگي جنائي از یک 
اقتصاد، از سوي دیگر، به مفهوم سازي جرم  سو، و پدیده جهاني شدن حقوق و 
سازمان یافتة فراملي72 در گفتمان سیاست جنائي سازمان ملل انجامیده است. بدین 

مفهوم  با  آنها  پیوند  و  سازمان یافته  جرم هاي  فراملیتِي  ویژگي  به  توجه  با  سان، 
فساد، جرم انگاري فساد را به مثابة یک جرم سازمان یافته یا جرم اقتصادِي مستقل 
مي توان به منزلة نمود برجستة سوء استفاده از قدرت اقتصادي درك کرد73. در این 
میان، سازمان ملل متحد با تصویب چند سند بین المللي مهم، ضمن مبارزه با این 
شکل هاي خطرناك بزه کاري، همواره پیش تاِز حمایت از بزه دیدگان آن و به رسمیت 

شناساندِن حقوق آنان بوده است.
1. جلوه هاي حقوق بزه ديدگاِن جرم هاي سازمان يافتة فراملي

تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرم سازمان یافتة فراملي )زین 
پس، کنوانسیون 2000 پالرمو(74 و سه پروتکل اختیاري آن، نقطة عطِف به رسمیت 
شناخته شدِن حقوق بزه دیدگان خاِص جرم هاي زیِر پوشش آنها ست. در این میان، 
افزون بر کنوانسیون 2000 پالرمو، پروتکل سرکوب و کیفر قاچاِق اشخاص به ویژه زنان 

72. transnational organized crime
73. براي آگاهي بیش تر، ر.ك.: رایجیان 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 کودکان و پیش گیري از آن )زین پس، پروتکل یکم 2000 کنوانسیون پالرمو(75، و 

پروتکل مبارزه با قاچاِق مهاجران زمیني، دریایي و هوایي )زین پس، پروتکل دوم 2000 

کنوانسیون پالرمو(76 سه سند بین المللِي مهم براي پوشش دادن به حقوق بزه دیدگاِن 

جرم هاي سازمان یافتة فراملي اند.
1-1. تجلي حق تأمین امنیت بزه ديدگان و گواهان در كنوانسیون 2000 پالرمو

مادة 24 کنوانسیون 2000 پالرمو زیر عنوان »حفاظت از گواهان« با الهام از مالك هاي 
جهاني بازتاب یافته در اعالمیة 1985 )پاراگراف ت-6(، بر اهمیت حمایت ویژه از 
گواهان جرم هاي سازمان یافته و تأمین امنیت آنان در برابر تهدید، انتقام جویي و نفوِذ 
گروه هاي سازمان یافته تأکید مي کند )بند 1(. بند 2 این ماده با برشمردن تدبیرهاي 
ابزارهاي  با  حفاظتي )از جمله، حفاظت بدني، حفظ هویت، اداي سوگند و گواهي 
فناورانه مانند ویدیو ...(، بر هم ترازي حقوق گواهان و متهمان در دادرسي عادالنه 
تأکید مي کند. افزون بر گواهاني که از سوي طرف هاي پرونده گواهي مي دهند، بند 
4 مقررات این ماده را دربارة بزه دیدگاني که به منزلة گواه77 در دادرسي ها شرکت 

مي کنند، اِعمال پذیر مي داند.
مادة 25، زیر عنوان کمك به بزه دیدگان و حفاظت از آنان، ضمن تأکید بر حق 
تأمین امنیت )بند 1(، حق جبران براي این بزه دیدگان را نیز به رسمیت شناخته 
)بند 2(78، و سرانجام، با الهام از پاراگراف ت-6 اعالمیة 1985 و تأکید 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, suppl -
menting the United Nations Convention against Transnational Organized Crime 
(A/55/383, 15 November, 2000).

77. victims as witnesses
78. این بند با الهام از واژگان اعالمیة 1985، »پرداخت غرامت« و »جبران خسارت« را به منزلة دو ضلع اصلي حق 

جبران براي بزه دیدگان پذیرفته است.
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هم ترازي حقوق متهم )بزه کار( و بزه دیده، ارائة دیدگاه ها و نگراني هاي بزه دیدگان 
را حق آنان در چهارچوب دادرسي عادالنه دانسته است )بند 3(.

1-2. حقوق بزه ديدگان قاچاِق انسان در پروتکل يکم 2000 كنوانسیون پالرمو

پروتکل یکم 2000 کنوانسیون پالرمو با جرم انگاري یکي از خطرناك ترین شکل هاي 

متداوِل جرم سازمان یافته )یعني قاچاِق انسان( به حمایت از آسیب پذیرترین بزه دیدگان 
این جرم )زنان و کودکان( پرداخته و از این رهگذر، حقوق خاصي را براي آنان به رسمیت 
مي شناسد. پاراگراف یکم دیباچه و مادة 2 این پروتکل با الهام از پاراگراف هجدهم 
اعالمیة 1985، حمایت از بزه دیدگان قاچاِق انسان و رعایت کامل حقوق بشِرِ به رسمیت 

شناخته شدۀ بین المللي آنان را یکي از هدف هاي اصلي پروتکل مي شمارد79.

مادة ب-3 نیز در راستاي اصل بنیادِي پذیرفته شده در پروتکل )حمایت ویژه از 
زنان و کودکان بزه دیدة قاچاق(، با نامعتبر و غیر نافذ انگاشتن رضایت آنان به بهره کشي 

و سوء استفاده، به حمایت از تمامیت این بزه دیدگان مي پردازد.
در این میان، مواد 6 تا 8 از بخش دوم پروتکل زیر عنوان حمایت از بزه دیدگان 
قاچاِق انسان مقررات مفصلي را دربارة حقوق آنان دربردارد. این حقوق در سه محور 

)حق بهره مندي از کمك و حمایت، وضعیت بزه دیدگان در دولت هاي میزبان، و حق جبران( 

دسته بندي شده اند. حق تأمین امنیت و اطالع رساني، بهره مندي از مشاورة حقوقي، 
کمک پزشکي، روان شناسانه و مادي شناخته شده ترین حقوق یادشده اند. همچنین، 
ارائة دیدگاه ها و نگراني هاي بزه دیده یکي دیگر از حقوقي است که بر پایة اصل 
هم ترازي حقوق متهم و بزه دیده باید در چهارچوب دادرسي عادالنه احقاق شود )مادة 
ب-2-6(. مواد 3-6 و 6-6 نیز با به کار بردن تعبیر ترمیم80 و پرداخت غرامت81 حق 

اصلي  رکن  بشر  حقوق  زمینة  در  بین المللي  شناخته شده  هنجارهاي  نقض  اعالمیه،  هجدهم  پاراگراف  در   .79
سوءا ستفاده هاي مجرمانه از قدرت شمرده شده است.

80. recovery
81. compensation
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جبران براي بزه دیدگان قاچاِق انسان را به رسمیت شناخته است. سرانجام، مواد 7 و 
8 حقوق ویژه اي را مي شمارند که از ماهیت بزه دیدگي قاچاِق انسان برمي خیزند. این 
حقوق ویژه عبارت اند از: حق اقامت دائم بزه دیدگان در دولت هاي میزبان )مادة 1-7(؛ 
و حق بهره مندي از رفتار بشردوستانه و انساني )مادة 2-7(. در این میان، بازگرداندن 
بزه دیده به موطن اصلي ــ به منزلة حق دولت میزبان در جلوگیري از ورود یا اقامت 
بزه دیده ــ هرگز نباید با حق تابعیت یا حق اقامت و تأمین امنیت وي در تعارض 
باشد. به سخن دیگر، با توجه به اصالت حق تابعیت یا حق اقامت در موارد قاچاِق 
انسان، بازگرداندن بزه دیده فقط باید با در نظر گرفتن امنیت او انجام شود )مادة 8-1(، 
و از این رو، دولت میزبان یا پذیرنده در این موارد همواره باید واقعیت بزه دیده بودن 

شخِص قاچاق شده را در نظر بگیرد )مادة 8-2(.
1-3. حقوق مهاجران بزه ديده در پروتکل دوم 2000 كنوانسیون پالرمو

با توجه به پیوند و ارتباِط دو پدیدة قاچاِق انسان و مهاجرت غیر قانوني با بزه کاري 
سازمان یافتة فراملي، پروتکل دوم 2000 کنوانسیون پالرمو به موضوع قاچاِق مهاجران 
زمیني، دریایي و هوایي اختصاص یافته است. پاراگراف سوم دیباچة این پروتکل با تأکید 
بر ضرورت رفتار انساني با مهاجران و حمایت کامل از حقوق آنان، به شکل نامستقیم به 
اصل دست رسي به عدالت و رفتار منصفانه، به منزلة دو رکن بنیادي حقوق بزه دیدگان 

اشاره مي کند. این موضوع یکي از هدف هاي اصلي پروتکل نیز شمرده شده است 
)مادة 2( که آن را مي توان در راستاي اصل راه بردِي هم ترازي حقوق بزه دیده و متهم 
)بزه کار( درك کرد. مادة 15 پروتکل دوم تنها ماده اي است که واژة بزه دیده را به کار 
مي برد. ولي، مادة 16 بدون به کار بردن این اصطالح به تدبیرهاي حفاظتي و حمایتي 
دربارة مهاجران بزه دیده اختصاص یافته است. مهم ترین بازتاب هاي مالك هاي جهاني 
حقوق بشري در این ماده، نخست به نسِل یکم از حقوق بنیادي بشر )حقوق مدني و 
سیاسي( ــ از جمله، حق زندگي، حق آزادي، و حق امنیت شخصي ــ مربوط مي شود 
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)مادة 1-16(. در این میان، حق اطالع رساني تنها بازتاب منشور بین المللِي حقوق 
بزه دیدگان در مادة 5-16 پروتکل است. سرانجام، بازگرداندن مهاجران قاچاق شده 
در اینجا نیز باید با توجه به حق اقامت دائم بزه دیدگان یا حق تابعیت آنان انجام شود 
)مادة 18(. وانگهي، بازگرداندن یا اِعمال هر حق یا تدبیر دیگري در این پروتکل 
هرگز نباید دیگر هنجارهاي شناخته شده در حقوق بین المللِي حقوق بشر یا حقوق 
بشردوستانة بین المللي )از جمله، اصل منع بازگرداندن پناهندگان82 یا اصوِل به رسمیت 

شناخته شدۀ بین المللي منع تبعیض83( را نقض کند )مادة )1-2( 19(.

2.  تقدم حقوق گواهان و كارشناسان بر بزه ديدگان جرم فساد در كنوانسیون 
سازمان ملل براي مبارزه با فساد ) كنوانسیون 2003 مريدا(84

ـ به منزلة نخستین سند الزام آور بین المللي براي مبارزه با فساد  کنوانسیون 2003 مریداـ 

ــ تحول مهمي  را درجرم انگاري سوء استفاده از قدرت اقتصادي ایجاد کرده است. این 
کنوانسیون به دلیل آماج قرار دادِن جرم هایي که مرتکبان آنها به طور معمول کارگزاران 
دولتي اند، اهمیت فراواني دارد و نشان مي دهد که ارزش هاي بنیادیني چون احترام به 
حاکمیت قانون، درست کاري و پاسخ گویي را باید به منزلة بنیان اصلي توسعه رواج داد 
]118: 16[. کنوانسیون 2003 مریدا، در عین حال، با توجه به این واقعیت که فساد، 
افزون بر یک جرم سازمان یافتة فراملي، به منزلة جرم اقتصادي مستقل نیز به بزه دیدگي 
گروهي افراد جامعة ملي و بین المللي مي انجامد، مادة به نسبت مفصلي را به حمایت 
از حقوق بشر اختصاص داده است. مادة 32 این کنوانسیون با الهام از مواد 24 و 25  
کنوانسیون 2000 پالرمو که حمایت از گواهان را بر حمایت از بزه دیدگان مقدم دانسته 

82. the principle of non-refoulement
در مورد این اصل ر.ك.: کنوانسیون 1951 پناهندگان و پروتکل 1967 آن، در: 

United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545; Ibid, vol. 606, No. 8791.
83. internationally recognized principles of non-discrimination
در مورد این اصول نیز براي نمونه ر.ك.: مادة 2 اعالمیة جهاني حقوق بشر )1948(؛ و پاراگراف 3 اعالمیة 1985.

84. United Nations Convention against Corruption (A/RES/58/4, 31 October, 2003).
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اند، با افزودن کارشناسان85 به صِف افراد شایستة حمایت، بر حق تأمین امنیت آنان تأکید 
ورزیده است. این حق حتي وابستگان و دیگر افراد نزدیک به آنان را به منزلة بزه دیدگان 
نامستقیم دربرمي گیرد )مادة 1-32(. در کنار حق تأمین امنیت گواهان و کارشناسان، که 
به بزه دیدگان نیز تسري مي یابد )4-ب-32(، حق ارائة دیدگاه ها و نگراني هاي بزه دیده، 
به منزلة یکي از حقوق ممتاِز بزه دیدگان، نیز در این کنوانسیون به رسمیت شناخته شده 
است )مادة 5-ب-32(. در این میان، چه در مورد حقوق گواهان و کارشناسان و چه 
دربارة حقوق بزه دیدگان، هم ترازي حقوق بزه دیده و متهم بر پایة اصل خدشه ناپذیری 
حقوق بین المللی حقوق بشر اصل راه بردي نظام حقوق بشرِي بازتاب یافته در کنوانسیون 

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

نتیجه گیري

نظام بین المللِي حقوق بشر مجموعه اصول، هنجارها و مالك هایي است که بر پایة 
آنها شناسایي کرامت و حقوق ذاتي، یکسان و خدشه  ناپذیر انسان ها بنیان آزادي، عدالت 
و صلح در جهان شمرده شده )دیباچة اعالمیة جهاني حقوق بشر( و رواج دادن رعایت 
حقوق بشر و آزادي هاي بنیادي یکي از هدف هاي ملل متحد به شمار مي رود )دیباچة 
میثاق بین المللي حقوق مدني و سیاسي(. در بستر عدالت جنائي بین المللي )با تأکید بر 

سیاست جنائِي سازمان ملل متحد(، بازتاب این اندیشه نخست به شناسایي حقوق 
متهمان و بزه کاران در چهارچوب مفهوم دادرسي عادالنه انجامید و با توجه به تعامِل 
فزایندة دو جنبش حقوق بشر و حمایت از بزه دیده به تدریج به گسترة بزه دیدگان نیز 
کشانده شد؛ به گونه اي که مي توان گفت نظام بین المللِي حقوق بشر به تدریج حقوق 
بزه دیدگان را گسترش داده است ]9:205[. بدین سان، در پرتو هنجارهاي بازتاب یافته 
در منشور بین المللِي حقوق بشر که رعایت اصول دادرسي عادالنه را از حقوق بنیادي 

85. experts
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میثاق حقوق  بزه کاران مي شمارند )مادة 11 اعالمیة جهاني، و مادة 14  متهمان و 
مدني و سیاسي(، مالك هاي بازتاب یافته در منشور بین المللِي حقوق بزه دیدگان نیز 

»دست رسي به عدالت و رفتار منصفانه« را به منزلة حقوق بنیادي بزه دیدگان به رسمیت 
مي شناسند )پاراگراف 4 اعالمیة 1985، و اصول و رهنمودهاي 2006(. در این میان، از 
آنجا که رعایت هم ترازي حقوق بزه دیده و متهم همواره به منزلة اصل راه بردي حقوق 
بشِر بزه دیده مدار بر پایة اصل خدشه ناپذیری حقوق بین المللی حقوق بشر پذیرفته 
شده است، مي توان گفت که حقوق بزه دیده نیز از رکن هاي دادرسي عادالنة مدرن 

و امروزي به شمار مي روند.
با وجود این، از آنجا که رعایت حقوق بشر را همواره باید از رهگذر قانون حمایت کرد 
)دیباچة اعالمیة جهاني(، گرانیگاه این قانون گذاري را در عرصة حقوق بشِر بزه دیده مدار 
باید در قوانین اساسِي نظام هاي حقوق داخلي جست و جو کرد. به سخن دیگر، قانون 
اساسي بازتاب دهندة همان هنجارهاي نظام بین المللِي حقوق بشر در قلمرو نظام حقوق 
داخلي است که تصویب قوانین عادي را مي توان ضمانت اجراي اصول آن قرار داد. 
براي نمونه، افزون بر سندهاي بین المللِي حقوق بشري که با جرم انگاري نقض این 
حقوق، از بزه دیدگان آنها نیز حمایت مي کنند )مانند کنوانسیون منع شکنجه1984، 
کنوانسیون منع ناپدیدسازي اجباري اشخاص 2007 و...(، قانون اساسي ایران با به 

رسمیت شناختن هنجارها و مالك هاي حقوق بشر و آزادي هاي بنیادي، راه را براي 
جرم انگاري و در نتیجه، حمایت از بزه دیدگان نقض این هنجارها در قوانین کیفري 
ملي هموار ساخته است. در قانون اساسي، افزون بر حق دادخواهي )اصل 34(، اصل 
قانونمندي جرم و مجازات )اصل 36(، و فرض بي گناهي )اصل 37(، نه تنها هر گونه 
شکنجْه منع شده )اصل 38( و براي مرتکب آن در قوانین کیفري مجازات تعیین 
شده است )مواد 578 و 579 ق.م.ا. 1375(، بلکه هتک حرمت و حیثیت کسي که به 
حکم قانون دستگیر، بازداشت، زنداني یا تبعید شده، به هر شکل ممنوع )اصل 39( و 

تحول حقوق جهانی بزه دیدگان
مهرداد رایجیان اصلی



180 شماره 56 و 57
پاییز و زمستان 1385

موجب مجازات شناخته شده است )مادة 570 ق.م.ا. 1375(86.
از نظرگاه عدالت جنائي، این اصول را مي توان بستر مناسبي براي رعایت هم ترازي 
حقوق متهم )بزه کار( و بزه دیده در چهارچوب دادرسي عادالنه به شمار آورد که از رهگذر 
قوانین عادْي برخي از مالك هاي منشور بین المللِي حقوق بزه دیدگان را نیز بازتاب 
مي دهند. براي نمونه، » قانون احترام به آزادیهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي« 
)1383/2/15(87، ضمن بازتاب دادن هنجارهاي نظام بین المللِي حقوق بشر در عنوان 
خود، بر مهم ترین مالك هاي حقوق بشِرِ بزه دیده مدار نیز تأکید مي ورزد. بر این پایه، 
تصریِح بند 4 ماده واحدة این قانون به رعایت کامِل اخالق و موازین اسالمي نسبت به 
همه را مي توان در راستاي حق بهره مندي از رفتار منصفانه ارزیابي کرد. همچنین، حق 
خانواده هر شخِص دستگیرشده به مطلع شدن از جریان دست گیري و بازداشت )بند 
5 همان ماده واحده( را مي توان هم سو با مالك هاي حقوق بزه دیدگان در کنوانسیون 

بین المللي 2007 دربارة جنایت ناپدیدسازي اجباري قلمداد کرد.
قانون جامع حمایت از معلوالن )1383/2/16(88 و قانون ساختار نظام جامع رفاه و 

تأمین اجتماعي )1383/2/21(89 نیز هم سو با کنوانسیون 2007 حقوق ناتوانان برخي از 

مهم ترین حقوق این افراد آسیب پذیر را بازتاب مي دهند. افزون بر تعریف معلول )ناتوان( 
در تبصرة 1 نخستین قانون، بستر مناسبي در این قانون براي بهره مندي ناتوانان از حق 
خدمات توان بخشي، حمایتي، آموزشي و حرفه آموزي، از جمله در این موارد، فراهم آمده 
است: حق استفاده از امکانات ورزشي، تفریحي، فرهنگي …؛ حق بیمه؛ حق اشتغال 
و مسکن؛ و حق آموزش رایگان. قانون ساختار نظام جامع نیز قلمرو حمایت از افراد 

86. همچنین، ر.ك.: بندهاي 5 و 9 مادة واحده قانون احترام به آزادیهاي مشروع و حقوق شهروندي )1383/2/15-
مجلس شوراي اسالمي(.

87. روزنامه رسمي، شماره 17249، 1383/3/2.
88. روزنامه رسمي، شماره 17264، 1383/3/20.

89. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعي )به همراه توضیحات و فهرست موضوعي(؛ دفتر حقوقي و قوانین 
و مقررات وزارت رفاه و تأمین اجتماعي، مؤسسه فرهنگي-هنري آهنگ آتیه، 1383.
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آسیب پذیر را به کودکان و زنان بي سرپرست، و سالمندان مي گستراند )مادة ج، ط-1(. 
این نظام حمایتي در مادة 3 آیین نامة چتر ایمني رفاه اجتماعي )1384/3/22-هیئت 
وزیران(90، افزون بر آسیب پذیران پیشین، به بیکاران، معتادان، و بیماران مزمن جسمي 
و رواني نیز تسري یافته است. همچنین، »منشور حقوق و مسؤولیت هاي زنان در نظام 
جمهوري اسالمي ایران« )1383/6/31-شوراي عالي انقالب فرهنگي(91 نخستین سند 
رسمي داخلي است که فهرست فراگیري از حقوق زنان را دسته بندي مي کند. در این 
میان، حقوق هجده گانة قضائي زنان در فصل پنجم این منشور را مي توان زمینه ساِز 
حقوق هم تراز بزه دیده و متهم )بزه کار( در چهارچوب دادرسي عادالنه به شمار آورد 

که البته باید از رهگذر قوانین آیین دادرسي کیفري تضمین شوند.
در راستاي احقاق سریع و مناسب حقوق طرف هاي دعوا )از جمله، بزه دیدگان( 
در فرایند آیین دادرسي کیفري، طرح جامع رفع اطالة دادرسي )1384/7/30-مصوب 
رئیس قوة قضائیه(92 بر احقاق حقوق آنان از رهگذر سازوکار ارشاد و معاضدت قضائي 
تأکید کرده است. یکي از مهم ترین نوآوري هاي این طرح سازوکار وکالت معاضدتي 
نام  دارد که در صورت پیش بیني آن در قانون آیین دادرسي کیفري مي تواند به حمایت 

حقوقي از بزه دیدگان بیش تر کمک کند.
سرانجام، قانون مبارزه با قاچاق انسان )1383/4/28(93، که با الهام مستقیم ولي 
ناقص از پروتکل یکم 2000 کنوانسیون پالرمو تصویب شده است، ضمن به رسمیت 
شناختن بزه دیدگان خاِص قاچاق انسان )با تأکید بر زنان و کودکان(، به حمایت کیفري 

ویژه از آنان بسنده کرده است.
یکي از سنجه هاي ارزیابي نظام عدالت جنائي کنکاش در هدف دادرسي هاي کیفري 

90. روزنامه رسمي، شماره 17575، 1384/4/11.
91. روزنامه رسمي، شماره 17383، 1383/8/9.

92. روزنامه رسمي، شماره 17687، 1384/8/22.

93. روزنامه رسمي، شماره 17334، 1383/6/11.
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است. هدف اصلي این دادرسي ها عبارت است از محکومیت و اِعمال کیفر متناسب نسبت 
به بزه کار و تبرئة فرد بي گناه. هدف دیگر این دادرسي ها را مي توان پرهیز از تحمیل 
درد و رنج، دردسرها یا کیفر افزون بر کساني دانست که در راستاي تحقق هدف اصلي 
نقش دارند. از این نظرگاه، مي توان گفت که متهم باید به منزلة کانون اصلي دادرسي هاي 
کیفري باقي بماند و از این رو، اشتباه هاي قضائي و محکومیت نادرسِت افراد بي گناه یکي 

از خطرهاي مهمي است که همواره نظام عدالت جنائي را تهدید می کند.
اگر چه این مسأله ممکن است با نگرش یا روي کرد دولت نسبت به این نظام 
تفاوت داشته باشد، به نظر مي رسد که در نگرش دولت هدف این نظام باید کاهش 
جرم از رهگذر پیش گیري از بزه کاري، اجراي منصفانه و اثربخش عدالت، و رواج دادن 
اطمینان از حاکمیت قانون باشد. همچنین، دولت باید خود را پاي بند به هم تراز کردن 
حقوق بزه دیدگان و متهمان بسازد. زیرا، تردیدي نیست که وزنة عدالت جنائي پیش 
از این بیش تر به سود متهمان سنگیني کرده است. در این میان، نباید فراموش کرد 
که تمایز مهمي میان آنچه حقوق شکلي براي بزه دیدگان )یعني حقوقي که به فرایند 
دادرسي مربوط مي شوند( و حقوق خدماتي یا خدمات حمایتي )یعني حقوق و خدماتي 
که حتي بیرون از نظام عدالت جنائي و دادرسي هاي کیفري ممکن است براي حمایت 
از بزه دیده به کار بسته شوند( وجود دارد. اگر چه حقوق خدماتي به طور کلي اثر اندکي 
بر وضعیت متهمان مي گذارند، حقوق شکلي بیش تر ممکن است حقوق متهمان را 
پایمال کنند. به سخن دیگر، نظام عدالت جنائي با تمرکز بر مفهوم هم ترازي حقوق 
بزه دیده و متهم ممکن است انتظارهاي نادرستي را براي بزه دیدگان، خانوادة آنان و 
حتي جامعه ایجاد کند و در عین حال، به نادیده گرفته شدن برخي از حقوق متهمان 
بینجامد. در نتیجه، در به کار بستن راه برد هم ترازي در بستر دادرسي عادالنه، نظام 
عدالت جنائي همواره باید مراقب باشد که منافع بزه دیدگان به ابزاري براي نقض 
حقوق متهمان تبدیل نشود. دادرسي عادالنه تنها در این سطح است که مي تواند بر 
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