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 چکیده:
آن ها جبران نمی شود. در حقیقت پر واضح است که افرادی که قربانی یک جرم خشونت بار و سنگین می شوند با مجازات مجرم، صدمات وارد بر جسم و روح  

روان آسیب دیده اکثر قربانیان به چیزی بیش ازاجرای صرف عدالت کیفری نیاز دارند و به رسمیت شناختن رنج و درد آن ها به منظور کمک به بازسازی روح و 

رسیدگی حمایت می کند . حامیان عدالت ترمیمی به حق فرایند  در شان ضروری است. در سال های اخیر عدالت ترمیمی قویا از دخالت و مشارکت قربانیان

و این امر کمک می یادآوری می کنند که حضور قربانی در فرایند رسیدگی می تواند این احساس را در قربانیان تقویت کند که دیدگاه ها و نظراتشان دیده شده 

 کند روح و روان خود را سریع تر ترمیم کنند.

 .می پردازدکت قربانیان در فرایند دادرسی دیوان کیفری بین المللی و ارتباط آن با عدالت ترمیمی به مساله مشار این نوشتار

 عدالت ترمیمی، مشارکت، دیوان کیفری بین المللی، اساسنامه دیوان کلمات کلیدی:

 

 مقدمه: -1

 المللیبین کیفری محاکم در دهندمی را کیفری رسیدگی و فرایند در قربانیان به مشارکت اجازه ملی قضایی هایسیستم از برخی که حالی در

 و نورنبرگ و توکیو المللیبین نظامی هایمحکمه مانند نیز یوگسلاوی المللیبین کیفری دادگاه در که چنان. اند شده سپرده فراموشی به قربانیان

باشد که پاسخی در واقع سزا دادن و مجازات کردن مجرمان هدف اصلی می .هستند شده فراموش و ندارند مستقلی صدای قربانیان رواندا همچنین

باشد. در این رویکرد مجازات مجرم نوعی عدالت را برای خاتمه مصونیت برای نقض حقوق بشر و جرایم ارتکابی در طول مخاصمات مسلحانه می

تی در تعقیب و مجازات مجرم در طول رسیدگی و محاکمه ندارد و در نتیجه برای قربانی به همراه دارد. بنابراین قربانیان هیچ گونه مشارکت و دخال

  1های کیفری محدود شده است.و صرفا نقش آنها به شاهد در دادرسی ر دادگاه و در حضور قضات را ندارندحق بازگو کردن درد و رنجش د

یکدلی و پشیمانی  شود که به میان آنها میدر گیری عاطفی  بهحضور قربانی در جلسات دادرسی و تعامل وی با متهم منجر رسد که به نظر می

 های روحی قربانی ترمیم و التیام یابد.ها و زخمو از رهگذر آن ممکن است آسیبشود منجر می
 

 تبیین عدالت ترمیمی  -2
نتایج خاص آن ، مورد اعتراض و انتقاد ها ، عملکرد و های آخر قرن بیستم نظریه عدالت کیفری مبتنی بر سرکوب و جزا به دلیل ویژگیاز دهه

 شناسان قرار گرفت.نظریه پردازان حقوق کیفری و جرم

مطابق گزارش دبیرخانه سازمان ملل متحد، در اواخر قرن بیستم، میزان جرایم گزارش شده در سطح جهان، سالیانه به طور متوسط پنج درصد 

 ی رویکرد کیفری و اصلاح و درمان داشته است.این حقیقت دلالت بر ناکارآمد 2دهد.افزایش نشان می

گرا هم قربانی ، هم مجرم و هم جامعه را در فرایند عدالت کیفری به نفع اعمال اعتقاد منتقدین بر این است که عدالت کیفری سزادهنده و مکافات 

نداده است.پس از گذشت مدت زمانی از انتقادات علیه  هااقتدار عمومی از طریق قوانین کیفری نادیده گرفته یا حداقل نقشی در خور توجه به آن

ای فراهم شد که دیدگاه نوین و جامعی نسبت به منافع قربانی، مجرم و جامعه ظهور نماید و هر کسی ایفاگر سیستم عدالت کیفری مرسوم ، زمینه

 منافع قربانی ، مجرم و دستگاه عدالت کیفری است. نقش شایسته و منتفع از نفع بایسته خویش گردد و این رویکرد در صدد ایجاد توازن بین

دارد تر را عرضه میتر و مردمیتر، انسانیتر ، کارآمداین دیدگاه از عدالت که به نام عدالت ترمیمی معروف شده است، ادعا دارد که روشی کم هزینه

عنصری اساسی و اصلی است. این ترمیم  3در واقع در عدالت ترمیمی، ترمیم و جبران و البته چنین ادعایی را در عمل و تجربه هم ثابت کرده است.

های اجتماعی، احیای موقعیت های ایجاد شده در بافتو بازسازی شامل بازسازی و احیای روابط انسانی مختل شده به واسطه جرم، ترمیم گسست

ارد شده بر قربانی، و نیز مشارکت فعال و سازنده اصحاب دعوای کیفری و جامعه در های روانی واجتماعی و حقوقی قربانی در جامعه، درمان ضربه

شود. بنابراین، عدالت ترمیمی فرآیندی است که به وسیله آن تمام اشخاصی که در حادثه مجرمانه دخالت دارند و یا در حل مسائل ناشی از جرم می
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رکت یکدیگر در مورد آثار و نتایج عمل مجرمانه و آینده قربانی و مجرم و جامعه بعد از وقوع آیند تا با مشامقابله با آن ذینفع هستند، گرد هم می

 کند:گونه تعریف میاندیشی کنند. مارتین رایت انگلیسی، عدالت ترمیمی را اینجرم، چاره

اجتماعی مجرم، توازن و تعادل ایجاد نماید و کند تا بین منافع قربانی و جامعه و نیاز به بازپذیری عدالت ترمیمی عدالتی است که تلاش می»

کوشد تا ترمیم و بهبود وضعیت قربانی را در حد امکان، عملی ساخته و در این مسیر تمام اشخاصی را که به نحوی در حادثه مجرمانه نفعی می

مشارکت فعال و سازنده برای ایجاد چنین توازنی ها، نمایندگان جامعه و مقامات عدالت کیفری(، جهت دارند، )مانند قربانی، مجرم، وابستگان آن

 «4گرد هم آورد

که بسترهای اجرایی آن در باشد، الملل نیز همانند حقوق داخلی یک ضرورت و نیاز میهای ترمیمی در سطح حقوق بینبه کارگیری روش

 اساسنامه دیوان  و سایر اسناد مرتبط وجود دارد.

 مشارکت قربانی و عدالت ترمیمی -3
دهد که قربانیان به چیزی بیشتر از تحقیقات نشان می 5.دیدگان در تحّقق عدالت استهای بنیادین عدالت ترمیمی مشارکت بزهاز ویژگییکی 

گردد، آنها احساس آرامش بیشتری ها اعطا میمجازات نیاز دارند. هنگامی که به قربانیان نقش فعالی در فرایند رسیدگی به جرایم ارتکابی علیه آن

نماید. به این ترتیب مشارکت بیشتر قربانی در رسیدگی به جرم جویی بعد از ارتکاب جرم در آنها فروکش میابند و در عین حال حس انتقامیمی

جویانه خود های ارتکاب جرم آثار بازدارنده بیشتری حداقل در ارتباط با جرایم انتقامارتکابی و رودررو شدن آنها با مجرم و اطلاع یافتن از انگیزه

 6.قربانیان خواهد داشت

گویی به این سؤال است که برای قربانی چه است. چون در صدد پاسخ «اصلاح عدم تعادل و ترمیم روابط شکسته شده» هدف عدالت ترمیمی، 

ی از جامعه در نظر گرفته شوند توان بیان داشت که مجرمان هم مردمی همانند ما هستند که باید به عنوان بخشکاری باید انجام شود. در پاسخ می

  7اند آگاه شوند.دیدگان و قربانیان وارد کردههایی که به بزهولی باید مجرمان تحت کنترل باشند تا جرم جدیدی مرتکب نشوند و از آسیب

قربانیان و همچنین اعضا خانواده قربانی های عدالت ترمیمی برای نیل به این اهداف تسهیل ارتباط رودررو بین مجرمان و یکی از مهمترین برنامه

ها داشته شرح که جرم، روی آن شوند تا تاثیری رااست تا در چنین جلساتی، مجرمان  برای رفتارشان حساب پس دهند و قربانیان نیز تشویق می

 8دهند.

 دیوان کیفری بین المللی ومشارکت قربانیان  -4

الملل کنندگان اساسنامه و آیین دادرسی و ادله دیوان بینالملل اختصاصی، تدوینهای دو دادگاه بیننامهدیدگان دراساسخلأ ناشی از عدم توجه بزه

ژرمنی وجود  -دیدگان در دادرسی مشابه با آن چه در حقوق برخی کشورهای دارای نظام رومیای برای مشارکت بزهرا بر آن داشت تا حقوق بالقوه

اند، به ویژه حق بنیادین سطوح مهم رسیدگی از حق شنیده شدن در برابر دیوان برخوردار شدهدیدگان در تمامیزهدارد، به آنان تفویض نمایند. ب

 معرفی نماینده حقوقی از طریق ارائه وکیلی به انتخاب خود.

دارد که زمانی که ر خاص اشعار میکند. این پاراگراف به طودیدگان در دیوان اشاره میاساسنامه به امکان مشارکت بزه 68پاراگراف سوم ماده 

هایشان در سطوح مختلف رسیدگی که توسط دیوان دیدگان تحت تأثیر قرار گیرد، آنان اجازه خواهند داشت که عقاید و نگرانیمنافع شخصی بزه

ه دیوان نیز به مشارکت بزه دیدگان آیین دادرسی و ادل 91، و 99، 898هم چنین قاعده  9مناسب تشخیص داده شود، ابراز شده و مد نظر قرار گیرد.

 در فرایند دادرسی و رسیدگی توجه کرده است.

دیدگان در طول فعالیت دادستان در فرآیند رسیدگی وجود دارد: تقاضای محکومیت متهم و دو هدف عمده برای مشارکت بزه»به طور کلی، 

توانند در خاتمه محاکمه و اخذ شود که آنها میری با این نظریه توجیه میهای کیفدیدگان در دادرسیدریافت غرامت، غایت و نهایت مشارکت بزه

 «19نتیجه، غرامت دریافت نمایند.

میلادی( و نیز  2996، نخستین فرد تحویل داده شده به دیوان )در سال «اتحادیه ی میهن پرستان کنگو»توماس لوبانگا، بنیانگذار و رهبر سابق 

( می باشد. لوبانگا به جهت استخدام اجباری کودکان و استفاده از آنها برای 2912کیفری بین المللی )در سال  اولین فرد محکوم شده در دیوان

 سال زندان محکوم گردید. 14 در نهایت بهمسلحانه  اتمشارکت فعالانه در مخاصم

 عدالت تاریخ در بار نخستین برای کرد؛ امروز نشان خاطر لوبانگا توماس اتهامات تایید جلسه برابر در خویش اظهارات نخستین در والین لوک

 .بگویند خود از و نمایند ابراز خود وکلای طریق از را خویش های نگرانی دل و نظرات توانند می قربانیان  المللی بین کیفری

 می فرا گوش شما سخنان به بسیاری دقت با ما: داشت اظهار قربانیان به2996 نوامبر28 لوبانگادر اتهامات تایید جلسه در مقدماتی شعبه رییس

 11will باشد اساسنامه منظر از ویژه به بسیاری اهمیت دارای نمایید می بیان شما که چه ان شاید زیرا دهیم،

 حضور دیوان در شخصا دیده بزه لوبانگاسه محاکمه امادر پذیرد، می صورت قانونی نمایندگان رهگذر از معمولا دیوان های دادرسی در مشارکت

 .یافتند

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 های عنوان با و شده گذاری کد شکل به لوبانگا اتهامات تایید جلسه در کننده شرکت قربانیانهم چنین به منظور حفظ امنیت و حفاظت از آنان، 

a/001,a/002 و a/003 شدند حاضر دیوان در. 

 نتیجه: -5

 در بار نخستین برای. اید می شمار به دیوان فرد به منحصر های ویژکی از المللی، بین های جنایت قربانیان به ها دادرسی در مشارکت حق اعطای

 بازگو را خود های نگرانی دل و ها دیدگاه و یافته حضور دادرسان برابر در مستقیم طور به توانند می دیدگان بزه المللی، بین کیفری عدالت تاریخ

 و یافته حضور استماع جلسات در تواند می اکنون پرداخت، می نقش ایفای به جرم اثبات برای شاهدی عنوان به تنها این از پیش که قربانی،. نمایند

 نماینده یک معرفی نیازمند دیوان، در حضور امکان برای المللی بین های جنایت بازماندگان عظیم خیل علاوه، به. بگوید سخن خود های دغدغه از

 شود. می محقق آنان نمایندگان و وکلا طریق از ها دادرسی در  دیدگان بزه مشارکت رو این از. هستند قانونی

 

 

 

 

Restorative justice and the participation of victims in the 

International Criminal Court 
) referring to Case of the Prosecutor v.  Thomas Lubanga Dyilo( 

Dr. Fateme sadat Ghoreishi 
Department of  Law, University of  Paym noor, E-mail: Fateme.ghoreishi@gmail.com 

Abstract: 
If one has ever been the victim of a serious crime, it is very clear that the harm does not necessarily end when the criminal action 

does. Many victims require justice and public recognition of their suffering in order to be restoredor aided in their recovery .The 

relatively recent theory of restorative justice strongly supports victim involvement in the proceedings against their offender. 
Advocates of restorative justice feel that actual participation in the process is important to victims’ sense of recovery as well as future 
well-being. The International Criminal Court (ICC) has recognized the importance of granting the victims of mass atrocities a forum 

in which to be heard and, perhaps, healed. This article tries to examine the relationship between victims' participation and restorative 

justice. 

Key words: Restorative justice,  participation , International Criminal Court, statute 
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