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چکیده
در تحقیق پیش رو ،وضعیت و نگرش بزهدیدگان (قربانیان) جنای ات ب ی الملل ی ،موض و ال لی مطالع و
بحث حاضر میباشد؛ اگرچ ای امر روش است ک دیدگاه قربانیان در گفتمان حقوق بشر نمیتوان د ج دا
از ارگانهای دیگر جامع مورد بررسی قرار گیرد؛ بنابرای ممک است دولتها با توج ب ساختار دول ت و
وجود حاکمیت آن ،موضو را تحلیل کنند و یا ملتها ح ق خ ود را در قال ع تعی ی سرنوش ت و توس ع ،
تعقیع و تحلیل نمایند .البت نگرش مذهبی و وجود ادیان نیز مالک نظامهای ارزشی را تعیی میکنن د و ب
دنبال آن ،نهادهای سیاسی و اجتماعی ب دنبال مبنایی قانونی برای ب دس تآوردن مقال د و اه دا خ ود
هستند .باید اذعان داشت دیدگاههای ای فعاالن ممک است ب حقوق بشر نزدیک باشد؛ ولی اغلع با توج
ب وضعیت و مواضع قدرت آنها و ابزارهای کم و بیشی ک در اختیار دارند ،متف اوت م یش ود؛ بن ابرای در
ای تحقیق ،ب مطالع مفهوم و مصادیق قربانی ،جبران خسارت و نق ف احش حق وق و متعاقب ا ش یوهه ای
تکمیل ی جب ران خس ارات قربانی ان ب ر مبن ای قواع د حق وق ب ی المل ل کیف ری ن وی و ب خص و
«دستورالعملهای اساسی سازمان ملل متحد درباره حق جبران خسارت برای قربانیان نق فاحش و گسترده
حقوق بشر و حقوق بشردوستان » مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 5002م پرداخت خواه د
شد.
واژگان کلیدي :جبران ترمیمی ،جبران خس ارت ،جنای ات ب ی الملل ی ،دس تورالعمل س ازمان مل ل متح د،
قربانی.

تاریخ دریافت 9 :دی 7991

تاریخ پذیرش 6 :اسفند 7991

 استادیار گروه حقوق دانشگاه قم.)tohidi2004@yahoo.com( :

مقدمه
در جنایات بینالمللی ،قربانیان اغلب خود را در وضعیت آسیبپذیرِ نادیدهانگاشتهشددن
و رهاسازی میبینند و به مراقبدت ،توجده و بده رسدمیتشدناختن مملدی سیمدتمهدای
حفاظت از حقوق بشر ،نیازمندند .در بیان موقعیت و وضدعیت قربانیدانی ده وضدعیت
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نامناسبی دارند ،دبیر ل سابق یونمدوو بده مناسدبت بیمدتمین سدالگرد امجمیده ج دانی
حقوق بشر اذمان میدارد:
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ناله و گریهای ه از قربانیان جنایات بدینالمللدی شدنیده مدیشدود،
هرگز از اسفبارترین قربانیان هم شنیده نشده اسدت .ایندان در یدی
امصار سا ت بودهاند .هر زمان ه حقوق بشر به یور امل زیر پدا
گذاشته شده ،سووت و بدیتحر دی بددون اینوده اثدری در تداریخ
بماند ،غالب شده است .در حافظه تاریخ فقد مبدارات و مملودرد
مانی ه قادر به مدیریت زنددگی خدود ،حتدی بده میدزان ندا یز
بودهاند ،یا تجش ردهاند ه مدیریت نند ،باقی اسدت .هندوز هدم
تعداد زیادی از مردان ،زنان و ود ان وجود دارند ه به ملت فقر،
ترور و دروغ رامت ذاتی وانمانی خود را فراموش رده یا تدجش
برای تضمین به رسمیتشناختن این رامدت ،توسد دیگدران را از
یاد برده اند .ا ثر آن ا خداموش اندد و تن دا تعدداد مدی از قربانیدان
شوایت رده و شوایت آن ا نیز شنیده شده اسدت و ایدن در حدا
حاضر ،ب تر از سووت و خاموشی است.
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اگر همه قربانیان وضعیت مشداب ی بدرای بدحبت دردن داشدته باشدند ،مدیتوانندد
وضعیت خود را با مبارات مشاب ی وبف نند .در نتیجه میتوان ف مید آنچه در مدورد
ماهیت و مامالشمولی حقوق بشر از زبان قربانیان شدنیده مدیشدود ،نمدبت بده دیددگاه
رهبران مذهبی و یا سیاسی ،متفاوت است .بر این اساس ،مناسب اسدت مف دوم حقدوق
1. René Maheu, in: Preface to Birthright of Man, an anthology of texts or human rights
prepared under the direction of Jeanne Hersch, UNESCO, 1968.

بشر از منظر قربانیان توبیف شود ،نه از منظر افرادی ه در موضع قدرت قدرار دارندد
بنابراین بدون ف میدن مف وم «قربانی» و «حق قربدانی بدرای جبدران خمدارت» ،روشدن
اسددت مددانی دده قربددانی نقددی فدداحک و سیمددتماتیخ حقددوق بشددرند ،خددود را در
وضعیتهای گوناگون ون مخابمات مملحانه و یا نقدی حقدوق ،از جملده حقدوق
داخلی خواهند دید ،در حالی ه ذات بشر ،ممتحق برخورداری از حقوق و آزادیهدای
اساسی تقدیس شده در امجمیه ج انی حقوق بشر و دیگر اسدناد حقدوق بشدری اسدت
ذیل را نام برد:
استی های حقوقی یعنی نا ارآمد و نا افی بدودن قدوانین داخلدی و نظدم اجتمدامی،
محدودیت حوزه و محتوای قوانین ،موانع دسترسدی و محددودیت سداختار دادگداههدا،
موانع سیاسی ه از بی میلی حا مان و جوامع به پذیرفتن خجفی ه مرتودب شددهاندد،
ناشی می شود ،موانع اقتصادی ه از مبود یدا نامادنندهیدودن توزیدع مندابع سر شدمه
می گیرد ،مدم قدرت و اختیارنداشتن قربانیان به دلیل نبود آگاهی و توانایی برای تقددیم
و تعقیب دماوی خود.
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همه این موامل در یبقهبندی و دستهبندی میزان آسیبپذیری قربانیان به ویژه زندان،
ود ان ،امضای گروه های نژادی ،قومی ،مذهبی و یا حتی ناتوانان جمدمی و روحدی و
بمیاری گروههای دیگر تأثیرگذار است.

 .1تکامل حقوق بینالملل کیفري
در حقوق بینالملل مرفی ،شورها موضوع ابلی حقوق بینالمللاند تا جایی ه امما
متخلفانه ارتواب یافته به وسیله آن ا ،ضمانت اجراها و جبرانهایی ه برقرار مدیشدوند،

1. See further, Th eo van Boven, Special Rapporteur, Study concerning the right to restitution,
compensation and rehabilitation for victims of gross violations of human rights and
fundamental freedoms (fi nal report) , UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/8, chapter VI
(National Law and Practice).

1

موضوع ابلی رواب میان شورها و ممئولیت میان شورهاست .نظر مشورتی در ایدن
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ولی بزهدیدگان ،قربانی اختجف میان حق و واقعیتاند ه از جمله آن ا میتدوان مدوارد
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باره در رأی دیوان دائمی دادگمتری در قضیه ارخانه وزوف گفتده شدده اسدت .ایدن
ممئله یوی از ابو حقوق بین الملل است ه نقی یخ تع د ،متضمن قبو به جبران،
به شول افی و مماوی است.
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مدتهای یوننی ،تا زمانی ه حمایت بینالمللی از حقوق بشر هندوز امدجم نشدده
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بود ،تخلفات بورتگرفته به وسیله شورها ملیه اتباع خود ،اساسدا موضدومی داخلدی
تلقی میشد و تخلفات بورت گرفته به وسیله یخ شور ملیه اتباع شور دیگدر ،فقد
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حق اقامه دموا را برای شور به منوان دفاع از حق خود به وجود میآورد .این نظدر تدا
زمان جنگ ج انی دوم و با بده رسدمیتشدناختن ایدن امدر ده حقدوق بشدر موضدوع
انحصاری حقوق داخلی نیمت و قربانیان نقی حقوق بشر ،حق تعقیب دماوی خود را
برای جبران خمارت و دریافت غرامت ،پیک از موانیزم دادگاههای ملی و احتمان پیک
از محا م بینالمللی دارند ،ادامه یافت.
در نتیجه ،در شرحهایی ه بر اسناد حقوق بشری بینالمللی نوشته شده بدود ،مبدانی
قانونی برای حق جبران و غرامت ،ممتحوم شده و امدروزه بده بدورت گمدتردهای بده
تصویب شورها رسیده است .مجوه بر ایدن ،در حقدوق رویدهای دون ار دان (شدبه)
قضایی بین المللی شامل دیوان اروپایی حقوق بشر ،دیوان بین امریوایی حقوق بشر نیدز
توامل یافت و معنا و مف وم دسترسی به جبران مؤثر در یخ سطح ملدی یدا بدینالمللدی
شول منمجمی به خود گرفت.
در این مجا  ،درباره پیشرفت های بورت گرفته در مدورد جبدران خمدارت ده در
اسناد حقوق بشری نیز مطرح شده است ،با تأ ید بر محتوای قانونی این حقدوق ،بحد
خواهیم رد و توجه ویژهای بر ابو و دستورالعملهای اساسدی سدازمان ملدل متحدد
درباره حق جبران خمارت برای قربانیان نقی فاحک و گمترده حقوق بشدر و حقدوق
بشردوستانه ه شول ن ایی آن به وسیله مجمع ممدومی سدازمان ملدل در سدا 5002م
پذیرفتدده شددده اسددت ،خددواهیم داشددت و مراحلددی از دوره یددوننی مربددو بدده تنظددیم
1. Permanent Court of International Justice, Ser. A, No. 9 at 21 (1927).

سیاستها و قوامد قربانی محدور را نشدان خدواهیم داد 7.اگر ده شدواف میدان حدق و
واقعیددت در پرتددو الزامددات مدددالت ترمیمددی هنددوز هددم بدداقی اسددت ولددی ابددو و
دستورالعملهای اساسی ،با افزایک آگاهی حقوق قربانیان منطبق میباشد .ایدن توجده و
مشار ت قربانیان در جریان رسیدگی پیک از دیوان یفری بینالمللی و توجده ویدژهای
ه به قربانیان گذشته و حاضر نژادپرستی و تبعدیی ندژادی در اسدناد پذیرفتدهشدده در
نفرانس بینالمللی ملیه نژادپرستی ،تبعدیی ندژادی ،بیگاندههراسدی ( )Xenophobiaو

 .2حق جبران خسارت در اسناد بینالمللی
حق بنیادین جبران خمارت ،دو جنبه دارد  5بُعد رویدهای و بُعدد اثبداتی .بُعدد رویدهای،
شامل فراهم ردن راه حلهای مؤثر داخلدی از راه دسترسدی ممداوی و بددون مدانع بده
دادگاه است .همچنین ،این حق بر ندین سند بینالمللی متوی اسدت ده بده بدورت
گمترده به وسیله دولت ها پذیرفته شده است :امجمیده ج دانی حقدوق بشدر (مداده ،)8
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده  ،)75میثداق بدینالمللدی امحدای هرگونده
تبعیی نژادی (ماده  ،)6میثداق ضددترور و دیگدر رفتدارهدا و مجدازاتهدای ظالمانده،
غیرانمانی و ترذیلی (ماده  ،)71میثداق حقدوق دودک (مداده  ،)99معاهدده بدینالمللدی
حمایت از اشخاص در برابر ناپدیدشدن اجباری (ماده  .)51البته حق جبران خمارت در
ندین معاهده منطقه ای نیز مورد حمایت قرار گرفته است از جمله :منشدور آفریقدایی
حقوق بشر (ماده  ،)1میثاق امریوایی حقوق بشر (ماده  ،)52میثداق اروپدایی حمایدت از
حقوق بشر و آزادیهای اساسی (ماده .)79
7901م درباره حقوق و مرفهای جنگ در سرزمینها (ماده  ،)9پروتولهای الحاقی بده
1. United Nations General Assembly resolution 60/147, 16 December 2005.
2. See in particular Dinah Shelton, Remedies in International Human Rights Law (2nd
edition) , Oxford, 2005, 7 ff.
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همچنین ،اسناد بینالمللی بشردوستانه نیز وجود دارد ه مبارتاند از :معاهدده نهده
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تعصبات مربویه وجود دارد ،نشان داده شده است.
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نوانمیون ژنو  50آگوست 7919م مربو به حمایت از قربانیان مخابدمات ممدلحانه
بینالمللی (پروتول  ،7ماده  ،)79اساسنامه رم دیوان یفری بینالمللی (مدواد  68و .)12
گر ه نوته قابل تأمل آن است ه مف وم جبران خمارت در این اسدناد بدینالمللدی ،بدا
جزئیات مشخص نشده است ،با وجود این ،رویه بدینالمللدی مخصوبدا زمدانی ده بدا
271

دماوی در مورد نقی فاحک حقوق اساسدی مثدل حدق زنددگی و ممنومیدت شدونجه
مواجه میشوند ،به بورت فزاینده و مصرّانهای بر تع د شورهای یرف معاهدده بدرای

دوفصلنامه رسالت حقوق کیفری /سال اول /شماره دوم /پاییز و زمستان 1931

دادن یخ معنای منمجم به مف وم جبران خمارت و اقتضائاتی ه برای جبران خمدارت
نزم است ،تأ ید می نند.
این امر در حالی است ه دادگاه اروپایی حقوق بشدر در تفمدیرهای خدود ،موضدع
مشخصی نمبت به جبران خمارت در ماده  79میثاق اروپایی مقرر نداشته است و فقد
موضع خود را در زمان برخورد با یخ ادما در مورد نقی فاحک حقوق مندرج در ماده
( 5حق بر زندگی) و مداده ( 75ممنومیدت شدونجه و دیگدر رفتارهدا و مجدازاتهدای
ظالمانه ،غیرانمانی و ترذیلی) بیان رد به منوان مثا  ،در یخ قضیه تاریخی ده بیدانگر
بدرفتاری ملیه افرادی از اقلیتها در جنوب شرقی تر یه بود ه در بازداشت پلدیس بده
سر میبردند ،دادگاه اروپایی توجه ویژهای به ممنومیت شونجه و آسیبپذیری قربانیدان
شونجه در ماده  79مبذو داشت.
در نتیجه می توان گفت مف وم جبران خمارت یبق نظر دادگاه اروپایی حقوق بشدر،
مبارت است از:
تع د به انجام رسیدگی امل و مؤثر به وقدایع شدونجه و پرداخدت
غرامت در بورت اقتضا و رسیدگی فوری و مؤثر یخ مقدام تواندا،
برای شناسایی و مجازات مانی ه ممئو همتند و نیز دسترسدی
شا ی به یخ آیین دادرسی تعقیبی.
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1. Aksoy v. Turkey, ECtHR, Judgment of 18 December 1996, Reports of Judgments and
Decisions of the ECtHR, 1996-VI, para. 98.

دادگاه در یخ پرونده مربو به تجاوز ادمایی و بدرفتاری ملیه یخ زن بازداشدتشدده و
قصور مقامات در رسیدگی به شوایت از شونجه ،از دنیل مشاب ی پیروی رد.
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یوی از دادگاههای امریوا در سا 7991م در قضیهای ه بده نقدی فداحک حقدوق
بشر و به ویژه شتن و ناپدید ردن اجباری مربو بود ،حوم داد ه مفاد ماده  52میثاق
امریوایی حقوق بشر مبنی بر حق بر حمایدت قضدایی و دسترسدی بده مراجدع قضدایی
رسیدگی ننده مؤثر ( ،)Local Remedyنهتن ا یدخ ر دن اساسدی در میثداق امریودایی
باید اذمان داشت تأ ید بر اهمیت اساسی جبران خمارت در سیمتمهای حمایتی حقوق
بشر ،نهتن ا در آرای محا م حقوق بشری منطقهای ،بلوه در رویه قضایی ه بده وسدیله
آرای محا م حقوق بشری بینالمللی به ویژه میته حقوق بشر بدادر شدده اسدت نیدز
آشوار میباشد .بر این اساس ،تحلیل رویه قضایی مربو بده حدق حیدات و ممنومیدت
شونجه (مواد  6و  1میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی) نشان مدیدهدد ده میتده
حقوق بشر در ندین مورد ،دیدگاه شورهایی ه متع د به اتخاذ تصدمیماتی از جملده
تعقیب جرایم و اقداماتی ه با آن متناسب است ،آوردن ممئو و قربانیان به دادگداه در
حدی ه با مقررات این منشور مطابق میباشد را بیان رده است.
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ماهیت جنبه رویه قضایی جبران خمارت در همه شورها ،در ابو تنظیمی به ار
گرفتهشده برای حمایت و ارتقای حقوق بشر از راه مبارزه با بی یفدری 1ده بده وسدیله
قطعنامه  5002/87میته حقوق بشر سدازمان ملدل اتخداذ شدده ،مدنعوس شدده اسدت
بنابراین ابل او دربردارنده ابو

لی برای شورها درباره به ارگیری اقدامات مدؤثر

برای مبارزه با بی یفری است ه در ذیل آورده میشود:

1

1. Aydin v. Turkey, ECtHR, Judgment of 25 September 1997, Reports of Judgments and
Decisions of the ECtHR, 1997-VI, para. 103.
2. Castillo Paez v. Peru, IACtHR, Judgment of 3 November 1997, 19 Human Rights Law
Journal (1998) , 219–229.
–3. See also in the study referred to in n. 2 above, para. 56 and Dinah Shelton, supra. n. 5, 184
186.
4. See Report of the independent expert to update the set of principles to combat impunity,
Diane Orentlicher, UN doc. E/CN.4/2005/102 and Add.1.
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حقوق بشر ،بلوه ر ن اساسی در قوامد حقوقی یخ جامعه دمو راتیخ است  5بندابراین
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بی یفری مبارت است از قصور شورها برای انجام تع د خود
مبنی بر رسیدگی به تجاوزات و اتخاذ اقدامات متناسب در ارتبا
با مرتوبان مخصوبا در حوزه خود و تضمین اینوه مظنونان ،به
یفر جرم مورد تعقیب خود ،خواهند رسید .مدم فراهم ردن
مقدمات جبران خمارت برای قربانیان و مدم تضمین دریافت
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غرامت رنجهای متحملشده و مدم تجش برای جلوگیری از
تورارشدن تجاوزات .در حقیقت ،در وضعیتهایی ه بی یفری

دوفصلنامه رسالت حقوق کیفری /سال اول /شماره دوم /پاییز و زمستان 1931

قانونی دانمته شده یا بی یفری مملی غالب است ،قربانیان از
دسترسی مؤثر و مراجعه به دادگاه برای دریافت یخ جبران
خمارت محروم همتند .زمانی ه مقامات شورها در تعقیب
جرایم و برقراری ممئولیت یفری قصور می نند ،برای قربانیان یا
خویشاوندان آن ا ،ادامهدادن به اقدامات قانونی ه منجر به یخ
جبران خمارت مادننه و متناسب شود ،بمیار مشول خواهد بود.

 .3بُعد واقعی (بُعد اثباتی)
در ابو

لی ،بُعد واقعی جبران خمارت در نتایج تخلفات ارتوابی ،نمایدان اسدت .در

این رابطه (در رابطه با ممئولیت شورها) مناسب است بر د تدرین ممدئولیت شدورها
( 7)R2Pه به وسیله میمیون حقوق بینالملل در تنظدیم مدوادی ده در سدا 5007م
برای توجه شورها به وسیله مجمع ممومی سازمان ملل متحد تنظیم شده است ،تأ یدد
و توجه گردد 5.مواد میمیون حقوق بینالملل نشان میدهد ه رفتاری ه متضمن فعل
یا ترک فعل است ،زمانی یخ ممل متخلفانه بینالمللی است ه:
الف) یبق حقوق بینالملل منتمب به دولت باشد
ب) متضمن نقی یخ تع د بینالمللی برای آن دولت باشد.
1. Responsibility To Protect.
2. UN General Assembly resolution 56/83, Annex, Responsibility of States for Internationally
Wrongful Acts.

در ج ت این اهداف و در ارتبا با بُعد واقعی ،جبران خمارت ،موادی از ممدیون
حقوق بین الملل قوامد ارآمدی را به خصوص در ارتبا با تشریح تع د دولدتهدا بده
دست شیدن از امما متخلفانده پیشدن اد داده اسدت و نیدز ضدمانت اجراهدای مدؤثر و
متناسب با مدم تورار این امما (ماده  )90و تع د به جبران امل خمارتهدایی را ده
از امما متخلفانه بینالمللی سر شمه گرفته است (ماده  ،)97مقرر می ند.
مجوه بر این مواد ،اَشوا گوناگونی از جبران خمارت ،خواه به تن ایی و خدواه بده
مقددرر ددرده اسددت بنددابراین در ایددن مجددا  ،توجدده تفصددیلی بیشددتری بدده ابددو و
دستورالعمل های اساسی حق قربانیان ،نقی فاحک حقوق بشدر و حقدوق بشردوسدتانه
بین المللی بر دادخواهی و جبران خواهیم داشت و اَشوا گوناگون جبران خمارت نیدز
مورد بح

بیشتر قرار خواهد گرفت.

باید خایرنشان رد ه در حالی ه ابدو و دسدتورالعملهدای اساسدی ،ضدمانت
اجراهای مدم تورار ممل متخلفانه را یوی از اَشوا جبران ضدررهای وارده مدیدانندد،
مواد میمیون حقوق بینالملل« ،تع د به توقف» و «تضمین مددم تودرار» را بده مندوان
نتایج حقوقی جدا و متمایز ممل متخلفانه بینالمللی بیان می ند  7به همین دلیل ،ابو
جدید مبارزه با بی یفری به بورت ضمانت اجراهای مدم تودرار نقدی حقدوق بشدر
ممل می نند 5و متضمن ابجح ساختار دولتها ،لغو قوانینی ه به نقی حقدوق بشدر
مخ می نند یا آن را اجازه میدهند و نتر نیروهای نظامی و امنیتی و سدرویسهدای
ایجماتی ،به منظور جبران خمارتاند.
تع د دولتها به قبو جبران خمارت ،در تفمیر ممومی شماره  97درباره تفمیر معندا و

1. See also, Dinah Shelton, supra. n. 5 at 149, who correctly states that cessation is not part of
reparation but part of the general obligation to conform to the norms of international law.
2. See n. 10 above.
3. Human Rights Committee, General Comment 31 adopted 29 March 2004; (UN doc. HRI/
GEN/1/Rev, 8 233–238). See in particular paras. 15–17.

1

مف وم ماده  5میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تأ ید قرار گرفدت

9

ندان ده
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بورت تر یبی شامل اماده وضع به حالت سابق ،پرداخت غرامت و جلدب رضدایت را
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میته با نشاندادن اهمیت جبران خمارت مقرر در بند  9ماده  5میثداق ،خایرنشدان سداخت
ه بدون دادن غرامت به قربانیانی ه حقوق مندرج در میثاق آن ا نقدی شدده اسدت ،تع دد
دولتها به جبران مؤثری ه در بند  9ماده  5مندرج میباشد ،محقق نخواهد شد.
مجوه بر این ،میته خایرنشان رد ه هر زمان متناسدب و مقتضدی باشدد ،جبدران
211

خمارت مدیتو اندد متضدمن امداده وضدع بده حالدت سدابق ،امداده حیثیدت ،اقددامات
رضایتبخک شامل مدذرخواهی رسدمی ( ،)Public Apologiesایجداد بناهدای یدادبود
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رسمی ( ،)Public Memorialsتع د به مددم تودرار و تفمدیر در حقدوق و رویده و یدا
آوردن مرتوبان نقی حقوق بشر به دادگاه برای محا مه باشد.

 .4حقوق مسئولیت کشورها به عنوان مبناایی قاانونی باراي جباران
خسارت
در مواد پیکنویس میمیون حقوق بینالملل ( )ILCدرباره ممئولیت شورها به تع دد
دولتها برای متوقف ردن امما متخلفانه منتمب به آن دولت و ترمیم زیانهدای وارده
به یرف مقابل ،اشاره شده است بنابراین در این رابطه باید گفت درست است ه مدواد
 ،ILCهمانگونه ه به وسیله مانی ه منتقد ،متویبودن به ممئولیت دولتها به منوان
مبنای حق بر جبران خمارت در موارد نقی حقوق بشرند 7نیز مورد نقدد قدرار گرفتده
است ولی پرسک م م آنوه آیا این ممئله بدینمعناست ه نمبت به افراد یا گروههدایی
ه مورد بدمات جدی به تمامیت ویا رامت افراد قدرار مدیگیرندد ،قوامدد ممدئولیت
بینالمللی دولتها امما نشود؟
یبق این نظریه ،ایجاد ممئولیت بینالمللی دولدت ،بخشدی امدل و پویدا از حقدوق
بینالملل است و به وسیله ندین سند بینالمللی ه به بورت گمترده به تصویب نیدز
رسیدهاند ،آمده است .همچنین ،تولیف امطای خمارت بموجب تخلفات و نقی هدای
1. See statement by Germany at the 61st session of the UN Commission on Human Rights in
an explanation of vote concerning the Basic Principles and Guidelines on the Right to a
Remedy and Reparation, 19 April 2005.

دولتی به گونه ای تصدیق شده است ه حق جبران خمارت نقی حقوق بشدر ،ممودن
است به منوان یخ قممت رسمی از حقوق بینالملل مرفی شناخته شود و با این یدرح
مورد شمپوشی واقع می شود.

7

توامل مف وم سنّتی ممئولیت شورها در پرتو ظ ور حقوق بشر به مندوان موضدوع
ابلی نگرانی بین المللی و امجمیه حقوق بشر در سطح ج انی ،منطقهای و ملی ،از زمان
تصویب منشور ملل متحد در سا 7912م ه در گزارش میمیون تحقیق بینالملدل در
پروفمور آنتونیو ممه به دبیر ل سازمان ملل ،به درستی بیان شده است.
در پاسخ به ایجاد یخ میمیون جبران خمارت ه از سوی قربانیان جرایم جنگی و
جرایم ملیه بشریت مخصوبا قربانیدان تجداوز ،پیشدن اد شدده بدود ،میمدیون تحقیدق
استدن

رد ه به رسمیتشناختن بین المللی و پدذیرفتن جبدران خمدارت نمدیتواندد

متضمن تفمیر مقررات ممئولیت بینالمللی شورها باشد و نیدز میمدیون خایرنشدان
رد ه این مقررات ممون است امروزه بده مندوان تع دد دولدتهدا ،ندهتن دا در مقابدل
یودیگر ،بلوه در مقابل قربانیانی ه از جرایم جنگی و جنایت ملیده بشدریت نیدز رندج
بردهاند ،تفمیر شود.

9

همچنین ،میمیون تحقیق ،اظ ارات رئیس سابق دیوان بینالمللدی یفدری را بدرای
یوگمجوی سابق ه در نامه  75ا تبر 5000م به دبیر ل سدازمان ملدل بیدان شدده بدود،
نقل قو

رد:
ظ ور حقوق بشر یبق حقوق بدینالملدل ،مف دوم سدنّتی ممدئولیت
شورها را ه بر شورها به منوان وسیله غرامت تمر ز رده بدود،
رویه ای ه قربانیان را محدود به دمدوای غرامدت فقد بده وسدیله
1. See Dinah Shelton, supra. n. 5, 28–29.
2. UN doc. S/2005/60, 11 February 2005.
3. Id, para. 597.

1

تغییر داد .انضمام حقوق بشدر بده ممدئولیت شدورها ،محددودیت
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دارفور سودان و متعاقب قطعنامه  7261شورای امنیدت 5تنظدیم شدده بدود ،بده ریاسدت
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دولتهایشان می رد ،برداشت و جبران خمارت را هم بده اتبداع و
هددم بیگانگددان گمددترش داد و ایددن تمایددل شدددید در ارتبددا بددا
فراهم ردن غرامت ،نه تن ا برای شورها ،بلوه برای افراد بر مبندای
ممئولیت شورها وجود دارد .مجوه بر این ،یدخ گدرایک آشدوار
برای شناسایی جبران خمارت قربانیان برای التیام زیدانهدای وارده

211

از یرف مانی ه ممدبب ایدن زیدانهدا بدودهاندد نیدز در حقدوق
بینالملل وجود دارد.
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این امر اگر ه هنوز یخ حق فراگیر نیمت ولدی بده مندوان وظیفدهای نوظ دور ،در
اسناد حقوق بشری به آن اشاره شده است و در میمیون تحقیق بدینالملدل نیدز مدورد
تصدیق قرار گرفته است.
در امجمی ه سازمان ملل متحد نیز جبران خمارت قربانیان نقی فاحک حقدوق بشدر
و نقی آشوار حقوق بشردوستانه مورد تأیید قرار گرفت.
اما بتلقی برخی شورها از جمله آلمان توافق ممدومی دربداره وجدود یدخ حقدوق
بین المللی مرفی حا م بر ادمای جبران خمارت قربانیان ،وجود ندارد  5شدورای امنیدت
بر مبنای نظر میمیون تحقیق دارفدور ممدل درده ،وضدعیت دارفدور را بدرای تعقیدب
یفری و اقدام یبق ماده  79اساسنامه  ICCبه دیوان یفری بینالمللی ارجداع داد ولدی
شوارای امنیت به نظر میمیون مبنی بر ایجاد یخ میمدیون جبدران خمدارت تدوج ی
نورد و این امر ،بر حق قربانیان در وضعیت دارفور برای ادمای جبران خمدارت شدامل
اماده وضع به حالت سابق ،غرامت و جلب رضایت مندرج در مداده  12اساسدنامه ICC

تأثیری ندارد.

1. UN doc. S/2000/1063, at p. 11, Annex para. 20.
2. Note in particular Christian Tomuschat, “Darfur - Compensation for the Victims,” 3
Journal of International Criminal Justice (2005) , 579–589, where the author criticised the
underlying arguments of the proposition of the Darfur Inquiry Commission to establish a
Compensation Commission.

 .5حرکت به سمت سندي جامع
با پایان جنگ سرد (اواخر دهه  80و اوایل دهه  ،)90پتانملها و ظرفیتهدای جدیددی
به وجود آمد .ساختار دمو راتیخ در ا ثر شورها مخصوبا در مر دز و شدرق اروپدا و
در امریوای نتین شروع یا دوباره به ار گرفته شد .همزمان با دوره مبارزه با بی یفدری
و فریاد برای شول گیری مدالت ترمیمی ،در برخی شورها ن ادهدا و مودانیزمهدایی بدا

211

هدف تنظیم روند بداقت ،بلح و برتری در آفریقای جنوبی ایجاد شد.
بود ،بیشتر دیده و شنیده مدیشدد .از نظدر قربانیدان ،اغلدب آن دا مدورد شدمپوشدی و
بیتوج ی قرار میگرفتند ه این ممئله از بنبمت جنگ سرد ناشدی مدیشدد بندابراین
گروههای غیرنظامی در شرق آسیا و استرالیا ،خواستار جبران خمارت برای تملی خایر
زنان (بردگان جنمی ارتک شاهنشاهی ژاپن) و قربانیان یرح ار اجباری ژاپن شدند.
در ایدن دوره ،جبدران خمدارت بددرای قربانیدان سدر وب وحشددیانه ده بده وسددیله
حوومتهای دیوتاتوری در امریوای نتین به وجود امده بود نیز شنیده میشد.
البته تأ ید بر اهمیت مدالت یفری و ترمیمی به مندوان شدر بدلح و دمو راسدی
همزمان با این دوره بود ه متعاقبا میمدیون فرمدی سدازمان ملدل بدرای جلدوگیری از
تبعیی و حمایت از منافع اقلیتها در سا 7989م ،وظیفده انجدام مطالعداتی را دربداره
حق بر اماده وضع به حالت سابق ،7غرامت و جلب رضایت 5بدرای قربانیدان در مدوارد
نقی جدی حقوق بشر و آزادی های اساسی با نگاهی به بررسی اموان توسعه بمدیاری
از ابو و دستورالعملها در این باره برم ده گرفت.

9

مطالعات باید در محاسبات خود ،قوامد موجود مربو به حقوق بشر بدینالمللدی و

1. Restitution.
2. Compensation.
3. Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities resolution
1989/13.

1

آرای ارگان های حقوق بشری درباره غرامت را جای دهد .مطالعات و پیکنویس قوامد
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همزمان با این دوره ،ادما برای مدالت ترمیمی ده خاسدتگاه آن جندگ ج دانی دوم

و دستورالعملها ،همان گونه ه آن ا استنتاج ردند ،ثابت می نند ه شوافهای موجود
در حمایت از حقوق بشر ،بیشتر سیاسی است تا حقوقی و اینوه نباید تصور شود سدند
جدید ،متضمن تع د بینالمللی یا داخلی است ،بلوه بیشتر برای شناسدایی مودانیزمهدا،
یفیت ،آیینها و ایجاد تع دات حقوقی معتبر میباشد.
211

 .6توصیف مراحل ،شکل و ماهیت جبران خسارات
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گزارشگر ویژه میمیون فرمی ،در گزارش 7999م ه گزارش ن دایی بدود ،یدخ سدری
ابو و دسدتورالعمل هدای اساسدی را بدا مدخ ارشناسدان غیردولتدی از شدورهای
گوناگون به ویژه شورهایی ه بیشتر با نقی فاحک حقوق بشر و حقوق بشردوسدتانه
روبرو بودند ،یا در شورهایی ه نقی فاحک رخ میداد ،زندگی مدی ردندد ،پیشدن اد
داد 7.گزارشگر ویژه ،به منوان نتیجه نظرات دریافدتشدده و شدور و مشدورت در یدخ
جلمات اری ه با هموداری میمدیون بدینالمللدی مددالت و مر دز حقدوق بشدری
ماستریخت شول گرفته بود ،یخ پیک نویس با موضوع ابو اساسی را همراه بدا ندد
ابجحیه ارائه داد.
متن تجدیدنظر شده در سدا 7991م ،بده میمدیون حقدوق بشدر رسدید 5.در آنجدا
پرونده از حوزه ارشناسان و ن ادهای غیردولتی به مربه میان دولتها منتقل شد و بدا
وجود گرفتاریهای زیاد ،ارشناسان ممتقل و غیردولتی ذیل نظر دولتها قرار گرفتند.
با وجود درخواستهای مودرر بدرای تفمدیر ،بحد هدای واقعدی مدی بده وسدیله
میمیون رخ می داد و همین امر بام

شد پرونده ند سا یو بوشد .البتده متعاقدب

انتصاب میمیونر ممتقل متخصدص  -آقدای ام .ریدف باسدیونی  -انگیدزه و تحدرک
جدیدی حابل شد بدین شول ه پس از مشورت با ارشناسان دولتدی و غیردولتدی،
ابعاد جدیدی را با ارجاع به حقوق بشردوسدتانه بدینالمللدی بده پدیکندویس ابدو و
1. UN doc. E/CN.4/Sub.2/1993/8, chapter IX.
2. UN doc. E/CN.4/1997, Annex.

دستورالعملهای اساسی افزود 7و بام

شد تا پرونده امل شود .همچنین ،روند ار بدر

مبنای قطعنامه میمیون و با همواری جلمات مشاوره سازمانهای هموار ،بده ریاسدت
نماینده شیلی 5و با همواری گزارشگر سابق میمیون فرمی سازمان ملل و ارشناسدان
ممتقل قبلی و با مشار ت نمایندگان دولتدی و ارشناسدان غیردولتدی ،رو بده پیشدرفت
گذاشت .در ن ایت ،پیکنویس ابو  ،با اجماع دولت ها و بدون اینوه مدتن آن نددان
تغییر ند ،مشمو

ند ابجحیه و تجدیدنظر جزئی شد.

فق با نقی فاحک حقوق بشر مخدوش میشود یا با هرگونه نقی حقوق بشدر واقدع
می گردد؟ موضوع دیگر این بود ه آیا این ابو و دستورالعمل های راهنما ،مدجوه بدر
نقی حقوق بشر به وسیله شورها ،بده نقدی حقدوق بشدر بده وسدیله دیگدر موامدل
غیردولتی نیز گمترش خواهد یافت؟ مجوه بر این ،آیدا متضدمن وظیفده تعیدین جبدران
خمارت هم خواهد بود؟ موضومی ه بح های زیادی را به همراه داشت این بود ده
آیا مف وم قربانی ،فق به افراد بشر امما میشود یا بر گروهها نیز امما میگردد؟
در یی پرونده در سا 5000م و 5007م ،اب اماتی نیدز در پدیکزمینده مخصوبدا در
پرونده های سیاسی ه به نفرانس ج انی ملیه نژادپرستی ،تبعیی نژادی ،بیگانههراسدی
و دیگر خشونتهای مربویه ه در ش ر دوربان در آفریقای جنوبی ( 97آگوسدت تدا 8
سپتامبر 5000م) منجر شد و در آن موضومات ممیقا سیاسی ه شورها را دسدتهبنددی
می ردند و به ماهیت ابو و دستورالعملهای اساسی مربو میشدند 9،وجود داشت.

1. UN doc. E/CN.4/2000/62.
3. See on this issue paras. 98–106 of the Declaration adopted by the Durban Conference, in
particular para. 100 which reads: “We acknowledge and profoundly regret the untold suff
ering and evils infl icted on millions of men, women and children as a result of slavery,
the slave trade, the transatlantic slave trade, apartheid, genocide and past tragedies. We
further note that some States have taken the initiative to apologise and have paid
reparation, where appropriate, for grave and massive violations committed.” UN doc.
A/CONF. 189/12.
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 .5شیلی یوی از نخمتین یرفداران پیکنویس قوامد و دستورالعملها بود.
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یوی از موضومات مورد مناقشه این بود ه آیا اسناد و مفاهیم بنیادین حقدوق بشدر

211

این پرونده به وظیفه جبران خمارت ،امما متخلفانه تاریخی بدردهداری و اسدتعمار
مربو میشد .اگر ایدن موضدومات در جدای متعدارفی از پروندده معرفدی مدیشددند،
میتوانمت پرونده را تومیل ند ولی این اتفاق نیفتاد و هیچیخ از نمایندگان نیز نین
موضوع پُرخطر و حماسی را مطرح نوردند.
211

همزمان و به دنیل قابل ف می ،به منظور اجتناب از اثرات مخرب آن ،پروندده در آن
سا هدا بده تدأخیر افتداد .در سدا هدای بعدد ،راهدی بده سدوی بده دارگیری ابدو و
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دستورالعملهای اساسی با برگزاری نددین جلمده مشداورهای بداز ده تحدت اختیدار
میمیون حقوق بشر سازمان ملل ه با امضای اجمامی امضای مجمع ممومی سدازمان
ملل متحد ممجل شد ،هموار گردید.

7

 .7تأدیه جبران غرامات
شایان ذ ر است در یی سا هایی ه جبران خمارت در حا ظ ور و شولگیری بدود،
تأثیر زیادی بر حقوق و رویه ملی و بر رویه بدینالمللدی و دیگدر اسدتانداردهای تنظدیم
رفتار داشت .یخ جنبه از این تحونت ه بایدد در نظدر گرفتده شدود ،اجدرای پدیک از
درخواست این ابو است .بر این اساس ،ندین شور امریوای نتین به منظور تنظیم
مقررات برای پرداخت غرامت به قربانیان ،پیکنویس ابو و دستورالعملهای اساسدی
را مد نظر قرار دادند.
«دادگدداه امریوددای حقددوق بشددر» در ندددین رأی خددود بدده پددیکنددویس ابددو و
دستورالعملهای اساسی اشاره رد.
اساسنامه دیوان یفری بدینالمللدی بده ویدژه در مداده  12دربداره جبدران خمدارت
قربانیان ،در مف وم و معنای آن ،هر ندد بده میدزان دم ،از ابدو و دسدتورالعملهدای
اساسی استفاده رد.
از زمانی ه ابو و دستورالعملهای اساسی به وسیله مجمع ممومی سدازمان ملدل
1. UN General Assembly resolution 60/147, 16 December 2005.

 نقدک بمدزایی داشدته، اجرای آن در پیشرفت مدالت ترمیمدی،به تصویب رسیده است
.است
 مجمددع ممددومی از شددورهددا درخواسددت ددرد دده ابددو و،مددجوه بددر ایددن
دستورالعمل های اساسی را به تصویب برسانند و احترام به آن را توسدعه دهندد و آن را

1
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 نظدامی و، رسدمی،در ارگان های اجرایی دولت مخصوبا در قدانون نیروهدای اجرایدی
 مددافعان حقدوق، قربانیان و نماینددگان آن دا، قضایی، در ارگان های قانونگذاری،امنیتی
7

2

. رسانهها و مموم جامعه مورد توجه قرار دهند، و ج،بشر

 حوزه و مندرجات اصول و دستورالعملهاي اساسی، طبیعت.8

 قصد بر این است ه همه جزئیات مقدررات ابدو،به منظور شناخت اهداف این فصل
و دستورالعملهای اساسی مورد بازبینی قرار گیرد و نددین موضدوع لدی مربدو بده
. ساختار و ماهیت واقعی آن بررسی شود، اسناد، حوزه،یبیعت

 ارزش قانونی.9
زمانی ه ابو و دستورالعملهای اساسی به وسیله مجمدع ممدومی سدازمان ملدل بده
 بمیاری تأ ید ردند ه این سند قانونا یخ سدند الدزام آور نیمدت و در،تصویب رسید
این بداره بده پداراگراف هفدتم اسدتناد ردندد ده آن مبندی بدر ایدن بدود ده ابدو و
1. Id, oper. para. 2.
2. Th e Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims
of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of
International Humanitarian Law have been extensively commented upon by: REDRESS,
Implementing Victims’ Rights: A Handbook on the Basic Principles and Guidelines on
the Right to a Remedy and Reparation, London, 2006, 1–42; Dinah Shelton, “Th e United
Nations Principles and Guidelines on Reparations: Context and Contents,” in Out of the
Ashes, Reparation for Victims of Gross and Systematic Human Rights Violations (eds. K.
De Feyter, S. Parmentier, M. Bossuyt and 32 P. Lemmens) , Antwerpen-Oxford, 2005,
11–33; Marten Zwanenburg, “Th e Van Boven/ Bassiouni Principles: An Appraisal,” 24
Netherlands Quarterly of Human Rights, 2006, 641– 686; International Commission of
Jurists, Th e Right to a Remedy and to Reparation for Gross Human Rights Violations: a
Practitioners’ Guide, Geneva, December 2006 and Bogotá, Colombia, June 2007 (authors
Cordula Droege and Frederico Andreu-Guzmán).

دستورالعملهای اساسی متضمن یخ تع د قانونی بینالمللی یدا داخلدی بدرای شدورها
نیمت ولی به منوان موانیزم ،یفیت ،آیین و روش اجرای تع دات قانونی موجود یبق
حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی شناخته میشود.
اگر ه ابو و قوامد اساسی بده منظدور ایجداد تع ددات جدیدد یدا اضدافی ایجداد
211

نشدهاند ولی وسیلهای برای خدمت به منوان اسدناد راهنمدای شدورها بدرای ایجداد و
اجرای سیاستها و برنامههای قربدانیمحورندد .همچندین ،از آن دا بده مندوان راهنمدای

دوفصلنامه رسالت حقوق کیفری /سال اول /شماره دوم /پاییز و زمستان 1931

قربانیان ،ه به بورت فردی و ه گروهی و نیز برای حمایدت از دمداوی آن دا بدرای
ابجح و جبران به ار میروند .مجوه بر این ،ممون است به وسیله دادگاههای داخلدی
یا بین المللی ،زمانی ه با موضوع حق قربانی و جبران خمارت مواجه میشدوند ،مدورد
استناد قرار گیرند.
دیوان بین امریوایی حقوق بشر و دیوان یفری بینالمللی ،اغلب در فور ارجداع بده
قوامد و دستورالعملهای اساسی حتی پیک از آنوه متن ن ایی به وسیله مجمع ممدومی
تصویب شده باشد ،بودهاند.
یادآور می شود ه ابو و دستورالعملهای اساسی حابدل یدخ پروندده یدوننی،
رسیدگی ،بازنگری و ابجح اسناد از سوی ارشناسان غیردولتی و دولتی و ابدجحات
بورت گرفته به وسیله مجمع ممومی سازمان ملل ،بدون حتی یدخ رأی مخدالف بدوده
ا ست بنابراین دنیل منطقی وجود دارد ه متن را به منوان امجمیه استانداردهای قانونی
در حوزه حق قربانیان ،مخصوبا جبران خمارت در نظر بگیریم.

7

 .11نقضهاي فاحش و جدي
دومین جنبه درباره یبیعت و حوزه ابو و دستورالعملهای اساسدی ،حقیقدت مربدو
به ابطجحات نقی فاحک و نقی جدی است .این لمات توبیفی ،تدأثیر محددودی
1. See in this regard Marc Groenhuijsen and Rianne Letschert, “Refl ections on the
Development and Legal Status of Victims’ Rights Instruments,” in Compilation of
International Victims’ Rights Instruments, Tilburg/Nijmegen, 2006, 1–18.

در حوزه ابو و دستورالعملهای اساسی دارند و موضوع بح هدای گونداگونی واقدع
شدهاند به گونهای ه استدن شده است ه هرگونه نقی ،دربردارنده وظیفه تع دد بده
ابجح و جبران میباشد.
یبق مطالعات اولیهای ه به وسیله میمیون فرمی جلوگیری از تبعدیی و حمایدت
از اقلیت ها انجام شده است ،به نقی فداحک حقدوق بشدر اشداره گردیدده اسدت و در
فقدان یخ تعریف توافقی از واژه نقی فاحک 7،از گزارشگر ویژه خواسته شده بدود بدا
باره ایشان به ماده  9پیک نویس قانون جرایم ملیه بدلح و امنیدت بشدر ده بده وسدیله
میمیون حقوق بینالملل ،مشترک نوانمیون  750آگوست 7919م ژنو و دومین بیانیده
قانون رواب خارجی امریوا را مورد اشاره قرار دادند .همچنین ،خایرنشدان ردندد ده
لمه فاحک ،بفت نقی است و به ندین نقی جدی اشاره دارد ولی واژه فداحک،
به نوع حقوق بشر نقیشده هم مربو میشود 5.البته مقدارن بدا ندین پدیکزمیندهای،
گزارشگر ویژه در نخمتین گزارش تنظیمی خود ،ابو و دستورالعمل هدای اساسدی از
جمله متن ذیل را به منوان ماده  7لی ارائه دادند:
یبق حقوق بینالملل ،نقی هرگونه حقوق بشر ،به قربانیان حق
درخواست جبران خمارت را میدهد و باید توجه ویژهای به نقی
فاحک حقوق و آزادیهای اساسی ه حداقل موارد زیر است،
شود :نمل شی ،بردگی و امما همانند آن ،توقیف خودسرانه یا
مجوننه ،شونجه یا رفتارها و مجازاتهای ظالمانه ،غیرانمانی و
ترذیلی ،ربودن اجباری ،بازداشت غیرقانونی و یوننیمدت ،تبعید
یا انتقا اجباری جمعیت و تبعیی ابولی و سیمتماتیخ و به ویژه

1. gross violations.
2. Final report of the Special Rapporteur, supra note 2, UN doc. E/CN.4/Sub.2/1993/8,
paras.8–13.
3. Id, para. 137.

1

بر مبنای نژاد و جنمیت.

9
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تویه بر منابع مربویه ،راهنمایی بیشتری درباره این موضوع ارائه دهد بندابراین در ایدن

211

میتوان آن را از مصادیق جنایت ضدآزادیهای فردی برشمرد ،در حدالی ده گدروه
می معتقد بودند و سا ها ابرار داشتند ه ابو و دستورالعملهای اساسدی بایدد بده
نقی فاحک محدود باشد .گروه زیادی نیز معتقد بودندد ده ایدن اسدناد بایدد آشدوارا
نقیهای جدی حقوق بشردوستانه بین المللی را پوشک دهند و نظر غالب این بود ده
211

تمر ز بر ابو و قوامد اساسی ،باید بر شدیدترین نقیها باشد.
نویمندگان در ذهن خود ،نقیهای حقوق بشردوستانه بینالمللی را در نظر داشدتند
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ه تشویلدهنده جرایم بینالمللی یبق اساسنامه رم دیوان یفری بینالمللی بود.
در این مقدمه ،مقررات گوناگونی از جملده در ابدو و دسدتورالعملهدای اساسدی
بیان ننده آثار حقوقی جرایم بینالمللی یبق وضعیت فعلی حقوق بینالملل وجود دارد.
نین مقرراتی بر وظیفه دولتها بر تعقیدب در بدورت وجدود شدواهد دافی ،تمدلیم
اشخاص مت م به نقی به دادستان و مجازات آن دا در بدورت اثبدات (مداده  )1اشداره
دارند.
مجوه بر این ،شامل مقررات متناسب برای بجحیتهای ج انی (ماده  )72و ارجاع
به دادگاههایی ه محدودیت اساسنامهای در آن ا قابلیت اجرا ندارد ،میباشند (مداده  6و
.)1
ابطجح نقی جدی و نقی فاحک ،در حقوق بینالملل به بورت رسمی تعریدف
نشده اند ولی به هر حا  ،باید دانمت در حقوق بینالملل مرفی ،نقدی فداحک شدامل
نقیهایی می شود ه بر میت و یفیت حقوق اساسی به ویژه حق حیدات و حدق بدر
تمامیت جممی و روحی اشخاص بشر تأثیر میگذارند.
ممون است نین فرض شود ه مدم جامعیت لیمت نقدی فداحک ده پدیکتدر
گفته شد ،اشاره بر این دارد ه ابل لی نخمدتین نمدخه ابدو و دسدتورالعملهدای
اساسی در این یبقه قرار گیرد .همچنین ،نقی ممدی ،سیمدتماتیخ و گمدترده حقدوق

اقتصادی ،اجتمامی ممون است به نقدی فداحک حقدوق بشدر و حقدوق بشردوسدتانه
بینالمللی منجر شود.

7

باید خایرنشان ساخت ه در حقوق بینالملل ،مف وم نقی جدی از نقی فداحک،
متمایز است زیرا نقی فاحک به امما بیرحمانه مشخصشده در حقوق بشردوسدتانه
بین المللی و در ارتبا با مخابمات مملحانه اشاره دارد ( نوانمیون سوم و

ارم75 ،
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آگوست 7919م و پروتول او الحاقی به نوانمیون ژنو) ،در حالی ه ابدطجح نقدی
میرود  5قطع نظر از زمینه داخلی یا بینالمللی ه نین نقضی در آن واقع شدده اسدت.
امما و منابر نین جرایمی در اساسنامه رم دیدوان یفدری بدینالمللدی ذیدل مندوان
نمل شی ،جرایم ملیه بشریت و جرایم جنگی منعوس است (اساسنامه  ICCمدواد 1 ،6
و .)8
در مراحل گوناگون توسعه ابو و دستورالعملهای اساسی ،حق شر هایی دربداره
نقی فاحک و نقی جدی بیان شده است با این استدن

ده بده مندوان یدخ قامدده

ممومی ،همه نقدی هدای حقدوق بشدر و حقدوق بشردوسدتانه بدینالمللدی ،ممدئولیت
بینالمللی دولتها و آثار حقوقی نین نقضی را به دنبا دارند .به هر حا  ،بده منظدور
جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم در این باره ،ماده  56ه در مورد مدم ابطا مدیباشدد،
آمده است ه از آن ف میده میشود ه ابو و دستورالعملهای حاضر بدون هیچگونده
تبعیضی برای حق بر جبران و ابجح قربانیان همه نقی های حقوق بشر و بشردوستانه
بینالمللی امما میشوند.

1

1. See in particular the statement by the UN High Commissioner on Human Rights, Louise
Arbour, at the New York University School of Law on Economic and Social Justice for
Societies in Transition, 25 October 2006. Note her following words: “In crises like the
one we now witness in Darfur, the systematic burning of houses and villages, the forced
displacement of the population and the starvation caused by the restrictions on the
delivery of humanitarian assistance and destruction of food crops are deliberately used
along other gross human rights violations – such as murder or rape – as instruments of
”war.
2. 34 See also REDRESS, Handbook, supra. n. 29, at 14.
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جدی برای جدا ردن نقیهایی ه تشدویلدهندده جدرایم بدینالمللدی اسدت ،بده دار

 .11مفهوم قربانی
در وضعیت هایی ه به منوان نقی سیمتماتیخ و فاحک حقوق بشر توبیف میشوند،
گروه زیادی از افراد تحت تأثیر قرار میگیرند و همه آن ا ممتحق مدالت ترمیمدیاندد و
ممائل گوناگونی به وجود می آید زیرا میان تعداد ثیر افدراد قربدانی و درگیدر و گدروه
211

اندک متع د به جبران و پرداخت غرامت ،تنازع وجود دارد .ابل ثابت در این بداره ،بدا
تأ ید بر ماده  52ابو و دستورالعمل های اساسی ،ابل مدم تبعدیی اسدت ولدی بده
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منظور ایجاد و امما قوامد درست و مادننده بدرای ارائده مددالت ترمیمدی بدا شدرای
شخصی و جممی ،تعریف مف وم قربانی بمیار سخت اسدت .دیددگاههدای متندومی در
مقام مشاوره و بررسی این موضوع ابراز شده است و معترضان دربدند تدا گدروههدا را
در تعریف بگنجانند .دسدته دیگدر ،اشدخاص حقدوقی را نیدز در تعریدف قربدانی قدرار
میدهند.
امروزه تصمیم بر آن است ه تعریفی ه در مواد  8و  9امجمیه سازمان ملدل متحدد
درباره ابو اساسی مدالت برای قربانیان جرایم و سوء استفاده از قدرت ه بده وسدیله
مجمع ممومی تصویب شده است ،به منوان مبنای تعریف قربانی پذیرفته شود.

7

بر این اساس ،به منظور تفمیر و اجرای ابو و دستورالعملهدای اساسدی ،منابدر
ذیل باید تفویخ شوند:

5

قربانی :می است ه متحمل زیانهای جممی ،روحی ،اقتصدادی و نقدی حقدوق
اساسی می شود برف نظر از اینوه مرتوب نین نقضی شناسایی شده باشد یا خیر 9،و
1. UN General Assembly resolution 40/34, 29 November 1985.
2. Th ese elements were aptly summarised in REDRESS, Handbook, supra. n. 29 at 15–16.
3. Th ere are situations where individual perpetrators are identifi ed and such perpetrators can
be held liable to provide reparations to victims. Note article 15 of the Basic Principles and
Guidelines: “In cases where a person, a legal person, or other entity is found liable for
reparations to a victim, such party should provide reparation to the victim or compensate
the State if the State has already provided reparations to the victim.” In other situations
perpetrators may not be identifi ed. Whichever is the case, there remains an obligation on
the part of the State to
provide reparation to victims for acts or omissions which can be attributed to it,
irrespective of whether a natural or legal person has been found liable.

یا اینوه قربانی ،ارتبا خابی با مرتوب داشته است یا خیر .انواع گوناگونی از ضدرر و
زیان وجود دارد ه از راه فعل یا ترک فعل تحمیل میشوند .دو نوع قربدانی ممدتقیم و
غیرممتقیم مثل امضای نزدیخ خانواده یا وابمتگان قربدانی وجدود دارد .اشدخاص هدم
میتوانند شخصا یا به بورت دسته جمعی ،متحمل زیان شوند.
باید دقت شود تعریف پیک گفتده ،فقد اشدخاص حقیقدی را شدامل مدیشدود ،نده
اشخاص حقوقی و این بدینمعنا نیمت ه اشخاص حقوقی نمیتوانند قربانی باشند .در
مانیاند ه در قوانین آیین دادرسی اساسنامه دیوان تعریف شدهاند و شامل:
الف) اشخاص حقیقی ه از ارتواب جرایم ذیل بجحیت ایدن د یدوان ،متحمدل
زیان شده اند.
ب) سازمانها و ن ادهایی ه متحمل زیانهای ممتقیم ملیه اموا شدان شددهاندد ده
برای اهداف مذهبی ،آموزشدی ،هندری ،ملمدی یدا امدور خیریده اختصداص داده
شدهاند و آثار باستانی و بیمارستانها و موانهایی ه برای اهدداف بشردوسدتانه
ساخته شدهاند.

7

ممئله م می ه ممودن اسدت مقدامهدای داخلدی و ن ادهدایی مثدل دیدوان یفدری
بینالمللی با آن روبه رو شوند ،شمار زیاد قربانیان و نقی گمترده و سیمتماتیخ حقوق
بشر و بشردوستانه اسدت .اندواع گونداگون وضدعیتهدای ارجدامی بده دیدوان یفدری
بینالمللی (اوگاندا ،جم وری دمو راتیدخ نگدو و دارفدور سدودان) ،همگدی متضدمن
حمجت سیمتماتیخ و گمترده ملیه گروههای غیرنظامی بودهاند و بدر بدیک از هدزاران
نفر و یا شاید متر از بدها نفر از زنان ،مردان و ود ان تأثیر گذاشتهاند.
ظرفیت های جبرانی دیوان مثل بندوق امانی برای قربانیان ،تر یبدی از ارتبدا میدان
موضوع ابلی رأی شدعبه یدخ مقددماتی دیدوان یفدری بدینالمللدی دربداره وضدعیت
1. Rule 85 of the ICC Rules of Procedure and Evidence. See also Article 8 (2) (b) (ix) and
article 8 (2) (e) (iv) of the ICC Statute on the war crime of attacking protected objects.

1

تعیین ذینفعان و حق آن ا و روشهای جبران است .ندین موضدوع پیچیدده و م مدی،
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حقیقت ،در متون حقوق یفری بدینالمللدی بده ویدژه در دیدوان بدینالمللدی ،قربانیدان

211

جم وری دمو راتیخ نگو می باشد ه در آن شک تن از قربانیان ،خواهان مشار ت در
جریان رسیدگی بودند .دادستان مقرر داشت ه نین مداخله بیک از موقعی و پدیک از
آنوه مدمی ملیه شناخته و دستگیر شود ،موضوع (رسیدگی) را تضمین می ندد .از نظدر
دادستان ،اجازه مداخله شک تن از قربانیان ،هزاران قربانی دیگر را بدا توجده بده حدوزه
211

گمترده جرایم ادمایی در جم وری نگو و اینوه قربانیان خود را در وضعیت مشابه آن
شک نفر ببینند ،به درخواست نین حق مشاب ی وادار خواهد رد .از نظر او ،باید میان
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وضعیت های قربانیان و قربانیانی ه شخصا از یخ قضدیه تدأثیر پذیرفتدهاندد و مت مدان
نین قضایایی ،تمایز قائل شد .شعبه مقدماتی ،در نظر خود ،جزییات قوامد مربدو بده
اساسنامه  ICCو قانون آیین دادرسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
شعبه پس از بررسی ابو اساسی سازمان ملل درباره مدالت برای قربانیان جرایم و
تجاوزات حا مان و ابو و دستورالعملهای سدازمان ملدل دربداره حدق بدر جبدران و
ابجح برای قربانیان نقیهای حقدوق بشدر و حقدوق بشردوسدتانه و پدس از ارزیدابی
شرای هر قربانی ،تصمیم گرفت نین حقی را بده قربانیدان امطدا ندد 7.در نتیجده ،در
تعیین یبقه و حوزه مشدار ت قربانیدان در روندد رسدیدگی  ICCبدر جبدران خمدارت
قربانیان ،ابو اساسی سازمان ملل 7982م و ابدو دسدتورالعملهدای اساسدی 5002م
سازمان ملل ،راهنماییهای مفیدی را مقرر دردهاندد .هدردو سدند مقدرر مدیدارندد ده
اشخاص بدون توجه به اینوه مرتوب نقی شناسایی ،توقیف ،تعقیب و یا محوومشدده
و بدون توجه به ارتبا خانوادگی میان مرتوب و قربانی و فق شخص قربانی در نظدر
گرفته شود.

 .12ارتباط با بیکیفري
سا های متمادی ،در ج ت مبارزه با بی یفری مرتوبان نقی حقوق بشر و جبران برای
قربانیان ،میمیون فرمی سازمان ملل و میمیون حقوق بشر ،از روش یومانی پیدروی
1. Situation in the Democratic Republic of Congo, Decision of the Pre-Trial Chamber I on the
Application of Participation in the Proceedings, No: ICC-01/04, 17 January 2006.

می ردند .همان گونه ه گزارشگر ویژه در متن حاضدر در گدزارش خدود ده در سدا
7999م ارائه داد ،نین نتیجه گرفت:
زمانی ه در یخ شرای سیاسدی یدا اجتمدامی ،بدی یفدری غالدب
میشود ،حق قربانیان نقی حقوق بشدر و حقدوق بشردوسدتانه ،در
هالهای از اب ام قرار میگیرد .بمدیار سدخت اسدت ده ببیندیم یدخ
سیمتم قضایی ه قامدتا باید پاسدار حقوق قربانیان باشد ،در برابر
امما متخلفانه فاحک مرتوبان بتواند بیتفاوت و را د باشد.
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تصویب ابو و دستورالعمل هایی در مورد جبران و ابجح به وسدیله مجمدع ممدومی
سازمان ملل و امضای ابو جدید تنظیمی حفاظت و ارتقای حقوق بشدر از راه مبدارزه
با بی یفری به وسیله میمیون حقوق بشر سازمان ملل منجدر شدد 5.ابدو مبدارزه بدا
بی یفری و ابو دستورالعمل ها درباره جبران خمارت و ابجح به بورت گمتردهای
مومل تنظیم ابو و دستورات مدالت تنبی ی و ترمیمی بودهاند.
ابل او مبارزه با بی یفری به بورت مختصر ،تع د دولتها را برای بده دارگیری
اقدامات متناسب برای مبارزه با بی یفدری بدا تأ یدد بدر وظیفده .7 :تعقیدب تجداوزات
 .5برخورد قضایی با مرتوبان  .9فراهم دردن جبدران و ابدجح مدؤثر بدرای قربانیدان
 .1تضمین حق ذاتی شناسایی بحیح تجاوزات  .2به ارگیری اقداماتی برای جلوگیری
از مدم تورار را توضیح میدهد.
«سند جامع» مر ب از مقدمه تفمیر معنایی و ابل  98با یودیگر ،منابر سده ابدل
را تشویل میدهند :حق بر شناسایی ،حق بر مدالت و حق بر ضمانت اجراهدای جبدران
و مدم تورار.
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این روند ،به تومیل دو سند جامع درباره جبران و بی یفری ه در سدا 5002م بدا

1

1. Final report of the Special Rapporteur, supra. n. 2, UN doc. E/CN.4/sub.2/1993/8, at para. 130.
2. Commission on Human Rights resolution 2005/81; See Report of the independent expert to
update the Set of Principles to Combat Impunity, Diane Orentlicher, UN doc.
E/CN.4/2005/102 and Add. 1.

ابو بی یفری ،تدابیر و سیاسدتهدای ممدتقیمی را در ارتبدا بدا دیگدر اقددامات
قضایی و در ج ت جبران خمارت و ابجح مؤثر مخصوبا در جوامع انتقدالی ،فدراهم
میسازند .درباره روند جبران خمارت (مداده  ،)95ندهتن دا بدر حدق همده قربانیدان بدر
دسترسی واقعی و سودمند ،سریع و مؤثر به جبران ،به شول رسیدگی یفری مدنی و یدا
211

اداری منظم تأ ید می ند ،بلوه توجه ویژهای به راهاندازی برنامههای جبرانسداز ده بدر
مبنای اقدامات قانونی اداری ه بودجه آن از یخ منبع ملی یا بدینالمللدی تدأمین شدود،

دوفصلنامه رسالت حقوق کیفری /سال اول /شماره دوم /پاییز و زمستان 1931

برای افراد در جوامع تأ ید می نند .البته منصر بعدی ایجاب می ند ه غرامدت ندهتن دا
فق از راه دماوی قضایی و داوری تأمین شود ،بلوه ب تر است از راه یراحی و اجدرای
برنامههای جبران ساز ده مومدل سدودمند و واقعدی حدق بدر جبدران در پنداه ابدو و
دستوالعملهای سازمان مللاند ،امما شوند.
ابو مبارزه با بدی یفدری ،بده نقدی فداحک حقدوق بشدر محددود نمدیشدود 7و
همان گونه ه پیک تر گفته شد ،ضمانت اجراهای مدم تورار نقی (مداده 92دد ،)98بده
منوان شولی از جبران قرار داده نشده است ولی یخ یبقه مرتب و جدا تلقی میشود.

نتیجه :اشکال جبران خسارت در چشمانداز نهایی
در نمخه پیشین ابو و دستورالعملهای اساسدی ده بده وسدیله گزارشدگر ویدژه
میمیون فرمی پیشن اد شده بود ،اَشوا جبران ذیل شناسایی و بیدان شدده بودندد ده
مبارتاند از :اماده وضع به حالدت سدابق ،پرداخدت غرامدت ،احیدا و بدازتوانی ،جلدب
رضایت و تع د به مدم تورار 5.گفتندی اسدت ایدن اَشدوا جبدران ،در مدواد ممدئولیت
بینالمللی دولتها تنظیم شده بودند و در مواد  ILCتع د به توقف و مدم تودرار ذیدل
ابو

لی و شولی از جبران مندرج در جبران خمارات آمدهاند.

 .7هرگونه نقی حقوق بشر به خود قربانی و یا ذینفعان او ،حق بر جبران میدهد (ماده .)97
2. Final Report of the Special Rapporteur, supra. n. 2, UN doc. E/CN.4/Sub.2/1993/8, at para. 137.

در جریان ابجحات بعدی و تصویب ابو و دسدتورالعمل هدای اساسدی ،اَشدوا
گوناگونی از راههای جبران امروزه به شدول بخدک  ،9حفد یدا ابدجح شدد (جبدران
ضررهای وارده) 7.این ابو  ،تأ ید می نند ه قربانیان ،ممتحق جبران مادننه ،مدؤثر و
سریعاند ه بدا شددت تجداوزات و زیدانهدای وارده متناسدب باشدد بندابراین اَشدوا
گوناگون جبران و حوزه و محتوای آن ا ممون است به شول ذیل خجبه شود:
 اماده به اقداماتی اشاره دارد ه قربدانی را بده وضدعیت پدیک از نقدی فداحک
ابو و دستورالعملهای اساسی) مثج :اماده آزادی برخورداری از حقوق بشدر،
آزادی زندگی فردی ،خدانوادگی و شد روندی ،بازگردانددن بده اقامتگداه سدابق،
بازگرداندن به شغل و بازگرداندن اموا .
 غرامت باید برای هر زیان اقتصادی قابل ارزیابی فدراهم شدود و بدا میدزان و شددت
تجدداوز و شددرای هددر قضددیه ،مناسددب و متناسددب باشددد (مدداده  50ابددو و
دستورالعملهای اساسی).
 زیانهایی ه حق غرامت میدهندد ،ممودن اسدت در نتیجده بددمهای جمدمی یدا
روحی ،از دست دادن فربدت دار ،آمدوزش و مندافع اجتمدامی ،بددمات روحدی،
هزینههای نزم برای مخ و مشاوره حقوقی ،خدمات پزشوی و درمانی و خددمات
اجتمامی و روانی باشد.
 بازتوانی شامل مراقبت های روحی و جممی و خدمات اجتمامی و حقوقی است
(ماده  57ابو و دستورالعملهای اساسی).

1. See General Assembly resolution 56/83, Annex, Responsibility of States for internationally
wrongful acts, articles 28–39.
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 جلب رضایت شامل اقدامات گمتردهای از جمله توقف تجاوزات و حقیقتیابی
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حقوق بشر و نقی جدی حقوق بشردوستانه اتفاقافتاده برمیگرداندد (مداده 79
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و یافتن ناپدیدشدگان ،تدوان بخشدی و تدرمیم بازمانددگان ،مدذرخواهی رسدمی،
مجازات های اجرایی و قضایی ،یادبود و آموزشهای حقوق بشری میشود (ماده
 55ابو و دستورالعملهای اساسی).
 تع د به مدم تورار شامل اقدامات بنیادی با ماهیت سیاسی مثل ابجح ساختارها
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با هدف نتر غیرنظامیان بر نیروهای نظامی و امنیتی ،تقویت اسدتقج قضدایی،
حمایت از مدافعان حقوق بشر ،ارتقای استانداردهای حقوق بشدری در خددمات

دوفصلنامه رسالت حقوق کیفری /سال اول /شماره دوم /پاییز و زمستان 1931

ممومی ،اجرای قانون ،رسانهها ،بنعت و خدمات روانی و اجتمامی است.
یبق نظرات ن ایی ،برخی خواهان امطای ند گونه جبراناند:
 او  ،این اَشوا و مد ها غیرقابل جمع نیمدتند .در برخدی مدوارد خداص و بدا
توجه به شرای برخی از قربانیان ،ممون است برای ارائه مددالت ،بدیک از یدخ
گونه از جبران خمارت مورد اسدتفاده قدرار گیدرد .ابدو و دسدتورالعملهدای
اساسی در این باره میزان انعطاف بانیی دارند.
 دوم ،برنامههای غیرقضایی ،نقشهها و برنامه های جبران و پرداخت خمدارت ،در
نار دیدگاه های حقوقی و قضایی ،به منوان مدالت ترمیمی مدورد اسدتفاده قدرار
گیرند  7بدینمعنا ه دیدگاههای قضایی و غیرقضایی باید بده بدورت مومدل و
متقابل ممل نند.
 سوم ،اگر ه ادراک ،مف وم و اَشوا جبران خمارت ،اغلب به شول مالی مطدرح
می شود ولی نباید اهمیت اشوا جبدران غیرمدالی و نمدادین ،بدا هددف جلدب
رضایت به قربانیان نادیده گرفته شود.

1. See in particular Pablo de Greiff , “Reparations Eff orts in International Perspective: What
Compensation Contributes to the Achievement of Imperfect Justice,” in Repairing the
Irreparable: Reparations and Reconstruction in South Africa, Charles Villa-Vicencio and
Erik Doxtader (eds.) , Cape Town, 2004.



ارم ،در موقعیت های نقی فاحک و جدی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه،
شمار زیاد قربانیدان زن ،مدرد و ود دان متمایدل بده دریافدت جبدران خمدارت
متناسب میباشند.

بر این اساس ،سیاستهای جبرانساز ،با توجه بده ذینفعدان و ممدتحقان جبدران و
روش های جبران ،بمیار پیچیدهاند بنابراین با وجود این شرای و با توجه به اقتضدائات
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مدالت ،سیاستها و برنامههای جبران باید در ج ت جبران ضدررهای مدادی و معندوی
جبران خسارت قربانیان جرایم بینالمللی در پرتو «اصول و دستورالعمل  2002سازمان ملل متحد»

اشخاص متحمل زیان ،امل و جامع باشند.
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